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 مقدمه
های درازدامن و عمیقی گی فرهنگی ما که نیازمند بررسیهای زندیکی از حوزه

رفت از تنگناهای فرهنگی که با شناسی فرهنگ است تا برای برونی آسیباست حوزه

 شناخت یبرا کوشش ،یشناسبیآس نیورم از اآن روبرو هستیم راه هموار شود. منظ

 هن و کندیم رطرفب را یمشکل تنگناها نیا انکار نه. ماست یهاتیمحدود و امکانات

با آن روبروست. از  یالدیسوم م یهزاره در ما یجامعه که یمسائل گرفتن کمدست

 یما از امکانات یاطالعیدر برطرف کردن کمبودها و تنگناها با ب تیموفق گر،ید یسو

نکته را گفته باشم که نه فقط دانش به  نیا خواهمی. مدیآیجور درنم زیکه هست ن

ناها تنگ نیمقابله با ا یکه برا یست که به همان اندازه، اطالع از امکاناتا مهمتنگناها 

که  دافتیاتفاق م اریخود ما بس انیدر م ،یاست. ول کنندهنییو تع تیبااهم زین میدار

 . میشویامکانات روبرو م یکم گرفتن تنگناها و با اغراق دربارهبا دست ییاز سو

 یخیشاهد تار و سند ای میکنیچه که ادعا مآن دییست که در تأیحال در همه نیا

 و طول یهمه در که است نیمان ایخیتار تلخ تیواقع. میدار کم ای و میندار استوار

 حقوق و حق فاقد خود یاسیو س یشوربخت در چارچوب فرهنگ یِرانیا خ،یتار عرض

کرده است که  رسوبچنان ما آن تیدار در ذهنادامه یحقوقیب نیا و است بوده هیاول

خود  کهنیبدون ا یکه حت افتدیاتفاق م اری. بسکندیجلوه م یعیو طب یعاد یگاه، حت

 شیرا به نما تیذهن نیهم شیخو یو روزمره یدر مناسبات عاد م،یبخواه ایو  میبدان

 نیا از ام رفتبرون راه ت،یذهن نیا تداوم با که باشد روشن دیگو باوگفتی. بمیگذاریم

. دیرسان بیتصو به یمناسب نیقوان توانیم. ماندیم یباق مسدود هم یفرهنگ یتنگناها

 یذهن یتکانخانه نیا که مادام یول. داشت دیصالح ام یگرانحکومت انتخاب به توانیم

 نیا هب برخورد یخردمندانه راه. مانندیم یباق تنگناها نیا فتد،ین اتفاق یرانیا یدر ما

 تیذهن نیا اب زینمسائل و  نیا با یپوشبدون پرده شجاعانه و دبرخور من، باور به مشکل،

 آنها هموار شود.  حیرفع و تصح یاست تا راه برا

 ینفس وجود یکه حت یدگاهیروشن باشد که مرا با د دیابتدا با نیپس از هم

 بشناسد، آن تیرا به رسم یزیو اگر هم، چ شناسدینم تیمشکل و کمبود را به رسم

 دهد،یم نسبت یسماو و یارض موجودات یتوطئه به چسب و شمین سررا با هزار م
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 نیهم از یول ندارم، یدیترد هست، هم توطئه جهان، نیا در که نیا در. ستین یکار

 به زین را اراتیس و ثوابت حرکت که ییجا به دنیرس و کردن آغاز درست ینقطه

. تسین ما چون یجوامع بمصائ و مشکالت حالل دادن، نسبت گروه آن ای نیا یتوطئه

 و یشیاندساده غیتبل ها،یپردازتوطئه دست نیا آمدیپ نیترمهم و نیاول چون

 آمدشیساالر مقابله نشود، پپرداز و توطئهتوطئه دگاهید با اگر و. است یزودباور

 چون یگرفتار یجامعه یبرا که بود خواهد تفکر از امتناع و دنیشیندین گمانیب

 یپندارخاطر است که توطئه نیبه هم دیاست. شا یمیعظ بتیمص یراستبهما  یجامعه

 گاه، ،یحت ای و مینکن درك که را چه هر. دارد طرفدار همه نیا یرانیا یما انیدر م

 مگر میپرسیم خود از هم کمتر و میزنیم وندیپ توطئه به بالفاصله میکن درك مینخواه

 ما هیبرعل توطئه به تواتر نیا اب یقدرت ای یکه کس میاکاره چه یجهان قدرت یباز در

از فرهنگ و  یپندارما به توطئه لیعالقه و تما نیکه ا است یگفتن البته باشد؟ ناچار

 خیکه در تار یو روشن است ما مردم ردیگیما منشاء م یجامعه بر حاکم استیس

 اخالق معلمان «كفل بساطِ» بدون و آقاباالسر بدون که میادرازمان کمتر اجازه داشته

 بر عالوه. میابییخوان مهم شیخو یخیتار یتجربه با را تیوضع نیا م،یشیندیب

 یهایپردازیتئور تیمقبول لیاز دال یکیما، به اعتقاد من،  یخیتار یبا تجربه یوانهمخ

 عنوانبه. دیآیدرم جور ما یبدو و شیاندساده تیذهن با که است نیا رانیا در توطئه

 از یول .ستین یبحث است، بوده هایسیانگل کار رانیا در کارها یلیخ که نیا در نمونه،

کاره چیخودمان ه خیکه خودمان در تار میرسیم ییدرست به جا ینکته نیهم

 از یاریبس در و آن و نیا یتوطئه یجهینت دیآیم برسرمان چه آن هر چون میشویم

 که یوقت یحت که است نیا برخورد ینحوه نیا گرید ضرر. شودیم «هایسیانگل» موارد

خصوص نقش به و ایقضا یواقع سازوکار شناخت از ،«هاستیسیواقع کار انگلبه کار»

باز  کنند،یعمل م یمنافع خارج یرهیجیب و رهیباج نوکران عنوانبه که «هایخود»

و  غیئل، تبلنگرش به مسا ینحوه نیمخرب ا آمدیپ نیترهمه، مهم نی. با امیمانیم

ما آمده است  چه که بر سرِآن هر که باشد نیبرا قرار اگر. است یزیگرتیمسئول قیتشو

 یهاها و نکردهکرده یبه بازنگر یازیبوده باشد، پس، چه ن یمرزبرون گروه ای نیگناه ا

د و دار یبازساز و انهدامبه  ازیما ن یاسیپس، نه ساختار س م؟یدار خیخود در بسترتار
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 باش، خوش بزرگوار، امیاست! به قول خ یجد یتکانما محتاج خانه یذهن انیننه ب

 !رفت یخواه کجا به یندان

 زندیم جوانه یشیکژاند از یارهیزنج یبستر نیچن بر که افزود دیبا یبدون معطل

 هم ینقاد و نقد نباشد، یریپذتیمسئول یوقت. شودیواقع زار مبه کار و کندیم رشد و

دارد و با آن جور  یخوانهم ،یاستبداد فرهنگ و جامعه كی مختصات اب که ستین

 اریمع. خوردیمحك نم یدر وجدان اجتماع ینباشد، کس ینقاد و نقد یوقت. دیآیدرم

دست و محدود ل،یدل نیهم به و شودیم یو خصوص یشخص یارذگارزش و قضاوت

 تفکر مجموعه، نیا یقربان نیتربزرگ که باشد روشن دیگو باوگفتیب. شودیم ریوپاگ

 دور ند،یصدمه بب یورزشهیاند و تفکر که یتیدر جامعه است. در وضع یورزشهیاند و

 شیوخ تیقابل تا آب تیرؤ منتظر و هستند جا همه در که شودیم یفرهنگ کالشان دور

 را آب چله، و چاق یهایماه گرفتن یبرا باشد، الزم اگر و بدهند نشان یشناگر در را

واقع به جماعت، نیا یول ستین نشان و نام ذکر به یازین. کنندیآلود مگل مه

 شان«یفرهنگ» کار قبل از اگر. کنندیم یفروشاند که عمدهیفرهنگ یهابسازوبفروش

 و جاه و نان و آب به که حضرات نیا خود! باك چه شود،ینم باز یکس کار از یگره

 .ستین یکم پاداش نیهم ،دردیب یهاجان یبرا و! رسندیم مقام

 به روروب از برخورد راه که رفتیپذ دیبا شیشاپیپ که میبگو دیبا زیقبل از هر چ

 خرد و عقل فقط نه. ستین یدردکم یحت و دردیب راه م،یدار که یمصائب و مشکالت

 دنش شکسته و شکستن. طلبدیم مدارا و تسامح و تحمل و حوصله بلکه، خواهد،یم

 تمام و تام یآمادگ خاطر، نیاست و به هم ریناپذتنابجاب یمصا نیا رفع فراگشت در

که  یشده هدر نرود. کوهنوردمصرف یهایانرژ ها،افتادن خاك به نیاول با تا طلبدیم

نه فقط  گردد،یباز م دینمایالعبور مصعب یکه بس یکوه یاز دامنه و راه یانهیم از

 یکوه یقله به زیگاه نچیبلکه ه داده است شده را به هدرمصرف یهایانرژ یهمه

 . صعود نخواهد کرد

 یدستخوش تحوالت یراستبه ما از رونیب یایدن که – ژهیوسال گذشته به ستیدودر 

 حضور ما یزندگ یهاعرصه شتریب در یفرهنگ یتنگناها نیا -ساز شده است خیتار

 یهجامع نیادیراه تحول بن برسر یجد اریبس ینوبه به صورت مانعبه داشته یریچشمگ

 وردبرخ نیا بروز مختلف یهاجلوه و رانیا در تهیما عمل کرده است. تقابل سنت و مدرن
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 یاجتماع یزندگ یهاعرصه نیترناشناخته از هنوز گذشته، قرن دو یکیو تقابل در 

انجام یکارها از غفلت و دنیناد وجهچیهبه قصدم. است معاصر دوران در ما یفرهنگ

 رمدا کار خودمان یجد اریبس یفرهنگ معضل كی با شتریجا بنیا در من. ستیفته نگر

محقق و پژوهشگر به  یما یعنیشده است.  ریجاگهمه سرزش فرهنگ ینوع آن در که

 یعرصه در ما یساالرکهی نمودش نیترمان که عمدهذهن یدنبال ساختار استبداد

 یقتیقح تا میباش داشته طرفانهیب موضع هایبررس نیا در میتوانیاست نم یورزشهیاند

 معروف قول به هدف موارد، اغلب در ها،یبررس دست نیا در. شود روشن انیم نیا در

 یندگز یبرا که «قتل علل» یبررس یبرا کوشش نه است «قاتل» افتنی یبرا کوشش

 انگار ییگو تو م،یکرد دایپ را «قاتل» که نیهم. باشد دیمدت و درازمدت ما مفانیم

 1.رسدیم سر به ما یفهیوظ

در پیوند با بررسی تقابل بین سنت و مدرنیته در ایران هم، همه چیز بستگی دارد 

که چه کسی با چه دیدگاهی به این بررسی بپردازد. اگر نویسنده مدافع سنت باشد، که 

ه اند و اگر بوابسته بوده یآن قدرت خارج ای نیتجددطلبان مقصرند و به ا حتماً

 انیگراسنت« است یهیبد»داشته باشد که  یتجددطلبان دلبستگ« اردوگاه»

 «یو شر ریخ» دنیشیاند یوهیش نیاز ا یتا آن زمان که با دانش و آگاه«. نگذاشتند»

 اش زار خواهد بود. یکنون صورت نیما به هم کار میبرندار دست

واقع به جهینت ،شودیم دهیکش ینقاد یعرصه به یوقت یشیاند«شر و ریخ» نیا

کمك به  و یخودآموز یبرا باشد یالهیوس که نیا یجابه نقد چون. شودیم زیانگاسف
                                                      

در  نژادغنیموسی افاضات آقای  توانید دررا می« قاتل»های این کوشش برای یافتن یکی از نمونه1  

ایران تا روی کار آمدن مصدق هیچ  گویند که انگاربیابید. ایشان طوری سخن می« مهرنامه»با وگو گفت

نفتی شد و هم  ملی بود که هم اقتصاد دولتی و یمصدق و جبهه ت و تنها به خاطرمشکلی نداش

 اند و هم تهمت و افترا بستن ملی وشده دارداران میداندموکراسی از ایران رخت بربست و هم چماق

صدق ه مپردازم. برای نموننمی اندحقایق نشان داده اببرخورد  به خساستی که در جا،در اینسراسری شد. 

برداری از سیاست حزب کارگر در انگلیس خواهان دولتی کردن صنایع بزرگ کند که با نمونهرا متهم می

نایع ص»ی ایننژاد مختصری دربارهایران بود که این ادعا دروغ زشتی بیشتر نیست. کاش آقای غنی در

مهرنامه با آقای دکتر  یمصاحبه :گفتند که ارشاد شویم! )منبعزمان مصدق هم میایران  در« بزرگ

 (ینژاد بازنشر درسایت تاریخ ایرانغنی

http://tarikhirani.ir/fa/news/631/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85
http://tarikhirani.ir/fa/news/631/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%BA%D9%86%DB%8C-%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D9%88%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85
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 یدر عرصه یساالرکهی انداختن جا یبرا شودیم یالهیوس عمده، وجه در گران،ید

 که یانمونه. است بتیها، اول و آخر مصزمان یو همه هامکان یهمه در که شهیاند

 که گونه آن ایآ. است مصدق «یمعما»ام، کرده انتخاب مشکل نیا شتریب یبررس یبرا

 یهاخوانروضه» قلم نیا صاحب چون یکسان کنندیان ما ادعا مدستبهقلم از یشمار

 کفش به یگیر دوستان، نیا که نیا ای و طلبندیم« خون»چنان اند که هم«مرداد 22

  .کنند مبحث خلط و ندازندیب راه به گردوخاك کوشندیم خاطر، نیهم به و دارند

حکومت مصدق و  یسال از سرنگون هفتاد به كینزدسطور،  نیدر زمان نوشتن ا

پس از  یکوتاه اریبس یاز برهه ریو پنج سال از مرگ او گذشته است. به غ پنجاه

مداران قدرت 1332مرداد  22 یپس از کودتا یهاسال یسلطنت، در همه یسرنگون

نیزم یزادهاشراف» ریپ نیا یدرباره «اشتباه» از را هایرانیا تیذهن تا دندیکوش رانیا

 البته. اورندیدرب ،«بیفرعوام»و « طلبقدرت»بود و هم « بزدل و ترسو»، که هم «دار

است که معاندان مصدق به  ینیعناو گرید یناسزاها اریبس چه و هانیا که دیدار توجه

ما دست « قدرناشناس» اریبسو « کارفراموش» عمدتاً تیذهن نیا یاند. ولداده نسبتاو 

 یقافله به هم راست و چپ پژوهشگران و محققان هایتازگ. داردیبرنم یسررهیاز خ

پدران و مادرانشان  یکه حت یها، جوانانتالش نیا یبا همه یاند. ولوستهیپ مدارانقدرت

 دیایب شیکه پ یفرصت هر در بودند، امدهین ایدن به مصدق یزمامدار یدوره در زین

 داشته یابهام نیترشان کوچكدگاهید که نیا بدون و کنندیرا حمل م او یپوسترها

 «. مصدق، مصدق راهت ادامه دارد»: دهندیم شعار باشد،

 پژوهشگر معاندان و دولتمردان ایاند و چنان گرفتار توهمهم یمردم عاد نیا ایآ

 کاسه دارند؟مین ریز یاکاسه

 یبرا مصدق که است نیجز ا مگر ست؟یاغهیص چه گرید «مصدق راه» نیبعد، ا و

 !د؟ش سرنگون «یمل امیق كی» آمدیپ در و بود رانیا ریوزنخست سال سه به كینزد

 .کنم جلب مصدق «یمعما» به را شما توجه دیقبل از آن اما اجازه بده

 

 مصدق! «یمعما» -1
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دانیم که از یدی نیست. و از سوی دیگر میزاده بود ترددر این که مصدق اشراف

 در که 1332 مرداد تا داشت را خراسان التیا یسال قبل از مشروطه که حسابدارده

 استیس مردان نیترتناوب از بانفوذاو کودتا کردند به دولت هیبرعل یریوززمان نخست

طق ن با د،یآیم شیپ رانیا در سلطنت رییتغ مقدمات که یوقت 1331 آبان در. بود رانیا

ه ک یی. باورهامیشویم آشنا او یاسیس یباورها با کندیم رادیکه در مجلس ا یاستوار

 سییر خواستیمجلس م تیبود که اکثر نی. مسئله اماندیعمر به آن وفادار م انیتا پا

بنده اگر »ندارد.  یشاه بشود و پاسخ مصدق روشن است و ابهام - رضاخان -الوزراء 

 نیا بار ریمن بدهند زبه فحش هزار عقوبیدیام بکنند و آقا ستکهند و تکهسرم را ببر

طلب مشروطه شما عقوبیدیس یآقا یزیرخون سال ستیبعد از ب - رومیها نمحرف

 دیترفیم منبر یباال که دمید مملکت نیا در را شما خودم بنده! دیخواه بودیآزاد! دیبود

 در یکس كی که است نیا شما یدهیعق حاال. دیکردیم یآزاد همردم را دعوت ب و

طور باشد که ارتجاع نیالوزرا هم حاکم! اگر اسییر هم و باشد شاه هم که باشد مملکت

! دیختیخود ریرا ب یصرف است. استبداد صرف است. پس چرا خون شهداء راه آزاد

 میتگف دروغ ما که دییبگو دییایب اول روز از دیخواستیم د؟یکشتن دادبه را مردم چرا

 چماق با دیبا و جاهل است یملت كی. میخواستینم یآزاد. میخواستیمشروطه نم و

مانیسل از ریبرگزار شده بود به غ آزاداز نمایندگان تهران، که انتخاباتش  1.«شود آدم

 یریگیأر یجلسه در تهران ندگانینما یهیداده بود بق یرأ رییتغ نفع به که رزایم

. دندینرسا بیرا به تصو واحد یماده آرا تیمناطق با اکثر گرید یوکال و دنکردن شرکت

 دیشنک یطول که است نیا انیجر و است رانیا خیتار از یبخش گرید داستان یدنباله

 اتیواقع ارضاشاه هم، در برخورد ب یاتفاق مدافعان دو آتشه به بیقر تیاکثر یکه حت

 رگید یاحمدآباد متأسفانه درست در آمد. ول ریپ یاهینیبشیپ که رفتندیپذ ینیتلخ زم

 شده بود.  رید

                                                      

ششم مجلس شورای ملی، انتشارات مصدق،  های پنجم ومکتوبات دکتر مصدق در دوره ها ونطق 1

 2، ص 1311اسفند 
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 یبعد حکومت خودکامه و ماندیم یچنان فعال باقمصدق هم یدوسه سال یبرا

را  گرید ارکسانیبس یصدا که مصدق یصدا فقط نه دهه، كی از شیب یرضاشاه برا

 ه،البت. بازندیم جان راه، نیا در که گرید یارانیبس و مدرس ادیزنده. کندیم خاموش زین

 تنها ته،یمدرن یپروژه تمام از اما و میشویم« متجدد» ما یجامعه و ما امر، ظاهر در

 یعلن مدافعان یهاادعا یهمه با م،یدار دوره نیچه در اآن و میبود دهیچسب ظواهر به

رلمان و زاده بود. پاحرام و یقالب یتیواقع مدرنشرمسار آن حکومت خودکامه، به و

 شیخو یشرق استبداد روال به یول میکرده بود یاندازراه انیغرب از دیمجلس را به تقل

 قیحقت یبرا ینه منابع کاف ی. دانشگاه ساخته شد ولمیانتخاب آزاد به مردم نداد یاجازه

. لباس و میو پژوهش مستقل و آزاد داد قیتحق یو نه اجازه میدیو پژوهش تدارك د

ما و نه نه  یشد ول« متجدد»با چماق و سرکوب  انیاز غرب دیه تقلب زیظاهرمان ن

 یوحقوق فردحق به احترام نه و میها آموختاحترام به قانون را از آن ما مداراناستیس

چه که آن یول میدار «تیامن» که البته. یماند و نه تحزب یباق یرا. نه مطبوعات آزاد

و  ی، بلکه، ترس سراسرقانون پناه در تیو امن قانون تیحاکم نه شودیم دهینام تیامن

یترس سراسر نیما ا یشدهسرکوب تیاز سرکوب خشن است. ذهن یناش یشده یمل

چنان، هم ،یول شودیقانون م نیتدو یبرا ییها. کوششنامدیم تیشده را اغلب، امن

 یرو بر شود،یم دهیامور نام یقانون است و آنچه که قانونمند «حرف مستبد اعظم»

 هم نیعالوه اه. بکندیکه بخواهد غصب م را کس هر اموال رضاشاه. ماندیم کاغذ

سردار  ،رندیبگ را مورتاشید تدا دستور رضاشاه» او، مدافعان از یکی زبان از است یعبارت

 و بعد هم گفت آنها را بکشند. شخصاً رندیالدوله را بگنصرت و رندیبگ را یاریاسعد بخت

به تبعیت از مصدق، شما اگر شاهرگ مرا هم بزنید، در  1«.را داد دستور قتل آنان

 دار و مضحك است. افتد، صحبت از تجدد خندهای که چنین جنایاتی اتفاق میجامعه

 سه دو. شودیم دیتبع رانی، رضاشاه برکنار شده و از ا1323 وریشهر آمدیدر پ

 چنانهم ،زین دوره نیا در. ندک دایپ یاسیس تیفعال امکان مصدق تا کشدیم طول یسال

 .رسدیم یریوزبه نخست 1333که سرانجام در نیا تا پرکار و است فعال

 :ستین ربرداریتفس او دگاهید مورد دو در یول باشد وارد مصدق به که یرادیهر ا

                                                      

 33، ص 1331سید ابراهیم نبوی: در خشت خام: گفتگو با احسان نراقی، تهران،  1
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 . داردیرا دوست م رانیکامل کلمه ا یمصدق به معنا -

 یکی در یرانیا پردازاناستیس انیم رد یدتیعق ییگراو کثرت یباور او به آزاد -

 فرد است. منحصربه گذشته قرن دو

چه که معاندان آن به خواننده اگر. است یگرید یجا در ما خیتار یفهیو اما لط

 ادی یریگدندان زیمصدق چ یاند قناعت کند، نه فقط دربارهاو نوشته یمصدق درباره

 ار مصدق «رهیکب یمعاص» واقعبه تا کندینم دایپ هم را امکان نیا بلکه ردیگینم

 !بشناسد

. بود قانون تیحاکم مدافع و طلبمشروطه یاستمداریعمرش س یمصدق در همه

 یخواهیجمهور به را مصدق -ندینما هیارا یسند که نیا بدون - طلبانسلطنت یول

 یتاکود یهیتوج یبرا دیآیم دست به یانهیزم هیپایب اتهام نیهم از و کنندیم متهم

 شاناوبا دست به یول یستیالیامپر یهاقدرت یبا توطئه 1332مرداد  22 در که ینیننگ

. گرفت انجام رانیا درازمدت منافع هیعل و مصدق حکومت هیعل یاسیس خودفروشان و

 سلطنت از او دفاع مصدق یرهیکب گناه ما، یگرام طلبانیجمهور از یشمار یبرا

 از او تیحما را مصدق گناه اما، یپهلو حکومت فعانمدا از یشمار. است مشروطه

 یهابچه» با تا فرستاد اروپا به یاندهینما یاند که او حتیمدع و دانندیم قاجار یسلسله

 دیبدان مسلم» ب،یترت نیا به و دینما مالقات «احمدشاه عهدیول رزا،یم محمدحسن

در سوی البته  1.«بود یپهلو یسلسله کردن منقرض جهت در مصدق دکتر اقدامات

 یاهدگیو انتقاد را به مصدق دارد و با د رادیا نیعکس ا قاًیدق ،یکاظم بهزاد یآقادیگر 

 یآزاد یمحمدرضاشاه برا یطلبشفاعت یحت که ردیگیم جهینت یجان ناپلئونییدا

 ارشد پسر» ،یعنیداشت.  یخوب« سرانجام»در زمان رضاشاه،  رجندیمصدق از زندان ب

 نظام دور، چندان نه یاندهیآ در و کار، نیا با که دانستیر آن موقع نمرضاشاه د

                                                      

  111، ص. 1331اول، بهار ی هگفتگو با حسین مکی، تاریخ معاصر ایران، سال اول، شمار 1
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زمان هم متهم که، مصدق، هم نیا یاخالق ینتیجه 1«.اش را نجات داده استیپادشاه

است و هم متهم به نجات همان سلسله از  یپهلو یسلسله یبرانداز یبه کوشش برا

 سقوط! 

  !شودیبهتر نم نیاز ا «یعلم» لیتحل

 هب را مصدق و دیگشایم یاتازه یجبهه گفتهشیپ یمصاحبه در هم نژادیغن یآقا

 شارف با» او که است معتقد یحت و کندیم متهم قانون به ییاعتنایب و یشکنقانون

 2.«ختیر بهم را یقانون یهاچارچوب یهمه هاتوده

 .شوندیم مصدق دو شاخه ابهای مذهبی در برخورد ها و گروهاما سازمان

 مرداد 22 یرانیا ضد و یسیانگل -ییکایامر یکه کودتا باورند نیا بر گروه كی

 یشمار. نداشت یحساب و درست مانیا و نید که مصدق به بود «اسالم یلیس» 1332

عنوان را به یاست که عملکرد و یکمتر کس» که شوندیم یمدع را فراتر نهاده و پا یحت

 افتهیدر یکاشان اهللتیآ یعنی زمانش یمذهب یبرره نفوذ قطع یبرا ماسون كی

البته این حضرات حق مسلمی دارند تا مسائل را از راستای منافع اسالم در  3.«باشد

 مطرح رانیا منافع ای و اسالم منافع از شیخو یهاایران و یا حتی براساس برداشت

 که دهندینم حیو توض اندنداده حیبندگان خدا توض یبرا گاهچیه همه، نیا با کنند،یم

 و یسیانگل و ییکایامر «نامسلمانان» نیچرا از آست «اسالم یلیس» بود، نیچن نیا اگر

 وتوطئه  اتییچه از جزدر آمد؟ با آن هاش بیسیانگل یهمتا و ایس یجاسوس سازمان

                                                      

ی مصدق در پرتو جنبش کارگری و دموکراسی ی دموکراسی: کارنامهگرایان و افسانهملی: بهزاد کاظمی 1
این  یصفحه یهبعد در متن به شمار. من21، ص 1111نشر نظم کارگر، لندن، دسامبر سوسیالیستی، 

 کتاب ارجاع خواهم داد.

2 www.tarikhirani.ir/fa/news/131 

، 12، به نقل از اندیشه جامعه، شماره 1313عبدالحمید دیالمه: مصدق از حمایت تا خیانت، تهران،  3

 22، ص 1331شهریور 
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ه امروز کا،یامر دولت یرسم اسناد اساس حکومت دکتر مصدق بر هیکودتا برعل یاجرا

 1گرفت. یادعا را جد نیاست بتوان ا دیبع م،یدانیم

 از دفاع التیتما ،ینید یاها، که عالوه بر ایمان و باورهبخش دیگری از مذهبی

 که مختلف، لیو به دال دانندیمصدق را از خودشان م یتمامبه دارند، زین یمل منافع

 ،نیسرزم آن فرهنگ در شهیر گرید بخش و دارد رانیا استیس در شهیر یبخش

 یالهاگر خودشان هم حزب یدوآتشه نشان بدهند حت یهلالحزب كی را او کوشندیم

وط از سق شیپ انیرانیا از یشمار ،یمیقد ینمونه كیعنوان مثال و به ینباشند. برا

 كیرا در خارج از کشور راه انداخته بودند و در کنار هزارو« انتشارات مصدق»سلطنت 

 نیمصدق بود. هم یهااز نطق یشمار ریشان تکثشاندرخ یکارها از یکی کو،ین کار

 زیاستوان را ن یک نیحس ادیزنده فرد منحصربه و رینظیب کتاب ن،یچنهم جماعت

 كی از که م،یکنیجا اما مشاهده منیا در. زادیمر دست واقعبه که کردند چاپ دیتجد

 كی به شتریب که مجلس در 1321 وریشهر 23 در مصدق مهم و یطوالن اریبس نطق

خاص را انتخاب کرده، و بر پشت جلد  یجمله سه دو تنها ماندیم یاسیس فستیمان

در  2اند.هم با حروف برجسته چاپ کردهاستوان آن یک« یمنف یکتاب موازنه»دوم 

 کردن نیچدست ی. ولستین یدیمن و بااعتقاد بود. تردؤاین که مصدق یك مسلمان م

 دست به یریتصو مصدق از شد، گفته جمالت آن نیچه که بآن حذف و جمله چند

 از یبخش که م،یدانیم هم را نیچه که او بود تفاوت دارد. البته اآن با که دهدیم

 مصدق «ینیدیب»چنان از دست است هنوز هم در که یشواهد یهمه با ها،یمذهب

انان رد جوخود به خو یاسیس و یشخص عمدتاً مقاصد شبردیپ یبرا و سازندیم افسانه

 . دهندیدانستن م یتشنه

                                                      

، ی دکتر مصدقی عملیات سرنگوندرباره CIA یهاسرارکودتا: اسناد محرمانبرای نمونه بنگرید به:  1

 1331ی دکتر حمید احمدی، نشر نی، ترجمه

از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسالم نه برای میل این »برای نمونه، بنگرید به این عبارات:  2
 نه مقتضیات دنیوی و سیاسی عمل نماییم... لوازم آن فقط از ترس خدا و معاد هو آن پیروی کنیم... و ب

 «.ایمنمتهدید کند تا زنده هستم مبارزه می اسالمیت را مسلمانم و برعلیه هر چه ایرانیت و من ایرانی و



 احمد سیف 12 

 را مصدق ش،یخو یدتیعق گاهیجا و تیموقع به بسته ما شانیانداز چپ یبخش

 به ور نهضت» یجلو تا بود آمده که دانندیم یستیالیامپر قدرت آن ای نیا به وابسته

 هم «یتسیکمون رشد به رو نهضت» داستان البته. ردیبگ رانیا در را «یستیکمون رشد

 از یناش باشد، داشته رانیا یاجتماع و یاسیس یزندگ تیواقع در شهیه رکآن از شیب

و  شیخو یآرزوها نیاند بهاست که نتوانستهآن خود پندارباف و معصوم تیذهن

 1قائل شوند. كیتفک رانیدر ا یزندگ یهاتیواقع

 نگدر فره یسرراست یمعنا یبیترک نیاگرچه چن - یرانیا ی«هالیبرال»بخشی از 

ا خصوص ب نیرا به مصدق دارند و در ا رادیا نیا ضینق قاًیالبته دق-ما ندارد  یاسیس

 داشت که یحسن كی و هزار کنار در مصدق که شوندیراه مهم هایاز مذهب یبخش

کن گسترش صافجاده تا رفتیم مصدق جماعت، نیا دید از. داشت یاساس رادیا كی

 سرکوب را خود مخالفان گرید و هایاتوده یکم راگ. بشود رانیا در یستیتفکرات کمون

 رادیز است که در اوآمعبرت و جالب. آمدینم شیپ مرداد 22 یکودتا دیشا کرد،یم

 یملک لیخل ادیبا شاه سابق، و شاه سابق با زنده هایبه مصدق نه فقط مذهب اتهام نیا

 احانطر و پردازانستایس با جماعت نیا بلکه یکالل موریت مصدق، حکومت کار ریوز و

و هم یأرهم( سیسرو جنتینتلی)ا انگلستان و( ای)س کایامر یاطالعات یهاسازمان

راه گسترش  سد عنوانبه هم مصدق، که میکنیجا هم مشاهده ماین 2!شوندیداستان م

که آن  یهم در تلگراف و ردیگیم قرار انتقاد مورد یستینهضت رو به رشد کمون

 یعنوان کسبه فرستد،یسازمان ملل م رکلیها به دبهمان سال در هیفروما استمداریس

 گرافتل نیا در. شودیم سرزنش اوردیکار ب یرو یستیدولت کمون رانیدر ا خواهدیکه م

                                                      

یه مرتجعینی که برعل« مسئولیت»هم هست که برای تخفیف  خوار استعمارمیراثالبته کتاب معروف  1

 اگرای ایران رحکومت مصدق در کودتا شرکت کرده بودند کوشید مصدق و دیگر رهبران نهضت ملی

چهارراه  رسیم به اولوابسته به امریکا بشناساند و اگر این حرف و حدیث درست باشد، که نیست، تازه می

 د؟ کودتا کر« مصدق وابسته به خویش»کنم؟ اگر این چنین بود پس چرا سازمان سیا برعلیه همان هچ

ن دهد که اینشان میخوبی نترنت( بهیمنتشر شده است )اسناد سیا در ا اسناد مختصری که اخیراً 2

ت برای شرک ها بوده است تا بتوانند مرتجعان محلی راهمان سازمان یروایت تا چه پایه ساخته و پرداخته

 . کننددهی تر در کودتا سازمانفعال
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 لیتحم رانیا مردم به یستیکمون دولت كیدر نظر دارد که »که  شودیمصدق متهم م

 1.«کند

ی توان حزب کذایا یك من سریشم نیز نمیاین جماعت نیز به این کار ندارند که ب

 یاساس یدگرگون خواستار که دانست یحزب ای توده را یك حزب کمونیستی دانست و

 از گذشته ها،کردن سهیکكی دست نیا. باشد بوده رانیا یاسیس و یاقتصاد یزندگ در

 یهدهنددر ضمن نشان یفرهنگ و یاسیس مقوالت یدرباره ما یخیتار یدانشکم یافشا

چون حزب توده به  یو استبدادساالر ماست. متهم کردن احزاب شیاندساده تیذهن

آن حزب  كیدئولوژیا تیهو یدهندهاز آن که نشان شتریب ،یستیگسترش تفکرات کمون

 یشهیاند با که ستیاشهیسرکوب هر اند یما برا یمل یسازنهیزم انگریباشد در واقع ب

 یافتهینتوسعه و یبدو یاسیکه در فرهنگ س ژهیوهمسلط بر جامعه همراه نباشد. ب

 ایباشد،  دهیدست کش شیخو یمذهب یاز باورها لیکه به هر دل یهر آن کس ران،یا

. دشویبه آن متهم م گران،ید یاگر هم نداشته باشد از سو ایدارد و  یشیاندچپ یادعا

وارد  اتهام نیا زین نباشند« بازار آزاد»بسته مدافع اقتصاد وگوشکه چشم یکسان به

 ستیما، اگر کمون یو بسته و منجمدشده یاستبداد تیذهن نی. آنها هم در اشودیم

 است نیا ام یاسیس ی. طنز تلخ زندگشوندیم یستیاقتصاد کمون كینباشند مدافعان 

زمانه  یاز قافله یخود نشانهخودبه داشتن یمذهب اعتقادات گر،ید یشمار یبرا که

 در ما یفرهنگ مشکل که باشم گذاشته انگشت نکته نیا بر خواهمیت. مماندن اسعقب

 نیب است ممکن ات،ییجز در چه اگر و است شهیاند یدر عرصه یساالرکهی ران،یا

 ،یساالرکهی یمقوله در ژهیوبه و اصول، در یول باشد زین ییهاتفاوت مختلف یهاگروه

 .کرباسند كی سروته همه

 خطور جماعت نیا ذهن به زین پرسش نینقش مصدق، ا و ریاما در خصوص تأث

 تازهکه  - انیجر كی ای و آدم كی که است ریپذامکان یزیچ نیچن چگونه که کندینم

                                                      

مرداد، انتشارات ایران مهر، تهران  22ایران از پیدایش تا کودتای  ی ملیجبههبه نقل از کورش زعیم:  1

 215، ص 1332
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 نیا یراتینفوذ، تأثو صاحب رگذاریهر چقدر هم تأث -نداشت هم یقبولقابل یدهسازمان

 گذاشته باشد؟  رانیا در امور انیجر بر متناقض گونه

احتماال  ای. ستندین یالهیفرقه و قب چیاهل ه از ناظران هستند که ظاهراً یشمار

جماعت بر  نیحزب باد. ا انِرویپ ازو  ارندیبختچوخ تیوال یاهالکه از  میبهتر است بگو

 یهایبا شاه و کمپان کرد،یمدارا و مماشات م یکه اگر او اندک رندیگیم رادیمصدق ا

 یکاشان مداخالت یجلو داد،یحقوق مبه افسران ارتش اضافه احتماالً آمد،یراه م ینفت

اگر به ساده کردن  1.آمدینم شیپ هم 32 مرداد 22 یکودتا گرفت،ینم را گرانید و

 مصدق که است نیا دوستان نیا یهاحرف یخالصهدیدگاه این جماعت مجاز باشم، 

 نیا البته! نباشد مصدق ستیبایم بدهد ادامه شیخو یکه به حکومت قانوننیا یبرا

گونه که که اگر مصدق آن کنندیم یشانه خال یهیبد ینکته نیا یبررس از زین حضرات

 یهیبد و. یزاهد شدیم بود،ینم مصدق گرید کرد،یم عمل کنندیم طلب جماعت نیا

 !نبود الزم گرید ییکودتا یزاهد چون یریوزنخست هیبرعل که است

 نیا یآتشه دو مخالف یروهاین و اناتیاز جر یمارها، و شحزب توده در همان سال

که  نیدارند که مصدق نه ا یمشابه دگاهیدر مورد مصدق د گر،ید یاحزب در دوره

 – سمیالیبوده باشد، بلکه آمده بود تا نفوذ امپر یو ضد استعمار یمردم یزمامدار

 شیجا پآن به تا یحت یشمار. دینما میتحک رانیا در را - کایامر سمیالیخصوص امپربه

 در» که معتقدند یول خوانند،یمرداد نم 22 یکودتا یرا عامل اصل او اگرچه که روندیم

دولت  هیعل ظاهراً[ 1332 مرداد 22] کودتا» ای و «است کرده لیآن را تسه یحد

 ومتحک هیبرعل« ظاهراً»کودتا،  نیکه اگر ا مینکته کار ندار نیبه ا فعالً 2«.مصدق بود

 و ایس سازمان یسو از که ییهایزیربرنامه همه آن هدف و زهیانگ« باطناً» ،بود مصدق

 چه بود؟  گرفت، صورت رانیاش در ایسیانگل یهمتا

                                                      

مصطفی رحیمی و احسان نراقی هستند که در  انیادترین نمایندگان فکری این گروه، زندهشاخص 1

اند. به برشمرده« های مصدقضعف»عنوان چه که در باال آمد را بهای از آنهای مکرر خویش شمهنوشته

 را بیاویزد؟ خود  یماند که به کجای این شب تیره قبای ژندهقول نیمای بزرگ، آدم حیران می

 212؟، ص 1311الدین مدنی: تاریخ سیاسی معاصر ایران، جلد اول، قم سید جالل 2
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 به یرانیا یکه ما یاما که تا زمان میبگو دیچنان ادامه دارد. باهم داستان نیو ا

 ریقح منافع دگاهید از نه را مسائل و مییاین بخود و میابین دست یدرون آرامش یاندک

 نیا م،ینکن لیو تحل یمان بررسیمل و یاجتماع منافع یراستا در بلکه ،یگروه و یفرد

 تا. افتاد نخواهد اتفاق زین یامعجزه جیساز ما ادامه خواهد داشت و هافسرده تیوضع

 و خود یبازنگر به تیقشر از رها یذهن و باز یچشمان با مینخواه ای و مینتوان که یزمان

 بازهم معماها نیا از میبپرداز زدانیچهمه دیاسات و آقاباالسر بدون شیخو معاصر خیرتا

 یتر کسکم و نباشد یریپذتیمسئول که یوقت د،یدید چه را ایدن کار. شد خواهد مطرح

 انگمیب» که شودیم نیا جهینت کند، خلوت شیخو با شیدر وجدان آگاه و ناآگاه خو
 ،یهنیم ضد اقدامات همه نیا ت،یمشروط دوران رانیزونخست از كی چیه دوران در

توجه دارید که  1«.است نگرفته صورت ما کشور در یاساس قانون برخالف و یآزاد ضد

حکومت  یسالهسه یدوره ران،یسلطنت در ا یسال پس از سرنگون 23 حتی مدعی،

 یکتاتورید» گرید یمزدبهقلم قول به ایبه قضاوت نشسته است! و  گونهنیامصدق را 

اشکال  نیکه دکتر مصدق گسترده است از رسواتر یکه شاخ و دُم ندارد. بساط

 «دیکتاتوری فاشیستی»و روشن نیست که آن بساط اگر  2«.است یستیفاش یکتاتورید

 ! بستیرا نم ریآن همه حق یمزدانبهبود، چرا دهان قلم

 درهم همه -باشد یزیچ نیاگر چن - ارهایاستبدادزده، مع یفرهنگ یدر فضا ،یبار

 اگر کردن قضاوت ،یزندگ یهاتیخوان با واقعهم و یمنطق یارهایمع نبود در. زدیریم

 ستندین مهم واقعبه که شود،یم عمده یمسائل. شد خواهد دشوار اریبس نشود، رممکنیغ

 یاتیح یتیما اهم یشناخت و درك بهتر زمان و زمانه یکه برا یعکس، وجوهبه و

 غفلت یاصل لیمسا یکه از بررسی. در حالرندیگیمورد توجه و التفات قرار نمدارند، 

که انگار گردش ثوابت و  شوندیگونه مطرح مپاافتاده، آنشیپ اریبس یمسائل شود،یم

                                                      

، به نقل از اندیشه جامعه، شماره 1332ی مرداد محمود کاشانی، انحالل مجلس هفدهم، محور توطئه 1

فش . در سرتاسر این نوشته همه جا تأکید از من است مگر این که خال33، ص 1331، شهریور 12

 تصریح شود.

 211، به نقل از زعیم: همان، ص 1331دی ماه  21ی شهباز، روزنامه 2
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 یبلبشو و تشتت نیچن نیا در. دارند یبستگ تیاهمکم نکات نیهم به زین اراتیس

نشان تا ردیگینم قرار گرید یآجر یرو یجرآ و رودیم هدر به هاتیقابل ،یفرهنگ

 به یوقت که است خاطر نیهم به و. ماندیباشد که م یساختمان یغاز بناآ یدهنده

 و میابییم یته نیمسک بیج مثل را آن م،یکنیم رجوع خودمان یخیتار تیذهن

ار دگاه خنده ییگواغراق صورت به که ماست یخاطره و ذهن افتنی یته نیا یجهینت

که در تمام  یملت میشویم یمدععنوان مثال به .شودیگر مجلوه خود خیتار یما درباره

خود محروم بوده، مبتکر  یانسان و یفرد حقوق نیترییاش از ابتداخیطول و عرض تار

 انگار هم انیمدع نیا ذهن به! شودیم یدر جهان معرف« حقوق بشر» یو آغازکننده

شامل « حقوق»از آن  یکوچک یگوشه یحت چرا پس بود نیچن نیا اگر که رسدینم

باور  ،یخیتار تیبودن ذهن یخال یآمدهایاز پ گرید یکینشد!  انیرانیحال خود ا

چه که تکرار آن ست؛ین یکه تکرار شدن خیاست. تار خیما به تکرار شدن تار یگسترده

 یلم یحافظگیب یهجینت که ماست خود یهایشیاندساده و اشتباهات واقعبه شودیم

 یزدگدل نیماندن ذهن و حافظه و ا یته جیاز نتا گرید یکیماست. من بر آن سرم که 

 یداریکه به اصل و اصول پا میشویم یکه در وجه عمده، مردم شودیم نیما، ا یخیتار

 . میکنیبه آن اصول عمل نم م،یاگر هم، اعتقاد داشته باش ایو  میاعتقاد ندار

 رماهیت 15 روز در. کنم اشاره یدتیعق یاصولیب نیا از نمونه كی به دیاجازه بده

 یسر یاعتماد دادند. در جلسه یأنفر به مصدق ر 53مجلس،  یندهینما 11 از 1331

مثبت  یرأ قوام یریوزنخست به ندهینما 13 حاضر، یندهینما 12 از، 1331 رماهیت 21

 مصدق دکتر به نفر 11 حاضر یندهینما 13 از، 1331 رماهیت 31روز بعد، در  5دادند. 

 تن 13 که یمجلس همان، 1331 مرداد 3 یجلسه در گذشته، آن از. دادند لیتما یرأ

[االرض یمفسد]ف»داده بودند، احمد قوام را  یأقوام ر یریوزنخست به ندگانشینما از

 ییاال و دارامو یهیکل قانون نیا موجب به ،یقانون مجازات و بیتعق بر» عالوه «شناخته

ناگفته روشن است  1.«گرددیاو خارج م تیمنقول احمد قوام را از مالک ریمنقول و غ

 یندارد. وقت یتوجهاعتقاد به اصول تفاوت قابلآمد عمل نکردن به اصول با عدمکه پی

                                                      

مرداد، تهران، انتشارات ایران مهر،  22ی ملی ایران از پیدایش تا کودتای به نقل از کورش زعیم: جبهه 1

 .232، ص 1331



  

 
 

 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما 17

 هانیچدورقاب بادمجان و هاچاپلوس دور دور و رودیها به هدر مضوابط نباشد، صداقت

 و باشد ای و نباشد یضوابط یوقت. هستند یاجامعه هر در و یادوره هر در که شودیم

 بخواهم اگر و خوردیکس در وجدان آگاه اجتماع محك نمچیه نشود، عمل هاآن به

حساب  ینگارخیتار هم که شودیم نیا انیجر بدهم، ربط یبازنگر نیا به را نکته نیا

 به راگ خیتار یبررس من، اعتقاد به. ستین کتاب و حسابیب یو کتاب دارد و هم نقاد

 یزیرآماده شدن و برنامه یاز اکنون برا یترجامع دانش و درك به دنیرس منظور

 از گره هک ماندیم كیآکادم یهایکنجکاو به شریب نباشد، ندهیآ یمؤثرتر برا و دتریمف

 هر خ،یتار که کنمیگزاره آغاز مشیپ نیا از پس. کرد نخواهد باز یاجامعه و یکس کار

 كیدمآکا عمدتا یهایکنجکاو دست نیا به دادن سامان یبرا گذشته ینیبازب باشد چه

 ینگرش نیچن. دانندیم گذشته در عیوقا ثبت را خیتار که یکسان ستندین کم. ستین

 هر در خ،یتار به من نگاه در. ستیکارساز ن یکننده است ولسرگرم اگرچه خیتار به

سؤال یبرا پاسخ افتنی دیبا یاصل هدف میزنیم دست یخیتار یسبرر به که یمقطع

اگر انقالب مشروطه را سرآغاز . زنمی. مثال ممیباشد که در آن مقطع خاص دار ییها

رن مدشایپ یهگذشته است. ما از جامعآن  ازاز صد سال  شیب م،یبدان رانیا در «تهیمدرن»

 تمدن» یهادروازه از محمدرضاشاه عصر به ،یرضاشاه« تجدد»عصر قاجار، با گذشتن از 

 «یمحمدرضاشاه یتهیمدرن» ههم آن و «تجدد» همه آن با بعد، و م،یگذشت زین «بزرگ

 ! میآن هست که در یتیوضع نیبه ا میبازگشت ،یخیچشم بهم زدن تار كیدر

 پرسش نیا یبرا دیبا که دانمیم. ستین دلچسب مجموعه نیا که دانمیهم م من

 نیا چرا و است بوده چه سال صد نیآورد ما در ادست که میکن دایپ ستهیشا خپاس ،یاساس

 م؟یاشده نیچن

 را دوا نخواهد کرد.  یدرد رانیمعاصر ا خیتار فیندارم تحر دیپاسخ هرچه باشد، ترد

 خیتار .بماند دینبا و نماندینم گذشته در یول شودیم آغاز گذشته یبررس از خیتار

 ندکینم قناعت دادهایرو نیا ثبت به یول دهدیم دست به را دادهایرو یضرورت توالبه

 نداشته ودوج نظر اتفاق یخیتار یدادهایرو علل یبررس در که ستین دیبع. بکند دینبا و

 یدادیرو هر. افتندینم اتفاق خالء در دادهایرو نیا که دارد صحت یول باك؟ چه. باشد

 و علل نیهم با و ندهیآ یدادهایرو با شیهاآمدیپ یمبنا بر و دارد یعلل شیخو یبرا
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از  یکیها رابطه نیا دنی. وارسخوردیم وندیاش به گذشته پوجودآورندهبه عوامل

 است.  یخیتار یبررس كیاهداف  نیترعمده

 

 ما یکنون طیشرامصدق و  -2
و  و اربابان غارتگر یبوم نیمرتجع نیننگ یتوطئه شیسال پ 11که  میتر گفتپیش

بار هتلخش را ب یوهیم و دیرس یروزیپ به مصدق دکتر حکومت هیخوارشان برعلجهان

 یکودتا نیتلخ ا یوهیم كی شودیراست م و چپ از که ییهایسازخیتار یبا همهآورد. 

که با انقالب بهمن  بعد از آن بود یساله 25 یحکومت وابسته و خودکامگ ن،یننگ

 ردنک تجربه از هایرانیبود که ما ا نیا گرشید یعالوه برآن، ضرر اصل .ختیفرور 1353

 هآورد ارمغان به هم «ساواك» ما، یبرا که دینکش یطول. میبود شده محروم یدموکراس

ر گرفتا بعد از مصدق، عمدتاً حکومتگران که گفت، دیبا یپوشپرده و تعارفیب! بودند

 یپس از فروپاش یکه نگران سرنوشت مملکت باشند. حت نیخود بودند تا ا یهابیج

کرده است. چه  رییتغ رانیا در زهایچ یلیخ یول میادهینرس یسلطنت، اگرچه به آزاد

بر او  یگونه اتهامچیسال، معاندان مصدق از بستن ه 11 نیسال و چه در ا 25در آن 

 یگرید ریتا از مصدق تصو ندکار گرفتهرا ب یامکانات مملکت یاند. همهنکرده یخوددار

 گذاشتندیم هیما رانیو منافع ا ییگرایهند و موفق نشدند. اگر در گذشته از ملبد هیارا

 استار نیکم در هم زیاز سقوط سلطنت ن پس، دندیکشیرا به رخ م «انهیداه یرهبر»و 

ناتوان از درك رمزوراز مصدق، معاندان او  د.وشینشد و نم یاند. ولنکرده یگذارهیسرما

 تیمصدق در ذهن تیموقع یمتوسل بشوند. ول زیجنبل ن نمانده که به جادو و یزیچ

 ردکیندارند. او چه م گرانیاو چه داشت که د دید دیندارد. با دهیچیپ یرمزوراز هایرانیا

 خواهند؟ینم گرانید که خواستیچه م رانیا یکنند؟ او برایاند و نمنکرده گرانیکه د

 ذهن از هنوز که ستیاو چ یاردهخو و سال دو دولت رمزوراز ساده، عبارت كی در و

 کنم. یوجوه را معرف نیبه اختصار ا کوشمیم رود؟ینم هایرانیکار ما افراموش

 

 دولت مصدق یاستراتژ
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باشد، به  -نه اهداف دولت او  -امور  یاداره یوهیش دولت، یاستراتژ ازاگر منظور  

 .گرددیش بر مکینزد اناریمصدق و  یاش به صداقت و پاکدامناعتقاد من، بخش عمده

 نه گر،ید یسو از. کردیشان معما طرح نمیبرا و زدیدر حجاب با مردم حرف نم او

البته بودند  -ش کینزد ارانی نه و بود آمده یدولت مقامات از یخواررانت یبرا خود

پشت کردند  یراه به حکومت ملمهین از دندینرس یحکومت« رانت»به  یکه وقت یکسان

 . کردندیم دیچه که نباآنو کردند 

اغلب  یکه وجه مشخصه یجالب است، در مملکت میگویعنوان معترضه مبه

 یزور یبود، با همه یستانو رشوه یسال گذشته فساد مال 153در  پردازانشاستیس

 یاز فساد مال یشاهد نیتراند کوچكهنوز نتوانسته یاند ولسال زده 11 نیکه در ا

 با را مصدق محك، كی نیبا همکنند.  دایپ ارانشیدوستان و  نیتركیمصدق و نزد

 1شود هر که در او غش باشد. یروهیس تا دیبسنج او از بعد و قبل دولتمردان

 یدارمملکت یوهیافسوس دارد قطع ش یجاد جچه که به گمان من، بهآن یول

 نیننگ یتاکود نیا یفاجعه میتا نگذار سازدیم یاست که ضرور نیهم مصدق است.

ذهن»خصوص  نیکه بخواهد در ا یازهیحذف شود. هرکس با هر انگ هایرانیاز ذهن ا

 .ستین رانیگزاران مردم اخدمت و دوستان از گمانیب کند، «ییشو

 2خوردند،یزنده مزنده را شاه مخالفان که داشت را «هانیگیچ»اگر شاه عباس 

 اش:از مدافعان دو آتشه یکیرضاشاه هم به قول 

ردا و بعد ف کردیم یباز تخته شب بود ریرضاشاه در گرگان با سردار اسعد که وز»

 3«.دیبکش تهران را او دیصبح گفت ببر

                                                      

اساس نقل شفاهی  رالحالی است دریك مصاحبه، آن هم بکه هست ادعای آدم معلوم« شاهدی»تنها  1

یك عدد اتوموبیل  -1131 زمان با انقالب مشروطه درهم تقریباً - از یکی دیگر که مصدق درسال فالن

« واردات اتوموبیل»آن دوران  که دراست این اما اش را نپرداخت! نکته از فرنگ وارد کرد ولی تعرفه

 آن در رفته باشد!  ای باشد تا مصدق از زیر بار پرداختنداشتیم که برایش تعرفه

 123-125جلد دوم صص  1353نصراهلل فلسفی: زندگانی شاه عباس اول، دانشگاه تهران،2 

 33، ص 1331 سید ابراهیم نبوی: گفتگو با احسان نراقی: در خشت خام، تهران 3
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 هک بودند هم نپرس و بکن انیمجر گریو د یو پزشك احمد یالبته سرپاس مختار

 شیاندساده تیذهن که است یوحشت و ترس همان نیا و پراکندندیم وحشت و ترس

 ! نامدیم «تیامن»ن را آ ما

 بودند سوادیمانده بود، مردم بعقب جامعه خب، که دیتان را خوش نکنهوده دلیب

 : بودندشناس هم که جامعه ینراق یآقا یمضحك و مسخره یادعا به ایو 

مانده عقب مردم یبرا است ممکن چگونه که ستیدرك ن قابل هایامروز یبرا نیا»

اصل نبود. اما راه، بانك، مدرسه، اقتصاد رفت ینباشد. آزاد امور یمحور اساس یآزاد

  1«.بود یاساس تیامن و نیوآمد، قوان

 ه،رضاشا از سرآغازش نه رانیا «تجدد و سمیمدرن» ستین که باشد درست نیاگر ا

 میعظ دانیم ساختن و یکاروانسراساز و راه همه آن با بود شده آغاز عباس شاه از بلکه

 نشان ینکته، برا نیو هم ،یخیبرجسته و ماندگار تار یهیابن همه نیا و اصفهان در

 است.  یکاف دگاهید نیا یدادن پرت

 یجا به رانیا یاسیس نظام که شودیم نیا امور یاداره یوهیش نوع نیا آمدیاما پ

 به زلتزل. است متزلزل شهیهم ل،یدل نیهم به و ستدیایم سر یرو پا یرو بر ستادنیا

 گرید یسو از خشونت و ییسو از توطئه به باور یاصل منشاء ترس و زندیم دامن ترس

 اعمال خشونت ش،یخو ازاتیحفظ امت یترسو هم باشند برا یاست. صاحبان قدرت وقت

و  یمل یفرهنگ یمجموعه نیخاطر است که اعمال خشونت در ا نیو به هم کنندیم

ام و نظ تا نظام را حفظ کنند کنندی. صاحبان قدرت اعمال خشونت مشودیم یسراسر

حضرت، تنها پس از خشونت است که یبه قول اعل ای کندیم رییتنها با خشونت تغ زین

گر خشونتندارند هم نظاره یآنان که قدرت صد البته، و !شودیم دهیشن« انقالب یصدا»

 !شیالع نصف شیالع وصف که میدانیم فرهنگ نیا در میاند. چرا؟ هر چه باشد از قد

تا زمان سقوط در  ستمیکه حداقل در قرن ب ینظام رانیا در که روست نیاز هم

 و تنداش یتیمشروطه بنا شده باشد که در آن شاه مسئول یبرمبنا ستیبایم 1353

به و گذشتیم آزاد انتخابات بر یمبتن بود که از مجلس ینیقوان یتنها امضاکننده

درآمد که در آن وکال و  یه صورت نظامعوض مجلس و وزرا مسئول بودند، در عمل ب

                                                      

 12همان ص  1
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 نگرد به هاتیمسئول یو همه -نبودند  یاکاره عمالً چون - نداشتند یتیوزرا مسئول

 رندهیگمیتصم تنها عمل، در یول نداشت یتیمسئول قانون براساس که بود افتاده یشاه

 بود. 

 ! دیآن دوران را بخوان یاسیخاطرات بزرگان س است یکاف

ردم باز م یاگر چه انقالب بهمن نظام سلطنت را سرنگون کرده است ول زیاکنون ن

به و بلند یصدا به دیبا. زیگرتیمسئول زیمندان نحق و حقوق، و قدرتیاند و بکارهیب

مردها و زنان  یاگر همه گر،ید یدر هرکجا ایباشد  رانیا در خواهدیتکرار گفت که م

 نیبرقصند با ا روز هم چاچاشبانهش کنند و نئومتال گو یقیپانك هم بشوند و موس

 یباق یانوسیدق عهد اساسش در که چرا. شودیمدرن نم امور، آن جامعه یاداره یوهیش

به گردن  هم یتیمسئول عتاینداشته باشند طب اریافراد اخت یاجامعه در یوقت. است مانده

با  ،تیباشد و نه مسئول ارینه اخت شیاعضا یکه در آن برا یاجامعه ی. برارندیگینم

رنگ و روغن زدن به  ایدامن و  یکوتاه راه و احتماالً یساختن چند ساختمان و مقدار

 . مزهیست هم لوس و هم بیافهیو تجدد سخن گفتن لط تیزلف جوانان، از مدن

ارها ک نیکه ا دیفهمینم رانیدرازدامن ا خیدر تار کس چیه دیکن فکر که نینه ااما 

 . ریخ .راند فرمان نیسرزم نیبر ا یگرید یوهیبه ش دیباو  غلط است

ال و س دو به دیخواهیم نمونه بشود، تا نگذاشتند یول شدیم دیچه که بااگر از آن

یلوپه انتیو خ تیکه درکنار آن همه توطئه و جنا دیحکومت دکتر مصدق بنگر یاند

بسته شد و  یانه روزنامه گرانید و هایحائر و هایمک و هاییبقا و هایبهبهانطلبان و 

هد ع یاسیکه فرهنگ س یبه زندان افتاد. در مملکت دهیعق انیبه خاطر ب ینه کس

 ریزنج و غل به را منتقد و تابدیبرنم را طلبه كی ای و بخشدار كیاش انتقاد از یانوسیدق

 صدقم دستورات نیاول از یکی -دارند و داشتند خود یجا گرید که «بزرگان» -کشدیم

 :که سدینویم کشور کل یشهربان به آن در که است یابخشنامه یریوزنخست از پس
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 نوشته چه هر شود،یم نگاشته جانب نیچه راجع به شخص اآن رانیا دیدر جرا»

و ادامه  1.«ردیگ قرار تعرض و اعتراض مورد دینبا باشد نوشته که کس هر و باشند

 اخطار هم مورد نیات قانون عمل شود و تازه در اوفق مقرر بر موارد ریسا در که دهدیم

 یبرا یمزاحمت که دییفرما صادر باب نیا در الزم دستور مربوطه نیبه مأمور» دهد،یم

در تمام که  ستیاشاره کاف نیهم مصدق یمنشاز دموکرات 2.«نشود فراهم اشخاص

 یبه گفته .بود هوفادار ماند شیخو یبخشنامه نیا یواژهواژه به ش،یمدت صدارت خو

ولی هیچ  3«داشتند یدشمن او حکومت با هیکم هفتاد نشردست» یمیعظ نیفخرالد

 یورهد ایشاه و  یبا دوره دیکن سهیمقا دیهم اگر دوست دار ای تعطیل نشد. بازنشریه

حوزه از مصدق الگو  نیدر ا د،یی! بفرمامیریبگ« الگو» ییاز جا میخواهیبعد از آن! م

 کنند و نفس بکشند.  یبدون آقاباالسر زندگ هایرانیا دیار! بگذدیریبگ

 و بگذرم میرا هم بگو نیپس ا زنمیمصدق حرف م یدولتمدار حاال که دارم از مرام

 رد که دینیاما و اگر نداشت. بب یو حق و حقوق فرد یکه اعتقاد مصدق به دموکراس

 -به ما بر نخورد  - ما و کندیم چه مصدق ش،یخو یدتیعق معاندان از یکی به برخورد

  م؟یکنیسال بعد چه م 11

خصوص نطق را بخواند و به 1322اسفند  11هرکس که متن مذاکرات مجلس در 

عمق  اد بنرا از نظر بگذار ییطباطبا نیاءالدیدضیس یمصدق در مخالفت با اعتبارنامه

 بیصورانجام تس اءیدضیس ی. اگرچه اعتبارنامهشودیآشنا م اءیدضیمخالفت مصدق با س

 اءیضدیسمخالفت مصدق،  یجهیدر نت عمدتاً که شود گفته اگر ستین اغراق یول شد

لستان انگ در موقع لزوم به کار دربار و احتماالً توانستیکه م یاسیرجل س كیعنوان به

ده دو سه سال بعد، که قوام دست به بازداشت گستر دیبنگر یانتفاع افتاد. ول زیاز ح دیایب

 :سدینویچه م شیخو یهیاعتراض در مصدق زند،یروزنامه م و بستن

                                                      

، گردآوری دقهای دکتر مصنامه، 1333اردبیهشت  11نامه دکتر مصدق به شهربانی کل کشور، مورخ  1

 115، ص 1335جلداول، تهران  محمد ترکمان، تهران،

 115همان، ص  2

 221، ص 1323فخرالدین عظیمی، حاکمیت ملی و دشمنان آن، نشر نگاره آفتاب، تهران  3
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امر  به است ماه نه بیقر که ییطباطبا نیالداءیدضیس یجناب آقاهو اما راجع ب»

نیا چند هر. کنند دیتبع را شانیخواهند ایاکنون از قرار مذکور م و فیجناب توق آن

مسائل اظهار  از یاپاره در شانیا به نسبت یمل یشورا مجلس در را خود اتیجانب نظر

 فیتوقهاست که ب یاکنون از نظر حفظ اصول و احترام به قانون مقتص یام، ولنموده

 ای و دیعتب علت ذکر بدون که یاشخاص تمام و شانیا دیتبع به میتصم ای و یرقانونیغ

 اتموکرد حزب رهبر که دارم نیقی. بالعدل یبقیاند خاتمه داده شود. الملك شده یزندان

 غائله و اشخاص نیا که شد نخواهند یراض شده روزها نیا گرفتار خودشان که رانیا

  1«.لعنت کنند یحکومت دموکراسبه و نموده ناله آنها

  .بعد ایشاه و  یزمانه با دیکن سهیمقا را نیحاال هم

سلطان شدن رضاخان درگرفت، مگر مصدق در  یزمزمه یوقتترها، شیپ یحت

 :نگفت شده نیچدستهمان مجلس 

 ایآ. کنندیمقام سلطنت را اشغال م و شوندیالوزراء سلطان مسییر یخب، آقا»

 پادشاهش است مشروطه که یمملکت كی دیبگو تواندیکس مچیه ستمیب قرن در امروز

خوانده و کرده و درسلیتحص همه انیآقا میبزن را حرف نیا ما اگر است؟ مسئول هم

کس چیهم پادشاه مسئول. هآن شوندیم مملکت پادشاه شانیا هستند، پلمید یدارا

سییر است پادشاه مییبگو و میبکن ییقهقرا ریس اگر و بزند تواندینم یحرف نیچن

 .«است صرف استبداد و ارتجاع نیا است زیالوزراء حاکم همه چ

 و ادامه داد:

. اندهبود مرتجع اندهبود یآزاد مخالف اندبوده بد هیقاجار نیسالط که مییگویما م»

. میکنیم ییقهقرا ریالوزراء پادشاه شد. اگر مسئول شد که ما سسییر یآقا حاال خوب

 ییقهقرا ریس خواهدیم هایزیرخون همه نیا و سال ستیب از بعد ما مملکت امروز

 شخص كی که باشد طور نیا هم زنگبار در کنمیمثل زنگبار بشود که گمان نم و بکند

 .«باشد مملکت مسئول هم و باشد اهپادش هم

                                                      

    11اول، ص  های مصدق، جلدنامه ،1325دی ماه  5السلطنه، مصدق به قوام یسرگشاده ینامه 1
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 یکاف لیالوزراء را دلسییکه خدماتِ رضاخان ر یو در برابر استدالل سست کسان

 :دیگویم دانستند،یم او شدن شاه یبرا

 یالوزراء پادشاه بشوند، آن وقت در کارهاسییر یآقا که میخوب اگر ما قائل شو»

 زمان در کندیم ترشح شانیاز ا که امروز یآثار نیمملکت هم دخالت کنند و هم

کل قوا  یالوزراء هستند، فرماندهسییر هستند، شاه. کرد خواهد ترشح هم سلطنت

من به فحش هزار عقوبیدیو آقا س دیام بکنتکههستند، بنده اگر سرم را ببرند و تکه

 1«.رومیها نمحرف نیا بار ریبدهند ز

 بخورد؟ ما امروز درد به که میریبگ ادی هم یزیچ اظهارنظرها نیا از میتوانیم ایآ

 یآزاداوست به  ریباور انکارناپذ یکیجا به گمان من مهم است نیچه که در ا. آنحتماً

. من نظرم قانونعمل کردن اوست به  یگریو د یو حق و حقوق فرد یو دموکراس

 و نیسرزم در یول کرد لیتبد خوب قانون به شودیم را «بد» قانون که است نیا

 هم تره ،یپوشش هر در مملکت نیقوان یبرا ینباشد و کس یمدارقانون که یفرهنگ

 بعد رانیا به دیخواهیم نمونه. شودینم بند آجر یرو آجر مملکت آن در نکند، خورد

 !دیها بنگرسال نیا یهمه در مصدق از

 هک مجلس در هادگاهید نیا انیب از بعد قرن ربع كی یوقتاست که  نیتأسف در ا

 کوشدیو م شودیم ریوزدوست نخستمردم یزادهاشراف نی، همبه آن اشاره کردم

کرده بود، و با  ریتصو یدرستکه خود به ردیبگگونه استبداد و ارتجاع را همان یجلو

 فراهم یو امکانات برساند ستمیرفته به قرن برا رفته رانیکه بود، ا ییهایسخت یهمه

، از شاه و گدا، مال و چپ، میرا در عمل تجربه کن یکراسو دمو یکند تا ما هم آزاد

و  رسندیمصدق به وحدت م یهاناکام کردن کوشش یو مستبد، همه برا «لبرایل»

 یجاسوس یهاسازمان یو همگام یماه، با همراه هشتسرانجام بعد از دو سال و 

 و استیدرِ س حکومت او کودتا کرده و هیبرعل ،یداخل نیمرتجع و یسیانگل و ییکایامر

 .اندازندیکار مهو منحوس ب یمیقد یهمان پاشنه بر را رانیا فرهنگ

                                                      

انتشارات « ها و مکتوبات دکتر مصدقنطق»شمسی، به نقل از  1331ه نهم آبان نطق مصدق در جلس 1

 .13-5 ، صص1311مصدق، 
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 مانگ به باشد؟ دیمف هم امروز تواندیم یاستراتژ نیا ایآ اول، پرسش به میبرگرد

تثاب شیخو یباورها در نباشند، صادق و پاکدامن ما، نیامروز یاسیس رهبران اگر من،

 و یآزاد به را خود باور ندارد، یانهیدر حرف که هزقدم نباشند، درعمل و نه فقط 

 یبه حق و حقوق فرد -گونه که مصدق نشان داده بودآن – ندهند نشان یدموکراس

 یربهتج از دیبا که یدرس نیاول من، گمان به. برد مینخواه ییاحترام نگذارند، راه به جا

 حقوق به او ریناپذلخل اعتقاد و یزیگرو خشونت یمصدق گرفت، صداقت و پاکدامن

 ست.یفرد

 

 یتیارباب و رع یمصدق و مقوله
دولت مصدق در برخورد  یاول، سابقه: بکنم اشاره نکته دو به دیجا اجازه بدهدر این

مثال  ینبود. برا یته شود،یکه اغلب ادعا م یو کشاورزان به صورت یکشاورز لیبه مسا

 سهم ادیازد یقانون یحهیکانه در دهات، الالغاء عوارض مال یقانون یهحیبه ال توانیم

و  ،یمبارزه با آفات و امراض نبات یقانون یهحیال ،یکشاورزان و سازمان عمران کشاورز

نیزم یزادهاشراف كی مصدقکه  میداشته باش ادیبه دی، بادوماشاره کرد.  گرید یردامو

 هم گرید ی. از سوداشت هم رانیداران، درد انیاشراف و زم گریکه برخالف د بود دار

 مرداد تا داشت را خراسان التیا یسال قبل از مشروطه که حسابدارده از که میدانیم

 نیترتناوب از بانفوذبه کردند کودتا او حکومت هیبرعل یریوززمان نخست در که 1332

 شیپ رانیسلطنت در ا رییکه مقدمات تغ یوقت 1331بود. در آبان  رانیا استیمردان س

 آشنا او یاسیس یباورها با ما کندیم رادیکه در مجلس ا ینطق استوار با د،یآیم

انتظار که  نیهمه، ا نیبا ا .ماندیم وفادار آن به عمر انیپا تا که ییباورها. میشویم

 توانستیدشمنان است، م یکه از همه سو در محاصره یس دولتأدر ر یآدم نیچن

به گمان من، انتقاد  ،بردارد یاساس یگام یتیو رعدادن به نظام ارباب  انیپا یبرا

 احتماالً نیا. دارد انهیگرااراده یبرخورد لیمسا به و خیتار به که است یادهینسنج

راه رشد »بعد از سقوط مصدق به صورت  یهااست که در سال یدگاهیهمان د یدنباله

 «هل» را «یبورژوازخرده»شد که اگر  زهیتئور یورواردوگاه ش در «یدارهیسرما ریغ

. من هم با خبرم دهدی! که البته نمداد خواهد انجام را یکارگر دولت كی فیوظا یبده
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مصدق تاخته بر – واقعبهراست  یظاهر( ول)به -از موضع چپ  یسندگانینو ژهیوکه به

است که  نیمن ا یساده جواب! نداد انیپا رانیا در یتیاند که چرا به نظام ارباب و رع

 ودبهب یبرا اگرچه. بکند را کار نیا توانستیمصدق، نم یطبقاتبا مختصات  یدمآ

 حکومت خصوص در. کردم اشاره مورد چند به که برداشت ییهاقدم دهقانان یزندگ

 حکومت هیسواد نبود که برعلکم ایو  سوادیب یتوده نیا که داشت خاطر به دیبا مصدق،

مصدق  با حکومت گوناگون لیدال به که بودند «اننخبگ» نیا بلکه زد کودتا به دست او

برود که چرا  یمردم عاد یچه به سوآن از شتریب انتقاد شترین یعنینبودند.  یشدنجمع

 ینخبگان را نشانه برود که برا دینکردند، با تیحما یکاف یاز حکومت مصدق به اندازه

رانهیروختند و حاال پمنافع درازمدت مملکت را به اجانب ف شیخو یشخص ریمنافع حق

چنان بود چرا مردم به دفاع  و نیکارند که اگر مصدق چنهم طلب میسر دو قورت و ن

 دممر مصدق از قبل تا مملکت، یاسیس فرهنگ در متأسفانه! بودند نکرده امیاز او ق

 یکه برا ییهابحران ینبودند و مصدق هم با توجه به همه یاکاره و نداشتند وجود

تحوالت الزم و  یداخل استیس یتا در عرصه افتیامان ن کردندیم جادیااش حکومت

 د.کن جادیرا ا یضرور

 

 مصدق و کارگران
جا هم کاربرد داشته نیام در اداده یقبل پرسشکه به  یپاسخ کنم بخشی ازفکر می

 هم ییادعا مورد نینبود و در ا یکارگر یگراحکومت چپ كی یندهیباشد. مصدق نما

 یحکومت مل - یمیعظ نیفخرالد دکتر درخشان کتاب کنمیم شنهادیجد پبه .نداشت
 انیرج. دیشو آشنا بهتر بود آن در مصدق که یطیشرا با تا دیرا بخوان -و دشمنان آن 

 یاجرا نگران شتریاش بیدرآوردمن یهالیحزب توده بود که در تحل چپ غالب

 من یما ول یبپردازد. در زمانه انریا لیکه به مسانیا تا بود یشورو یخارج استیس

 یرا برا یاز رفاه ماد یگسترده که حداقل یااست که بدون داشتن برنامه نینظرم ا

گان و گشن انیبا گدا یاسخن گفت. جامعه توانینم یکند، از دموکراس نیهمگان تضم

 فیتعر یاوهیرا به ش یکه دموکراس نیدموکرات هم باشد، مگر ا یاجامعه تواندینم

 نداشته باشد. یکه با فقر گسترده تنافض میکن
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 یمل یمسألهمصدق و 
در  1321آذر  21در او ی مسایل ملی، به نطق در پیوند با نگرش مصدق درباره

 .کنمیاز آن جلب م ییهاو توجه شما را به گوشه اشارهمجلس 

از ممالك مثل دول متحده  یکه دولت خودمختار در بعض کنمیمن عرض نم»

 فراندومر با دیبا خودمختار دولت که کنمیم عرض یول ستین سیئسوو  یشمال یکایمرا

 یولتد نیچن لیتشک یاجازه امروز ما یاساس قانون( است حی)صح شود لیتشک یعموم

 رانیداد مملکت ا یرأ ملت اگر میممکن است ما رفراندوم کن (.است حی)صح دهدینم

 ستمین مخالف چیه بنده... شود فدرال دولت سیئسو و یشمال یکایامر متحده دول مثل

 اراتیاخت كی که باشد بهتر یفدرال دولت دیشا. شود یفدرال دولت رانیا مملکت که

  1...«کنند موافقت یمرکز دولت با هم بعد باشند، داشته یداخل

 ض،یکن کردن هر نوع تبعشهیاست که بدون ر نیما، نظرم ا یاما در دوره و زمانه

 سخن گفتن از اصوالً زبان، ای و تیمل ای و باشد تیجنس براساس ضیتبع خواهدیم

است که چهارگوش دارد. در  یبه گمان من، سخن گفتن از مثلث یو آزاد یدموکراس

 یمخالفم، چون برا یپاره شدن هر کشورپاره با است حاکم جهان بر که یطیشرا

 نیدرع یخواهند شد ول یترمالهضسهل «یهالقمه» ریناپذیریس یتیفرامل یهایکمپان

در  رانیجداشدن از ا سرحدّ تا دیبا رانیساکن ا یهاجد اعتقاد دارم که ملتبه حال،

وحدت  خواهم،یم رانیا یندهیآ یکه من برا یآزاد باشند و وحدت شیخو یهاخواسته

هب ران،یا یقارهساکن فالت یهاتیحقوق مل دیتنوع، با نیا یغنا یدر تنوع است. برا

 و تنشس شودیم حقوق و حق نیا رشیپذ با که البته. شود شناخته تیتمام به رسم

 رفاه که کرد اداره وجه نیبهتر به توانیقاره را چگونه مفالت نیا که دیرس توافق به

 .شود نیتأم ساکنانش یفرهنگ و یماد
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 مصدق معاندان یپردازخیتار -3

 ،ادامه دری او اشاره کردم و ق از او و زمانهنگاری معیوب معاندان مصدتر به تاریخپیش

 دقمص یدرباره یمک نیحس یآقا یادعاها دنیوارس با ابتدا. داد خواهم ارائه یشتریب شواهد

 یاربه شم رسمیخواهم کرد و سرانجام م یبررس «یستیمارکس» نگاه از بعد و کنمیم آغاز

 مصدق.  ین به عصر و زمانهاقتصاد کال یدرباره نژادیغن یموس یآقا یهااز ادعا

تار بحران گرف یمتذکر بشوم که احتماالً درست است که هر وقت ملت دیبه ساکن با ابتدا

 و یسیبازنو به سروکارش ،یدفاع سازوکار كی عنوانبه شود،یم یورزشهیاند یدر عرصه

 نمود من، گمان به. دینما تحمل را بحران نیا بتواند تا رسدیم شیخو خیتار فیتحر

 از دیچه بر ما گذشته و ناامآن از سرخورده که است نیا امروز رانیا در بحران نیا یبرجسته

 و یسیبازنو به هایرانیا از یاریتر است، کار بستر و نامعلومنامشخص شهیهم از که یاندهیآ

 ریوتص گرید یارضاشاه به گونه یزمانه و دوره هم. است دهیما رس معاصر خیتار ینیبازآفر

 کش چنانآن «یتجدد و تجددطلب»محمدرضاشاه. عرض و طول  یو هم دوره شودیم

 یاریبس هم و دایهم محمدرضاشاه و هم هو و شودیم تجددطلب رضاشاه هم که دیآیم

 یاجبار دنیدار و بعد شاپو و برکشتان از کاله لبهیبرا دیو اگر نمونه و سند هم بخواه گرید

 یاجبار دنیبرکش که کنندینم درك یمدع دیاسات نیا یهمه. داد خواهند نمونه حجاب

ساالر و هکی یفرهنگ و تیحاکم یاند: سکهسکه كی یرو کردن آن دو یاجبار و حجاب

نما نت یسر عبا بر عمامه یگرید و بنددیم گردن به سیپار ساخت کراوات یکیخودکامه، 

 حقوق و حقیند و باعالف محترم یهایرانیا ،ینگرش واحد ول نی. در هر دو شکل اپوشدیم

در  - دننخوایم تهیمدرن و تجدد را حجاب یاجبار دنیبرکش یوقت ژهیوبه - بتیمص نیا و

 .ستین یکم بتیمص نیامروز طیشرا

خودکامه و مستبد نداشته است آن تیجز حاکم هموارهکه  رانیچون ا یکشور یبرا

 مردم آن در که است یاوهیش به ساختار نیا یزبازسا و انهدام دارد، و داشت تیچه که اهم

 مستقل گر،ید یاخودکامه با خودکامه كیزدن تاخت. ابندیب دست شیخو حقوق به رانیا

 و خودکامه. ستیالقمر نشق باشد داشته است ممکن که «یپسامدرن و مدرن» تظاهرات از

همه جا کشتن و  شهیخودکامه هم تیحاکم یجهینت. ندارد خوب و بد هم یخودکامگ

از زمان و زمانه است.  یماندگعقب آمدشیسخن، پ كی. به هاستتیاستعدادها و اتالف قابل
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حت که در ت است یکسان شدن یتیشخص چند و یتیدو شخصشدن  یشدن و سراسریمل

 رد و گرانیو در برابر د یابه گونه شی. درخلوت خوگذرانندیروزگار م یتیحاکم نیچن

 انتج از که نیا مگر یکنیم یهمراه به تظاهر خودکامه، برابر در. گرید یاگونه به رونیب

 و سمج در یشکن قانون. یبخشیم لتیفض زدن نق به گر،ید یجا هر در و یباش گذشته

 عهد ساختار نیچن تحت در ارانهیاختیب یزندگ یآمدهایپ از یکی. شودیم مزمن جانت

 نباشد، یریپذتیمسئول یوقت و شودیم ریذپتیمسئول یکس کمتر که است نیا یانوسیدق

 ایدن نیا یزندگ بهبود یبرا یآموز درس یبرا و ییایدن نیا منطق با روزگار بد و خوب

 وطئهت گوناگون یهایتئور به مارگونهیب باور به را شیجا یورزخرد و تعقل. خوردینم محك

ندارند  یاگر چه حق مگان،ه آن در که دیآیم در بلخ دادگاه صورت به یفرد ذهن و دهدیم

 شینقش خو یابیبدون ارز هرکس یعنیگذرد با آنهاست. یم چه که بدآن هر تیمسئول یول

 رنشامدیو پ یذهن در مراحل بدو ییکه از سو شودیم نیا جهیو نت داندیهمگان را مقصر م

 یسانک نیهم انیدر م یو اشتراک یکار جمع گرید یو از سو ماندیم یو استبداد زده باق

 دایرا پ ایمیحالت ک هاستیمسئول و مسبب همه بدبخت ،یگرید دگاهیکه هرکس از د

که از  –ندارد تا با برهم انباشتن دانش  یاو ماقبل مدرن بار تجربه یذهن بدو نی. اکندیم

 شیخو یبهبود زندگ یبدهد و بتواند برا صیراه را از چاه تشخ -کندیکسب م یتجربه زندگ

هم  لیدل نیو به هم شودیم یخیتار یجامعه فاقد حافظه گر،یبه عبارت دقدم بر دارد. 

 یدنتکرارش خیکه تار ی. در حالشودیجوامع تکرار م نیدر ا خیتار رسدیهست، که به نظر م

 یاستبداد و مدرن ماقبل تیذهن كیآن  در که یاجامعه که نی. آن چه هست استین

ر ش، به نظاشتباهات تکرار با خاطر، نیهم به و زدآموینم یزیچ شیهاتجربه از است، حاکم

 . کندیخود را تکرار م خیکه دارد تار رسدیم

 ظهور که ماست یخیتار یحافظگیخاطر بهب عمدتاً خودمان، رانینمونه، در ا یبرا

 ساکن یهاملت که شودینم آن از مانع مشروطه حوش و حول در یشاه یمحمدعل استبداد

نوبه هب زیدو ن نیا یتجربه. نکنند تجربه را یمحمدرضاشاه و یرضاشاه داستبدا ظهور رانیا

 . شودیمنجر نم كیدموکرات یسازوکار شیدایجامعه به پ یخیدر روند تحول تار

 نیتراستبداد در جامعه عمده یو سلطه تیحاکم ش،یخو تیکه در کل است یگفتن

دون ب یمردم شیبقا و تداوم خو یاست. چراکه استبداد برا یخیتار یحافظه فیعامل تضع
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 گرانیسخن گفتن با د یاستبدادزده، آزاد ی. روشن است که در جامعهخواهدیحافظه م

روشنفکران  رو، نیهم ازکم و محدود است.  اریبس زیوجود ندارد و امکان تماس با مردم ن

 دنین بخشدر خدمت پرداختن و توا یالهینه وس یبه اندك غفلت توانندیم یاجامعه نیچن

ند. مشکل باش یخیتار یحافظگیب نیتدوام هم یبرا یابزار قاًیبلکه دق ،یخیتار یبه حافظه

وجود  زیامکانات محك زدن و محك خوردن ن یاجامعه نیکه در چن شودیم یجا جداز آن

 یشخص تماماً یهادگاهیاساس و د ها عمدتاً بروجود دارد. قضاوت یاندک زانیم به ایندارد و 

عنوان  . بهکندیم دایپ یاژهیو یگاه معنا زین خیمختصات، تار نی. در کنار اردیگینجام ما

 یشرح زندگان»روشن شود:  یمن کم منظور تا دیکن توجه شده چاپ رانیدو کتاب که در ا

 1.«ساله صد خیتار شدن روشن ایخاطرات من «و  «هیقاجار یادار و یاجتماع خیتار ایمن 

ها تاریخی بدیلش را در تاریخ شدن محفوظات راست و نادرست حافظه حافظگییعنی، بی

هستند  یواقع کسانبه »نام ماصاحب نگارانخیتار«از  یست که شمارا بابتیابد. از همین می

اند. در انبار حافظه حفظ کرده خیاز گذر تار یشتریب اتییزجدارند و  «یبهتر یحافظه»که 

 یحافظه مختصات از یکی چون است وبیمع و هیسوكی ریناگزبه ینگارخینوع تار نیا

 خیتار یجابه محفوظات نیا که یتیگاه در وضع. آنکندیم نیاست که دستچ نیا یانسان

 زار آغاز همان از را مورخ کار کردن نیچشدن و دست نیچدست نیهم شوند،یم عرضه

 نقش و خ،یتار در تیشخص شنق دنیوارس یست که به جاینگارخیتار نوع نیا در. کندیم

 در که، نیا جهینت و. شودیم عمده هاتیشخص یسازخیتار ها،تیشخص ظهور در خیتار

 .گرددیم یو مل یفقط مزمن که سراسر نه یحافظگیب ت،ینها

 

  

                                                      

اعظام حسن  یو دومی نیز نوشته 1321عبداهلل مستوفی است که برای اولین بار در  یاولی نوشته 1

 در تهران چاپ شد. 1312که در  است قدسی
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 مصدق از یمک نیحس یآقا تیروا یبازخوان 1-3
 یریچشمگ اریبس دنمو یحافظگیب نیا که یموارد از یکی در وارسیدن تاریخ معاصر

از  یهنوز شمار ییشود. از سویم نمودار مصدق محمد دکتر تیموقع به برخورد در دارد،

 نیمحقق دسترس در اسناد از یاعمده بخش هنوز گر،ید یاند و ازسواندرکاران زندهدست

 که گفت دیبا یپوشپرده بدون. دارد زین یشتریب یهایدگیچیمصدق پ یمقوله. ستین

 22 نیننگ یکودتا از دهه هفت به كینزدمصدق، هنوز پس از گذشت  زان بعد ازبااستیس

 یرانیا تیذهن در مصدق که یگاهیچنان به جا، ناتوان از درك نقش و عملکرد او، هممرداد

 دقمص سطح تا توانندینم که حاال ل،یدل نیهم به. کنندیم حسادت است، آوردهدست به

 یسال 25 در مثال، عنوانبه. بدهند تنزل شیرا به سطح خو او ات کوشندیم بکنند، دایپ ارتقا

 یتر موردسر کار بود کم بر یپهلو یخودکامه حکومت 1332 مرداد 22 یکودتا از پس که

 تو. کندن یحرمتیب مصدق به شیخو صحبت موضوع به ارتباطیب یحت شاه که آمده شیپ

ر باو اوو در برابر  مصدقبا  سهیدر مقا شیبه حقارت خو یهرکس از شیب خود که ییگو

 وطنامرب و مربوط اشارات آن که دانمینم دیبع یول ستمیکاو نشناس و روانداشت. من روان

 ییکار به جا آرام کردن درون ناآرام خود او بوده باشد. ینخست برا یوهله در مصدق به شاه

 یبرا. کردیم اهانت زیبه رضاشاه ن عمالًکردن به مصدق  یحرمتیب یکه شاه برا دیرس

 زمان سلطنت در آمد، از جمله نوشت که: در او یامضا به که یکتاب نیدرآخر مثال،

 امرداد 22 از یکل طوربه شرفتیو پ یتالش کشور ما در راه سازندگ یدوران واقع» 

 1 «.[ آغاز شد1311] 2521طور قاطع از ششم بهمن به و[ 1332] 2512

 یدر دوره «تجدد و تمدن و شرفتیپ«را از  انینگر مغز ایراحاال بماند که در موارد دی

 یدوران واقع رسد،یبه مصدق م یحرمتیکار به ب یوقت یرضاشاه منفجر کرده بودند، ول

 مصدق حکومت که شودیآغاز م یفقط از زمان - بود «یواقع ریغ«دوران رضاشاه  یعنی -

 سقوط یاسیخودفروشان و هرزگان س و اوباشان کمك به و ییکایامر یدالرها با رانیا در

ت صورت گرف یراتییها تغاز حوزه یاگرچه در بعض ز،یسقوط سلطنت ن و 1353 از پس. کرد

                                                      

مرکز پژوهش و نشر فرهنگ سیاسی دوران پهلوی،  ، تهران،بزرگ نسوی تمدهبمحمدرضا پهلوی:  1

 .3تاریخ، ص بی
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 همان به ر،ییتغ یاندک با مصدق، تیروا گفتن ناراست میبگو است بهتر ایبازگفتن و  یول

فاق افتاده است که تر اتکم زین رانیا یکنون دولتمردان از یاریبس ،یعنی. ماند یباق صورت

کاش فقط یا همه نیا با. باشند داده دست از مصدق به کردن یحرمتیب یرا برا یفرصت

و حوادث  دادهایرو یسازو باز یسازخیتار به کار موارد از یاریبس در. کردندیم یحرمتیب

که شاه بر سرکار بود، از  ینفت در مقاطع کردنیمل انیاست. جر دهیرس یخیتار

به  ز،یو پس از سقوط آن حکومت ن آمدیحکومت محمدرضاشاه به حساب م یهاردآودست

بودن مصدق را «فراماسون»که محبت کنند،  یلیروزها، خ نی. اشودیثبت م ینام کاشان

ندارد، مصدق  یخیتار یکه حافظه یملت یبرا یرا و حت «اشیزدگغرب»و  کشند،یم شیپ

 تیکه به شهادت آنچه در حافظه و ذهن شودیم یمعرف یشکست نهضت یمسبب اصل

 .است شده نینام او مزبه عزت و یسربلند با ده،یرس ثبت به ستمیب قرن تیبشر

 از شیب از پس یمک نیحس و یکاشان روانیپ ،یپردازخیتار نیز است که در اوآمعبرت

 خصوص، نیا در و بود دهیکه حزب توده در زمان مصدق رس رسندیم ییجا به سال 13

 حزب با مبارزه به همه نیا که یکس. است زیبرانگترحم اریبس ژهیوبه یمک یهایریگ وضعم

 حزب اشتباه نیتربارانتیخ در سال 11 از پس نازد،یم شیخو یاسیس یزندگ در توده

 حزب. شودیصدا مبا همان حزب همراه و هم «مصدق دانستن کایوابسته به امر» یعنی توده،

الشعاع منافع تحت رانیمنافع ملت ا»که مصدق کرده  یکار هر رد که بود یمدع توده

 یهاستیالیامپر دی]نفت[ با ییشدن کذایمل نیا» ا،یو  «است گرفته قرار کایامر سمیالیامپر

از آن طرف،  1«.شود باز کایامر متوفق سمیالیامپر یبرا جا تا کند رونیب رانیا از را سیانگل

 مطلب نیا»کارها در دست مصدق بود  ی(، چون همهینکاشا ی)نوه یسالمحسن به قول 

 دست از ات اندبوده نفت صنعت کردنیپشت مل هاییکایرا مشکوك کرده بود که نکند امر ما

است  یمدع زین یمک نیحسآقای  2«.خوار استعمار شوندراثیم خود و رندیبگ هایسیانگل

 3.«داد بیمصدق را هندرسون فر«که 
                                                      

 113، ص 1332، انتشارات مهرگان استبداد، دموکراسی و نهضت ملیبه نقل از کاتوزیان، محمد علی:  1

 11، ص 1331شهریور  ،3ی ز، شمارهپیام امروروز قبل از کودتا، در مصاحبه با حسن سالمی:  2

. منبعد 121، ص 1331ی اول، بهار شماره سال اول، تاریخ معاصر ایران،مصاحبه با آقای حسین مکی،  3

 ی صفحات این مصاحبه ارجاع خواهم داد. به شماره
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م بپرداز هایسیو وارونه نو هایحرمتیب نیا یهمه به که ندارم آن قصد نوشتار نیدر ا

ر که د «رانیا معاصر خیتار»  یهیخواهد شد. در نشر هفتاد من کاغذ یکه داستانش مثنو

در تهران چاپ شد، متن  «رانیمعاصر ا خیمطالعات تار یمؤسسه» یاز سو 1331بهار 

 یبرا ییسر، تو گورانهی، پشانیاه است که آمد زین یمک نیحس یبا آقا یمفصل یمصاحبه

 اندنینما وارونه ضمن تا است دهید الزم نفت، اناتیجر در شیخو نقش و شتنیخو یهتبرئ

 بد یهمه با مصدق. کند یحرمتیب مصدق به گریبار دكیطلبانه تیعاف ران،یا معاصر خیتار

 یمک یآقا یاز سو خیتار اندنیوارونه نما یول ندارد ازین یدفاع همچو من بهو خوبش 

ت و مصاحبه اس نیاز ا ییهابماند. من قصدم پرداختن به گوشه جوابیب دیو نبا تواندینم

به بتهال. است گفته مصاحبه نیدر ا یاست که خود مک ییهازیچبر  زیمن ن یهیتک یعمده

ار، نشان داد کناسناد و مدارك به ریسا ،یمک گرید یهابر اساس نوشته یحت توانیم یآسان

 اریبس فرصت یکار چنان یول است شده تیهدا «راه راست»سر به رانهیپ یکه جناب مک

طول  ساعت هشت کالً که مصاحبه نی. اگرید یفرصت یماند برایم که طلبدیم یشتریب

گفته چاپ شیپ یهیاز آن در نشر ییهاانجام گرفت و بخش 1335 ماهنیدر فرورد دیکش

در  لیدل نی. به همکندیم یمعرف «طرفیب یاسندهینو»جا خود را نیادر  یشده است. مک

که چرا  دهدیم حیتوض ران،یپس از سقوط سلطنت در ا یاندک ،ینیخم اهللتیآجواب 

 جهات... خیمرحوم ش». چون، سدیبنو یزیچ یاهلل نورفضل خیش ینتوانسته است درباره

 رانیدر ا احتماالً و دارند یطرفیب یدعاا شانیو چون ا «داشته یمنف جهات داشته مثبت

ند داد حیترج لیدل نیبه هم ند،یبگو خیش یاز نکات منف یسادگبه توانستندیآن روز نم

 یاسیس اسناد به وقت چیه»که  شودیاعالم م تیبا قاطع زین یگری. نظر دسندیننو یزیچ

 .ستیکه مهم ن ندیگویرا نم شی( البته چرا121)ص  «نکنند اعتماد یخارج یهاوزارتخانه

 یداشت و هم محمدرضاشاه و هم خود آقا یخوب یهظحافهم رضاشاه  یمک یبه گفته

تر در فرودگاه اراك شاه به او چه گفته بود. شیها پسال که است مانده ادشیکه به  یمک

دانست.  یسالاز کهن یناش یداستان را فراموشکار یهمه نگفتن توانینم ش،یشاپیپس، پ

گمشده شناساندن خود  یحلقه نیگمشده دارد. و ا یحلقه كی یطوالن یمصاحبه نیا اما،

 ست،ین مصاحبه نیا در که شناسنامه نیا با وستهیاست. و پ یمک یقاآنقش خود  دنیو وارس

 نیا در که گرید یهایلیشاه و با خ با شیخو كینزد اریبس ارتباط یدرباره یمک یآقا
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 یکم یآقا که سرم آن بر من. دیگوینم باشد یحرف که یحرف ند،کیم ادی آنها از مصاحبه

 دید میاش را خواهیچگونگ. است کرده طرح معما خوانندگان یبرا یخیتار حیتوض یجا به

 گمشده خواهد بود.  یحلقه نیا روشنگر که هاستمعما نیهم گشودن اما، من اعتقاد به و

 کایبا انگلستان و امر تیضد یرنامهکا خود یبرا فقط نه مصاحبه نیدر ا یمک یآقا

 مجلس رد را[ نفت کردنی]مل را طرح نیبنده امرتبه  نیاول» دیگویبلکه، م کند،یدرست م

 22از چرا و چگونه است که قبل و بعد  ستیهمه روشن ن نی(. با ا111)ص  «کردم هیته

 نیا خاطر نیا به. است بوده كینزد محمدرضاشاه به ژهیوبه و دربار به همه نیا 32مرداد 

ها یسیکه با انگل یکسان یطور کلبه« دیگویم یمک خود چون کشمیم شیپ را پرسش

که در مقالهنیحساب، پس چرا با وجود ا نی(. به ا232)ص  «شدندیم طرد شدندیطرف م

بسته شدن  یمسبب اصل»عالوه ( و به123)ص  «ها تاخته بودمیسیبه انگل داًیشد» یا

بلکه شاه به او  «طرد نشدند»(، نه فقط 113)ص  «بودم بنده سیانگل یهایکنسولگر

(. و از 232ص ) «دهمیبه شماکارت بالنش م»مورد ]مذاکره با مصدق[  نیدر ا دیگویم

 یبه ادعا کند،یم یتازکهیمرداد  22 یکه شاه پس ازکودتا یادوره یبرا یآن گذشته حت

 دنظریگفت شاه دستور دادند که دادگاه تجدبه من تلفن کرد و  یسپهبد خسروان» یمک

 (111. )ص « شو لی[ تشکی]بعد از کودتا[ طبق نظر شما ]مک

 دولتسرنگون کردن  یدر راستا تیو در نها مصدقبا  تیچه که در ضدآن از ریغ

 شود، لیتشک شانیا نظر طبق یدادگاه نیکه چننیا یبرا یمک «تیصالح»مصدق کردند، 

به  یبوده باشد، چون حت یبه اصول یمک یبندیپا یجهینت تواندینم داستان بود؟ چه در

 1.داشت یپرخون دل «یمک یطلبفرصت»ها از روزولت، شاه در همان سال تیکرم یادعا

 «ردیگب پس را حرفش دیهرچه گفته با»گوید که بقایی باری، رییس دادگاه هم به مکی می

(. دو 112)ص  «آمد رونیتبرئه شد و ب»وصف،  نیا با یول «رمیگیپس نم»گفت  ییکه بقا

 ها پاسخ گفت:آن به دیکه با یپرسش

در حکومت برآمده از کودتا چه کاره بود  یمک یآقا ت،یصالح یگذشته از مقوله -1 

 بود؟ شده لیتشک شانیا نظر مطابق دنظریکه دادگاه تجد

                                                      

 1 Kermit Rossevelt: Countercoup: The Struggle for the Control of 

1131, p. 113 
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حرف یعنی کند،یدادگاه عمل م سییر یبرخالف خواسته ییکه بقانیبا وجود ا -2

در  «یعطوفت»و  «یمهربان» نیچن ای. آشودیتبرئه م ن،یبا وجود ا رد،یگیرا پس نم شیها

 احتماالً ایو  ییبقا «یژگیو» لشیهم، دل نیا ایآن دوران هم وجود داشت و  یهادادگاه گرید

 بود؟ «از مابهتران«با  یمک یآقا یهناشدروشن »ارتباطات«

 «علت اختالف شما با دکتر مصدق چه بود؟» پرسدیم یمیگر سؤال مستقمصاحبه

که  «یمتن گزارش«به  دهدیو خواننده را حواله م رودیاز پاسخ گفتن درم یروشنبه یمک

ها در دسترس همگان دست گزارش نیاست که ا یهیدر مجلس هفدهم ارائه فرمودند و بد

نفت  یهمسئل مرتبه نیولا یبرا یوقت. کندیم مطرح یجالب نکات یمک همه، نینباشد. با ا

مصدق « یول «شود یمل دیگفتم نفت با«: دیگویم یدر مجلس چهاردهم مطرح شد، مک

مدت آن تمام  1112را که در  یقرارداد دارس یهیقض دیبا ما گفتیم و کردیقبول نم

بود  یطرح نیا قاًیدق چون. دیگویوضوح دروغ مبه یجا مکنی. در ا«میکن دنبال شود،یم

دکتر « یمک یبه ادعا یآن را امضا کرده بودند ول یاشد که عده هیته انیمیرح یاز سوکه 

 انیمیرح. است ممکن ریغ حاضر حال در تقاضا نیا دادن انجام که کندیمصدق استدالل م

 نینفت را در مجلس مطرح کرد[ به من گفت به ا یمسئله بار نیاول یبرا که یاندهی]نما

 به خساست قتیحق انیب در ،یمک یآقا زیجا ننی. در ا»میکنبهتر است سکوت  بیترت

 که است جالب. نبود طرح نیا نبودن ای بودن یعمل مصدق نکردن امضا لیاند. دلداده خرج

، یعنی 1323آذر  11در  ریژآ  یروزنامه یسرمقاله ادی به را آدم 1335 در یمک یهاگفته

 و. گرفت رادیا مصدق بر تیروا نیهم به زین یورشهیپ که اندازدیاز آن، م سال پیش 52

پرست ملت واقعاً اگر.... دیترسیملت م یاز آزاد«شد که  یکس ،یورشهیپ یگفته به مصدق،

جا نینبرد را از ا - دانیم نیو ا یگو نیا دییبفرما دیکن یفداکار دیخواهیم واقعاً دیهست

، رهبر یروزنامه در زین یملک لیخل ادیزنده 1.«دیینما لغو را یدارس مضر ازیامت و دیآغاز بکن

به  یو شورو رانیمصدق مذاکرات را از محافل ا یطرح آقا« مدعی شد که 1323آذر  11

آقای مکی که برای فرهنگی  2.«دهپیشنهاد کرد مزیتا یکه روزنامه کندیمنتقل م یمحافل

                                                      

 225، ص 1355بنگرید به حسین کی استوان: سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات مصدق،  1

 225به نقل از همان، ص  2
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گرفتن  یبرا یخارج یهاتشرک»ها سال آن در که دیگوینم کند،یم ینگارخیه تارظحافبی

ه در مجلس از مذاکر زیوقت ن ریوزآمده بودند و ساعد نخست رانیبه ا «نفت استخراج اریامت

، ضمن اشاره 1323آذر  22گفته بود. مصدق در نطق قبل از دستورش در  «راجع به نفت»

 وقت گرفتم که هر میمخالف بودم تصم اًیقو یازیچون من با هر امت«گفت،  تیوضع نیبه ا

 خواستیمخالف بود و نم یازیت. مصدق با دادن هر گونه ام«مخالفت کنم دیموقع رس

 ینعی گرانیبه د ازیامت یکند و معتقد بود که اعطا یزندگ «یگیالحماتحت میتحت رژ«

قرارداد  یو درباره» ندارد را خود معادن استخراج اقتیل رانیا که میینما ثابت ایبه دن«

 زین رانیمجلس در ا بیکه آن قرارداد که به تصو کندیم یادآوری یدرستجنوب مصدق به

 ملغا قرارداد ندهند الغاء به تیرضا نیتا طرف« یبود دو طرف دارد و از نظر حقوق دهیرس

 ارزش یبرا که را یقانون تواندیلس نمجم«که  دیگویدرست را م ینکته نیو ا »شودینم

 راه دنآوربدست و فکر و مطالعه بدون کندیم بیتصو هاقرارداد و یالمللنیب عهود اعتبار و

 .کشدیم عذاب یاسیس بلوغ عدم یماریچنان از بسر، هماما مکی پیرانه 1.«دینما الغاء یقانون

 نیهم از من، گمان به. دارد یابرنامه نه و ردیگیها در نظر مسال آن در را رانیا تیموقع نه

زمان به مبارزه بر  یستیالیامپر یهامصدق با قدرتکه  بعد سال 13 از کمتر که روست

بکند تا به دست  یگذارنیم را آبادان خواستیم یزمانکه  - یجناب مک نیا زد،یخیم

 نه مصدق.  کند،یم یرا خال دانیاست که م -مصدق مخالف بود  یول افتدیها نیسیانگل

 ت،اس داده دست به مصدق از که یریتصو برخالف دهد،یم شیخو از یمک که یریتصو

 ینقطه چیمصدق ه ،یمک یطوالن یمصاحبه نیمتناقض و ناهمخوان است. در ا کامالً

 یهیسا از که مصدق، ضمن در. یکاربود و ندانم یمیتصمیندارد. هر چه بود، ب یمثبت

هم متهم  «یدموکراس»به  «یاعتقادیب«و  «یطلبقدرت«خودش هم وحشت داشت، به 

 قبل را زیچ همه انگار که شودیم ریتصو انیگوبیچون غهم ییسو از یول ،یمک. شودیم

 :است دانستهیم وقوع از

ها دچار رومانف سرنوشت به هم شما که دیبدان مسلم دیشما اگر مجلس را منحل کن»

 (113)ص  «.شد دیخواه

 ».ندیبنش یاگوشه در ساکت برود ستین یکس یگفتم زاهد«
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 سرنگون را شما کودتا كیها سازش کند و با یخارج با و دبرو]شاه[  که دینکن یکار«

 .«کند

 :ندارد وجود راهش سر در یمانع چیه که میشویروبرو م یاز آن گذشته، گاه با پهلوان

را از مرگ نجات دادم... من ابوالقاسم  او من چون بود قیرف یلیخ من با انیمیرح»

 «.کردم آزاد هم را[ ینیام یعل دکتر]برادر  ینیام

پناه به اطالع زدانی یلهیوسبه و دمیکش خط رشیز[ ییاو را ]بقا یهاچند تا از نطق«

 (111)ص  «.دیقبول کن دیگویم یشاه رساندم. شاه گفت هر چه مک

ها[ را شوکه کرده و روس]  آنها کاینطق شما در امر«: کندینقل م روزیاز مظفر ف 

 انشیماه مهمان ا كیشما دعوت کرده که  از شخصاً سیپار در خود ریسف توسط نیاستال

 ( 213)ص  .«دیباش

 :نداشت یااراده شیخو از ییگو که بود یکس یول حال نیدر ع

 اصرار مصدق م،یشو متحصن شاه مسجد در میبرو میزاده معتقد بودیبنده و حائر«

 ».میرفت هم ما م،یبرو دربار به دیبا که داشت

 ».میاعتصاب را شکست و کرد بنده حلق داخل را تیسکویب نیمصدق اول»

 یبیات نخواب. من هم به منزل حسخانه در گرید تو که داد غامیدکتر مصدق به من پ«

 (212)ص  «.رفتمیم

 یلو ندارم کار تحصن نبودن ای بودن وارد به. ستین یحیتوض البته یمورد چیدر ه

 اهش مسجد به دیحاال چرا بادر انتخابات اعتراض کنند،  دربار مداخالت به خواهندیم یاعده

. دانمینم!( باشد افتهی یشتریب تیاهم «مسجد»زمان انجام مصاحبه  در که نیا)مگر  بروند،

اصرار » یعنی، »شد یجور نیگرفتند و ا یأر« دیگویم یتر، مکنییپا یکم که بماند حاال

 .شودیمرتبه دود مكی تر ادعا کرده بود،شیکه پ« مصدق

در  مثالً. زندیتر حرف مسرراست گریمسائل د یبعض یدرباره یمک یول حال نیدر ع

 بود فتهر بود کرده ول مصدق م،ینبود ییبقا و بنده و یکاشان اهللتیاگر آ« ریت 33خصوص 

ادعا  نی. به ا»ردیبگ صورت ریت یس امیق بود رممکنیاش را هم بسته بود و غخانه در و

با مصدق بود.  گرانیعلت اختالف او و د د،یوگینم یآنچه که مک یپرداخت ول میخواه

 شیانصار خو و اعوان و شیخو یبرا« نهضت«حضرات از نمد  نیاست که ا نیا تیواقع
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 یبرا. دادینم رضا یکار نیچن به که بود نیا مصدق ینابخشودن گناه و خواستندیم کاله

 موارد از یکی که تسین دهیپوش ایقضا نیاندرکاران ابر دست« برهان یگفته به و نمونه

سازمان هب اهللتیآ یشفاه و یکتب مختلف یهاهیتوص موضوع ،یکاشان و مصدق نیب اختالف

العمل حاد که موجب عکس یطورکشور بوده است، به یو انتظام یو نظام یکشور یها

ا مستتر است. ب زین یمک یمصاحبه در میمستق طورای که بهنکته 1.«دیدکتر مصدق گرد

 یو ک یگفت ک یکاشان یجا آقاآن«و  روندیم شیبه منزل دکتر طرفه در تجر یکاشان

 سک هر! آقا گفتم رفت نخواهد بار ریز مصدق دکتر دانستمیم چون من. شوند ریوز دیبا

 به اشاره ضمن یمک گر،ید ی(. در جا215)ص  »شما را اطاعت خواهد کرد امر شود ریوز

 اعتراض ماهم و نبود یکاشان قبول مورد باتانتصا نیا« دیگویم مصدق انتصاب چند

 .»میکرد

 :میهست روبرو پرسش چند با زین جا نیدر ا

 افقتمو با دیبا نهیکاب یاعضا که بود چه دوره نیا در یکاشان یآقا یقانون تیموقع -

 نهاد،یم گردن یکاشان یآقا یهاخواسته به ستیبایم مصدق اگر شدند؟یم نییتع شانیا

 مصدق صورت، آن در و داشتند را خودشان یهاخواسته زین دربار و شاه منطق نیهم به

 نیچن باشد و نیچن توانستیکه مصدق نمیحال در گران،ید مثل یریوزنخست شدیم هم

 نبود.

ا ر شیاعتراضات خو توانستیمجلس م یندهیعنوان نمابه یمک یآقا نحو نیبه هم -

 با هک نداشت زین یهیتوج چید. الزم نبود و هکنمطرح  یو قانون یطور رسملس و بهجدر م

 یدوره نیهم در حادتر آن یمل حکومت فیتضع یبرا مجلس از رونیب یروهاین و عناصر

 آن به توافق برسد.  اتیح

 معلوم هک کایامر به مسافرتش به زندیم زیگر یمک د،یگویبدون ارتباط به آنچه که م

 »معاصر خیمورخ سرشناس تار«بعد  و گرفت جامان یمنظور چه به و یمقطع چه در ستین

مصدق و هندرسون که بر آن اساس  نیب داندیم یرا مالقات «مرداد 22 عیوقا«درآمد شیپ

که در اطراف  ییکه تندروها یشرط»به  دهندیدالر کمك م ونیلیم 133 یبه مصدق وعده

از آن  یکی را خودش یمک یآقا که است روشن گمانیو ب «مصدق هستند کنار بروند
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 بود و به مصدق یکه چه مرد بزرگ دیگوی. و باز بدون مقدمه از نهرو سخن مداندیها متندرو

شما با  یام رابطهدهیو بعد من شن «است نیدر شرف تکو یاتوطئه«تلگراف کرده بود که 

و نهر ،یمک یبه ادعا و ظاهراً»هم خورده به یمک و ییبقا ،یتان مثل کاشانسابق یرفقا

بعد . «دمداخله نکن رانیدر امور ا خواهدیمصدق از نهرو م یکند ول یانیپادرم کوشدیم

 یول خوردیم شکست مرداد 25 در اول یکودتا. دیآیم شیدوم پ سپسو  نخست یکودتا

 هاییکایچه که خود امرآن با. رسدیم یروزیپ به مصدق هیبرعل مرداد 22 در دوم یکودتا

 یاسهک یراستبه یرانیا سندگانینو از یشمار اند،نوشته دوران آن یدرباره هایسیانگل و

. ندیگویسخن م «مرداد 22 یواقعه« از یمک یآقا همانند یوقت شوندیتر از آش مداغ

. با »داد بیمصدق را هندرسون فر»که  نیا یعنی ،یمک یهم به ادعا «مرداد 22 یواقعه«

 یدهسازمان یرابمعروف بود،  رانیبه مستر ا ایس روزولت که در سازمان تیحساب کرم نیا

ودتا ک یغرب درباره یو جاسوس یتیمأمور نشد. اشرف در اروپا با مأموران امن رانیبه ا کودتا

 یاتیگونه عملچیه. نرفت رانیا به خبریکودتا، ب یدهکمك به سازمان یمالقات نکرد و برا

 یدنباله به است بهتر همه، نیا با... نشد اجرا و یزیر برنامه آژاکس یپ یت عنوان تحت

 :میگوش کن یمک یسخنان آقا

 نیهمدر «کرده بودم به حالت قهر به دربندسر رفتم دایکه با مصدق اختالف پ یزمان«

ده برآم یاز مک ییو مصدق که در مقام دلجو دیآیم رانیبه ا یبانك جهان یندهینما اوقات،

 ددهینم حیخود را توض یعدم همکار لیدال ی. مکدفرستیاو م دنیرا به د یاست، کسان

عنوان مشاور دکتر مصدق انتخاب شوم و پس از قرار بود بنده به«که  کندیاضافه م یول

 ار حکم بنده و شودیم صادر هم حکمش». میبرو الهه به مصدق دکتر با یمساع كیتشر

 شقیدق خیبعد که تار یت. مدمیدانینم یرا ول شی. چرا«خواستم معذرت بنده که دارم هم

با مطبوعات مصاحبه  کای. در امرندینشیبه مذاکره م یبا بانك جهان یمک ستیروشن ن

تا  دیداشته باش ادیرا به  «هاتاختن» نی. ا«تاختم هاییکایآنجا بنده سخت به امر»و  کندیم

 . میها برگرددوباره به آن

 شاه خواستیدکتر مصدق م«که  معتقد است یمک یاما از مخالفت شاه با مصدق، آقا

 یهلوپ یمصدق در جهت منقرض کردن سلسله دکتر اقدامات دیبدان مسلم... کند برکنار را

اجار ق یرزایمحمدحسن م یهارا فرستاده بود تا در اروپا با بچه یکه کس کندیادعا م .«بود



 احمد سیف 41 

 سلغ از ریغ داردن یصورت هدف نیمطلب به ا انیاز ب یمک یمالقات کند. به اعتقاد من آقا

 یباز مرداد 22 یکودتا در را شیخو سهم که یرانیگران اتوطئه و یپهلو دربار دادن دیتعم

 تا دیکوش هم او باشد؟ وارد تواندیم یرادیدرست باشد، بر شاه چه ا یمک ی. اگر ادعاکردند

واقع هان بداست ایآ یول. دیفظ نماحرا  شیتخت خو و تاج داشت اریاخت در که یالهیوس هر به

 و دیتابینم بر را شاه حکومت یخودکامگ مصدق که ستین یدیترد نیگونه بود؟ در انیا

 »مشروطه«کلمه  یواقع یبه معنا رانیگونه که خود بارها گفت، حکومت اهمان خواستیم

دربار جمع بودند و بر  درکه  یگرانیو نه د خواستیکه نه شاه م بود یزیآن چ نیباشد و ا

 کند،یم فرار رانیمرداد شاه از ا 25 ینظر داشتند. اگر پس از شکست کودتا غمای آن خوان

تر حکومت دک هیبرعل گانگانیاو و ب یتوطئه که داندیم زین خودش که است آن لشیدل

 خواستیکه مصدق م ستین یدیترد نیمصدق در آن مقطع ناموفق مانده است. در ا

ق مصد یگناه نابخشودن نیو نه خودکامه و اگر اباشد  «مشروطه»واقعا  رانیسلطنت در ا

ت سلطن یبه صورت مدافعان خودکامگ یزندگ تیاو در واقع «یکتاتورید «باشد، مخالفان 

 مدعا:  نیا یخیهم شاهد تار 32مرداد  یسال پس از کودتا 25دگرسان شدند و   رانیدر ا

 انریکه حال و روز ا میندار یشخص یتجربه دهد،یبنده و امثال بنده که عمرمان قد نم

یسیانگل هیهمه برعل نیکه ا یکس یول بود چگونه مرداد 22 یکودتا از پس هیاول یهاماه در

 هاییکایسخت به امر« یمطبوعات یمصاحبه كی در زین کایعالوه در امرها کار کرده بود و به

 و خوزستان استاندار را بنده خواستندیم یحت«بالفاصله پس از کودتا  ی، ول»تاختم

 دسینویم ستیکه روشن ن یلی. و بعد، به دال»نرفتم بار ریز که کنند نفت شرکت رعاملیمد

 ؟ی(. خب قسم دادند که چ115)ص  «جا مرا قسم دادندآن و بردند دولت أتیمن را به ه«

، »از مرگ نجات دادم»را  «انیمیرح» قدر در روغن است که نه فقطآن یمک یآقا نان

آن شب من ابوالقاسم «و  «از من خواست برادرش را نجات دهم« زین ینیام یلبلکه، دکتر ع

 خود چون باشد زیبرانگسؤال چندان دینبا داستان نی(. ا115)ص  «کردم آزاد را ینیام

ارتباط داشت من  یبا زاهد یمل یکه از جبهه یتر گفته بودند که  تنها کسشیپ شانیا

در  یکودتاست که مدت یدهیبه قدرت رس ریوزهمان نخست یزاهد یآقا نیو ا «بودم

بود  یدر تهران مخف ایسازمان س یهاگاهیاز مخف یکیو بعد در  یکاشان یعبا ریمجلس ز

ارتباط  همه، نیا با. دیبگو كیلب انگلستان و کایامر یجاسوس یهاسازمان «یمل امیق«تا به 
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از  یزاهد یکه به برکنار ریت 23 اناتی. البته پس از جرشودیروشن نم زین یبا زاهد یمک

 یگفتم زاهد یمن هم به مصدق و هم به کاشان« دیگویم یمک شود،یوزارت کشور منجر م

را که ما هم  شیجانی(. تا ا231)ص  «ندیبنش تنها یاگوشه در ساکت برود ستین یکس

فت ررا به گوش گ یپند مک یکه کاشان میدانیرا هم م نیکه ساکت ننشست. و ا میدانیم

 كی اسارت یبرقرار یبرا را شیخو «یخینقش تار»درمجلس محافظت شد تا  یو از زاهد

 هامخیالبته از شعبان ب ها،ییها و بقازادهیحائر و هایکاشان و هایبار با مساعدت مکنیا ملت،

 . دینما فایا م،یکنینم یذکر هایو ملکه اعتضاد

 یول. آمدینم شیپ ریت 33نبودند،  یکاشانو  ییادعا کرده است که اگر او و بقا یمک

به  یمتفاوت ریبود تصو ریت 33 اناتین جردهندگاسازمان از یکی که ینیحسشاه نیحس

 یکم ریت 33 از دفاع به یکاشان کردن متقاعد ینیحسشاه ی، به گفتهاوالً. دهدیدست م

  :گفتیم یکاشان چون دیکش طول

 انییتوجه ندارد فدا ف را به فالن کس داده، اصالًاوقا یکرده، اداره ییمصدق کارها«

ها نز آورده یفکل مشت كیاز دوستان ما را زندان انداخته است و  یلیاسالم را گرفتند، خ

  1».میمخالف مسائل نیدر ادارات مشغول کار هستند و ما با ا

رکدام با ه« ریت 33تا  25 یزاده در روزهایحائر و ییبقا و یمک ،ینیحسشاه یگفتهبه

حال  نیع در یول کردندیم یو بعالوه، اگرچه با دکتر مصدق همکار «کردند داریشاه د

، ص )همان «داشتند ارتباط شاه با هاتیموقع شمردن مغتنم و خود تیوضع تیتثب یبرا«

و  یکاشان ،ییبقا ،ی]مک «یمل یجبهه نیمنافق« طنتیاز شکاف و ش زی(. بازرگان ن32

 یاجرا یبرا»و  «یافتیدر یهاوعده یطانیش یهایدواریام«که با  زندیزاده[ حرف میحائر

 با مخالفت یبرا را دانیم» گانهیب یجاسوس یهاسازمان طرف از شده کتهید یهاتیمأمور

 بعد، سال 25 یبرا و کردند که آنچه کردند و دندید مناسب جامعه در اختالل و مصدق

سال پس از سقوط  23 گاهآنارمغان آوردند.  شاه را به یخودکامه حکومت رانیا یبرا

بود، من  یبود ک یبه مصداق معروف، ک کوشدیمصاحبه م نیدر ا یمک یسلطنت، آقا

 بسازد. خیما تار یحافظهیمردم ب ینبودم، برا

                                                      

 32، ص 23ایران فردا،  1
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به قول  ژهیومشخص نمود که معاندان مصدق و به دیتر باروشن ریتصو به دنیرس یبرا

 بکنند؟ خواستندیچه کردند و چه م «یمل یجبهه نیمنافق«بازرگان 

 دسترس در که یاسناد به دیبا ،یمک ازجمله مصدق، معاندان عملکرد دنیوارس یبرا

با  ییبقا ،یمک یگفته به یحت اما،. کرد یبررس زین را ییبقا تیوضع. کرد رجوع میدار

 استین از رم«ارتباطات  نیهم لیاست که به دل یمدع یداشت و حت یسروسر هاییکایامر

 خود ،یمک یآقا خود اعتراف به همه نی. با ا»دادم استعفا یآزاد نگهبانان سازمان یشورا

 یکی زدرین یراشرافیم یمهد ،ییو بقا یها شرکت داشت. عالوه بر مکمالقات نیا در زین او

 یزیها چمالقات نیمذاکرات انجام شده در ا یدرباره یها شرکت داشت. مکمالقات نیا از

 .دیگویمن

که مجلس در آن زمان نه فقط  دیگوینم یول دیگویاز انحالل مجلس سخن م یمک 

حکومت  هیبود که برعل یکسان یهمه مأمنمصدق، بلکه  «مخالفان«پناهگاه  نیترعمده

 یکس زین مجلس سییاند. رفقط دو نمونه یو زاهد ییمشغول توطئه بودند. بقا رانیا یمل

 به مجلس از یزاهد یمقتض فرصت در تا است داده پناه یزاهد به که ستین یکاشان از ریغ

 تهران منتقل شود. در ایس پناهگاه

ها که نکردند. انحالل مجلس چه سوءاستفاده یمعاندان مصدق از کوشش مصدق برا

 كی جادیمنظور مصدق ا«که  کندیادعا م یلیدل نیترکوچك یبدون ارائه یمک یحت

. «تنداش دوم جنگ دوران در لیچرچ بود گرفته او که یاراتیاخت. نبود كیدموکرات حکومت

از  رانیحاکم بر ا یاضطرار طیدر شرا اراتیاخت نیکه ا است نیا دیگوینم یآنچه که مک

 عد،ب و دیرس بیماه به تصو شششاه به مدت  حیبا موافقت دو مجلس و توش 1331مرداد 

مصدق  یتقاضاست مورد اعتراض او ا واقعچه که بهآن و شد دیتمد گرید سال كی یبرا

 یماه دوم کودتا ششوفا نکرد و در  اراتیاخت نیاست، که عمر ا اراتیآن اخت دیتمد یبرا

 یمعن نیا به ندگانینما یطلب. نبودن احزاب در پارلمان و فرصتدیرس یروزیمرداد به پ 22

ها با فردفرد ماه گاه و هاهفته مسائل نیترعمده تا نیترکوچك یبرا ستیبایکه دولت م بود

 یراتایخواست و نه اخت یاراتینفت، مصدق نه اخت یمسئله مورد در. زدیم چانه ندگانینما

 خیدهه در تار ششاز  شیکه مصدق در ب ردیگیدر نظر نم یگرفت. از آن گذشته، مک

ا اش بمبارزه در یکس کمتر دوران نیا تمام در که است داشته فعال یحضور رانیا یاسیس

 زمان تا گذشته، آن از. باشد داشته یدیترد نیکمتر یدموکراس یاستبداد و برا
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مختلف در دسترس همگان است.  یهااش به صورتمبارزه شواهد و اسناد که یریوزنخست

 یسخن یمک یآقا یهاگفته و هانوشته در یحت ز،ین ریت 33 تا شدن ریوزاز زمان نخست

 از دفاع در مصدق ز،ین محاکمات طول در. ستین «یساعتقاد مصدق به دموکراعدم «از

 هک بدهد حیتوض دینبا یمک ایآ ب،یترت نیتمام گذاشت. با اسنگ استبداد هیبرعل و یآزاد

اش بهساله 25 یزندگ از سال كیچون مصدق، در هم یکس که آمد شیپ چه و شد چه

 مامت در مصدق که است نیا یگر منظور مکاشده است؟  «اعتقادیب یدموکراس«ناگهان به 

 یاهاز نوشته یاریبس دیبا صورت آن در او خود کنار، به ما خیتار بود، نیچن اش یزندگ

لل ع ایعلت و  حیدر جهت توض دیندارد که با ییادعا نیو اگر چن سدیخودش را دوباره بنو

 دقمص اگر که باورم نیا بر من ،یمک برخالف. دیسال کوشش نما كیرفتار مصدق در آن 

 ،یمک و ،یپهلو دربار به وابستگان یهایها و خرابکارکه با توطئه یبحران یهاماه آن در

 اعمال یکم شودیم یبندخصلت توده حزب یهایوپالبافزاده و پرتیحائر ،یکاشان ،ییبقا

 یکس گرفت،یحکومت را م یطلبیو آزاد یآزاد از سوءاستفاده نیا یجلو و کردیم قدرت

 مصدق که میبگو جا نیهم اما. شدیم متحول یگرید جهت در ما خیتار دیاش داند،یم چه

 .خواند میخواه که دارد نیدر آست یشکندندان پاسخ انتقاد نیا جواب در

 یطور را مسئله یول کندیم اشاره رانیاگرچه به خروج خواهر و مادر شاه از ا یمک

 یخانواده یمصدق و اعضا نیب یاختالف شخص كی صرفاً انیجر انگار که کندیم مطرح

از مصدق وحشت داشت که  یقدرشاه به»که  کندیاشاره م زیشاه بوده است. و به تکرار ن

. رودیم بابل به شاه دعوت به یمک میدانینم را خشیکه تار ی. باز در مقطع»حد نداشت

شاه  یکه او مگر چه کرده است؟ از کورذهن پرسدیمصدق م تیمحبوب یشاه از او درباره

آخر مصدق چه « پرسدیم یکس یوقت رآن روزگا در و بحبوحه آن در م،یکنیتعجب نم

 یاز مسائل مورد عالقه کهنیا ای و باشد کرده ریس هپروت عالم در د،یبا ای «کار کرده...

مورخ »به نگرش  دیهمه، بنگر نیبوده باشد. با ا عالقهیو به آنها ب اطالعیمردم ب تیاکثر

 یرو از هم مقدارش كی است یموروث مقدارش كی«ما ]به شاه گفتم[  «نامصاحب

واقع جا بهنیما، در ااحافظه . مورخ کم« دیکن باز یباالتر دکان كی شما است، یخواهیآزاد

ز ا شانیمنظور ا ایچه؟ آ یعنیمصدق  تیبودن محبوب«یموروث»! ندیفرمایم یکارچوب

 !ستین یآزاد یبرا مصدق ساله 13 از شیمبارزه ب «دکان«
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 یدارند! آقا زیرا ن شیخو یژهیزبان و «یاسیکاسبکاران س«جالب و آموزنده است که 

دکان»را  رانیا در یدموکراس یمصدق برا یساله 13 یجمله مبارزه از زیهمه چ زین یمک

 !ندیبیم «یدار

 ستا شنرو ناگفته و دیگویم سخن دربار از خودش دیبعد، بدون مقدمه از بازد یباز کم

سال پس  23به  كینزد ی. ولدهدیهم نم حیها توضمالقات نیا از كی چیه خصوص در که

از  یسوزناک ریچنان تصو یمک یمرداد، آقا 22 یسال پس از کودتا 15از سقوط سلطنت و 

ب آ «شاه مظلوم«آن  یهم برا «دل سنگ»که  دهدیشاه در آن روزها به دست م تیموقع

 نیا تیاهم لیدل به. دهدیم اطالع یمک به دربار یهافرش از یکی فروش از شاه. شودیم

 :کنم نقل را یادیز بخش د،یبا قسمت

 وارید سمت به را شیرو دمید د؟یبفروش دیخواهیچه م یحضرت! برایگفتم اعل»

 خود یچا نکنم نگاه چشمش یتو که نیا یبرا هم بعد. انداخت نییسرش را پا و برگرداند

 بود آن یرو شتر عکس که کامل گاریس بسته كی بشیج کرد دست .خورد و زد هم را

. ادافت چشمش به چشمم که بود گاریس کردن روشن حال در. کرد تعارف من به و برداشت

 چرا یپرسیم من از گفت افروخته بر یحالت با و دیترکیم دفعه كی داشت که یبغض با

دربار بود( حقوق  یخدمه )منظورش آمدند شما شیها که پنیا بفروشم؟ خواهمیم

 . گفتم چرا. گفتخواهندیحقوق نم ایثر احضرتیدفتر عل سییدربار و ر ریوز خواهند؟ینم

به کارکنان دربار  یدیع یپهلو كیدربار مرا زده. من هر سال  یبودجه ونیلیمصدق دو م

 یپهلو مین که فروشمیاند دارم مبه من داده یعروس یکه برا ییو امسال کادوها دادمیم

 (111)ص  «...بدهم

 گردد،ینزد مصدق باز م یمک یوقت یسوز و جگرخراش ادامه دارد ولدل تیروا نیالتبه ا

 او که کردم دیتأک یحت« د،یگویجانب مبهحق یاافهیق با مصدق از انتقاد و پرخاش ضمن

 »رنگون کند...ها سازش کند و با کودتا شما را سیخارج با و برود که دینکن یکار کرد، هیگر

کامال مغشوش و درهم از اوضاع  یریتصو یدر ارائه یمک یزهیبه اعتقاد من درك انگ

کار  نیا ستین دیکه بع نیا رسدی. آنچه به خاطر من مستیحاکم بر دربار چندان دشوار ن

 جعل به را یکاشان روانیاز پ یاول انقالب شمار یهاداشته باشد که در سال یازهیهمان انگ

 یها براسال نیا یدر همه یل انقالب و جناب مکیاوا در یکاشان یآقا روانیپ. واداشت مهنا

 همه نیا از پس ،یعنی. نیهم. طلبندیمرداد م 22 یاز شراکت در کودتا «برائت« شیخو
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ند. حکومت مصدق انکار کن یسرنگون یتوطئه در را شیخو مؤثر شراکت که کوشندیم سال

 «فقر و فالکت«در خصوص  ژهیوجا، بهنیکه در ا داندیم یهرکس خود بهتر از ،یاما مک

ها قبل از تا گفته باشدکه من مدت دیگویسخن ناراست را م نیا یول دیگویشاه راست نم

در آن صورت، من کجا و نقش مؤثر  1کودتا، به مصدق در خصوص کودتا هشدار داده بودم.

 یانکاش روانیست که پا یهمان کار قیقاًداشتن در سرنگونی حکومت مصدق کجا؟ و این د

عاصر م خیمطالعات تار یمؤسسه نیهم ،یمک یآقا یها کردند. از بداقبالبا جعل آن نامه زین
 خیتار کتابسلطنت در همان دوران را در  یمتن شماری از اسناد مربوط به خانواده رانیا

به  -اش هم در کتاب هست سکه عک -از مهرداد پهلبد  یاچاپ کرده است. در نامه معاصر

 یاز سو یتخته قال 112 آنجلس از فرستادنسلاز  1332 نیفرورد 22 خیمادر شاه به تار

. است عدد 113 فقط هایمشاهده شد که تعداد قال«که  میشویباخبر م کایمادر شاه به امر

که  میدانیم زیرا ن نیعالوه ا. به»....است کم عدد دو دهیرس تهران از که یصورت مطابق

سه عدد صندوق »پرداخت و بعالوه،  «انهیماه» دیبا ست،یچ میدانیکه نم «هااسباب یبرا«

عالوه از سه صندوق حمل و به «گاراژ»در  زیل نیوسا یهنوز در گمرك است، و مقدار «گرید

 ایاست  یقبل یهاهمان صندوق میدانیکه نم رودیسخن م زین مایهواپ یلهیوسهشده ب

. سدینویبه مادر شاه م یگرید یپهلبد نامه 1332 هشتیاردب 21بعد در  ی. مدتگرید زیچ

 یکگمر فاتیهست که قرار شد با تشر یگفته اشاراتشیآن در خصوص آن سه صندوق پ در

 یگمرك ادعا« یول م،یندار خبر هاصندوق نیا اتیمحتو از چنانهم شود، خارج گمرك از

بعد  و شود میها تقوصندوق یمحتو اول دیبا دیگویم و کندیپنجاه درصد حق گمرك م

خواهد شد دستور  یادیمقدار ز دارم نیقیهم پنجاه درصد گمرك پرداخت شود. چون 

مگر مادر شاه در این سه صندوق چه از ایران فرستاده بود که  2.»اقدام نکنند دادم فعالً

 فروش یجا به توانستیه مهرحال، شابه است؟ شدهیم «یادیمقدار ز»اش یگمرک یتعرفه

                                                      

د. کرمصدق را از وقوع کودتا باخبر  1332داد رم 23ی در که کاشان پیروان کاشانی ولی مدعی شدند 1

ر ها ددار نشان دادندکه این نامههای جانبررسی اها بسیاری از محققین بدر مطبوعات ایران در این سال

 اند و واقعی نیستند.شده «جعل» های اول انقالبسال

 133-131، صص ، تهران1312به نقل از تاریخ معاصر ایران، کتاب اول، پاییز  2
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ه ب پول آن یهیبه لس آنجلس بفرستد و با بق یقالتخته 112 نه و تخته 133 دربار، فرش

 بدهد!  یدیع یپهلو كی ،یپهلومین كی یجادربار، به یخدمه

د ادعا کن ادیز یمعاصر ما پخته است، کم خیتار یرا که برا یکه روغن آشنیا یبرا یمک

 مورخ زیجا ننی. ا»و من حکومت  دیسلطنت کن دیشما با«شاه گفت که مصدق به  کندیم

 کانیاز نزد یشمار یبرا یدوزشده است. البته از پاپوش یحافظگنام ما گرفتار کمصاحب

م ه یو فاطم «هم ارتباط داشت یبا سفارت شورو» گانی. شاکندیغفلت نم زیمصدق ن

  .«ها نبودیسیلانگ با ارتباطیب بود اصفهان در که یمدت دیشا»

خواستار  شیخو یزندگ یمصدق در همه ران،یحکومت در ا یوهیاما در خصوص ش

در مملکت مشروطه «خود او،  یبود و بر اساس آن قانون، به گفته یقانون اساس یاجرا

 نیهم هو ب ستیو مصون از تعرض باشد پادشاه مسئول ن ظمحفو سلطنت مقام نکهیا یبرا

و البته که حکومت در دست  1«حکومت نه کندید پادشاه سلطنت مانگفته که است جهت

همان  یرأ با و دیآیطور آزاد انتخاب شده مکه به یمجلس یأدولت است. دولتی که به ر

عنوان شواهد م را بهرفراندو ای و مصدق خواستن اراتیاخت همه نیا که یمک. رودیمجلس م

کدام هم چیه یدرباره تازه - کند،یم عمده مصاحبه نیا در یآزاد به مصدق یاعتقادیب

 عمدتاً تهران، ندگانینما از ریغبه مجلس، ندگانینما که کندیم فراموش - دیگویراست نم

شده بودند.  «انتخاب« یدولت ینظام یروهاین یبودند که با مداخله یشیفرما یندگانینما

د، از نش لیآزاد تهران وک نسبتاً انتخابات در که تهران یعهیش جمعه امام ،یامام دحسنیس

نیمشک با ییآشنا چیه که یاصفهان یراشراقیم. آمد در نینشیدر مهاباد سن یأصندوق ر

 عبدالرحمان زین نینشعهیش نیورام لیوک. شودیجا مآن لیوک ندارد، جانیشهر آذربا

اضافه  آباد را همخرم مداخالت، نیا دییتأ ضمن زین یمک خود. است مذهب یسن یفرامرز

 ،یمک جمله از بودند، شده انتخاب یمل نهصت نام به که یلیوک 12 گذشته، آن از. کندیم

 داشتند دست در را دولت مخالفان یرهبر فقط نه ،ییبقا و یزهر ،یآبادزاده، قناتیحائر

در  یپردازان در ارتباط بودند )سندش را حتتوطئه گریو د یبا زاهد یپوشپرده بدون بلکه

 یانشهرب سییربودن و قتل ر یبه توطئه یحت ییبقا(. میخواند هم یمک صاحبهم نیهم

را  یها نکات جالبانتخابات در آن سال تیماه یدرباره یمتهم شده بود. البته خود مک هم
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 یهزار تومان از هرات 233 ایزاده هم گویموسو«است که  یحرف مک نی. اکندیمطرح م

 یهزار تومان از هرات یس یفرامرز«و بعالوه  «داده بود خودش را به او یگرفته بود و جا

 یریگکناره لیاز دال یکیترکمان،  ی(. به گفته231)ص  »گرفته بود و از او دفاع کرد...

 یخارج یهاخانهبود که نه فقط دربار و سفارت نیا کشور وزارت از ییاعال ریام دکتر

 بودند یکسان زین یمل یجبهه درون بلکه دریگ انجام آزاد انتخابات رانیا در خواستندینم

ته نوش یبه نقل از خاطرات دکتر فاطم اومختلف نامزد وکالت داشتند.  یشهرها یکه برا

 خود دیکاند كی هر که کردندیبا هم نزاع م یازاده در جلسهیو حائر یو مک ییبقا»است: 

  1».باشند داشته مختلف یشهرها در را

ن مصاحبه و در جواب به همان پرسش است که در همی با تمام این اوصاف جالب

مصدق «بود  اراتیاخت یحهیال از صحبت یوقت که دیگویم اراتیاخت یحهیال یدرباره

 بخواهد یاراتیاخت نیچن كی اگر هم یمل دولت چیه به گفت آن ضمن و داد یشنهادیپ

 ی. پرسش»بخواهند را آن هم یرملیغ یهادولت که شودیم یبدعت نیا رایز بدهند دینبا

 یاهذهن یو برا ردیگیم دهیشواهد را ناد نیا یهمه یکه چرا مک است نیا دیآیم شیکه پ

تا مصدق  کندیم »میترم» و یبازساز صورت نیا به را معاصر خیتار ما، یرانیا یحافظهکم

 یکه مک میجا به اشاره بگونیهم! کند ریتصو یبه دموکراس «اعتقادیب» یمداراستیرا س

ل ما د یمل یحافظگیبه ب حد از شیب «شهوت حکومت داشتن»در متهم کردن مصدق به 

 1333 ریبود که در ت «حکومت کردن» یدر پ یمک یآقا یگفتهبسته است. اگر مصدق به

آن د،ینرس یتا ساعت هشت بعدازظهر اگر از من خبر«با شاه که  یتوافق شفاه كی یدر پ

آرا که شاه رزم حکومت زمان در ای. دادی، استعفا نم»دیبفرست اًخود را کتب یوقت استعفا

 .شدیم ریوزنخست داد، یریوزنخست شنهادیدر سه نوبت به مصدق پ

 یهاو جالب است. اگرچه در بخش یخواندن اریاسفند بس 1 یتوطئه از یمک تیروا

 یهیگر« یکه حت مصدق است نیو ا شودیم ریتمام تصو تیمصاحبه شاه با مظلوم نیا گرید

 یاز کالم مک شودیتوطئه گفته م نیا تیروا یناگهان، وقتبه یول «شاه را هم درآورده بود
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ه در شا داندیم یکند ول ریمصدق را ترسو و بزدل تصو کوشدیروشن است که او، اگرچه م

صبح که بنده در « دیگویاست که به شاه م لیدل نیتوطئه نقش داشته است به هم نیا

نفر بوده، حاال آمدم دیدم  5333بودم شنیدم جمعیت جلوی دربار  هایخواندن یر مجلهدفت

که  ستیدربار هم خوب ن یو برا ستین یتیکه جمع نی. ا.نفر بیشتر نیستند. 333-233

 رضایبه گردن عل تیمتفرق کردن جمع یفهی. وظ»نفر طرفدار داشته 333شاه فقط  ندیبگو

را  «تظاهرکنندگان« هینقل لیدژبان هم با وسا شودیقوس قرار مو. با کشافتدیبرادر شاه م

 . دهدیم یریوزنخست شنهادیپ یبرسانند. در همان جاست که شاه به مک

است که به  نیداستان ا یآلود است. خالصهشدت غرضبه توطئه نیا از یمک تیروا

 مجلس در شیجان خو ظحف یبرا زین ریوزحمله شده است و نخست ریوزنخست یخانه

 1332 نیفرورد 13 در رانیا مردم به مصدق امیپ در ماوقع انیجر. است گشته متحصن

 از سپ. میبشنو را یمک داستان ابتدا یول. کرد میخواه اشاره آن به که است، شده منعکس

گفتم امشب  یمن به فاطم«علت تحصنش در مجلس:  یگزارش مصدق درباره یخاتمه

خان با دو هزار رضا که داندینم]مصدق[  مرد نیا«گفتم  «.شودیم هیتجز رانیمملکت ا

 خوزستان خواهندیها میسیانگل که داندینم نیسرباز گرسنه و پابرهنه آمد و کودتا کرد. ا

 . «خواهندیم را جانیها آذرباروس و کنند مجزا را

 بدون عدب و بود ربطیب بود انیبه آنچه در جر یمک یهاکه گفته میکار ندار نیبه ا فعالً

ها از خود ینظام ایآ«که  کشدیم شیپرسش را پ نیا اورند،یشان بمبارك یکه به رونیا

خود  «؟دنکنن کودتا چرا ندارد تیقدر امننیا شیالوزراسییر که یمملکت در که پرسندینم

قدر به مصدق بد نیشما چرا ا« پرسد،یاز او م یفاطم روداریگ نیکه در ا دیگویم یمک

صه را خال یداستان طوالن .«کرد هیاو مملکت را تجز»است که  نیا یو پاسخ مک »د؟ییگویم

 یخانه در دمید«او را به خانه اش برساند،  خواهدیو م رودیمصدق م دنیکنم. بعد به د

از  یکی ی. خواستند به خانه»اندختهیتخته ر و ریت در پشت و شکسته را مصدق

 یمک تیو به روا کنندیتهران برخورد م یزار به فرماندار نظاماللهفرزندان مصدق بروند، در 

شان افسران بازنشسته و هفتاند همهکه امشب در دربار اجتماع کردهیکسان« دیگویاو م

 مجلس به ردیگیم می. مصدق تصم»زندیبر نجایا خواهندیم شب نصف و کمرند به ریت

 یمک و درونیم خانه به. شود متهم توطئه در تشراک به نکند که است نگران یمک و برگردد
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است که کس  رانیا یاستبدادزده یجامعه مختصات از هم نیا. ردیگیم تماس دربار با

انون به ق خواهدیکه نم یمملکت نزد شاه یقانون ریوزحفظ جان نخست یبرا دیبا یگرید

 تاییربار برود. از جزبه د یهمان شبانه مک شودیگردن نهد، شفاعت کند. قرار م یاساس

که حاضر است  دهدیم شنهادیپ یشاه ضمن انتقاد از مصدق به مک یول پوشمیچشم م

 نیا از ار شاه که دیگویم یمک. کند صادر صالح اریالله ای یمک نام به را یریوزفرمان نخست

 ریت 33 یدر آن صورت واقعه» که است نیا لشیدل دیبگو راست اگر که است بازداشته کار

 كی ژست که یمک و است شیخو تیچنان نگران عدم امنهم ی. مصدق ول»شودیم تکرار

 اصالح دو نیا نیب دیخواهیم ای دیبجنگ دیخواهیگفتم... م» دیگویم است گرفته را یانجیم

 لی. بعد به تشک»آمدم رونیب و دمیکوب را در هم من. ندارند تیامن شانیا نه، شد گفته شود؟

و در  یدر خرابکار ییاگرچه به نقش بقا کندیحل اختالف اشاره م ینفرههشت ونیسیکم

مان مشمول مرور ز شانینقش خود ا ایگو یول کندیاشاره م ونیسیکم نیکردن کار ا یخنث

 از قمصد خروج هنگام بود قرار که پرسدیم توطئه نیا یدرباره یمک از پرسشگر. شودیم

 «به او نداشت یکس کارچینه، ه« د،یگویجواب مدر یبه جانش سوءقصد شود. مک دربار

 یالبته او ]مصدق[ در سخنران« کند،یاضافه م شود،یکه دروغگو کم حافظه م ییاز آنجا یول

 کس چیه«اگر  یمک یآقا. «دهدیرا نجات م او ایثر "یول" دیگویمطلب را م نیخود ا

 دهد؟ینجات م یمصدق را از چ ای، پس ثر»نداشت او به یکار

 دیگویسخن م یطور یمک یکشتن مصدق، آقا یتوطئه انیالعمل به جراما در عکس

 ریما درگ رانیوزنخست ایجان وزرا و  هیما هرگز دربار برعل یزدهبتیمص خیکه انگار در تار

ها وسعت گرفت. قرار بود توطئه 1332 رماهیاحمدزاده در ت تیتوطئه نبوده است. اما، به روا

ند، اعتماد داده بود یأکه به قوام ر ییهمان وکال و ردیبگ قرار ضاحید استحکومت مصدق مور

. مصدق »بعد در داخل مجلس کشته شود»و خود مصدق  ندیحکومت مصدق را ساقط نما

 1م متوسل شد.رفراندو به برنامه نیمقابله با ا یبرا
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 دیگویخن متن س 32با شرکت  یابود از توطئه ریمصدق وز یامیراعالیی که در کابینه

در مجلس  شخصاً و شد ضاحیکه دکتر مصدق استنیقرآن امضا کردند که پس از ا»که 

)همان «بکشند افتند،ی جا هر هم را یفاطم دکتر و برساند قتل به یراشرافیحاضر شد او را م

ه از اسالم ک انییکه فدا دیرس ییکه کار به جا میخوانیم یگرید ی(. در نوشته13جا ص 

 «حجاب یبرقرار و ویراد از یقیها، حذف موسیفروشمشروب یلیتعط«ستار مصدق خوا

 نیا به 1333 هشتیاردب در مصدق خود. کردند صادر را ریوزبودند، فرمان قتل نخست

 :داشت باشاه که یمالقات در که کندیم اشاره موضوع

 از داد پاسخ ؟یانیچه جر یشاه گفت جان شما در خطر است. من سؤال کردم از سو»

 کشند،یم را کشور به نیخائن هستندکه یمدع اسالم انییفدا گفتم. اسالم انییفدا یسو

 .«اممرتکب نشده یام و عمل خالفدهیام؟ من که تازه رسداده انجام یانتیخ چه من

 دکتر به یمیهیسرهنگ د»خبر را  نیکه ا دیگویجلسه م نیشاه به مصدق در هم

شاه از دکتر مصدق »مبادله،  نیاست که پس از ا نین اناروش ی. نکته»است گفته ییبقا

پس از این جریانات  1».نکند بازداشت را آنها و نشود اسالم انییکه او متعرض فدا خواهدیم

ت دولت را در أشود و حتی کمی بعد جلسات هیاست که مصدق در مجلس متحصن می

 .کندیمنزل خود برگزار م

 یول شود صلح مصدق و شاه نیب خواستهیم او هک شودیم یمدع نوشته نیدر ا یمک

. است افتهی یانام ما نمود برجستهصاحب مورخ یحافظگیب جا نیا در. گذاشتندینم گرانید

 نیب ات دیکوش یفعال طوربه او که نیا دیآیم بر اسناد از آنچه ،یمک یادعا برعکس درست

از مخالفان  یگفت که برخ عالء« هندرسن گزارش به. نشود برقرار صلح شاه و مصدق

]حاصله در مذاکرات[  ریاخ یهاشرفتیپ روند از یمک و ییبقا ،یمصدق، مانند کاشان

 نموده درخواست او از کرده تلفن عالء به یمک[ نی]حس امروز صبح. ستندیخوشنود ن

در  یعالوه، مکه. ب»دیاین بر مصدق با یآشت درصدد که سازد متقاعد را شاه کند کوشش
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 مجلس تیاگر مصدق شاه را مورد حمله قرار دهد، اکثر«کرد که  دیتأک یتلفن یحاورهم نیا

  1.«کنندیم یبانیپشت شاه از و شوندیم نیخشمگ کشور و

 به ،یریوزنخست یابتدا همان از: مصدق تیروااسفند به 1 یتوطئه یاما خالصه

 تردک حکومت هیبرعل مجلس یشیفرما ندگانینما و انینظام و دربار، مختلف یهاشکل

قصد جان  یحت م،یگفت رتشیطور که پهمان زین اسالم انییفدا. بودند توطئه سرگرم مصدق

 تحکوم هیبرعل یو حجاز یچون سرلشگر زاهد ی. درون ارتش، کسانداشتندرا  ریوزنخست

 ریرگد یخارج یهاقدرت با که یطیکه بتواند در شرانیا یبرا مصدق. بودند توطئه مشغول

جنگ به انتخاب  ریبابت راحت باشد، از شاه خواست که وز نیاز ا یکم الشیت، خاس

و  شاه یطلباز مشروطه دیگویها که نمچه داستان یریدرگ نیخود هم باشد. ریوزنخست

با  «کل قوا یفرمانده» یحاال بماند که طبق قانون اساس ،یمدافعان شاه، ازجمله مک

را هم طلب کرده  «کل قوا یفرمانده»مصدق  اگر یحت یعنی شاه، با نه و بود ریوزنخست

 میصمدارد. شاه ت یگرید یبرنامه یانجام نداده بود. دربار ول یبرخالف قانون اساس یبود، کار

در عمل  یبماند، ول «یمخف« دیبا ییکه از سو ی. مسافرتدیبه خارج مسافرت نما ردیگیم

. رودیروز نهم اسفند مصدق به دربار م. میکنیم یپوشچشم اتییجز . ازماندینم یمخف

 سییر یحت ینظام فرماندار ،یستاد ارتش، شهربان یساؤر«خودش  یقبل از رفتن به گفته

حفظ  یبرا یها جداگانه دستورات کافآن از كیهر هکاخ را خواسته و ب یهیناح یکالنتر

 یرو یفاق ناگوارخود را دادم که مبادا هنگام حرکت ات یاطراف کاخ و خانهامات ظانت

 یصدا که بودم دهیدر نرس هو هنوز ب« شودیکاخ خارج م زا یوقت همه نی. با ا»دهد

 یظامانت نیمأمور به که یدستورات با رایز. دیگرد تعجب موجب و دیگوشم رسبه یتیجمع

 خارج کاخ از یگرید در از بود، یبتی. به هر مص»نداشتم انتظار را یتیوضع نیچن بودم، داده

ها پاسبان گر،ید یسو از. شوندیکه موفق نم شوندیور محمله او لیاتوموب یسو به. شودیم

 نیدر ا«. شدندیمصدق م یخانه یسو به تیالدوله مانع از عبور جمعدر چهارراه حشمت

جا سؤال را در آن یانتظام یتوقف قوا لیاز آن در خارج شده دل درضایواالحضرت حم اثنا،
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ع مرتفع شدن مان که پس از بود نی. ابروند خواهندیهرکجا که م هزادند بکرد و گفت مردم آ

قول مصدق به ای ت،یجمع نیا شیشاپی. پ»جانب هجوم آوردندنیا یخانه در به تیجمع

چند نفر افسر حاضر به خدمت و بازنشسته و چند تن چاقوکش معروف حرکت «، «اشرار«

موفق  ی. وقت»کسته وارد خانه شوندکه در را ش کردندیم یسع ساعت كی بیو قر

منزل پسر دکتر مصدق بود شکسته و  اتفاقاً که را هیهمسا یخانه در کوشندیم شوند،ینم

 یهیهمسا كی یخانه قیفاصله از طر نی. مصدق در اابندیمصدق راه  یخانه به قیاز آن طر

را  یلیاد ارتش، وساست سییکه ر شودی. بعد روشن مرساندیخود را به ستاد ارتش م گرید

 نیدر کنار ا .»نگذاشته او اریدر اخت«مقابله با مهاجمان خواسته  یبرا یکه فرماندار نظام

 در 1333 آذر 23 در آنچه به جمله از گر،ید مورد چند به کندیم اشاره مصدق توطئه،

 و افتاد اتفاق مجلس به مصدق ورود از قبل یالحظه اغتشاش که افتدیم اتفاق مجلس

 اتمهخ یاساس قانون به احترامش دییتأ با ران،یا ملت به مصدق امیدر برد. پ به جان مصدق

 داده قرار هاتوطئه نیا یهمه انیجر در را شاه که کندیم شکوه حال نیع در یول ابدییم

 1.»دیگردینم جهینت به منتج نداشتند، ییشنوا دربار مؤثر انیچون اطراف« یول است

جنگ را خود انتخاب کند و  ریخواست وز گذشتیمقابله با آنچه م یمصدق برا ،باری

که خود  کرد شنهادیپ یاسیس یشیبا دوراند د،یایداستان بر شاه گران ن نیکه ا نیا یبرا

خوب است اول من چمدان خود را « دیگویخانه باشد. شاه در پاسخ ممسئول آن وزارت

 سییر عنوانبه یوقت دیگویمصدق در جواب م .»دیکن تقبل را کار نیببندم بروم بعد شما ا

از دولت  ییچگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جز«مورد اعتماد شاه است  دولت

بعدازظهر صبر  2تا  خواهدیو شاه از مصدق م کشدی. مذاکرات طول م»مینما یاست تصد

 از دقمص. است خیتار زءج گریداستان د ینکرد استعفا بدهد. باق افتیدر یکرده، اگر خبر

 فرمان زی. شاه ندهدیاستعفا م ،یمک یهاتهمت یهمه برخالف و شنودینم یخبر شاه

 چنانهم یول شاه. دیآیم شیپ ریت 33 انیجر و کندیم صادر قوام نام به را یریوزنخست

مصدق به  یکه سلطنت از سو ستین نیا ینگران یکه علت اصل است یگفتن و. است نگران

دم معلوم به خورد مر کامالً لیاست که به دال یخیتار یدروغ تعارفیب نیافتاده است. اخطر 
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 تا ندیگویم را دروغ نیرو انیروزولت، ازا تینمونه، کرم یبرا ها،ی. خارجشودیما داده م

 «شدن ستیکمون« داستان از]البته  باشند کرده هیتوج رانیا یشان را در امور داخلمداخله

 تا ازمندندین دروغ نیا به زین یرانیگر اهمدستان توطئه 1 [.ماند غافل دینبا زین رانیا

 منجر مصدق حکومت یسرنگون به که یخارج یجاسوس یروهاین با را شیخو یهایهمکار

 یعهجام با شاه یخودکامگ که بود نیا من، اعتقاد به یاصل علت. باشند کرده هیشد، توج

 ر،یت 33پس از  یبود. مصدق، اما اندک یناشدنجمع است،خویم مصدق که یآزاد و قانومند

 گرم ما که موقع نیحضرت بشود و دشمنان مملکت در ایاعل از ینگران رفع که نیا یبرا«

 انیم یاختالف نموده، مشوب را شانیذهن ا ینوعهوز نتوانند برهر میهست یاجنب با مبارزه

ر ب یمبن یشرح «برسانند یضربت ینهضت ملاساس  به راه نیا از و ندازندیب دولت و دربار

و آن را بر  «عمل کنم یبخواهم برخالف قانون اساس«اگر  «دشمن قرآن باشم«که  نیا

 یمدت. شودیم متوقف هاینیچتوطئه ،یمدت یبرا. فرستدیشاه م یپشت قرآن نوشته و برا

 و کسالت یکاریب لیکه شاه به دل دهدیم خبر مصدق به عالء، دربار، ریکه وز گذردینم

 .میدیتر شنشیمختصرش را پ تیکه روا دیبه خارج مسافرت نما خواهدیم

 جادیا«منظورش  یمک یبه مصدق: به قول آقا یاتهام مک نیتربه عمده میاما برگرد

نمونه  كی نیهم یاند ولادعا فراوان نیردّ ا یبراها . نمونه«نبود كیدموکرات حکومت كی

 است.  یکاف

شکست نهضت مصدق حزب توده بود و از  یاصل عامل سوم یروین لیلبراساس تح

 ریگرفتند که چرا به سرکوب حزب توده دست نزد. پاسخ پ رادیرو هم به مصدق ا نیهم

 :میاست. با هم بخوان یاحمدآباد خواندن

 یصدا تواندینم است ملت مبعوث دولت و آوردیرا سرکار م یکه ملت دولت یوقت«

 استیمردم، کار س یشان را بزنند. خفه کردن صداحرف مردم نگذارد و کند خفه را ملت

. بکنند خواهدیشان مدل یتا هرکار دیایدرن یاست. روش آنهاست که نفس کس یاستعمار

 .«..کارها لیقب نیا از و اورندیب ومیکنسرس و ببندند نفت قرارداد تا
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 :سدینویم انتقاد نیضمن اشاره به هم گر،ید یدر جا

 یآزاد نیا یهیمردم سلب کند چون که در سا از را یآزاد نیا توانستیت نه مدول«

 نیا از را ینامعلوم یعده كی توانستیم نه و دیو استقالل رس یکه مملکت به آزاد بود

  1».دینما محروم اصول

متهم  یطلبو قدرت ییجواما همین مصدق از سوی مکی در این مصاحبه، ازجمله به نام

 مثل کند،یم ادعا و سابق یشورو از رانیا یهاطلبداستان به کندیم اشاره یمک. شودیم

 صلهیرا ف هیآن قض توانستمیمصاحبه، که من م نیدر ا گرید یهیپایب یادعاها یاریبس

 را یتیو بعد، همان روا «بدهد انجام خودش را کار نیا خواستیمصدق م« یبدهم ول

و  کایامر سمیالیامپر یهااستدالل یهیرمایسرد، خم جنگ یهاسال در که کند یتکرارم

مصدق «که  کندیو ادعا م سمیخطر کمون ،یعنیبود،  یمداخالت نظام یانگلستان برا

 بدهند انریا ارتش رابه الزم ماتیتعل و ندیایب یکرده که افسران روس یبا شورو ییهاتوافق

 هایشورو یبده یهیه آن قضکنی( و خالصه ا211)ص  »ها اسلحه گرفته شوداز روس و

ندادند و به عوض  یمک یبستان حل شد. دالرها را به گفتهبه صورت بده یدر زمان زاهد

 به آنها واگذار شد.  «روزهیف«طالها هم بخش 

 چیه و باشد نکرده چیاگر ه «ردموکراتیغ«و  «جونام«و  «طلبجاه«مصدق  نیاما ا

 دیشن یرا داشت که وقت تیو درا یهوشمند نینداشته باشد، حداقل ا یمثبت ینکته

 :گفت نیچن هیانیب كیبا صدور  رسماً زند،یاز او مجسمه بر یقدردان یبرا خواهندیم

 ریدر ضم را خود اثر من مرگ از بعد بلکه و اتیح انیرسا که تا پا ییصداهب«

 هر ودش گرفتار رسول نیو نفر خدا لعنت به که کنمیپرستان بگذارد اعالم موطن
وز هن رایز زدیبسازد و مجسمه بر ینام من بتهمماتم ب و اتیح در بخواهد که کس

 مقصود نیخواست خداوند اهروز که بآن و نشده حاصل من یبرا وجدان تیرضا
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قا و ح باشدیاست که هر کس بدان مکلف م فهیانجام وظ ینشانه تازه شود حاصل

 1.«ستیسزاوار خوشباش پاداش ن

 گونه نیا که دیادهیدراز خود چند تن را د یدر زندگ که شدیم سؤال یمکباید از آقای 

 د؟باشن بوده

همه سال  نی. هنوز که هنوز است معاندان او، پس از امینیبیرا م تیدرا نیا آمدیپ اما

ا و م کنندمخدوش  یرانیا یما تیو مقام مصدق را در ذهن تیتا موقع کوشندیمذبوحانه م

 شودیآنچه که م ی. ولاورندیمصدق درب یدرباره «یخیاشتباه تار« نیا م خود ازعرا به ز

 شه،یهم از سرفرازتر مصدق. است جماعت نیها و اهداف امقابل خواسته یدرست در نقطه

 معاندان نیا و شودیتر مدوست و صادق برجستهرانیا یاستمداریس نماد عنوانبه چنانهم

در  شیسال پ 32. مصدق در شوندیم آبروتریواتر و برس دهیخودتن یلهیپ در که ندیاو

 خیتار یعهدههب»  و طرح او را کنند «دیتنق»مطبوعات خواست از او  سندگانیمجلس، از نو

معاندان  گریو د هایو زاهد هایو کاشان هایکه مک یکوشش یو امروز، با همه 2»واگذارند

را کرده است. مصدق، نه  شیقضاوت خو خیتارندارم،  دیترد یکیمن  کنند،یاند و ماو کرده

ها و به نام او شود. در دل یدانیو م ابانیاست که خ یالزم دارد و نه ضرور یامجسمه

دکتر محمد  ادیوجود دارد که از  یادیز یهادانیو م هاابانیخ ان،یرانیاز ا یاریبس تیذهن

 است. یمصدق کاف یبرا نیمصدق، آکنده است و هم
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 مصدق و انشیاندچپ 2-3
ی کارنامه»ی بررسی نسبت قطوری از چاپ درآمد که وعدهکتاب به 1111در 

ی ی دموکراسی: کارنامهگرایان و افسانهملی»داد. این کتاب تحت عنوان: را می« مصدق
 یاظمبهزاد ک یآقا نوشته «مصدق در پرتو جنبش کارگری و دموکراسی سوسیالیستی

 کرده بود.  منتشر نشر نظم کارگراست که 
باشد بر مصدق و  یچپ، نقد دگاهیاز د روشن است که این کتاب قرار است

 یحاو ندگانیآ و ما یبرا گمانیب. شدیم نیچن نیکاش ا یا .او یهااستیس

 وشمبک بعد و میبگو لعاب و لفت و مقدمه بدون دیبگذار یول. بودیم یادیز یهاآموزش

 ینهنمو ن،یبه استال شیهایفحاش یکتاب با همه نیکه ا رونیب میایب اشعهده از که

به اسناد  1مآبانهپروکرست نگرش از گذشته. است یستینیاستال ینگارخیتار ریدناپذیترد

 ندرا باطل گمان نیا هایی اشاره خواهم کرد[، و شلختگی استدالل و زبان بر]به نمونه

 کار به هدف به دنیرس یست که براا یالهیهر وس یکنندههیباطل است که هدف، توج

 یبررس كی یهی: ارااست خوب هم یلینفسه خیف اما «هدف» نیا. شودیم گرفته

م و نقد ه رادیا ی. ولمیاست که ندار یزیچ گمانیب نیا«. مصدق یکارنامه»از  یانتقاد

 یاهاعاد یبا همه کتاب نیا« نقد»مستند و مستدل باشد و هم روشنگر و کارساز و  دیبا

 یزیاند که چگونه خواستهنیا. ندارد را هاخصلت نیکدام از اچیاش، هسندهیرنگارنگ نو

 یهارادیا نیترعمده از یکی که شودیهمان آغاز روشن م از کتاب، نیا در! باشند نوشته

 سندهیون یکه مصدق مثل آقا است نیا ستیهم ن یحرف تازه و جالب اتفاقاً که سندهینو

 ندهسینو. نداشت موافقت هم یخصوص تیحذف مالک با و نبود «آتشهدو ستیمارکس»

 موفق کار نیکه در انیا یبرا یول. کند وصل وجه نیهم به را زمان و نیزم کوشدیم

 .کندینم نیچن نیا که باشد گفته پاسخ یاساس سؤال دو به شیشاپیپ دیبا باشد

 یعنی بود، حاکم رانیا بر که یتیوضع در باشد، درست مصدق به رادشیاگر ا یحت -

 تیمالک با مخالفت است، دهینرس یساالرهیسرما یمرحله به هنوز که یاجامعه یبرا

 ؟یخیدور تار یهااست به گذشته یگردپس ای جلوست به یحرکت ینشانه یخصوص

راه » افعانمد یکل طوربه و یانوفسکیاول چون یکسان اتینظر با سندهینو دانمیم دیبع
                                                      

 گرفت. ان را با تخت خویش اندازه میای یونان قدیم که قد آدمیپروکرست شخصیت افسانه 1
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 رد یحت که بودند پرت گمان نیا موافقت داشته باشد که بر« یدارهیماسرریرشد غ

 ]منظورشان البته حزب «یالمللنیب یایپرولتار» کمك به هم یدارهیشاسرمایپ جوامع

 به یساالرهیسرما از گذار بدون توانیم[ بود سابق یشورو در «ستیکمون»

ق و عرا هیسور دادندیدست مکه به  یموفق یهاجمله نمونه از] دیرس «سمیالیسوس»

 [. یبود و سومال

اواخر سلطنت قاجار  در رانیا در یخصوص تیمالک دنیبرچ از سندهیاگر منظور نو

ر د یطبقات یآگاه و تضاد رشد و دولت یطبقات تیو در عصر رضاشاه، مستقل از ماه

 نیا یصفوشاه عباس  یتر به زمانهشیامور باشد که چند قرن پ« کردنیدولت»جامعه، 

 سندهینو منظور اگر ست؟یچ در ستمیب قرن یبرا ساختار آن تیجذاب یول. بود نیچن

 هک زندیم دامن توهم نیا به دارد سندهینو ادعا، همه نیا با پس، نباشد، سرانجام نیا

 ندارند هم نوشتن و خواندن سواد یحت تشیجمع درصد 13 به كینزد که یمملکت در

 و حزب نه و راه نه و مارستانیب نه و دارد صنعت نه مدرسه، نه و دارد آب نه مملکت و

 سر ،یبده انیپا یخصوص تیمالک به که نیهم گر،ید زینه هزار چ و مجله و روزنامه نه

 ذهن در را یتوهمات نیچن سندهینو محال فرض به اگر. یآوریم در «سمیالیسوس» از

 نداشته ذهن در یزیچ نیچن اگر و. است مسخره و مضحك واقعبه که باشد داشته

 یطبقات تیماه یبررس بدون که شودیم پسامدرن یمارکس دگاهید گرید نیا باشد،

 . میبه جلو بدان یقدم کردن را ضرورتاًیدولت جامعه، یطبقات شعور و یآگاه رشد و دولت

 یبررس نیا است قرار. گذاردیم جا به خود از زین یگرید یهانشانه یول سندهینو

 رایمع ستیبایم که «یستیالیسوس یدموکراس» یدرباره باشد ییهاشآموز یحاو

 یول. دیهم خوب است و مف یلیخ اتفاقاً یکار نیچن. باشد مصدق کار سنجش و محك

 حرف سرراست و کندیم یبافیکل خواندیم یستیالیسوس یچه که دموکراسآن یدرباره

 نیاز ا ینیاستال تیذهن یکه حت نیتالاس ینگارخینه فقط باور به تار بعالوه. زندینم

 بیجع یاز باورها ریغ سندهیذهن نو ساالرکهیو  ی. ساخت استبدادزندیکتاب سر بر م

 ساختار نیمصدق در ا رو، نیهم از. شناسدینم تیرا به رسم یزیخودش چ بیو غر

 خودش کودتا هیکه خودش برعل شودیم ریتصو« احمق و کودن»چنان آن یذهن یژهیو

دار ندهخ صورت نیپشتك و وارو زدن به ا ییایپس از دن سندهینو یریگجهی! نتکندیم
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 که بود نیا «یدربار - ییکایامر یکودتا» از مصدق «تیحما» لیدل که دیآیدر م

 فانمخال یقطع سرکوب و کودتا یروزیپ از پس که داشتند دیام یمصدق انیگرایمل»

 انشیا دست به را امور زمام دوباره و رندیبگ قرار انییکایامر و ملوکانه لطف مورد شاه

که خب مگر مصدق  دهدیسؤال ساده پاسخ نم نیمحترم اما به ا ینویسنده 1.«بدهند

 شیوخ هیداشت تا برعل یلیبودند! خودشان که در قدرت بودند چه دل وانهید هایو مصدق

 برسند!« قدرت»کودتا کنند تا دوباره به 

 را خینه تار و دارد یریگها اطالع دندانسال آن در رانیا اوضاع از نه سندهیاما، نو

 یول بردیم باال بشیغر و بیعج یادعاها با را خواننده انتظار سطح اگرچه. شناسدیم

ندارد.  یفیتوق گرانیعملکرد د یاز عملکرد مصدق و حت یانتقاد یبررس كی یهیارا در

 آورد،یقول مها نقلرا که از آن یستیارکساست که اگر متون م نیعلتش به گمان من ا

عنوان هم نه بهخوانده است و آن یسرسر اریآنها را بس دانم،یم دیکه بع باشد، خوانده

 خ،یتار دنیفهم یراستا در یقدم عنوانبه نه و گرانید و شیآموزش خو یبرا یکوشش

بخواهد  یالبته اگر کس «.چماق»عنوان گفتاوردها به نیاستفاده از ا یبرا تعارفیبلکه ب

توطئه تیذهن ایکرده باشد، و  یخال یدلدق سندهینو یمزهیب یهایبا خواندن شوخ

کتاب را تا به آخر خواهد خواند  احتماالً باشد، جالب شیبرا سندهیساالر نوپندار و توطئه

کتاب تا به آخر و  نیصورت، خواندن ا نیا ری. در غستمیبه آن هم مطمئن ن یکه حت

 عواقبه بلکه ستین آسان فقط نه دیگویم سندهیچه که نوآن دنیفهم یکوشش برا

 خبریطرالب هم بسرمل و ا از بعالوه دیبا آدم و طلبدیم پشتکار و خواهدیم همت

 . اوردیدر ب سندهیاستدالل نو یوهینباشد تا سر از رمزوراز ش

 ستمیقرن ب یهیاول یهاالدر س رانیکه از اوضاع ا ستین نیفقط ا سندهینو یمسئله

 نیکه چن ستیمهم هم ن شیاست که برا نیا تر ظاهراًندارد. مشکل مهم یچنداناطالع 

 خنس رانیدر ا یستیالیسوس یباورها یندارد. البته در موارد مکرر از بالندگ یاشراف

 تواندیو نم دهدینم هیارا دیگویچه که مآن از دفاع در یشاهد و سند یول دیگویم

 لیاوا از که خواستیم دلم سندهینو یهم مثل آقامن. است ساده زین لشیبدهد. دل ارائه

 یباورها نوزدهم، قرن اواسط در اروپا در فستیزمان با چاپ مانهم یحت و ستمیب قرن
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رمانهمحت اریبس یآرزو آرزو، نیا اگرچه و! بودیم بالنده اریبس رانیا در یستیالیسوس

 یرونیب انیب واقعبه یبالندگ نیا وجود یادعا یول[ هست زیانه نککودست ]که البته یا

 دوران آن در رانیا در یزندگ تیواقعبه یکه ربطنیا نه است سندهینو ذهن توهمات

 اگر. اشدب یجدل و بحث آن سر بر که ستین یزیچ زین یزندگ تیواقع نیا. باشد داشته

 نیا با که است گرید یامسئله گرید آن است، خبریب زین یهیبد تیواقع نیا از سندهینو

 دوره نیهم در رانیاوضاع ا یشود و دربارهیم زین زیگرتیمسئول ،یخبریب همه

 !دهدیدست مبه هم «لیتحل»

 هب زدن صدمه و شرویپ یروهاین سرکوب از ریغ مصدق سنده،ینو لیبراساس تحل

 ران،یا در «یدموکراس» به لطمه و[ البته؟ توده حزب یرهبر از]خارج  یکارگر جنبش

ا ب نمونه، یگمشده دارد. برا یچند حلقه یول سندهینو یادعا نینکرده بود. ا یکار

دارد، معلوم  یهم دل پرخون یمل یو از جبهه دیگویکه به حزب توده م ییهاراهیبدوب

ه به ک زین ستیبودند؟ حزب کمون روهایکدام ن «شرویپ یروهاین»منظورش از  ستین

هم، هر چه که بودند،  ییشاه سرکوب شده بود. سومکا و حزب زحمتکشان بقاعصر رضا

 ییاروهین چه شامل مصدق یلهیوسهب شرویپ یروهاینبودند. پس، سرکوب ن شرویپ

 د،یگویم سخن دوره نیا در یدموکراس به لطمه از سندهینو یوقت گذشته، آن از شد؟یم

 یاسدموکر»از یاندک یتجربه رانیا اگر که داندینم که است مهم شیبرا نه و داندیم نه

او.  یریوزمصدق است و زمان نخست نیهم ونیداشته باشد، آن را هم مد «یاسیس

تواند ابتدا ب دیکند با یصورت وارس نیکه بتواند کارنامه مصدق را به ا نیا یبرا سندهینو

او به آن لطمه  یعامصدق، به اد ینشان داده باشد تا کارها رانیرا در ا یوجود دموکراس

هم خطور  سندهیبه ذهن نو یسادگ یادیساده که از ز اریسؤال بس یزده باشد. ول

ا ت میداشت یدموکراس رانیدر ا ران،یدراز دامن ا خیکه در کدام دوره از تار نیا کندینم

 یکه بررس داندیمحترم انگار نم یسندهیمصدق به آن لطمه بخورد! نو یبا کارها

و سند حرف مفت  مدركیب ی. حرف و ادعاستین یدرآوردمن یدعاهاا یجا یخیتار

 دینبا او ایآ کندیادعا م یکاظم یگونه بود که آقا نیهمه، اگر ا نیاست و کشك. با ا

 دربار یخیدار و تارادامه یدشمن و تیضد همه نیا علت که بدهد حیتوض خواننده یبرا

 سمیالیامپر یررسمیغ و یرسم انیگوسخن و یبوم مرتجعان گرید و دربار به وابستگان و
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 یاتمنافع طبق از تیحما و حفظ در که مصدق ست؟یچ یبرا مصدق با کایامر و سیانگل

 بود تا خودشان، پس دتریو مف مؤثرتر یبس سندهینو «لیتحل»اساس  بر جماعت نیا

 چرا؟ گریاو د بر جفا و ستم همه نیعالوه، اهمرداد را سازمان دادند؟ و ب 22 یچرا کودتا

 رانیا درازدامن خیدر تار یتر کسکم باشد، راست «لیتحل» نیا در سندهینو حرف اگر

 سته،ویهم پبه پرسش دو پس. است بوده انیرانیا یبرا یبدبخت منشاء مصدق قدر به

 - بودند امدهین ایدن به مصدق زمان به مادرانشان و پدران یحت که یجوانان و مردم ایآ

 یاند؟ از سوتوهم گرفتار چنانهم ایآ - شودیم مصدق هیبرعل که یتغایتبل همه نیا با

 و یمحل مرتجعان و قدرتمندان یسو از هنوز که مصدق به یحرمتیب همه نیا گر،ید

 یکاظم یقدر آقابه مصدق معاندان که هست و بود آن از یناش ایآ دارد ادامه یالمللنیب

 شناختند؟ ینم را شیاو و کارها

 یرامپژوهشگر گ یباشد. ول یخیتار یبررس كی کتاب نیقرار است ا گر،ید یاز سو

را در  یخیتار طیشرا تیکه اهم رسدیاست. به نظر م بهرهیب خیما از درك تار

 یاجتماع یهااز مقوله یاریکه بس ردیگیو در نظر نم شناسدینم یخیتار یهایبررس

قرار  یو بررس یابیمورد ارز یخیعاد تاردر اب دیدارند و با یخیتار یبُعد ،یاقتصاد یو حت

و  وهیش محترم یسندهینو یباشد ول یقیو تحق یقرار است پژوهش یبررس نی. ارندیبگ

از  -ارجاع به منابع  یوهیمنابع و ش یهیارا یوهیبه ش دی)بنگر داندینم قیروش تحق

 که است یدعم سندهینو نمونه، كیعنوان دست بردن در اسناد نمونه خواهم داد(. به

 هاینگستانت انگلستان، سمیالیامپر کنسول از یبانیمصدق پس از گفتگو و کسب پشت»
« "کرد امن هایسیانگل تجارت یبرا روز چهل ظرف در را آباده به بوشهر راه و هیتنب" را

« در مجلس چهاردهم یمنف یموازنه استیس» کتاب به دهدی( و بعد ارجاع م51)ص 

 ستیروشن ن و دارد صفحه 112 کتاب نیا. کندیش را مشخص نماجلد اول که صفحه

 تیدر اکثر !موارد اغلب در است تیروا نیهم و برداشته صفحه کدام از را عبارت نیا که

اند مخلوط یسیانگل و یفارس منابع. چاپ محل نه و دارند چاپ خیتار نه هاکتاب موارد،

وده ب یبه چه زبان سندهینو یفادهکه منبع مورد است ستیروشن ن یحت یو در موارد

 یبرا) ستیکتاب ن انیدر پا یشناسهر فصل آمده که در کتاب انیدر پا یاست؟ منابع

 است آمده یشناسکتاب ستیل در یمنابع منوال، نیهم ( و برینمونه، کتاب الجورد
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نمونه  ی)برا ستیمن روشن ن یکتاب آمده حداقل برا نیچه در ااش با آنرابطه که

 (. «یعیسال ششم طب یبرا یتاب فارسک»

 ندهسینو یگفته شیپ کشف کنمیم گمان بگذرم، که هایشلختگ دست نیاز ا

. ییطباطبا نیالداءیدضیس پاسخ در و 1322 در باشد مجلس در مصدق نطق براساس

 یتوق که است اءیدضیس ربطیب حرف همان ریخأت دهه نیچندبا  سندهینو یحرف آقا

سییر از سیانگل ریسف چون که شد یمدع واماند مصدق راداتیه اب ییگوپاسخ از

د، پس مصدق هم کن فارس ابقا یگریوال مقام در را مصدق تا خواست رانیا یالوزرا

 ءایدضیس به پاسخ در مصدق. بود رانیا در سیانگل استیخوار سرهیمانند خود او ج

 شدن یوال یچگونگ و داد ستد به زمان آن در فارس التیا و رانیا اوضاع از یاشمه

دهیکه چقدر زحمت کش کنمیبنده از قضاوت آقا تعجب م واقعاً»افزود  و برشمرد را خود

نسول جا دارد تعجب کنم ق اند )!( واقعاًآوردهبه دست یاهانت به من مدرک یاند و برا

 دسیبنو یزیچ نیچن كی دیمرکز بدهد باهخودش را ب یهاراپورت دیبا که یسیانگل

 اردو یوقت بنده و بود خودشان تجارت به عالقمند سینسول انگلق که نیا یبرا چرا؟

 امن را راه نیناامن بود و من در ظرف چهل روز ا یکلبه آباده تا بوشهر راه شدم رازیش

.... نگرفتم یشاه كیکه آنجا بودم  یوقت و در مدتچیه در یکس از و کردم منظم و

 خود حکومت یهیپا را انصاف و عدل و نگرفتم ینارید یز کسجا اآن رفتم من که یوقت

مردم خواهان من بودند و  یهمه بیترت نیا با. شد برقرار تیامن البته و دادم قرار

  1.«بود من خواهان خودشان یتجارت منافع حفظ یبرا هم سینسول انگلق

اندیشی نیز ی همین قطعه از سوی آقای کاظمی که ادعای چپاما در بیان دوباره

گفتگو و کسب » یکه مقوله ستیبکند کارستان، معلوم ن یکار خواهدیارد و مد

 که تاس نیا پرسش نیا به من خود پاسخ است؟ آورده کجا از را «هیتنب» و «یبانیپشت

 ادیز یاندک است، آن پختن حال در ای و پخته که را یآش نیا روغن خواهدیم سندهینو

 مهم سندهینو یبرا. است یگرید یجا در یول سندهینو یاتر آقیاساس مشکل. کند

که یفارس منصوب شد در حال یگریبه وال 1211 مهرماه در مصدق که ستین
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 احمد سیف 62 

 1مصدق سرکوب شده بودند! یگریقبل از وال یعنی، 1211 تابستاندر  هایتنگستان

ا هم جینکند. ادر جای دیگر، نویسنده مصدق را به سرکوب الهوتی در تبریز متهم می

 یوتاله سرکوب. دیایب در درست «لشیتحل» تا کندیم یقاط را هاخیتار یکاظم یآقا

خود  یکه به گفته ردیگیم دهیناد و عمداً 2مصدق تمام شده بود یگریوال از قبل

 مردم عده كی که بود نیا ماه شش از کمتر یمدت در تمیمأمور یجهینت» مصدق،

 یتالهو یغائله یجهینت در که طبقات تمام از نفر شصت دحدو در گناهیب و خواهیآزاد

 3«.آزاد شوند بودند شده یزندان و ریدستگ

های ناقابل به تاریخ رویدادها که بگذریم، نویسنده که درك بسیار توجهیاز این بی

 یزیستکه هرگونه اغتشاش و نظم کندیدارد گمان م یطبقات یمغشوشی از مبارزه

 یطبقه یبهروز به که ییسو و سمت در است یحرکت و جلو به است یقدم ضرورتا

 هیدا» یماندهعقب و یبدو دگاهید نیا برخالف که هم یهرکس و دیرس خواهد کارگر

 تیاست، خواهان نظم و امن یستیمارکس کندیگمان م سندهیکه نو «جنگه وقت هیدا

سرش به آخور دارد و  نیدر آست یبه کفش و مار یگیر باشد، حتماً یاجتماع

از  یواقع نمودبه سندهینو یپرستاغتشاش و یزیستها بند است! نظمستیالیامپر

 و ذهن اوست.  دگاهید یستیآنارش رساختیز

 ارسرش سمیمارکس و مارکس اببرخوردش  یول کشدیم ریهمگان شمش یرواگرچه  

 یوهینه ش سندهینو «سمیمارکس» خاطر نیهم به و است یشیاندخشك و تیجزم از

 یبرا« دسمق یفیتکال» قاًیدق بلکه انسان ییرها به کمك یبرا یدنیوارس و دنیشیاند

 یانقالب كی و یانقالب متفکر كی نه مارکس، سنده،ینو دید از. است یدتیعق یتراشزندان

نتیز که دارد یادیپندآموز ز« کلمان قصار»سان است که یقد تبار از بلکه شمند،یاند

 رد مارکس که باشد معلوم که نیا بدون. است شده کتاب نیا یهابخش اغلب فصل
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 قصار عبارات نیچه که قبل و بعد از اآن ب،یترت نیا به است؟ گفته نیچن یک و کجا

 هک - یبررس نیا خوانندگان - زیناچ بندگان. ماندیم یباق ناروشن هم است گفته

 دگانیبرگز»بخواهند نظر  اند کهکاره چه ندارند را «مقدسان» نیا «تیمعصوم»

 ادیز هم سرشان یبرا یگفتار یها«چماق» نیاش بسنجند؟ همتیکل در را «مقدس

 از یناش هم منابع یهیارا یوهیش در سندهینو یشلختگ که سرم آن بر یحت من. است

 یزده و قشرنیبرخورد د نیا یااوست. اگرخواننده یماندهعقب و یبدو تیذهن نیهم

 نیا فقط نه جهینت در و رفتینپذ را آن و نداشت سمیمارکس و مارکس به را سندهینو

 یفکر چماق به باور ترجمان را آنها بلکه افتین مددکار را متن از خارج یگفتاوردها

موضوعات مهم  یدارد تا درباره یچه حق یشخص نیچن اصوالً. بداند خوب دانست،

شاره کرده باشم که برخورد و جوهر نکته ا نیبه ا خواهمیم یعنیکند؟  دهیاظهار عق

رسد  تا چه -یرانیا شانیاندچپ انیدر م یحت سمیبه مارکس و مارکس سندهینگرش نو

 كیرا با  سمیاز زمانه عقب است و مارکس دهه نیچندحداقل  -یغرب شانیاندبه چپ

 همه، نیا با! است گرفته یعوض یدتیدار عقچماق كیو مارکس را با  یدتیچماق عق

را  هاشهیدارد. کل یدگیورز یدر شعارده و اتفاقاً دهدیم هم شعار باشد الزم که اج هر

( و 31) «است گانهیب یدئولوژیعنوان علم با ابه سمیالیسوس. »شناسدیخوب م اریبس

)همان « تسا "ایپرولتار ییرها طیعلم شرا"بلکه  ستین یدئولوژیا» «سمیمارکس»بعد، 

 1جا(.

خواهد نویسنده ولی در جای دیگری است. اگرچه میبا این همه، گرفتاری  

 دگاهید تیواقعبودن دموکراسی مصدقی را نشان بدهد ولی در سرتاسر کتاب، « افسانه»

 ادهیپ یاجامعه در دگاهید نیا اگر. گذاردیم شیخواه خود را به نماتمام و ساالرکهی

 سابق یشورو در نیالاست دست به که بود خواهد یجهنم همان همزاد جامعه آن شود،

 در. نیهم. باشند سندهینو یدهیعقجا آزادند که همآن به تا همگان ،یعنی. شد ساخته

 و یجزم ،یانوسیدق ماقبل است یتیذهن شود، دهیچیپ تیذهن نیا که یزرورق هر
                                                      

انگیز نویسنده همین بس که براین گمان پرت و باطل است که همین که هراس هایاندیشیاز ساده 1

گفت،  خنشرایط رهایی پرولتاریا س« علم»و یا از  وار تکرار کردبودن سوسیالیسم را طوطی« علم»ادعای 

 ! ؟کند روی حرف انگلس حرف بزنددیگر مسئله حل است! چه کسی جرئت می
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 هسندینو فیسخ ادراکات برخالف یسخن هرکس که است خاطر نیهم به. یاستبداد

را  یده است و نه دموکراسیمفه را مارکس نه که است لوممع د،یم بگوسیمارکس از

 با سندهینو یهایبازکتاب، دودوزه یهیاول صفحات همان از یول همه نیا با. شناسدیم

 ارگران،ک یعنی جامعه تیاکثر». شودیم شروع یاجتماع و یاسیس مسائل نیترییابتدا

ندارند و تحت  ییبورژوا یاسدر ساختن دموکر یسهم و نفع دگانیدستم و زحمتکشان

 فاصلهبال. «کنند یبانیپشت آن یاسیس اقدامات از دیام[ نبارا افزوده دی]تأک یطیشرا چیه

 نوع دو نیب که بود خواهد یریناپذجبران یخطا زین نیا» که زندیم گره دنبالش به

 1«.نشوند قائل یتفاوت ییبورژوا یاستبداد و كیدموکرات تیحاکم

 که ستین یدیترد د؟یبگو خواهدیچه م گوید؟ و یانده چه میراستی نویسبه

 با. شودیم یتمام ارتجاعبه و آوردیدرم را شورش یول باشد «یانقالبرسوپ» کوشدیم

 او همانند یول دهدیم لیتحو را نیبوکان الطائالت همان یخیگرد تارعقب سال 113

چون  یکند ول یکشخط مسیرفرم با خواهدیم. زندینم حرف میمستق و سرراست

 یتسیمارکس متون چون. کندیم دایخوانده، با خود رفرم مسئله پکم و است شیاندساده

کاربُردشان را در  و یمحتو انیم در خط دو بدتر، آن از و خوانده انیم در خط كی را

و همزمان به  دیگویاز رفرم سخن م مطلق تیعدم حما از یینظر گرفته است از سو

 چهارگوش یکه دارد از مثلث انگار فهمدیو نم کندیاشاره م زین ریناپذانجبر یخطا

 یکند کارگرانیم ادعا سندهینو که یحساب به ستین روشن ب،یترت نیا به. زندیحرف م

 لیکودکان، تشک کار کردن غدغن روزانه، کار ساعات از کاستن استیکه از س

 شابهم یهارفرم و بهتر یکار طیشرا ای شتریب مزد یبرا اعتصاب ،یکارگر یهاهیاتحاد

 چگونه - ندبکن یبانیپشت دینبا سندهینو دگاهیاز د یعنی - کنندینم «یبانیپشت»

 را توجه خواهمیم گر،ید عبارت به نشوند؟ «ریناپذجبران یخطا» آن مرتکب توانندیم

 ریغ یمسرانجا ،یکاظم چون یکسان دگاهید از تیتبع که باشم کرده جلب نکته نیا به

 یریگتان بخواهد با بهرهدل تا وصف، نیا با. داشت نخواهد ریناپذجبران اشتباه نیا از

 دهد!یخواننده شعار م یبر کرده است، برا از که «یستیمارکس یهاهیآ» از
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« گوش» قیتنها از طر احتماالً و خوانده کم و نخوانده چون سندهینو یبار

 دهدیم حیترج فتدین «هاستیرفرم»به دام  هراًکه ظانیا یبرا است شده «ستیمارکس»

اواسط  یهاحرف کمیوستیب قرن در که دیایب در دوآتشه «ستیآنارش» كی صورت به

 .است سندهینو «یشینواند» یاعال حد واقع،به نیا و. زندیقرن نوزدهم را م

 انریا خیتار نه شودیم معلوم چون. شودیم خراب «مقدمه» همان از سندهیکار نو

که خوب  یاجامعه در تحول علل درك از ناتوان. را رانیا ینه جامعه و شناسدیم را

 سوار» را «انیمال» آن، یاسیس و یفرهنگ یهایدگیچیپ از اطالعیب و شناسدینم

 دو «چپ» یحت فرهنگ آن در و جامعه آن در که انگار داندینم و کندیم« انقالب

. ددارن یمذهب یفکر یربنایز زین ،یکاظم یآقا نیهم چون هم یکسان یعنیاش، آتشه

ه ک یدگاهیمحترم در اشاره به هر کس و هر د یسندهینو نیکه همنیا نمونه، عنوانبه

باور  نماد ت،یدر نها ندیبیمذموم ملزم و محق م یخود را به استفاده از صفت پسنددینم

است سوداگرانه از باور به  یکاسنوبه انعبه که است شهیاند یدر عرصه یساالرکهیاو به 

 اشاره به شتریگونه که پهمان گر،یباور. از طرف دنید تیکل كی در خداوند «تیوحدان»

 از «هیآ» كی با را آن سندهینو که است آمده کتاب نیدر ا یتر فصلکم گذشتم، آن از

 یوقت! باشد نکرده آغاز - گرانید و ،یتروتسک ن،یلن مارکس، - خود «نید» بزرگان

 از گر،ید باشد، شیروشراندیو خ یبُعدزده، تكنید زانیم نیتا به ا« اشآتشه دو چپ»

 داشت؟ توانیم یانتظار چه یعاد مردم

تلخ  یهمه تجربه نیهمه سال و ا نیهمه ادعا و پس از ا نیآموز است که با اعبرت

آن ینعی «شدهمقدس سمیمارکس»که  کندیهنوز درك نم سندهینو ت،یبشر نیریو ش

 یراکاشت یبه بوروکراس دنیرس یهیرمایدارد، خم یاکتاب نمود برجسته نیچه که در ا

 واهدخ شهیش در را ایپرولتار خون سمیالیسوس پوشش در یروزیاست که در صورت پ

 سابق کرده بود.  ی. همان گونه که در شوروکرد

 یقرن نیچند یدوگانه ما، که از استبداد یرانیکه در فرهنگ ا است یگفتن اما ،یبار

را  یذهن است که دو و چندگانگ یساالرانهکهیساختار  نینداشته است، ا ییایامکان پو

 ت،یبااهم اریبس یمقوله نیگفت که در ا دیکه برتابد. دردمندانه با تواندیو نم تابدیبرنم
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 ینگقش یشعارها یکه با همه ستیتنها ن ،یکاظم یو آقا میکرباس كیما سروته  یهمه

 .کندیدر کردار همانند خودکامگان عمل م دهد،یم یکه در دفاع از دموکراس

 به فقط «سمیالیسوس» و «یدموکراس» یدرباره محترم یسندهینو راستا، نیدر هم

 رد رد،یگیم بودن مدرن ژست یوقت که است روشن و پردازدیم هاشهیکل بازگفتن

 نیب از». کشدیم باال ستمیب قرن هیاول یاهچپ خود را تا دهه یورزشهیاند یعرصه

 ستا ییهاشهیکل «دولت طبقات، محو» ،«یدی کار و یفکر کار یاجتماع میتقس بردن

 «یخیتار طیشرا» به. است افتهی یمتفاوت یمعنا کمیوستیب قرن یهیاول یهاسال در که

 اگر. دیگویمبفهمد که از چه دارد سخن  یدرستبه دانمیم دیبع یول کندیم اشاره

 كی به ییگو تو یخیتار طیشرا از مستقل که کردینم صادر فتوا پشت فتوا دانستیم

 که دارد کاربرد رانیقدر در اهمان که است افتهی دست یاجتماع انقالب یعموم یتئور

 .رلندیا در و سوئد در

 لاستدال قوت و دانستن خیتار یهانمونه عنوانبه دهدیم که یخیتار یهانمونه

 جان ناپلئونش ییزاد و داپزشک رجیا ادی به اریاختیآورند و آدم را بهیگر واقعبه سندهینو

 حق و بود «ییجوصرفه» یبرا لیدر برز یداربرده لغو. نزنم سندیب حرف. اندازندیم

 رواج و یالکل مشروبات ادیمصرف ز»داشت.  یتربیعج لیلند هم دالیوزیزنان در ن یرأ
قانون محدود »بست کشانده بود. را به بن یکل ساختار اقتصاد« مردم انیم در ادیاعت

«. دیرسینم بیمردان به تصو یمنف یأطور مداوم با ربه یکردن مصرف مشروبات الکل

موافقت کرده و موجب شدند که « به زنان یأحق ر یبا اعطا» مردان نیآن وقت هم

 ایلند یوزین خیتار یدرباره که نیا نه( 3! )ص برسند بیتصو به محدودکننده نیقوان

 یوهیهمه قصدم جلب توجه به ش نیباشم که ندارم. با ا داشته یخاص دانش لیبرز

 است!  سندهینو بیو غر بیاستدالل عج

 که بماند حاال د،یگویم سخن رانیا در «ییایآس دیتول یوهیش» از سندهینو

را به  که خواننده« ییایآس دیتول وهیش یمکاتبات مارکس و انگلس درباره» از منظورش

 یدرستبه. ستین هم منابع فهرست در یکتاب نیچن. ستین روشن دهدیآن ارجاع م

 نیچن دانمیم که ییجا تا چون ست؟یچ مکاتبات نیا از سندهینو منظور که دانمینم

 و مارکس مکاتبات سندهینو منظور که ستین دیبع. ندارد یخارج وجود یامجموعه

 اشدب وركیوین ونیبیتر یلید یهیمقاالت مارکس در نشر نیچنهم و 1253 در انگلس
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 رانیا رد ییایآس دیتول یوهیش داستان همه، نینهاده است! با ا یکه خودسرانه بر آن نام

 زبان فحش زبان که گذرمیماش دریاحساسات یهایفحاشاز ) کندیم رها هوا در را

 یناگهان در اواخر سدهبه یول دیگویوم سخن ماز تدا ظاهراً اگرچه(. ستین قیتحق

 تدس «بزرگ مالکان و بازرگانان» رانیا یهاشهرستان ریتهران و سا در یالدینوزدهم م

 داریبا پد» طبعاً و زدند رهیغ و ینساج ،یسازراه ،یتجار یسهام یهاشرکت سیستأ به

 یهپا به عرص یاجتماع یروین كیعنوان به زیکارگر ن یطبقه دار،هیسرما یشدن طبقه

 یهاقدرت کمك به «حاکمه أتیو فساد ه یخودکامگ» البته 1«.گذاشت اتیح

 ثیحرف و حد نیاگر ا«. رشد جامعه را مسدود کرده بود یمجراها یتمام» یاستعمار

 دیگویچه که مآن پس بود، مسدود جامعه رشد یمجراها یهمه و است، درست

 اشکال هب هیسرما انباشت ینهیزم شیپ که یپول یهیاسرم انباشت ندیفرا بر آمدشیپ

 کار دستش یده از مسائل کارگرنسینو كیرمانت برداشت بود؟ چگونه است، گرید

 یمنطقه کدام در که ستین روشن یول زندیحرف م یو نساج یسازراه از. دهدیم

 یهاشمار کارگاهشتانگ از ریغبه و اندبوده فعال سندهینو یسازراه یهاشرکت نیا رانیا

 و زدی در یدست کوچك اریبس یهاکارگاه و رشت در شمیابر یلهیکوچك خشکاندن پ

 یهاشرکت» سیستأ از اگرچه بودند؟ شده جادیا واحدها نیا رانیا یکجا در کاشان

 شرکت از ریغ به کند هیارا تا ندارد ینیع شواهد یول دیگویم سخن «یتجار یسهام

 اتفاق رانیا یتحوالت در کجا نیا ستیتر و معلوم نکوچك شرکت ات دو یکی و هیاسالم

 یطبقه شدن داریپد موجب هم و «دارهیسرما یطبقه شدن داریپد»افتاد تا هم باعث 

 مختصر یخچهیتار نیا به سندهینو البته بشود؟ «یاجتماع یروین كی» عنوانبه کارگر

 مشروطه یدرباره بتواند تا است مندازین نوزدهم قرن در رانیا تحوالت از مجعول یول

 من از متن کتاب:  یهم شاهد ادعا نیا دیید. بفرماکن یپردازداستان

 یتسیالیو سوس ییبورژوا یانقالب مشروطه هر دو نوع تلق یسان در آستانهنیبد»
( 31)ص «بود افتهی رواج مردم نیب در گوناگون، درجات با البته ،یدموکراس مفهوم از

 با دشیم دیشا ،یزیچ كی باز «نخبگان» انیدرم گفتیم سندهینو اگر دیدقت کن]

                                                      

 32ص  کاظمی، همان، 1
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 حرفش که است خاطر نیهم به و «مردم» دیگویم یول رفتیپذ را آن تسامح یاندک

 شود![ یم ربطیب تمام به

 یبورژوا که خود از روابط استبداد یبا آغاز انقالب مشروطه، روشنفکران طبقه»
 ددنیکوش و درآوردند اهتزاز به را یخواهیآزاد پرچم بودند، مدهآ تنگ به رانیحاکم در ا

اپسو حکمرانان چنگ از را یدولت قدرت جامعه، دگانیستمد و زحمتکشان جیبس با تا
 یهاسازند. شورش نیگزیرا جا یدارهیسرما "كیدموکرات"گرا گرفته و مناسبات 

 یخیتار شواهد ادعاها نیا ی( همه31)ص .« شدیتر موگسترده شتریهر روز ب یعموم

 متکشانزح جیبس یبرا بورژوا روشنفکران از كیکدام. ستین کتاب نیا در که دارد الزم

 بداند سندهینو اگر - «یدارهیسرما "كیدموکرات" مناسبات» د؟یکوشیم دگانیو ستمد

 نیو ا شدیآغاز م نیزم یمسئله حل از ستیبایم -زندیم حرف دارد چه یدرباره

كراه کوچ نیمشروطه در ا ندگانیماست که نما یخیتلخ تار تیاز واقع یبخش گرید

 یبهره لیتعد یبرا ساًرأ خود دهقانان که یموارد در یحت و برنداشتند یقدم نیتر

 نفع به مشروطه مجلس[ همدان و النینمونه در گ یکار شدند ]براهمالکانه دست ب

 داران مداخله کرد. نیزم

مردم » یلهیوسبه ینور اهلل فضل خیش ختنیدار آو به یجرامابه  میرسیم سپس
 از یکی واقعبه شودیم تکرار هم سندهینو یسو از که ادعا، نی( که ا33)ص « یانقالب

 ماست.  یمشروطه ینگارخیتار یتکرار یهادروغ نیترعمده

 است ئلقا یتفاوت رانیدر ا یطلبمراحل گوناگون مشروطه نیمحترم نه ب یسندهینو

 یلهیوسبه تهران فتح با شاه یمحمدعل ریصغ استبداد. داندیشان را متفاوت نه و

خان یول سردار ،یاریدار بزرگ )سردار اسعد بختنیزم چند یفرمانده به یانیرلشک

 نیفارتس دستور به باقرخان و ستارخان که دینکش یطول. دیرس انی..( به پاو. یتنکابن

 به اتابك پارك در و شده «دعوت» تهران به مشروطه تدول یسو از سیانگل و روس

 تکرار گریام و دداده دست به گرید یاش را در جایرسم سند و داستان که افتادند خاك

 1.کنمینم

                                                      

، 1113انگلستان،  یمدارك پارلمانی، وزارت امور خارجه برای اطالع از این اسناد بنگرید به اسناد و 1

 1221-25، صص 2لد ، ج2223، ص 11. هم چنین جلد 1252و ص  533، ص 13جلد 
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 به مشروطه یخیتار یبازنگر یجاخود را به یپردازالیمحترم چون خ یسندهینو

 یبورژواز جسارت عدم» از ییجا در. ندارد قیتوف آن یبررس در دهدیم خواننده خورد

 و اقشار» با رانیا یبورژواز سازش از گرید یجا در و( 11)ص  کندیم شکوه «رانیا

 و «داراناشراف و زمین»، با «ی سلطنت قاجاربا دستگاه پوسیده» 1،«گراواپس طبقات

 خیجاست که چون تارآن در سندهینو یپردازالیخ. دیگویم سخن «عهیش تیروحان»با 

 یهجامع كی در که کند تصور تواندینم است کرده درك نیاستال یوهیش به تنها را

نباشد  «ییبورژوا» ضرورتاً انقالب آن و ردیبگ صورت یانقالب تواندیم یدارهیشاسرمایپ

 ریوپاگدست فرض نیدر آن دست باال را نداشته و رهبر نباشد. ا «یبورژواز» یعنی

 در «سازش» همه نیا از سر که است یستینیاستال ینگارخیاساس تار بر سندهینو

 ،یطلبمشروطه نهضت یول است اتیهیبد تکرار اگرچه که است نیا نکته. آوردیم

 ای و خواهدب که نبود هم ینهضت. نبود رانیا در سلطنت به دنیبخش انیپا یبرا ینهضت

 آن در عهیش تیروحان و داراننیزم و اشراف. دهد انیپا بزرگ یدارنیزم به بتواند

 خیش اعدام. بردند شیپ به را خود یهاخواسته ل،یدل نیهم به و داشتند را باال دست

 نه بود هعیش ونیروحان انیم در یدتیعق و یتیشخص برخورد ترجمان شتریب زین ینور

 با تیضد خاطر به نه ینور خیداشته باشند. ش یدر آن نقش« یمردم انقالب» که نیا

 هاعرصه نیا در بودند داده را او اعدام حکم که یکسان مگر - رانیدرا یدموکراس و یآزاد

از فرمان بزرگان نجف در  یچیخاطر سرپبه قاًیدق بلکه -! داشتند یادیز تفاوت او با

 سندهیطور که خود نودار رفت. حاال بماند که همان یدفاع از حکومت مشروطه به باال

 همان در گرید مواد یاریبس و یاساس قانون در ونیروحان یوتو حق کندیم اشاره زین

 با یول رسدیظاهر متناقض به نظر مبه اگرچه. بود ینور خیپخت همان شدست نیقوان

 المِاس مطلق یسلطه و بالمنازغ تیحاکم پرچم واقعبه نجف بزرگان ،ینور خیش اعدام

 خیش چون یرنفوذپ یروحان سر یوقت. بودند دهیکوب رانیا نیساالر را بر سرزمتیروحان

 کارگر و بقال و و زارع فیتکل رود، برباد نید بزرگان فرمان از یچیخاطر سرپبه ینور
                                                      

گرا و البد، نویسنده غافل نمانید. تحلیل طبقاتی یعنی همین، طبقات واپس« مارکسیستی»از تحلیل  1

گوید، آن وقت ماهیت واقعی این داران هم جداگانه سخن میطبقات پیشرو. چون از اشراف و زمین

 ماند! کمی مبهم باقی می« گراواپس»طبقات 
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 محترم یسندهینو و. شودیم تر روشن روز از گرید یرانیدار و روشنفکر انیتاجر و زم

 . داندیمهم است که نم شیو نه برا داندیمسائل را م نینه ا

چوب زدن به مصدق الزم  یاز مشروطه برا ینگارخیتار یجابه یپردازخیتار نیاما ا

 شیپ از «پژوهش» نیا «یریگجهینت» که شودیاست. چون از همان ابتدا روشن م

 یوارس یکارگر جنبش پرتو در را مصدق یکارنامه است قرار اگرچه. است شده مشخص

 به یریتصو قمصد از تا شودیم خالصه نیا در هدفش یهمه آغاز، همان از یول کند

 . دیایجور درب رانیا خیتناقضش از تار سراپا و مغلوط لیتحل با تا بدهد دست

 زمان در که سدینویجا مكی در. دیکن توجه یپردازخیتار نیعنوان نمونه به ابه

بود که در  یخواهشاهزادگان مشروطه یمصدق از زمره» 1131-1132 مشروطه

سال بعد  15اما  1«برخوردار بود یاژهیاعتبار و وآمد داشت و ازرفت یدستگاه حکومت

 نسبتاً مصدق در آن دوران» سندهیقول نوبه شودیمنصوب م« فارس یوال»عنوان که به
 انیها، مالها، اطرافبه جز خان یکه خواهان انتصاب او بودند کسان یاعده»و « بود گمنام

 2«.نبودند قاجار ندودما یکل طوربه و فارس نیشیپ مستبد یوال فرمانفرما

 نقب مصدق «یگمنام» به «ژهیو اعتبار» از سندهینو ساله، 15 فاز اختالف كیبا 

 .باشد آورده «لیدل» شیمدرك خو و سندیب یادعا یبرا تا زندیم

 تیوص» یدرباره یارساله که مصدق که کندیمصدق اشاره و ادعا م یبه تز دکترا
به  ییگوپاسخ موضوع، نیا انتخاب در یو یاصل یزهیانگ»نوشت « یاسالم فقه در

 یستیالیسوس گسترش به رو جنبش برابر در یستادگیا و مذهب به سمیانتقادات مارکس

 ینوشتن کتاب و مقاله به فارس ران،یمصدق، پس از آمدن به ا یاز کارها یکی 3.«بود

داشته باشد و  یها اطالعسال آن در یبررس و پژوهش تیوضع از سندهیبود. اگر نو

 یپردازداستان همه نیا گمانیب بداند، یزیچ یمنتشره به فارس یهاکتاب یدرباره

 با سندهینو که کرد توانیم چه یول. دادیرا به خورد خواننده نم یپردازم با توطئهأتو
                                                      

 15کاظمی، همان، ص  1

 53همان، ص  2

خاطر همین تز دکترا، ساالرش بهداند که همتایان مذهبنمی . آقای نویسنده احتماال12ًهمان، ص  3

 مصدق را تکفیر کرده بودند! 



  

 
 

 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما 71

 به را هسندینو یابیارز اول. است گرفته شیشاپیپ را مشیتصم تمام، یزیگرتیمسئول

 اعاوض یدرباره یاسندهینو دیکن مجسم. گرانید نظر به پردازمیم بعد مدهیم دست

 :سدیبنو گونه نیا 1211 اسفند سوم یکودتا حوش و حول در رانیا

و مقررات  نیقوان وندیخود و پ کرانیاز ثروت ب یوردکتر مصدق با بهره» 
 یاسیس و یرهنگبه نبرد ف عه،یش تیروحان "یفقه اسالم"با  ییاروپا یستیپارلمانتار

 یبالنده یهاآرمان هیحاکمه و مبارزه عل أتیه انیگراانطباق با سنت یبرا ه،یدوسو
 (11)ص « برخاسته بود یستیالیسوس

 هاجزوه آخوندها، ندیآخوش یبرا و سمیکمون رشد از یریجلوگ یدکتر مصدق برا»
 (.51)ص  «کردیم چاپ گانیرابه را یاسالم فقه یهاکتاب و

 یکی یادعا سم،یکمون رشد از یریجلوگ یبرا مصدق کوشش از سندهیسند نو البته

 1333در تهران در اسفند  یرانسخن كی در( ینیحسشاه نی)حس او یدتیعق روانیپ از

 هیعلبر هایمذهب از یبخش که یطیشرا در که ردیبگ نظر در خواهدینم سندهیاست. نو

د تا بهنکوشیم هم هایبمذه از یگرید بخش کنند،یصادر م« ارتداد» یق فتوادمص

ابعاد  به توجهیب سندهید! و آموزنده است که نوکنن یانقالب« یمصادره»تمام مصدق را 

بضاعت هر پرحوصله و اما کم یداریمثل خر ران،یاوضاع حاکم بر ا یو اجتماع یاسیس

 یخیشاهد تار عنوان سند ومختلف بپسندد به یهارنگارنگ گروه یچه را که از ادعاها

 مصدقداده باشد!  هیارا «یجنبش کارگر»مصدق را در پرتو  یتا کارنامه کندیجمع م

و  ونیتوالسیکاپ یدرباره ،دولت )به زبان فرانسه( تیمسئول یدرباره یاعالوه بر رساله

 یاز حقوق پارلمان یمختصر ،یدر اروپا، دستور در محاکم حقوق یشرکت سهام ران،یا

کتاب نوشته و  رانیدر ممالك خارجه و ا هیمال نیروپا، و اصول قواعد و قوانو ا رانیدرا

 هم پخش کرده است.  یمجان

 حرف و مصدق، یاسیس یریگسمت یدرباره قضاوت به رسدیم سندهیسپس نو

 نیاءالدیض دیس دگاهید یینعل بازگوبهنعل فارس، در مصدق یدرباره سندهینو

 پاسخ مجلس در مصدق یسو از موقع همان که است شیپ سال 13 در ییطباطبا

 یچهره دنید یبرا بود ساخته یانهییآ مصدق از اءیض دیس که نیا. افتی ستهیشا
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 همان بعد، سال 13 ،یکاظم یآقا که نیا یول ستین زیبرانگدر آن تعجب شیخو

 .است زیبرانگپرسش یراستبه دهد،یم خواننده خورد به را اءیدضیس الطائالت

 رسدیکرده است بعد م یسازنهیزم مصدق «دانستن یسیانگل» یبرا که دهسنینو

 گید ته به استداللش ریجاست که کفگنیا و اسفند سوم یکودتا با مصدق مخالفت به

 یبرنامه رییهنوز از تغ» مصدق که کند ادعا که نیا از ریغ ندارد یاچاره. رسدیم
(. 55 )ص« نداشت یآگاه رانیا و انهیرمخاو یمنطقه یبرا سیانگل استعمار كیاستراتژ

است. اگر مصدق،  یکاظم یسود آقابهبه قول معروف، ز هر طرف که شود کشته، 

 ردکیم مخالفت هم اگر و. آمدیدرم درست یکاظم یآقا «لیتحل» که کردیمخالفت نم

 تاس تهنداش یاگاه سیانگل استعمار یبرنامه رییتغ از که بود مصدق نیکه کرد، پس، ا

 اش مانده است. هیقاف در که سروده یشعر ،یکاظم یآقا که نیا نه

 اباجتن یبرا است نوشته توده حزب و یجهان جنبش یدرباره سندهیچه که نواز آن

 یآگاه و دانش هاحوزه نیا در که یکسان یبرا گذارمشیم و گذرمیدرم یسیادنویز از

 طفق مصدق یدرباره و رانیا معاصر خیتار یدرباره سندهینو دگاهید ضعف یول. دارند

است. در  یباورتوطئه از انباشته اساس،یشمار و بیکنار اتهامات ب در که ستین نیا

 ود از یکی از یناش تواندیوارونه منعکس کرده است که م زین را دادهایاغلب موارد، رو

 .باشد ریز عامل

ه چه کآن یدرباره که ستین یدیترد کنم، شك سندهیاگر نخواهم در صداقت نو -

 در یطور را دادهایرو است، هم زیگرتیکه مسئول ییجاو از آن ندارد دانش سد،ینویم

 .دیایب «راست» نظر به مصدق یدرباره «شیتزها» که است ختهیآم هم

 یقالب یتزها یزده است تا بتواند برا خیتار فیدست به تحر و عمداً رسماً سندهینو -

 د. کناسناد و شواهد جعل  مصدق، یهاش دربارو مضحکش

 یوهیبه ش یدر زمان رضاشاه کار ندارم ول رانیاز اوضاع ا سندهینو فیبه توص فعالً

 :دیبنگر سندهینو یپردازخیاستدالل و به تار

 دادن سروسامان یبرا جنگ، ریوز سپه سردار رضاخان و ریوزالسلطنه نخستقوام»
 علت نیهم به و داشتند دولت یمال یهیبن و تیوضع بهبود به اجیاحت رانیا ارتش به
 در شرکت یبرا مصدق از دیجد ریوزالسلطنه نخستقوام. خواستند کمك مصدق از
 جنگ کودتاگر ریتنها به انتصاب رضاخان وزنه مصدق. آورد عمل به دعوت وزرا أتیه
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 وبمنص ییادار وزرات به و داد مثبت پاسخ قوام خواست نیا به بلکه نداشت یاعتراض
 (53)ص « شد

 یپردازصفحات به داستان یهیبق مثل و کرده رها جا نیداستان را به هم یکاظم

ت تنها راه حفظ سلطن»مصدق به او فهمانده بود که  «یو طبقات یاسیس شمّ». پردازدیم
همت گماشته  یبه همت مالکان و دولت مرکز»است که  یشرکت در حکومت« قاجار

 «خان قلدر امکان نداشتچون رضا یکس یبانیبدون پشتدر آن مقطع، امر  نیباشد. و ا

 یاجرا هب هرگز انگلستان یبانیخان بدون پشترضا که دانستی(. مصدق البته م53ص )

 أتیه در یدشمنان خود وزارت یط در مصدق». شدینم قادر کودتا طرح زیآمتیموفق

 سرکوب یبرا» بشود جانیآذربا یوال شد قرار یوقت «کرد دایپ رانیا فاسد یحاکمه
 یقوا یفرمانده به اجیاحت ،یو برقرار کردن اقتدار حکومت مرکز یشورش الهوت

 توجه مورد «ملعون مصدق» نیا که شودیبعد معلوم م«. داشت جانیآذربا در یانتظام

 «شد گماشته خارجه وزارت به 1332» خرداد در مصدق دکتر! بود هم انگلستان ریسف

 یتنگدل کاربه هم دولت نیدرا که نیا یبرا» رضاخان قصد از یآگاه از پس یول

(. 51)ص « وقت، از کار کناره گرفت ریوزنخست رالدولهیمش یپس از استعفا« نکشد

 به یول ردیپذینم شدن ریوزنخست یرضاشاه را برا شنهادیبعد، اگرچه مصدق پ یمدت

بود که « یبیفرعوام»واقع اش بهیمذهب یباورها یدرباره مصدق یادعا سنده،ینو قول

که دشنام دادن نی(. البته مثل ا13)ص « بود الزم یستیالیسوس جنبش با زیست یبرا»

-یجنبش کارگر» که سدینویم حال نیع در سندهینو نیبه مصدق ثواب دارد. چون هم
 «دنکر فایا یانقش ارزنده رضاخان هیجنبش مقاومت عل یدهدر سازمان یستیکمون

 زائد سندهینو یآقا یهایپندارتوطئه یباق که است درست او سخن نی( و اگر ا13)ص 

مصدق با کدام جنبش  د،یگویچه که خود مآن با که ستین روشن یعنی. است یادیز و

 است؟  کردهیم زیست رانیدرا «یستیالیسوس»

 وارد است.  رادیا نیچند ،یکاظم یآقا یخالصه نیهمه، بر ا نیبا ا 

 ازیسروسامان به وضع ارتش به کمك مصدق ن یبرا رضاخان ایآ که ستیمعلوم ن -

 به رضاخان وابسته بود!« حفظ سلطنت قاجار» یبرا که مصدق نیا ایداشت و 
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 «دشمنان» از تنها و دیگونه که بود بگوآن را تیروا که نیا بدون سندهینو یوقت -

 و کندیم یمالماست را هیقض اصل واقعبه د،یگویم سخن حاکمه أتیه در مصدق

 چپ مصدق با حضرات چرا دهد،یدست مبه خود که یریتصو با که شودیروشن نم

 او، ریکفت یحت و مصدق با مخالفت یاصل علت که بداند دیبا یکاظم یآقا بودند؟ افتاده

شیپ از سندهینو بعالوه، و. بود ییدارا یوزارتخانه در یریدزدگ یبرا او تالش ازجمله

 شیپ که دیبگو خواننده به اگر چون. دیگوینم یزیوزارت چ یقبول یشرط مصدق برا

 مشاور تپس از یسیانگل تیاسم تاژیآرم یبرکنار وزارت، پست یقبول یبرا مصدق شرط

 دانستن وابسته به بر یمبن شانیا «ماست» وقت آن بود، رانیا دولت یخزانه یمال

را که درد  یاست که سر دهیخاطر، بهتر د نیم. به هردیگینم سیبه انگل مصدق

 دستمال نبندد. کندینم

 یگریدر زمان وال یتر به اشاره گفته و از آن گذشتم که شورش الهوتشیپ -

 یشد. ول جانیآذربا یوال مصدق که بود آن از پس و افتاد اتفاق تیمخبرالسلطنه هدا

 یتیپرکن بزند چه اهمدهن یهاکه دوست دارد حرف یکاظم یآقا یبرا «اتییجز» نیا

 دارد! 

باز به خواننده  یول داندیم یتنگدل از اجتناب را مصدق یریگکناره علت سندهینو -

آغاز کرد، و  ییوزارت دارا یرا در دوره شیکه مصدق اقدامات خو نیهم دیگوینم

 و دربار و شاه داد، کاهش ای و کرد قطع را لیفام هزار یایمزا و هایمستمر که نیهم

 از یبعض و تیاکثر رفتار مصدق خود. خاستند بر او برضد مجلس ندگانینما اکثر

و اگرچه به او  1خواند« ناجوانمردانه» دوره آن در شیخو به نسبت را تیاقل ندگانینما

 یرأ با بعد، ماه دو یول کند تمام را شیالحات خوبرای سه ماه وقت داده بودند تا اص

 یریوزنخست به دوباره رالدولهیمش یدولت را برانداختند و وقت اعتماد به دولت،عدم

 هیمال ریوز مصدق که بود نیا دولت آن از تیحما یبرا مجلس شروط جمله از د،یرس

 نهادشیپ مصدق به را خارجه وزارت پست رالدولهیمش که بود سبب نیبه هم و نباشد

                                                      

، 1335محمدمصدق: خاطرات و تألمات مصدق، )به کوشش ایرج افشار( چاپ هشتم، انتشارات علمی،  1

 111ص 
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 ارجهخ وزارت ینباشدبرا ناسبم هیمال وزارت یبرا اگر که بود نیا مصدق پاسخ یول کرد

 1.ستین مناسب زین

 برخ رانیا در «یستیالیسوس یهاتیفعال یاعتال» از مکرر موارد در که سندهینو

 با و افتهیاش به مصدق کوشش سازمانیاساس اتهامات از یکیعالوه به و بود داده

اعتال  داستان نیا کوشدیکه م یاست در مبحث یبالندگ نیبا ا تیضد یاو برا یبرنامه

 یبرا را زیآممبالغه ییهاجا تکهجا و آننیا. کندیم یپردازکند، داستان ییرا بازگو

چندان »که  دیگویسخن م «ییآمارها». البته از ردیگیکار مبه شیخو یادعا اثبات

 ینگرهکبه  نیکبیاگرچه به گزارش ن ای( و 11)ص  «ستندین نانیو قابل اطم قیدق

 میاظهارات کر»که  داندیحال م نیدر ع یول نازدیم ستیکمون مللالنیچهارم ب

)ص  «رسدیم زیآمبه نظر اغراق ست،یحزب کمون یاعضا یتعداد واقع یدرباره نیکبین

11.) 

 زندیم حرف رانیا مختلف مناطق در «یستیجنبش کمون»تکرار از رشد اگرچه به

از تعداد،  یقیار و اطالعات دقاذعان داشت که آم دیبا» دیگویم حال نیع در یول
 ستیحزب کمون یاعضا ییایجغراف تیفعال یو حوزه یطبقات بیترک ت،یفعال یسابقه

 زیکمبود اطالعات که خودش ن نیبا ا ستی( و روشن ن11« )ستین دسترس در رانیا

را از کجا و چگونه کشف کرده است؟ البته از  یداستان رشد و بالندگ نیقبول دارد، ا

 یبرا. نماندینم باز هم رانیا یکارگر نهضت «مقدسان» زیآممبالغه یباورها ییبازگو

 خاور یکشورها از یکی ظاهرا رانیاز آن جا که ا» که کندیزاده نقل مسلطان از نمونه
 و باشد خاور کشور نینخست دیبا دارد یادهیآبد تینهایب کارگر یطبقه که است
 یهاهرانیو بر را یستیالیسوس انقالب سرخ رچمپ که بود خواهد خاور کشور نینخست

 وجود نفس موردنظر، یدوره نیا در که است نی(. مسئله ا15« )وتخت شاه برافرازدتاج

 که نیا به رسد چه تا دارد اثبات به ازین رانیا در طبقه كی عنوانبه «کارگر یطبقه»

                                                      

، 1332ی طاهری، نشر مرکز، تهران ی فرزانهترجمه ت در ایران،کاتوزیان: مصدق و مبارزه برای قدر 1

 .111، ص 1335تهران انتشارات علمی، . خاطرات و تألمات مصدق، به کوشش ایرج افشار،23ص 
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 که رمیبوده باشد. حاال گ زین دهیآبد تینهایبتوان سخن گفت که ب یکارگر یطبقه از

 گفته باشد. خب، حرفش غلط است.  نیچن نیزاده اسلطان

 یآقا خود یول گذرمیدرم کندیم مصدق نثار فرصت هر در که ییهاراهیاز بد و ب

از  یزمان با جنبش کارگرهم زین رانیا ستیحزب کمون» که ردیپذیم هم سندهینو
 یهااستیس که میخوانیم کتاب نیو بعد، در هم(. 32« )کردیم یبانیپشت رضاخان

 از انریا یکارگر جنبش» تا شد باعث رضاخان قبال در ستیکمون المللنیب نادرست

 1(.31ص ) بود نیهم هم یبشود و علت ضعف جنبش کارگر« سالحخلع یاسیس نظر

د و بع زیخدر مناطق نفت یاعتصاب کارگر دو یکی به کندیاشاره م با این وصف،

 مقاالت از ییهادهیبر. دادهایرو نیخود از ا یاحساساتفوق یهایریگجهیبه نت رسدیم

 یشگیهم یشگردها از یکی که ردیگینم نظر در و کندیم نقل را یسیانگل یهاروزنامه

 لزوم صورت در بتوانند تا است رانیا چون یجوامع حوادث یدرباره اغراق هاروزنامه نیا

 یبا همه یول سندهیآماده کرده باشند. نو ینظام یمداخله یراب را یعموم افکار

از  مزیتا یمثال، روزنامه یکه برا نیهم یعنی. افتدیدام م نیکه دارد در ا ییادعاها

 یالاعت به رو جنبش رانیخبر داد، پس در ا رانیدر ا« گسترده یکیبلشو کاتیتحر»

 لستانانگ و رانیا یهادولت» که کندیم ادعا دنبالش به بعد و میداشت یستیالیسوس
نداشتند. و « 1312 سال تا یعنی بعد، سال چهار تا را یدیت بستن قرارداد جدجرأ

 دوستان از تن دو» یول است،یس از برکنار و بود مغضوب دوره نیاگرچه مصدق در ا

 «کردند فایا نیدر بستن آن قرارداد ننگ یزاده و عالء نقش مهمیتق یهانام به مصدق

جا ک ستیکه معلوم ن ییکه در جا کندیمصدق را متهم م ،یانوریک یباز براساس ادعا

تا  بودعزم خود را جزم کرده  ی(.کاظم21«)اندآنها مأمور و معذور بوده»گفته است که 

ق مصد یخیتار تیمنطبق بر واقع نه ضرورتاً دهدیکه از مصدق به دست م یریتصو

 یخاموش و دیتبع از یطور سندهینو. باشد او خود زیگرخیتار تیخوان با ذهنبلکه هم

                                                      

کاظمی به مصدق بگذارد تا اوج  یرا در کنار اتهامات عدیده« اعترافات»بد نیست خواننده این  1

کند اندکی روشن شود. تو گویی که کاظمی کتابش می «تحلیل تاریخی» کندنگاری او که گمان میزشت

 نویسد روشن نیست کهرا حتی یك بار در کلیت آن تا به آخرنخوانده است! با این حسابی که خود می

 کرده است؟ مقابله می« جنبش رو به رشد و بالنده»مصدق با کدام 
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 احمد به كینكیپ و یهواخور یبرا مصدق انگار که زندیم حرف احمدآباد در مصدق

 دیتبع زا که وقت هر یکاظم همانند زین سابق شاه که ستینز نطاز  ی]خال بود رفته آباد

 رشد از اگرچه بعد[. زدیم حرف روال نیهم به گفتیم سخن احمدآباد در مصدق

 چرا که ردیگیم خرده مصدق به ضمن در یول دیگویم سخن رضاشاه یکتاتورید

 به کندیگاه اشاره مو پس آن« خاموش بود یو مردم یجنبش کارگر یدرباره»

 یستاره» ستیکمون حزب ارگان از هم را شاهدش و( 25) «مصدق یهایباز دودوزه»
کتاب فقط تهمت بار مصدق کرده بود بدون  نیا یسندهینو همانند که آوردیم« سرخ

ات به کنترل کامل بر انتخاب سرخ یستاره ید. از آن گذشته اشارهکن هیارا یکه سند نیا

 سینوقول مقالهبه - ،«بیمصدق ظاهرفر»به  یدولت رضاشاه بود که دولت حت یاز سو

هم برای انتخابات  1«ههم بافتبه یضیکرده، ضد و نق یونقگاه نقگاه» که - هینشر آن

مجلس هفتم امکان مشارکت نداد. این همان انتخاباتی بود که مدرس، وکیل اول تهران 

 من به کس چیطعنه برآمد که اگر هبه و اوردیهم ن یأی ششم، حتی یك ردر دوره

 نیبه ا سندهیکه خودم به خودم داده بودم، چه آمد؟ نو ییأنداده باشد بر سر آن ر یرأ

خوانندگان کتاب  یدارد برا ییگو یندارد ول یکار رانیا یو به اوضاع کل دادهایرو

 خفقان اوج در یدیخورش 1311 رماهیمصدق در ت» د،یسرایم افسانه و قصه شیخو
 که نیاش از احمد آباد به تهران آمد و با ایخانوادگ امور به یدگیرس یبرا یرضاشاه

« شد هفرستاد رجندیب به و ریدستگ یانشهرب نیمأمور توسط بود دور استیها از سسال

 داندیاجار مقمصدق را مخالفت او با انقراض دودمان  یریعلت دستگ سندهی(. نو21)ص 

 اتیواقع به خود یپردازخیتار نیتر اتفاق افتاده بود و چون در اشیپ سال 15 البته که

م و ششم در مصدق در مجلس پنج یهاکار ندارد از مخالفت رانیا یجامعه و خیتار

قرارداد  ،یراه آهن سراسر ،یو بانك شاه ه،ی)مخالفت مصدق با قرارداد مال گذردیم

 قول به که ردیگی( و در نظر نمرهیو غ یقصور سلطنت راتیتعم الت،یگمرك و ش

چیبود که ه« خاموش یو متمرد یداخل یمهاجر»ها سال آن تمام در مصدق ان،یکاتوز

                                                      

، به کوشش حمید احمدی، نشر 1332-1313ان، ی کمونیست ایری سرخ، ارگان مرکزی فرقهستاره 1

 32، ص 2 و 1ی ، شماره1113باران 
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 یپهلو کاله یوقت مثال، عنوانبه ازجمله و. رنداشتب شیخو« تمرد»گاه دست از 

 یآقا بعد،. امدین رونیب منزل از ماه 2 اجبار نیا به اعتراض در مصدق شد، یاجبار

رضاشاه بازداشت مصدق و  یپس از برکنار یمدت یکه حت داندینم ظاهراً سندهینو

 به حاضر وقت ریوزنخست. داشت ادامه چنانهم مملکت استیس ندیاش از فرایبرکنار

 مجلس انتخابات در تا دیکش طول یسال دو و نبود 13 مجلس یبرا انتخابات دیتجد

خوش دارد ادعا کند که  یکاظم یآقا یول د،یرس یندگیبه نما مجدداً مصدق 11

 یاسیس تیفعال سال دو مدت به یرضاشاه یخودکامه میرژ یمصدق پس از فروپاش»
ادعا  فانهیسخ سپسداشته باشد.  یتیتا فعال بودند نگذاشته که نینه ا« نداشت یمهم

 و یرضاشاه یکتاتورید یفروپاش از پس سال سه ران،یا یگرایقهرمان مل»که  کندیم
ت محکوم جرأ هنوز بود، آمده وجود به رانیا در یاسیس ینسب یهایکه آزاد یزمان در

(. البته 113ص « )بود نکرده دایپ مجلس یعلن بونیتر قیطر از را مانیکردن آن پ

 یقدرقدرت یکه در بحبوحه داندینم که ستین هم مهم شیبرا و داندینم یکاظم یآقا

ز ا ییدر ثناگو گرید کسان یاریبس و مجلس ندگانیکه نما یارضاشاه و در آن دوره

 شیخو یباورها انیب از مصدق بودند گذاشته مسابقه گریکدیبا  یپهلو یشاه خودکامه

که رضاشاه  یبه آن صورت یآهن سراسرراه یحهیال یوقت نمونه، یبرا. نداشت ییابا

من » که گرفت جهینت مبسوط اریبس اناتیب از پس مصدق آمد، مجلس به خواستیم
 و انتیخ برود طرف نیاهشود و ب دهیخط کش نیرا که ا یأر نیخودم ا یدهیعقهب

رضاشاه برای تعمیر قصور و یا وقتی که وزیر دربار  1«دانمیم مملکت مصالح برخالف

خواست مصدق که به قول آقای کاظمی حتی سه سال پس از مرگ شاه بودجه می

نده ب»آید که کند چیزی بگوید، در مجلس به اعتراض بر مینمی« جرئت»رضاشاه هم 
. دانمینم صالح یسلطنت قصور ریتعم یبرا تومان هزار یوس صد عهد نیا و عصر نیدر ا

 صرف دیبا را تومان هزار پنج و یس و صد نیا و شود خراب گذاشت دیبا را قصور نیا

البته که مصدق در  2«.ببرند دهیفا و شوند متمتع گرسته نفر چهار که کرد یکار كی
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عنوان و بهچارچوب قوانین فعالیت داشت و هرگز هم ادعا نکرد که انقالبی است 

 ی. اما کاظمماند یباق طلبمشروطه چنانهم عمر انیتاپا طلبمشروطه یاستمداریس

 .دییبفرما توجه قسمت نیا به. است یگرید زیچ یطور کلمسئله اش به

نظام  رییخواستار تغ یمنف یموازنه استیمصدق عالوه بر س» ،یکاظم یبه نوشته
دار مجلس نیزم یهاخانواده یوقت تا که مسئله نیبر ا یبود. او با پافشار زین یانتخابات

 از یریجلوگ یبرا که کرد شنهادیپ بود خواهد رممکنیغ یحات اجتماعرا پر کنند اصال
 هک است بهتر داراننیزم توسط ییروستا سوادیب یهاتوده گرفتن قرار دست آلت

 یتهران، شوراها ندگانیمحروم بشوند و با دو برابر شدن نما یرأ حق از انییروستا
 "کردهلیشهروندان تحص" گریو د استادان، آموزگاران ینظارت بر انتخابات به سرپرست

 (113)ص « بشود لیتشک

 یدقتکم اینقل کرده است « دو انقالب نیب رانیا» کتاب از را قطعه نیکه ا یکاظم

چه آن. است داده خرج به خساست یکم موضوع انتقال در یگرید لیدال به ایکرده 

 ریغ یهاهتیکم ینیگزیجا»است که  نینوشته است ا «انقالب دو نیب رانیا» یسندهینو

با  "ردهک لیشهروندان تحص" گریاستادان دانشگاه، آموزگاران و د یبه سرپرست ینظام

 مصدق ظاهراً ی. به سخن دیگر، خواسته1کردینظارت بر انتخابات را مطرح م یشوراها

 .دهدیبه او نسبت م یکاظم یبود که آقا یزیعکس آن چ

محروم  یرأ حق از» سندهیقول نوتهران و به یافزودن بر تعداد وکال یاما درباره -

 یجد اریبس مشکل دو که ردیبپذ خواهدینم سندهینو یجا آقانیا. «انییکردن روستا

 مصدق قول به که بود انتخابات در دولت مداخالت یگرید و انتخابات قانون یکی

 قانون نیا با» که یکسان گرید یسو از و بود آورده در «صورت نیا به را ما مجلس»

 مجلس خاطر، نیهم به. «بدهند دست از را آن خواهندیاند هرگز نمشده انتخاب

 با که نمود هیته را یاماده 31 طرح كی هم مزبور ونیسیکم و کرد انتخاب یونیسیکم

 طرحم طرح نیا اگر یحت مصدق، قول به. دیرسینم بیتصو به نانینشمجلس یکارشکن

 یبرا یفکر است خوب» پس، «گذردینم جلسم بیتصو از هم دوره آخر تا» شود
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 تعداد بر افزودن خصوص در. «بشود بهتر دوره نیا از 15 یدوره تا میکن تهران انتخابات

 بیتصو به یفعل قانون که یشمس 1213 در که بود نیا مصدق حرف تهران، ندگانینما

 نفر هزار 333 از» االن و داشت ندهینما 12 و بود نفر هزار 233 تهران تیجمع دیرس

اشخاص »اگر ،یثان در و. شود افزوده آن بر گرید تن 23 تا کرد شنهادیپ و «است متجاوز

 وارد ملت یقیحق ندگانینما بشود، تمام روز كیبدهند و انتخابات در  یأباسواد ر

 ستین کلمه اتفاق مجلس در چون که شد خواهد نیا جهینت و شوندیم مجلس

 ندگانینما چون و برندیم را تیاکثر کنند موافقت که یاهینظر هر با تهران ندگانینما

 مجلس از مملکت مصالح برخالف یکار چیه شوندیم انتخاب صحت یرو از تهران

 یرأ باسواد اشخاص که شودیم نیتأم یوقت «انتخابات صحت» داد ادامه و «گذردینم

 سواد شرط. ندگرید کسان و نیمالک دست آلت عموما سوادیاشخاص ب»بدهند. چون 

 1.«ماست فرهنگ مشوق نیکنندگان بهترانتخاب یبرا

 یجوامع ینویسنده بدون این که برای رفع و یا حداقل تخفیف مشکالت روزمره

 داشته باشد همانند کودکان بد بارآمده و لوس، دائماً یحلگونه راهچیه رانیچون ا

 و یاجتماع و یخیتار بستر به هم هاییجوبهانه نیا در و. کندیم ییجوغرولند و بهانه

 و پراکنده جمالت یشمار. ندارد کار کندیاش اظهارنظر مدرباره که یاجامعه یطبقات

 یو احساسات یکارگرزدگ ظیغل یچاشن با دهیکش رونیب را متن از خارج اغلب

 یکه هر چه که بود از کسان دهدیم هیارا یاز مصدق یابیعنوان ارزبه بکارانهیخودفر

و چپ نبوده  ستیکه مارکس رمیگ ؛تر بودتر و دموکراتهزارمرتبه صادق یکاظم چون

 باشد که نبود.

با  یستیدر برخورد به مقوالت مارکس یکاظم یفکر یربنایز یآور است ولتعجب

 سندیها برده است. حرف ببه حزب توده از تفکرات آن حزب بهره شیهایفحاش یهمه

است که چرا در  نیبه مصدق ا یکاظم یآقا یرادهایا نیتراز عمده یکی. زنمینم

 میتقس ،یتیلغو روابط ارباب و رع» رانیا« ییبورژوا یقهرمان دموکراس» ینیبجهان
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 یهمراه به داراننیزم وغی ریاز ز "سوادیب انییروستا" ییرها به وکمك یاراض

 (!111)ص  دیگنجینم «یسوادیب با مبارزه یبرا "یاصالحات"

و  افتهیمصدق را  دگاهید لیآشپاشنل ییگو که است باطل گمان نیراب یکاظم

ده چون حزب تو یخود را از تفکر احزاب یریرپذیتأث ب،یترت نیانگار که به ا داندینم

  م؟یگویم نیاثبات کرده است. چرا چن

 چرا دانش ستیبود که روشن ن یستیالیسوسدار شهی، تحوالت ر«هارفرم» نیاگر ا -

 یگفتهکه به یمصدق ینیبدر جهان دیها باعالقه به انجام آن ایحوالت و ت نیبه ا

 گسترش به رو جنبش» با مبارزه از ریاش غیاسیس یزندگ یدر همه سندهینو

چه که به نظر آن برخالف د؟یگنجیم است، نداشته یگرید مشغله «یستیالیسوس

 که مصدق چون یکس از مسیالیسوس به دنیرس یحرکت در راستا انتظار ایآ رسد،یم

  ست؟ین یدتیو عق یاسیس یدر عرصه یروزاده، راستدار بود و اشرافنیزم

 آمد شینبود چه شد و چه پ یستیالیدار سوسشهیتحوالت ر« هارفرم» نیاما اگر ا -

ها مرفر نیاز ا دینبا طیشرا چیکه تحت ه شیخو حیبرخالف رهنمود صر سندهیکه نو

 و نیزم یحل مسئلهراه را آنها یستیتر از هر رفرمستیرفرم اکنون کرد، یبانیپشت

  داند؟یم رانیانتخابات در ا یمسئله یحت

که نگران  آن از شتریب یکاظم که است نیا یول هاپرسش نیپاسخ خود من به ا

 تواندینم و داندیم یوزدن به مصدق است. واپس چوبباشد، دل قتیروشن شدن حق

 کرد،یم رفتار نیچون لنهم دیبایم مثالً که نیا انتظار مصدق چون یکس از که نداند

 است.  یاسیس یورزشهیاند یدر عرصه یروراست نوع نیبدتر

 که محمدرضاشاه سلطنت اول یدهه در یخیتار یدادهایرو بر سندهینو مرور ،یبار

 یو حت شدت مخدوشبه است مصدق یریوزنخست از سندهینو یساز بررسنهیزم واقعبه

 کردن مطرح با» مصدق که کندیادعا م ینمونه، کاظم یشده است. برافیتحر میگویم

 «استبرخ یشورو به شمال نفت ازیامت یواگذار با مخالفت به "یمنف یموازنه استیس"

 هب وابسته ندگانینما یسو از» مصدق به که شد باعث مخالفت نیبعد، ا و( 121)ص 

 با. رفتینپذ مصدق البتهکه (113) «شود شنهادیپ یریوزنخست پست سیانگل و دربار

 یبرا تیمأمور» کتاب به مصدق یهیجواب از را دهیسرودم بر یاقطعه یکاظم حال نیا



 احمد سیف 82 

 آن رد مجلس ندگانینما یهانطق از یاریبس متن به یعنی - کندیشاه نقل م« وطنم

 قهرمان» که ردیگیم جهینتو  -داشته است کار ندارد  قرار سندهیدسترس نو در که دوره

خصوص در به و یرضاشاه یکتاتورید یفروپاش از پس سال سه یحت «رانیا یگرایمل

ت محکوم أهنوز جر»به وجود آمده بود  رانیدر ا یاسیس ینسب یهایکه آزاد یزمان

 (. 113)ص « نکرده بود دایمجلس پ یعلن ونیترب قیاز طر را مانیکردن آن پ

. پرسش دیاستداللش بنگر یوهیبه ش یکار ندارم ول سندهینو یانهبه زبان کودک فعالً

اب است چرا از همان کت قتیبه حق افتنیواقع نگران دست به سندهیاست که اگر نو نیا

 آبان 3 در مصدق نطق است کرده اشاره آن به شتریکه پ« یمنف یموازنه استیس»

 و باشد آموخته یزیها چدر آن سال مقوله نفت یدرباره اوالً تا است نخوانده را 1323

 یاآق که یزبان به. ردیبگ رادیا تواندیم یا، حداقل بداند که راجع به چه مقولهاًیثان

 یبررس از پس مصدق که است نطق نیهم در که سمینویم دیایب خوشش یکاظم

 رماد دیشا» دیگویم یپهلو یسرسلسله رضاشاه یدرباره دهدیم هیارا که یدرخشان

باز برای اطالع آقای  1«.کند یخدمت نیچن گانهیب به که را یکس دینزا گرید وزگارر

نویسد جدی گرفته شود خواهد در نقدی که بر مصدق مینویسم که اگر میکاظمی می

دوزهدو اهل شیباورها انیر بباید فکر دیگری به حال خویش کند. این حنا که مصدق د

ندارد  یکار گرفته شده و رنگبه زیمعاندان او ن گرید یاست که از سو ییبوده، حنا یباز

صراحت  یدرباره «وطنم یبرا تیمأمور» کتاب در یاقطعه هم نیرنگ است. ایو ب

با کمال جسارت در حضور من اظهار داشت که پدرم  یبخاطر دارم روز»زبان مصدق 

تر به دست سندش را پیش 2«.است کرده انتیخ[ یآهن سراسرراه]احداث  کار نیدر ا

را گفته بود. حاال با  نیهم قاًیدق مجلس در زیخود رضاشاه ن یبه زمانه یدادم که حت

نکته کند،یم یهمه پافشار نیباور ناروا و نادرست خود ا نیبرا یهمه، چرا کاظم نیا

 .کند روشن خواننده یبرا دیست که بایا
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 لشیدل من گمان به ؟ندارد کار گرانید ای و مصدق نطق متن به ،یاما چرا کاظم

 نیا با که یصورت آن به را خیتار خواهدیم بلکه ستین ینگارخیتار قصدش. است ساده

 ستا دنیشیاند یوهیش نیهم و دینما یبازساز دیایدرب جور بشیغر و بیعج یباورها

 که است خاطر نیهم به. بنددیوبالش را در اشاره به مدارك مورد استفاده مدست که

 تا تراشدیم« بستبن» كی اول شد ریوزساعد نخست یجابه که اتیب یبراجا، كی در

 انیاز مذاکره با خارج رانیبر منع دولت ا یمبن یطرح یهیارا خاطر به را مصدق بعد،

 اتیب ییرها یبرا یطرح سندهینو یو ناپخته بیعج رینفت که با تفس ازیدر مورد امت

 و کندیم اشاره انیمیرح طرح به که گذردینم یزیبست بود چوب بزند. چاز آن بن

 .دیکه به آن خواهم رس شودیم زیانگرتیح یراستبه سندهینو یپردازداستان

 به را مصدق یکارنامه «شیاندچپ» كی دگاهید از است قرار که سندهینو یآقا

 واقعبه دهدیکه نشان م یصداقتعدم و یدانشیو ب ییگوناراست با باشد، داده دست

 که تسین مشابه یدادهایرو از متفاوت ریتعاب برسر صحبت. بردیم را چپ یآبرو تمهت

 . کندیرا جعل م خیتار و علناً رسماً سندهینو. است یعیطب اریبس یامر

« اشاهرض و سیانگل نیننگ مانیپ یقانون و یحقوق هیتوج»مصدق را به  یکاظم -

 کرده نیچن نیا مصدق که نیا نه اوست خود یشیاندکج درواقع نیا. کندیمتهم م

 . دید میاش را خواهیچگونگ. باشد

، 1312 مانیپ و رضاشاه به ورشیخواست با ینم» او که کندیمصدق را متهم م -

 نیا .«برانداش "یمنف یموازنه" و خود از بودند، مالکان از که را مجلس ندگانینما اکثر

 .ستیراست ن و است هیپایب یکاظم یادعا

 یوروش به توده حزب یسرسپردگ از ،یمنف یموازنه استیس بر دیبا تأک» مصدق -
زده باشد،  یداریمعن حرف که نیا بدون سندهینو«. بردیم را یاسیس یبهره نیترشیب

 .بنددیزند و افترا میم تهمت فقط کتاب، نیا صفحات شتریمثل ب

 یخودکامه نظام یپاشفرو از پس» که کندیم ادعا سندهینو که نیدار او خنده -

العاده فوق رانیاوضاع ا»ساله پنج یطوالن نسبتاً یدوره شدن یسپر و «یرضاشاه

 باشد داشته توجه دیبا خواننده(. 115)ص  «بود یشاانقالبیپ یدر مقاطع یو حت یبحران

که  یاست. کس یدیخورش ستیب یدوم دهه یمهین یهاسال سندهینو نظر منظور که
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 تیبداند که موقع دیبا بردیدست به قلم م سمیمارکس یعا دربارههمه اد نیبا ا

خواه هبطور دلآن را به توانیدارد که نم یمشخص یمعنا سمیدر مارکس «یشاانقالبیپ»

 انیمحترم ما در م یسندهینو کرد، شودیچه م یکار برد. ولبه یطیشرا هر فیتوص یبرا

 یمارکس را هنوز به درست یهاموزشآ یکه اگرچه در وجه کل زندیقلم م یمردم

ورش پر سمیمارکس فیمتخصصان تحر یگرید یاز هر جامعه شتریب یول شناسدینم

 1داده است.

 از دیبگو راهیب خواهد به شوروی و حزب توده بد وباری، نویسنده وقتی که می

 یول زندیم حرف( 111) «جانیآذربا در یشورو ارتش و دموکرات یفرقه افتضاحات»

 اشاره منض ندیتدارك بب «یشاانقالبیپ» طیشرا رانیا یبرا دارد الزم که گرید ییجا در

دست قوام به به که دیگویم سخن «جانیآذربا یمسئله »از ،«یکارگر اعتراضات» به

 .شد فصل و حل رانیا یحاکمه یهقنفع طب

 شده طرح کتاب نیدرا که است نیهم ایآ انیمیاما داستان طرح مصدق و طرح رح

 است؟

، 1323 آذر در اتیب شدن ریوزنخست و ساعد سقوط از پس که کندیادعا م یکاظم

( 111« )افتی ییرها یبزرگ یمخمصه از اتیب» داد هیارا مجلس به مصدق که یطرح با

فقط از نه بود مصدق یخواهرزاده که اتیب که میخوانیم کتاب نیتر در همشیالبته پ

 ریسف»تر به مهم آن از و «کردیم تیحما غرب» از بلکه رفتیم شمارهمالکان بزرگ ب

(. 111« )داد نخواهد رانیا ینفت استیس در یرییتغ چیه که بود داده نانیاطم انگلستان

 بر یمبن انیمیرح طرح مصدق، طرح بیتصو از پس روز كی که میدانیم هم را نیا

. دنکر تیحما طرح آن از قمصد که شد شنهادیپ مجلس به جنوب نفت ازاتیامت لغو

 که نیدهه بعد بدون ا نیچند یکاظم یحزب توده در همان دوران و آقا انیگوسخن

 رندیدر نظر بگ را جوانب یهمه که نیا بدون و ندیبگو را داستان یهمه خواننده به

 .دهندیآن طرح شعار م یچنان دربارههم

                                                      

 «دهآموزن»نژاد، در این خصوص بسیار عنوان مثال دیدگاه نویسندگانی چون زیباکالم، موقن، غنیبه 1

 است. 
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 یلو کندیم اشاره شمال نفت ازیامت یاگر چه به آمدن کافتارادزه و تقاضا یکاظم

 طالب رانیدر ا هایاز شورو ریغ یکه انگار کس دهدیبه دست م یمجعول ریتصو چنان

 دگاننینما یبانیپشت»کار  نیمخالفت مصدق هم با ا جه،ینفت نبود و در نت ازیامت

 یادعا به مصدق که میدیتر هم دشیآورده بود و پرا به دست "وابسته به استعمار"

جاست آن در یول مشکل. کردیم دیباینم که بود کرده زین گرید یکارها یبس یمکاظ

 هر مثل مصدق که البته. ندارد یخارج وجود سندهینو تیازذهن ریغبه هاادعا نیکه ا

 کرده دایپ را ایمیک حکم کتاب نیچه در اآن یول داشت رادیا كی و هزار یگرید انسان

 رد،یگیم بودن چپ ژست که سندهینو. است مصدق هب سندهینو یانتقاد ییسزاگو است

طرح  ی. اما دربارهکندیانتقاد به خواننده عرضه م یجابه را ناسزا و یناراست یانبوه

 مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.  سندهینو یهمه از سو نیمصدق که ا

 شل یسیشرکت انگل ندگانینما ازطلبانیگروه امت نیاول پس از سقوط رضاشاه

که خارج از  ینفت در مناطق ازیمطالعه و کسب امت یبرا 1322بودند که در آبان 

 كی یندهیآمدند. در اسفند همان سال، نما رانینفت جنوب بود به ا ازیامت یحوزه

 ،ییکایامر گرید یبه تهران رفت و چند ماه بعد کمپان ازیاخذ امت یبرا ییکایشرکت امر

ند به که بتوا نیا یبرا رانیفرستاد. دولت ا ندهینما رانیمنظور به ا نیبه هم نگلریس

 زیها نرا استخدام کرد که آن ییکایجواب بدهد، دو نفر متخصص امر انیمتقاض یتقاضا

ییجاازآن. نمودند هیبه دولت ارا یبعد طرح یمدت و شده وارد تهران به 1323 لیاوا در

 دانستیم یزیچ اتییجز یرهدربا یتر کسکم گرفتیم انجام درخفا کارها شتریکه ب

از  جانیاله یندهینما رادمنش دکتر بعد، یمدت و بجنورد یندهینما بار نیاول یبرا و

 یندهیکه نما کشدینم یخواستند. طول حیخصوص توض نیساعد، در ا ر،یوزنخست

. شودیوارد تهران م 1323 وریبا همان التماس دعا در اواخر شهر زیکافتارادزه ن یشورو

 که شد گرفته میطور مذاکره و تصمنیا»که  شودیز پاسخ ساعد به مجلس روشن ما

 یااعط یمطالعه یو استقرار صلح عموم ایدن یمال و یاقتصاد اوضاع شدن روشن از قبل
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 ز،ین یشورو دولت با وندیپ در و «باشدینم یضرور و یمقتض یخارج ازیگونه امتچیه

  1«بشود مذاکرات عنو همه داخل است حاضر» رانیا دولت

 یندهینما کند،یم مخلوط هم با هاخیتار موارد اغلب در که سندهینو یبرخالف ادعا

 و ودب گرفته رانیا دولت از را خود یمنف پاسخ مصدق، یشنهادیپ طرح از قبل یشورو

تهران در اعتراض  در هایاتوده نوکرمآبانه تظاهرات بر عالوه که بود زین خاطر نیبه هم

 سفارت محل در 1323 آبان دوم در که یمطبوعات کنفرانس كی در میتصم نیبه ا

ازجمله به اعتراض برآمد که  یدولت شورو یفرستاده کردند برگزار درتهران یشورو

در راه  یدر باب دولت شورو یاهیرو نیاتخاذ چن یلهیوسساعد به یدولت جناب آقا»

در همان دوران شماری از ایرانیان  2«.است گرفته قرار دوکشور نیب مناسبات یرگیت

بر این عقیده بودند که اعطای امتیاز به امریکا خالی از ضرر است چون امریکا با ایران 

 مه یامراغه ساعد و یلیسه یعل دولت آمدیبرم قرائن از که گونه نیا و ستیجوار نهم

 مجلس در شیخو نطق در مصدق که بود خاطر نیبودند. به هم یأرهم دگاهید نیا با

 دادن که ستین لیمجاورت دلتنها عدم» که گذاشت انگشت نکته نیبر ا یدرستبه
 ستین یدولت کایامر. نکند ضرر ما یبرا ییکایامر یهاشرکت به ای دولت آن به ازیامت
 اگر که ردیگیم خرده رانیو به دولت ا« مجاورت آن با ما فرق کندعدم ای مجاورت که

 از. «نخواست متخصص طرفیب مملکت كیاز  چرا» ازبدهدیامت کایامر به خواهدیم

 یدرباره جنگ بعداز خواستیکه منیا ای و نبود موافق ازیدادن امت با اگر گر،ید یسو

 که یکار چرا و نمود متخصص دالرخرح هزار نیچند چرا» د،ینما مذاکره ازیامت

 3.«کرد؟ آخر بکند اول ستیبایم

 دگاهید از سندهیکه نو یمجعول ریتصو برخالف ق،نط نیا بخش نیتردرخشان

آن به  دیو تمد یانتقاد مصدق از قرارداد دارس قاًیدق دهدیم هیارا خواننده به مصدق

و شواهد  لیدال یهیارا از پس یول کنمیم یپوشچشم اتییرضاشاه است. از جز یزمانه

                                                      

 111ستوان: همان، جلد اول، ص به نقل از کی ا 1323مهر  23نطق ساعد در مجلس در  1

 113به نقل از همان کتاب، ص  2

 111مجلس، به نقل از کی استوان: همان، جلد اول، ص  در 1323آبان  3نطق مصدق در  3
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 شیصورت گرفت ب چه به دست رضاشاهآن یجهیکه نت ردیگیم جهیمصدق نت یآمار

ار روزگ مادر دیشا» و بود رانیا چون یریفق مملکت دیعوا به ضرر تومان اردیلیم 11 از

دالیل اقتصادی مصدق در رد  1.«کند یخدمت نیچن گانهیب به که را یکس دینزا

 یبرا بدتر، آن از ای و است خبریب آن از ای سندهینو یاند ولامتیازدهی استوار و محکم

ده کر یپوشچشم آن از سروده ما معاصر خیتار یدرباره که یاهیبدقاف عرش جوردرآمدن

ییدا یدگاهید با سندهیچه که نوآن برخالف «یاسیتوازن س»است. برداشت مصدق از 

 یاسیتوازن س» دهد،یندارد. مصدق ادامه م یابهام دهدیبه او نسبت م یجان ناپلئون

 «یفمن توازن» گر،یو از طرف د« ت آزاد باشدکه انتخابا شودیدر مملکت برقرار م یوقت

 است آن ،یمنف توازن. «اوردیب مجلس به را خود هواخواهان» یدولت هر که ستین آن

 یقیقح ندگانینما و شود دنظریانتخابات دخالت نکنند، در قانون انتخابات تجد در» که

ه که حق دارد با نویسنده البت 2.«شودیم برقرار یاسیمجلس رفتند توزان سبه که ملت

 و فیسخ و لوس یهایپراکنمزه یجاحکومت پارلمانی مخالف باشد ولی بهتر است به

 .دیبگو را راداتشیبزند و ا را خودش حرف مدارك، و اسناد در بردن دست

 نیا بدون دهد،یم دست به که یریتصو چارچوب در ژهیوجا بهجا و آننیا سندهینو

 «یکارگر یدموکراس» به گاه و «یمردم جنبش» به دباش روشن منظورش واقعبه که

 گرز یجا به ظاهرا مشخص، فیتعر با باشند یمیچه مفاهآن از شتریب که کندیم اشاره

 یکارگر یچه را که او دموکراسآن که رسدیم نظر به. شوندیکار گرفته مهو چماق ب

 دیآیم دست به عبارت نیا از ازجمله برداشت نیا و است میواقع عمل مستق در نامدیم

 امعهج محروم طبقات میمستق ماتیمطالبات و تصممبارزات، » سد،ینویم سندهینو که
 سندهینو یهاحرف از من برداشت نی( واگر ا223)ص « "یکارگر یدموکراس" ای و

 ینعی. دارد هامقوله نیا از یاکودکانه درك چه سندهینو که شودیم روشن باشد درست

 یدموکراس زانیم هستند، شاغل آن در کارگران که یبخش یاقتصاد تیاهم به بسته

 . رودیم نییو پا باال سندهینو تیروا به هم یکارگر

                                                      

 132همان، ص  1

 121همان، ص  2
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 . سندهینو یجان ناپلئونییدا ینگارخیتار به میاما بپرداز

 فهم که یخیتار یهادر مقوله یپندارباور به توطئه و توطئهگذشته از عدم

 کتاب نیا در یکاظم که یاتوطئه کند،یمن سخت م یرا براساالر توطئه یهایبررس

 .است دهیچیپ یادیز یکم من یساده ذهن یبرا پردازدیم آن به

 ،سیانگل یحت و کایهم امر و بود مصدق حکومت مدافع شاه هم ،یکاظم تیبه روا

 عواقبه و شدیکنترل خارج م از داشت رانیدر ا« یجنبش مردم» که ادعا نیهم با اآن

 سرکوب را «یمردم جنبش» هم که بودند ینانیاش سوپاپ اطمیمل یجبهه و مصدق

 وتخت شاه را نجات دادند. هم تاج و کردند

 نیا براساس و هدف نیا با مصدق اگر. دیگویم درست سندهینو که میفرض کن

 او هیبرعل حکومتش طول درتمام چرا پس بود، دهیرس قدرت به یبُعد نیچند توطئه

 کردند؟ کودتا او دولت هیبرعل سرانجام و توطئه

طرفداران شاه در دو  یرأ و کمك با مصدق» که است معتقد سندهیعالوه نوهب

 (.211)ص  «رساند بیتصو به را نفت صنعت کردنیو سنا طرح مل یمل یمجلس شوار

زمر یبرکنار در کمك و تیحما خواستار انگلستان از یمل یجبهه» گر،یاز طرف د

. «ودب شده باشد، یمل یجبهه قبول مورد شتریب که یریوزنخست از یبانیپشتآرا و 

به »بوده باشد،  یگریاز مصدق کس د ریغ دینبا قاعدتاً که ،یمل یجبهه رهبران

شدن صنعت نفت یمل یمسئله از کار، نیقول داده بودند که به جبران ا هایسیانگل

 و کایامر یبانیپشت»آرا از رزم بتهال(.  212)ص  «دیدست خواهند کش یطور کلبه

 کایامر تیآرا از حمارزم مثل که هم شاه همه، نی( با ا232)ص  «بود برخوردار سیانگل

 كینزد یمل یآرا به مصدق و جبههخاطر هراس از قدرت رزمبود به برخوردار سیانگل و

 داد لیا تشکآررزم دنیکوب یبرا «یاجبهه» یمل یجبهه با یکاظم قول به یحت و شد

 را مصدق شاه. گرفت را شیهایخدمتخوش پاداش مصدق» که دینکش یطول(. 231)

ی ملی اگر چه به ی کاظمی، جبهه(. به گفته211) 1«کرد انتخاب صدارت یبرا

                                                      

ی محمدرضاشاه چنین در دورهدهد تا نداند که در زمان رضاشاه و همالبته آقای کاظمی ترجیح می 1

هم، هدف  پذیرفت. و حتی این بار آخروزیری شد که او نمیا به مصدق پیشنهاد نخستباره

و اصلی خنثی کردن ا یوزیر شدن مصدق نبود بلکه انگیزهواقع نخستپیشنهاددهنده ]جمال امامی[ به
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 پس» یدست بکشد ول یطور کلشدن صنعت نفت بهانگلستان قول داده بود که از ملی
اعتماد به نفس « یمل یازجبهه کایامر یهمتحد االتیا یبانیشدن پشتاز روشن

 فتن صنعت کردنیمل بر یمل یجبهه دیو تأک یپافشار». افتی شیافزا انیگرایمل
به صورت « یجنبش مردم» که گذردینم ی(. مدت211« )بود یتیوضع نیچن از یناش

 شوند «رفهمیش» یکه خوانندگان حسابنیا یبرا. شودیآغاز م یاعتصابات کارگر

 جبورم عالء و افتی ادامه یکارگر اعتصابات یوقت که کندیم تکرار گریبار دكی یمکاظ

 ریوزنخست مصدق شاه، شخص تیحما با و یامام جمال شنهادیپ به» شد، استعفا به

(. 221) «کرد افتیدر شاه از را خود یهاشیستا پاداش مصدق بیترت نیبد. شد رانیا

 میتصم از نفت شرکت مصدق آمدن کار یرو از پس هفته كی که نیا روزگار بیعجا از

 اعتصاب یروزیپ با 1333 ماه هشتیاردب 15کارگران در روز »اش عقب نشست و یقبل
 «یارگرک یایمزا» تا رفتیپذ یکه کمپان نیکه هم میفراموش نکن«. دادند انیپا را خود

تر چه شیپندارد که  ادیبه  یول یکاظم یبه دست آمد! آقا «یروزیپ»را قطع نکند، 

 اتاقدام دست نیا از دینبا کارگران «یطیشرا چیتحت ه»صادر کرده بود که  ییفتوا

 شدن زهیکالیراد باعث یرینحو چشمگبه یکارگر اعتصابات البته ند؟ینما تیحما

 نوبر، و تازه ینیچمقدمه نیجا و پس از انیا در و شد نفت یمسئله برسر مردم مبارزات

شیپ که یالطائالت و شاه به او خدمت از یناش نه را مصدق شدن ریوزنخست یکاظم

 أتیه ینینشعقب در» یمهم نقش که داندیم« اعتصاب کارگران»تر بافته بود بلکه 

در پاراگراف  ی(. ول225« )کرد فایا یمل یبههجکارآمدن مصدق و  یو رو رانیا یحاکمه

 یبار برانیا» رانیدولت ا که گرددیخود بازم نیشیبه همان داستان پ یکاظم یبعد
« بود آورده یرو یمل یجبهه و مصدق به رانیا زحمتکشان جنبش بیانحراف و تخر

 که کندیم یبافداستان اءیدضیشاه با قوام و س یرابطه یدرباره یراست(. و بعد به225)

                                                      

ریان جوزیر شود و وزیری را نپذیرد و بعد، به احتمال زیاد قوام نخستبود که مثل دیگر دفعات، او نخست

تند خواسگران ایران میید از شرکت ملی نفت به طریقی که اربابان انگلیسی شماری از حکومتخلع

تر از آن بود که معاندان تر و منضبطهم در خصوص نفت جدی تر وبینخاتمه یابد. ولی مصدق، هم روشن

د دولت او را در پیش گرفتنسرنگونی  یاو گمان کرده بودند. به همین دلیل هم بود که مدتی بعد، پروژه

 و علیه دولت او کودتا کردند. 
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 واندتیو نم داندی( و م221« )در کندبه دانیم از را اءیدضیس و قوام خواستیم شاه»

 اءیدضیس یریوزنخست یشاه برا یهاکوشش بافد،یکه م ینداند که برخالف داستان

ل مصدق در مجلس در طو یطور عمده با افشاگرباز گشته بود، به نیکه از فلسط یوقت

اه که ش نینه ا ز،یشده بود. در خصوص قوام ن یخنث اءیدضیس یاعتبارنامه یبررس

 ریت یس اناتیو جر دیحفظ نما یریوزر مقام نخستبلکه نتوانست او را د خواستینم

 یشسفار یسینوخیتار یوقت ست؟یچاره چ یداد. ول انیقوام پا یریوزبه نخست 1333

 نیا یجا چیه که شودیم نیهم جهینت ،یمانده و قشرعقب زین تیباشد و ذهن

 . خواندیآن نم گرید یجا با مدعا پر و یطوالن «لیتحل»

 دل هم توده حزب از یکاظم ،یمل یجبهه بر عالوه کندکه دقت دیخواننده با

 ضتنه در یخرابکار از ریغ یکار زین یمذهب ریغ و یمذهب گر،ید اناتیجر. دارد یپرخون

 جه،یتن در. بود شده مرحوم رضاشاه عصر به که زین ستیکمون حزب. نداشتند «یکارگر»

رشد و شتابان روبه یکاظم قولبه که است ینهضت آن تیروا ماندیم یباق که ییمعما

 !کردندیم «یخرابکار» آن در هم رانیا یاقشار و طبقات جامعه یهم بود و همه

 داندیم مصدق حکومت بانیپشت و یحام را کایامر دولت یکاظم که میدیتر دشیپ

کار  یحافظگکم یول دهدیم نسبت عامل نیهم به را نفت صنعت کردنیمل یحت و

 یاهیانیب زین کایدولت امر» انگلستان، دولت اعتراض از پس یعنی. دهدیدستش م
نی(. نه ا233«) کرد تیحما انگلستان "حقوق" از آن در و ساخت منتشر نفت یدرباره

هب یکاظم یآقا. ریخ بود، کرده عوض را خود موضع کا،یامر دولت که دیکه گمان کن

به دولت مصدق داده باشد، چه  یاضاف یکه دو تا ناسزا نیا یتر براشیپ که ندارد ادی

  م؟یوشیوضع روبرو م نیکتاب با ا نیاست که در ا یپرداخته است! مگر بار اول یتیروا

 روشن مصدق دولت از یخارج یهادولت «تیحما» فیتکل که حاال ر،یهرتقدهب

 یبرا یکوشش چیاش که مصدق از هگفته چندبار داستان به گرددیبازم یکاظم شد،

مستبدانه و ساالرکهی تیذهن ؟یچ که خب. نداشت بر دست شاه به یاروفاد اثبات

دارد که  یو حق مسلم تواندیم رانیا در یکس که ردیپذینم سندهینو شیاند

یو مصدق در سرتاسر زندگهم نباشد  یآدم بد نیباشد و با وجود ا« طلبمشروطه»

 نبود.  نیاش جز ا
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 نچو نبود یقانون یمل یجبهه در تشیعضو که ردیگیم رادیجا به مصدق اكیدر 

( و بعد در سرتاسر کتاب، گناه احزاب متعدد 233نبود ) یگروه و حزب چیه یندهینما او

 نیبا ا - داندیمصدق نم یرا در دوره رانیا خیتار چون. زدیریرا به حساب مصدق م

عد قبل و ب تیکه وضع داندینم جهینتدر –! سدینویدوره کتاب هم م نیا یهمه درباره

 به یمل یجبهه یلوا ریز در که یکسان تیاکثر. کرد دایپ یریچشمگ رییتغ ریت 33از 

 یانکاش. بودند درآمده مصدق حکومت مخالفان نیتریجد صورت به بودند، رفته مجلس

 یکوتاه مصدق حکومت هیبرعل یاتوطئه چیزاده از هیحائر و یمک و ییبقا دکتر و

مهم است که  شیو نه برا داندیمسائل را م نیا ظاهراً نه دهسنینو یول بودند نکرده

 «گراهایمل» یدرباره خواهدیدارد فقط م یشیاند«چپ» ی. او که ادعاداندینم

 کرده باشد!  یافشاگر

 سدان یخانه «مشکوك» اسناد اساس بر چرا که ردیگیم رادیبه مصدق ا ییاز سو

که دلش بخواهد مصدق را به  هرجا گر،ید یاز سو و نبست را «مزدور یهاروزنامه»

ها با شرکت نفت و دولت روزنامه نیا یتوطئه از خودش اگرچه. کندیسرکوب متهم م

شرکت  ،یعنی دهد،یحکومت مصدق خبر م هیبرعل رانیا یحاکمه أتیانگستان و ه

تا  دادهیم یکمك مال یاعالوه بر عوامل وابسته به غرب به مطبوعات توده»نفت 

حال،  نی( در ع231)ص« خالفت آنان با دولت مصدق را مؤثرتر و کارآمدتر بسازدم

ت شرک نیبا هم «یارتباطات اقتصاد»را به داشتن  «یمل یجبهه»عالوه بر حزب توده، 

 یاز رابطه ریغ دیآیبر م زیهمه چ کندیکه رو م «یسند»(. اما از 231) کندیمتهم م

 کند،یل ماستدال سندهیکه نو ی. به حسابسیانگل با شرکت نفت یمل یجبهه یاقتصاد

 نیدر اول یبود چون سرلشگر زاهد یمل یمرداد اصوال کار خود جبهه 22 یکودتا

 ارانیسال حکومت مصدق از  نیدر اول یمک ایکشور او بود و  ریمصدق وز ینهیکاب

بودند.  نیچن نیا زین گرانیو د زادهیو حائر یکه کاشان یبیاو بود! به همان ترت كینزد

« مقدس یمجموعه» كیبه صورت  سندهینو یکه برا سمیاگرچه از بزرگان مارکس

 در نه و فهمدیشان را میواقع یمعنا نه یول آوردیم ادیز «هیآ»درآمده است، 

است  نیا شودیم روشن انیم نیچه که در اآن. کندیمل و تعمق متأ یاندک کاربردشان

 نینه ا دیسخن بگو یطبقات یمندانه از طبقات و مبارزهخوش دارد هوس سندهیکه نو
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 و دیآیدر م ییهاصورت چه به یطبقات یمبارزه یواقع یایبداند که در دن یراستکه به

 به که یتناقض و تضاد سنده،ینو یهایپردازدارد. برخالف داستان ییهاوتابچیپ چه

دست  -رانیدر ا یستیالیوسس یبالنده نهضت سرکوب ضرورت نه درآمد، کودتا صورت

که چنین  -1دهدیم هیارا کتابش در زیروزولت ن تیاست که کرم یهیتوج نیبر قضا ا

رای کردن نفت بای وجود نداشت، بلکه مقابله با الگو شدن نهضت ملینهضت بالنده

 یاگرچه انقالب را تنها به صورت جهان سندهیجهان بود. نو یکشورهای تحت سلطه

حکومت  یسه ساله یاست. دوره یهم جهان« ضد انقالب»که  داندینم یول رد،یپذیم

مردم  انیبود. حکومت به م رانیدر ا یحکومت یوهیبا ش یاساس اریبس یمصدق، گسست

زندان و  یدر دوره یعمر، حت انیبرده شد. مصدق به اعتماد مردم وفادار ماند و تا پا

 استعمار، هیاش برعلو مبارزه یمصدق به آزاد نکرد. باور انتیبه منافع مردم خ زین دیتبع

 و امکان او به یکاظم یستیآنارش دگاهید همه، نیا با. نبود ریرپذیخأمذاکره و تقابل

ساله توجه سه یدوره نیا در رانیا در فرهنگ و استیس اتییجز به تا دهدینم اجازه

اش را به هوعد کتاب نیکه در ا یانجام ثمربخش کار ید. ناگفته روشن است که براکن

 و ر،گید یسو از. است یضرور و الزم ییهاینیزبیر و ینیزبیت نیچن دهد،یخواننده م

 ازآغ مصدق با که ینهضت سرکوب بدون ز،ین یداخل یارتجاع عناصر منوال، نیهم به

 هایکم. برانند حکم یرانیا و رانیا بر شهیگر به همان روال همید بار توانستندینم شد

 مدهآ گرد دربار ینیریش گرد بر که یگرید مگسان و هایزاهد و هاییبقا و هایانکاش و

 انریا از ینماد ش،یهایکاست یهمه با مصدق، و بودند رانیا گذشته پاسداران بودند،

 انیب یراب یآن کس در سندهینو یهایبافدروغ یهمه برخالف که یرانیا. بود ندهیآ

 شوند،ینم لیتعط یآن مقام رسم ای نیه و مجله به دستور اروزنام ،به زندان نرود دهیعق

. دشوینم لیوم فیح س،یخس ینیاز والد دهیبه ارث رس یبه صورت اموال یاموال عموم

وفادارش ساختند و با  کانیمصدق و نزد یکه برا ییهاپرونده ینمونه، با همه یبرا

 كی چیهنوز که هنوز است ه ش بستند،اانکه بر او و همراه ییدروغ و افتراها یهمه

 انگیشا ،یقیصد ،یفاطم مثال یبرا او، وفادار ارانی ای و مصدق نتوانست او معاندان از

                                                      

1 Kermit Roosevelt: Countercoup: The Struggle for the Control of Iran, 

McGraw Hill, 1131 
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و باج یخوارباج که یاجامعه یبرا نید و اکنن متهم یمال فساد نیتر... را به کوچكو

 نبود.  یآورد کمآن در آمده است، دست یوارهقدرتمندان به صورت فرهنگ یطلب

 هایاتوده و زحمتکشان حزب نیبحث خودمان. هر جا که ب به میبرگرد یبار

گناهش به گردن مصدق است و  ،یبه گمان کاظم د،یآیم شیپ یابانیخ یهایریدرگ

 شیبرا یول 1333 ریت 23به تظاهرات  کندیجالب است که در ضمن اشاره م

وخون در به خاك یاظمک ی. حزب توده که به قول آقاتراشدیم یگرید ی«خچهیتار»

 کارگران «ادبودی» یبرا اکنون، بود قوام همدست 1325 سال یکارگر اعتصابات دنیکش

 «فتن یاستعمار شرکت با مبارزه یمل تیجمع» و کندیم برگزار ییمایپراه یاعتصاب

 هیحاش در و( 232) شد روبرو «یمل یجبهه اوباشان ورشی» با که است آن یمجر هم

 هب کایامر جمهورسییر یندهینما منیهر ورود با همزمان ییمایپراه روز» که دیافزایم

 یول بود نداده یراندازیت دستور مصدق که ردیپذیم طعنه به اگرچه. «بود رانیا

وخون خاك به را یاعده یدولت مأموران دوشادوش «یمل یجبهه به وابسته یروهاین»

 خود، زا تیمسئول سلب یبرا» مصدق،. «دانستیم را نیا ریوزنخست» و بودند دهیکش

کرد  یدادگاه نظام یبرکنار و روانه کار از را کشور کل یشهربان سییر ییر بقاسرلشک

 (.231« )او را تبرئه کرد "دادگاه" یول

 یطرف از سو كیاست که شاه از  نیا دیگویبه خواننده نم یچه که کاظمآن

 داشت واهمه گر،ید یق در فشار بود و از سوتر با مصدیجد یمقابله یبرا هایسیانگل

 یلهیوسچون پدرش، بههم که ستین دیبع نرسد، یروزیپ به مصدق با مبارزه در اگر که

 ررمک یهایخرابکار بر عالوه که بود زین لیدل نیهم به. شود برکنار یخارج یهاقدرت

 را عزمش که یمکاظ. دیطلبیم «عتیب» مصدق از انیم در روز دو هر دولت، کار در

 شاه ییایخولیمال تیوضع که کندینم درك است کرده جزم مصدق به ییناسزاگو یبرا

 نیترعمده از یکی ران،یحاکم بر ا یانوسیمدافعان نظام عهد دق یهرروزه یخرابکار و

 شیخو یروزمره فیوظا انجام از را او که بود مصدق حکومت ریوپاگدست موانع

شده بود تا بلکه بتواند با  نیکوشش مصدق صرف ا یو، همهر نی. از همداشتیبازم

بار  كیمنظور  نیبپردازد. به هم شیخو یمداوم به کار اصل یهایخرابکار نیا فیتخف

ستاد. شاه فر یدر باورش به حکومت مشروطه نوشت و برا یمطلب یمصدق بر پشت قرآن
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 و شد، کشور ریوز یفقط زاهدنه نفت، کار در دربار یهایخرابکار فیتخف یعالوه براهب

 نانیاطم یبلکه مصدق از شاه خواست که برا شدیم نییشاه تع یاز سو زین رجنگیوز

 را ییابق سرلشگر زین شاه. دیکل کشور را خود انتخاب نما یشهربان سییخاطر خود، ر

 توده حزب که بود نیا تهران، به منیهر ورود روز در واقعه انیجر اما،. کرد انتخاب

 ریمصدق را وابسته به انگلستان و اکنون، که کفگ یاش زمانهیپایب یهالیتحل ساسبرا

 هک حاال. دانستیم «کایامر» به وابسته بود، دهیرس گید ته به دیخلع با استدالل آن

حزب  آمد،ینفت به تهران م یدرباره یگریانجیم یبرا کایدولت امر یندهینما من،یهر

اعالن  رانیبه ا منیورود هر هیبرعل ش،یخو یآبک یهالیتوده براساس همان تحل

 1325به اعتصاب سال  یربط ییمایپراه نیا ،یکاظم یکرد. برخالف ادعا ییمایپراه

در  زیوابسته به دربار ن یروهایاز ن یکه عالوه بر حزب توده، عناصر ستین دینداشت. بع

، دولت مصدق زمان آن ینبحرا طیشرکت داشتند. در شرا ییمایپراه نیا یدهسازمان

 ییااعتن دولت میتصم به گرانید و توده حزب یول کرد اعالم یرقانونیآن تظاهرات را غ

نها آ مشخصاً یول داد تظاهرات از یریجلوگ دستور یانتظام یروهاین به مصدق. نکردند

ع ن اطالاما بدو ،ییتظاهرکنندگان منع نمود. سرلشگر بقا هیرا از کاربرد سالح گرم برعل

عنوان مسئول هم بود که او را به لیدل نیداد و به هم كیمصدق دستور شل یو اجازه

 ریوز -عنوان مسئول مستقم او به زین یانتظامات شهر تهران محاکمه کردند و زاهد

 ای شدیم حل یامسئله هاییکایامر یگریانجیاز م ایکه آ نیازکار برکنار شد. ا -کشور 

 تا دکنیم پردازش چنانآن را ما معاصر خیتار سندهینو که نیا ،یول ستین روشن ر،یخ

نگرش چپ است و نه سزاوار مصدق  یستهیشا نه بدهد مصدق به یاضاف فحش تا دو

 مدرن. ینگارخیو تار یسینوخیتار یبندهیو نه اصوال ز

 گر،ید عبارت به. دیگوینم راست هم هفدهم مجلس انتخابات یدرباره سندهینو

 در است، کرده حل را دربار و مصدق حکومت نیب تناقض و تضاد امر، یابتدا در چون

 یژاندارمر و ارتش سران و یمحل یهاقدرت اکثر که ردیبگ نظر در خواهدینم جه،ینت

 رد تقلب با و بودند مخالف مصدق حکومت با گرفتندیم دستور شاه از چنانهم که

 نیدهند. اب رییو دربار تغ شیرا به نفع خوانتخابات  یجهینت تا دندیکوشیم انتخابات

از تقلب در انتخابات از جانب مصدق،  یحزب توده انتخاب نشده بودند نه ناش یکه وکال

 یهاخصوص قدرتکه داشتند و به ییآن بود که برخالف ادعاها یواقع نشانهبلکه به
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خاطر موضع هخصوص ببه حزب نیا زدندیم دامن توهمات نیا به زین یستیالیامپر

. نداشت طرفدار یعاد مردم انیکه در برابر مصدق داشت، در م یباراسف یاسیس یریگ

تهران از آن  یجمعه امام شاه دخالت با که کندیم اشاره مهاباد انتخابات به یکاظم

به  عمداً ایو  داندینم ای سندهیاست. نو شتریب اریبس نیها از انمونه یشد. ول لیشهر وک

را نشان بدهد. عبدالرحمن  یمل یمصدق و جبهه« متقلب بودن»تا  کندینمآن اشاره 

 زین یاشراف ریبودند. م عهیش عمدتاً که شد نیورام لیمذهب بود وکیکه سن یفرامرز

 نیمجلس شد. و ا یروانه یگریشهر د لینشد، به صورت وک لیکه از اصفهان وک

اکنون  یدرستبه یشت. البته کاظمندا یبه مصدق ربط گریمداخالت د اریمداخالت و بس

 یرأ یهاصندوق یپا به را خود یایرعا یآزاد به داراننیزم» کندکهیشکوه م
به  قاًیتر مصدق را دقشیپ یکم که ستین ادشیجا هم به نیا ی( ول211« )آوردندیم

حل راه» رانیچون ا یدر جوامع یخاص تقلب انتخابات یوهیش نیا هیکه برعل نیخاطر ا

 كی در انشااهلل نیچن نیا یمسائل که نیا! بود زده چوب بود، کرده شنهادیپ« قتمو

 مداراستیس كی عنوانبه که نیوا است نکته كی شد، خواهند حل «ییشورا حکومت»

 كی د،یکوش مشکل نیا فیتخف یمدت هم براکوتاه در دیبا روزانه مسائل ریدرگ

 سمیفرمر «روسیو»که  نیا یبرا یکاظماست که  نیبه گمان من ا هی. قضگرید یمسئله

ق ح ست،ین یاکه آن هم مسئله شودیم سمینکند، مدافع شرمسار آنارش تیبه اوسرا

ه ک شودیم نیآفرمشکلباشد. مسئله اما از آنجا  یدگاهیمسلم اوست که مدافع هر د

 یهیبد ینکته نیعالوه از اهجا بزند. ب سمیمنحط خود را مارکس سمیآنارش کوشدیم

 گونه نیا زین شهیهم. کوبدیم چیه ایادعاها، بر طبل همه  یکه با همه ماندیغافل م

 لیبد هک انگار رندیگینم نظر در اند«همه» مدافع که «ییهایسوپرانقالب» که است بوده

 یوهیش نیا در که است خاطر نیهم به و. است چیه آورند،ینم دست به که یاهمه آن

 چیه رددستاو تا دیآیم در قاعده صورت به و ابدییم لتیفض خیتار فیتحر ستن،ینگر

 شود.  کتمان هایپردازخیتار از یانبوه انیم در

 الًرا عم «یمل یجبهه» او که دیآیم بر نیچن نیا یکاظم استدالل یوهیش از ،یبار

طر خا نیبا مصدق بود و به هم تشیو مسئول یکه رهبر ندیبیحزب م كیبه صورت 

انجام  یمل یبههجدر  یو گروه انیهر جر یاز سو چه را که عمالًگناه هر آن است که
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خصوص که به داندیو نم کندیم زیمصدق گشوده است وار یکه برا یبه حساب ردیگیم

 یبه مقام یمل یکه به نام جبهه یکسان از یاعمده بخش ر،یت یس اناتیپس از جر

مصدق را در دست داشتند بلکه بدون پرده مخالفان دولت یفقط رهبرنه بودند دهیرس

به شرکت در  یحت ییپردازان در ارتباط بودند. دکتر بقاتوطئه گریو د یبا زاهد یپوش

 لیدال سندهیمتهم شده بود. اگر نو زیمصدق ن یشهربان سییقتل افشارطوس ر

 بر هعالو که شودیم روشن شید، براکن یرا از وزارت کشور وارس ییراعالیام یریکنارگ

 و بدون آزاد انتخابات با زین یمک و زادهیوحائر ییبقا دربار، و یخارج یهاسفارتخانه

 در ندتواینم کند،ینثار مصدق م یکه کاظم یمداخله موافقت نداشتند. برخالف تهمت

 دیاب انتخابات که ورزدیم اصرار نیا بر شاه برابر در یوقت که باشد دهیند موجود منابع

 گذارد،یم انیحزب توده با او در م یاش را از انتخاب اعضاینگران شاه و باشد آزاد

به فرض »خود برخوردار گردد.  یاز آرا دیحزب هم با نیکه ا دیآیبرم پاسخ به مصدق

 ورکش و دولت یبرا توانندیم یخطر چه آنها بفرستد، مجلس به ندهیهم که چند نما

گیرد که برگزاری انتخابات مجلس ر نمیاز طرف دیگر، کاظمی در نظ 1«باشند؟ داشته

را  رانیدفاع از منافع ا ییدادگاه الهه و مصدق از سو اناتیمصادف شد با جر مهفده

 دربار یسو از رانیا انتخابات در گسترده تقلب با گر،ید یعهده داشت و از سوهب شخصاً

 به سمجل تتاحاف از قبل مصدق که بود زین خاطر نیهم به. بود روبرو یسنت یروهاین و

 بازگشت رانیسرعت به ابه بعد، و دینما شرکت الهه یالمللنیدادگاه ب در تا رفت هلند

 دقمص «کوچك »مشکالت نیا به یکاظم یول. کند فراهم را مجلس افتتاح مقدمات تا

! یکارگر جنبش پرتو در است مصدق یکارنامه هیارا هدف. ندارد یکار دوره آن در

 یبرا یجد اقدام چیه» مصدق انتخابات، در تقلب وجود با که کندیم ادعا یکاظم

 که نیا زیبرانگتعجب و. «نداد انجام بود، داده رخ تقلب که یمناطق در مجدد انتخابات

 سرتاسر در که ندارد ادی به یکاظم شود،یم زیحافظه نگو کمدروغ که معروف مصداق به

 کنونا یول بود کرده متهم انتخابات رد «تقلب» به را یمل یجبهه و مصدق نوشته نیا

 ندگانیدو سوم از نما» سد،ینویداشته باشد م یابهام یترکوچك سخنش که نیا بدون
 ای(. آ211« )ندارد تیدر مجلس اکثر یمل یانتخاب شده بودند و روشن شد که جبهه

                                                      

 112به نقل از کاتوزیان، همان، ص  1
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 د؟نکن ریوار گرانید حساب به را خود یجیگ و یسردرگم یکاظم که دهینرس آن وقت

 بود شده هم موفق اگرچه که مصدق، یسو از است «یکردن تقلب» چگونه نیا آخر

 گونهچ پس باشد بوده نیا جز اگر چون بودند؟ شده انتخاب یگرید یوکال چنانهم یول

 متهم را مصدق یکاظم ندارد؟ تیاکثر آن در انتخابات در «متقلب» یروین که است

 مصدق ندارد تیمجلس اکثر در یمل یجبهه که شد روشن که نیهم که کندیم

 .دیگوی( که راست نم211« )انتخابات را موقوف کرد»

 یتصد یبرا مصدق درخواست علت که کندیم تجاهل ای و داندینم ای یکاظم

 یروزمره درامور یانتظام یقوا و ارتش یهایخرابکار از تا بود نیا دفاع وزارت پست

م ه شدیباشد، نم یکاظم یگانههبچ یاهاکرده باشد. هرچه که ادع یریمملکت جلوگ

ها صهعر یدر همه شدیم تیحما کایامر سمیالیامپر یکه ازسو سیانگل سمیالیبا امپر

با دولت مصدق مخالفت  یخاطر منافع شخصبه که عمدتاً ینیو هم با مرتجع دیجنگ

 نمود انعنوبه شاه، که دارد تیواقع هم نیا. درافتاد یداخل یهاعرصه در کردندیم

 یانسلط تنها خواستینم هم او یعنی. نداشت انهیم تحوالت نیا با رانیا در یخودکامگ

 شاه با مذاکره از پس مصدق که کندیم ادعا یکاظم که نیا. باشد طلبمشروطه

 از شودیاش تنگ مهیقاف که هرجا یکاظم. ستین راست شد، استعفا به «مجبور»

 ات اگر که مصدق و شاه نیب یشفاه توافق كی ینامب بر. کندیم یسازخیخودش تار

ودن دفاع ب ریشاه با وز یوقت ،نرسد مصدق استعفا خواهد داد یدربار خبر از ساعت فالن

 و تسین هم او ماندن ریوزنخست یبرا یضرورت مصدق، دگاهیمصدق موافق نباشد، از د

هب شاه به مصدق کندیم نقل یکاظم که استعفانامه متن در که است خاطر نیهم به

مورد اعتماد باشد و  کامالً که دهد لیتشک یکس را ندهیدولت آ» که سدینویطعنه م
 یکه کاظم ییهاداستان ی. با همهدهدیو استعفا م« شاهانه را اجرا کند اتیبتواند منو

را به نام قوام صادر کرد.  یریوزمصدق، فرمان نخست یبافته است، شاه مغرور از برکنار

 آمد.  شیپ ریت یس اناتید جرو بع

داده  حیترج ینگارخیرا بر تار یسینوداستان یکاظم هم، ریت یس اناتیجر یدرباره

 است. 

 بپردازم.  یکاظم هایپردازوار به داستانابتدا فهرست
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(. 251بود )« اشمتزلزل یپادشاه حفظ» یبرا شاه یحربه نیآخر قوام که دیگویم

 یمتزلزل باشد ول رانیا در یپادشاه که خواستیدلم م یاگر چه من هم مثل کاظم

ود خ ریتفس نینبود. ا« متزلزل»آن روز  رانیدر ا یپادشاه کند،یکه م ییبرخالف ادعا

 به ات کردیمخلوط م یخطر افتادن پادشاههخودکامه نبودن را با ببود که  ایشاه از قضا
 همه نیا با هم ما «شیاندچپ محقق» که است جالب و بدهد ادامه خود یخودکامگ

 . کندیم تکرار را شاهانه برداشت همان دبدبه، و کبکبه

 داریپد جز به یزیچ آن» و دیگویمصدق سخن م گرید« اشتباه»طعنه از بعد، به

 هب در زحمتکش یهاتوده عیوس شرکت و یمردم جنبش زشیخ یبرا طیشرا گشتن

 کرده که ییهایپردازبته با داستان(. ال252« )شان نبودیاسیس سرنوشت گرفتن دست

 و صدقم دکتر یاستعفا خبر پخش با» ،یونیزیتلو یهالمیناگهان درست مثل فبه است

 به ریت 23 خیتار از» بعد و «گرفت باال رانیا سرتاسر در مردم اعتراضات قوام انتصاب

 زیان نشهر تهر ریت 21در روز . »«گرفت یفزون یریچشمگ طوربه مردم اعتراضات بعد

ا ب یول کندیها اشاره مباالگرفتن نیا یبه همه ی(. کاظم253« )درآمد لیبه حال تعط

 و هاباالگرفتن نیا یهمه که ندارد کار نکته نیا به است کرده که ییهایپردازداستان

 یهم مثل کاظممن البته. بود آن نماد او که بود ینهضت و مصدق از تیحما در اعتراضات

 با ییگرایدانم که ملیم زین را نیا و «ندارد وطن ایپرولتار»ام که خوانده هادر کتاب

 مختلف آحاد چه آن روزها، آن در یول دیآیدرنم جور سمیمارکس از یبدو ادراکات

بود که با  یمنافع مل قاًیدق بلکه ژهیو یطبقات منافع نه بود کشانده هاابانیخ به را مردم

 ای. تسیاز دو حال خارج ن سندهیخورده بود. نو وندیپ سینگلمصدق با ا ینفت و مبارزه

را در عصر  یبه نام منافع مل یزیوجود چ اصوالً سم،یاز مارکس یبدو یبا برداشت

 كیرمانت یدگاهیاز آن بدتر، با د ای. و کندیو انکار م شناسدینم تیبه رسم سمیالیامپر

 یبه عصر و زمانه یطبقات یبارزهاز ابعاد و اشکال متفاوت و گوناگون م یو احساسات

 یاساتاحس زبان نیا مصدق از یابیارز در که است خاطر نیهم به ستیگاه نآ سمیالیامپر

 به را رانیا معاصر خیتار ،ینگارخیتار یجا به یراستبه تا ردیگیکار مبه را الکن یول

پوشانده  یستیمارکس یقوارهیب یها عباآن بر که سمینیاستال از ادراکاتش با که یاوهیش

 . دیپردازش نما است،
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ثال، م ی. براکندیغفلت نم زین خیتار فیو تحر ییگوناراست از ،یپردازخیتار نیدر ا

( منظورش همان 255شاه رفتند ) دنیبه د «یمل یجبهه ندگانینما» سدینویم یوقت

 ،یکاظم. ندبود کرده پشت مصدق حکومت به شیها پواقع از مدتکه به هستند یکسان

 که همانطور داندیم یمل یچنان منصوب به جبههانصارش را هم و اعوان و ییبقا

حرفش  کند،یم نیچننیا که یمقطع نیا در حداقل و را اسالم انییفدا و یکاشان

 نادرست است. 

 یبرا. اند «جذاب»یلیخ اتفاقا هم شیاز شعارها یدهد و بعضیکم شعار نم یکاظم

 هب رانیا زحمتکشان ریسا و کارگر یطبقه مستقل صف ورود از یلم یجبهه» مثال،

در تهران » دیگویم گرید یجا در(. 253) «بود هراسناك یاسیس یمبارزه یصحنه

 داشت یمردم امی.. ق.بود انینما یخوبساز بهدوران یاجتماع یدگرگون كی یهانشانه

 (252) «دیرسیم اریعتمام انقالب كی یمرحله به

 از ریغبه. است سندهینو الیخ یدهییزا تنها گرید یتوخال یادعاها یاریبس و هانیا

به فکر مردم  یکاظم یبه گفته یدرستکه به -گرید یدسته و حزب چند و توده حزب

 هم را یدهسازمان حداقل رانیا« کارگران و زحمتکشان» -و زحمتکشان نبودند

 یساز کرد ادعادوران انقالب توانیم ،یدهسازمان حداقل نبود در که نیا. نداشتند

 .گرفت یجد توانیزحمت مبه که است یاهیپایب

 دارد فقط که نیا ای داندیم را «مستقل صف» یمعنا و منظور سندهینو ایآ عالوه،هب

 با» و بود «مصدق ای مرگ ای» ر،یت 33 تظاهرات شعار دهد؟یم شعار و کندیم یلفاظ

 قلن مصدق کانینزد از یکی از باافتخار اگرچه. «مصدق ای مرگ ای م،ینوشت خود خون

 از و[ بود نیچن نیکه ا( ]251« )بود خودجوش ریت 33حرکت مردم در » که کندیم

 از قبل که کندینم درك یول کند رد را انیمدع از یشمار نقش تا دیجویم بهره آن

او  یپرکن و فوق احساساتدهن یادعاها یناف واقعبه بودن، خودجوش نیهم ز،یهرچ

 امیق»هم هست.  گرید یزهایچ یلیو خ یکارگر یصف مستقل و دموکراس یدرباره

 «یگاودان» كیدر  كیشلاز  ریغ یزیچ ییایو جغراف یخیتار طیشرا هر در «خودجوش

 یگذشته با شه،یهم میاغلب موارد اگر نگو در و سوزاندیوتر را باهم مکه خشك ستین

 گر،یداشته باشد. به عبارت د یاخود برنامه یندهیآ یکه برا نینه ا است ریدرگ شیخو
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 تاس بیتخر ابد،ییم قیکه توف یخودجوش، تازه وقت امیق كیآورد دست نیترعمده

 بهمن ،یعنینقدترش بهدست ینمونه به که دیخواهیم نمونه هم اگر و یسازندگ نه

 از یکی» که داندیخودش هم م ی، ولکناربه سندهینو یادعاها البته. دیبنگر 1353

 و استعمار ضد یروهاین یهمه اتحاد[ قوام یبرکنار از]پس  ییمایپراه یاصل یشعارها

 حساب، نی(. با ا251« )ها بودتوطئه یعنوان کانون اصلدربار به و شاه هیبرعل مبارزه

 لندن ویداز را یگزارش بر همه، نیهم روشن شد! با ا« صف مستقل» از سندهینو درك

 «خواهانهیجمهور» را تظاهرات و کردند پاره را شاه یهاعکس مردم که کندیم هیتک

 مستقل صف به یربط چه نیا باشد، درست هانیا یهمه که رمیگ(. 251) بود خوانده

 و ناداس با که داندینم سندهینو م،یبگذر که هانمونه نیا یهمه از دارد؟ کارگر یطبقه

 ،یسوپرانقالب حرکات آن از یبخش حداقل که ستین یدیده است تردکه رو ش یمدارک

 پردازاناستیس. است بوده یگرید یو هم به منظورها داشته یمشکوک منشاء هم

 انیرانیا از یشتریب هرچه شمار کردن یراض و یدرون تناقضات دیتشد یبرا یستیالیامپر

 حرکات بود، انیجر در مصدق دکتر هیکه برعل یاتر در توطئهفعال مشارکت یبرا

 یشواهد یهمه وجود با بعد سال 53 ،یکاظم یآقا. کردندیم یدهسازمان یسوپرانقالب

[ لبریگزارش و -نترنت یا در ایس سازمان سند به دینمونه بنگر ی]برا است شده رو که

به  یتا بتواند دو تا فحش اضاف کندیم نیتدو رانیا یبرا اریانقالب تمام ع یخچهیتار

 !جوالن ندهند مرغیس ی، که به نفع مگسان است که در عرصه داندیصدق بدهد. و نمم

 باشد، افتهی مصدق هیبرعل یعبارت و یاجمله که ییهرجا و هرکس از سندهینو

اع از اوض یکل یریتصو حداقل که نیا بدون است جسته بهره آن از منزل یوح عنوانبه

با توجه به اسناد و شواهد  را مکرر یادعاها نیا که آن بدون و باشد داده دست به رانیا

 باشد.  دهیزمان سنج

 انیجر رانیا در اگر که نیبر ا یبه تعهد مصدق مبن یعنوان مثال، وقتبه

 بالفاصله کندیرا قبول نخواهد کرد، اشاره م یجمهوراستیر رد،یبگ پا یخواهیجمهور

جنبش مستقل و خودگردان  زده ازوحشت یمل یجبهه» که زندیم گره دنبالش به
 و سند شود،یچه که روشن نم(. آن213«)زحمتکش به تکاپو افتاده بود یهاتوده

 جنبش مستقل و خودگردان است.  نیا ینشانه
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 یمذهب یروهاین دربار، بر عالوه نداند که دهدیم حیترج ای و داندینم ای سندهینو

نگ ج ریوز ،یاساس قانون برخالف شاه. کردندیم مبارزه مصدق حکومت با زین یسنت

چه خود را به دولت آن از شتریب یبس یانتظام یروهاین و انینظام. کردیم نییرا تع

شاه درآمده بودند. مجلس،  ینظرهانقطه اعمال یبرا یالهیگو بدانند، به صورت وسپاسخ

 رد. ازکیم یمصدق خرابکار یدر کارها یطور روزافزوندست نبود بلکه، بهكینه فقط 

 زا مصدق حکومت یابتدا از ندارد، یگرید زیچ نفت از ریغ که یمملکت گر،ید یسو

دوازدهم كی یبودجه که نیا از ریغ نداشت یاچاره دولت و بود شده محروم نفت درآمد

 ولتد به یمتیق چیه به نبودند حاضر یدارهیسرما یکشورها گرید و کایامر. سدیبنو

خود مصدق  یدرآوردمن لیکه براساس تحل ییجاآن از ز،ین یشورو. بدهند وام مصدق

 یسازرا کار رانیاز مطالبات ا یحاضر نبود بخش یحت دانست،یم «کایوابسته به امر»را 

کبکبه و دبدبه اش  ید. عالوه بر سومکا و حزب زحمتکشان، حزب توده هم با همهکن

 هر در یکاظم ت،یوضع نیا در. کندیمصدق غفلت نم یبرا ییافزااز بحران یالحظه

 یاهیریدرگ دیکوشیم او چرا که ردیگیم رادیا مصدق به کندیم دایپ که یفرصت

 هدتع انیجر همان. دینما یریجلوگ آن گسترش از ای و بدهد فیتخف یاندک را یداخل

 میظع ی«توطئه» كیبه صورت  یکاظم یکودکانه از سو یمصدق بر قرآن که با الفاظ

 یرابود ب یکوشش یذشته از باور مصدق به سلطنت مشروطه، نشانهگ شودیمطرح م

 وزارت گرفتن دست به یبرا مصدق یتقاضا اما. دربار و شاه یهاییجوبهانه فیتخف

 ریوز خواستیم مصدق ییسو از. است یبررس قابل راستا نیهم در قایهم دقآن جنگ،

 که نیا یبرا حال، نیرعد و نشود منصوب شاه یسو از ،یاساس قانون برخالف جنگ،

عهده خواهد هکرد که خودش وزارت جنگ را ب شنهادیپ باشد، نداده شاه دست به بهانه

 یآن وزارت خانه و از سو تیخودش از وضع یاطالعیخاطر ببه ییداشت. بعالوه، از سو

شاه، از او خواست که سه نفر از سران سپاه مورد  شتریخاطر ب نانیاطم یبرا گر،ید

 بیرککه نه از ت سندهیعنوان مشاوران مصدق باشند. نوکه به دینما نیید خود را تعاعتما

و نه از  یانتظام یروهایارتش و ن تیدارد و نه از وضع یخبر رانیدر ا روهاین یاجتماع

در » سدینویم یزبان، با زشتبود انیحکومت مصدق در جر هیکه برعل یاابعاد توطئه
بود  دهیمردم به اوج خود رس یجنبش ضد سلطنت ریت یس مایکه به خاطر ق یواقع زمان
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 تیمسئول هاآن به شیمسارهایت و شاه مجازات یجا به "ساالرمردم " یگرایرهبر مل
 (.212« )دادیم ادتریز پاداش و تر شیب

العمل نشان عکس توانیقماش چگونه م نیاز ا یافانهیسخ یادعا برابر درواقع به

 داد؟ 

 عاصرم خیتار بلکه ستین سمینها ادراك پرت و منحط او از مارکست یمشکل کاظم

 دهیشیاند یاندک سدینویچه مکه در آنآن بدون. شناسدیم گونه نیهم به زین را رانیا

 یاشانک اهللتیو آ ییمظفر بقا یبه رهبر یمل یاز جبهه یجناح» که کندیم ادعا باشد،
 دهالعا فوق که مردم یاتوده جنبش با را مصدق یرهبر به گرید جناح تزلزل و مماشات

 اراآشک یماه چند از پس و دانستندینم دوره آن تیوضع مناسب بود شده زهیکالیراد
 نیهم از زین تیآ حسن ،یتر از کاظمشی(. پ213« )برخاستند مصدق با مخالفت به

 بود رخاط نیا به مصدق با یکاشان مخالفت علت که بود گرفته رادیا مصدق به دگاهید

رتیکه استدالل ح کرده بود! واقعاً یخال شانه «نهضت دشمنان» مجازات از مصدق که

 ورخط یکاظم ذهن به نه و دیرس تیآ ذهن به نه ساده پرسش نیا یول. است یزیانگ

 رهیجیب عمال صورت به چرا پس بود نیا دردشان واقعبه اگر حضرات نیا که کندیم

 ای بود «نهضت دشمن» یزاهد ایآ بودند؟ آمده در «نهضت دشمنان» همان مواجب و

 یسیانگل - ییکایامر یقرار گرفت تا کودتا یکاشان تیحما مورد همه آن چرا پس نبود؟

 یسو از «نهضت دشمنان» مجازات عدم دردش ،یید؟ اگر بقاکن یمرداد را رهبر 22

 سییر ینانهخائ قتل سرانجام و ربودن در نهضت دشمنان همراه به چرا پس بود مصدق

 کرد؟ فعال و مینبود، مشارکت مستق یفروشوطن به حاضر که کشور یشهربان

 به یول داشت یمتفاوت یهاشهیبا مصدق اگرچه ر ییو بقا یو مک یمخالفت کاشان

 اعاده یبرا یکاظم کوشش. بود ربطیب یدربار انیونظام دربار با مصدق مماشات

و منفعت ینظرتنگ با ران،یا معاصر خیتار از هبُره نیحادتر در که یعناصر یبرا تیثیح

که  است یکردند، کوشش عبث انتیخ رانیا یبه نهضت ضد استعمار یشخص یطلب

 دارد.  یشیاندچپ یکه ادعا ستین یکس یبندهیز

 یهایبافداستان مصدق یلهیوسسرکوب حزب توده به یدرباره یهمه، کاظمنیباا

 مواضع به شیخو عمر یهمه که ییعمو چون یکسان یابیارز با یحت که دارد یادیز

 در ییعمو. دیآینم در جور زین کنندیاز آن دفاع م بند بود و هنوز همیپا توده حزب
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 یهانشانه یکاظم یلهیوسچه که بهآن و دوره نیا به اشاره در شیخو خاطرات

 یاسیس تیحاکم» که سدینویم است یدموکراس و یآزاد به مصدق باور عدم ریانکارناپذ

 ذنفو از یحکومت ارکان یهیدر کل یدست نبود و عوامل دربار و ارتجاع سنتكی کشور

 فشار ریاش زوابسته یهاارگان و حزب یهاسازمان جه،ینت در و بودند برخوردار یاریبس

 خیفروشانه از تارآقای کاظمی، که به یك بررسی عمده 1.«داشتند قرار دائم ضربات و

 یباورش به آزادعدم و مصدق حساب به را نهایا یهمه زند،یم دست دوره نیا در رانیا

این که اگر مصدق  2ستیمشابه ن یهاکتاب و کتاب نیدرا که چه آن. کندیم زیوار

 ییافترا و تهمت همه نیبا ا کنند، پس چراچنان جانوری بود که این حضرات ادعا میآن

را به زندان افکند. مخالفان او  ینگارروزنامه نه و تبس را یاروزنامه نه بستند او بر که

چه که خواستند گفتند و نوشتند هر آن که مصدق برسر کار بود، عمالً یهم در تمام مدت

منافع  یمدافعان قالب یاندازهمپشت و توطئه همه نیا انیم در که بود مصدق نیو باز ا

 سلب مردم از را یآزاد نیا توانستیدولت نه م» گفتیم ران،یدر ا یمردم و دموکراس
نه  و دیرس استقالل و یآزاد به مملکت که بود یآزاد نیا یهیسا در چون کند

 موارد نیا از ای یکاظم 3«.دیاصول محروم نما نینامعلوم را از ا یعده كی توانستیم

 ریدرست درآمدن تصو یاز آن بدتر، برا ایاست و  خبریب گریموارد مشابه د یاریبس و

                                                      

 13، ص 1333محمد علی عمویی: دُرد زمانه، تهران،  1

ها روزنامه و نشریه با جود مدارك زیاد دال برروابط پنهانی دهباو»کند که حتی کاظمی شکوه می 2

(. پاسخ کاظمی 231)ص « را مجازات نکرد و به حال خود گذاشت هادولت انگلستان، آن شرکت نفت و

آورد و دولت مبعوث ملت وقتی که ملت دولتی را سرکار می»ها داده بود که را مصدق در همان سال

را خفه کند و نگذارد مردم حرفشان را بزنند. خفه کردن صدای مردم کار  تواند صدای ملتاست نمی

ا خواهد بکنند تشان میتا هر کاری دل هاست که نفس کسی درنیایدسیاست استعماری است، روش آن

ق علمی نقل از پرویز بابایی: یك تحقی)به« قرارداد نفت ببندند و کنسرسیوم بیاورند و از این قبیل کارها...

 ی غالمرضا نجاتی، آدینه شمارهی ایران، نوشتهچند اشتباه جزیی: تاریخ سیاسی بیست و پنج سالهو 

 (. 12، ص 1332، آذر 23-21

 12ص به نقل از بابایی، همان، 3
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 یانگارهرچه باشد، سهل تی. واقعردیگیم دهیآنها را ناد دهد،یکه به دست م یمغشوش

 . ماندیم ینخورده باقدست یکاظم یزیگرتیو مسئول

که برسر  ییهایاز خرابکار یهاکتاب خواننده با نمونه نیا یجاجا و آننیاگر چه ا

 میکن گمان اگر بود خواهد شتباها یول شودیباخبر م شدیم رانیامور در ا یراه اداره

یقشر. شدیم وصل دربار به فقط ایداشت و  یمنشاء خارج هایخرابکار نیا یهمه که

اش، کنندهخسته یادعاها برخالف تواند،ینم او که شودیم باعث یکاظم یشیاند

 سمیمارکس». بدهد دست به رانیدر ا یطبقات یبندصف از تیواقع بر منطبق یریتصو

ف ص»از  یاکه اگرچه باتکرار آزاردهنده شودیباعث م سندهینو یو  کارگرزدگ «یبدو

 یسند یمورد چیه در یول دیگویم سخن «یواقع و میمستق یدموکراس»و « مستقل

 یاادع به که موارد نیا از كیچیه در نمونه، یبرا. دهدینم دست به مستقل صف نیا از

 یهیرمایخم نیدرواقع ا -حشت انداخته بود مندان را به وقدرت یهمه سندهینو فیسخ

 کارخانه اشغال از یخبر - است دوره نیا در رانیاز مسائل ا یساالر کاظمتوطئه دگاهید

 تکرار همه نیا سندهینو که «یمستقل صف» نیگاه اچیه. ستین انیم در کارگاه و

تر گفتم به شیشود. پینم منجر تاجر ای و دارهیسرما كی از تیمالکسلب به کند،یم

 ای و شیآمدهایپ واقعبه دیگویم سخن «مستقل صف» از یوقت سندهینو ادیاحتمال ز

 دیوگیم یزیچ ضهیعر نبودن یخال یبرا. داندینم را مستقل صف نیا بروز یهاوهیش

 درك را حداقل نیا یول دینما جلوه «شانهیاندچپ» مصدق یدرباره «لشیتحل» تا

 . ستین یدرآوردمن یهاوعده و شعار به تنها بودن چپ که کندینم

سرکوب  یدرباره یپردازخیو تار یزبانزشت با همه نیا که نیا از پس سندهینو

که خود را  نیبدون ا 1331 ریت یس اناتیبه جر رسدیم سدینویمصدق م موهوم

ا پخش ب» که شودینما مبدهد، به ناگهان خواب حیخواننده توض یبرا ایمسئول بداند و 
 باال رانیدکتر مصدق و انتصاب قوام، اعتراضات مردم در سرتاسر ا یخبر استعفا

 از ریغ یکار کندیم ادعا یکاظم که یاوهی(. عجب! اگر مصدق به ش253«)گرفت

« اعتراضات»او  یالعمل به برکنارعکس در چرا پس کردینم «یکارگر نهضت» سرکوب

 در نفت صنعت کارگران بودند؟ معترض چه به ،یقول کاظممردم باال گرفت. مردم، به

چه  راه انداخته بودند،به که یاگسترده اعتراضات در مناطق گرید در ای و آبادان

 صورت نیا به رانیا کارگر یطبقه که ستین معنا نیا به یکاظم یادعا ایآ خواستند؟یم
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که  د،باش استر یکاظم «لیتحل» اگر و است؟ برخاسته شیخو« سرکوبگر» از دفاع به

 باشد آزاد تواندینم فقط نه ،یذهن یماندگمقدار عقب نیبا ا یاطبقه نیچن نیا ست،ین

 رکارگ یطبقه مشکل نه مشکل هم جا نیا. باشد آزاد ندارد تیصالح و اقتیل بلکه

 و دقمص «یماریب» به کندیم اشاره سندهینو. است سندهینو دنید وارونه بلکه رانیا

 یشخص کامالً یامقوله در یحت تا شودیم سوار اریبخت شاپور از ییعااد دوش بر بعد،

تر گفتم شیپ. باشد کرده متهم شیسالمت خو یدرباره ییگوهم مصدق را به دروغ

 یتمام معنبه یسینوخیباشد، تار سینوخیاست که اگر تار نیا یکاظم یاصل یمسئله

 کندیم هیجتو را لهیوس هدف کندیم گمان که است یستینیاستال ینگارخیمعتقد به تار

 نشان اصطالح به تا بافدیهم مبه ابسی و رطب همه نیا که است خاطر نیهم به و

 و بود یاکاریر بود چه هر مطلق طوربه اوست، انتقاد مورد که یکس آن که باشد داده

 مصدق ،1315 در یعنی خیتر از آن تارشیپ سال 11 که داندینم یکاظم. ریتزو و دروغ

گونه عمر، هرگز آن انیبه اروپا سفر کرده بود و تا پا شیخو ماریجسم ب یمعالجه یبرا

 است نیا یول یکاظم مضحك یادعا. نداشت یسالم جسم کندیم ادعا سندهیکه نو

 ندگانینما یمذاکره از(. 251) «بود مصدق یشگردها از یکی یناگهان یماریب» که

 یگیفروما» ینشانه را نیا و دهدیم خبر قوام با ییبقا یندهینما نیچنحزب توده و هم

 گرددیاش بر مکنندهخسته داستان همان به باز و( 255) داندیم «یمل یجبهه رهبران

 مردم زحمتکش« میو مستق یواقع یدموکراس» که نگذاشتند یمل یجبهه رهبران که

تمام بانقال و مستقل صف و یانقالب شور یدرباره صفحه دوسه که نیا از پس! ردیپابگ

 ریت 31که در  سدینوینما شده باشد مناگهان انگار که خواببه دهدیم شعار اریع

 یمل یجبهه ندگانیبراثر دعوت نما»که  زندیمنتشر شد و به دنبالش گره م یاهیاطالع

 هاابانیخ کمکمکه هرچه زودتر به خانه بروند،  نیاز مردم به آرامش و ا یکاشان اهللتیو آ
 به ابانیخ یوقت که بدهد حیتوض خواننده به دینبا یکاظم ای(. آ213« )شد خلوت

 «اریع تمام انقالب» و «مستقل صف» برسر شود،یخلوت م یمصدق و کاشان یهیتوص

 است؟ آمده چه او ییادعا

 نمونه یبرا. ندارد یتمام یراستبه کتاب نیا در یکاظم یهاییوپال گوپرت یول

 صادر یاهیاعالم 1331 مرداد 3 در مصدق «خود اقدامات هیتوج یبرا» که کندیم ادعا
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 جودو بدون یاجتماع اصالحات تمام که دییفرما قیتصد دیبا» که نوشت ازجمله و کرد

 که امروز باختر در یگزارش به کندیم اشاره بعد و(. 213) «ستین مقدور ینظام یقوا

 جهیزده نتتوطئه یتیذهن با و بود داده زارشگ تهران در ییراهنما وضع یخراب از

 مشیتصم چون. بود نوشته بیتر از نظم و ترتشیپ روز چند روزنامه همان که ردیگیم

 رانیراکه ب یکه در  اوضاع دهدیاحتمال هم نم اصالً جه،ینت در است گرفته شیشاپیپ را

 یتح اوضاع که است محتمل هم اریبس بلکه ستین دیتنها بعنه بود حاکم روزها آن در

مصدق  ینکته یدرباره اما. باشد شده نامطلوب و نامناسب کوتاه یدوره همان در

 نیکه وجود دارد بر ا یاسناد و مدارک یبرخالف همه یکاظم ،ینظام یقوا یدرباره

 نهضت هیبرعل نوشته هم دیشا و نانوشته یتوافق مصدق و شاه نیب که است باطل باور

 خاطر نیهم به و داشت وجود یکارگر «مستقل صف» و یستیالیرشد سوسروبه

 و توطئه از هرگز مدت آن تمام در یانتظام یروهاین و ارتش که ردیبپذ خواهدینم

 انونق حیصر نص برخالف بعالوه. برنداشتند دست مصدق حکومت هیبرعل یخرابکار

 یواز س ماًیمستق زین یانتظام یروهاین و یشهربان یباال مقامات و جنگ ریوز ،یاساس

از آن گذشته، دالیل مشخص و معلوم دیگری نیز وجود داشت.  1.شدندیشاه منصوب م

 یرویپ را گذشته یهیها رومدت زیامور ارتش ن یدر موضوع اداره»ی مصدق، به گفته
 ششعالوه، پس از هب«. کرد دایپ توسعه دولت برضد کاتیرفته تحررفته یول کردم

که  شودیاو، مقرر م یهایتراشها و بهانهکردنیخالشانه یاه با همهساعت مذاکره با ش

 دهد،یم ادامه مصدق ،یول ردیطور آزاد و بدون مداخالت معمول انجام بگانتخابات به

ت اوامر دول به نقاط از یاپاره در افسران از یبعض که دیگرد مشهود انتخابات خالل در»

 نیهم به و «ندینمایلف در حق مشروع مردم دخالت مل مختیوسابه و گذارندینم یوقع

. رفتیم الهه دادگاه به دفاع یبرا دیبا مصدق چون ماند ناتمام انتخابات که بود زین لیدل

 «شتدا انیشدت جربه دولت برضد کاتیتحر الهه در توقف امیا در» مصدق، یگفته به

 رب الهه در مصدق یهاتیفعال رد یخرابکار یبرا مخالفان که دهدیم ییافترا از خبر و

 نیا در که است یکس آن رانیا دولت مدافع که دهند نشان انیجهانهب» تا بستند او

                                                      

کسانی چون مکی و احسان نراقی که مزورانه در پوشش دفاع از قانون اساسی به رفراندوم و یا اختیارات  1
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 اتکیتحر نیا» الهه، از مراجعت از پس همه، نیبا ا«. است داشته شرکت هاتوطئه لیقب

 تواندینم دولت سییر لیوسا بدون» که شد مسلم و «دیرس خود شدت یمنتها به

 کندیم نیچگونه اسناد را دستکاظمی آن 1.«باشد انتظامات و تیامن حفظ مسئول

 که بود ریت 33 در «مستقل صف» لیتشک از پس انگار که دینما القا خواننده به تا

 «صف مستقل» نیو ا «یستیالیرشد سوسهجنبش روب»العمل به عکس در مصدق

 هک بماند حاال. بدهد قرار دولت کنترل در یتاحدود را ینظام یقوا تا شد نیخواستار ا

 رانیا خیتار درك یبرا هست که یمدارک و اسناد به یشیاندجزم از رها یتیذهن با اگر

« عزل او»نوشت  یدرستطور که خود مصدق بههمان ندیبیم کند مراجعه دوره نیا در

 :و نبود سمیترس از کمون یبرا

 یقرارداد نیچن که است بوده ملت چپاول و من عزل یبرا بهانه سمیترس از کمون»
 خواهندیم هرچه تا دیدرآ یخارج یهاشرکت دی در کماکان نفت معادن و شود بیتصو

دولت به %53 یحساب نیچن كی طبق و کنند درست خواهندیکه م یهر حساب و ببرند

 2«.بپردازند

 پان و سومکا حزب اوباشان ر،یت 33 از پس یاند و ماه كی که کندیادعا م یکاظم

از شاه به حزب  یبانیپشت یبهانهها ظاهر شده و بهابانیخ در زحمتکشان و ستیرانیا

 ربراب در مصدق یفرمانده تحت یانتظام یروهاین» دهدیم ادامه و کردندیتوده حمله م
 یروهاین یهمکار» که کندیبعد اضافه م یکم«. ماندند یتماشاچ اوباشان نیا تهاجم
 اشاناوب از یادیز تعداد که بود آشکار چنانآن یمل یجبهه به ستهواب اراذل با یانتظام

« کردندیوآمد مرفت هاابانیخ در یارتش یهاونیکام بر سوار گرایمل یشدهشناخته

ندارد چون اگر  تیرها از قشر یذهن یراستاست که به نیا یکار کاظم بی(. ع211)

 ردکینم یصورت بازساز نیرا به ا تیروا بافد،یکه خودش م یداستان نیداشت در هم

                                                      

به نقل از محمدمصدق: خاطرات و تألمات مصدق، )به کوشش ایرج افشار( چاپ هشتم، انتشارات  1

 213، ص 1335علمی، 

مصدق: خاطرات و تألمات مصدق، )به کوشش ایرج افشار( چاپ هشتم، انتشارات  به نقل از محمد 2

 235، ص 1335لمی، ع
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ارهنظ یانتظام یروهایباشد؟ اگر ن یکاظم یسود آقابهکه ز هر طرف که شود کشته، 

 ییهاحاال که در برخورد به توطئه و بود شده متوسل سرکوب به مصدق که شدندیگر نم

 یرماندهتحت ف که اسماً یانتظام یروهاین شد،یم یدهدربار سازمان یاز سو که عمدتاً

 که شدندیم هایخرابکار دست نیگر اواقع در کنترل دربار بودند، نظارهبه یمصدق ول

 در خواهدیم او دارد؟ یتیاهم چه قتیحق یکاظم یبرا. بود مصدق ریتقص بازهم

 ! اوردیتر، مصدق را در بمهم همه از و گراهایمل پدر سدینویم که «یلیتحل»

 هک سدینویم ندهد، اعتبار یمورد چیه در صدقم به که است گرفته میچون تصم

 یزاده را بازداشت کرد ولیمردم بود که مصدق منش« اعتراضات یخاطر گستردگبه»

زاده که رهبر سومکا بود، آزاد شد. و بالفاصله به یمنش شاه، یانیبعد با پادرم یچند

( یجنگ )دفاع ملدار پست وزارت عهده رسماً مصدق که نیا» با که زندیدنبالش گره م
 یانتظام یروهاین و ارتش اوضاع به دادن سروسامان یبرا یجد یکوشش یول بود
 ریت یس امیق» در که ارتش رانیام از «یبانیبه پشت»و سپس مصدق را « کردینم

 بر هیهم با تکآن کندیمتهم م« ها تن از مردم زحمتکش بودندعام دهقتل مسئول

. شودیاستنباط نم یزیچ نیاز آن چن اتفاقاً که یظامن دادگاه در مصدق از یاگفته

 ،«نیعامل»مجازات  یبه جا خواستینبود م تیگرفتار قشر یمصدق که برخالف کاظم

 یشناخته و مجازات شوند. ول «نیآمر»دستور کرده بودند  یکه اجرا یکسان یعنی

 رادیمصدق ا ما، به یبه زمانه یو کاظم شیسال پ 53مجلس در  ندگانیاز نما یشمار

 میرسیکرده است. و م «یبانیپشت»اند ها بودهکه مسئول قتل یکه او از کسان رندیگیم

 یس اتیان جنا"آمر"از  كی چیه انیگرایمل یشوایپ»که  یبه زبان الکن و زشت کاظم
و از آن بدتر، مصدق « ارتش را مجازات نکرد یرتبهیعال افسران و قوام شاه، یعنی ر،یت

 قائل یتیاهم نیترکوچك هم «نیعامل»مجازات  یبرا« ملت» ندگانیست نمابه درخوا

 .نشد

 یکه به نام جبهه یاز کسان یشمار یتا به خرابکار دهدیم تیباالخره رضا یکاظم

د نکاکنون در برابر دولت مصدق قد علم کرده بودند اشاره  یبه مجلس رفته ول یمل

 «سند» خود زیآمتوطئه یپندارباف یبرا تا بردیم دست دهدیم هیکه ارا یدر سند یول

 تیحما مورد یکاظم خود قول به که یطرح به کندیم اشاره. باشد کرده پا و دست

 ییویراد امیپ به پردازدی( و بعد م233بود ) «انگلستان و دربار به وابسته ندگانینما»
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 اول راگرافپا و[ است ماه ید 15 یول آن درست خیتار] 1331 ماه ید 11 در مصدق

 یکسان روزیدو سه تن از امضاکنندگان طرح د...» که دهدیم ادامه بعد و کندیم نقل را
 یحادثه جبران یبرا... است ریت یس گناهانیشان آلوده به خون بدست که هستند

 یرأ یمل یشورا مجلس از فردا که است ریناگز دولت ،یینها فیتکلنییتع و روزید
 ،یکاظم انی(. به ب231« )بشناسد ملت را ندهیآ حوادث تیئولاعتماد بخواهد تا مس

 یول شد خارج مجلس دستور از ییبقا جناح طرح و افتاد کارگر مصدق «داتیتهد»

 چرا دکتر» که است یباق سؤال نیا چنانهم مصدق، خود اعتراف براساس یکاظم یبرا
 بود، "ریت یس اهانگنیشان آلوده به خون بکه دست"را   یمصدق تا آن موقع کسان

 (. 231« )بود گذاشته آزاد

 یشانکا و ییبقا مخالفت به مکرر موارد در رشیدرست درآمدن تصو یکه برا یکاظم

 حضرات نیا یجانب نوشت که حتبهحق یاافهیق با ازجمله و بود کرده اشاره مصدق با

 آلوده ریت یشان به خون مردم در سدست که یکسان مجازات در مصدق امتناع با هم

اش پرتو افکندن مسئله چون. شودیم روبرو امیپ نیناگهان با ابه یول بودند مخالف بود

 دفه شیبرا و ندارد یعلم صداقت تعارف،یب چون و ستین خیتار كیتار یهابر گوشه

 امیچه را که مصدق در پآن شود،یکار گرفته مهست که بیالهیهر وس یکنندههیتوج

 هم و باشد کرده فیتحر را مصدق حرف هم تا کندیم نقل دهیم برسرودُ است آورده

چه که آن. باشد کرده هیته سند شیخو الیاش به خیبعد یمغرضانه انتقادات یبرا

 روزیدو سه تن از امضاکنندگان طرح د» که است نیا دیگویم امیپ نیمصدق در ا
 دانست دیاست. حال با ریت یس گناهانیشان آلوده به خون بدست که هستند یکسان
عجله هرا ب ریت یس عیفجا نیکه مجازات مسببییهاآن تا شده باعث یجهات و علل چه

مصدق  1«.اندگذاشته ورقه كی لیذ را خود یامضا عده آن با کنند،یاز دولت مطالبه م

مصدق را  یکارنامه خواهدیم که یکاظم یول کندیفشا مگستردگی یك توطئه را ا

 رگیبار د كیو  دهدیم هیرا ارا شیخو یعلم یصداقتیب یواقع کارنامهبه دیانم هیارا

 بر منطبق است یریدست دادن تصوبه ستیاو مهم ن یآنچه که برا شودیروشن م
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 و یبدو تیذهن جوردرآمدن یبرا تا زندیم آتش و آب به را خود یکاظم. تیواقع

 نیدر ا رانیا عیبا وقا پنداردیم «یشیاندچپ»که به خطا آن را  شیخو یکارگرزده

 جمع کرده باشد. « سند و مدرك» ،یبحران یهاسال

 اریاختیکه آدم را ب اناتیاز آن جر یکاظم یاسفند و بررس 1 یتوطئه به میرسیم

 پخش تهران ویراد از دور یهاگذشته در که اندازدیم «دالر یجان» یهابرنامه ادی به

 و بود مصدق حکومت هیبرعل توطئه مرکز دربار که دارد قبول هم یکاظم خود. شدیم

 دست داشت، خبر مسئله نیکه از انیا به علم با چرا که ردیگیم رادیا مصدق به البته

 خپاس مصدق یهانوشته در تواندیم بخواهد که کس آن هر. نزد دربار هیبرعل اقدام به

 دایپ كیدرامات و تازه بعد كی یکاظم تیروا به داستان یول کند دایپ را پرسش نیا

 ارافک کردن گمراه یبرا ریوزپادشاه و نخست»است که  نیا هیقض یخالصه. کندیم
 ،یعنی زد «نارو» مصدق به شاه راه، یانهیدر م یول«. دندیکش یسر یانقشه ،یعموم

 رعامالن و کارگزاران استعما«. »را به اجرا گذاشتند یگرید یماهرانه نقشه» دربار و شاه

 شودیم شانیدایمرتبه پكی نداشتند، حضور یکاظم یبررس در تاکنون که «یالمللنیب

 ابحس یبرنامه كیشاه را دو روز به عقب انداختند تا با » سفر روها،ین جیبس یبرا و
اگرچه از  ی(. کاظم221« )برآب کنندنقش را شاه و مصدق مشترك ینقشه شده،

 توجه بدون را داستان نیا چون یول دیگویمصدق و شاه سخن م یسر ینقشه

 شود؟ب چه که دندیکش نقشه که ستین معلوم است، بافته رانیا یجامعه یهاتیواقعبه

ه ک شودیمصدق مشغول توطئه است. پس چگونه م هیخودش، دربار برعل یگفتهبه

 گرید ییروین یبرا که ابندییدست م یتوافق نیچن نیدربار و همان مصدق به ا نیهم

بکشند؟ و بعد، انگار که دارد  «یسر ینقشه![ »ییکذا «صف مستقل»همان  ]احتماالً

 دیآیم ادشی به راه یانهیم در شاه. سازدیم زیانگجانیه لمیف وودیهالسازان لمیف یبرا

 روشن و کندیاو جدا م از را راهش و است مصدق هیبرعل توطئه ریدرگ خودش که

 خواهدینم یکاظم یآقا است؟ آمده چه شاه و صدقم یسر ینقشه برسر که ستین

 یاجبار چه ستین معلوم و داندینم یزیها چسال نیا در رانیا خیتار یدرباره که ردیبپذ

دوران کتاب هم  نیا یدرباره یخیتار دانش سطح نیا با که دارد یضرورت چه ای و دارد

 سد؟یبنو
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مال هم بدهد. ومشت یکم را ناداس که ستین مهم یکاظم یبرا موارد، گریهمانند د

 تراس که کرد «استقبال» شاه مسافرت شنهادیپ از مصدق که سدینویمثال م یبرا

 وقت نیدر ا» که است گفته عالء نیحس دربار ریوز به دیگویم یول مصدق. دیگوینم
 خوب ریتأث مسافرت نیا است مبارزه در ایدن بزرگ دول از یکی با رانیا ملت که

تمام »کند که دکتر مصدق با محمدرضاشاه قرار گذاشت که ادعا می 1.«کندینم

 1 یتوطئه یدرباره که یاهیانیب در یول مصدق( 221) «بماند محرمانه شانیگفتگوها

 یدرقهب دیمذاکرات با نیفرمودند که ا مخصوصاً»اسفند صادر کرد، ازجمله نوشت که 

که شاه به  سدینویم یگرید یر نوشتهو بعد د 2«.مطلع نشود یمحرمانه باشد که احد

نظر صرف ارهیاز آن مطلع نشود از مسافرت با ط یکس خواهمیچون م»او گفته بود که 

(. 221«)تمام جزییات فرار شاه را محاسبه کرده بود»کند که مصدق . ادعا می3«کنمیم

باز کرده  یازهبُعد تا یکه کاظمنیا ایبود  یسر یاز همان نقشه یهم بخش نیا دانمنمی

 «فرار» یبرا شاه کوشش به رانیا معاصر خیتار ناظران از كیچیاست چون تا کنون ه

 و. است یکاظم با کشف نیا افتخار گمانیب. اندنکرده یااشاره خیتار نیا در رانیا از

 گرید یبرنامه اتییکه در آن جز دیآیسند معتبر در م كیبه صورت  ایبعد، خاطرات ثر

 زا که خواهدیم ایثر از یکاشان یندهیکه شب قبل از مسافرت، نما شودیا مشاه افش

که در  ییجاازآنبعد، و(. 211)ردیبگ را شاه مسافرت یجلو و کرده استفاده خود نفوذ

 آمدورفت به زندیم زیجا گرنیقبل چه نوشته است، در ا یصفحه در که ردیگینظر نم

(. 211« )سازد مرتفع را اختالفات کردیم یسع» که یریوزنخست و دربار نیب یمک

 بد کتاب نیا صفحات اغلب همانند صفحه دوسه نیم مطالب اوجور کردن سرودُجمع

 شاه یسر ینقشه از م،یدیطور که به اختصار دهمان. است دشوار یراستبه شده، نوشته

                                                      

مصدق: خاطرات و تألمات مصدق، )به کوشش ایرج افشار( چاپ هشتم، انتشارات  به نقل از محمد 1

 212، ص 1335علمی، 

 111، ص 1353اسفند ها و مکتوبات دکتر مصدق، جلد دوم، دفتر سوم، به نقل از نطق 2

 213به نقل از خاطرات و تألمات...، همان، ص  3



 احمد سیف 112 

س و سپ زندیمصدق نقب م هیشاه برعل یسر ینقشه به بعد کند،یم شروع مصدق و

 .شودیبرجسته م یو نقش مک آوردیسر از باال گرفتن تضاد و اختالف در م

 نه و دارد یاتازه حرف نه که گذرمیدرم سندهینو ینگارزشت و اتییاز جز

که در آن  1332 نیفرورد 13 یهیانیب به دهمیم ارجاع را خواننده. است روشنگرانه

 باز تیقدر کفاهرا ب هیتالفات و هم قضبه دست داده است از اخ یانهیمصدق هم زم

 1 روز در که را مصدق یادعا باشد، کرده اقامه یلیدل که نیا بدون یکاظم. است کرده

خاص خود  یزبانزشت با و ردیگیم سخره به بودند، کرده را او جان قصد اسفند

ا شك بتوطئه کشتن او  یدرباره دیمصدق با یگذشته از ژست قهرمانانه» که سدینویم
ه کشتن ب لیحاکمه تما أتیدر ه یکسان احتماالً که ردیپذیاگر چه م« ستینگر دیو ترد

شده و سازمانحساب یاقدام توانینهم اسفند کاخ شاه را نم یماجرا» یاو داشتند ول

 خواستندیم یقول کاظم(. به211« )حساب آوردبه ریوزنخست کشتن یبرا افتهی

-شاه"مشترك  ینقشه» که نیتر انیریش هایبافداستان نیا از یول! بترسانند را مصدق

 «نافرجام ماند "تیروحان-شاه" یضدنقشه با ،یعموم افکار یگمراه یبرا "ریوزنخست

(211 .) 

 آن از هم او خود از ریغ یگرید کس که یزبان به را هانکته نیا یکاش کاظمیا

 است، نوشته او که یبیترتبه. دیبگو خواهدیم چه که میبفهم تا نوشتیم بفهمد یزیچ

که ابتدا با  گونه نبود[ نی]که صدالبته ا کندیم دایپ نیرالدمالنص هیشب یتیشخص شاه،

ه نه فقط ب کشدیم تیکه با روحان یاو بعد، با نقشه کشدیم یسر یمصدق نقشه

 !! زندیمصدق بلکه به خودش هم رودست م

 ما!  شانیاندتر چپچارهیب و یشیاندچپ چارهیب

کهی یدگاهیزشت و الکن، د ی، زباندیبگذار دست نوشته بد کتاب نیا یبه هر کجا

 یهمه و. زندیبرم سر آن از خیتار اندنینما وارونه یبرا ریگیپ یو کوشش یساالر و جزم

 یکارگر جنبش پرتو در مصدق یکارنامه دادن دست به پوشش در هم هایآزرمیب نیا

 !شودیم ریپذامکان یستیالیسوس یدموکراس و

 معاصر خیتار از متفاوت یریتعب یهیارا برسر یکاظم چون یکسان با دگاهیاختالف د

. است دیهم مف اریبس خیدرك بهتر از تار یبرا اتفاقاً ینظراختالف نیچن. ستین رانیا

ر از که خود بهت یلیاست که به دال نیا یچون کاظم یقلم با کسان نیمشکل صاحب ا
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 یمندارند و کاظ ییابا خیتار فیاز تحر د،یایهر کجا که الزم ب دانند،یم یگریکس د هر

 ،کندیکار پروا نکرده است. اگرچه هرجا که به حزب توده اشاره م نیکتاب، از ا نیدر ا

ن، از آ یابیدر نگرش به دولت مصدق و ارز ید ولگنیفحش و دشنام نثارشان م یانبان

از  یهمانند بخش یتر است. کاظمماندهتر و عقبم مرتجعها هسال آن یحزب توده

 زبح تیفعال یجلو» مصدق، که ردیگیم رادیا مصدق به توده حزب تیقابلیرهبران ب
 که است یلوس و مزهیب جوك باشد، یجد اگر سخن، نی( ا331« )گرفتیم را توده

 یرا جد نام هم آنصاحب چندان نه یهایاتوده و حزب یاعضا یحت کس، جیه

 سال، سه نیا تمام در یول بود «یقانون ریغ» چنانهم چه اگر توده حزب. رندیگینم

 و است مانده امان در زمان گزند از دوره نیا یحزب اتینشر. کرد خواست که یکار هر

از  دکتر مصدق» ندارد، یتمام یراستبه یکاظم فاتیتحر. است روشنگر تیقدر کفابه
( آن وقت، از 313« )کردیم یریجلوگ شانیدگراند ییمایپاهر و شیهما ان،یب یزادآ

که خودش در  ستین ادشیبه  شود،یحافظه و کورذهن هم مکه دروغگو کمییآن جا

 سی( سخن گفته بود که از شرکت نفت انگل231« )مزدور یروزنامه» 135کتاب، از  نیا

ها ده یدال بر روابط پنهان ادیباوجود مدارك ز»و  گرفتندیمقابله با مصدق پول م یبرا

ها را مجازات نکرد و به با شرکت نفت و دولت انگلستان، ]مصدق[ آن هیروزنامه و نشر

ها خاطر نبستن آن روزنامههکه به مصدق بیحال در یعنی(. 231« )حال خود گذاشت

 را مصدق همان باشد داشته دست در یسند که نیا بدون حال نیع در ردیگیم رادیا

گونه که آن مصدق اگر. کندیم متهم شانیدگراند و مخالفان یبرا تیمحدود جادیا به

که  است یهیبد د،ینما یریجلوگ گرانید انیب یاز آزاد خواستیم کندیادعا م یکاظم

 د. کنها شروع روزنامه نیکار را با بستن هم نیا توانستیم

. پردازمینم کندیم فیرد کتاب نیدر ا یکه کاظم یگرید یمسخره یبه افتراها

. ندارد یاتازه حرف چیپرکنش، هدهن عنوان برخالف کتاب نیا یآور است ولتأسف

اش. یرونیاش سالم است و نه ساختار بیست درهمجوش که نه منطق درونیاملغمه

 یول دکنیم آغاز مصدق یکارنامه هیارا یادعا با اگرچه یعنی است کریدروپیب تینهایب

 نقالبا زمان تا را رانیا خیتار هم و کندیم «یبررس» را یجهان یستیالیسوس جنبش هم

 یپرسش چیه یبرا اگرچه. را یاسالم یجمهور عصر به رانیوهم تحوالت ا 53 بهمن
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 روبرو تازه پرسش كیهزارو با خواننده یسطر هر به یول دهدینم خور در یپاسخ

 دیاش. شوندیم مربوط سندهینو یپردازخیتار به بلکه رانیا خیتار به نه که شودیم

 یریخ یبه کس هایپردازخینوع تار نیا« نمد»باشد که اگر از  نیا آمدشیپ نیترعمده

 انیم نیدر ا یکاظم یسردو مه آلود لندن، سر آقا یچه باك؟ الاقل در هوا رسد،ینم

 نمانده است! کالهیب
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 مصدق و رانیا اقتصاد نفت، 3-3
خصوص به. نکرد ادی مصدق دکتر از و گفت سخن رانیو اقتصاد اتوان از نفت نمی

 واریکوتاه تر از د یوارید روزها ظاهراً نیما ا دستانبهمقل از یشمار که یطیدر شرا

 از شهیمه از شتریب که یانیرانیا یبرا ران،یا معاصر خیتار یسیاند و با بازنوافتهیمصدق ن

 و سهل و خطریب راه كیاند به جان آمده یگاستبداد و خودکام یگونهبختك ینیسنگ

شان را یهاسخن و حرف یهاهیرایپ اگر. اندیافتهبست بن نیا از رفتبرون یبرا ساده

خانم و انیآقا نیا متعدد، یهایگسترده و واگذار یسازیکنار اختصاص در د،یکنار بزن

 کوشندیم دارند فتعاریاند و برانیا در «نفت یسازیخصوص»محترم خواهان  یها

 كی ،یاز نظر اقتصاد اگر. کنند جور كیتئور و ینظر یهانهیزم یسرانجام نیچن یبرا

 باسع یتازه، به قول آقا اگر و شود اداره «یدولت بنگاه» كی از بهتر «یخصوص بنگاه»

 «یازسیخصوص» سنگ كی با که ستین بهتر ایآ باشد، هم «استبدادزا نفت» ،یعبد

 بهتر اقتصادمان فقط نه! میوچله شکار کنچاق گنجشگ نیچند و دچن «یواگذار» و

 مان است!مرگ چه گرید! میزنیرا هم م یب استبداد و خودکامگرآیز بلکه شودیم

 ستین مانمیحک به یازی...من ن

 است من شیزده در پمن تب« شرح اسباب» 

 ستیجز آسودن درمانم نهب

 من به از هرکس

 ستیآسان که ز چ برم از دردمیدر مهسرب

 وفان رفته ستتبا تنم 

 تبم از ضعف من است

 یزیتبم از خونر

 [1331 تابستان ،یزیخونر: جیوشیمای]ن

 نژادیغن یموس یو آقا یعبد عباس یمصاحبه با آقا دیکنیممرا باور ن یهاحرف

 یهیرنش از نقل به نژادیغن یآقا با مصاحبه)البته  دیبخوان یرانیا خیتار تیسا در را
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 انیآقا نیا شاتیفرما از را هاهیرایپ ( و باز اگر1گاه منتشر شده استوب نیمهرنامه در ا

 را نفت بهمان و فالن مصدق نیا اگر که است نیا یسادگشان بهیادعا د،یبزن کنار

 یلیو خ یجنوب یکره مثل هم ما ،یعبد یقول آقابه اگر و بود نکرده «یدولت»

 یجاهمصدق ب نژادیغن یآقا یبه گفته ایو  م،یبود ریع فقاز نظر مناب گرید یکشورها

 با ات کردیم دعوت را گرید یخارج یهاشرکت رانیا منابع از هایسیانگل راندن رونیب

 تیمالک)حاال بماند قبل از سلب مان بهتر بو.دوضع حتماً االن کنند، «رقابت» هایسیانگل

 یاآق که یمنظر از( واداشت؟ آنها با رقابت به را گرانید شدیم چگونه هایسیانگل از

نشسته است! از مشکل « خدا» یبه جا« رقابت»ذهن اش  در نگرد،یم ایدن به نژادیغن

به  فعالً م،یها که بگذرسال آن در رانیا اقتصاد و استیبرس هایسیانگل یکوچك سلطه

 میارد خبر بود، هم ها«رقابت» نیا از که رانیا به هیشب یکه در کشورها میکار ندار نیا

 نزدند یکس سر به یگل دسته که

 «یرانیا خیتار»با  1321اسفند  که در یامصاحبه در یعبد عباس یآقا ،یبار

جمله معتقد  از. دیگویسخن م یاش با استبداد و دموکراسنفت و رابطه یکند دربارهیم

 علت» که نیا از ریغ ستین روشن چندان شیالبته چرا« نفت استبدادزا است»است که 

 در البته. «بود او ینفت یدرآمدها شیافزا ار،یعتمام مستبد كی به شاه لیتبد یاصل

ها شده بود آن سال برابر نیدولت چند ینژاد که درآمد نفت یاحمد یآقا یدوره

 یروحان یدوم آقا یدوره در بدتر، آن از درآمد؟ یصورت چه به شیآمدهایپ دانمینم

و همفکرانش  یعبد ی؟ البته استدالل آقاهفت، چایش اهبه شدت ک یکه درآمد نفت

 دلهمبا ندیفرا نیا» تا شودیم موجب دولت دردست ینفت یدرآمدها بودن که است نیا

 یهانهیزم ریو سا ییگوپاسخ و شودیم اختالل دچار[ جامعه مختلف یاجزا انی]م

 یعبد یآقا یادعاها تیبشاه. «بردیم انیرا از م یدموکراس یجادکنندهیا یساختار

                                                      

را  آنتوانید می هم سایت تاریخ ایرانی ظاهرا مطلب آقای عبدی را حذف کرده است ولی دراین لینك 1

 بخوانید. 

https://news.gooya.com/politics/archives/2311/33/111321.php 

 نژاد هم دراین آدرس هست. غنی موسیمصاحبه با آقای 

http://tarikhirani.ir/fa/news/131 

https://news.gooya.com/politics/archives/2011/03/119324.php
http://tarikhirani.ir/fa/news/631
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، مهم و اول است زینفت مانع و خاکر یمسأله ،یدموکراس به دنیرس یبرا» که است نیا

 یلو میشو مواجه یدموکراس گرید موانع با تازه ز،یخاکر نیبسا با برداشته شدن اچه

ل حراه و.« دیرس مینخواه یگاه به دموکراسچیه ینیچننیا زیخاکر نیا از عبور بدون

آن  یاداره «مردم به نفت سهام انتقال قیکردن نفت از طریمردم» با که نیا هم شانیا

 یهاکردن از آن واژه« کردنمردمی»این داستان  1.میدولت خارج کن تیریرا ازمد

 ابداع اهیس نخود یپ مردم فرستادن یبرا که است انیرانیا ما یدرآورد من و معنایب

امور در « کردنیمردم»که از  یام که کساننخوانده و دهیدن تاکنون یکی من! میاکرده

واقع قصدشان انجام چهتر روشن کرده باشند که بهمشخص یاندک زنند،یم حرف رانیا

 بعد خب. میگرفت دولت دست از را نفت بخش تیریمد د،یاست. فرض کن ییجور کارها

از  یعبد یمنظور آقا گرا البته -یو بر چه اصل ییچه مبنا بر! میبسپار دیبا یک به

 یسازیخصوص جاانداختن یبرا شیسال پ 13باشد که حدودا  یهمان« کردن یمردم»

 [Popular Capitalism] «یخلق یدارهیسرما»از  و بودند کرده ابداع هایواگذار و

خواستار  و علناً رسماً و بزن هیرایپ بدون را تیهاخب، برادر حرف گفتند،یسخن م

 ؟ینکیخلق خدا معما طرح م یچرا برا گریشو. د یفت به بخش خصوصبخش ن یواگذار

هستند که اگر آن « سهام عدالت»به  هیشب یزیحضرات خواهان چ نیا زنمیحدس م

 خواهد بود.  دیرا حل کرد سهام عدالت دو و سه هم مف یاسهام مسئله

 1313ز نورو یمهرنامه شماره یهیاش با نشرمصاحبه در نژادیغن یالبته آقا

اعتقاد به قانون و عدم ییاعتنایو ب یشکنو مصدق را به قانون دیگشایم یاتازه یجبهه

 یها همهتوده فشار با» او که است معتقد یحت و کندیمتهم م یو دموکراس یبه آزاد

 2.«ختیهم رهرا ب یقانون یهاچارچوب

 یافتگینتوسعه یهایدگیچیپ از شانهیاندساده اریبس ینگرش با نژادیغن یآقا

ـ و  یاسیـ س یمشکالت اجتماع یعلت اصل یدولت اقتصاد که است معتقد یاقتصاد

                                                      

1 http://www.tarikhirani.ir/fa/files/13/bodyView/121 

 امنجا خواندهمن متن این مصاحبه را درای 2

 http://tarikhirani.ir/fa/news/131 
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هم در عطف منقطه نژادیغن دگاهیاست. ناگفته روشن است که از د رانیا یالبته اقتصاد

رهیکب» گناه که البته هم نیا و است نفت صنعت شدنیهم، مل یدولت گسترش اقتصاد

 یاهنوشته به یافاضات نیچن رادیا از شیپ نژادیغن یکاش آقایا! با مصدق است« اش

روشن شود که در  شیبرا دیتا شا کردیم یهم نگاه 1کوران موریت چون یمحققان

تر است. دهیچیپ یاندک ندیگویم شانیچون ا یچه که کسانآن از لیمسا یزندگ تیواقع

 از که یریتعب نیبه ا - کنندیم عااد شانیچون ا یچه که کسانآن برخالف همه، نیبا ا

 رانیاقتصاد ا - یرشد و گسترش بخش خصوصعدم یعنیکردن اقتصاد دارند،  یدولت

کردن نفت در زمان مصدق یکه مل نیبوده است نه ا یدولت یاقتصاد شهیهم باًیتقر

 تیبه رسم یمقوله بر عالوه. باشد بوده رانیکردن اقتصاد ا یدولت یبرا یعطفنقطه

ق هم مصد یبه عصر و زمانه یربط اتفاقاً که رانیدر ا یخصوص تیخته نشدن مالکشنا

 به ازجمله و دارد یخیتار قیعم یهاشهیر رانیچون ا یرشد آن درجوامعندارد، عدم

 تیشخص كیعنوان به مدرن تیروا به بنگاه مفهوم فقدان یعنی –شراکت  یمقوله

 یعنی. شودیم مربوط رانیچون ا یجوامع و قانون ارث در -مستقل از مالکان  یحقوق

 عنوان تحت – یمترسک نژادیغن یآقا که باشم کرده دیتأک نکته نیا بر خواهمیم

و  ندزیخود چوب م یدتیابداع کرده و با توسل به آن به معاندان عق -«یاقتصاد دولت»

 نایه ممصدق را هم ب یپا د،یایبه نظر ب« مهم»و  یجد یکه انتقادش اندک نیا یبرا

 است.  دهیکش

                                                      

1 Timur Kuran: Islam and Underdevelopment: An Old Puzzle 

Revisited, in , Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol. 

153, 1113, and, The Islamic Commercial Crisis: Institutional Roots of 

Economic Underdevelopment in the Middle East, USC Centre for Law, 
Economics & Organisation, Research Paper No. C31-12, and, Why the 

Middle East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms 

of Institutional Stagnation, in, 
http://www.international.ucla.edu/cms/files/kuran.3133.pdf, “The 

Long Divergence, How Islamic Law held back the Middle East”, 

Princeton University Press, 2311. 

http://www.international.ucla.edu/cms/files/kuran.0130.pdf
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 یبرا یابرنامه چیفقط دکتر مصدق هنه که شودیم یمدع مصاحبه نیدرا نژادیغن

خودخواه و لجوج بود.  یصنعت نفت نداشت، بلکه آدم یاداره یحت ایکشور و  یاداره

 خواستیمصدق دموکرات نبود بلکه م طفقنه نژادیغن یآقا یتر به ادعااز آن مهم

شاه  خطدست«یرقانونیغ» یکه مصدق در اقدام کندیادعا م نیچنو همقهرمان شود. ا

چه تر از مو هم کار ندارد که آنكیبار ینکته نیا به و – رفتیعزل خودش را نپذ یبرا

 یانونق وجاهت صدورش که یفرمان رفتنینپذ نه بود دستخط آن صدور بود یرقانونیغ

 نیا ،یحقوق یهاظر نگرفته است که درعرصهجا درننیدر ا نژادیغن یآقا ظاهراً. نداشت

گذرانده بود و محمدرضاشاه براساس همان  ازسر را مشروطه انقالب بالزده مملکت

 نیاش ناصرالدسلف همانند توانستینم و ستیباینم و نداشت حق مشروطه نیقوان

هریخ یبرا را راه مجلس انحالل با مصدق شوندیم یمدع که یگرانید. کند عمل شاه

که در زمان صدور فرمان عزل ملوکانه  کنندیدلبخواهانه فراموش م ندشاه باز کرد یسر

 قانون براساس ریوزنخست عزل فرمان صدور جهیهنوز مجلس منحل نشده بود و درنت

 یگاه از سوچیمصدق که ه یرهیکب یمعاص از یکی. بود یرقانونیغ مملکت یاساس

به  که ییهاتهمت یهمه برخالف او که بود نیا نشد دهیبخش رانیطلبان در اسلطنت

جد باور داشت که شاه به و بود مشروطه انقالب به معتقد یاستمداریاو بسته بودند، س

 دور هک یمگسان نه و بود یراض یقرار نیچن به شاه نه. حکومت نه کند سلطنت دیبا

 شیبارخو مناسب، درفرصت تا بودند دوخته سهیخود ک یشکر دربار جمع شده و برا

مصدق،  یرهیکب یمعاص از یکی بندد،یمصدق م بر نژادیغن که یتهمت برخالف. بنندند

 الرج نه و داشت توافق آن با شاه نه که بود یامقوله نیاو به قانون بود و ا یبندیپا

خود را  بار رانیدر ا 1332مرداد  22خائنانه  یکودتا یفردا در که یاخودفروخته

 یمدع نژادیام. غنداده دست به نیشیپ صفحات در راستا نیا در یبستند. شواهد

بماند و مؤثر واقع  یباق رانیا یاسیس یصحنه در خواستیم اگر» مصدق که شودیم

 .«ماندیم یاسیس یدر صحنه و کردیخط عزل شاه را محترمانه قبول مدست دیشود، با

 كیشدن در برابر  میتسل یکار نیچن که اوالً ردیگیدر نظر نم نژادیغن یظاهرا آقا

متهم کرده  یاعتقاد به آزادعدم به شیشاپیو چون مصدق را پ بود خودکامه تیحاکم

 آن از .نباشد یرفتنیپذ مصدق یبرا یسرانجام نیچن که ستین متصور شیاست برا
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 مطرح نژادیغن یآقا یبرا اظهر من الشمس باشد که ظاهراً دیبا قاعدتاً هم نیتر، امهم

در صحنه یتا کس ماندینم یباق یاستیخودکامه، س تیحاکم كی یسلطه ریدر ز تسین

 را هاحداقل نیا دانشگاه یمدع استاد كینماند. آدم انتظار دارد که  ایبماند  یاش باق

 یرهیکب یمعاص از یکیتر به اشاره گفتم شیطور که پاقتصاد بفهمد. همان و استیس از

 نیهم به و کند یستادگینظام خودکامه ا یبرابر بازسازدر  دیبود که کوش نیمصدق ا

 مورد رانیخودکامه در ا یهانظام یخجالت و آشکار مدافعان یسو از که هست هم خاطر

 نیا یهمه مصدق که است نیا هم نژادیغن گرید یادعا. ردیگیم قرار انتقاد و نقد

 رانیا میاگرچه مستق .ندکرد خلع قدرت از را او ابرقدرت دو دیتا بگو کارها را کرد

 یهمه» حاصل که است مستتر نژادیغن یآقا یدر ادعاها یول دیگوینم

مرداد بود که بعد ساواك به دنبالش آمد و  22 یهم کودتا« مصدق یهایشکنقانون

 یسرنگون شد. آقا 1353محمدرضاشاه که سرانجام در بهمن  یساله 25 یکتاتورید

 هشیهم روال به اگرچه –جهان  یهیبق به نه و دارد کار خیارت به نه جا نیدرا نژادیغن

 در که ردیگینم درنظر یول دهدیم شعار سرهم پشت هاستیها و کمونچپ هیبرعل

 هیبرعل و سابق یشورو اردوگاه با کایامر سمیالیو تقابل امپر« جنگ سرد»دوران 

 .مدآ گرفتار یوشتسرن نینبود که به چن یبخش، مصدق تنها رهبریآزاد یهاجنبش

 دتاکو لندیتا در یداخل نیمرتجع و سمیالیعوامل وابسته به امپر 1151در اواخر سال 

 یاختالف برسر دموکراس -1153اوت  -1332مرداد  در رانیا مثل هم لندیتا در. کردند

 در آربنز هیعل کایامر سمیالیامپر به وابستگان مصدق، هیبرعل کودتا از بعد سال كیبود. 

 را نیمز دیکوش که بود شده رهیکب گناه نیماال کودتا کردند. آربنز هم مرتکب اگوات

 بزرگ یهاشرکت یسو از که را ییهانیهم تنها زمآن کند میتقس نیزمیب دهقانان نیب

 زنهاوریآ و دالس فاستر جان که نیآموز اعبرت. بود مانده یباق عاطل و نشده کشت

 کرده یبایارز «یستیکمون یاستیس» هم را یخصوص تیمالک گسترش و نیزم میتقس

 هیرعلب میبود نیآرژانت در کودتا شاهد بعد سال كی. بودند صادرکرده را کودتا فرمان و

 1152 در بعد، سال سه در. ردیبگ یاسیس یپاراگوئه پناهندگ در او شد موجب که پرون

رده ک برکنار را رزایاسکندرم کودتا با خان وبیا ژنرال پاکستان در خودمان یگیهمسا در

هم مصر مورد  1151اعالم کرد. در  یحکومت نظام یقانون اساس یلیو ضمن تعط

اشد ب گرید یهاقرار گرفت. هرچه اختالف لییو فرانسه و اسرا سیمشترك انگل یحمله
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 تیمعص نیناصر بوده باشد او هم مانند مصدق مرتکب ا یو هرچه که خبط و خطا

 کرده بود.  یوئز را ملشده بود که کانال س رهیکب

توجه را  خواهمیقرن گذشته گذشت م یالدیم 53 یچه که در دههبا اشاره به آن

 ادداشتی نیشان خارج از موضوع ایکه وارس یلیجلب کنم که به دال تیواقع نیبه ا

 هم هرجا و میبود یستیالیامپر یهاقدرت ورشی و هجوم شاهد دوره نیدرا است،

مان ه از هم رانیدر ا ،کار گرفتندبه یمتفاوت ترفند یستیالیپرام مداخالت نیمدافع

اخالل در کار دولت و  یبرا ین داخلامرتجع یتوطئه مصدق، یزمامدار یروزها نیاول

روز و  1331 ریت یس اناتیچه قبل و چه بعد از جر .او آغاز شده بود یبرکنار یبرا

 با هک یدولت. باشند نکرده جادیا یاتازه یدولت مصدق گرفتار ینبود که برا یاهفته

 یاهیخرابکار با ستیبایم هم خود یداخل لیبود در مسا ریدرگ یقدر خارج قدرتِ كی

 تیجد با –عالء  نیحس - دربار ریوز که میدار خبر. کردیم مقابله نیمرتجع مستمر

 .کردیم ینیهندرسون خبرچ یبرا عمالً یداشت و حت تیفعال او دولت و مصدق هیبرعل

جا آدرس غلط نیا در نژادیغن یآقا که باشم کرده دیتأک نکته نیبر ا خواهمیم یعنی

« مصدق یهایشکنقانون» یجهینت 1332 مرداد 22 یکودتا کندیم گمان که دهدیم

 بود. 

اطالع  رانیمعاصر ا خیتار یدرباره ظاهراً که است نیا نژادیغن یآقا گرید یخطا

آن را  ،خود یزدهاستیس داًیشد اقتصاد شبردیپ یدارد، برااگر هم  ایندارد،  یدرست

 را یمل یجبهه بود، صادق خیتار تیچون اگر داشت و اگر در روا کند،یم فیتحر

عصر و زمان مشروطه  در رانیا خیبه تار اگر. کردینم یمعرف رانیدر ا یدارچماق شگامیپ

 یهیداران به دفتر نشر موارد مکرر چماق در که افتی درخواهد ندازدیب ینگاه

 هاشوری نیا از هم اتینشر گرینحو دفتر د نیبرده بودند و به هم ورشی لیصوراسراف

 یداران محمدعلقبل و بعد از به توپ بستن مجلس اول، چماق یامان نمانده بود. حت در

 یراب ناخواسته نژادیغن یآقا مصاحبه نیدرا. کردندیم تیفعال زیشاه در تهران و تبر

 . کندیو آن را جعل م زندیرقم م یمتفاوت یخچهیتار رانیهم درا یدارچماق

 ،یاند ولنشده شروع مصدق با رانیا مشکالت که ردیپذیم نژادیغن یاگرچه آقا

 ایو ر یکاردغل یکه هست، و با چاشن یمشکالت یخیتار یهاشهیر دنیناتوان از وارس
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 هک است باطل گمان نیا بر و خواندیم رانیا در «سمیالیسوسونالیناس» نمادمصدق را 

 و رفع را مسئله توانیام، مکار گرفتهبه را اصطالح نیا« مسامحتاً» دیبگو که نیهم

 ادعا اما مصاحبه نیهم در کندیم نیچن نیا خود که نیا با که نیا جالب. کرد رجوع

ن م و. «زنندیم برچسب ند،یبگو سخن که آن از شیپ اغلب هاستیمارکس» که دارد

 گرانید یبه سو کند،یم یزندگ یاشهیش یخانه در که آن است نیا شانیپاسخم به ا

 دیاداده خواننده لیتحو چه «برچسب» از ریغبه مصاحبه، نی! در اکندیسنگ پرتاب نم

 به یاعتقاد چیه مصدق» که کندیموارد مکرر ادعا م در د؟یدار ادعا نیچن اکنون که

 یشکنقانون یکه دست برقضا نشانه - عزل فرمان رفتنینپذ از ریغ به «نداشت قانون

به دست « مصدق یهایشکنقانون» نیاز ا یگرید ینمونه چیه -شاه بود  یاز سو

 یتوق یول پردازمینم گرید دیگویدوره رضاشاه م یکه درباره ییها. به افسانهدهدینم

 اورد سرنوشت به است بهتر دیگوین ماز کار را به کاردان سپردن در زمان رضاشاه سخ

 یآقا که البته. ندازدیب ینگاه هم گرانیمدرس و د یالدوله و حتنصرت و مورتاشیت و

 دیارا ب یهیبد ینکته نیا یول باشد ینظام هر مدافع دارد جواز دولت هفتاد از نژادیغن

 خیو تار دیوغ بگودر گرانید یحق ندارد درباره یطلبیو آزاد یبداند که در پوشش آزاد

 خود برچسب بزند.  یفکرکرده و به مخالفان  فیرا تحر رانیا

 در هم عینفت، صنا یاستثنابه خواستیم مصدق که شود یمدع یکس که نیا

 یزیچادعا  نیبود، ا« بزرگ عیکردن صنایمل» آنها موردقبول یالگو و شود، یدولت رانیا

پاچه قدر هول کرده و دستآن نژادیغن یآقا . ظاهراًستیدروغ صرف ن كیاز  شیب

 رانیا نیا در – شیسال پ 33حدود  -زمان مصدق در ردیگیشده است که در نظر نم

کردن آنها بوده یمل ایکردن و یدولت خواهان یکس که مینداشت «یبزرگ عیصنا» بالزده،

 باشد!

 -یاصل نایجر اقتصاد مدافعان گرید و نژادیو غن یچه عبدآن ینظر ینهیاما زم

از آن تحت عنوان  «یاقتصاد» اتیادب در که است یامقوله ندیگویم -یبرالینول

 یجفر یپس از چاپ مقاله 1115  از هم تیروا نیا و برندینام م 1«منابع بتیمص»

                                                      

1 Resources Curse 



  

 
 

 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما 123

 1شد. باب یبر رشد اقتصاد یعیمنابع طب یمنف راتیتأث یساکس و اندرو وارنر درباره

از  یاتازه یهاحوزه یست باشد، البته که راه براساکس و وارنر در یاگر ادعا

 یرمبناب -یبرالینول - یاصل انیجر اقتصاددانان. شودیاقتصاد باز م در یپردازاستیس

 و یخواهان واگذار یمنف یآمدهایپ نیا فیتخف یبرا وارنر و ساکس یآمار یهاافتهی

که  یعیمنبع طب نیترعمده رانیشدند و البته که درا یعیمنابع طب یسازیخصوص

 دولت است، نفت است.  تیچنان در مالکهم

پژوهشگران  یرا که از سو ییهایاز بررس یشمار یدرباره کوشمیدر ادامه، م

 کنم.  بحثانجام گرفته است  یمکتب فکر نیوابسته به ا

 یهایریگجهینت و یآمار یبررس که داد خواهم نشان بعد و میگویم شیشاپیپ

 ادرستن فیاز جمله تعر - یپژوهش نادرست یهاوهیش از استفاده لیبه دل وارنر و ساکس

 وجود یزیچ نیچن اگر –منابع  بتیکه مص نی.  دوم استیقابل اعتماد ن - یاصل ریمتغ

حل راه لیدل نیهم به و یاقتصاد نه است یاسیس یامشکل و مقوله -داشته باشد 

 زیوار یان خصوصمالک بیها را به جرفع مشکل، رانت یبه جا یسازیخصوص یبرالینول

 . کندیم

و  رشد بر یعیطب منابع مثبت یآمدهایپ اگر یحت ه،یقض اصل به میاما برگرد

گونه که ساکس و وارنر ادعا آن – را یمنف یآمدهایاما و اگر داشته باشد، پ یتوسعه جا

 دو زا یمنف یلاحتما یآمدهایپ نیا یوارس یبرا داد؟ حیتوض توانیم چگونه -کنندیم

 :شودیم گفته سخن سمیمکان

  یهلند یماریب - یاقتصاد سمیمکان -

 ندکیم دایبادآورده پ یدرآمدها -مثال نفت یبرا - یعیاز منابع طب یکشور یوقت

کاالها ]هم  یتقاضا برا یارز یدرآمدها شدن شتریب با که است نیا آمدهایپ از یکی

                                                      

1 Sachs, J.D., Warner, A.M., 1115 revised 1113, 1111. Natural resource 

abundance and economic growth. National Bureau of Economic 

Research Working paper No. 5312, Cambridge, MA. 
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 یتجارت دربخش متیق. ابدییم شی[ افزا1یتجارت ریو هم در بخش غ یدربخش تجارت

 در تمیق یول کنندیم عمل بخش نیا در یجهان یتقاضا و عرضه چون کندینم رییتغ

 شیدست آمده هم موجب افزاارز به شتریب یعرضه. ابدییم شیافزا یتجارت ریبخش غ

 و دارد هم یگرید یآمدهایپ بخش نیا در متیق شیافزا. شودیم یمحل پول ارزش

 یترتجاریغ بخش به یتجارت بخش از هیسرما و کار و ردیگیم صورت هم منابع نتقالا

 یکه در بخش تجارت یفشار بر سطح مزدها، بخش صنعت یجهیدرنت. شودیم منتقل

 رات،ییتغ نیا یجهی. در نتشودیم فیتضع یدر رقابت جهان اقتصاد است احتماالً

 .ابدییم کاهش احتماالً یعیمنابع طب از ریصادرات غ

 ینهاد و یاسیس یهاسمیمکان -

 رتصو به دارند باال یدرآمدها یعیطب منابع صدور از که ییکشورها شودیگفته م

رفرم دگرسان  و اصالح به عالقهیگو و بپاسخ ریغ و رکارآمدیغ یها و نهادهادولت

و به وضع کنند  یترکم اتیمال توانندیم کشورها نیا که است نیا بر ادعا. شوندیم

 هادولت نیگو نباشند. اپاسخ دهندینم یادیز اتیمال که یمردم به هم لیدل نیهم

 یهادرآمد از استفاده با که دارند را امکان نیا یول رندیگینم یادیز اتیمال که یدرحال

 گریداشته باشند. از طرف د یشتریب یعموم ینهیهز[ مثال یبرا]نفت  صدور از حاصله

 یبرا جواز صدور نظام كی اگر چون است شتریب جوامع نیا در یامکان فساد مال

 فیضع یگو و نهادهارپاسخیداشته باشد دولت غ وجود هم یعیطب منابع استخراج

 فساد و شودیم دیتشد رشوه افتیدر و پرداخت که ندیآیدرم یگر به صورتنظارت

 . ابدییم شیافزا

 یالگو تا مینما هیارا یبردکار پژوهش چند از یاخالصه خواهمیم بخش نیدر ا

 .شود شناخته بهتر «منابع بتیمص»

 [1115ساکس و وارنر ] -1

 1121-1133: یمورد بررس یدوره

 یمقطع یآمارها

                                                      

 یاست که بخش تجارتی با اقتصاد بقیه tradable-tradable , nonاین دو بخش  منظورم از 1

 شود.المللی تغیین میبازارهای بین ین بخش درها دراارتباط است و قیمت جهان در
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 یمل یدرآمد سرانه رشد: وابسته ریمتغ

 یاریعم عنوانبه یداخل ناخالص دیتول در یعیطب منابع صادرات سهم: رمستقلیمتغ

 .«منابع یفراوان» یبرا

 یواقع یسرانه درآمد تمیلگار

 یداخل ناخالص دیتول به ناخالص یگذارهینسبت سرما

 یعیطب منابع یفراوان که گرفتند جهیساکس و وارنر نت ،دست آمدهبه جیبراساس نتا

 دارد. یاثر منف یرشد اقتصاد بر

 [1113ساکس و وارنر ] -2

  1113-1115: یمورد بررس یدوره

 33تعداد کشورها: 

 :هاریمتغ

 یداخل ناخالص دیتول به یعیات منابع طبصادر -

 نهادها: -

 نیقوان

 یبوروکراس تیفیک

 یفساد دولت

 خطر مصادره

 رفتار دولت در برخورد به قرارداد

 سرانه درآمد تمیلگار -

 تجارت یآزاد -

 درآمد و تجارت نیرابطه ب -

 یزندگ به دیام تمیلگار -

 یانداز بخش دولتنرخ پس -

 نرخ تورم -

 یقوم یهایبندمیتقس -

 فعال یاقتصاد نظر از تیجمعرشد  -
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 ییایچند عامل جغراف -

 سندگانینو یبار به گفتهنیا و بود شیدو سال پ یهمانند مقاله یبررس نیا یجهینت

 ارتتج یآزاد و نهادها تیفیک البته. است «یهلند یماریب» یمنف ریتأث یعامل اصل

 .است مهم هم

 [2331ساکس و وارنر ] -3

کشور را  13باره منتشرکردند. نیوارنر در ا و اکسس که است یامقاله نیسوم نیا

 جیجا هم همان نتانیبود. در ا 1121-1133هم  یمورد بررس یدرنظر گرفته و دوره

 .آمد دست به نیشیپ

 [2335] لدیف و نگید -1

 ساکس یهامقاله با سهیمقا در – یاساس و عمده كیتفک كی با دو نیپژوهش ا

اقتصاد  یوابستگ»و  «یعیمنابع طب یفراوان» نیب دیبا دو نیا یدهیعق به. شودیم آغاز

ساکس  یهادو، پژوهش نیراستا به اعتقاد ا نیقائل شد و از ا كیتفک «یعیبه منابع طب

 منابع یفراوان »با «یعیبه منابع طب یوابستگ»آن  در که دارد یاساس ضعف كیو وارنر 

در آن « منابع یفراوان» عنوانچه بهآن گرید عبارت به. است شده مخلوط «یعیطب

 اندازه ار یعیطب منابع به «یوابستگ» زانیمورد استفاده قرار گرفته در واقع م هایبررس

 مونهن دو نیا مثال، عنوانبه مقوله، دو نیا كیتفک خصوص در اما. را یفراوان نه ردیگیم

 اداقتص یول است «فراوان» یعیآن منابع طب در که است یاقتصاد کایامر که آورندیم

 کایامر با سهیکه در مقا یئعکس اقتصاد برونبه. ندارد یوابستگ منابع نیا به کایامر

 سته است.واب داًیشد منابع نیا به اقتصادش یول دارد یکمتر اریبس منابع ینسب طوربه

 1113-1133: یمورد بررس یدوره

 قرار گرفت. یکشور مورد بررس 11

 یعینابع طبم یهیسرما: منابع یفراوان ریمتغ

  هیبه کل سرما یعیطب یهیسرما نسبت: یوابستگ ریمتغ

 دوره یدرآمد سرانه درابتدا

 یگذارهینرخ سرما

 تجارت یآزاد

 یقانونمند
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 یتجارت ینرخ مبادله

 یمثبت است ول یرشد اقتصاد بر «منابع یفراوان» اثر لدیف و نگیدر پژوهش د

 یتجارت یمبادله نرخ و تجارت یآزاد ،یقانونمند اثر. دارد یمنف اثر یوابستگ ریمتغ

 ،یانسان یهینقش سرما یپژوهش به بررس نیاز ا یگریهم مثبت است. دربخش د

منابع  یتر فراواندهیچیپ یاندک یهامدل نیدر آموزش پرداختند و در ا یگذارهیسرما

 اند.نداشته یبر رشد اقتصاد یقبولقابل یآمار نظر از ریتأث یوابستگ ای

 [2333] یو مالونلدرمن  -5

 و میکنیم یریگاندازه چگونه را یعیطب منابع که نیا اقتصاددان دو نیبه اعتقاد ا

دست آمده به جینتا[ پانل ای و یمقطع یآمارها]  میریگیکار مبه ییآمارها نوع چه

 تفاوت دارد.

 کشور 15 -

 1111-1123 یمورد بررس یدوره -

 یپانل بر رشد اقتصاد یگر در آمارهاهر کار یازابه یعیخالص صادرات منابع طب

لقاب یاز نظر آمار یاگرچه اثرش مثبت است ول یمقطع یدر آمارها یاثر مثبت دارد ول

 ناخالص دیتول نسبت به یعیطب منابع صادرات ریمتغ گرید یهامدل در. ستین رشیپذ

به یجهینت یول بود یمنف جهیاگرچه نت یمقطع یکار گرفتند. در آمارهاهب را یداخل

پانل هم اگرچه اثر مثبت  یقبول نبود و درمورد آمارها قابل یدست آمده از نظر آمار

 منابع صادرات یریکارگهاعتماد نبود. ب قابل یموارد از نظر آمار یدر همه یاست ول

ر د یبر رشد داشته ول یاثر منف یعمقط یآمارها در صادرات کل نسبت به یعیطب

 و لدرمن یریگجهینت. ستین نییتب قابل و است نامشخص شیآمدهایپانل پ یآمارها

چه که مهم است تمرکز صادرات است نه خود صادرات منابع آن که است نیا یمالون

 .یعیطب

 [2333] گرانید و ینیبوسچ -1

 یاریبس نیمحقق یساکس و وارنر از سو یتر گفته شد ادعاشیگونه که پهمان

 از کبمر ریمتغ كی یبررس نیا در گرانید و ینیبوسچ. گرفت قرار پرسش و نقد مورد

 که بود نیشان ایاصل یگزارهشیکار گرفتند و پبه را نهادها تیفیک و یعیطب منابع
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 ینهادها که دادند ادامه و است بتیمص کارآمد ریغ ینهادها درکنار یعیطب منابع

 آنها کاهش بموج رمولدیغ یهاتیفعال و یخواررانت یهانهیهز بر افزودن با کارآمد

 .شوندیم

 1112-1135 یمورد بررس یدوره

 یمقطع یآمارها

 کشور 23

 تیفیک ریمتغ آمدیو پ یمنف یرشد و توسعه بر یعیطب منابع اثر یبررس نیدرا

سعه رشد و تو بر آمدشیکار گرفتند پبه را مرکب ریکه متغ ینهادها مثبت بود و وقت

 بتیمص» نهادها کارآمد تیفیک که گرفتند جهیتقبول بود و نقابل یمثبت و از نظر آمار

. شودیم شتریب یاقتصاد یآورد و رشد و توسعهیدرم «موهبت» كی صورت به را «منابع

 لیدل هک گرفتند جهینروژ دست زدند و نت و هیجرین نیب سهیمقا به یبررس نیدر هم

 و وجود فصر نه نهادهاست متفاوت تیفیک( نروژ)در  موهبت و( هیجرین)در  بتیمص

 .منابع «یفراوان» ای

 [2331] گرانیمهلوم و د -3

مقابله  یبرا یگزاره شروع کردند که عامل اصلشیپ نیا از سندگانینو یبررس نیدر ا

 .نهادهاست یکارآمد «منابع بتیمص»با 

 1113-1115 یمورد بررس یدوره

 یمقطع یآمارها

 کشور 23

 را (نهادها یکارآمد و یعیطب منابع از یبی)ترک مرکب ریمتغ كی یآمار یدربررس

 و کارآمد ریغ ینهادها که ییکشورها در یعیطب منابع که گرفتند جهیفته و نترکار گبه

 کشورها. یهمه در نه است «بتیمص» كی دارند رمؤثریغ

 [2333وون درپلوگ ] یارزک -2

و  1113-1115 یمورد بررس یدوره آمارها نبودن ایبراساس در دسترس بودن 

 بود. ریمتغ 133تا  53هم از  قیمورد تحق یهاشمار کشور

 ریبود و متغ یمنف یاقتصاد یرشد و توسعه بر یعیدر برآورد اول اثر منابع طب

 رینداشت. اثر متغ یقبولقابل ینهادها در اغلب موارد اثر از نظر آمار تیفیمستقل ک
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ابلق یآمارمثبت و از نظر  یول - نهادها تیفیک و یعیطب منابع از یبیترک - مرکب

 ریمتغ ریدر نظر گرفتند تأث 2333را تا سال  یزمان مورد بررس یوقت یقبول بود. ول

 قبول نبود. قابل یآمار نظر از مرکب

 :است ریپذامکان یکل یریگجهیاختصار گفته شد، چند نتچه که بهبراساس آن

 میکنیم یریگاندازه چگونه هایبررس نیدرا را یعیطب منابع که نیا -1

 .دارد یمتفاوت یآمدهایپ

 .رسدیم یمتفاوت جینتا به پانل ایو  یمقطع یاستفاده از آمارها -2

 .است یاساس عامل كیاغلب موارد  در نهادها یکارآمد و تیفیک -3

 کرد؟ توانیچه گفته شد، چه ماما با توجه به آن

 یسؤال از چند پژوهش کاربرد نیبه ا ییگوپاسخ یبرا توانیجا هم منیدر ا

 یهاراه نیترشان عمدهپژوهش در[ 2331] لوانگ و ثالید. ونکر هیارا یاهدشو

 .زدند محك به را یاصل انیجر اقتصاد رفتبرون

 مناسب یمال و یپول یهااستیس -

 دولت یشده یزیربرنامه و هدفمند یگذارهیسرما با اقتصاد کردن هیچندپا -

 یارز یرهیذخ صندوق لیتشک -

 یارز یدرآمدها کردن نهیهز یگونگدر چ ییگوپاسخ و تیشفاف -

 مردم نیب در درآمدها نیا میمستق عیتوز -

 هنداشت وجود کارآمد ینهادها اگر که گرفتند جهیگر نتپژوهش دو نیا که نیجالب ا

 یبرا که افزودند و بود نخواهند مؤثر و دیمف یاحتمال یهاحلراه نیکدام از اچیه باشد

کارآمد ندارد موجب تمرکز  یکه نهادها یر کشورد یارز یرهیذخ صندوق جادیا مثال

 ییحل نها. راهکنندیم تیریکه صندوق را مد شودیم یدست کسان در قدرت شتریب

 نآ در یحت یول است «یخصوص بخش به یعیطب منابع یواگذار» پژوهشگر دو نیا

 کننده دارد.نییتع تیاهم کارآمد ینهادها وجود هم صورت

 «منابع بتیمص» که نیا شودیم انیع نوشتار نیا در ما ختصرم ینیبازب نیآنچه از ا

واقع مقوله و  در کنندیم رانیا در یاصل انیجر اقتصاد مدافعان که ییادعا برخالف
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جا نفت به بخش نیا در و یعیطب منابع یواگذار با که ستین یاقتصاد یامسئله

 وفصل شود. حل یخصوص

 یاداره یو مؤثر صنعت نفت که درواقع برا دیمف یاداره یتنها برانه ران،یدر مورد ا

 یاجرا یراستا در که یمشخص یریگخصوص با توجه با جهتبه -کل اقتصاد

 دو پژوهشگر نیا یهاافتهیبراساس  -واشنگتن انجام گرفته است اجماع یهااستیس

صورت  یو بهبود اساس راتییها تغعرصه نیالزم است درا گر،ید یدر مورد کشورها

 .ردیگب

 یمندقانون -

 یخصوص تیمالک حقوق و حق تیشفاف -

 و قضات مستقل هییقضا یقوه -

 کارآمد یبوروکراس -

 نییپا یتعرفه و اتینرخ مال -

 اقتصاد یساختار رقابت -

 یکه پوسته یحال در گرانید و انیپژو و نژادیغن چون یکسان رانیمتأسفانه درا

به  رانیکرده و در ا یمضمونش خال اند آن را ازواشنگتن را گرفته اجماع یهااستیس

در ) هسالهفت یدوره كیاگرچه در  رانیندارد اقتصاد ا یاجرا درآورده اند و البته تعجب

 كیدولت نزد یادعاو به یدالر درآمد نفت اردیلیم 333 از شیب( نژادیاحمد یآقا یدوره

ه همگان شاهد گونه کآن یول است داشته یرنفتیدالر هم صادرات غ اردیلیم 233 به

 در هک باشم دهیورز دیتأک نکته نیا بر خواهمیگل نشست. مدوره به نیا انیبودند در پا

 همراهان از آنچه با یاصل انیجر اقتصاددانان یحت که میکنیجا هم مشاهده منیا

 ادنژیچون غن یاگرچه کسان رانیا در. ستندین دهیعقهم میشنویم رانیشان در ایدتیعق

 کردیرو نیهم یاساس یازهاین گرید به یول هستند هایواگذار نیواهان اخ یعبد و

 .کنندینم یکاف توجه

ست ا یگریبخش از قماش د نیرقابت درا یمقوله یحت که بگذرم و میاشاره بگوبه

 زانیم یاگر در صنعت یاصل انیاقتصاددانان جر ی. به ادعاردیمورد توجه قرار بگ دیکه با

تازه و رقابت  یهابنگاه ورود با یرقابت یفضا كیدر  باشد شتریب معقول زانیم از سود
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اغلب موارد  در یعیطب منابع از یریگبهره در یول شد خواهد لیتعد زانیم نیا شتریب

که بر صدور جواز صورت  یوجود دارد و کنترل یبرداربهره یبرا جواز صدور نظام كی

 شتریبه صورت فساد ب یراحتهو ب شد خواهد رانت زانیم شیافزا باعث ردیگیم

 است یضرور مؤثر ینظارت نظام كی جادیا یبرا یراتییجا هم تغنیا در یعنی. دیآیدرم

 .باشد کنترل در اوضاع حداقل ای و نشود نیچن نیا تا

و  یکشور نفت 2که انجام داد اوضاع را در  یپژوهش در[ 1113] کسلیم

ا ها باست که دولت نیا یعامل اصل گرفت که جهیو نت دیفلزات وارس یصادرکننده

و گسترش  یگذارهیسرما قیکنترل تورم و تشو یو برا کنندیچه م یارز یدرآمدها

شان چقدر است. اگر به قیتوف زانیدارند و م ییهااستیچه س یدر بخش تجارت دیتول

 و رشد یبرا یاصل عامل که دیگویم او باشم مجاز کسلیم یهاافتهیخالصه کردن 

 هب فقدانشان که است مؤثر و دیمف یاقتصاد یهااستینهادها و س یاقتصاد یهتوسع

 اگر میتر گفته بودشیپ که است لیدل نیهم به و دیآیدرم «منابع بتیمص» صورت

 وجود صرف که نیا نه است یاسیس شتریاش بعلت باشد داشته وجود یبتیمص نیچن

 بتیمص انیب خود شودیم یبرداررهچگونه به شیدرآمدها از که نیا از مستقل منابع،

 .باشد

نروژ پرداخت و  در تیوضع یبررس به جالب پژوهش كی[ هم در 2331الرسن ]

 بتیمص» یول دارد یادیز ارینسبت بسبه ینفت یدرآمدها اگرچه نروژ که میدانیم

 ییقضا نظام دولت، یمال نظم نروژ تیموفق لیدل الرسن یهاافتهی براساس. ندارد «منابع

 مؤسسات مجموعه نیا که هاسترسانه و مطبوعات یآزاد و تیشفاف و مستقل و مؤثر

 دارد.یموا ییگوپاسخ به را یعموم

 مشکل ندیگویم رانیا در یاصل انیچه که اقتصاددانان جرخالصه کنم. برخالف آن

 تیریما نه وجود بخش نفت در دست دولت بلکه سوءمد یاقتصاد یاساس و یاصل

 یضرور یدارهیسرما اقتصاد كی کارکرد یبرا که است یینهادها قدانف و یاقتصاد

 نیدرا است کدام رانیا یبرا مناسب یاقتصاد یالگو که نیا یابیارز و یوارس. است

 ینوشتار در شیخو یجابه دیبا که است یامسئله آن. است نبوده موردنظر نوشتار

 چند از یشواهد هیاراه با بود ک نیا جانیدر ا من یاصل کوشش. شود یبررس گرید
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 در مصدق منتقدان گرید و نژادیغن و یعبد یآقا که بدهم نشان یدانشگاه پژوهش

با  گرا. ناگفته روشن است نوازندیگشادش م متأسفانه سرنا را از سرِ اقتصاد، یعرصه

را مردم  اشنهیمقابله نشود، هز یطور مؤثربه هادنیپاشها و خاكآدرس غلط دادن نیا

و  هایواگذار مینیکه بب نیا یالزم است برا یخواهند پرداخت. اگرهم شواهد یعاد

خواهد بود شما را به  یمیعظ بتیکارآمد چه مص یدر نبود نهادها هایسازیخصوص

 یسازنیتپه، دشت مغان، شرکت هپکو، و ماشقند و شکر هفت یواگذار یتجربه یبررس

 . دهمیرجوع م زیتبر

  



  

 
 

 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما 133

 فهرست منابع
1- Arezki, Rabah, and Fredrick van der Ploeg (2333). Can 

the Natural 
Resource Curse Be Turned into a Blessing? The Role of 

Trade Policies and Institutions. EUI Working Paper ECO 

2333/35. Department of Economics, European University 

Institute. 
2- Boschini, D. Anne, Jan Petterson, and Jesper Roine 

(2333). Resource Curse or Not: A Question of Appropriability. 

SSE/EFI Working Paper Series in Economics and Finance, No. 

531. Stockholm University. 

3- Ding, Ning, and Barry C. Field (2335). Natural Resource 

Abundance and Economic Growth. Land Economics 21, 1: 111–

532. 

1- Larsen, Roed Erling (2331). Escaping the Resource 

Curse and the Dutch Disease? When and Why Norway Caught 

Up with and Forged Ahead of Its Neighbors. American Journal 
of Economics and Sociology 15, 3: 135–13. 

5- Lederman, Daniel, and William F. Maloney (2333). 

Trade Structure and Growth. Policy Research Working Paper 

No. 3325. The World Bank. 

1- Mikesell, F. Raymond (1113). Explaining the Resource 

Curse, with Special Reference to Mineral-Exporting Countries. 

Resource Policy 23, 1: 111–11. 

3- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1115). 

Natural Resource 
Abundance and Economic Growth. NBER Working Paper 

No. 5312. 
National Bureau of Economic Research. 



 احمد سیف 134 

2- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1113). 

Sources of Slow Growth in African Economies. Journal of 
African Economies 1, 3: 335–31. 

1- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (1111). The 

Big Push, Natural Resource Booms and Growth. Journal of 
Development Economics 51: 13–31. 

 

13- Sachs, D. Jeffrey, and Andrew M. Warner (2331). 

Natural Resources and Economic Development: The Curse of 

Natural Resources. European Economic Review 15: 223–32 
11- Mehlum, Halvor, Karl Moene, and Ragnar Torvik 

(2331b). Institutions and the Resource Curse. Economic Journal 

111 (January): 1–23. 

12- Weinthal, Erica, and Pauline Luong (2331). Combating 

the Resource Curse:  An Alternative Solution to Managing 

Mineral Wealth. Perspectives on Politics 1, 1: 35–53. 

 1335، مهر ماه 23 ی، شمارهفردا رانیا ر،یت یس امیاز ق یتی: رواینیشاه حس نیحس

 1335، آبان 22، شماره فردا رانیا دگاه،یمصدق، دو د: رفراندوم 32عبداهلل برهان: مرداد 

 ری، ت3 ی، شمارهفردا رانیا ها،یاهیها و سیدیسپ د،یگفتگو با مهندس بازرگان: خلع 

 .1332 وریشهر، 2 هی شماره و، 1332

، 3 ی، شمارهفردا رانی، انفت یمل جنبش در یپول استیس از یدرس: دانا سییر برزیفر

 1332 ریت

 1333 وری، شهر15/11 یشماره نهی، آدبودن ینود: کار دشوار مصدقمسعود به

، 15/11 ی، شمارهنهیآدممکن است،  یبازرگان: استقالل و عدالت تنها در آزاد یمهد

 1333 وریشهر

، هنیآد ست،،یممکن ن یمل یحفظ دستآوردها یدر حکومت استبداد ،یغالمرضا نجات

 1333 وری، شهر15/11 یشماره

 1331، اسفند 5 ی، شمارهفردا رانیا، 1331نهم اسفند  ی: توطئهیاتغالمرضا نج



  

 
 

 معمای مصدق و ذهنیت استبدادی ما 135

 1332 وری، شهر2، شماره فردا رانیا(: گریمرداد )و دونامه د 23عبداهلل برهان: هشدار 

 رانیابود؟  ریدشمن اجتناب ناپذ یروزیپ ای، آ1332مرداد  22 ی: کودتایغالمرضا نجات
 1332 وری، شهر2 ی، شمارهفردا

 اهللتیمنسوب به آ ریت 21مرداد و اخطار  23هشدار  رامونیپ ی:سخنیتیداه یمهد

  1331، مرداد 11، شماره فردا رانیا ،یکاشان

به دکتر  یکاشان اهللتیآ ینامه یدرباره یسالم نیشوکت با دکتر حس دیحم یگفتگو

 1331 وری، شهر3 ی، شمارهامروز امیپمصدق: روز قبل از کودتا، 

 1331، مهرماه 2 ی، شمارهامروز امیپاست،  ین: آن نامه هنوز جعلعبداهلل برها


