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 اتيو نظر یاز مصالح خصوص ديآ انيمصالح عموم بم یپا یوقت کهيبه کسان
و تا  ستنديمملکت اهل سازش ن استيدر س کهيبکسان. کننديصرفنظر م یشخص

 و به آن دهنديبخرج م یدندگ کيو  ستنديايآنجا که موفق شوند مرد و مردانه م
 نيا گذرنديم دخو زياز همه چ زيعز رانيستقالل او ا یکه در راه آزاد یکسان

  .شوديعکس ناقابل اهداء م
، دکتر دمحم مصدق ١٣۴١آباد، آبان ماه  احمد  
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  پيشگفتار

ديدگاه ها و خاطرات دکترغالمحسين مصدق و برخی از ياران  ،در اين مجموعه
های انسانی دکترمصدق مظهرو نماد  و فضيلت منشونزديکان مصدق دربارۀ 

را با عالمه علی  پيشگفتار. ادی، استقالل و دمکراسی ايران را می خوانيدآز
اکبر دهخدا آغاز می کنم که عالقه و ارادتش به مصدق بيانگر داوری وجدان 
تاريخی و اجتماعی يکی از برجسته ترين بزرگان ادب ايرانزمين است ودکتر 

ب فارسی، دربارۀ اد پژوهشگران نامدار دمحم رضا شفيعی کدکنی، ازاستادان و
 :چنين بيان کرده استکه   عالمه دهخدا

اگر از فردوسی بگذريم، معلوم نيست کدام يک از بزرگان ادب ايران زمين به «  

کارعظيم ومردانه ی . اندازه ی دهخدا به فرهنگ ملی ما ايرانيان خدمت کرده است

رستانی است که دهخدا درباره ی واژگان زبان فارسی ازکارهای کا استاد علی اکبر

توفيق انجام آن را بايد موهبتی الهی برای زبان فارسی و برای بنيانگذارآن به شمار 

  )١( ».آورد
  

سرهنگ جليل بزرگمهر وکيل مدافع دکترمصدق در دادگاه نظامی در ديدارش با 
  :دهخدا روايت می کند

با قراری که  .زيارت مرا از استاد دهخدا، خداخيربدهد نصرت هللا امينی فراهم کرد«

اين افتخار نصيبم  ١٣٣٢آقای امينی مقرر داشته اند روزيکشنبه اول آذر ماه 

ر ماه مصادف بود با سيزدهمين جلسه دادگاه بدوی نظامی که در آن روز ذاول آ...شد

دکتر مصدق با عنوان کردن  ]کردن، سرزنش وشماتت طعن[سرتيپ آزموده در قدح

رويه هميشگی خود را تعقيب می  ،متهم رديف اول دفاع از ادعا نامه و رد اظهارات

ازظهر پس ازختم جلسه خود را  بعد ۶ساعت. تشکيل شد جلسه صبح و عصر. کرد
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 .به منزل امينی در خيابان هدايت رساندم و به اتفاق عازم شديم

منزل استاد دهخدا خانه ای بود در خيابان ايرانشهر جنوبی در ضلع غربی که وزارت 

سامان يافتن لغت نامه در اختيار استاد قرار داده بودند و سرايدار پيری فرهنگ برای 

برای اولين بار استاد را ديدم پوست و استخوانی بيش نبود، برآوردم از . هم داشت

ريز اندام، سرش روی سينه . کيلوگرم نمی بايستی بيشترباشد ۴٠الی ٣۵وزن او 

از خرده و خاکه و ته سيگار  خميده،روی تشکی دوزانو نشسته، جای سيگاری پر

تايی سيگارهما، جعبه کوچکی پراز کاغذهای کاهی کمی مقوايی که  ۵٠وجعبه سيگار

فيش های لغات را روی آنها می نوشت و برای چاپ انبارمی کرد، با جعبه کوچکی 

نی پيران، که در تعارف شيرنی به من گفت دراسالمبول ينی راحت الحلقوم، شيريشير

مشرف بود  ،اتاق کار يا استراحتگاه موقت روزش. وم، لقوم می گويندبه راحت الحلق

امينی  پشت سر. به حياط جنوبی که واردين به حياط را نشسته ها دراتاق می ديدند

زودتراز من وارد اتاق شد، دهخدا در عبور از جلو پنجره پشت سرامينی  که بودم

شت ناشی از نفرتی را که مرا، که پالتوی نظامی به تن داشتم، گمان می کنم وح

امينی با صدای بلند سالمی گفت و با . سرتيپ آزموده در او خلق کرده بود، زنده کرد

  .آن طبع شوخ و جالبش با خنده گفت آقا، آقا، سرهنگ بزرگمهر وکيل آقا را آورده ام

دست مرا گرفت که ببوسد، امتناع مؤدبانه . زمين نشستم ینزديکش درمحضرش رو

. م را رها نکرد، گفت دست تو به دست مواليم خورده است که می بوسمکردم، دست

 .هردو گريان شديم. خم شدم و بوسيدم من هم زانوان استاد را. دستم را بوسيد

نه ذکر  ،من هم کلياتی. حال دکتر مصدق سؤال کرد با لعنت به سرتيپ آزموده از

و لقوم  با چای. کردمازجاهای خوب گفتم و خوشحالش . مصيبت به عرضشان رساندم

کسب اجازه کردم و رخصت يافتم که هر . ، ساعتی در خدمتش بوديميمپذيرايی شد

اضافه کنم جز دير وقت شبها، که درخانه بسته می شد،  .وقت بتوانم خدمتشان برسم

  ) ٢( »...بازداشت که هر که آيد گو بيا و را بقيه ساعات روز و شب در خانه 
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دهخدا،عاشق « ينی از ياران مصدق با اشاره به اينکهزنده ياد نصرت هللا ام

 : می گويد  »مصدق بود
او تا روز آخر مرگش عالقه بسيار عجيبي به مصدق داشت، دكتر مصدق هم به «

اغلب مصدق در امور  .عاشق همديگر بودند... ديدار او هميشه اظهار اشتياق داشت 

نجميه كه نظارت افتخاري آن را  يك روز من در بيمارستان. كرد سياسي اظهارنظر مي

خان با عجله آمد و گفت زود برويم  داشتم به اتفاق الهيار صالح، دكتر غالمحسين

اند آمپول بزنند ما هم با عجله رفتيم در حال سكرات  يك پرستار خواسته ،منزل دهخدا

مرحوم معين ايشان را رو به قبله . بود و احتضار، اما هنوز هوش و حواس داشت

شته بود يعني نشانده بود، مرحوم آسم شديدي هم داشت به آقاي معين گفتند كه گذا

ايم، و دهخدا با وجودي كه  من و غالمحسين مصدق و الهيار صالح به ديدارش رفته

كه ... مپرس " شعر .ام گفت من مخلص دكتر مصدق ،توانايي حرف زدن نداشت

ورتان غزل حافظ است؟ گفت آقاي معين گفتند منظ .كرد را مرتب تكرارمي" مپرس

معين رفت ديوان حافظ را آورد و خواند آن غزل معروف را، غزل كه تمام شد، ... بله

  )٣(»...دهخدا هم ُمرد 

 
 ام که مپرس زهر هجری چشيده /   ام که مپرس درد عشقی کشيده

 ام که مپرس دلبری برگزيده /  ام درجهان و آخر کار  گشته
 ام که مپرس رود آب ديده می /  آن چنان درهوای خاک درش

 ام که مپرس سخنانی شنيده /  من به گوش خود از دهانش دوش
 ام که مپرس لب لعلی گزيده / گزی که مگوی سوی من لب چه می

 ام که مپرس هايی کشيده رنج /  بی تو در کلبه گدايی خويش
  ) ۴(ام که مپرس به مقامی رسيده /  همچو حافظ غريب در ره عشق
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  اينکه، دکترفريدون آدميت مورخ برجسته تاريخ معاصر ايران در رساله ديگر
  به  خود را نسبت  تاريخی  داوری ،نخستين بار  برای »آشفتگی در فکر تاريخی «

از   در دفاع  دکتر مصدق  سياسی  اعتبار شخصيت“: کند می  بيان  چنين  دکتر مصدق

نامحدود   و قدرت  فردی  با حکومت  ابل، در تق است  مشروطيت  و نظام  اساسی  حقوق

  سلطه  عليه  و مبارزه  مملکت  و اقتصادی  سياسی  استقالل  ، درپيکار برای سلطنت

چيز   همه بود، شياد و افسونگر و بی ناپذير او فساد.  بيگانگان  و اقتصادی  سياسی

  در قدرت  که  بود و آنگاه  در اپوزيسيون  که  آنگاه  اش سياسی  گيری موضع. نبود

انتقاد وارد   ملی  جبهه  بر او يا کارنامه  که  نيست  اين.  بود، تغيير نيافت  مسئول  سياسی

  اصولی  به  او نسبت  که  هست  اما اين.  است  تاريخی  نقد و سنجش  خالف  نباشد، اين

  ازاستقالل  ، دفاع اساسی  ازحقوق  ، دفاع ازآزادی  دفاع: کرد می  عمراعالم  يک  که

  ، از لغزشگاه ، او در معنی سبب  همين  به. ماند وفادار عمر  ، يک و اقتصادی  سياسی

  ) ۵( ».نداد  از دست  عام  را در اراده  نکرد، اعتبارش  سقوط  قدرت
  

  : هتوضيح اينکه در متن اين نوشت
 گفت وگوئی که آقای نصرت هللا خازنی، با استعانت ازخاطرات دکترمصدق

ی گفتگو دارد، و "حکومت ملی دکتر مصدق يس دفترنخست وزيریرئ"
آشپزکارکنان دکترمصدق وهمچنين خاطراتی از آيت هللا  »ابوالفتح تک روستا«

ايرج  جليل بزرگمهر، سيد رضا زنجانی، دکترمهدی آذر، نصرت هللا امينی،
خصوصيات دربارۀ  را دکترسعيد فاطمی دکترغالمحسين مصدق و افشار،

چگونگی درگذشت اين رادمرد  ت های انسانی دکترمصدق ولفضي واخالقی 
  .اينجا می خوانيد بزرگ تاريخ ايران در

   جمال صفری    
   ١٣٩۴اسفند 
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  فصل اول 

  مصدق و خاطرات

معاونت وزارت ماليه ورئيس كل  -١٢٩٧تا ارديبهشت ١٢٩٦ دکترمصدق *  
  : در اين باره می گويد مصدق  بعهده گرفت ،  محاسبات

)  بله(...تومان خودش را از مادرم طلبکار می دانست ٤٠وزارت ماليه  «  - ١
حق هم نداشت، کاغذ مطالبه را ممکن بود به وزير ماليه بدهند او امضاء  ولی 

آوردند پيش من که معاون وزارت ماليه  بودم، من هم امضاء کردم که  . کند
  .بگيرند

نداريم،  خانم ما تقصيری «رماليه گفتمأمو ديدم) بله(منزل رفتم کارم که تمام شد
تو ! نشده فالن فالن « مادرم شروع کرد به داد و بيداد سر من که » اين آقا نوشته

مادرديگر  گفتم » اوسا ِچسک شدی حکم می دهی؟ هم رفتی اونجا برای مادر
 ).١(».گذشته

سردارمنصور گيالنی يک بدهی داشت به وزارت ماليه، نمی خواست  - ٢  
قبول نکردم، مدرس قهر . مدرس توصيه کرد که موقوف االجرا  بگذارم ، بدهد
  .کرد

قوام السلطنه بعد آمد منزل من و تقاضا کرد که ماليات سردار منصور را 
گفتم »  می نشينم اينجا و نمی روم تا قبول کنيد« گفتم نمی شود، گفت نگيرم، 
  )٢.(داشته باشيد تشريف 

) ١٢٩٩مهر١٥(پس از ورود به بندر بوشهر: ويسدمصدق درخاطراتش می ن - ٣   
مصدق .منصوب شد بنا برتمايل مردم وموافقت دولت به واليگرى اياالت فارس

  : آن   زمان را اينگونه شرح می کند
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من که به شيراز وارد شدم اهالی به تلگرافخانه رفتند و از دولت خواهش  «
دولت هم مرا . خواهيد بفرستيد، فالنی هست بايد بماند کردند که اگر حاکمی می

خواست و من به دولت گفتم من که فعال وارد فارس شده ام، من مردم را می 
قوای . خواهم اگر با من موافقت کردند اينجا می مانم و هيچ احتياجی به قوا ندارم

توانم قبول  اگر اهالی با من موافقت کردند می مانم واال نمی. من قوای ملی است
  .کنم و به طهران می آيم

اول نمايندهً قوام الملک . پس از مراجعت از تلگرافخانه جماعتی نزد من آمدند
 نماينده سردارعشايرگفت دوهزار. گفت قوام الملک سالی دوهزارتومان می دهد

نصيرالملک گفت من بيست هزار تومان می . تومان هم سردارعشاير می دهد
گفتند با . ساب کردند جمعاً صد و شانزده هزار تومان می شود دهم و بعداً که ح

اين وضع شما چرا می خواهيد برويد طهران؟ اگر برويد طهران، حقوق يه 
  .اندازه يک ماه اينجا نمی شود

شما می گوئيد که ما حاکمی می خواهيم که . گفتم شما عجب اشتباهی کرده ايد
لت رفتار کند واز مردم چيزی نخواهد عدل وانصاف داشته باشد و بامردم به عدا

من منظورم چيز . و اين پولهايی که بمن می دهيد خودش سبب نا امنی می شود
اگر شما تعهد می کنيد که نه از مردم چيزی بگيريد و به من هم . ديگری است

آنها تعهد کردند .  وگرنه من می روم . چيزی ندهيد من می مانم و قبول می کنم
  ) ٣(» ...هند و نه چيزی بگيرند و از اين جهت من ماندمکه نه چيزی بد

پس از كودتا و رياست . روى داد ١٢٩٩اسفند  ٣والى فارس بود كه كودتاى 
واليگرى فارس استعفاء داد و براى  وزرايى سيد ضياء الدين طباطبائى، از

مصون ماندن از تعرض دولت كودتا، به دعوت سران بختيارى، به آن ديار 
   .رفت

بزرگمهر می نويسد از دکتر مصدق پرسيدم چرا جواب استعفای شما  دير از  - ٤
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  :تهران آمد؟ گفتند
او زمستانها می رفت  طرف الر و ( بله، چون  قوام الملک در شيراز نبود  

  .بعد جواب استعفای مرا دادند. منتظر شدند تا آمد) مناطق گرمسيری
. دت در شيراز خيلی زحمت کشيديدشما واقعاً در اين م« قوام آمد پيش من گفت

نبايد که از خودتان متضرر . ما  می ديديم که از خودتان هم خرج می کنيد
هزار تومان چک به من خواست بدهد که قابلی ندارد، جبران  ١٠و» بشويد

من برای مملکتم . گفتم بفرمائيد، بفرمائيد چک را داشته باشيد» ضرر شود
اگر ضرری . در تهران سرو زندگی دارم. محتاج هم نيستم. خدمت کرده ام

  .کشيده ام مربوط  به کسی  نبوده، خير، بفرمائيد شما زحمت نکشيد
هزارتومان را گرفته بودم، فوراً مرا در شيراز دستگير ١٠به جان شما اگر آن  

به قول (اينها برگه می خواهند بگيرند که مستمسک دستشان باشد. می کردند
به کسانی ) می گفت» دستمسک« که مستمسک رامرحوم صمصام السلطنه 

اعتماد می کنند که ازآنها پرونده ای داشته باشند، تا به محض لگد اندازی پرونده 
ازهمه ی اينهائی که سرکار می آورند، پرونده های مسلمی . اش را بيرون بکشند

  .از نا پاکی دارند
است که خيلی  الزمه اش اين. آقا خدامی داند پاک ماندن خيلی مشکل است

محروميتها را بايد قبول کرد و خيلی با احتياط  و جمع و جور بايد زندگی 
  ) ٤(.کرد

در شيراز مقروض شده بودم، خرج راه «: بيان می کندادامۀ آن در مصدق  - ٥
و پسرش هم يک دوره ( حاج دمحم تقی دهقان که از اعيان شيراز بود . هم نداشتم

خدا رحمتش کند، خيلی مرد خوبی . وست بودبا من خيلی د) وکيل مجلس شد
بعد از سه ماه با اصل و فرع تومانی . تومان از او قرض کردم  ١٨٠٠}...{بود

  .سه شاهی برای او فرستادم
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شما با اين کار، مرا غير « آن مرحوم از اين کار، خيلی خيلی رنجيد و گفت که
ولی خدا بيامرز . اشداز نظر من ممکن بود اين کاربد نب» تلقی کرديد و رانديد

  )٥(. خيلی رنجيد، فراموش نمی کنم
قريه سيدان در چهارفرسخی شيراز رو به اصفهان و از امالک دو نفر از  - ٦

آقای دکتر . شيرالسلطنه بودستاعيان فارس مرحوم نصيرالملک ومرحوم م
در حين حرکت به نوکر مالک می گويد . مصدق يکی دو شب در آن ده ماند

اين حرف نوکر را به هاج و واج . ما را بدهيد که چه اندازه است حساب مخارج
می اندازد که يعنی چه؟ دو سه شب و روز ميهمانی در خانه نصيرالملک و 
مستشيرالسلطنه حساب و کتابی ندارد، مهماندار به مالک خبر می دهد، خود 

خواهيد مستشير می آيد مصدق را می بيند که اينجا مهمانخانه نبود که شما می 
خالصه پس از بگو و بشنو . اين حرف برای ما خيلی تازگی دارد. پول بدهيد

عاقبت چاره مصدق نمی شود مخارج دو سه شب و روز و حتی کرايه اتاق را 
شهرت اين خبر و اين معامله که در . حساب می کند و به ناظر خرج می پردازد

خاص و عام بود که چنين گوش مردم شنيدنی بود و تازگی  داشت، مدتها زبانزد 
   )٦(! حاکمی را هم نديديم

صدق در باره چگونگی پذيرفتن م-شمسی  ١٣٠٠خرداد  تا ديماه  ١٤ -  ٧
ده روز بعد تلگرافی « : تصدی وزارت ماليه  در حکومت قوام السلطنه می گويد

از آقای قوام السلطنه به اين مضمون که در موقع معرفی دولت، مرا به  سمت 
چون نمی خواستم در آنجا رد بکنم، . يه به شاه معرفی نموده است رسيدوزير مال

علت اين بود که می خواستند من به . به تهران آمده، از قبول خدمت امتناع نمودم
وزارت  ماليه بروم و با آرميتاژ اسميت، مشاور ماليه انگليسی قرار داد وثوق 

ا به چنين سمتی  بشناسم، جداً من چون نمی توانستم او ر. الدوله، همکاری  نمايم
  .از قبول خدمت معذرت طلبيدم
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آن . خوب به خاطر دارم که برای همکاری من با او، نقشه ديگری کشيده بودند
مرا به هيئت وزرا برای ) قوام السلطنه( اين بود که روزی رئيس الوزراء 
  .من هم ناچاراً پذيرفتم و رفتم. مذاکره در مطلب مهمی دعوت نمود

از ورود، که آقای سردار سپه وزير جنگ هم حضور داشت، آقای قوام پس 
اين بحران  را . مملکت دچار بی پولی شديد شده است« السلطنه اظهار نمود که 

مخصوصاً . به هيچ وجه نمی توان رفع نمود، مگر با کمک و همراهی  شما
به شخص  متذکر می شوم که اين همراهی  شما نه تنها نسبت به من، بلکه نسبت

اين » وزير جنگ هم هست، که انتظار دارند شما به هيچ وجه مضايقه نکنيد
  .اظهارات تقريباً از نظر وزير جنگ، يک جنبه تهديد هم داشت

  .گفتم بفرماييد بينيم که از من چه خدمتی  ساخته است تا آن را انجام دهم 
اوراق را دو نفر گفتند نظر اين است که اوراق قرضه خزانه منتشر کنيم، و اين 

. امضا کنند که مردم به اطمينان امضای آن دو، وجهی به ماليه دولت برسانند
ديگری . يکی خود شما هستيد، نظر به اينکه مردم به شما اطمينان کاملی دارند

ارميتاژ اسميت که از نظر بين الملی هم امضای ايشان موجب تأمين خيال مردم 
  .و افکار جامعه است

ل از جا برخاستم و گفتم من به هيچ وجه نمی توانم اين پيشنهاد را من بال تأم
مخصوصا توجه داشتم که آقای وزير جنگ، با يک نگاه غضب . قبول نمايم

  .آلودی متوجه من بود
مدتی بعد، شبی از شبها که من در منزل سردار سپه بودم و مذاکره از هر 

وز  می خواستم برخيزم و من آن ر« طرف در ميان بود، ايشان به من گفتند  
  . گفتم پس چرا برنخاستيد؟ خنديد و جوابی نداد» .با شما کتک کاری کنم

باالخره مادام که آرميتاژ اسميت در ماليه بود  و نتواستند به وسيله من او را  .....
و . در مملکت  تثبيت کنند، به هيچ وجه حاضر برای قبول وزارت ماليه نشدم
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د آرميتاژاسميت نمی توانند ديگر در مملکت  ايران چون ديدند که از وجو
آن اين بود که يک مستشاری از آمريکا برای . استفاده کنند، نقشه ديگری کشيدند

برای اجرای اين نقشه، . من از اين نقشه به هيچ وجه اطالع نداشتم. ماليه بياورند
لکت را اداره کند، اول الزم بود که به مردم ثابت کنند ايرانی نمی تواند ماليه  مم

مثل اينکه می گفتند ايرانيان نمی توانند نفت را اداره کنند، و فقط می توانند يک 
پس از آنکه عدم لياقت ايرانيان به اثبات رسيد، آنوقت نقشه خود . لولهنگ بسازند
  ..را اجرا نمايند

مرا  قوام السلطنه هم برای اينکه. از ايران رفت  ١٣٠١آرميتاژ اسميت در پائيز 
و باالخره . ...متقاعد کند، کابينه خود را ترميم نمود و عده ای  از کابينه او رفتند

پس  از مذاکرات زياد، من حاضر شدم که پست وزارت ماليه را قبول 
    )٧(»....کنم
مصدق در خاطراتش دراين باره به اليحه اصالحی درزمان تصدی وزارت  - ٨

جه مملکت را که آورديم در مجلس، ديديم که بود: ماليه اشاره می کند و ميگويد
بنده ديدم که اگر ما بخواهيم عايدی را زياد . خرج خيلی زياد است و عايدات کم

کنيم، مردم می گويند چرا مخارج را کسر نمی کنيد و اول عايدی را زياد 
در کميسيون قوانين ماليه شخص بنده پيشنهاد کردم که از حقوق دمحم . ميکنيد؟
رزا وليعهد سلطان احمد شاه که چهارده هزار تومان بود، چهار هزار حسن مي

ولی عمر وزارت . اين پيشنهاد در کميسيون به تصويب رسيد. تومان کسر نمايند
  . ومأمور شدم به استانداری آذربايجان بروم من به آخر نرسيد

ولی  بعد از آنکه به آذربايجان رفتم از تبريز تلگرافی به مرکز مخابره کردم،
چندی . وقتی از مأموريت به طهران برگشتم حضور ايشان نرفتم. جواب ندادند

به هر حال در يکی . بعد دمحم حسن ميرزا گله کردند که چرا فالنی پيش ما نيامد؟
از روزها نزد ايشان رفتم و پس از تعارفات، فرمودند که يک کاری برای شما 



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٦                                                                      د

  

  

  

گفتم ) سردار سپه(ت به وزير جنگحاال خودم اقرار می کنم و آن اين اس. کردم
گفتم خوب ولی، حاال . برای اينکه شما از آذربايجان بيائيد. با شما مساعدت نکند

  .هستيد يعنی دست چپ هستيد» گش«گفت برای اين که شما. علتش را بفرمائيد
بنده گفتم اشخاصی که متصدی امور مهمه مملکتی هستند نبايد نظر به دست چپ 

وسط داشته باشند و می بايد همه را از خودشان بدانند، زيرا و دست راست و مت
اشخاص متصدی امور مملکت مثل رئيس جمهوری آمريکا نيستند که اگر راست 
شدند يا راست بيايند و با راست بروند و هر کدام که از حزب جمهوری انتخاب 
می شوند وقتی که حزب جمهوری عده ای کم می شود و قدرتی ندارد رئيس 

هوری برود و وقتی احزاب قوی شدند رئيس جمهوری منسوب به اينها  قوی جم
. ولی وقتی که ضعيف شدند، رئيس جمهوری منسوب به اينها ضعيف شود. باشد

  .شاه مملکت، رئيس مملکت بايد نظر به راست و چپ نداشته باشد
 

من بدون معطلی در جواب گفتم برای . بعد گفت حاال چرا حقوق مرا کم کردی؟
پس از بيان اين جمله، . اينکه خيال می کردم شما عالقمند به مملکت هستيد

چون ديدم وليعهد، منافع شخصی را بر مصالح عمومی ترجيح می دهد، اجازه 
  )٨(.مرخصی خواستم و اطاق را ترک کردم

  
ديگر کاری نبود مگر اينکه مجلس شورای ملی بمن ... « :مصدق می افزايد -  ٩

شروع به اصالحات کنم که برای اينکار اليحه ای پيشنهاد کردم اختياراتی دهد و 
و ضمن  بحث در اليحه، مذاکرات بعضی از نمايندگان حس کردم که مقصود از 
آن همه اصرار اين نبود که من وارد کار بشوم و اصالحاتی بکنم بلکه 
ميخواستند با من مخالفت کنند و کاری انجام نشود تا زمينه برای ورود 

اين بود که قبل از تصويب اليحه می خواستم . اران خارجی فراهم گرددمستش



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٧                                                                      د

  

  

  

خود را از دامی که برايم گسترده شده بود خالص کنم که گردانندگان سياست 
خارجی مساعی خود را بکار بردند و با تصويب ماده ای واحده راه کناره گيری 

نبود جز اينکه  از کار و عدم شروع به اصالحات را برويم بستند و ديگر چاره
بکار شروع نمايم و نتيجه کارم اين بشود که خويش و بيگانه همه را با خود 

  .دشمن کنم
  : اصالحات من روی سه اصل استوار شده بود

  موازنه  بودجه – ١
  رسيدگی به سوابق کارمندان وزارت ماليه - ٢
  تنظيم اليحه تشکيالت - ٣

ملی که شرح وقايع آن ايام  و بعد ازآزمايش، پيشنهاد آن به مجلس شورای
مرداد از بين رفته متعسر است  ٢٨بواسطه فقدان مدارک و يادداشت هايم که در 

اکثريت و بعضی از  و با مراجعه به جرايد می توانند درک کنند که رفتار
نمايندگان اقليت درآن مجلس چقدر ناجوانمردانه بود و بهترين دليل اينکه ماده ای 

تيارات سه ماه به من وقت می داد که لوايح خود را به مجلس  واحده مربوط به اخ
روز دست از پشتيبانی دولت کشيدند، که ناچارشد  ٦٥پيشنهاد کنم که پس از 

استعفا دهد و بعد نگذاشتند در دولت بعد، من پست وزارت ماليه را تصدی کنم و 
  .کار ناتمام را تمام نمايم

مايل نمود و راجع به شرکت من در مجلس به شادروان مشيرالدوله اظهار ت
دولت در جلسه خصوصی مجلس مذاکراتی کرد که بعضی از نمايندگان مخالفت 
کردند و گفتند چنانچه من در پست سابق خود ابقاء شوم، به برنامه دولت رأی 

رئيس دولت با من مذاکره نمود پست ديگری را قبول کنم که چون . نخواهند داد
حکم اين بود که ازعهده گفته های خود بر نمی آيم از  مخالف با حيثيتم و در

  )٩( .  شرکت در دولت خود داری کردم
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 «: عبدهللا مستوفی در خاطراتش به اين مهم اشاره می کند و می نويسد  - ١٠
کفيل ) عبدهللا وثوق(  اين بار برای اينکه شخصيت مبرزتری از معتمدالسلطنه

ر کرده باشند، که بتواند در مقابل اين وزارتخانه فک) تصدی(ماليه جهت
تقاضاهای روز افزون سردار سپه  مقاومت نمايد، مصدق السلطنه را بوزارت 

» واحد يموت« دکتر مصدق بموجب ماده واحده که رنود . ماليه برگزيدند
برای مدت سه ماه،اختياراتی از مجلس گرفت که ماليه را موسومش کردند 

يک کارهايی هم در اين زمينه بانجام  -ندازعناصر فاسد و بی کفايت برها
ماليه و کمی مدت » گرگهای باران ديده« رسانيد، ولی بواسطه ضديت

حتی وکالی مجلس هم، از . اختيارات، نتوانست کار حسابی صورت دهد
که مجدداً  ١٣٠٠دراين ضمنها، درماه جدی . اقدامات اصالحی او ناراضی شدند

» واحد يموت« د، و ديگر محلی برای تمديد مدتبحرانی ايجاد شد، کابينه  افتا
در ساير وزارتخانه ها باين مقدار . که مقارن همين اوقات سرآمده بود، پيدا نشد

  ) ١٠(»  .هم کسی بفکر اصالحات نبود، و در بهمان پاشنه سابق می گشت
سخن در اسباب سقوط کابينه قوام « : مستوفی در ادامه آن می افزايد -١١

اينها سببهای  واقعی آن بود، و نيشتر اين دمل که از  مدتی  پيش السلطنه و 
ريشه گرفته بود، واقعَة اتهام غضنفرخان برادر دکتر امير اعلم، از طرف آقای 

غضنفر خان از وکالی مجلس چهارم و قبل از . دکتر مصدق وزير ماليه شد
ل دولت کرده و وکالتش، رئيس ماليه مالير بود، که می گفتند اختالس هائی از ما

شايد وکالتش هم از اين واليت، دستمزد همين حيف و ميل های مال دولت کرده  
خود بی محابا ) واحد يموت( دکتر مصدق  بوسيله ماده واحده . بشمار می آمد

بتوصيه و اشخاص مظنون باختالس مال دولت را تحت تعقيب در می آورد، و 
کرده بودند، هيچ قدر و قيمتی  کال که برای همين توصيه ها خود را وکيل 

نميگذاشت، و بهمين جهت وکال ازاو و از  کابينه قوام السلطنه هم،  باالضاله 
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طرح اتهام غضنفرخان در مجلس که بايد رأی بسلب . با بالطبع، دلخوش نبودند
ده، در امنيت يکی از همکارها بدهند، موجب عدم رضايت عده ای از وکال ش

در ضمن، حمله هائی  . عده ای از آنها بجان هم افتادندمجلس علنی  وگولووار 
قوام السلطنه هم که بواسطه . هم،  بکابينه و شخص قوام السلطنه وارد آوردند

ً بآن اشاره شده است،  مستعد کناره گيری بود، در  جدی   ٢٨جهاتی که سابقا
  ) ١١(» .استعفای خود را  بشاه تقديم داشت

در کابينه مشيرالدوله به وزارت امور  ١٣٠٢دکتر مصدق در خرداد  - ١٢
وی در دوران کوتاه تصدی وزارت امور خارجه در مقابل . خارجه منصوب شد

مداخالت انگلستان ايستادگی کرد و مانع دست يابی انگليسی ها به برخی از 
: در خاطراتش آمده  است. جزاير خليج فارس مانند ابوموسی و شيخ شعيب شد

رزا دمحم قلی خان  منتخب الملک رئيس  اداره بوارتخارجه  مياولين روز  ورودم 
وزير مختار انگليس  »  سرپرسی لورن« ی انگليس  نامه ای بمن ارائه نمود که 

« به مستوفی الممالک نخست وزير نوشته و موضوعش اين بود که  جزاير 
واقع  درخليج فارس  متعلق به ايران  نيست و » شيخ شعيب « و » ابوموسی

رئيس  الوزراء  هم بخط  خود . نظاميان  برخالف حق در انها دخلت می کنند
در حاشيه  نامه نوشته بود ضبط  شود و منتخب الملک از من سئوال  نمود  به 

  .اين  نامه بايد جوابی  داده شود  يا آن را بالجواب گذاريم
نم و بعد  که گفتم  قبل از مالحظۀ پرونده  نمی توانم در اين باب نظری اظهار ک

پرونده را ديدم و معلوم شد جزائر مزبور  ملک غير قابل ترديد ايران است  
.  موضوع را در هيئت وزيران مطرح کردم که در صورت جلسات نوشته  شد

و چندبارهم با او مذاکرات  شفاهی  سپس بنامه ی وزير مختار جواب دادم 
  ) ١٢.(نمودم
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ر پرداخت وجوه بسياری که آن دولت دکتر مصدق همچنين حاضر نشد ب - ١٣
برای حفظ امنيت آن ناحيه ولی در حقيقت به منظور پيشرفت مقاصد " ظاهرا

 .استعماری خود، در جنگ بين الملل اول خرج کرده بود، صحه بگذارد
وقتی وزير خارجه : " مصدق در باره تقاضای انگليسی ها چنين نقل کرده است

. ختار انگليس مرا به شميران دعوت کردبودم، روزی سر پرسی لرن وزير م
آقای مصدق السلطنه توی اين صندوق « : گفت. آنجا دخلکی بود مثل صندوق

اسناد پولهايی قريب به دو ميليون ليره دارم که به مامورين ايران داده ايم، 
مالحظه کنيد، بلکه . يکروز اينجا تشريف بياوريد و ببينيد اين اسناد چيست

 ».کنيد تکليفش را معين
آقا اينها پولهايی بود که برای پليس جنوب خرج کرده بودند و برای خودشان 

 .به اشخاص داده بودند. برای ما که نبود. بود
شما می خواهيد من بيايم اينجا، اين کاغذها را . من وزير خارجه هستم: گفتم

! جلومن بريزيد و بعد صورت جلسه کنيد و بنويسيد، وزير خارجه هم آمد ديد
 .شما برای پيشرفت کار خودتان اگر خرجهايی کرده ايد، به ما چه مربوط است؟

  )١٣...( خير، خير.آقای مصدق السلطنه صحيح است، صحيح است: گفت" فورا
   

راجع به جريان انتخابات دوره ششم به رضا شاه «: دکتر مصدق می گفت -  ١۴
يد دکتر مصدق می رضا شاه تيمور تاش را خواسته و می گو. می کند شکايت 

انتخابات آزاد نيست، برويد و قراری  بدهيد که مردم با آسايش وکال را  گويد 
تيمور تاش دکتر را به دفترش  دعوت کرده و می گويد راجع به . بکنند انتخاب  
که هنوز  انتخاب نشده اند حاضريم با شما قراری گذاشته، عده ای از  وکاليی 

دکتر مصدق می گويد مقصد من . کانديدا از شما باشندما و گروهی  هم  کانديدای 
آزاد به دست مردم است، نه اين که من و شما  گروهی  را به اسم وکيل  انتخابات 
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. آورده و آزادی انتخابات را اسباب ملعبه و مضحکه قرار دهيم به مجلس 
است که مردم بدون دخالت من و شما هر که را خودشان  انتخابات آزاد آن 

 )١۴(» .مجلس  بفرستند ح دانستند به صال
پس از پايان انتخابات دولت فروغی مستعفی و رضا شاه اول به سراغ  -  ١۵

دکتر مصدق . مصدق رفت و به او پيشنهاد رياست وزرايی ايران را داد دکتر 
او می گفت رضا شاه رئيس الوزراء را دولت به معنی دولت . داد جواب رد 
ر او اين  بود که  همه ماها را وارد کار کرده  و به اسم نظ. خواست حقيقی نمی 
شهرت ما تمام اعمال غلط را انجام داده و پس از  آن که همه را  ما و روی 

همين معامله را دو مرتبه با . عام کرد، عذرمان را بخواهد رسوای خاص و 
مرحوم مستوفی کرد، ولی من هيچ سودای رياست و  فروغی و يک مرتبه با 

. نداشتم از اين رو عطايش را به لقايش بخشيدم وای معارضه با رضاشاه پر
هم به اصرار مدرس و ساير وکال نخست  سپس شاه سراغ مستوفی رفته، او 

از مجلس تقاضای رأی تمايل به نخست  وزيری را قبول کرد، به شرط اينکه شاه 
نت پارلمانی  که آخرين دفعه از اين س رضا شاه هم برای . وزيری آينده را بکند

 ۵٢٠ص  -همانجا  -   ) ١۵. (پيروی کرد از زمان ناصر الملک مرسوم  شده بود 
مرحوم مستوفی «و در هنگامی که : مصدق در خاطراتش می نويسد -  ١۵

منزل من آمد  و هر قدر اصرار  الممالک  می خواست  رئيس الوزراء بشود، به 
ايشان وارد کار  شدند  و پس از   .کرد  وزارت خارجه را قبول کنم، سرباز زدم
چرا نظر . کار کناره گيری کردند مدتی که اخالقشان با ديکتاتوری نگرفت، از 

امثال او همکاری کند بلکه مقصودش  شاه فقيد اين نبود که با مستوفی الممالک و 
هستم  که مستوفی الممالک و امثال او  اين بود که بجامعه بفهماند، من آن کسی 

  .تعظيم می کنندبه من 
مرحوم مستوفی قبول کرد و طولی نکشيد  که استعفا کرد و هنگامی که من  
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سعد آباد، باغ خانم همدم السلطنه خواهرشان رفته بودم، می دانيد به من  در 
گفتم من تا ) رئيس الوزرای بعد( به حاج مخبر السلطنه « گفتند؟ فرمودند چه 

. »ب باشيد تا فرقتان در لجن فرو نرودام به گل فرو رفت، شما مواظ چانه 
عرايض و اطاله کالم، اين است که آنهائی که سنشان وفق نمی کند،  مقصود از 

وزراء، نمايندگان مجلس، نه تنها از ) رضا شاه( دوره ديکتاتوری  بدانند که در 
بلکه از رئيس شهربانی هم مالحظه داشتند و آنچه شهر بانی دستور  شخص شاه 

خوب به خاطر دارم که در دوره پنجم و .تخلف اجرا می کردند بدون می داد 
وقت که دولت اليحه ای پيشنهاد می کرد  و نمايندگان نمی  ششم تقنينيه، هر 

رئيس  –بدهند، موقع طرح آن، سرتيپ دمحم خان درگاهی  خواستند به آن رأی 
شور و  حاضر و حضوراو سبب می شد که نمايندگان بدون در مجلس  -نظميه 

  .تصويب کنند بحث  زياد، اليحه را 
و همچنين شرفيابی نمايندگان در روزهای دوشنبه به پيشگاه شاهنشاه، از 

جهت مقرر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره ای بکنند و آن ها  اين 
  .مجلس اليحه دولت را تصويب کنند در 

. ن نبودن آزادی، خود را تبرئه کنندبا اين حال وزرا و وکال نمی توانند به عنوا
که آنها مجبور نبودند کاری را قبول کنند تا  اين که نسبت به مملکت  چرا 

    )١۵(».کنند خيانت 
مرحوم ميرزا دمحم علی خان مستوفی فارس که «:  دکتر مصدقبروايت   – ١۶

 مرحوم مستوفی الممالک و ساير رجال به خوبی ايشان را می شناختند در سال
، يعنی بواسطه نداشتن درآمد ]بود[خيلی وضع زندگيشان غير معلوم  ١٣٠۶

 .کافی خوب نبود و يک معاش منظمی نداشتند
و طبق پروژه خود آن را بنا ] کرد[مرحوم داور پس از اين که عدليه را خراب 

نهادند روزی می روند به منزل مرحوم ميرزا دمحمعلی خان و ايشان را برای 
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البته کسی که معيشت اوغيرمنظم باشد از . ميز دعوت می کنندعضويت ديوان ت
چهار صد تومان حقوق عضويت ديوان تميزعرش را سيرمی کند و سرش را 

 .جای پايش می گذارد
خالصه با ايشان مذاکره و به قبول پست مهم عضويت ديوان تميز متقاعد می 

بروند دروزارت  ولی وقتی که ايشان درروزنامه خواندند که فردا بايد. شوند
عدليه قسم بخورند فوری برداشتند اين کاغذ را برای وزير عدليه نوشتندکه بنده 
شصت سال است حقيقتا مذهب وعقيده خودم را حفظ کردم وکارکردم، حاال اگر 
بيايم و قسم بخورم که برخالف قوانين دولتی رفتار نکنم شايد يک قوانينی وجود 

بنابراين خواهش می کنم مرا . به من اجازه ندهدداشته باشد که مذهب من آن را 
 .ازاين خدمت معاف کنيد

در آنن زمان چنين اشخاص با عقيده ای وجود داشت که روی پول به جائی نمی 
مثال مرحوم داور به من گفتند هرکس بيايد رئيس ديوان عالی تميز شود . رفتند

. ر تومان می شودهفتصد و پنجاه تومان حقوقش است، ولی اگر تو بيائی هزا
بنده عرض کردم شما که عقايد و نظريات مرا گوش نکرديد، من که عقيده به 

پس اگر من بيايم به عدليه پول مرا می کشاند به آنجا و . اصالحات شما ندارم
در دوره ششم که (البته در انجا هشتصد تومان از مجلس بيشتر می گيرم 

وقتی که ). ماهی دويست تومان بودنمايندگی مجلس را داشتم حقوق نمايندگان 
. پول بنده را به عدليه کشاند فردا هم پول بنده را می کشاند که حکم غلط بدهم

  )١۶(» .پس وقتی کسی برای پول يک جائی برود نمی شود به او اطمينان کرد
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   :توضيحات و مآخذ ◀ 

  پيشگفتار
  

  پی نوشت ها 
  
نشر اختران،    ،)تار  مرغ سحر در شب(هللا دروديان، دهخدا  ولی: به نقل از - ١

  ٢٣، ص ١٣٨٢
  .١٣٧٣، انتشارات ناهيد، تهران بزرگمهر جليل خاطرات«سرهنگ بزرگمهر  - ٢ 

     ٣۴٣و  ٣۴٢  ص 
،  ايرانيان انگلستان سايت »و گو با شهردار تهران در دوران مصدق  گفت« -  ٣

  ٢٠٠۶ یجوال ٢٨ - ١٣٨۵مرداد  ۶ جمعه
 ٢٧٠زل غديوان حافظ ،   - ۴ 

- ١٢،  صص  ١٣۶٠خرداد  –» آشفتگی در فکر تاريخی« فريدون آدميت  - ۵
١٢  

  

  مصدق و خاطرات◀
  پی نوشت ها 

  
 عبدهللا  کوشش به بزرگمهر جليل يادداشتهای –مصدق دکتر سياسی رنجهای - ١ 

  )٩ ص ١٣٧٧ – ثالث نشر-برهان
   ١١ ص -   بزرگمهر جليل يادداشتهای –مصدق دکتر سياسی رنجهای  -٢   
 –ايرج افشار : گردآوری –مصدق  و مسائل حقوق و سياست  -٣  
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  عالمه علی  اکبر دهخدا
  

 
در »  شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران« اب باقر عاقلی ، در کت

دانشمند و محقق و نويسنده : بارۀ عالمه  علی اکبر دهخدا اينگونه شرح می دهد
ش در  ١٢۵٨در . و روزنامه نگار، فرزند خانباباخان از مّالکين قزوين است 

بی تحصيالت خود را از پنج سالگی شروع کرد و به علوم اد. تهران متولد شد 
و ادبيات عربی و فقه و اصول و رياضيات قديم و حکمت تا حدی بصيرت يافت 
، سپس وارد مدرسه ی علوم سياسی شد و آن مدرسه را به اتمام رسانيد و مدتی 

دهخدا قبل از . نيز نزد آقاشيخ هادی نجم آبادی مجتهد معروف درس خواند 
و چند سال در وين مشروطيت به اتفاق معاون الدوله غفاری به اروپا رفت 

در اين مدت به آموختن زبان های خارجی و تکميل معلومات خود . اقامت گزيد 
در اوايل مشروطيت به ايران آمد و با کمک دو تن از دوستان خود به . پرداخت 

نام قاسم تبريزی و جهانگير خان شيرازی ، روزنامه ی معروف صور اسرافيل 
و " چرند و پرند " آن روزنامه تحت عنوان را انتشار داد و مقاالت دهخدا در 

سر و صدای زيادی ايجاد کرد و سبک جديدی در ادبيات " دخو " با امضای 
 .فارسی ايجاد شد 

دهخدا مطالب سياسی و جدی را غالباً با عنوان فکاهی در روزنامه انتشار می 
پا تبعيد بعد از تعطيل مجلس اول ، دهخدا و جمعی از آزادی خواهان به ارو. داد 

در اروپا با کمک عده ای از آزادی خواهان چند شماره روزنامه ی . شدند
بعد به ترکيه رفت و در آن جا روزنامه ی سروش . صوراسرافيل را انتشار داد 

بعد از فتح تهران و سقوط دمحمعليشاه، به تهران آمد و در دوره . را منتشر نمود 
  . به وکالت مجلس انتخاب گرديد ی دوم مجلس از طرف مردم تهران و کرمان 
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و به رياست مدرسه ی عالی علوم . بعد از خاتمه ی مجلس، سياست را رها کرد 
در سال . سياسی منصوب شد و سال ها رياست آن مدرسه را عهده دار بود 

که دانشگاه تهران تشکيل يافت، دهخدا به رياست دانشکده ی حقوق و  ١٣١٣
. درآن سمت مستقر بود١٣٢٠گزيده شد و تا شهريورعلوم سياسی واقتصادی بر

 .خيلی از رجال و سياستمداران ايران از شاگردان دهخدا بودند 
از جمله تأليفات انتشار . دهخدا تأليفات متعددی دارد که برخی انتشار يافته است 

ديگر از کارهای علمی و ادبی او . يافته ی او امثال و حکم در چهار مجلد است
يوان منوچهری و تصحيح ديوان حافظ و فرهنگ فرانسه به فارسی تصحيح د

ولی شاهکارخدمات فرهنگی او لغت نامه است که تا ابد نام او را جاويدان . است
لغت نامه فرهنگ جامعی است ازلغات فارسی وعربی واروپايی . خواهد ساخت

مه مستعمل در فارسی و اعالم که نتيجه ی کوشش و تالش پنجاه ساله ی عال
قريب سه ميليون لغت ازروی متون معتبر اساتيد نظم و نثر فارسی . دهخدا است

و عربی در رشته های تاريخ، جغرافيا ، طب، هيئت، نجوم، رياضی، حکمت و 
 .کالم و غيره فراهم گرديده است 

ماده ی واحده ای به تصويب رسانيد و نام  ١٣٢۴مجلس شورای ملی در سال 
خدا تصويب نمود و چاپ آن را مجلس شورای ملی عهده لغت نامه را به نام ده

دراين مجلدات، عالوه برمعانی لغات از نظم و نثر متقدمان شواهدی . دار گرديد 
در لغت نامه يک دوره مفصل از دستور زبان فارسی آمده . نيزعرضه شده است

 .است 
.  عالمه دهخدا گاهی شعر می سرود و ديوانی از اشعار وی منتشر شده است

  ش، اتفاق افتاد و برای اتمام کارهای علمی او سازمانی  ١٣٣۴وفات او در سال 
کوشش و تالش او تاکنون بی . به نام سازمان لغت نامه ی دهخدا تأسيس شد

 .سابقه بوده است 
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عالمه دهخدا با وجودی که سال ها دور از سياست به کار عظيم تحقيقی خود 
داشت، مع الوصف در دوران نخست وزيری دکتر مصدق و جريان ملی اشتغال 

ً نهضت ملی را تقويت می  ً و قلما شدن نفت او را ياری و معاونت نمود و قدما
در همان ايام در بين مردم اين مسئله قوت گرفته بود که اگر رژيم ايران به . کرد

هوری از جمهوريت تبديل شود هيچ کس بهتر و شايسته تربرای رياست جم
به . مرداد، دهخدا مورد بغض و کينه قرارگرفت ٢٨بعد ازکودتای . دهخدا نيست

 .هنگام مرگ دستور داده شده بود ازاو تجليل نشود 
 .خدمات دهخدا چه به مشروطيت وچه به ادبيات فارسی قابل ستايش بسياراست

)١(  
 
می » ی دهخدا و نهضت مل« ناصر تکميل همايون در نوشته ای تحت عنوان * 

پس از پايان جنگ جهانی دوم ، بی آن که دوستی های دهخدا و دکتر « : نويسد
مصدق  فراموش شود  يا بر خالف رفاقت های امروزی، خدشه يی در آن وارد  
گردد، دهخدا در فرهنگ و ادب و تاريخ و انتشار لغت نامه تالش کرد و دکتر 

خود را در مسير استقالل  مصدق با ورود به مجلس چهاردهم ، مبارزات سياسی
و آزادی پيگيری کرد به دالئلی که اکنون  روشن شده است عوامل وابسته ی 

آغاز شده بود، ممانعت می کردند،  ١٣١٨استبداد از انتشار لغت نامه که از سال 
دهخدا . دوباره تصميم گرفتند که درچاپ لغت نامه اقدام شود ١٣٢٢اما در سال 

در صدد برآمد کتاب لغت نامه ی مرا که درحدودکه  دولت« : خود نوشته است
در حدود چهل هزار صفحه ی پنجاه سطری سه ستونی ست، به چاپ  رساند و 
درتمام اين مدت به قدری مشکالت پيش آوردند که بيش ازپانصد صفحه به چاپ 
نرسيد و از دی ماه سال گذشته هم به عللی که بر بنده  مجهول است، به مطبعه 

خورشيدی، دکتر   ١٣٢۴اما دردی ماه » .که اين کتاب چاپ شود قدغن شد
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مصدق، نماينده ی تهران، به دفاع از انتشار مجدد لغت نامه ی دهخدا مطالبی 
همان ماه تصميم  قانون در باره ی  چاپ  لغت  ٢۵در مجلس  بيان کرد و در 

را به ملت مرحوم دهخدا پيش از در گذشت  خود ، لغت نامه . نامه اتخاذ  گرديد
  .ايران بخشيد

  هم آهنگی های دهخدا با نهضت 

مرحوم دهخدا بر کوشش های علمی، نخستين حرکت اجتماعی و فرهنگی خود  
» جمعيت مبارزه با بی سوادی « را در دوره ی نهضت ملی ايران،  با تأسيس 

پديد امد و دهخدا در اعالميه يی که  ١٣٢٩انی  جمعيت در اسفند ماه . آغاز کرد
دست « صادر کرد، چنين نوشت  ١٣٣٠به نام جمعيت در ارديبهشت ماه 

استعانت و توسل به سوی هرايرانی  شهر ده نشين  و احشام پرور  که خواندن  
و نوشتن می داند  دراز و از او تمنا می کند  که در هر  مسلک و دين و  مذهب  

  »ی سوادان کندکه هست  هفته ی يک يا چند ساعت وقت خود را  صرف تعليم ب
جالب آن  است که در مصاحبه يی از عالمه پرسيده شد که چه گونه از امکانات 

تهای دوره ی شاه را به خوبی می شناخت، لدولتی استفاده خواهد کرد؟ اوکه دو
اگر پای دولت را در اين کار . بهتر است دولت دخالت نداشته باشد« : پاسخ داد

اقدامات کار » .ان از خزانه ی ملت باز می شودبازکنيم، راه  تازه يی برای دزد
به دستان دولتی گذشته در پيکارهای تبليغاتی خود عليه بی سوادی، نشان داد که 

  .تشخيص دهخدا  درست بوده است
مرحوم دهخدا که ازعصر مشروطيت بدين سو، دکتر دمحم مصدق  را می شناخت  

استقالل طلبی و آزادی و  و به پاکی و پاکدامنی و صداقت و درايت او و شور
ازادی خواهی آن بزرگمرد آگاهی کامل داشت، با تمام  قدرت خود را در سنگر 
مدافعان فرهنگی نهضت ملی ايران قرار داد و زمانی که دولت ملی گرفتاری 
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مالی داشت ، با آن که عالمه دهخدا خود از موقعيت مالی چشمگيری برخوردار 
دکتر مصدق  در .  د هزار لایر تقديم  دولت کردنبود، طی نامه يی مبلغ  يک ص

  :نامه يی  محبت آميز  به دهخدا چننين نوشت
و رادمردی جناب عالی  متشکريم  که درعين ] کذا فتوت؟[ از مراتب قدرت « 

بحران منافع  و فقدان مالی ، با ارسال  چک يک صد هزار ريالی در کمک  به  
مناسبت نزديکی ايام انتشار اوراق بهادار  آمال ملی  پيشوا  شده ايد، اما به 

می خواهم که آن را مسترد کنم تا در موقع خود معادلی آن  اجازهقرضه ی ملی، 
را از اوراق خريداری فرماييد قطع دارم  که آثار اين ايثار در پيشرفت منويات 

  ».دکتر  دمحم مصدق. ملی بسيار  خواهد بود
اليسم واستعمارزخم خورده ی انگلستان تحت زمانی که مرتجعان وابسته به امپري

به مخالفت با نهضت ملی ايران » دفاع ازقانون اساسی « عنوان فريبندهی 
خود را بار ديگر به حرکت » صوراسرافيلی « برخاسته بودند دهخدا قلم سحار

  :در آورد و نوشت
 تمام قوانين و نظامات و دستگاههای سياسی و اداری برای مملکت است، نه« 

استقالل مملکت و ... مملکت برای آن ها، حتا بايد گفت اگر روزی خدای نکرده 
قانون اساسی در دو جهت مخالف يک ديگر قرار گيرند، زعمای هر قوم  در 

آن . هر زمان  قوانين اساسی را بايد فدای مملکت کند و نه مملکت را فدای قانون
زنند، بايد بدانند که مردم ها که امروز سنگ طرفداری  قانون را به سينه می 

فريب آن ها را نخواهند خورد و همه کس به علت مخالفت آ نها با نهضت ملی 
  ».ايران کامالً  واقف است

در همين مقاله، دهخدا همه ی مردم  را دعوت می کند تا از اظهار نظر خود 
گو داری نکنند و تداوم  نهضت ملی ايران  را که با مشروطيت  پيوند دارد، باز

وی در آخرين جمله های خود درآن مقاله ی شيوا تاريخی يادآور می شود . نمايند
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نهضت را کسی به وجود نياورده ، نهضت خود به خود به وجود آمده «  : که
  )٢( ».است و سير خود را خواهد کرد

   
که در روزنامه » دهخدا و نهضت ملی ايران« خسرو ناقد در مقاله خود بنام  *

را در متن آن نوشته » پيام دهخدا در آستانه کودتا« درج شده بود،  اعتماد ملی
 : آورده است  و چنين می نويسد

تير ماه همان  ٢٣و مصاحبه در  ١٣٣٢تير ماه  ٩شنبه  پيام دهخدا در روز سه
شد درج  سردبيری دکتر حسين فاطمی منتشر می که به» باختر امروز«سال در 

ش از وقوع كودتا عليه دولت ملی دكتر روز پي ٣۵شده بود؛ يعنی درست 
ساز، نهضت ملی را  دهخدا در آن مقاله و در آن روزهای سرنوشت. مصدق

نامد وهموطنانش را چنين مخاطب قرار  خواهی می تداوم جنبش مشروطه
 :دهد می
كند وظيفه  در اين موقع كه وطن عزيز ما لحظات بحرانی عظيمی را طی می«

داند بيان كند و هموطنان خود  خير و صالح مملكت میهر فرد است كه آنچه را ب
و بهمين علّت . های مخرب اجانب متوجه سازد جريانات روز و سياست را به

نگارنده اين سطور كه عمری ازنزديك ناظر جريانهای وقت بوده و هميشه هدفی 
در دوره زندگانی خود جز استقالل و آزادی مملكت و ترقی و تعالی ملت نداشته 

ين احساس كرد كه در اين موقع خطير بايد از اظهارنظر خودداری نكند مبادا چن
 .در آينده پيش وجدان خود شرمسار شود

خواهی ايران اساساً  هموطنان عزيز بايد بخاطر بياورند كه نهضت مشروطه
شاهد اين دعوی . نهضت ضد استعماری بود و هدفی جز استقالل مملكت نداشت

ن مرحوم در عروةالوثقی وروزنامه قانون و ثريا و پرورش الدي مقاالت سيّدجمال
توضيح آنكه مردم . بيك وامثال آن است و حبل المتين كلكته و كتاب ابراهيم
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ديدند اجانب دارند بر تمام شؤون مملكت مسلط  پرست مملكت چون می وطن
 شوند و با تحصيل امتيازات دايم ُخرده ُخرده استقالل اقتصادی و سياسی ما می

مقاصد سوء خود با كمال سهولت بر يك تن  برند و برای وصول به را از ميان می
شود بعلت ضعف نفس او يا بوسيله تهديد يا  از مردم ايران كه شاه ناميده می

اند در صدد برآمدند كه وضع را تغيير دهند و در مقابل  شده تطميع او مسلّط می
ديگر رژيم مشروطه را در ايران اجانب مردم را بيدار و مجهز كنند و بعبارت 

 ...مستقر نمايند
شود اساس نهضت مشروطيت ايران اوالً همان  بنابراين چنانكه مالحظه می

طلبی وضد استعماری و برای جلوگيری ازدادن امتيازات متوالی  نهضت استقالل
روسيه تزاری و انگلستان بوده و موضوعات ديگر هر اندازه هم مهم باشد در  به

اين يادآوری . وم از اهميت قرار گرفته و از لوازم مشروطيت بوده استدرجه د
از آن جهت است كه هموطنان عزيز بدانند نهضت ملّی امروز ايران در اساس 
با نهضت مشروطيت يكسان است و امروز هم ملت ايران هيچ امری را ولو 

گان برابر م باشد با استقالل اقتصادی وسياسی مملكت وقطع ايادی بيگانهبسيارم
كند و همه چيز را در صورت لزوم فدای اين هدف عالی خواهد كرد و غير  نمی

زيرا تا سلطه اجانب از مملكت قطع نشود و ملت ايران . از آن هم نبايد باشد
روی پای خود نايستد هيچيك از مفاهيم آزادی و دمكراسی و ترقی و تعالی 

 ...پذير نيست لی تحققمملكت و حتی ديانت و اخالق و ساير آرزوهای م
امروز تكليف عموم ملت ايران از وضيع و شريف، كوچك و بزرگ اين است 

دولت ملی و نهضت ملی كمك كنند و از بذل جان و مال در  كه با جان و دل به
 ».راه توفيق نهضت خودداری ننمايند

بعد از کودتای بيست و هشت مرداد سی و دو نيزدهخدا در دفاع از حقانيت 
واسطه  ای از پا ننشست و با وجود آزار و اذيتی كه به ملی ايران لحظه نهضت
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طرفداری ازشخصيت دكتر مصدق بر او روا داشتند، در جريان محاكمه مصدق 
ياری سرهنگ جليل بزرگمهر، وكيل تسخيری دكتر  آوری اسناد وداليل به با جمع

ق و سخنان زيرا دادستان نظامی كه در برابر دفاعيات مصد. مصدق برخاست
ای  حربه ناجوانمردانه پروای اوپاسخی نداشت و عاجز و درمانده بود، دست به بی

دينی را به مصدق نسبت داد؛ يعنی آنچه امروز نيز  اساس بی يازيد و اتهام بی
باری، سرهنگ . دهند دکترمصدق نسبت می  هنوز برخی ازروی عناد، به

ه دهخدا در اختيار او گذارد، بهره هائی ك بزرگمهر در رد اين اتهام از يادداشت
  )٣(.بسيار برد

  
 کوچه پس يک بزرگی اين به تهران« نصرت هللا امينی  در پاسخ اينکه چرا  *
  :می گويد»  است، نشده نامگذاری دهخدا عالمه يعنی زمان، فردوسی نام به

 در چرا که مضمون اين به خواندم، نشريات از يکی در ای مقاله قبل چندی
 دهخدا عالمه يعنی زمان، فردوسی نام به کوچه پس يک بزرگی اين به تهران

 درآن مختصر بطور که نوشتم مقاله اين به پاسخی بنده است، نشده نامگذاری
 .شد درج روزنامه

 ايرانشهر خيابان يکی داشتيم، ايرانشهر خيابان دو بودم، درشهرداری وقتی من
 عالمه منزل چون. پاستور خيابان موازات به هم يکی و فرصت موازات به

 را خيابان اين مصدق، دکتر از اجازه کسب با بود ايرانشهر و فرصت بين دهخدا
 ودر شد حک نام اين مرمری سنگ بر و کرديم نامگذاری دهخدا خيابان نام به

 حتی گرفت، قرار دهخدا نام کاشی هم خيابان پايين و باال گرديد، نصب خيابان
ً  خودم  بود نام اين. کنند عوض راگفتم آنجا ومهر رفتم محل پستخانه به شخصا

. يافت انتشار قراردادکنسرسيوم ضد اعالميه مرداد وهشت بيست از بعد تااينکه
 آقای بودم، گردانش تعزيه هم من خود و بودند کرده امضا آنرا دانشگاه استاد ١٢
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 ...بودند کرده امضاء را اعالميه هم فيروزآبادی... ا وآيت صالح الهيار
 کردند، امضاء ايشان بود، نسخه سه دهخدا آقای خدمت بردم را اعالميه من

 را چی من کردند امضاء صالح الهيار آقای وقتی: گفت. بخوانيد آقا: گفتم
 دانشگاه رئيس سياسی دکتر کنند، اخراج را دانشگاه استاد ١٢ تا بخوانم؟خواستند

 امضا را آقايان اخراج ابالغ زاهدی کابينه فرهنگ وزير جعفری نرفت، بار زير
 دوازده« کلمات اول( »داد« نام به کردند باز شرکتی استادان اين از بعد.کرد

 کشيد کنار و نکرد دخالتی شرکت آن در معظمی دکتر چون بعد) »دانشگاه استاد
 هم را دهخدا خيابان اسم) »دانشگاه استاد يازده« کلمات اول( »ياد« شد شرکت
 و بود) ترکيه اسبق جمهور رئيس( بايار جالل خيابان سما مدتی کردند، عوض

 همين هم حال به تا که گذاشتند آن روی را ايرانشهر قديمی اسم همين سرانجام
 .است باقی اسم

 دو تو فالنی: گفت من به روز يک بود، زمان استاد طنز در که دهخدا مرحوم
 روی را نم اسم اينکه شوق از شب يک کردی، حرام من بر را خواب شب

 خيابان روی از مرا اسم اينکه غصه از هم شب يک و اند گذاشته خيابان
  ) ۴( !!اند برداشته

  
اين چنين ادامه » دهخدا  ونهضت ملی « تکميل  همايون  بدنبال  نوشتۀ خود   *

دکترمصدق نيز به دليل شناخت کامل از مرحوم دهخدا، همه گاه به : می دهد 
قی او احترام می گذاشت ميهن دوستی و ملت خواهی علم و تقوا و فضايل اخال

. "هللاُ يُقدّر و العَبدُ يُدبّر". روز گار تقدير ديگری پيش آورد. او را می ستود
آن . خورشيدی ١٣٣٢روزهای سخت گذرتصميم گيرهای نيمه ی دوم مردادماه 

  .دو بزرگوار را به هم  نزديک تر کرد
که شاه سابق، ايران را ترک  ١٣٣٢ه مرداد ما ٢۴پس از کودتا ی نافرجام  
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کاربه دستان حکومت ملی را بر آن » تشکيل شورای سلطنت« کرد، انديشه ی
. داشت که استاد علی اکبر دهخدا را برای رياست شورای سلطنت دعوت نمايند

مرحوم دهخدا با آن که خطر ناک بودن اين تعهد را می دانست، اما موافقت 
آن روز ايراد » راديو تهران « داشت و گفتاری نيز ازشجاعانه ی خود را اعالم 

  .کرد که به دستور دولت روز چندين بار تکرار شد
ايجاد شورای سلطنتی درغياب « : با آن که آقای همايون کاتوزيان نوشته است

شاه به رياست علی اکبر دهخدا لغت شناس  فرهنگ نويس معروف، مورد بحث 
  .»قرار گرفت، اما پيگيری نشد

اما واقعيت اين بود که هماهنگی دهخدا با نهضت مردم ايران در آن روز های 
سخت گذر تاريخی، اميدهای فراوانی به وجود آورد و از گوشه و کنار شهر 

دکتر مصدق در مقام پست اجرايی نخست وزيری باقی خواهد : شنيده می شد که 
همانندی حکومت، ماند واستادعلی اکبردهخدا رييس جمهورايران خواهد شد ودر

  .ايران را با هند مقايسه می کردند
  

  دهخدای عصر مقاومت
  

قشون کشان « با دريغ واندوه، قدرت امپرياليستی آن روزگار که اکنون 
در مشرق زمين شده اند و نهاد حقانيّت از دست داده ی سلطنت » دموکراسی 

صيل ملی وابسته و کانون های ارتجاع و جهل و بهره کشی، برخواست های ا
مرداد  ٢٨انسانی و فرهنگی و دموکراتيک ملت ايران چيرگی يافتند و کودتای 

را پديد آوردند که چون با خزان و زهر آگين همه ی برنامه ها و آرزو ها را 
عزيزان به ذلت  » !کارگروهی سره شد کاروانی زده شد،«.درهم ريخت

  .ظاهری  نشستند  و ناکسان به قدرت  تکيه زدند
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يکی ازعزيزترين عزيزانی ) دخو(= عالمه علی اکبر دهخدای قزوينی  استاد
غالم صفت حلقه به گوش بيگانه، کينه ی او را دردل » نودولتيان « بود که 

  .گرفتند
روزی پس از کودتای شوم، جالد شاه، سرلشکرآزموده، به منزل دهخدا آمد و 

» طنت را پذيرفتيد؟چرا رياست شورای سل«: باادب سالوس کارانه به استاد گفت
ديکتاتوری ديگرآدمی باقی نگذاشته « : آن دريا دل عهد بسته با ياران پاسخ داد

  ».بود، به سراغ  من آمدند
چند بار فرماندار نظامی او را تحت فشار قرار داد ويک بار هم استاد را احضار 

  .کردند و از قرارمورد بی مهری قرار گرفت
دل و دماغی برای کارهای دقيق علمی در استاد  در دوسال و نيم پس از کودتای،

غالباً مريض بود و بسيارضعيف شده بود، اما در همان  حال اعتقاد . باقی نماند
  :داشت

تنها خداوند .ما از شاه تا گدا مهمان های چند روزه يا چند ساله اين مملکتيم « 
ه اجداد اين مملکت مال اخالف ماست همانطورک.متعال است که جاويدان است 

برای چند روزه کامرانی خود .ما به ما سپرده اند مابايد به اخالف خود بسپاريم 
  ».نبايد راضی شويم که مورد نفرت معاصرين ونفرت ولعن فرزندان خود شويم

دهخدا به روشنی می ديد که کشورزير سلطه اجانب رفته است واستيالگران 
. قارت می نگرندحديده ی خارجی هنوز هم مردم مسلمان مشرق زمين را با 

: وی بی آن که فريفته ی هيچ يک ازقدرت های خارجی شده باشد، اعتقاد  داشت
: در مورد  تلقی آنان نوشته است» .برای ايرانی، خارجی همه يکسان است« 
فکر اروپا کهنه شده است و هنوز افکار کهنه در آن ها نسبت به شرق جای «

ن باور کردنی  نبود، اما امروز در پی نهضت اين سخن شايد در آن زما»  .دارد
های رهايی بخش و انديشه گری مردم آسيا و آفريقا، واقعيت های فرهنگی جهان 

  : آشکار تر شده است 
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  :افزوده است» تمدن« دهخدا  با تبيين علمی خود از 
اما تمدن، اين کلمه که در فرهنگ های شما خيلی مبهم است، در پيش ما خيلی « 

کمال مطلوب است که از زمان های بسيار بسيار قديم رو به آن می  روشن و
  .رويم و سکته و وقوف وقتی ست که دچار چنگيز ها و تيمورها بشويم

يکی تمدن  يکی تمدن معنوی و روحی و :تمدن را ما دوقسمت می کنيم 
 مکانيکی، از قسمت اول شما بهره مند  نيستيد و هيچ مددی هم به آن  نکرده ايد، 
بلکه برای اختالط و امتزاجی که با اقوام  وحشی و آدم خوار در خون و اخالق 

دير يا زود . پيدا کرده ايد، قرن ها هر چه ممکن بود، سير تمدن را کندتر کرديد
اما در تمدن مکانيکی، کسی  دست ما . او را مغرب بايد از مشرق  اقتباس کند

  ».مشغوليم و خيلی هم با سرعت . را نبسته است
مرحوم دهخدا هم آهنگ با گروهی از شخصيت های سياسی، روحانی واستادان 
دانشگاه، وکالی دادگستری ونمايندگان احزاب ملی، درمخالفت با قرارداد 

کنسرسيوم، نامه ی سر گشاده يی را امضا کرد  که يکی از منشورهای مبارزات  
نامه سرگشاده اعالم در پايان آن . حق طلبانه ی ملت ايران به شمار رفته است

  :گرديد
شروط و کيفيات امضاء و تصويب و مبادله  هرقراردادی را که با چنين قيود و «

االثر   يکن و ملغی لم ی ملت ايران نيست وباطل وکان نمايند منبعث وناشی از اراده
  ».آور نخواهد بود وجه الزام هيچ باشد و برای ملت ايران به می

 مصدق در زندان بود و دادگاه  ظالمانه ی فرمايشی دهخدا درزمانی که دکتر دمحم
عليه او، بيش ترين تالش ها را می کرد، نه تنها به حکومت کودتا تمکين نکرد، 

سرهنگ جليل بزرگمهر از . بلکه با ياری ياربا وفای زندانی خود برخاست
ارسال يادداشت هايی ياد می کند که قرائت آن دردادگاه توسط دکتر مصدق  

  .....يار مهم بوده استبس
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  مرگ دهخدا
  

گويی آسمانن می گريست . ، روزی بارانی بود١٣٣۴روز هشتم اسفند ماه 
دانشکده ادبيات را در آن . »در شمار خرد هزاران بيش بود« برمرگ مردی که 

بود، با کمک دانشجويان تعطيل )  باغ  قديم نگرستان( زمان در سه راه  ژاله 
.  ان ايرانشهر آمديم تا در مراسم  تشييع جنازه شرکت کنيمکرديم و همه به خياب

چه زمانی که خبر . از ترس نيانده بودند» افاضل و علما و ادبا « بسياری از
درگذشت بزرگترين عالمه زمان را به شاه  گفته بودند، او نابخردانه پاسخ داده 

  ».به دََرک که ُمرد می خواست رييس شورای سلطنت  بشود« :بود
ما مردان وفادار و تنی چند ازروحانيون آزاده و دانشجويان دانشکده های ديگر، ا

کسبه و بازاريان غيرتمند مصدقی، احترام به استاد بر تهديد رژيم برتری داده و 
ً آور نحسنتين  رييس جمهورملی « برای وداع با شخصيت برجسته يی که معنا

که ساليان دراز کانون ) ايرانشهر اول خيابان ( می دانستند، در خانه اش » ايران
  .جوشان فرهنگ ايران زمين  بود، حاضر شدند

در آغاز تصميم به اين بود که جنازه را به مسجد سپه ساالر ببرند و از آن جا  
مرحومان (مرحوم الهيار صالح به خواهش دوستان حاضر. تشييع به عمل آيد

ادان و رهبران  نهضت دکترعلی اکبرسياسی، دکترغالمحسين صديقی وديگراست
، به حسين عالء وزيردربار، تلفن زد و طبق معمول نوعی اجازه )مقاومت ملی
پس از .  »از شاه می پرسم واطالع می دهم « : حسين عالء گفت. خواهی کرد

مسجد مجد يا جای ديگر تشييع   اجازه نفرمودند و گفتند از «: مدتی اطالع داد که
  .»کنند

هگين شده بودند، خواستند استاد عالمه ی خود را در حاضران مجلس که اندو
 کنارقبربزرگ شيعه،ابوالفتوح رازی رحمت هللا عليه،درجوارحضرت عبدالعظيم
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به خاک سپارند، همان جايی که يار ديرين دهخدا، عالمه ی مرحوم  دمحم ) ع( 
بار ديگر از آقای صالح  خواسته  شد تا با حسين عالء  . قزوينی، مدفون است

اين بار هم قرار شد وزير دربار از شاه  بپرسد و پاسخ . تماس برقرار شود
  !شاه مخالف است ومی گويد ببرند جای ديگر: بازجواب رسيد که . گويد

اندوه حاضران چند برابر شد و سرانجام مردم مصمم تهران جنازه را بر دوش  
کبار حرکت می پيشاپيش جنازه، شادروان داريوش فروهر با چشمانی اش. گرفتند

جمعيت به سمت اين بابويه حرکت کردند تا جسد يار وفادار مصدق  را در . کرد
  .جوار تربت شهيدان سی ام  تيرماه  به يادگار گذارند

مفبره شهيدان راه استقالل و آزادی ايران و . درابن بابويه باران بيداد می کرد
حسين فاطمی ، در  مزار سيد بزرگوار، وزيرامورخارجه ی حکومت ملی، دکتر

  .آن شست  وشوی آسمانی، جالل حزن انگيزی داشت
نماز برجنازه ی استاد عالمه دهخدای قزوينی به امامت عزيز مرد ديگری از 
سالله سادات قزوين وازعالمان مجاهد ودلير و روشن بين، مرحوم حجت 

برگزار  حاج سيد ضياءالدين حاج سيد جوادی اعلی هللا مقامه االسالم و المسلمين
  .گرديد

ما جوان .  قطرت باران و اشک های سوزان راهيان حقيقت با هم همسفر شدند
ها ی آن روز که بيش از بزرگان خود در تالش ودوندگی بوديم، بی اغراق  
نيمی از بدن مان گل آلود شده بود و آب باران از سر و گردن مان می ريخت  و 

ما نيز، آن روز چه شکوه  غم  واره  بزرگان ما، استادان و پيش کسوتان سياسی
  .يی داشتند

دهخدا، مردی بود از تبارصداقت و فرهنگ، فرزانه يی بود که هيچ  گاه علم  
بی اندازه نسبت به مردم و دردهای آنان دلسوز . از مردم نخواست را به دور

شفقت را در گرو تالش می دانست و تالش را در خط استقالل و بود و اين مهر
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  )۵(.، چه در نظام زير سلطه، همه ی تالتش ها را بی فايده می دانستايران
   

از عالمه دهخدا  در ،"گيريد همه از دل و جان راه مصدق" شعرحماسيده سرو
    :  دراينجا می آورم  حمايت حکومت ملی دکتر مصدق

  
  

 ! آزادگی افسُرد، بیایید بیایید   کجایید ؟ کجایید ؟           ! ای مردم آزاده 
 !در قصه و تاریخ چو آزاده بخوانید                مقصود از آزاده شمایید شمایید 

 !عظیمید             گسترد چو بال و پرتان فرِّ همایید * چون گِرد شود قوّتتان طَود
 *!شبهه شما روشنی چشم جهانيد                در چشمه ی خورشید شما نور و ضیایید بی

 بر مشرق رنجور دوایید و شفایید     ِخرَدِ خویش به هر درد        با چاره گری و 
 انگشت نمایید* اندر خِرَد و فطنت    در توده ای از مردم یک تن ز شمایان         
 ، سه حرفی ز هجایید»دال«و » ر«و » میم«نه      مَردید شما یکسره از تُخمه ی مردان         

 کوشید که یک َلخت بر آن ها بفزایید   راست            بسیار مفاخر پدرانتان و شما
 هین جنبشی از خویش که از اهل سرایید      مانا که به یک زاویه ی خانه حریقی ست  

 یک بار دگر پنجه ی شیری بنمایید    این روبهکان تا طمع از ملک ببّرند            
 با جلدی و چاالکی زودش بربایید    اندر کفتان چوگان، وین گوِی به میدان       
 *نه و نه نابنوایید* و عُّدت* بی عِّدت    هر چیز ز هر باب شما راست مهیّا            
 *و نه جُفایید* مشهود و عیان، نه زبدید     سیلید و عدو روب به هر بوم و به هر بَر    
 ه بس ُعقده گشاییداین بسته گشایید ک    بس عقده گشودید به اعصار و کنون هم    

 ، نه در صلح و صفایید*در حرب و وغایید   و شمشیر و نه زوبین   * منهید ز کف ناچَخ
 کاندر کفتان هست از آن سر مگرایید  بنمود مصدقتان آن نعمت و قدرت              

  زین راه درآیید اگر مردِ خدایید    گیرید همه از دل و جان راه ُمصدَّق          
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  نوشت ها  پی
  
،  )مجلد دوم (باقرعاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصرايران - ١

  ۶٨۵ -  ۶٨٧صص  -١٣٨٠نشر گفتار ، نشر علم ، 
،ماهنامه  حافظ  شمارۀ  » دهخدا ونهضت ملی « دکتر ناصر تکميل همايون  - ٢

  ١۶ – ٢٠صص  – ١٣٨٣اسفند  -  ١٢
فروردين  ٢٢ی، زنامه اعتمادملرو»ايران یدهخدا ونهضت مل«خسرو ناقد  – ٣

١٣٨۵.  
  سايت ايرانيان انگلستان  – ۴
     ١٢، ماهنامه حافظ شمارۀ  »دهخدا و نهضت ملی«دکترناصرتکميل همايون - ۵
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  فصل دوم

  نصرت هللا خازنی رئيس دفتر دوران نخست وزيری ◀
   دکتردمحم مصدق

  
  

ای  دمحم مصدق، گوشهنصرت هللا خازنی رئيس دفتر دوران نخست وزيری دکتر 
  :از خصوصيات و فضيلتهای انسانی ايشان را چنين می گويد

  
  .دهيد ارائه لطفا  شناسنامه مختصری از خود* 
  

تحصيالت . در تبريز متولد شده ام ١٢٩۶من نصرت هللا خازنی در سال  * 
وارد  به تهران آمدم و ١٣١۴ابتدايی و متوسطه را درزادگاهم گذراندم و ازسال 

مدتی در . ليسانسم را گرفتم ١٣١٧رشته قضائی شدم و در سال  –شکده علوم دان
بعد . دادگستری و بعد از حدود يک سال در بانک ملی ايران مشغول به کار شدم

چون جزء پنج نفراول دانشکده بودم، انتخاب محل خدمتم . رفتم به خدمت وظيفه
  .شغول خدمت شدمبا خودم بود ومن تهران را انتخاب کردم و در تهران م

  زمينه آشنائی شما با مرحوم مصدق چه بود؟* 
  

بعد از اينکه خدمت وظيفه را تمام کردم با اصرار يکی از دوستان  :خازنی* 
که حکومت  ١٣٢۵درسال . پدرم به وزارت بهداری رفتم و درآنجا استخدام شدم

قای دکتر قوام السلطنه ساقط و وزير بهداری وقت آقای دکتر يزدی کنار رفت، آ
ارتش آمريکا، پس از پايان جنگ، يک بيمارستان فوق . اقبال وزير بهداری شد
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 ٣٠ -  ۴٠خمسه با خرمشهر. خرمشهرداشت) خمبه(العاده مجهزی در خمسه
آقای دکتر اقبال از من خواست که چون وزارت بهداری . کيلومتر فاصله داشت

هزار دالر از ارتش  ٢٨٠يا  ٢۶٠لوازم و تجهيزات آنجا را بعد از خاتمه جنگ 
آمريکا خريده است، شخصا بروم و آن بيمارستان را تحويل بگيرم و همه 
لوازمش را صورت برداری کرده  به تهران حمل کنم تا انها را در تهران بين 

در بيمارستان ارتش آمريکا تجهيزات مدرن و گرانبهای . بيمارستانها تقسيم کنند
  .بسياری وجود داشت

. رئيس بهداری ما در خرمشهر شخصی بنام دکتر نقابت بود. فتمبه خرمشهر ر
ايشان  گفتند که . ما شب اول صحبت کرديم که فردا صبح کار را شروع کنيم 

گفتم من با . آقای متين  فرماندار خرمشهر شما را به شام دعوت کرده است
و هر  سال است که فرماندار است ٢٢آقای نقابت گفت ايشان . ايشان کاری ندارم

کس وارد آبادان و خرمشهر می شود با ايشان تماس می گيرد و به مالقات ايشان 
مع . من هيچ ميل نداشتم که نزد آقای متين بروم . می رود و يک مرکزيتی دارد

ذلک نقابت اصرار کرد و گفت ايشان فرماندار است و می تواند کمکهايی بکند، 
من خوب يادم هست . عوت را بپذيريدبه خاطر کار خودتان هم که شده شما اين د

بعد ايشان صحبت کردند که ما . که متين در کشتی مصری از بنده پذيرايی کرد
اما شما . شنيده ايم شما برای حمل لوازم بيمارستان آمريکاييها تشريف آورده ايد

از اين مأموريت صرف نظر کنيد تا بعد ببينيم چه می شود، چون تکليف 
من گفتم چرا تکليفش روشن نشده؟ بيمارستان . شن نشده استبيمارستان هنوز رو

ديگر چه . متعلق به آمريکاييها بوده، و ما آن را از ارتش آمريکا خريده ايم
مسئله ای باقی می ماند که حل نشده است؟ او گفت می بايست با شرکت نفت هم 

گفتم چه  .مشورتی می شد که آنها هم اطالع داشته باشند و يک توافقی شده باشد
  توافقی؟ توافق می بايست با ارتش آمريکا می شد که شده است، به شرکت نفت 
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چه ربطی دارد؟ متين من را نصيحت کرد و گفت شما جوان هستيد، مسائلی 
با خودم فکر . من ديديم  از مأموريت من اطالع دارد. هست که شما واقف نيستيد

ز کجا به او منتقل شده ؟ چون نقابت هم نمی دانست که کردم اين اطالعات ا
آقای فرماندار استنباط کرد که من . من برای چه به خرمشهر آمده ام" اصال

  .حاضر نيستم از اين مأموريت صرف نظر کنم
فردا صبح ديدم که آقای نقابت را خواستند و به لنج سوار کردند و به بصره  

ه آقای دکتر نقابت کارمند بهداری است، اما من ناراحت شدم از اين ک. بردند
باالخره او را بردند به خاطر آنکه  نباشد و کار . شرکت درکاراو دخالت می کند

. لنگ شود و در نتيجه حمل اين لوازم به تعويق افتد و مأموريت من انجام نپذيرد
ولی من اعتنا نکردم و به بيمارستان رفتم وصورت برداری را شروع کرديم و 

چون شبها در خرمشهر هتل نبود در يکی از . لوازم قيمتی را مهر وموم نموديم
صبح پا شدم و ديدم که جارو جنجال است، تعدادی . اتاقهای بهداری خوابيدم

من چون عربی نمی . به زبان عربی شعارميدادند بااسب و شترآمده بودند و
فکر می کنند که شما می  گفتند اينها. دانستم پرسيدم اينها کی اند وچه می گويند

خواهيد که  نخلستانهايشان را مصادره کنيد، گفتم من که با نخلستانها کاری 
اين صحنه . با اين حال اطمينان نمی کردند و جار و جنجال را ادامه دادند. ندارم

سازی هم بيشتر برای اين بود که مرا بترسانند و من فکر کنم تأمين جانی ندارم 
اما غيرت جوانی ام گل کرد و اعتنا نکردم و گفتم من به . دمو به تهران برگر

به نظرم رسيد که به . هر قيمتی که شده بايد اين مأموريت را انجام بدهم
به . دادگستری بروم ، چون وکيل دادگستری هم بودم و آشنائی به قوانين داشتم

راين که سه دادخواست تأمين، مبنی ب. دادگستری آبادان رفتم و داد خواستی دادم
نفرکارشناس انتخاب بکنند و من تحت نظر آن سه نفر صورت برداری کنم و آن 
کارشناسها تصديق بکنند، که هم کار بهتر باشد و چيزی از قلم نيفتد وهم آنچه 



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ٤٨                                                                      د

  

  

  

خوشبختانه آنها مطلع نبودند که . من از بيمارستان تحويل می گيرم مشخص باشد
مخالفت شرکت نفت است، لذا  قرار را حمل لوازم بيمارستان به تهران مورد 

ولی اگر می دانستند صادر نمی کردند برای اينکه همه قضاتی که . صادر کردند
. درآبادان خدمت می کردند قبال با موافقت شرکت نفت مشغول به کارشده بودند

آنها قرارصادرکردند و همراه با کارشناسها آمديم و تمام الک و مهرها را 
واگن هم رزو کرديم که به محض اينکه . به بسته بندی کرديمشکستيم و شروع 

  .به تدريج بسته ها را به راه آهن تحويل بدهيم ودر تهران تحويل بگيريم آماده شد
شرکت نفت مطلع شد که من عقب نشينی نکرده ام وحاضرنشده ام که به تهران  

ای دکتر اقبال ضمن انجام مأموريت ديدم که تلگرافی از وزيربهداری آق. برگردم
استاندارهم آقای مصباح فاطمی . آمد که شما خودتان را به استاندارمعرفی کنيد

سال بود استاندار بود، چون ازجيره خوارهای شرکت نفت  ١۶ايشان. بود
انگلستان بود، وزير کشور نه آقای متين را می توانست از خرمشهر و نه آقای 

آقای . فتم پيش آقای استانداردر اهواز ر. مصباح فاطمی را از خوزستان
بعد از صرف نهار استاندار . استاندار هم خيلی از ما تجليل کرد که ظاهری بود

" فوری به تهران مراجعت کنيد" متن آن اين بود که . تلگرافی به من نشان داد
  .حاال که خود وزير بهداری تلگراف فرستاده بود، ناچار بودم به تهران برگردم

قای دکتر اقبال مواجه شدم، من با او برخورد کردم که اين همه در تهران با آ
توی اين گرما زحمت کشيدم ، صورت برداری را شروع کردم ، مقدار کمی 

چون با " اقبال بی پرده به من گفت که . باقی مانده بود، برای چه احضار شدم؟
ود شرکت نفت مذاکره نشده و موافقت آنها جلب نشده بود، اين مشکل به وج

در .   من گفتم که شما وزير ايرانی هستيد نه کارمند شرکت نفت." آمده است
همه کارها دست آنهاست و ما کر " پاسخ عين اين عبارت را به من گفت که 

من گفتم که خيلی متأسفم که اشخاصی وزير اين مملکت هستند  ". وکر می کنيم
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  .که نوکر  خارجی اند و از خودشان اختياری ندارند

کتر اقبال به من دين اخالقی داشت  چرا که بعد از سقوط قوام السلطنه يک د 
وی در . دفعه مديرکل ها به اتاق اقبال ريختند تا او را از وزارتخانه بيرون کنند

بود وقتی می   ٢٣آن هنگام معاون بود و هنوز وزير نشده بود،  شايد سال 
آقای دکتر اقبال را به اتاق .دمخواستند او را بيرون کنند من از او  طرفداری کر

. به رفقايم سپردم که مواظب باشيد کسی اين طرف نيايد. خودم آوردم و آنجا ماند
. بعد با آقای سهيلی که نخست وزير شده بود تلفنی تماس گرفتم و ماجرا را گفتم

ايشان فرمودند شما نيم ساعت تأمل کنيد و او را نگهداريد و نگذاريد بيرون کنند 
هيئت آمد و در نهايت صلح و . يئتی می فرستم که مسئله را حل کنندمن ه

صفايی دادند و آقای دکتر اقبال خودش را مديون من دانست ضمن اينکه هم 
از اين رو وقتی از خرمشهر برگشتم و با . جوان بود و هم هنوز آلوده نشده بود

نوز نميدانيد او به تندی برخورد کردم، او دائم مرا نصيحت می کرد که شما ه
  .پس پرده چه اوضاعی است

پدرم گفت . ماجرا را به پدرم شرح دادم. آن هنگام من با پدرم زندگی می کردم
پدرم با ايشان سوابق آشنايی  . که برو نزد دکتر مصدق و ماجرا را به او بگو

به من گفت دراوضاع و احوال فعلی، فردی وطن پرست تراز . ممتد داشت
من به منزل دکترمصدق در خيابان کاخ که پارکی جلو . ودايشان پيدا نمی ش

  .ايشان نشستند و يک ميز  کوچک جلوی شان بود.خانه شان بود، رفتم

  
  با وقت قبلی  رفتيد؟* 
  

او . نخيرخيلی ساده خودم را معرفی کردم و ماجرا را به ايشان گفتم :خازنی* 
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حساب می برند و  مسئله نفت نيست که بی"محترمانه مرا نگاه کرد و گفت 
چيزی به ما نمی دهند، اين دردرجه دوم اهميت است، در درجه اول قبول ندارند 

االن يک قسمت آن به تمام معنا . که اصال خوزستان يک استان  مستقلی است
. من آنجا گريه ام گرفت و گفتم آين چه وضعی است. مستعمره انگليس است

ناراحت نبا شيد و برگشتند به آقای دکتر مصدق ضمن دلداری به من گفت  
اگر امسال شما جوانها جمع بشويد و اتحاد بکنيد و از " طرف بنده و فرمودند

نتيجه تجربيات و مطالعات ماهم استفاده کنيد، من اميدوار هستم که جل و پالس  
  ".شرکت  نفت را به زودی به خليج فارس بريزيم

  

  بود؟ ٢۵اين مالقات در چه ماهی  از سال * 

  

وقتی می خواستم از خدمت ايشان مرخص  بشوم، فرمود . شهريور :خازنی* 
من از خدا می خواستم که يک . اگرفرصت کرديد گاه بی گاه به من سربزنيد

چنين امکانی به من بدهد ولی واقعيت اين است که به علت تراکم کار و گرفتاری 
تا اينکه رزم آرا  زيادی که داشتم مجال اين نشد که دو باره خدمت ايشان برسم

رزم آرا اول که نخست وزير شد چند نفراز همکاران خودش در ستاد ارتش . آمد
اما به اين نکته توجه کرد که نخست وزيری به دست چند نفر . را آورده بود

اين بود که به ذهنش رسيد که نهادی . نظامی اداره نمی شود، کار اينها نيست
و ازهر وزراتخانه دو نفر از "  زيریبازرسی نخست و" درست کند به نام 

شاخصترين و مطلعترين و با شخصيت ترين کارمندان انتخاب بشوند و به نام 
بازرسان مخصوص نخست وزيری که در کارهای مملکتی با آنها مشورت کند 
يا اگر شکاياتی و گزارشاتی هست قبال اينها مطالعه کنند و بعد با رزم آرا  تماس 
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آقای . يس کارگزينی آقای جهانشاه صالح وزير بهداری بودممن هم رئ. بگيرند
به عدالت و رعايت  جهانشاه صالح شخص خود خواهی بود که حتی پايبند

من هم زير بارحرف او . خيلی کارها می کرد که قانونی نبود. مقررات  نبود 
می گفتم من خيلی زحمت کشيده ام و يک کارگزينی خوب درست . نمی رفتم
آقای جهانشاه صالح از من . شما بی تعهدی و آن را به هم می زنيد کرده ام و

آقای صالح  به خاطر اينکه شر مرا از . روابط ما  با هم سرد بود. ناراضی بود
وزارت بهداری بکند مرا به همراه دو سه نفر به رزم آرا  معرفی کرد و آقای 

شخص کاردان هست  البته تحقيق می کرد که اين. رزم آرا بنده را انتخاب کرد
اشخاصی . به اين ترتيب من هم بازرس مخصوص نخست وزيری شدم. يا نيست

مثال . که انتخاب شده بودند واقعا مردمان خيلی وطن پرست و حسابی بودند
مرحوم فيوضات معاون وزارت آموزش و پرورش بود ولی برای بازرسی 

که از اعضای  يا آقای تقی اعتصام. مخصوص نخست وزيری انتخاب شده بود
به هر . عالی رتبه ی وزارت بارزرگانی و مرد  بسيار شريف و مطلعی بود

بنده هم ميان اين رجال . حال ترکيب بازرسان نخست وزير فوق العاده عالی بود
در . در زمان رزم آرا ما مشغول انجام وظايف  خودمان بوديم. بر خورده بودم

آرا صورت گرفت نتيجه ی تالش و واقع کارهای بزرگی هم که در دوره  رزم 
  .پيشنهادات کل بازرسان نخست وزيری بود

چندی بعد از ترور رزم آرا آقای دکتر مصدق . تا آنکه ترور رزم آرا اتفاق افتاد
  .نخست وزير شدند که اصل مطلب از اينجا شروع می شود

  

در زمان نخست وزيری  عالء  هم در بازرسی نخست وزير مشغول کار * 
  ؟بوديد
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بله پس از روی کار آمدن مصدق  شنيديم که آقای دکتر بقايی کرمانی  :خازنی* 
به آقای دکترمصدق گفته اند که چون اينها منتخب رزم آرا و طرفدار او هستند، 
شما بايد همه ی اينها را به محل خدمت خودشان برگردانيد و اشخاص مطمئن و 

قتی اين مطلب را شنيديم و. بهتربرای بازرسی نخست وزيری انتخاب کنيد
آنهايی که بين ما ارشدتر و بزرگتر بودند گفتند حاال ما چرا برای عرض تبريک 
برويم؟ وقتی بقايی اين حرفها را زده ، شايد رفتن ما  برای عرض تبريک، آقای 

بهتر است که صرفنظر کنيم و منتظر باشيم تا . دکتر مصدق را ناراحت کند
 .می گيرندببينيم ايشان چه تصميمی 

ما را احضار کردند . خالصه آقای دکتر مصدق به کاخ گلستان تشريف آوردند 
آقای فيوضات گفت . ايشان گله کردند که چطور به ديدن ما نيامديد . و ما رفتيم 

يکی ديگر از آقايان . منتظر بوديم که اوضاع آرام بشود بعد به خدمتتان برسيم
بنده . يقت را نگفتند که ما  برای چه نرفتيمبه هر حال حق. هم دليل ديگری آورد

اجازه صحبت خواستم و گفتم واقعيت اين است که جناب آقای دکتر ما شنيده ايم 
شما نبايد به ما  هستيم و که آقای دکتر بقايی گفته که ما منتخب رزم آرا

اعتمادکنيد، اين بود که با تصويب اکثريت آقايانی که اينجا تشريف دارند  صالح 
چون هدف جنابعالی هم . ر اين ديديم که منتظر بمانيم تا ببينيم  چه پيش  می آيدد

هدف متعالی است و انشاءهللا که موفق  شويد استقالل مملکت را واقعا به دست 
آوريد تا حقوق مردم اين مملکت را حفظ کنيد، ما ترجيح داديم که جنابعالی واقعا 

نوع محظور اخالقی کسانی را که  شايسته به تمام معنا آزاد با شيد و بدون هر 
آرزوی ما هم . تر و امين تر و وطن پرست تر از ما می دانيد ، انتخاب کنيد

هر چند که از افتخار خدمت  . موفقيت  شما ست، هر جا باشد منتفع خواهيم شد
  .شما  هم محروم  بمانيم

ا را زيارت پس از آن آقای دکتر مصدق به من گفت آقای خازنی من قبال  شم 
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خدمتتان  ٢۵کرده ام ولی حاال يادم نمی آيد کی و کجا بود؟ گفتم بله، من سال 
. رسيده ام ، همان موقع که شرکت  نفت نگذاشت مأموريتی که داشتم انجام بدهم

آن موقع شرفياب شدم ولی متأسفانه بعدآ اين سعادت نصيب من نشد که خدمتتان 
بله . شکر هستم که واقعيت را به من فهمانديد گفتند که من خيلی از شما مت. برسم

درست شنيده ايد ، دکتر بقايی اين حرف را به من زده اما من کسی نيستم که 
من " عين عبارت ايشان اين بود که . حرفهای امثال دکتر بقايی در گوشم برود

در صورتی که " کسی نيستم که حرفهای امثال بقايی کرمانی به گوش  من برود
بيان ايشان نشان . می کرديم او نزديکترين فرد به آقای دکتر مصدق است ما فکر

بعد گفت که من آقای فيروزآبادی را که اينجا تشريف . داد که اين جور نيست 
دارند می شنا سم، ايشان پدر فرهنگ اين مملکت هستند و چند دوره اوائل 

مجلس بودم کمال  مشروطيت هم وکيل اول قزوين بوده اند  و من آن موقع که در
بعد گفت شما به . آقای فيوضات را هم من می شنا سم. ارادت را به ايشان داشتم

محل کارتان تشريف ببريد ، هرکاری  داريد به خود من مراجعه کنيد ، ولی يک 
ما از خدمت ايشان مرخص  . معاون انتخاب کنيد که من با او سروکار داشته باشم

برحسب دستور . مديم که بيرون کاخ گلستان بودشديم و به محل کار خودمان آ
بنده به آقای . ايشان به طور مخفيانه رأی گيری کرديم که چه کسی معاون باشد

وقتی قرائت آرا شروع شد باال تفاق به من رأی داده بودند که . ملک نيا رأی دادم
نتيجه آرا را خدمت آقای دکتر مصدق . من معاون بازرس نخست وزير بشوم

ايشان هم ابالغ صادرکردند که آقای نصرت هللا خازنی بازرس نخست . ادندفرست
. وزير به موجب اين حکم به معاونت بازرسی نخست وزيری انتخاب می شويد 

چندين بار هم مأموريتهايی به . بدين ترتيب من معاون بازرسی نخست وزير شدم
  .من ارجاع شد

  ی  مسئوليت کرديد؟از چه زمانی در دفتر کار دکتر مصدق ايفا*  



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ٥٤                                                                      د

  

  

  

. يک روز دکتر مصدق تلفن زد و گفت آقای خازنی تشريف بياوريد :خازنی*  
فرمودند ما می دانيم که در دفترنخست وزيری جز کارهای . خدمت ايشان رفتم

تشريفاتی کارديگری نداريم، تمام کارهای مملکتی درخانه من انجام می شود، 
ه آنجا هستند به درد من نمی خورند و وضع خانه ی من آشفته است، آنهايی ک

من بعد از تحقيق در نظر گرفته ام که شما . نمی توانند به من کمک  فکری بدهند
ايشان از اظهار نظرها و گزارشاتی که بنده داده بودم . بياييد  منزل من کار کنيد

سپس گفتند از اين پس حفظ جان من هم از ساعتی . ، خيلی ابراز رضايت کردند
شما اينجا هستيد تا موقعی که می رويد به عهده شما ست، بعد به عهده که 

کسی که می خواهد با من مالقاتی  . سرهنگ ممتاز و سروان فشارکی و داورپناه
  . بکند شما بايد قبول کنيد ، من مداخله ای در کار شما نخواهم کرد

تم من در من ديدم که چه بار سنگينی به دوشم گذارده می شود، بی اختيارگف
گفت من راجع به شما تحقيق زياد کرده ام ، . خودم اين شايستگی را نمی بينم 

  .باالخره  روی صالح و مصلحت اين کاررا کرده ام
به اين ترتيب همه کارها به عهده من واگذار شد و البته مصدق بر حسب سليقه 

خود  من پيش" نظرشما چيست؟" ای که داشت در مورد هر مسئله ای می پرسيد
فکر می کردم که ايشان به اين ترتيب می خواهد من کارها را خوب  مطالعه و 

 بعد از اين به تدريج برايم معلوم شد که. تحقيق کنم که بتوانم اظهار نظر نمايم
اين بود که به من گفتند که بعد . ايشان واقعا می خواهند به کار نفت  بيشتر برسد

اين ديگر . يريد و از طرف من امضاء کنيد از اين کارها را خودتان تصميم بگ
سپس گفتند مگر . برای من بی نهايت افتخار بود که از طرف ايشان دستور بدهم

من به ايشان . اينکه خودتان صالح بدانيد که مطلب را با من در ميان بگذاريد 
گفتم که چون واقعا مسئوليت سنگينی به عهده داريد و وقت بيشتر الزم داريد ،  

هر کاری نزد شما بياورم ، کار حل شده، مطالعه شده، مشورت شده، و  من
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حال که بنده از طرف جنابعالی دستور . مستندات قانونی اش حفظ شده خواهد بود
می دهم و حسب االمر اين طور فرموده ايد، درصورتی که خدای نکرده 

يی  برای من آبرو. اشتباهی بشود، اين اشتباه به حساب جنابعالی نوشته می شود 
. اميدوارم اين توفيق را داشته باشم که نگذارم شما خسته بشويد. باقی نمی ماند

ماه خدمت خوب توانستم که رضايت ايشان را جلب  ٢٨اين بود که در طول آن 
. بعضی وقتها پيشکار مصدق می آمد و چکی به عنوان پاداش به من می داد. کنم

می گفتم در . ی گفتم من برای پول نيامده امالبته به هيچ عنوان  نمی گرفتم و م
تحت تکفل پدرمان هستيم و اين حقوقی هم که می گيريم زياد می آيد احتياجی هم 

 .نداريم
  

  مصدق در عمل تا چه ميزان پايبند قانون بود؟* 
  
وقتی آقای سنجابی وزير بود . بگذاريد واقعه ای را برای شما نقل کنم  :خازنی* 

آقای توليت . کند که آقای توليت از توليت آستانه قم عزل شود، اظهار نظر می 
هم از وکالی مخالف دکترمصدق درمجلس بود و با خاکبازنماينده اراک 

آقای . در مجلس راجع به آقای توليت سئوال شده بود يک روز. همکاری داشت
دکتر آذر که هم از نظر خلق و خو، هم از نظر تسلط به ادبيات عرب و فارسی 

اقعا مرد بزرگی  بود و همکالس آقای بديع الزمان فروزانفر بود، در مجلس بر و
ايشان وقتی به منزل آقای دکتر مصدق تشريف . ضد آقای توليت سخنرانی کردند

آوردند ، در اتاق من نشستند، پرسيدند سخنرانی مرا شنيديد؟ بنده گفتم شنيدم ولی 
خدمت آقای دکتر مصدق رفتند، وقتی ايشان . فرمايشهای شما غيرقانونی بود

دکتر . گفتند آقای خازنی می فرمايند که عرايض من در مجلس غير قانونی بود
مرا خواست و گفت آقای خازنی شما فرموديد که فرمايشهای ايشان در مجلس 
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عدم صالحيت " گفت چرا غير قانونی بوده؟ گفتم اوال. غير قانونی بوده؟ گفتم بله
نه من توليت را می شناختم، نه توليت مرا می . د نکردهتوليت را دادگاه تايي

شناخت، فقط از اين حيث گفتم که عمل خالف قانون درحکومت آقای دکتر 
خيانت ايشان به آستانه قم بايد " من توضيح دادم که اوال. مصدق صورت نگيرد

ا اگرهم احراز می شد ضم امين بايد ب" ثانيا. در دادگاه محرز بشود که نشده است
هيچ . امين بايد تأييد کند و اجازه بدهد. ايشان باشد که ايشان نتواند تصميم بگيرد

. يک از اين اقدامات نشده بود ، بعد قانون اوقاف را به ايشان نشان دادم و خواند
مصدق گفت اين اطالعات را تواز کجا به دست آورده ای؟ گفتم خداوندتفضل 

در . هر چه می خوانم در ذهنم می ماندکرده حافظه خوبی بمن داده است، ومن 
سال وکالت کرده ام ، اين وکالت باعث شده که ناچاراز فهميدن  ١۶واقع من 

توضيح . از طرفی به دليل کارم اطالعاتی هم از وضعيت اوقاف قم دارم. باشم
  .دادم خود دکتر آذر هم متوجه شد که فرمايشهای شان غير قانونی بوده است

همانطور که بارها عرض کرده ام برای من وکيل مخالف تند آقای دکترمصدق گف
روزنامه موافق و روزنامه مخالف برای من فرقی . و وکيل موافق يکسان است

چه . ما مدعی هستيم که دموکرات هستيم ، دموکراسی يعنی آزادی . نمی کند
 بسا مخالف حرفهايی می زند که بعداً می فهميم که آن راه چاره است، اين است
که من عادت دارم که حرف مخالف را به راحتی گوش کنم و اگر ديدم حق با 

شما برويد و اگر چنانچه حق آقای توليت که محالف من هستند،  .اوست بپذيرم
 .ضايع شده، حق ايشان را بدهيد 

عرض کردم من سه کارشناس حسابرس خيلی معروف وخبره و امين را انتخاب 
با وزير دارايی و هم با رئيس بانک ملی  می کنم و درخصوص انتخابش هم

آقای توليت " مشورت می کنم تا  به حساب آقای توليت برسيم و ببينيم اساسا
بدون رسيدگی به . اولين قدم بايد اين باشد. حيف و ميل يا خيانتی کرده است يا نه
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بعد از . گفت بسيار پيشنهاد خوبی هستند. حساب توليت نمی توان اقدامی کرد
در گزارش نوشتند که آقای . به پرونده رسيدگی کردند گزارشی به من دادند آنکه

 ٣حفظ کرده ، بلکه قريب به " توليت نه تنها مصالح و منافع موقوفات را کامال
چون . شخصی خودش به آستانه قم اهدا کرده است ميليون تومان هم از دارايی

البته مدتی طول کشيد تا  .اين گزارش داده شد. ثروتمند بود و هم اوالد نداشت
پيش آقای دکتر مصدق آمدم و گفتم آقا حسابرسها گزارش . حسابهايش را برسند

گفت خيلی خوب حاال می خواهيد چه کار کنيد؟ گفتم اجازه . شان را داده اند
بدهيد که سه نفر رؤسای ديوان عالی کشور را با نظر آقای سروری انتخاب کنيم 

هم تشريف  نخست وزيری ودرهمين جا آن آقايانپرونده اوقاف را بياورم 
بياورند و به پرونده هم رسيدگی بشود که چطورشده که توليت متولی قم شده 

نفر از رؤسای شعب بسيار مطلع، با  ٣من . برويم ريشه اش را پيدا کنيم. است
. اينها آمدند. سواد، فقيه و دقيق انتخاب کردم که يکی از آنها مرحوم عرفان بود

آقای . يرکل اوقاف پرونده را آورد و پرونده را از اول تاآخر بررسی کردندمد
جلسات رسيدگی شرکت کنيد و اگر « دکترمصدق  به من فرمود که شما هم در

  .توضيحاتی الزم هست بدهيد 
حکايت پرونده و اسناد اين بود که توليت آستانه قم يک ريشه تاريخی داشت به 

رجه اجتهاد داشتند و مقيم لبنان بودند به علت شيعی برادر که د ٣اين ترتيب که 
. بودن خيلی در زحمت بودند و مورد آزار و اذيت غير شيعه ها قرار می گرفتند

آنها ناچار می شوند از لبنان کوچ کنند و در زمان شاه عباس به جزاير خليج 
ا برادر را به اصفهان می آورد ، يکی ر ٣بعد شاه عباس اين . فارس بيايند

متولی آستانه قم می کند که فاميل اش توليت است ، يکی را متولی حضرت 
عبدالعظيم می کند که نا مش هدايتی بوده، و يکی را متولی موقوفات آستانه 

نفر کارشناس باالتفاق رأی دادند که ابوالفضل  ٣از اين رو آن . اردبيل می کند
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ی من به اطالع مصدق وقت. توليت، متولی  شرعی و قانونی آستانه قم است 
رساندم ، چون آقای مصدق هر سه قاضی را خوب می شناخت، به من فرمودند 
حال که تا اينجا زحمتش را کشيده ايد، خودتان آقای توليت را به قم ببريد و 

بعد گفت صورت . جانشين موقت او را هم عزل کنيد. سرجای خودشان بگذاريد 
  .جلسه را تهيه و امضا کنيد و برگرديد

باور کنيد که نه او مرا . بنده به مجلس تلفن کردم و با آقای توليت صحبت کردم
گفتم يک کار ضروری هست ، و لطفاً . می شناخت و نه من او را می شناختم

خدمت آقای دکتر مصدق . آقای توليت آمد. تشريف بياوريد منزل دکتر مصدق 
. جنابعالی را به قم ببرند دکتر مصدق گفت آقای خازنی مأمور هستند که . رفتيم 

شما متولی قانونی و شرعی قم هستيد ، بايد کارتان را به شما بسپارند که آن را 
بعد مرحوم توليت گفت من آقای خازنی را هيچ نمی شناسم و اين . ادامه بدهيد

اولين باری است که او را می بينيم و ايشان هم اولين باری است که مرا می بيند 
ه قبول زحمت کرده و به جناب آقای دکتر آذر گفته اند فرمايشهای چرا اين هم. 

شان غير قانونی است ؟  علت اين مسئله چه بوده است ؟ من گفتم جناب آقای 
روز اولی که حضور جناب آقای دکتر مصدق شرفياب  توليت لتش اين است که 

قا  نبايد در دوران جکومت من کارغير قانونی مطل" شدم ايشان تأکيد کردند که 
" صورت بگيرد، هر کسی می خواهد باشد، همه در مقابل قانون يکسان هستند

. کار ازاينجا شروع شد. لذا به دکترآذر گفتم حرفهايی که زده اشتباه بوده است .
او که مخالف مصدق بود و . در اين موقع آقای توليت حقيقتا دچار احساسات شد

. ی کرد ، همين طور گريه می کرد در مجلس با خاکباز برعليه مصدق عمل م
او به زور می خواست دست آقای دکتر مصدق را ببوسد و . دچار تأثر شده بود

معذرت خواهی بکند و آقای دکتر مصدق ازدست بوسی خيلی اکراه داشت و 
مصدق صورت او را بوسيد و گفت حاال کار . نمی گذاشت کسی دستش را ببوسد
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خوشحال باش ! تو تازه گريه ات شروع شده استتمام شده و به نتيجه رسيده ، 
ازهمانجا سوارماشين شديم و به . که کارت تمام شده و حق به حقدار رسيده است

  .قم آمديم و طبق دستور، توليت را سرجايش نشانديم
آقای توليت بعد از خاتمه کار گفت ميل داری آيت هللا برجردی را ببينی ؟ گفتم 

او اظهار ناراحتی کرد از اينکه . و توليت ماجرا را گفتبا هم آنجا رفتيم . برويم
آقای بروجردی . چرا گمراه شده وچرا با مردی به اين بزرگی مخالف شده است 

گفت حاال که حق به حقداررسيده است ، من دعا ميکنم آقای خازنی و دکتر 
ما از خدمت آقای بروجردی خارج شديم و بعد . مصدق انشاء هللا موفق باشند

آقای توليت چند نفر ازمدرسان قم را هم . ک نهاری هم درمنزل توليت خورديم ي
بعد از صرف نهار . به نهار دعوت کرد و مسئله را با آنها نيز در ميان گذاشت

يکی از مريدان " از آن تاريخ آقای توليت واقعا. سوار ماشين و به تهران آمدم
  .سرسخت مرحوم مصدق شد

  
مور و مسائل اجرايی جاری چقدر تقيد و وسواس  دکتر مصدق در گردش ا* 

  شرعی داشت؟
  

. خانم ايشان بسيار مذهبی بود". به حق خدا " قسم او هميشه اين بود: خازنی* 
. دو تا يتيم از بچه های احمد آباد هميشه در خانه اش بود و اينها را بزرگ کرد

آدم بی نظيری  در درستی و پاکی و راستی و راستگويی و آقا. مصدق مقيد بود
اگر دو . يک کلمه دروغ از دهانش در نمی آمد، يک وعده حرام نمی گفت. بود

. نفر با هم اختالف داشتند فکر نمی کرد که يکی پيشخدمت است و يک وزير
سرتان  . يک اتفاقی را مثال بزنم. اول رسيدگی می کرد. تنها به قاضی نمی رفت

  درد نمی گيرد ؟
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  .مده امبرای همين آ"  اصال* 
  
يک از کارهای من در نخست وزيری اين بود که اخبار را جمع می   :خازنی* 

کردم، اخباری که اتفاق می افتاد جمع می کردم و آنها را تکثير می کردم و در 
اتاق افسرنگهبان می گذاشتم که هر خبرنگاری که می آيد اين خبر ها را بر 

خبرنگارها را در خانه راه بدهم ،  چون از جهت امنيتی نمی توانستيم همه. دارد
مرحوم دکتر فاطمی که مدير روزنامه باخترامروز بود ، يک روز به آقای دکتر 
مصدق گفته بود که آقای خازنی اخبارمهم را به دخترخاله اش خانم دکتر مصباح 

آقای دکتر مصدق به من تلفن کرد و گفت . می دهد ) مدير روزنامه کيهان( زاده 
ريد باال، رفتم و ديدم آقای دکتر فاطمی نشسته و آقای مصدق هم سر تشريف بياو

مصدق گفت آقای فاطمی اين حرفی را که راجع به آقای . جای خودشان اند
آقای دکتر فاطمی گفتند چون آقای خازنی دختر . خازنی زديد دوباره تکرار کنيد

د و به روزنامه خاله اش خانم دکتر مصباح زاده است اخبارمهم را به آنها می ده
من برای اينکه خونسردی خودم را حفظ کرده باشم و در . باختر امروز نمی دهد

عين حال به چنين اتهامی بی اعتنا باشم، گفتم جناب آقای دکترازآقای دکتر 
. مصدق گفت فاطمی جواب بده. فاطمی سئوال بفرماييد که کدام مورد بوده است

ازسعيد فاطمی بپرسم؟ مصدق با  فاطمی يک مرتبه گفت اجازه می دهيد
بعد رو کرد به من . حاال تازه می خواهی بپرسی. الزم نيست. عصبانيت گفت نه

" گفت آقای خازنی صحبتی داری؟ من گفتم آقای دکتر مصدق اين کار اصال
امکان پذير نيست ، خودتان به من فرموده ايد که امنيت جان من به عهده  

نمی توانم اين خانه را شلوغ کنم، من ...ار وتوست، من با رفت و آمد خبرنگ
اخبار را خالصه و تکثيرمی کنم  و در گيشه ی افسر نگهبان در خيابان کاخ می 
گذارم، خبرنگار می آيد اخباررا برمی دارد، حتی اگر يک عابرهم بخواهد بر 
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ار او گفت ک. اگر راهی بهتراز اين داريد به من بفرمائيد. دارد ، می تواند بردارد
  .خوبی می کنيد، همان راه را ادامه بدهيد

مصدق از دوران جوانی به درستکاری مقيد بود قناتی بود بنام شاهک که سه 
دانگ آن متعلق به شوهرخاله ام بود وسه دانگش هم مال خانم نجم السلطنه 

بودخيلی ثروتمند  هم شوهر خاله من که پسرعموی مادرم. مادرآقای دکترمصدق
. همه باغ اناری معروف متعلق به خودشان بود. ج آقا اناری بودبود، اسمش حا

خالصه خانم نجم السلطنه به حسين آقا اناری می گويد که . خيلی ثروت داشت
حاج آقا مال مشاع به درد  نمی خورد يا سه دانگ را به من بفروش يا سه دانگ 

می خواهی حاج حسين آقا می گويد خانم، هر جوری که ميل شما ست، . مرا بخر
باالخره نتيجه صحبت اينها به اينجا منتهی . بخری يا بفروشی اختيار با شما ست

می شود که خود خانم نجم السلطنه آنجا را قيمت کند و سه دانگ حاج حسين آقا 
چند روزی از اين قضيه . را هم بخرد که مالک شش دانگ قنات شاهک بشود

ده ، با کالسکه خودش می رود آن موقع آقای دکتر مصدق جوان بو. می گذرد
نزدحاج آفا اناری، پيشخد مت حاج حسين اناری خبر می دهد که آقای مصدق 

خانه . فوری ايشان را به تاالر هدايت می کنند. می گويد تشريف بياورند. آمده اند
آقای حاج حسين آقا  . االن جزء ميراث فرهنگی است. هم خيلی مجلل بوده است

می پرسد که مسئله چيست؟ . ی نشينند و شربتی هم می آورنداستقبال می کند و م
مصدق می گويد  حاج حسين آقا حقيقت اين است که که من کارشناسهای خبره 

هزار تومان  ٣تر و بهتری انتخاب کرده ام که گفته اند شما قنات را در حدود 
ورده ام من ما به التفاوت آن را که  سه هزار تومان است آ. ارزانتر فروخته ايد

  .که خدمت سرکار بدهم
حاج حسين آقا می گويد آقای مصدق من که صغير نيستم ، در واقع خداوند خيلی 

هزار تومان برايم مطرح نيست، من با رضا و رغبت اينکار را  ٣بمن بخشيده و 
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دکتر مصدق هم گفته بود . هزار تومان را بپذيرم ٣کرده ام ، حاضر نيسستم اين 
باالخره بعد از ." تومان را نگيری من از اينجا نمی روم  هزار ٣اگر اين " 

اصرار خيلی زيادحاج حسين آقا می گويد که من هم نمی پذيرم  و راه حل اين 
مصدق می . هزار تومان را به يک مؤ سسه خيريه ببخشيد  ٣است که شما اين 

ر هزا ٣به هر حال . گويد من استدعا می کنم که اين زحمت را خودت قبول کن
حاج حسين آقا هم اين پول را به دارالمجانين . تومان را به حاج حسين آقا می دهد

مصدق در راستی امانتداری تا . می فرستد که وضعشان خيلی خراب  بوده است
  .اين حد مقيد بود

  
  ديگر چه؟* 
 

مواردی که خود من شاهد بوده ام ، اين بود که آقای دکتر مصدق  :خازنی* 
او در اين . ا حتی از صميمی ترين دوستانش هم نمی پذيرفتکوچکترين هديه ر

تومان به  ٢٠٠يک روز به من گفت که اين ماه .  زمينه تا حدی افراطی بود
مصدق حقوق  بچه ها را از محل عوايد احمد ( عالمحسين خان زيادتر  بدهيد

  ).آباد مساوی می پرداخت
نيد من چند دفعه کسالت پيدا تومان بابت چيست؟ گفت شما ميدا ٢٠٠گفتم آقا اين 

کرده ام، هر بار غالمحسين به من آمپول زده، بابت دستمزد آمپولی که زده 
 گفتم مگر آمپول زدن پول می خواهد؟ پسر شماست؟. تومان به او بدهيد  ٢٠٠

گفت کسی که در کار سياست است از لحاظ مادی و معنوی نبايد به کسی 
اين مديون شدن  چه اخالقی  و . آنها را بکند بدهکار  باشد چرا که بايد مالحظه

اين است که من نبايد به هيچ کس . چه مادی باالخره  آدم را ضعيف می کند 
  .بدهکار باشم، از هيچ لحاظ
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يادم هست خبر آوردند که آقای امير تيمور کاللی يک کاميون کوچک خربزه از 
وقتی خبر آوردند که . مصدق با امير تيمور دوست هم بود. مشهد فرستاده بود

اين چه ! خربزه آورده اند ، اوقاتش تلخ شد و گفت اين چه کارهايی است ؟
من خربزه می خواهم چه کار کنم ، اينجا که هست ، ! بدعتهای بدی است ؟

او روی اخالص و . گفتم آقا به امير تيمورتوهين می شود. بگوييد برگردانند
ون به مشهد برگردد، راه هم که اسفالت ارادت اين کاررا کرده ، اگر حاال کامي

نيست و قسمت عمده اش خاکی است، همه خربزه ها می شکند و خراب می شود 
گفت اجازه نمی دهم يک دانه از اين . و تا مشهد ديگر خربزه ای نمی ماند

گفتم اجازه می دهيد پيشنهادی بکنم؟ گفت . شود خربزه ها به خانه من وارد
يد من به چند تا از بازرسان نخست وزير که جوان هستند چيست؟ گفتم اجازه بده

. بگويم بيايند همين کاميون را به دارالمجانين ببرند و بدهند مريضها بخورند
گفت هر تصميمی . آقای امير تيمور که در ازای خربزه ها توقعی از شما ندارند

امل وقتی کارمندهای ح. اين اتفاق خوبی شد. می خواهی بگيری، خودت بگير
. باربرگشتند آنها را خدمت دکترمصدق بردم و گفتم اين آقايان زحمت کشيدند

يک نفر ازاين آقايان گفت آقا حقيقتش اين است که من پرسيدم اينجا جيره هر 
اين به هيچ وجه کافی نيست، اگر . مريضی چقدراست، به من گفتند سه تومان

کارخيری صورت می " ااعتبارغذا و هزينه هرمريضی افزايش پيدا کند واقع
بود خواست و گفت مطالعه  مصدق مرحوم نريمان را که آن وقت شهردار. گيرد

باالببری تا  "ببين چه محل درآمدی پيدا می کنی که جيره آنها را فورا کن و
. درمضيقه نباشند...دوا و مريضهايی که آنجا می خوابند از لحاظ غذا و پرستارو

  .عتبار هر مريضی تقريبا ده تومان شدنريمان رفت و مطالعه کرد و ا
  

  منابع مالی دفتر کار نخست وزيری از کجا تأمين می شد؟* 
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بيست وهشت ماه تمام يک لایر از اعتبار . از دارائی شخصی مصدق :خازنی *
شام و  خرج نهار و. دولت خرج نشد، همه خرجها شخصا پرداخت می شد

د را خود آقای مصدق می داد و سرباز و درجه دار که آنجا بودن ۵٠صبحانه 
اگر فالن مهندس در موقع خلع " مثال. همچنين عيدی ها و هزينه ها و پاداشها را

. يد فداکاری کرده بود، يک دفعه ده هزار تومان ازخودش پاداش می داد
يک بار پيشکارش که شرافتيان نام . حساسيتهای مالی مصدق  نظير نداشت

د، برحسب تصادف با ساير کارمندان بانک و سال سال پيش او بو ۴۶داشت و 
مصدق چنان توپ و تشری . نخست وزيری سوار ماشين نخست وزيری شده بود

به او زد که به چه مناسبت تو که کارمند دولت نيستی سوار ماشين دولتی شده 
حتی من گفتم آقا سر راه منتظر ماشين بوده . ای؟  تا اين اندازه سخت گير بود

ينها رد می شده اند، ديده اند شرافتيان هم ايستاده، گفتند شما هم باال است ، وقتی ا
حتی خود مصدق يک دفعه ماشين نخست وزيری را . بيا و سوارش کرده اند

  .آقای مصدق يک پليموت سبز رنگ داشت که ازآن  استفاده ميکرد. سوار نشد
  

  مصدق مبالغ اضافی هم به شما پرداخت؟* 
 
حتی  يک روز  ناراحت شد . اداش می داد و ما نمی گرفتيمبه عنوان پ: خازنی *

گفتم شما می بينيد که من بعضی . و گفت  هيچ کس حق ندارد چک مرا برگرداند
من . اين چيزها را به پول تبديل نفرمائيد. وقتها تا نصف شب هم اينجا هستم

 گرفتن اين پاداش مرا. خرج ندارم، حتی احتياج هم به حقوق دولت ندارم 
استدعا می کنم به آقای شرفتيان بگوئيد که اين چکی را که به . ناراحت  می کند

  .ما به قصد خدمت به مملکت خودمان آمده ايم .  من داده ، پس بگيرد
  

  او چه گفت؟* 
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  .گفت زورم به تو نمی رسد :خازنی* 
  

دکتر مصدق همه هدايايی که در مسافرت به آمريکا برد و فرشهايی که برای 
ن خريده بود، همه از جيب خودش بود ، حتی خرج مشاورانی که با آقای تروم

آقای  نتيجه چه شد؟ نتيجه اين شد که. دکتر مصدق رفتند به عهده خودش بود
ميليون و ششصد هزار  ٢ماه حکومت خودش حدود  ٢٨دکترمصدق در عرض 

  .تومان خرج کرد
  
  حساب خرجها را داريد؟* 
  
يکی به خواهر آقای . هنگام کودتا بدهکار بود  در ذهنم هست، مصدق :خازنی* 

، يکی هم به )خانم شمس فرکه هنوز هم زنده است(پرفسور عدل بدهکار بود ، 
اين بود که . يک وکيل عدليه ای بدهکار بود که وکالت نمی کرد اما وکيل بود

پارک را هم که . هيچ نداشت" مرداد شد دکترمصدق حقيقتا ٢٨وقتی کودتای 
نوشتی، نوشته اش می  می نامه مثال اگر جنابعالی. به  قرضهايش دادندفروختند 

بريد و کاغذ سفيد را دست من می داد و می گفت مبادا نفله بشود، مال دولت 
يک روز ايشان تب کرد  و . قضيه ای يادم آمد. است و اين ارز دولتی است

شمال رفته   دکتر غالمحسين خان هم به. روز جمعه هم بود" اتفاقا. مريض شد
من دنبال وی فرستادم که . يک پزشک ارمنی بودکه خيلی آدم شريفی بود. بود

پزشک گفت آقای خازنی آقای دکتر چيزيشان نيست، گرما زده . بيايد معاينه کند
اتاق گرم است، حتی مدتی که . شده اند، چون سقف خانه اش شيروانی است

اگر يک . ين فقط گرما زدگی استا. گرما مرا اذيت کرد بودم مشغول معاينه اش
ارباب . کولر گازی توی اتاقشان بگذاريد حالشان خوب می شود و بلند می شوند

زندگی مصدق . من خودم دراندرونی کولر گازی نداشتم. رجوع هم راحت هستند
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در منزل ما هم کولر نداشتند که ازآنها قرض کنم و به . فوق العاده ساده بود
يکی    ;در تهران کولرگازی دو نمايندگی داشت. بياورممنزل اقای دکترمصدق 

گفتند . کسی را فرستادم که يک کولر از آنها بخرد. کارير و يکی وستينگهاوس 
در گمرگ خرمشهراست تا ترخيص کنيم و به تهران بياوريم يک هفته طول می 

 هی پرس و جوکرديم که  آقای. من گفتم که نمی شود تا يک هفته صبرکنيم. کشد
فالنی کولر گازی داری يانه ؟ از اين و از آن پرسيدم تا مهندس حق شناس که 

" وزير راه بود گفت اتاق من در شمس العماره يک کولر گازی دارد که اساسا
برای اينکه  شمس العماره  تابستانها خنک است، زمستان هم . کار نکرده است

م باز کنند و بياورند و چون از خشت ساخته شده و اين کولر را من می ده. گرم
گفتم  مستلزم خرابی نيست ؟ گفت نه،  قابی درست کرده اند و . اينجا بگذارند

چون مصدق يک دفعه فرموده بود . گذاشته اند و در می آوريم ، کاری ندارد 
که حتی يک چوب کبريت از مال دولت نبايد توی خانه من باشد و اين 

به من و به همه و حتی به پيشخدمت اولتيماتوم را از همان روزهای اول 
من به مش مهدی گفتم کولر را آوردم ، اگر آقا پرسيد از کجا . خودش داده بود

مصدق هی . و راستی هم نمی دانست از کجا آوردند. آوردند بگو من خبر ندارم 
جواب درستی . از من پرسيد که اين کولر را از کجا آورديد؟ می گفتم دکتر گفته

االخره آنقدرمرا سئوال پيچ کرد که گفتم آقا من به نمايندگی ب. نمی دادم
وستينگهاوس وکارير برای خريد کولر فرستاده ام  اما تحويل آن يک هفته  طول 

اين کولر را از کسی امانت گرفته ام، يک هفته آنرا بگذاريد، کولر که . می کشد 
بش می دهيم، آمد يک دانه می خريم و سرجايش می گذاريم و اين را به صاح

باالخره مرا وادارکرد تا ناچاربگويم بابا اين کولر در اتاق آقای مهندس جهانگير 
فهميد که من دنبال کولر می گردم گفت در اتاق من يک . حق شتاس يوده است

من . برای چند روزی آن را امانت ببريد. کولر است هيچ به دردم نمی خورد
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باالخره گفت آقای خازنی . رهم گذاشته ايمطبق دستو. قبول کردم و آن را آورديم
. من ازشما استدعا می کنم همين االن کولر را بردارند و ببرند سرجايش بگذارند

گفت من . گرمازده هستيد" احتماال. گفتم آقای دکتر نبض تان راگرفته ، تب داريد
 گفتم آخرهر چيزی اندازه ای دارد، تا اين مقدارحساسيت ؟ اگر. است حالم خوب

روز توخانه شما کارکند دنيا بهم می خورد؟ گفت نه،  ۵کولر وزارت راه 
وان "زنگ زد  به مش مهدی آمد و  به او گفت به اندرون بگوييد . اصرارمکن

هوای گرم را، هی می " وان تيالتور"گفتم . ند+روشن کن) پنکه"(تيالتور
وز به من ر ۴،  ٣چرخاند، به چه درد می خورد؟ خواهش و استدعا می کنم، 

گفت من . می خواهيد سفارش کنم کولر را با هواپيما بفرستند. مهلت بدهيد
آقا آنقدر به من اصرار کرد که کولری . استدعا و خواهش می کنم کولررا ببريد 

تا . که يک ساعت کار کرده بود، دو باره در آورديم و به وزارت راه فرستاديم
  .اين اندازه افراطی بود

ولت يک شاهی استفاده نکرديم، چه در دفتر نخست وزير و چه ما از اعتبار د
نخست وزير برای تشريفات . آقا اعتبارمحرمانه ای داشت. در منزل دکترمصدق

. مصدق ميگفت من که کار محرمانه ای ندارم. می توانست همه نوع خرج بکند
 از اعتبار محرمانه و از اعتبار اختصاصی که در اختيار نخست وزيری بود ،

  .ماه ديناری  خرج نشد ٢٨در آن 
  

  پايان سال  مالی  سرنوشت حساب  اعتبار محرمانه چه شد؟* 
  
  .به خزانه بر می گرداندند :خازنی* 
  

  شما برای اداره  دفتر تنخواهی  در اختيار داشتيد؟* 
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مصدق يک پيشکاری داشت به نام شرافتيان . تنخواه در دست من نبود: خازنی* 
مخارج خانه و " ضمنا. ات بيمارستان نجميه را او اداره می کردکه درآمد موقوف

  .اينها را او می داد، ما هيچ مالی در اختيار نداشتيم
  

  زندگی مصدق  چقدر ساده بود؟* 
  

عرض کنم روزی که منزل غارت شد، تمام اثاثيه منزل دکترمصدق   :خازنی* 
در آن تاريخ حدود  سی هزارتومان نمی ارزيد؟ فرشهای خيلی معمولی داشت که

تومان نمی ارزيد، فرشی هم دراتاق هيئت دولت بود که اتاق پذيرايی  ١۵٠٠
حتی اتاق ملک اسماعيلی که . آقای دکترمصدق هم بود که خيلی معمولی بود

مبلهای او عبارت .  ساده بود" زندگی او واقعا. معاون پارلمانی بود فرش نداشت
ده ايد، فقط دوتا دستگيره داشت، دوتا هم بود از چوبهای معمولی که هميشه دي

نه خيال . تشک داشت که بازمی کردند و می نشستند و سر جايش می گذاشتند
منزل آقای دکتر مصدق، چه اندرون و چه بيرون " کنيد ساخت هانس بود، ابدا

"  ساده ترين خانه ها بود، يک دانه آنتيک که قيمت حسابی داشته باشد، اصال
  .اده زندگی می کردنبود ، خيلی س

  
  آنچه به او اهدا می شدچه کرد؟*
  .نمی گرفت :خازنی *
  !هدايای رسمی و ديپلماتيک چه؟* 
  
اگر هم هدايايی بود مستقيم . من يادم نمی آيد که هدايايی گرفته با شيم  :خازنی* 

چه هدايا برای شخص ايشان ، . تحويل بيوتات سلطنتی در کاخ گلستان می داد
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غيرممکن بود هيچ سرسوزنی نمی . ت ايران بود، به منزل نمی آمدچه برای دول
  .گرفت

  
  دکتر مصدق در روز چند ساعت کار می کرد؟* 
  
  .محدود نبود ساعت نداشت  :خازنی *
  

  کار روزانه از کی شروع می شد؟* 
  
اغلب به بعد از نصف شب . صبح تا هر وقت که کار تمام شود ۶از  :خازنی *

ها خانم ضياء السلطنه به داد من می رسيد، می گفت بچه بعضی وقت. می رسيد
مردم را می خواهی بکشی؟ ايشان از شميران می آمد ، گاهی نصف شب گذشته 

فرض کن می ديد چراغ اتاق من روشن است وچراغ اتاق آقای دکتر . بود
مصدق روشن است، از در پشت می آمد يواشکی داد و بيراه راه می انداخت که 

منتها . ه های مردم را می خواهی بکشی؟ برای ما وقت محدود نبودخودت و بچ
روزهای تعطيل فقط من بودم ، خود آقای دکترمصدق و مش مهدی پيشخدمت 

  .خانم ضياء السلطنه هم به منزل پسرش در شميران می رفت. قديمی
  

  از تعصب ايرانی  مصدق چه ياد داريد؟* 
چای و در رأس هيئت مديره اتحاديه ارباب مهدی يزدی وارد کننده   :خازنی* 

فهرست مالقاتها را . من برای او وقت تعيين کرده بودم. وارد کنندگان چای بود
هم پيش دکتر می گذاشتم که امروزساعت فالن تا فالن چه کسی خواهد آمد و 

پرسيد که ارباب مهدی . پرونده هم مطالعه شده وآماده است. موضوع چيست
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جا بيايد؟ گفتم راجع به چای است، چون کسانی که می برای چه می خواهد اين
بعد ازيک . گفت خيلی خوب. خواهند بيايند بزرگترين وارد کننده چای هستند

ربع قبل ازاين که اينها بيايند، به مش مهدی گفت که از آن چای الهيجان اعال، 
ايی چون عده شان زياد بود به همان اتاق پذير. چين اول دم کن، ميهمان ميايد

وآقای دکتر مصدق هم به آنجا آمد، دستور داد چای آوردند، چای الهيجان . آمدند
معطر وعالی است، وقتی آنها چای را خوردند از ارباب " چين اولش هم واقعا

مهدی پرسيد که چای چطوربود، خوب بود، بد بود؟ ارباب مهدی گفت عالی 
ای ايران است آنها وقتی گفت اين چ. است بود؟ گفت اين همان چای ايران

. نزدند و مطرح نکردند که اجازه بگيرند چای از خارج بيايد" حرفشان را اصال
چون مصدق ازارباب مهدی . مجلس به همين ترتيب با يک چای خوردن تمام شد

  .اقرار گرفت که چای ايران بهترين چای است
فقط موقعی که . او هيچ چيز خارجی نداشت. مصدق همه چيزش وطنی بود

. آمريکا می خواست برود يادم است يک دست لباس اسپرتکس برايش دوختند
اسپورتکس را از الله زار خريده بوديم، بيشتر علتش اين بود که چندان اتو الزم 

لباسش از برک خراسان بود و لباس . نداشت و در مسافرت چروک نمی شد
  .هم نازک  است تابستانی اش از پارچه ای بود که در اوسکو می بافند که خيلی

.......  
  با خانم  خود چگونه رفتار می کرد؟*  
  
خانم ضياءالسلطنه  سه . آقای دکتر خيلی به ايشان احترام می گذاشت: خازنی* 

) امامی (زنده ياد خانم زهرا : توضيح .(سال از دکتر مصدق  بزرگتر بود
اءالسلطنه ضياء السلطنه فرزند سيد زين العابدين امام جمعه ی  تهران و ضي

فرزند ناصرالدين شاه بود که از شادروان دکتر مصدق يک سال بزرگتر بود و 
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بر اثر ابتال  ١٣۴۴مرداد  ۴با دکتر مصدق ازدواج نمود و در  ١٢٨٣در سال 
، )سالگی جهان را بدرود گفت ٨۴به ذات الريه در بيمارستان نجميه در سن 

می دانيد خود آقای . هم بود شوی به معنای واقعی مسلمان بود، اهل بذل و بخش
دکترمصدق در بيمارستان نجميه چقدرموقوفه دارد؟  به تمام کارهای  بيمارستان 

با ما شين خودش مريضها را به بيمارستان می آورد و . نجميه خودش می رسيد
  .بعد از آن که خوب می شدند با ماشين  خودش به احمد آباد می برد. می خواباند

راننده . رور داشت که راننده اش، راننده نخست وزيربوددکترمصدق يک لند
های  نخست وزيرها چون شب، وقت و بی وقت ، در خدمت  بودند، حقوق فوق 
العاده مخصوص خودشان را داشتند، اما از وقتی که آقای دکتر مصدق نخست 

سوارماشين   گفتند چون آقای نخست وزير. وزير  شد، فوق العاده آنها بريده شد
آقای حاج خان ( يک روز راننده . ست وزير نمی شود، فوق العاده قطع شودنخ

آمد پيش من وگفت آقا من چه تقصيری دارم که آقای دکتر مصدق ماشين ) زرگر
دولتی سوار نمی شود، من چندين سال است راننده آقای نخست وزيرهستم ، فوق 

نظيم شده، ولی از وقتی زندگی ام بر مبنای آن درآمد ت. العاده ای به من می دهند
که ايشان تشريف آورده اند، اين فوق العاده را قطع کرده اند، يک کاری بکن تا 

او  به حرف من گوش می داد، وقتی می گفتم اين شخصی . فوق العاده مرا بدهند
که دستور فرموديد منتظرخدمت بشود االن از لحاظ معيشت در مضيقه است، 

اينجا بود، تا آنجايی که معيشت شما را به هم  نقطه ضعفش. می گفت تحقيق کن
نزند با شما مخالفت می کرد، اگر حقوقتان قطع می شد و از لحاظ معيشت دچار 

موازين خاص خودش را . مشکل می شديد، اين موضوع او را ناراحت می کرد
من گفتم آقا راننده  به من شکايت می کند که من چه تقصيری دارم که . داشت

مصدق ماشين دولتی سوارنمی شود، من فوق العاده ای دارم که برنامه آقای دکتر
زندگی من روی آن تنظيم شده است، از وقتی قطع شده دچار عسرت و ناراحتی 
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ماشين من را سوار " گفت من که مطابق مقررات به راننده ای که اساسا. شده ام 
ررات اجازه می مگر بيش از حقوقش مق. نمی شود، نمی توانم فوق العاده بدهم

دهد که به او بپردازم؟ من گفتم نه، مقررات اجازه نمی دهد، ولی به هر حال  
گفت پس يک کار بکنيم؛  . شايد به عنوان پاداش بشود اين کاررا درست کرد

گفتم چی؟ گفت ايشان در خارج از وقت اداری لندور مرا به بيمارستان نجميه 
حمد آباد  ببرد و مريضها را از آنجا  به ببرد، مريضهايی که خوب شده اند  به ا

من با . من از جيب خودم فوق العاده  اش را می دهم. بيمارستان نجميه برگرداند
. راننده در ميان گذاشتم، گفت خدا پدرت را بيامرزد ، با کمال ميل ، روی چشمم

 بعضی وقتها به شرافتيان می گفت چنانچه بيشتر رفت و آمد  می کند، پول بيشتر
  .به او بده

  دکتر دست و دلباز بود ؟* 
  

يکبار مرا خواست در حالی که عصبانی بود گفتم  آقا چه شده؟ . بله: خازنی*  
گفتم چه کارکرده اند؟  گفت از باال . گفت اين مش مهدی آبروی مرا برده است

نگاه می کردم ديدم در کنار سينی غذای سربازها، يک چهارم طالبی گذاشته اند؛ 
غذای . نصف طالبی  بايد بدهند" رباز يک چهارم طالبی بايد بخورد؟ اقالآقا س

درهمان آشپزخانه ای که نهار خودش را . آنها را مراقب بود که بهترين غذا باشد
خالصه سرطالبی . می پختند، غذای سربازها را هم در همان آشپزخانه می پختند

  .غوغا کرد
  

  خدمات اجتماعی انجام داد؟ از طريق  نهادهايی که ايجاد کرد، چه* 
  
از قوانين ناشی از اختيارات نخست وزير يکی راجع به ثبت اراضی : خازنی* 
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چون اراضی در تهران و اطراف  تهران رو به افرايش . موات  بود که گذراند
بود، عده ای پيدا  شده بودند که با همکاری مأمورين ثبت، اراضی موات را به 

. اين بود که بانکی درست شد به نام بانک ساختمان. دنام خودشان ثبت می کردن
سرمايه اين بانک می بايست زمينهای مواتی باشد که به نام دولت تقاضای ثبت 

در بدو تأسيس .  اين اولين ثبت بود. يادم می آيد که يازده قطعه بود. شده است
از . بانک، سی هزار تومان از بانک بيمه قرض کردند و بانک را تشکيل دادند

  .خزانه  دولت يک دينار برای تأسيس بانک ساختمانی  نگرفت
  

  تأسيس بانک چه سالی بود؟* 
  
اين ، از قوانين ناشی از اختيارات  بود که  خودم دنبالش . ١٣٣٠سال : خازنی* 

اراضی موات تهران را تا شعاع  معين که بعدا توسعه پيدا کرد، به نام . می کردم
شهر نارمک از لحاظ  . شد سرمايه بانک ساختمانیدولت تقاضای ثبت کردم و 

متری درآنجا ساخته شده  ۴۶اولين خيابان . شهر سازی درايران نظير ندارد 
  .هزاران نفردر آنجا صاحبخانه شدند. است

  
  اوراق قرضه چقدر  با اقبال  مواجه شد؟* 
  
العاده ای من دقيق نمی دانم، ولی  همين قدر می دانم که  استقبال فوق  :خازنی* 

در اين کار بازاريها سهم عمده ای داشتند، به . در خريد اوراق قرضه شد
خصوص مرحوم حاج حسن شمشيری و آن مصدقی های بازار که همه می 

ماه حکومت واقعا پياده شد، و واردات و  ٢٨اقتصاد بدون نفت در . شناسيد
. ول بگيريماحتياج پيدا نکرديم که از دولت خارجی پ. صادرات توازن داشت
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" چون واقعا.  يک بار هم نشد دولت پول نداشته باشد که حقوق کارمندان را بدهد
نتيجه . وطن پرستها و مريدان آقای دکتر مصدق آنچه الزمه فداکاری بود کردند 

  .هم گرفته شد
  

آقای کاشانی منزل دکتر می آمد؟  آقای مکی مدعی هستند ايشان آقای * 
با هم آشتی داده اند، شما در اين مورد نظرتان کاشانی و دکتر مصدق را 

  چيست؟
  

آقای مکی درست نگفته است، مالقات آقای کاشانی با آقای دکتر  :خازنی* 
آقای مصطفوی  .(مصدق در منزل داماد آقای کاشانی در دزاشيب صورت گرفت
  .)داماد آقای کاشانی ، مستشار ديوان عالی کشور مرد شريفی بود

و وزارت بهداری که بودم با حاج ميرزا  دمحم حسين فقيه نراقی  بنده وکيل اوقاف
من . که از طرف ورثه، امالک موقوفه را به خودش صلح داده بود ، آشنا شدم 
پدر ( با يکی از نظار موقوفه عمومی آيت هللا کاشانی به نام آسيد کاظم طرفه 

به علت دخالت  )همان آقای دکتر طرفه که بيمارستان وزارت راه  به نام اوست
مناسبات ما . آشنا شدم ١٣٢۴در موقوفات حاج دمحم صادق  تقوی در اواخر سال 

مردی  . ازاينجا شروع شد که ايشان ناظرموقوفه بود ومن وکيل موقوفه
يک روزبه من تلفن کرد که آقای . سالخورده بود يک چشمش هم نابينا بود

شوم، شما می توانيد  خازنی من می خواهم خدمت آقای دکتر مصدق شرفياب
وسايلش را فراهم کنيد؟ من گفتم آقای طرفه مدتی است که مجال نشده خدمتتان 

اگر کاری داريد که از عهده من ساخته  . من خدمتتان ميايم. کنم بيايم سالم عرض
گفتم . من به خانه ی آقای آسيد کاظم طرفه رفتم. است برايتان انجام می دهم
گفت که آقای خازنی  . می کردم کار شخصی داردفرمايش شما چيست ؟ فکر 
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سال بيشتر نداشت، او را من   ۵ يا ۴وقتی پدر آقای کاشانی فوت کرد ، او 
آيت هللا کاشانی را من بزرگ کردم و متأسفانه آدمهايی  دور و بر . بزرگ کردم

او هستند، می خواهم راجع به زندگينامه و خصو صيات آيت هللا کاشانی با آقای 
تر مصدق  صحبت بکنم و تقاضا کنم  آقای دکتر مصدق به خاطر پيشرفت در دک

  .اين حرفی بود که آقای طرفه زد. کار نفت با آقای کاشانی با مماشات رفتار کند
  

  اين مالقات بعد از بروز اختالفات بود؟* 
  
می خواست با ايشان مالقاتی بشود که  مردم . اختالفها بود بله، بعد از :خازنی *
صورنکنند که اختالفات آقايان عميق است، مبادا به آن هدفی که ملی شدن ت

اين نيت او بود و شروع کرد به تنقيد ازآيت هللا  کاشانی . هست، لطمه وارد بيايد
خدمت آقای دکتر مصدق گفتم که عموی آقای کاشانی می خواهد . و پسرهايش

دارد؟ گفتم بله، نامش فرمود مگر آيت هللا  کاشانی عمو هم . حضورتان برسد 
يک خورده فکر کرد و گفت من موقعی که حاکم . هم آسيد کاظم طرفه است

آذربايجان بودم، دردادگستری يک آقای طرفه ای داشتيم که يک چشمش هم 
گفت مگرهنوز زنده است؟  فکر می کنم  نزديک . گفتم اين همان است. نابينا بود

مواظب باشيد که " ضمنا. کنيد بيايدگفت وقت تعيين . به صد سال داشته باشد
ايشان را آوردند و . االن  زمستان است پير مرد زمين نخورد تا صدمه ای ببيند

برای . بنده کمک کردم از پله ها باال بيايد و برسد به اتاق آقای دکتر مصدق
اينکه اطمينان پيدا بکنم که حرفهايی را که راجع  به آقای کاشانی و پسرانش به 

باور . از اتاق بيرون نيامدم. ه آيا به آقای دکتر مصدق هم خواهد گفتمن گفت
و پسرانش به من زده بود، به کاشانی بفرماييد بيشتر از آن حرفهايی که راجع به 

بعد گفت جناب آقای دکتر مصدق به هر حال عده ای . آقای دکترمصدق گفت
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من صالح می دانم مردم دور ايشان هستند، شما هم که درگير کار نفت هستيد، 
آقای . که مالقاتی با هم داشته باشيد که مردم خيال نکنند که شما خصومت داريد

دکتر مصدق فرمود که من با آقای کاشانی خصومت و دشمنی ندارم، من با 
اصرار آقای آسيد . ايشان کار ندارم ، ولی ايشان جلوی پسرهايش را بايد بگيرد

مصدق به من فرمودند که ترتيب مالقات را کاظم طرفه باعث شد که آقای دکتر 
ازآقای مصطفوی که . فکر کردم که اين مالقات کجا و چطوربشود. بدهيد

دامادش بود ودردزاشيب ساکن بود، خواهش کردم که به منزل آقای دکتر 
گفتم . ايشان آمدند. مصدق تشريف بياورند تا من اين مطلب را در ميان بگذارم

  .تی بين آقای کاشانی و آقای دکتر مصدق بشودقرار اين شده که مالقا
  

  چه تاريخی بود؟* 
  

آقای . بود١٣٣١زمستان اما حدود. تاريخ دقيق آن را نمی دانم: خازنی* 
مصطفوی گفت من خانه ام در دزاشيب است، باعچه ای است، االن آنجا زندگی 

ولی برای  .من از لحاظ امنيتی قبول نمی کنم هيچ مسئوليتی نمی پذيرم. می کنم 
من خيلی افتخاراست که شخصيتی مثل آقای دکترمصدق به منزلم تشريف 

  .همه کار در اختيار شما. بياورند
  

  غير از شما در منزل محل مالقات  چه کسانی حضور داشتند؟* 
  

آقای دکتر . ايشان افسر و در لباس  شخصی بود. بود آقای داورپناه :خازنی* 
اين . ش و بشی کردند و دقيق پهلوی هم نشستندباهم خو کاشانیمصدق و آقای 

موقعی که اينها با هم سالم و عليک کردند و . ورهم ميز جلويشان چيده شده بود
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ما با آقای مصطفوی به اتاق ديگری رفتيم و آنجا منتظر بوديم که کی . نشستند
باور . صحبتهای شان  تمام می شود تا آقای دکتر مصدق را به منزلشان ببريم

ما هم آنجا صحبتهای خصوصی . چهل دقيقه طول نکشيد"يد صحبت آنها جمعاکن
خودمان را با آقای مصطفوی می کرديم تا اينکه ديديم  جلسه شان  خاتمه پيدا 

  .کرد
  

اسفند چه خاطره ای داريد، آن روز چه اتفاقی افتاد که از  ٩از واقعه *  
  نزديک شاهد آن بوديد؟

  
. ور که ميدانيد ، شاه گفت می خواهم از کشور بروماسفند همانط ٩در  :خازنی *

برخی جمعيتی را به راه انداختند تا بيايند سر و صدا کنند که ما نمی گذاريم 
قصد داشتند به اين ترتيب يک بلوايی به پا کنند که . اعليحضرت تشريف ببرند

آن روز دکتر مصدق به مالقات شاه . دکتر مصدق يا کشته شود يا کنار برود
رفتند و علت مسافرت را پرسيدند، شاه به کنايه گفت من که کاری ندارم و بيکار 

آن طور که آن روز ما از منابع  موثق اطالع . هستم ومی خواهم از کشور بروم 
راننده شاه که .  پيدا کرديم ، در اين توطئه قرار بود دکتر مصدق کشته شود

تر خاله من بود و من با او شخصی بنام  اصغر صادقی ، يک زمانی راننده دخ
اصغر صادقی، آن روز قراربود  دکتر مصدق را از کاخ . از آنجا آشنايی داشتم

بيرون بياورد، ولی وقتی از توطئه قتل دکتر مصدق آگاهی پيدا می کند، از 
کوچکی که به خيابان حشمت الدوله  "  در" ايشان می خواهد که اجازه دهند تا از

دکتر مصدق هم می . س پهلوی  نيز آنجا  بود خارج شوندباز می شود و کاخ شم
به . پذيرند بدون اينکه اطالع داشته باشند که قرار بود ايشان را به قتل برسانند

خاطر همان سابقه آشنايی از اصغر صادقی جريان را پرسيدم  و وی از منابع 
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م می آيد ياد.موثق خبر داشت که قرار بود توطئه  با قتل مصدق به اتمام برسد
فالن فالن  :  وقتی دکتر مصدق اين جريان را از منابع  موثق ديگر هم شنيد گفت

شده ها  می خواهند کودتا کنند و ژنرال  نانجيب را در اين  مملکت روی کار 
  . بياورند

تصوردکتر .  ژنرال نجيب  بود که در مصر پيش از عبدالناصرکودتا کرده بود
او را به يک  طريقی از ايران ببرند و کودتايی مصدق اين بود که می خواهند 

  .راه بياندازند و يک حکومت ديکتاتوری برقرار کنند
  

ماهه حکومت دکترمصدق پر از خاطره است و مبارزه  يک ملت  ٢٨تاريخ * 
را نمايان می سازد، اما بخش هايی  که در مسيرتاريخی اين کشور بسيار اثر 

در مورد آن روز  " رداد است ، لطفام ٢٨گذار بوده است يعنی کودتای 
  .بگوييد

  
روز بيست و پنجم مرداد ماه همه ما به خصوص دکتر مصدق اطالع : خازنی* 

اشخاصی که به دکتر مصدق . داشتيم که يک کودتايی قرار است صورت دهند
ارادت داشتند، خبر های محرمانه ارتش و جاهای ديگر را به اطالع ما می 

که بعدها  سرتيب شد و  -بودند که در هتل دربند خسرو پناه خبر آورده. رساندند
با عده ای از افسران جلسه گذاشته  و تصميم بر آن شد   -مورد توجه شاه هم بود

خوب يادم  . که ساعت معينی ازهتل به طرف خانه دکتر مصدق حرکت کنند
ند خودشان را به هتل درب"  است که طرفداران دکتر مصدق درشهربانی  سريعا

رساندند و چرخ های ماشين هايی را که قراربود افسران را به سمت خانه 
دکترمصدق بياورد درآوردند و آجرگذاشتند و تعدادی را که وقت نکردند در 

کودتاچيان وقتی آمدند بيرون اوضاع را ديدند ، نتوانستند آن . بياورند پنچرکردند
در شهر همه کودتاچيان  به ساعت معين برسند و چون قرار بود در نقطه معينی 
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  .هم  برسند  و با هم حمله کنند، اين کار عملی نشد
آن شب سرهنگ ممتاز . همان شب نصيری فرمان عزل دکتر مصدق را آورد

که يکی از افسران خوش نام و برجسته و فرمانده تيپ زرهی بود  نيز در منزل 
واز او پرسيد  بالفاصله خودش را به نصيری رساند. دکتر مصدق جضور داشت

که اين وقت شب در اينجا چه می کند و چرا پاکت را خودش به منزل دکتر 
آن شب سرهنگ ممتازخيلی کاردانی به خرج داد وبه فرمان . مصدق آورده است

عجيب بود که آن شب شاهد  بودم  که نصيری . دکترمصدق او را بازداشت کرد
نصيری آورده بود من به  پاکتی را که. چه فحش های رکيکی به شاه می داد

ازنصف شب هم گذشته بود، دکترپاکت را باز کرد و ديد . دکترمصدق دادم
من به نامه نگاه کردم و ديدم . فرمان عزل است و شاه هم امضا کرده است

در دادگستری " من قبال. گفتم آقای دکتر، اين سفيد مهر است. مشکوک است
گفتم دقت به . مشکوک بود" کامال نامه. در اين گونه موارد کار کرده بودم

فرماييد، فرمان عزل که از اينجا شروع شده هنوز به امضا  نرسيده تمام شد و 
بعد کا شف به عمل آمد که ژنرال شوارتسکف . فاصله سطرها به هم نمی خواند

به بهانه رفتن به هند يا پاکستان، سفيد مهراز شاه گرفت و به کودتاچيان داده 
  .فرمان را نوشتند بود و بعد اين

  
  از شما نخواستند که اصل قضيه را پيگيری کنيد؟* 
 
. چرا صبح خيلی زود دستور دادند که تحقيق کنم و ببينم شاه کجاست : خازنی* 

بالفاصله راننده شاه را . پرس و جو کردم گفتند اعليحضرت رفتند کالر دشت
کالردشت به رامسر اعليحضرت از : پيدا کردم و از او هم پرسيدم که وی گفت

با آنجا تماس گرفتم گفتند با ملکه ثريا و آتابای و سرگرد خاتم که خلبان . رفتند
تا اينکه رويتر خبرداد، . بود از اينجا رفتند و نمی دانيم که به کدام مقصد رفتند
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دو . اينها در فرودگاه بغداد به زمين نشستند و می خواهند به  لندن عزيمت کنند
تر خبرخود را اصالح کرد و گفت که شاه ايران به مقصد رم ساعت بعد روي

مرداد خاتمه يافت و شاه در رم بود که قضيه   ٢۵حرکت کرد و باالخره قصه 
  .مرداد روی داد ٢٨
سفير آمريکا در »  هندرسن « روز قبل از آن  .مرداد روز چهارشنبه  بود ٢٨

منزل  دکتر مصدق  آمدند  به »  علی پاشا صالح « ايران به همراه  مترجم خود 
علی « و »  هندرسن« بعد که . و مالقاتشان حدود  سه ساعت به طول انجاميد

آمدند بيرون ، پيدا بود که نتواستند آقای دکتر مصدق را به آنچه » پا شا صالح
در همين موقع ديدم که علی پا شا  صالح برگشت و  می خواهند راضی کنند،

نيم ساعت به تنهايی با »  علی پاشا«. قدم زدن شدهندرسن درحياط خانه مشغول 
پس ازاينکه . درحياط خانه بود» هندرسن« دکترمصدق صحبت کرد درحالی که 

 .علی پاشا رفت فهميدم که اتفاقاتی درپيش است و کشور آبستن حوادث است
خود دکتر مصدق هم يادم هست که روز بيست و پنجم  مرداد به من می گفت 

د، بيست و هفتم، بيست و هفتم اگر نشد، چند روز ديگر آنها بيست و پنج نش
 .يا مرا می کشند و يا محاکمه و زندانی می کنند. باالخره کودتا خواهند کرد

بيست و هشتم مرداد تازه هوا روشن بود که اطالع پيدا کرديم چاقوکش ها 
صدق ازاقصی نقاط تهران، با افسران پاکسازی شده می خواهند به خانه دکترم

حمله کنند که من بدون اطالع دکتر مصدق بالفاصله به خانم ضياء السلطنه، 
همسر دکتر مصدق که دو يتيم را  نيز بزرگ می کردند گفتم که شما بايد تشريف 
ببريد شميران منزل احمد مصدق، چون امروز اتفاقاتی رخ خواهد داد و ما 

ی دکتر مصدق بود و چند نگران شما می شويم، بعد اندرون خالی شد و فقط آقا
وزيرازجمله مهندس رضوی، محمود نريمان، دکتر فاطمی، دکتر شايگان، دکتر 

درهمين موقع دکتر مصدق مرا . صديقی و آقای کاظمی سفير ايران در پاريس
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خواستند و از من پرسيدند چه کسانی در منزل هستند، توضيح دادم که اندرون 
تاق  رو به رو نشسته اند و تا اسم دکتر فاطمی را خالی کردم اما اين آقايان در ا

من سريع . را آوردم، فرمودند هر چه زودتر دکترفاطمی را از خانه بيرون ببريد
به خواهرزاده ايشان آقای سعيد فاطمی تلفن زدم و خواستم که خودشان را در ا 

 سعيد ده دقيقه طول نکشيد که رسيد و من سراغ دکتر فاطمی. سرع وقت برسانند
را گرفتم  و گفتم که آقای مصدق فرمودند شما را از اين خانه ببريم  بيرون چون 

مرحوم فاطمی . وضع خطرناک است و ممکن است شما را به قتل برسانند
برخاست و به علت تروری که شده بود  قادر به خوب راه رفتن نبود و با عصا 

ن را گرفتيم خالصه من و سعيد فاطمی زير بغلشا. به زحمت راه می رفت
وايشان را آورديم بيرون که سوار ماشين بشوند اما ديدم که ما شين دکتر فاطمی 
را آتش زدند، بالفاصله  سعيد فاطمی اسلحه خود را در آورد  و چند  تير شليک 
کرد تا جمعيت متفرق شوند، در همين حال ديدم در خانه رو به رو که منزل پور 

. در را بازکرد تا از وقايع بيرون سر در بياوردرضا وکيل عدليه بود، آشپز وی 
و بعداً معلوم شد که دمحم حسين  ((منزل بالفاصله دکتر فاطمی را هل داديم داخل

قشقايی، از خانه پوررضا، فاطمی را برده بود به جايی ديگر نزديک امامزاده 
ت و در همانجا لو رف" صالح که خانه يک ستوان بود و در آنجا مخفی شد و بعدا

يادم ميآيد که پس از کودتا تا وقتی از زندان آزاد شدم دکتر فاطمی . دستگيرشد
آيت هللا حاج سيد " در آنجا  اتفاقا. را به همان سلولی بردند که من در آنجا بودم

رضا زنجانی هم زندانی بودند، مردی شجاع، جسور و خوش فکر و به تمام 
ق داماد آيت هللا زنجانی از حال دکتر من از طري. معنا اسالم شناس و سياستمدار

دکتر فاطمی حالش  به . فاطمی خبر می گرفتم و به خواهرش منتقل ميکردم
خوب نبود و به رغم اينکه دکتر " خاطر ترور و زخم هايی که خورده بود اصال

مصدق به خرج خودشان ايشان را به اروپا  برای معالجه فرستادند اما هيچ گاه 
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من در آرشيو خصوصی دکتر مصدق نامه ای . ه دست نياوردندبهبود کامل را ب
را ديدم که پزشک جراح اروپايی گفته بود دکتر فاطمی به علت ضايعات درونی 
دوسال بيشترعمرنخواهد کرد و فشارش آنقدر پايين می آيد که به کما می رود و 

ين می آمد آيت هللا زنجانی می گفت در زندان آنقدر فشارش پاي" اتفاقا. می ميرد
اينجا بود که دار و دسته کودتاچيان  فردی به نام  سرهنگ . که می لرزيد

دکترتدين را مأمور کردند تا سالمتی وی را قبل از اعدام تأييد کند و او نيز چنين 
داماد آيت هللا زنجانی می گفت آيت هللا زنجانی تعريف می کرد، به هنگام . کرد

برايش قرآن بخوانم و وقتی برايش صحيفه  اعدام، دکترفاطمی اصرارداشت که
سجاديه گفتم و اينکه مرگ حتمی است و قرآن را تالوت کردم همگان شاهد 
بودند که آن لرزش که فاطمی به خاطر بيماری از آن رنج می برد، تسکين پيدا 

چون فاطمی « :رئيس زندان که اتفاقا از مليون بود به من گفت"بعدا. کرده بود
نبود برانکارد آوردند به بهداری لشکر، دو روی برانکارد را  قادربه حرکت 

مالفه ای کشيدند و تير خالی کردند و دکتر فاطمی جان به جان آفرين تسليم 
  )).گفت
من که خيالم  ) مرداد دکتر فاطمی که در خانه پوررضا بودند ٢٨آنروز ( ٠٠٠

. طمی اينطور شدجمع شد، آمدم و به آقای دکتر مصدق گفتم آقا جريان دکترفا
يواش يواش کاراوج گرفت، بيچاره آقای تعليمی که دردم درمی نشست، کشته 

تعليمی، عضو شهربانی بود، دم در ورودی . او را کشتند و وارد خانه شدند. شد
  .دو تا  سربازهم بودند که يکی اهل گلپايگان بود، آنها هم کشته شدند. می نشست

  
  اسامی  آنها يادتان  هست؟*  
  

دو درجه دار . اسامی يادم نمانده است . سرباز بودند ۵٠ – ۶٠چون  :خازنی* 
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هرکدام با يک مسلسل دويدند و رفتند زير شيروانی و از آنجا  شروع کردند  به 

چه کار کنيم؟ . تيراندازی من ديدم اگر ادامه داشته باشد هزار نفر کشته می شوند

بسيار بزرگ و از بهترين ياران   خدا رحمتش کند، مرد( با آقای مهندس رضوی 

. ،  مالفه ای را برديم  و کشيديم، يعنی اين خانه بالدفاع است)دکتر مصدق بود

مسلسلها را به . آنها را پائين آورديم. آن دو مسلسل را از آن دوتا سرباز گرفتيم

بعد آمدند که آقای  دکتر مصدق را وادار . آقای ممتاز داديم، تا کسی کشته نشود

ولی آقای دکتر مصدق  گفت که من به هيچ  .ند که اتاق کار خود را ترک کندکن

وجه قصد فرار ندارم ، ای کاش که من کشته بشوم تا اين مملکت و اين مردم  

نريمان گفت اگر . هر چه  آنها اصرار کردند  قبول نکرد. بيدار و زنده بشوند

هفت تيرش آماده . بود من با چند نفر مواجه شدم  خودم را می کشم چون مسلح

آقای دکترمصدق گفت آقای نريمان آن هفت تير را مرحمت کن به آقای . بود

به . من هفت تير را از آقای نريمان گرفتم و ائداختم توی سوراخ بخاری. خازنی 

هر حال مذاکره آنها راجع به  فرارکردن به جايی نرسيد، اينها مأيوس شدند و به 

من ديدم آقای دکتر . رفتند و منتظرسرنوشت شدند همان اتاق ملک اسماعيلی

مأمورحفاظت جان ايشان " خوب ما ظاهرا. مصدق تنهاست، نشستم پهلوی ايشان

وقتی تيراندازی می کردند، خرده های آجر . بايد ايشان را تنها نگذاريم. هم بوديم

 روی مالفه می افتاد، وقتی خاک بر می خاست، من آن را از روی مالفه بر می

کارمندان خود راکه دو نفر بودند مرخص " داشتم و روی زمين می ريختم ضمنا

  .کرده  بودم
  آنها که بودند؟* 
  

. يکی هم بايگان بود ، خيلی آدم خوبی بود. يکی نامش نژادی بود  :خازنی *



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ٨٤                                                                      د

  

  

  

چون ديدم خطر خيلی زياد است و ممکن است کشته شوند، آنها را مرخص 

ايشان فرمودند که . پيش آقای دکتر مصدق  نشستم .آنها هم فرار کردند . کردم

شما هم  تا خطر خيلی . آقای خازنی بيا  صورت شما را  ببوسم خداحافظی کنم

که خدمتتان  گفتم آقا روز اول. اظهار رضايت کردم. پيش رفت نکرده برويد

شرفياب  شدم، فرموديد زندگی من هم به عهده  شماست، اگر من االن شما را 

ذارم  و بروم و خدای نکرده اتفاق بدی بيفتد ، پيش مردم  چه طوری  می تنها بگ

مطمئن باشيد اگر صحبت کشته شدن باشد اول  نوبت من است . توانم سر بلند کنم

گفت شما زن و بچه داريد ، من نمی توانم خون شما را به گردن . بعد  نوبت شما

از اشک پر " واقعا چشمهايش. من گفتم خون من به گردن خودم است. بگيرم

گفتم ممکن است از  . ديد که بنده به هيچ قيمتی ازاينجا بيرون نمی روم. شد

جنابعالی که می فرماييد خون مرا بعهده نمی گيريد ا ستدعايی بکنم؟  گفت 

گفتم اجازه بدهيد که من شما را . بفرماييد ، شما که هر چه گفتيد  من گوش کردم

اين را اطالع " گفتم  ضمنا. ن بدتر از بيرون است گفت اندرو. به اندرون ببرم 

داشته باشيد که آقايان آن اتاق هيچ کدام حاضر نيستند شما را ترک کنند  و دو 

دراز کشيده . بغض گلويش را گرفت و نشست. سرباز و تعليمی هم کشته شدند

وقتی نشست، ديدم از اين خبرهای من . مالفه رويش بود، پاشد و نشست . بود

. من اين سکوت را حمل بر رضا  کردم. لی متأثر شد، سکوت اختيار کردخي

ديگر مجال ندادم که دو باره لجبازی کند، پشيمان بشود ، در آهنی را فوری باز 

کردم  و به اتاق آقايان رفتم و گفتم آقا آماده هستند که برويم ، شما هم از اينجا 

دو خانه آن . ر آهنی را قفل کردم آنها آمدند و باز دو باره د. تشريف بياوريد 

طرفتر منزل هريسچی، همشهری ما بود، پسرش هم همکالس برادر من بود، از 

باالخره  با نردبان و کمک .  ها بود، در نظر داشتم که آنجا برويم آن مصد قی
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مش مهدی، آقای دکتر مصدق را از اندرون رد کرديم و برديم منزل آقای 

. فرش زيادی برای صادرات در حياط  جمع شده بود آنجا خالی بود،. هريسچی

  .همين آقای زيرک زاده  افتاد و پايش شکست. به هر حال وارد خانه او شديم

بعد من با آقای هريسچی که منزل ايشان نزديک باغ فردوسی بود تلفنی تماس 

گفت کی ؟ . گرفتم و به زبان آذری گفتم که من يک مهمان به خانه ات آورده ام 

گفت خيلی خوش آوردی، صفا . تم همين که همه جار و جنجال برايش هستگف

گفتم آقای هريسچی می ترسم جای ما را پيدا کنند و . آوردی، خوب کاری کردی 

شما را غارت کنند، اگرما کشته شويم روی وظيفه کشته می شويم، اما  شما چه 

من گفتم اجازه  اين حرف را که زد. تقصيری کرده ايد ؟ گفت فدای موی مصدق 

. بدهيد که سرايدار کليد خانه را بمن بدهد که کسی از اين خانه بيرون نرود

بعد گفتم . گوشی را فوری دادم به سرايدار و دستور داد که کليد را به من بدهد

من تلفن را خرد . فرمايشی نداريد اجازه بدهيد من تلفن را قطع و خراب کنم

وقتی يکبار   .م رسيد که به سفير  هند تلفن کنمقبل از خرد کردن  به ذهن. کردم

سفير هند و معاون وزارت خارجه هند و سيد محمود رئيس سنای هند به 

گفتند  . زيارت آقای دکتر مصدق آمده بودند، نمی دانيد چه صحنه ای به پا کردند

بعد از . شما جانشين گاندی ما هستيد، نهضت خاورميانه قائم به شما ست 

محل کار . ختصرهم گفتند می خواهيم محل کار شما را زيارت کنيمپذيرايی م

. تختخواب را بوسيدند. يک اتاق کوچک بود، که يک تختخواب آهنی هم داشت

  . گفتند اين تختی است که بزرگترين مرد دنيا اينجا خوابيده است

د اين بود که  بعد از آنکه  وار. سفيرهند نسبت به دکتر مصدق خيلی عالقمند بود

خانه هريسچی  شدم به خاطرم خطور کرد که تماس با او بگيرم و بگويم که شما 

. البته نگفتم جايش کجاست. خبر کنيد که دکترمصدق تا اين ساعت زنده است
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. گفتم اگر ما کشته بشويم معلوم است که اين حکومت و کودتاچيان ما را کشته اند

    .او هم خبر را به همه سفارتخانه ها گفته  بود

نزديک سه بعد ازنصف شب بود که . ما گرسنه بوديم ، اما آنجا هيچی  نبود

من گفتم اگرجای ما را پيدا کنند ممکن است اينجا را غارت . نشستيم شورا کرديم

 طرف منزل مادرآقای دکتر معظمی همين نزديک است، صد مترآن. کنند

که  به شما عرض کنم اجازه بدهيد برويم آنجا اين را هم فراموش  کردم . تراست

برادرمان "  که دکترمعظمی هم استقبال کردند و گفتند آقاخانه مادرماست واصال

  .بنابراين به خانه مادرآقای معظمی رفتيم. حسين آنجا می نشيند

  

  از خيابان گذر کرديد ؟  * 

  

از خانه . يک کوچه است که  به کوچه درختی معروف است: خازنی *  

خانم مهندس . يک صد متر فاصله بيشتر نبود. ورفتيم آنجا هريسچی بيرون آمديم

  .ولی آن ساعت خانه نبود. معظمی هم خيلی مصدقی  بود

دکترمصدق گفت . که قرارشد دکتر مصدق خودشان را معرفی کنند دراينجا 

به من رو کرد و گفت شما بايد زودتراز همه برويد " همتان برويد، مخصوصا

صورت ما را بوسيد و . گفتم چشم . ن به شما اطالع بدهممبادا گير بيفتيد ، تا م

نمره تلفن ستاد و فرمانداری  . گفت فقط شايگان و آقای صديقی بمانند. ما آمديم

بعد من به ته کوچه رفتم،  ديگر پای .  گفت شما برويد. نظامی را به من دادند

قيقه ، نيم ساعت د ٢٠حدود . پشت درختها  قايم شدم. نتوانستم بروم . رفتنم نبود

که در دانشکده افسری معلم شاه بود ،با يک  –بعد ديدم آقای سرتيپ  پوالدوند 

. آقای دکترمصدق و آقای صديقی وآقای شايگان سه نفر عقب نشستند. ماشين آمد
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وقتی آنها را تعقيب کردم . خواستم بفهمم کجا  می برند. سرتيپ پوالدوند هم بود

  .افسران بردندديدم آنها را به با شگاه 
  

  شما دنبال  ما شين دويديد؟* 
  

آنقدر . می ترسيدم گرفتار بشوم، ولی نشدم. با يک ماشين ديگر رفتم :خازنی* 
آنها را به باشگاه افسران بردند و سپهبد زاهدی . آنجا شلوغ بود که من گيرنيفتادم

  .بردتا پای پله آمد و زيربغل آقای دکتر مصدق را گرفت و از پله ها باال 
  

  بی احترامی نکرد؟* 
  
من به چشم خودم اين صحنه را ديدم که آقای دکتر مصدق حرف نمی  :خازنی* 

زد، ولی زاهدی حرفهايی می زد که من نمی توانستم آنقدر نزديک بشوم که 
  .بشنوم

  
  زاهدی  صحبت می کرد؟* 
  

از يک نفر پرسيدم  تيمسار چه می گفت؟ گفت  همه اش می گفت  :خازنی* 
بعد هم اطالع پيدا کردم که اتاق خوبی برای . مرا ببخشيد، من متأسفم. أسفممت

در باشگاه افسران يک اتاق به آقای دکتر صديقی ، يکی هم . آنها تهيه کرده اند
بعد ازچند روزی دکتر مصدق را به سلطنت آباد  . به دکتر شايگان داده اند

 .بنده  هم متواری  بودم. بردند
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  ما خبر نداشتند؟خانواده از ش* 
  
آنجا . خانواده خبرداشتند، می دانستند که من در مراد آباد  مخفی هستم :خازنی* 

  .هر روز به کوهنوردی  و اما مزاده داوود می رفتم
  تا چه زمانی مخفی بوديد؟* 
  
خانم  من با. بيش ازيک ماه، محاکمه هنوز شروع نشده بود  :خازنی *

ن به مالقات می رفت وهيچ کس او را نمی ايشا. ضياءالسلطنه تماس داشتم
تمام اتفاقاتی . تا نيم ورقی اليحه نوشته بودم  ٣۶موقعی که متواری بودم، . گشت

آنها را به خانم ضياء السلطنه  . که افتاده، و جوابهايی راکه داده شده بود، نوشتم
  .دادم

  
  به تهران آمديد؟*  

  
بعدا دوباره به مراد . ياءالسلطنه دادمبله، به تهران آمدم و به خانم ض :خازنی* 

مراد آباد  منزل کدخدا بودم که با هم بزرگ . آباد رفتم که نزديک حصارک بود
خانم . خانم من در آنجا  باغ انجير و توتستان داشت. هنوز زنده است. شده ايم

ورق را به آقای دکتر مصدق داده  ٣۶ضياءالسلطنه هفته بعد به من خبر داد که 
ايشان گفتند که من از روی آن نوشته ام و آن را آتش زده ام که اگر خدای . ام 

بگو خيالش از اين جهت راحت . نکرده گير آنها افتاد، مزاحم آقای خازنی نشوند
. وقتی اين خبربه من رسيد، خودم را به  فرماندار نظامی معرفی کردم. با شد

چون . ان رفت بيش با تمانقليجآنجا ماندم و دادست. مرا اول به ستاد ارتش بردند
تعيين تکليف من به عهده کميسيونی بود که زاهدی رئيسش بود وباتمانقليج هم 
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تا آنکه کسب تکليف کنند يک هفته يا ده روز در زندان فرمانداری . عضوش بود
در زندان فرمانداری به من خوش . زرهی بردند ٢نظامی ماندم، مرا به لشکر 

اتاقی که من بودم، آقای دکتر غالمحسين خان مصدق، برای اينکه در . گذشت
آقای مهندس زنگنه، آقای  معدل شيرازی شاعر و وکيل هم بودند، کارها تقسيم 

بعد از يک هفته آقای دمحم قريب ، که به من خيلی محبت داشت و خيلی . شده بود
 گفت من تورا می شنا سم، آدم. سخت مصدقی بود، به عيادت من به زندان آمد

ترسويی نيستی ، تبريزيها هم که   ما شاء هللا  همه شان لجباز هستند، شما را می 
من آمده ام  بگويم که نگران نباش، ما در حال . زرهی ببرند ٢خواهند به لشکر 

 ٢مرا به لشکر . دستورات طبی هم به  من داد  و نسخه نوشت. تالش هستيم
ماهی آنجا بودم  ٩در حدود  . ردند زرهی که تيمور بختيار  فرمانده آن بود ، آو

حاج  حسن .  من پول نداشتم. بعد وجه الضمان صادر کردند که مرا آزاد کنند. 
هزار تومان پول آوردند و وثيقه  ٢٠٠شمشيری  و يک  نفر ديگر  نزديک به 

زرهی  آقای  دکتر صديقی يک  ٢در لشکر . گذاشتند تا من از زندان آزاد شدم
زندان من . آقای دکتر شايگان ، مقدم و نريمان در آنجا بودندآذر، . اتاق داشت

. انفرادی بود که بعد مرحوم دکتر فاطمی را بعد از گرفتاری به آن اتاق  آوردند
در آن طرف هم آقای مهندس رضوی و مهندس عطايی بودند، که بعد از 

  . مرخص شدن آنها آيت هللا زنجانی را به آنجا آوردند
  

  مرخص شديد؟  ماه ٩بعد از * 
  .ماه  قرار منع تعقيب مرا صادر کردند ٩بعد از   :خازنی* 
  سرهنگ ممتاز  چه شد؟* 
  

  .سرهنگ ممتاز به سه سال  حبس محکوم شد*  
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  او تا کی در خانه ايستاد؟* 
  
  .تا آخرين لحظه تا موقعی که تانکهای ما هم به دست آنها افتاد: خازنی* 
  تاز  هنوز در خانه بود؟ يعنی شما که رفتيد سرهنگ مم* 
  

  .موقعی که ما می رفتيم،خبر آورد که سه تا تانک  ما هم از کار افتاد: خازنی*  
  

  آن وقت خودش هم مجروح شد؟* 
  

خودش مجروح نشد، فشارکی و داورپناه هم مجروح نشدند، ولی : خازنی* 
ش بعد به سه سال حبس محکوم و از ارت. سربازها و درجه دارها کشته شدند

  .هر سه تا اخراج شدند. اخراج شد
  

شما بعد از زندان ديگر هيچ ارتباطی با دکتر مصدق نداشتيد؟ او را هيچ وقت * 
  نديديد؟

  
  .موقعی که ايشان زندان بود از خانم از حالشان جويا بودم: خازنی* 
  

  آيا به احمد آباد رفتيد که مصدق را ببينيد؟* 
من حق نداشتم از حوزه قضايی خارج . منه، من به احمد آباد نرفت :خازنی* 

فقط يک روز به من اطالع دادند که قسمتی از احمد آباد را تصرف کرده . بشوم 
. برای دشمنی اين کار را کرده بودند. اند تحت اين عنوان که اينجا خالصه است

من رفتم يک دادخواست دادم و يک رفيق ديگر هم به من کمک کرد و به کرج 
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آن موقع ايشان در . به نفع دکتر مصدق  حکم گرفتيم. ال داديمرفتيم و عرضح
  .احمد آباد تحت نظر بودند

  
  در بيمارستان نجميه هم مالقات دست نداد؟* 
  

نه متأسفا نه، موقعی که فوت کردند فقط معدود افرادی بودند که  :خازنی* 
  .ايشان را مالقات می کردند

زشی برای شما داشت؟ دريک ماه همکاری  نزديک با مصدق چه آمو ٢٨* 
  کالم از مصدق چه گرفتيد؟

  
از مصدق وطن پرستی به تمام معنا، گذشت از جان و مال به تمام معنا را * 

  ) ١(  .آموختم
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   :توضيحات و مآخذ ◀

  

حکومت  رئيس دفتر نخست وزيری"گفت و گوئی که آقای نصرت هللا خازنی  

به همت شهيد هدی صابر، ( "فردا ايران"با  دو نشريه " ملی دکتر مصدق

شماره  –١٣٨٠اسفند ٢٨سه شنبه (  "بنيان "و)  ١٣٧٨ارديبهشت  – ۵٣شماره 

ناشر، موسسه  –به کوشش محمود تربتی سنجابی" (کتاب کودتا سازان"و ) ٢٩

انجام دادند و قبالً درخارج ازکشور ) ٧٢ - ٧٣ص  –١٣٧۶-فرهنگ کاوش 

تا ١٣٨٢، از  اسفند   ۵٩٢تا  ۵٨٩:ره هایشما( برای نشريه انقالب اسالمی 

  .  تدوين نمودم) ١٣٨٣ارديبهشت 

  

در بارۀ سرنوشت  زنده » سازمان اسناد و کتابخانه ملی « آرشيو ملی : توضيح 

 : آورده است ١٣٣٢مرداد  ٢٨ياد نصرت هللا خازني  پس از کودتای 

. ت به سر بردبه مدت نه ماه در بازداش ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از وقوع كودتاي «

به  ١٣٣۵در بانك ساختماني مشغول به كار شد و در سال  ١٣٣٣سپس در سال 

با سمت مديركل حقوقي  ١٣٣٩در سال . سمت معاون اين بانك منصوب شد

به بانك كشاورزي ايران منتقل و به  ١٣۴۴وزارت مسكن منصوب و در سال 

ك كشاورزي و معاون بان ١٣۵٢در سال . سمت رئيس اداره حقوقي منصوب شد

پس از وقوع انقالب اسالمي ايران، با تصويب هيأت وزيران  ١٣۵٧در اسفند 

 . به سمت رئيس هيئت مديره و مديرعامل بانك كشاورزي انتخاب شد

سال خدمت دولتي  ۴٢پس از  ١٣۵٨نصرت هللا خازني در اواخر سال 
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اسالمي ايران  آشنايي او با سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري. بازنشسته شد

حسن نظر او به اين سازمان . پس از انجام مصاحبه تاريخ شفاهي صورت گرفت

از جمله مجموعه . موجب شد تا درچند مرحله اسناد ومداركي را به آن اهدا نمايد

اكنون دربخش نسخ خطي نگهداري  عنوان كه هم١۶٠بزرگ چاپ سنگي بالغ بر

فاني را وداع گفته و به ديار باقي دار١٣٨٧ديماه  ٨ايشان در تاريخ . شود مي

 ».شتافت

مجموعه اهدايي يادشده عبارت است از كتاب هاي چاپ سنگي به زبانهاي 

فارسي، تركي، عربي كه در تبريز، تهران، شيراز، استامبول، باكو، بيروت ، 

از جمله كتب اين مجموعه مي . به چاپ رسيده اند...نجف، بمبئي، حيدر آباد و

اي سفينه طالبي تأليف عبدالرحيم طالبوف، مفتاح االدويه ناصري توان به كتابه

تأليف عبدالحسين طبيب، ديوان ذهبي، جارج نامه تأليف مالفيروزبن مال كاوس، 

  ...مسالك و

  »آرشيو ملی  سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسالمي ايران«: منبع

  

  صابر هدیشهيد   ◀

 )١٣٩٠ خرداد ٢١ شهادت - ١٣٣٧ ند اسف ٢۴ زادهٔ ( صابر رضازاده هدی

  در که وی نگار و مبارز راه آزادی و استقالل ايران، روزنامه پژوهشگر،

 مشکوک مرگ به اعتراض در بود زندانی اوين در که حالی در ١٣٩٠ خرداد

 خود غذای اعتصاب سحابی هللا عزت پدرش جنازه تشييع مراسم در سحابی هاله

 اوين   زندان امنيتی ماموران سوی از شتم و بدر اثرضر بود کرده آغاز را
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   . به شهادت رسيد  مدرس بيمارستان به زندان از ازانتقال پس

 اثر »بينش و روش منش، بر ای دريچه ديگر؛ نگاهی از مصدق« فيلم مستند

  .می باشد  صابر هدی شهيدماندگار 

  https://www.youtube.com/watch?v=U2SsVY14SKk  

  

 درگذشت سالگرد  نيکميچهل و  سخنرانی خود در صابردر مقدمه  هدیزنده ياد 

  :به تصوير کشيد مصدق را  اينگونه دکتر مصدق در احمد آباد 

. پراست موسپيد از دارم، شما سوی به رو اش درگاهی از نيز من که اتاقی«

 کوچک، من، و ديده ومصدق سپيد مو. است نشده سپيد درآسيا که موهايی

 در و ام خوانده مصدق ام، شنيده مصدق ام، نديده مصدق. نديده قومصد قواره بی

 از نه سخنران، موضع در نه. ام زيسته مصدق با ها سال وانفسا، در خاصه ذهن،

 مصدق به نسبت وباورداران داران دغدغه ازمنظر ديدگان، جهان موضع

 »....ماندگار
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  فصل سوم

  مرداد ٢۵روز   تصميم  دکتر مصدق   در بارۀ کودتاچيان  

  

دکتر  پيشنهاد در بارۀ اندازايران  وگو با نشريه چشم دکترسعيد فاطمی در گفت - ١

 :مرداد اينگونه شرح ميدهد ٢٨تا  ٢۵به دکتر مصدق در قاصله  حسين فاطمی 

شادروان دکترفاطمی به مرحوم ) مرداد ٢٨مرداد و ٢۵فاصله (در آن روز «

وزير دفاع کنند تا او با تمام قدرت مخالفان مصدق پيشنهادی کرده بود که او را 

دکترمصدق گفته . خورده نهضت ملی ايران را به سزای اعمالشان برساند قسم

بود بر طبق چه قانونی؟ دکترفاطمی جواب داده بود با قانون انقالب و برای 

نجات ملت ايران، که مرحوم مصدق پاسخ داده بود اين کار را وزير دادگستری، 

و چندتن از روحانيون قم و کسانی که مورد احترام ] وانعالی کشوردي[رئيس 

ای شکل دهند که بر اساس آن  مردم هستند بايد انجام دهند و قوانين را به گونه

 . بتوان مخالفان نهضت ملی را مورد تعقيب قرار داد

شادروان دکترفاطمی گفته بود اين مسير طوالنی است و تا آن وقت ريشه ما را 

دکتر مصدق در پاسخ گفته بود به جز قانون، من راه ديگری سراغ . اند کنده

دکتر . ندارم و من برای قانون بيش از هر چيز و هر کسی احترام قائل هستم

دانست اين  برای اين که می. آيد فاطمی آن روز با عصبانيت از اتاق بيرون می

گويد پدر  مصدق می در بيرون از اتاق هم به دکتر غالمحسين. جريان ادامه دارد

  )١(».تو با اين احترام به قانونش همه ما را به کشتن خواهد داد
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تصميم  دکتر مصدق     دکتر مهدی  آذر وزير فرهنگ  کابينه  دکتر مصدق - ٢

  مرداد   ٢۵در روز  : مرداد اينگونه بيان می دارد ٢۵در بارۀ کودتاچيان  روز 

بود، صبح  که رفتم  به وزارت فرهنگ که شبش قراربود  کودتا  بشود و نشده 

چون در شاه آباد شميران منزل داشتم و تلفن هم نداشتم، از  جريان شب بکلی 

بيخبر بودم آقای دکتر نصيری معاون من نزد من آمد، رنگ پريده، لب و لوچه 

ردند که شما برويد آنجا آويزان گفت از منزل آقای نخست وزيرچند دفعه تلفن ک

را ] رئيس گارد شاهنشاهی[وچگونگی گرفتارشدن برادرش نعمت هللا نصيری

به من گفت وقتی به منزل دکتر مصدق رسيدم ديدم عده ای از آقايان هستند و 

پيرامون کودتای نافرجام شب گذشته و خلع سالح شدن افراد  پادگان باغ شاه که 

ه کودتا بشود و اعالميه ای که صبح صادر کرده قراربوده است از آنجا اقدام ب

بودند صحبت می کنند، آقای دکتر نصيری چون برادرش نعمت هللا نصيری در 

کودتا  بود و توفيقش کرده بودند، صبح بالفاصله پس  از رسيدن کنم به وزارت 

فرهنگ نزد من آمد و گفت نعمت هللا خان را توقيف  کرده اند و خيلی در 

در منزل دکتر مصدق را بگيرند سر راه اول به منزل دکتر . مخاطره است

فاطمی رفتند،  کتکش زده و توفيقش کرده بودند و بی احترامی به زن و بچه اش 

قراربوده است که سرلشگرمهندس . او خيلی آشفته و پريشان بود. کرده بودند

زل  تقی رياحی را که رئيس ستاد ارتش بود توقيف کنند ولی اوآنوقت در من

ولی وقتی رسيده بودند به پادگان باغشاه ديده بودند حقيقت عوض شده است . نبود

خالصه شاه . آنجا را خلع سالح کرده اند و دانسته بودند که کودتا نگرفته است

  .  در کالردشت بود از آنجا فرارکرده بودند. هم تا خبرشده بود

بعضی از آقايان . اتی شدخالصه منتظر شديم تا آقای دکترمصدق هم آمد و مذاکر

يادم می آيد که مرحوم مهندس سيف هللا خان  . سخت ايستادند از جمله من خودم
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اين نصيری را اين  . معظمی وزير پست و تلگراف گفت اينها را بايد اعدام کرد

فالن فالن را بايد اعدام کرد واال اين حادثه دنبال پيدا می کند و خطر بزرگی   

  .هر طور باشد شاه اين کار را می کند. واهند بکننداست و کودتا می خ

آقا »  اعدام کنيم ؟ اعدام  کنيم؟« مرحوم دکتر مصدق دستش را بلند کرد و گفت 

مطابق چه  قانونی اعدام کنيم ؟ قصد جرم داشتند درست است ولی جرمی که 

 مثل  . و کجای عالم  قصد  جرم  را  جرم  حساب  می کنند. صورت نگرفته است

اين که دکتر مصدق کمی عصبانی شد و گفت حاال که آقايان اصرار می کنند 

بسم هللا  اين آقای  وزير داد گستری  که قوانين  را خود  می داند، اين  هم آقای 

وزير کشور که بايد وارد قوانين امنيتی باشد بنشينيد امروز تا ظهر قوانين  

ی پيدا  کنند که مطابق  آن من  يک ماده ا. مربوط را هر چه هست رسيدگی کنند

آن را به من  . حق داشته باشم  اينها را توقيف کنيم الاقل تابه  اعدامش برسيم

من  هم .  هيئت دولت بهم  خورد و  ايشان رفتند. ارائه بدهند چشم  قبول می کنم

ظهر رفتيم به بينيم که اقای لطفی و دکتر صديقی چه کارکرده . رفتم سر کارم

همه  کتابهای قوانين روی ميز چيده  شده . طاق هيئت وزرا نشسته  بودنددرا. اند

گفتم خوب آقايان چکارکرديد؟ گفتند . هر دوشان هم خسته و متفکر بودند. بود

. راست می گفت دکتر مصدق حق دارد. هيچی آقا قانونی برای اين کار نيست

الف قانون  نمی مطابق چه قانونی آنها را اعدام  بکنند؟ دکتر مصدق کاری خ

بعد از اين حادثه با ... نصيری را هم مرخص کردند... کند و قانونی نداريم 

خواست و زمينه  چينی قبلی شاه  که حکم  عزل دکتر مصدق و نخست وزيری  

  .مرداد انجام  شد ٢٨زاهدی  را صادر کرده بود کودتای 

قل اينها را محاکمۀ  حقيقتش اين بود که من  هم دلم  می خواست اعدام نه،  الا 

  )٢(.سختی  بکنند  و معلوم  بود که  هيچ  کاری نخواهد شد
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من خودم رئيس دادگاه بودم و دکتر مصدق را : سرلشکر مقبلی  ◀
محکوم به تبعيد کردم  محبتی را که ايشان يعنی آقای مصدق کردند 

  کس ديگری نمی کند ملک چند ميليونی را بمن  برگرداند

  
د و زندانی مصدق  عهللا امينی از ياران مصدق که در دوران تبعزنده ياد نصرت 

رلشکر مقبلی رئيس دادگاه بدوی س خود رااز  مصدق بود  خاطرهشخصی  وکيل
  : مصدق  بدينگونه شرح می کند

دکتر مصدق موقوفه ای به اسم رستم آباد وعباس آباد اجاره   داده بودند  مدتی   «
  .ه  و نظارت  اداره  اوقافاجاره  سرآمده  بود   با اجاز

باز دکتر مصدق اعالم برای اجاره کردند بعضی از افراد جبهه ملی سال کردند   
درصورتيکه ايشان حتی  (که پول اين اجاره به حبيب آقای دکترمصدق می رود 

 ۶٠٠٠مبلغ زيادی هم  گذاشته  بودند قبالً اجازه )  حق التوليه هم بر نمی داشتند
تومان پيشنهاد دادند آقای مصدق تعجب  کردند  بمن   ١٢٠١٠٠٠ا تومان بود اينه

گفتند آگهی کنيد که ضامن معتبر يا وثيقه ملکی بدهند آنها  چون نمی توانستند 
  .کناررفتند

پيشنهاد کرده بود . اتفاقاً  نفر بعدی  يک سرهنگی بود که  اسمش  نظرم  نيست 
آقای دکترمصدق  . مت بگيرمکه اگر آن قبلی کنار رفت من حاضرم بهمان قي

وثيقه ملکی قبول کرد ملکی . گفتيم.  تعجب کردند که چطور؟ ناچاربود قبول کند
با موافقت آن خانم من با زحمتی  . مال خانم سرهنگ مقبلی را معرفی کرد

ساله   ۵اجاره نامه .  سندهايش را پيدا کردم در محضر اقای عنايت ثبت کرديم
گ  اين کاره  نبود کار زراعت  نمی دانست خيال  می تنظيم شد ولی  اين سرهن

کرد سربازخانه است رعيت ها می گفت  که ريششان تراشيده باشد، کفششان  
قای آ. ن ملک در نيامد عايدات پيدا نکرد آآن سال يک دانه گندم  در . ک باشداپ
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.  گندم بدهند که بکارند) به خاطر زارعين( دکترمصدق خودشان ناچارشدند 
دکتر  قایآال دوم هم باز وضع بدی بود آقای سرلشکر مقبلی کاغذی به س

غالمحسين  مصدق  نوشتند که آقای دکتر مصدق بياييند جوانمردی کنند اين 
  .اجاره   را لغو  کنند

قای سرلشگر مقبلی رئيس دادگاه  بدوی محاکمه دکتر مصدق  بود که دکتر آ (
ه من نوشتند که اگرشما وقت زيادی آقای دکتر مصدق ب) مصدق را محکوم  کرد

ی سرلشکرمقبلی تماس بگيريد وبگوئيد اين جوانمردی نيست خيانت اقآ ابداريد 
. به موقوفه است و من اهل اين کار نيستم  شما مال االجاره اين دو سال را بدهيد

من تلفن کردم به سرلشکرمقبلی گفتم من وکيل جناب آقای دکتر مصدقم راجع به 
م آباد وعباس آباد صحبت کنيم گفت اين به من مربوط نيست به موضوع رست

خانم مربوط است گفتم ايشان نمی دانند گفت کجا صحبت کنيم گفتيم تشريف 
بياوريد دفتر من به اتفاق آقائی که زيردستشان بود آقای سرهنگ خسروداد خيال 

گفتم می کرد چون اقای دکتر مصدق نوشته اند می توانست کارهائی بکند می 
رفت به شاه شکايت کرد آنها هم وزير دادگستری را مأمور . بهيچوجه نمی شود

سال تمام شدد من اجرائيه صادر کردم برای   ۵در هر حال اين . رسيدگی کردند
هزار تومان باالخره ملکی  که درخيابان شاهرضا زمين خوبی  بود منتقل    ۶٢٠

ً يک روزی ب. شد به بيمارستان  نجميه قای رئيس ثبت آر خوردم به تصادفا
خواست مرا معرفی کند به خيال آنکه مقبلی مرا نمی شناسد  گفت، ايشان ملک 

ميليونی من را به نام موقوفه بيمارستان نجميه کردند گفتم تيمسارنه آقای  ۶
دکترمصدق اين کاره بودند نه بنده شما لجبازی کرديد االن هم اين  پول را به 

ن آگفت شما . زاد می کنمآد من بالفاصله ملک شما را نفع اوقاف توقيف کني
ميليون را ۶دست دادم رفت . گفت دست بدهيد. کاررا می کنيد؟ گفتم مسلم است

  .منهم بالفاصله رفتم ملک را برگردانم به خانم  مقبلی.  توقيف کرد
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يک جريان ديگر با سرهنگ مقبلی  پيش  آمد  که خانه ای  محلی  بود  متعلق  
که اخيراً  فوت  )  آسايشگاه سوئيس ( يجه خانم مصدق که بستری بودذ در به خد

کرد اين  خانه  که روبروی با شگاه  افسران بازنشسته بود که رياستش مدتی با 
جهانيانی بود مقبلی معاونش بود با من تماس داشت می خواست کارشناس  

کارشناس  باالخره شخصی معين بود با من تماس داشت می خواست دبفرست
بفرستد باالخره شخصی معين شد که آنها  قبول نمی کردند و من از طرف  آقای 

دکترمصدق قبول کردم در يک جلسه ای توی اطاق افسران بازنشسته تشکيل  
شد من رفتم گفتم  بايد اين مطلب را به نظرآقای برسانم ايشان هيچ وقت نظر و 

اين موقع يک سرتيپی با لهجه در. ادعا نداشتند ولی اين مال دخترشان است
ترکی گفت په پس اين آقا که می گوئيد اين همان مرتيکه پدرسوخته دکتر مصدق 

من گفتم ببخشيد من اجازه ندارم از طرف ايشان بگويم پدرسوخته است؟ 
مقبلی  گفت حق با فالن کس است من .  خودتی ولی شما حق نداريد توهين کنيد

ر مصدق را محکوم  به تبعيد کردم  محبتی را که خودم رئيس دادگاه بودم و دکت
بمن   ملک چند ميليونی را کس ديگری نمی کند ايشان يعنی آقای مصدق کردند

  )٣( ». برگرداند
  

   چرخ بازيگرکه از اين بازيچه  بسيار داشته و دارد:  بزرگمهر  
 

به  ملک تضمينی که دکتر مصدقسرهنگ جليل بزرگمهر در بارۀ موضوع   
  :کر مقبلی برگرداند اينگونه شرح می دهدسرلش

 
دکترمصدق  تا زمانی که زنده بود توليت بيمارستان نجميه را که موقوفۀ  خود و  
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اراضی   ين بيمارستان رااقسمتی ازموقافات . برعهده داشت مادرش بود
دکتر مصدق ازسرهنگ منتظمی مستأجر . کشاورزی و آب قنات تشکيل می داده

ز ايشان  برای انجام  اجاره تضمين ملکی هم سنگ  می خواهد به روال معمول ا
که در صورت امتناع از پرداخت  مال االجاره  بتواند از ملک، طلب بيمارستان  

مستأجر مرحوم به سرلشکرمقبلی که از دوستانش بوده مراجعه  -را وصول کند 
هرضای  اوهم مستغّل همسرش خانم قدس آفاق وثيق واقع درخيابان شا. می کند

زان  يمعموالً دراين موانع مبلغی به م. آن زمان را برای تضمين واگذار می کند
  .بهرۀ بانکی به واگذارندۀ  ملک تضمينی می پردازند

فروش   از امورکشاورزی نتوانست به خاطرعدم آشنا با سرهنگ منظمی
دکترمصدق هم در مسؤليت نايب  . محصوالت مبلغ مال االجاره را تأمين کند

ۀ اوقات تهران در قبال عدم پرداخت رلتوليه ای موقوفه در حساب دهی به اداا
.  به طرح دعوی حقوقی به دادگستری رو می آورد ماالجاره  ناگزير می شود که

زاد کردن آايت جلوگيری ازحراج مستغّل وهمقبلی برای خروج ازمخمصه و درن
.  يز متوسل  می شودزير دربار نوملک همسر به هر دری می زند از جمله علم 

  .اّما سودی نمی بيند
 مرحوم  مهندس احمد مصدق ، فرزند دکتر مصدق برايم اين گونه تعريف  کرد 

روزی در خيابان کاخ  به مرد بر خورد کردم که به من سالم  کرد و از من  « 
ردکترمصدّق هستيد ؟ گفتم بله چه فرمايشی بود؟ او خود را سپرسيد شما پ

با کلی فحش و بد و بيراه به شاه و  . ته، احمد مقبلی معرفی کردسرلشکر بازنشس
در بار و ندامت از رياست دادگاه  دکتر مصدق از دادگاه دکتر مصدق ، مشکل  

او تقاضا داشت تا دکترمصدق از تعقيب  . تضمين همسرش را به ميان آورد
تش   من به طور  خالصه محظور پاپا  و مسئوولي. شکايت خود صرف نظر کند

  .دا شديمجفتم و از هم گرا به لحاظ  نايب التوليه بودن در برابر ادارۀ  اوقاف 
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خرين مرحلۀ ديوان عالی تميز  آهمسرسرلشکرمقبلی تمام مراحل دادرسی تا 
وقتی پای حراج  به ميان  آمد سرانجام  .  موفق به فّک تضمين نشدند. پيش رفتند

ه های دادرسی مستغّل تضمينی را آزاد  اين خانم با پرداخت مال الجاره و هزين
دکترمصدّق به ادارۀ اوقاف  تهران ١٣۴٠بهمن  ١٠ۀ مورخ مپيش نويس نا. کرد

پايان داستان چرخ بازيگرکه از اين بازيچه  بسيار . يان اين داستان استاگويای پ
  )۴(!!و خواهد داشت. داشته و دارد

  

  اسیمصدق و تقی زاده در دوران حيات سي :ايرج افشار

  
  :آورده است » مصدق مسائل حقوق وسياست « شادروان  ايرج افشار در کتاب

مصدق و تقی زاده در دوران حيات سياسی، روابط و برخوردهايی با هم داشته 
اينک که امکان ذکرکردن نام مرحوم  . اند که برای محققان جای دانستن دارد

ران نشنيده باشند از مصدق پيش آمده است چند نکته ای را که ممکن است ديگ
البته حتی المقدور سعی کرده ام  . لحاظ ثبت و ضبط  تاريخی در اينجا می آورم

اميدوارم به . نقل قول های شفاهی به همان مضمون و کيفيتی باشد که شنيده ام
علت سهوهائی که برای همه درحافظه روی می دهد اشتباه عظيمی درآنها  پيش 

  .نيامده  باشد
ی گفت چندی پس از اينکه با طرح تغييرسلطنت در مجلس پنجم  تقی زاده م 

مخالفت کرديم ، دکتر مصدق از مستوفی الممالک و مشيرالدوله و عالء و يحيی  
خواست برای ادامۀ مبارزه هيچ نوع  بادی و من دعوتی کرد واز ماآدولت 

  . کومت  بعد  قبول نکنيم و از همکاری  خود داری کنيمحکاری  را در 
پس از اينکه  جمع  متفرق  شد مرا نگاه داشت و گفت چون می دانم   برای شما  
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بمانيد خوشوقت می شوم  تا به هر نحو  از نظر مادی امکان  آن نيست که بيکار
. البته من تشکر کردم. ل باشيد ترتيباتی بدهم که زندگی شما مختل نماندايکه م

برکنارماند و تحمل تبعيد و زندان آن دوره با دليری و خود داری تمام  رمصدق د
  .هم کرد

هم از تقی زاده و هم از مهذب الدولۀ کاظمی شنيدم  پس ازکوتاه شدن دورۀ  
چهار سالۀ سنا به مدت دوسال و بيکار شدن  سناتوها، تقی زاده  قصد مسافرت  
به اروپا برای معالجه کرد چون خريد ارز تحت نظارت دولت بود تقی زاده  

وزارت دارائی نوشت وبه علت لزوم معالجه درخارج تقاضای مبلغی کاغذی به 
ناچاراين موارد می بايست . ن مقدارکرد برای عموم مقررشده بودآارز بيش از 

پس مصدق ضمن نامه . درهيأت دولت مطرح می کند، ولی به تصويب نمی رسد
ای خصوصی در معذرت خواهی به تقی زاده، می نويسد چون دولت موافقت 

رده است که به شما بيش از ميزان مقرر ارز فروخته شود و ميدانم که فعالً نک
برای شما پرداخت تفاوت قيمت ارز آزاد امکان ندارد،  مبلغ مورد اختالف  طی 
يک  قطعه چک شخصصی فرستاده می شود و انتظار قبول آن را به طور  

کاظمی که  دوست  . دوستانه دارم  تا هر وقت امکان  پيدا کرديد مسترد فرمائيد
کاظمی می گفت سه چهار روز .  هر دو بود  کاغذ را برای تقی زاده  می برد

پس از آن مصدق نامۀ تقی زاده  را نشان داد که ضمن ابراز تشکر، همان  چک  
  .را پس فرستاده بود

مصدق اين عمل را در حق کسی کرد که در باره اش ضمن نامه ای به روز  
قای  آاز روزی که «  : بارۀ  حکومت حسين عالء گفته بوددر »  طلوع« نامه 

را امضاء  نموده اند  با تمام روابط  و همکاری که  ١٩٣٣تقی زاده  قرار داد 
دم حتی يک مرتبه ايشان را مالقات  شدر دورۀ  تقنينيه با ايشان داسته ام حاضرن

قتی  شنيدم يکی  مخالفت من با جناب آقای تقی زاده  به قدری  است  که و... کنم
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ازهواخواهان حکومت نظامی و يکی از اشخاصی که بر قراری  اين حکومت  
تبه ررا تصديق کرده ايشان بوده اند اعتراض من به اين حکومت  شوم  صدها م

  )٢٧١کارنامۀ مصدق ، ص ( » .شديدتر شد
دکتر مصدق  را محبوس  »  قشونی ها« تقی زاده  می گفت چندی  پس از اينکه 

آمدند و گفتند که يک نظامی به اسم  . ده بودد عصری در خانه ام زده شدکر
مضمون .  آمد و صحبت کرديم. سرلشکرازموده  می خواهد با شما مالقات  کند
مه شود ما در صدد جمع آوری  کحرفش اين بود که چون مصدق قرار است محا

  .دالئل برای تهيۀ  ادعا نامه  هستيم
م رسالۀ دکتری اوست که راجع به موضوع وصيت در از جملۀ داليل ما يکی ه

نجا بعضی مطالب را طرح کرده است آ فقه شيعه نوشته است نوشته است و در
ن آپس عباراتی چند از. ه مورد استفاده  بر ضدّ او باشدحکمکه می تواند در م

ه شما هم به اين منظور کمک وطی  مشروح کتاب را به من نشان داد وگفت اگر
يد کنيد  که او در نوشتۀ خود اصول اسالمی را انتقاد کرده است دالئل  ما  ای  تأئ

هم از . تقی زاده گفت بی اختيار خنده ام گرف!  محکمه پسند و محکمتر می شود
پس به او گفتم ، . اخته و کتاب او را نفهميده  اند و هم مراناينکه  مصدق را نش

به عالوه شما در اين ! نداريد آقا معلوم می شود  حرف درست و دالئل حسابی
برويد و خودتان را ملعبه . دينوع مطالب علمی و دانشگاهی حق اظهار نظر ندار

  )۵(.و دست از اين کارهای غلط برداريد نکنيد
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   :توضيحات و مآخذ ◀ 

وگو  ، گفت١٣٨٠، ارديبهشت و خرداد٨اندازايران، شماره  نشريه چشم - ١

 باسعيد و نگاه کنيد به مصاحبه .۶٢و  ۶١بادکترسعيد فاطمی، صفحات 

 فاطمی، حسين سيد دکتر زمانه و زندگی عشق؛ خروشان فاطمی،رودخانه

  ١۴۴،ص١٣٨١ قلم، انتشارات حکيمی، محمود

مرداد  به   ٢٨بخشی از رويدادهای قبل از  کودتای  «کودتای نافرجام  - ٢
نشريۀ  »   ق روايت   دکتر مهدی  آذر  وزير فرهنگ  کابينه  دکتر  مصد

  مرداد  ٢۵ ۵٣-  ۵۴صص  ١٣٧۵، تابستان ٢مهرگان سال پنج ، شماره 
به کوشش )  ١٣٣۵ - ١٣۴۵( » نامه ها ئی ازاحمدآباد «نصرت هللا امنينی    -  ٣

  ٣٧ – ٣٨صص   -فريبا امينی 
 ١٣٧٩ –نشرکتاب نادر - »ناگفته ها وکم گفته ها« سرهنگ جليل بزرگمهر -  ۴

     ١٢١ – ١٢٢،صص 
 ١٣٨٢ -انتشارات سخن »  سياست و حقوق مسائل و مصدق « افشار ايرج - ۵
  ١٩٢ - ١٩٣ص ص –
  
  

  
  
  
  
  
  



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٠٦                                                                      د

  

  

  

  فصل چهارم 

دکتر ، هللا سيدرضا زنجانی خاطراتی از ابوالفتح  تک روستا، آيت ◀

  از دکتر مصدق و نصرت هللا امينی غالمحسين مصدق 

  

د آباد از ويژگی های آشپز کارکنان دکتر مصدق در احم" ابوالفتح  تک روستا" 
  :اخالقی او سخن  می گويد

 
ابوالفتح تک "با ) پايگاه بين المللی همکاری های خبری شيعه(خبرنگار شفقنا *

" آشپز کارکنان  دکتر مصدق گفت و گوی انجام داده بود  که به نقل از " روستا
 :  بخشی  از آنرا در  اينجا می آورم"  بولتن نيوز

  
  يد؟ چند ساله بوديد که دکتر مصدق به احمدآباد آمدند؟شما چند سال دار* 
 

-١۴حدود . سال دارم ولی آرزوی خيلی چيزها را دارم ٧٢من : تک روستا* 
اوايل . سال داشتم که کودتا شده بود و دکتر مصدق آمده بودند احمدآباد ١۵

بعد از . غذا سرويس می دادم. ظرف ها را می شستم. شاگرد آشپزی می کردم
خدمتکار دراينجا  ١٠٠حدود . ال آشپزی مستخدمان را شروع کردمدو س

ما برای اينها هم غذا می . دشت بان، مباشر، معلم و باغبان بود. بود) احمدآباد(
کتابخانه بعدا ساخته شد که . پختيم و بنای آشپزخانه هم حی و حاضر هنوز هست

آشپز . غذا پختن سالگی شروع کردم به ١٧در . به نام خانم معصومه مصدق بود
  .خود دکتر يک تهرانی بود به نام حاج حسن که فوت کردند



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٠٧                                                                      د
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چه خصوصيات اخالقی داشتند؟ رفتارشان با ... کمی از دکتر مصدق بگوييد*  
 شما و اطرافيان چطور بود؟

 
اوانسانی مبادی آداب و . دکترمصدق ازخانواده بزرگی بود: تک روستا* 

پدر ايشان ميرزا هدايت هللا آشتيانی و مادرش خانم نجم السلطنه . ت بودباتربي
) احمدآباد(های ده  مريض تمام. بيمارستان نجميه رامادردکترمصدق ساختند. بود

مهمان های دکتر خيلی وقت ها . می توانستند رايگان به آن بيمارستان بروند
غذ می نوشت و پولی می مثال بچه شان مريض بود که دکتر کا. اهالی ده بودند

 .داد که ببرند بيمارستان نجميه در تهران
گاهی وقتها بچه های ده به باغ می آمدند و گل . دکتر مصدق عصبانی نمی شد

دکتر مصدق بچه ها را صدا می کرد و بعد می ديديم با آنها گرم . می چيدند
قلعه می  وقتی هم بچه ها از. گرفته است و صدای خنده بچه ها را می شنيديم

 .رفتند دکتر انعامی به آنها می داد
گاهی اوقات کشاورزها به قلعه می آمدند می گفتند گندم به ما کم رسيده و به 

دکتر دستور می داد دو خروار گندم به اين آقا بدهيد و . اندازه کافی گندم نداريم
يا حاال بعضی ها می پرسند دکتر مسلمان بود . سر محصول گندم را پس بگيريد

نه؟ به شرفم و انسانيتم قسم وقتی ما شام دکتر را می پختيم او هميشه طبق نوبتی 
کار . که از ضعيفان و نيازمندان نوشته بود دستور می داد تا به آنها سهم بدهيم

نفر که پيش دکتر بودند اعتراض کردند که شما شام شب  ٣-٢به جايی رسيد که 
من نمی توانم اين شام را بخورم و در : "دکتر مصدق گفتند. را می دهيد به مردم

 ".ده کسی گرسنه بخوابد
 
  وقتی دکتر به احمدآباد آمد، ده در چه وضعيتی بود؟*
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ده را به نام های قارپوزآباد،  ۴دکتر که آمد . اينجا بيابان بود: تک روستا* 
حسين آباد، حسن بکول و احمدآباد تقسيم کرد و قلعه را به عنوان محل استقرار 

يخچال را پر می . چون باالتر از ده های ديگر بود. ود در احمدآباد ساختخ
هر کس می آمد و . تابستان در يخچال را باز می کرد. انبار را پر می کرد. کرد

ده هم مادر دکتر مصدق در تهران داشتند که  ۴. هرقدر يخ می خواست می برد
ن نجميه می رفت و ده برای درمان رايگان مردم در بيمارستا ۴عايدات آن 

در احمدآباد مدتی کچلی و . کمبود هزينه های بيمارستان را دکتر مصدق می داد
  .آبله آمده بود که ما همه بيماران را برديم بيمارستان و همه شان معالجه شدند

 
  يعنی اينجا کامال بيابان بود و دکتر اينجا را آباد کرد؟* 
 

نوار کشاورز آمدند و کشاورزی می خا ١٠٠تا  ٩۵حدود ... بله: تک روستا* 
کشاورزی به اين صورت بود که دکتر مصدق وسايل شخم را تهيه می . کردند

بذر و آب را برای کشاورزان تامين می کرد و کشاورزان بر روی زمين . کرد
. نصف محصول سهم کشاورز بود و نصف ديگر سهم دکتر. کار می کردند

  .م بندی محصول نظارت می کردمباشری هم بود که می آمد و بر تقسي
 

  کودتا چه تاثيری در خلق و خوی دکتر داشت؟* 
 
. به هرحال اين مسايل در روحيه او تاثير داشت اما او محکم بود: تک روستا* 

 ١٣١٧خديجه دخترکوچک دکترمصدق در جريان دستگيری دکتردرسال 
 ازطرف شهربانی درزندان موقت ١٣١٩تير  ۵دکتر مصدق در : توضيح[

در خانه بود و شوک .] تير به زندان بيرجند منتقل گرديد ١۶بازداشت شد ودر 
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دکتر برای . عظيمی به او وارد شد؛ او پس از اين ماجرا بيماری روحی گرفت
معالجه، او را به سوييس فرستاد که تا آخر عمر در همانجا در يک آسايشگاه 

. اش هم در دريا غرق شديک نوه . بيماری دختر، دکتررا متاثر کرده بود. بود
 .تمام اين اتفاقات بر روحيه او اثر گذاشت اما او قوی بود

منصوره خانم که با متين دفتری ازدواج کرد و . دختر داشت ٣دکتر مصدق 
در اوايل انقالب در يک حادثه هوايی منصوره . ضيا اشرف با عزت هللا بيات

  .خانم در بازگشت از سفر مشهد به رحمت خدا رفت
 
در بخشی از خاطرات رييس دفتر دکتر مصدق آمده است که ايشان نسبت به  *

نسبت به مشروب خوردن يا ...اخالق اطرافيانش خيلی حساس بودند
  ...دروغگويی آنها

 
بسيار مخالف دروغگويی . مخالف مشروب بود. بله درست است: تک روستا* 
وز نماينده دکتر که يکر. مصدق مرد بزرگی بود. او يک مرد استثنايی بود. بود

دکتر مصدق به من گفت چون . برای انجام برخی کارها به تهران می رفت، نبود
ما از . من هم رفتم و بار يونجه هم زده بوديم. نماينده نيست شما برو تهران

خيابانی در پايين به گمرک راه . احمدآباد حرکت کرديم به سمت دو راهی قپان
. که آن نماينده، ماشين دکتر را آنجا می برد گاراژ منظمی جلوتر بود. داشت

آمدم پايين و به پاسبان گفتم جريمه نکن اين . تومان جريمه کرد ۵پاسبان مرا 
من . پاسبان گفت می دانم دکتر مرد قانونمندی است. ماشين دکتر مصدق است

گفت دردسر درست می کنی . تومان به تو انعام می دهم و تو نديد بگير٢گفتم 
. پاسبان گفت به مسووليت خودت اين کار را می کنم. تم نه خيالت راحتمن گف

تومان به او دادم و  ٢. تومان ٢تومان حقوق می گرفتم يعنی روزی  ۶٠من 
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رفتيم آبدارخانه و خوابيديم تا روز بعد برگرديم چون دکتر می گفت خسته . رفتم
ت خرج را وقتی برگشتم صور. شده ايد و خطرناک است همانروز برگرديد

. آمد و گفت که آقا شما را می خواهد) يکی از مستخدمان(سيدعلی اکبر . دادم
آمدم و بعد از . تومانی است که داده ام ٢پيش خودم احساس کردم برای همين 

سالم احوالپرسی دکتر گفتند آقای تک روستا ماجرای انعام پاسبان چيست؟ 
گفتم آقا آن . دکتر کار کردم تومان به نفع ٣خوشحال شدم پيش خودم گفتم من 

تومان به  ٢تومان ماشين را جريمه کردند اما من دم پاسبان را ديدم و  ۵پاسبان  
 .تومان ندادم ٣او انعام دادم و 

. خيلی ناراحت شد و گفت کار خيلی خيلی بدی کردی. دکتر سرش را تکان داد
می دانی . دی کردیگفت نه جانم کار ب. تومان به نفع شما کار کردم ٣گفتم آقا 

تومان به نفع شما کار کردم کار  ٣يعنی . چه کار کردی؟ گفتم آقا نمی دانم
تومان ١٠دکتر به مباشر گفت . کار بديست. بله: بديست؟ با ناراحتی گفت

گفتم آقا من را ده تومان جريمه . ابوالفتح را جريمه کن و سر برج حقوقش را نده
دکتر گفت نه جانم عادت می . جريمه نکن. کردماشتباه . روز کار کنم ۵کنی بايد 

پاسبان مملکت، : گفتم آقا آخر چه کار بدی؟ گفت. کنی کار بسيار بدی کردی
تو قانون مملکت . پاسبان را می گذارند قانون را اجرا کند. قانون مملکت است

فهميدی چه کار کردی؟ گفتم بله آقا ... را نقض کردی و پاسبان مملکت را دزد
روز بدون حقوق کار می ۵روز خوابم نمی برد چون بايد  ۴- ٣من . مفهميد
پاکتی . من نمی توانم اين کار تو را بپذيرم: باز دکتر مرا خواست و گفت. کردم

تومان را بده و قبض را بگير دو ٣. را به من داد و گفت برو پاسبان را پيدا کن
اسبان دزد می شود و آن پ. تومان جريمه ۵تومان که قبل دادی با اين می شود 

 .بعد از اين هر ماشينی از آنجا رد شود حق حساب می خواهد
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من رفتم و آن روز پيدايش نکردم و روز بعد پيدايش کردم و گفتم که جريمه 
قبض را به دکتر دادم . تومان هم به او دادم ٣قبض بنويس و امضا کن و . شدم

چند روز . مملکت قانون داردخيلی خوشحال شد و گفت حاال پاسبان می فهمد که 
بعد من را خواست و بعد از ناهار، از غذا تشکر کرد و گفت که غذای امروز 

در پاکتی ده تومان را به عنوان پاداش غذا که در واقع همان . خيلی عالی بود
اين است که من نمی توانم اين مرد و خاطراتش را به حال . جريمه ام بود داد

من اينجا حقوقی ندارم ولی هر کم و کسری پيش . بروم خود بگذارم و از اينجا
مردم . بيايد سعی می کنم با کمک از ديگران آن را رفع کنم و قلعه را تعمير کنم

می خواهم اينجا بمانم و از خوبی های دکتر . برای عمران اينجا کمک می کنند
 .بگويم

 
  غذای مورد عالقه دکتر چه بود؟* 
 
تمام غذاهای طبيعی را دوست . غذاها را دوست داشتتقريبا همه : تک روستا* 

وقتی از آن برنج های قديمی مواليی ما اينجا پخت می کرديم همسايه ها . داشت
از اين غذا به ما بدهيد و دکتر هم به ... می آمدند می گفتند بو تمام اينجا را گرفته

خيلی دوست  بادمجان زياد می خورد و قيمه بادمجان. آنها از آن برنج می داد
ما اينجا همه چيز را خودمان کشت می . ميوه جات هم زياد می خوردند. داشت
برای مثال اگر می خواستيم قورمه سبزی بپزيم همان ساعت می چيديم و . داديم

 .همان ساعت هم پخت می کرديم
 
 دکتر اهل زندگی ساده بود يا تشريفاتی؟* 
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دکتر چند . ال يکبار خياط می آمددر س. اصال اهل تشريفات نبود: تک روستا* 
نمونه ها را نگاه . نمونه لباس صورت می داد که از تهران برايش می فرستادند

خياط اندازه هر نوکری را که آنجا بود، می . می کرد و يکی را انتخاب می کرد
 .يک دست هم برای خود دکتر می دوخت. گرفت و برايش لباس می دوخت

برای ما مکتب باز کرده بود و ما . اهميت می دادند دکتر به درس خواندن خيلی
همه کشاورزان در ده های پايينی هم معلم داشتند . درس های قرآنی می خوانديم

 .و از روستاهای ديگر هم برای درس خواندن اينجا می آمدند
 
 .يک خاطره از زمان حيات دکتر مصدق تعريف کنيد* 
 
مد، دو نفر هم از سازمان امنيت آمدند به زمانی که دکتر به قلعه آ: تک روستا* 

سرباز و پاسبخش هم دور تادور قلعه . يکی شهيدی و ديگری يوسف خانی. قلعه
دکتر مصدق خيلی قانونمند بود و هميشه قانون را در اولويت . نگهبانی می دادند

يک روز اين آقای . سعی می کرد از خط قرمز قانون عبور نکند. قرار می داد
ده رفت و با يک پيرمرد گالويز شد و سيلی ای به گوش پيرمرد  شهيدی در

کار ) دکتر مصدق(دختر اين پيرمرد گريه کنان به قلعه آمد و گفت با آقا . نواخت
ما در آشپزخانه . دختر رفت پيش آقا و گفت مامور شما پدر من را زده. دارم
تر خيلی مذهبی تخته هايی در جلوی آشپزخانه زده بوديم؛ چون همسر دک. بوديم

از بين درزهای . بود و ما جرات نداشتيم آنروزی که خانم می آمد بيرون بياييم
آقا . تخته، باغ را نگاه می کرديم و با خود می گفتيم شهيدی کارش تمام شد

شهيدی آمد و دکتر گفت چرا پيرمرد را زدی؟ شهيدی گفت . شهيدی را صدا زد
چه مربوط؟ شما مامور من هستی و حق  به شما: دکتر گفت. چون خالفکار بوده

شما وظيفه داری اينجا نگهبانی بدهی و وظيفه نداری . نداری در ده من بروی
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تو حق نداری . فکر کردی مصدق مرده؟ پوستت را می کنم. در ده من بروی
دکتر گفت بله که اشتباه . اشتباه کردم آقا: شهيدی گفت. کشاورز من را بزنی

يک هفته به . انه دستور داد تا غذای شهيدی را قطع کننددکتر به آشپزخ. کردی
و آقا دستور دادند تا دوباره . او غذا نداديم تا دوباره آمد و از آقا عذرخواهی کرد

اين مرد اينقدر خوب بود که تمام کشاورزان همينطور تربيت . به او غذا بدهيم
 .اريمآنها دزد نيستند، کلک نمی زنند و ما در ده امنيت د. شدند

 
 ...کمی از بيماری دکتر بگوييد* 
 
دکتر او غالمحسين خان، برايش ويزا . او سرطان حنجره گرفت: تک روستا* 

من . دکتر گفت من خارج نمی روم. گرفت تا برود خارج از کشور و مداوا کند
ما اينجا . دست خارجی ها را از کشور کوتاه کردم زير تيغ آنها نمی روم

اگر . يمارستان مادرم داريم و آنها من را معالجه می کننددکترهای خوبی در ب
 .عالوه بر اين به اطبای ايران هم توهين می شود. عمرم باشد خوب می شوم

  
 اينجا هنوز رونق دارد؟ از نوه های دکتر کسی به احمدآباد سر می زند؟* 
 

حوالی سالگرد دکتر هم . بله دکتر محمود مصدق گاهی می آيد: تک روستا* 
گر /از عدم آمده ام ديده گشوده به وجود. امسال مراسم برقرار نيست. می آيد

/ هيکلی ساختند از خاک خرابش کردند/ همين است و همين بود جهان کاش نبود
/ کيستم چيستم اينجا به چه کار آمده ام/ دير يا زود ندانم که از اين خاک چه سود

   )١(.از وجودم چه ثمر بود که گشتم موجود
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  :گويد هللا سيدرضا زنجانی در خاطرات خود می آيت
 

ها به مرحوم دکتر مصدق گفتم ايران امروز به شما و  در يکی از مالقات« - ١
يک عده اوباش و اشرار و مزدبگير درصد سرنگون . حکومت شما نياز دارد

ساختن شما هستند و ما در اسالم برای قتل دو حکم بيشتر نداريم يا واجب است 
اينها قتلشان واجب است و شما در اين مورد کوتاهی . ، مستحب نداريميا حرام

من سنم از هفتاد و چندسال گذشته برای دو روز . آن مرحوم جواب داد. نکنيد
  . » .کنم حکومت دستم را به خون کسی آلوده نمی

  
پيروزمندانه از دادگاه الهه به ميهن برگشته بود تمام ) دکتر مصدق(وقتی« -  ٢

مرحوم دکترمصدق . مخصوصاً در تهران همه جا جشن و چراغانی بود ايران و
وزيری که به  به محض اين که از هواپيما پياده شد از باقر کاظمی، کفيل نخست

وزيری  استقبال او آمده بود پرسيد در غيبت من از بودجه محرمانه نخست
سبه دهد چون اهالی و ک برداشتی شده است يا خير؟ مرحوم کاظمی جواب می

خواستند در اين جشن ملی شرکت کنند و قدرت مالی نداشتند، ما  شهر می جنوب
از بودجه محرمانه شش هزار تومان برای چراغانی و مشارکت آنها در جشن 

 .عمومی پرداختيم
رغم اين که برای مرحوم کاظمی احترام خاصی قائل بودند با  دکترمصدق علی

محل چراغانی برای من، و همان جا  گويد اين بودجه مملکت است نه تندی می
آورد و يک  گذارد و دسته چک شخصی خود را در می کيفش را روی پايش می

دهد و  کند و آن را به مرحوم کاظمی می شش هزار تومانی صادر می  برگ چک
ای  گويد اين را همين امروز به جای مبلغی که از حساب برداشته می

  )٢(».بگذاريد
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  :آورده استخاطراتش در  دکتر غالمحسين مصدق 
 

  عشق به وطن و مادرش -١
يکی مملکت ايران بود و : پدرم دو چيز را بيشتر از هرچيز دوست می داشت

ً مراقب حال ناسازگارو . ديگرمادرش من که بمناسبت پزشک بودن منظما
  بيماريهای او بودم ومخصوصاً دردوران فعاليتهای سياسی او درمجلس چهاردهم 

ايام نخست وزيری همه روزعيادتش را واجب می دانستم، بيش ببعد وسپس در
از ديگران با حاالت روحی و تألمات درونی او آشنايی داشتم واز لطمات و 

  .صدماتی که در زندگانی می يافت مطلع می شدم
در دو سفر الهه و نيويورک که برای دفاع از حقوق ايران با اميد وافر ولی با 

وطئه ها و حوادث چنان مسافرت دشوارو پرمسئووليت نگرانی از لحاظ  بروز ت
را در پيش گرفت همراهش بودم و همه جا ناظر و شاهد آنکه با چه وسواس و 
بيتابی و با چه شوق و عشق درنگاهبانی حيثيت و حفظ حقوق از دست رفته 
  ايران می کوشيد و روز و شب بدان می انديشيد و آرامی و آسايش را برخودش 

  .ته بوددشوار ساخ
به يادم هست پس از ورود به دادگاه الهه چون مصدق اوراق و اسناد مربوط به 

مان، پرفسور رولن سپرد در  يک نگرانی عميق فرو  مدافعه را به وکيل بلژيکی
زيرا همه اوراق و اسناد از دست او به دررفته بود و به دست مردی افتاده . رفت

آنها را با خود از کشور هلند به محل  بود اجنبی و آن شخص برای تنظيم اليحه
شب هنگام . برده بود تا پس از دو سه روز بازگرداند"  بروکسل"سکنای خود 

: چون هر دو در يک اطاق خوابيده بوديم پرسيدم. رفت پدرم  به خواب نمی
خوابيد؟ گفت اگر حريف به وسايلی که دارد اسناد ما را از چنگ  پاپاچرا نمی

  دادم  اسلحه کند تکليف چه خواهد بود؟ من به او دل می را بی رولن درآورد و ما
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افتد و اين شخص مورد  چنين اتفاقی نمی. گفتم به دل خود بد مياوريد و می
  . گرفت اما آرام نمی. اطمينان است

اگر خدای ناکرده رو سياه به ايران "در همين سفر بود که  به من می گفت 
برم من در زندگی از اين گونه  نظرها و سخنها  م خودم را از ميان میبازگرد

ازو  بسيار شنيده ام و از تمام حرکات و افکار او هميشه روح وطن پرستی و 
  )٣(».خدمتگذاری  احساس  کرده ام 

 

 بيمارستان نجميه

 ١٣٠٧اين بيمارستان که موقوفه مادربزرگم، مرحوم نجم السلطنه بود، در سال 

هزينه بيمارستان به طور عمده، از درآمد موقوفات و از جمله دکان . س شدتأسي

تعداد بيست تختخواب مجانی برای بستری کردن . های مجاور آن، تأمين  می شد

هنگامی که شهرداری تهران برای . و درمان افراد بی بضاعت اختصاص داشت

حافظ خراب کرد،  تعريض خيابا نها، دکا نهای موقوفۀ بيمارستان را در خيابان

قسمت مهمی ازعوايد بيمارستان قطع شد؛ در نتيجه، پدرم بيمارستان را به دکتر 

حسين معاون که جراح و متخصص زبردستی بود واگذار کرد، مشروط بر 

اينکه آن را به طور خصوصی اداره کند و در عوض دريافت مال االجاره، 

ختصاص داشت، همچنان باقی تعداد بيست تختخوابی که برای بيماران مستمند ا

بماند  ناگفته نگذارم تا  قبل از واگذاری بيمارستان به دکتر معاون، يعنی از 

ابتدای تأسيس بيمارستان، مرحوم دکتر مير که از پزشکان حاذق و نيکوکار 

 .تهران بود، آن را اداره می کرد

ر من در همين دوران، ضمن تدريس در دانشکده پزشکی، با دکتر معاون د
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اين همکاری، در حدود دو سال، يعنی تا . بيمارستان نجميه نيز همکاری داشتم

از آن پس، مسئوليت اداره امور . درگذشت او به علت سانحه اتومبيل، ادامه يافت

 .بيمارستان را خود به عهده گرفتم

گفتنی است که چند تن از پزشکان معروف مانند پروفسور يحيی عدل، دکتر 

دکتر مرزبان و دکتر لقمان الملک، با من همکاری داشتند و خداداد کيافر، 

 .بيماران خود را در بيمارستان نجميه درمان می کردند

پدرم، در هر شرايط و وضعی بود، چه در . بيمارستان به تدريج توسعه يافت

دوران سلطنت رضاشاه و چه طی سالهای طوالنی تحت نظر، همواره نسبت به 

ن توجه خاصی داشت و اين توجه و مراقبت، بيشتر به پيشرفت امور بيمارستا

داستان روابط . خاطر عالقه و احترام نسبت به مادرش مرحوم نجم السلطنه بود

اين مادر و فرزند، توصيف پذير نيست؛ پدر، عاشقانه مادرش را دوست داشت 

مادربزرگ، گذشته از . و در حد اعلی برای او و توصيه هايش احترام قائل بود

بۀ مادری، برای پسرش حکم پدر را هم داشت؛ زيرا پدرم در نه سالگی، جن

پدرش را از دست داده بود و مادربزرگ، تربيت تنها پسرش را به عهده گرفته 

  .بود

برای ادامۀ تحصيالت دانشگاهی او را به اروپا فرستاده بود، عشق به وطن و 

تاريخ » ابر مرد « خدمت به مردم ايران را در دلش بارور کرده و از او يک

من در اين دنيا به «: ب يدليل نبود که پدر نيز بارها به ما می گفت. ساخته بود

 »... مادرم و ايران، وطنم: دو چيز عشق می ورزم

 

توجه و مراقبت پدر نسبت به امور بيمارستان، به حدی بود که حتی در جزئيات 

مندی ها مداخله می امور نظارت داشت؛ در خريد روغن و برنج و ساير نياز
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  )۴( .کرد؛ کمک و مساعدت نسبت به بيماران بی بضاعت را تأکيد می نمود

 مرداد ٢٨روز 

  
پدرم، نسبت به بيماران، به خصوص بيماران روانی و مراقبت از آن ها بسيار 

 .حساس بود
در آن زمان، بيماران روانی در تهران و شهرستا نها، در وضع تأسف آوری به 

در تهران، اگرچه محل هايی به نام بيمارستان برای اين گونه . سر می بردند
بيماران وجود داشت، ولی مراقبت و درمان نمی شدند، دسته هايی از زنان و 
مردان بيمار، در اين اماکن جمع آوری شده بودند؛ غذايی به آ نها می دادند؛ 

و مراقبين  اغلب يکديگر را آزار و اذيت می کردند و يا مورد تنبيه مسئولين
عمر اين قبيل بيماران نگون بخت که بيشتر آن ها جوان بودند، . قرار می گرفتند

در حقيقت، آ . به سبب نامناسب بودن شرايط درمان و زيست، بسيار کوتاه بود
 .نها انسا نهای فرامو ش شده محسوب می شدند

ری و درمان پدر، بارها دربارۀ توجه به اين بيماران و ايجاد محلی برای نگاهدا
آ نها ، به نحوی که در کشورهای پيشرفته معمول است با من تبادل نظر و چاره 

با چند تن از دوستان و . جويی کرده بود و تأکيد داشت در اين مورد کاری بکنم
همکاران، از جمله مرحوم دکتر عبدالحسين ميرسپاسی، متخصص بيماری های 

او نيز . اهی بود، مذاکره کردماعصاب و روان، که پزشک کاردان و نيک خو
در صدد چاره جويی بود و عقيده داشت که بايد محل وسيعی در خارج تهران 
پيدا کنيم و با انتقال بيماران و جدا کردن آن ها از يکديگر، و ايجاد کارهای 
سرگرم کننده، آ نها را درمان کنيم، نه اينکه با زندانی کردنشان در چند اطاق، 

 .با آن ها رفتار نماييممانند حيوانات 
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پس از مدتی تحقيق و شناسايی اماکن اطراف   
تهران، محل ساختمان متروکۀ ذوب آهن سابق را ، در خارج از شهرستان کرج 

محل مزبور، سالها پيش، در دورۀ سلطنت . برای اين کار مناسب يافتيم
چندين . رضاشاه، برای احداث کارخانۀ ذوب آهن در نظر گرفته شده بود

در . ساختمان بزرگ و کوچک نيمه تمام و محوطه ای درخت کاری شده داشت
چنين شرايطی، امکان ايجاد آسايشگاه های متعدد ، کارگاه های مختلف و نيز 

پس ازگزارش . زمين کشاورزی برای سرگرمی و کار بيماران فراهم بود
سی قرار با آقای دکتر ميرسپا. موضوع به پدرم، او نيز محل مزبور را پسنديد

مرداد به محل برويم و پس از بازديد و بررسی بيشتری،  ٢٨گذاشتيم صبح روز 
طرح ايجاد يک بيمارستان بزرگ و تأسيسات درمانی و کار برای بيماران را 

 .تهيه و برای تصويب تسليم دولت کنيم

صبح، در بيمارستان نجميه يک عمل  ٩و  ٨مرداد، بين ساعت  ٢٨من روز 

و قرار بود، پس از انجام عمل، به دکتر ميرسپاسی ملحق  ۵٨١جراحی داشتم 

صبح آمادۀ حرکت بودم که يکی از  ٩حدود ساعت . شوم و عازم کرج گرديم

خبر تازه ای داری؟ : دوستان بازاری تلفن کرد و پس از احوال پرسی پرسيد

مگر از وضع شهر اطالع : گفت. چه خبری؟ هم اکنون عازم کرج هستم: گفتم

تهران شلوغ شده، عد های جلوی بازار به نفع شاه شعار می دهند، بی نداری؟ 

عد ه ای هم وارد ساختما . آنکه پاسبان ها و مأمورين انتظامی مزاحم آ نها شوند

اينها دار . نهای دولتی شده اند و عکس های شاه را به در و ديوار نصب می کنند

ميران هم، دستۀ ديگری در ش. و دستۀ شعبان بی مخ و افراد جنوب شهر هستند

هستند که اتومبيل ها را متوقف می کنند و عکس شاه را روی شيشۀ جلوی 

در ميدان بهارستان هم تظاهراتی له و عليه  دولت در . اتومبيل ها می چسبانند
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 ...جريان است

 .اين روزها، با فرار شاه، بايد در انتظار ای نگونه تظاهرات بود: گفتم
قبل، عليه شاه و به نفع دولت و نهضت ملی بود، اما  تظاهرات روزهای: گفت

صالح نيست به کرج . امروز شهر حال و هوايی غير از چند روز گذشته دارد
 .برويد، منظورم از تلفن کردن به شما اين است که مواظب خودتان باشيد

در اين موقع چند تن از پزشکان و . به دکتر ميرسپاسی تلفن کردم، جواب نداد
ان بيمارستان نزد من آمدند و خبر ناآرامی غير عادی شهر را تأييد پرستار
چون در بيمارستان کاری نداشتم، برای اطالع از وضع شهر ، . کردند

   )۵(».....بخصوص خيابا نهای مجاور منزل پدر، عازم خانه شدم
 

  "  ساده زيستی " 
  
. خورد اغ میخوراک و غذای پدر ساده بود، صبحانه نان خشک و پنير با قند«

در انتخاب غذا به کيفيت توجه نداشت، هر . ناهار چلوخورش و شامش ساده بود
در . به ميوه بخصوص خربزه عالقه داشت. خورد خوردند او هم می چه همه می

پرسيد  ها را می گاه قيمت. برديم احمدآباد که بود روزهای تعطيل برای اوميوه می
تعجب . گفتيم کيلويی سه تومان ايد؟ می يدهگفت اين پرتقال را چند خر مثالً می

توانند پرتقال کيلويی سه  گفت ديگر پرتقال نخريد مگر مردم می کرد و می می
 تومان بخرند؟

کرد بين پدر، آشپز، لقا و دو مأمور سازمان امنيت  علی طبخ می غذايی که نبات
کيفی و  ها از لحاظ نمود که خوراکی هميشه تأکيد و سفارش می. شد تقسيم می

  ) ۶( ».کمی بين آنها يکسان باشد
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  فرياد  از تنهائی 

پدر، در دوران اقامت اجباری در احمد آباد، بيش از هرچيز، از تنهائی شکايت   
مردی که همه عمرش را صرِف  کار و کوشش ، حتی  کشاورزی کرده . داشت

نداشته بود، نمی توانست پيکاربماند وحتی از يک مصائب هم برای حرف زدن  
. اول  قسمتی از وقت خود را  صرف مطالعه، قدم زدن و نوشتن می کرد. باشد

مع . حتی در سالهای آخر به فراگيری علوم پزشکی و خود درمانی پرداخته بود
هذا ساعات زيادی از روز و شب را بيکاربود و تنها به ديدارم، در روزهای  

اين نامه ها را . ادند دلخوش بودتعطيل و نامه هائی که دوستان برای او می فرست
معموالً من، احمد و هدايت هللا متين دفتری به احمد آباد می برديم و چون 
مأمورين محافِظ  ما را بازديد نمی کردند، به پدر می داديم  و پاسخ آنها را در 

.  پاکت های سر بسته می گرفتيم وبه طرق  مختلف به صاحبانشان می رسانيديم
نهضت مقاومت ملی و ديگر بيانيه های نيروهای اپوزيسيون  و اعالميه های 

پيامّهای دوستان سياسی و سران و سرانه جبهه ملی را هم اغلب، از طريق ما  
  .بدست آورد

با وجود اينگونه سرگرميها، پدرم  در قلعه احمد آباد تنها بود و اين تنهائی، او را  
عصر های  روز های تعطيل  . داشت رنج می داد و گاه، به فرياد و فغان وا می 

که قصد بازگشت به تهران را داشتيم، نشانۀ غم و اندوه را در چشمانش می 
، ضربه ديگری به او وارد ساخت و بيش  ١٣۴۴مرگ مادر،  در سال . خوانديم

  .از پيش تنهايش  کرد
با  . پدرم طی سالهای  آخرعمر،  کسالت  نداشت ؛ هوش و حواسش خوب بود

سياسی و رهبران نهضت مقاومت ملی و جبهۀ ملی،  و سران احزاب   دوستان
رنج  .  اخبار ايران  و مسائل جهانی را با دقت دنبال می کرد.  ارتباط  داشت

او، با  آينده نگری بدست  آورده  از . بزرگ  و جانگاه  او،  اوضاع وطنش بود
ه را به روشنی  سالها تالش در صحنۀ  سياست، سرانجام  رژيم  خود کامه شا
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به آينده  ايران . پيش بينی می کرد و سلطنت  پهلوی را منقرض شده می دانست
اعتقاد راسخ  داشت  که جنبش  . اميد  داشت ،  به مردم  وطنش عشق می ورزيد

ضد استعماری  مردم ايران از ميان نخواهد نخواهد رفت و اين آتش مقدس هيچ 
  .گاه  خاموش  نخواهد شد

برای   .  ، به علت سرماخوردگی شديد، سينه پهلوکرد١٣۴۴سال  در زمستان
دودممان و مراقبت او دست از کار کشيدم و  مدت  چند روز،  بهبودی کاملش    

در سالمتی  کامل     ١٣۴۵پس از آن ، تا اوايل زمستان سال .  در احمد آباد ماندم
راحمد آباد می  بسر برد و زندگی را در تنهائی، به روال سالهای  پيش، د

  . گذرانيد
  

  من با ديگران چه فرقی دارم ؟ 
 

که طبق معمول به احمدآباد رفته  ١٣۴۵در يکی از روزهای جمعه آبا نماه 

بودم، مشاهده کردم که روی گونه های چپ پدرم کمی متورم و قرمز رنگ 

چون اين قسمت از گونه ورم کرده، روی آن : وقتی علت را پرسيدم گفت. است

سقف دهانم هم تاول زده، گمانم به سبب نوشيدن . مرکور کوروم ماليده امکمی 

روز بعد، دکتر اسماعيل يزدی، جراح و متخصص دندان و فک . چای داغ است

برای معاينۀ دقيق و استفاده : دکتر يزدی پس از معاينه گفت. را به احمدآباد بردم

انتقال پدر از احمدآباد به  .از وسايل بيماستانی، بايد ايشان را به تهران ببريم

بار ديگر به پروفسور عدل . تهران با اجاز ۀ سازمان امنيت و شخص شاه بود

متوسل شدم، دو سه روز بعد، عدل موافقت شاه را برای معاينه و آزمايش های 

پدرم را به تهران، منزل خودم بردم، پس از معاينه و آزمايش . الزم اطالع داد

به عمل آمد، پزشکان تاول سقف را مشکوک به سرطان  هايی که در بيمارستان
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قرار شد محل تاول را با اشعۀ کوبالت بسوزانند، اين عمل، هفت . تشخيص دادند

های سه روز در بيمارستان مهر انجام م يگرفت، پس از چند جلسه، عضالت 

برای رفع تورم که با درد نيز توأم بود، پزشکان . اطراف گردن او متورم شد

 .لت را قطع کردند و قرص مسکن تجويز نمودندکوبا

پس از تشخيص بيماری و مشورت با برادرم احمد، تصميم گرفتيم او را برای 

در آن موقع هزينۀ مسافرت و درمان در خارج از . ادامۀ معالجه به اروپا ببريم

ازسوی ديگر، من چند دوست پزشک در بيمارستان های . کشور زياد نبود

لوزان داشتم و می توانستم وسايل بستری کردن و درمان  سوئيس بخصوص در

هنگامی که موضوع مسافرت را با پدر در ميان . او را، به سهولت فراهم کنم

چرا به اروپا بروم ؟ پس شماها که «: گذاشتم، ناراحت شد و با پرخاش گفت

ادعای طبابت می کنيد و در خارج تحصيل کرده ايد، چکاره ايد؟ اگر واقعاً 

اگر دروغ است و مردم را گول می . يب هستيد، همين جا مرا معالجه کنيدطب

وانگهی، من با ديگران چه فرق دارم، مگر همۀ مردم . زنيد حرف ديگری است

 »... که بيمار می شوند برای معالجه به اروپا می روند؟

لعنت خدا بر «: در مورد آوردن پزشک از خارج هم سخت مخالفت کرد و گفت

کسی که در اين زمان بخواهد مخارج زندگی چندين خانوادۀ اين  من و هر

  » ... ؟مملکت فقير را صرف آوردن دکتر، برای معالجۀ از خارج کند

در اين مورد هم، يعنی اجازۀ آوردن پزشک از اروپا، پروفسور عدل موافقت 

 .شاه را گرفت و يک بار ديگر نيز ما را مديون لطف و انسان دوستی اش کرد

برادرم احمد، روزها او را به بيمارستان می . ش در معالجۀ پدر ادامه يافتکوش

درد گردن و گلو شدت پيدا کرد، به نحوی که با اشکال غذا . برد و برمی گرداند

يکی از روزهای سرد . اين موضوع او را بيش از پيش ضعيف کرد. می خورد
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خيابان های منتهی به اسفند، که احمد او را از بيمارستان به منزل می آورد، 

خانه را، به خاطر مراسم مخصوصی بسته بودند و به اتومبيل ها اجازۀ عبور 

احمد ناچار، پدر را در آن هوای سرد، و با آن حال نزار، پياده به . نمی دادند

پس از چند . او که دچار سرماخوردگی شده بود، همان شب تب کرد. خانه آورد

نه از او به عمل آوردم، بهبود يافت و تب قطع روز با مراقبت هايی که در خا

 .گرديد
ولی دو سه روز بعد، به سبب ضعف ناشی از نخوردن غذا بر اثر گلودرد و 

. مصرف قرصهای مسکن، زخم معده اش عود کرد و دچار خونريزی معده شد
تزريق خون، به علت ضعيف شدن کلی هها که تحمل جذب خون نداشتند، مؤثر 

اسفند به بيهوشی رفت و سرانجام در سحرگاه همان روز  ١۴ه شب از نيم. نيفتاد
 .در بيمارستان نجميه درگذشت

بيدرنگ خبر فوت پدر را به پروفسور عدل اطالع دادم و درخواست کردم به 
دمحمرضا شاه بگويد قصد داريم جنازه را بر حسب وصيت او، در کنار شهدای 

بعد، پروفسور عدل تلفن کرد و حدود نيم ساعت . دفن کنيم ١٣٣١سی ام تير 
 .موافقت نکردند: گفت

. اسفند، در سراسر تهران منتشر شد ١۴خبر درگذشت پدرم، در اوايل صبح 

عده ای از دوستان و ياران او، همچنين گروهی از روزنامه نگاران و نيز مردم 

عادی، به سوی بيمارستان نجميه روی آوردند، ولی مأمورين انتظامی و 

ها را متفرق کردند و به هيچ کس جز خانوادۀ ما اجازۀ ورود به  ساواک، آن

از عکس برداری آمبوالنس حامل جنازه، که عازم احمدآباد . بيمارستان داده نشد

بود نيز جلوگيری به عمل آمد؛ حتی، يکی از خبرنگاران را که در خيابان حافظ 

ردند و پس از ايستاده بود و از آمبوالنس مزبور عکس گرفت، به کالنتری ب
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 .ضبط فيلم درون دوربين عکاسی، او را رها کردند

مراسم تشييع جنازه و خاک سپاری در احمدآباد، با شرکت حدود پنجاه نفر از 

خويشان و ياران و همرزمان او، که در ميان آ نها آيت هللا سيد رضا زنجانی، 

ور داشتند، مهندس مهدی بازرگان، دکتر يدهللا سحابی و مهندس حسيبی نيز حض

ابتدا دکتر سحابی در نهر آبی که از ميان باغ می گذشت آقا را . به عمل آمد

شست و غسل داد و سپس، آيت هللا زنجانی و مهندس بازرگان او را کفن کردند 

و در يک تابوت فلزی، در اطاق ناهارخوری، به امانت گذاشتند، تا بعدها در 

 .کنار مزار شهدای سی ام تير دفن کنند

صيتنامۀ سياسی پدر، همان است که در کتاب خاطرات و تألمات نوشته شده و

. در وصيتنامۀ شخصی نيز، ترتيب تقسيم اموالش را مشخص کرده است. است

در مورد اين خواست و آرزوی او ، که در جوار شهدای سی ام تير دفن شود، 

نی ، به قصد فاتحه خوا ١٣٣٢تير  ٣٠غروب روز : موضوع بدين قرار بود

 .من و نصرت هللا امينی هم با او بوديم. عازم شهر ری شد

در تاريکی شب، با استفاده از يک چراغ نفت سوز، بر سر مزار شهدای سی ام 

پدر نخست فاتحه خواند، سپس بسيار گريست و در همان حال، رو به . تير رفتيم

ين راه وطن اين پيکرهايی که در اين جا خفته اند، شهيدان راست«: ما کرد و گفت

اينان، با نثار خونشان، استقالل مملکت را، که داشت از ميان می رفت، . هستند

آرزويم اين است، پس از مرگم در جوار اين شهيدان، که به . نجات بخشيدند

  )٧( »... .منزلۀ فرزندانم هستند، دفن شوم
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 المحسين مصدق دکتر غيک خاطره از 
 

همين نام واقع است؛ شهر دانشگاهی و يكى  نوشاتل، كه در كنار درياچه اى به

از مراكز صنايع جواهرسازى، ساعت سازى و کارخانجات كوچک بود؛ و در 

های آلپ لطافت  فراوانى آب، چشمه سارهاى کوه. آن زمان شهر بزرگى نبود

هوا، فراوانى باغهاى ميوه و تپه ماهورهاى پرگل و گياه، زيبايى خاصى به 

بيشتر خانه ها، بدون ديوار، و به تناسب محل و . دشهر و اطراف آن می دا

در .های متنوع بودند وسعتشان داراى باغ و باغچه هاى پوشيده ازگل و درخت

ها، اغلب  نوشاتل، مانند ديگر شهرهاى اروپا، ميوه های نارس يا رسيده باغچه

ی از سو. کنند ريزد و عابرين به آن توجه نمی روها می زيردرختان مجاور پياده

ديگر، در سوئيس، چيدن ميوه نارس، بخصوص انگور جرم است و مجازات 

 .دارد

آن روز، . روزى مادر قصد داشت براى ناهار، پلوخورش بادمجان درست کند

مادرم وسايل مورد نياز ناهار، يعنى گوشت،برنج و بادمجان را گرفته بود، اما 

مصرف غوره غوره براى خورشت بادمجان، پيدا نكرده بود، در اروپا 

به هر . صورت چاشنی به طورى كه در ايران مرسوم است، معمول نبست به

های فروش ميزى و ميوه،  صورت مادر به غوره نياز داشت و در بساط دکان

در همسايگی آپارتمان ما، باغچه و موستان بزرگی بود و من، . غوره نبود

وقتى . را ديده بودم های انگور آنجا ضمن عبور و هنگام بازى با بچه ها، درخت

بدون اينكه به مادر . به فكرم رسد، خدمتى بكنم. گردد مادر گفت دنبال غوره می

حرفی بزنم تصميم خود را با احمد كه آن روز از پانسيون نزد ما آمده بود در 

از ديوار باغ همسايه، به آسانى باال . ميان گذاشتم و هر دو از خانه بيرون آمديم
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در داخل باغ دو خوشه بزرگ غوره . ای ديوار منتظرم بودرفتيم، احمد در پ

از ! غالم: مادرم که تعجب گرده بود پرسيد. چيدم و همراه احمد به خانه برگشتم

مادر، من و احمد را به خاطر اينکه بدون . حقيقت را گفتم. کجا غوره پيدا کردی

: گفتم . مت کرداجازه وارد خانه مردم شده ايم و ميوه باغشان را چيده ايم، مال

ها، ميوه های را که  بچه ها هر روز هنگام عبور از کنار باغچه. چه اهميت دارد

 . کنند دارند و گاهی هم از درختان می زمين ريخته برمی

هرحال   به. ها تقليد کنيد کنند، شما نبايد از آن بچه ها کار بدی می: مادر گفت 

بعدازظهر به اتفاق ، آنجا می کنم، ولی  غوره را چيده ای، آن را مصرف می

ظهر که پدر آمد از خوشمزگی . رويم و بهای آن را به صاحب خانه می پردازيم

خورش غوره بادمجان تعريف کرد و از مادرم پرسيد غوره از کجا پيدا کرده 

 . بعدازاينکه غذا خورديد، داستان را برای شما تعريف می کنم: مادر گفت . است

از خوشمزگی خورش، غذايش را تمام کرد و از مادر پدر، با تعريف مجدد 

غالم و : مادرم گفت . خواست که چگونگی تهيه غوره را برای او شرح دهد

پدر با شنيدن اين خبر، سخت عصبانی . اند احمد، غوره را از باغ همسايه چيده

بی اجازه وارد خانه ! شما دزدی کرده ايد: شده و خطاب به من و احمد گفت 

در اين ضمن از جا . هردويتان را می کشم. آورم پدرتان را درمی. ه ايدمردم شد

من و احمد، كه آماده فرار بوديم از اطاق . برخاست و به طرف ما روی آورد

االن پدر ما را می کشد، فرار کنيم؟ من : گفت  کنان می احمد گريه.. بيرون جستيم

گريه نکن، نترس، او : فتم به او گ - سال داشتم ٧حدود - تر بودم  که از او کوچک

حدود نيم ساعت در خارج از خانه . کنند نمی تواند ما را بکشد او را حبس می

بوديم تا مادر آمد و با وساطت و نصيحت فراوان که ديگر از اين نوع کارها 

  )٨( .نکنيم، ماجرا خاتمه يافت
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  نقل خاطره ای از دکتر مصدق: دکتر دمحمجاللی نائينی 

  
دکتر دمحمجاللی نائينی با نقل خاطره ای از دکتر  -نويسد می وفرارسايت   

 .مصدق رفتار وی با خانواده اش پيرامون مسائل سياسی را نشان می دهد
 

دکتر غالمحسين مصدق، فرزند دمحم مصدق نخست وزير سابق وقتى كه دكتر 
مصدق براى ادامه تحصيالت عازم سويس شد فرزند خردسال خود غالمحسين 

وى كليه تحصيالت خود را اعم از ابتدايى و متوسطه و عالى در . خود بردرا با 
به  ١٣١۶در . سويس گذرانيد و درجه دكتراى پزشكى در رشته زنان گرفت

ايران آمد به تدريس در دانشگاه پرداخت و سالها كرسى مامائى نظرى در 
مدتها  عالوه بر آن جراح چندين بيمارستان شد و. دانشكده پزشكى با او بود

دكتر غالمحسين . السلطنه با او بود رياست بيمارستان نجميه موقوفه مادر مصدق
بارها او . نظير شد مصدق سالها در تهران اشتهار زيادى داشت و در فن خود كم

السلطنه زيربار  را براى مقامات مختلف دعوت به كار كردند ولى مصدق
وى مردى دانشمند، . كرد مىرفت و ورود فرزندان خود را به سياست منع  نمى

در تهران  ١٣۶٩در . ورزيد درستكار، جدى و ماليم بود و به كار خود عشق مى
 .درگذشت

 
اي از دكتر دمحمرضا جاللي نائيني و برداشت او از شيوه  خوانيد خاطره آنچه مي

دهد او حتي به پسرش اجازه  مديريت دكتر دمحم مصدق است كه نشان مي
 .  نخست وزير مملكت را نداده است سوءاستفاده از قدرت
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ياد دکتر حسين  زنده  که به سردبيری» باختر امروز»  در مقام همکار روزنامه«
دکتر دمحم مصدق که دفتر کار   شد، صبح زودی در منزل فاطمی منتشر می

. نشان دادن مقاالت به دکتر مصدق نزد او بودم  وزير وقت بود، برای نخست
ای به دست  با تواضع و ادب بسيار وارد اتاق شد و نامه  دکتر غالم حسين خان

يک مرتبه، دکتر . پدر داد و خواهش کرد زير آن دستور مقتضی صادر کنند
پرخاش   مصدق با عصبانيت تمام از کوره در رفت و با کلمات تند به پسرش

او که از اتاق رفت، . کرد و نامه را جلوي او انداخت و از اتاق بيرونش کرد
نامه و اين درخواست،   اين: کرد و گفت) جاللی نائينی(تر مصدق رو به من دک

معمولی بود؛ اما اگر   به خودی خود چيز مهم يا خالف قانونی نبود و يک نامه
شد به دفتر مخصوص دکتر  جا تبديل می گرفتم، از فردا اين من آن را می

جلوي اين کار را خواستم  از اين جهت بود که می  تندی من. غالمحسين مصدق
    )    ٩( ».بگيرم

 

  آقايی آمده است می خواهد فروغ زمان را ببيند 

  
« :دختر يحيی دولت آبادی در خاطراتش  می نويسد) شهاب(فروغ دولت آبادی 

سپس به . پدرم  ما را به بروجرد نزد دائی ام صارم الممالک برد و به او سپرد
ما، تا پايان جنگ از پدرم . به آلمان رفت اتفاق دوستانش، ابتدا به ترکيه و بعد،

می . شبی  انبار را آتش زدند. دائی ام انبار اسلحه مفصلی  داشت. بی خبر بوديم
) منظور پدرم بود) ( آقا( روسها دنبال: شنيدم که خان دائی به مادرم می گفت

 .بايد  برويم قلعه. ماندن شما اينجا خطرناک است. هستند
آن قلعه را پدر بزرگ مادری ام، . االفالک زندگی کرديم يک سال در قلعه فلک
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ساله خود در جنوب  و غرب  ايران ساخته  ٢۵مظفر الملک در دوران حکومت 
هيچگونه وسيله . ديناری  پول نداشتيم. بعد از يکسال  به تهران برگشتيم. بود

خانه ما در کوچه . يکی  از عموهايم مختصر کمکی می کرد. زندگی  نبود
تنها غذای مردم نوعی . قحطی بود. اج الملک مقابل مسجد قرار داشتسر

صحن مسجد و . دمپختک بود که هر کس  می خورد آماس می کرد و می مرد
  .کوچه ما از اجساد مردگان وحشتناک بود

بابای پير به عادت معمول روی چهار پايه پشت پرده راه راه اندرون می نشست 
  .در حياط بازی  می کرديم خواهرم و من. و گريه می کرد

آقايی آمده است می خواهد فروغ زمان را : روزی بابا، دايه را صدا کرد و گفت
مرا بغل کردو بوسيد . دمحم خان آنجا ايستاده بود. همراه دايه به هشتی رفتم. ببيند

بله شما در سوئيس به خانه ما می آمديد و به :" مرا می شناسيد؟  گفتم:" وگفت 
  ."می داديدمن شکالت 

اينها را :" و مقداری پول طال در دستم ريخت و گفت" مشتت را باز کن:" گفت
  ."به خانم مادر بده و از قول من سالم برسان

البته که بلدم :" دايه جواب داد" دايه خانم بلديد نان بپزيد؟:" سپس از دايه پرسيد
  ." من دهاتی هستم

  ."کارها را می دهممن فردا می آيم و ترتيب :" دکتر مصدق گفت
کتش را . وسائل بنائی آورده بودند. روز بعد دکتر مصدق با دو نفر ديگر آمد

بيرون آورد، آستينهايش  را باال زد و به کمک دو نفر ديگر، در انتهای حياط 
  .يک گاری بزرگ هم رسيد پر از آذوقه بود، همه را به انبار بردند. تنور ساختند

حتی به بعضی از اقوام و دوستانمان . دق تأمين شدزندگی ما به همت دکتر مص
دکتر مصدق گهگاه به ما سر می زد و چنانچه احتياجی بود . کمک می کرديم

  .فوراً برآورده می شد
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من ده سال داشتم و دوره ابتدائی را . پدرم به ايران بازگشت. جنگ پايان گرفت
رمصدق مقداری پول طال يکبار ديگر دکت. با موفقيت زياد به اتمام رسانده بودم

  )١٠(»...درمشتم ريخت
بلی اگر : دولت آبادی در خاطراتش  به اين موضوع اشاره می کند و  می نويسد

نبود مساعدت يک تن از دوستان من که در ايام قحطی يکهزار و سيصد و سی 
نانی باين خانواده رسانده بود  شايد  از چنگال مرگ از ) ه ١٣٣۵( و پنج

  )١١( »ها  نشده بودندگرسنگی  هم ر
  

   مصدق نام به خيابانی: نصرت هللا امينی 

 که دهد اجازه ايشان تا خواستند مصدق دکتر مرحوم از تهران بازاريان بار يک

 روی اگر مصدق دکتر مرحوم. کنند نصب ارک ميدان در را او از ای مجسمه

 روی اگر ولی است سرحال که بود معلوم کرد می تعارف کم و بود نشسته تخت

 معلوم سقف، به نگاهش و کرد می قالب سر زير را دستها و بود خوابيده تخت

 که ديدم ايشان ديدار به رفتم...  خراب اوضاع و است تلخ اوقاتش که بود

 آنجا است زرتشی که بود معلوم اش قيافه از که خانم يک و است تلخ اوقاتشان

 روی مرا اسم که بودم نکرده لعن من مگر: گفت من به مصدق دکتر. بود نشسته

 خانم اين االن...  نسازيد مرا مجسمه و نگذاريد ميدان و کوچه و خيابان

 ...  مصدق دکتر خيابان در: گويند می

 من. کند تصويب کشور وزارت و کنم پيشنهاد من بايد را خيابان اسم آقا گفتم

 خيابان اين نيدببي برويد االن همين پس: گفت شناسم، نمی مصدق نام به خيابانی

 زاده جمال خيابان به حاال که خيابانی به رفتيم خانم آن اتفاق به! کجاست؟
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 دادم جا همان مصدق، خيابان: اند نوشته ديوار روی ذغال با ديدم است معروف

 به که کردم فکر من رضاشاه، از بود عکسی شهرداری سالن در.کردند پاکش

 سالن در بگذارند و کنم درست را مصدق دکتر از عکسی عکس، اين اندازه

. داشت شهرت ايام آن در کارش که بود اسالمبول خيابان در عکاسی. شهرداری

 کردم انتخاب را يکی بود برازنده که مصدق عکسهای ميان از و خواستم را او

 سفيد را آن پايين هم کمی يک و کند بزرگ عکس آن اندازه به که دادم او به و

 .بردم مصدق دکتر آقای خدمت را آن و شد تهيه عکس.بگذارند

 به کنيد هديه و کنيد امضا را زيرش شماست، عکس: گفتم چيه؟ اين: گفت

 پاره ميايد، بدم کارها اين از من دونی نمی مگه: گفت. تهران شهرداری سالن

 بدهيد کنيد امضا کنم؟ پاره رو چی آقا: گفتم.دور بريز کن پاره دور، بريز کن

 شدم، پکر خيلی پنهان چه شما از!...دهم نمی کسی به مجسمه من: گفت. من خود

 نوشتم حسابداری به ای نامه شهرداری، رفتم که فردا و خانه به آوردم را عکس

 من خانه در هنوز االن عکس اين. کنيد کسر بنده حقوق از را عکس پول که

 دوستی وقت، يک... افتادم زندان به عکس اين خاطر به هم بار يک و است

 من که را کرمانشاه امنيت سازمان رئيس آمد، من منزل به کرمانشاهی

 به بنا بعد. ميکرد را کار اين نبايد که آورد من منزل به خودش با شناختم نمی

 عکس اين ولی رفتم زندان به بنده بحث مورد عکس خاطر به ايشان گزارش

  )١٢(  .است  باقی هنوز
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  دقمصنظر انتقادی فلسفی نسبت به دکتر 

  
 بار دو مصدق دکتر وزيری نخست اول سال در فلسفی در خاطراتش می گويد 

: است در بارۀ مالقات دومش با مصدق اينگونه  بيان می کند  کرده مالقات او با
 دکتر با مالقاتم دومين در که است اى قضيه استعجاب، اين از تر عجيب

 در ها بهايى که ودب قرار اين از موضوع. افتاد اتفاق او و من بين مصدق،
 آيت حضرت امر به. کردند مى نمايى قدرت و بودند شده ساز مسأله شهرستانها

 دفعه همان مانند. رفتم او نزد و گرفتم مالقات وقت بروجردى آقاى العظمى هللااّ 
 ايشان به را بروجردى آقاى پيام. بود خوابيده پتو زير و تختخواب روى او قبل،

 در ها بهايى اآلن و هستيد ايران اسالمى دولت يسرئ شما«: گفتم و رساندم
 لذا اند، کرده ايجاد مسلمان مردم براى را مشکالتى و هستند فعال شهرستانها

 ً  ايشان. رسد مى بروجردى هللااّ  آيت به شکايت عنوان به آنان از هايى نامه مرتبا
 .»بفرماييد اقدامى باره دراين شما که دانستند الزم
 با و قاه قاه تمسخرآميزى، گونه به من صحبت شدن تمام زا بعد مصدق دکتر

 فرق بهايى و مسلمان من نظر از فلسفى آقاى«: گفت و خنديد بلند صداى
 شگفت بسيار من براى پاسخ اين !»هستند ايرانى و ملت يک از همه ندارند؛

 او براى چيست؟ مسلمان و بهايى بين فرق کرد می سؤال اگر زيرا بود آور
 صحبت براى جايى ديگر موهن و تمسخرآميز خنده آن با اّما. دادم ىم توضيح

 آيت محضر به که موقعى و کردم سکوت لذا. نماند باقى دادن توضيح و کردن
 وى پيام تحير و بهت حال به نيز ايشان گفتم را جمله اين و رسيدم بروجردى هللااّ 
 ) ١٣(.کرد استماع را
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  ت و احساس مدنيت مصدقصداقت و شراف: کريستوفر دوبِلَگ 

  

به  اين مهم  اشاره  می کند »  ميهن پرست ايرانی « در کتاب کريستوفر دوبِلَگ 

من ممکن است با آن « : او مغرورانه مدافع اين کلمات حکيمانۀ ولتر بود: که 

چه  تو می گويی موافق نباشم، اما تا پای  مرگ از حق تو برای گفتن دفاع می 

ن اقدامات او پس از رسيدن به قدرت اين بود که به رئيس يکی از نخستي» .کنم

شهربانی  دستور داد روزنامه نگاران را به خاطر توهين به نخست وزير مورد 

اين امر در »  ! بگذاريد هر آن چه می خواهند   بنويسند« . پيگرد قرار ندهد 

ی از اين ايران بی سابقه  بود و بدنبال آن موجی از سوء استفاده های مطبوعات

آزادی به وجود  آمد، که قبل  از آن و تاکنون هيچ  کدام از سران  دولت های 

چندی بعد از نخست وزير  شدن، با تقاضای . ايران با آن مواجه نبوده اند

حتی با آن  -مخالفان برای پخش مستقيم مذاکرات مجلس از راديو موافقت کرد

شخص او و دولت اش بود که جلسات مجلس آکنده  از حمالت نيش دار به 

مصدق با پيشنهاد برخی ساده لوحان ِ با حسن نيت برای برای داشتن  مجسمه 

ثار هر کسی  ن را»  لعنت  خدا و نفرين  رسول « اش  به شدت مخالفت کرد، و 

  »کرد  که بخواهد در حيات و مماتم  به نام  من بتی  بسازد و مجسمه  ای بريزد

رهبر  کنيت مصدق، در کليه کشورها برای يصداقت و شرافت و احساس مد

يکی از نخستين  کارهای او در مقام  نخست وزير اين بود  . ملی استثنايی بود

. که از مهندس احمد پسرش خواست از مقام  معاونت  وزارت راه  استعفا دهد

نوۀ ارشدش، که در ژنو مشغول تحصيل  بود و طبق مقررات  ]بيات[و به مجيد

به دانشجويان مقيم  خارج استفاده  می کرد، اطالع داده شد که  از کمک  دولت
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مصدق حقوق نمی گرفت  و وقتی  .  ديگر مبلغ  از اين بابت دريافت نخواهد کرد

به عنوان  نماينده  ايران به خارج  می رفت ، هزينه  های خود و فرزندانش  

  .را شخصاً  می پرداخت

ست وزير و رانندۀ او که وارد خيابانی در رويدادهای به ياد ماندنی، همسر نخ

وقتی راننده  .  ورود ممنوع شده بودند از طرف يک افسر راهنمايی متوقف شدند

برای من  مهم « :به پليس  گفت که چه کسی مسافر اتومبيل است، افسر گفت 

زهرا . واصرار کرد که بايد جريمۀ  مقرر بپردازند » نيست که او کيست

.  به خانه رسيد نام آن افسر راهنمايی را به مصدق کفتعصبانی  شد و وقتی 

بالفاصله به رئيس شهربانی تلفت زد،  و دستور داد که آن  . مصدق درنگ نکرد

  )  ١۴(.افسر را به  رياست راهنمايی و رانندگی ارتقای مقام پيدا کند

  .اينجا قتلگاه بسياری ازصاحبان افکار روشن و آزاد  بوده است: مصدق 

مصدق کمی بعد از نخست  غالمرضا نجاتی  در بارۀ  ديداری که  سرهنگ
بی خبر   به زندان  شهربانی  سرزده بود   و به سخنان تکان دهنده وزير شدن ، 

  :وی در مجلس که ايراد کرد  اينگونه شرح می کند
در نخستين روز زمامداری از زندان  بازديد کرده بود، اظهار داشت؛   مصدق 

مصدق  . ه  بسياری  از صاحبان افکار  روشن  و آزاد  بوده استاينجا  قتلگا
  : ان را در مجلس  مطرح کرد و گفتيوضع زندان

 شايد که هستند آنجا در نفر ۵٠٠ – ۴٠٠ مرکزی زندان اين در زندان رفتم من
 آقای به تاثری حال وقع اين در( ماندند نمی آنجا اينقدر شدند می محکوم اگر آنها

 شما که هستند بدی بسيار وضعيت يک در آنجا اينها االن) داد ستد وزير نخست
 شما زندان در وضعی چنين يک که مملکت اين در بکشيد خجالت بايد حقيقتا

 بکنيد درست وضعيتی يک بياييد بکنيد عملی کار يک بياييد شما حکمفرماست
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 مجانيندارال اين ببريد تشريف شما بشود بهتر مردم اوضاع که مملکت اين برای
را ببيند که اگر شما را دم  شصت تير  بگذارند، بهتر  است که اينها در 

 ما هم ای اليحه يک بياييدو [...]دارالمجانين باشند؛ بياييد يک کاری  بکنيد
 خير راه از مبرات و خيرات راه از اين سياسی زندانيان اين برای کرديم پيشنهاد

 بياوريم بيرون زندان اين از را اينها ما که بکنيد تصويب را اليحه اين بشر نوع
 رفتيد می اگر است شاهد خدا وهللا دارند زندان آن در حالی چه اينها دانيد نمی

 راضی هرگز کنند می زندگی جور چه دارند آنجا در حالی چه که ميديديد
 امروز کنم می استدعا را اليحه اين بمانند آنجا در هم دقيقه يک که شديد نمی

 را اليحه اين آقايان کنيم پيشنهاد فوريت سه بقيد نداريم حق ما چون دبگذراني
  بگذرد مجلس از امروز زودتر که بفرمايند امضا قانونی طرح بعنوان

پس از بيانات  نخست وزير ، نسبت  به برنام دولت  رأی  اعتماد  گرفته شد و 
  ) ١۵(.نفر ،  به دولت رأی  اعتماد داد ٩٩تفر عدۀ حاضر    ١٠٢از  
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   :توضيحات و مآخذ ◀ 
  بولتن نيوز : منبع - ١
ص –١٣٨١–، انتشارات قلم»ـ مصدق و حاکميت ملت« دمحم بسته نگار  - ٢

٨١۶. 
خاطرات و تالمات مصدق،به کوشش ايرج افشار، مقدمه به قلم غالمحسين  - ٣

  ٩ - ١٠، صص ١٣۶۵ –مصدق، انتشارات علمی 
محسين مصدق، تهيه و تنظيم غالمرضا در کنار پدرم مصدق، دکتر غال  - ۴

  ٢٣- ٢۵،صص ١٣۶٩نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم 
در کنار پدرم مصدق، دکتر غالمحسين مصدق، تهيه و تنظيم غالمرضا   - ۵

  ١١۵ -  ١١٧،صص  ١٣۶٩نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم 
هيه و تنظيم غالمرضا در کنار پدرم مصدق، دکتر غالمحسين مصدق، ت  - ۶

   ١۴٩، صفحه١٣۶٩نجاتی، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ دوم 
  ١۵٠ - ١۵۵صص   –پيشين  – ٧
 ١٧-١۵غالمحسين مصدق، غالم رضا نجاتی، ص  - در کنار پدرم مصدق - ٨
   ١٣٩١آذر  ١۴   - سايت فرارو   - ٩

 -پژوهش دکتر مرتضی مشير» دکتر مصدق در دوره قاجار و پهلوی« - ١٠
   – ٣ ٣٩٨تا  ٣٩٧ص  –١٣٧٨ -ناشر نقش هنر 

  ١٣۶١ -انتشارات عطار و فردوسی –خاطرات حيات يحيی دولت آبادی  - ١١
   ١٠٣ص    -جلد چهارم 

  سايت ايرانيان انگلستان  – ١٢
 اسناد مرکز انتشارات از »فلسفی االسالم حجة مبارزات و خاطرات« -  ١٣

  ١٣٣ – ١٣٢ صفحات ،١٣٧۶ اول چاپ اسالمی، انقالب
ترجمه  هرمز همايون پور »   ميهن پرست ايرانی«  کريستوفر دوبِلَگ   -  ١۴

   ٣٢٧ – ٣٢۶صص    -  ١٣٩٣ –انتشارات کندو کاو  –
جلد »  مصدق  سالهای  مبارزه و مقاومت« سرهنگ غالمرضا نجاتی  - ١۵

   ٢۶۴ – ٢۶۵صص  – ١٣٧٨  -مؤسسه خدمات فرهنگی رسا  –اول 
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  فصل پنجم

 دکتر مصدق درگذشت

دکتر اسماعيل يزدی که  چگونگی  تشخيص سرطان دکتر  مصدق را اينگونه  
ی  نوه( هدايت متين دفتری  ،آقای١٣٤٥)ماه آبان(دراوايل پاييز: بيان می کند
های قبلی که داشتيم  جانب مراجعه و با آشنايی به اين)دکتر مصدق  دختری آقای
مشکلی در فک باال و سقف دهان  پدربزرگم،آقای دکتر مصدق«: به من گفتند

که ايشان را »ن«دکتر  دارند که بنابر نظر متخصص گوش و حلق و بينی،آقای
يک   اند که آيد معذالک توصيه کرده اند،به نظر يک آبسه می ويزيت کرده

دهان و فک و صورت ايشان را ببيند،آيا شما   شناسی و جراحی متخصص آسيب
الزم را از مقامات سازمان امنيت بگيريم از ايشان ی  آمادگی داريد که اگر اجازه

با اشتياق،افتخار و عالقه،آمادگی خود را اعالم کردم »در احمدآباد عيادت کنيد؟
و به من اطالع   و قرار شد اقدامات الزم را برای کسب اجازه انجام داده

  .چند روز بعد مراجعه و تاريخ و قرار رفتن به احمدآباد را گذاشتيم.دهند
ام همراه  از شرايط اين بود که دوربين نياوريم و از وسائل فقط کيف پزشکی

سال  ٧در عين حال به ايشان گفتم که مايلم دخترم را، که در آن موقع حدود .باشد
  .داشت،با خود بياورم که قبول کردند

ايشان آمدند و با هم رفتيم احمدآباد،قبال لوازم )يی بود جمعه(روز موعود
بينی کرده بودم در کيف  پيش  انجام اقدامات ابتدايی و ويژه را که برای  ضروری

  .با خود بردم  همراه گذاشته
  های امنيتی و بازرسی گذشتيم و از خيابانی که منتهی به در احمدآباد از کنترل

  راست و اواسط خيابان ساختمانی بود   در سمت.شد،وارد قلعه شديم ساختمان می
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  اند ولی فعال  ی احمدآباد ساخته مدرسه  گفته شد آقای دکتر مصدق آن را برای  که
ی  ضمنا در طبقه.شده است  مقر پادگان نظامی و محل اقامت مأموران ساواک

بيماران وجود دارد   يک داروخانه و درمانگاه ساده،برای پذيرايی  پايين ساختمان
آيند به علت  می»آقا«صدق به ديدنکه روزهايی که آقای دکتر غالم حسين م

  بيماران معاينه شده در صورتی.کند پيدا می  ی روستاييان رونق خاصی مراجعه
باشند،با بيمارستان نجميه اعزام   که نياز به جراحی و يا بستری شدن داشته

  .شوند می
. محقر و دارای فضايی محدود بود رفتيم  در داخل ساختمان به اطاق ايشان که

رد تاريخ معاصر ايران را با همان وقار و صالبتی که زمان دانشجويی و ابر م
پس از تعارفات .شدن صنعت نفت افتخار ديدنش را داشتم، يافتم  جريانات ملی

ی دانشجويان  نماينده  وزيری هم به عنوان هنگام نخست  اوليه،اشاره کردم که
های ديگر افتخار  دانشکده  دندانپزشکی همراه با نمايندگان دانشجويان  ی دانشکده

پس از مکث کوتاهی،قبل از   عکس العملی نشان ندادند ولی.ام ديدارشان را داشته
آقای دکتر آيا بار قبل که مرا «:را معاينه کنم،سوال کردند  اين که ايشان

ی هميشگی  جانب و خنده پس از پاسخ مثبت اين»رفتيد؟  ديديد،راضی از پيش من
باز   توانم با خيال راحت دهانم را برای معاينه می حاال«:خاص خود گفتند

ی کام ايشان به نظر تومور آمد و  برآمده  ی ی بالينی،ضايعه در معاينه».کنم
دکتر غالم حسين مصدق فرزند   موضوع را با آقای.شد برداری می نمونه  بايستی

  .حضور داشتند،در ميان گذاشتم و قرار شد انجام شود  ايشان که
کردند که اول ناهار بخوريم،لذا به   ايشان دعوت- ر و وقت ناهار بودچون ظه-

  .قرار داشت،هدايت شديم  کوچکی که در آن يک ميز و چند صندلی  اطاق
  مصدق،خواهرشان خانم متين دفتری  سر ميز غذا آقای دکتر غالم حسين

که  يادم هست.اينجانب و دخترم بوديم  ،آقای هدايت متين دفتری)منصوره خانم(
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آقای دکتر مصدق شخصا غذا را . غذا لوبيا پلو بود و پلو را گذاشتند وسط ميز
فرد که دخترم بود،شروع   ابتدا از کوچکترين.گذاشتند ميهمانان می  در بشقاب

  .و در آخر سهم خود را کشيدند  کردند تا به ترتيب
 های الزم را از نظر بردن پيش بينی  پس از صرف ناهار،خوشبختانه چون

ی به وجود  برداری از ضايعه کرده بودم،با انجام بيحسی موضعی، نمونه  وسائل
  .آمده در کام آقای دکتر مصدق به عمل آمد

آقای دکتر مصدق با تواضع .بعد از ظهر عازم تهران و ترک احمدآباد شديم
در موقع خداحافظی به ايشان .خود،تا درب قلعه ما را مشايعت کردند  خاص

آوريم و  الزم را می  ی آينده که نوع ضايعه معلوم شد،داروی هفته  انشا هللااّ :گفتم
برای من   اميدوارم خبر خوبی:ايشان بالفاصله گفتند. ظاهرا چيز مهمی نيست

  ايشان...اين بودم که چيز مهمی نيست و  هنوز من در حال اشاره به.بياوريد
من از اين :امه دادند کهمن واقعا يکه خوردم و اد!...اميدوارم سرطان باشد:گفتند
  !ام تنهايی و زندگی خسته شده  وضع

  ی شناسی فک و دهان دانشکده آسيب  ی برداشته شده به بخش روز بعد نمونه
از طی و انجام مراحل   ی تهران برده شد و پس دندانپزشکی دانشکده
عمل آمده   مقطع مورد نظر،آزمايش ميکروسکپی به  ی آزمايشگاهی و تهيه

ی بد خيمی که مشی کند دارد و در فک باال  ضايعه(» زيشنال کارسينوماتران«و
  .،تشخيص داده شد)گيرد منشاء می  تر از پوشش داخلی سينوس بيش

مشورت و نظرخواهی نزد مرحوم دکتر   الم ميکروسکپی آماده شده را برای
ييد پزشکی تهران،بردم و تشخيص را تأ  ی شناسی دانشکده آرمين،استاد فقيد آسيب

مصدق در ميان گذاشته شد و قرار شد   نتيجه،با آقای دکتر غالم حسين.کردند
  برداری و ضايعه را بررسی بيشتری نمونه  ی بعد به احمدآباد برويم و محل جمعه
  .بکنيم
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  بعد از ناهار آقای دکتر مصدق.بردم  در مالقات بعدی هم دخترم را همراه
با امضای کاريکاتوری خودشان و يک يادداشت کوچکی برای دخترم نوشتند و 

  .قبال آماده کرده بودند،به او دادند  کادو که
بعد برای   ی هفته.آزمايشات و تشخيص عادی بود  ی واکنش ايشان نسبت به نتيجه

ی ضايعه،ايشان را در بيمارستان  تر ازمحدوده عميق  ی نمونه بررسی بيشتروتهيه
موضعی،توسط يکی از متخصصين  حسی تحت بی  نجميه بستری کردند و سپس

  از ضايعه در داخل سينوس را انجام دادند که  برداری گوش و حلق و بينی نمونه
برداری از کام به عمل آمده بود و  نتيجه و تشخيص همان شد که در نمونه

  .تهاجم پيدا کرده است  مشخص شد که ضايعه از سينوس به اطراف
ميکروسکپی برای مشورت به مراکز   یها متعاقب اين اقدامات و ارسال الم

و تأييد )سويس-لوزان(  خارج از کشور توسط آقای دکتر غالم حسين مصدق
ی پزشکی با حضور متخصصين مختلف  متخصصين ايرانی،مشاوره  تشخيص

جراحی،راديو تراپی و شيمی درمانی :های مهرتشکيل شد و درمان  در بيمارستان
  .قرار گرفت  مطرح مورد بحث

ی مشاوره،راديو  هايت با وجود اختالفات نظرموجود بين حاضرين در جلسهدر ن
راديو تراپی آقای دکتر غالم حسين   چند روز بعد از انجام.به اجرا درآمد  تراپی

به شدت زخم شده »آقا«دهان  جانب تماس گرفتند و اظهار داشتند که مصدق با ان
موقع آقای دکتر وصدق   در اين...ندا نيستند و فوق العاده ناراحت  و قادر به تغذيه

امنيتی و دربار،در منزل آقای دکتر غالم حسين مصدق در   با مجوز مقامات
که پيش بينی   چه آن.اقامت داشتند،به عياادت ايشان ذفتم  خيابان کاخ سابق

  .کرديم عارض شده بود می
  يشان بهام که شاه برای اعزام ا شنيده«:گفتم  به آقای دکتر غالم حسين مصدق

بله با :گفتند»ايد؟ مطرح کرده»آقا«خارج موافقت کرده است،اين موضوع را با 
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های سوئيس به خصوص  امکان بردن و بستری کردن ايشان در بيمارستان  که اين
 سهولت امکان پذير است،  درلوزان که چند دوست پزشک درآنجا دارم به

چرا به «:شتم،با پرخاش گفتندموضوع را با ايشان در ميان گذا  معذالک وقتی که
هم تحصيل   کنيد و در خارج شماها که ادعای طبابت می  پس خارج بروم؟

من با مردم . جا مرا معالجه کنيد ايد؟اگر واقعا طبيب هستيد،همين ايد،چکاره کرده
  شوند،برای معالجه به خارج می بيمار می  چه فرقی دارم،مگر ديگران که

ی آن از شاه گرفته  ردن پزشک نيز از خارج که اجازهحتا در مورد او»؟...روند
لعنت خدا بر من و هر کسی که در «شده است، به شدت مخالفت کردند و گفتند

فقير را صرف   ی اين مملکت اين زمان بخواهد مخارج زندگی چندين خانواده
   ) ١(»...من از خارج کند  ی آوردن دکتر برای معالجه

  
.... ارضه ای افتاد و غده ای بر صورتش هويدا شدمصدق را عبه بيان ديگر، 

و اما  از برای درمان پدرش، غالمحسين خان بدون ان که از او بپرسد، خود 
توسط  پرفسور يحيی عدل، از شاه تقاضا کرد که اجازه دهد او را روانه ديار 
فرنگ کند و شاه نپذيرفت و پيام داد می توانند برای شفايش ازهر پزشک 

هنگامی که پسر  کالم شاه را به . ه مايل باشند دعوت به ايران کنندمتخصصی ک
که « : پدر بازگو نمود، مصدق سخت برآشفت و به پسرش پرخاش کرد و گفت

به تو گفت من قصد سفر  به فرنگ را دارم؟ غلط کردی سرخود از شاه اجازه 
. ندهداصالً نيازی به متخصص از فرنگ نيست که شاه اجازه بدهد يا . گرفتی

ابداً الزم نيست کسی  را از خارج بياوريد و من هم پايم را از اين مملکت بيرون 
 »...نخواهم گذاشت

به هنگام بيماری مصدق، با کسب اجازه از شاه، به همراه محافظينش که  
در خانه غالمحسين . همچو سايه به دنبالش بودند، برای درمان به تهران آمد
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قه اول و نگهبانان در اطاق دفتر، در طبقه هم خود در طب. خان مسکن گزيد
اقوام می توانستند به عيادت آو آيند  و مأمورين،  چه در خانه و چه در .. کف، 

 )٢.(بيمارستان اسامی  را می پرسيدند، می نوشتند و گزارش می دادند
  
آرزومند ديدار دو باره ای با دکتر مصدق : تاره فرمانفرمائيان می نويسدسَ  

هر بارکه يکی از فرزندان مصدق به . ، که می توانست آخرين ديدار باشدبودم
می گفتم که می . احمد آباد می رفت، درخواست می کردم که همراه او بروم

اما آنها می گفتند که ساواک همه چيز را می .توانم خود را دختر مصدق جا بزنم
 ١٣۴۵آبان (  درحاال. داند و همه کس را می شناسد و اين کار غير ممکن است

ناگهان خبر دادند که می توانم به  خانه  خيابان کاخ بروم و از پسر عمه ام ) 
 .ديدار کنم

  
احمد مرا به اطاق او برد، که گوشه  . روز بعد مشتاقانه به خيابان کاخ رفتم 

شيروطن دريک تخت خواب بيمارستانی . تاريکی در يکی از زوايای خانه بود
ای سفيد دور و بر بدن اش را می پوشاند و در کنارش ميزی نشسته، رو تختی ه

هميشه . پدر، ستاره آمده -:احمد گفت. کنار تخت ايستادم. پراز دارو قرار داشت
 !...سراغ تان را می گرفت و عالقه مند ديدارتان بود

صورت کشيده ومهربان اش، که برای بسياری ازايرانيان يادآور دوران  
لی بود، دراثر سال خوردگی وسال های پر درد تبعيد و مبارزه و سرفرازی م

انزوا و تنهايی چندان ضعيف شده بود که گويی کرباسی زرد رنگ را درچهره 
دماغ دراز و معروف او، حاال همچون تيغه ای سنگی می . اش  کشيده باشند

حفره های سياه چشمان اش به . نمود که از دشت صورت اش بيرون زده باشد
با تالش . ر می آمد و گرد وغبار مرگ دراين دشت پراکنده بودنظرچون غا
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لبخندی زد و . بوسه ای از گونه ام گرفت. بسيار کمی خود را جا به جا کرد
 :گفت

 .دختر دايی، دختر دايی جان، از ديدن تان  خوش حالم 
از چشمان . اما همچنان محکم و پر اقتدار. صدای اش زمزمه  بريده ای بود

خشش هشياری می جهيد و زنده و پر انرژی می نمود و با اش هنوز در
شگفتی می ديدم که از درون تغييری نکرده و شخصيت او استواری هميشگی 

 )٣( ».اش را حفظ کرده است
  

از ميان پزشکانی که برای در مانش دعوت شدند، : شيرين سمعی ادامه می دهد
طر می آورم،  چون هر دو  اسامی دکتر احمد فرهاد و دکتر اسمعيل يزدی را بخا

مصدق  دهانش را  گشوده بود و دکتر يزدی . را از پيش  ديده بودم و می شناختم
در حين معاينه به او گفت شما مرا بخاطر نمی آوريد، من در زمان نخست 

عضو اتحاديه دانشجويان بودم ودر . وزيری شما يکبار به مالقاتتان آمدم
نان را از او شنيد، فوراً دست هايش  را پس مصدق تا اين سخ. خواستی داشتيم

آقای دکتر، پيش از معاينه، « :زد و دهان خود را بست و با تبسمی به او  گفت
بهتر است اول بفرمائيد تا بدانم آيا در آن زمان در خواستتان را انجام دادم يا 

 »خير؟
عده ای  از بزرگان موافق عمل جراحی  . غده را سرطانی  تشخيص دادند

پس از شور، تصميم برآن شد که غده را بيرون آورند . بودند وعده ای مخالف آن
عجب آن که پس از عمل . و به اين منظور بيمار را به بيمارستان نجميه بردند

جراحی، حال مصدق روز به روز وخيم ترمی شد و ناچار از او همچنان 
 )۴(» .پرستاری کردند تا روزی که چشم از جهان فرو بست

به بيمارستان )  ١٣۴۵چهار دهم اسفند ماه  (  صبح روز مرگ مصدق«  
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رفتم، در راهرو به خانم پرستاری بر خوردم که ديده بودم چه سان از جان و دل 
. نامش را از ياد برده ام اما چهره اش را همچنان بخاطر دارم. به او می رسيد

دم، او مرا به سمت من سری تکان دا» می خواهيد او را ببينيد؟« :از من پرسيد
من به درون رفتم و خانم پرستار درب  را . اتاقی هدايت کرد و دربش را گشود
من ماندم و او، در سکوتی  ژرف که فضا . بر روی من بست و خود يرون شد

خاموشی سنگين بود ومن بار وزنش را با تمام وجود، در درون . را می پوشاند
تين باردر زندگی، خود را با پيکر بی برای نخس. و برون خود احساس می کردم

می داانستم که اين آخرين خلوت ما . جانی در يک چنين سکوتی تنها می يافتم
 .است و اما نمی دانستم که چه بايدم کرد

تختخوابی در گوشه اتاق و او برروی آن، البد رو به قبله، دراز کشيده بود و 
رکت در کنارش ايستادم و مدتی بی ح. مالفه سفيدی سراپايش را می پوشاند

غرق در همان سکوت عميق تماشايش کردم، سپس جرأت يافتم و آهسته مالفه 
را از روی صورتش پس زدم، تا به آن روز جز بر روی پرده سينما مرده ای 

چشم براو دوخته، تماشايش کردم می دانستم که آن اتاق و آن سکوت . نديده بودم
خفته بود در خوابی که بيداری نداشت و . را برای هميشه بخاطر خواهم سپرد

من همچنان در کنارش ايستاده بودم، مدتی گذشت تا به خود آمدم و ديدم که 
 .اشگ می ريزم

برای اولين بار پس ازمرگ پدرم درسوگ کسی گريه می کردم، در سوگ پير 
مرد برک پوش عبا به دوش تنهائی که باالجبارهرروز دراحمد آباد، کنج حياط 

شست وافسوس شکست نهضتش را می خورد، نه درسوگ آن مصدق می ن
سال . مبارزی که نفت را ملی کرده بود، چرا که او نيازی به اشگ من نداشت

من به حال خود . ها بود که ملت ايران درماتم از دست دادنش عزادار می بود
ری  اشگ می ريختم که در ميان اغيار تنها مانده بودم، برای آن بزرگوار پر مه
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  ) ۵(  »...که سايه بر سرم افکنده بود و هيچ زمان رهايم نساخت
                                                                                                            

وا پسين ديدار خود را از مصدق اينگونه  شرح می ) ۶(زنده ياد پروانه فروهر
دكترغالم حسين خان مصدق تلفني پيرامون وصيت پيشوا با هويدا « :کند

صحبت كرد و نتيجه اين شد كه اجازه دفن در گورستان شهداي سي ام تير به 
ميم به رغم وصيت مصدق داده نشد و پس از مشورتي كوتاه، فرزندان تص

جسم بي جان مصدق، آن راه گشا، آن دشمن . خاكسپاري در تبعيد گاه گرفتند
ه وا مي داشت، به رزشكن كه هراس از شكوه خاطره اش نيز شاه را به ل

نزديك در بيمارستان، دربان قديمي گوسفندي قرباني كرد . آمبوالنس منتقل گرديد
عتي سرسام آور مي رفت و آمبوالنس آژيركشان وبا سر. و سپس به راه افتاديم

 .انگشت شمار ياران مصدق و نزديكانش در خطي ازاشك او را دنبال مي كردند
. گريه امانم نمي داد. در ابر آلود غمناك آن صبح به سوي احمد آباد روان شديم

با خود مي انديشيدم كه چه روزها و چه شب ها آرزوي ديدار پيشوا در احمد آباد 
جاده اتوبان و . نك راهي احمد آباد، ولي چه تلخ و دردناكدر دلم پركشيده و اي

من در ذهنم احمد . در دوراهي آبيك وارد جاده خاكي شديم. سپس جاده قزوين
آباد را بارها تصوير كرده بودم و عجيب كه آن تصوير چقدر با واقعيت نزديك 

چاهي آبي كه خروشان از . جاده اي خاكي، ريل راه آهن و دشت زير گندم. بود
بدر مي آمد و از بلندي فرو مي ريخت و سرانجام در بزرگ رنگ و رو رفته  

  . قلعه احمد آباد، يكي پس از ديگري رسيديم
رسيدن آمبوالنس، روستاييان احمدآباد ازهرسودوان دوان به قلعه  پس از

  )٧(».آمدند
. برای عيد  به احمد آباد بازگشته است »  همه خيال می کردند  که آقای « 

پس از وقوف به واقعيت ، زنها به مانند  اين که  عزيزترين  کسان خود را  از 
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نگوييد  يک آدم مرده ، « :يکی ميگفت . دست داده اند ، زاری می کردند
مدرسه دهات  تعطيل شد دختران و پسران خردسال ... »بگوييد  يک عالم مرده

از پيران  به طور عده ای . بابا می کردند دسته دسته  می آمدند و بابا
قرآنهای خود ظاهر شدند و جنازه  را که توی يک  غيرمتررقبه تک تک با

اطاقک چوبی در باغ غرق در گل های قرمز و سفيد و با شاخه های سبز به 
اطاقکی  که برخی  روزهای زمستان را در آن جا می .  بودرنگ پرچم ايران 

.. و به قرائت قرآن مشغول شدند نان پذيرايی می کرد  احاطه کرندآگذرانيد واز 
  ) ٨(»دآسمان ابری و غمگين  بود و ابهت  خاصی به اين وضع می دا

پيرمردي كه كاله نمدي بر سر و چهره اي مهربان داشت، گريه كنان آمد و «
چنان . گوشه ديوار نشست و در تمام مدت آيه هايي كه از قرآن قرائت كرد

پشت . ر و بم كلمات را از ياد مي برديصميمي مي خواند كه غلط ادا كردن زي
اتاقك چوبي سبز رنگ متحركي كه روي جوي آب قرار داشت و مي گفتند 
مصدق روزهايي كه باد تند مي وزيد در آن مي نشست، پرده ي سفيدي كشيدند 

 .تا مقدمات غسل فراهم گردد
ياران روزهاي تنهايي پيشوا، روستاييان صميمي و مهربان احمد آباد با 

وقتي همه چيز آماده شد، . شماني سرخ از گريستن در جنب و جوش بودندچ
دستهاي دكتر سحابي كه تازه از زندان آزاد شده بود آخرين شستشوي بدن 

در آن غربت نيمروز، باد زوزه كشان به هر سو مي دويد . مصدق را انجام داد
رياد كند و تا مگر به رغم كوشش وحشتناك دستگاه سانسور، فاجعه را همه جا ف

صال در دهد كه شير پير در زنجير، چشم از جهان پر نيرنگ و فريب فرو 
روستائيان، آن ياران روزهاي تنهايي، خشم، اندوه و نگراني پيشوا، چهره . بست

 .بر خاك مي ماليدند و زار زار مي گريستند
ظهر هنگام، بچه هاي مدرسه نيز به اين گروه سوگوار پيوستند و آن 
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پسركي نگران لباس . را ميان اشگ هاي كودكانه طلب كردند» درهميشه پ«
براي آنها تهيه مي كرد و دختركي مهرباني هاي » بابا«عيدي بود كه هر سال 

. او سر داده بود و مي پرسيد كه جاي خالي او را چه كسي پر خواهد كرد
 آنروزها مصدق كنار پله ها مي نشست و بچه ها را به آب نباتي كه در جيب

آه كه ياد آن روزها چه تلخ و پر اندوه بر سينه مي . . . داشت، مهمان مي كرد 
و زن . »نگو آدمي مرده كه عالمي مرده «: زني زاري كنان مي گفت. نشيند

 ديگري كه چهره  گندمگون الغرش را سيل اشك پوشانده بود، ناله مي كرد كه
با دستهاي مهندس . »نيدديگر از دست و پاي اين زنداني زنجير ها را باز ك« 

حسيبي كه چهره اش يادآور مبارزه هاي ملي شدن صنعت نفت است و نگاه 
مهربانش گوياي ايمانبي پايانش و داريوش فروهر رهروي راستين و وفا دار 

به تازگي از زندان آزاد شده بود و با كمك بچه هاي ده كه  راه مصدق كه او هم
با رسيدن آيت . ار مصدق كنده و آماده شدخاك مي بردند و سنگ مي آوردند، مز

دمحم علی كشاورز صدر بر . همه به نماز ايستادند)٩(هللا  سيد رضا زنجاني 
 .خالف هميشه ساكت بود وبه پهناي صورت اشك مي ريخت

استوان نويسنده ي كتاب موازنه ي منفي كه خدا رحمتش كندو دكتر -کی
سرهنگ . لقه بزرگي از گل رسيدصديقي كه درآخرين لحظات افسرده غمين با ح

مجللي از ياران جوان مصدق، هوشنگ كشاورز صدر، حسن پارسا، منصور 
سروش و منوچهر مسعودي و ديگران كه از آنها كسي جز خانواده مصدق كسي 

نماز در محيطي بيشتر شبيه افسانه بر پا گرديد و . را به ياد نمي آورم، بودند
شهداي سي ام تير به خاك سپرده شود بنا  مصدق كه وصيت كرده بود در مزار

 )١٠( » .....بر سنت اسالمي به گونه امانت به خاك سپرده شد 
در ميان انبوه جمعيتی که دسته دسته می آمدند، ناگهان مرد جوانی از راه «

رسيد، تنها، افسرده، خسته و کوفته، کفش هايی پر از خاک به پا داشت و شاخه 
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زده می نمود و تنها،  يا اندوهی که قادر به پنهانش  گل ميخکی در دست، ماتم
. حالتی داشت که همه نگاهش می کردند چون شباهتی به ديگران نداشت. نبود

جملگی محو او شده بوديم و . غم زده ای بی اختيار، همه را به خود می کشيد
نه . جز او نمی ديديم چرا که تنها در آن مراسم حضور داشت و می درخشيد

من در آ ن روز در آن ساعت، . او را می شناخت و نه او با کسی آشنا بودکسی 
يک تن از فرزندان راستين مصدق  را بچشم می ديديم که راه مزارش  را می 
جويد و با خود می انديشيدم مصدق را با يک چنين فرزند وارسته ای هيچ گونه 

مرگ )  ١١. ( د،نيستنياز به نوادگانی که فرسنگ ها از او واز آرمان او بدورن
مرگ تمامی سربداران اين کهن بوم ا ست پراز سوگ و ماتم و «مصدق همانند 

خاطره اندوهمان را زالل « تا)  ١٢(» هزاران  ستاره« اميد  به . »اميد است 
  )١٣(» .....شادی بخشد و آسمان ابر آلودمان را رنگين كمان پيروزی بپوشاند

را در مورد روز مرگ مصدق اينگونه  دمحمرضا شفيعي کدکني خاطره خود
کيهان در گوشه صفحه اول خبر مرگ مصدق را چاپ کرده : روايت مي کند

مدتي به روزنامه خيره شدم و خطاب به مصدق عباراتي گفتم، که خب، . بود
يک باره زدم زير گريه؛ از آن گريه هاي عجيب و غريب که ... پيرمرد باالخره

رضا سيدحسيني دست مرا گرفته بود و . ده استکمتر در عمرم بر من مسلط ش
مي کشيد که بي صدا، االن مي آيند و ما را مي گيرند و من همان طور نعره مي 

منزلي بود در . باالخره از او جدا شدم و خودم را رساندم به خانه مان. زدم
. با يکي از هم کالسي هاي هم شهري ام اجاره کرده بودم... خيابان شيخ هادي

  :را سرودم» مرثيه درخت«کنان رفتم به خانه و در آنجا شعر  گريه
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  »مرثيه درخت«
  

 ديگر کدام روزنه، ديگر کدام صبح
 خواب بلند و تيره ی دريا را

 - آشفته و عبوس  - 
 تعبير می کند ؟

 من می شنيدم از لب برگ 
  -اين زبان سبز  -

 در خواب نيم شب که سرودش را
 :شسته بود بدين گونه  در آب جويبار، 

 
 !در سوكت ای درخت تناور - 

 !ای آيت خجسته ی در خويش زيستن 
 ما را 

  .حتی امان گريه ندادند

 
 من، اولين سپيده ي بيدار باغ را

  -آميخته به خون طراوت  -
 در خواب برگ های تو ديدم

 من، اولين ترنِم مرغان صبح را 
   -بيدار ِ روشنايی ِ رويان ِ رودبار  -
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 .شانی تو شنيدمدر گل اف 
 

  ديدند بادها،
 کان شاخ و برگ های مقدس 
 -اين سال و ساليان که شبی مرگواره بود  -

 در سايه ی حصار تو پوسيد
 ديوار،

 -ديوار ِ بی کرانی ِ تنهايی تو  
 يا
 ترديدهای من  ديوار باستانی ِ  

 نگذاشت شاخه های تو ديگر
 در خنده ی سپيده ببالند 

   حتی،
 ان پريشاننگذاشت قمري 

 را *اينان که مرگ يک گل نرگس( 
 يک ماه پيش تر 

 )آن سان گريستند 
  .در سوك ِ ساکت ِ تو بنالند 

 
 گيرم،

 بيرون ازين حصار کسی نيست 
 گيرم در آن کرانه نگويند

 مشرق کاين موج روشنايی
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 ...بر نخل های تشنه ی صحرا، يمن، عدن -
 -يا آب های ِ ساحلی ِ نيل 

 ام سپيده ستاز بخششِ  کد 
 اما ،

 من از نگاه آينه 
 - هر چند تيره ، تار  -

 آه: شرمنده ام که 
 در سکوت ای درخت تناور،

 ای آيت خجسته ی در خويش زيستن، 
 باليدن و شکفتن، 
 از خويش، ش بارور شدنشدر خوي 

 در خاک خويش ريشه دواندن
 ما را

  .حتی امان گريه ندادند 

  ١٣۴۵اسفند  ١۵

  

  

  

 ٢۴ — تهران ١٣١٣ دی ٨( فرخزاد، الزمان فروغی کدکنی ؛ شفيعمنظور *
   .ن استايرا معاصر شاعربنام فرخزاد، فروغ به معروف ،)تهران ١٣۴۵ بهمن
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         در گذشت سيون جهانی  محصلين و دانشجويان ايرانیاکنفدر 

  دکتر دمحم مصدق را عزای ملّی اعالم کرد 

 

هيأت دبيران ١٣۴۵ ی سالآخرين روزها مصدق در دکتردمحمدرگذشت 

  .وظيفۀ  ميهنی  بزرگی  قرار داد  مقابل  را در کنفدراسيون 

يقين ما به اينکه رژيم حاکم و ضد ملی ايران از بزرگداشت خاطرۀ پرافتخار 

مصدّق در کشورمان هراس خواهد داشت و با هر گونه وسيلۀ ارعاب از انتشار 

لوگيری خواهد  نمود، ما را بيش از اخبار جامع در باره زندگی پر  مبارزۀ او ج

پيش بر انگيخت که در راه تجليل با عظمتی از مصدّق وآشنا  نمودن دقيقتر نسل 

جوان ايرانی درخارج با نقش وطنپرستانه او درپيکارش با استعماروعوامل آن 

  .بکوشيم

کنفدراسيون جهانی دانشجويان ايرانی با آگاهی کامل به نقش ملّی و مسئووليت  

د به عنوان تنها  سازمان علنی که درحال منعکس کنندۀ خواستها و منافع خو

حقيقی ملتمان می باشد بی درنگ تمام  نيروهای خود را برای انجام  اين وظيفه 

  .بزرگ که توده دانشجو يان  را به  ما محّول کرده است بسيج  نمود

ز زنده بودن روح  هدف ما اين بود که ملّت ايران با بحران بزرگ ديگری ا[...] 

فرزندان خودش و ازتصميم قاطع آنها در راه پيکار برای نجاتش از  مبارزه در

بيداد دست نشاندگان خارجی با اطالع  گردد و اميد پيروزی درافراد ملتمان 

هيأت دبيران به عنوان يکی از اّولين  اقدامات، . وعميقتر بشود استوارتر
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  :واحدها ارسال  داشت اطالعيه ای  به شرح زير به  تمام 

  اطالعيه هيأت  دبيران  کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان  ايرانی

هيأت دبيران [..] ، دوستان دانشجو، هم ميهنان عزيز،١٩۶٧ششم مارس 

کنفدراسيون اين ضايعه  اسفناک را به همۀ ايرانيان و ايراندوستان تسليّت  می 

. اد مصدّق و مبارزات او را زنده  نگهدارندگويد و از همۀ آنان طلب می کند تا ي

تا روز    ١٩۶٧مارس   ۶از اين رو هيأت دبيران کنفدراسيون از روز دوشنبه 

را عزای ملّی اعالم کرده و از کليه سازمانهای  ١٩۶٧مارس ١٣دوشنبه 

دانشجويی می خواهد  که با برگزاری جلسات ياد بود، سخنرانی و مصاحبات 

  .اشت هر چه بيشتر  دکتر مصدّق بکوشندمطبوعاتی در بزرگد

روز ملّی  شدن صنايع  نفت ( سازمانهای دانشجويی بايد روز بيست و نهم اسفند 

جلساتی با شکوه و جالل  ويژه ترتيب  داده و در آن از )  در سراسر کشور

مبارزات ضد استعماری در راه ملّی کردن صنعت نفت و خدمات دکتر مصدّق 

  .سخن رانند

باد مبارزات دکتر دمحم مصدّق ؛ پيروزباد مبارزات ملت ايران  در راه  ملّی زنده 

پيکارآشتی ناپذيرکردم ستمکش ما عليه  امپرياليسم   کردن صنعت نفت؛ موفق باد

  .و ارتجاع

در چهار چوب اين برنامه کليه واخدها در شهر های خودشان مراسم مفصلی به 

  ».[...] .نمودند  خطار سواری و تجليل  از مصدق  برگزار

 -مارس  -  ١٣۴۶ارديبهشت  -، فروردين۴و  ٣آذر، شماره  ١۶ماهنامه : منبع

  ١٩۶٧آوريل 
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  کبير کوروش مردی معاصر: لوموند

  

 ١٩۶٧ مارس ٧ بتاريخ پاريس چاپ »لوموند« روزنامه مقاله خالصه ترجمه  
 اسبتمن به که فورتيه، گاستون آقای بقلم ،»کبير کوروش معاصر« عنوان تحت

 :گذرانيم می خوانندگان نظر از را بود، شده منتشر مصدق دمحم دکتر درگذشت

 نمی موردی واقع در... نکرد ادا را وی حق بود نهاييش پيروزی که مرگ حتا «
 جان طبيعی مرگ به و افکند در پنجه نفت خداوندان با مردی که يافت توان

 بر نيست معلوم برکسی که ار درازی ساليان بار که صورتی در مرده او. سپارد
 او گويی تو ، نبود اثری او در را ماه و سال گذشت حقيقت در. داشت دوش

 با مواجه را خود وی رقبای قدرتش زمان در... است کبير کوروش معاصر
 . نداشت سابقه ايران در که يافتند ای مساله

 داشت امکان او خريدن نه. بود پاکدامن و شرافتمند مطلقا بود، شراقتمند مصدق
 او استهزای به بنابراين بود، به ميسر کشيدنش لجن وبه کردن بدنام نه و

 لباس با که را ويری نخست گفتند – ناميدند پوش پيژاما مرد را او.  پرداختند
 گرفت جدی نبايد پذيرد می را اشخاص آهنی کوچک تختخواب يک روی خواب

 بر عالوه کردند، قلمداد ايران و انگليس نفت شرکت»  حقانيت« دليل را اين.  
 زير که بستگانش از نيرومند مرد دو کمک بدون و! کرد می غشی مصدق اين
 او که شد می کوشش باالخره و برود راه توانست نمی گرفتند می را او بغل

 می را ها افسانه اين که کسانی ترديد بدون.  شود گر جلوه دلقک و ضعيف
 اصطالح به اين معنای عمق به و نداشتند باور را آن ی کلمه يک خود ساختند،

 آن از قبل قرن نيم که پذيری فساد ايران با ديگر ها آن. بودند برده پی کمدی
 کبير کوروش ايران با بلکه نداشتند سروکار بودند، کرده تحميل او به قرادادهايی
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 سياسی ظرافت و شعرشناسی و فرهنگ و زيرکی از که ملتی با بودند روبرو
 هنگام به که را خود حقوقی معلومات حاصل مصدق... بود مند بهره رومندیني

. افزود هزارساله چند ظرافت اين به بود اندوخته سوئيس و فرانسه در جوانی
 رزم ژنرال وقت وزير نخست بازار)  شاه( مسجد در ١٩۵١ بسال که آن از بعد
 گز هر ايران که ها چی بست و بند ترين رحم بی از يکی و استعمار عامل آرا

 امری ايران سياسی ی صحنه بر مصدق ظهور رسيد بقتل بود، نديده را او نظير
 .نبود مترقبه غير

 شاه. داشت ارتباط نفت به اصل در مصدق با شاه ناسازگاری يقين بطور... 
 و انگليس نفت شرکت برداری بهره اصوال که بود کالسيک حل راه اين طرفدار

 اين قبال در بلکه نگيرد قرار گفتگو و بحث مورد کشور نفتی منابع از ايران
 اگر شاه نظر به. شود دريافت بيشتری پول است ممکن چه هر برداری بهره

 می تعلق ايران به که بود پورسانتاژی به مربوط واقع در داشت وجود اختالفی
 برای مذاکره هنگام ١٩۵٠ سال به آرا رزم ژنرال که چيزی همان يعنی گرفت

 .بود گذاشته درميان ايران و انگليس نفت شرکت با ١٩٣٣ قرارداد يدتمد

 که ملتی هر و است بخش زيان نفت بوی ندارد، بو پول اگر داشت اعتقاد مصدق
 نهاده استعمار يوغ به گردن بگشايد، خود خانه به را خارجی های شرکت پای

 در قتحقي به ايران و انگليس نفت شرکت که ديد می چشم به مصدق. است
 افشاندن با و برد می و آورد می را ها دولت که اوست. کند می حکومت مملکت

 اوست هم و دارد دست در عمال را ايران ارتش و پليس و دادگستری فساد تخم
 .دارد می نگاه بختی تيره و سوادی بی و جهل در را ملت که

 ايجاد به منجر ايران جمعيت کم کشور در عمرانی کار اندک مصدق نظر از
 در نفت، شرکت تيول کارون دره که همانطور شد؛ حاصلخيزمی سرزمينی
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 با که ايران ملت به مصدق براين عالوه. بود دنيا انبارغله هرودوت زمان
 بود، برده بسر بردباری و شکيبايی با ها قرن و گرفته خو بدبختی و تنگدستی

 همچنان کرده آغاز وی که نبردی پايان تا ملت اين که دانست می و داشت تکيه
 .ماند خواهد باقی بردبار و شکيبا

 : نفت کردن ملی
 او وزيری نخست از روز چند از بيش که درحالی ١٩۵١ مه ماه اول مصدق

 ترتيب اين به و رساند پارلمان تصويب به را نفت شدن ملی قانون گذشت نمی
 بودند، اوضاع تماشاگر دقت به که ها روس. گرديد آغاز کبير بريتانيای با نبرد

 و خزر دريای خاويار به شد می گفته که بطوری و نبودند خرسند جريان اين از
 ايران. انديشيدند می قفقاز مرزهای امنيت و سرد جنگ تشديد خطر به نيز

 اين در بيکار زحمتکشان و کارگران و دهقانان.  بود هيجان و شور يکپارچه
 کشورشان استعمار پايان که ردندک می احساس ها آن کردند؛ نمی اشتباه مورد

 و متنفذين و ها فئودال بوسيله خودشان استعمار پايان متضمن ها نفتی بوسيله
 دارند که ناشايستی وضع از بزودی که باشند اميدوار توانند می و بود ها ژاندارم

 .يافت خواهند نجات
 مردم تمام که مصدق ولی بود نيز ارضی اصالحات طاليه نفت شدن ملی

 اهميت پر امور با و داشت ديگری اشتغاالت بودند ايستاده او سر پشت ملکتم
 رنجش و تعجب موجب ارضی اصالحات کار در تاخير. بود روبرو تری

 رسيد، تصويب به نفت شدن ملی قانون که روزی فردای. نگرديد هيچکس
 برای دادگاه آن صالحيت منکر مصدق و کرد شکايت الهه دادگاه به انگلستان

 خود صالحيت عدم اعالم با دادگاه... شد انگلستان دادخواست اعالم به سيدگیر
 . شناخت مردود را انگلستان دادخواست عمال موضع به رسيدگی برای

 درتنگنا اقتصادی لحاظ از را ايران گرفتندکه تصميم متفقا المللی بين نفتی محافل
 روابط قطع به عمومی افکار از پيروی به مصدق احوال همين در... دهند قرار
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 کامال ی جنبه اختالف ترتيب بدين و ورزيد مبادرت انگلستان با ديپلماتيک
 همکاری از دست حد اين تا توانست می آمريکا دولت نه...گرفت خود به سياسی

 روش توانستند می آمريکا نفتی بزرگ های شرکت نه و بشويد انگلستان با
 درخاورميانه نفت کننده توليد هایکشور ساير برای بدی سرمشق که را مصدق

  .نمايند تحمل شد می
  

 :  سيا کودتای
 شديد گرمای در آن از قبل سال يک. است خون و انقالب ماه ايران در تيرماه
 ارابه و ها تانک برابر در را خود عريان های سينه تهران مردم تير، سی روز
 دوباره را مصدق بانیقر صدها بادادن و سپرساختند السلطنه قوام و دربار های

 حال در ديگری حوادث فصل همين در بعد سال يک اما رساندند قدرت به
 نمود منصوب او جای به را زاهدی ژنرال و عزل را مصدق شاه... بود تکوين

 دو ظرف.  شده پناهنده رم به و ترک را کشور مصدق، تمکين عدم قبال در و
 و بران جيب تيول که تهران محالت از يکی ١٣٣٢ مرداد ٢٨ تا ٢۶ از روز

 به آن ساکنان و شد تخليه بکلی بود ديگر ای حرفه وتبهکاران چاقوکشان
 تجهيز و تغذيه قويا سيا عامل شوارتسکف ژنرال پول با که کاروانی صورت

 اين به نظامی ازقوای قسمتی راس در نيز زاهدی ژنرال و افتادند براه بود شده
 هجوم راديو فرستنده وايستگاه دولتی اراتاد سوی به ومجتما ملحق کاروان

 .بردند
 روز آن وقايع ناظران که بدانيم است کافی مرداد ٢٨ روز اين چگونگی در

 .اند داشته محفوظ آن از کننده مشمئز و انگيز نفرت ای خاطره عموما
 بلکه نبود او خانه بستن توپ به طريق از مصدق سقوط روز تنها مرداد ٢٨

 بطول ها مدت که بود هايی خواری رشوه و ترورها و شتارهاک سلسله يک آغاز
 ساختن کن ريشه بهانه به مزدور وعوامل پليس ماموران نظاميان،. انجاميد
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 و گشودند بود آنان با مخالفت مظان رد که هرکس بر تسلط دست ها کمونيست
 رزي از اگر که منظور اين به کشيدند زنجير و بند به را توانگران از بسياری
 .بگيرند حسابی و حق کردنشان آزاد ازای دز برند بدر جان شکنجه

 مصدق دکتر يعنی آن شاخص که حکومتی ساعت چند عرض در ترتيب اين به
 چند...  نگرديد سرنگون بود برخوردار مملکت مردم باتفاق قريب پشتيبانی از

 نتيجه هک اين برای متحده اياالت جمهور رئيس معاون نيکسون ريچارد بعد هفته
 )١۵(  .آمد تهران به گيرد قرار بازديد مورد نزديک از سيا اقدامات

 
  لوموند – فورتيه گاستون

  
Mohammed Mossadegh est mort à Téhéran UN CONTEMPORAIN 

DU GRAND CYRUS 

 

LE MONDE | 07.03.1967 à 00h00 • Mis à jour le 07.03.1967 à  
00h00 |GASTON FOURNIER 
 
La mort même ne lui rendra pas justice, bien qu'elle constitue 
pour lui une ultime victoire. Il n'y a guère, en effet, d'exemples 
qu'un homme qui ait osé s'attaquer au pétrole soit mort dans son lit. 
Il est mort si chargé d'années, qu'on n'en connaît pas le nombre. On 
lui prêtait soixante-neuf ans, en 1951, quand il accéda au pouvoir. 
Mais pour cette seule raison que l'âge limite, pour être membre du 
Parlement iranien, est fixé à soixante-dix ans. En vérité, il n'a 
jamais eu d'âge. Il était quelque peu contemporain du Grand Cyrus. 
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C'est tout ce qu'on peut affirmer de précis... 
 
Au temps de sa puissance, ses adversaires se trouvèrent devant un 
problème sans précédent en Iran. Mossadegh était honnête, 
irréprochablement honnête. On ne pouvait pas plus l' " acheter " 
que le compromettre ou le salir. Alors on le ridiculisa. Mossadegh 
devint l'homme au pyjama. Un président du conseil qui reçoit en 
pyjama, assis en tailleur sur un petit lit de fer, est-ce sérieux ? Et 
n'était-ce par la preuve que l'A.I.O.C. (l'Anglo-Iranian Oil 
Company) avait raison ? De surcroît, il s'évanouissait et n'avançait 
guère que si deux robustes familiers l'encadraient et le soutenaient. 
C'était un pantin. Un clown. Bien sûr, ceux qui répandaient cette 
légende n'en croyaient pas un mot. Et ils connaissaient le sens 
profond de cette pseudo – comédie. Et qu'ils avaient affaire non à 
cet Iran vénal auquel, un demi-siècle plus tôt, ils avaient arraché 
des contrats, mais à la Perse de Cyrus, à ce peuple nourri 
d'intelligence, de culture, de poésie et d'une désarmante finesse 
diplomatique. Tel ce Persan de l'ancien temps, qui feignait de 
dormir lors d'un entretien avec l'ambassadeur du tsar pour pouvoir 
arguer qu'il l'avait mal suivi, et le prier de lui résumer l'affaire par 
écrit, sachant bien que la mission du diplomate n'avait pour but que 
d'éviter tout ce qui peut laisser une trace. 
A cette finesse millénaire, Mossadegh joignait l'acquis d'un solide 
savoir accumulé dans sa jeunesse, en France et en Suisse, dans le 
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domaine du droit. On s'en aperçut à La Haye. Comme s'il avait 
plongé au fond d'une autre vie, il évoquait parfois le temps où il 
étudiait à Paris. Et ce qu'il aimait alors à se rappeler de notre 
capitale, c'était le boulevard Raspail... 
Mossadegh n'a pas surgi comme d'une trappe sur la scène politique 
iranienne, en 1951, après qu'eut été assassiné, dans la mosquée du 
Bazar, le président du conseil d'alors, le général Razmara, l'homme 
des Américains, un des plus cruels soudards que l'Iran ait jamais 
comptés. Mossadegh, grand bourgeois, grand propriétaire terrien, 
appartenait par alliance à la dynastie des Kadjars, qui régna un 
siècle et demi sur la Perse, avant que le chef de la brigade cosaque 
Rezah Pahlevi - le père du souverain actuel, - ait détrôné, en 1925, 
le souverain régnant. Or, sous le dernier des Kadjars, Mossadegh 
avait occupé les plus hautes fonctions gouvernementales : 
gouverneur de province, ministre des finances. Rezah chah 
régnant, il s'était retiré sous sa tente, et, de 1936 à 1943, avait 
connu les rigueurs relatives de la résidence forcée. 
Il faut peut-être avoir ces détails en l'esprit pour comprendre 
notamment, au-delà et à travers le conflit du pétrole, l'intelligence 
ambiguë des rapports entre le souverain actuel et celui qui fut, 
pendant plus de deux ans, nolens volens, son président du conseil. 
L'histoire politique de l'Iran moderne est pavée de cadavres. Or, le 
fait est là, Mossadegh, au faîte de sa puissance, alors qu'il avait 
derrière lui des centaines de milliers de fanatiques, a fait respecter, 
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a protégé la vie du chah. Et celui-ci, lorsque Mossadegh fut à sa 
merci, aux mains d'un tribunal à tout faire, qui croyait avoir l'ordre 
de le faire pendre, exigea qu'il ne fût condamné qu'à une peine 
dérisoire. Et le chah, douze ans après, affirmait encore qu'il veillait 
à la protection du proscrit. De telles préoccupations réciproques 
sont rares en Orient. 
 
Un respect mutuel 
Le Mossadegh politique autant que le vieux Persan Mossadegh ne 
pouvait éprouver de respect particulier pour la couronne de celui 
qu'il considérait comme le fils d'un usurpateur. Mais ce même 
Mossadegh était trop ancré dans les traditions de sa race et de sa 
caste pour imaginer sans crainte une République persane et trop 
habitué au respect de la longue lignée souveraine, de son pays pour 
ne pas, malgré tout, éprouver quelque respect pour celui qui - 
nolens volens, c'est de Mossadegh qu'il s'agit - occupait de fait le 
palais impérial. 
Quant à la clémence du chah pour l'homme qui l'avait chassé de 
son trône et de son pays, elle s'explique par deux raisons, sans en 
oublier quelques autres. Le fils du sabreur Reza Pahlevi, parce qu'il 
est Persan, éprouvait lui aussi, sans songer à s'en défendre, un 
certain respect pour ces aristocrates qui avaient été les soutiens de 
la dynastie défunte. Bonaparte a fait fusiller le duc d'Enghien. 
Napoléon 1er n'aurait pas osé. Enfin, plus prosaïquement, le 
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souverain a jugé dangereux de prendre le risque de conférer à 
Mossadegh l'auréole posthume du martyre. 
Bien sûr, l'incompatibilité foncière entre les deux hommes, c'était 
le pétrole. Le souverain était pour la solution classique : laisser 
exploiter les puits par de puissantes compagnies étrangères. Et, en 
contrepartie, toucher des royalties aussi substantielles que possible. 
Le conflit - s'il y en avait un - avec les compagnies exploitantes ne 
pouvait porter que sur des questions d'argent, sur des pourcentages. 
Le principe de l'exploitation ne pouvait être mis en question. Le 
général Razmara, lorsqu'il négocie avec l'A.I.O.C., en 1950, pour 
la reconduction de l'accord de 1933, ne discute que pour des gros 
sous. Sa signature ne dépend que du relèvement des royalties. 
Mossadegh est convaincu, lui, que si l'argent n'a pas d'odeur, celle 
du pétrole est nocive, qu'une nation qui laisse prendre pied chez 
elle par des compagnies étrangères est colonisée du même coup. Il 
en a le spectacle sous les yeux. C'est l'A.I.O.C. qui gouverne l'Iran, 
qui fait et défait les gouvernements, et tient en main, en fait, par la 
vénalité souvent, la justice, la police et l'armée. C'est elle qui 
maintient le peuple dans l'ignorance et l'analphabétisme, le pays 
dans sa misère, Mossadegh, théoriquement, a des atouts. Son pays 
est peu peuplé. Et, pour peu qu'on accomplisse quelques travaux 
d'irrigation, il peut être fertile. Cette vallée du Karoum, aujourd'hui 
fief du pétrole, était au temps d'Hérodote un des greniers du 
monde. Et, au surplus, le peuple iranien est habitué à la misère et à 
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la famine. Mossadegh peut entreprendre le combat, l'Iran 
patientera. C'est ce qu'il a fait depuis des siècles 
. 
La nationalisation du pétrole 
Et Mossadegh, le 1er mai 1951, président du conseil depuis 
quelques jours, fait voter la loi sur la nationalisation du pétrole. La 
guerre avec la Grande-Bretagne est déclarée. Les Russes, 
spectateurs attentifs, ne sont pas enchantés. L'ambassadeur 
soviétique lui fait cette remarque : " Quelle mouche vous pique ? 
Vous partez en guerre contre l'Angleterre moribonde pour aller 
chercher la protection des États-Unis tout-puissants et qui vont 
vous dévorer. " Les Russes, disait-on, ne pensaient alors qu'au 
caviar de la Caspienne, qu'ils avaient affermé. Voire. Ils pensaient 
surtout à la guerre froide et à la frontière du Caucase... 
Dans tout l'Iran, c'est du délire. Le petit peuple des paysans et des 
chômeurs ne s'y trompe pas. Il sent que la fin de l'exploitation de 
son pays par les pétroliers c'est la fin de sa propre exploitation par 
les grandes familles et par le gendarme. Et qu'il peut espérer sortir 
de son indignité. Assez bizarrement - en apparence - la 
nationalisation du pétrole préfigure dans les campagnes la réforme 
agraire (la loi ne laisse au fermier que le cinquième des récoltes et 
le reste, pratiquement, est pour le grand propriétaire et l'usurier). 
La réforme agraire attendra sans que personne s'étonne et 
s'offusque. Mossadegh, qui a le pays derrière lui, doit faire front à 
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d'autres préoccupations. On s'enfonce d'abord dans le maquis de la 
procédure. L'Angleterre en appelle à la Cour de La Haye dès le 
lendemain du vote de la loi. Mossadegh refuse de s'incliner devant 
le " référé " des juges internationaux. Londres s'adresse alors au 
Conseil de sécurité. Mossadegh part pour New-York. Il y obtiendra 
une sorte de triomphe (sur lequel il se leurrera). L'affaire est 
ajournée ; on en revient à La Haye. Mossadegh plaide le dossier de 
son pays. Et la Grande-Bretagne, en fait, est déboutée. 
C'est alors que le pétrole international décide solidairement 
d'étrangler économiquement l'Iran. Les Iraniens, faute de 
techniciens (la Grande-Bretagne s'est bien gardée d'en former), ne 
peuvent faire couler le pétrole. Et le gouvernement iranien au 
surplus ne trouve devant lui que des acheteurs qui se dérobent. 
Mossadegh obtient encore le plébiscite de la rue lorsque, en 
octobre 1952, les relations diplomatiques sont rompues avec 
l'Angleterre. Mais le conflit prend alors un net aspect politique. Les 
États-Unis, qui au temps de Truman l'avaient appuyé, changent de 
tactique avec l'arrivée d'Eisenhower à la Maison Blanche. Ils ne 
peuvent se désolidariser à ce point de l'Angleterre, pas plus que les 
grandes compagnies pétrolières américaines ne peuvent tolérer le 
mauvais exemple que donne l'Iran aux autres pays producteurs du 
Moyen-Orient. Le parti Toudeh, communisant, soutient 
Mossadegh. Et le soleil, quand il se lève à l'Est, jette son ombre sur 
l'Iran. Mossadegh, certes, on le sait, est anticommuniste. Mais les 
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communistes sont pour Mossadegh. Le parti Toudeh descend dans 
la rue sans que Mossadegh donne à l'armée l'ordre de tirer dessus. 
Ces choses se passent en juillet 1953. 
Le coup d'Étal de la C.I.A. 
C'est le mois de Tyr qui est comme les ides de mars de l'Iran. Dans 
l'implacable chaleur de l'été, c'est le mois des révolutions et du 
sang. L'année précédente, c'est le 30 du mois de Tyr que le peuple 
de Téhéran s'est lancé, poitrine nue, contre les chars de Ghavam 
Sultaneh et de la cour, pour ramener Mossadegh au pouvoir, sur 
des centaines de cadavres. Les événements, maintenant, vont aller 
vite. Contre lui : les États-Unis, la cour, l'armée, et, pour seul 
soutien organisé, le Toudeh dont il ne veut pas ; l'homme au 
pyjama flaire le danger. Il se fait plébisciter par le peuple, dissout 
le Parlement, réclame les pleins pouvoirs et le ministère de la 
guerre. 
Le roi destitue Mossadegh, désigne pour le remplacer le général 
Zahedi. Et, devant le refus de Mossadegh de s'incliner, quitte le 
pays et se réfugie à Rome. Mossadegh semble avoir gagné. On 
parle déjà de République. En réalité, il a été pris de vitesse. 
Dans les deux jours qui précédent le 19 août 1953, tout un quartier 
de Téhéran, fief des coupeurs de bourses, hommes au couteau et 
autres forbans professionnels et impunis, se vide. Un cortège 
copieusement financé par le général Schwartzkopf de la C.I.A., et 
rejoint par une partie de l'armée, Zahedi en tête, se dirige vers les 
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bâtiments officiels et s'empare de la radio. 
Ce que fut cette journée du 19 août, ceux qui la vécurent en 
gardent un écœurant souvenir. Ce ne fut pas seulement la chute de 
Mossadegh, attaqué à coups de canon dans sa maison, ce fut le 
début d'une entreprise de meurtres, de terreur et de rapine qui dura 
des jours et des jours. Militaires, policiers, hommes de main s'en 
prirent - sous prétexte d'exterminer le Toudeh - à tous ceux qu'ils 
soupçonnaient de les blâmer. On s'en prit aussi à ceux qui étaient 
assez riches pour payer rançon, après avoir survécu à la torture. 
Ainsi fut mis à bas, en quelques heures, un régime, personnifié par 
un homme, qui avait l'appui inconditionnel de la quasi - unanimité 
numérique du pays. 
Le roi rentra de son bref exil, franchissant dans une voiture 
blindée, roulant à une allure folle, le chemin qui joint l'aérodrome à 
son palais. Chaque carrefour était barré par des tanks. Téhéran, ce 
jour-là, paraissait comme une ville morte. Quelques semaines plus 
tard, le vice-président des Etats-Unis, Richard Nixon, venait 
constater sur place que la C.I.A. avait bien travaillé. Il ne restait 
plus qu'à juger Mossadegh. Ce fut un procès caricatural et 
interminable qui se déroula dans une atmosphère tour à tour 
tragique et burlesque, où l'ancien président du conseil, entre deux 
syncopes, se joua de ses accusateurs, clignant de l'œil, sans en 
avoir l'air, du côté du palais impérial, comme s'il mettait au défi le 
souverain - en vertu d'un accord tacite - de lui mettre la corde au 
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cou. Le plus étonnant des verdicts sanctionnait le plus étonnant des 
procès : une peine de mort théorique commuée en trois ans de 
prison. 
Ce verdict a été respecté à la lettre contrairement à ce que 
pouvaient craindre les gens insuffisamment informés. Mossadegh 
n'est pas mort en prison. Dans le domaine où il résidait en liberté 
strictement surveillée, il a, paisiblement, jusqu'à sa fin, cultivé ses 
roses. 
GASTON FOURNIER 
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  قلعه  احمدآباد  :  ناصر تکميل همايون
 

در معاوضه ای با عضدالسلطان پسر ) بين کرج و قزوين(اراضی احمدآباد 
يد و وی با همت خود آن را احياء کرد و مظفرالدين شاه به مصدق السلطنه رس

) مهندس احمد مصدق(به صورت روستايی درآورد و به نام پسر بزرگش 
. احمدآباد ناميد و قلعه ای با ساختمانی به سبک پايانی دوره قاجار در آن بنا کرد

روستاييانی در اطراف قلعه گرد آمدند و دکتر مصدق و فرزندانش بخشی از 
لعه را بين آنان تقسيم کردند و آنان چونان همسايگان به زمين های اطراف ق

زمان رضاشاه کمی (دکتر مصدق دوران تبعيد . زرع مشغول شدند کشت و
را در آن قلعه گذارند و در ) بيشتر از ده سال  و دوران دمحمرضا شاه مدتی بيشتر

ر زمانهايی که در تهران اقامت داشت، مواقع ييالقی به احمدآباد ميرفت و د
. زمانهای عادی، هفته ای و دو هفته ای يک يا دو شب در روستا به سر ميبرد

به احمدآباد برود و در آنجا « رضاشاه هم در مخالفتهای خصمانه خود گفته بود 
 )١.(»هم بميرد

عمارت قلعه دو طبقه دارد، در طبقه دوم برای جلوگيری از بيماری مالريا، 
ر آنجا شيره برگ درخت اکاليپتوس را دکتر مصدق کوزه ای درست کرده و د

بچه ها هر روز صبح درون قلعه ميآمدند و . ميگرفت و به بچه های ده ميداد
دکتر مصدق به هر يک، يک استکان کوچک  شيره اکاليپتوس ميداد تا معالجه 

 )٢(».شوند
همانجايی که آرامگاه مصدق (دکتر محمود مصدق نقل ميکند که در طبقه اول 

درس و تعليم » مکتبخانه « چه های ده جمع ميشدند و به صورت گاه ب) است
ميگرفتند و در زمانهايی که دکترمصدق به احمدآباد ميآمدخود نيز درآن 

  به بچه ها آموزش ميداد و سالخوردگان روستايی احمدآباد به ياد دارند » کالس«
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لطنه خود در کودکی در خانه های و نبايد فراموش کرد که دمحمخان مصدق الس
با نظارت پدرش مرحوم هدايت هللا وزير دفتر، و سرپرستی ) اشرافی(شخصی 

متعلم . صميمانه مادرش خانم نجم السلطنه آموزش های ابتدايی را فرا گرفته بود
سابق درسخانه اشرافی فارغ التحصيل از مدرسه علوم سياسی پاريس، دکتر 

سوئيس، استاد مدرسه علوم سياسی و دانشکده حقوق  حقوق از دانشگاه نوشاتل
. دانشگاه تهران، به منزلت مقدس معلم موسمی قلعه احمدآباد، ارتقاء يافته بود

برای اطفال «: دکتر غالمحسين مصدق نوشته است با باال رفتن جمعيت احمدآباد
  )٣(»به خرج خود مدرسه ايجاد کرد

تبعيدی سخت بود و به قلم خودش در که ) دمحمرضا شاه (در دوره تبعيد دوم 
سرباز  ۵٠اکنون متجاوز از «: نامه ای خطاب به دکتر سعيد فاطمی نوشته است

و گروهبان اطراف بنده هستند که اجازه نميدهند با کسی مالقات کنم غير از 
خواهانم هر چه زودتر از اين ، معذلک دکتر مصدق نوجوانان . فرزندانم

  معذلک  دکتر )۴(» پدری زندگی رقتبار خالص شوم احمدآباد را از دور چون
مصدق  نوجوانان احمد آباد را  از دور چون  پدری  مهربان سرپرستی 

 :دکتر غالمحسين مصدق افزوده است. ميکرد
ده تخته پالتو پشم خريدم، يک پالتو را خودش برداشت و دو پالتو را به «

بچه های يتيم . تقسيم کردمأموران ساواک داد و بقيه را بين مستمندان ده 
قرار داشتند و به ) خانم ضياءالسلطنه(احمدآباد زيرنظر همسر دکتر مصدق 

آموزش آنان توجه کامل مبذول ميشد بيماران احمدآباد با ماشين شخصی دکتر 
منتقل ميشدند و پس از معالجه با  همان )  بيمارستان نجميه(مصدق به تهران 

 .ماشين به روستا باز ميگشتند
دکتر مصدق همواره به آموزش و پرورش و سالمتی کودکان و نوجوانان و 
جوانان روستای احمدآباد توجه خاص داشت و در تهيه نوشت افزار آنان کوتاهی 



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٧٥                                                                      د

  

  

  

به ديگران هم سفارش ميکردند که تا ميتوانند به آموزش و پرورش . نميکرد
  )١۵(  کودکان و تعليم جوانان دانشگاهی

  

   :توضيحات و مآخذ ◀ 

  : پی نوشت 
اسماعيل : ، گزارشگر» خاطره يی از عيادت دکتر دمحم مصدق در احمدآباد«  - ١

  ٣٠شماره  ١٣٨٥ماهنامه حافظ نيمه اول تير   -يزدی 
 ١٧۵ -ص ١٣٨۶, نشر ثالث -» در خلوت مصدق «شيرين سميعي - ٢
 – ٣٢٢ -ص  -خاطرات خانم ستاره فرمانفرماييان –دختری از ايران  -  ٣

٣٢٣ 
 ١٧۶ -ص  -» در خلوت مصدق« شيرين سميعی  –۴
  ١٨١ – ١٨٢ -صص -همانجا   - ۵
ای  در خانواده ١٣١٧اسفند ماه  ٢٩در ) فروهر(پروانه اسکندری  -  ۶

 .آزاديخواه، با پيشينه ای مبارزاتی در جنبش مشروطيت، زاده شد
که  او از زنان فرهيخته و فرزانه و از مبارزين ديرينه نهضت ملی ايران بود

توسط   ١٣٧٧همراه همسرش زنده ياد داريوش فروهر، در  يکم آذر ماه 
 .دژخيمان  نظام واليت مطلقه فقيه  کارد آجين شدند

پرستو فروهر  فرزند فروهرها  شهيدان بزرگ نهضت ملی ايران  با استناد به 
 :پرونده وي مي گويد

و گلو ودهانش را قاتلين اعتراف كرده اند  كه دستان او را از پشت گرفته « 
ميزان . »!ضربه چاقو ٢۵. فشرده و بارها و بارها بر تنش دشنه وارد كرده اند

ددمنشي روي داده به حدي بود كه هيچيك از ياران پروانه و داريوش را توان آن 
  ».نبود كه ديده بر پيكر چاك چاك شده پروانه بگشايد

سبت زادروز مصدق در به منا ۵٨مقاله زنده ياد پروانه فروهر در سال  -  ٧
  .نشريه جبهه  ملي به چاپ رسيده است
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تابستان و  ٢٧و  ٢۶دوره دوم، شماره  –آزادی  –» تشکيل دولت مصدق - ٨
 ١۶۵ص  - ١٣٨٠پائيز 

شادروان حاج آقا رضا زنجانی که در دوران حيات شيخ عبدالکريم   – ٩
لی دفتر حائری يزدی مؤسس حوزه علميه قم از نزديکان خاص وی ومسؤول ما

او و برادرش حاج سيد ابوالفضل از روحانيون ارزنده اي بودند كه از . وی بود
حاج سيد رضا زنجاني فردي بسيار متعهد و خستگي .كردند مصدق پشتيباني مي

ناپذير بود و خويشتن را مسئول می دانست که نسبت به  آنچه در جامعه روی 
ان گذاری نهضت مقاومت ملي پس از کودتا هم در بني. می دهد، القيد نماند

 ١٣٣٢آبان  ٢١او نخستين تظاهرات عليه دولت كودتا را در. شرکت جست
نهضت مقاومت ملی نشريه راه مصدق را، بعنوان ارگان خود، . ترتيب داد
 .منتشرکرد

در جريان محاکمه دکتر مصدق و دکتر فاطمي، مرحوم زنجانی کارگروهی   
هيه کنندگان اليحه های دفاعی را بر می را سر پرستی می کرد که نيازهای ت

پس از آزادی، نامه هاي . در زندان، با دکتر فاطمي ارتباط برقرار کرد. آوردند
وی . به خانواده او هم کمک مالي مي کرد. فاطمی را از زندان، دريافت مي کرد

رهبری نهضت مقاومت ملی ايران را بر عهده  ٣٢امرداد  ٢٨پس از کودتای 
گفته شاه حسينی حدود سی درصد منابع مالی نهضت را هم تأمين می داشت و به 

 .کرد
واپسين اقدام سياسی او، . حاج آقا رضا زنجانی ازحاميان بنی صدر بود 

او در هفته های پيش از کودتا با بنی . کوشش برای تشکيل جبهه ای بزرگ بود
افسوس که . دقرار بر تشکيل جبهه شد و او در پی تشکيل آن ش. صدر ديدار کرد

. وجود نداشت و کوشش او بی نتيجه شد»  اسبتداد دينی«هنوز درک روشنی از 
، بر ضد اولين رئيس جمهور منتخب  مردم ايران،  ۶٠پس از کودتای خرداد 

زنده ياد سعيد زنجانی فرزند او را به اين جرم که مشاور رئيس جمهوری بوده 
هنگامی . نيز متحمل فشارهايی شدزنجانی  خود . است، دستگير و زندانی کردند

که برای درمان بيماری سرطان قصد خروج از کشوررا داشت، دو روز در 
 .فرودگاه معطلش کردند تا به او اجازه خروج دادند
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جهان را بدرود ١٣۶٢آيت هللا حاج آقا رضا زنجانی درچهاردهم دی ماه      
ی درحرم مطهر گفت و پيکرش با وساطت آيت هللا شيخ مرتضی حائری يزد

 .حضرت معصومه در قم دفن شد
 به مناسبت زادروز مصدق  ۵٨مقاله زنده ياد پروانه فروهر در سال   -  -  ١٠
 ١٩٠تا  ١٨٩ص  -»  در خلوت مصدق«شيرين سميعی  -  ١١
     ٢٨٨ص -»سووشون «سيمين دانشور    -  ١٢
 .روز مصدقبه مناسبت زاد ۵٨مقاله زنده ياد پروانه فروهر  در سال   -١٣   
 ، »نگرش تنی چند از بانوان به  مصدق «: و نگاه کنيد به مقاله جمال صفری   

 »اسفند، سالروز درگذشت دکتر مصدق ١۴بمناسبت 
» مصدق مقاومت ،وظيفه تاريخي ام را انجام دادم «نزهت اميرآباديان  -  ١۴ 

   ۶، صفحه  ١۴/١٢/٩٣ - ٢٢۵٣شماره  -روزنامه شرق 
  ،سايت انقالب اسالمی » مردی معاصر کوروش کبير«يه  گاستون فورت -  ١۵

  
-eslami.com/component/content/article/21-https://www.enghelabe

31.html?Itemid=0-58-22-03-03-2015-ikhi/13464didgagha/tar 
 

، ) ۴( »دکتر دمحم مصدق در پهنۀ آموزش و دانش «ناصر تکميل همايون  -  ١۶
صص  -  ١٣٩٠ارديبهشت،   –،فروردين  ٨٠بخارا،سال چهاردهم ، شماره 

۴٨٧ – ۴٨۶  
   :مآخذ

دشتی به وسعت تاريخ با مقدمه دکتر ناصر تکميل . عسکری، حسين )١
،نشر شهيد سعيد  ١٨٨ص ) ١٣٨۶تهرانّی (يون و دکتر يوسف مجيدزاده هما

 محب
 ١٩٢همان ص ) ٢
 ١٩٣همان ) ٣
 ٩٢همان ص ) ۴
  ١٩۴همان ص ) ۵



ّدق    یسا  ی ی     و یخال  اتیو  د  ّ ر       ١٧٨                                                                      د

  

  

  

  نامه دکتر دمحم مصدق متن وصيت

 
ی من تشييع  کنم که فقط فرزندان و خويشان نزديکم از جنازه وصيت می) ١(

 .د، دفن نمايندتير مدفونن ٣٠کنند و مرا در محلی که شهدای 
 .بدون سند رسمی يا نوشته به خط و امضای خود به کسی مديون نيستم) ٢(
 ٣٩  نظر به اينکه طبق اسناد رسمی ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره) ٣(

ام پس از  ها و مستغالتی که به فرزندان خود بخشيده تهران منافع دو سال از خانه
 :ذيلمرگ تعلق به اينجانب دارد به شرح 

ازهری ملک خانم ضياء اشرف بيات مصدق   منافع خانه واقع در کوچه - الف
 )١٣٢٩اسفند  ٢٩( ۴٢١۵۶  سند شماره

هايی که در آن سکونت داشتم، ملک آقای مهندس  منافع چهاردانگ از خانه -ب
 )١٣٢٩اسفند  ٢٩( ۴٢١۵٧احمد مصدق، سند شماره 

دکتر غالمحسين مصدق سند  مسکونی همسر عزيزم، ملک آقای  منافع خانه -ج
 )١٣٢٩اسفند  ٢٩( ۴٢١۵٨  شماره

االرض عمارت دو اشکوبه و دو گاراژ، ملک دکتر غالمحسين مصدق، سند  حق
که در سال به يکصد و بيست هزار لایر ) ١٣٢٩اسفند  ٢٩( ۴٢١۵٩  شماره

 )دوازده هزار و تومان قطع شده(
دفتری، سند  منصوره متين بانو مستغالت واقع در خيابان ناصرخسرو، ملک - د

 )١٣٢٩اسفند  ٢٩( ۴٢١۶٠شماره 
از بابت منافع سال اول مبلغی که در صورت جداگانه به خط اينجانب تنظيم شده 
به اشخاص مفصله در آن صورت بپردازند و هرچه باقی ماند، برای نماز و 
روزه و حج اينجانب به کار برند و از عوايد سال دوم قطعه زمينی که برای 
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  ی آقايان مزبور  باشگاه دانشجويان دانشگاه تهران مناسب باشد، با نظر نماينده
خريداری شود و چنانچه آقايان دانشجويان قطعه زمينی در اختيار داشته باشند، 
مبلغ مزبور را به نماينده يا نمايندگان قانونی آقايان دانشجويان تحويل دهند که 

چنانچه . ساختمان جديد آن بنمايندها خود مبلغ مزبور را صرف تعمير  آن
ديگری از نوشتجات غارت شده يا در خانه نزد ديگران است از   نامه وصيت

 .اعتبار ساقط است  درجه
  

  آذر ماه هزار و سيصد و چهل و چهار هجری شمسی ٢٠احمدآباد، 
 دکتر دمحم مصدق
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  تالش براي حذف مصدق از حافظه ها 

نه که کدکني مي نويسد؛ پس از مرگ مصدق روزنامه کيهان در همان گو     
خبري کوتاه در گوشه صفحه اول خود اين خبر را منتشر کرد و روزنامه 

درگذشت دکتر «، مطلبي تحت عنوان ١٣٤٥اسفند١٤اطالعات در شماره مورخ 
به صورت يک ستوني و بدون عکس در صفحه اول به اين شرح » مصدق

ل تاسف اطالع يافتيم که امروز آقاي دکتر دمحم مصدق در با کما«: منتشر کرد
آقاي دکتر غالمحسين مصدق فرزند . سالگي، دار فاني را بدرود گفت٨٤سن 

ايشان که معالجات پدر خود را زير نظر داشت در مورد کسالت آقاي دکتر دمحم 
مصدق اظهار کرد، از چندماه قبل آقاي دکتر مصدق به بيماري سرطان فک 

با وجود معالجات منظم و دوبار . شد و بالفاصله تحت درمان قرار گرفتمبتال
عمل جراحي در بيمارستان نجميه، متاسفانه حال ايشان از غروب چهارشنبه 
روبه وخامت گذاشت و اين بار در ناحيه معده نيز خونريزي شروع شد و 

امروز تا اينکه سحرگاه . بالفاصله بار ديگر به بيمارستان نجميه منتقل شد
بيمارستان نجميه  ٦٢آقاي دکتر مصدق در اتاق شماره. چشم از جهان پوشيد

بستري بود و طي مدت بستري شدن اخير روزي دوبار به ايشان خون تزريق 
ديشب صورت گرفت، ولي بر اثر خونريزي  ١٠مي شد و آخرين تزريق ساعت

دکتر  ما مصيبت وارده را به آقايان. شديد، تزريق خون ديگر موثر نشد
غالمحسين مصدق و آقاي مهندس احمد مصدق و خانواده بيات، خانواده متين 

  ».دفتري و ساير بازماندگان آن مرحوم تسليت مي گوييم
 

» مصدق مقاومت ،وظيفه تاريخي ام را انجام دادم «نزهت اميرآباديان   *    
  ۶صفحه  ، ١۴/١٢/٩٣ - ٢٢۵٣شماره  -روزنامه شرق 
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  فصل ششم 

 ريخی دکتر دمحم مصدق در دوران نخست وزيری سخنان تا

." ملی کردن صنايع در هر مملکت ناشی از حق حاکميت ملت است" *
 ) ١٣٣١/  ١/  ١٧روزنامۀ اطالعات،مورخ (

  
تر از اينکه قراردادی ملتی را تحت اسارت دولت  چه امری نامشروع" *

 ) ١٧/١/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ."(ديگری قرار دهد
 
شما اين نمايندگان :" اره به مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسیاش" *

رکن چهارم آزادی برويد در تمام نقاط وضعيت مردم را مشاهده و تحقيق کنيد و 
  "کيست ازاين اوضاع راضی باشد ببينيد

 ) ١٧/١/١٣٣٠ مورخ روزنامۀ اطالعات،( 
 
ارم که برای قبول هموطنان عزيزم ترديد ند:" پيام روز اول نخست وزيری *

روم چون مزاج من -ام از بين می-اين کار و بار گرانی که به دوش گرفته 
متناسب با قبول چنين وظيفۀ مهمی نيست ولی در راه شما جان چيز قابلی نيست 

روزنامۀ ."(و از صميم قلب راضی هستم که آن را فدای آسايش شما بکنم
 )٠٩/٢/١٣٣٠اطالعات،مورخ

 
شود هرچه -آنچه راجع به شخص اينجانب نگاشته می  در جرايد ايران"*

نوشته باشند و هرکه نوشته باشد به هيچ وجه نبايد مورد اعتراض و تعرض 
روزنامۀ ."(قرار گيرد لکن در ساير موارد بر وفق مقررات قانون بايد عمل شود

 )١١/١/١٣٣٠اطالعات،مورخ
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اميدوار بود که  توان-تا دولت معاش مستخدمين خود را اداره نکند نمی"*
  "مستخدمين به وظيفۀ خود عمل کنند

 ) ١٧/١/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
اظهار منويات و استفاده از : "نگاران و اربابان جرايد- پيام به روزنامه*

آزادی بايد تا حدی باشد که به آزادی ديگران و حقوق مشروع آنها و به امنيت 
  ."مملکت خللی وارد نکند

 )٠٩/٠٢/١٣٣٠العات مورخ روزنامۀ اط(
 
ملت و دولت ايران مطلقا :"پيام در هنگام خلع يد از شرکت نفت انگليس"*

دهد که کسی  قصد ندارد به حق کسی تجاوز کند و در عين حال نيز اجازه نمی
  ."به حق ما تجاوز کند

 ) ١٨/٢/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
يق هراسی به خود راه نخواهد اشاره به بحث ترور او و اينکه با اعتقاد عم"*
 شيشه را در بغل سنگ نگه می دانم-گر نگهدار من آن است که من می:"داد

  "هرچه مقدرفرموده است می شود خداوند.... دارد
 )٢٢/٢/١٣٣٠ مورخ روزنامۀ اطالعات،(
 
اشاره به مشکالت شديد مردم خاورميانه به دليل اقدامات استعمار و "*
ً رخ داده استبينی خطرات شديد ب-پيش :" عدی که امروزه در خاورميانه عينا

اين وضع قابل دوام نيست زيرا صبر و بردباری هم حدی دارد و روزی که 
داند که شرق ميانه و بالنتيجه -پيمانه صبر اين مردم بدبخت پر شود تنها خدا می

  ."دنيا به چه وضع هولناکی دچار خواهد شد
  ) ٣/١٣٣٠/ ۴ مورخ روزنامۀ اطالعات،(
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ها نادراً روزهای درخشان و پرمسئوليت و افتخار و -در تاريخ حيات ملت"*
ايام عادی و گذران برای همه ملل يکسان است ولی آن . شود-موفقيت پيدا می 

اش را در برابر وطن، پرچم و تاريخ -ملتی که خوب و شرافتمندانه وظيفه 
وحی از خود نشان مملکت ادا کند بيشتر از ديگران قدرت اخالقی و عظمت ر

  .داده است
 )٣٠/٣/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ"(
 
ترين افتخارات  من افتخار خدمتگزاری به مردم را باالترين و پرقيمت"*

  ."حيات خودمحسوب داشته ومی دارم
 )٣/١٣٣٠/ ٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
يک :" اشاره به نهضت بزرگ مردم که جهان را تحت تاثير قرار داده بود"*

بار ديگر به دنيائی که چشم دقت به سوی ما دوخته است نشان بدهيم که ما لياقت 
حفظ مواريث گرانبها و پر عظمت نياکان خود را داريم و می خواهيم کامالً آزاد 
و فارغ از تحرکات و دسايس اين و آن زندگی قريب عزت و احترام و سربلندی 

ر شما در گسستن زنجيرهای آوازه همت و عزم خلل ناپذي. را در پيش گيريم
استعمار اقتصادی به گوش جهانيان رسيده است و خواهد رسيد و همه خواهند 

اش از نو -دانست که روح ايرانی از ماورای تاريخ کهن چند هزار ساله 
  ..."درخشيدن گرفته 

 ) ٣٠/٣/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
و آن اين است که ملت ايران از ملی شدن نفت خود يک هدف عمده دارد "*

  ."ديگران در امور داخلی ما دخالت نکنند
 ) ١١/۴/١٣٣٠ روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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بودن يا نبودن رزمناو به :"اشاره به عدم ترس از تهديدات نظامی انگليس"*
  ."کند ما از کشتی جنگی نمی ترسيم حال ما فرقی نمی

  ) ١١/۴/١٣٣٠مورخ روزنامۀ اطالعات،(
 
خدمات ملی و اجتماعی آرامش وجدان است که هر بزرگترين پاداش "*

خدمتگزاری در صورتيکه درست به وظايف خود عمل کند و تکاليف خويش را 
  ."به حسب طاقت بشری انجام دهد از آن برخوردار خواهد گشت

 ) ١۶/۴/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
اين  در تشکيل دولت فعلی جز پاسخ به ندای وجدان خويش نظری نداشتم در"*

مبارزه مقدس بزرگترين پاداش من آن خواهد بود که رضای قلبی عموم افراد 
  ..."جامعه از روش دولت اينجانب بتواند وجدانم را قانع کند 

 ) ١۶/۴/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
هر کس خود را برای خدمتگزاری ملت و ايجاد نهضتی اجتماعی آماده "*
ا هيچگاه نبايد با زخارف زود گذر مادی کند اثر معنوی اقدامات خويش ر-می

برابری کند و بفروشد و يقين است که با پيروی از اين اصل بهتر خواهد 
روزنامۀ ."(رود توفيق پيشرفت داشته باشد توانست در راهی که می

 ) ١۶/۴/١٣٣٠اطالعات،مورخ
 
دانيد  شما هموطنان عزيز بهتر می:" اشاره به بحث ساختن مجسمه از او"*

جاهدت اجتماعی اينجانب از آغاز کار تا کنون هرگز هيچگاه بر اساس که م
  ..."شهرت خواهی و اميال نفسانی نبوده

 ) ۴/١٣٣٠/ ١۶روزنامۀ اطالعات،مورخ(
به لعنت خدا و نفرين رسول گرفتار شود هر کس که بخواهد در حيات و "*

وجدان ای بريزد زيرا هنوز رضايت - مماتم به نام من بتی بسازد و مجسمه
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برای من حاصل نشده و آن روز هم که به خواست خداوند اين مقصود حاصل 
باشد و حقاً -شود تازه نشانه انجام وظيفه است که هر کس بدان مکلف می

  ."باش پاداش نيست سزاوار خوش
 ) ١۶/۴/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(

ن و عقيده ملتی که افراد آن با يکديگر متحد و با حکومت خود از روی ايما"*
فکر و هم آهنگ باشند هيچ وقت مورد تعدی -و نه از راه ترس و بيم همراه و هم

  ."و تجاوز قرار نخواهند گرفت
 ) ٢٠/۴/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
اکنون آفتاب عمر من به لب بام رسيده و دير يا زود بايد به راهی بروم که "*

چه نباشم اميدوارم و بلکه يقين ولی چه زنده باشم و . همه ناگزير خواهند رفت
دارم که اين آتش خاموش نخواهد شد و مردان بيدار کشور اين مبارزۀ ملی را 

 . آنقدر دنبال می کنند تا به نتيجه برسد
اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشيم و بيگانگان بر ما مسلط 

خواهند بکشند  وی که میباشند و رشته ای گردن ما بگذارند و ما را به هر س
مرگ بر چنين زندگی ترجيح دارد و مسلم است که ملت ايران با آن سوابق 
درخشان تاريخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است هرگز زير 

امروز مبارزۀ بزرگی را ملت ما شروع کرده است که . بار اين ننگ نمی رود
اينگونه جنبشهای اجتماعی بايد در هيچ کس از ابهت آن غافل نيست البته در 

هيچ مبارزه . مقابل هرگونه محروميت ايستادگی کرد و در برابر آن آماده بود
تا رنج نبريم گنج . رسد ای هرقدر کوچک و ناچيز باشد به آسانی به نتيجه نمی-

  ."شود و در اين راه سعی ناکرده بجائی نتوان رسيد- ميسر نمی
  ) ٢٠/۴/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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وقتی مشروطيت به معنی واقعی خود مستقر شود رئيس دولت جز آنکه "*
  ."خدمتگزار و مجری اراده ملت باشد سمت ديگری ندارد

 ) ١۵/۵/١٣٣٠مورخ روزنامۀ اطالعات(
 
ترين ثمر حکومت ملی رشد اجتماعی و محترم شمردن حقوق -اولين و مهم"*

  ."ديگران است
 ) ١۵/۵/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
تا وقتی افراد يک جامعه اغراض شخصی و منافع و مصالح خصوصی "*

خود را مافوق مصالح عمومی قرار دهند و آزادی را فقط برای آن مفيد بشمارند 
که از آن تنها به نفع شخص خود استفاده کنند استقرار مشروطيت و حکومت 

حکومت ملی قبل از  الزمه هر. ملی به مفهوم واقعی آن امکان پذير نخواهد بود
هر چيز حس بلند نظری و گذشتن از منافع شخصی در برابر مصالح اجتماعی 

  ."است
 ) ١۵/۵/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
گذرد تا يکبار فرصتی پيش آيد و آنها را -ها می-در سراسر عمر ملل قرن"*

به طرف هدف مطلوب بکشد مخصوصاً در ميان مردم مشرق زمين اين فرصت 
هاست که ملل غرب چشم طمع به ثروت ما دوخته و بقای  است زيرا قرن کمتر

  ."بينند-خود را در اضمحالل و فنای ما می
 ) ١٠/۶/١٣٣٠ روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
البته تحوالت اجتماعی که با سرنوشت مملکتی بستگی دارد کوچک نيست "*

  ."و بدون تحصيل رنج گنج حاصل نمی شود
  ) ۶/١٣٣٠/ ١٠رخمو روزنامۀ اطالعات،(
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رساند که ملت ايران با -با کمال صراحت و حقيقت به گوش جهانيان می"*
سابقۀ درخشان تاريخی که دارد حاضر نيست حقارت و زبونی را از هر ناحيه 

  ."که باشد تحمل کند
 ) ١٠/۶/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(

آماده شده وزيری را قبول کرده ام برای هرگونه فداکاری  من وقتی نخست"*
  ."ام
 ) ١٣/۶/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ( 
 
دولت هميشه بايد جنبۀ عدل را رعايت کند، دولت نبايد نگاه کند که فالن "*

فقط عدالت را بايد نگاه کند . دسته موافق دولت است و فالن دسته مخالف دولت
کت و تا عدالت را مستقر نکند ديگر دولت مفهومی ندارد و هرج و مرج در ممل

  ."شود ايجاد می
 ) ١٧/٠۶/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات مورخ ( 
 
ای مردم شما ...:"جملۀ تاريخی مجلس آنجاست که مردم خيرخواه آنجاست*

پرست که اينجا جمع شده ايد مجلس است و آنجا که يک  مردم خيرخواه و وطن
  ."ای مخالف مصالح مملکت هستند مجلس نيست عده
 ) ۴/٧/١٣٣٠مورخ روزنامۀ اطالعات،(
 
  ."ملت ايران مشعلدار تمدن دنيای امروز بوده است"*
 ) ٠٧/١٣٣٠/ ٣٠روزنامۀ اطالعات مورخ  (

اين دولت محال است، محال است که کاری بر خالف مصالح شما مردم اين "*
  ."مملکت بکند

 ) ۴/٧/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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طه نظر ترقيات ما يک ملت کهنسال و قديمی هستيم و بايد بگويم که از نق"*
 اين موضوع نيزعلل فراوان دارد که مهم. فنی قدری ازغرب عقب مانده ايم

های  اين است که کشورهای مترقی دائماً در برابر ترقيات و پيشرفت رين آنهات
  ."سد بزرگی قرارداده و مانع از پيشرفت ما شده اند ما
 ) ١/٨/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
اينجانب که در طول مبارزات سياسی خود :"باتدر مورد آزادی انتخا"*

ام به هيچ صورت اجازه -هميشه برای تامين اين حق مقدس مجاهده کرده 
نخواهم داد که احدی در هر مرتبه و مقام که باشد به اين حق حياتی و اساسی 

  "جامعه تجاوز کند
 ) ٣/٨/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
شد در مجلس شورای ملی صحبت بکند آن در هر مملکتی که اقليت آزاد نبا"*

های خود را بزند و -مملکت به هيچ وجه ترقی نخواهد کرد اقليت بايد حرف
  ."مردم قضاوت کنند

 ) ٢٠/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
برای ما شايسته نيست که بما بگويند دولت ايران دولتی عقب افتاده ايست "*

." کند احترام خود را از دست ندهددولتی که تمدن تاريخی دارد بايد سعی 
 ) ٢٠/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(

 
  ."در اين کشور هرگونه اصالحی مربوط به آزادی انتخابات است"*
  ) ٢٠/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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. اگر الزم بشود ما بايد خون خود را هم در راه خدمت به مملکت نثار کنيم"*
تر از اين است که خدمتگزاری در راه وطنش جان به من بگوئيد کدام افتخار باال

  "دهد؟
 ) ٢١/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
هر کتاب تاريخی را که ورق بزنيد از هوش و لياقت و استعداد پدران ما "*

  ."مشحون است
 ) ٢۶/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
عمر خود تنها آرزوئی که من در ايام آخر :"در تالش برای انتخابات آزاد"*

دارم اين است که موفق بشوم انتخاباتی را که پنجاه سال در راه تحصيل آزاديش 
  ."ام به بهترين صورت به پايان رسانم-مبارزه و مجاهده کرده 

 ) ٢۶/٩/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
ملتی که امروز بر اثر طول "در مصاحبه با روزنامه نگاران آمريکائی"*

زند روزی مشعلدار  ب در فقر و مسکنت غوطه میمدت نفوذ و دسائس اجان
های علوم و فنون و ادب - فرهنگ و تمدن جهان بوده و در هر رشته از رشته

های -تاريخ اين کشور پر است از فداکاری. آثار جاودانی به وجود آورده است
 ) ٢٨/١٢/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ."(مردم

 
ی که بخواهد به نعمت آزادی و يک ملت:"ها اشاره به بحث برخی ناامنی"*

استقالل برسد تحمل اين قبيل امور را که ملل بزرگ هزار درجه بيش از اين 
اند -ها نفوس را از دست داده  ها کرده اند و ميليون مبتال به شدايد شده و جنگ

  ."مساله بزرگی نيست
 ) ٢٩/١٢/١٣٣٠روزنامۀ اطالعات،مورخ(

ريخ نشان نداده است که ملتی بدون تحمل تا. شود-نابرده رنج گنج ميسر نمی"*
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  ."شدائد در تامين آزادی و استقالل خود توفيق حاصل کند
 ) ٢٣/١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
  
هروقت ]ملت ايران[تاريخ ديده ايم :"در مورد مردم ايران و مبارزات آنها"*

ش پيمانه صبرش لبريز شود و به اصطالح کارد به استخوان برسد با يک جنب
  ."مردانه قيد اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است

 ) ٢٣/١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
دانند که هنوز خون نياکان با افتخار پاک نژاد -امروز جهانيان به خوبی می"*

ما در عروق مردم اين کشور در جريان است و ملت ايران سابقۀ تمدن چند 
  ."ام گذشته اش را فراموش نکرده استهزار سالۀ خود را از ياد نبرده و مق

 ) ، ص آخر١٣٣١/ ٠٣/ ٠۴روزنامۀ اطالعات مورخ (
 
خواهند -اين مساله آنطور که می] ملی شدن نفت:"[در مورد ملی شدن نفت"*

وانمود کنند زائيدۀ حوادث تصادفی و اتفاقی نيست بلکه معرف ارادۀ يک ملتی 
  ."را حفظ کرده باشدخواهد به اين وسيله استقالل خود -است که می

 ) ٢/۴/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
در تاکيد بر دفاع از ملل ضعيف مصر و سودان در پاسخ خبرگزاری "*

به عقيدۀ من بايد از هر ملت ضعيفی که تحت تسلط استثمار : خارجی گفته بود
است و برای به دست آوردن آزادی خود و رهائی از قيد استعمار مبارزه 

  ."يبانی کردکند، پشت-می

 ) ٢۴/۴/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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من در تمام عمر هر : تير تاکيد کرده بود که ٣٠به هنگام قيام مردم در "*

ام من اکنون -وقت ملت چيزی از من خواسته به ندای ملت جواب مثبت داده 

الوزرائی نيستم ولی اگر ملت ايران از من کاری بخواهد - داوطلب مقام رئيس

  ".ا آخرين نفس برای انجام آن حاضرمالبته ت
 ) ٢٩/۴/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
فکری و -آرزوی من اين است که سازمان ملل در سايه ايجاد وحدت و هم"

همکاری بين ملل جهان بتواند زندگی اجتماعی و سياسی بشر را بر پايه برابری 
آن نزد همۀ و انصاف و مراعات حقوق و حدود يکديگر قرار دهد و مقررات 

  ."االجرا شمرده شود- ملل از بزرگ و کوچک محترم و واجب
 ) ٣/٨/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
يک اصل ثابت و تغيير ناپذير برای حکومتی که به افکار عمومی تکيه "*

شود به منبع قدرت و سرچشمه - دارد اينست که هر وقت بامشکلی روبرو می
و موجد نهضت بزرگ و عظيم ملی را در گردد -اليزال نيروی ملت متوجه می

    ."وتحوالت واوضاع ميگذارد جريان حوادث
 )  ١٠/١٣٣١/ ١۶روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
در برابر ملتی که شيفته آزادی و استقالل است و همه چيز خود را در "*

مقابل اين دو موهبت الهی به چيزی نمی شمارد و دولتی که به نيروی اراده و 
مقاومت وايستادگی  توانند ن ملتی متکی است، هيچگاه دشمنان نمیپايداری چني

  ) ١۶/١٠/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ."(کنند
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من از انتقادات بجا و اصولی ياران موافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز "*
دهم بلکه  نمی رنجم و در حساب مملکت احساسات شخصی را مداخله نمی 

  ."ا به منزلۀ چراغ راهنمای خود می شمارمنصايح و انتقادات ايشان ر*
 ) ۴/١١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
نهضت ملی ايران يک نسيم ماليم و زودگذر نيست که در حيات يک ملتی " *

اهميت اثر از خود باقی  وزيدن کند و لحظه ای بعد فقط به قدر يک موج بی
اغراض سياسی  اين جنبش تاريخی زائيدۀ تصادفات کوچک و مولود. بگذارد

نبوده و نيست بلکه ريشه عميق و نفوذی غير قابل تصور در جامعۀ ايرانی دارد 
- ريزی و شالوده که يک سلسله علل و وقايع مهم دو قرن اخير ايران آن را پی

  ."گذاری کرده است
 ) ۴، ص ٠۴/١١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات مورخ (  

  
ه و زندان و تبعيد ساليان دراز کسی که پنجاه سال در راه آزادی مبارزه کرد"*

تواند با حفظ آزادی عقيده وبيان   را در اين راه متحمل شده هيچ لذتی را نمی
  ."برابر کند

 ) ۴/١١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ(
  
های فردی و اجتماعی احترام -دار هستند که به آزادی-نه تنها مردم وظيفه "*

ن اساسی ترين شعائر دموکراسی و بگذارند بلکه دستگاه حکومت بايد مروج اي
برد نبايد فراموش کند که  مشروطيت باشد ولی ايرانی در هر حال که به سر می

قبل از هر چيز فرزند اين آب و خاک است و مصلحت وقت و حساسيت زمان و 
کند که چون سربازی فرمانبردار در   جهاد تاريخی ملت ايران به او حکم می

روی وطن در ميان است بر اغراض و اهوای خويش آنجا که پای احترام و آب
  ."تسلط پيدا کند

 ) ۴/١١/١٣٣١روزنامۀ اطالعات،مورخ( 
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در ميان هر قوم و ملت زنده که طالب آزادی فکر و حکومت دموکراسی "*
هائی در امور کلی و جزئی پيش ميايد که در زمان - است قهراً اختالف سليقه

شود - گر می- بوعاتی و حزبی جلوهعادی به صورت کشمکش پارلمانی و مط
ولی در اوقاتی که يک خطر خارجی استقالل اقتصادی و سياسی کشوری را 

- کند و به جنگ و مبارزۀ علنی بر ضد حقوق حقۀ آن کشور برمی-تهديد می
ها را بايد کنار گذاشت و به دفاع از منافع وطن - خيزد نه تنها تمام اختالف سليقه

ها نيز در اينگونه موارد جای خود را به وحدت و  قيده پرداخت بلکه اختالف ع
دهد و تمام يک ملت چون کوه در برابر خصم مقاومت و  اتفاق کامل می

شوند وقتی ملتی پيروز از پيکار حريف برگردد  ايستادگی و ثبات تجهيز می
  ."زمان بسيار برای کارهای ديگر خويش در پيش دارد

 ) ٨/١/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
ها -مجلس نماينده مردم و پشتيبان دولت و حافظ هر دولتی در مقابل تقاضا"*

ً فشارهای خارجی است و به همين جهت هيچ دولتی مستغنی از وجود  و احيانا
روزنامۀ ."(مشروطيت بدون مجلس تحقق پذير نيست... مجلس نيست

 ) ۶/۴/١٣٣٢اطالعات،مورخ
 
يف ساير ملل بزرگ جهان مقام و ملت ايران اگر خواسته باشد که در رد"*

موقعيتی را که شايسته او و گذشته پرافتخار اوست بار ديگر احراز کند بايد از 
  ."محروميت و مشکالت نگريزد و از فداکاری و جانبازی نترسد

 ) ٣١/۴/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
د اگر زندگی توام با استقالل و آزادی نباشد به قدر پشيزی ارزش نخواه"*

  ."داشت
 ) ٣١/۴/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(

هائی که برای احقاق حقوق از دست رفته و در راه آزادی و استقالل -ملت"*
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 ها فداکاری و جانبازی و از خود گذشتگی کرده  اند سال- خود وارد پيکار شده
  ."اند اند تا به مقصود خود نائل شده 

 ) ۵/۵/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
تواند راجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت  ملت است که میتنها "*

  ."اظهار نظر کند
 ) ٣١/۴/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
تنها ملت ايران يعنی به وجود آورندۀ قانون اساسی و مشروطيت و مجلس و "*

، »ها قانون«. تواند در اين باره اظهار نظر کند الغير دولت است که می
اند نه مردم به  همه برای خاطر مردم به وجود آمده » ها دولت«و » ها مجلس«

توانند نظر خود را دربارۀ   ها را نخواستند می خاطر آنها وقتی مردم يکی از آن
  ."آن ابراز کنند

 ) ٣١/۴/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
 
در کشورهای دموکراسی و مشروطه هيچ قانونی باالتر از ارادۀ ملت "*

  ."نيست
 ) ٣١/۴/١٣٣٢العات،مورخروزنامۀ اط(
 
در حکومت مشروطه تنها يک قدرت اصيل و اليزال موجود است و آن " *

نيروی ملت است که اگر به معنای واقعی بروز و ظهور نکند مشروطيت و 
های -دهد و زمينه برای حکومت دموکراسی مفهوم حقيقی خود را از دست می

  ."شود فردی فراهم می
 ) ٣١/۴/١٣٣٢روزنامۀ اطالعات،مورخ(
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پيام دکترمصدق بعد از پايان رفراندوم بزرگ او و رای بزرگ مردم به "*
آروزی :"دولت و ابرازاميدواری از اينکه مجلس بعدی مجلسی مناسب بوده و 

ما دراحيای استقالل و عظمت ديرين اين کشور باستانی به دست فرزندان مبارز 
  ."و مجاهد اين آب و خاک به حصول بپيوندد

 ) ۴/١٣٣٢/ ٣١مورخ مۀ اطالعات،روزنا(
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; 

د   رد انم ا«    ه با وا و  سا ف ا  قام و  ھان  رگ  ل   ی  م
ت بار د ه را  شا خار او ا ه  ذ د با ی و و  از  و  دا و  ت از 
داکار دکالت ن باز یو از  د یو جا   » .ر

 )٣١/۴/١٣٣٢ اطالعات، ۀروز( 

  

اد  یو  "« اض   کیا ه  و  یجا ح  صا ع و  نا وق  یو  ود را ما
و  ح  د و آزاد یصا ا یار د ط  ھا   دآن   یرا  ز آن  د   مار

رو  ار  د ا فاده  ود ا ص  ت م  ت ع  وم وا  یو حو آن  ی 
ذ کان  دا ت م . ود وا د ز ل از    یالز  حو و  یس ب

ع   نا ن از  ما  یذ ح ا صا ا  ت ی    ».ا

 )١۵/۵/١٣٣٠ اطالعات، ۀروز"(

  

ود و مال و ن یات« ثال و ن و قالل و اتی  ا  ن ا  و ا
ون ازی  و ت ی  ی ا رن م ان وای ی ل و ا  وچ

ی ه زا و دارد ارز م آ ه دارم ن و دارم ف  آ ش ا  و

ی کان د   را ود ر جام ا ی د س  و ما و ن . ام داده ا  با

د د  ».د وا

ه (       ی ح    )٧٧٩ ص/ ظا

  

دق« ر    »د
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