
   سياسی باشد، در حاکميت هم باشد، اما توده ای نباشدنظامی

  ميهن دوست ترین نظامی ها 
   با همين اراده تيرباران شدندپيش و پس ازانقالب،

  ها سردار سپاه که ترور شدند، تصفيه شدند، جرم حاج داوود ها و ده
  :در گوشه زندان سپاه پوسيدند و یا مخفيانه تيرباران شدند نيز همين بود

  !اندیشه سياسی مغایر با اندیشه سياسی طبقه حاکم
  

نخستين .  مرداد است28 مهر، سالروز تيرباران اميد به نجات جنبش ملی و تثبيت کودتای 27
 تا پيش از کشف سازمان .این روز تيرباران شدند گروه از افسران نظامی حزب توده ایران، در

ميد جنبش برای درهم کوبيدن کودتاچيان به این نظامی حزب توده ایران، آشکار و پنهان، همه ا
کنار فرمانداری نظامی  سازمان بود و تمام دلهره سازمان های جاسوسی امریکا و انگليس که در

. تهران و دربار شاهنشاهی فعاليت می کردند معطوف به کشف این سازمان برای تثبيت کودتا
همين است که لو رفتن .  جنبش مردمشاهنشاهی بر نبردی نابرابر، در دوران برتری دربار

سازمان نظامی حزب توده ایران یک فاجعه ملی بود و تيرباران افسران شریف و ميهن دوستی  
 در. که زیر شکنجه های فرمانداری نظامی نيمه جانی برایشان باقی مانده بود یک عزای ملی

ه به دربار مجلس و قوه که شاه خود را بزرگ ارتشتاران لقب داده و ژنرال های وابست حالی
اختيار گرفته و دادگاه های نظامی جانشين دادگستری شده بودند، افسران توده ای به  مجریه را در

دسته دسته تيرباران شدند و گروه گروه به حبس های طوالنی " فعاليت سياسی"اتهام مضحک 
  .محکوم

دولت او همکاری کرده و به  دربار کودتا از آن دسته از نظامی های ملی که با دکتر مصدق و
خبرچين های درون دولت مصدق برای دربار و رکن دو ارتش شاهنشاهی تبدیل نشده بودند نيز 

گرچه این انتقام و محکوميت هرگز قابل مقایسه با آن جنایتی که درحق نظامی های . انتقام گرفت
ته شدند، برخی خانه جمعی از نظامی های طرفدار مصدق بازنشس.  نبود ای روا داشته شدتوده

 اما این زندان و .نشين، برخی تحت نظر و معدودی نيز محکوم به حبس های یک تا سه سال
 دولت باافسران متهم به همکاری ! محکوميت کجا و آنچه بر سر نظامی های توده ای رفت کجا؟

. دمصدق در سلول های جمعی و حتی سرویس های خانوادگی دوران کوتاه زندان را گذراندن
حتی با غذای ویژه که نمونه ای از آن بصورت عکس در مطبوعات وقت منتشر شد و در همين 

" فعاليت سياسی"ها نيز   جرم آن. مشاهده می کنيد- بعنوان تاریخ به روایت مطبوعاتـمجموعه 
 و ژنرال حالی بود که سپهبد زاهدی این در. ارتش نباید کسی فعاليت سياسی کند بود و اینکه در

  ! و افسران همسو با او کودتای سياسی کرده بودندها
هم شریف ترین نظامی های کشور به جرم  باز.  دهه بعد یکبار دیگر تکرار شد4همين جنایت، 

 مرداد سپهبد آزموده احکام 28پس از کودتای . توده ای بودن در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند
 احکامی مشابه از سوی حجت 57ئی عليه انقالب اعدام را صادر کرد و پس از اولين خيز کودتا

 مرداد زمينه ساز سلطه امریکا و 28آن اعدام های پس از کودتای . االسالم ریشهری صادر شد
 و این اعدام ها نخستين گام موقعيت دربار کودتاانگليس بر مقدرات کشور بود و با اندیشه تثبيت 
امروز بنام حاکميت ارتجاع مذهبی و سرمایه را خونين و کودتائی بود که حاصل فاجعه بار آن 

 به -رداد برای تثبيت خود فقط چند سال م28این که کودتای . داری غارتگر تجاری می شناسيم
ضربات سياسی و  به دو دهه 57نياز داشت و کودتا عليه انقالب  -تعداد انگشتان یک دست 

ه آن دليل است که خون کمتر ریخته شد، بلکه خونين نيازمند بود تا بتواند خود را تثبيت کند، نه ب



 و ظرفيت های آن برای پایداری در مقابل کودتائی است که هنوز پس 57بدليل عظمت انقالب 
همان ها که افسران شریفی نظير سرهنگ کبيری و . از دو دهه نيز نتوانسته خود را تثبيت کند

يهنی به ميدان های تيرباران بردند، سرهنگ عطاریان و دریادار افضلی را از جبهه های جنگ م
اما، نظامی های . امروز کابينه نظامی تشکيل داده و سياست را به نظامی ها واگذار کرده اند

آغاز راه است و برای سلطه نظامی های وابسته مستقيم  همسو با خود، گرچه این چالش هنوز در
  .ين در پيش است بر سرنوشت کشور راه دراز تصفيه های خون57به ضد انقالب 

.  ایران به جرم فعاليت سياسی در جمهوری اسالمی تيرباران شدند ایافسران و نظامی های توده
 اما، همگان می. گفتند چون توده ای بوده اید و وابسته به حزب توده ایران باید تيرباران شوید

 زندانی، پاکسازی، های پس از این جنایت نيز صدها سپاهی و نظامی مذهبی نيز دانند که در سال
 مذهبی -ها نيز به جرم داشتن افکار سياسی آن.  و خلع لباس شدند، ترور، اعدام پنهانیتبعيد

. های پس از درگذشت آیت اهللا خمينی قربانی شدند خالف اندیشه قبضه کنندگان قدرت در سال
 با اندیشه و سياست  مرکزی مقابلههستهتوده ای نبودند، بلکه با اندیشه حاکم همسوئی نداشتند؛ و 

آن گروه که حاکم . در نيروهای نظامی دوران شاه و دوران جمهوری اسالمی در همين است
است، نظامی های هم اندیش خود را مسلط بر قوای نظامی می خواهد و دیگران، از هر اندیشه و 

داران ها، که سر حاج داوود! و جرمشان فعاليت سياسیمسلکی باشند، به زعم آنان دشمن اند
اکنون نيز .  شدند و ارادهجنگ با عراق هم بودند، قطعا توده ای نبودند، اما قربانی همين اندیشه

وضع همانست و در آینده نزدیک خواهيم دید که تصفيه ها در سپاه پاسداران سمت و سوئی جز 
  . این نخواهد داشت

د، در پيوند با تيرباران شدگان  مردا28ها، پس از کودتای  یاد تيرباران شدگان گروه اول توده ای
افسران توده ای در جمهوری اسالمی و در پيوند بيشتر با حوادث امروز و فردای ایران اعتبار 

نبرد که بر که، امروز حالت نظامی در ایران به خود گرفته و بخش . تحليلی و روز پيدا می کند
 .برد داردعمده ای از سمت گيری آینده ایران، بستگی به سرانجام این ن


