جوانان باید شناخت تاریخی کسب کنند

تجربه کودتای بیست و هشت مرداد
حقیقت ارگان حزب کمونیست ایران ( مارکسیست -لنینیست  -مائوئیست ) شماره  12آبان 1382
بررسی كودتای بیست و هشت مرداد برای فهم تحوالت و واقعیات امروز و نقش بازیگران صحنه سیاسی امروز ایران بسیار مهم است .هر
چند پنجاه ساااا از كودتای بیساات و هشاات مرداد  1332می گذرد ،اما بررس ای این بخش از تاریخ س ایاس ای ایران برای جوانان مبارز امروز
مطلقا ضروری است .این یكی از آن وقایع تاریخی است كه بطور فشرده و در زمینه های مهم ،جهان بینی ،اهداف و خط مشی سیاسی همه
طبقات ایران معاصاار را بازتاب می دهد .تاریخچه جریانات س ایاس ای امروز از ساالطنت طلبان ،اس ا می های حكومت ،ملی مذهبی ها تا چپ
ایران را بدست می دهد .و تداخل نزدیك میان كشمكشهای طبقاتی در داخل ایران با روندهای بین المللی را بروشنی نشان می دهد.
كودتا را چه كسانی كردند
روز بعد از كودتا ،محمدرضااااااا پهلوی از گریزگاه خود در ایتالیا به تهران بازگشاااااات و به كرمیت روزولت مامور آمریكائی كه كودتا را
رهبری كرده بود گفت« :من تاج و تخت خود را به خداوند ،به مردمم ،به ارتشاام و به شااما مدیون هسااتم ».از «خداوند» كه وجود خارجی
ندارد بگذریم ،بقیه اش را راسااااات می گفت .منظور شااااااه از «مردمم» همان طبقات بورژوا م ك ،ژنرالهای ارتش ،وك ی مجلس ،آیت هللا
های عظما ،و اوباش اجیر شده بود .بواقع آمریكا و ارتش در این كودتا نقش تعیین كننده را داشتند.
دسااتور كودتا ،چند ماه قبل از كودتا ،در واشاانگتن صااادر شااد .آیزنهاور رئیس جمهور وقت آمریكا به سااازمان سایا دسااتور داد كه با همكاری
انگلسااتان ،دكتر مقااد را ساارنگون كرده و فرد دیگری را بجایش بنشااانند .طبا اسااناد دولت آمریكا ( )1سااازمان سایا و ساارویس اط عات
مخفی انگلسااتان فورا در مورد جانش این مقااد به توافا رس ایده و فضاال هللا زاهدی را كه یك ژنراا بازنشااسااته ارتش ایران و از همكاران
نزدیك انگلساااتان بود بعنوان نخسااات وزیر شااااه انتخاب كردند .طرو كودتا شاااش مرحله اصااالی داشااات .تبلیغات و توطئه های سااایاسااای برای
تضاااعیف مقاااد بخشااای از این طرو بود .میلیونها دالر پوا برای خریدن وك ی مجلس خرج شاااد .قرار بود وك ی مجلس مقاااد را از
نخسااات وزیری خلع كنند و یا اینكه رهبران مذهبی جوی بوجود آورند كه وی مجبور به اساااتعفا شاااود و اگر این اقدامات «قانونی» شاااكسااات
خورد ،ارتش وارد كار شود .قرار بود شبكه نظامی زاهدی با كمك سیا در تهران قدرت را بدست گیرد و در صورت شكست عملیات كودتا
در تهران ،واحدهای ارتش ازکرمان شاه و اصفهان به طرف تهران حركت كنند )2( .طرو اوا كودتا در  26مرداد شكست می خورد .رئیس
عملیات كه كرمیت روزولت است تقمیم می گیرد به ابتكار تازه ای دست بزند .آنان یك سلسله «عملیات سیاه» سازمان می دهند تا رهبران
مذهبی را علیه مقاااااد تحریك كنند .این عملیات عبارت بودند از دسااااات زدن به تهدید و ارعاب و بمب گذاری به نام حزب توده .همزمان،
هندرساان ،ساافیر آمریكا در ایران ،به م قات مقااد می شااتابد و نساابت به هرج و مرج در تهران و فعالیتهای «كمونیسااتها» (حزب توده) به
وی هشدار می دهد .مقد برای اینكه به وی آرامش خیاا دهد ،ب فاصله و جلوی چشم وی به رئیس شهربانی زنگ زده و دستور حكومت
نظامی می دهد .مردم به خانه های شان فر ستاده می شوند و صحنه برای ورود ارتش تحت رهبری سرل شگر زاهدی و اوباش و اراذا ب سیج
شااده ساایا ،خالی می شااود .ارتش با طیب خاطر اقدام به تقاارف نقاط حسااار تهران و رادیو و تلویزیون و نخساات وزیری می كند .مقااد
دساااتگیر و به جرم «خیانت» محاكمه می شاااود .و شااااه و عمالش به یك قتل عام و ساااركوب بزرس دسااات زده ،سااایاهچالها را از كارگران،
روشنفكران مبارز ،آزادیخواهان از هر قشری پر كرده و سگهای هار امنیتی و نظامی را به جان مردم می اندازند .شاه قانون ملی شدن نفت
را ملغی كرده ،و منابع ایران را یكسر به دست كنسرسیوم امپریالی ستها می سپارد .كودتای بی ست و هشت مرداد ،ماهیت امپریالی سم آمریكا
را برای خلقهای ایران لخت و عریان كرد .تا قبل از آن توهم گسترده ای وجود داشت كه گویا امپریالیسم آمریكا بر خ ف امپریالیسم انگلیس،
دموكرات منش بوده و خواهان حا تعیین سرنوشت ملتها و برقراری دموكراسی .كودتای بی ست و ه شت مرداد پیوند ناگ سستنی و ارگانیك
طبقات ارتجاعی داخلی و قدرتهای امپر یالیستتتتتتتی را نشتتتتتتتان دادت و دابت كرد كه مبار برای آ ادی و عدالت اجتماعی با مبار عل یه
امپریالی ستها ،پیوند ناگسستنی دارد و در واقع یك روند واحد و یك بدنه واحدند و تالش برای جدا كردن آنها منتهی به شكستهای دردناك و
تلخ می شود.
ارتش
برخ ف روایتهای عامیانه ،پیروزی كودتای آمریكا در  28مرداد نه امری تقادفی بود و نه اینكه مربوط به اعماا یك عده اوباش خریداری
شده.
آمریكا بدون ارتش نمی توانست كودتا كند .نه بدون ارتش ارتجاعی می شد كودتا كرد و نه اینكه بدون ارتش خلق می شد كودتا را سركوب
كردت

آمریكا از سااااا  1320بطور متمركز برای نفوذ و محكم كردن پایه های خود در ایران و تبدیل آن به نومساااتعمره خود كار كرد .این كار در
تمام وجوه اقتقادی و سیاسی و نظامی و حتا فرهنگی پیش رفت.
اولین مستشاران نظامی آمریكا كه به ایران آمدند مستشاران ژاندامری تحت ریاست «كلنل شوارتسكف» بودند .آنها یك واحد متمركز برای
عملیات نظامی و سااركوب در داخل كشااور ایجاد كردند تا به كمك آن جنبشااهای ملی و دهقانی را سااركوب كنند .قراردادهای نظامی ایران با
آمریكا شااااامل تقویت و تعلیم ارتش و ژاندامری برای ایران و خرید اساااالحه از آمریكا بود .ارتش و ژاندامری ،در جریان سااااركوب قیامهای
متعدد در سراسر ایران ،سركوب تظاهرات و اعتقابات كارگری دست آموز شده و انسجام می یافت .مشخقا در سركوب قیام آذربایجان
در ساا  1325مستشاران آمریكائی عملكرد ارتش را زیر نظر داشتند تا به برطرف كردن ضعفهای آن بپردازند .قبل از كودتای خونین 28
مرداد ،كارنامه ارتش و ژاندامری به اندازه كافی جنایتكارانه بود .و فقط در جریان ساااااركوب قیام خلقهای آذربایجان و كردساااااتان حداقل 20
هزار كشاااته بجای گذاشااات .پروساااه سااااختن و تحكیم ارتش و ژاندامری زیر دماغ نیروهای ملی برهبری مقاااد و حزب توده كه درخواب
نوشاااین «شاااراكت در قدرت از طریا انتخابات» بود ،جریان داشااات .در این زمان نیروهای ملی و رهبرشاااان مقاااد (كه نماینده سااایاسااای
بورژوازی متوسااط یا بورژوازی ملی بود) به آمریكا با خوش بینی و اسااتقباا نگاه می كردند و تبلیغ می كردند كه آمریكا بر خ ف انگلیس،
حامی ایران اساااااات و تحركات و فعالیتهای نظامی آمریكا را تحت عنوان «ضاااااارورت تقویت دفاع ملی» با سااااااكوت برگزار كرده یا از آن
پشااتیبانی می كردند .یكی از مهمترین قراردادهای نظامی آمریكا با ایران در زمینه تعلیم ارتش ایران در دوران صاادارت مقااد امضااا شااد.
اساااتدالا ملیون این بود كه این فعالیتها در خدمت مبارزه علیه كمونیسااام (این را راسااات می گفتند) و حفظ اساااتق ا و آزادی ایران (كه دروغ
بود) می باشاااد .مقاااد  ،حتا تا بدانجا پیش رفت كه از ساااركوب قیام آذربایجان توساااط ارتش شااااه حمایت كرد )3(.به این ترتیب ،در آساااتانه
كودتای  28مرداد آمریكا از نفوذ ویژه ای در درون ساااایسااااتم نظامی ایران برخوردار بود .آمریكائی ها ارتش داشااااتند .ولی مردم ایران فاقد
ارتش خود بودند .آمریكا مرتجعترین و شااارورترین اقشاااار جامعه را ساااازمان داده بود برایشاااان تشاااكی ت و ارتش و ایدئولوژی و همه چیز
تدارك دیده بود .و مردم ،با وجود آنكه مبارزه می كردند ،سندیكا و ت شك ت صنفی و سیا سی دیگر دا شتند ،چاپخانه و جریده دا شتند ،اما در
واقع هیچ چیز نداشتند چون ارتش خلا نداشتند.
روحانیت و بیست و هشت مرداد
كودتای بیست و هشت مرداد حقایا زیادی را در سطوو مختلف آشكار كرد.
یك سااطا از مسااائل مربوط به آشااكار شاادن صااف دوسااتان و دشاامنان اك ریت مردم ایران بود .تمام جریانات سایاسای كه در تاریخ پنجاه ساااله
گذشته ایران دستشان را به خون آزادیخواهان آلوده كرده اند ،پایه ای ترین حقو سیاسی و مدنی اك ریت مردم را لگد ماا كرده اند ،در مقام
اسااات مارگران و چپاولگران ،اك ریت مردم را به مغاك فقر رانده و شااابانه روز ایدئولوژی جهل و بندگی را بر گوشاااشاااان خوانده اند ،در این
كودتا دست داشتند :از نیروهای موسوم به سلطنت طلبان و مشروطه خواهان كه در ساا  57سرنگون شدند تا نیروهای اس می كه امروز
در مسند قدرت نشسته اند .و امپریالیسم آمریكا كه امروز داعیه نجات مردم ایران از دست حكام اس می را دارد ،سردسته این جنایتكاران در
كودتای خونین  28مرداد بود .هیچ رویداد ارتجاعی دیگری اینطور دشمنان رنگارنگ مردم را زیر یك پرچم گرد نیاورده است.
یكی از فاكتهای تاریخی آنست كه قبل از كودتای بی ست و هشت مرداد ،با اوجگیری جنبشهای توده ای در سراسر ایران ،سران روحانیت
شیعه در تمار با اینتلجنت سرویس انگلستان اصرار ورزیدند كه باید كار مقد را یكسره كرد .همدستی آیت هللا كاشانی در كودتا یكی از
واضحات تاریخ كودتاست .اتحاد و همكاری نزدیك روحانیت با كودتای  28مرداد ،تبلور این واقعیت است كه طبقات ارتجاعی ایران تاریخا
در دو آشااایانه النه كرده اند :دربار ،و روحانیت .اینان همیشاااه دو دیرك ارتجاع ایران بوده اند .دو محوری بودند كه طبقات م ك و سااارمایه
داران بزرس ایران به دور آنان حلقه می زدند .و این دو در واقع ستادهای ایدئولوژیك و سیاسی این طبقات بوده اند .در مقاطع مختلف تاریخ
دو قرن اخیر ایران (یعنی از زمان نفوذ ا ستعمار و امپریالی سم به ایران) بنابر سیا ستهای ا ستعمار و امپریالی سم و بنابر توازن قوای میان این
دو جناو از مرتجعین ایران ،یكی از آنها در رار دستگاه دولت قرار گرفته و دیگری یا كام بیرون از قدرت و یا در موضعی تبعی شریك
در قدرت بوده ا ست .م شخ قا ،در دوران ر ضا شاه روحانیت شریك در قدرت بود .در دوران محمد ر ضا شاه تا قبل از ساا  41یا «انق ب
سفید شاه» روحانیت شریك در قدرت بود .پس از آن ،د ست روحانیت از حكومت تقریبا بطور كامل بریده شد هر چند نفوذ سیا سی گ سترده
ای به آنها داده شد و گستردن دامنه نفوذ آنان در دهه  1350جزو سیاستهای ساواك بود )4(.با وقوع انق ب  ،57امپریالیستهای غرب ص و
در آن دیدند كه جای این دو سااااااتون مرتجعین ایران را در زمینه بهره وری از قدرت عوض كنند زیرا شاااااااه و دسااااااتگاه وی دیگر قادر به
سركوب انق ب و نجات دولت نبودند .بهمین جهت راه را برای قدرت گیری روحانیت هموار كردند تا آنها اینكار را بكنند.
چرا كودتا كردند
كودتا در ایران دال یل جهانی و داخلی بساااااا یار مهم داشااااااات .كودتا ،در واقع یك جزء از تعرض بین المللی آمری كا برای مقابله با اردوگاه
سوسیالی سم و ممانعت از رشد آن به مناطا جدید بود .انق ب سوسیالی ستی چین به تازگی پیروز شده و با پیوستن به شوروی سوسیالی ستی،
توازن قوای بین المللی را بشاادت به نفع اردوگاه سااوسایالیساام بهم زده بود .هنوز شااوروی ،تبدیل به یك كشااور ساارمایه داری نشااده بود .وجود

اردوگاه سوسیالی سم برهبری شوروی و چین تاثیرات غیرقابل انكاری بر رشد انق بات رهائی بخش در تمامی كشورهای جهان می گذاشت.
و ایران نیز از آن مساات نی نبود .آیزنهاور در  24مرداد  1332طی یك سااخنرانی گفت« :الزم اساات دولت آمریكا برای جلوگیری از توسااعه
نفوذ كمونیسم در كشورهای آسیا منجمله ایران اقدام كند .هم اكنون تقمیماتی اتخاذ شده است .دیر یا زود باید راه توسعه كمونیسم در آسیا را
ببندیم و ما مقااامیم كه چنین كنیم ».آمریكا ،یكسااااا پس از پیروزی انق ب چین ،در سااااا  1950جنگ كره را براه انداخت .هدف از جنگ
كره درست كردن پایگاه نظامی آمریكا در جوار چین سوسیالی ستی و تهدید چین بود .اما در ساا  1953پس از تحمل یك شكست حقارت بار
از ارتش سرخ چین و خلا كره ،از آنجا بیرون كشید .آمریكا تجاوزهای خود را تحت نام «دفاع از آزادی» در مقابل «خطر كمونیسم» انجام
می داد و برای دساااااات زدن به این تجاوزات به ارتجاعی ترین گروه ها و نیروها در درون كشااااااورهای تحت ساااااالطه تكیه می كرد .پوا و
مستشار نظامی به این كشورها سرازیر كرده و طبقات حاكمه هر كشور را به ارتشهای ارتجاعی و سیستم های سركوب و شكنجه مجهز می
كرد .این مراحم آمریكائی شامل ایران نیز می شد.
به لحاظ داخلی ،این كودتا واكنشی بود ارتجاعی در مقابل رشد نهضت ضد امپریالیستی ضد ارتجاعی خلقهای ایران .محمد رضا پهلوی به
علت جنایات پدرش و باال بودن آگاهی سیاسی مردم و همچنین رخدادهای جهانی (شكست هیتلر و محبوبیت بین المللی شوروی سوسیالیستی)
در ابتدای سلطنتش (ساا  )13320سعی كرد به اصط و «دموكرات» بنظر آید و در مقابل مبارزات مردم عقب نشست .تا اینكه در خرداد
 1324بیقرارانه تعرض وسااایعی را بر علیه ساااازمانهای كارگرى و توده ای و بر علیه حزب توده ایران آغاز كرد .حزب توده در آنزمان با
وجود داشاااتن رهبری رفرمیساااتی و فرصااات طلب ،هنوز مظهر مبارزه دموكراتیك و ضاااد فاشااایساااتی بوده و اغلب انق بیون و كمونیساااتهای
صدیا و وفادار در آن متشكل بودند .حم ت فاشی ستی دربار پهلوی در ساا  1324از پشت پرده توسط امپریالی ستهای آمریكائی و انگلی سی
هدایت میشد .این حم ت كاری نشد و مردم آذربایجان دست به تشكیل حكومت ملی و دموكراتیك زدند .در این حكومت برای اولین بار زنان
از حا انتخاب شاادن و انتخاب كردن برخوردار شاادند  ،دهقانان مساالا شاادند و زمینهای خالقااه ی دولت و مالكان فراری بین دهقانان تقس ایم
شااد .زبان آذری بعنوان زبان رساامی در دانشااگاه و مدارر و ادارات رواج یافت و متعاقبآذربایجان ،كردستتتان به پا خاساات و به این ترتیب
قسااامت بزرگی از غرب ایران از وجود اشااارار پهلوی و ارتش دسااات آموز امپریالیسااام انگلیس و آمریكا پاك شاااد .یكسااااا بعد ارتش شااااه با
نظارت و همكاری م ست شاران آمریكائی قیام آذربایجان و كرد ستان را بخون ك شید .اما مبارزه در نقاط گوناگون ادامه دا شت .بعد از شك ست
قیام آذربایجان ،کارگران جنوب در تیر  1325بزرگترین اعتقاااااااب خود را كه مشااااااتمل بر بیش از  100هزار نفر میشااااااد براه انداختند و
خواهان اخراج جاسااوسااان انگلیساای كه تحت نام كمیته س ایاساای اجتماع كرده بودند ،شاادند .با حمله نیروهای نظامی شاااه و اوباش مساالحی كه
توساااط كمپانی نفت انگلیس در خوزساااتان ساااازمان ی افته بودند ،پنجاه تن از كارگران كشاااته شااادند .همزمان كارگران نفت بقاااره دسااات به
اعتقاب زدند انگلی سی ها برای تهدید كارگران خوزستان ناوگان جنگی خود را در آبادان به نمایش گذاشتند و به بقره پیاده نظام فرستادند.
دهقانان كه اك ریت مردم تولید كننده و اسااااات مار شاااااونده و نیروی عمده انق ب را تشاااااكیل می دادند ،بیدار شاااااده و برای نبرد علیه مالكان و
ژاندارمها آماده بودند .بسایاری از آنها تحت تعلیمات حزب توده ،فرقه دموكرات آذربایجان و حزب دموكرات كردساتان سایاسای شاده بودند و
نه فقط نسبت به شرایط زندگی خود بلكه بوضع عمومی كشور نیز آگاهی و حساسیت یافته بودند .دهقانان گی ن نیز مست نی نبودند و علیرغم
سیاستهای سازشكارانه حزب توده از دادن حا مالكیت فئودالها سرباز می زدند .كارگران با وجود آنكه هنوز طبقه ای جوان و كم جمعیت را
تشكیل می دادند ،اما در مبارزات و تشكل یابی صنفی و سیاسی با تجربه شده بودند .تشك ت توده ای زنان و جوانان و نشر روزنامه ها در
سااراساار كشااور به آگاهی ساایاساای عمومی مردم دامن می زند .اوضاااع كام آماده بود كه انق ب مساالا تمام عیاری براه افتاده و نظام نیمه
فئودالی نیمه مستعمره را ری شه كن كند ،و انق ب دموكراتیك نوین و سوسیالی ستی را در ایران ،همانند چین ،به ثمر برسد .در كودتای بی ست
و هشت مرداد قدرتهای امپریالی ستی به یاری طبقات ارتجاعی وابسته به خود شتافتند تا روند نا آرام و شتابان انق ب را كه از گو شه و كنار
ایران می جوشید و سرمی كشید ،سركوب كنند.
مصدق و ملیون
در آن زمان دو حزب رهبری سیاسی مردم را در مقابله با ارتجاع و امپریالی سم در دست داشتند :جبهه ملی به رهبری مقد و حزب توده.
هر یك از اینان بدالیلی خاص در مقابل كودتا عاجز و بیچاره از آب درآمدند.
ملی شاادن نفت توسااط حكومت دكتر مقااد بخودی خود گام رادیكالی در جهت قطع وابسااتگی به امپریالیساام نبود ،اما همین حركت آگاهی
ضد استعماری مردم را باال برد و محرك اوج گیری مبارزات ضد امپریالیستی ضد ارتجاعی خلقهای ایران شد .و این مبارزات وارد مرحله
مهمی شاااااد )5( .اما ملیون و ملی مذهبی ها كه در جبهه ملی متشاااااكل بودند ،ارتش شااااااه را ارتش ملی می خواندند .آمریكا را دوسااااات خود
محسااوب می كردند كه از دساات انگلیس و شااوروی می توانند به آن پناه برند .اینان بدلیل آنكه خود متعلا به طبقه بورژوازی بوده و هسااتند،
مخالف سرنگونی كامل حاكمیت و مخالف سرسخت تغییرات بنیادین در ساختار اقتقادی و اجتماعی ایران بودند .چون نفعی در این نداشتند
كه ساختار سیاسی ،اقتقادی و فرهنگی ایران به نفع اك ریت زحمتكشان تغییر كند ،مقابله خقمانه با شاه و بزرس مالكان و سرمایه داران
وابسته به امپریالی سم را الزم نمی دیدند .به این دلیل ،به هر نوع خواست عدالت جویانه و آزادیخواهانه بنیادین به دیده عداوت نگری سته و آن
را «زیاده روی» و «تحریكات و اغتشاش» تلقی می كردند .اینان ،حا ارتش شاه می دانستند كه در سراسر ایران علیه زحمتكشان و خلقهای
معترض تاخت و تاز كند و قهر اعماا كند .اما هر نوع مبارزه م سلحانه توده های دهقان علیه فئودالها و خلقهای تحت ستم علیه رژیم شاه را
مساوی با «تهدید حاكمیت ملی» خوانده و حتا حاضر بودند دست در دست شاه آنرا سركوب كنند (بطور م اا تشویا شاه و ارتش در جریان

ساااركوب آذربایجان و كردساااتان و كارگران اصااافهان و جنوب) .جریان ملیون ایران صااارفا خواهان دسااات زدن به برخی بهبودها در زمینه
آزادی های س ایاس ای (تا بدانجا كه شااامل حاا خودشااان می شااد) و برخی تغییرات در روابط با كشااورهای امپریالیسااتی بودند و زیاد هم عجله
نداشتند كه همین حد از اص حات هم انجام شود .بلكه آن را یك پروسه تدریجی و طوالنی مدت می دیدند و در صورتیكه خودشان سهمی در
قدرت داشته باشند حاضر بودند در سركوب خواسته كارگران و دهقانان سركش نیز دستی بر آتش داشته باشند یا حداقل سكوت پیشه كنند.
مقااااد هیچ برنامه اقتقااااادی و اجتماعی و فرهنگی برای دساااات زدن به تغییرات بنیادین در جامعه نیمه فئودالی ایران ارائه نداد بجز آنكه
زیر فشااار جنبش های دهقانی  15درصااد از بهره مالكانه فئودالی را كاهش داد .پیوندهای بورژوازی ملی با فئودالیساام و نظام ساارمایه داری
جهانی ،به وی اجازه نمی داد كه دسااااات به تركیب بنیادهای مالكیت بر زمین و سااااارمایه های بزرس بزند .همانطور كه تاریخ ثابت كرد ملی
كردن نفت نیز در حد یك نه ضت سیا سی علیه ا ستعمار انگلیس بود و تغییری در ساختار اقت قادی واب سته و تحت سلطه ایران نداد به لحاظ
خارجی ملیون برهبری مقااد  ،برای ساارشاااخ نشاادن با امپریالیسااتها س ایاساات خارجی «موازنه منفی» اتخاذ كرده بودند ،كه فكر می كردند
بسیار داهیانه است .سیاست موازنه منفی در واقع بسیار ارتجاعی و عقب مانده بود .این سیاست دو جنبه داشت :دوستی با آمریكا و ضدیت
همزمان با ا ستعمار انگلیس و شوروی سو سیالی ستی .حمایت آمریكا از ملی كردن نفت تو سط م قد  ،دلیل و برهانی شده بود برای وی كه
آمریكا را دوست «ملت ایران» معرفی كند .و نتیجه اش را خود دید و خیلی دیر جمعبندی كرد .با وجود محبوبیت عظیم شوروی سوسیالیستی
در میان توده های مردم در ایران ،دولت مقد و ملیون با آن دشمنی و ضدیت می كردند .و این ضدیت عمدتا مربوط به آن بود كه شوروی
سااوسایالیسااتی یك نظام اقتقااادی اجتماعی ضااد ساارمایه داری را نمایندگی می كرد ،قداساات مالكیت خقااوصای در آنجا زیر پای زحمتكشااان
شااهر و ده لگدماا شااده بود .دساات فئوداا و ساارمایه دار گردن كلفت از ساار كارگر و دهقان كوتاه شااده بود و به صاارف داشااتن مالكیت كسای
نمی توانست از كس دیگر بهره كشی اقتقادی كند.
خ صاااه مطلب آنكه ،جریان ملیون و مشااای مقاااالحه و رویای اصااا حات تدریجی شاااان باعد شاااد كه به جاده صااااف كن دشااامنان داخلی و
خارجی مردم بدا شوند و خود نیز قربانی آن شوند .آنان بازهم همین طریا و روش را ادامه خواهند داد زیرا خاستگاه طبقاتی این جریان به
آن اجازه فراتر رفتن از این محدوده را نمی دهد .در جریان كودتای بیست و هشت مرداد این حقیقت بی برو برگرد ثابت شد كه اینها با وجود
آنكه داعیه رهبری مبارزات آزادیخواهانه و اساااتق ا طلبانه مردم را دارند اما نیروهائی هساااتند متزلزا و معامله گر كه همیشاااه مردم را به
آرامش و مماشاات با مرتجعین دعوت می كنند .دوران نخسات وزیری مقاد محك خوبی اسات برای اینكه اینان هنگامی كه بر مساند قدرت
می نشاااینند چقدر حاضااارند حقو پایه ای سااایاسااای و اقتقاااادی اك ریت مردم ایران را به آنان بازگردانند .كارنامه این جریان دوران قبل از
كودتا چنین بود و در ساا  57تا  60كه توسط طبقات ارتجاعی دوباره به شراكت در قدرت فراخوانده شد نیز همین بود.
قدرت سیاسی ا مجلس در می آید یا ا لوله تفنگ
عجز و بیچارگی حزب توده در مقابل كودتا نیز نشانگر شكست تاریخی مشی رفرمیستی بود 12 .ساا طبقات ارتجاعی ایران و امپریالیستها
بطور منظم تدارك ساااااایاساااااای و نظامی می دیدند و پایه های دولت ارتجاعی را تقویت می كردند .در مقابل حزب توده كه بزرگترین حزب
سیاسی كشور و در بر گیرنده كارگران و دهقانان و زنان و جوانان آزادیخواه بود ،یك خط مشی رفرمیستی سندیكالیستی محتوم به شكست را
دنباا می كرد« .در این دوره اساااتراتژی حزب توده به تساااخیر كرسااای های مجلس خ صاااه می شاااود و در باره كارگران فعالیتش به تشاااكل
صااانفی و سااایاسااای و تبلیغ مرامنامه اصااا و طلبانه اش محدود می گردد .حزب توده به میدان دادن و راهنمائی كردن عملیات تعرضااای (حتا
تعرضات دفاعی) به ابتكار توده ها ،مطلقا معتقد نبود و با این اندیشه فعاالنه و متعقبانه مبارزه می كرد .این بود كه كلیه ی تعرضاتی كه از
ناحیه ارتجاع به تشاااكی ت حزب توده و كلوپ های كارگران می شاااد ،بدون مجازات می ماند( ».به نقل از كتاب «دموكراستتتی ناقص» دفتر
اوا) ( )6حزب توده از شاااااور و شاااااو انق بی توده ها برای هر چه عریض و طویل تر كردن تشاااااك ت توده ای كه تحت رهبریش بودند،
اساااااتفاده می كرد و انرژی آنان را در پای صاااااندو های رای و از این انتخابات به آن انتخابات به هدر می داد و وقت تلف می كرد .دوران
پس از شهریور « 1320دوره تدارك پردامنه برای وارد شدن طبقه كارگر ایران به میدان مبارزه قهرآمیز جهت بدست گرفتن قدرت سیاسی
بود؛ ولی از دیدگاه رهبری حزب توده در دوره مذكور می بای ستی «دموكراسی ناقص» ( )7از طریا شركت هرچه وسیعتر زحمتكشان در
مبارزات انتخاباتی تو سعه یابد .حزب توده این مو ضع خود را چنین توجیه می كرد كه با شك ست آلمان هیتلری بهار دموكرا سی در سرا سر
جهان فرا خواهد رسید و استبداد و فاشی سم در سراسر جهان یكباره نابود خواهد گشت؛ كه برای رسیدن به مققود باید هر چه بی شتر سطا
آگاهی توده ها را نسبت به ارزش دموكراسی باال برد تا بیدار و متشكل و متحد گشته و مراقب رفتار هیئت حاكمه باشند .حزب توده (از این
حرفها)…مقاومت و اعتراضااااات مسااااالمت آمیز را منظور داشاااات( ».به نقل از كتاب «دموكراساااای ناقص» دفتر اوا) رهبران حزب توده
معتقد بودند كه قدرت سیاسی از مشاركت در قدرت و صندوقهای رای بیرون می آید و نه از لوله تفنگ .كودتا بر این توهم بیرحمانه ضربه
ای وارد آورد .و دروغین بودن مبارزه مسالمت آمیز و پارلمانی را نشان داد .این واقعه نشان داد كه حزب گل و گشادی مانند حزب توده فقط
بدرد سااازمان دادن مبارزه برای انتخابات می خورد ولی برای انق ب كردن ضااروری اساات كه كمونیسااتهای انق بی در یك حزب پیشاااهنگ
مخفی كه دارای برنامه سیاسی انق بی است و با یك كار انق بی مبارزه می كند ،متحد شوند)8 (.
طرفداران شاه ادعا می كنند كه توده مردم در مقابل كودتا به دفاع از مقد برنخاست .در این ادعا درصدی از واقعیت وجود دارد و تا آنجا
كه به آن درصد مربوط می شود این مساله سه علت داشت :یكم ،مقد با دست خود مردم را به خانه های شان رانده بود .زندانیان سیاسی را

آزاد نكرده بود .و برای منفعل كردن مردم حتا در روزهای قبل از كودتا ،به شااااااهربانی تهران دسااااااتور حكومت نظامی داده بود .دوم ،بجز
نهضات ملی كردن نفت ،مقاد با تمام خواساتهای بنیادین كارگران و دهقانان از در خقاومت درآمده بود و مردم این را می دانساتند .ساوم،
حزب توده علیه كودتا مقاومتی را ساااازمان نداد نه بخاطر آنكه غفلت كرد یا «بی لیاقت» بود .ساااازمان دادن مقاومت علیه كودتا مترادف بود
با آغاز یك جنگ انق بی (ابتدا از یك نقطه مساااعد) علیه رژیم كودتا و امپریالیسااتها .حزب توده اصااوال بر پایه یك چنین اسااتراتژی س ایاس ای
ساخته ن شده بود.حزبی بود ا ص و طلب و نه آماده برای جنگ طبقاتی .و هنگامیكه برخوردهای سیا سی جامعه به سطا چكاچك شم شیرها
رساااید ،كام خلع سااا و و فلج شاااد .در چنین نقاط عطف اسااات كه توده های انق بی به بی ثمری مشااای اصااا و طلبانه ،و به خیانت احزاب
اص و طلب پی می برند( .رجوع كنید به ضمیمه این مقاله در همین شماره به نام «مقاومت یا پیروزی…)
كودتای خونین بی ست و هشت مرداد  1332درسهای بزرگی به پرولتاریا و خلقهای ایران داد ،درسهایی که هرچند تلخ ،اما ماندگارند .اوا
از همه ماهیت خونخوار ،آزادی كش و سلطه گر امپریالی سم آمریكا را روی لوو سنگی تاریخ ایران حك كرد .وحدت بنیادین طبقات سرمایه
دار و م ك ایران را با قدرتهای امپریالیساااتی نشاااان داد .كودتا ،چهره دوسااات و دشااامن را م ل آئینه بازتابید .ع وه بر اینها ،ورشاااكساااتگی
اسااتراتژی مبارزه اص ا و طلبانه و در چارچوب قانون را نشااان داد و ثابت كرد كه خلا بدون داشااتن ارتش خلا همیشتته و بدون استتت نا در
مقابل دشاامنی كه صاااحب ارتش اساات ،خلع سا و و قربانی اساات .این رویداد با نمایش ضااعف تاریخی طبقه بورژوازی ملی ایران و احزاب
سیاسی شان ثابت كرد كه آنان هرگز نمی توانند انق ب دموكراتیك ایران را به ثمر برسانند و این كار هم وظیفه پرولتاریا و حزب كمونیست
اساات .این تجربه دردناك ،خط سااندیكالیسااتی و رفرمیسااتی حزب توده را رفوزه اع م كرد و برای هیچ پرولتری جای شااك باقی نگذاشاات كه
تعیین كنند ترین تشكی ت طبقه كارگر نه سندیكا و تشك ت توده ای و روزنامه هایش بلكه حزب كمونی ست است كه مانند یك ستاد رهبری
جنگی سااااااازمان یابد و با یك خط انق بی ،مبارزه برای ساااااارنگونی قهرآمیز طبقات ارتجاعی و دولت آنان را بدون تزلزا و با ورزیدگی از
میان پیچیدگیها عبور دهد.
پانویسها
 -1اسناد سازمان سیا كه در آوریل  2000توسط روزنامه نیویورك تایمزعلنی شدند .این مجموعه شامل اسناد زیر می باشند :یادداشت یك تاریخ نگار ،شرو
مفقل كودتا توسط یكی از مامورین درگیر در آن به نام دونالد ویلبر كه یكساا پس از كودتا نوشته شده است ،و پنج ضمیمه شامل نقشه های كودتا.
 -2خاطرات اردشیر زاهدی -مجله ت ش شماره  14مرداد 82
«روز قبل قساااامتی از وقت من صاااارف تمار گرفتن با عده ای از افسااااران بازنشااااسااااته و چند نفر از نمایندگان مجلس شااااد .همه آنها آماده خدمت و همكاری
هسااتند…ساارهنگ فرزانگان از كرمانشاااه مراجعت كرد…بطوریكه فرزانگان می گوید ساارهنگ بختیار (ساارلشااگر فعلی) آمادگی خود را از هر جهت برای
همكاری با ما اع م داشته و گفته است :من با تمام قوائیكه تحت فرماندهی دارم در اختیار شما هستم .اسلحه و مهمات و آذوقه به مقدار كافی در كرمانشاه موجود
است و حتا ما می توانیم خودمان را برای حمله به تهران آماده كنیم.
«من به اصاافهان رفته بودم و حرارت و اشااتیا ساارهنگ ضاارغام را دیده بودم .اصاارار می كردم كه برای انجام منظور خودمان و تشااكیل «ایران آزاد» به
اصفهان برویم….انتخاب كرمانشاه برای مسافرت به آن استان و تشكیل ایران آزاد قطعی شد .قرار بود هنگام عزیمت از تهران در چند نقطه دست به تخریب
بزنیم .تقمیم گرفته شد روز پنجشنبه  29یا روز جمعه  30مرداد ساعت  4و نیم صبا پس از اجرای نقشه تخریب ،عازم كرمانشاه شویم»
 -3در روز  20دی  1325پس از سركوب نهضت آذربایجان توسط ارتش شاه ،مقد در میتینگی در مسجد شاه (بازار) كه در اعتراض به «سودجویان»
انتخابات دربار و قوام السلطنه تشكیل شده بود گفت« :ما بسیار خوشوقتیم كه دولت ،آذربایجان را به حیطه تقرف درآورده و ارتش شاهنشاهی در آنجا مستقر
شده است…» (در سالنامه پارر ساا  1326صفحه  )150لوی هندرسن در تیرماه  1330بسمت سفیر كبیر آمریكا در تهران منقوب شد .نشریه باختر
امروز كه درین هنگام سخنگوی دولت دكتر مقد نیز بود ،در این باره چنین نوشت« :هندرسون دوست ایران است…مشارالیه قبل از شغل فعلی یعنی سفیر
كبیری هندوساااتان ،ریاسااات اداره خاورمیانه را در وزارت امور خارجه بعهده داشاااته اسااات و در قضااایه آذربایجان فعالیت مسااااعدی به نفع ایران بعمل آورده
است( ».نشریه باختر امروز  18تیر )1330
 -4این سیاست ساواك از سیاست بین المللی امپریالیسم آمریكا سرچشمه می گرفت .امپریالیسم آمریكا (و دیگر امپریالیستهای غربی) در دهه
 1970در اوج رقابتهای شان با امپریالی سم شوروی تقمیم گرفتند نهضتهای بنیادگرای اس می در كشورهای همسایه شوروی را تقویت كنند
و بدین ترتیب بقوا خودشااان یك «كمربندساابز» بدور شااوروی بكشااند .بدسااتور آمریكا ،رژیمهای سااركوبگر خاورمیانه سااركوب این نوع از
مخالفین خود را كم كرده و راهگشای تقویت و پایه گیری نهضتهای بنیادگرای اس می شدند .مشخقا در ایران دربار شاه و ساواك به طر
مختلف راه را برای نفوذ یابی اسااا م سااایاسااای در میان جوانان تحقااایلكرده باز می كردند در حالیكه جریانات كمونیساااتی انق بی و جریانات
چپ وابسته به شوروی سركوب می شدند .این واقعیت به طور روشن در خاطرات سیاسی كارگزاران رژیم شاه مستند شده است .همچنین به
اسناد ساواك در مورد بازداشتهای علی شریعتی رجوع كنید.
 -5ملی كردن نفت یك جنبش ضد استعماری بسیار مهم بود كه ضربات قابل م حظه ای بر امپریالی سم انگلستان كه مالك چاه های نفت ایران بود ،وارد آورد.
این جنبش تاثیرات مهمی بر مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان گذاشت .افشاگری های مقد در دادگاه بین المللی الهه كه به دعوی نفتی میان ایران

و انگلیس رسااایدگی می كرد و باالخره به نفع ایران رای داد ،پژواك بین المللی وسااایعی یافت .مقاااد در دادگاه الهه گفت« :در ایران با  1600000كیلومتر
مربع وسااعت 18 ،ملیون مردم محروم از حوائج اولیه زندگی می كنند .در طوا  40ساااا شااركت نفت  315میلیون لیره بما رساایده اساات .در حالیكه تنها در
ساا  1948طبا ترازنامه درآمد شركت نفت  62میلیون لیره بود كه فقط  9میلیون لیره آن بما رسید ،در صورتیكه تنها بابت مالیات بر درآمد دولت انگلستان
از نفت ایران در همان ساا  28میلیون لیره بود( ».به نقل از زندگینامه و مبارزات سیاسی دكتر مقد  .بر گرفته از نشریه توفان شماره  43اكتبر ) 2003
با ملی شدن نفت در ایران دولت انگلستان مالیات جدیدی وضع كرد كه «مالیات آبادان» نام گرفت .علت این نام گذاری آن بود كه دولت انگلستان از مالیات بر
درآمد كمپانیهای انگلیسی از نفت آبادان محروم شده بود و این مالیات را برای جبران این محرومیت وضع كرده بود.
 -6كتاب «دموكراسای ناقص» نوشاته م.ا .جاوید از انتشاارات اتحادیه كمونیساتهای ایران در سااا  1356می باشاد .این كتاب جزء نادر كتب
برر سی های تاریخی ا ست كه با دیدگاه ماتریالی ست تاریخی و با برر سی ب سیار گ سترده مطبوعات دوران مورد بحد نگا شته شده ا ست .هم
اكنون نسااخه های قدیمی این كتاب بجا مانده اساات .انتشااار مجدد این كتاب ارزشاامند بدون كمك خوانندگان در زمینه تایپ كامپیوتری كتاب و
تقبل هزینه های چاپ امكان ناپذیر است .برای دریافت نسخه ای از كتاب جهت تایپ مجدد با ما تمار بگیرید.
 -7كودتای  28مرداد به یك دوران  12ساااااله «دموكراساااای ناقص» پایان داد .این دوره با شااااكساااات آلمان هیتلری در جنگ دوم ،و سااااقوط
رضاشاه در شهریور  1320و ورود نیروهای آمریكا و انگلیس از جنوب و شوروی سوسیالی ستی از شماا ،شروع شده بود .دموكراسی نیم
بند بر اثر تضااااعیف رژیم ارتجاعی حاكم كه نتیجه اجتناب ناپذیر سااااقوط رضاااااشاااااه و اوضاااااع بین المللی بود ،آغاز شااااد .و از همان آغاز،
امپریالی سم انگلیس و آمریكا در صدد بودند كه در اولین فر صت (پس از تدارك كافی و یافتن فر صت بین المللی) آنرا خاتمه دهند .یك دوران
طوالنی «دموكراساای ناقص» بساار آمد ،بدون آنكه كمونیسااتها از این وضااعیت برای ساااختن یك حزب منسااجم و براه انداختن جنگ انق بی
برای سرنگونی دولت ارتجاعی بورژوا م كان وابسته به امپریالیسم ،سود جویند .در عوض ،ارتجاع و امپریالیسم برای خود وقت خریدند تا
اینكه با انسجام بخشیدن به صفوف خود و تقویت ارگانهای حاكمیتشان (عمدتا ارتش) از شر این «دموكراسی ناقص» نیز خ ص شوند.
 -8س ایاساات های رفرمیسااتی حزب توده كه مهمتر از هر چیز در عدم تداركش برای ساارنگونی كل نظام و بیرون كردن امپریالیسااتها متجلی
می شااااد ،فقط مربوط به خود حزب توده نبود .بلكه بشاااادت متاثر از دیدگاه های شااااوروی سااااوساااایالیسااااتی بود كه در حین جنگ جهانی دوم،
كمونیساااااتهای كشاااااورهای مختلف را به ایجاد جبهه متحد با طبقات ارتجاعی داخلی تشاااااویا می كرد .حتا پس از پایان جنگ دوم ،آنان را به
تبعیت از قراردادهای شوروی با قدرتهای غرب متعهد می ساخت .مجموعه این قراردادها شوروی را متعهد می كرد كه از انق ب پشتیبانی
نكند .پس از مرس اسااتالین ساایاسااتهای آشااكارا محكوم كردن هر نوع مبارزه انق بی و تشااویا همزیسااتی مسااالمت آمیز با رژیمهای مرتجع
وابسته به امپریالیسم غرب بود.
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