
 

  !آودتا گران بخوانند!ملت ايران بداند 

  خسرو سيف
   یك راوي زنده ازیك  روایت تازه

ود در    رار ب اه  ا  26ق رداد م ران بربنياد       یك  م سم انپ  جشن ورزشي در محل حزب ملت ای دان   ایراني ع در مي  واق

وده     بهارستان ابتداي خيابان صفي عليشاه برگزار شود آه نزدیك ظهر آن روز مورد حمله عده اي       ه حزب ت سته ب ظاهرا واب

  روبرو شدبا چوب و چماق و سنگ و پاره آجر آه بوسيله یك ماشين آورده شدند 

رار گرفت بهر حال                           این عمل  تند ق ه در محل ساختمان حضور داش ري آ د نف اه     با مقاومت چن رار گ  حزب را    ق

  . اطالع سریع خود را به محل رساندیممحضبه  ما بصورت نيمه مخروبه درآورند 

ه عصباني از وضع                       ي هم راد حزب يش   دبير حزب داریوش فروهر هم جلوتر از همه در آنجا حاضر شده بود اف پ

د   این گستاخي ه  آمادگي خود را براي پاسخگویي ب  آمده اد آور شوم     اعالم آردن د ی ه بای ه  البت اط دیگر و تخریب و     حمل ه نق  ب

 روي در و دیوار بوسيله عوامل حزب توده انجام و این خود  برسلطنتآتش سوزي در گوشه آنار شهر و شعار نویسي ضد         

اده                مي شد و این خود خواست آودتا       مباعث هراس و وحشت بين مرد      ا آم ستر را جهت اهداف شيطاني آنه وده چه ب  گران ب

و             بوجود رغم وضع  حزب تصميم گرفت علي      مي آرد،  اده نم إمور آم دان م ذا همون د ل زار نمای دن  آمده جشن ورزشي را برگ

ه           شدند تا محل براي اجراي برنامه      ایل ورزشي را تهي د  ابتدا  وس رفتن از باشگاه هاي ورزشي              آنن ا آمك گ ه ب آن دوران   آ

  . مرداد ماه آماده شد28 و همه چيزي براي برگزاري جشن در شب انجام پذیرفت

د و  د از جمله  ي در محل حزب ملت ایران حضور داشتن        در آن شب افراد زیاد     دیر    سر  رضا مجي گرد خسرواني م

د      باشگاه تاج با لباس ارتشي آه تا حدودي تعجب انگيز بود       د بودن ان روزهاي بع ه    آه هردو از صحنه گردان سر   جالب اینك

ه     ن باي ئ خسرواني مي گفت دستور داده ام تابلوهاي باشگاه تاج را پایين آورده و تابلوها     گرد د آ ام آلوب مصدق نصب نماین

  .ولي آودتا فرصت نصب آنرا ندادشده بود تابلوها آماده  واقعا

 حال بايد به عمل اين آودتا توجه نمود آه آقاي رضا مجيد و سرگرد خسرواني آه از عوامل آودتا بي اطالع از                     

ه           خود و از  ؟ آرده اند  پيدا شب آودتا در اين محل پايگاه مصدقي ها حضور         رهمه چيز د   ود آ ايي ب ن چه آودت د پرسيد اي  باي

   شب آودتا از آن بي خبر بودند ؟عوامل آن در

ه شورش  بهر حال  دیر روزنام يرازي م ور ش ين سخنران آریمپ د اول رزم جشن شروع ش د از آن هم وده و بع ب

با توجه به عصبانيت از حمله روز گذشته گفت ما ضمن حمایت همه جانبه         داریوش فروهر دبير حزب به سخنراني پرداخت        

د  ر داملينآر   در آستان  سر شو یك ها آه   لند آن دآتر مصدق اجازه نخواهيم داد جوجه ب        از نهضت ملي ایران و رهبر اندیشم       ن

ارزان   ع و ضد استبدادي ملت ایران با اخالل و همسویي با دول است            استعماريو در تمام طول مبارزات ضد        ماري سد راه مب

  .ار خود ادامه بدهند یتببوده اند به اعمال ناشایست و جنا

ود    را    مرداد بود آه محل حزب     ا27 شب   11م حدودا ساعت    پس از انجام مراس    ادي      ترك نم أمورین زی م در مسير حضور م

  . غير عادي بود اوضاعآه در شهر دیده مي شد حاآي از

ه سازمان دهي و     10 مرداد از ساعت     28 روز بعد یعني      صبح تظاهراتي در گوشه و آنار شهر بوسيله اوباش شروع شد آ

سر آيت اهللا آاشاني          برادران رهبري آن با   ر   ، اردشير زاهدي   ، رشيديان و سيد مصطفي آاشاني پ اني  سيد جهعف  و بهبه

ه            ،شمس قنات آبادي  افراد ديگري چون     رچم خاورميان ه پ دير روزنام ود   رضائي،  طيب حاج  ، حسن عرب م  ، مسگر محم

ه اعتم يخي،حسين رمضان  رادي ضلك دي مي ا، اشرافيمه ته و زنه دي پيراس دي مه ه ب سران ،نام محل  و بازنشسته  اف

و محل هاي  هم پس از آزادي به اين جماعت پيوست جعفريدر اين پروژه شرآت فعال داشتند البته شعبان      ...  و   سربازان

روي             قرار گاه  امروز و  خترمختلف از جمله دفتر روزنامه با      ران و ني اتر حزب ای ران و دف ورد  .....  و سوم   حزب ملت ای م

  . شدآامال تخریبتماما از اوباش هاي محله هاي شهر بودند قرار گرفت و یورش آودتاگران آه 



شدن آنها شد آه  در حزب ملت ایران داریوش فروهر و چند نفري آه حضور داشتند به مقابله پرداختند آه منجر به مجروح              

  .آنها براي مداوا به بيمارستان نجميه انتقال داده شدند

ده                فتليه به منزل دآتر مصدق ر      او مداواي داریوش فروهر پس از      شكيل ش داري نظامي ت  و سپس به جلسه اي آه در فرمان

ود شرآت  وش   ب د ، داری اومتي تصرف نمودن دك مق ا ان ي را ب ران ادارات مختلف دولت ا گ ه آودت ود آ د از آن ب وده و بع نم

د وادار               دار نظامي مخفي گردی و     هفروهر پس از خروج از فرمان ز  و رادی ا      ني ه تصرف اوب ر            ب د و خب ران در آم ش شهر ته

  .  و مهدي مير اشرافي از رادیو اعالم شد اعتضاديپيروزي آودتا بوسيله ملكه 

اخ                  ان آ شيده شدم خياب اخ آ ان آ ر مصدق در خياب زل دآت سوي من ام ب ه تم ا عالق ودم ب من در آن زمان جواني شانزده ساله ب

يله دیگري    این ترتيب ماشين ها اصره شده بود ب   بوسيله گارد محافظ با آاميون ها بصورت چپ اندر قيچي محا           ه   وس ادر ب  ق

ود ان نب ور از آن خياب روعب ده آن ني ا الزم است از فرمان ن ج ا در ای از  ه شاد(سرهنگ ممت ا آمك سروان د )روان ه ب ور اآ

ران  (  و سروان فشارآي   )روانشاد(پناه ه )مه ه        آ ا آخرین لحظه از مأموریت خود آ ي      شجاعانه ت ر نهضت مل اع از رهب دف

   . بفرستم و به آنها درود  محمد مصدق بود دفاع نمودند یاد نمایمایران دآتر

شي پس از خيابان آاخ به سوي خيابان نادري و اسالمبول رفتم در خيابان اسالمبول دآتر      ر حزب  من ه از   سومكا  زاده رهب  آ

راي مر             ا ب رار گرفت ت دي ق ا          زندان آزاد شده بود بر روي یك بلن د صحبت خود را ب تند سخنراني نمای ه حضور داش دمي آ

ا              انحمایت از دآتر مصدق شروع و در هم        ع آودت ه شعار بنف ا یك        لحظه با مشاهده عده اي آ د ب اه پرستان ميدادن ان و ش چي

  . درجه اي بنفع آودتا گران ادامه داد180چرخش 

سوي    ار راه سيمتري   پس از این ب ان   و چه تم و در آ   خياب اه رف ودم          ش ا ب ام نظاره گر وضع خيابانه سردگي تم ا اف ا ب ه   نج  آ

د    ه شدغارتارتشي ها سوار بر ماشين هاي ارتشي با در دست داشتن وسایل          شان شعار ميدادن  منزل دآتر مصدق بر عليه ای

د ش           سي متري و در طرف دیگر خيابان       ا شعار جاوی ي ب ينهاي دولت ر ماش اه در  زنهاي محله بدنام بصورت زننده اي سوار ب

  . حال عبور بودند مردم همه با بهت و حيرت نظاره گر وضع پيش آمده بودند 

ي نهضت استقالل                    ي یعن م شكست نهضت مل ردیم آنه من و جوانهاي هم سن و سالم از اینكه چيزي را آه هرگز فكر نمي آ

سرد     طلبانه مردمي چه مي توانستيم بكنيم با اندوه فراوان          ا اف تم آن شب ب زل رف اري     بطرف من ه آ دم و از اینك ام گذران گي تم

ا آنكه از حزب  اطالع داده شد آه فعال از منزل خارج نشوم چه عده اي اوباش              ت نستم انجام دهم سخت ناراحت بودم       نمي توا 

د و در اخ                      ا را شكار مي نماین ند و جوانه ردد مي باش دار  تي به سرپرستي شعبان بي مخ به محالت مختلف شهر در ت ار فرمان

د                    نظامي   ام دادن ستند انج تند و مي توان اري مي خواس ه هر آ ود آ قرار مي دهند ، چند ماهي شهر جوالنگاه این چاقوآشان ب

 .....  

ان ملت    ي فعاليت ما بصورت مخفي ادامه پيدا آرد و روزنامه         تپس از آودتا مد    ان  در آن     آرم ا مطالب         زم  بصورت مخفي ب

ان        مخفي ازمان حزب بصورت شبكه هاي      و س گردیدگوناگون بر عليه آودتا گران منتشر مي       اگون در خياب ه هاي گون  در محل

و در این جا  آه البته ادامه فعاليت بر عليه رژیم آودتا در نهضت مقاومت ملي ادامه پيدا آردو پارك یا منازل تشكيل مي شد  

ران               ي ای دان نهضت مل دي از عالقمن نم    باید از شادروان شيخ باقرنهاون اد آ ه      ی داد  آ سات حزب       از يتع زل    جل شان  در من ای

  . تشكيل مي شد 

ددي     28وقوع وقایع بيست وپنجم تا بيست و هشتم مرداد ماه آه به آودتاي             ده ناشي از عوامل متع  مرداد در تاریخ ما ثبت ش

ازه ميچشيدند مغرور        اي        و سر مست  بود مردم آه طعم استقالل و خود باوري را ت در آزادیه د و ق ازه رس بودن وه ت زه مي  م

ه در              ادان و خود فروخت ا هو هاي عوامل ن  دموآراتيك آن دوران را نمي دانستند از دیگر سو جماعت نخبگان خسته از هي

اي                تند و  رقب ران را داش ه ای ه چپ ب اي بيگان از آردن پ ط  سعي در ب اي غل حال  آشاآش با آساني بودند آه با ارائه تحليله

را شكل         راستگرایشان با دميدن در این بوق به بزرگنم        ه گ را و بيگان ائي این ناداني ها ميپرداختنداتحاد شوم نيروهاي سنت گ

  .م یعني نيروي بيگانه مثلثي شوم پدیدار شد  آه منتج به بر چيده شدن دولت مصدق گردید گرفته بود و باحمایت ضلع سو



رو بست      مصدق چون به آرمانهایش معتقد بود و قدرت را به هر بهائي نمي خواست  و از برادر آ                    و شي واهمه داشت لب ف

رد        اي آن    از انجام تحرآات نظامي یا شبه نظامي گسترده در روزهاي قبل یا هنگام آودتا ممانعت آ اني آرمانه  و خود را قرب

  .آرد

زل مصدق                در    همراه با دیگر یاران نهضت      شاد روان دآتر غالمحسين صدیقي     ان در من ا چي و دت شباري آ ود  هنگام آت ا    ب  ب

  !بد شد!  بد شدخود ميگفت

  ! گفت چه چيز بد شد دو ابر قدرت براي شكست ما به ميدان آمده اند پس بنشين و آرام باش  مصدق

ه           بديهي  نكته ا         مهم  ديگر آن است آ ن آودت ه اي رفتن آن    و  در زمين ه  چگونگي شكل گ ادي از سوي     اينست آ  مطالب زي

دي  به رشته   آودتا آندست اندرآاران انگليسي و آمريكايي    ه تردي ذارد      درتحرير درآمده آه جاي هيچ گون ن امر نمي گ  اي

راوان دارد                ن  حال چگونه عده اي از وابستگا      د جاي تعجب ف ه         به رژيم سابق آنرا قيام ملي ذآر مي آنن ه مجدد ب ا مراجع  ب

شرم اين عمل تا ابد با       بودند از چه آساني تشكيل شده       ! قيام آنندگان ملي      اين اسامي باال و ديگر اسامي ميتوان فهميد آه       

د شد                       اك نخواه ن ننگ پ اهو در داخل و خارج اي ين  اين افراد و اعقاب واعوانشان  همراه است و با هوچي گري و هي  هم

  . استقالل ميهن را در معرض خطر قرار دهند امروز بر آنند تاديروزآودتا چيان ديروز با همان نيروهاي بيگانه 

ه         28 واقعه      آموزه مهمي آه از     ه بي مرداد ميتوان گرفت آن است آ ه    پرست    گان راه    خودباخت ه هم رایش  در    ب ار سنت گ ی

  .پناه دشمن خارجي ميتواند بازهم لعنت آفریني آند پس حفظ  استقالل ميهن از مهم ترین اولویتهاست

 


