
 
 

 اعالميه سازمان سوسياليست های ايران 
   ١٣٣٢ مرداد  ٢٨بمناسبت پنجاهمين سالگرد کودتای  

 

ادامه دارد"    راه مصدق"   
 

و اياالت متحده ) انتليجنت سرويس(  سازمانهای جاسوسی انگليس ١٣٣٢ مرداد ٢٨در 
امرای   ازهمکاری دمحم رضا شاه پهلوی، اشرف پهلوی، برخی با کمک و)  سيا(آمريکا 

ارتش ازجمله سپهبد بازنشسته فضل هللا زاهدی،  سرتيپ گيالنشاه ،  سرهنگ فرزانگان  
برخی از رجال درباری و  و عده ای اراذل  و اوباش چاله ميدانی  و دروازه  قزوينی و

 که در مبارزات ملی شدن صنعت همچون دکترمظفر بقائی حتی افرادی فراماسيونری، 
مصدق  دکتر  قانونی و  ملیدولتعليه  امر کودتا ، درا کرده بودندنفت نقش مثبتی ايف

 بخشی ازروحانيت از قبيل   کودتاگران همچنين از حمايت  و پستيبانی .داشتند شرکت 
ّآيت   سيد ابوالقاسم  کاشانی  و آيت  بهبهانی برخوردار بودند ّ.  

دق حمايت  و پشتيبانی کرد و چند ّآيت  کاشانی از اهداف کودتاچيان عليه دولت مص
!روز بعد طی يک مصاحبه ای مجازات اعدام برای مصدق خواستار شد  

 
***** 

 
ی ، عملکرد  و سياست  دکتر مصدق در چهاردهمين دوره قانونگذاری مجلس شورای مل

.ايران ارزيابی کرده بود" حاکميت  ملی" انگليس در ايران  را بر خالف شرکت  نفت   
وند مبارزات نهضت ملی ايران برهبری دکتر مصدق که با ملی شدن صنعت چگونگی ر

خرداد   ٢٩   نفت انگليس در از  شرکت غاصب   و خلع يد ١٣٢٩ اسفند ٢٩نفت  در 
 در ايران  پايان  دهد  و    انگليس سياسی  استعمارگران  ، می رفت  تا به  نفوذ ١٣٣٠

منافع  با   بهيچوجه  روندی  که قرار کند ،  ايران  بر  بر ميهنمان را"  حاکميت ملی"
.استعماری دولت استعمارگرانگليس نمی توانست سازگار باشد  

امر ملی شدن   بهيچوجه حاضر نشدند  و شرکت نفت انگليس  دولت استعمارگر انگليس 
.در  ايران را برسميت بشناسند"  حاکميت ملی"صنعت نفت  و در حقيقت  تحقق    



 
 در اثر درايت  و  کاردانی  خود موفق شد ازسوئی  سياست استعماری دکتر مصدق  که

 با شکست روبرو  کند و پرده  از  دادگاه  الهه و در سازمان ملل  را در دولت انگليس 
ماهيت استعماری دولت  انگليس  برکند و از  سوی ديگر بر اهداف  و خواست  محوری 

می  ًدر ايران  شديدا  تاکيد "  دی و استقالل آزا" استقرار    يعنی  نهضت ملی  ايران ،
هائيکه  بسياری از کشور آرمانها  و موازين اخالقی کامال  پايبند باشد،  در ورزد  و به 

که نمی  امری . نمود  قرارداشتند ، طرفداران زيادی پيدا   تحت  سيطره  دولت انگليس
.توانست مورد تائيد و موافقت دولت انگليس باشد  

 
 و دولت ملی  منافع  ملی ايران  صنعت نفت ، ديپلماسی انگليس عليه  ز ملی شدنپس ا

و   ايران  برنامه  تحريم  اقتصادی.  توطئه زد  به  دکتر مصدق  در سطح جهان  دست
جلوگيری از فروش نفت ايران در دستور کار دولت انگليس قرار گرفت و  آن دولت  از 

در  "  فراماسيونری " و"   آنگلوفيل "   سرشناس   طريق  جاسوسان  و  سياستمداران
 مغشوش کردن فضای سياسی در ايران اقدام نمود

 
 شکست تهضت  اسناد موجود گواه براين امر دارند که دولت استعمارگر انگليس درجهت

.ملی ايران و سرنگونی دولت ملی مصدق يک کارزار بزرگ سياسی بپا کرده بود  
 

آمريکا  ار در انگليس و حزب جمهوريخواه  در اياالت متحدهمحافطه ک پيروزی  حزب 
از سوئی  و مرگ ناگهائی استالين  در شوروی از  سوی ديگر، حوادثی بودند  که کمک 

.کردند تا فضای سياسی جهان  در جهت اجرای کودتا بنفع دولت انگليس تغيير کند  
 

 بيانگر اين واقعيت اسف  ق و قانونی دکتر مصد حکومت ملی   مرداد عليه ٢٨کودتای  
که دولتهای انگليس و اياالت متحده آمريکا، منشور سازمان  ملل متحد و  انگيز می باشد 

. قوانين و معاهدات بين المللی را بخاطر منافع استعماری خود پايمال کردند  
 

  مرداد،  نه  تنها  دست آوردهای  مبارزات  ملی شدن صنعت  نفت برهبری ٢٨کودتای 
 را  از بين برد، همچنين  و استقالل سياسی ايران "  حاکميت ملی"تر مصدق ، يعنی  دک

"  حکومت قانون"  بنفع  استقرار  رژيم  ترور و  خفقان  دمحم رضا شاه  پهلوی  و عليه  
.در ايران عمل کرد"  آزادی"و  )"  حاکميت مردم(حاکميت ملت  "و    

 
قانون شکنی  دولتهای دست  نشانده  وی لوی و  پهدمحم رضاشاه"  فراقانونی"عملکردهای 

 تا آن حد پيش رفت که  نخست وزيرانی همچون  دکترمنوچهر اقبال  و اسدهللا علم  خود 
 را سفير شاهنشاه آريا کردند  و حتی سفرای ايران  خود  را غالمان خانه زاد معرفی می

.مهر می ناميدند  
 

در  حتی دانشگاه   و دبيرستان و  زيادی مدارسدوران رژيم شاه تعداد بسيار اگرچه در
ايران تأسيس شد و حتی در رابطه با  اصالحات مورد نظر دولت اياالت متحده آمريکا، 



 نيز به  دهات  با  بيسوادی  را  و مبارزه  ، مسئله آموزش" انقالب سفيد"معروف  به  
ايران گسترش داد  و  روز به روز  بر تعداد  داشجويان  و فارغ  التحصيالن ايرانی در 

هيچ ايرانی تحصيل  کرده و يا هيچ صاحب نظری، پا و آمريکا  افزوده می شد، ولی ارو
. نظر کند سياست ايران و جهان و عملکرد دولت وقت، اظهار حق نداشت در رابطه با 

 و مذهبی  اليت سياسی، صنفی، سنديکائی، حتی فعاليت های فرهنگی، علمی فع هرگونه
انجام می گرفت ، ) ساواک(ايرانيان که بدون اطالع و راهنمائی  و دخالت سازمان امنيت 

 سازمانهای اپوزيسيون، حتی  آن بخشهائی   وابسته به فعالين سياسی. توطئه تلقی می شد
تحت پيگرد قرار می  ًخواستار بودند، شديدا  را  ت  قانون  اساسی مشروطي  که  اجرای

.گرفتند  
 

آزادی امپرياليست را  سرنگون کرد، ولی  رژيم وابسته به ١٣۵٧ انقالب شکوهمند بهمن
.و مردم ساالری بر ايران حاکم نگرديد  

دمحم رضا شاه  پهلوی مخالف بودند و   و  استبدادی دم ايران  اگرچه  با  سياست ترورمر
 تعيين   از حق  در بهشت زهرا  در تهران  نيز در اولين سخنرانی خود انقالبرهبر 

سرنوشت مردم ايران توسط خود مردم صحبت کرد. ولی چون مردم  با مشکل  معرفتی 
روبرو بودند ـ در حقيقت اين "مشکل  معرفتی" يکی از نتايج  سياست  سرکوب  و ترور 
رژيم  شاه بعد از کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ بود ـ ، کمتر با "ارزش" های  تشکيل  دهنده 
ً آشنائی  داشتند  و  اصوال   " ضد  ارزش های "  آن "نظام"  را  نمی   نظام  دمکراسی 
شناختند، اين امر کمک  کرد  تا تن  به  حکومت روحانيت  و  نظام مذهبی بدهند  و امر 
جدائی مذهب  از حکومت  و دولت  و خواست دولت الئيک (دولت غير دينی و نه  ضد 

 دين) را مطرح نکنند.
 بدون   تاريخی  برای رهبر انقالب ، آيت هللا العظمی روح هللا خمينی درآن مقطع اگرچه

 اين  کار آسانی نبود، روی همکاری جبهه ملی  و نهضت آزادی ، تشکيل دولت موقت 
انقالب "  ت موقتدول"  انقالب بر حضور آن نيروها  در  اصل، ايشان  پس از پيروزی

اصرار  ورزيد. اما ايشان  از همان  اوائل انقالب  به  تمام گفتار و نوشتار خود  درباره 
 آزادی، دمکراسی  و مجلس  مؤسسان  و قولها  و  وعده هائی که  در اين مورد  بمردم 

ايران  داده بود پشت کرد  و  گام  به گام  بمخالفت  با  آزاديخواهی  و نظام دمکراسی  و 
 مردم ساالری برخاست.

 
رهبرانقالب آگاهی کامل داشت که اسناد تاريخ معاصرايران گواهی بر اين امر دارند  که 

اگر بنا   حاکميت مردم  می باشد  و  دکتر مصدق مظهر حاکميت قانون، حاکميت ملی  و
 ـ ،  نهضت ملی ايران ـ  شعار  محوری"  آزادی و استقالل"باشد  روزی  محتوی شعار 

مردم  ايران "  قيم"در ايران متحقق گردد، روحانيت نخواهد توانست  به تنهائی  بعنوان  
 بر اريکه  قدرت  تکيه  کند.  بخاطر  حفظ  قدرت  و حکومت  بخشی  از  روحانيت،  

"مصدق ستيزی"  و مبارزه با نظرات وعقايد مليگرائی  و ليبراليسم  بيکی از شعارهای 
.دولتی  و هيئت حاکمه مذهبی ايران تبديل شدمحوری  روحانيت   

مصدق ستيزی  تا آن حد پيشرفت  که برخی از  جناحهای هيئت حاکمه جمهوری اسالمی 
در پنجمين دوره قانونگذاری سعی نمودند تا با تصويب قانونی در مجلس شورای اسالمی 



 از تقويم  را  دمحم مصدق  دکتر   صنعت نفت برهبری ملی شدن   اسفند، روز ٢٩، روز 
ايران  بعنوان  يک روز تاريخی  و ملی حذف کنند، امری  که  باعث بی آبروئی  بيشتر 

 اين جماعت قدرت طلب و پول پرست شد.
 

  که در حقيقت ١٣٣٢ مرداد ٢٨هنوز از کودتای  سلطنت طلبان و طرفداران رژيم شاه، 
 يک "فاجعه ملی" بود، بنام "قيام ملی" نام می برند.

 
 ، وقت آن نرسيده است که ، حد اقل از ١٣٣٢ مرداد ٢٨ا با گذشت نيم قرن از فاجعه آي

قيام "  فاجعه،  خانم اولبرايت  وزير امور خارجه  پرزيدنت  کلينتون  ياد گرفت که  آن
نبود،  بلکه کودتائی بود که دستگاههای جاسوسی انگليس  و اياالت متحده آمريکا  "  ملی

زرگی داشتند ؟بند و سرانجام  در پيروزی آن نقش  بودآنرا طرح ريزی کرده  
 اصل چهار   از اين امر دارد  که  ادوارد دونالی  رئيس حسابداری اسناد موجود حکايت

  مرداد ٢٨  روز در   هزار دالربه پول آنزمان به مصرف کودتا ٣٩٠ايران مبلغ  در
.رساند  

 
 ن مسئله فکر کرده اند  که  اگر دولت هيچ  به اي١٣٣٢ مرداد ٢٨آيا طرفداران کودتای 

 عليه دولت ملی  و    سال قبل۵٠ متحده آمريکا  در  های استعمارگر انگليس  و اياالت
 ايران  در روند  مبارزات  سياسی  و  نمی کردند،  مردم  دکتر مصدق  کودتا  قانونی

 متحقق  در ايران   پارلمانی اجتماعی خود  تا  کنون موفق شده بودند،  نظام  دمکراسی
 کنند ؟

 
 

"آزادی و استقالل " زنده باد    
"ادامه  راه مصدق" زنده باد    

 
 از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليست های ايران

 دکتر منصور بيات زاده
 

  ١٣٨٢ مرداد ٢٨
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