
 
 

عباراتي از سخنان  دو تن از عوامل آودتاي ٢٨ مرداد از راديو تهران :   

ـ مهدي ميراشرافي صاحب  روزنامه ي آتش  وابسته به دربار و از عمال بيگانه 
ـ ونيزسخنگوي گروه موسوم به مجمع  مسلمانان مجاهد  وابسته به آيت اهللا   آاشاني و 
فداييان اسال م آه بر روي يك آپي از  نوار اولين لحظات سقوط راديوي تهران به دست  

آودتاگران  ضبط شده و به علت آهنگي و افت ناشي از آپي هاي پي در پي  با آيفيت 
نامطلوب شنيده مي شود براي فهم آلمات و عباراتي آه به دشوار ي قابل فهم است بازنويسي 

شده است 
 .…………………………  

 
اين سند صوتي آوتاه، آه در جريان آن  صداي يك عامل آيت اهللا   آاشاني ويكي از  

درباريان معروف آن ز مان،  آيت اهللا   بهبهاني،  در آنار و بعد از صداي  فر د منفور 
ديگري  بنام ميراشرافي شنيده مي شود، با همه ي اختصار خود به گونه اي روشن و 

آامأل  غير قابل انكار، يعني همانطور آه شاهدان ز نده ي آنز مان هنوز به ياد دار ند نشان 
مي دهد آه،، و اسناد و مدارك فراوان ديگر نيز نزد نسل هاي بعد از آن شهادت داده و 
مي دهد، چگونه از ابتدا تا به پايان برنامه ي آودتاي انگليسي ـ   امريكايي، گروه ها و 

اشخاص نامبرده در باال  با مأموران ديگر بيگانه  همراه و  در آار آودتا،  تا جايي  آه به 
آنان ميدان داده شده،  آشكارا و بدون آمترين آزرمي  دست ا ندر آار بوده اند و بدين عمل  

خود  نيز مي باليده اند؛ هرچند آه پس از سقوط دولت ملي دآتر مصدق عمال سرآوب 
در بار از جمله بسياري از خود اين دسته ي اخير ر ا آه در  توطئه ي آودتا از ابتدا تا به 
پايان شرآت داشتند، بيرحمانه گوشمال دادند بطوري آه نواب صفوي  و خليل طهماسبي  

را از يك طرف، و آيت اللة آاشاني   را از  طرف ديگر، يا به چنگال مرگ سپردند( 
چون  نواب صفوي  و خليل طهماسبي) و يا  قرين  خفت و  خواري  تمام ساختند (چون 
آاشاني) تا در آنج  انزوايي عاري از هرگونه افتخار به زاري بمانند و فراموش روزگار 
گردند و فكر دم زدن از اسرار را  از سرها بيرون آنند؛ و نيز با وقوع انقال ب يعني پس 
از افتادن قدرت به دست حزب اللهي ها،  اينان  نيز به نوبه ي خود با همدستان بيست 

و هشت مردادي و قاتال ن پس از ٢٨ مرداد  يار ان خود، چون  همان ميراشرافي و 
سپهبد نصيري يعني سرهنگ نصيري شب ٢٥ مر داد، با نهايت شتاب، رفتاري مشابه 

آردند آه آنان نيز راز هاي سربسته ي مشترك پيش و پس از ٢٨ مرداد را  باخود به خاك 
برند.  

و اينك آن عبارات: 
صداي مهدي مير اشرافي: 
ــ الو، الو!  اينجا تهران ! 
ــ الو، الو!  اينجا تهران ! 

ــ مردم ! 
ــ خبر بشارت آميز! 
ــ خبر بشارت آميز! 

ــ چند دقيقه ي ديگر سرلشگر زاهدي نخست وزير پيام شاهنشاه را براي شما قرائت مي 
آند 

ــ مردم شهرستان هاي ايران بيدار و هشيار باشيد! 



ــ مصدق خائن فرار آرده است 
ــ هزاران نفر را در تهران امروز مصدق خائن به مسلسل بسته است! 

ــ مردم شهرستانها من آه  با شما سخن مي گويم ميراشرافي  نماينده ي مجلس شوراي 
ملي هستم 

ــ مردم! امروز در تهران مردم قيام آرده  و خانه ي مصدق ، روزنامه ي اطال عات ، 
روزنامه ي  آيهان، روزنامه ي (نامفهوم)  را آتش زده اند  

سپس صداي  نماينده ي حزب اللهي ها را مي شنويد آه مي گويد:  
ــ ملت عزيز ايران ! مردم شهرستان ها ! اين روز بزرگ تاريخي را از طرف مجمع 

مسلمانان مجاهد به همه ي شما تبريك مي گويم 

ــآنگاه صداي ديگري فرياد مي آشد : 

ــ  جاويد شاه!    
ــ و چند صداي ديگر تكرار مي آنند 

ــ جاويد شاه! جاويد شاه! 
 
 
 


