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    ٢٠٠٣جوالی   ٢٨
  

اگـرارتـش ايـران چـه شـاھنـشاھی وچـه غيرشاھنـشاھی درتمام مدت عـمرش 
ِ               يــک عمل درسـت و يـک اقدام بجا؛  ٢۵ بقـول مخالفان کودتـای انجام داده باشـد؛                

  ماه اســت. مردادا ٢۵کودتـای بگفته مــن ضد و  مردادا
  

که  کنند يرتفس و  بمردم چنين الغاء  ملی که بعضی ھاسعی ميکنند بھهحکومت ج
ازدست  ياران وفادارش را  چندی تعدادی از از ھمان حاکميت ملـی اسـت که ھر 

بـقائی  دکتر بعد و  کشيدند کنار يوسف مشـار و  درابتدای کارعبدالقديرآزاد؛ داد.
 سرانجام آيـت هللا کاشانـی و  و  درآمدند؛ دررديف دشمنان پيشوا مکی ھا؛ و  ھا
 آنجاکـه درروزھای واپسين کسی نمانده بود  تا  علم مخالفت بلندکردند؛ ازاريھاب 

 بعنوان طرفدارجبھه ملی علم و  ھا صبح اعضای حزب توده که مجبوربودند جز
  در وعصرھا ودر ميدان بھارستان جمع شوند راه بياندازند بوق وکرنا کتل و 

گی وابست  وصالبت قدرتــ و  بزنند فرياد  ميدان توپخانه شعارھای خودشان را
بقول خروشچف سيب  تا آماده کنند زمينه را و  به رخ مردم بکشند ار شان

ديگرکسی گمان  ماه وحتی خيلی قبل ازآن؛ مردادا ٢٨رسيده ازدرخت بيفتد. در 
تاب  مقابل توده ايھا در باقيمانده يــارانش بتوانند نداشت که مصدق و  آنرا

اينکه عده ای ازآقای ترومن وآچسن وزيرخارجه انگلستـان نـقل قول  و  بياورند
بعنوان دوست غرب  ايران را و  کنترل کند اوضاع را که مصدق ميتواند کردندمي 

اشتباه ميکردند؛ ھمچنـانکه اين  بايدعرض کنم که آن مرحومان کامال ؛نگاھدارد
سـال عالميان مشـاھده   ۴٠ ونتيجه اش را درچکسلواکی ھـم کردنـد اشتباه را

  کردند. 
  
داشت  وجود توده ای مومن ومعتقد ،کارديده افسر  ۶٠٠بيش از  آن روزگار در
 بيش از ارتش راداشت. مقام معاونت ستاد سرھنـگ جاللی؛ درميان آنھا که

 اگر ميشناختيم که حاضربھـر گـونـه ياری بودنـد. صاحب نام را افسر ٢٠٠٠
شما   امروز  درجه داران توده ای نگريخته بود از  نفر  ٢٠ با دژ  سرھنگ فوالد

  ند؛ارتشی که بخدمت حزب توده درآمده بود ۵٠٠٠ باسامی بيش از ميتوانستيد
 دل و که از تعداد کثيـری ازدھقان زادگان وجوانان کارگری  از آشنائی پيداکنيد؛

ارتش خدمت  وظيفه در بـعنـوان سرباز و  جان طرفدارحزب توده بـودند
بنابراين باجرئت اعتراف ميکنم آنچـه کـه ارتش  سخن بميان نمياورم. ميکردند؛

سرنگونی يک حکومت  ھم به فرض محال بپذيريم؛ اگر انجام داد؛ مردادا ٢٨ در
سقوط حتمی بدامان کمونيسم  از را  کشوربخاطـرآنـکه  د؛مردمی وملی ھم بو 

 اصــول وطنپرستی بـود. منطبق با دس در دسيک اقدام عاقالنه و  نجات داد؛



دست بيگانه واسارت به يراکه وظيفه ارتش حفظ کشور ومردمانش از افتادن ز
  ھا است. 

  
 و  ابليس زمان دست برادری دادند با ۵٧ شورش طرفداران جبھـه ملی که در

ماه نه  مردادا ٢٨ بگويــند. ھرچه ميخواھند به روزسياه نشـاندند؛  کشورمان را
اربابانشان  و کمونيستھا که اميـد بود کودتا بلکـه يک ضد ود؛نب  يک کودتا تنھا
 و ايـن داد  و  ميان برد  سال از ٢۵دستيابی بکشورمان حـداقل برای مدت  در را

راه   مردادا ٢٨ مورد ئی که حضرات درنـنه من غريبم بازيھا و  فـريادھا
 يا و  درخـت بچيـنند از ميـوه رسيده را  بخاطرآنستکه نتوانسته اند يا مياندازند؛

 وکيـل و و  وزير رخ نـداده بود؛ ھـنوز آن ماجرا اگر يکرده اند آنکه فکرم 
برايشان مجالی مانده   امروز غافـل ازاينکه اين عاليجنابان اگر صدراعـظم بودند.

تصدق سرھمان  از به سبک خودشان مبارزه بکننـد؛ و  است که نفسی بکشند
تـاک  نـه از و  تـاک نشـان بود؛ نـه از وگـرنه امروز کودتای ارتش اسـت؛ ضد

  .نـشان
  

ويانوشته ھای کرميت روزولت  کتاب آقای مک گی يــاری طلبيدن از عده ای با
 و انجام گرفته است  وقايع کامال بدست آمريکائيھا که اين ثابـت ميکند ميگويند

 بنابراين شاه و  چون منافع خارجی ھمواره مخالف منافع ملی کشورھاسـت؛
  !! ؟ندارتـش خائنيـن بمنافع ملی مابـوده ا

  
که  ميکند  گاھی پيش آمد مچون مناسبات بين کشورھا؛ھ  درمناسـبات فردی؛

يک فاصله   در و  منافع ومصالح مشترکی دارند طرفين دريک نقطــه مشتـرک؛
ماه کشورھای  مردادا ٢٨ وقـايع حرکت ميکنند در زمانی کوتاه دريک راستـا

سقوط  بـاانگلستان بخاطرآنکه منافع ومنابعشان  و  راس آن آمريکا در  غربی و 
 شـاه و  و  ی که مردم آغاز کرده بودندبکار ـيفتد؛ن  ايـران بدست کمونيـستھا

  قبل از  و  چنين تشخيص دادند که بوظـيفه ملی خودشان عمل ميکنند؛ ارتش ھم؛
 ؛به کنترل «مسکو» در آيد  و واژگون آنکه دولت متزلزل مصدق بدست چپی ھا

بيرون  تن دادند و فوری کرميت روزولت دروغگو را فراخوانده و از کشوربـه 
وابسـتگی و  دلـيل خيانت و سياست باھم توافق کنند؛ دو  اگر آيا .دکشيدن 

يست باروسـيه کمونيست باھم کاپيتال ،وقتـی آمريکائی آيـا  ؟نـوکرمآبی اسـت
انصراف يکی  يا دليلـش انحراف و  بـا فـاشيــسم ھيتـلری بجـنگد؛ تا ميکنند اتحاد
آيـاھرگـزکسی به  عقايد ومنافع ومصـالح اسـت؟ طرف معامله از دو  ھر از

مرامـی  دشـمن ملی و  با  گرفـت کـه چـرا ايراد روزولت رئيس جمھورآمريکا
مورد شـماتت رھبران  ستالـين ھرگز رفيـق ا آيـا؟ دوستـی بسـت پيـوند آمريکا

الفـت کـرده   دوسـتی و  آمريکای جھانخـوار با کـه چرا حزب کمونيست واقـع شد؛
 نه آن فيـلمھای نمايشی درتلويزيون ھا؛  و  اسـت؟ بنابرايـن نه آن نوشتـه ھا



يک فاجعه  از ايـران را مرداد؛ ا ٢٨که وقايـع  ايـن واقعيـت را  ھيچکـدام نميتواند
  کند.  انکـار نجات داد؛

  
پاسدارقانـون اساسی وبه عنـوان سرمشقی برای ايـران توصيه  ش ترکيـه راارتـ

 نخسـت وزيـر و  کند ارتش ترکيه کودتا  اگـر آيـا ميسـتايند. آنـرا و  ميکننـد
به زندان  رئيـس جمھـورمنتخـب مردم را و  به دار بکشـد برگزيده مجلـس ملی را 

نـای مرگ وزنـدگی ولی اگـر ارتـش ايـران درتنگ !ملـی ومردمـی است بياندازند؛
ناقـض   و  مـردمی؛ضد  غيرملی و  برکنارکند؛ کار از را نخست وزير يک ملت؛

؟؟ کدام «سمت» را در نظر دارنداينجا منافع   !؟منافع ملـت حقوق اسـاسی و 
  استالين يا مائو؟؟
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