
روز زایش یک اهریمن مرداد 28  

 گذشت.روسی (علیه ملت بزرگ ایران  نگلیسی،ا آمریکایی، ین )نگازکودتای نشصت وشش سال 

ازاوج عظمت وافتخاربه حزین ذلت  وملت بزرگی را تغییردادایی که سیرتکاملی تاریخ ایران را کودت

عه بشری یرحوادث جامسایرانی بلکه درمجامعه سرنوشت  با نه تنها مرداد 28کودتای وخواری کشاند.

             نموداراست. درمنطقه نیم قرن است که اثرات مخرب آنوبیش ازاثری نامطلوب بجای گذاشت 

پسین روزهای پیشین وو مرداد 28کودتای ننگین نوشتارباردیگروقایع تلخ که دراین برآن نیستم من امروز

 ومحققان وپژوهش گران آن را مورد بسیارازاندیشمندان زیرا کنم.هدوناظرآن بوده بازگو که خودشاآن را

داد. ارائه  1357دیماه  26روزرد را وملت ایران رای نهایی خود نقد وبررسی وتجزیه وتحلیل قراردادند.

                                                                                                        ." " شاه رفت

وشمشیر ارتداد باالی سر جبهه ارعاب وخفقان برگرفته ازجنگ برجامعه حاکم بود، دردهه شصت که جو

زاده ای بودنیدمردان آ  ملی قرار داشت وبردن نام مصدق وجبهه ملی برای گوینده خطراتیی ایجیاد میکیرد،   

تییاریخی را مییورد نقیید وبررسییی   وحییوادثوامضییاخ خییود کلیییه مسییائل سیاسییی روز کییب بییا نییام کییه جییان بر

    .نحوی هزینه سنگین آنرا پرداختند یک بهرا بصورت گسترده انتشار میدادند. که البته هر داده وآنقرار

امضیاخ   43امیرداد بیا    28کودتیای  دواره ای بیه مناسیبت    مردان یادرمیان دهها بیانیه انتشاریافته ازآن آزاد

ل وعوامیل  آن میدلل بیه علی   یافت کیه در انتشیار  1366امیرداد   28شخصیتهای جببیه ملیی اییران بیه تیاریخ      از

اکثیرآن عزییزان    متاسیفانه ه که با هم مروری میکنیم بیر آن نوشیتار     دپرداخته شبه اختصاروعواقب کودتا

مبارزه واستقامت ویک دنیا امید وآرزو وخاطرات تلخ بیه  میان ما نیستند وهریک با کوله باری ازدیگردر

                                                                       دل مام میهن جای گرفتند.پیوستند ودر ابدیت

 یادشان گرامی         راهشان پررهرو

1398مرداد  28 – عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران - جمال درودی  

 به نام خدا

 1332بیست و هشتم مرداد 

تیر قله اوج و غلیاا    30مرداد دوروی یک سکه وبرمحورمختصات تاریخ دو نقطه قرینه اند. 28تیر و  30

تیار واو  فارا      30مرداد نقطه افول و غروب جنبش شاررد  مای شاود.     28 و جوشش نهضت ملی ایرا  و 

و غارور   آتشفشانی خاموش به فراخنای تاریخ شکو  و جاذبه ای می بخشد که هار کیای را ا  اایااخ فخار    

ماارداد نریاار هیااوگی ،رتاااا و تاریااک و باادو  اشااک و غاا  نریتااوا  ا  آ    28ساایراب ماای کنااد. و باار ک  

ماارداد ناه فقااب در برخاورد بااا سرنوشات جام ااه ایرانای بلکااه در سایر اااواد  کلای جام ااه        28گذشات. رو   

و اساتقلل سیاسای و   بشری و در تکاوی  و تکامات تراام ملتهاایی کاه شابیه ملات ایارا  در را  آ ادی و کیا           

اقتصادی و اجترا ی مبار   می کند نقطه منفی و تاریک محیوب می شاودو  یارا ا  احاان انیاانی بنای آدم      



ا ضای یکدیارند و تار و ،ود اواد  گیتای در ،یکار وااادی بافتاه شاد  و جنباه ممبات و منفای رویاداد یاک           

شد و ارتباط رخداد هاا آنقادر نیدیاک و    کشور منحصرا بهرا  موضع و مقطع واادمتوقف و محدود نخواهد 

تنااتنگ می باشد که فشار هر واق ه در ،یدایش با تند و کند شد  جنبش و ارکت سایر جوامع تااییر میاتقی    

و فوری دارد. بنابرای و سراسر تاریخ جها  در قبال رنج و شادی هر ملت و هر  ضو خود اایاخ و ا  

مارداد بار قلا      28ای ا  کر   می  با تاب می یابد و بهری  دایت ،یرو ی و انف ال و شکیت در هر منطقه 

تاریخ و تود  های جها  داغ شکیت گذاشت و ا  نرر هراا  رو  شکیت اق و شجا ت و  ما  ویرگای  

تاریکی به روشنی تلقی می گردد و مانند مفصت جذام  د  تاریخ هره ک  ا  آ  بییاری و دوری مای جویاد   

مارداد ،یوناد سیاسای یافتاه و داغ نناگ آ  بار ،یشاانی دارناد و ا  آ  الاوا خاورد  و ا             28اتی آنهائی که با 

 مرداد را افتخارامیی نری دانند. 28هرا  رهاذر به سیادت رسید  اند 

تیاار در نهضاات ملاای ایاارا  و  لاات و تب ااات نهضاات را در ساایر و      30ماارداد و ریشااه هااای   28خریرمایااه 

د. گروه قصد ما در ایا  مختصار نااارش تااریخ بصاورت فنای نییاتو        سرنوشت نفت ایرا  باید جیتجو کر

بلکه تصویر  اطفی یک ،دید  اجترا ی است و بیشتر جنبه تذکر و تذکار و برنرور  بارت خاود و دیاارا     

نوشته میشود. م ذااکو ناا  گذرایی به میئله نفت و مارور مختصاری بار جنابش ملای ایارا  شااید خااای ا          

ی نفاات داسااتانی غرنااا  و در  اای  اااال شااورانایی دارد و سرگذشاات آ  اکنااد  ا      مصاالحت نباشااد. ماااجرا 

دسییه و تیویر توام با مبار   و ،یکار است. ا  نخیتی  سااهای سد  بییات  کاه ،یراا  دارسای باه امضاا شاا         

  قاجار رسیدو سیاست کلی ایرا  تحت ااش اع و تاب ی ا  دیپلراسی شرکت نفت قرار گرفتو انالیاتا  کاه ا  

دیربااا  در نااحنه سیاساای ایاارا  اضااور ف ااال داشااتو بااا خریااد سااهام نفاات و غااارت ذخااایر ایاارا و ،نجااه       

ساارطانی خااود را درترااام بافاات اقتصااادی و سیاساای و را و ریشااه ایاارا  گیااترش داد  و تلفیااق سیاساات          

ع و اواد  است راری اند  با سرنوشت و سرگذشت تاریخ ایر  آنقدر نیدیک و توام بود که بییاری ا  وقای

مااویر و  راای  ایاارا  ا  تحااوگت نفاات تیذیااه میاردیااد. انقااراا سلیااله قاجااار و انتقااال ساالطنت بااه شااخ     

گرنامی واو  رضاا خاا  میار،نو و وقاوع ااواد  نااگواری دیاار در  اداد ایا  رویادادها شاررد  مای شاود.               

افاام ماای نرااود. سااایر  خاناادا  ،هلااوی و دربااار ایاارا  ،ایاااا  و سااناری بااود کااه  راال منااافع شاارکت نفاات را

نهادهااای اجترااا ی و سیاساای و انترااامی ماننااد دوااات و مجلاا  و ارتااش  یاار نراار دربااار ایاارا  و بااا افاام     

 ملارات و مناسبات سیاست است رار کنترل می شد.

سال تردیاد گردیاد و تصاور میشادکه خیاال اناد         6و ،یرا  دارسی بدست رضا شا  برای مدت 1312در سال 

ا  نی  قر  ا ایث تحاوگت و دگرگاونی هاا آساود  باشاد. واای سایر ااواد  غیار ا  ایا  را           گاقت برای بیش 



نشااا  داد و انالییاایها در هرااا  ،ناهاااا  خااود ضااربه خوردنااد و ا  هرااا  راهاای کااه باارای باارد  رضاااخا      

وارد شااد  بودنااد ضاربت خوردنااد. بیرگتااری   یاا  و مهرتاری  نقطااه ضاا ف قاارارداد در    1320درشاهریور 

بوط به تردید نهفته بود و دکتر مصدق با استفاد  ا  جیر و ماد رخادادهای بای  اارللای و تضاادهای      قیرت مر

سیاسی ساه کشاور نیرومناد جهاا  یامریکاا روسایه و انالای  ه و بهار  منادی ا  آ ادی نیابی ب اد ا  ساقوط             

د  ،یچیاد  ماردم   استبداد رضا شا  در دور  وهارده و مجل  میئله نفت را به  نوا  مشکت گشای ترام ااوا 

ایرا  در دستور رو  تاریخ قرار داد و جریا  اساسی نفت را تحت ادار  نیرومند ملت گذارد. انالی  ها که 

ا  اواد  ایرا  بیرنا  بودندو س ی داشتند در محیطی بحرا   د  و تاریک ا  استبداد و خفقا  با تصاوی   

انند و باه آ  ناورت قاانونی دهناد. هروناد شارایب       جامه مشرو یت بپوشا  1933قرار داد ااحاقی به سند،ار  

اجترا ی ایرا  بیایار ترسانا  و  میناه اییناد  و خطرناا  بارای کاار باودو باا ایا  وجاود دکتار مصادق باا               

استفاد  ا  هرا  جو مختنق و آغشته به واشت و با تکیه بر افکار  رومی و تجهیی و تشاکیت قاوای مردمای    

  شجاع و وط  دوست ،یکار سر نوشات ساا  خاود را  یار ،ارو  سیاسات       بهررا  جر ی آ ادمرد و آ ادیخوا

 نفت و انتخابات آ اد و تحصیت دموکراسی و آ ادی واق ی دنبال کرد.

قانو  ملی شد  ننایع نفت ایرا  در سراسر کشور به تصوی  مجل  شورای  1329سر انجام دراسفند ما  

یباورو مصادق باه نخیات و یاری برگییاد  شاد. واای         ملی رسید و بوسیله هرا  مجل  برای اجرای قاانو  م 

تصوی  ای  قانو  ،ایا  کار نبودو بلکاه آغاا  مااجرا و ،یکاار محیاوب مای شاد.  یارا  لات وجاود و ایاات            

دربار و شبکه وسی ی ا  ایادی انالیاتا و و را،و وکال، و ساناتورها و افاراد متنفاذ در وجاود شارکت نفات         

انی است رار ریشه بییاری ا  نابیامانی ها خودبخود خشک میشد. با ای  نهفته بود و با کند  شد  ،نجه سرط

توضیحو دوات مصدق ا  دو جهت در داخت و خارج آماج هجوم و ارله قرار گرفات. ا  داخات باا دسییاه و     

کار شکنی و جنگ ،نها  و آشکار و ایجاد آشوب و بلوا و ناامنی  وامت سیاسای انالای  روبارو باودو و در     

  یر فشار سیاسی و اقتصادی و نرامی است رار قرار داشت.خارج نیی 

محانر  اقتصادیو تهدید ناوهای جناای درخلایج فاارخو طارا شاکایت مت ادد در مراجاع بای  اارللای نریار           

شورای امنیت و دادگا  گههو منع استفاد  ا  ا تبارات بی  اارللیوجلو گیری ا  فروش نفت ایرا و ایجاد جو 

غیر منصفانه در کشورهای جها  به منرور مشوش کرد  افکاار ملتهاا  لیاه ایارا و گوشاه      تبلییاتی  نند  و 

ای ا  دسییه های است رار بود. دوات در هر قدم با وار  و وااه ای تاا   مصاادم مای شادو گاویی ا  ساااها       

مران ات  ،یش ایادی است رار انالی  ای  سنارها و کریناا  ها و ،رتاا  هاای مخاوم را بارای رو  مقادر و     

ا  ،یرو ی ملت ایرا  ت بیاه نراود  بودناد. در ایا  جنایات بایراو شاا  و خانادا  سالطنت ا  ذکاور و اناا و            



اتی مادر ،یر شا و نقش  رد  و سیاسی بر  هد  داشتند و با شبکه وسی ی ا خیانت اوامر شاا  را انجاام مای    

ادی و سیاسای و اداری ا  ،اای درآورناد.    دادند. برنامه ای  بود که در درجه اول مصدق را ا  را  فلاج اقتصا  

وای ،یشوای تییبی  جبهه ملی مجربتر و شجا تر ا آ  بود که ا  ای  راهها  می  بخورد. وونکه ترام ایلاه  

ها و دسییه های دشرنا  را خنمی می نرود. ا  دیاوا  دادگیاتری گهاه و شاورای امنیات ،یارو  بیارو  آماد         

تاا ااد تواناایی تحرات و بخشاهایی ا  آ  را خنمای نراود. رابطاه سیاسای          فشار اقتصادی و تهدیدات نراامی را  

خود را با انالیتا  قطع کرد و با بیت  سفارت انالی  کار شاجا انه و بای ساابقه ای انجاام داد و گناه هاای       

جاسوسی را میدود کرد. مصدق ا  ضرب شیات قیاام سای تیار باه نفاع ملات و تااریخ اجتراا ی ایارا  ساود            

اساافند را خنماای ساااخت و قاااتلی     9بااار را ا  مداخلااه در امااور کشااور قطااع کاارد. توطئااه    جیاات و دساات در 

افشااارطوخ را تااا ،شاات میاای محاکرااه دنبااال کاارد. باااگخر  وااو  ا  احااان سیاساای و  ااادی اریااف او نشاادند  

 ناگییر به نا جوانرردانه تری  شیو  نرامی گری توست جیتند و نیروهای میلح را رو در روی ملت و  لیه

 دوات شورانیدند و با توپ و تانک به خانه نخیت و یر هجوم برد  دوات را ساقب کردند.

بااا ایاا   رااتو باای  ارتااش و ملاات تخراای ا  بیاا. و کاای  کاشااته شااد. دوااات  اااهرا ساارکوب شاادو وااای شاا له  

نهضت خاموش ناشت و شخ  ،یشوای ملت رو  برو  درم اراج تااریخ ،رشاکوهتر و درخشاانتر گردیاد.      

بیش ا  دو میلیو  نفار بار آراماااهش باه ااتارام و تجلیات او اجترااع         1357اسفند ما  سال  14ه در کرا اینک

جناابش ملاای  اااهرا فااروکش نرااودو امااا نهضاات اناایت یااک جام ااه کااه باار ،ایااه   1332ماارداد  28کردنااد. در 

اساتحااه   دیااکتیک تاریخ استوار میباشد هرگی نخواهد مارد و جاوهر قیاام نیای  یرخاکیاتر ساکوت و خفقاا        

نیافت و با تیییر تکنیک و تاکتیک بطرم کرال و تکوی  شتافت تا سرانجام سرنوشات مباار   در بهرا  ماا      

م لوم گردید. در اینجا ناگفته نراناد کاه هار ساه قادرت بایرا جهاا  باا تراام تضااد و تقابات سیاسای و              1357

 اجترا ی در خصومت با ملت ایرا  نقش مشتر  و سه  میاوی داشتند.

مریکا و انالی  در برو  ای  دشرنی سه  به سایایی داشاتند و بارای جلاو گیاری ا  ،یارو ی ایارا  باا تراام          آ

امکانات تلش می نرودند. اما روسیه شوروی وه دایلی داشت که در سراسر دورا  مباار   ملای شاد  نفات     

رج کااذب محایب اجتراا ی    با خش  و نفرت به ملت ایرا  بنارد و بوسیله ایب تود  و ا  را  ایجاد هرج وم

تا  طالی ایارا  امنتااع      11ایرا  را آشفته و ناام  و نا،ایدار م رفی کناد و در تناناای اقتصاادی ا  تحویات     

 ور د و را  را برای  هور کودتا هروار سا د.

  آ  به اوراق تاریخ با  می گرددو باید مانند سایر رویدادها ا 1357مرداد و نتایح آ  تا بهر   28اکنو  که 

 برت و ،ند آموخت. وه آنکه تاریخ تنها شرا  ندگی شخصایت هاا و باور ارتاش هاا و داساتا  ،یارو ی و        



شکیت و ارله و دفاع و اشکرها نییت و بیک گرو  و یک شخ  و یک خاندا  خلنه نری شود. تااریخ  

 لات و جهاات مت ادد و    به نیلها ت لق دارد و بیاا  کنناد  ا راال و اف اال انیاانها و  مامادارا  و وااونای و        

متیییر اجترا ی است. درآیینه تاریخ است که جوهر اواد  و مییا  خلوص و  یار آ  ار یابی می شود و 

طلوع و افول سا مانهای سیاسی و تواد و رشد نرامها و سپ  دگیت ض ف و فیاادی کاه اساتخوانبندی آنارا     

 ت می گردد.بدوا ،و  و سپ  دره  می شکنندو بصورت منطقی و نحیح تحلی

منتهای تاسف و شافت آ  است که هرای تاریخ خواند  ای  و هر یک ا  ما ا  نیت آدم ک  و بایش تجربیاات   

تاریخ را به نورت  ینی مشاهد کرد  ای  و اتی می  تلخ  ل  و استبداد را وشید  ای  و نتایج فیااد ر ا دیاد    

ر قاادرت وااه رماای و را ی و کاادام جااادوی  ایاا  . م ااذااک م لااوم نییاات کااه در ،لااه هااای ااکریاات و  یاار ساا   

اهریرنی نهفته است که هنو  ه  خیلی ها به مح. ونول به آ  وجاود خاود و تااریخ گذشاته را ا  یااد مای       

برند و میت و مدهوش قدرتو اشتباهات اسلم را بلکه شدیدتر اجرا مای کنناد و در مرالاه آ ماایش  ماا       

اطفه گشته سرانجام خود و دیارا  را به میلخ و مقتت تاریخ اخلقا میخ و رواا سفا  و شقی و خاای ا   

 می کشانند.

 نیی نامو د ا هیو آمو گار            آنکه نامخت ا  گذشت رو گار

 1366بییت و هشت  مرداد 

دکتر احمد اخوان آذری، عبدالعلی ادیب برومندد، علدی ارد،ن، علدی ا د ر     

بدیعی، محمدعلی بهنیا،  افشارکهن، توکل امیرابراهیمی، مهندس مرتضی

دکتر منوچهر بیدا،، محمدد تویدلی، دکترحبیدب او داوران،  مداد درودی،      

درگاهی، دکتر ییف او رضایی، مهنددس کدورز یعدیم،  دادف یدرفرای،      

حسین شاه حسینی، علی شجاع،حاج عبایعلی شهسواری، میرشدم   

شهشهانی، حسدن شدهیدی، دکتدر عبدالحسدین  دابری، دکتدر ابوال ضدل        

الحیان،حسن طالبی، احمد عسگری راد، ابراهیم عینکچدی،  د د یندی     

یاده، پرویز فرد عظیمی، دکتر ابولقایم فرویان،حسین گلزار مقدم،حسدن  

لبایچی،حاج محمود مانیان، دکتر ایداو مبشری، یرتیپ نا ر مجللدی،  

دکتر امیرنا ر مصلح پور، نصر، او مظلومی، محمد ملکخانی،حمید منزه، 

س نظام الدین موحد، حسدن میدر محمدد  دادحی، حداج حسدین نایدب        مهند

 حسینی، علی اکبر نوشین، دکتر پرویز ور اوند، حاج محمد حسن یگانه.



 


