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دانشگاه تھران                                                                                                                               دانشگاه تھران  
                    

                                               درملت ايران جا دا پاک صدق تا ابد در قلببکوری چشم دشمنان ايران م

 
 

  گ زاد روز مصدق بزر ، ماه ارديبھشت مبيست و نھگرامی باد 
 
 

فت را حل شده می داند که دکتر مصدقنی مسئله انگلستان  ھنگام"   
ر می اندازيم و بعد با جانشيناما دکتر مصدق را از ک. شود ساقط     
. "او مسئله نفت را حل می کنيم     

وينستون چرچيل نخست وزير وقت انگلستان                                                     

 
 

ق چشم به جھان گشود و دکتر محمد مصد خورشيدی يکھزار و دويست وشصت و يکيبھشت ماه ارد  ھمدربيست و ن    
زمان استبداد صغير ، برای ادامه تحصيل عازم اروپا  درو پيوست از ھمان اوان جوانی به نھضت مشروطه خواھان 

شده و در دانشگاه نوشاتل کشور سوئيس   در رشته حقوق  مشغول تحصيل گرديد  پس از اخذ دکترا حقوق به ايران 
سپس به سمت . ينه مشيرالدوله وزارت دادگستری را بعھده گرفت  در کاب .بازگشت  و بکاردولتی پرداخت 

وزارت دارائی را بعھده گرفت  و در ، سيد ضياء   پس از سقوط کابينه. منصوب و عازم شيراز گرديد فارس راستاندا
لت اختالف با سال يکھزار و سيصد و دو خورشيدی بعنوان استاندار آذربايجان عازم تبريز گرديد ولی ديری نپائيد که بع

 در کابينه  بعدی مشيرالدوله عھده دار وزارت. سياست سردار سپه رضاخان از مقام خود استعفا و به تھران برگشت 
در اين .   گرديد در انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی از سوی مردم تھران انتخاب و راھی مجلس .  خارجه شد

و آن نطق  کردهطنت و انتخاب رضاخان سردارسپه به جای وی مخالفت شاه قاجار از مقام سل زمان  با خلع احمد
تاريخی را از پشت تريبون مجلس ايراد نمود که به بخشی از آن اشاره می شود  تا بيش از پيش شخصيت اين بزرگمرد 

                                        :                                   :                                  نمايان گردد يخواه آزاد
                      

 
. ما می گوئيم که سالطين قاجاريه بد بودند ، مخالف آزادی بودند ، مرتجع بودند " 

. خوب حاال آقای رئيس الوزرا پادشاه شد اگر مسئول شد که سير قھقرائی می کنيم 
يزی ھا می خواھد سير قھقرايی بکند امروز مملکت بعد از بيست سال و اين ھمه خونر

شخص ھم  کطور باشد که ي و مثل زنگبار بشود  گمان نمی کنم زنگبار ھم اين 
اگر گفتيم که ايشان پادشاه اند و مسئول نيستند ، ! باشدپادشاه باشد و ھم مسئول مملکت 

ستند و آنوقت خيانت به مملکت کرده ايم  برای اينکه ايشان در مقامی که ھستند موثر ھ



در مملکت مشروطه  رئيس الوزرا مھم است نه پادشاه ، . ھمه کار می توانند بکنند 
يی را به پادشاه فقط و فقط  می تواند به واسطه رأی اعتماد مجلس يک رئيس الوزرا

خوب اگر ما قايل شويم که آقای رئيس الوزرا پادشاه بشوند  ، آنوقت در . کار بگمارد 
لت کنند و ھمين آثاری که امروز از ايشان ترشح می کند در کارھای مملکت ھم د خا

ستند ، رئيس الوزرا ھستند ، فرمانده کل ھزمان سلطنت ھم ترشح خواھد کرد  ، شاه 
بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و آقای سيد يعقوب ھزار فحش . تند  سقوا ھ

". به من بدھند ، زير اين بار اين حرف ھا نمی روم   
                   

خط بطالن کشيده شد و رضا شاه ھمه امور  اساسی سلطنت رسيدن رضا خان بر روی قانون با به
اکثر .  ودببه دست گرفت ھيأت دولت و مجلس  بازيچه ای بيش در دست دربار پھلوی ن را کشور

جوجه را بايد آخر پائيز  اقدامات چشمگيری انجام می دھند ولی بقول ما ايرانيان ابتداديکتاتورھا در 
 در جنگ جھانی اول برای مثال ھيتلر توانست از يک آلمان شکست خورده و ويران. شمرد 

ت خورده و تحت اشغال را با چند سمان شکآلبزرگترين قدرت جھانی را بسازد ولی در آخر يک 
م داد ولی در آخر ھمينطور در ابتدا اقدامات چشمگيری انجاھم  رضا شاه . مليون کشته بجا گذاشت 

دکتر مصدق به فراست دريافته بود که . خود به تبعيد رفت  جا گذاشت وکشور اشغال شده ای را به 
      . که شد با شاه شدن رضا خان در آينده نه چندان دور کشورش به چه مصيبتی گرفتار خواھد شد

                                                                               
ن شد تا اينکه در تير ماه سال ھزار و سيصد و نوزده خورشيدی در يمصدق خانه نش ، پس از پايان دوره پنجم مجلس

پس از سوم . ماموران شھربانی به خانه دکتر مصدق  رفته و اورا بازداشت و به بيرجند تبعيد نمودند ! فرمان اجرای 
، از سوی مردم تھران دکتر مصدق به نمايندگی دوره چھاردھم مجلس شورای ملی شھريور و وزيدن اندک نسيم آزادی 

در مجلس چھاردھم بود که دکترمصدق اليحه عقد ھرگونه قراردادی که از سوی . شد انتخاب گرديد ه و روانه مجلس 
ود را به تصويب دولت با کشورھای خارجی بدون موافقت و تصويب مجلس شورای ملی ، بسته شود غيرقانونی خواھد ب

                                                                                                                         . مجلس رساند 
ه تن  از مخالفان دخالت دولت درانتخابات دوره شانزدھم ددر آبان ماه يکھزار و سيصد و بيست و ھشت خورشيدی نوز

جھت دفاع از قانون اساسی و آزادی مصرحه در  ،روز کشور انه دکتر مصدق گرد آمده و پس از بررسی اوضاع در خ
جوديت سازمان جبھه ملی ايران را به رھبری دکتر وآن و ھمچنين در راستای استقالل و حفظ تماميت ارضی کشور ، م

                                                                         .                                        مصدق اعالم نمودند 
در اثر ايستادگی و  . در انتخابات دوره  شانزدھم نيز دکتر مصدق از سوی مردم تھران انتخاب و روانه مجلس شد 
لی کردن صنعت نفت در ھمت بلند اين آزادمردتاريخ ايران زمين و ھمکاری تنی از اعضای جبھه ملی ايران اليحه م

                                     .به تصويب مجلس شورای ملی و سنا رسيد  کشورسراسر 
از اين       .در دھم ارديبشھت يکھزار و سيصد و سی  خورشيده دکتر مصدق به نخست وزيری ايران برگزيده شد  

ھدف  .گرفت عليه استعمار انگلستان رنگ تازه ای بخود مصدقدکتر تاريخ مبارزات ملت ايران به رھبری خردمندانه 
يکقرن انگلستان توانسته بود در نھاد ھای  سياسی ،  از بلکه بيش نبودمالی از نظراز ملی کردن صنعت نفت تنھا 

و نيروھای مسلح رخنه کند و ازطريق پايگاه خود در شرکت نفت ، مزدوران خود را  در ، عشايری فرھنگی ، دينی 
لذا با ملی کردن صنعت نفت دست استعمار انگليس از روی نھادھای کشوری و   ی نھاد ھای کشوری وارد نمايدتمام

  .می رسيد لشگری قطع ميشد و ايران به استقالل کامل 
خود ھر روزه اغتشاشاتی را در سرا سر  مزدوراناز طريق ود را در خطر می ديد خکه منافع نا مشروع  انگليس 

دولت وقت آمريکا که از خطر نفوذ اتحاد  . با مشکالت روبرو سازد  را تا دولت ملی دکتر مصدق کرد برپا میکشور 
گسترش دموکراسی در کشورھای جھان بخصوص خاورميانه می  بر اين باور بود که با ، بود ھراسجماھير شوری در 

انه را عليه منافع نا مشروع خود می دموکراسی در خاورمي انگلستان ولیتوان جلوی خطرگسترش کمونيستی را گرفت 
نفوذ نموده  احزاب چپتوانسته بود در  دانست  و برای جلب دولت آمريکا که از نفوذ اتحاد جماھير شوروی بيم داشت ،

يانکی گو " و از طريق آنھا ھرچندگاه بلوا و آشوبی در سراسر کشور زير شعار  را به استخدام خود در آوردبخشی و 
 خورشيدی در ھفدھم تيرماه ھزار و سيصد و سی. خواست شوروی ھم بود  دمور اين شعارھا که مايدنبرپا  "ھوم 

 طیاعالم نمود که  آورل ھريمن را جھت مذاکره به تھران خواھد فرستاد و دکتر مصدق رئيس جمھور آمريکا  ترومن 
در تاريخ بيست و اين موقعيت استفاده نموده و انگليسھا از. رئيس جمھورآمريکا حسن استقبال نمود   اقدام ازاين  پيامی

در مخالفت با ورود  سازمان ھای چپاز سوی  را سه تيرماه با ورود آورل ھريمن  به تھران ، تظاھرات خونينی 
که در اثر درگيری با ماموران انتظامی تنی چند کشته و تعدادی مجروح   ند، برپا نمودفرستاده رئيس جمھور آمريکا  

به دولت ملی که کوچکترين دخالتی در اين فاجعه  نداشت  نشريات  وابسته به حزب توده ضمن اعتراض شديدی. شدند  
 که انجام گرفت مقامات آمريکائی را بعدیاين فاجعه و اتفاقات  . مصدق را فاشيست  و نوکر امپرياليسم آمريکا ناميدند   



آمريکا را در  ،ود و انگلستان توانست با دسايس گونا گون پيش می ر شدن وحشت انداخت که ايران بسوی کمونيست به
بخصوص با روی کار آمدن جمھوريخواھان به رياست ژنرال  سازدخود بر اندازی دولت ملی دکتر مصدق ھمراه 

.  نمود خود ھمراه متحد و آمريکا را ، ھاورآيزن  
نموده و عليه تا  مردم را گمراه نمودند  میھر روزه روزنامه ھای مزد بگير مطالبی را عليه دکتر مصدق منتشر 

مصدق عامل انگليس است و به دستور آنھا نفت را ملی کرده تا  که ردندکاعالم می  گروھی.مصدق به شورش وادارند 
  را مصدق وبخشی ھم،  معرفی می نمودندعامل امپرياليسم آمريکا  را مصدق دسته ديگربمانند ،  مردم در فقر و فاقه

ايران را به زير  است تا بدين وسيله نپادشاه شيعه جھاھدفش سرنگونی  محمدرضا شاه تنھا  دانسته که ھاستکمونيعامل 
برای اطالع بيشتر در اين باره می توان به روزنامه ھای . ن رواج دھد سلطه روسيه بکشاند و بی دينی را در ايرا  

.مراجعه نمود ...، نبرد ملت ووو ، ، ملت ما، داد ،  به سوی آينده   شاھد : آن دوران مانند  
ودن و بقتل رساندن تيمسار سرلشگر افشارطوس رئيس شھربانی دولت ملی برھمچنين  حوادثی مانند توطئه نھم اسفند و  

بدست مزدوران  ريخته شد وطرح کودتا  با کمک آمريکا وزمينه را برای براندازی حکومت ملی آماده ساخت  ، مصدق
د ر که انجام گرفت ومدت بيست و پنج سال نظام استبداد سلطنتی بر ايران حاکم شد و ھشت مرداد داخلی کودتای بيست 

. نتيجه به حکوت استبداد دينی ختم گرديد    
: دکتر مصدق در بيدادگاه نظامی  گفت    

و آزاد دنيا  اينجانب می خواستم شاھنشاه بر ملتی سلطنت کندکه درعداد ملل مستقل" 
چ کجا ھير روزی به شاه گفتند برو ،بگويد  من شاه اين مملکت ھستم و قرار گيرد و اگ

                      "  نمی روم
پاسخ داد بچشم و ھمان فردا . گفت برو شاه سفيرآمريکا به  پس از گذشت بيست و پنجسال ، که ديديم

نظامی بزرگترين مدرک  بيدادگاه در سخنان مصدق در مجلس پنجم  و ھمچنين. چمدانھايش را بست و رفت 
آن سخنان  رسا  توجه ميشد ، امروز ملت   عمق بجا مانده است که  اگربه انتاريخی است که برای ما ايراني

                    .  ی نداشتچنين نکبت باروروزگار  گرديدنمي گرفتار چنين سرنوشتیايران 
                   

در کودتای بيست و  دولت ھايشان از سياستمداران آمريکا و انگليسی به دخالت چند یتن ه زخوشبختانه امرو
برای بدست  پيدا می شوند که افراد خود فروخته ایھشت مرداد اعتراف نموده اند ولی عجيب اينجاست که 

صدق را عامل م سابق خود عليه مصدق مزخرفاتی را سرھم کرده و بکار می برند  گاھی  ناربابا دل آوردن
و يا اينکه زمينه را برای کمونيست شدن ايران  !! دستور انگليسھا نفت را ملی کردبه انگلستان دانسته که 

اين مزدوران خيانتکار ھنوز از . انجاميدشکست  به" قيام ملی بيست و ھشت مرداد"  اکه بمی نمود فراھم 
انگان پايان يافته است و آنچه امروز بر سر ملت نگرفته اند که دوران سر سپردگی به بيگ عبرت تاريخ درس

قانون اساسی که خون بھای محمدرضا شاه که با کمک بيگانگان،  ايران آمده است مسئول آن کسی نيست جز
اگر به  .گردد ر نوشت شومی س دچار چنينو باعث گرديد که کشور عزيز ما   را زير پا نھاد ملت ايران بود

 ورا محترم می شمرد  اساسی و فريب اطرافيانش را نمی خورد و قانون می داد فرانصايح دکتر مصدق گوش 
                  .می شدنآواره جھان  آن گونه ومورد احترام ملت قرار می گرفت   از مقام خود تخطی نمی کرد

 
وميت به ده بس محکوم و پی از پايان دوران محکحدکتر مصدق پس از محاکمه در بيدادگاه نظامی به سه سال 
. بين درجه يک حق مالقات با ھيچکس را نداشت واحمداباد رفت و تا پايان عمر در تبعيد بسر برد و جز منس

شاه حتی اجازه نداد   چھاردھم اسفندماه يکھزار و و سيصد و چھل و پنج خورشيدی ،مصدق در پس از وفات
:                     فرمان داده بود  .گردددفن که به وصيت او عمل شود و در کنار آرامگاه شھدای سی يم تير 

                                       "زنده و مرده مصدق ھمان احمد آباد "                 
که  یآنھم در کشور .!! می گرفتانجام  اسالم پناه پادشاهاز پيشگاه  اجازه  کسب محل دفن مردگان بايد باحتی  

                                                                                                  . حکومتش مشروطه بود
  

لرزه بر  پاکشآزادمرد تاريخ ايران زمين می گذرد  شنيدن نام  مصدق که از درگذشت سال ھاپس از  
بی که شده ميخواھند با پيراھه و بھر وسيله و ترتياندازد  میجيره خواران بيگانه خودکامگان و  ماندا

قرار  از دست داده خود بانرباا مورد الطاف شايد ھم پاک مصدق از وحشت خود بکاھند و  بستن بر نام
منتشر می در درون و بيرون ايران  ر ھم کرده وسمزخرفاتی را مصدق  دکتر عليه ھرچندگاهلذا گيرند
تشنه اند ولی در برابر نام مصدق در  ديگرکه بخون ھماز گروه ھائی ھستند  نويسندگان با اينکه.  نمايند

ھمواره به کمک دو بال   خفاش ارتجاع فراموش نبايد کرد که.  می شوندو ھمراه  قرار گرفته يک صف
ھايشان در  لقادر به پرواز است ھرچند بالھا در دو سوی مخالف قرار گرفته اند ولی برآيند نيروی با

سلطنت  درون کشور است و بال راست ھرزه گويانی ھای ب اللھحزبال چپ .  می باشديک جھت 
پيشوای  عليه  سرائیبه ياوه  که بدست آورند درھر فرصتیاين خود فروختگان . برون مرز  طلب



پيش ف ايران  بيش ازياينکه آبروی نداشته خود را نزد ملت شرنھضت ملی ايران می پردازند ولی جز 
    .                                                                            سودی عايدشان نمی گردد ، برندب
ايران زمين بوده و خواھد بود  و تا ايران برجاست  تاريخ آسمانر دمصدق ستاره درخشانی      

تا رسيدن به   و است و استعمار مبارزات ملت بزرگ ايران عليه خودکامگی و بيدادگری روشنی بخش  
. ھمچنان ادامه خواھد داشت مصدق، راه  ادگری ، برابری و مھرورزیزادی ، دآ  
زند تا با ايجاد فضای می به جنايت ھای بی شرمانه ای  دست ھر چندگاه فقھا يتنظام جنايتکار وال 

به حکومت  بتواند چند صباحی کهترس و وحشت صدای ملت تحت ستم ايران را در سينه حبس نمايد 
از ھزاران جنايت  يک نمونهاعدام پنج تن از ھم ميھنان ما در روزھای اخير .ادامه دھد جابرانه خود 

غافل از اينکه ملت ايران روز به روز منسجم  ولی  است گرفتهکه در اين سی سال انجام  است وحشيانه
و ريشه ظلم  ، نظام سفله پرور نمودن اينبا سرنگون  پا خواھد خواست و بهزود  بزودیتر گشته و

و پرچم سه رنگ شير و  د چيدبرخواھ برای ھميشه از سرزمين ورجاوند خود اخودکامگی و جنايت ر
  .زاز در خواھد آورد تخورشيد نشان را بر فراز قله دماوند به اھ

 
  به اميد آن روز باشکوه                                       
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