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  )توافان(حزب کار ايران

  ٢٠١۵ اگست ٢١
  

  يادآوری تاريخی به مناسبت
 ٣٢ ]اسد[ مرداد٢٨ کودتای خائنانه و ضد ملی ۶٢ 

  

  محبوب ما که در غل و زنجير دشمن است"

  !"ف ده  چه موقع تبريک گفتن است؟اـانص

در .  می گذرد١٣٣٢ مرداد سال ٢٨، شصت سال از کودتای خائنانه، ضد ملی و امپرياليستی ١٣٩۴ مرداد سال ٢٨در 

دست توده ھای ميليونی ه سراسر مدت استبداد و خودکامگی سلطنت محمد رضا شاه، تا انقالب شکوھمند بھمن که ب

ياليسم را در ايران سرنگون ساخت و استقالل ايران را احراز نمود و سلطنت را برای مردم، رژيم وابسته به امپر

ضد دولت ه مردم ايران ب" روز تاريخی قيام ملی" تاريخ سپرد، تبليغ می شد که اين روز، ۀھميشه در ايران به مزبل

يخ ايران را جعل کردند و در مدارس و تار. ميدانھا و خيابانھا را به اين نام ناميدند. خائن دکتر محمد مصدق بوده است

مناسبتھای عمومی تدريس کرده و جار زدند، تصوير شاه را از در و ديوارھا آويزان کرده و در سينماھا به نمايش 

 جا می سرود ملی ايرانرا  که آن-سرود شاھنشاھیگذاردند، مردم را مجبور کردند تا در مقابل تصوير شاه با نواختن 

 امپرياليست و نوکر کنسرسيوم ۀمحمد رضا شاه، گماشت. رخيزند و به حالت احترام خبردار بايستند از جای ب- زدند

مقام وی را باالتر از ميھن ما ايران " خدا، شاه، ميھن"جھانی نفت را شاه شاھان، خدايگان آريامھر نام نھاده و با شعار 

د، جعليات در مطبوعات سانسور و خودفروخته منتشر روزنامه ھا و کتابخانه ھای شاھنشاھی برپا کردن. قرار دادند

ناموس مردم مسلط ساختند، حتی و  مال ، ديوار گذاردند، ساواک را به جانۀکردند، آزاديخواھان را کشتند و به سين

را مدتھا تعطيل کردند و اراده و خودکامگی شخص شاه را بر سرنوشت  مجلس شورای ملی قالبی را تحمل نکرده، آن

آنھا . جا بيندازند" قيام ملی" را به عنوان ٣٢ مرداد سال ٢٨ ۀولی نتوانستند کودتای خائنان... يران حاکم نمودند ومردم ا

جھانی را در پشت سر داشتند، " دموکرات"در حکومت بودند، ھمه امکانات را در اختيار داشتند، حمايت امپرياليستھای 

 محمد رضا شاه پھلوی و ۀردم ايران را در مورد ماھيت رژيم خودفروختولی نتوانستند داوری واقعبينانه و انقالبی م

  ر دھندييرضا خان مستبد و نوکر امپرياليست انگليس تغ
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ه رژيم خودفروخته ای که از چنگ مجازات مردم ايران گريخت و ثروتھای اين ملت را به يغما برد، حال می خواھد ب

ميرفطروس، با انتشار انبوھی از جعليات و بھتان و " استاد"قير نظير ياری مشتی روشنفکر درھم و دينار ستان ح

لم سازيھای مضحک مردم ايران، در افسانه سرائی و ف ۀدروغ، با سرمايه گذاريھای خاندان پھلوی از ثروت دزديده شد

، مصدق  و ژنتيککه به علت شاھدوستی ذاتیايران بودند " مردم"کند، که اين " ثابت"و فاقد ارزش تاريخی و ھنری، 

به قول شعبان . فت اعليحضرت از روی سرشان کم نشودأ رۀرا سرنگون کردند و شاه را بر سرير قدرت آوردند تا ساي

مورچه ھا و زنبورھا شاه دارند، : "امريکابی مخ ملقب به تاجبخش اين مھمان اقتخاری تمام مجالس سلطنت طلبان در 

شوند که در ايران کودتائی صورت نگرفته است و ھر چه رويداده به دست آنھا مدعی می ". چرا ما نداشته باشيم

  . آنھا تحقق يافته است"  آزادۀاراد"مردم ايران و بر اساس " توانای"

البته نگارش تاريخ، نگارش صرف رويدادھا نيست، جمعبندی ھا و استنتاجات از اينجا نمی آيد که چه کسی شعار 

 يک سياستی بود ۀ مرداد، ادام٢٨در " قيام ملی" و يا روز کودتا. ير اول را رھا نمودنخست را فرياد کرد و چه کسی ت

مردم از " ترس"و " نارضائی "ۀکودتا نتيج. امری ابتداء به ساکن و نازل از آسمان نبود. که از مدتھا قبل آغاز شده بود

 ايران را به مرز اين کودتا ۀاست بود که جامعاز نظر دانش ماترياليسم تاريخی بايد ديد کدام سي. رفتن شاه به رم نبود

رات و تحوالت ناشی از آن ضرورت اين کودتای خائنانه از طرف ارتجاع داخلی و امپرياليست ييرسانيد که در پرتو تغ

 طبقاتی و ملی در ايران به کدام مرحله رسيده بود ۀبايد ديد رشد مبارز. جھانی حس می شد و در دستور کار قرار گرفت

بايد تبھکاريھائی را که صورت گرفت تا .  تکامل آن برای ارتجاع داخلی و امپرياليست جھانی ديگر قابل تحمل نبودکه

 عالئق سياسی و ۀ ايران با قھر و سرکوب گسترده در دريائی از خون جلوگيری شود، بر شالودۀاز رشد طبيعی جامع

عصبانيت  "ۀ ايران را نتيجۀاين تکان قاطع تاريخی جامعمضحک است که . اقتصادی، طبقاتی قرار داد و بررسی نمود

اين گونه برخورد، طرز نگارش علمی . شاه جلوه دھيم" بی تصميمی"دکتر محمد مصدق و يا " کھولت"و يا " و لجبازی

، اين سبک از زمان انقالب مشروطه تا سی ام تير. ِاين سبک جعل تاريخ واقعی مبارزات مردم ايران است. تاريخ نيست

 تا به امروز وجود داشته است و مورد بھره برداری ارتجاع قرار گرفته ]دلو[ بھمن٢٢ و ]جوزا[ خرداد١۵ مرداد، ٢٨

مارکسيسم می آموزد که حرکت پديده ھا را بايد در سير تحول و تکامل آنھا و از نظر سير تاريخی مورد . و می گيرد

 ۀ خلق و جبھۀ مرداد دو طرف داشت، جبھ٢٨کودتای . جاری شد مرداد بر چنين متنی ٢٨کودتای . بررسی قرار دھيم

  . چنين واقعيتی می توان به داوری واقعبينانه رسيدۀتنھا بر شالود.  ارتجاع و ضد انقالبۀ انقالب و جبھۀجبھ. ضد خلق

. ن پاسخ دھيم کوتاه سياسی آھنگ آن نداريم که به پژوھش تاريخی دست زده و به جعليات دشمنان ايراۀما در اين نوشت

در اين موارد به حد کافی اسناد و مدارک و اعترافات انکار ناپذير سازمانھای امنيتی و جاسوسی و ادعاھای متناقض 

ولی اين . شخصيتھای ضد ملی دست اندر کار وجود دارد، که ما توجه خوانندگان را به اعترافات آنھا رجوع می دھيم

که اگر توده وسيع مردم ايران در اين قيام  ک پرسش پاسخ نمی دھند و آن اينشاھپرست به ي" محققان"و " دانشمندان"
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روز قيام "و " روز نجات ايران" مرداد ٢٨ ضد مصدق و ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت و هبه نفع شاه و ب" ملی"

 با آنھا، چرا ھمين بود و نه محصول کودتای اوباشان و ارتشيھا، ھمراه با ھمدستی بخشی از روحانيت حزب اللھی" ملی

زمينھا و  را نپذيرفته و در زير" حقايق تاريخی" ساله، اين ٣۵ یمردم بعد از آن ھمه تبليغات و دروغھا و مغزشوئی ھا

 محمد ۀ شان، با احتياط و زيرگوشی و ھشدارباش به فرزندانشان حقايق را گفته و ماھيت رژيم دست نشاندۀپستوھای خان

دند؟ چرا ھنوز نيز بعد از شصت ودوسال جعليات سمعی و بصری و کتبی و شفاھی سلطنت رضا شاه را بر مال می کر

 ضد ه مرداد را روز کودتای خائنانه ای ب٢٨ آنھا، مردم اين دروغھا را نمی پذيرند و ۀطلبان و جاسوسان دست پرورد

ف سرباال برای خمينی دانستند؟ را ت مصالح مردم ايران می دانند؟ چرا توھين خمينی به مصدق را محکوم کردند و آن

چرا از نظر مردم ايران، اين روز، روز اسارت مردم ايران و دخالت اجانب در امور داخلی ايران بوده و ھست؟ چرا 

و مرگ شاه احساس شادمانی ... مردم از ترور بختيار و مرگ زاھدی و باتمانقليچ و مبصری و امجدی و جاويد پور و

ا قھرمانان ملی مردم ايران ستارخان ھا، باقر خان ھا، حيدر عمواغلی ھا، ارانی ھا، فاطمی می کردند و می کنند؟ چر

ھا، سيامکھا، وارطانھا  ھستند و نه شعبان بی مخ ھا، طيب ھا، رمضون يخی ھا، مھدی سوسول ھا، نواب صفوی ھا، 

تره ھم خورد نمی کردند و نمی کنند و ؟ چرا مردم ايران برای رژيم پھلوی ...ھا وهللا پرويز ثابتی ھا، ھويداھا، آيت 

 فراری داده و گور ًاحاضر نيستند ناجيان آنھا را قھرمانان ملی خطاب کنند؟ چرا ھمين مردم قھرمان، شاه جالد را مجدد

  سلطنت و سلطنت طلبان را کندند؟ 

 به ننگ حضور خاندان  خويش تاريخ واقعی ايران را می نوشتند و مترصد بودندۀزيرا مردم ايران در پستوھای خان

پھلوی در ايران، به زندگی اين گماشتگان امپرياليست که ايران را بر باد داده بودند و غرور ايرانی را جريحه دار 

 مرداد ٢٨ سه نسل نشان دادند که ۀمردم ايران در انقالب پرشکوه بھمن در رژ. ساخته بودند، پايان دھند و پايان دادند

 که مردم انقالب پرشکوه بھمن روز تصحيح اين دروغ بزرگ تاريخی بود. يران بود و ھستروزی ننگين در تاريخ ا

 پھلوی در پی آن ھستند که به اين روز ۀ سرنگون شدِ دربارۀکه دانشمندان خود فروخت اين. را نپذيرفتند ايران ھرگز آن

و جعل تاريخ ايران با شگردھای  ھمان سياست فريبکارانه ۀ؟؟، ادام!!بزنند" مردمی"ضد مردمی يک کمی چاشنی 

خدا، "ديگر در قرن بيست و يکم کسی شعار . است" کارشناسانه"و " علمی"و " استدالالت شبه مارکسيستی"جديد و 

تا ناظر غارت ثروتھای ايران باشيم را نمی پذيرد و حالت تھوع به وی " کورش آسوده بخواب ما بيداريم"و " شاه، ميھن

 جمھوری اسالمی در ايران که اينھم خود محصول تبھکاريھا و ۀن در پرتو جنايات تبھکاراناين جاعال. دست می دھد

خودکامگی دوران پھلوی است، تالش می کنند تا خيانتھای رژيم منفور پھلوی را با اشاره به انبوه جنايات رژيم 

آنھا در پی بررسی انتزاعی تاريخ . ند ننگين پھلوی را تبرئه کنِجمھوری اسالمی بيرنگ کرده و به دادگاه نرفته دربار

بحث بر سر ترجيح يا گزينش ميان ھيتلر و موسولينی با جرج بوش . ايران و بريدن حقايق از متن تاريخی بروز آنھايند

از انقالب مشروطيت تا به امروز پيکار کرده اند و تا  مردم قھرمانی است که ۀو اوباما نيست، بحث بر سر مبارز

  .تاريخ به جلو می رود و نه به عقب. پيروزی کامل خود از پای نخواھند نشست

پرسش ديگر اين است چرا بايد مردم ايران، دولت محبوب، ملی و قانونی دکتر محمد مصدق را سرنگون می کردند و 

  شاه را برسرکار می آوردند؟ 

دکتر مصدق که حتی حاضر نبود برای خدمتی که به عنوان نخست وزير به ايران می کرد از منابع دولتی آيا دولت 

  حقوق دريافت دارد، مانند شاه دزد و عامل فساد و خائن بود که ضرورت سرنگونی اش از طرف مردم حس شود؟

مردم ايران را دزديده " پولھای"مد مصدق آيا سندی چه قبل و چه بعد از کودتا منتشر شده بود که نشان می داد دکتر مح

 فرار است که اين امر موجبات نفرت و ۀ و يا کانادا منتقل کرده است و آمادامريکاو به بانکھای سوئيس و يا اروپا و 

  خشم عمومی را فراھم آورد؟ 
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 نفت به مردم ايران را آيا دولت دکتر محمد مصدق که نفت ايران را ملی کرده بود و ماھيت قرارداد استعماری تحميلی

ويژه در زمان رضا خان انگليسی تجديد انعقاد شده بود، برمال ساخته و آنھا را به نفع مصالح ملی ايران ملغی ه که ب

  ساخته بود، مانند شاه خائن و عامل امپرياليست بود؟ 

زنده کند، دموکراسی نسبی آيا دولت دکتر محمد مصدق که تالش می کرد دستآوردھای انقالب مشروطيت را در ايران 

 امور کشور، خاتمه دھد و دين را از دولت جدا سازد، ۀکاشانی در ادارهللا مستقر سازد و به نفوذ دستاربندانی نظير آيت 

ھر ننگی تن ه بود که برای حفظ قدرت خويش ب... کاشانی و بروجردی و بھبھانی، فلسفی وهللا مانند شاه ھمدست آيت 

   ضد مصالح کشور ھماھنگی ايجاد کند؟هلی با آنھا بدر دھد و در کودتای ضد م

مان شاه که أ پھلوی از جمله اشرف پھلوی خواھر توِآيا دولت دکتر محمد مصدق که تالش می کرد به دخالت دربار

 استبداد شاھان ًکاره بود در امور اجرائی کشور خاتمه دھد و اين اصل بزرگ انقالب مشروطيت را که اساسا  ھيچًقانونا

  ايد محدود شود، زنده کند، مورد نفرت عمومی قرار داشت؟ب

وليت مبرا است و نمی تواند و ؤآيا دولت دکتر مصدق که معتقد بود شاه بايد سلطنت کند و نه حکومت، زيرا شاه از مس

  وليت دخالت نمايد، خواست عموم مردم ايران نبود؟ ؤمجاز نيست در امور دارای مس

نطقی و در مغايرت با روح قانون اساسی اين خونبھای انقالب مشروطيت قرار داشت، آيا اين سخنان مصدق غير م

دور ه را ب وقتی خواھان آن بود که قانون مشروطيت که رضا شاه به زير پا گذارده بود و حال پسرش می خواست آن

  افکند مورد احترام قرار بگيرد؟

 دکتر ۀ حتی برای شعبان بی مخ که با جيپ ارتشی به خانآيا دولت دکتر مصدق که از حاکميت قانون دفاع می کرد و

 وی را از جای کنده بود، حق دفاع  از خود و محاکمه در يک ۀمصدق نخست وزير ايران حمله کرده و در ورودی خان

  دادگاه صالحه قائل بود، اقدامی ضد ملی و ضد دموکراتيک محسوب می شد؟

  ...و آيا

 درک طبقاتی خويش نقاط ضعف و اشتباھاتی ھم داشت، ولی نه اشتباھاتی که سلطنت  به علتًالبته دکتر مصدق طبيعتا

عدم شناخت وی در نوع . اشاره به اين نکات برای پرھيز از تکرار آن در آينده آموزنده است. طلبان به پايش می نويسند

 ضعف وی ۀھا در ايران بود، نقطثير مبارزه با دربار که نماد ارتجاع داخلی و کانون تمام تباھی ھا و دسيسه أو ت

نمی شد از عمال بيگانه و نوکران اجنبی که در مصدر کار قرار داشتند، توقع داشت که به قوانين . محسوب می شد

اين نقض قوانين و دشمنی با منافع ميھن ما . احترام گذارده آنھا را رعايت کنند و منافع مردم ايران را مد نظر قرار دھند

در . را به پيش بردند  آن١٣۵٧ بھمن ٢٢ی آنھا نبود، ناشی از منافع طبقاتی و ضد ملی آنھا بود که تا روز ناشی از نادان

ّبرخورد به دربار پھلوی نمی شد تنھا به مر قانون چسبيد و حاکميت قانون را از سياست طبقاتی آن تھی نمود و دشمن را  ُ
 سر کار نياوردند تا در ايران دموکراسی برقرار کرده و به خاندان پھلوی را انگليسھا در ايران بر. دستکم گرفت

. دستآوردھای انقالب مشروطيت احترام گذارده، از منافع ملت ايران دفاع کرده و شخص شاه سلطنت کند و نه حکومت

ثروتھای  در مقابل کمونيسم بايستد و  متمرکزۀاستبداد خودکامآنھا را از آن جھت بر سر کار آوردند که با ايجاد يک 

ملی ايران را در اختيار امپرياليستھا بگذارد و برای سرکوب مردم ايران و ايجاد اوضاع امن برای اجانب به حکومت 

 قانون در ۀمماشات با دربار با اسلح. اين موارد، شاخص حکومت پھلوی بود. استبدادی، به سرکوب و جنايت متکی شود

اين يک اصل بديھی . گرفته بود و ابعاد جھانی پيدا می کرد، برائی نداشت شديدی که با استعمار انگلستان در ۀمبارز

 نيروھای انقالبی و مترقی در درون و سرکوب بی امان ۀاست که مبارزه عليه استعمار و امپرياليسم بدون تکيه بر جبھ

ست بر نمی دارد و ديديم  ضد منافع ملی ايران دهارتجاع داخلی ھرگز از دسيسه و توطئه ب. ارتجاع داخلی مقدور نيست

احترام به حفظ نزاکت قانونی شايد برای درج . که دست بر نداشت و بارھا قصد جان دکتر مصدق و ياران وی را کرد
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در بايگانی تاريخ و استناد به آن برای تبری جوئی سياسی ارزشمند باشد، ولی از نظر زندگی سياسی که به سرنوشت 

چه فايده که پاکيزگی فردی در دريائی از خون که ارتجاع . ارای وجاھت سياسی نيستميليونھا انسان بستگی دارد، د

 ۀخلق کرده است غسل تعميد داده شود؟ بايد به عدم قاطعيت وی در سرکوب عمال کودتا، در قطع دست کامل ھم

را تا دندان مسلح می امپرياليستھا از ايران، به اعتقاد بی حد و حصرش به معجزات قانون در زمانی که ارتجاع خود 

 اين اشتباھات ذره ای از احترام مردم به وی، از ۀولی ھم. کرد و کمر به نابودی منافع ملی ايران بسته بود، اشاره کرد

نقشی که در ضربه زدن به استعمار فرتوت بريتانيا در ايران و جھان وارد آورد، از عمق ميھنپرستی وی برای نظاره 

وی توانست غرور ملت ايران را که توسط انگليسھا سالھا سرکوب و .  و دموکراتيک نمی کاھدبر ايرانی آباد و مستقل

 متعفن امپرياليست فرتوت انگلستان را به ۀوی نشان داد که مردم ايران قادر اند پوز. تحقير شده بود به آنھا باز گرداند

امپرياليست حيله گر انگلستان که با نفت ايران به . خاک بمالند و به باور ضربه ناپذيری استعمار انگلستان خاتمه دھد

و بر ماست که .  ضد مصدقی و ضد ايرانی خويش را از ياد نبردۀپيشرفتھای عظيم اقتصادی دست يافت ھرگز کين

  . امپرياليستی غافل نشويمۀھرگز از اين کين

  
مردم ايران انگيزه ای نداشتند که سند . د ضد استعماری را سرنگون کننۀمردم ايران نيازی نداشتند که اين نماد مبارز

و شرکت "  مردمیۀانگيز"با "  مرداد٢٨قيام ملی "اينجاست که کاخ استدالالت پوشالی . اسارت خود را امضاء کنند

  . مقوائی فرو می پاشدۀ مردم، مانند خانۀوسيع تود

 ضد ملی و جنايتکارانه باقی می ماند و  مرداد حتی شصت ودوسال بعد از آن يک اقدام٢٨ ۀاين است که کودتای خائنان

.  پھلوی حساب بخواھدِسش دربارأ ايران ھنوز بايد از بانيان آن يعنی امپرياليستھا و ارتجاع داخلی و در رۀنسل آيند

  .  طبقاتی در ايران استۀ مبارزۀمبارزه ميان ارتجاع و انقالب ھنوز ھم ادامه دارد و اين شکلی از ادام

 سال بعد برای نشر دروغ و جعل تاريخ ايران و فريب نسل جوان، گويای ۶٢ پھلوی ِلبان و دربارتالشھای سلطنت ط

  . ماھيت کثيف اين خودفروختگان است که ھنوز به سياست نوکری اجانب و خيانت به مردم ايران وفادار مانده اند

اين تصوير که در بايگانی اسناد . در بيان محبوبيت مصدق تصويری را از وی در زمان اسارت به چاپ می رسانيم

بعد از کودتا به صورت مخفی انتشار " نھضت مقاومت ملی"توفان به عنوان يک سند تاريخی موجود است، از طرف 

سر می برد، نادرست ه  در ھمدردی با دکتر مصدق که در اسارت ب١٣٣٣يافت و تبريک گفتن را در روز جشن نوروز 

  .دانست

  !"اف ده  چه موقع تبريک گفتن است؟ـانص   نجير دشمن استمحبوب ما که در غل و ز"

دست می گرديد و مردم ايران سالھا بعد از کودتا از گفتن تبريک عيد در سال نو در ه اين تصوير در ايران دست ب

به سالھا بعد احمد آباد که تبعيدگاه مصدق و محل حصر خانگی وی بود . ھمدردی با دکتر محمد مصدق پرھيز می کردند

  . زيارتگاه مردم ايران بدل شد
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اين .  مرداد است٢٨ ۀ ضد مردمی بودن کودتای خائنانۀ مردمی بودن دکتر محمد مصدق است و نشانۀاين اسناد نشان

دست نسل ه دست گشته تا به رغم خفقان و پيگردھا برای ثبت در تاريخ مبارزات مردم ايران دست ب اسناد است که علی

" محبوبشان که در غل و زنجير دشمن است" ضد هردم ايران نمی توانستند و نمی خواستند بم. امروزی رسيده است

 خود در واشنگتن و لندن قرار ۀکودتاگران، اراذل و اوباشی بودند که امروز ھم مورد حمايت ياوران گذشت. کودتا کنند

فکران خودفروخته ای وجود دارند که با روشن. دارند و در مورد تاريخ ايران دروغ می بافند و در پی فريب مردم اند

ننگ بر اين روشنفکران خود . لمھای جعلی ساخته به مردمان وطنشان خيانت می کنندپول تاريخ جعلی، فدريافت 

  .فروخته و نوکر اجنبی

اريخ  اراذل و اوباش روشنفکری که برای آنھا و برای احترام به جھالت و نادانی و جعل تۀننگ بر دودمان پھلوی و ھم

آنھم تنھا از بھر مزد حقيری که .  جنايات بعدی را فراھم کنندۀقلم زده، استعدادھای خويش را به کار می گيرند تا زمين

  .   دريافت آن برای تبليغ نيايش بت حقارت است

  

  )توفان(حزب کار ايران

  ١٣٩۴ مرداد ٢٧سه شنبه 
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