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  'خواب آشفته نفت'تصوير دکتر مصدق در 

با اين حکايت آغـاز مـی کنـد کـه     " کارنامه مصدق"، تأمل در شخصیت دکتر مصدق را در فصل "خواب آشفته نفت"مولف 

ا سـخنرانی مصـدق را در اعتـراض بـه انتخابـات دوره پـانزدھم       در مسجد شاه حضور يافته بود تـ  ١٣٢۵در اوايل زمستان 

وقتی دکتر مصدق در اتومبیل خود به آنجا رسـید مـن کـه فاصـله زيـادی بـا او نداشـتم او را مـردی شکسـته و          . "بشنود

مصـدق  مريض حال و بی رمق يافتم و با خود گفتم اين پیر مرد شريف را چرا کشانده اند اينجا؟ در اين انديشه بودم کـه  

به کمک کسانی که زير بغلش را گرفته بودند پیاده شد، مردم او را روی دست گرفتند و من ناگھان در يـک طرفـة العـین    

ديدم آن موجود افسرده حال در میان غريو احساسات مردم جانی تازه گرفت و از گريبان آن پیر مرد نزار، خطیبی سـر در  

  ".ر دلھا می افکندآورد که بند بند کالمش آتش شور و ھیجان ب

قصه ھايی از ترفندھا و رندی ھای مصدق در میان ايرانیان جاری بود از ايـن قبیـل کـه او عمـدا     : "دکتر موحد می نويسد

گفته می شد که اين ننه من غريبم کردن ھا و زير پتو . خود را به بیماری می زند و غش ھا و گريه ھايش تصنعی است

ھايی است که برای غافلگیر کردن حريفان و ايجاد رقت در عوام و جلـب حمايـت آنـان    رفتن ھا و اشک ريختن ھا، شگرد

  ". به کار می برد

در تغییر قیافـه دادن مھـارت   : وی سپس از قول احمد زيرک زاده، از اعضای جبھه ملی و از ياران نزديک مصدق، می آورد

حتی اگر بخواھد حـالش بـه ھـم    . اه قاه می خنددعصبانی می شود يا ق. به موقع خود را به کری می زند. خاصی دارد

نخست وزير مملکتی حقیر و بیچـاره بايـد ضـعیف و    : روزی به من می گفت. می خورد، مريض می شود و غش می کند

  ". رنجور به نظر بیايد

ضـی نداشـتم،   به آمريکا کـه رفـتم مر  ) : "نقل از متن کتاب( جالب تر اينکه خود مصدق نیز اين حرف ھا را تأيید می کند 

دولت آمريکا ھـم در  . گفتم اتاق در مريض خانه برايم بگیرند. چون می خواستم میسیون ايران سبک نشود گفتم مريضم

اين کار برای ايـن  "... بزرگ ترين بیمارستان ھا يک سالن خیلی عالی که شاه ھم چند روزی در آنجا بستری بود گرفتند

بیسـت ھـزار تومـان در مـريض     . عد ھم من نزد بازديدکنندگان رفتم و کـارت گذاشـتم  ب. بود که رجال آنھا از ما ديدن بکنند

  ". خانه خرجم شد برای اينکه میسیون ما احترام داشته باشد

مضمون ھايی که مخالفان مصدق درباره او می پراکندند و به جد يا به مزاح در گـوش خارجیـان   : "دکتر موحد می نويسد

سیاستمداری عوام فريب و مکار و ماجراجو معرفـی مـی کـرد کـه بـه قـول و قبـول او اعتمـاد         می خواندند او را به عنوان 

  ". نمی توان کرد و به ھیچ تدبیری با او کنار نمی توان آمد

ھـايی نبـود کـه کـوک مـی شـد، بلکـه        " مضـمون "اما مطابق اسنادی که خود دکتر موحد به دست می دھد اين چیزھا 

نجفقلـی  . کتاب حکايتی می آيد که واقعی بودن اين مضمون ھا را نشان می دھـد  ٩١٩در پانوشت ص . واقعیت داشت

کـه در جريـان    ١٣٣٠در نـوزدھم بھمـن مـاه سـال     : " پسیان، خبرنگار پارلمانی اطالعات، در خاطرات خود نوشـته اسـت  

از چنـد روز خـانواده    مبارزات انتخاباتی فرماندار زابل و ريیس انجمن شـھر و چنـد نفـر ديگـر بـه قتـل رسـیده بودنـد پـس         

  . فرماندار زابل به تھران آمدند و به ديدار دکتر مصدق رفتند
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با آمدن آنھا و گريه و زاری . اتفاقا نويسنده و يکی دو نفر ديگر ھم برای مصاحبه مطبوعاتی و اطالع از ماوقع حاضر بوديم

تامـل ديدنـد کسـی نیسـت بـه حـرف شـان        خانواده فرماندار نیز پس از چند دقیقـه  . متظلمین، ايشان بی ھوش شدند

به محض خروج آنھا دکتر مصدق چشم باز کرد و آھسته پرسید باالخره رفتند؟ که مـا در حـال تعجـب    . گوش بدھد رفتند

  "فرماندار زنده می شد؟. و روز بعد خودش گفت تا کی می توانستم ھمراه آنھا گريه کنم... خنديديم

بـر مــی آيــد، مصـدق تقريبــا از ھمـین شــگردھا يــا از    " خــواب آشـفته نفــت "تــاب و مھمتـر اينکــه آنطـور کــه از سراسـر ک   

برای مثال مذاکرات را کش می داد، می پیچاند، به عقـب بـر   . شگردھای ھمانند در مذاکرات نفت ھم سود می جست

سـته  می گشت، زير ھمه قول و قرارھای روز قبل می زد و طرف را گیج می کرد، احتمـاال بـه ايـن حسـاب کـه طـرف خ      

  . پنجاه دست بردارد –شود و دل از غرامت بکند يا از فرمول پنجاه 

ورنون والترز که در مذاکرات جرج مک گی معاون وزارت خارجـه آمريکـا بـه عنـوان متـرجم شـرکت       : "به متن کتاب برگرديم

مشاور مخصوص [آقای ھريمن. داشت، می نويسد مصدق يک قدم به جلو می گذاشت تا بتواند دو قدم به عقب برگردد

روز بعد ھنگامی کـه در صـدد   . پس از چند روز بحث و گفتگو، مصدق را به يک موضع معین می برد] رئیس جمھور ترومن

مطرح کردن بحث تازه ای بود، مصدق نه تنھا در موضع روز پیش نبود، حتی در موضع روز قبل ھم قرار نداشت و گـاه بـه   

  ". اواسط سه روز پیش بر می گشت

يگر که ھريمن می خواست مصدق را به انعطاف در موضع خود وادارد می گفت اگر راه حلی برای مسـأله نفـت   روزی د"

آری، عـن قريـب قـادر بـه     'مصـدق يکبـاره بـه گريـه افتـاد کـه       . پیدا نشود ممکن است پیامدھای نامطلوبی داشته باشد

سـپس در  ' ی آنھا از ما حفاظت نخواھنـد کـرد  پرداخت حقوق کارکنان نیروی ھوايی و پلیس نخواھم بود و در چنین وضع

ھمان حال که قطره ھای اشک بر گونه اش جاری بود، به آرامی افزود که چپی ھا قدرت را بـه دسـت خواھنـد گرفـت و     

  ". ھمه دوستان غربی ما را از بین خواھند برد

وده در ايـران بترسـاند و از   اين مکالمه نشان می دھد که مصدق ھمواره سعی داشته غـرب را از قـدرت گـرفتن حـزب تـ     

. واقع شدن میان دو دنیای کمونیسم و سرمايه داری بھره برداری کند تا کشـتی شکسـته ايـران را بـه سـاحل برسـاند      

شايد اگر قضیه ای به اھمیت نفت در میان نبود، اين شگردھا کارگر می افتاد امـا مسـأله نفـت مھمتـر از آن بـود کـه بـا        

  . ن آن را حل کردشگردھايی از اين دست بتوا

  خود محور يا دمکرات؟

ھم آمده اسـت کـه مصـدق در ھمـان آغـاز زمامـداری بـه شـھربانی کـل کشـور           " خواب آشفته نفت"معروف است و در 

در جرايد کشور آنچه راجع به شخص اين جانب نگاشته شود، ھرچه نوشته باشد، و ھر که نوشـته باشـد، بـه    : "نوشت

  ". تعرض قرار گیرد ھیچ وجه نبايد مورد اعتراض و

اين شاھکار مصدق است که پیش و پس از او مانند نداشته و نوعی دمکراسی را در ايران آن روز پايه گذاری می کـرده  

مخالفـان مصـدق در سرتاسـر دوران حکومـت او ايـن آزادی را داشـتند کـه در        "دکتر موحد ياد آور شده اسـت کـه   . است

اين درست ھم ھست اما اين سیاسـت برخـورد بـا مطبوعـات، در زمینـه ھـای       . "مخالفت با او ھر چه خواستند نوشتند
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او ھر چه در زمینه مطبوعات به رشد دمکراسی در ايـران کمـک کـرد، در    . از جمله در مورد مجلس. ديگر به جريان نیفتاد

و سـپس   نخست از مجلس ھفدھم، اختیارات ورای قـانون اساسـی خواسـت و گرفـت    . زمینه پارلمان دچار تشتت شد

  . مداخالت او در امر مجلس نه تنھا واکنش مخالفان که واکنش دوستان او را نیز برانگیخت. دست به انحالل آن زد

: سید محمود کاشانی، فرزند سید ابوالقاسم کاشانی و استاد دانشـگاه در تھـران، چنـد سـال پـیش دربـاره او نوشـت       

ھای مادی و معنوی جبران ناپذيری که بـه کشـور مـا وارد کـرد،      دولت مصدق را پس از آن ھمه قانون شکنی ھا و زيان"

  ". نمی توان دولت ملی و قانونی و طرفدار آزادی و دمکراسی معرفی کرد

منوچھر فرمانفرمايیان فرزند عبدالحسین فرمانفرمايیان و معاون اداره کل امتیازات و نفت در وزارت دارايـی و عضـو ھیـأت    

  . او مدام از دمکراسی دم می زد اما عمال يک خودکامه از آب در آمد" نیز نوشته است مديره شرکت ملی نفت ايران 

بـرای او مھـم نبـود کـه وزارت خارجـه دسـت چـه        : " رضا کاويانی، از بنیان گذاران جبھه ملی درباره مصدق نوشته است

ای او کافی بود که بر. اشخاصی است، قشون در چه وضع است، مجلس چه مجلسی است، مالیه در چه حالی است

  ". بنابراين مھم ايجاد محیطی بود که کسی جرئت نکند علم مخالفت بلند کند. آنھا دخالتی در کار نکنند

با . اين انتخابات مايه خفت و سرشکستگی مصدق گرديد: "دکتر موحد درباره انتخابات دوره ھفدھم مجلس می نويسد

يعنـی  ( مصدق از مجلـس  ". واليات به ھمراه داشت آخر کار ناتمام ماندھمه فتنه و آشوب و خونريزی که در بسیاری از 

امـا  . درصد انتخاب شدگان نابـاب را از خـود برانـد    ٢٠خواست تا آن ) درصد نمايندگانی که تصور می کرد ھوادار اويند  ٨٠

بـه سـختی در معـرض    وقتی نمايندگان طرفـدار وی در مقـام اعتـراض بـه اعتبـار نامـه نماينـدگان مخـالف برآمدنـد خـود           "

درصـد خیلـی    ٢٠درصـد خیلـی کمتـر و مخالفـان از      ٨٠معلـوم شـد کـه موافقـان دولـت از      ... مخالفت ھا قـرار گرفتنـد و   

  ".بیشترند

تن انتخاب شـده بودنـد و    ٨٠نماينده  ١٣۶از [ از اين رو دکتر مصدق تصمیم گرفت که اوال ادامه انتخابات را معلق بگذارد 

در صورت تجديد مطلع شمار ديگری از نمايندگان مخالف به مجلس خواھند رفت و وضـع دولـت   "ا که چر] بقیه مانده بود 

  . بنابراين مصدق در مقام تحصیل اختیارات برآمد". بیش از پیش به مخاطره خواھد افتاد

در محدوده کوچـک   در گذشته بارھا دکتر مصدق در برابر وزيرانی که خواستار اختیار قانونگذاری: "دکتر موحد می نويسد

تری بودند به مخالفت برخاسته و گفته بود که وضع قانون از مختصات مجلس است و نمی تواند آن را بـه ديگـری واگـذار    

اينک با ھمه اين سوابق دکتر مصدق برای خود اختیاراتی وسیع تر و کلی تر از آنچه برای ديگـران مجـاز ندانسـته    ....کند

  ". بود طلب می کرد

. رات البته در جامعه با واکنش ھای تند سیاستمداران مخالف رو به رو شد و موافقان را بـه صـف مخالفـان رانـد    اين اختیا

دربـار و ارتـش حسـاب خـود را بـه کلـی از او جـدا کـرد و کـار          "و " به قیمت عصیان آيت اهللا کاشـانی تمـام شـد   "چنانکه 

و در اين " ن دولت با اکثريت مجلس امری حتمی جلوه کردمخالفان به قدری باال گرفت که دادن رأی اعتماد و ساقط کرد

کـاری کـه در نھايـت بـه نفـع او تمـام نشـد بلکـه         . مرحله مصدق به رفراندوم متوسل شد تا مجلس را منحل کنـد و کـرد  

  .مخالفان را علیه او متحد تر و کار کودتاچیان را تسھیل کرد
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شاه و دوازده سالی که از شھريور بیست می گذشت، تصوير مـرد  تصوير او در اواخر عمر دولتش برخالف تمام دوره رضا

مصدق اگر در مجلس بود يا در دولت، آن قـوه بـه مھمتـرين    . شکست خورده ای است که چندان به کار رھبری نمی آيد

 زمانی که در مجلس بود، مجلس در درجه اول اھمیت قرار گرفت و زمانی که در دولت، قوه. قوه مملکت تبديل می شد

اما روی ھم رفته درباره او می توان گفت که در جبھه مخـالف بسـیار قـوی تـر بـود تـا       . مجريه مھمترين قوای کشور شد

  . زمانی که خود اداره امور را بر عھده گرفت

از زمان رضاشاه تا زمان محمد رضاشاه، مصدق در جبھه مخالف دولت، موفقیتی به سزا داشت در حالی کـه نخسـتین   

آخرين دولت او نیز بود بـا شکسـت سـختی مواجـه شـد کـه ھـر چنـد پیـروزی تـاريخی را پـس از شکسـت             دولت او که 

سیاسی در پی داشت، اما در ھر حال دولت موفقی نداشت و در زمان او ھرچند کار ملی شدن نفت انجـام گرفـت امـا    

یرومند بود، در جبھـه سـازندگی   وی اساسا شخصیتی بود که آنقدر که در جبھه مخالف تأثیرگذار و ن. سرانجامی نگرفت

  . ناتوان جلوه می کرد

با وجود ھمه اين ضعف ھا که به ھر حال در ھر انسانی پیدا می شود، اذعان بايد داشـت کـه نـام او يکـی از بزرگتـرين      

در ذھـن  مـرداد را بـه يـاد نمـی آيـد، تصـوير او        ٢٨تصوير او امروزه تنھا نفـت و کودتـای   . نامھا در تاريخ معاصر ايران است

  .تاريخی ايرانیان با آزادگی عجین شده و بدل به بیرق آزاديخواھان ايران شده است

---------------------  

زمام امور را به دسـت داشـت و    ١٩۵٣ژانويه  ٢٠تا  ١٩۴۵ھری ترومن ريیس جمھور آمريکا از حزب دمکرات که از آوريل • 

  .در آن تاريخ جای خود را به آيزنھاور داد

رل ھريمن، مشاور مخصوص ريـیس جمھـور تـرومن کـه از سـوی او بـرای پـا در میـانی در مـذاکرات نفـت بـه ايـران             او** 

  .فرستاده شد

  بي بي سي: منبع 

  


