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 «سرو ته يک کرباس»،

 بقلم خليل ملکی

 و نوشته ای درنقد آن مقاله به قلم دکترخسرو شاکری تحت عنوان:

 «خليل ملکی و مصدق»

  

خليل ملکی دردردفاع از خواست امتياز نفت شمال ايران از سوی دولت کمونيستی حاکم برروسيه 
توسط «سرگئی کافتارادزه ـ معاون وزارت امورخارجه آن دولت»، طی تحرير مقاالتی به نقد 
اظهارات و عملکرد دکتر مصدق می پردازد. چونکه  دکترمصدق طی سخنرانيهائی در مجلس 

شورای ملی ـ دوره قانونگذاری چهاردهم ـ، با خواست روسها به مخالفت برخاسته بود، و در آن 
رابطه  ايشان تز«سياست موارنه منفی» را در مقابله با «سياست موازنه مثبت»، مطرح نموده و 

همچنين پيشنهاد چهارماده ای «تحريم امتيار نفت» را ارائه می دهد، پيشنهادی که با موافقت مجلس به 
«قانون تحريم امتياز نفت» تبديل می شود. مواضع و سياستی که با خواست «دولت شوراها» حاکم 

 بر مسکو و حزب توده ايران مدافع منافع آن «دولت»، در تطابق نبود.

"سروته يک کرباس" ، عنوان يکی از آن مقاالتی می باشد که خليل ملکی در سه بخش در روزنامه 
رهبر ارگان مرکزی حزب توده ايران، به سال دوم، شماره های ۴٣٨ ـ ۴٣٧ ـ ۴٣۶ ، آذرماه ١٣٢٣، 



در رابطه با مخالفت دکتر مصدق، با اعطای امتياز نفت شمال به دولت روسيه شوروی می نويسد و 
 از آن طريق به حمايت و پشتيبانی از خواست دولت کمونيستی حاکم بر روسيه می پردازد.

دکتردمحمعلی همايون کاتوزيان ــ استاد دانشگاه آکسفوردانگليس ــ ، همان فردی که «خاطرات سياسی 
خليل ملکی» را با مقدمه ای بسيار طوالنی انتشار داد، درآن مقدمه طوالنی سعی کرده   تا برمحتوی 

آن مقاله ("سروته يک کرباس") و ديگر نوشته هائی با چنان محتوائی، که در حقيقت بيانگر مواضع و 
خط ومشی سياسی و عملکرد خليل ملکی در آن مقطع تاريخی بوده، سرپوش بگذارد؛ تا از آن طريق 

به خوانندگان آن کتاب چنين حقنه کند که خليل ملکی در زمانيکه عضو حزب توده ايران بود، در 
اتخاذ سياستهای غلط و ضدملی آن حزب عليه نظرات و عقايد دکتر مصدق، نظرات و عقايدی که 

برمحور دفاع از «حاکميت ملی و استقالل ايران» دور می زد، و در آن رابطه با نفوذ بيگانگان در 
ايران کامال مخالف بود، هيچگونه دخالتی نداشته است. آنهم بدين خاطر که، محتوی آن مقاله («سروته 

يک کرباس») به وضوح عکس چنان ادعای کاذب را ثابت می کرد. آشنا شدن افکارعمومی با 
محتوی کامل آن مقاله، سبب می شد تا وی به سادگی نتواند تمام کاسه کوزه های مواضع ضد ملی را 

در آن مقطع تاريخی، سرحزب توده بشکند و خليل ملکی را در آن ماجرا بی گناه جلوه دهد!! پس، 
همچون يک مبلغ حزبی و پروپاگانديست و نه يک محقق بيطرف، در هنگام تحرير آن کتاب، بسياری 

 از مواضع و اسناد و مدارک آنچنانی را ناديده می گيرد. 

 در واقع، آن «مورخ » محترم باين موضوع نخواسته توجه نمايد که سياست و عملکرد خليل ملکی،
ازجمله نگارش آن نوع مقاالت   درآن مقطع تاريخی (سال ١٣٢٣) ، همچنين بخشی از کارنامه 

سياسی خليل ملکی محسوب می شوند؛ و حتمأ ضرورت داشت  و الزم بود تا در کتاب «خاطرات 
سياسی خليل ملکی» به محتوی چنان مواضع و عملکردی در کنار مواضع او که در سال ١٣٣٠ ، 

 بنام «نيروی سوم» مطرح کرد،اشاره می شد.!! 

اگرچه بسياری از تاريخ نويسان ازجمله "پژوهش گروهی جامی" (کتاب:گذشته، چراغ راه آينده 
است)، انورخامه ای ... جمالتی از آن مقاله را در آثار خود نقل کرده اند، و لی افکارعمومی جامعه 

فرهنگی و سياسی ايران با متن کامل آن نوشته آشنائی نداشت. حزب توده و خليل ملکی و 
طرفدارنشان چون کمتر عالقه داشتند، تا افکارعمومی باعملکرد و سياست آنها در آن مقطع تاريخی 

آشنا شوند، خود دست به انتشار چنان مدارک تاريخی نزدند و درباره آنچنان مواضعی ضدملی سکوت 
 کردند.

اما، خسرشاکری (زند) در حين کاوش و تحقيقات خود، به مقاله «سروته يک کرباس» بقلم خليل 
ملکی دست پيدا می کند. وی در اول بهمن ١٣۶۴ در نقد آن مقاله، نوشته ای تحت عنوان «خليل 

ملکی و مصدق»   تحرير می نمايد و در آن به روشنگری در رابطه با   جوانب سياست و عملکرد 
خليل ملکی دست می زند، وحتی در آن نوشته، او را «سازشکار و دالل» سياسی می نامد. 

دکترشاکری آن نوشته را بضميمه مقاله "سروته يک کرباس" در شماره ٧ ـ ۶ «کتاب جمعه ها» در 
 سال ١٣۶۵ در خارج از کشور، انتشارمی دهد.

بخاطر يادآوری اهميت و ارزشی که تحقيقات و فعاليتهای علمی خسرو شاکری (زند) در روشن کردن 
جوانب مختلف تاريخ معاصر ايران با خود بهمراه داشت، ماتصميم به انتشار مجدد مقاله «خليل ملکی 

و مصدق» و مقاله "سروته يک کرباس" به قلم خليل ملکی از طريق شبکه اينترنتی گرفتيم، تا به 
  نمونه ای از آن تحقيقات اشاره کرده باشيم.

اما، در رابطه با مطالب مندرج در صفحات ١٠۶ و ١٠٧ کتاب جمعه ها، که مربوط به نوشته دکتر 
 خسروشاکری(زند) می شود، توضيحاتی را ضروری دانستيم.:



١ ـ دکترخسرو شاکری درآن نوشته («خليل ملکی و مصدق»)، مندرج در صفحه ١٠۶ آن کتاب، 
افسوس می خورد که مصطفی «شعاعيان زنده نماند تا از متن نامۀ خليل ملکی   به دکتر مصدق مطلع 

شود، تا از آن طريق بداند که ملکی نه فقط با توماس فينچ و جمال امامی، که حتی با شخص 
دمحمرضاشاه از در مذاکره وارد شده بود تا نهضت ملی را "نجات" دهد». وی درپانويس همان صفحه 

 نوشته است:" ما قرائت کامل اين نامه را به همه توصيه می کنيم."

چون   ما کپی متن نامه خليل ملکی به دکتر مصدق (به تاريخ اسفندماه ١٣۴١) به نقل از کتاب 
خاطرات سياسی خليل ملکی را در شبکه اينترنتی قرارداده ايم، لينک آن نامه را در پانويس اين نوشته 

ذکر می کنيم، همچنين آن لينک را در پايان نوشته دکتر شاکری، کپی صفحه ١٠٨ کتاب جمعه ها 
 شماره ٧ ـ ۶ ، اضافه کرديم. (١) 

٢ ـ دکترخسروشاکری درپانويس صفحه ١٠٧ کتاب جمعه ها، در رابطه با «پاسخ» دکتر مصدق به 
 نامه خليل ملکی چنين نوشته است:

«خواننده بايد توجه داشته باشد که مصدق به نامۀ رسيده از جانب ملکی، مثل جواب به همۀ نامه ها، 
 پاسخی مودبانه داد...»، 

اين اظهارات خسرو شاکری صحيح نيست، چونکه دکتر مصدق به آن نامه خليل ملکی اصوال پاسخی 
 نداده است!!

  اما در رابطه با اشتباه خسرو شاکری در آنمورد مشخص، ضروريست همچنين يادآور شود، 
موضوعی که سبب می شود تا خسروشاکری چنان اظهار نظر اشتباهی بنمايد، «ابتکار جالب» 

دکتردمحمعلی همايون کاتوزيان  در چگونگی صفحه بندی کتاب خاطرات سياسی خليل ملکی می باشد. 
و آن اينکه، استاد محترم دانشگاه آکسفورد انگليس به شيوه ناپسندی دست می زند که بيشتر جنبه 
پروپاگاند سياسی داشته، آنهم برپايه تحريف حقايق و تقلب؛ شيوه کاری که بهيچوجه با امر تاريخ 

 نويسی، آنهم   برپايه اسناد و مدارک نمی تواند کوچکترين ربطی داشته باشد.

« استاد »دانشگاه آکسفورد انگليس، نوشته دو سطری دکتر مصدق به تاريخ ١٨ آبان ماه ١٣۴٠ را 
در زير نامه خليل ملکی به دکتر مصدق که به تاريخ اسفندماه ١٣۴١تحرير شده است قرار داده 

است (نامه ای که دکتر مصدق حدودأ ١٧ ماه قبل از نامه خليل ملکی، آنهم بضميمه ی نامه ی چند 
سطری در پاسخ به پيام اولين کنگره جامعۀ سوسياليست ها، خطاب به «کميته مرکزی جامعۀ 

سوسياليست های نهضت ملی ايران».چون دکتر مصدق آدرس تشکيالت آن «جامعۀ» را نداشته 
است، آن پاسخ را از طريق آدرس خليل ملکی برای آن "هيئت مرکزی ... " می فرستد، و در آن 

 رابطه آن نامه دوسطری را به خليل ملکی نوشته است)؛

  موضوعی که دکتر خسرو شاکری در هنگام تحرير مقاله «خليل ملکی و مصدق» به آن ابتکار 
ناشايست دکتر دمحمعلی همايون کاتوزيان توجه نکرده است؛ يعنی تاريخ تحرير نامه خليل ملکی و 

تاريخ نامه   دو سطری دکترمصدق را با هم مقايسه نمی کند و همچون بسياری ديگر از خوانندگان آن 
 کتاب، گول «ابتکار تبليغاتی» آن «استاد» دانشگاه آکسفورد ـ انگليس را می خورد! 

دکتر منصور بيات زاده  درنقد برخی از نوشته ها و ادعاهای غلط دکتردمحمعلی همايون کاتوزيان 
درسال  ١٣٩٠ ، طی نوشته هائی به چگونگی شيوه و انحرافات آن «استاد» در امر تاريخ نگاری 

دست به روشنگری می زند. وی در بخش پنجم (بخش پايانی) آن مجموعه، تحت عنوان «تاريخنگار 
و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح 

شده اند، تحرير و تفسيرمی نمايد و از تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می 



ورزد»، همچنين به آن شيوه ناپسند تاريخنگاری «استاد» دانشگاه آکسفورد انگليس اشاره کرده است. 
(٢) و بطور مشخص در نوشته ای تحت عنوان "در باره«ابتکار جالب» دکتر دمحمعلی همايون 
کاتوزيان در امر تاريخنگاری»"، با ارائه توضيحاتی در باره آن شيوه کار، پرده از آن ماجرا 

 برداشته است! (٣)

  

 هيئت تحريريه نشريه اينترنتی "جنبش سوسياليستی"،

   نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

  

 جمعه  ۶ شهريور ١٣٩۴ - ٢٨  اوت  ٢٠١۵

www.ois-iran.com  

socialistha@ois-iran.com 

  

 پانويس:

  

 ١ ـ نامه خليل ملکی به دکترمصدق با عنوان "پدر بزرگوار ملت ايران"، درتاريخ اسفندماه ١٣۴١ .

http://www.ois-iran.com/2014/aban-1393/ois-iran-6882-namahe_esfande_1341-
Khalil_Maleki_be_dr_Mossadegh.pdf 

٢ ـ   «تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق 
افتاده و مطرح شده اند، تحرير و تفسيرمی نمايد و از تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و 

عوامفريبی اجتناب می ورزد» ـ درنقد اظهارات و ادعاهای آقای دکتردمحمعلی همايون کاتوزيان بخش 
 پنجم (بخش پايانی) ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/azar-1390/ois-iran-1163-dr_mansur_bayatzadeh-
bakhshe_panjom_naghde_dr_katouzian.htm 

٣ ـ "در باره«ابتکار جالب» دکتر دمحمعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری»" ـ دکتر منصور 
 بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-1162-
namahe_dr_mossadegh_be_khalil_maleki-18_aban_1340.pdf 

  

 
 



 
 

 
 



 

 
 

 



 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی "جنبش سوسياليستی" در باره اظهارات پرفسور خسرو 
 شاکری در پاورقی صفحات ١٠۶ و ١٠٧:

 * ـ  نامه خليل ملکی به دکترمصدق با عنوان "پدر بزرگوار ملت ايران"، درتاريخ اسفندماه ١٣۴١ .

http://www.ois-iran.com/2014/aban-1393/ois-iran-6882-namahe_esfande_1341-Khalil_Maleki_be_dr_Mossadegh.pdf 

**ـ  «تاريخنگار و مورخ مسئول، منصف و بيطرف،رويدادها، نظرات و عقايد را آنطوری که اتفاق افتاده و مطرح 
شده اند، تحرير و تفسيرمی نمايد و از تحريف، تقلب، تملق، دروغ ، تزوير و عوامفريبی اجتناب می ورزد» ـ درنقد 

 اظهارات و ادعاهای آقای دکتردمحمعلی همايون کاتوزيان بخش پنجم (بخش پايانی) ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/azar-1390/ois-iran-1163-dr_mansur_bayatzadeh-
bakhshe_panjom_naghde_dr_katouzian.htm 

 ــ  "در باره«ابتکار جالب» دکتر دمحمعلی همايون کاتوزيان در امر تاريخنگاری»" ـ دکتر منصور بيات زاده

http://www.ois-iran.com/2011/aban-1390/ois-iran-1162-namahe_dr_mossadegh_be_khalil_maleki-18_aban_1340.pdf 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 

 

 توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی ـ 

 درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشر می شوند!

http://www.ois-iran.com/ois-iran-
TOZIHE_HIATE_TAHRIRIYAHE_NASHRIYAHE_JONBESHE_SOCIALISTIE_OIS.htm 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ِلينک به اين مطلب در سايت سازمان سوسياليست های ايران   آدرس 

http://www.ois-iran.com/2015/shahriwar-1394/ois-iran-7190-saro_tahe_yek_karbas-wa-khalil_maleki-wa-mossadegh.pdf 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز جمعه ١٣ شهريور ١٣٩۴ -  ۴ سپتامبر ٢٠١۵

www.ois-iran.com       /       socialistha@ois-iran.com 

 
 


