
 سايت کارگری افق روشن
www.ofros.com 

 
  شکوهی بخيجعل شکوه در تار:  مصدقۀکارنام

 
یروزبه کالنتر  ١٣٨٧ اسفند ٢۶شنبه دو                                                                         

 
  

ی کنیآرام آرام مردن را آغاز م   

ی گوش فرا ندهی زندگی به نواهااگر   

ی عادت خود شوی اگربرده   

ی راه مکرر بروکي از شهي هماگر   

ی آرام مردن را آغاز کرده اآرام   

ی ندهريي را تغی روزمرگاگر   

ی متفاوت به تن نکنی رنگهااگر   

ی مطمئن، در نامطمئن خطر نکنی برااگر   

   را آغاز کنی زندگامروز

   خطر کنامروز

   بکنی کاروزامر

 نگذار به آرامی بميری...                                                                 پابلو نرودا

 
  درآمد

دفاع مصدق از استقالل ايران، کاريزما و سرنگونی او، ... «: نيکی کدی، صاحب نظر در مسائل تاريخ معاصر ايران، اعتقاد دارد که 

افراد اپوزيسيون متعلق به طيفهای مختلف . ا و انگليس، به ساخته شدن او به عنوان يک قهرمان ملی کمک کردندبه حمايت آمريک

 نام اورا نيايش کردند، تصوير اورا گرامی داشتند، و – هم سکوالر و هم مذهبی –مارکسيستها، چپ گرايان، ليبرالها، دست راستی ها 

 )١. (»... اسب ازاو می يافتندبرای اثبات ادعاهای خود نقل قولهای من

و عکس خويش را در آينه او  ) ١٣٣٢مرداد  - ١٣٢٩اسفند ( و به راستی افسانه سازی پيرامون مصدق و دوران نخست وزيری وی 

 بوده – از چپ و راست تا ملی و مذهبی –ديدن، يک اپيدمی مشهود در بين گرايشات مختلف اپوزيسيون سنتی ضد سلطنتی در ايران 

از فرخ نگهدار و مسعود رجوی گرفته تا بنی صدر و ابراهيم يزدی، از پارتيزانهای سابق، تا سمپاتيزانهای امروز جبهه ی . تاس

مشارکت، و از فعاالين سابق انجمن های اسالمی اروپا و آمريکا تا پاورقی نويسان نئوليبرال سايت تحکيم نيوز، همه و همه می کوشند 

در سالهای پايانی دهه ی بيست شمسی و دو سال آغازين دهه سی برای » نهضت ملی ايران«ل توجيه در پازل تا جايگاهی درخور و قاب

مورخان و صاحب نظران وايسته به اين طيف، همواره تنها شرکت کنندگان در مسابقه ی بدون رقيب روايت و . خود دست و پا کنند

ته اند از اين فرصت استفاده کرده، به کام خود بافته و بر ديگران تاخته اند؛ اختالفی تحليل مسائل تاريخ معاصر ايران بوده اند و تا توانس

 مرداد يا بهمان نقل قول از وقايع يک جلسه مجلس شورای ٢٨هم اگر وجود داشته بر سر به ياد آوردن جزئيات فالن حادثه در ظهر 

در طی سالهای متمادی دهها کتاب و صدها مقاله از سوی اين . امممی ن» نويسندگان سنتی«من در اين نوشته آنها را . ملی بوده است

نويسندگان روانه ی بازار نشر گرديده که اکثريت قريب به اتفاق آنها چيزی جز روايت تازه ای از تمها و داستان پردازی های کسالت 

فرصت «، ذکر مصيبت بر ٣٠ن دهه مصدق با چاشنی خاطرات بازماندگا» مرام«و » خلقيات«و » منش«آور هميشگی، يعنی مدح 

اسطوره پردازی، داستان سرايی، غفلت . چيزی در بر نداشته اند... جريانات ديگر و» خيانت«از دست رفته، ياد آوری مکرر » تاريخی



زنی به عمدی از پرداختن به مسائل پايه ای و اساسی، رفع کامل تکليف و مسئوليت از مصدق و اطرافيانش، و البته فحاشی و تهمت 

تنها قهرمان ايران پس « ، »پيشوا « چپ، بستر اصلی مباحث نويسندگان سنتی در اين زمينه بوده است که مصدق را به عناوينی چون 

بر اين اساس اظهار نظر در مورد مصدق . ملقب می سازند... و» سلسله جنبان نهضتهای ضد استعماری جهان سوم « ، »از نادر شاه 

 مرداد، شاخصی برای پی بردن به خواستگاه سياسی و تبار تاريخی نويسندگانی ست که در اين حيطه قلم ٢٨ودتای و وقايع منجر به ک

در اين عرصه می توان تأثير عميق نيروهای اجتماعی را آنچنان که در آيينه ی تاريخ نگاری نمايان . زده، يا اظهار نظر نموده اند

سندگان سنتی و آنچه همچنان انگيزه و اميد را در رگهای فسرده تحليلهای ايشان می دمد، يک روح حاکم بر آثار نوي. است، مشاهده کرد

اما توسل به . ست و انسان وقتی به آن دچار می گردد که مقهور واقعيت های زمان حال است» نوستالژی«حالت عاطفی آشنا به نام 

نوستالژی به کيفيات ويژه .  سياست روز، يک واکنش ضد تاريخی ستنوستالژی و تبديل آن به سرمايه سياسی و به ويژه ترجمه اش به

  .يک دوره مشخص تاريخی و تبديل آن به ماده محترقه ای برای انفجار در زمان حال، نه فقط انکار حال، که انکار آينده نيز هست

استناد و ارجاع به آنها خود را در امروز و من در اينجا به بررسی برخی زمينه ها و وقايع تاريخی ای که اين نوستالژی می کوشد با 

اين که اين نوستالژی در سياست امروز ايران برای توجيه چه تراژديهاای . اکنون نيز دارای حقانيت و اعتبار جلوه دهد، خواهم پرداخت

اين نوشتار به هيچ .  گرفتمورد بررسی قرار خواهد) مندرج در همين ويژه نامه(هزينه می گردد در مقاله دوست عزيزم مهدی گرايلو 

 – ٣٢وجه، مجال و داعيه پرداختن به تمامی جوانب عملکرد مصدق و دولت او يا کارنامه ی جبهه ی ملی، يا بررسی کليه وقايع 

 و يا بررسی های کامل و مفصلی از اين دست ندارد وتنها ارائه ی گزارشی با رويکرد و مفروضات جديد و متفاوت را هدف ١٣٢٩

اگر اين مقاله تنها بتواند خوانندگان را در دغدغه ی اساسی خود که همانا بازخوانی تاريخ معاصر ايران با ديدگاهی . اده استقرار د

   .نوين و خارج از فالبهای تنگ مالوف می باشد شريک سازد، آنگاه نگارنده به هدف مورد نظر خود دست يافته است

   مصدق و مّلی شدن صنعت نفت - ١

در وهله . شد، تداعی می شود" ملی شدن صنعت نفت " طره مصدق امروزه بيش از هر چيز با مجموعه وقايعی که منجر به نام و خا

از کشفيات و ابداع شخص مصدق نبوده و برای اولين بار هم توسط او " ملی شدن صنعت نفت " اول بايد دانست که شعار و مطالبه 

ايران دارد و برای اولين بار در اجتماعات کارگران و تاريخی به قدمت استخراج نفت درت شعار ملی شدن صنعت نف. مطرح نشده است

اين يک فاکت است و نيازی به استدالل ندارد که طی دهه قبل از جنگ . تشکيالت کارگری به ويژه در مراکز نفتی خوزستان مطرح شد

به عنوان مثال در . دست تشکيالت و رهبران کارگری بودجهانی دوم سکان و موتور محرکه مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت در 

برای باز نگری قرار داد نفت به  ( sir john catman) " سر جان کتمن"  ميالدی نماينده ای از طرف دولت انگليس به نام ١٩٢٩سال 

 ارديبهشت ١١( اول ماه مه حضور وی در ايران منجر به تظاهرات گسترده ای از جانب کارگران نفت آبادان در روز . تهران آمد

اين تظاهرات که به زد و خورد انجاميد باعث شد که . شد که خواسته آنها عدم تمديد قرارداد نفت و ملی شدن شرکت نفت بود) ١٣٠٨

نه در به انتشار مقاالتی افشاگرا» ستاره ی ايران « و » شفق سرخ « روزنامه هايی نظير . نماينده انگليس مجبور به ترک ايران شود

اين باره پرداخته بودند و رهبران کارگری مانند يوسف افتخاری و علی اميد که با حزب کمونيست وقت ايران مرتبط بودند، قبل از 

اما اعتصاب به انجام رسيد و جالب است که يکی از زنان، رهبری کارگران را به دست گرفت و در . شروع اعتصاب دستگير شدند

 روز درگيری و کشاکش بين کارگران از يک سو و سريازان ايرانی و تفنگداران ٣به مدت . رانی پرداختمقابل پااليشگاه به سخن

خبر اعتصاب کارگران ايران در سرار جهان پخش شد و در جرايد مصر و هندوستان به اين شکل . دريايی انگليسی ادامه داشت

جالب است که در تمامی اين دوران مصدق و » . ايرانی بياموزيمما بايد مبارزه ضد استعماری را از کارگران«انعکاس يافت که 

در سطح جهان سوم نيز از ميان رهبران ناسيوناليست، چهره های ديگری مانند مهاتما گاندی . اطرافيان بعدی او خاموشی گزيده بودند

به عالوه در اين رابطه اشاره به جريان ملی . دمتقدمتربودند و با پيگيری و موفقيت بيشتری هم عمل نمودن» مبارزه عليه استعمار « در 

امتياز نفت مکزيک، مانند ايران متعلق به . اتفاق افتاد، مفيد باشد)  شمسی١٣٠٧( ميالدی ١٩٣٨شدن نفت مکزيک نيز که در سال 

بعد از فراز و  بود که ١٩٣٧علت اصلی ملی شدن نفت مکزيک، آغاز جنبش اعتراضی کارگران نفت مکزيک در سال . انگلستان بود

انعکاس خبر حرکت .  از شرکت انگليسی خلع يد نمايد١٩٣٨فرود فراوان سرانجام حکومت مکزيک را وادار کرد در اول مارس 



" عناصر ارمنی"نوشت که تظاهرات کارگران نفت توسط " تايمز. " اعتراضی کارگران ايران در انگليس وسيعتر از ايران بود

" آژيتاسيون بلشويکی"سته اند يک برنامه انقالبی را در خوزستان به اجرا بگذارند و از آن به عنوان يک سازمان داده شده که می خوا

مصدق در دوره ای مشخص در رقابت با دربار و فراکسيونهای متعدد ديگر هيات حاکمه در آن دوره، اين شعار را به ) ٢. (نام برد

وان يک سکوی پرش سياسی و عقب راندن و تحت فشار قرار دادن دربار و پرچم خود و هوادارانش بدل می کند و از آن به عن

حتی در همين دوره هم بنا به اعتراف خود مصدق پيشنهاد طرح اين شعار از جانب حسين . گروههای مخالف ديگر استفاده می کند

وط به اهداف بنيان گذار جبهه ملی، هيچ فاطمی ارائه می شود و قبل از پيشنهاد فاطمی در ماده سوم نخستين اساس نامه ی مدون مرب

  .اشاره ای به ملی کردن صنعت نفت ايران نشده بود

اما به هر روی خارج ساختن نفت ايران از کنترل دولت انگليس در آن دوره تاريخی معين رويداد مهمی محسوب می شد که می 

مال "صرف اشاره به اين نکته که نفت . ره قرار گيردتوانست در چارچوب مبارزات ضد ا ستعماری و ترقی خواهانه موفق آن دو

ندهيم، تنها عوامانه ترين احساسات " اجانب"و حتی يک قطره از آن را به » در چاههای آنرا گل بگيريم«شد و می توانيم " خودمان

محمدعلی . و اساسی می باشدناسيوناليستی را باد می زند و تنها نتيجه اش گرد و خاک کردن به منظور پنهان کردن اشکاالت اصلی 

ً  واقع بين تر در ميان نويسندگان سنتی در اين رابطه می گويد نهضت ملی «: همايون کاتوزيان به عنوان يکی از تحليل گران نسيتا

مستلزم ايران نهضتی انقالبی بود، اما پيش از آنکه بتواند به يک انقالب اجتماعی تمام عيار بدل گردد، شکست خورد، چنين انقالبی 

  :شرايط زير بود

  . نفت در کوتاه مدت- اگر نه ايده آل -حل مناسب   -١

  ...به کارگيری نيروی نفت همراه با نيروی ناشی از مشارکت اجتماعی مردم  -٢

  بازسازی اجتماعی و اقتصادی با کاربست برنامه های مناسب و مترقی  -٣

 )٣(» ...  اين مهم دليل اصلی سرخوردگی، چند دستگی و شکست نهايی بودهمه چيز به حل مسئله نفت بستگی داشت و شکست در

حل نهايی مسئله "اما او آگاهانه يا نا آگاهانه تأثير متقابل اين فاکتورها را برهم ناديده می گيرد و از اين نکته مهم غفلت می ورزد که 

از جمله در راستای حل مشکالتی که خود در چند (ييراتی بود خود نيز در گرو پاسخ دادن به يکی رشته مسائل عمده و انجام تغ"نفت 

سطر بعد از آنها به عنوان موانع اصلی حل مسئله نفت نام می برد ؛ نظير عدم تسلط مصدق بر تمام ارکان حکومت در تمام کشور، 

را خالی کرد و آنرا ازيک پايگاه » نهضت ملی « که بی توجهی کامل و آگاهانه به آنها سر انجام زير پای ... ) حاکميت دوگانه و

او به خالء ها و ضعفهای اساسی حکومت مصدق و نيروهای هوادار او واقف . اجتماعی مطمئن و حاضر در صحنه محروم ساخت

ل ح« اما زيرکانه می کوشد با قطع ارتباط متقابل فاکتورهای گوناگون سياسی و اجتماعی و احاله ی تمام آنها به يک عامل يعنی . است

که آنهم تا حدود زيادی به عوامل بين المللی خارج از اختيار مصدق مربوط می سازد، اندکی از سنگينی بار شکست بر » مسئله ی نفت 

  .بکاهد» نهضت « دوش مصدق و رهبری 

و ترقی ملی کردن صنعت نفت در صورتی می توانست طرحی کارا و موفق باشد و در زمره مبارزات ظفر نمون ضد امپرياليستی 

خواهانه آن دوران قرار گيرد که به عنوان بخشی از يک استراتژی روشن، سنجيده و راديکال به منظور ايجاد تغييرات اساسی در 

امری که مصدق و اطرافيانش نه تنها هيچگاه به لزوم آن پی نبرده و به آن تن ندادند بلکه آگاهانه از . جامعه طرح و به پيش برده می شد

  .تند و به اعتقاد من همين امر زمينه شکست آنان را فراهم کردآن می گريخ

نويسندگان سنتی مصدق را در تراز رهبران بزرگ نهضتهای ضد استعماری جهان سوم در قرن بيستم نظير مهاتما گاندی، مائو تسه 

معرفی می کنند و " رد مکتب مصدقشاگ"قرار می دهند و معموال جمال عبدالناصر را ... تونگ، جمال عبدالناصر، احمد سوکارنو و

ابراهيم يزدی در مصاحبه . اعتقاد دارند جنبشی که وی در مصر به راه انداخت با الگوبرداری از مصدق و روش او انجام شده است 

را } صرتوسط جمال عبدالنا{ملی شدن کانال سوئز (!!) ای با اشاره به تاثير ملی شدن نفت ايران در کشورهای آسيايی و آفريقايی 

منطق، جذابيت و مشروعيت مصدق در پيگيری آرمانهای ملت سبب شد که روش او در بسياری : "... متاثر از اين اقدام دانست و گفت

  (۴.... " ( به طوری که جمال عبد الناصر با همان روش کانال سوئز را ملی کرد. از کشورهای جهان سوم مورد استفاده قرار گيرد



روش "  از تعارفات تبليغاتی ای که ممکن است ناصر در اين زمينه کرده باشد آيا او عمال برنامه هايش را به ولی واقعا صرف نظر

پس بد نيست . پيش می برد؟ نويسندگان سنتی با اين کار ناخواسته شاخص مناسبی برای مقايسه و ارزيابی به دست می دهند" مصدق 

و در راس آنها عبدالناصر به سيستم سلطنتی در مصر پايان داد، فاروق " فسران آزاد ا" حرکت : نگاهی به کارنامه ناصر بياندازيم

قانون اساسی جديد، مصر را )  شمسی ١٣٣۵ ( ١٩۵۶در سال . پادشاه مصر را تبعيد کرد و نظام جمهوری را در آن مملکت بنيان نهاد

سوسياليسم « ای بند به اقتصاد برنامه ريزی شده دولتی و اعالم نمود و خود را پ» ملت عرب « يک جمهوری دموکراتيک و بخشی از 

در اين دوره .  کانال سوئز را ملی اعالم کرد و با بريتانيا، فرانسه و اسراييل درگير شد١٩۶۵ناصر در سال . اعالم کرد» ملی 

رت پذيرفت و طی آن تساوی اصالحاتی در قانون کار صو. در دهات مدارس دخترانه تاسيس گرديد. تحصيالت برای همه رايگان شد

حقوق زن و مرد در دستمزد، ساعات کار، تعطيالت و دستيابی به دوره های آموزشی به رسميت شناخته شد و در بعضی زمينه ها 

در اين دوره حضور زنان در کارخانجات و اداره ها و موسسات مختلف رشد چشمگيری يافت و . تبعيض مثبت به نفع زنان قانونی شد

 ١٩۵۶زنان در مصر با قانون اساسی ای که در سال . مروز مصر باالترين درصد زنان با سواد و شاغل را در خاورميانه دارد تا به ا

 اصالحات ارضی، تقسيم زمين مالکان، ملی کردن صنايع و شرکتهای ١٩۵٢بعد از سال . توسط ناصر نوشته شد حق رای کسب کردند

 دستمزد، ارائه خدمات اجتماعی دولتی زير چتر سيستم اقتصادی دولتی و برنامه ريزی شده خارجی، قوانين مربوط به تعيين حداقل

ناصر حتی در خارج . اينها تنها نمونه هايی از اقدامات وسيعی است که در آن دوره در مصر انجام شد.... ناصر پی در پی اجرا شدند و

 درگير يک جنگ داخلی با عشاير و قبايل ارتجاعی مورد ١٩۶١ سال از مصر و در يمن نيز به نيروهای ترقی خواه آن کشور که از

اقداماتی که نه تنها اکثريت مردم مصر بلکه اکثريت بزرگ . حمايت عربستان و اردن هاشمی بودند کمکهای نظامی و مالی ارائه می داد

ه اجتماعی، قاطعيت و راديکاليسم ناصر، اتوريت. را حول پالتفرم ناصر برای منطقه به نحو قدرتمندی بسيج کرد" جهان عرب"از 

دولتهای دست نشانده انگليس در منطقه را تحت فشار قرار داد و بر اوضاع داخلی کشورهايی نظير عراق و سوريه و اردن تاثيرات 

 )۵. (عميقی بر جای گذاشت

که کسی نسبت به ناصر توهمی نداشت و کسی از مصدق انتظار نداشت که به معنای دقيق کلمه سوسياليست و انقالبی باشد همانطور 

مساله اينجاست که مصدق و اطرافيانش در همان رفرميسم و دموکراسی خواهی شان هم استراتژی پيگير و هماهنگ و موضع . ندارد

و مساله ای که تمامی نويسندگان سنتی به لطيف الحيل سعی در پنهان کردن آن و منحرف کردن ذهن خوانندگان . قاطعی نداشتند

پژوهشگران از توجه به آن دارند، اين واقعيت ساده است که مصدق خواهان تغيير در وضع موجود آن دوره جامعه ايران نبود بلکه 

آنچه در عرصه سياسی به دنبل آن بود تقسيم قدرت با دربار و برگرداندن شاه به مرزهای قانون اساسی مشروطه آن هم با کمترين 

 ١٩۴۶هنگامی که مصدق با شاه پنجه در انداخت، اوضاع و احوال نسبت به سال « : »فرد هاليدی « تعبير به . تکانهای اجتماعی بود

مصدق مالکی ضد . نخست آنکه موقعيت مصدق در مقام مقايسه با نيروهای مخالف قبلی کامالً  دست راستی بود. تغيير کرده بود

ان، زنان و مليتهای ايران بر نداشت و درواقع کوشيد با آمريکا ائتالف کمونيست بود، کوچکترين قدمی درراه کمک به جنبش کاارگر

 )۶(» ... دولت مصدق تقريباً  بدون آنکه پيکاری درگيرد واژگون گرديد... کند

با دربار و نيروهای ارتجاعی و استعمارگران شريک بود و کوچکترين تالطم اجتماعی را زمينه ای » ترس از کمونيسم«او نيز در 

می توان گفت که طی يک سال . وی بعد از حل قضيه نفت ديگر چيزی برای ارائه کردن نداشت. ی رشد نفوذ کمونيستها می دانستبرا

 هنوز در هيچ زمينه ای، نه در زمينه حل نفت پيشرفت قابل مالحظه ای صورت گرفته بود ١٣٣١ تير ٣٠و چند روز پس از پيروزی 

فخر الدين عظيمی يکی از نويسندگانی که خود متعلق به همان طيف . ری چشمگير روی داد بودو نه در زمينه مسائل اجتماعی تغيي

 مرداد صورت نگرفته بود يا شکست خورده بود، نمی دانيم ٢٨اگر کودتای : "... سنتی سابق الذکر می باشد، در اين رابطه می گويد

ت مشروطه خواهی در ايران و ناسازگاری عملی سلطنت موجود مصدق و همفکرانش چه راه حلهای کار آمدی برای رهايی از بن بس

بايد توجه داشت که ملی شدن صنعت نفت يعنی شعار اصلی حکومت مصدق علی رغم هر اهميتی که ) ٧... " (با مشروطيت می افتادند

ت مردم عادی به وجود می توان برای آن متصور بود، نمی توانست تغيير بالواسطه، سريع و ملموسی در زندگی روز مره اکثري

اما مردم . در آن موقع نفت حتی به عنوان منبع سوخت و انرژی در زندگی اکثريت مردم ايران جايگاه امروزی را نداشت. بياورد



انبوهی از نيازها و مطالبات داشتند که اگر به ميدان کشيده می شد و نمايندگی می گشت، ظرفيتهای عظيمی را آزاد می ساخت که قدرت 

 سر راه برداشتن بسياری از موانع و تغيير خيلی از چيزها را داشت و حداقل اکثريت عظيم مردم ايران را از تماشاگر صرف از

جمال عبدالناصر نه تنها نتوانست (!!) اش " شاگرد" اما مصدق بر عکس . رويدادها بودن به موقعيت فاعل و بازيگر بر می کشيد

رائه کند و جامعه را در حمايت از آن بسيج نمايد بلکه آنقدر ضعيف و بی تدبير عمل کرد که پالتفرم سياسی مشخص و راديکالی ا

فقدان برنامه سياسی و چشم انداز . متحدان محافظه کارش هم در دور دوم نخست وزيری از او فاصله گرفتند و به دشمنانش بدل شدند

مصدق نه می توانست با اجرای اصالحات پيگير و .  بن بست کشانده بود مرداد به٢٨تغيير و کوتاهی های مصدق، جامعه را در آستانه 

راديکال جامعه را به جلو براند و پايگاههای اجتماعی جديدی برای خود دست و پا کند و در راه حل موانع بر سر راه دولت خود و 

بدين . انست اوضاع را به روال سابق باز گرداندقدمی بردارد و نه به دليل فشار توده مردم و نيروهای راديکال می تو" مساله نفت "

ترتيب می توان گفت که کودتا دليل اصلی شکست مصدق نبود بلکه به واسطه فقدان چشم انداز و شکست سياسی و پا سيفيسم مطلق 

  .مصدق، بستر مناسب برای کودتا مهيا گشت

   دموکراسی خواهی و دموکرات منشی مصدق -٢

دکتر مصدق از معدود کسانی : "... مدعی است که" مطبوعات سياسی ايران در عصر مشروطيت"درکتابش " عبدالرحيم ذاکر حسين"

تامين آزادی بيان برای احزاب : "... وی می نويسد ... " بود که در دوره زمامداری خود انتقادات و مخالفتها را به راحتی تحمل می کرد

بطور خالصه ...  سال گذشته فقط در مورد حکومت مصدق مورد نظر بوده است٢٧چپ و راست از ديگر امتيازاتی بود که در طول 

معروف است که مصدق با وجود چهره : "وی اينگونه ادامه می دهد." عصر دکتر مصدق را می توان عصر آزادی مطبوعات دانست

  )٨... " (ضد امپرياليستی و ضد کمونيستی اش بيش از هرکس ديگری تحمل نيروهای چپ را داشت

جالب است که به علت کمبود شواهد در اين زمينه، از سوی هواداران گوناگون مصدق همواره تنها به يک مساله و آن هم غالبا زير 

من در اينجا به سه نقل قول در اين رابطه که از سه منبع متفاوت برگرفته شده اند، اشاره ) ٩!! (اشاره می شود" خلقيات مصدق"تيتر 

در جرايد ايران : " مصدق در بدو تصدی مسئوليت اطالعيه ای به شهربانی کل کشور صادر کرد و در آن متذکر شددکتر: "... می کنم

آنچه راجع به شخص من نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هر که نوشته باشد به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار 

 دولت خود دستگير و زندانی نکرد و مخالفان هرچه می خواستند با نيات مختلف او هيچ کس را به جرم انتقاد يا مخالفت با." گيرد

 )١٠.. " (آزادانه ابراز می کردند

  :و يا

به فاصله دو يا سه روز پس از تحويل : " دقيقا مطلب زير آمده است" دموکراسی واقعی"در ويژه نامه روزنامه شرق در ذيل عنوان 

 به اداره کل تبليغات صريحا دستور داد هنگامی که در باره وی مطلبی از راديو پخش ١٣٣٠بهشت پست نخست وزيری در يازدهم اردي

همچنين در نامه ای به . می شود، الفاظ جناب و القاب و عناوين به طور کلی حذف و از به کار بردن چنين کلماتی اکيدا خود داری شود

 شخص اينجانب نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هر که نوشته باشد نبايد در جرايد آنچه راجع به: "شهر بانی کل کشور می نويسد

 )١١... " (مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد

وقتی که او به نخست وزيری رسيد آزاديهای سياسی و اجتماعی را به حدی رساند که شايسته نام پرافتخارش : "... و باز در جای ديگر

در جرايد ايران آنچه راجع به شخص اينجانب : شهربانی کل کشور: " به شهربانی وقت چنين دستور دادبه دليل داشتن اين افکار.. بود

 )١٢"... (نگاشته می شود هرچه نوشته باشند و هر که نوشته باشد به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض قرار گيرد

در مقابل اما . چيز ديگری يافت نمی شود!! ه و بسيار گوياجز همين يک سند کوتا" نهضت ملی"گويا در انبان دفينه های تاريخی 

  .مالحظات و پرسشهای ما فراوانند

نام "سوالی که در ابتدا مطرح می گردد اين است که آيا اين مصدق بود که آزاديها را به ارمغان آورد و آن را به حدی رساند که شايسته 

نند همه نخست وزيرها ی آن دوره در صدد تحديد آزادی مخالفان بود ولی در اين بود و يا چه در عمل و چه در عقيده ما" پرافتخارش

  کار موفق نمی شد؟



 به دليل تضعيف دولت مرکزی و ١٣٢٠بايد بدانيم که فضای سياسی ايران در طول و پس از جنگ جهانی دوم يعنی بعد از شهريور 

حزاب و شخصيتهای ترقی خواه و راديکال از سوی ديگر چنان گشايش فروپاشی استبداد رضاخانی از يک سو و فعاليتهای جنبشها، ا

يافته بود که نه تنها مصدق بلکه هيچ کدام از نخست وزيران پيش از وی نيز قادر به برقراری کامل اختناق نبودند و اين کار از طريق 

ها را نه مصدق و نه هيچ کس ديگری به وجود اين آزادي.  مرداد حاصل آمد و يکی از اهداف کودتا اساسا همين امر بود٢٨کودتای 

نسبت دادن آزادی های موجود در آن دوره به خواست و . نداد" گسترش"و " رشد"آورد و مصدق به هيچ وجه به طرز ملموسی آن را 

شی از فعاليت  را نا۵٧پس از انقالب بهمن » بهار آزادی«عملکرد مصدق و جبهه ی ملی مانند آن است که آزادی های شکل گرفته در 

اتفاقا اعمالی که مصدق بر خالف اصول دموکراسی خواهی مرتکب شد، آنقدر !! و خواست و نقش مهدی بازرگان و دولت وی بدانيم

  که توسط مليون و هواداران مصدق نوشته شده " گذشته چراغ راه آينده است " هستند که کتاب 

   :مجبور به اعتراف شود و بگويد

صدق همواره زندانها از دهقانان، روشنفکران و هواداران صلح که پيگيرترين مبارزان ضداستعمار بودند، مملو زمان حکومت م در "

حتی به فعاليت آزاد کالسهای مبارزه با بيسوادی که به ابتکار حزب . بود و توقيف روزنامه هايشان به کار روزمره ای تبديل شده بود

 )١٣..." (دهخدا تشکيل يافته بود ميدان عمل داده نشدتوده ايران و به همت دانشمند عاليقدر 

و اين در شرايطی بود که باندهای ارتجاعی و کودتاچيان در کمال آزادی حتی در بين اطرافيان مصدق آزادانه فعاليت می کردند و نقشه 

  .های خود را يکی پس از ديگری به راحتی به اجرا می رساندند

 بر سر راه آزادی های سياسی و اجتماعی پديد آمده ٢٧د از اقدامات سرکوبگرانه ی پس از سال مصدق حتی در رفع موانعی که بع

حزب توده و اتحاديه های کارگری و نهادهای دموکراتيک توده ای وابسته به آن همچنان غير . بودند، هيچ اقدام جدی ای انجام نداد

 چند که اتحاديه های کارگری و ساير سازمانهای مشابه به همان داليل سابق هر. قانونی بودند و رهبران آنان مخفيانه زندگی می کردند

  ..الذکر يعنی ضعف حکومت مرکزی و نفوذ و پايگاه ريشه دار اجتماعی خود همچنان به شکل غيررسمی فعاليت می کردند

 برخوردار باشد و حول آن به شکل موفقی در اينجا به برخی از جنبه های گوناگون راهبردی که در آن دوره می توانست از زمينه عينی

   .بسيج نيروی اجتماعی صورت گيرد می پردازيم

   اصالحات ارضی  -٣

 درصد جمعيت را دهقانانی تشکيل می دادند که تحت سيطره يکی از وحشتناک ٧٠بخش عظيمی از جمعيت ايران در آن دوره يعنی 

يال و در عرصه نظری پروژه اصالحات ارضی را در هر منطقه ای قاعدتا تحل. ترين اشکال فئوداليسم در ايران زندگی می کردند

  .بورژوازی به منظور کندن نيروی کار از روستاها و آزاد کردن نيروی دهقانان به پيش می برد

 استفاده از درآن دوران با. آن زمان خواهان هيچگونه تحولی در مناسبات توليدی زمان خود نبودند" جبهه ملی " اما نه مصدق و نه 

ضعف دولت مرکزی و فضای سياسی مناسب موجود در جامعه جنبشهای خود جوش دهقانی متعددی به راه افتادند که در پاره ای از 

اما سازماندهی و رهبری اين جنبشها جايی . مناطق مثال در بخشهايی از کردستان از فئودالها خلع يد کرده و آنها را فراری داده بودند

آنها در اين مورد حتی به نياز بورژوازی ايران به دگرگونی مناسبات ارضی . ی نداشته مصدق و جبهه ملی ايران نداشتدر برنامه 

رهبران جبهه ی ملی از اصالحات اقتصادی و اجتماعی و « : همايون کاتوزيان، ستايشگر سرسخت مصدق، نوشته است . پاسخ ندادند

برای مصدق در آن دوران اين ) ١۴(» ... حات ارضی و آزادی زنان به ميان نمی آوردندتوسعه هواداری نمی کردند و سخنی از اصال

فرصت وجود داشت که رهبری بورژوازی ايران را در مبارزه بر عليه بقايای نظام فئودالی از پايين به دست گيرد و پشتيبانی عظيم 

ت ايران را زير و رو کند و ستون فقرات طبقه حاکمه ايران را در وی با اين کار قادر بود صحنه سياس. توده دهقانان را به دست آورد

بلکه همچنين دربار و رده های باالی ) که بخش اعظم حکام سياسی را هم تشکيل می دادند(در آن دوران نه فقط زمين داران . هم شکند

ر آن دوره در متن ساختار سنتی و اشرافی فراکسيونهای مختلف بورژوازی ايران د.  رعيتی تکيه داشتند-روحانيت به نظام ارباب 

سياست ايران فعاليت می کردند و ساختار قدرت دولتی را ابدا چالش نمی نمودند و هراسشا ن بيشتر از طبقه کارگر و حزب توده بود تا 

  ). بعدا مجددا به اين مساله می پردازيم. ( از اقشار و احزاب ارتجاعی



 زميندار برخاسته بود، چندان دور از ذهن نبود که به همراه بسياری از اطرافيانش که آنها هم مصدق که خود از يک خانواده بزرگ

مثالً خود او داليل کانديداتوری اش را از اصفهان برای نمايندگی مجلس .  رعيتی باشند-زميندار بودند، مخالف الغای نظام ارباب 

  : شورای ملی اينگونه توضيح می دهد

  .اعيان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده بود و محل آن خالی بوداز طبقه  -١ ..."

که اين عالقه سبب شده بود با برخی اعيان و رجال " خاتون آباد " و " کاج " همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشته موسوم به  -٢

  .آن شهر آشنا شوم

کی از مالکين مهم نيشابور که سالها در نيشابور حکومت می کرد با من شاهزاده سلطان حسين ميرزا نير الدوله حاکم اصفهان و ي - ٣

 )١۵.... " (که مستوفی خراسان بودم ارتباط داشت

وی همانطور که ذکر آن آمد، قانون امنيت اجتماعی را برای حمايت از مالکان و سرمايه داران به تصويب رساند ؛ قانونی که حتی 

تصدی اين جانب در « : خود او در باره ی اليحه و بندهای الحاقی اش گفت. ی را نيز برانگيختاعتراض برخی از رهبران جبهه ی مل

کار و اجرای اصول دموکراسی سبب شده بود که در برخی دهات که اخالل گران مزاحم مالکين می شوند، دولت ناچار بود مقرراتی را 

 تنها به تدوين قانون خنده آوری بسنده کرد که امروزه از جمله وی در اين زمينه. »... برای رفع مزاحمت از مالکين وضع کند

اين قانون اربابان را . و تقابلش با فئوداليسم تلقی می شود" زحمتکشان"و جهت گيری به سمت " چپ " افتخارات او و نشانه تمايل او به 

حالی که چنين طرحی نه تنها تغييری در نظام در .  درصد بهره مالکانه در روستاها از طريق شورای ده ملزم می نمود٢٠به صرف 

وحشيانه بهره کشی فئودالی ايجاد نمی نمود بلکه با توجه به ساختار قدرت در آن موقع اصال قابل اجرا نبود وبه فرض محال اگر هم 

ببينيم بازتاب اين مساله حال .  درصد بين خود مالکان و امنيه ها و قلدرهای محلی تقسيم و حيف و ميل می شد٢٠اجرا می گرديد، آن 

  : به چه تصاويری مبدل می گردد" مصدقی " در ذهن يک 

} !!{مصدق نيامده بود که مالک را از ده بيرون کند . اين در مجموع يک برنامه مترقی بود بی آنکه دست به روابط مالکيت بزند ..."

با توجه به قوانين تصويب شده مشخص می شود که ... دهد درصد سهمش را به دولت ب٢٠می گفت مالک ملکش را داشته باشد منتها 

 )١۶... " (رويکرد مصدق به سوی زحمتکشان بود

حکايت می کند که هيئت مديره ی اين انجمن در مالقات با » انجمن کمک به دهقانان « صادق انصاری يکی از اعضای هيئت مديره ی 

از سهم مالکانه ی کشاورزی به نفع دهقانان بکاهد و مصدق در  % ۵٠اقل مصدق به او پيشنهاد می کنند که طی تصويب نامه ای حد

و به قول يکی ديگر از حاضران پس از گفتن اين » !از من توقع داريد که يک برنامه ی کمونيستی اجرا کنم؟«: پاسخ به آنان می گويد 

 )١٧(. جمله با خزيدن زير پتو و کشيدن آن به روی صورت خود، آنها را مرخص می کند

 اعتراض دهقانان ١٣٣١در سال . مورد اشاره ی اورا چشيدند» دموکراسی « دهقانان ايران در طی حکومت مصدق، بارها مزه ی 

اعتراض دهقانان کردستان به خاطر اجرا نشدن قانونی بود که خود مصدق آنرا . کردستان با حمله ی نيروهای انتظامی سرکوب شد

از بهره ی مالکانه به نفع کشاورزان و آبادی  % ٢٠ذکر آن آمد، بر اساس آن قول داده شده بود که تصويب کرده بود و همانطور که 

مورد نظر مصدق، دست به » دموکراسی « کشاورزان کردستان به خاطر اجرا نشدن اين قانون و . روستا از سهم زمين داران کم شود

هم به انتقاد از » نهضت ملی « در اين راستا برخی هواداران ) ١٨(شدند ؛ اعتراض زدند، ولی در مقابل با سرنيزه ی نظاميان روبرو 

در قرن بيستم که « : نوشت » علم و زندگی «  در مجله ی ١٣٣١خليل ملکی در همان شهريور . برنامه ی ارضی مصدق پرداختند

هم مالکانه نمی تواند به احتياجات و س % ٨٠يا حتی  % ٢٠يا  % ١٠بدون اغراق فئوداليته به پشت موزه ها فرستاده می شود، 

مکتبی که . تغيير روابط اجتماعی طبقات حاکم و محکوم ضرورت غير قابل اجتناب جريان تاريخ است. مقتضيات قرن بيستم پاسخ دهد

باره از شش ماه بعد خليل ملکی مجبور شد دو» . جرأت نکند، به اين ضرورت پاسخ دهد، نمی تواند با جريانات حاضر مواجه گردد

آنچه تا کنون درباره ی کشاورزی به دست مشاورين آقای مصدق که از مالکين « : سياستهای دولت مصدق در اين رابطه انتقاد کند

   » ...بزرگ بودند وضع شده، راه حل مشکل نيست بلکه عقب انداختن راه حل است



زيرا تمام خطوط . س از جنگ جهانی دوم مطرح نبوداحتماالً  در هيچ دوره ای بيش از سالهای پ» اصالحات ارضی « موضوع 

ً  نيمی از انسانها در کشورهايی می زيستند که دستخوش شکلی از ١٩۵٠ تا ١٩۴۵در سالهای . سياسی از آن دفاع می کردند  تقريبا

 از استعمار زدايی ، شکلی که ناشی١٩۴٩در اروپای شرقی و پس از انقالب چين در سال » کمونيستی « نوع : اصالحات ارضی بودند

از امپراطوری سابق هند انگلستان بود، اصالحات ارضی در ژاپن، تايوان و کره پس از شکست ژاپن و يا به عبارت دقيقتر پس از 

گسترش داد و عراق، » جهان عرب« که حيطه ی خود را به منطقه ی غرب ١٩۵٢اشغال آن توسط آمريکا، انقالب مصر در سال 

ات ارضی در آمريکای  موجب رواج اصالح١٩۵٢انقالب بوليوی در سال . گوی مصر را مورد توجه قرار دادندسوريه و الجزاير ال

  .مدافع اصالحات ارضی بود١٩٣٠دهه ی زمان تجديد حيات خود درقيقتر ازخود يا د١٩١٠زمان انقالب چند مکزيک ازجنوبی شد؛ هر

زيرا حمايت (از يک سو امری سياسی :  ارضی دارای ابعاد و نتايج گوناگونی بوداز نظر طرفداران مدرنيزاسيون، مسئله ی اصالحات

و از ) دهقانان را به نفع رژيمهای انقالبی يا به نفع رژيمهايی کسب می کرد که با اين کار می خواستند مانع انقالب يا نظاير آن شوند

 )١٩. (ضاً  اقتصادی بودو بع... ) باز گرداندن زمين به رنجبران و(سوی ديگر ايدئولوژيک 

کسانی که شرايط آن دوران را برای اين کار مناسب نمی دانستند فراموش نکنند که شاه تنها يک دهه بعد از مصدق خود به منظور 

اگر جنبشهای که خود را مترقی و پيشرو می دانند، ازايجاد تغييرات ملموس . مستحکم کردن پايه های حکومت دست به چنين کاری زد

به .  زندگی اکثريت مردم ناتوان باشند، نيروهای ارتجاعی می توانند با راه اندازی اصالحاتی کنترل شده زير پای آن را خالی کننددر

عنوان مثال برنامه ی جبهه ی ملی برای پاسخگويی به مطالبات دموکراتيک جامعه ايران از اقداماتی که تنها يک دهه ی بعد تحت 

دولت علی امينی در سالهای اوليه دهه ی چهل . صورت گرفت به شدت عقب مانده تر بود» انقالب سفيد « عنوان اصالحات ارضی و 

و حتی در مقابل کارشکنی های جدی آنان و تنها با ) از جمله جبهه ی ملی ( بدون هيچ گونه حمايتی از جانب نيروهای سياسی داخلی 

يان دهقانان توانست اصالحات ارضی به صورت لغو مالکيت بزرگ ارضی و استفاده از شرايط مناسب خارجی و کار تبليغی در م

   . رعيتی را محقق سازد-مناسبات ارباب 

   مطالبات زنان  -۴

(  دومين دوره ی رشد و گسترش سازمانها و نشريات زنان بود ١٣٢٠ – ٣٢جنبش کسب حقوق زنان و خواست حق رأی در برهه ی 

ً  به مبارزه ی ) غاز سلطنت رضا خان را در بر می گيرد دوره اول از انقالب مشروطه تا آ با باز شدن فضای سياسی زنان وسيعا

کسب حق رأی و شرکت . سياسی و اجتماعی روی آوردند و در مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت و مسائل سياسی ديگر درگير شدند

، »بيداری ما « نشريات . کز فعاليتهای جنبش زنان قرار گرفتدر امور سياسی و اجتماعی و تأمين برخی از حقوق زنان کارگر در مر

ارگان تشکيالت دموکراتيک زنان ايران وابسته به حزب توده » بيداری ما « . در اين دوره منتشر می شدند» بانو « و » عالم زنان « 

و نبض فعاليتهای . به آن پيوسته بودندسازمان بزرگی که بسياری از زنان روشنفکر و تحصيل کرده و دانش آموزان و معلمين . بود

« ، »مبارزه عليه فاشيسم «  با شعارهای ١٣٢٢اين سازمان در تيرماه . سياسی و اجتماعی زنان در اين دوره را در دست داشتند

اين . ردآغاز ک» دستمزد مساوی برای کار مساوی « و » حقوق مساوی با مردان « ، »مبارزه برای صلح « ، »مبارزه با استعمار 

اما در .  اين تشکل غير قانونی شد١٣٢٧با شروع موج سرکوب سال .  به عضويت فدراسيون جهانی زنان در آمد١٣٢۵تشکل در سال 

 ارديبهشت همان سال، هيئت ٣٠در .  هيئت اجرايی اين تشکيالت يک روزنامه ی علنی به نام جهان تابان منتشر می کرد١٣٢٩سال 

« ارسال دعوت نامه برای عده ای از زنان مترقی در کنفرانس بزرگی در محل تئاتر سعدی تهران تأسيس تحريريه ی اين مجله، با 

زنان « اين سازمان شعبات خود را در شهرستانها هم تأسيس کرد و نشريه جهان زنان را با شعار . را اعالم کرد» سازمان زنان ايران 

برای مبارزات محلی » شورای مادران « تشکيالت دموکراتيک زنان . نتشر نمودم» ايران، برای بدست آوردن حقوق خود متحد شويد 

اين شورا برای رسيدگی به خواست خانواده ها در محل و از جمله تأمين امکانات شهری . و موضعی زنان در محله ها پی ريخت

  .فعاليت می کرد

  خود مختاری  که خواهان  بر پا شد  » جعفر پيشه وری  « دموکراتيک آذربايجان به رهبری  جمهوری ١٣٢۴عالوه بر اين، در سال 

  در انتخابات داد و سازمانی به نام سازمان زنان   اولين بار در ايران، به زنان حق شرکت  ايران بود و برای آذربايجان در چارچوب 



  .آذربايجان ايجاد کرد

ها و شوراهای کارگران و کارفرمايان هيچ  ت شهرداریدر قانون انتخابا» اعم از زن و مرد«در زمان مصدق به جز گنجاندن عبارت 

قانونی به نفع زنان و بهبود موقعيت آنان تصويب نشد و هيچ اقدامی از سوی دولت او برای بهره گيری از اين پتانسيل اجتماعی 

. زنان مخالف بودندبخش محافظه کار و مذهبی جبهه ی ملی هم به شدت با تصويب قوانينی در جهت بهبود موقعيت . صورت نگرفت

که حقوق دان و از سران جبهه ی ملی بود » حسن نزيه « . البته اين امر ابداً  محدود به اشخاصی نظير کاشانی و فداييان اسالم نبود

زن بيش از مرد برده ... همانطور که می دانيم زنان هيچ گونه ظرفيتی برای تصدی مقامات سياسی ندارند« : نظريات مشابهی داشت 

حال اگر او . احساسات جاه طلبانه، حسادت و غرور در زنان بيشتر از مردان وجود دارد.  خيال پردازی ها و آرزوهای خام استی

او سعی می کند مردان را به . اجازه داشته باشد در انتخابات شرکت کند، هرج و مرج غير قابل تصوری در دنيای زنان به وجود می آيد

شما حتی دختران مدرسه ای را هم خواهيد ديد که رويای نماينده ی مجلس شدن را در سر .  را اثبات نمايدخود جلب کند و برتری خود

وظايف اصلی و طبيعی زنان مانند مادر بودن و يا ساير وظايف خانوادگی يا کامالً  مورد اغماض قرار گرفته، کنار . می پرورانند

  )٢٠(» ... د شدگذاشته می شوند، يا بسيار بی اهميت تلقی خواهن

  ١٣٢٠-٣٢جنبش کارگری ايران در سالهای  - ۵

 بيشتر به انيميشنی شبيه است که ١٣٢٠-٣٢روايت دلخواه مليون در رابطه با منازعات سياسی و اجتماعی در ايران در سالهای 

منافع ملی " در راه " ادقانه ص" در يک طرف صحنه مليون و مصدق در حال مبارزه : کاراکتر هايش را اين عناصر تشکيل می دهند 

ايران هستند، در سوی ديگر تود ه های بی خط و ربط مردم قرار دارند که همگی بايد هميشه درحمايت از مصدق " سربلندی " و " 

اجانب " ا در آن سوی آبه". شاه سلطنت کند و نه حکومت " حاضر باشند و حماسه آفرينی کنند و در مقابل فقط بايد توقع داشته باشند که 

نه طالها " و حمايت از دربار هستند و شوروی ای وجود دارد که " دولت ملی " يعنی آمريکا و انگليس مشغول توطئه عليه " و انيران 

هم به نام حزب " متهمی" و " خائن" و هموار" ضد وطن " و " وابسته " موجود ". نه از ايران نفت می خرد " و " را پس می دهد 

حمايت کند " دولت ملی " است وحاضر هم نيست به طور يکجانبه از " توطئه " ميان حضور دارد که چپ و راست مشغول توده در اين

  .و تنها خاصيتی که دارد اين است که پس از گند زدن می شود همه کاسه کوزه ها را بر سرش شکست

 به قول محققی ١٣٢٠-٣٢اتفاقا مقطع . ريکاتوری بيش نيستاين تصوير البته مانند ساير دغدغه های جدی زندگی سياسی سازندگانش کا

است که جامعه شناسان را " آزمون و مشاهده تضادهای اجتماعی در ايران معاصر " برای " فرصت نادری " نظير يرواند آبراهاميان 

ان به ويژه از جانب چپ راديکال نيرويی که در اين مي. قادر می سازد به بررسی و ارزيابی نيروهای عمده اجتماعی ايران بپردازند

بايد مورد توجه قرار گيرد، نيرويی جز طبقه کارگر و جنبش کارگری نيست که ا لبته در تاريخ نويسی سنتی تاريخ، نقش و اهميت آنها 

که ديناميسم تاريخ کسانی . همواره ناديده گرفته و انکار شده است ويا از آن به عنوان عقبه آريستوکراتهای جبهه ملی نام برده می شود

را در البی های پارلمانی و چانه زنی در کريدورهای قدرت ميان نمايندگان آريستو کراسی حاکم جستجو می کنند، طبعا در مقابل 

عملکرد فوق العاده و تاريخ تحسين بر انگيز جنبش طبقه کارگر و فرودستان جامعه در آن دوره رهآوردی جز سکوت و سانسور 

 و توهمات روان - عمدتا بازمانده های جبهه ملی دوم -بودن هم دارند " چپ "  متاسفانه خيلی از کسانی که داعيه .نخواهند داشت

را در " تمايل به زحمتکشان " جايگاه مهمی را در سوسياليزمشان اشغال می کند نيز کوچکترين نشانه های " شتی طبقاتی آ"شناختی 

يا " سوسيال دموکرات " ولت مصدق با حرص و ولع رصد می کنند و حاضرند ساعتها بر سر بخشنامه های وزارتخانه ها و ادارات د

بودن مصدق موشکافانه به بحث بپردازند اما هيچکدام حاضر نيستند لحظه ای از اين مداحی دسته جمعی دست بر " ليبرال دموکرات " 

  .رگری در آن سالها نمايندداشته برای لحظه ای تاييد و تحسين خود را نثار جنبش پرافتخار کا

 تشکيل شده بود، دور جديد فعاليت خود را در ارديبهشت ١٣٠٠شورای متحده مرکزی کارگران و زحمتکشان ايران که در سال 

در . اين سازمان تمام کارگران را بدون توجه به ديدگاههای سياسی شان به پيوستن به شورا دعوت کرد. آغاز کرد ) ١٩۴۴مه ( ١٣٢٣

 ساعت کار در روز، بيمه بيکاری، حقوق برابر مردان و زنان دارای کار مشابه، ممنوعيت کار ٨ه شورا خواسته هايی نظير برنام

 اتحاديه وابسته بود که ١٨۶ شورا دارای ١٩۴۶در نيمه سال . آمده بود... کودکان، تامين ايمنی کار، حق اعتصاب، تشکيل اتحاديه ها و



شورا در تمام کارخانه های بزرگ جديد و در بسياری از کارگاههای کوچک و . ار نفر می رسيد هز٣٣۵مجموعه اعضای آن به 

  .کارخانه ها هسته هايی داشت

سال اوج گيری جنبش کارگری بود و شورا اعتصابهای موفقی را نه تنها درحوزه های نفتی که در بيشتر مراکز ) ١٩۴۶(١٣٢۵سال 

هم فدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری به عنوان سازمانی سوسياليست و هم دفتر بين در همين سال . عمده شهری رهبری کرد

المللی کار به عنوان سازمانی ضد کمونيست شورای متحده کارگران را به عنوان تنها سازمان واقعی کارگران ايران به رسميت 

ما در ايران به وضوح در آغاز دوره : "... وصيف کرد  جنبش کارگری ايران را بدين نحو ت١٩۴۴سفير بريتانيا در سال . شناختند

امتياز هايی که کارگران به دست آورده اند قابل توجه اند و آنها محققا در . جديدی هستيم و طلوع جنبش اجتماعی نوينی را شاهد هستيم

  " ...آينده نيز قدرت تازه کشف شده شان را به کارفرماهايشان نشان خواهند داد

در اين مراسم سخنرانان .  هزار نفری در آبادان سازماندهی شد٨٠يک تظاهرات بزرگ  ) ١٣٢۵ارديبهشت  ( ١٩۴۶ مه در اول ماه

 ساعت کار در روز و يک قانون کار جامع ٨خواهان افزايش دستمزد، بهتر شدن وضع مسکن، پرداخت دستمزد در روزهای تعطيل، 

 توصيف کرد و انگليس را متهم کرد که برای غذای سگهايش از دستمزد کارگران "جواهر " يک سخنران زن نفت را . و فراگير شدند

" در مقابل دولت )  اتفاق افتاده است ١٣٢۵دقت کنيد که اين واقعه در سال . ( خرج می کند و خواهان ملی شدن صنعت نفت ايران شد

  .تان را تسليح و تحريک می نمودانگليس برای مقابله با تشکلها و تحرکات جنبش کارگری عشاير خوزس" متمدن 

 دولت ناگهان شديدا به راست چرخيد، رهبران شورای متحده را در شهرهای مختلف دستگير کرد و اتحاديه های ١٣٢۵درنيمه دوم 

 داد شورای متحده در آبان ماه در واکنش به اين اقدامات، اعتصاب يکروزه ای را در تهران سازمان. دولتی ضد کمونيستی تشکيل داد

 نفر از رهبران شورا را دستگير ١۵٠دولت در مقابل .  هزار نفر از اعضای شورا در تهران کامال موفقيت آميز بود۵٠که با همراهی 

روزنامه شان را تعطيل کرد و از کاميونهای ارتشی برای در هم شکستن صفوف . کرد و اداره مرکزی شورای متحده را اشغال نمود

 پس از سوءقصد به جان محمد رضا شاه تشديد شد و منجر به ١٣٢٧تالش برای سرکوب جنبش کارگری در سال . اعتصابيون بهره برد

  .غير قانونی اعالم کردن حزب توده و شورای متحده شد

 و با سازماندهی يک سلسله اعتصابات گسترده در.  شورای متحده با نام ائتالف سنديکاهای کارگران به صحنه بازگشت١٣٢٩در سال 

دولت در خوزستان اعالم حکومت نظامی نمود و انگليس مانند هميشه ناوگان خود را . تاسيسات نفتی به يکباره وارد عرصه سياست شد

اتحاديه ها اعالم کردند که نه تنها خواستار پرداخت حقوق دوران اعتصاب خود می باشند بلکه به عالوه . در خليج فارس تقويت نمود

 ۴۵که عالوه بر .  هزار نفر به فراخوان اعتصاب عمومی پاسخ مثبت دادند۶۵. ی و کامل صنعت نفت نيز شدندخواهان ملی کردن فور

نيز ... هزار نفر از کارکنان شرکت نفت، شامل رانندگان کاميون، کارکنان راه آهن، دانش آموزان، رفتگران و حتی مستخدمين خانگی

جالب اينجاست . يران و يکی از بزرگرين اعتصابات خاورميانه را به وجود آورداين حرکت بزرگترين اعتصاب صنعتی در ا. می شد

دفتر شورا به محاصره نيروهای نظامی در آمد .  تن از کارگران فنی هندی شاغل در آبادان نيز در اين اعتصاب شرکت کردند٢٠٠که 

.  اندازی سربازان چهار نفر کشته شدندو برخوردهای خشونت آميزی صورت گرفت و در جوی متشنج و رعب آور در اثر تير

اعتصاب به مدت دو هفته ادامه يافت و تنها زمانی پايان يافت که شرکت نفت موافقت خود را با با پرداخت حقوق معوقه کارگران اعالم 

  .کرد و مجلس نيز ملی شدن صنعت نفت را تصويب نمود

. ران اصفهان نيز در حمايت از اعتراضات خوزستان دست به اعتصاب زدندابعاد اين حرکت عظيم محدود به خوزستان نبود بلکه کارگ

 هزار نفر به فراخوان اعتصاب پاسخ مثبت دادند و طی در گيری کارگران با نيروی نظامی يک کارگر و يک پليس کشته ٣٠حدود 

  . نيز فراتررفت١٣٢۵ جنبش کارگری از اوج خود در سال ٣٢در تابستان . شدند

خشهای مختلف اليت سياسی ايران نسبت به اين تحرکات گسترده کارگری در اين دوره چگونه بود ؟ خليل ملکی اعالم کرد اما واکنش ب

کاشانی برای دور کردن کارگران از اتحاديه های . که در شرايط کنونی اعتصابات به اندازه خرابکاريهای سياسی خطرناک هستند

 ١٣٣١خت و مظفر بقايی از نزديکان مصدق و از رهبران اصلی جبهه ملی تا نيمه سال نزديک به حزب توده به مسائل مذهبی پردا

عالوه بر آ نکه سعی در تاسيس اتحاديه هايی به موازات شورای متحده داشت، چاقو کشانی برای ترور فعالين کارگری اجير کرد ودر 



محرکين " تمزدها، بررسی تشکيالت اتحاديه ها و تهديد را که متضمن محدوديت افزايش دس" امنيت اجتماعی " نهايت مصدق قانون 

 اين قانون افرادی که کارگران و کارکنان کارخانه ها و واحدهای توليدی ٣ و ١به زندان بود وضع کرد که بر اساس مواد " اعتصابات 

اتحاديه های کارگری هم . دندبه اعتصاب يا برگزاری اجتماعات می نمودند به حبس و تبعيد محکوم می ش» تحريک « و صنعتی را 

   .همانطور که پيشتر اشاره شد در دوران مصدق همچنان غير قانونی تلقی می شدند و فاقد حقوق و آزاديهای سنديکايی تلقی بودند

    :جمع بندی

ه سخنرانی ای و نه خوانده می شود نه برنامه و متن مکتوبی از مصدق می بينيم، ن" مطالبات دموکراتيک " به طور کلی در ذيل آنچه 

مصدق رهبرم، کسی که : " علی شريعتی درمورد مصدق جمله ای دارد که می گويد .حتی وعده و وعيد بی پايه ويا اشاره سربسته ای

داشته » آزادی « که البته مشخص نيست که او چه تبيينی از (  سال برای آزادی ٧٠واقعا مصدق ! بلی ... ".  سال برای آزادی ناليد٧٠

در راه آزادی يک گام جدی و اساسی عملی در راستای متحقق " ناليدن "  سال ٧٠ولی ای کاش او به جای " ! ناليد " فقط  ) است

ساختن مطالبات دموکراتيک مردم ايران در آن زمان متناسب با تحوالت جهانی ان دوره و يا حتی در سطح مطالبات نهضتهای 

  .برمی داشت) و چند سال پس از آن ( شروطه و آغاز سلطنت رضا خان اجتماعی ايران در مقطع بين اوج نهضت م

جالب است کسانی هستند که . البته نکاتی که هواداران مصدق در پاسخ به اين انتقادات به آنها اشاره خواهند کرد نيز قابل پيش بينی است

امده است و فقط ملی شدن صنعت نفت و اصالح قانون دکتر مصدق خود اعالم می کند که برای اين امور ني: " از يک طرف می گويند 

و از طرف ديگر در مقابل عدم حمايت اقشار مختلف جامعه از مصدق در مقطع کودتا اظهار " انتخابات را در دستور کار گذاشته بود 

به مسائل و معضالت بايد گفت که جلب و بسيج حمايت اجتماعی در سطح وسيع در گرو پاسخ دادن . تعجب و احساس حسرت می کنند

اقشار گوناگون مردم در سطوح کالن به واسطه ميزان کفايتی که يک حرکت سياسی در پاسخ به مطالبات آنان نشان . عينی جامعه است

مرام " و ميزان " اخالقيات " می دهد آن را انتخاب می کنند و حاضر می شوند به خاطرحمايت از آن جانفشانی هم بکنند و نه به خاطر 

" به فکر سرباز جلوی در خانه اش هم بود وخربزه به او تعارف می کرد " يک رهبر سياسی و اينکه مثال "  معرفت و ساده زيستی و

« و » ملی شدن صنعت نفت « و از سوی ديگر همانطور که پيشتر اشاره شد، تحقق واقعی همان دو شعار و مطالبه، يعنی ) ٢١(

ً  آزاد  . گرو پاسخگويی به مطالبات عمده ی اجتماعی و انجام يک رشته اصالحات راديکال در جامعه بودخود در » انتخابات واقعا

احزاب و شخصيتهای سياسی نه فی نفسه که در رابطه شان با شرايط و نحوه بر خورد با آن است که مضحک و نا توان و يا دلير قابل 

  .تحسين به نظر می رسند

که کراراً  مطرح ... و" انجام اين برنامه ها بهانه به دست مخالفان می داد " و اينکه " نگذاشتند " ل در مقابل استدالالت قديمی از قبي

مع هذا اين واقعيت را که نيروهای دموکراتيک سرانجام ... «: می شوند، بد نيست به جمله ی ديگری از همايون کاتوزيان اشاره کنيم 

يک ارتش در حال پيشروی از مقابله و تالفی دشمن .  ها و تدابير دشمنان نوشتشکست خوردند نمی توان يکسره به پای تاکتيک

هيچگاه . احتماالً  حيرت نخواهد کرد و پيروزی يا شکست آن همانقدر به تصميمات دشمن بستگی خواهد داشت که به تصميمات خودش

ی و بسيار مهم است که اهل سياست در ايران و به اين درسی ساده، بديه. نمی توان شکست آنرا ناشی از جنگ و مقاومت دشمن دانست

  (٢٢. (»... خصوص تحليلگران علمی بايد آنرا به دقت فرا گيرند

پيش بينی خرابکاريهای مخالفان و داشتن طرحی برای خنثی سازی آن قاعدتا می بايستی جزئی از يک عناصر يک استراتژی سنجيده 

برو بود که برای خرابکاری ترديدی نيست که مصدق با دشمنان نيرومندی رو. حات باشدبرای انجام يک برنامه سياسی و پيشبرد اصال

اما هيچ ترديدی نمی توان داشت . آنها خيلی بيشتر از مصدق به منافعشان آگاه و سازمان يافته و متحد بودند. نداشتند " بهانه " احتياج به 

رو و سازماندهی که مصدق نيز از امکان جلب حمايت تود ه ای گسترده ای برخوردار بود که جذب آن با انجام برنامه های سياسی پيش

  (.در بخش بعد به اين مساله خواهيم پرداخت. ( ها باشد" نگذاشتند " آن می توانست يکی از ابزارهای مقابله با خيلی از 

به عنوان مثال پژوهشگری از عالقمندان خليل ملکی و در عين حال . اين مطلب نقطه نظری نيست که فقط مختص به نگارنده باشد

بی توجهی به توصيه استراتژيک خليل ملکی به مصدق و " ز عمده ترين داليل شکست مصدق و جبهه ملی را هوادار مصدق يکی ا

  می داند که در برگيرنده حل و فصل منازعه نفتی، انجام يک رشته اصالحات اجتماعی عمده به ويژه اصالحات ارضی، " دولت او 



 )٢٣. (ودب... ايستادگی در مقابل فعاليتهای مخرب عوامل بيگانه و

  جنگ قدرت پارلمانتاريستی با دربار، جلب حمايت آمريکا  -۶

 دربار ايران يکی از عمده ترين مراکز ارتجاعی و يکی از بزرگترين موانع بر ١٣٢٠-٣٢امروز کمتر کسی شک دارد که در برهه 

  .سر راه هرگونه اقدام و از جمله کانون فتنه و دسيسه بر عليه دولت خود مصدق بوده است

 و تصويب قانون ملی شدن صنعت نفت در آن دوره ١٣٢٩راهبرد مصدق و جبهه ملی درزمينه برخورد با دربار بر اساس تجربه سال 

در مجلسين شورای ملی و سنا استوار بود يعنی راهبردی مبتنی بر محدود کردن در بار، کوتاه کردن دست انگلستان، استفاده از تضاد 

 را در همين راستا و ناشی از تسليم انگليس در برابر ١٣٢٩آنها تسليم در بار در سال . پشتيبانی آمريکاآمريکا و انگليس و جلب 

آنها تصور می کردند در دوران حکومتشان نيز با همين شيوه يعنی تکيه بر محبوبيت مردمی و ترساندن در . آمريکا ارزيابی می کردند

ميزان آزاديهای غير . زمام امور را در دست داشته باشند) حزب توده( و آلترناتيو چپ " خطر کمونيسم " بار و حاميان خارجی آن از 

رسمی ای هم که برای حزب توده و سازمانهای وابسته به آن در دوران مصدق به رسميت شناخته شده بود تا آنجا پيش می رفت که با 

اين راهبرد سياستی مبتنی بر يک بند بازی . ر به مصالحه کنددربار و حاميان خارجی اش را وادا" غول کمونيسم " ايجاد وحشت از 

پارلمانی و ديپلماتيک بود که می خواست بدون توده ای کردن سياست و بسيج مردمی و انجام اصالحات بنيادی درعين حال در دوجبهه 

  ! با امپرياليسم و دربارهم نبرد کند

 شدن صنعت نفت رويکرد مصدق و مليون را در اين زمينه به اين نحو تبيين کرد ابراهيم يزدی در سخنرانی ای به مناسبت سالگرد ملی

اگر در آن زمان از هر ملی گرايی می پرسيديد که بين دربار و کمونيسم کدام گزينه را انتخاب می کنيد همگی بدون شک دربار را " که 

و سايروابستگان سيا ...  حاميان سابق مصدق نظيربقايی ومکی واو با ذکر اين جمله کلمه به کلمه استدالل) ٢۴... "(انتخاب می کردند

 درتوجيه عملکردشان درحمايت ازکودتا گران تکرار می کند اما چه باک وقتی که خود -را که در نهايت از کودتا پشتيبانی کردند 

دتای زاهدی را به دعوت مردم به قيام مصدق هم درنهايت عمال براين انتخاب مهرتاييد نهاد چرا که در حساس ترين لحظات پيروزی کو

و به جای آن ) به احتمال قوی بر اساس اين توهم که مبادا حزب توده ازفرصت استفاده کرده زمام امور را در دست بگيرد (ترجيح داد 

کومت کودتا گران چندی در مخفيگاهی باقی ماند و پيشنهاد برای مقاومت را رد کرد و سپس با معرفی خويش به عوامل کودتا تثبيت ح

ترجيح " بلی انتخاب يزدی و مليونی که او به آنها اشاره می کند همان انتخاب بقايی و مکی و شرکاء است يعنی ) ٢۵.(را تسهيل نمود

که در نهايت در جوخه های اعدامی که از طرف شاه برای افسران کمونيست تدارک ديده شد و برقراری اختناق " شاه بر کمونيسم 

  .پنج ساله در کشور تجسم عينی می يابدبيست و 

به عنوان شاهدی بر اين مساله و در تاييد صحبتهای يزدی که واقعا خط پررنگی در بين مليون در آن زمان بود، شواهد زيادی وجود 

  : دارند که در اينجا به تعدادی از آنان اشاره می شود

ترين و محبوبترين چهره جبهه ملی اداره ميشد درماههای " ديکالرا"يعنی نشريه ای که توسط حسين فاطمی،» باختر امروز»

زمانيکه ديکتاتوری خشن دربارهمه آزاديها و حقوق انسانی را لگدمال می کردو درحال مذاکره با شرکت ١٣٢٧ بهمن١۵دشوارپس از 

  : نفت انگليس بود، نوشت

شاه جوان دريک . وان ورئوف و دموکرات ايران آغازمی شودامروز نهمين سالگرد سلطنت اعليحضرت محمد رضا شاه پادشاه ج ..."

موقع حساس و مشکل زمام امورکشوررابه دست گرفت واگرثبات قدم ومقاومت و بيداری شبانه روزی اونبود، طوفان حوادث تاريخ 

، سختترين مهلکه های ايران عشق زائد الوصف اوبود که ايران را ازقائله آذربايجان... ومليت و استقالل وطن ما را درهم می پيچيد

 )٢۶... " (نجات داد

آن هم ) مصدق ( ما " قهرمان " ش ناصر که ريشه رژيم سلطنتی را در مصر از بيخ بر کند " شاگرد " در مقايسه با جمهوری خواهی 

  : پشت قرآن را امضاء می کند و برای شاه می نويسد که١٣٣١ تير ٣٠پس از واقعه 

بخواهم برخالف قانون اساسی عمل نمايم و همچنين اگر قانون اساسی را نقض کنند و رژيم مملکت را تغيير دشمن قرآن باشم اگر »

 » ...دهند من رياست جمهوری را قبول نمايم



  : ويا

د اگر به من قول بدهي:  تير ماه که استعفای خود را به پيشگاه شاهانه دادم قبل از اينکه از حضورشان مرخص شوم فرمودند ٢۶روز «

اتفاقی روی داد با من همراهی کنيد که بال تامل عرض کردم در مجلس پنجم من برای اعليحضرت شاه فقيد قسم ياد نکرده ام ولی در 

  » ... تير هم برای اطمينان خاطر در پشت قر آنی نوشته اهداء نموده ام٣٠پس از ... مجلس چهاردهم برای شاهنشاه قسم ياد کردم

  : وباز

... ه فقط با جمهوری دموکراتيک بلکه با هر رقم ديگر آن هم موافق نبودم چون که تغيير رژيم موجب ترقی مملکت نمی شودمن ن«...

«)٢٧( 

 اسفند که از سوی عوامل دربار بر ضد مصدق تدارک ٩ روز پس از توطئه ۴ يعتی ١٣٣١ اسفند ١٣باختر امروز فاطمی در تاريخ 

  :ديده شده بود نوشت

زيرا هدف آن مخالفت با نهضتی ست که به هيچ وجه با مبانی . زات ضد درباری عناصرافراطی مورد حمايت مردم نيستمبار ..."

انتظاراينکه مردم اين عناصررا در مبارزه ضد سلطنتی تقويت کنند مادامکه هدف مبارزه ساقط کردن رژيم .. مشروطه مغايرت ندارد

 )٢٨... " (مشروطه باشد بی مورد است

نمايندگان مجلس پادر ميانی .  اسفند شکست خورد اختالفات خود را با شاه به محضر پارلمان برد٩ق در همان روزهايی که توطئه مصد

 نفر تشکيل می شد که افرادی چون بقايی ٨اين کميسيون از . کرده و پيشنهاد کردند که کميسيونی به اختالفات شاه و مصدق رسيدگی کند

 اسفند به کوچه و خيابان کشيده شد ه بود پس از ٩سرانجام مبارزه ضد درباری ای که در روزهای پس از . دو مکی هم عضو آن بودن

بر اساس . تدوين اين طرح و وعده اطرافيان مصدق به تصويب آن، به مجلس کشانيده شد که در نهايت نتيجه ای هم در بر نداشت

ده زيادی از سران توطئه از جمله راس کودتا چيان آتی يعنی سرلشگر مذاکرات پشت پرده و در برابر وعده حل مسائل مصدق ع

زاهدی را از زندان آزاد کرد و اين امکان را فراهم کرد که محافل توطئه گر فرصت را غنيمت شمرده و با کشاندن مجادالت پيرامون 

  .اين موضوع به جلسات مجلس و با دست زدن به انواع بازيهای پارلمانی وقت کشی کنند

 مرداد و فراری شدن شاه از وی در خواست می ٢۵اما نکته جالب و تاسف برانگيز در اينجاست که مصدق بعد از کودتای نا موفق 

 )٢٩(} !!{... " هرچه زودتر تشريف فرما شوند و از مقام سلطنت محافظت نمايند"... نمايد که 

 مرداد که از سوی ٢۶ين فاطمی در طرح مساله جمهوری در ميتينگ اوضاع وقتی خراب تر می شود که بدانيم اقدام فردی نظير حس

در جبهه ملی تفسير می شد يک اقدام صرفا فردی و ناشی از ناراحتيهای " جناح راديکال و جمهوريخواه و چپ " بعضی به وجود يک 

تشريف "  شورای سلطنتی را تا شخصی نسبت به شاه بوده است و گرنه هيات دولت مصدق قرار بود تشکيل جلسه دهد و طرح تشکيل

 )٣٠... " (شاه به تصويب برساند" فرمايی 

دربخش بعدی به اين مسئله (خب، وقتی هم از کودتا چيان دعوت به عمل می آيد وهم درمقابل آنها مقاومتی سازماندهی نمی شود 

  ؟گر از چه کسی می توان شکايت داشت، دي) خواهيم پرداخت 

پليس و دولت و ابزارهای قدرت و ثروت جامعه را در اختيار دارد و بر خالف نظر افرادی نظير همايون نخست زيری که ارتش و 

نشان دهند، در موقعيتی " تنها يکی از ارگانهای دولت " کاتوزيان که می کوشند او را دست بسته و دارای اختيارات محدود و صاحب 

 به اين سو چنين قدرت فراوانی در دست نخست وزير و چنان قدرت ١٣٠۴از سال" " يرواند آبراهاميان " قرار داشت که به تعبير 

از کودتا خبر نداشت و وقتی هم خبر شد نه تنها هيچ عملی انجام نداد بلکه قصد داشت از ) ٣١" (اندکی در دست شاه سابقه نداشت 

مان دولت ممنوع و غير قانونی شناخته شده يعنی کودتا چی دعوت کند که به کشور باز گردد، آن وقت از حزبی که فعاليتش توسط ه

حزب توده انتظار می رود که با آن دولت همکاری کند و برای آن خبر چينی کند و با اتکا به سازمان نظامی مخفی اش از سقوط آن هم 

  ؟به راستی خنده دار نيست!! نمايد جلوگيری 

با شدت ادامه می داد ولی لندن و واشنگتن دست " خطر کمونيسم " د به از سوی ديگر مصدق سياست جلب حمايت آمريکا را با تهدي

مبنای سياست فعلی دکتر مصدق اين است که مرتب خطر : " در آن دوران نوشته بود " منچستر گاردين . " مصدق را خوانده بودند



ولی تا به ! " بدهيد يا ما کمونيست خواهيم شد يا پول : " کمونيسم را بزرگ کند تا هر موقع که با سفير آمريکا مواجه می شود بگويد 

  " ..{!!} حال نه آمريکايی ها پول داده اند و نه ايران کمونيست شده است

محيط بين المللی کمتر ازهميشه به سود راهبرد مصدق بودکه می خواست با کمک آمريکا با ترساندن او ١٣٣١اما درپاييز سال 

بر عرصه سياست خارجی " دکترين ترومن " آن سالها، سالهای حاکميت . مارانگلستان پيش ببردنبرد خود را با استع" خطر سرخ "از

 پيامی به کنگره آن کشور فرستاد واعالم کرد که ١٩۴٧)١٣٢۵اسفند ( مارس ١٢ترومن رييس جمهوروقت آمريکا در . آمريکا بود

همين پيام که اعالم يورش وسيع .  بايد عهده دار اين کمک شودو ترکيه نيست وآمريکا) ٣٢(به يونان" کمک" انگلستان ديگر قادربه 

طبق اين . بر سياست خارجی آمريکا محسوب می گردد" دکترين ترومن " آمريکا به منطقه خاور ميانه بود، نقطه آغاز حاکميت 

ازجاها ندارند و لذاجايگزينی آمريکا با دکترين به نظرآمريکا، انگلستان وفرانسه منابع وقدرت الزم برای مقابله با کمونيسم را درخيلی 

آمريکايی که اعتقاد داشت به هرقيمتی که شده بايد درمقابله بانفوذ کمونيسم مقاومت محکمی صورت بگيرد وحتی در . آنها الزم می آيد

 آمريکا و انگلستان هم درمورد مساله ايران و کشورهايی مانند آن،. اين مسير اگرالزم باشد بايد ازسالح هسته ای نيزاستفاده کرد

ازهمان تاکتيک مصدق استفاده می کردند وبا بزرگ جلوه دادن خطرشوروی از سويی کشورهای جهان سوم را دستخوش بيم 

  .تثبيت می نمودند" خطر کمونيسم "ازتجاوزشوروی می نمود واز سويی ديگرنفوذخود رادرآنها با نام دفاع ازآزادی ومقابله با

ز مصدق و نيروهای ملی در مقابل دربار و حاميان سنتی دربار يعنی انگليس حمايت کرد که جنبه ضد انگليسی آن آمريکا تا زمانی ا

  .صرفا در چارچوب شکستن انحصار تاراج منابع نفتی ايران توسط انگليس بود و نه بيشتر

 که عبارت بود از طرد و سرکوب حزب توده بدين ترتيب محافل آمريکايی از زبان افرادی چون بقايی راهبردی را اعالم می کردند

 که همان ۵٠-۵٠ايران، توافق همه نيروها از جمله دربار زير پرچم آمريکا و از اين طريق تامين يک قرار داد متداول در دنيا از نوع 

  .موقع عربستان سعودی با آمريکا منعقد کرده بود

ق و جبهه ملی بر سر اين مسائل ممکن نيست، نقش به ظاهر بی طرفانه و از زمانی که آمريکا احساس کرد به توافق رسيدن با مصد

در توطئه های . ميانجيگرانه اش را در اختالف بين ايران و انگليس رها نمود و چونان يک مدعی قدم به ميدان سياست ايران نهاد

  .انگليس شريک شد و سر انجام نقش اصلی را در انجام کودتا عليه مصدق ايفا کرد

 سفير آمريکا و کاردار سفارت انگليس در تهران پيش مصدق رفتند و پيام مشترک نخست وزير بريتانيا و ١٣٣١ شهريور ۵ روز در

 )٣٣. (رييس جمهوری آمريکا را به که در حکم نوعی التيماتوم تلقی می شد به او تحويل دادند

مصدق و مليون حاضر نبودند بپذيرند که . مريکا دست بکشداما مصدق حاضر نبود از راهبرد قديمی خود مبتنی بر جلب حمايت آ

مصدق به ملل " آنها درست بر عکس برخی تصورات موجود که معتقدند . آمريکا رفته رفته به دشمن درجه يک آنها مبدل می شود

درست و عقب ماند ه ای از ، درک نا" تحت ستم هشدار داده بود که که پس از استعمار کهن، استعمار نوينی بر جای آن خواهد نشست 

داستان خوش بينی مفرط و توهم مليون نسبت به آمريکا يعنی دولتی که سرانجام . روند های بين المللی در آن مقطع تاريخی داشتند

ختن و چشم اميد دو" بيگانگان " آنان که خود زمين و زمان را به وابستگی به . حکومت آنان را سرنگون نمود سابقه طوالنی ای دارد

  .پرستی متهم می کردند و می کنند، زمانی خود در ابراز شيفتگی نسبت به آمريکا از همديگر سبقت می گرفتند" اجنبی " به آنها و 

از سوی مصدق ملقب " سرباز فداکار وطن " حسين مکی که در زمان ملی شدن صنعت نفت دبير جبهه ملی ايران بود و به عنوان 

   ا مپرياليسم آمريکا در جهان را با اين جمالت توصيف می کندگشته بود، گسترش خونبار 

لشکرهای آمريکايی را ... از روزی که ويلسن طلسم مونرو را شکست و} !!{ در مدخل نيويورک ايستاده استای که  مشعل فرشته ..."

لت و انزوای آمريکای بزرگ منتفی به اروپا فرستاد ، عمل او روزنه اميدی به روی ملل ضعيف شرق گشود که ممکن است عهد عز

پرتو ضعيف اميد که از افق . شده و عواطف بشر دوستی و نوع پروری آمريکا، ملل ضعيف شرق را در زير چتر حمايت خود بپذيرد

ه نيروی تازه می درخشيد مليون ايران را آنقدر جرات و جسارت داد که به انتظار مساعدت آمريکا با بحران و احتضار مبارزه کنند و ب

... " زمينه مساعدی در دماغ مليون يافت... اين فکر که آمريکای صلح جوی بشر دوست را به ايران عالقمند ساخت. اميد مجهز شوند

)٣۴)  



 

  : حسين فاطمی چهره مشهور و راديکال مليون که البته بعدها نظرات خود را تا حدودی تغيير داد زمانی اعتقاد داشت که

ی با قدرت بزرگ صنعتی و نظامی که دارد، بتواند مقام شايسته ای به دست آورد و تمام نيروی خويش را صرف مبارزه اگر اتازون ..."

 )٣۵... " (با ديکتاتوری سرخ و سياه کند مسلم است افکار عمومی جهان تشنه عدالت و آزادی را به خود جذب خواهد کرد

 يعنی يک سال قبل از ملی شدن صنعت ١٣٢٨چشم اميد به آمريکا داشت و در سال فاطمی در جريان مبارزه عليه شرک انگليسی نفت، 

  :نفت می نوشت

اتازونی آمريکا که با ... اين روزها پيام محبت به گوش ما می رسد" جرج واشنگتن " از آن سوی اقيانوس اطلس و از وطن  ..."

ا از از مرگ و فنا نجات داده و اروپای ويران و گرسنه را از کمکهای مادی و معنوی گران قيمت خودش بسياری از ملتهای جهان ر

آمريکا بايد در دهانه ... آغوش کمونيسم بيرون کشيده است، امروزه می رود که مسئوليتهای به مراتب سنگين تری را قبول کند

... نسانی به چيز ديگری تعبير نمی کنيمآتشفشان، ما را ياری کند ما اين کمک آمريکا را جز با احساسات بشر دوستانه و عواطف عاليه ا

) "٣۶( 

فاطمی در قبال پذيرش کمک آمريکا آمادگی خود را برای واگذاری امنيت داخلی به دستگاههای امپرياليسم آمريکا » باختر امروز«

  :نمود اعالم می کرد و از آن ابراز خشنودی می

و ساير زمامداران آمريکا راجع به لزوم کمک به ايران انعکاس } نا شديدکه در قسمت قبل با دکترين مشهور او آش{نطق ترومن  ..."

به خصوص اشاره زمامداران آمريکا به کمک نظامی به ايران و ذکر اين نکته که اين کمک بايد . زيادی در اوضاع سياسی ايران داشت

محافل آمريکايی با ... وجه مخصوص تلقی گرديددر تهران با ت. صرف تقويت ژاندارمری ايران که مامور حفظ امنيت داخلی است شود

 )٣٧... " (توجه خاصی ناظر تحوالت جديدی که در مورد نفت ايران رخ می دهد هستند

را به "شوارتسکف " است همان محملی است که پای امثال " باختر امروز" تقويت ژاندارمری توسط آمريکاييان که اينهمه مورد توجه 

را " امنيت داخلی "  سال تحت تاثير عواقب آن بودند وچهره واقعی٢۵ مرداد قرار گرفت ومردم ما ٢٨کودتای ايران باز کرد و پايه 

 که طی آن ١٣٣١ اسفند ٩امر سازماندهی مردم و مقابله با کودتا از نظر روش کودتا، حادثه  -٧. درپيدايش ساواک مشاهده کردند

، تمرين عمومی . داشتند با حمله به کاخ نخست وزيری مصدق را به قتل برساننداوباش مسلح به بهانه اعتراض به مسافرت شاه قصد

فرمانده " کرميت روزولت " در اينجا هم خط .  مرداد را می شود ديد٢٨در اين توطئه همه اجزا ء و عناصر کودتای .  مرداد است٢٨

اوباش :  مرداد به کارگرفته شدند ٢٨ستفاده شد که در  اسفند از همان اجزاء و عناصری ا٩در . عمليات به خوبی قابل رد يابی است

شهر غافلگير و غير . تجهيز شده و متشکل با پشتيبانی نيروی نظامی و حمايت قسمتی از بازار و بخشی از رده های باال يی روحانيت

 گيجی و سر در گمی ای که متشکل به دست مشتی اوباش سپرده می شد و پشت سر آنها نيروهای نظامی شهر را قرق می کردند و از

نهم اسفند همچنين امکانات وسيعی را که برای . در اثر انفعال دولت فراهم شده بود برای به دست گرفتن کنترل اوضاع استفاده می شد

مصدق . در واقع در آن روز شهرستانها عمال در دست کودتا چيان بود. پيروزی کودتا در شهرستانها وجود داشت، آشکار ساخت

انطور که قبال اشاره شد نتوانسته بود پايه های قدرت دربار و مالکين را در شهرستانها متزلزل کند و برای ابراز اراده و به ميدان هم

  .آمدن توده مردم منفذی بگشايد و امکانی فراهم کند

 حساس بتوان به آن مراجعه کرد هيچ سازمان متشکل و حزبی ای که در لحظات. مصدق نه فقط به کشور حتی به تهران هم مسلط نبود

گروهها و شخصيتهای وابسته به جبهه ملی يا به کودتا چيان پيوسته بودند و يا در حال فرو پاشيدن بودند و نيرويی نداشتند . وجود نداشت

ه دليل استخوان بندی بدنه جبهه ملی را احزابی کامال پارلمانتر تشکيل می دادند که ب. و از نظر سياسی کامال فلج و سر در گم بودند

اشرافيشان نه تنها توانايی تجهيز تود ه ها را نداشتند بلکه رهبران آريستوکرات اين احزاب از توده ای شدن سياست چون طاعون 

مصدق نيز مانند افراد و سازمانهای سياسی در اين زمان، برنامه : " همايون کاتوزيان در اين مورد نيز می نويسد که . وحشت داشتند

او در ميان توده های سياسی سازمان يافته از پايگاه وسيعی برخوردار بود اما هر گونه هنر و ابزار سازماندهی . سياسی جامعی نداشت

البته اين طبق معمول توجيه تراشی برای بی اعتقادی مصدق به توده ) ٣٨" (مردم و تبديلشان به کانون قدرت برای خود را نداشت 



آنهاست چرا که او مگر بنا به مصلحت به مردم و سازمانهای سياسی بی اعتماد بود و جز در موارد استثنايی و به مردم و سازمان دادن 

بدون اطالع دوستان، همکاران، مشاوران يا  " ١٣٣١ تير ٢۵او حتی در . خاطر بهره برداری يک طرفه به آنها مراجعه نمی کرد

و نمی دانستند در برابر اين (!!) نماينده جبهه ملی اصال نفهميدند او استعفا داده است  ٣٠همکاران کابينه اش استعفا کرد به طوريکه 

کاری که در . او حتی قبل از قبل از ترک تهران به سمت احمد آباد برای مردم يک پيام رادييوسس هم نفرستاد( !!) " عمل او چه کنند

  . مرداد هم آکاهانه از آن غفلت کرد٢٨

ل و سازماندهی شده آن دوره يعنی حزب توده و سازمانهای وابسته به آن به ويژه اتحاديه های کارگری که اکثر تنها نيروهای متشک

ميتينگها و تظاهرات توده ای و خيابانی توسط آنها سازماندهی می شد مورد غضب دولت و جبهه ملی بودند و برای اينکه اثبات شود که 

را بگيرد از هرگونه مراجعه و همکاری با آنها خود داری می شد ودر کار آنها " طر کمونيسم خ" مصدق توانايی اين را دارد که جلوی 

 تير سياست قبلی خود را نسبت به دولت تغيير داده بود و از دولت ٣٠علی رغم اينکه حزب توده از مقطع . محدوديت ايجاد می گشت

مسئولين مرکزی حزب مدتها پيش از کودتا زندگی مخفی را در پيش . مصدق حمايت می کرد ، حزب توده ايران هنوز غير قانونی بود

  .گرفته بودند و همواره در خطر بازداشت به سر می بردند

هم باز همين مساله يعنی نبودپايگاه توده ای متشکل و سازماندهی شده و عدم تمايل مصدق و رهبران ١٣٣١ تير ٣٠در ماجرای مشهور 

  .ز اين دست مشهود استجبهه ملی به تدارک امکاناتی ا

قرار نگرفت ، مصدق بدون اينکه از مردم " موافقت و تصويب شاهانه " وقتی خواسته مصدق مبتنی بر تصدی وزارت جنگ مورد 

بهتر : ".. برای حمايت از دولت دعوتی علنی و آشکار به عمل آورد، در نامه ای که به شاه نوشت تنها به ذکر اين نکته بسنده کرد که 

  " ... دولت آينده را کسی تشکيل دهد که کامال مورد اعتماد باشداست

برای روز سه شنبه اول "... قرار گذاشته می شود که " کميته تمرکز مبارزات ملی "  تير و طی يک تصميم بی سابقه در ٢٨در روز 

دعا و مناجات بخوانند و اين تصميم به وسيله مرداد زنها و بچه ها به پشت بامها رفته و برای سعادت و استقالل ايران اذان گفته و 

اعالميه کاشانی تيز که مردم را به حمايت از مصدق فراخوانده ) ٣٩... "(اعالميه و تلگراف و تلفن به تمام نقاط کشور اطالع داده شود

 تير را در سراسر کشور ٣٠روز " سواالت و در خواستهای بيشمار "  نفر از نمايندگان جبهه ملی نيز در پاسخ ٣١. بود منتشر می شود

. شرکت نمايند" جنبش ملی " در اين " نهايت آرامش و متانت " می خواهند با " هموطنان عزيز " تعطيل عمومی اعالم می کنند و از 

د جبهه طی اعالميه ای همه مدعيان مبارزه ضد استعماری را به ايجا" جمعيت ملی مبارزه با استعمار " حزب توده هم در قالب )۴٠(

همه زحمتکشان صرف نظر از عقايد سياسی خاص "... واحدی فرا خوانده بود و در پی آن اطالعيه اتحاديه های کارگری منتشر شد که 

سقوط کند، آزادی احزاب و اتحاديه } دولت قوام { خود دست به دست هم داده اند و يکدل و يک جهت می خواهند که دولت خائن فعلی 

اهرات دموکراتيک تامين شود و دست امپرياليستها زير هر عنوان که باشد از نفت و ساير شريانهای اقتصادی و ها و آزاديهای تظ

 )۴١... " (سياسی مملکت کوتاه شود

برای " فراکسيون طرفداران نهضت ملی "  تير اطالعيه تعجب برانگيزی از طرف ٣٠ و صبح٢٩در همين اوضاع و احوال در روز 

چون ممکن است در تعطيل عمومی فردا که به تقاضای اينجانبان صورت ! ملت رشيد ايران : "... و قرائت می شود که چند بار از رادي

می گيرد دشمنان ايران بخواهند از ابراز احساسات ملی هموطنان عزيز سوء استفاده نمايند تمنا داريم با کمال متانت و آرامش بدون 

 )۴٢... " (صادم با مامورين انتظامی بار ديگر رشد ملی خود را به جهانيان اثبات نماييدتجمع و تظاهر و اجتناب از هرگونه ت

بله به دليل تمايل شديد به جلب حمايت و اطمينان آمريکا، اتحاد با چپ از نظر استراتژيک حتی در لحظات حساسی که خود موجوديت 

ار مصدق و مليون نبود بلکه ترک آن را بر هر مساله ديگری اولويت می دولت هم به خطر افتاده بود، نه تنها به هيچ وجه در دستور ک

  .يا نه" اثبات کرده بود " خود را " صداقت " دادند و اين ربطی به اين نداشت که حزب توده 

و ) ۴٣" (علت صدور اين اطالعيه ترس طرفين از حزب توده بود " توضيح داد که " سرباز فداکار وطن " بعدها حسين مکی همان 

در کشمکش ميان مخالفان و موافقان مصدق آنچه مسلم است اين است که " توضيح داد که " باختر امروز "  تير در ٢٩خود او در روز 



کمينفرم بيش از هر عاملی استفاده خواهد کرد و ممکن است خدای ناکرده برخالف تمايل عمومی و اراده ملت ايران مملکت به چنگال 

 )۴۴... " ( شودکمونيسم سوق داده

حکايت از اين داشت که مردم ايران بدون اعتناء به اخطار " زنده باد مصدق " و " مرگ بر قوام " اما غريو مسلسل و تفنگ و فرياد 

و علی رغم وحشت هر دو طرف مخاصمه و بدون " تمنای هشدار دهنده فراکسيون طرفداران ادامه نهضت " سرباز فداکار وطن و 

" تجمع و تظاهر " در همه جا با " رشد ملی خود را " ، "افتادن مملکت به چنگال کمونيسم " و"  استفاده دشمنان ايران سوء" ترس از 

 در تاريخ ماندگار شد و ١٣٣١ تير ٣٠و اينچنين بود که روز " به جهانيان ثابت نمودند " " تصادم خونين با مامورين انتظامی " و 

ز جانب رهبری جبهه ملی و مصدق که نه قيام مردم به اين وسعت را پيش بينی کرده بودند و نه حتی مردم بدون يک سازماندهی جدی ا

لزوم آن را دريافته بودند و حتی آن اعالميه ای که دعوت به عدم تجمع و تظاهرات می کرد را صادر کرده بودند با دست خالی در طی 

در منزلش را به روی همه بسته و "  کردند و مصدق را که به قول هوادارانش چند روز در مقابل نيروهای نظامی سرسختانه ايستادگی

 )۴۵. (بود را دوباره از منزل بيرون آوردند و بر کرسی نخست وزيری نشاندند" در انتظار کار نشسته 

ن رويکرد منفعالنه قديمی را  مرداد هم باز تکرار شد و مليون نه تنها عبرت نگرفتند بلکه باز هما٢٨ اسفند و ٩ تير در ٣٠سناريوی 

کارهای دولت من از نظر " خود مصدق در خاطراتش در ذيل عنوان . در پيش گرفتند که در مرحله آخر منجر به پيروزی کودتا شد

و " نه شرقی نه غربی " و صحبت کردن در مورد " ناليدن " که در يک صفحه و نيم ارائه شده است پس از چند پاراگراف " اجتماعی 

و سوگند خوردن مجدد به اينکه قصد نداشته نظام سلطنتی را تغيير دهد در توجيه " وابستگی " به خاطر" احزاب چپ " حکوم کردن م

اينجانب می خواستم که بين احزاب ملی وحدت : "... اينکه چرا دست به سازماندهی مردم و هواداران خود دست نزده است، می گويد 

چون اين کار سبب می شد که ذهن اعليحضرت همايون شاهنشاهی را مشوب و چنين وانمود .مساعی کنندايجاد کنم که با هم تشريک 

کنند که از تقويت احزاب نظری نيست جز تغيير رژيم از هرگونه عملی راجع به اين کار خودداری کردم و با اينکه تشکيالت و برنامه 

انتشارات / خاطرات و تالمات مصدق ..." (  مصالح مملکت دفاع کردندواحدی نبود مردم وطن پرست هر وقت صف آرايی نمودند از

 )٢٣٧-٨علمی صفحات 

 به ارتش دستور داد خيابانها - هندرسن -پس از مذاکره با سفير آمريکا " " يرواند آبراهاميان"  مرداد هم به تعبير ٢٧مصدق در روز 

و بدين ترتيب با خالی کردن خيابانها از حضور مردم " ت برخورد کند با متخلفان به شد" و ) ۴۶" (را از هر تظاهراتی پاک سازد 

اعضای خود را " رهبران حزب توده هم که در جريان امر بودند پس از تصميم مصدق . عرصه را کامال برای کودتا چيان مهيا ساخت

يکی " غالمرضا نجاتی " ا مورخی چون اين تصميم بقدری نسنجيده و نادرست بود که بعده) ۴٧" (از خيابانهای شهر فراخواندند 

نتيجه مذاکرات آن روز مصدق و هندرسون وصدور دستور جلوگيری از تظاهرات مردم : "... ازهواداران سرسخت مصدق نوشت 

جالب )۴٨... " (باالخص توده ايها به سود کودتا چيان تمام شد و راه را برای طرح از پيش سازمان داده شده کودتا فراهم ساخت

نيروی نظامی ای که از فرماندهانش يکی سرتيپ محمد . ينجاست که پشتگرمی مصدق به تسلط ارتش و نيروی نظامی بر اوضاع بودا

قبال از فضل اهللا زاهدی در مخفی گاهش حکم رياست شهر بانی را " دفتری است که به شهادت سرلشگر رياحی ازهواداران مصدق،

  ....ئنان ديگری چون سرلشگر وثوق و سرهنگ اشرفی وو همين طور خا" !! دريافت کرده بود 

چند نفر از آقايان حاضر در نخست وزيری به دکتر : "... بعدها زيرک زاده يکی از شيفتگان و نزديکان خاص مصدق می نويسد 

آن روز در نخست وزيری تمام آنهايی که ... مصدق اصرار کردند که با راديو پيامی بدهد و مردم را دعوت کند که به کمک او بيايند

بودند بارها و بارها، تک تک و دسته جمعی از اوخواهش کردند مردم را به کمک بطلبيم موافقت نکرده و حتی حاضر نشد اجازه دهد 

 هنوز قيافه خشمناک دکتر فاطمی را در خاطر دارم که پس از آنکه اصرارش برای باخبر کردن مردم... با راديو مردم را با خبر سازيم

و با شناختی که از ... " اين پيرمرد آخر همه ما را به کشتن می دهد: به جايی نرسيده بود از اطاق دکتر مصدق خارج شده فرياد زد 

مصدق داشته می گويد که اين کارها يعنی خبر دادن به مردم و باال تر از آن کمک طلبيدن از مردم امری نبود که مصدق حاضر به 

تاييدی ديگر بر نظرات ما در ... " (  تير هم از مردم استمداد نکرده بود٣٠در طبيعت او هم نبود همچنان که در . "... انجام آن باشد

چنين پيامی وضع را آشفته تر می : "... مصدق نيز در اين مورد می گويد " با وفای " صديقی يکی ديگر از همراهان ).  تير٣٠مورد 



خطر جنگ داخلی در }  تير قرار نگرفتند ؟ ٣٠مگر در { . ک شده طاغی قرار می گرفتندمردم تهران روبروی نظاميان تحري. کرد

و باالخره پس ) ۴٩..."(و نه ما توافقی نداشتيم} مصدق است " آقا " منظورش از { خونهای زيادی ريخته می شد که نه آقا . ميان بود

با موافقت مصدق " آقايان حاضر " ، پس از مذاکره با مهاجمان، از آنکه نظاميان نخست وزيری يا خانه مصدق را زير آتش می گيرند

مهندس رضوی برای اينکه مهاجمين از يراندازی خود داری کنند ملحفه " می نويسند و " ترک مقاومت " اعالميه ای مبتنی بر 

بعد از دادن اطالعيه و "  اما ... "تختخواب نخست وزيری را برداشت و به سربازان مدافع نخست وزيری داد تا روی بام نصب کنند

 / ١٩٧٣(در آن زمان هنوز کودتای شيلی )۵٠(} !! {.. " حمله شديدتر شد}!! منظور همان ملحفه است { برافراشتن پرچم سفيد 

 پيش نيامده بود که آدم متوجه شود يک رييس) کاخ رياست جمهوری در شيلی " ( موندا " در " سالوادور آلنده " و تجربه  ) ١٣۵٢

دولت هم به جای اينکه ملحفه تختخوابش را به عنوان پرچم سفيد به اهتزاز در بياورد می تواند سالح بردارد و تا پای جان در دفاع از 

   .آرمانهايش در مقابل کودتا چيان بايستد

   مصدق و حزب توده - ۵

ملی و نقد مصدق از زاويه هواداری از نظريات و  –موضع من در سر تاسر اين مقاله، زنده کردن بحثها و مجادالت قديمی توده ای 

بديهی است که اشتباهات اين حزب هم در اين دوره به طور جداگانه می تواند مورد نقد و . فعاليتهای حزب توده در آن دوره نبوده است

" توده ای ستيزی " ديگر با هيچ گونه توهمی نسبت به حزب توده بر اين مقاله حاکم نبوده است اما من از سوی . بررسی قرار گيرد

سياسی و يا راديکاليسم آنتی " بيطرفی "  به منظور اثبات ١٣٢٠-٣٢کورکورانه در هر ورژن آن و فحاشی نسبت به حزب توده 

بررسی عملکرد اين . حزب توده در تاريخ حيات سياسی خود چند دوران متفاوت را پشت گذارده است. سوويتيستی سر سازگاری ندارم 

 بدون شک از حوصله بحث ما خارج است اما ۵٧و يا در ساليان بين کودتا و انقالب ) ١٣۵٧-۶٢ ( ۵٧ر دوران پس از انقالب حزب د

علی رغم هر اشتباهی که در رابطه با سياستهای داخلی و خارجی انجام داده باشد و با ) ٣٠ و٢٠دهه های ( حزب توده در دوره نخست 

 يک حزب رفرميست کامال فراگير با پايگاه اجتماعی بسيار گسترده بودکه اصالحات اجتماعی هر تحليلی سمبل قطب چپ جامعه و

راديکال نظيراصالحات ارضی ودفاع ازحقوق کارگران، زنان، کارمندان و مطالبات اجتماعی پيشروومترقی رادردستور کارخود قرار 

حول پالتفرم خود به نحوموثر، تحسين برانگيزی و بی سابقه ای داده و توده وسيعی از وکارگران و زحمتکشان، زنان وروشنفکران را

از تجربه اجتماعی شدن و ساختار سازمانی و روشهای فعاليت حزب توده در آن مقطع ی توان به عنوان يک تجربه کم . متحد کرده بود

ست عراق در دوران اوج فعاليت خود به اين شايد تنها تجربه حزب کموني( نظيرفعاليت حزبی در خاورميانه حتی تا دوره کنونی نام برد 

و هنوز هم به عنوان يک الگو و يک مورد استثنايی مورد توجه و بررسی احزاب و جريانات ديگر حتی از جبهه ) تصوير نزديک باشد

  : های مخالف واقع می شود

کرد و همزمان با پيدايش خود، با  ا در کشور مطرحبا امپرياليسم و استعمار نو و کهنه ر ی مبارزه بار مسأله حزب توده برای نخستين  -

  .ی وسيعی را توسعه داده بود، وارد مبارزه شد زماندر ايران شبکه فاشيسم که در آن

های معتبر کارگری  اعضای حزب توده در پيدايش سازمان. کردن کارگران ايران دست زد حزب توده به تالش وسيعی برای متشکل  -

ها و صدهاهزار کارگر در  ی مرکزی کارگران که ده کشان و شواری موتلفه ی کارگران و زحمت ری متحدهو سنديکايی مانند شوا

های کارگری برای اثبات شخصيت و موجوديت  اين سازمان. های مختلف را در سنديکاها متحد کرده بودند، نقش مهمی ايفا کردند رسته

اند که همانطور که پيشتر  هايی رسيده اند و به کاميابی داری کرده ی وسيع و دامنه ارزهی کارگر ايران و دفاع از حقوق بنيادين آن، مب طبقه

ای در سال  ی مرکزی باعث تدوين اليحه تالش حزب و شواری متحده. به خالصه ای از آن اشاره شد خود تاريخ افتخارآميزی دارد

ر سال، شش هفته مرخصی با حقوق برای زنان کارگِر  شد که در آن هشت ساعت کار روزانه، دو هفته مرخصی با حقوق د١٣٢٣

ها همچنين، به تصويب  اين تالش. بينی شده بود های اجتماعی پيش  سال و تأمين بيمه١٢تر از  باردار، منع استفاده از کار کودکان کم

المللی  عنوان روز همبستگی بين  منجر شد که عالوه بر مزايای فوق و ديگر مزايا، روز اول ماه مه را به١٣٢۵کار در سال  قانون

و " فعله"های تحقيرآميز  در برابر واژه" کارگر"ی  کرد که واژه فراموش نبايد. رسميت شناخت کشان و روز تعطيلی با مزد به زحمت

  .کرد کار برد و متداول بار حزب به را نخستين" مزدور"



ی ارضی مترقی برای تقسيم بالعوضزمين  به تحقق يک برنامه» داری بزرگ زمين«ی دهقانان با فئوداليسم و  حزب توده در مبارزه  -

های بسياری نيز به دنبال  کردن دهقانان فعاليت وسيعی آغازکرد که موفقيت زمين کوشيد و در راه متشکل زمين و بی بين دهقانان کم

. سوی نبرد مطالباتی و اجتماعی سوق دهند ی را بههای دهقانی متشکل شدند و توانستند دهقان ايران هزار روستايی در اتحاديه ده. داشت

و پس از " ی ايران ی دهقانان وابسته به حزب توده اتحاديه"تشکيل ) ١٣٢٠-١٣٢٧(ی کا دوران علنی  ی برجسته نمونه

مان دادن  حزب توده برای نخستين بار به ساز-. بود" انجمن کمک به دهقانان ايران"شدن حزب، تشکيل سازمان علنی " غيرقانونی"

  .عناصر ترقيخواه در ارتش دست يازيد که نمونه ای کم نظير در ميان سازمانهای نظامی انقالبی در کشورهای سرمايه داری بود

فکر آغاز کرد و مهم  حزب توده فعاليت سازمانی و تبليغی وسيعی را در ميان قشرهای گوناگون زنان، اعم از کارگر، دهقان و روشن -

موفقيت حزب . شدن زنان ايرانی را عرضه داشت کردن و انتخاب بار در مجلس چهاردهم طرح انتخاب ه برای نخستينتر از همه اينک

  .توده در ايجاد يک نهضت بزرگ در ميان زنان برای احقاق حقوق خود قابل مالحظه است

شد، زنان را وسيعا وارد مبارزات  ری میی حزب توده رهب وسيله های سياسی، تظاهراتی، مطبوعاتی و اجتماعی زنان که به فعاليت

ی خود را با شعار مبارزه عليه فاشيسم، مبارزه با استعمار، مبارزه   تشکيالت زنان برنامه١٣٢٢در تيرماه . سياسی و اجتماعی نمود

ی  ای متحدهدر همين دوران در جنب شور. ُمزد مساوی در برابر کار مساوی آغازکرد برای صلح، حقوق مساوی با مردان و دست

 ١٣٢۵در سال .  به تشکيالت زنان پيوست١٣٢۵نيز تشکيل شده بود که در سال " کش ی زنان زحمت اتحاديه"نام  ای به مرکزی، اتحاديه

ی زنان در دنيا بود، درآمد و از آن پس تشکيالت دموکراتيک  تشکيالت زنان به عضويت فدراسيون جهانی زنان که مدافع حقوق همه

ی علنی   هيأت اجرايی اين تشکيالت يک روزنامه١٣٢٩اما در سال .  اين تشکيالت غيرقانونی اعالم شد١٣٢٧در سال . شدزنان ناميده 

  .منتشرکرد" جهان تابان"به نام 

اعضای کارگری اين . بود" سازمان جوانان حزب توده " يکی ديگر از کارهای قابل توجه حزب توده، کار در ميان جوانان در قالب  -

گيری داشتند،  آنان در اعتراضات و اعتصابات کارگری حضور فعال و چشم. های کارگری داشتند در اتحاديه) کارگران جوان( زمان سا

  .کردند های مربوط منعکس می دادند و اعتراض کارگران را در مجامع و ارگان اخبار کارگری را به مطبوعات می

ی دانشجويان دانشگاه  اتحاديه"خصوص در  اعضای سازمان جوانان به.  دانشگاه بودی فعاليت سازمان جوانان، يکی از مراکز عمده

سازمان "تأسيس . گيری داشت، فعال بودند که اصلی ترين و عمده ترين تشکل موجود در دانشگاه بود و فعاليت گسترده و چشم" تهران

دار خود توانست رسميت خويش را به  ی دامنه  که با مبارزه از ديگر ابتکارات سازمان جوانان بود١٣٣٠در سال " آموزان ايران دانش

آموزان و طرح  آموزی نقش مهمی در ارتقای آگاهی دانش ارگان اين سازماِن دانش" آموز دانش"ی  نشريه. کند وزارت فرهنگ تحميل

  .های آنان داشت اصولی خواست

 )٥١... (و

که فعاليتش از جانب دولت حتی قانونی شناخته شود از آن انتظار می   آنچرا مصدق حزب توده را در دولت شرکت نداد ؟ چرا بدون

" چرا مصدق حد اقل در جهت جذب حمايتهای آن تالش نکرد ؟ اگر مطالباتش همه ! رود از همان دولت بطور يکجانبه حمايت کند ؟

 توده خالی شود وپايگاه اجتماعيش به سمت بودند، چرا مصدق آنها را در برنامه خود جای نداد تا زير پای حزب" حرف " و " شعار

  مصدق متمايل شود؟

 مرداد را به ياد نمی ٢۵نويسندگانی که از حزب توده انتظار مقابله با کودتا را دارند چرا برخورد مصدق با شاه بعد از کودتای ناموفق 

قتی مصدق خود از کودتاچی دعوت می کند که و") از مقام سلطنت سرپرستی فرمايد " مصدق از شاه می خواهد برگردد و( آورند ؟ 

  برگردد و خود زمام امور رابه دست گيرد، چرا احزاب ديگر بايد هزينه انفعال و بی افقی سياسی مصدق را پرداخت کنند ؟

 و نکته مهم اينجاست که اتفاقا همين حزب توده و کمونيستهای آن دوره طبق سنت مالوف در سطح جهانی بيشتر از همه احزاب

شخصيتهای وابسته به جبهه ملی و مصدق، آماج خشم و کينه کودتاچيان دست راستی واقع شدند و دهها تن از بهترين آزاديخواهان و 

برابری طلبان اين کشور که در حزب توده و به ويژه سازمان افسری آن متشکل شده بودند، در دادگاههای دربسته نظامی محاکمه و به 

 سال زندان به حالت تبعيد به ملک خود فرستاده شد و بقيه شخصيتهای ٣اين در حاليست که مصدق پس از . ندجوخه اعدام سپرده شد



حال پس از گذشت اين همه سال يکی از . ملی به غير از يک نفر يعنی حسين فاطمی همگی پس از حبسهای کوتاه مدت و تبعيد آزادشدند

چشم بر اين همه بسته و در يک " مسعود بهنود " روفشنال روزگار ما يعنی مداحان مشهور مصدق و يکی ازآنتی کمونيستهای پ

خشونت و قربانی ای در " جامعه ايرانی " لطيف و مهربان " سنت "  مرداد بنا بر ٢٨مصاحبه راديويی مدعی می شود که کودتای 

سطحی نگری و ساده انديشی و ارائه . ده گرفت خب، بر ايشان واقعا نمی شود خر!! ابعاد کودتا در ساير کشورها در پی نداشته است 

که شم بازار يابی بين المللی " با استعداد " و " باهوش " اراجيف مکرر در خيلی از مسائل، امروزه به شاخص ژورناليستهای خيلی 

ايرگفته ها و نوشته هايش مانند س" کودتاهای بدون خونريزی جامعه ايرانی " روايت مسعود بهنود از . خوبی هم دارند مبدل گشته است

حاوی چيز بيشتری از داستان پردازی و تخيل پردازيهای سطحی و تنگ مايه در قالب تحليل سياسی و تاريخی نيست که با لحنی گرم 

 از او به برکت وقاحت شايان تحسين نظر گاه خود، آن تفاسير مبتذالنه و تهی مايه ای را که همگان. ومخدر به خواننده تزريق می شود

   .يک ژورناليست محافظه کار راست گرا انتظار دارند، همواره به نحو احسن در معرض تماشا نهاده است

   جبهه ملی پس از مصدق -٧

 يعنی يکسال ١٢٨۴در سال ) سوسيال دموکراتهای انقالبی " ( اجتماعيون عاميون " برای تسهيل امر مقايسه و داوری بد نيست برنامه 

 سال قبل از تشکيل جبهه ملی که شامل موادی نظير حق اعتصاب برای کارگران، هشت ساعت کار ۵۵شروطه و قبل از انقالب م

اصالحات ارضی ( روزانه،حقوق باز نشستگی، تدوين يک نظام مالياتی تصاعدی، توزيع زمين بين کسانی که بر روی آن کار می کنند 

را در مقابل برنامه تمام ادوار جبهه ملی و ) ۵٢(است ...  آزاديهای عمومی و، مدارس و آموزش رايگان، آزادی کامل بيان و قلم و)

تا دوره کنونی بگذاريد و از سويی ديگر تاريخ رويدادها و تحوالت ! ) البته اگر موفق شديد و برنامه ای پيدا شد ( سازمانهای ديگرشان 

در زمينه . ی و راست روی اين جريانات بر شما روشن شود دهه اول قرن بيستم ورق بزنيد تا ميزان عقب افتادگ۵جهان را در 

دموکراسی خواهی و آرمانهای اجتماعی هم مصدق نه تنها فرزند زمانه خود در سطح جهانی نبود بلکه در بسياری موارد حتی از 

ه شد نيم قرن پيش از به اهداف و آرمانهای جنبش مشروطيت ايران و حرکت سوسيال دموکراسی انقالبی در دل آن که همانطور که گفت

  .قدرت رسيدن وی جريان يافته بود، عقب تر بود

 شمسی و عدم درک اهميت بسيار تعيين کننده آن از سوی احزاب اپوزيسيون ۴٠با انجام اصالحات ارضی از سوی شاه در دهه 

به خرده بورژوازی، جبهه ملی وموضعگيريهای عجيب و غريب و سرگشتگی مجدد جبهه ملی و شيفت شدن اعتراضات از بورژوازی 

  .به کلی زمينه عينی و اجتماعی خود را در سياست ايران از دست داده است

می دانست در هنگام طرح مساله اصالحات ارضی از جانب امينی در تقابل با " نماينده بورژوازی ملی و ليبرال " سازمانی که خود را 

از بزرگ مالکين محافظه کار را در " امير تيمور کاللی " کش اين نيروها، نه تنها شاه و ساير گروههای محافظه کار و در اوج کشا

ازای اعطای دويست هزار ريال کمک به صندوق اين جبهه به عضويت شورای مرکزی خود پذيرفت و تا پس از سقوط امينی در اين 

های محافظه کار هراس داشت و با عدم همکاری با زمينه سکوت مطلق کرد و از اعالم پشتيبانی از اين طرح به خاطر مخالفت نيرو

 ١٣۴١امينی که در مقابل شاه و گروههای محافظه کار قرار گرفته بود سقوط دولتش را تسهيل نمود بلکه در جزوه کوچکی که در پاييز 

!! ی به اصالحات ارضی هم نيست منتشر نمود عمال اعالم کرد که از آنجا که در ايران هرگز فئوداليسم وجود نداشته است بنابراين نياز

)۵٣(  

جبهه ملی اساسا با ارائه برنامه سياسی مخالف بود و اعتقاد داشت که هر برنامه ای جز انتخابات آزاد و سياست خارجی بی طرفانه 

 و محافل بدل شود که در مجالس" جنبشی " عاقبت چنين نيروهايی همين است که به ) ۴٧!! (به تفرقه می انجامد ... دولت ملی

های سابق و نمايندگان سابق مجالس سنا و شورای ملی سابق خالصه " سلطنه " ها و " دوله " خانوادگی و مجالس ترحيم دوره ای 

 به خوبی نمايانگر روح حاکم بر فعاليتهای اين ۴٠در دهه ) از رهبران خود شان( به نظر می رسد پيام اخطار دهنده خليل ملکی. شود

  : روابط حاکم بر آنها در دوره کنونی باشدجريانات و نوع 

  جبهه ملی به عنوان يک نيروی سياسی نابود خواهد شد و به جای کانون مبارزات نهضت " اگر اوضاع به همين منوال پيش برود ،  "

   و به عالمت آشنايی و ملی ايران به قبله گاه متروکی برای وفادارترين معتقدانش بدل خواهد شد که در مراسم ختم يکديگر شرکت جويند



  )۵۴... " (تاسف برای يکديگر سری تکان دهند

کرارا با واژه هايی " پراکنده گوی قلم به دست گفتمان پرداز " در مکتوبات نويسندگان سنتی يعنی همان جماعت به تعبير باقرپرهام 

 شويم که گويا بر اساس آن قرار است نسخه ای مواجه می... و" استراتژی مصدق " ، " استراتژی نهضت ملی" ، "راه مصدق " نظير 

اگر استراتژی را با تعريفی عام و ساده به يک برنامه منسجم برای يک دوره . برای مسايل امروز جامعه نيز پيچيده شود" مصدقی " 

ی را بتوان به مصدق و جبهه معين و پيش بينی تاکتيکهايی برای پيشبرد اين برنامه تعبير کنيم، نمی توان تصور کرد که چنين واژه هاي

ملی " و " برگزاری انتخابات آزاد " ، آنچه عمال به انجام رسيد و شعارها و برنامه "استراتژی " اگر منظور از . ملی الصاق نمود

ای برای باشد که شعار اولی مطلقا مسکوت ماند زيرا طرح و برنامه " ) موازنه منفی : " و مقوله مرتبط با آن " ( کردن صنعت نفت 

  .آن وجود نداشت و اولی نيز به دليل فقدان هر نوع برنامه مشخص پيش بينی شده به بن بست و شکست کامل انجاميد

بند و بست چند تن ناسازگار " جبهه ملی نيز ترکيب و معجونی از افرادی بود با وابستگيها ی فکری و سياسی متفاوت که مصداق بارز 

و به مرور زمان هم بين آنها جدايی و تفارق حاصل آمد و از همان جمع محدود اوليه هم چيزی باقی نماند و دولت ناپايدار بودند " و " 

را حتی در زمان " استراتژی و راه مصدق . " حتی برخی از آنها کارشان به همدستی فعال در توطئه و کودتا عليه مصدق کشيده شد

يگر چه برسد به آنکه بخواهيم از دل آن پاسخی برای معضالت و دغدغه های خودش می توان يک معادله چند مجهولی تلقی کرد د

  .امروزمان بيابيم

" رمی " بگذاريد مسعود بهنودها، ترکمانها، برهانها هنوز مديحه شان را بسرايند و سالهای حکومت مصدق و مليون برايشان همان 

مروز بايد ذائقه سياسی اش را تغيير دهد و سطح توقعات و آرمانها و سقف آزاديخواهی در ايران ا.باشد که همه راهها بدان ختم می شود

از خالل . مصدق و امثال او نمی توانندشاخص ونماد آزاديخواهی و برابری طلبی دوران ما باشند. پروازش را به شدت ارتقاء ببخشد

يست بکوشد تا شايسته عصر حاضر و آرمانهای آن آتش و خون و دود ساليان پيشين اما، نسل تازه ای سر برون آورده است که می با

   .باشد

  

  

  

  یروزبه کالنتر

  ٨٧ند فاس ٢۵
http://www.socialist-students.com 
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