
.جھان برگزید 1951دکتر مصدق را به عنوان مرد سال  ھنگامی که" تایم"مقاله مجله 

 

د خود که در روی جلد آن تصویری از دکتر مصدق به عنوان مر 1952ژانویه سال  در شماره مورخ ھفتم" تایم"مجله آمریکایی 
ه کرد ک منتشر" چالشی از شرق -مرد سال "چاپ شده، شرح مفصلی نیز درباره دکتر مصدق زیر عنوان  1951سال 

.ترجمه آن از نظر خوانندگان مي گذرد

مطبوعات انگلیس به  1951عنوان مرد سال  الزم به توضیح است که پس از انتخاب دکتر مصدق به
صدق و تايم را به حمايت ضمني آمريکايي ھا از دکتر م شدت به مجله تايم حمله کردند و اين اقدام

 .نمودند او تعبیر" بزرگ نمايي"
 
 

منظور درياي (درياي خاويار  روز و روزگاري در يک سرزمین کوھستاني بین بغداد و. يکي بود، يکي نبود
ويي اشرافي پس از عمري نق زدن و عیب ج اين مرد. يک اشراف زاده ايراني زندگي میکرد) خزر است

ماھي  چند. و فرمانرواي اين کشور پادشاھي شد کردن از شیوه حکومت مملکتش، ناگھان وزير اعظم
قل گفتار و شوخي ھا و گريه ھا و قھرھا و آشتي ھايش ن نگذشته بود که اعمال و کردار و رفتار و

ادا و اطوارھاي عجیب او، نه فقط مردم کشورش را به خود . گرديد محافل و مطبوعات سراسر جھان
دور از  سرنوشت صلح و جنگ و ترقي يا سقوط بسیاري از سرزمین ھاي مشغول داشته بود، بلکه

 .آن بستگي داشت کوھھاي وطن او ھم به
 

 استبطور مثال ھنگامي که مي خو. حکومت و مملکتداري او ھم غیر عادي و حیرت انگیز بود شیوه
و به  نوشته تغییراتي در استانداران اياالت مختلف کشورش بدھد، نام ھر استان را در کاغذھايي

از آن کاغذھا را  کاسه اي مي انداخت و از کساني که نامزد استانداري بودند، مي خواست يکي
مانند ھمه . اعزام مي شدند بردارند و قرعه به نام ھر يک از آنھا اصابت میکرد به ھمان استان

سیاري، و عالوه بر آنھا اشخاص متنفذ ب زمامداران، اين دولتمرد پیر، دوستان و خويشان زيادي داشت
طلب بودند، وي را احاطه میکردند و  که بعضي صادق و وطن پرست و برخي چاپلوس و فرصت

ً نامربوط و نامشروعي از او اين تقاضاھا  وظیفه و خلقیات او ايجاب میکرد که به. داشتند تقاضاھاي غالبا
در امور شخصي آنقدر محجوب و مأخوذ به حیا بود که نمي توانست  ولي او. پاسخ منفي بدھد

ً کلمه  رودروي متقاضیان بايستد قاضاھا و تنھا راھي که براي رد ت. را بر زبان بیاورد" نه"و مستقیما
و تقاضا  یخواندنامربوط متقاضیان پیدا کرده بود، اين بود که نوه دو ساله اش را نزد خود فرا م پیشنھادات

کلمه آري  میخواست که با يک يا پیشنھاد متقاضي را در حضور خود او براي نوه اش تکرار میکرد و از او
ا از پدربزرگ دو ساله پیرمرد که قبالً تعلیمات الزم ر نوه.  يا نه بگويد که اين کار را انجام بدھد يا نه

توانم کاري  و پیرمرد با تأسف و تأثر میگفت من نمي" نه"جواب میداد  گرفته بود، بدون لحظه اي تأمل
بت گاھي ھم که دخترک از جوابھاي منفي خسته میشد، يک جواب مث. انجام بدھم بر خالف میل او

 .اين براي دولتمرد پیر مشکالت زيادي فراھم مي کرد ھم میداد که
 

حرک که آنطور قاطع و پر ت. انعطاف ناپذيري داشت اما در سیاست خارجي، اين دولتمردپیر روش قاطع و
ا تا فاصله ھزاران کیلومتر دورتر از سرزمین او، چراغ ھاي اطاقھ در محل اقامت رؤساي کشورھايي در

براي  و دولتمردان اين کشورھا ساعتھا با ھم جروبحث میکردند تا مگر راھي دير وقت شب روشن بود
 هالبت. ھاي او و ارضاء ھوسھايش بي آنکه به خود لطمه اي وارد آورند، پیدا کنند تأمین خواسته

د به انتحار تھدي برنده ترين اسلحه او. دولتمرد پیر ھرگز دولتھاي مخاطب خود را تھديد به جنگ نمیکرد
واھم به را که مي خ يا چیزي"سیاسي خودش بود، درست مثل پسر بچه لجوجي که به شما میگويد 

 ."خواھید خورد آنوقت شما غصه. من بدھید و يا آن قدر نفس نمي کشم که بمیرم
 

 به پیر با ھمین رويه در کار سیاست و مملکتداري توجه جھانیان را به خود جلب کرده و دولتمرد
 عمومي با ھمین شیوه، او خطر جنگ. معروفترين شخصیت کشورش در طول قرنھا تبديل شده است

Page 1 of 4

3/26/2016file://G:\Web\hosseini\moaser-1\articles-1\28.html



ه سقوط آستان و بزرگي را بین کشورھاي مختلف افزايش داده و ملت خود را نیز به فقر کشانده و در
در  مي کنند و ھر بار که با اين ھمه ملتش او را دوست دارند و کارھايش را تحسین. قرار داده است

  .میان مردم ظاھر مي شود به گرمي از او استقبال مي نمايند
 

 تھديد تازه
 

جھان در  زمامداريش به يکي از شاخص ترين شخصیت ھاي سیاسي دولتمرد پیر در نخستین سال
رين يا شھرت جھاني او نه به خاطر اين که بھترين يا بدت. شد صحنه سیاست بین المللي مبدل

او از گمنامي  بود حاصل شد؛ بلکه بیشتر به خاطر اين بود که صعود سريع نیرومندترين دولتمرد جھان
ھري و زود اين جنجال سیاسي يک پديده ظا. بزرگترين جنجال ھاي سیاسي ھمراه گرديد به شھرت با

پیچیده  رين وبلکه اين اعجوبه پیر با شیوه ھاي غیر عادي و شگفت انگیز خود يکي از ژرفت. نبود گذر
ت بحراني در سرنوش پیرامون حرکات اين اعجوبه زمان،. ترين مسائل زمان خود را پديد آورده است

 . جامعه بشري در حال شکل گرفتن است
 

او بود که داستان . است 1951مرد سال  اين مرد شگفت انگیز محمد مصدق، نخست وزير ايران، و
و که اشکھاي ا. چرخھاي آشوب را روغن کاري کرد نفت را به يکي از قصه ھاي شھرزاد تبديل نمود و

پر  او با صداي. پايه ھاي کي امپراتوري بزرگ را ذوب کرد خاصیت سوزاننده تیزاب را داشت آخرين
ه تا اين غرب را به چالش طلبید و نفرت و حسادتي را برانگیخت ک نوسان و شکوه آمیزش گستاخانه

 . ناشناخته و نامفھوم بود زمان براي غرب
 

ايران گرديد و مظھر  مصدق ناگھان سمبل خواستھا و آرزوھاي میلیونھا انسان در داخل و خارج
مردم اين  احساسات میلیوني. بود احساسات خشمگینانه و تعصب آلودي شد که خود آن را پديد آورده

ب نابود شوند و تن به ادامه رابطه با غر کشورھا چنان دستخوش ھیجان شد، که ترجیح میدادند
لیه غرب استفاده را برد و احساسات به غلیان آمده ع کمونیسم از وضعي که پیش آمده نھايت. ندھند

رقابت و  در بحبوحه. گفت که در ايجاد اين حرکت نقشي نداشت را ترغیب و تشجیع کرد، ولي بايد
نیست کمونیست، شکاف و اختالف تازه اي که میان غرب و شرق غیر کمو دشمني بین جھان غرب و

 .بزرگ و تازه اي براي جھان غرب به شمار مي آيد پديد آمده، تھديد
 

د و ادامه يافت، ولي چیز تازه اي بر آن افزوده نش تھديد و خطر کمونیسم در جھان 1951در طول سال 
بیشتر تحت الشعاع خطرھاي تازه  1951رويدادھاي سال . يافت حتي مي توان گفت که اندکي کاھش

رش نزديک سر بر آورده بود قرار گرفت و در مرکز اين شبکه رو به گست اي که از خاورمیانه و خاور
 .محمد مصدق قرار داشت خبري، يک نفر،

 
ولي . افزايش يافت 1951 واقعیت اين است که قدرت نظامي غرب براي رويارويي با کمونیسم در سال

وانست در ھمه قدرت نظامي خود نت غرب با. مبارزه طلبي مصدق را نمي توان با قوه قھريه پاسخ گفت
ته است غرب ھنوز نتوانس. بي دفاع مقابله کند با رھبر گريان و رنجور يک کشور درمانده و 1951سال 

ي که تا زمان. مسئولیتھاي خود در خاورمیانه به دست آورد توان اخالقي الزم را براي توجیه ھدفھا و
سر او  دست نیاورد، نمي تواند با مصدق و میلیونھا انساني که پشت غرب اين توان اخالقي را به

شما "سند در ايران و مصر و کشورھاي ديگر منطقه وقتي از ما غربیھا مي پر. کند ايستاده اند مقابله
ان راندن زب تنھا پاسخ ما مِن مِن کردن و معاذير گُنگ و نامفھوم بر" ھستید و اينجا چه مي کنید؟ که

ساسي میدانید مشکل ا :شارل مالیک نماينده لبنان در سازمان ملل متحد در اين باره گفت. است
ت را از دست داده و سیاس غرب در خاورمیانه چیست؟ مسئله اين است که غرب اعتماد بنفس خود

وشن و الزم را براي اتخاذ يک سیاست ر تا زماني که غرب توان اخالقي... روشني در اين منطقه ندارد
 .آشوب ادامه خواھد يافت مثبت و سازنده در اين منطقه به دست نیاورد،

 
ع مھم سال تشريح وقاي از اين قسمت به بعد به سیاست جھاني و مسائل مربوط به آمريکا و" تايم"

ً و آيزنھاور پرداخته و سپس مجدد مانند چرچیل و ترومن 1951و نامزدھاي ديگر عنوان مرد سال  1951 ا
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ه ب" جرج واشنگتن ايران"بازگشته و زير عنوان  1951به دلیل انتخاب دکتر مصدق به عنوان مرد سال 
 :مینويسد شرح حال وي پرداخته و چنین

 
زمان  اعطاي لقب جرج واشنگتن ايران به دکتر مصدق از طرف مجله تايم در آن(ايران  جرج واشنگتن

تقالل اس انتقاد شديد مطبوعات انگلیس قرار گرفت، زيرا جرج واشنگتن مظھر مبارزه و آزادي و مورد
ه ھیچ با وي ب آمريکا و شخصیت محبوب و مورد احترام ھمه آمريکايي ھاست و مقايسه دکتر مصدق

از جمله شگفتي "دنیا آمده است  به 1879احتماالً در سال .) قابل ھضم نبود وجه براي انگلیس ھا 
اجار مادر او يکي از شاھزاده خانم ھاي ق ؛!"ھاي مصدق اين است که سن واقعي خود را فاش نمیکند

اراي سمتي پدرش قريب به سي سال د. سلطنت میکردند سلسله اي که قبل از پھلويھا در ايران. بود
وارد عالم سیاست شد  1906محمد مصدق در سال . قاجار بود معادل وزير دارائي در حکومت سالطین

ً از دستگاه حکومت دور بود و و چون معموالً نقش منتقد و چند بار  مخالف حکومت را بازي میکرد، غالبا
 . رفت نیز به تبعید

 
ان تحصیل خود را در رشته حقوق به پايان رسانده و درجه دکترا گرفت؛ بعد از پاي مصدق که تحصیالت

 بعد از. سوئیس به کشورش بازگشت و در اواخر سلطنت قاجاريه صاحب مشاغل مھمي شد در
 ستبدانهقاجاريه، در دوران سلطنت اولین پادشاه سلسله پھلوي به واسطه مخالفت با روش م انقراض

یروھاي طرف ن او مغضوب واقع شد و مدتي به حال تبعید به سر برد؛ تا اينکه پس از اشغال ايران از
م مارس روز ھشت با وجود اين تا. متفقین و استعفاي اجباري رضاشاه به صحنه سیاست بازگشت

نیده نامي از او در غرب نش که رزم آرا نخست وزير طرفدار غرب ايران به قتل رسید، کسي 1951سال 
متعاقب  ايران را به تصويب مجلس رساند و مصدق اندکي پس از ترور رزم آرا طرح ملي شدن نفت. بود

ام فرا گرفت، که سرانجام آن انتخاب مصدق به مق آن موجي از احساسات ملي و ضد خارجي ايران را
 جز خود او قادر به اجراي اين قانون و بیرون راندن نخست وزيري بود، زيرا گمان نمیرفت کسي

  .انگلیسي ھا از ايران باشد
 

به عمل  شديدي که در غرب، بخصوص انگلستان از دکتر مصدق و اقدامات افراطي او با وجود انتقادات
 یسيواقعیت امر اين است که خود انگلیسي ھا ھم در ايجاد زمینه انفجار احساسات ضد انگل آمده،

نفت ايران از  شرکت نفت انگلیس و ايران که به موجب قانون ملي شدن. در ايران بي تقصیر نبوده اند
ش اعظم انگلیس بود که بخ ادامه بھره برداري نفت ايران محروم شده است، يک شرکت نیمه دولتي

ولت از درآمد ھنگفت خود به د اما سھمي که اين شرکت. سھام آن به دولت انگلستان تعلق داشت
ريافت مي انگلیس بابت درآمد اين شرکت د ايران مي پرداخت به مراتب کمتر از مالیاتي بود که دولت

دار داده اين معامله را به انگلیسي ھا گوشزد نموده و ھش دولت آمريکا بارھا شرايط غیر عادالنه. نمود
شدار وضع، ايران به مرحله انفجار خواھد رسید، ولي انگلیس ھا به اين ھ بود که در صورت ادامه اين

 قول با ايرانآمريکا ھم از فشار بیشتر به انگلستان براي قبول شرايط يک معامله مع اعتنا نکردند و
 . خودداري نمود

 
 داريرزم آرا و سرعت حوادثي که نخست به تصويب قانون ملي شدن نفت ايران و سپس زمام ترور

قاد يک انع دکتر مصدق انجامید، انگلیس ھا را وحشت زده و غافلگیر کرد و به دادن امتیازاتي براي
قیمتي  ايراني ھا ديگر به ھیچ قرارداد عادالنه نفت با ايران رضايت دادند، ولي ديگر دير شده بود و

ان انگلیسي اخراج کارشناس. ھا بسپارند حاضر نمي شدند اختیار صنايع نفت خود را به دست انگلیس
شمگین به شمار میآمد که آنھا را تا سر حد جنون خ نفت از ايران بزرگترين تحقیر براي انگلیس ھا

لیس مداخله نمیکرند به يک اقدام نظامي از طرف دولت انگ ساخت؛ و اگر آمريکايي ھا به طور جدي
ي باري در بر داشت و مداخله احتمالي شوروي در برابر تھاجم نظام منجر مي شد که نتايج فاجعه

 . آستانه يک جنگ بزرگ قرار مي داد انگلیس، دنیا را در
 

اه عظیم آبادان شدن پااليشگ انگلیس ھا امیدوار بودند که با متوقف شدن استخراج نفت ايران و بسته
رد و به اقتصادي ايران، مصدق را به زانو درآو و ممانعت از فروش نفت ايران در بازارھاي جھان، مشکالت

ولو با  به ھیچ راه حلي که متضمن بازگشت انگلیسي ھا، ولي مصدق. راه حل مطلوب آنھا تن در دھد
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صادي ادامه اين وضع و مشکالت اقت. آنھا باشد تن در نمي دھد قبول اصلي ملي شدن نفت از طرف
بلوک  براي گسترش نفوذ حزب کمونیست توده و گرايش ايران به طرف ايران ممکن است، زمینه را

یست ھر چند خود مصدق بدون ترديد ھیچ گونه گرايشي به روس ھا و کمون .کمونیست فراھم سازد
  .ھا ندارد

 
 پیامدھاي ملي شدن نفت و بحران ايران در منطقه و جھان، بخصوص در مقاله تايم با انعکاس

ً به ھیجاني که مبارزه دکتر مصدق با امپ کشورھاي خاورمیانه ريالیسم ادامه مي يابد و تايم مخصوصا
 الب توجهنکته ج. در کشورھاي تحت سلطه انگلستان در منطقه پديد آورده، اشاره مي کند انگلیس

تقلید  در اين قسمت از مقاله تايم اشاره به اوج گرفتن احساسات ضد انگلیسي در مصر و احتمال
امي تايم ھنگ مقاله. (مصري ھا از مدل ملي شدن نفت ايران در مورد ملي کردن کانال سوئز است

ايم که بیني ت منتشر شد که ملک فاروق ھنوز در مصر سلطنت مي کرد، ولي شش ماه بعد، پیش
 ) منجر به ملي شدن کانال سوئز شد به حقیقت پیوست
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