
   نبود1332، فاطمی 1330فاطمی 
را می خوانيد که  1330به تاريخ بهمن " باخترامروز"اين شماره، يکی از سرمقاله های روزنامه  در

بعدها دکتر فاطمی خود را از زير فشار . مديرمسئول آن دکتر حسين فاطمی وزير خارجه دکتر مصدق بود
ی نسبت به نقش حضور حزب توده ايران در صحنه بقائی بيرون کشيد و با واقع بينی بيشتر امثال مظفر

سياسی کشور نگاه کرد و سرانجام نيز يکی از معدود اطرافيان دکتر مصدق شد که صداقت را در حزب 
پناهی که اگر با يک بی احتياطی خود فاطمی .  مرداد به آن پناه برد28توده ايران يافت و پس از کودتای 
يدان تيرباران شاه در نمی آورد و پيش از آن، شعبان جعفری با چاقو به همراه نشده بود، ای بسا سر از م

  .جانش نيفتاده بود
وقتی از اشتباه حزب توده ايران در ارزيابی دقيق از دولت مصدق سخن گفته می شود، هرگز نمی گويند و 

ی دوستانه به حزب يعنی مليون و کابينه مصدق نيز نگاه. نمی خواهند بپذيرند که اين اشتباه دو طرفه بود
يعنی کابينه مصدق . رت گرفتتصحيح اشتباه از دو طرف صو. حتی امثال حسين فاطمی. توده ايران نداشتند

از امثال سپهبد زاهدی کودتاچی تصفيه شد و امثال فاطمی نگاهی دوستانه و اتحادی نسبت به حزب توده 
ايران پيدا کردند و در داخل حزب توده ايران نيز تند روها و چپ روها به حاشيه رانده شده و حتی تصفيه 

دولت مصدق و شخص او، يک جاده دو طرفه بود که تصحيح سياست حزب توده ايران در برابر . شدند
سرمقاله روزنامه باختر امروز که در اين شماره می  در. مليون واقعی و صادق نيز آن را طی کردند

خوانيد، شما نه تنها دوستی و اتحاد با حزب توده ايران را مشاهده نمی کنيد، بلکه روزشماری برای حذف 
ای کاش مليون، تاريخ را با همين واقع بينی که ما می بينيم . وانيدآن از صحنه سياسی کشور را می خ

(  مذهبی عموما و نه اين و يا آن شخصيت سياسی–همچنان که ای کاش نيروهای صادق و ملی . ببينند
  :سند را بخوانيد. به تاريخ داشتندچنين نگاهی ) نظير مهندس عزت اهللا سحابی

 
 


