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 از نخست وزيری" فرمان عزل"کودتای نظامی يا دريافت 
 

 ، کودتا؟)١٩٥٣ (١٣٣٢ امرداد ٢٨
 يـــــــــــــا

     ِ        ِ       خيزش   خودجوش   مردم؟
 

پخش و انتشار حقيقت شجاعت الزم ندارد، پخش و انشار حقيقت نياز به دقت و باريک بينی و وفاداری دارد، 
نياز به شجاعت ندارد وظيفه هر فرد ميهن دوست و ايران پخش و ياد آوری اصول ميهنی و ميهن پرستانه 

 از بيش از نيم قرن پس و آنانی که هنوز پشت کرده اندآنانی که دريغ مي کنند به تاريخ ميهنشان . پرست است
 ٢٨ کودتای  و همچنان به طبل تو خالیتفاوت بگذارند حقيقت تاريخ و مسائل تحريف شدهنتوانسته اند بين 

نند دهل زنانی هستند که بزودی صدايشان در آن وادی های دور به خاموشی خواهد گرائيد زيرا  می زامرداد
 بنا به گفته های ديگران طوطی وار مطالبی را تکرار می  نديده اند وفقط  نمی شناسند وآنانی که حتی شاه را

خانده و بهره گيری می کنند  و حرف های ديگران را به نفع خود چرکرده اندنتاريخ را زيرو زبر کنند و هرگز
 .د شدننگ از کمرش بيافتد عريان ظاهر خواه ـُ بزودی از خواب بيدار خواهند شد و مانند کسی که ل

 
جوانانی که در درون ايران فقط غم و فشار و خون و جنگ و مال و اسالم را ديده اند درکشان به اندازه ای باال 

ُ ی شود کسی م مگر م. "است که نيک و بد را تشخيص ميدهند هرگز او را نديده رده باشد و برای نسلی که           
ُ              اسطوره شود؟ مگر می شود کسی م رده باشد ولی  گويان او افزون و افزون تر شوند و برای " خدا بيامرز"                           

 " تاريخ سپرده شود؟شکوه نسلی که هرگز او را نديده است به 
 
 که برای دوران کوتاه زندگانی؛ شرافت را قربانی کاش هر کدام از ما آنقدر به فانی بودن خود باور داشتيم"

 "نکنيم
 

 بسياری که امروزه ادعا می کنند وطن پرست هستند و دلشان برای ميهنشان می تپد؛ نه تنها از شوربختانه
 .الفبای دموکراسی چيزی نمی دانند بلکه تصور می کنند دموکراسی يعنی همه مطابق ميل آنان سخن بگويند

 
انی که سالهاست به قول خودشان در کشورهای آزاد زندگی می کنند؛ معنی کلمه آزادی را هم بسياری از کس

 و خواب نما شده هائی که يکشبه به دکتر و مهندس مبدل شده آقايان جبهه ملی و دوستان توده ای،. نمی دانند
اين . وی کوتاهی نمی کنند هر چه دلشان می خواهد از بد و بيراه گفتن به خانواده پهلگاه تا شامبامداد اند

 تاريک انديش ايران اعمال شده و هيچگاه "روشنفکران"روشی است که از روز پيدايش حکومت پهلوی توسط 
 .نخواسته اند به دور از تعصب کور و کهنه؛ تاريخ ايران را شفاف و درست بازنگری کنند

 
اما وقتی ما از گذشته سخن » .شته استامروز ما مخلوق گذ«د ن می فرماي»یروشنفکر انمدعي«برخی از اين 

 می دهند و ما را »دائی جان ناپلئون«می گوييم و تاريخ را آنطور که رفته است بازگو می کنيم به ما لقب 
تئوری توطئه " ولی خودشان مرتبا در حال پرورش و ساخت .می کنند" تئوری توطئه"رمندی به محکوم به باو

 .ی توطئه اينان همراه با رسوائی های سراسر دروغ است شکوهمند اينکه تئوری ها".هستند
 

  خيانتهمانطور که. ا رفته است را فراموش نمی کنده که بر آنی ي خيانت هاهيچ ملتی از جمله مردم ايران
هرگز از نظر ايرانی بدور نمی ماند  کسانی که موجباتی در آمدن خمينی واستقرار ) روزبهان(سلمان پارسی 
، خيانت های  وابستگی مصدقما از. فراموش نخواهند کردتاريخ ايران راهم کردند را هرگز رژيم اسالمی ف

 و انگيس حرفی  شورویجبهه ملی يا توده ای ها ويا مجاهدين خلق و غيره صحبت نمی کنيم از ارتباط اينها با
 . د در گذشته چه اتفاقی افتا امروز برای هر بچه محصلی روشن و واضح است ولی،نمی زنيم

 
مصدق تا اين حد برای ولی  امروز » !او هم مسلمان نبود«:  گفت درمورد مصدقگرچه خمينی در هنگامه ای

کسی .  که بزرگداشت و جشن تولدش را برگزار می کنندسران حکومت اسالمی محبوب و مورد احترام است
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يون های پارسی با سرمايه  راديو و تلويز!نيست بپرسد هزينه اين جشن و سرور ها از کجا تامين می شود
 ٣٨کودتای "و به اصطالح خودشان از" فترت"بيگانه مرتب از کسانی دعوت می کند که با آب و تاب از دوره 

 .صحبت کنند" امرداد
 

کسانی که مصدق را مثل بت بزرگ کرده اند فقط به دوسال نخست وزيری او نگاه می کنند ولی به خوش 
 مصدق در آستانه مرگ وطن .ندارند توجهی برای انگليسی ها کرده است خدمتی هائی که در دوران قاجار

درمقابل خيانت ، زمانی که مستوفی خراسان شده بود جيره خوار دربار قاجار بودکه پرست شده بود؛ چرا سالها 
ه  و هرگز نوشته يا مطلبی در مورد واگذاری سرزمين وسيعی از خاک ايران بهای پياپی آنان سکوت کرده بود

انگليس در جنوب، تشکيل پليس جنوب، ورود سربازان انگليسی به جزائر جنوب ايران، و به خوزستان و 
از راه خسروی به ايران می رسيد و اينکه حتا خود مصدق برای آمدن به ايران از راه بصره به جنوب و سپس 

صدور اسکناس، و قرارداد منحوس  چرا در مورد واگذاری بانک و ؟دکن نمی  انتقادیراه شوسه و ارتباطی نبود
 چرا در مورد رژی  است حرفی به ميان نمی آورد؟ی تاريخ ايرانآرميتاژ اسميت، که ننگين ترين قرار داد نفت

به همسری  چرا وقتی دختر امام جمعه را که وابستگی او به انگليس بی شبهه است را تنباکو سکوت می کند؟
 چرا وقتی سند وابستگی فراماسونی را امضا می کند ؟دکننمی حسوب ن ملت ممرا دشمی گرفت هرگز  انگليس 

 سرشکستگی موجب انگليس و آلمان جاسوسی می کند و چرا وقتی دامادش برای؟به جائی ايرادی وارد نيست
 چرا وقتی انگليس سرباز هندی به تنگستان ايران می آورد، وقتی ارتش ايران می شود ابراز ندامت نمی کند؟

 و عشاير جنوب را مسلح می کند سکوت می کند؟ چرا وقتی  اخوان المسلمين که دست نشانده شيخ خزئل
  انگليس است به شخصيت های ايرانی سوء قصد می کنند سکوت ميکند؟

 
 ناگهان پس از ملی کردن نفت که طی آن  می بوسد و همسرش ملکه را بارهامصدقی که دست محمدرضا شاه

 شورت با مجلس به انگليس واگذار می کند و چيزی بابت آن تحويل نمی گيرد  شرکت وابسته را بدون م۴۶
، چندين بار درخواست می کند به عنوان  هوس قدرت اول بودن به سرش می زندياد هندوستان می کند وفيلش 

 و ندچند بار بر خالف قانون درخواست استفاده از قدرت می ک. فرمانده کل قوا اختيار ارتش را در دست بگيرد
 ؟حتی قول و قرارش با صميمی ترين دوستش آيت اهللا کاشانی را فراموش می کند

 
 به نکته ظريقی مثل آنانی که امروز با حالت عصبی به گويندگان حقيقت توهين می کنند ، از جملهانکساين چرا 

بت "  و بهندن بود عنوان نمی کتازه به آرامش رسيدهکه بدست مصدق را کشور دستخوش هرج و مرج شدن 
 د؟ نايراد نمی گير" بزرگ

 
مصدق زبردست در ابتدا بر آن بود برای خدمت به مملکت برگرده فعالين سياسی سوار شود تا آرمانهای ملی و 
صادقانه اش را عملی سازد ولی شاهکار حيله های خانمان برانداز او وقتی جلوه گر می شود که خود در طرفند 

 .رازه امور از دستش بدر می روداين عناصر گرفتار آمده و شي
  

 ديدی که چگونه گور بهرام گرفت بهرام که گور گرفتی همه عمر
 

 یسقوط آنچنانمی کنند تا سر انجام دولت مصدق را به » رفيق تازی«اين ياران بد تر از دشمن آنقدر بی محابا 
د که زخم آن هنوز و نجا ميگذارمی کشانند ودر نتيجه عملشان آنچنان جراحتی سهمگين بر پيکر اتحاد ملت ب

 . هنوز التيام نيافته است
 

صاحبان مسئولين جرايد فحاشگر و پرخاشجوی آن .. اجله اين اجماع تبهکار حسين فاطمی، کريم پورشيرازی و
آنها راه ترقی و تعالی خود را در خدمت به آرمان های کمونيستی . بودند... زمان نظير باختر امروز و شورش

دامن زدن به حرکتهای خشونت آميز وبه مقدسات مملکت و دشمنی فزون از حد عليه نظام سلطنت و اهانت 
اين جماعت سر سپرده قهرمانان پيروزمند پيکار نفتی ايران و انگليس را از . حزب ننگين توده ميدانستند

 د در بعضی موارقصحنه عمل خارج می کنند و باالتر از آن بطور وضوح اخذ تصميم و اراده رااز دکتر مصد
 و در پاره ای ای جهات سلب می نمايند، بين او و سرلشگر زاهدی تعمدا نفاق می افکنند و او را از تسس

پست حساس وزارت کشور معزول می کنند و آشوب را تا آنجا ادامه ميدهند تا زاهدی را بازداشت و مقيد به 
ت وطنپرست و سدی بزرگ در راه تحقق پيروزی تحصن در مجلس می کنند، چرا؟ برای اينکه زاهدی سربازيس

 . کمونيست ها
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چرا؟ برای اينکه سيد با . سيد ابوالقاسم کاشانی رئيس وقت مجلس و يار قديم مصدق را هم از او بری ميسازند
 . مکتب سرخ گراها سر سازگاری و تفاهم ندارد و او را با مرام بلشويکی کاری نيست

 
ستالين گرا ها نيست، چراغ راه حسين فاطمی را برادر زاده اش سيد عليمحمد سقوط دکتر مصدق پايان کار ا

اين تازه وارد به التزام رکاب . خود را آغاز می کند" دو ماراتنی"بر ميدارد و ) شاهين امروز(فاطمی نائينی 
با همگنان و در می آيد و در خدمت اينان رکاب بسيار ميزند همراه .. اسکندری ها، کشاورز ها، طبری ها و

دوشا دوش با صادق قطب زاده زمين و آسمان را . کنفدراسيونی به تالش های مذبوحانه و ضد ملی می پردازد
عليه مصالح مملکت پر از گرد وخاک می کند، در اقداماتی خصمانه بهر کجا که شاه فقيد قدم می گذارد بهمراه 

هانت ناروا نسبت به او و شئونات مملکت دست می ماجرا جويان کنفدراسيونی روی با آنجا می آورند و بهر ا
در آمريکا در جلو کاخ سفيد سرشک از ديدگان شاه و ديگران جاری می سازند، خالصه اينکه کمر به . آزند

همين ها که سيزده سال در خدمت . نابودی کشور و خدمت به بيگانه می بندند و از قبول هر ننگی ابا ندارند
" سلطنت طلبان دو آتشه" با پاک کردن دست و دهانشان به بيگانه خدمت کرده اندمائوئيست های چينی به 

با آنچه ما در موردشان می دانيم هرقدر هم ! به کمرشان بسته اند" سلطنت طلبی"مبدل شده اند و لنگ های 
 ! استنمايان" تن و بدنشان"شند  به کمر بسته باو قديفه نگ ـُ ل

 
 و پخش آن از راديو ١٣٣٢مرداد ا ٢٥ميز دکتر حسين فاطمی عليه شاه در روز        ُ                     مقالـه ت ند و سخنرانی توهين آ

ّ                                                  تهران، تخريب مجس مه های رضا شاه و محمد رضا شاه و شعارهای حزب توده  برچيده باد « مبنی بر –               
َ          باعث ترس و نگرانی شديد ک ـس به، پيشه-» پيروز باد جمهوری دموکراتيک! سلطنت وران و مردم عادی                           َ 

                         ِ                            ّ                                   ديد، و اينهمه، فضای روانی   جامعه و سربازان را عليه مصد ق و به نفع شاه و بازگشت او، تغيير تهران گر
 .داد
 

ّ                             محمد علی مو حد در کتاب خويش، زير عنوان                ِ       مطلب قابل تأمل   ديگر «: ، می نويسد»فاطمی و عالمت سئوال«           
قرار شد يک نفر از سازمان «. ت، زيرنويس، راجع به دکتر حسين فاطمی اس»               ّ      تاريخچــهء عملي ات سيا«در 

ِ                  اطالعات انگليس و يکی ديگر از سيا به ديدن  خواهر شاه، اشرف  َ                     بر و د و او را به تهران - که در فرانسه بود -                                        َ   
 که به منظور سرنگونی دولت روزولت] کرميت[         ّ                         را از رسمي ت و اعتبار کامل اقدامات ] شاه[بفرستند تا برادر 

 .»د مطمئن سازمصدق طرح شده بود
 
چنين پيش بينی شده بود که اسداهللا رشيديان به فرانسه برود و در ديداری از اشرف، ترتيب مالقات او را ... «

ِ        ام ا گرفتن اجازه خروج از کشور برای رشيديان در آن روزها کار  آسانی . با مأموران بريتانيا و آمريکا بدهد                                                       ّ  
           ّ                              ـهء دکتر مصد ق حل کرد و خود، اجازه خروج و اين مشکل را دکتر حسين فاطمی وزير امور خارجـ. نبود

 ها و جبهه توده ای " به زعم شمادر جريان بوداگر کاری که .      ِ                                    رواديد  ورود رشيديان را در اختيار او گذاشت
بود پس چرا حسين فاطمی ترتيب فراهم شدن مقدمات اين کودتا را ياری می » کودتا«" ملی و مصدقی ها

 رساند؟؟ 
 

                                                         ِ                    از اين حکايت، در زيرنويس اضافه می کند که حسين فاطمی در نزد  سيا به عنوان عضوی گزارشگر سيا پس 
مشکوک شناخته می شد که گاه و بی گاه آماده تماس با انگليسی ها بود و دلش می خواست در صورت سقوط 

ِ            زيرنويس  سيا تأکيد .   ّ                                                              مصد ق، جايگاهی در ميان مخالفان او و هواخواهان بريتانيا داشته باشد می کند که حسين       
                       ِ     ّ   اين البته، نکتــه درخور   تأم لی ... فاطمی، رشيديان را می شناخت و می دانست که او عامل انگليسی هاست 

 به اتهام توطئــه کودتا دستگير شدند و ١٣٣١برادران رشيديان به اتفاق سرلشکر حجازی در مهرماه . است
ری که برای معالجه در اروپا داشت به ايران بازگشته و                ّ                               درست در همان اي ام بود که دکتر حسين فاطمی از سف

ّ      موح د، ج (» به وزارت خارجه منصوب شده بود  ).٩٦٨-٩٦٧، ص ٢  
 

همانطور که امروز بر ما روشن است نه تنها سيد نورالدين کيانوری که از طريق همسرش که از خانواده 
نشين ارتباط داشت بلکه حسين فاطمی همانند بقيه  با اربابان لندن  بود)فرمانفرما ها(هميشه به فرمان انگليس 

کسی نيست امروز از آقای شاهين .  برادرانش همواره از راه روزنامه نگاری با انگليس در ارتباط بوده اند
فاطمی که برای يک سفر از پاريس به واشنگتن تجاهل به نداشتن هزينه سفر می کند بپرسد؛ شما که اينقدر بی 

 را چه کسی می ن و سفر های پرخرجتا"ايران و جهان"ه تار نمای عريض و طويل بضاعت هستيد هزين
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حکم وزارت خارجه برای عموی شما فراهم می " امداد های غيبی"همانطور که !  امداد های غيبی؟؟. پردازد
 د؟نکن
 

 :به گزارش لوی هندرسن سفير وقت آمريکا در ايران
 
 دکتر حسين فاطمی دو بار با شاه مالقات کرد و سپس مضمون ١٣ ٣٢ ارديبهشت ٤ فروردين و ٣٠در تاريخ «

فاطمی در مالقات . با هندرسن در ميان گذاشت) ١٣٣٢ ارديبهشت ٦ (= ١٩٥٣ آوريل ٢٦گفتگوهايش را در 
ِ                           سال سلطنت، با دخالت  خود، مانع  کار  دولت ها بوده است و اينک ١٢نخست، به شاه گفته بود که او در طول      ِ           ِ                    

ِ  اگر شاه بخواهد با مصد ق درافتد، عاقبت  . د را تغيير دهد و از دخالت در امور دولت دست برداردبايد روش خو                ّ                    
 يک –                                   ّ                       اگر کودتائی رخ دهد به پيروزی نهضت مل ی خواهد انجاميد و شاه . ناگواری در انتظارش خواهد بود

ِ                  شاه بايد از اصرار  خود در کنترل نير. از صحنه بيرون رانده خواهد شد  –باره        ّ                    وهای مسل ح، دست بردارد و از                 
ِ                                         نظر  درآمد نيز بايد به بودجه ای که دولت برای ِ            وی تعيين می کند قناعت کند و نيز بايد به نشان  همکاری و                                                 

 نه از فاطمی و نه از ،در غير اين صورت، شاه. برکنار سازد) از وزارت دربار(ُ     ّ                   ح سن ني ت با دولت، عالء را 
ِ              ّ         ديگر  اعضاء نهضت مل ی انتظار  »...ی جهت وفاداری به او نبايد داشته باشد    

 
 و حسين فاطمی اين مطالب را مثل همه گفته هايش اگر گزارشی که به هندرسن داده شده است درست باشد،

 و در در فکر کودتا هستنددارو دسته جبهه ملی  بنابراين فاطمی به روشنی اذعان می دارد که غلو نکرده باشد؛
 و حتا  باشيد ما از آن باخبريم؛ شدهر نقشه ای برای سرنگونی دولت مصدق کشيدهضمن می خواهد بگويد اگ

چنين تهديدی نمی توانست انجام شود مگر اينکه حسين فاطمی خاطر جمع می بود طرحی . شاه را تهديد می کند
 ! چون ازنقشه ساقط کردن آگاهی دارند می خواهد يکدستی بزند.شدکه در دست دارند موفق خواهد 

  
 که - شرکت نفت انگليس و ايران   نماينده–) Richard Seddan(» ريچارد سدان « پس از اشغال خانــه

ِ               و کشف  اسناد و مدارک شرکت نفت  انگليس که به   -               ّ             گويا دارای مصوني ت سياسی بود                         ِ »  سدان اسناد خانــه«    
ّ       می شد، م د عی شد دکتر حسين فاطمی اداره که توسط »           ِ باختر امروز   « معروف شد، روزنامــه  ُ در اسناد «:         

                                             ّ                       پاره ای از اشخاص سرشناس و بعضی جرايد مخالف مصد ق با شرکت نفت به ثبوت  ، رابطــه»خانــه سدان«
راديو تهران نيز با پخش مطالب تحريک آميزی در اين » رسيده است که بزودی اسامی آنان اعالم خواهد شد

   .                       ّ                  ها و نمايندگان مخالف مصد ق، ايجاد کرده بود                                     ّ   باره، فضائی از تهديد و ارعاب عليه شخصي ت 
 

فاطمی پس از کشف اسناد .  استگذشتشکاف بين دکتر حسين فاطمی و سرلشگر فضل اهللا زاهدی غير قابل 
چون در » يک گونی سند از ارتباط زاهدی با سفارت انگليس و شرکت نفت بدست آمده«: خانه سدان ميگويد

        ّ                                                         ربانی مصد ق بود، ناچار به مراقبت شديد از سرلشکر زاهدی شد تا آن که آن موقع، سپهبد کمال رئيس شه
بدنبال اين نامه تهديد آمير سپهبد کمال .  زاهدی نامــه تند و مستدلی به سپهبد کمال رئيس شهربانی می نويسد

مورد برای اينکه جوابی برای درخواست های قانونی سرلشکر زاهدی داشته باشد؛ از دکتر حسين فاطمی در 
مدرک !        ِ       حرف، باد  هواست«: دکتر فاطمی در جواب می گويد. مدارک کشف شده بر عليه زاهدی پرسش می کند

ً        د که اصال  مدرکی وشمی معلوم به اين ترتيب » ! ...نمی خواهد  و حسين فاطمی عليه سرلشکر زاهدی نبودهبر       
 ١ .بلوف می زده است

 
مرداد ا ٢٥در (» باختر امروز« ّ                 صد ق، در سرمقالــه فاطمی، وزير خارجه و سخنگوی دولت محسين دکتر 
       ِ                                   قبله گاه  هر چه دزد، هر چه بی ناموس، هر چه «    ّ                                     به شد ت به شاه حمله کرد و محمد رضا شاه را ) ١٣٣٢

 ..خواند »   ّ                  ات کای سفارت انگليس                              ِ                  واخورده اجتماع و تنها تکيه گاه  خارجيان و نقطــه
 

ما حسين فاطمی وعده هائی برای کودتا ويا تغيير رژيم گرفته بود که بازهم اشاره اين موضوع الزم است که حت
 !  با اين جرات به ياوه سرائی می پردازد

 
                                                 

 ).١٦٣ - ١٦٢ برگخاطرات اردشير زاهدی، :  به نقل از١٣٦١خاطرات سپهبد کمال، چاپ تهران، ( -١
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باختر « امرداد، هيچيک از نوشته های روزنامه ٢٨ تا ٢٥بسيار جالب توجه است که درفاصله بين روز های 
 مصدق در جبهه ملی اشاره ای به روند و در هيچ يک از نطق های مصدق ويا نوشته های ديگر ياران» امروز

 !!کنند امرداد رخ داده است نمی ٢٨کودتائی که مدعی هستند در روز 
 
 :خطاب به شاه می نويسد) ١٩٥٣ - ١٣٣٢ امرداد سال ٢٦روز (» باختر امروز«
ِ                     ای اسير   اراده اجنبی که تاريخ  جنايت آميز  دودمان سی سالــه په! برو! ... ای خائن! برو « -            ِ لوی را تکميل        ِ                     

در ] انگليس[ها و سفارت فخيمه   من هميشه گفته ام که حق اين بود که پيش از بستن کنسولگری... کردی 
ِ               تهران، آن مرکز  ننگ و رسوائی  ِ     دربار  شاه[              ِ         کوبيده شود و در   خانــه م جری  اراده اجنبی ها را گ ل بگيرند]                          ِ    ُ          ِ               «٢ 

 
را مطلقا مطرح نمی سازد، » فرمان عزل«يات دولت مساله مصدق روز بعد از دريافت فرمان عزل، در جلسه ه

 امرداد از راديو پخش ٢۵سخن ميگويد و در ابالغيه دولت خطاب به ملت که در " کودتای نظامی"و فقط از 
 . (!)می شود، نيز از دريافت فرمان عزل سخنی به ميان نمی آيد

 
 را از مردم و حتی از هيات وزيرانش پنهان سئوالی که بنظر می رسد آن است که چرا دکتر مصدق، حقيقت

 کرده بوده است؟ 
 

چيست؟ اقدام نظامی از طرف نيرو های مسلح عليه دولت رسمی کشور حذف قانون » کودتا«مقصود از 
. ومقررات موجود حذف و جايگزين کردن افراد نظامی، سرکردگان دولتی و سازمان ها و سيستم اداری کشور

 است که رضا خان مير پنج و سيد ضياء الدين طبا طبائی ١٢٩٩   کودتای سوم اسفندمصداق واقعی اين امر،
سازمان های مختلف دولتی را در اختيار گرفتند، و احمد شاه را . در راس قوای قزاق وارد پايتخت شدند

زمانی که که دراين مورد هم تا . وادشتند که فرمان نخست وزيری به نام سيد ضياء الدين طباطبائی صادر کند
 پنج قصد استقرار جمهوری را در سر دارد در قالب کودتا می گنجد ولی پس از آنکه همان قانون ررضا خان مي

در صورتی که  کشور برقرار می ماند و فقط پادشاهی از خاندان قاجار به پهلوی واگذار می شود ١٩٠۶اساسی 
 می توان آنرا کودتای  .اساسی تغييری نمی کند ولی باز هم قانون يک نوع کودتای انجام شده محسوب می شود

 از کودتا آگاهی بيشتر مراجعه کنيد تا یاگر تعريف کودتا را خواسته باشيد به آدرس اينترنت .ناقص قلمداد کرد
 tat9A3%C%'d_Coup/wiki/org.wikipedia.en://http .داشته باشد

 بهيچوجه از صاحبنظران با استناد به اسناد وعزل دکتر مصدق  همانطور که در اين پژوهش خواهيم ديد  ولی 
 مصدق بدون توجه به مندرجات قانون ١٣٣٢ امرداد ١٩زيرا در روز .  هم خوانی ندارد" کودتا«با تعريف 
از . را با رفراندمی ساختگی تعطيل می کند که اجازه تعطيل مجلس را به نخست وزير نداده است مجلس ١٩٠۶

زمانی که مجلسی که به او رای اعتماد داده بود ديگر وجود خارجی ندارد خود بخود نخست وزيری مصدق 
 امرداد به شاه اين حق ٢۵ امرداد مصدق اول خود را حلق آويز می کند و در تاريخ ١٩باطل می شود يعنی در 

 حتا شاه می توانست عزل مصدق را در تعطيل ١٩٠۶طبق قانون اساسی .  کندقانونی را می دهد که او را عزل
  .نبودن مجلس درخواست کند ولی اين خود کشی ديگر حرفی برای رفتار دموکراتيک شاه باقی نمی گذارد

به هيات دولت و پيام به ملت فقط از : به صورت های مختلف سخن گفته است» فرمان عزل«مصدق در باره 
:  می گويدپرسيده بودبه هندرسن که در باره صدور فرمان عزل از وی . ظامی سخن به ميان می آوردکودتای ن

او نمی تواند از . شاه يک مقام تشريفاتی است. چنين فرمانی را نديده است، اگر هم ديده بود فرقی نمی کرد«
اگر ...«: نويسداما در خاطراتش می ) ٨١٨-٢/٨١۵موحد (» پيش خود فرمان عزل و نصب صادر کند

اعليحضرت همايون شاهنشاهی حق عزل نخست وزير را داشتند، چرا دستخط مبارک را آن وقت شب، آنهم با 
» چنانچه روز روشن ابالغ می نمودند، اگر اطاعت نمی کردم متمرد بودم. ابالغ نمودند... افراد مسلح 

                                                 
زندگينامه و مبارزات سياسی دکتر حسين فاطمی، نصراهللا شيفته، ص : مروز، نگاه کنيد بههای ُتنِد باختر ا برای آگاهی از سرمقاله( -٢

٣٢٧-٣٢١.( 
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کناره جوئی می ...  به من ابالغ می کردنداگر شاه دستخط عزل را بطور متعارف و عادی«يا ). ٢٩۴خاطرات (
 ). ۵٢٣روحانی (» کردم

 
نصيری فرمان عزل را از آن صندوق  سرهنگ  امرداد و دسترسی به گاو صندوق خانه مصدق،٢٨پس از 

کار دکتر مصدق از اين جا شروع «: بيرون می آورد و به خبرنگاران مجله سوئيسی ارائه می دهد و می گويد
ن را در دست دارد، در کتاب ناگفته ها و کم گفته ها از دکتر محمد مصدق و تصوير نصيری که اين فرما. »شد

 . نهضت ملی ايران نوشته جليل بزرگمهر چاپ شده است
 

ُ  س طبق شاه در زمان تعطيل بودن مجلس حق داشته است نخست وزير را عزل و کسی را به جای او ت مرسوم  ـّ ن 
 و مصدق به اين مسئله  تکرار شده بودده بارچهار احمد شاه منصوب کند،  و اينکار پيشتر در دوران پادشاهی 

 ! اعتراضی نکرده بود
 

دکتر صديقی و دکتر سنجابی، ضمن مخالفت با رفراندم 
به منظور انحالل مجلس شورای ملی، به دکتر مصدق 
گفته بودند که در صورت انحالل مجلس، شاه شما را 

ر اين به يقين تذکر ايشان مبتنی ب. عزل خواهد کرد
سابقه بوده است که احمد شاه قاجار که مورد احترام 
فوق العاده دکتر مصدق بود، در فاصله تعطيل مجلس 

 بار فرمان رئيس ١۴سوم و افتتاح مجلس چهارم 
 صمصام السلطنه، که خود به –  را لغو کند تنهاالوزراء

 پس  -فرمان احمد شاه به رياست وزرا منصوب شده بود
عزل مدعی بوده است که رئيس  از لغو فرمان و

 بودن یدکتر مصدق هم در قانون. الوزرای قانونی است
 امرداد ٢٨ تا ٢۵نخست وزيری خود در روز های 

 صمصام السطلنه پس از عزل استناد رفتار به ١٣٣٢
 ٣می کرده است 

 
 :مکی می گويدحسين 

بيشتر بدبختيها را دکتر شايگان و فاطمی برای ... «
شايگان در زمانی که در شيراز ... ندمصدق ايجاد کرد

اين . با سفارت شوروی هم ارتباط داشت. محصل بود، مقاالتی برای روزنامه طوفان فرخی يزدی می نوشت
اين ارتباط نه به وسيله حزب توده .  نوشته است»از انشعاب تا کودتا«مطلب را دکتر انور خامه ای در کتاب 

همين دليل در محاکمه سران حزب توده وکالت آنها را قبول کرد، مدتی هم به . بلکه مستقيما با سفير روس بود
فاطمی هم شايد مدتی که در . وزير فرهنگ شد]  احمد قوامهوزير توده ای در کابين[ معاون دکتر کشاورز 

ت  به نفع ملضمن اينکه مدعی بوداصفهان بود بی ارتباط با انگليسی ها نبود و از وقتی به جبهه ملی پيوست 
   ٤ ... در خفا با توده ای ها هم الس می زددنزميشدن صنعت نفت قدم ايران و ملی 

 
حسين مکی از سوی مجلس به عضويت هيات نظارت بر اسکناس و اندوخته کشور منصوب شده بود، مصدق 

  چاپ محرمانه سيصدو دوازده ميليون تومان اسکناس اضافیهکه بعلت نبودن عوايد نفت پس از ملی شدن ب
دست زده بود و می ترسيد مکی آنرا فاش سازد و چون ميدانست ديگر در مجلس اکثريت ندارد و ممکن است 

 در .به استيضاح کشيده شود و مسلما با رای منفی مواجه خواهد شد قصد کرده بود مجلس را به تعطيلی بکشد
 اورا ساقط خواهد کرد ضمن اين موردخود مصدق درحاليکه نگران بود اکثريت مجلس بدنبال استيضاح دولت

اکثريتی برای اينکار تهيه شده بود دولت را ساقط کند که اين کار خالف «: اشاره به اين موضو می نويسد
نظر به اينکه چنين ... دوم اينکه دولت به مجلس نرود....   از بين می رفتهدف ملتمصالح مملکت بود و 

                                                 
 ٢٨٩خاطرات مصدق برگ  -٣
 
 ١٩٧-١کتاب مکی   -٤
 

The loyal Army defending the constitutional 
and saving Iran from an eminent Tudeh 

Communist takeover of Iran on August 19, 
1953. 

ارتش وفادار درحال دفاع از قانون اساسی و حفظ 
 بدست حزب توده و نابودی کشورايران از 

١٩٥٣ آگوست ١٩کومونيست ها در   
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يعنی صاحبان حقيقی ) رفراندم(ط دولت خود را تابع رای ملت  بود بقا و سقورويه قانونی من مخالفعملی با 
 » مملکت کردم

 
همانطور که مالحظه می شود، مصدق بجز قانون اساسی رويه قانونی ويژه خود داشته و در ضمن درپيش خود 

در حاليکه هدف از سوی مردم و از راه نمايندگان به دولت مشخص می شود . برای ملت هدفی تعين کرده بود
 .!نه از باال به پائين

 
 رفراندم در ايران سابقه نداشت •
 نهضت ملی آنرا نمی پسنديد •
 وی با رفراندم مخالفند و به مصدق تذکر می دهندـسنجابی، پارسا، معظمی، حسيبی، نق •
هشت تن از نمايندگان عليه هيات دولت و مصدق برای امضای برگزاری رفراندم به دادستان تهران  •

 )١٣٣٢ امرداد ٨اطالعات  (داعالم جرم می کنن
دکتربقائی و علی زهری نمايندگان مخالف در مجلس تحصن می کنند و نامه ای سرگشاده می نويسند،  •

که اگر مصدق از انحالل مجلس دست بکشد حاضريم به فوريت استعفا بدهيم و تسليم زندان شما 
 !!بشويم

مصدق به زور  «: اشاره می کندويسدحائری زاده در تلگرامی خطاب به دبيرکل سازمان ملل می ن •
 ) ١٣٣٢ امرداد ١٨اطالعات (» ....عليه پارلمان، قانون اساسی و اعالميه حقوق بشر قيام کرده است

دکتر غالمحسين صديقی خليل ملکی و دکتر شايگان به عنوان مخالف رفراندم در صف مقابل مصدق  •
 "جراتش را ندارد" می کند جواب می دهد وقتی به مصدق می گويند شاه شما راعزل. قرار می گيرند

در قانون اساسی نبود، ولی وکالی مجلس گفته اند . رفراندم قانونی نبود"احسان نراقی می نويسد  •
 ».محال بود برعليه مصدق رای بدهند، مصدق می خواست از شر اقليت هم خالص شود

شد، دکتر مصدق رابه خود آيت اهللا کاشانی که رئيس مجلس بود ولی بندرت در مجلس حاضر می  •
برا ی هموار کردن ديکتاتوری متهم کردوی در ) نفتی ها(محوری و سوء استفاده از نهضت ملی 

ااکنون بيست و هشت ماه است که ايشان زمامدار است و در تمام اين مدت يک «: اعالميه خود نوشت
س وقتی به دکتر مصدق اختيارات اين مجل... قدم مفيد به حال شما که بتوان آنرا اسم برد برنداشته، 

رفراندم می کند که !  ولی وقتی او را استيضاح ميکند عامل اجنبی است؟، غير قانونی می دهد ملی
واال در مملکتی که رژيم آن معين وقانون اساسی دارد و حکومت آن !! رژيم مملکت را معين سازد

 !! رفراندم نيست و دست زدن بهمشروطه است هيچ راهی برای فرار از استيضاح
 

 يعنی بدنبال انجام رفراندوم مربوط به تعطيل مجلس رهبری حزب توده در ١٣٣٢ امرداد ماه ١٨پس از 
ِ                  بايد با يک حملــه مردانه، قلعــهء فرتوت  دربار را گشود و  «:           ّ                  به دکتر مصد ق توصيه کرده بوداعالميه ای،                                       

ِ               پرچم فرمانروائی مل ت را بر فراز  آن استوار کرد و گويا، در شور و التهاب اين دشنام ها بود که بدستور    ٥»                   ّ            
ّ                             مجس مه های شاه را پائين کشيدند، ) با وجود مخالفت های کريم سنجابی و خليل ملکی و ديگران(       ّ   دکتر مصد ق    

ُ                                                            کاخ های سلطنتی را با حضور فاطمی، م هر و موم کردند و نام شاه را از سرود شاهنشاهی و نيز از دعای                                   
دکتر فاطمی به سفراء، وزرای مختار و کارداران در خارج، . ها حذف نمودند بحگاه سربازخانهشامگاه و ص
 ٦. »شاه از سلطنت، مخلوع است و نبايد مورد استقبال قرار گيرد«اعالم کرد که 

 
 :به او يادآور شده بودهمانند حسين مکی )                                  ّ  حقوقدان و وزير فرهنگ کابينــهء مصد ق( کريم سنجابی   
 

                                                 
  )۶٢٧گذشته، چراِغ راه آينده است، ص : ، به نقل از٣٢ مرداد ١٨، بتاريخ ١٠، شمارهء )بسوی آينده(روزنامــهء شجاعت ( -٥

 
 ٣٥٠، ص ١ استناد نوشته های عاملی، ج   به-٦
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يکی اين که فرمان عزل :  اگر شما مجلس را ببنديد، در غياب آن، ممکن است با دو وضع مواجه شويد...« 
 »شما از طرف شاه صادر بشود، ديگر اين که با يک کودتا مواجه شويد، آن وقت چه می کنيد؟

 
او گوش نمی شاه، فرمان عزل مرا نمی تواند بدهد و بر فرض هم بدهد ما به « : مصدق در جواب او می گويد

 .»...اما امکان کودتا، قدرت حکومت در دست ماست. کنيم
 

مطابق قانون اساسی ما در غياب مجلسين شاه حق صدور عزل نخست وزير را «: سنجابی به مصدق می گويد
 » دارد، مگراينطور نيست؟

 
 ٧» دارد«: مصدق جواب می دهد

 
را می گفت چون مجلس به من رای داده و چون مصدق متوجه نبود زي؟ چطور مصدق متوجه اين موضوع نبود

 درحاليکه .ملت پشتيبان من است و در سی ام تير با قيام مردم بر سر کار آمدم شاه نمی تواند فرمان عزل بدهد
 هستند هرگاه اراده کنند هر کاری را قادرند به انجام برسانند" صاحب مملکت مردم"نميداند اگر 

 
               ّ     ّ                                                  که فرمان عزل مصد ق، حت ی اگر در وسط روز نيز به وی ابالغ می شد، با امتناع بدين ترتيب استنباط می شود 

 .                   ّ                 و عدم اطاعت دکتر مصد ق روبرو می گرديد
 

 ... آری کودتا بود

له کتاب های متعدد به م از جطبق اسنادی که در کتاب خاطرات و تالمات مصدق و درکتاب های ديگر .١
 جناب محمد  و در يادداشت های مجلس ثبت استنینگارش استاد مهدی شمشيری، دکتر جالل متي

 ١٩ امرداد از روز ١٨ امرداد و رفراندم روز ١٢ روز ظ بدنبال نطق شداد و غالخان مصدق السلطنه
 تعطيل بود با حيله و نيرنگ رفراندمی که هرگز در قانون اساسی معين نشده بدنبالامرداد مجلس را 

 خود بخود دولت را که فقط در صورتی معتبر است که ن اساسیمخالف قانوو اينکار غير قانونی . کرد
حلق آويز کردن " اينکار را می توان به خودکشی ويا .مجلسی وجود داشته باشد به تعطيلی می کشد

مجلسی نيست که دولت او را چون خودش مجلس را منحل کرده بود ديگر مصدق . تلقی کرد" خود
نخست  ١٩٠۶دق ديگر قانونا و طبق مندرجات قانون اساسی مص پس در آن صورت او يعنی تائيد کند

 .  وزير محسوب نمی شود
ی رااز خود سلب کرده است بدون داشتن هرنوع اختياری اقدام به کسی که خود بخود نخست وزير .٢

و " مردم"اين خود استفاده از اموال . نصب تانک و سرباز و نگهبان در اطراف خانه خودش می کند
رتش که اختياری به آن ندارد می باشد و اين بعنوان اقدام دوم غير قانونی مصدق در ا" ابوابجمعی"

 . امرداد بحساب می آيد٢۶ امرداد تا ١٩فاصله 
 امرداد، پيرو عزيمت شاه به اتقاق ملکه ثريا به بغداد دکتر حسين فاطمی به سفرا و ٢۵در روز  .٣

 .لطنت مخلوع شده استکارداران کشور های بيگانه اعالم می کند که شاه از س
 داری نظامی احضار می شودنسرلشگر زاهدی توسط فرما .۴
، کاری غير دکتر بقائی، و علی زهری و عده ای نمايندگان غير مستعفی مجلس بازداشت می شوند .۵

 قانونی که در هيچ کشوری سابقه ندارد نماينده ای را که مصونيت پارلمانی دارد را بتوان دستگير کرد
 !رخ داده باشدمگر کودتائی 

قليج و اسکندر آزموده جزو نعده ای از افسران به اتهام واهی و مشکوک بازداشت می شوند، باتما .۶
 .بازداشت شدگان هستند

 .لشگر گارد خلع سالح شد .٧
مجسمه ها پائين  .عکس های شاه و ثريا و رضا شاه بزرگ از سازمانها و ادارات جمع آوری ميشوند .٨

 .می آيد
 .يابان ها را نامگذاری می کنندافراد حزب توده خ .٩

                                                 
 ٣٥٤؛ متينی، ص ١٣٦-١٣٤ ، ص  در کتابسنجابی ياداشت های  -٧
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ابوالقاسم امينی کفيل وزارت دبار، سليمان بهبودی رئيس تشريفات و هيراد رئيس دفتر مخصوص  .١٠
 وساير درباريان بازداشت می شوند

 پس از دخالت  رفته بودکاخهای سلطنتیکه به قصد غارت دکتر حسين فاطمی وزير امور خارجه  .١١
ُ مصدق م   .هروموم ميکند     

 پرده بر ميدارد و فرار شاه را استعفا خيلی مسائلاحی رئيس ستاد ارتش طی مصاحبه ای از سرتيپ ري .١٢
 .تلقی ميکند

 .تمام روزنامه های وابسته به حزب توده خواستار لغو نظام شاهنشاهی می شوند .١٣
دکتر حسين فاطمی در روزنانه باختر امروز شديدترين توهين ها را به شاه و خانواده سلطنتی می  .١۴

 .دنويس
  مامور ابالغ انجام وظيفه هستند وسرهنگ نصيری و شش تن از افراد همراه او در حالدر حاليکه  .١۵

در بسياری از کشور های غربی هم . ( امرداد به خانه او مراجعه می کنند ٢۵فرمان عزل در شب 
 برای  هر جا باشد شبص دليل آن اين است که شخ؛برخی ابالغ های قانونی در دل شب انجام می شود

در حال انجام  و همراهانش یسرهنگ نصير)  خواب به منزلش می آيد و حتما می توان امضا گرفت
به دستور محمد مصدق که پس از تعطيل مجلس ديگر سمتی بر او متصور نيست  هستند که وظيفه
نی  سربازان و افسران گارد منزلش که آنها را هم غير قانو می شوند، مصدق برای اينکار ازتوقيف

  و تجاوز به حريم قانون سوم در مدت پنج روز قانونیاقدام غير .استفاده می کنددر اختيار گرفته بود 
در مقام نخست نمی توانست  "خودکشی سياسی" پس از  و چون طبق تعريف باال ديگردر يک شب؛

 باقی نمی باشداين دستگيری يک نوع کودتا برعليه کشور بحساب می آيد و در آن شکیوزير پذيرفته 
 .  ماند

ی که مدعی بود نخست وزير آن کشور کودتای مصدق عليه کشور... و نه چيز ديگری... آری اين کودتا بود
  .است، قانون می داند، قانونی عمل می کند و دکتر حقوق است به قانون اساسی آن قسم خورده است

اينکار کودتا بود . ون اساسی و کشور مطرح استرا در نظر نداريم وفقط قانعليه پادشاه کشوردر اينجا اقدام او
 .زيرا در تعريف کودتا می گنجد

 تصوربرخی بر آن است که نوعی اعالم و يسد می نوی قسمر پشت قرآن د١٣٣١ تير ٣٠مصدق پس از واقعه 
روز ، اين قسم محرمانه بوده و هرگز کسی از آن باخبر نبود تا اينکه در نطق وفاداری به خاندان پهلوی است

 تنها  تاکيد مصدق به )بدقت و با کنجکاوی بخوانيداين قسم را (.٨.  آنرا فاش می سازد١٣٣٢ فروردين ١۶
زيرا " دنخواهد کر و نقض قانون اساسی هرگز جمهوری رانخواهد پذيرفت "  اين قسم اين است کهمهم درچيز 

 خواهد آورديدست واست های پيش از آن در صدد اين بود با اختياراتی که فکر می کرد با تعطيلی مجلس و درخ
 اعالم  داشتن فرماندهی کل قوا اوست باع دراختيارط براوضال مسی دولتی نخست وزير در مقامو اختياراتی که

 ...پادشاهی کند و تاج برسر بگذارد به اين دليل می نويسد هرگز حاضر به اعالم جمهوری نمی شوم

 و کنند نقض قانون اساسی را اگرانون اساسی عملی کنم و همچنين  باشم اگر بخواهم برخالف ققرآندشمن «
 »رژيم مملکت را تغيير دهند من رياست جمهوری را قبول نمايم

 او با زيرکی به تغيراتی که در دوران رضا شاه بزرگ در قانون اساسی بوجود آمد و احتمال دستخطدر اين 
در اين قسم به وفاداری نسبت به .  داردتوجه دست بدهد اينکه جمهوری اعالم شود و او فرصت شاه شدن را از

است ونيت خاندان پهلوی اشاره ای نشده است و همين دو نکته ظريف در قسم حاکی از فکر پنهانی مصدق 
 .را به روشنی نشان می دهداو

 شاه از  امرداد بوده تا موقعيتی بدست آورد و مثال٢۵ اين جمله بفکر روزی مثل ناو مسلما در زمان نوشت
درخواست ايران خارج شود يا اورا دستگير و بکشند در آنصورت مردم ناچار خواهند بود با ياد آوری آن قسم 

                                                 
 فروردين از راديو ايراد ١٦ سخنرانی محمد مصدق را که در روز ١٣٣٢ فروردين ١٧ مورخ ٨٠٦٢ روزنامه اطالعات شماره -٨

ا منتشر شده و همه نطق ها و سخنرانی های محمد مصدق در آن جمع آوری  در کتابی که اخير-شده بود را با شرح جزئيات چاپ ميکند
 .شده به اين نوشته وقسم اشاره ای نمی کند
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اين  (.اعالم جمهوری نيست و به پادشاهی برسد بگويد حاضر به در تغيير قانون اساسی را کنار بگذارند و
  ) قيد شده است در کتاب های استاد مهدی شمشيری همنظريه

ن مورد که پس از تعطيل مجلس شاه قانونا اين حربه را بدست خواهد آورد تا شما را معزول کند توسط اي
دوستان نزديک محمد مصدق به او ياد آوری می شود که دکتر صديقی يکی از آن ها می باشد و ديگری کريم 

  .دراين گزارش پژوهشی می خوانيدسنجابی است که شرح آنرا 
 

 نامه بطور نمونه. ، نوشته ها و دستخط های مصدق است دور می ماندها ازنظرهموارهکه نکته قابل اهميتی 
خود ثابت می کند که عزل  به جناب آقای هژير وزير دربار شاهنشاهی ١٣٢٨ مهرماه ٢۶محمد مصدق بتاريخ 

يرو او در اين نامه پ.  ستاصولی و درست بوده ا) ١٩۵٣اگوست  (١٣٣٢ امرداد ٢۵محمد مصدق در روز 
حضرت همايون شاهنشاهی منشاء عمومی يولی اعل... «: تحصن  افراد در دربار اشاره می کند و می نويسد

تعيين نخست وزير محتاج به اصالحات می باشند و غرض عمده از تحصن اين بود که در اين دوره قدرت که 
لح سلطنت و ملت قرار دهد و  که وجهه نظر خود را فقط حفظ مصاند روی کار بياور دولتیمجلس نيستتمايل 

 ٩» . ...  باشدرچنين پادشاهی مملکت صاحب مجلسی شود که به اصالحات قاددر عصر 
 

دولتی بر سر " شاه" چنين نامه ای اين است که نهمانطور که مالحظه می شود غرض محمد مصدق از نوشت
 درستی و د تاييد کاملی است بههمين نکته به دستخط محمد مصدق خو. کار بياورد که محتاج به مجلس نيست

 چنين موردی را می ١٣٢٨زيرا خود مصدق در سال  ،١٣٣٢ امرداد ٢۵ عزل محمد مصدق در قانونی بودن
پس از نظر ايشان در .  را می کندتعيين نخست وزير بدون نياز به مجلسپذيرد و در همين راستا درخواست 

لتی راکه مجلس سر کار آورده بود و در حال حاضر يعنی در نبودن مجلس شاه حق دارد دو" فترت"دوره 
مجلسی نيست برکنار نموده و دولتی را روی کار بياورد که وجهه نظر خود را فقط حفظ مصالح مملکت و 

 . سلطنت قرار دهد
 

 در ١٣٣٢ چنين امری مجاز و حتا مورد درخواست محمد مصدق قرار ميگيرد و در سال ١٣٢٨چطور در سال 
دوران فترت که آنهم با نيرنگ و بازی های سياسی محمد مصدق حادث شده است مذموم و در نظر مدافعين 

و در ) تعطيل مجلس(رت   بنابراين شاه حق داشته است در دوران فتنا درست است؟؟"  امرداد٢٨کودتا بودن "
 ديگری را به نخست وزيری صزمانی که اکثر وکالی مجلس استعفا داده اند نخست وزيری را عزل و شخ

 .ت را درنظر بگيردکمنصوب کند که مصالح سلطنت و ممل

آنچه از حقايق تاريخی و روند کار ها و اسناد موجود مشهود است اينکه مصدق وبرخی يارانش از طريق مريم 
 کيانوری که همسرش با خاندان فرمانفرما ارتباط داشتند،  نورالدينمانفرما که با همسر مصدق ارتباط داشت،فر

ولی نکته . پ اجاکس آگاهی داشتند.  که در ارتش بودند کم و بيش از جزئيات برنامه ت ایبرخی افسران توده
نه برای بر سرکار طرح اجاکس ست که  و ندانسته از آن می گذرند اين ادور می مانندای که همگان از آن 

اگر .  است بوده امرداد مصدق و دکتر حسين فاطمی طراحی شده٢۵ کودتای زبرای جلوگيری ا بلکه آوردن شاه
اسناد منتشر شده وزارت خارجه آمريکا و انگلستان بررسی شود، تمام برنامه ها بر اين اساس است که مصدق 

  مصدق از اين ماجرا از طريق دوستان .بود مصدق عزل به منظورمی آمدفشاری که به شاه  .را برکنار کنند
بود که تمام افراد را شناسائی کنند و در آخرين لحظه همه  وکسانی که نامبرده شد آگاهی داشت، برنامه آنها اين

ت  و اعالم سقوط دوران پهلوی و خود به سلطناشخاص را دستگير و موضوع را بعنوان کودتا وانمود کنند
 ولی چون شاه نمی خواست همان بالئی شاه را راضی به عزل مصدق بکند ماموريت ميابد تا خواهرشاه. برسند

خواهر شاه باوجود . که بر سر پدرش آمد بر سر او بيايد از همکاری با انگليس و آمريکا خودداری می ورزد
به عزل  بطور غير قانونی شاه رانمی تواند برادرش محمد رضا رگز ه از سوی چرچيل و ترومن آوردن پيام

با شکست روبرو شده و کرميت ) ١٩۵٣ (١٣٣٢ امرداد ٢۵ند و در نتيجه طرح آنها در روز راضی کمصدق 
 . روزولت مجبور می شود ايران را ترک کند

                                                 
 نگارش استاد مهدی شمشيری به نقل از روزنامه –مد مصدق ح کتاب راه آهن سرتاسری ايران رضا شاه بزرگ و م٥٠-٤٩ برگ – ٩

 . برگ اول١٣٢٨ مهرماه ٢٧ مورخ ٢٨شاهد شماره 
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، از ريشه اصلی ماجرا بی خبرند و يا بازگرداندن شاه تلقی می کنندتوطئه ای برای  طرح اجاکس را کسانی که
درحاليکه . با زيرکی تمام می خواهند موضوع را به نفع انگلستان و به ضرر آمريکا به يک کودتا تشبيه کنند

 در اصل جلوگيری طرح اجاکس. مفهوم کودتا در يک چنين طرحی نمی گنجدهمانطور که شرح آن در باال رفت 
از دسترسی  و نگرانی غرب توده با حزب  و سوق دادن کشور به سوی کومونيسم و همکاریاز حرکت مصدق

 . طرح بازگرداندن شاه» نــــــه«. روسيه به آبهای گرم است

به روشنی نشان می دهد که   ١٠سند سی آی ا که در وزارت خارجه امريکا و همچنين در اينترنت موجود است 
که ژيمی ر رژيم شاه ناين طرح برای سرنگونی دولت محمد مصدق طراحی شده است و نه برای باز گرداند

                    ِ                                                سازمان جاسوسی سی آی ا  و سازمان جاسوسی انگليس ضمن بررسی دنبال راه حل   ! هرگز ساقط نشده بود
 و به اين نتيجه می رسند که ساقط کردن محمد می گشتندهائی مناسب برای سرنگون کردن دولت محمد مصدق 

در آغاز ميسر لب اين همکاری  کشور مقدور نخواهد بود و چون جیمصدق بدون جلب موافقت پادشاه قانون
در اصل امروز روشن . نمی شود لذا توطئه گران برای راضی کردن شاه از اشرف پهلوی نيز استفاده کرده اند

است که اين طرح توطئه برای اين منظور بوده است که شاه مصدق را برکنار و نخست وزير ديگری همانند 
در هنگاميکه اين تالش ها . را بجای وی نصب کندست که مخالف کومونيسم اسرلشگر فضل اهللا زاهدی 

صورت می گرفت مجلس در جريان بود و دوره هفدهم مجلس رسميت داشت ولی پس از آنکه اکثريت وکال 
مصدق به تعطيلی کشيده شد ديگر عزل مصدق و تعيين نخست "  سياسیخود کشی"استعفا داده و مجلس با 

 و درضمن نمی خواست به اجرای ضر نبود کار غير قانونی انجام دهدشاه حا. وزير جديد غير قانونی نبود
 . توطئه از سوی بيگانگان که آنرا نوعی دخالت در امور کشورش می دانست تن دهد

برنامه براندازی مصدق که از ) ١٩۵٣آگوست  (١٣٣٢ امرداد ٢۵بازداشت سرهنگ نصيری در شب با اما 
تان ترتيب داده شده بود با شکست مواجه می شود و شاه در آن سوی سی آی ا و سازمان آم آی شش انگلس

 در دست نيست ولی از قرار می خواستند  درستی دقيقا از جزئيات برنامه آگاهی. موقع از کشور خارج می شود
مصدق را در منزل خودش تحت نظر نگاه دارند و ورود و خروج افراد را کنترل کنند و هرگونه تظاهراتی به 

 ١١. بار ديگر تکرار شود١٣٣١ تيرماه ٣٠ را سرکوب کنند و نگذارند واقعه نفع مصدق

اکس، هيچ عامل نظامی در ايران نداشت و سرهنگ جپ آ.سازمان سيا در آن زمان برای کمک به طرح ت"
                          ّ                          نيز پيش از آن، در هيچ عملي ات نظامی شرکت نکرده بود و ) افسر سابق مخابرات(بازنشسته، عباس فرزانگان 

ّ                      ّ        تاريخچــهء عملي ات سر ی سيا برای سرنگونی مصد ق، متن  (.ورد وقايع پيش رو، هيچ نمی دانستدر م     ّ               
 .) به زير نويس مراجعه شودانگليسی

 
 ....آری رستاخير ملی بود

 امرداد در ايران اتفاق می افتد بدون دخالت هرگونه مامور خارجی است ٢٨-٢٦ آنچه در بين روز های بنابراين
نپذيرفت با کرميت محمد رضا شاه  پهلوی  آمريکائی سه روز پيش از آن هنگامی که يت روزولتکرمزيرا آقای 

  مايوس شد در تلگرامی به واشنگتن خبر داد شاه هرگز راضی نخواهد شد؛ت و روزولروزولت همکاری کند
يا پنج نفر بيشتر  که چهار  نفرات خود راوی.  کشور را ترک کندداد تا هرچه زودتربنابراين واشنگتن دستور 

به بغداد می فرستد و خودش در حال خروج از کشور است که مردم و نظاميان کشور از ترس اينکه نبودند، 
 به ويژه وقتی متوجه می . دست به رستاخيز ملی می زنندگذراند بتوده ای ها پيروز شده و همه را از دم تيغ  

ح می کنند، توده ای ها مجسمه ها را سرنگون می کنند شوند افسران را دستگير می کنند، گارد را خلع سال
همان قانون اساسی، همان خواستار ابقای  ومردم عادی که به قانون اساسی وفادارند هم پيمانبقيه افسران 

 اصول اداری و نظم می شوند و مصدق را که قوانين اجتماعی، همان شاه، همان نظم و ترتيب اداری، همان
کسی که ابقا می شود و سرجايش می . ی کشيد را رها و به رستاخيز کنندگان می پيوندندکشور را به تباهی م

                                                 
٠١- html.index-cia-iran041600/mideast/world/library/com.nytimes.www://http    
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 امرداد خودش ١٩که در  يک دنده و کينه جوئی است کسی که ميرود مصدقماند شاه و قانون اساسی است و 
 .خودش را ساقط کرده بود

َ  امرداد که بدنبال  فضای ع ص ٢٨ امرداد تا ٢٥در فاصله بين روزهای   َ                         ّ     بی و اعتراضی هواداران مصد ق و                         
ّ                                                     خصوصا  نيروهای حزب توده در تخريب مجس مه های رضا شاه و محمد رضا شاه و پائين کشيدن عکس های                                ً    
                                                  ّ                                                 شاه و افراد خاندان سلطنتی از ادارات و مغازه ها و حت ی کوشش در تعويض نام خيابان ها، همراه با شعارهای 

ترس و نگرانی شديد بين مردم »  يروزباد جمهوری دموکراتيکپ! برچيده باد سلطنت«حزب توده مبنی بر 
َ                                                                       عادی، افسران، نظاميان، ک س به، پيشه وران و مردم عادی تهران و شهرستان ها باال گرفت و در ذهن بسياری   َ                        

همچنين کشتار لنين پس از استقرار  . ١٣٢٤ تا ١٣٢٠از مردم، حضور نيروهای ارتش سرخ در سال های 
ِ  از طرف ديگر، بافت س ن تی ارتش، مبتنی بر حس  شاهدوستی بود و شعار  . يه را زنده کردکومونيسم در روس                     ّ                     ّ ُ                   

ّ        در ساختار عاطفی  سربازان، درجه داران و نيروهای انتظامی، جايگاه مه می داشت» خدا، شاه، ميهن«                                                  ِ  مردم را               
 آمده بودند و شاه را در ذهن بسياری از سربازان و درجه دارانی که از روستاها و شهرهای دور. بيدار کرد

مظهر اتحاد و يکپارچگی کشور می دانستند و به حق هم همين بود و طبق سنت باستانی شاه از احترام و 
ِ                                             تقد س معنوی ويژه ای برخوردار بود و لذا، حذف نام  شاه در دعای صبحگاهی و حذف سرود شاهنشاهی در                                             ّ  

ِ            مراسم پادگان ها، عاطفه و احساسات س ن تی  سربازان و    ّ ُ درجه داران و بسياری ديگر از نيروهای ارتشی و                                  
 مردم  اعم از نظامی و سيويل را                                                                 ّ  انتظامی را، جريحه دار ساخت و اين، مسئله ای بود که در آن شرايط حس اس

   ّ         مصد ق و هم چيزی که هم.  به نتيجه رسيدو رستاخير ملی برای سرنگونی محمد مصدقبه خيابان ها کشاند 
 . تر حسين فاطمی از درک آن غافل بودند                ً    ياران او  به ويژه  دک

 
ز شود زيرا اين حس در آنها زنده شد که ا                              ُ                        همين موجب شد شعارها و اقدامات ت ندی از سوی مردم عادی آغ

ّ              هدف دکتر مصد ق، نابود کردن سلطنت است نه پيکار با دولت انگليس برای حل  مسئلــهء نفت .   يا چيز ديگری           ّ                                                       
دق و افراط و وقاحت مصدق و حسين فاطمی در واقع، تيرهايی بودند که بقول شعار های تند و بی رحمانه مص

         ِ         ّ                                      به سوی خود  دکتر مصد ق و جبهه ملی، کمانه کرد، از اينرو از ) کاردار سفارت آمريکا در ايران(ماتيسن 
ير                                 ّ                                                مرداد، فضای روانی جامعه، عليه مصد ق فوران کرد و به نفع شاه و بازگشت او از سفر تغي١ ٢٧شامگاه 

 امرداد و نپذيرفتن شاه به ٢٥اين در هنگامی است که پس از سقوط ماموريت کرميت روزولت در روز . يافت
امضای هرگونه مدرکی و نپذيرفتن انجام هرنوع عملی از سوی ماموران بيگانه و خروجش از ايران طرح 

رفته و خودش به دستور ترومن  است و ماموران همکار روزولت به بغداد گذاشتهعقيم را بکلی توطئه بيگانه 
 . درحال خروج از ايران است

، برای حفظ ارزش  کشوری که خود بخود برای ابقای خودشهمانطور که در تعريف کودتا هم می بينيم مردم
 نمی تواند برعليه خودش کودتا کرده باشد و چنين کاری نمی  بپا می خيزدهای ملی اش، برای ابقای امنيت ملی

باز شمابگوئيد .  داشته باشدیملی نمی تواند نام ديگر) قيام( اينکار بجز رستاخير . دتا داشته باشد نام کوتواند
 !کودتا بود

 امرداد در گفتگو های خويش به کودتای مصدق و ٢٨جالب توجه اينکه مخالفين کودتا بودن جريانات روز 
و ابن الوقت ها و تحريف کنندگان مدعی می  امرداد که شرح آن در باال رفت اشاره می کنند ٢٥يارانش در روز 

- و -کودتای طرفداران مصدق-درحاليکه نزديکی اين دو روز " شما خودتان هم می گوئيد کودتا"شوند که 
 امرداد را کودتا می ٢٨سوئ تفاهم را بوجود مياورد که ما هم اتفاق روز اين ) سه روز (- امرداد٢٨رستاخيز 

 . بودیرستاخيز مل... خير... دانيم

 . اين کودتا است.  و برای دو روز نخست وزير ماندبا ناديده گرفتن فرمان عزل کودتا کرد امرداد ٢٥مصدق در 

 توسط باقيمانده جبهه ملی، توده ای ها، مجاهدين خلق و ديگر مسلمان های متعصب و ١٩٧٩آنچه در سال 
 هم اداره کشور ن عوض شد و هم نظام اجتماعیهم قانو. وابسته انجام شد می تواند در قالب کودتا قرار گيرد

 . »جمهوری اسالمی«بصورت 
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 :  امرداد٢٨پس از رستاخير ملی 

 
 ١٣٣٢ امرداد ٢٨                  ّ            پس از سقوط محمد مصد ق و رويداد . ارتباط مصدق و حسين فاطمی بسيار نزديک بود

ِ               دکتر حسين فاطمی،  ابتداء در مخفيگاه  شخص نورالدين  کيانوری که هم) ١٩٥٣( سرش مريم فرمانفرما وابسته                                   ِ             
اين نشان می دهد يا .  خانوده مصدق بود و سپس در خانــه يکی از افسران وابسته به حزب توده، مخفی گرديد

 به آن  نميشدبه ديگر شخصيت های جبهه ملی اعتمادی نداشت ويا جبهه ملی آنقدر بی پناه و بی اساس بود که
جه آمريکا درگزارش های محرمانه خود دکتر فاطمی که دوست نزديک سازمان سيا و وزارت خار.  اعتماد کرد

محمد مصدق است را آدمی بی اعتبار و ضد اتحاد بين نيرو های مصدق و همکار حزب توده برای مقابله با 
 .غرب قلمداد می کنند

 
ّ                     بنا به شرح نوشته شده از سوی حسين مک ی که روابط دوستانه ا  دکتر فاطمی « با دکتر حسين فاطمی داشت ی                                  

 پيشنهاد می کند که به ستاد ارتش دستور داده شود تا اسلحه -           ّ   در اطاق مصد ق- مرداد ٢٨ صبح ١٠در ساعت 
حزب توده، معلوم شد که دکتر فاطمی با توده ای ها  پس از کشف شبکــه»  ...در اختيار توده ای ها بگذارند 

    ١٢.  ِ                                         گاه  حزب توده، عامل تشديد کننده اعدام وی بوداين امر، و اختفای فاطمی در مخفي. همکاری داشته است
" اسالمی" با گذاشتن اسلحه دراختيار توده ای ها و مجاهدين خلق کار کودتای ١٩٧٩همان کاری که در سال 
 !را به انجام می رسانند

 
نوشت دکتر حسين فاطمی که چشم و چراغ مصدق بود بسيار دروغ می گفت و مطالبی که در روزنامه خود می 

نخست وزير  دق که ديگر پس از دريافت حکم عزل مصبه همراه مردادا ٢٥ پس از آنکه در . بی اساس بود
دستگيری سرهنگ نصيری مامور ابالغ فرمان شاه و زندانی کردن او  شش پيرو نبود و اختيار قانونی نداشت 

کودتا برعليه  در  در واقع؛خودشنفر از افسران همراه نصيری و جای دادن تانک های دولتی در جلوی خانه 
          ّ                شورش های جد ی عليه شاه، در «: رداعالم ک به دروغ نفرانس مطبوعاتیشرکت کرده بود در يک نظام کشور 

 ١٣.»بغداد بوقوع پيوسته است

را سند قرار داده و برای خود شريک جرم می تراشند بايد  آلبرايت  مادلينخانمکه پوزش بی مسمای کسانی 
خانم مادلن آلبرايت به مسئله بازگرداندن شاه اشاره نمی کند و بطور کلی به دخالتی که در  که اشندداشته بياد ب

  شده است اشاره نموده و از آن پوزش می خواهد درصورتيکه همين کار ايشان از روی  ايرانامور داخلی
ه آن به نفع کشور متبوعش چرا؟ برای اينکه در هيچ زمان تاريخی هيچ کشوری از کاری که نتيج. استنادانی 

 نه تنها درصورتيکه  خانم آلبرايت بزرگترين خيانت را به کشورش می کند .باشد از کسی پوزش نمی خواهد
 .سازد سردرگم و گمراه می بيشتر و جمهوری اسالمی نمی کند بلکه آنها را ، توده ای هاخدمتی به جبهه ملی

ها بدست " ليبرال"و " چپ ها" دلی از که او برای اين. استشايد منظور او گشاد کردن شکاف ميان دو گروه
 اگر کسی به آمده استآورد بخيال خودش کاری که بی ضرر است می کند؛ درحاليکه در قانون آمريکا 

سرنگونی رژيمی يااشخاص يا قبايلی کمک کند و در آن زمان در پست خدمات عمومی باشدمجرم شناخته می 
 .  استشود و قابل تعقيب قانونی

ده اوال مامور کشور ا کاری که اتفاق نيافت دخالت درامور داخلی کشوری بدون اشاره بهخانم آلبرايت با اقرار به
 يک مجرم  حد پايئن می آورد، ترومن رئيس جمهوری را بهمامور بی عرضه و نابخردخودش را در حد يک 
 کند کشورش در امور کشور ديگر دخالت کرده داده پائين می آورد، و بعد اقرار میرا که دستور چنين کاری 

کدام کشور وسياستمداری را سراغ . ايشان از نظر حقوق جزائی و حقوقی کشورش قابل تعقيب است. است
اين کار جز خيانت به قانون اساسی آمريکا و مفتضح کردن . داريد که برعليه کشور خودش اقرار نادرست بکند

                                                 
 .۴٢١ - ۴١١نگاه کنيد به کتاب حسين مّکی، برگ های  -١٢

 
 ). ٦٢، ص ٧تاريخچــهء عملّيات سيا، بخش (» خبری که کامًال دروغ بود« -١٣
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 فقط مستمسک بی مسمائی شده است .نفعی هم حاصل کسی نشد.  نداشتحزب دموکرات آمريکا نتيجه ديگری
 آلت دست کسانی شده است که نه نت می دانند نه .در دست يک عده نابخرد بدون توجه به جزئيات سياسی

 .آنهم از سر گشادش می دمند" سرنا"موسيقی ولی مرتب به 

ی که اورا رنج می داد؛ با کار هائی که کرد در واقع مصدق به دليل خود بزرگ بينی بسيار، و بيماری عصب
 امرداد از دست داد وحتا طرفداران خودش ٢٦محبوبيت اش را که بيش از اندازه به آن مطمئن بود، را در روز 

 امرداد ٢٧در روز . و طرفداران شاه را که تا آنموقع به نخست وزيری او اعتباری قائل بودند را از خود راند
 کومونيست ها ضد و بند کرده بود ولی چون نگران بود رشته کار از دستش بدر رود و آنها با وجود اينکه با 

همين باعث شد . رژيمی استالينی برسرکار آورند و او هم جزو اعدامی ها باشد دست به سرکوب کمونيستها زد
 .  امرداد تنها بماند٢٨در روز 

به يک عده مردم فهميده و وطن «:  گفته خودشمی ناميد و به" خائن"و " وطن فروش"او که همه کس را 
 . تکيه داشت در عمل مجبور شد همراه با وزرايش مخفی شود » پرست

 
پيش از به پايان بردن اين دفتر خوب است به نکاتی چند که ميزان خدمتگزاری و خيانت ها را مشخص می کند 

  : نگاهی داشته باشيم

 . سميت با دريافت اولين پرداختی آناجرا در آمدن قرارداد آرميتاژبه تضمين  -١
 شرکت وابسته به شرکت نفت بدون جلب موافقت مردم يا مجلس منتخب ٤٦توافق برای واگذاری  -٢

 .مردم به انگلستان
در آن شريک هستند بدون درنظر گرفتن نفع " مردم"ايجاد تعهدهای مالی ويا لغو قرار داد هائی که  -٣

 .تعطيل شدن کارخانه و صنايع ملیهمگانی و بوجود آوردن کسری بودجه و 
 . نشر اسکناس بدون مجوز و بدون تاييد مجلس -٤
ايجاد تشنج در کشور و اتخاذ روش های اقتصادی ويا سياسی که موجب محاصره کشور وتحريم  -٥

 . اقتصادی گردد و موجبات فقر در کشور را بوجود آورد
 . دستگيری مامور دولت در حين انجام وظيفه، و اشاعه دروغ -٦
 جلو گيری از ساخت راه و توسعه کشاورزی، جلوگيری از ساخت راه آهن -٧

 ميشماريم که در برخی موارد منافع رمواردی چند از اقداماتی را که به نفع کشور و مردم است را به شرح زي
 : بيگانگان را بخطر می اندازد

 کشور از طريق بانک لغو هرنوع قرار داد تحميلی، در اختيار گرفتن نشر اسکناس، کنترل اقتصاد -١
 .داخلی و جلوگيری از هرج و مرج وايجاد آرامش

سرمايه گذاری در موسسات و شرکت هائی که بهره زيادی شامل حال مردم می کند، و تاسيس شرکت  -٢
َ در  ـَ نام های م. های ملی در ديگر کشور ها به منظور رونق اقتصادی کشور متبوع خود س،  

 . خاطر داشته باشيممورد تاسيس پااليشگاه با سرمايه ايرانی بهرا درئول  ـِ گال و س ـِ ن ـِ بورگ، س ـُ سالس
 .  ايجاد و گسترش راه ها از جمله راه آهن -٣
 .سروسامان دادن به وزارت دادگستری و تنظيم مسائل حقوقی -٤
 .کشف حجاب و آزاد سازی مردم از قيد و بند های دست و پا گير -٥
سهيم کردن مردم در سرمايه، باسواد کردن، تاسيس تاسيس مدرسه، دانشگاه، پااليشگاه، کارخانه،  -٦

فرهنگستان، تاسيس راديو، تاسيس سازمان های خدماتی از جمله شير و خورشيد و بيمارستان و 
 .آموزشگاه های حرفه ای

 .ملی کردن جنگل ها حفظ و حراست از حريم فضای سبز، حفاظت و نگاهداری آب ها -٧
 نخست وزير چه در خصوص جدائی استان آذربايجانعدم سازش با بيگانگاه چه در سرنگونی  -٨
 .تاکيد بر تماميت ارضی و حفظ استان ها و مرز های کشور -٩

ن وزيانبخش دکتر محمد مصدق کسی است که در پست وزارت ماليه اولين پرداختی از محل قرار داد بسيار ننگي
. را می پذيرد رسيده است به توافقامضای يک مامور انگليسی در انگلستان  باکه آرميتاژ اسميت را
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)asp.ArmitageSmith/org.years1400://http برای آگاهی از قرارداد آرميتاژ اسميت به اين تارنما 
 )مراجعه کنيد

 ت نفت که مضرات و شرح آن در اين تارنماـــلی شدن شرکــــنگام مــدره
asp.NationalizationOIL/org.years1400://httpبسته به شرکت نفت که حد اقل  شرکت وا٤٦تعداد   رفته است
 سهام آنها شريک بود بدون کسب هيچگونه امتياز ويا دريافت وجهی وبدون قيد نامی از از درصد ١٦ ن درايرا

يکی از آنها شرکت نفت ايران و انگليس بود که امروز به نام بی پی . ولت انگلستان واگذار شده استآنها به د
مشهور )  نقش بسته بودBPآن زمان روی حلبی های بنزين ايران که با االغ و قاطر جابجا می شد دو حرف (

 ران اين شرکت باقی ماندهجزو سهام دا  درصد سهام اين شرکت١۶ فقط با داشتناگر امروز ايران . شده است
شايد ايران  . ه باشدی مناسب پيشرفت های کشور داشت قطره ای نفت درآمدبدون فروش  حتابود می توانست

 و در آمدی قدر شرکت بی پی باشدبس گرانداران ه  سرمايبسنده کند ودر زمره درصد ١۶ می توانست به همان
ا در کنار کشور های صنعتی دنيا و در رديف خط مشی کشور مدر آنصورت . ه باشدهنگفت در اختيار داشت

اين شرکت ها توسط مصدق السلطنه بدون مشورت با مجلس ويا مردم . دهندگان اقتصاد جهانی قرار می گرفت
 . ايران به انگليس واگذار می شود

رداری نفت که با  باال به آسانی نشان می دهد لغو قرارداد استخراج و بهره ب در ليست اول نگاهی به ماده سه
 با غيض و خشم  عجله و بدون برنامه و فقط به دليل لجبازی های محمد مصدق صورت تحقق بخود ميگيرد

درحاليکه يک مهندس يا کارگر ايرانی قادر به اداره . انگليسی ها مواجه شده و نفت ايران تحريم می شود
اينکار به نفع انگلستان و به ضرر ايران . صنايع نفت و استخراج نبوده و خريداری برای نفت موجود نيست

انگلستان با ملی شدن نفت تنها يکه تاز سرزمين های قابل استخراج باقی ميماند و امتياز بازار . تمام ميشود
اين به آن می ماند که منار را دزديده باشيم و هنوز . رقابتی بين ديگر کشور ها و ايران بکلی مسدود می شود

اين بود که کشور در فقر و بی پولی فوق العاده درگير شد و لذا دولت . کردن آن نداشته باشيمچاهی برای پنهان 
بجای حقوق " آجر"و تحويل بدون مجوز اسکناس ، چاپ جناب مصدق السلطنه مجبور به فروش اسناد قرضه

 .به کارگران گرديد

کشور و پيشرفت اقتصادی کشورو ويا سازندگی " مردم کشور" اگر هرکاری به نفع به شايستگی روشن است؛
خدمات "اگر بهتر تفسير کنيم . است" خدمت"رفاه اجتماعی باشد تنها با يک واژه ساده قابل فهم است و آنهم 

 .بر سر هر خيانتی و سرو صدا کردن در اطراف آن" ملی" نه با گذاشتن واژه .ناميده می شود" ملی

س در هر مقام و در هر شغلی که باشد هر کاری بکند که نفع آنچه مسلم است و در آن شکی نيست اين که هر ک
آن حاصل بيگانه بشود ويا بيگانه از آن بهره های سياسی ويا اقتصادی ببرد را يک واژه ساده تفسير می کند و 

 . فکر نمی کنم در اين مورد باهم اختالف سليقه و يا اشکال فهم داشته باشيم. است" خيانت"آن واژه 

وز اسنادی در اختيار برخی ازکسانی که تاريخ زنده ما را تشکيل می دهند هست که بزودی يا بدون شک هن
خودشان مبادرت به انتشار خواهند کرد يا پس از مرگشان بهر ترتيب اين اسناد چه بصورت وصيت نامه يا 

تاريخ واقعی ايران زوايای تاريک   بصورت برگ هائی از تاريخ از کتابخانه ها و کشوهای ميزشان بيرون آمده
 .را روشن خواهد کرد

 کسانی که می خواستند در سال امروز با مطالعه و بررسی اثرات رژيم اسالمی ميتوان به آسانی درک کرد
 اجرا ١٩٧٩ مواجه شدند نقشه شوم خود را در سال  هوشيار جمهوری برقرار کنند و با مخالفت مردم١٩٥٣
 .ر بپا خيزند هيچ نيروئی در مقابل آنها دوام و قرار نخواهد داشت اگر امروز هم همان مردم بيدا.کردند

 
بيضه "برای حفظ با وجود اينهمه اسناد و مدارک "  امرداد٢٨کودتای "طرفداران  جای بسی شگفتی است که

بطور ضمنی می »  نيستندبی شعور و احمقمردم ايران هوشيار و آگاهند، مردم ايران «با عنوان " استعمار
بی " کسانی را که از روی نجابت و احترام نمی خواهند چنين جمالت توهين آميزی را بکار گيرند را خواهند

 ٢٨همين اشخاص با دزدن و بکار گيری  گفتار های مخالفين کودتای . دنقلمداد می کن" شعور و نا آگاه و احمق
است و پس از مطالعه و من تا چند سال پيش تصور می کردم مصدق مردی ميهن پرست و ملی «امرداد؛  
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د و و تعويض نام مصدق با محمد رضا شاه توهين ديگری به مردم ايران می کنن» بررسی به اين نتيجه رسيدم
 .تحريف خود را تصريح و خود را رسوا می کنند

 
 امرداد را يک ٢٨در حاليکه اين اشخاص با وارونه کردن اسناد و ربودن جمالت ديگران می خواهند به دروغ 

 جلوه دهند و طرح توطئه سرنگونی مصدق از سوی سی آی ا را به باز ملی امرداد را يک امر ٢٥ودتا و ک
 ترک نکرده بود نسبت دهند؛ کسانی مثل دکتر جالل متينی، استاد مهدی  انراگرداندن شاه به مسندی که هرگز

هرا ملکی و تارنما های بی شمشيری، کدبان محمد مجزا، نادر پيمائی، دکتر هوشنگ نهاوندی، و کدبانو م
آگاهی هائی و احترام  نجابت  در کمالمصدقمحمد  استناد به دستخط های باشماری با سند و مدارک بی شمار و

 ٢٨-١٩ می کند تا در تاييد حقايق روز های ناچار را ی پيشينها" هپشت کردبه ميهن   "می دهند که حتا برخی
 .دند به حقيقت گويان بپيون١٣٣٢امرداد سال 

 
دستاوردهای دوران نخست وزيری مصدق چه بود؟ اگر ايشان به حکومت پهلوی اعتقاد نداشت، چرا به عنوان 
شخص دوم کشور و رييس دولت حکومت پهلوی، برای وفاداری به سيستمی که باورش نداشت سوگند خورده 

و تاريخ تولدش به نمايندگی بود؟ چرا اصرار داشت با هر حيله و نيرنگی شده حتا با عوض کردن شناسنامه 
 در مجلس حضور داشته  حتمامجلس در آيد چرا اصرار داشت در دوران رضا شاه بزرگ به عنوان نماينده

چرا اصرار داشت استاندار آذربايجان باقی بماند؟ چرا دامادش متين دفتری را مرتب از شغلی به شغل باشد؟ 
 ديگر پاس می داد؟

 
د تا فرزند خلف ن بايد جوابگوی اعمال گذشته اش باشد و مرتب اصرار می ورز هر کسندکسانی که مدعی هست

 د؟نرده های پدرش پوزش بخواهد چرا از جبهه ملی شروع نمی کن  ــَ محمد رضا شاه پهلوی و نوه رضا شاه از ک
 

در ) ١٩٧٩( سال   تا١٣٢٨ که بطور مستمر از سال اصال جبهه ملی چرا هيچوقت جوابگوی اشتباهات خود
 پشتيبانی کرده و با دولت ماليان همکاری نمودند و از پايه گذاران ۵٧؟ کسانی که از انقالب جريان بوده نيست

در مقابل کشتارهای بی دليل و بی سابقه آن روزها سکوت  درحاليکه  بودند؛»انقالب«  بختکی بنامدولت اول
کومت بودند؛ چگونه می توانند امروزه کردند و تا زمانی که منافع شخصی شان به خطر نيفتاد؛ پشتيبان ح

  را دوباره بر سرکار آورد؟» پشت به ميهن کردگان« چطور می توان اين مورد اعتماد مردم ايران باشند؟
 

اگر معتقديد اشتباه کرده ايد؛ چه تضمينی وجود دارد که . شما حتی يک عذر خواهی ساده هم از ملت نکرده ايد
را حفظ کنيد و آنرا خودتان " رشنفکری"" به اصطالح انقالب" قادر نبوديد حاصل دوباره اشتباه نکنيد؟  شماکه

به آن راحتی به دزدان سر گردنه و چپاولگران مذهبی و گروهی بی سواد داديد چگونه می خواهيد  مردم 
ون دزد و باورتان کنند و اجازه دهند دوباره اختيار اداره کشور را بدست گيريد؟ شما که آگاهانه با انقالبي

خونريز همکاری داشته ايد و از ماليان پشتيبانی کرده ايد جزبا پشت کردن به ميهن و خيانت در تکميل طرح 
 ؟ شويدیم شريک نداردتوطئه بيگانه که جای بحثی 

 
 :  پنج گروه بـيشتر نيستند امرداد٢٨ و مخالفين حقايق "پدر و پسر"در خاتمه اضافه می کنم؛ مخالفين 

 
 ان بقای جمهوری اسالمی و پايداری نظام واليت فقيه طرفدار-١
  فرزند مظفرالدين شاهبدون اينکه به  بازماندگان سلسله قاجار، که مصدق را جانشين احمد شاه ميدانند -٢

 .بودن او اشاره داشته باشند
  توده ای های طرفدار شوروی -٣
ستان هستند و در قالب کومونيست کارگری ويا که توده ای های وابسته به انگل" ارتجاع معروف به سياه "-٤

 .سوسياليست ها فعاليت می کنند
 مجاهدين خلق که اگر ضرورت پيدا کند خوزستان و کردستان را هم برای رسيدن به حکومت به بيگانه می -٥

 . بخشند
 

د می کنند و هرگز  امرداد رگهای گردنشان بيرون می زند و آنرا بزور کودتا قلمدا٢٨  رستاخيزکسانيکه درمورد
در "  و رضا شاه بزرگر آريامهنشاهمحمد رضا شاه "ت با مخالفموارد عقلی را در نظر نمی گيرند وبه صرف
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  برگ18 از ١٧برگ 

 کينه ان چن نابودی تاريخ واقعی ايران هستند نه تنها شجاعت راست گوئی و حقيقت گوئی را ندارند بلکهدصد
 .يکی از رديف های باال قلمداد نموددر می توان آنها را نمايان می سازند که فقط ای را 

 
 تمامی حماسـه پنجاه ساله شاهان پهلوی  با وجود اينکههنـوزکسانی دردرون وبيـرون ايران هستندشور بختانه 

 . که تعدادشان کم است. آنرا نفی می کنندشرکت جسـته اند "بخشهائی ازآن نيـزعمال در "بوده والزامـا راازنـزديک شـاهد
 کسانی را در درون و بيرون مرز ميتوان يافت که نه در دوره پهلوی دنيا آمده اند  سيل عظيمی ازر کنار آنهادخوشبختانه 

و نه زيسته اند و نه شکوه زندگی آسوده آنزمان را تجربه کرده اند ولی با خلوص نيت و با عشق ذاتی از خدمات دو شاه 
اينـان گـواهان زنـده ای برايـن واقعيـت هسـتندکه چگونـه يک  . رزند به تاريخ حقيقی ايران عشق می و.پهلوی ياد می کنند
فقيـر وگـرسـنه وناامـن ودرآسـتانه تحت الحمايـگی يک کشـوراستعماری بيگانه؛ باهمت رضـاه شـاه  ايـران عقب افتاده؛

. ياسـی وامنيـت درآمـدبزرگ تنهـادرعـرض شـانزده سال بصـورت کشورمستقلی برخوردار ازحاکميـت ملی ويکپارچـگی س
ازصورت کشوری که تازه پا بـه دوران سازنـدگی  وچگونـه هميـن ايـران دردوران سی وهفـت سال سلطنـت پادشـاه فقيد؛

 کـه درميـان بيـش ازيکصـد مملکـت جهان سومی دنيـا؛ تبديل به کشـوری چنان مترقـی وشکوفاشد خودگـذاشـته بود؛
ی برخوردار شد که لرزه بر تن دشمنان پادشاهی و شکوه ايرانی وازچنـان قـدرت. ختـه شـدپيشـروترين همـه آنهـا شنا

 .انداخت
  

   راستينــــش تا آنزمان که ريشه ی بيگانه از اين خاک برکنيم و به فرزندان
 شکوه و ارزش های ملی و باستانی ايران روح باشد که با بازگشت. سپـــــاريم 

 .رام پذيرد  آ يران و قلب ايرانیا
 

 . توجه داشته باشيد نيزشايسته است دراينمورد به نوشته يک غير ايرانی که در زير آمده است
 
 ک-ح
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The Significance Of Mossadegh's Being Overthrown  
  
By: Jack 
  
    
There is a HUGE historical fact about the Shah which changed the entire world's 
history, and effected the life of every human being on earth, at least for the next 
100 years, but nobody talks about it. 
  
During the days of Mossadegh, every organ of the Iranian Government, 
Universities, new papers, army, National Oil Company, merchants, parliament, 
police, etc was full of, and basically was being ran by ,Tudeh Party, who was 
receiving orders directly from the Soviet Union. To the point that there were 
demonstrations with people chanting long live Stalin". 
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Mossadegh was a very weak leader, and was taking the country into bankruptcy. 
To the point that on 28th of Mordaad, the day  Mossadegh was overthrown and 
Shah came back to power, every single government employee's payroll was 
behind by 3.5 months. National Oil Company was totally shut down, with no oil 
production. Every government organization was starving, and government had 
no money to run the country. If Mossadegh had stayed in power for one more 
month, the entire country, even the private sector would have gone bankrupt. It 
was the darkest economic era in Iran's history since Pahlavi's came to power. 
  
At the same time, since Mossadegh had very little political , military, and social 
power to keep his government going, and basically it was the Tudeh party that 
was running things and not Mossadegh ,because  Tudeh party was 100 times 
stronger financially, militarily, and socially, there is no doubt that communists 
would have taken over in a matter of days, and Iran would have fallen into 
communism. Remember mosadegh had no backing from any foreign country. 
But communists had full support of the Soviet Union, and communists and their 
supporters out numbered Mossadegh's National Front party supporters by 100 to 
1. What would have happened if Iran had fallen into communism ? 
  
The ONLY reason for the fall of the Soviet Union was financial bankruptcy. As 
Gorbachev said it himself  "the Soviet Union can no longer support its provinces 
financially". Soviet Union did not fall due to any weakness in its military, 
intelligence, or any social chaos, people's upraising, or anything like that. It 
happened peacefully, with absolutely no blood shed, and without anyone even 
expecting it to happen. They just simply said that they are financially bankrupt, 
and communist system cannot support itself any longer. 
  
Now imagine, if Iran had fallen into communist hands during Mossadegh era, 
Soviet Union would have controlled/owned the Persian Gulf, and Iran's entire oil 
income, amounting to $50 billion a year (as of today's numbers), and it would 
have gotten stronger and stronger every day, and it would have never fallen. 
Therefore not only we the Iranian people would have been living under 
communism today in Iran, but the cold war would have never ended, and Soviets 
would have grown and grown bigger every day, as their oil revenues would have 
increased, and more than half of the world was under communism today. 
  
This is the significance of mosadegh's being overthrown and the shah taking over 
on 28th of Mordaad. It was done so the Shah would take over the leadership, 
and fight communism all his life, not for the sake of Iranian people only, but for 
the sake of the world. 
  
The world in general, and Iranian people in particular, owe their prosperity, 
freedom, and peace to what happened on 28th of Mordaad in Iran decades ago, 
and how the Shah stood strong against communism for 37 years, resulting in 
world freedom and peace as we live in it today. 
  
Jack. 
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