
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                           
         
 
 

 
          توطئه نهم اسفند ماه يکهزار و سيصد و سی ويک خورشيدی  

                      
        

 صنعت نفت که به پيشنهاد جانباخته راه آزادی دکتر حسين فاطمی و به رهبری دکتر مصدقشدن پس از ملی 
،  يدد در خطر می  سختخاورميانهدر مشروع خود را بويژه افع نا من که ، استعمار پير بريتانياانجام گرفت
  موجبدق و نابودی نهضت ملی ايران که توطئه های گوناگونی برای از ميان برداشتن دکتر مصاقدام به

بيداری ملت های دربند استعمار و استبداد گرديده بود ، طرح ريزی و توسط مزدوران داخليش اجرا  می نمود 
  خوشبختانه که بودیننگينطرح های   يکی از آن،دکتر مصدق رساندن  قتل  جهت به ، توطئه نهم اسفند ماه .

 آيت اهللا سيد ابوالقاسم کاشانی و رهبری توطئه ننگين جمعی از روحانيون به در اين . روبرو گرديدشکستبا 
 به  بد نام جمعی از اوباش و چاقوکشانحجت االسالم شمس قنات آبادی وآيت اهللا سيد محمد بهبهانی و

همچنين کانون افسران  و رمضان يخی ،    و طيب حاج رضائی)شعبان تاجبخش (  شعبان بی مخ سرکردگی
   ..                              شرکت مستقيم داشتند...  و ، به رهبری سپهبد شاه بختی و سرلشگر معينیشستهباز ن

قصد سفر ياری در روز نهم اسفند ماه بر اين منوال بود که شاه و همسرش ثريا اسفندبرنامه طرح ريزی شده   
ط هيأت   فقمطلع نگردند مردم از آن تا  باردر  از سوی اطالعيه صدور بدون،  باشندداشته را  کشورخارجب

                                     .دولت و شخص نخست وزيرو افراد مورد اعتماد در جريان مسافرت قرار گيرند
 دکتر مصدق نخست وزير کشور برای خداحافظی به کاخ سلطنتی که نزديک منزلش بود  اسفند منهدر روز 

 شعبان بی مخ و جمعی از ارازل و اوباش خواست خودشان را به  از اهللا کاشانیدر اين زمان آيت. رفت 
 آيت اهللا بهبهانی با دار و بگيرند از سوی ديگر را " شاهنشاه اسالم پناه " و جلوی مسافرت جلوی کاخ برسانند 

نيز به  ان باز نشسته گروهی از افسرآمدند تا مخالفت خود را با سفر شاه اعالم نمايند ودسته اش به جلوی کاخ 
 امهنبر.!! حال چگونه اين گروه ها مطلع شده بودن طراحان توطئه بايد پا سخ آنرا بدهند.  پيوستندآنهاجمع 
 ريزی شده بود که پس از مراسم خداحافظی  زمانی که دکتر مصدق از در کاخ خارج می طرح ترتيب بدين

 و  از سوی درباربا گرفتن سه روز عزای عمومی بعد  بقتل برسانند او راوور شده شود اوباش حمله 
ج متوجه و خوشبختانه  دکتر مصدق پيش از خر.آورند   بهم  را سر و ته ماجرا ، چند نفر بجرم قتل یدستگير

کمی دربار که از اصل قضايا بی خبر بود از درب شمالی کاخ که کنان دسيسه شد و با راهنمائی يکی از کار
 از در ديگر کاخ مصدق اوباش که متوجه خروج دکتر. رفت  خانه اش و به هارج شدخئين تر ازمنزلش بود اپ

ی نهضت ملی ايران رساندند تا اجرای امر نمايند که با خروج مصدق يشوا پ خانه درشدند  با عجله خود را به
             .  با شکست روبرو شد دشمنان ايران اهريمنی برنامه اين به ستاد ارتش فتن و راز حياط پشت خانه 
                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 يورش اوباش به خانه دکتر مصدق                                             
 

ه دولت های انگليس و آمريکا همه چيز به روشنی آشکار شده است  از  اسناد محرمانبخشیامروزه با افشای   
 دست دولت های استعمار گر از روی کشورهای جهان می شد تاکه ادامه دولت ملی دکتر مصدق موجب 

 در طی بيست و هفت ماه و  که بودعلتبهمين  .  و منافع نامشروع خود را ازدست بدهند دگردبريده سومی 
 ، از سوی دولت های انگليس و شوروی سوسياليستی و دولت آمريکا  ، تر مصدق اندی حکومت ملی دک

الخره با کودتای ننگين ا انجام گرفت تا ب ايرانضد استعماریو ملی توطئه های گوناگونی جهت سقوط  دولت 
 . نيم که نتيجه اش را امروزه همگان می بيبيست و هشت مرداد  موفق به اجرای هدف های اهريمنی خود شدند

  و کرده معرفی  و مبارزسياستمدار  و مورخ و تاريخ شناس راپيدا می شوند که خود یمزدورانمتأسفانه هنوز 
 . می نويسندبرزبان آورده و يا اراجيفی را سر هم کرده و عليه پيشوای نهضت ملی ايران  با بی شرمی تمام 

اگر قدری مزدوران اين  . کنندعرفی می م شوروی يا ودکتر مصدق را عامل انگليس در کمال وقا حت ،و
" چهره هائی در آئينه  "و" پاسخ به تاريخ "  نگاهی به آخرين کتاب محمدرضا شاه   فقطشرف داشته باشند

ببينند چه کسی عامل و گوش به فرمان بيگا نه بوده است تا  بياندازند خاطرات اشرف پهلوی خواهر همزاد شاه 
 را بشناسند  ايران امروزی سيه روزعامل تا شودوجه ت مخلوعنوشته شاه  آخرين ز بخش ابرای نمونه به اين . 
                                 . .                              از ملت ايران پوزش بخواهند  اگر ريگی در کفش ندارندو

 پس از حصول اطمينان از پشتيبانی اياالت متحده آمريکا و انگليس که   1322در مردادماه " 
 سرانجام سياست مشترکی را آغاز کرده بودند و پس از بررسی اوضاع با کرميت روزولت  

وارد عمل  که برای يافتن راه حلی  نماينده سازمان مرکزی اطالعات آمريکا ، برآن شدم
)73پاسخ به تاريخ صفحه (                                                                           "شوم  

 با  شب هایمخفيانه در نيمه .  قانون اساسی از دخالت در امور کشور منع شده استکه بر اساسشاهی 
بيگانگان  دستور طبق  تا عليه دولت ملی کشورشمی نمايد سازمان جاسوسی بيگانه نشست برگزار فرستاده
                                                                                     .    .                             ل شود عموارد

  چون ايرادی گرفتنمی توان بدهندحال اگر گفته آيت اهللا خمينی را بعنوان يک پيشوای مذهبی  دستآويز قرار 
  .                       رفی می کرد و قشری از جامعه هم او را قبول داشتند خمينی خود را يک رهبر مذهبی مع

از مقام رياست جمهوری  بنی صدر  آقای  آيت اهللا خمينی در بهار سال يکهزار و سيصد و شصت پس از عزل
           : گرد آمده بودند گفت حسينيه جمارانخطاب به حاضرانی که در   ه بود ،دکه از سوی مردم انتخاب ش

منظور دکتر (نگذاريد نامش را ببرم  . س کفر است  ملی گرائی از اسا"
او هم مسلم نبود می خواست به اسالم سيلی بزند که خداوند ) مصدق است 

                                                                                   . "سيلی را به او زد 
اما بايد از مريدان ايشان پرسيد که شعار ،  .   از ديد ايشان دست آمريکا دست خدا بود که به مصدق سيلی زد                

        !!                          ؟. است وند است اين که توهين به خدیديگر چه صيغه ا" مرگ برآمريکا " 
                        

                                                                                                   هم ميهن گرامی
      در حالی که زندان های قرون وسطائی نظام واليت فقيه جايگاه جوانان مبارز و شخصيت های آزاديخواه 

گان هم در ته گورامنيت  که مردگسترانيده است  آنچنان ساد و تباهی بر جامعه سايه شوم خود را فگرديده و 
شغول تاراج ثروت های م در سايه حمايت آيات عظام شانآقازاده ها و وابستگان. ندارند تا چه برسد به زندگان

قل می ت ستم ايران بوده و آنچه را به يغما می برند به خارج کشور منتحتميل بيت المال ملت ملی و حيف و
آنوقت ما روز به روز از هم فاصله گرفته  و بهم می تازيم و . کنند تا چراغی باشد برای فردای تاريکشان 

را مورد توهين قرار بدهند نواميس ملی ما    ، اربابان خود نظربيگانه برای جلبمزدوران اجازه می دهيم  تا 
در شأن يک  در اين زمان وظيفه  تک تک ما ايرانيان چيست ؟ ساکت نشستن و بی تفاوت به قضايا نگريستن .

را در سی سال پيش ملت ايران يک  پارچه بپا خاست تا آزادی و داد گری . با فرهنگ و آزاده نيست ملت
 خود بر مقدرات کشورش حاکم گردد ولی بر اثر غفلت و اختالف های شخصی و و نمودهکشورش حاکم 

کرده و  سوء استفاده دين صف يک پارچه مردم از هم گسست و مشتی دستاربند دغلباز از نام  ،گروهی
بايد با  . کشاندند افتضاحجهان گردد به در تا سرمشق ملت های اسير سلطه استبداد تانقالبی را که می رف

 از اين گرداب کشور عزيزمان ايراناختالف ها را کنار گذاشت و برای رهائی ،  عبرت گرفتن از گذشته
 درون کشور که  غيورکارگران رزوجوانان مبا ،  دالور کمک زنانبهمهلک در يک جبهه واحد گرد آئيم  و

فرياد مرگ برديکتاتور سر می دهند  و با اين رشادت قابل ستايش، پايه های    از ته دلقهرمانه بپا خاسته اند و



 بخواهد  ملی هر گروه خود جوشنظام استبداد مذهبی را به لرزه درآورده اند ، بشتابم نه اينکه از اين جنبش 
سی سال خاک  در عرض اين خون هزاران جانباخته   . وده و آنرا بخود نسبت دهد بهره برداری نمبسود خود
با هر ايده و عقيده و مذهبی  و  ما بخود آئيم و يکپارچه شويم که به رنگ سرخ درآورده است   راما پاک ميهن

 ايرانزمين  تا برای هميشه آزادی و دادگری و مهرورزی را در گستره که داريم از منيت درآمده  وما شويم
  ملت ايران در اينثی نمودن جنبش واهمه داشت که برای خنواليت فقيه نبايد از ترفندهای نظام .برقرار سازيم 
ير تظاهرات هزاران نفری از پيش برنامه ريزی شده راه می اندازد واهمه داشت ترفند همه خچند ماه ا

صدام حسين نيز تا روز های .  بوده است   شده همين نمايش های از پيش ساختهديکتاتورهای جهان تا امروز
در زمانی ...  موسولنی ، محمدرضا شاه و ،آخر عمر حکومتش از اين طرح استفاده می کرد هيتلر ، استالين

که حکومت خود را در خطر می ديدند تظاهرات و راه پيمائی های چند صد هزارنفری براه می انداختند ولی 
       .  سقوط نمودند با سر به ته دره بدنامیپارچگی ملت ها   در برابر يکو شدندديديم عاقبت به کجا کشيده 
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