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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
   توفان-حزب کارايران

  ٢٠١٢ اگست ٢٠
 

 مرداد ٢٨به بھانۀ پنجاه و نھمين سالگرد کودتای ننگين 
  

  مرد نــکو نـــام نمـيرد ھرگز! سعديا 

   نکوئی نبرندمرده آنست که نامش به

  

    پرزيدنت بيل کلينتونۀ و اعتراف خادمان]اسد[ مرداد٢٨ ۀکودتای خائنان

  

  ٢٠٠۵ جنوری ٢٨ – ١٣٨٣ ]دلو[ بھمن٩جمعه 

ول سرنگونی دولت دكتر كا مسؤيامررفت كه يكا روز پنجشنبه پذيمران يشيس جمھور پئير" ننتيل كليب: "رنايا

  . است محمد مصدق بوده

 ۀسيس سخن می گفت ضمن مقايسو  Davosداووس ھای مجمع جھانی اقتصاد در ز نشستكی اين كه در نتيكل

    .  كامال متفاوت استۀك نمونيران يا: "ران افزودي عراق و اۀنديدولت آ

خواه و مردم ساالر منتخب مردم آن كشور يک فردی آزاديكا در سال ھزار و نھصد و چھل و يمرا: "ن افزودينتكل

 ١٩۵٣ شمسی مطابق ١٣٣٢ مرداد در سال ٢٨کودتای ( ." را به حكومت باز گرداندرا سرنگون كرد و شاه

 ).توفان -ميالدی بود

ن يست ولی ايكائی مناسب نيمراك فرد ين مطلبی از سوی يان چنيھرچند ب: "كا گفتيمران يشيس جمھور پيرئ

 را سرنگون و ما را مجبور كرد به ، شاهینيت هللا خميسپس آ: "ن گفت ينتكل. " مطلبی است كه به آن اعتقاد دارم

    ." ميسمت صدام برو

ران با يه جمھوری اسالمی اين علي صدام حسۀكا اعتراف كرد كه اقدامات تجاوزكارانيمراس جمھور پيشين يرئ

    . كا صورت گرفته بوديمرابانی يپشت

ت يبا آگاھی كامل و حما ھزار و نھصد و ھشتاد انجام داد ۀن در دھين اقداماتی كه صدام حسيبدتر: "وی گفت

  ."كا بوديمرادولت 
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. عذرخواھی كردم) ازسرنگون كردن دولت مصدق(ھنگامی كه  خاتمی انتخاب شد من : "ن اظھار داشتنتيكل 

 ."ميران داشته باشيای با ا دوار بودم كه بتوانم روابط حسنهيام

  

ألۀ طور معيوبی مسه  برای نخستين بار بنمان کلينت در زامريکا ۀلبرايت وزير امور خارجآالبته خانم مادلين 

در ھمان زمان در قبال کنجکاوی رسانه ھای گروھی جھان مدعی شد که .  را طرح کرد]اسد[مرداد ٢٨ کودتای 

البته رژيم جمھوری اسالمی نيز تمايل . اسناد مربوط به کودتا نابود شده اند و اين است که انتشار آن مقدور نيست

  . آخوندھا در کودتا و از جمله نقش واعظ مشھور  فلسفی نداشتندزيادی به رو شدن نقش

ن در گفتار باال، در بيان تاريخ آن نبود وی فراموش کرد اضافه کند که روحانيت در تنھا اشتباه آقای کلينتليکن 

 مخ و کاشانی که حاميانش نظير شعبان بیهللا رھبر آنھا آيت ا.  ھمدست امپرياليستھا بود]اسد[ مرداد٢٨کودتای 

طيب رضائی و چاقو کشان ميدانی و نظاير آنھا را برای کمک به کودتا آماده و اعزام کرده بود، خودش با شاه و 

خمينی ھنوز چھره اش از . اين است که روحانيت ھرگز از سرنگونی محمد مصدق ناراضی نبود. زاھدی کنار آمد

ز انقالب آنھا نام خيابانی را که ھواداران مذھبی بعد ا. کرد زده بودند درد می” سيلی که ملی ھا به صورتش”

مردم ايران حاضر نشدند اين نام . ر دادندييکاشانی تغهللا نام خيابان مصدق نامگذاری کردند به نام آيت اه مصدق ب

ه انگليسی شعار نوشتند که رژيم ناچار شد نام خيابان را بهللا کثيف را بپذيرند و آنقدر بر در و ديوار عليه اين آيت ا

  . ثر باشدؤتوانست ھم م ن از خاتمی نمیاين است که عذر خواھی کلينت. دھدر ييوليعصر تغ

خواھند يک   سلطنت طلبان است که میۀولی اين عذر خواھی در عين حال يک تو دھنی بزرگ به دارو دست

يستند بپذيرند که آنھا حتی حاضر ن.  را مجددا در ايران بر سر کار آورندامريکا ۀدودمان بدنام و دست نشاند

امپرياليستھا شاه فراری را با سرنگونی حکومت ملی دکتر مصدق بر سرکار آوردند تا قرارداد استعماری 

کنسرسيوم نفت را امضاء کرده، ملی شدن صنعت نفت ايران را کم لم يکن نموده و ايران را به پايگاه امپرياليست 

عھده گرفته و مبارزات تساوی طلبانه ه ت منطقه نقش ژاندارم را بدسه عنوان قلدر و چماق به  بدل کرده و بامريکا

عطف تاريخ ايران ۀ سلطنت طلبان از اين نقط. شاه قاتل خلقھای منطقه بود.  منطقه را سرکوب کندۀو آزاديخواھان

 آن نقش له نپرداخته و با بی اھميت جلوه دادنبه مضمون واقعی مسأرانند تا  سخن می”  مرداد٢٨کربالی ”نام ه ب

بود ” سيا”آخر اگر رژيم شاه دست نشانده سازمان . را در روند تحوالت آتی ايران الپوشانی کنند  آنۀن کنندييتع

آنوقت ھمدستان شاه و ياران وی که حزب رستاخيز را علم کردند و يا ساواک را تقويت نمودند و شکنجه خانه ھای 

توانستند ميھن پرست بوده و  را به وجود آورند نمی...  ارتش و شھربانی و لشگر دو زرھی و رکن دوۀاوين و کميت

تاريخ ايران ” ناخوشايند”اين بيچاره ھای ھمدست امپرياليست مايلند که اساسا نکات  .عامل اجنبی در ايران نباشند

. بھمن حرفی زده شود سخنی به ميان آيد و نه از انقالب شکوھمند ]اسد[ مرداد٢٨ ۀنه از کودتای خائنان. حذف شود

 خلق ماست و بايد منبع آموزش و الھام باشد تاريخ مرده است، تاريخ مرده ۀبرای آنھا تاريخ ايران که سنت مبارز

  .ھاست

 و دستآورد عظيم آن که ملی شدن صنعت نفت ايران ٣٠ حمايت از جنبش ضد استعماری مردم ايران در سالھای 

و نسلی که آموزگار تاريخ جھان نه تنھا در خاور ميانه بلکه در . رستی استبود چنگ انداختن به گذشته و مرده پ

وحدتشان را برھم ” موساد”و ” سيا” مجوف و ماليخوليائی که پولھای ۀاين عد. جھان بود، نسل مرده پرستان است

 تاريخ حمايت از مصدق، حمايت از دوره ای درخشان از. زده است کوچکترين پيوندی با مردم ايران ندارند

آنھا پس از . اين ملت ندارنده شناسند تعلقی ب رسميت نمیه کسانی که اين مبارزات را ب. مبارزات مردم ايران است
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ثيرات الھامبخش آن در أ پيوند زنند و از ت]سرطان[ تير١٨ را با ٣٢ سال ]قوس[ آذر١۶تالش نافرجامشان تا 

آنھا نه تنھا .  مسکوت گذاردند]قوس[آذر ١۶شاه را درباره جنايات  يکه مبارزات دانشجوئی حاضر بکاھند، ب

گذارند از بقيه نيز می طلبند که فکر نکنند، عقل خود را اجاره دھند،  تاريخ را مسکوت  تاريخ را مسکوت می

  . زند بگذارند زيرا که به وحدت با دشمنان مردم صدمه می

رند پس چرا ما شاه نداشته باشيم در تالشند که يک شکل که مورچه ھا شاه دارند، زنبورھا شاه دا آنھا به مصداق اين

و ” سيا” تاريخی را که عمرش را به جمھوری داده است از گور تاريخ با ياری ۀحکومتی فرسوده و پوسيد

يلی بی مغز را که ھنرشان در ی در نسل مخارج گزاف مشتی طفبدر آورند و ملتی را وادار کنند که نسلھا” موساد”

 کياست و يا ۀبه اعتبار خويشاوندی خونی  صرفنظر از درج.  پرداخت کنند،ده ھای درباری استبرپائی عشرتک

با صله و درھمی را ريششان بخندند و مشتی روشنفکر خود فروخته ه سفاھتشان بر ميليونھا مردم حکم برانند و ب

ه آنھا بقبوالنند که ايرانی شوی مغزی دھند و ب و در مدح پادشاھی به خدمت بگيرند تا مردم کشورشان را شست

  .”نوکر صفت”است  و ” شاھدوست”جماعت 

  .آنھا ميخواھند شاه مرده را زنده کنند و مصدق زنده را به خاک بسپارند

. محمد رضا شاه منفور با زندان و تبعيد و حصر مصدق نتوانست نام بزرگ وی را به بايگانی فراموشی بسپارد

تمام تالش آنھا برای .  گنجايش دارد که اوباشان سلطنت طلب و خائن می پندارند تاريخی مردم ما بيش از آنۀحافظ

که از پسر شاه، به اعتبار گروه خونی اش پادشاه ايران زمين بسازند آنقدر بيھوده است که دم مسيحائی نيز  اين

. شود زنده کرد ای نمیپادشاھی مرده را با ھيچ شعبده . برای جان بخشيدن به اين ميت تاريخی کفايت نخواھد کرد

دھد مدعی بی تاج و تخت پادشاھی ايران است که بايد  که الشه وار جوالن می که زنده است مصدق است و آن آن

بايد . کند حساب پس دھد در دادگاه خلق برای غارت ثروت سرشار ملت ايران که ھنوز از قِبَِل آن عياشی می

ا دور خود جمع کرده و از حمايت آنھا برخوردار بوده و خط پدرش رۀ حساب پس دھد که چرا ساواکيھای دور

بايد روشن کند که . کند ليس بين الملل معرفی نمیوکند و به پ کشد و آنھا را مفتضح و افشاء نمی تمايزی با آنھا نمی

  ننگينۀطور مشخص به خيانتھا و جنايات پدرش چيست و وی تا به چه حد حاضر است به اين گذشته برخوردش ب

انتقاد کند و اموالش را در خدمت مردم قرار دھد تا دادگاه خلق وی را در ايران آزاد و دموکرات تبرئه کرده و مردم 

در ايران آزاد و آباد و دموکرات و . مثابه يک شھروند معمولی به حساب آيده تواند ب ايران بپذيرند که وی می

اين را ھم اسرائيل . ان رژيم وابسته و منفور گذشته نيستن جائی برای سلطنت طلب طلبکار و دست اندرکارشکوفا

عنوان مترسک برای دريافت امتيازات بيشتر از رژيم ه  سلطنت طلبان را بۀ ولی آنھا مردامريکاداند و ھم  می

  .جمھوری اسالمی الزم دارند

داده تا از آن حداکثر  ضد انقالب مغلوب ايران حتی جنازه اش را نيز در خدمت امپرياليسم و صھيونيسم قرار 

 بايد اذعان کرد که سلطنت طلبان در نوکری بيگانه از صداقت بی ھمتائی برخوردارند و نمی. استفاده را بنمايند

  . توان متعصبانه اين عامل وفاداری و صداقت را در آنھا در نظر نگرفت و منکر آن شد

شن کند که اين اطرافيان پدرش که دزد و راستی اين مردک اگر يک جو صميميت و صداقت دارد بايد روه ب

نام اين افراد کدامست و در . را به کثافت کشيده اند چه کسانی بوده اند” بی گناھش”جنايتکار و خائن بوده و نام پدر 

شود با عوامفريبی به مردم  آخر تا به کی می. کنند و فعاليت سياسی آنھا در حال حاضر چيست کجا زندگی می

حد کافی برايشان آموزنده نبوده است؟ ه  بھمن ب٢٢ سرنوشت اين دودمان ننگين در انقالب شکوھمند دروغ گفت؟ آيا
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مرده آن است که نامش به .  متحرک و مصدق ھمواره زنده خواھد ماندۀ مرده، يک مردۀاين فرد مرده است، مرد

  .نکوئی نبرند

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩١  ]اسد[مرداد٢٨  

org.toufan.www  

toufan@toufan.org 

 

 

 

 


