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  سال از كودتاي آمريكا و انگليس عليه جنبش ملي ايران گذشت  58

  منتشر شد؟ 64خاطرات مصدق در سال چرا 

  

پس از شكست نهضت و حاكم شدن سيطرة شـاه و اربابـانش   دكتر محمد مصدق پيشواي نهضت ملي ايران، 

براي تبعيد به زادگاهش احمـدآباد   سپس و قتصادي و اجتماعي كشور، سه سال در زندان بودبر حيات سياسي، ا

دكتر مصدق فردي سياسي بود و مسـئوليت خـود را در   . جا سپري كرد و تا مرگش يازده سال را در آناعزام شد 

او . كـرد  رويدادهاي تلخي كه گذشت و بختك شوم استبداد و ستم را بر كشور ما حاكم كرد به خـوبي درك مـي  

نهضـت   ، دوستان و دشمنانو تحوالت بعدي ها در جريان دادگاه پرده و پس از كنار رفتن  فرصت كافي داشت تا

چـه را كـه گذشـت و     واقعيـت آن  توهمـات خـود را بـازبيني كنـد،     بشناسد، طور عريانرا به  ملي و مردم ايران 

هاي پـس از آن و هنگـامي    مسئوليت بازيگران صحنة سياسي ايران را به خوبي درك كند، عمق فاجعه را در سال

كردند، مشاهده كند و بفهمد و از ايـن   اقتصاد آن را چون گوشت قرباني ميان خود تقسيم مي و  ثروت كشور و كه

انديشي از وقـوع   توانست با تدبير و روشن اي بود كه مي زنده ماند و شاهد فاجعه 1345او تا سال . همه درد بكشد

  . ندده هنوز مكافات آن را پس مي بعدسال  60مردم مااي كه  فاجعه. آن جلوگيري كند

ارتباط ميان او و الهيار صالح به طور مرتـب  . رد، اما در انزواي كامل نبودب هرچند دكتر مصدق در تبعيد به سر مي

خواست و مصدق نيز بـر اسـاس تجـارب تلـخ گذشـته و       برقرار بود و صالح از او در مورد مسائل گوناگون نظر مي

داد و از ايـن جملـه بـود     ملي ايران به او آموخته بـود، پاسـخ مـي    آرزوهايدست رفتن هاي خونباري كه از  درس

ها بـا خـود دعواهـاي     كه اين آدم مخالفت او با حضور خليل ملكي و طرفدارانش در جبهة ملي دوم با تأكيد بر اين

  .آورند و وجودشان جز تفرقه حاصلي دربر ندارد حيدري نعمتي به همراه مي
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خـاطرات و  "همـين، يعنـي   ارب خود و حكايت دردهايش را در كتابي نوشـت و نـام آن را هـم    مصدق عصارة تج

سـپرد تـا پـس از     پسران خـود احمـد و غالمحسـين   هر يك از آن را به وديعه به  يك نسخه از گذارد و "تألمات

   .دنمنتشر كن) يعني ديگر شاهي در كار نبود( ندمرگش و هنگامي كه اوضاع را مناسب ديد

هـا از   آنهـا در خيابـان  . در و كفـن كردنـد   ب فرارسيد و مردم دشمن بزرگ خود و مصدق، يعني شاه را دربـه انقال

مـردم نـام   . نبـود  گاه مصدق تا به اين حد محبوب هيچ. رژيم استبدادي اعادة حيثيت كردند مصدق و مبارزان ضد

و  راه مصـدق را بشـنوند   يان رهـرويِ خيابان پهلوي را به مصدق تغيير دادند و آماده شدند تا نظـر و عمـل مـدع   

براي زدن نداشـت و ايـن در حـالي بـود كـه      ي ظاهراً مصدق حرف. نشد "لماتتأخاطرات و " اما خبري از. ببينند

بـر دروغ   وجوي حقيقت بودند تا آيندة خـود را  همه در جست. كرد هركس انگشت اتهام به سوي ديگري دراز مي

  .بنا نكنند

فـردي چـون   حتي . براي مدت كوتاهي روي كار آمدند، اما به سرعت ساقط شدند مليون .ها گذشت روزها و سال

  1.تحمل نكردند ه بودبسيار خورد  بازرگان را نيز كه مصدق از دست او حرص

حـاال  ": ها شد  دشنام به مصدق نقل رايج مشتي دهان گشاد در خيابان. اوضاع به سرعت به زيان مصدق برگشت

هـا   گروه. برداشتندنام مصدق را مجدداً از روي خيابان پهلوي سابق . "رأي ما رو پس بدهكه رهبرت مصدق شده، 

افتادنـد و بـه زنجيركشـيده  يـا راهـي       كشـان   آزاديسياسي يكي پـس از ديگـري زيـر دسـت و پـاي       و مبارزان

  .بازهم مصدق خاموش بود. شدند ها  گورستان

  
                                           

بازرگان شخصيت قشري و سطحي نگري داشت و در پست مديريت عامل شركت نفت در هيئت خلع يد در آبادان و مناطق نفتي با اكثر مهندسـين  " 1
ت شركت نفت اختالف داشت و بيش از همه نسبت به ويسكي خوردن مهندسين در ايام فراغت از كار حساسيت مـي ورزيـد و دسـتور داده بـود كـه تـداركا      

زد و بطـري  ت نفت همه مشروبات الكلي را از انبار و فروشگاههاي شركت ملي نفت كه از دوران شركت سابق نفت انگليس باقي مانده بود، به رودخانه بريشرك
د با اين شدت مديركل كارپردازي و اعضاي هئيت خلع ي. ها را بشكند و خوردن مشروب در تمام رستوران ها و كلوپ هاي شركت ملي نفت اكيدا ممنوع شود

بازرگان به دكتر مصدق هم گفته بود اگر اين مهندسين و  كارمندان شركت نفت مشروب بخورند حاضر به اداره پست مدير عاملي . عمل بازرگان مخالف بودند
از همه امكانـات كـاري نداشـته     چند بار مصدق تلفني گفته بود آقاجان به امور شخصي مهندسين در آن جزيره دور افتاده و محروم. شركت ملي نفت نيستم

پست مدير عاملي شركت ملي نفت را بي خبر رها كرد و بـه تهـران    او به هر حال گفته هاي مصدق تاثيري در او نكرد و. ات به مصالح كشور باشدباش، توجه
ندان شركت نفت نداشته باشد، حاضر به مراجعت ت كرد كه كاري به امور شخصي مهندسين و كارميحاللهيار صالح مي گفت هر قدر مصدق او را نص. بازگشت

ظريفي گفته بود مهندس بازرگان حتـي بـه   .نشد و در تهران اقامت كرد و به معاونت اداره كل لوله كشي آب كه رياست آن با مهندس ميكده بود منصوب شد
 )نقل از خاطرات رسول مهربان( "!مهندس ميكده هم فشار مي آورد نامش را تغيير دهد
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ها كه از آسياب افتاد و بگير و ببند كه خاتمه يافت و ديگر گروه سياسي باقي نماند تا حرفي بزنـد و مـردم را    آب

ها خالصه كردند، مصدق  قدر خسته و ويران كرد كه گشت و گذارشان را به گورستان آن  هاي ريخته جنگ و خون

هـايي كـه ديگـر موقعشـان      آمد و بـا حـرف   يرون ميكه گويي از ته چاه بشبيه به تمجمج به زبان آمد، با كالمي 

  .منتشر شد 64در اسفند ماه سال  "خاطرات و تألمات"چاپ نخست  .داد فرا نمي گذشته بود و كسي به آنها گوش

  

 قدر دير؟ چرا اين

 .بينان صالح ندانسته بودند مصلحتبازهم  . مصدق تقصيري نداشت

  صالحِ چه؟ صالحِ كه؟ چه كساني؟

 

بـه   بـه راسـت،   ،كردنـد  در كشور ما هميشه اين بوده است كه وقتي غش مـي  طرفداران جبهة ملي مليون مشكل

انـد كـه راه و    بـزدل بـوده   قدر آنغالباً  آنها. كردند  نظير بقايي و مكي غش مي ها و تفكرات مشكوكي آغوش راست

آنها را تـا  اند و ماشاءاهللا از اين ذوات نيز هميشه در اطراف آنها پر بوده است تا  شده چاره را از سالخشان جويا مي

بـه  . حد مرگ بترسانند و در هر تحولي چنان از ترس فلجشان كنند كه قدرت هرگونه حركتي از آنها سلب شـود 

  .سر فرصت خدمتشان برسدتا قصاب  دست و به پاي بميرند

برخالف پـدرش   بعد از فوت احمد، تنها وارث دكتر مصدق بود و  دكتر غالمحسين مصدق كهكنيد  فكر مي خب،

؟ در وانفساي دوران پس از انقالب چه كسي را طـرف مشـورت قـرار داد    هاي سياست بويي نبرده بود، از زير و بم

ماننـد سـيد    كسـي  شيفته و والـه و مفتـون   شود گذارد، مي كه ميت پا به سياسمتأسفانه استاد ايرج افشار را كه 

كلي از موقوفات پدرش محمود افشار و بودجة كتابخانة دانشگاه تهـران  كه  ،1استاد لژ فراماسونري زاده، حسن تقي

                                           
زاده   چون سيد حسن تقي كند، اما قرابت تفكر سياسي ايشان با كساني هم هاي آخر عمر قاطعانه شايعة فراماسون بودن خود را رد مي استاد ايرج افشار در ماه 1

. ناپـذير اسـت   كرد، انكار ترين جبهه ضدمصدق را هدايت مي ارتش فعال 2يا محمود مطير مدير چاپخانة ميهن و عضو لژ فراماسونري همايون كه با كمك ركن 
دولـت   "(.بـود  كار عمده اين لژ فراماسونري تهيه اوراق و نوشته هاي ضددين و مذهب شيعه و علماء در چاپخانة مذكور و پخش آنها به نام حزب تـوده ايـران  

 )397، ص 1370زاوش، نشر اشاره  .م.ح ، "هاي ايران در عصر مشروطيت
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 هـاي  بخـش  تكـه اهميـ   شـد  كـه بـه نـوعي بـه وي مربـوط مـي       چيزهايي كرد هر آنرا صرف انتشار خاطرات و 

و  اي كـه نقـش   زاده تقـي . چه به زبان آمده بود، بلكه در چيزهايي بود كه ناگفته مانـده بـود   در آننه  شان سياسي

كـرده  در خـاطرات و تألمـات بيـان      رفته به زيبايي و به طور شسته دكتر مصدق اش را  واقعي ياسيس   شخصيت

 .قادر به زدودن پيامدهاي مخرب آنها نيست اش شناسانه است و خدمات ايران

  

 را "خاطرات و تألمـات "شود و ايشان نيز مصدق مي بازماندگان ديد مصلحت استاد ايرج افشار  طوري است كه اين

ظاهراً به ايشـان   سازند و ميمصدق را متوحش  غالمحسينتر  كنند و از آن بيش فرمايند، وحشت مي تورق مي كه

       ! در گور خواهد لرزيد انپدرت فيكون خواهد شد و كن ،دكنند اگر اين كتاب را منتشر كني سفارش مي

ها انساني بگويد كـه   بايست حرفي بزند و چيزي براي ميليون شود كه مصدق در تمامي دوراني كه مي طور مي اين

را به دور انداختـه بودنـد و بـه او     شانبند بند و دهان و چشم سرنوشت خود را خود تعيين كننداجازه يافته بودند 

شـنيدن   يـا حـال و حوصـلة    كسـي كه ديگـر   گشودخيره شده بودند، سكوت پيشه كرد و هنگامي لب به سخن 

از تـاريخ   برده يا نبرده و   به حقايق تاريخي پي هاي سياسي نيز گروه. داد يا به او دشنام مي او را نداشتسخني از 

گريختند و جالدهـا بـه دنبالشـان و فرصـت و تمايـل آن را نداشـتند كـه         ميون ، اكنهيا نياموخت هدرسي آموخت

  .شرحي از تاريخ براي آنها بيان كنددارند،  پيروان جبهة مليبايستند تا مصدق با زبان الكني كه همة 

دكتـر  ان گونـه وحشـت كـرد و فرزنـد     راستي استاد ايرج افشار در آينة خاطرات مصدق چه ديده بود كه اين

 عصـارة  در واقع چيزي جـز  چه را كه د و آننپشت كن انوصيت پدرش آرزوي به گور رفته و  را واداشت به مصدق

، در تـاب بـود   در بازگويي آنها براي مردم كشـورش بـي   ظاهراً ويو  بودننهضت ملي ايران  شرافتمند مرد زندگي

دليل اين وحشت و كراهت از افشاي آنهـا را نشـان   دكتر مصدق  "خاطرات و تألمات"نگاهي به . دنپستو نهان دار

   . دهد مي
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  آمريكا و انگليسمصدق و 

 اسـت   خورده ضربه داند نهضت ملي و مردم ايران از كجا را نوشته است ديگر مي "خاطرات و تألمات"مصدقي كه 

را  خاك بپاشند و دهانشيش ها چشم در دوروبر او را گرفته بودند تا تر كساني كه  جايي كه برخالف بيش و از آن

و بعد از سقوط نهضت ملي هم مزد زحمات خود را نقداً دريافت كردند، صـميمانه   هايش را بگيرند ببندند و دست

ديد سكوت كند و عـامالن   زده شد، دليلي نمي ها افتاد، شگفت خواستار پيروزي نهضت ملي ايران بود و وقتي پرده

اين مصدق ديگر آن مصـدق متـوهم و سياسـتمدار نيسـت،     . معرفي نكنداصلي بدبختي و مصيبت مردم ايران را 

او در تنهايي و انزواي خود در احمـدآباد   . كه حقيقت او را له كرده و درهم شكسته است است اي ورشكسته بلكه

 حـال  و در همـان  كننـد  دشمنان ملت است كه ملت ايران و رهبر و جنبش آن را تحقير ميهاي  شاهد رجزخواني

توانند شادي خود را  كنند، نمي ميان خود تقسيم مي ، ثروت كشور راهاي پيشگامان جنبش ملي جنازهر روي ب كه

 .پنهان كنند

  :گريد كشد و زار مي و مصدق درد مي 

  

وزير امروز انگلستان را كه بـه مـردم    من هر وقت اين جمله از پيام آقاي سر آنتوني ايدن وزير امورخارجة آن روز و نخست

گريم كـه   اختيار مي بي )تر نبوده است تر و بيهوده جاهالنه ،گويد هيچ چيز از اين مناقشه كه در آن مي( خوانم ايران داده مي

تعبير كنند و براي آن جشن برپا نمايند و اين عمل سبب شود  نند شكست ملت ايران را به رستاخيزچرا عمال بيگانه بتوا

  1.اي جاهالنه تعبير كند ملتي را براي به دست آوردن آزادي و استقالل مناقشهكه وزير خارجة انگليس فداكاري يك 

  

او كه ديگر به همة حقايق پي برده است و توهمات و شبهاتش در مورد نقش آمريكا در حمايـت از شـاه و دربـار    

  گويد،  بافد و مي كه زير ساية سركوب دروغ ميهاي شاه  گويي وتوطئة كودتا برطرف شده است، در مقابل ياوه

  

                                           
 297، ص "خاطرات و تألمات" 1
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اعتقاد من اين است كه سرنگوني دستگاه مصدق كار مردم عادي كشـور مـن بـود كـه در دلشـان بارقـة مشـيت يزدانـي         

  درخشيد مي

  :نويسد با خشم و درد مي

  

مود آزادي يك ملتي را بـا  بارقة مشيت يزداني در دل آيزنهاور رئيس جمهوري آمريكا درخشيد كه تصويب ن. عرض جواب

خط عزل من صادر شد و كودتاي شب  سهام كنسرسيوم مبادله كنند و براي اجراي اين معاوضه در مرحلة اول دست% 40

شروع گرديد كه چون به نتيجه نرسيد مرحلة دوم آن شروع شد و سيصدو نـود هـزار دالر آمريكـا بـين      1332مرداد  25

از آن مردم عادي كشور مورد توجه شاهنشـاه   ايمان تقسيم گرديد و به هر يك  فسران بيبعضي از علماي فاسد و امراء و ا

از اين اعتبـار مبلـغ نـاچيزي    } اسداهللا رشيديان و امثال آنها -آژدان قزي يعني دارو دستة طيب، رمضان يخي، پري{ هم 

مـرا دسـتگير و بـه دادگـاه       پرداختنـد،  داران به غارت خانة من رسيد كه همه يك دل و يك زبان زير نظر افسران و درجه

  1.نظامي تسليم كردند

  

خواست به عنوان جلـوگيري از كمونيسـم خـود از     پرواضح است كه دولت آمريكا مدافع آزادي و استقالل ايران نبود و مي

  2.چنانكه كرد و آزادي يك ملتي را با چهل درصد سهام كنسرسيوم معاوضه نمود منافع نفت استفاده كند هم

  

  

آورد كه چه روزهاي درازي را در توهم سپري كرده بود و چگونه گذاشته بود در همان زمان كه بـراي   به ياد مي و

. كشـيدند، او را بـازي بدهنـد    قتل عام آزاديخواهان و قلع و قمع كردن جنبش ملي به طـور مشـترك نقشـه مـي    

خواسـت واقعيـت آن را بپـذيرد،     آخـر نمـي   اي كه تا روز در مورد توطئة مشترك آمريكا و انگليس، توطئه مصدق

  :نويسد مي

  

                                           
 338و  337رات و تألمات چاپ هشتم، صص خاط 3
 378جا، ص  همان 2



7 

 

دولـت آمريكـا كـه بعـد از     } كه{اين بود) آچسن وزير خارجه آمريكا و ايدن وزيرخارجه انگليس(از نتايج مذاكرات اين دو وزير

 سقوط من بيش از يك ميليارد كمك به دولت ايران نمود، نسبت بـه دولـت مـن هـيچ مسـاعدتي ننمـود و همـان ايـام كـه         

نمايندگان دولتي در پاريس مشغول مذاكره بودند، من در واشنگتن از دولت آمريكا وامي به مبلغ صدميليون دالر درخواسـت  

مطالعه قرار موضوع مورد  كه داده شد اين بودجوابي كه به درخواست من ... ن كنند، پرداخته شودييكردم كه با هر سودي تع

و بعد به من اين جواب  }شريك شد{كشيد تا دولت آمريكا در كار نفت شركت نمودخواهد گرفت و اين مطالعه آن قدر طول 

  1."ذور استمريكا از هر گونه كمك و مساعدت معتا كار نفت با دولت انگليس تمام نشود ا":رسيد 

  

دليل بـه دشـمنان جنـبش ملـي كـه       الوقت كردن او و اعتماد بي ديگر براي مصدق مانند روز روشن است كه دفع

هاي بـزرگ   ظاهراً با او همفكر  بودند، اما با تمام قوا با دشمنان ملت ايران به توطئه عليه او مشغول بودند، فرصت

هـاي   شـدند، فرصـت   اي آمـاده مـي   براي دشـمنانش كـه بـراي هـر مصـالحه      برعكس، را از جنبش ملي گرفت و

  :آورد كه او به ياد مي. غيرمنتظره آفريد تا شكست را به پيروزي تبديل كنند

  

مذاكرات من با سفير كبير آمريكا به بن بست رسيد و مستر راس يكي از مديران سابق شركت نفت انگليس و ايـران از بغـداد   

نامه اي نوشت و تقاضاي شروع مذاكرات كرد كه من جواب نوشتم و به توسط آقاي فواد روحاني مشاور حقوقي شـركت ملـي   

نظر من كه مذاكرات در طهران شروع شود موافقت ننمود ومي خواست مذاكرات در يكـي  مستر راس با . نفت براي او فرستادم

با آقاي هريمن به طهران آمده  1330سپس مستر لوي متخصص معروف نفت كه در تير ماه . از شهرهاي اروپائي صورت گيرد

. در واشنگتن داد كـه مفهـومش ايـن بـود    بود همين تقاضا را نمود و پيشنهادي هم توسط آقاي اللهيار صالح سفير كبير ايران 

كشور مكزيك هم صنعت نفت را ملي نمود و صاحب امتياز كه يك شركت انگليسي بود سال ها با آن دولـت راجـع بـه مبلـغ     

غرامت اختالف داشت و باالخره كار به اينجا كشيد كه دولت مكزيك هشتاد ميليون دالر به شركت صاحب امتياز تاديه نمود و 

نظر بر اينكه موقع ملي شدن صنعت نفت در مكزيك شركت صاحب امتياز حدود چهار ميليون تن استخراج . ف كردرفع اختال

مي نمود و شركت نفت انگليس در ايران هم مقارن ملي شدن صنعت نفت در ايران در حدود سي و دو ميليـون يعنـي هشـت    

ي هشت برابر مبلغي كه دولت مكزيك به آن شـركت داد از  ميليون يعن 640برابر نفت مكزيك استخراج مي كرد، دولت ايران 
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سال كه هر سال چهل ميليون دالر مي شود به شركت  20بابت اصل، و يكصد و شصت ميليون دالر هم از بابت سود در مدت 

و يقـين  من تا آن وقت پيشنهادي به اين صـراحت نديـده بـودم    . نفت ايران و انگليس تاديه كند وحساب خود را تصفيه نمايد

داشتم كه موفقيت نصيب ملت ماست و اين هم خيال واهي نبود چون كه هر ملتـي در راه آزادي و اسـتقالل خـود فـداكاري     

ولي بعد از فرستادن اين پبشنهاد معلوم نشد چه پيش آمد و با چه اشخاصي مذاكره نمودند كه اوضـاع  . نمود به مقصود رسيد

و نتيجـه آن شـد كـه آقـاي فـواد      هر طريق مي توانند سـاقط نماينـد   ه كه دولت را بناگهان تغيير كرد و يقين حاصل كردند 

مستر لـوي  . روحاني مشاور حقوقي شركت ملي نفت كه براي مذاكره به سوئيس رفته بود، مستر راس براي مالقات حاضر نشد

1.هم براي آمدن به ايران عذر خواست
 

 

 ديدنـد، بـه واسـطة تعلـل دكتـر مصـدق در       مسـجل مـي  آري، آنها كه قصد گريز داشتند و شكست خود را 

گران، بازگشتند و پيروزي غيرمنتظره را در آغـوش گرفتنـد و سـپس بـه تقسـيم       جلوگيري از فعاليت آزاد توطئه

. كنسرسيوم تشكيل دادند و در هر مجلس و محفل عليه دكتر مصدق و نهضت ملي سخن گفتند. غنائم پرداختند

   :به شاه  نوشتمصدق با درد و تأسف خطاب 

  

  . اي كاش دستخط مبارك صادر نشده بود تا معلوم شود قضيه نفت چطور بنفع ايران حل مي شد

..... شكست خورد، جز در اين مملكت كه كامال به مقصود رسيد و دولت را ساقط كرددولت انگليس در تمام مراجع بين المللي 

ـ   بماند چون كه هميشه روي دست مانفت متاعي نبود كه  هـر صـورت     هغير از جنبه اقتصادي جنبه سوق الجيشي داشـت و ب

امتيـاز بتوانـد    شـركت نفـت صـاحب    كس حتي دولت انگليس تصور نمي كرد روزي  خريداري كنند و هيچ مجبور بودند از ما

عوام گفت  وضعيت سابق خود را در آبادان تجديد كند و اين قسمت نطق سر آنتوني ايدن  وزير خارجه انگليس كه در مجلس

بعضـي ها . ميليون ليره اي كه كشورهاي ديگر بـراي سهـم ما مي پردازند صحبت كنم 214من مي خواهم مختصري درباره "

من همين قدر مي گويم كه تا چنـدي پـيش شـانس برگشـت بـه آبـادان و       . مي گويند اين مبلغ چيزي نيست و كافي نيست

   2».خود دليل واضح و مسلمي است در موفقيت ملت ايران "نداشتيمپنس  214استفاده از نفت ايران را حتي بقدر 

  

                                           
  269و  268مصدق، چاپ هشتم، انتشارات علمي، ص ص  "خاطرات و تألمات"كتاب  1
  مصدق "خاطرات و تألمات"كتاب  277تا  275براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به ص ص  6



9 

 

  مصدق و شوروي

ايفـا   روز آن المللـي در رابطـه بـا ايـران     هاي بين احساس واقعي مصدق از نقشي كه اتحاد شوروي در سياست

به شدت  مصدق كه. توان در نامة پرشور او به ماكسيموف سفير كبير شوروي در ايران مشاهده كرد كند را مي مي

از پا پيش گذاردن اتحاد شوروي در مورد نفت شمال به وجد آمـده اسـت،  در عبـارتي از ايـن نامـه دليـل ايـن        

  :كند شادماني را به اين شكل ابراز مي

  

نظر كننـد و فرصـتي    آقاي كافتاردزه به تهران سبب شد كه داوطلبان آمريكائي از پيشنهاد خود صرف خوشبختانه ورود جناب

  1.هاي آمريكايي بيان نمايمدست نيامد كه نظريات خود را در موضوع معادن نفت ايران در مقام مخالفت با شركتبه

  

هـا مخـالف بـوده، امـا      با دادن امتياز معادن نفت ايران به آمريكـايي  در اصل معناي سخن مصدق اين است كه او

و بـا  شـود   پديدار مي به نام شوروي "جهنمي اي فرشته"خواسته علناً با آنها مخالفت كند و در اين بين  دلش نمي

د كـه  آيـ  نظر كنند و موجبي پيش نمي ها از پيشنهاد خود صرف شود خود آمريكايي ورود خود به قضيه موجب مي

  .ها بر پيشانيش بخورد منويات خود را بروز دهد و داغ مخالفت با آمريكاييمصدق 

هميشـه از مواهـب وجـود و حضـور آنهـا در      . هـا داشـته اسـت    چنين برخوردي با شـوروي اصوالً مصدق هميشه 

هـا را آزرده   كرد، اما همواره مراقب بود اين امـر آمريكـايي   هاي جهاني استفاده مي همسايگي و در صحنة سياست

دولتمردان آمريكا و انگليس و دربار نيز كه برخالف تصور و تـوهم مصـدق دستشـان در    . نسازد و به خشم نياورد

ترين حركت دولت مصدق را در اين رابطه زير نظر داشتند و با هياهوهاي خود اين  همواره كوچكيك كاسه بود، 

آنها نه خود به مصدق اعتبار دادند و نه اجازه . فلج كردندتوانست به نجات جنبش ملي منجر شود  رابطه را كه مي

گـاه از   هـيچ  دكتر مصـدق  سياست موازنة منفي .پيمانانش نفت بفروشد دادند دولت مصدق به اتحاد شوروي و هم
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و درست در موقعي كه سخن از حيات و ممات جنبش ملي در ميان بود، كامالً فلج شد و بـه   رفتيك حد فراتر ن

  . ملي دكتر مصدق انجاميد سقوط دولت

  :نويسد در همان نامة فوق ميمصدق 

  

جنـاب آقـاي سـفير    ... معتقدم كه اتحاد جماهير شوروي حق بزرگي بر ما دارد و ما را از مخاطره حياتي نجات داده اسـت 

ت دولـت شـما از   مندم، عالقه من به موفقيـ  اميدوارم كه نفرمائيد من به مقام و موقعيت دولت شما بيش از خودتان عالقه

نظر مصالح ايران است و چنان كه در مجلس علناً اظهار داشتم گذشته شما ثابت كرده است كه هر وقت دولت شوروي از 

  1.روزگار ايرانيان تباه شده است هصحنه سياست ايران غايب شد

  

دكتر غالمحسـين مصـدق كـه در همـة اوقـات جـزو       . برداري نشد گاه از آن به درستي بهره واقعيتي كه هيچ

روزه  42پـس از مراجعـت از سـفر    نگريسـت،   اطرافيان پدرش بود و به تبعيـت از پـدرش بـه اوضـاع جهـان مـي      

ازمان ملل متحد نوشته كه در معيت پدرش به آمريكا داشت، براي يك ديپلمات ايراني مسئول امور س حاصلي بي

  :است

  

حاليه يك سياسـتي در  . شان بر خالف انگليسي ها بر ضد استعمار بود كايي ها را دوست داشتيم كه سياستمادامي كه آمري 

زيرا كه با انگليسي ها انسان تكليف خود را مي دانـد و  . ايران، با انگليسي ها دارند كه براي ما فرقي ندارند حتي بدتر هستند

مـرده  ) باطناً جاسوسي مي كنند براي انگليسي هـا (فهمد كه دشمن ايران هستند اما آمريكايي ها الف دوستي مي زنند مي 

اگر روزي مجبور شويم از خارجي . تواند كار كندايران احتياجي به كمك خارجي ندارد خودش قابل است و مي. شورشان ببرد

  2.راغ آمريكائي هاي تاجر برويمچرا س. كمك بگيريم از همسايه شمالي خواهد بود
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مورد از حمايت هاي دولت شوروي و شخص استالين و ارتش شوروي  6خاطراتش بيش از دكتر مصدق در كتاب 

كه از جمله شاهد جبهـه گيـري موافـق و دفـاع مسـتند       او. سخن به ميان آورده است خودنسبت به دولت ملي 

اش بـه سـفير    طور كه در نامـه  همان نماينده شوروي در سازمان ملل و شوراي امنيت از دولت مصدق بوده است،

  شوروي تأكيد كرده بود،

  

قابل سـتايش ارتـش    مجبوبيتي كه اتحاد جماهير شوروي بر اثر رويه ...دوستي ايران و شوروي براي ايرانيان عوضي ندارد 

چون معتقدم كه اتحاد جماهير شـوروي حـق بزرگـي بـر مـا دارد و مـا را از       } ر نيستقابل انكا{ سرخ حاصل كرده است

  1.مخاطره حياتي نجات داده است

  

  

حضور نيروهاي شوروي در ايران ، كند و در پاسخ به شاه و طرفداران فاشيسم در خاطرات نيز اين نظر را تكرار مي

  :نويسد كند و مي مياعالم را موجب نجات مردم از ديكتاتوري رضاشاهي 

  

آمـدي نباشـم كـه ورود دولـت اتحـاد      گذشت كه نگـران پـيش  احمد آباد زير نظر مأمورين شهرباني بودم، هيچ روزي نمي در

و ساير نقاط كه زنداني بوديم و جانمان در خطر بـود   اي در تهرانجماهيرشوروي در صحنه سياست ايران سبب شد من و عده

  .آزاد شويم

  و 

  :آن روز كه من عهده دار مقام رياست دولت شدم در ايران سه دولت متنفذ بود بدين قرار 

  .دولت انگليس كه از دو قرن پيش شروع كرده بود و نفوذ آن در دستگاه دولتي عميق بود و سابقه تاريخي داشت) 1

كه سياستش سابقه اي نداشت و سطحي بود ولي از اين نظر كه در دنيا قـدرتي بـه دسـت آورده بـود، دولـت      آمريكا ) 2

  .را ناديده بگيرد  انگليس نمي توانست آن
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دولت روسيه تزاري كه بعد از انقالب ديگر در ايران سياستي نداشت و سياست جديد زاده مرام كمونيسـتي جانشـين   ) 3

و با اين حال تـا اسـتالين   ه دستگاه دولت زير نظر دول استعماري بود، در درجه سوم قرار گرفته بود آن گرديد و نظر به اين ك

فوت نكرده بود دول استعمار از او مالحظه مي كردند و ملت مي توانست تا حدي اظهار حيات كنـد و روي همـين احساسـات    

م و بـاز روي همـين احساسـات بـود از     لس گذرانيـد صويب دو مجروز قانون ملي شدن صنعت نفت را از ت 2بود كه من ظرف 

م و بعد از استالين چـون قـائ  يد كردم نفت كه قسمتي از خاك ايران را كه تحت سلطه و نفوذ خود قرار داده بود، خلع  شركت

بـه  مقام او شخصيتي نداشت مالحظات دول استعماري از آن دولت از بين رفت و ايدن كه وزير خارجه انگليس بود مسـافرتي  

در % 40آمريكا نمود و مذاكراتش با ايزنهاور باين نتيجه رسيد كه رييس جمهوري آمريكا تصويب بكند آزادي يك ملتـي را بـا   

   1.سهام كنسرسيوم مبادله كنند و شركت هاي نفت آمريكا به مقصودي كه داشتند برسند

  

توانست بـا   كند كه شاه مي كيد مي وطنم او، تأمأموريت براي   و در جايي ديگر در پاسخ به افتراهاي شاه در كتاب

  .المللي نباشد چون پدرش گوش به فرمان استمارگران بين اتكا به اتحاد شوروي هم

  

چه امر  چونكه آن پادشاه مخلوق سياست خارجي بود و قادر نبود از آن. از اعليحضرت شاه فقيد كسي غير از اين انتظار نداشت

اند و مقتضيات روز هم با آن زمان فرق  يحضرت محمدرضا شاه كه از هيچ به مقام سلطنت نرسيدهشد تخلف كند ولي از اعل مي

وقت دولت اتحاد شوروي غرق در امور داخلي بود ولـي بعـد از جنـگ دوم جهـاني در صـحنة سياسـت        كرده بود چونكه در آن

  2.كنندالمللي وارد شده بود، هيچكس انتظار نداشت همان روية سابق را تعقيب  بين

  

گذارد، خود دستان خود  امابه رغم چنين نظري و سوابق آزمودة اتحاد شوروي، دكتر مصدق دست روي دست مي

تـر و   حي كوتـاه آيـا شـر  . بندد تا جالدان سر فرصت خود را تجهيز و جنبش را سـاقط كننـد   و جنبش ملي را مي

كشور مستقل و نيز منش و روش دولت سـوم،   توان براي چگونگي رفتار دو دولت خارجي با يك تر از اين مي گويا

  يعني اتحاد شوروي، ذكر كرد؟
                                           

 .345و  344ص ص، 1364، چاپ هشتم، ناشر انتشارات علمي با مقدمه دكتر غالمحسين مصدق اول اسفند  "لماتخاطرات و تأ " 1
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تـوان   وزير، را مشخص كرد، آيا نمي اگر از روي اعتراف زير، بتوان روش كار دولت مصدق و شخص مصدق، نخست

تصميم حـق آن بـوده اسـت؟ در يـك      چنين ضعيف و بي گفت كه با چنين روش و منشي ساقط شدن دولتي اين

ستقل كه يك دولت ملي بر آن حاكم است، سفراي دو كشور بيگانه كارشان بـه توطئـه عليـه آن دولـت     كشور م

وزيـر آن دولـت را زيرنظـر     اينها حتي نخسـت . دانند منحصر است و اين را همه از جمله رئيس آن دولت ملي مي

وزيـر   و تهديد است، با آن نخسـت هاي مختلف، كه اكثراً با هدف اعمال فشار  دارند و هر چند خود هر روز به بهانه

صـورت   كننـد كـه در غيـر ايـن     كنند، مراقبند او با سفير كشور ثالث ديداري نداشته باشد و تهديد مـي  ديدار مي

  :بخوانيد. اما منش و روش كشور ثالث نيز به قراري است كه ذكر شده است. حكومت را ساقط خواهند كرد

  
ايدن و آچسن دو وزير خارجه انگليس و آمريكا ساكت ننشستند و از كنفرانس آتالنتيك شمالي كه سه مـاه در ليسـبون   

مذاكرات خود را در خصوص نفت ايـران   1951فوريه  20تشكيل گرديد و هر دو در آن عضويت داشتند استفاده نمودند و روز 

پيشنهاد كرده بود كه دولت آمريكا در كار استخراج نفـت ايـران شـركت    دولت انگليس از سر گرفته و قدر مسلم اين است كه 

  .كند و شخص ديگري جانشين من بشود تا بتواند قانون امتياز نفت را از مجلس بگذراند

پس از اين كنفرانس، عمال ايراني و فداكار انگليس در ايران شروع به كار كردند و هر كدام به نحوي نقشه سقوط دولـت  

و  هندرسن سفير آمريكا و يكي از عمال بسيار موثر سياست انگلـيس در ايـران مـذاكره مـي نمودنـد     ي نمودند و با مرا طرح م

داد و مي نگريست تا چنانچه تماسي با مامورين دولت شـوروي پيـدا كـنم آن را بـه دولـت خـود        سفير مرا تحت نظر قرار مي

 *فقط يك يا دو مرتبه سادچيكف سفير شوروي به خانه من آمـد  گزارش دهند و سقوط دولتم را فراهم نمايد كه در آن مدت

منقضي مي شد، مذاكره كـرد و تقاضـا نمـود شـيالت كماكـان       1331و راجع به شيالت بحر خزر كه قرارداد آن در بهمن ماه 

فت جنوب را قبل از نيتبه محض اينكه گفتم دولتي كه امدست مامورين شوروي باشد تا بعد قراردادي در اين باب داده شود و 

از انقضاي آن ملي كرد و كارمندان انگليسي شركت نفت را از ايران خارج نمود، چطور مي تواند قرارداد منقضي شـده شـيالت   

آيا مي دانيد سـفير شـوروي در جـواب مـن چـه گفـت؟ او گفـت        . را ابقاء كند و آن را كماكان در دست عمال شوروي بگذارد

                                           
  .و اين در شرايطي بود كه اكثر روزهاي هفته هندرسن و گريدي سفراي آمريكا با مصدق مالقات مي كردند - *
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ت از شما چنين تقاضايي كرده باشيم و عذر خواست و رفت و در روز انقضـاء هـم شـيالت بـه     صحيح مي فرماييد ما نمي بايس

تصرف شيالت به دست من كار دول غرب را سهل كرد و مداراي با دولت من هم شايد از اين نظـر بـود   ..... تصرف دولت درآمد

  1.كه اين كار به دست من تمام شود

  

  ها اي مصدق و توده

دادن صـنفي و سياسـي    ها  هموار كرد كـه نقـش مهمـي در سـازمان     اي فشاني توده جان را  راه جنبش ملي ايران

ها  اي تاوان اصلي شكست جنبش ملي را غير از مردم ايران، تودهو   هاي زحمتكش كارگر و روستايي داشتند توده

سبعانة امپرياليسم و  يجوي  تالفيدر معدودي  ، تنهاكه به زندان افتاد و به تبعيد رفت از مليون بجز مصدق. دادند

اش آن بـود  كـه    يكـه بـه قـول مصـدق دليـل اصـل       ند كه در رأس آنها دكتر فاطمي قرار داشتدربار جان باخت

  . 3ناپذير بود و در اين راه آشتي 2پيشنهاد دهندة اصلي ملي شدن صنعت نفت

تقريباً كلية ديگر اطرافيـان دكتـر   . سال زندان براي آنها هموار شد هاهزار ها و  اي ودتا با كشتار تودهراه ك در واقع

، پـس از  4تنـد ختـرين قيمـت فرو   ود را به مناسبخدار انگليس بودند يا در اولين فرصت  مصدق كه يا عامل نشان

 ود را به سرعت دريافت كردند و مصدق را شرمنده و شرمسار باقي گذاشتند، به صورتي كـه خپيروزي كودتا مزد 

هـا و   و دربار و يكـي از مسـائلي كـه او را در دادگـاه     دانست آنها مدعي او هستند يا آزموده پس از دستگيري نمي

ترين ياراني كه  نزديك. نداشتآن بود كه تنهاي تنها بود و هيچ همفكر و همدلي  زندان به شدت كالفه كرده بود،

بـا ايـن    دادند و او مانـده بـود   زدند يا به او دشنام مي نثاري اعليحضرت دم مي همگي يا از جان، بود هكرد باانتخ

                                           
  185و  184، صص  "خاطرات و تألمات  "1
 289جا، ص  همان 2
 .براي او تهيه كرده بود، مخفي شد، اما يك تصادف موجب شناسايي و دستگيري او گشت رهبري حزباي كه  ها پناه آورد و در خانه اي دكتر فاطمي به توده 3
ان بازرگـان ارمنـي   تيگـري هايـگ گالوسـ    ها و توطئه ها از جانب آنها به واسطه نرخ جدائي دكتر مظفر بقائي و حسين مكي از دكتر مصدق و شروع مخالفت4

كتـاب   351براي اطالع بيشتر نگاه كنيد به ص . ين شده بوديمقيم تهران و از مديران گروه تروريستي داشناك، هر يك به مبلغ يكصد هزار ليره استرلينگ تع
  .ناد وزارت خارجه انگلستاننفت، قدرت و اصول، نوشته مصطفي علم، به نقل از اس
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وش خـ مال كردن او و جنبش ملي و  يل وزرا و وكال  و فرماندهان نظامي به اصطالح ملي چه كند كه براي لجنخ

   .گرفتند كردند و در اين راه از يكديگر سبقت مي دمتي به دربار از هيچ كوششي فرو گذار نميخ

ته خها را در بدو امر نسبت به مصدق بدبين و نسبت به ماهيت نيات او مشـكوك سـا    اي تودهبود كه  همين امرو  

وشي خبوي  مصدق را احاطه كرده بودند، اصالًكه  و آمريكا بود، زيرا از انبوهة عوامل ريز و درشت دربار و انگليس

پيشبرد امر ملي شدن صنعت نفت و  پيگيري مصدق را در ،ها به تجربه اي ، تودهكردند، با وجود اين استشمام نمي

ها رنگـين   اي ون تودهختير پيش آمد كه بازهم به  30كه  پس از آن .حاكم كردن نظام مشروطه در ايران دريافتند

واسـت  خبـه   بهـه ملـي  جرغم بلبشوي حاكم بـر   كه علي آنها ها با مصدق، اي شد در روابط توده عطفي شد و نقطه

او گـاه از حمايـت    ديگر هـيچ  ت و مشروطه كردن واقعي ايران پي برده بودندقلبي مصدق در ملي شدن صنعت نف

ر هـزاران  خـ تـا لحظـة آ   رهبر جنبش ملي ايران بود، مصدق كه اما. ديد او تن دادند دست نكشيدند و به مصلحت

اند او را و ملـي   آمريكا و انگليس آماده گويا كه دست نكشيدتوهم ر از اين  خشاهد گويا را ناديده گرفت و تا دم آ

از روي آوردن بـه  لذا  طر حزب توده را مرتفع بدانند،خ، به شرطي كه شدن نفت را تحمل كنند و با او كنار بيايند

ود خـ بـه گمـان   ود خودداري كرد تـا  خهاي توطئه در بيخ گوش  مردم و كشاندن آنها به ميدان و مقابله با شبكه

  . بايست بشود چه نمي قدر تعلل كرد تا شد آن نها ندهد و آناي به دست آ بهانه

از چپ و راست . وردند و هم چوب راخهم پياز را . ها شكسته شد اي ها باز بر سر توده كوزه راالمر نيز همة كاسهخآ

كشـاندن   بـا  رغم مخالفت شديد مصـدق  مورد حمله قرار گرفتند كه چرا از مصدق حمايت نكردند و بعد چرا علي

و مصـدق كـه در روزهـاي منتهـي بـه      . به اقدام مستقل روي نياوردند و از مصدق عبور نكردنـد  مردم به خيابان،

كننـد،   خفـه  اي را در نطفـه  ت تـوده دستور داده بود هر گونه تحركابه فرمانداري نظامي مرداد  28و  25كودتاي 

  :نويسد پس از واقعه و در كنج احمدآباد مي
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معلوم شد كه عزل من براي ترس از كمونيسم نبود و ترس از كمونيسـم بهانـه بـراي عـزل مـن و      چه گذشت خوب  از آن

چپاول مال ملت بوده است كه چنين قراردادي تصويب شـود و معـادن نفـت كماكـان در يـد خـارجي درآيـد تـا هرچـه          

  1خواهند درست كنند خواهند ببرند و هرحسابي كه مي مي

  

سـپرده بـود تـا روزي كـه     را مخفيانه نوشته و به فرزندان خود  "خاطرات و تألمات"بايد گفت كه هرچند مصدق 

وضع مملكت دگرگون شد، منتشر كنند، اما در واقع آن را به صورتي نوشت كه گويي رسالة دفاعية او در دادگـاه  

ر كشف شـود،  تا در صورتي كه احتماالً توسط مأموران دربا فرمايشات وياست به   ي "عرض جواب"اعليحضرت و 

رد  بـه  اش پردازد، همـه  از اين رو، خاطرات مصدق در جايي كه به حزب توده مي  .از نظر او كامالً قابل دفاع باشد

و در ايـن   اختصـاص دارد  هـا  و رد ادعاي تدارك براي تحويل دادن كشور به كمونيسـت همكاري او با حزب اتهام 

  : رود اي مي گاه به وضعيتي كه پس از كودتا بر كشور حاكم شده است نيز اشاره تنها ميان

  

بـه طـور خالصـه    . اي زدند كه آنان را از بين ببرنـد  كنم كه حزب توده اسلحه نداشت و اين تهمت را هم به عده عرض مي

ولت ديكتاتوري مخالف بودند هر كدام از يك نظر و جهات خاصي با د }يعني مليون{ پرست اي وطن عده حزب توده و يك

  2.و هم اكنون هستند

  يا

حزب توده حتي يك تفنگ هم نداشت تا چه رسد به تانك كه بتواند متعرض كاخ سعدآباد شود و با بودن چهار تانـك در  

اسلحه و تانـك حـاكي از    اي سرباز مسلح پناهندگي شاهنشاه در كالردشت از ترس يك عده كمونيست بي اين كاخ و عده

  3.ل تهور و شهامت بودكما

  يا 

                                           
 205خاطرات و تألمات، ص  1
 344، ص "خاطرات و تألمات" 2
  379جا، ص  همان 3
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كه بعـد از دسـتگيري مـن از     هايي تحقيقات و شكنجهها نبود و چنانچه بود، با  ترين ارتباطي بين من و كمونيست كوچك

را به اطـالع عامـه   }من{گرديد و شاهنشاه به نام و نشان اين ياران وفادار يك عده افسران متهم به اين مرام شد، فاش مي

  )371ص .(رساندند مي

  

چه كساني تا به آخر بـه جنـبش ملـي ايـران وفـادار ماندنـد  و        ددان به خوبي مي كه مصدق دهد نشان مي و اين

هايي كه پدرش از آزمـوده   دكتر غالمحسين مصدق كه از رنج. هاي او هستند كاري پس دادن تقاص ندانممشغول 

  :گويد مي در مورد اودادستان نظامي كشيد، مطلع است، 

   

خـدمتي از هـيچ جنـايتي     از آن مزدوران كوچك و حقيري بـود كـه بـراي خـوش     .ساديسم داشت. رحم بود آزموده جالد و بي

شـب بـه    ، نيمهپرست بودند تر آنها افسران وطن هنگام اعدام محكومين كه بيش .تند و سابقة بيماري رواني داشتروگردان نيس

  1.آمد تا در مراسم قتل محكومين شركت كند ميدان تير مي

  

***  

است در دادگـاهي كـه جالدانـي از     مصدقدفاعية در دست ماست،  "خاطرات و تألمات"تحت عنوان چه  آن

با سند و مدرك بر باورهاي خود تأكيد   دان و حقوق اما لجوج است و پيرمرد. كنند قبيل آزموده بر آن رياست مي

رود تا آخر عمر درد  او به احمدآباد مي. گردد داند كه آبي كه رفته است به جوي باز نمي چنان مي هم كند، اما   مي

، بـا ايـران   2"بوشهر بندر ايران اسـت "كه گفته بود،  به او پوزخند زده بودند هايي كه  ه همانبكشد و ببيند چگون

 پيگيـر  پيمانان و پشـتيبانان  از سوي ديگر، هم. داد بميرد و شاهد آن نباشد كنند كه او ترجيح مي همان كاري مي

هـا كـه بوشـهر را بـه ايـران       خواسته شدند و همان هاي خود ها و تبعيد ها و زندان گاه ها، شكنجه نيز راهي قتلگاهاو 

                                           
 141، غالمحسين مصدق، ص "در كنار پدرم" 1
را امضـا كـرده بـود،    الدولـه   آيد، در كشتي با سرپرسي كاكس، وزير مختار انگليس كـه قـرارداد وثـوق    از اروپا به ايران مي 1919هنگامي كه مصدق در سال  2

سر . گويد از طريق بوشهر كه بندر ايران است وارد كشور خواهد شد تواند وارد كشور شود، به او مي فهمد كه از راه بغداد نمي وقتي مصدق مي. شود كالم مي هم
 )120خاطرات و تألمات، ص  "( پرسد، بوشهر بندر ايران است؟ اندازد و از او مي پرسي كاكس به او نگاهي مي
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بـه نوشـتن تـاريخ ايـن      خواسـتند  طور كـه مـي   و سپس آن حكم به مرگ و زندان آنها دادند دانستند، متعلق نمي

  .مملكت پرداختند

 واقعياتمحروم كردن مردم و جوانان كشور از دانستن اين . تاين واقعيات عصري توفاني از تاريخ كشور ماس

انـد  و   هاي تازه به چهـره زده  كار نقاب ممكن است تاريخ را تكرار كند، آنهم در دوران وانفسايي كه بازيگران كهنه

  .اند به دست گرفته "بخشي رهايي"اطالعي نسل جوان پرچم  به اتكاي فراموشي يا بي

مـاليم و وظيفـة خـود     چون استاد ايرج افشار دست تأسف به هم مي رفتن بزرگاني همو ما كه براي از دست 

گونه كـه زنـدگي ايـن اسـتاد حكايـت از آن       ، آنشيوة عشق ورزيدن به اين آب و خاك بهدانيم نسل جوان را  مي

خـود  حق ندارد تواند و  نمي هر قدر بزرگ باشد، چنين نبايد فراموش كنيم كه هيچ بزرگي، آگاه كنيم، هم داشت،

و نيز بايد بدانيم كه بسا بزرگان كه از حوزة بزرگي و . دانستن را از آنها سلب كند را قيم مردم بداند و حق بديهيِ

  .حيطة تخصص خود كه پا بيرون گذاردند، جز به اعتبار و بزرگي خود لطمه نزدند

ها و هشـدارهايش را بـراي مـردمش     سال دهان او را گرفتند تا ناله 7به راستي آيا در حق مصدق بزرگ كه 

رهبر بزرگشان را ناديده گرفتند، جفـا نشـده    هشدارهايبازگو نكند و آن مردمي كه حق آنها در شنيدن وصايا و 

  است؟
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