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 ) ٢(چھره حقیقی دکتر محمد مصدق 

  شھید حسن آیت

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم : عبنم

........................................................  

  ـ نقش مصدق در مجلس دوره پنجم و مسئله تغییر سلطنت ۶

  

شود، این در شرایطی است که  کشد و وارد مجلس می در دوره پنجم مصدق السلطنه از کارھای دولتی دست می

در . نقش او در این مجلس نیز قابل توجه است. استعمار انگلیس قرار داردمجلس زیر نفوذ کامل فراماسونھا و عوامل 

ھمین دوره از مجلس است که رضاخان به علت اعتراضاتی که نسبت به او وجود داشته است به حالت قھر از حکومت 

اید به دنبال رضاخان عدة قلیلی معتقد بودند که نب. رود می) کیلومتری تھران ۴٠واقع در (گیری کرده و به بومھن  کناره

گیرند از رضاخان خواھش  رفت و باید او را به حال خود گذارد ولی اکثریت قریب به اتفاق مجلس دوره پنجم تصمیم می

کنند که  نفری را انتخاب می ١٢کنند که مجددًا به تھران بازگشته و زمام امور را بدست گیرد و بدین منظور یک ھیئت 

نفری آقای مصدق السلطنه قرار دارد که در بازگرداندن  ١٢در رأی این ھیئت . بالغ نمایندپیام مجلس را به رضاخان ا

دھد و ھمین مجلسی که اکثریت قریب به  رضاخان به تھران و در دست گرفتن حکومت کوشش فراوان به خرج می

ر رسیدن او به سلطنت ھموار دھد و در واقع با این عجله آخرین مانع را د اتفاق آن رأی به استمرار قدرت رضاخان می

ای به  شود با تصویب ماده واحده کند پس از چندی که شرایط برای تغییر سلطنت از احمدشاه به رضاخان آماده می می

شود  علیرغم نقش مؤثر مصدق در تمام این مراحل وقتی این ماده واحده مطرح می. پوشاند این برنامه جامه عمل می

ه خانواده قاجار و یا برای اینکه یک مخالف خوانی مصنوعی در مجلس وجود داشته باشد مصدق یا به علت وابستگی ب

 . گیرد در زمره اقلیت مخالف سلطنت رضاخان قرار می

   

  

  

اند غیر از مدرس که از ابتدًا با رضاخان مخالفت  نکته مھم در این قضیه اوًال ـ اشخاصی است که به مخالفت برخساته

زاده،  گرداندن او از بومھن به تھران موافق نبود مخالفین تغییر سلطنت عبارتند از سیدحسن تقی کرد و حتی با باز می

ثانیًا طرز مخالفت آنھا با تغییر سلطنت قابل تأمل . حسین عالء و مصدق السلطنه که ھر سه نفر فراماسون ھستند

گویند دست ھر موافقی را از  رضاخان میاست زیرا مخالفت این اشخاص جنبة ظاھری دارد و با مدح و ثنائی که از 

برای شناخت بیشتر این بخش از تاریخ قسمتھایی از متن صحبتھایی را که در مجلس پنجم در این . بندند پشت می

زاده فراماسون قدیمی که خدمت او به استعمار غرب بر ھیچ کس  سیدحسن تقی: کنیم زمینه شده است نقل می

ر سناتور و رئیس مجلس سنای فرمایشی شاه مخلوع بود در قسمتی از نطق مخالف پوشیده نیست و حتی تا آخر عم

امنیت داریم و دولت، دولت امنیت است  ما می دانیم ھمه ماھا به موجب قانون اساسی... «: گوید خود چنین می

امنیتی است که  و ما با این دولت اینقدر خیرخواھی که داشته ایم بزرگترین دلیل شخص بنده) یعنی دولت رضاخان(

شود یک در ھزار یک در میلیون که به بنده بگوید که من  ایجاد کرده و نه از وکال نه از تماشاچی یک فرد واحد پیدا نمی

زنم و پیش از اینکه حرف بزنم اشخاص  گیرم االن که در اینجا حرف می خیرخواه دولت حالیه نیستم خدا را شاھد می

بنده خودم . من گفتند حرف نزنید حرف زدن صالح نیست برای آنکه خطر دارد متفرقه وکیل و اشخاص مسئول به
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آیم ھیچ  روم منزل نھاد می خورم عصر ھم می زنم و ظھر ھم می دانم که اینطور نیست بنده االن اینجا حرف می می

گیرم که این  می کنم با کمال محبت و فداکاری و خدا را شاھد اینطور نیست یکسال دیگر ھم با این اشخاص کار می

گویم محض خیرخواھی مملکت و خیرخواھی ھمان شخص است که زمام امور مملکت را در دست دارد  حرف را که می

  ] ١[»! ...خواھم خواھم و از جان خودم بیشتر او را می و من خیر او را می

   

  

  

رساند  کند تملق گویی از رضاخان را به احد اعال می حمالتی که به احمدشاه میمصدق السلطنه در نطق خود پس از 

  : گوید و می

  

مند ھستم و ارادت دارم و در ھر موقع آنچه  اما نسبت به آقای رضاخان پھلوی بنده نسبت به شخص ایشان عقیده... «

اند، نه اینکه در  عرایض بنده را فرمودهبه ایشان عرض کردم در خیر ایشان و صالح مملکت بوده و خودشان ھم تصدیق 

اما اینکه ایشان یک ... اند  حضور من فرموده باشند بلکه اشخاصی که با ایشان خیلی مربوط بوده اند به آنھا فرموده

کنم بر احدی پوشیده باشد، وضعیت این مملکت وضعیتی بود که ھمه می  اند گمان نمی خدماتی به مملکت کرده

خواست مسافرت کند اطمینان نداشت، یا اگر کسی مالک بود امنیت نداشت و اگر یک دھی  میاگر کسی . دانیم

داشت بایستی چند نفر تفنگچی داشته باشد تا بتواند محصول خودش را حفظ کند ولی ایشان از وقتی که زمام امور 

کنم بر کسی مستور باشد  یمملکت را در دست گرفته اند یک خدماتی نسبت به امنیت مملکت کرده اند که گمان نم

و البته بنده برای حفظ خودم و خانه و کسان و خویشان خودم مشتاق و مایل ھستم که شخص رئیس الوزراء رضاخان 

خواھم و  پھلوی نام در این مملکت باشد برای اینکه من یک نفر آدمی ھستم که در این مملکت امنیت و آسایش می

ایم و اوقاتمان صرف خیر عمومی و  رف این دو سه سال اینطور چیزھا را داشتهحقیقت از پرتو وجود ایشان ما در ظ

ایم و بحمداهللا از برکت وجود ایشان خیالمان راحت  منافع عامه شده و ھیچ وقت ما در چیزھای خصوصی وارد نشده

  ] ٢.[»...خواھیم یک کارھای اساسی بکنیم  شده می

  

و ثنا از رضاخان اساس استدالل خود را در مخالفت با تغییر سلطنت بر این نکتة جالب اینست که بعد از این ھمه حمد 

گذارد که رضاخان یک وجود مؤثر است و اگر شاه بشود ما دیگر کسی را نداریم که مثل او نخست وزیر الیقی باشد  می

و با این ترتسی » .یدمقام او بشود معلوم کنید بعد این کار را بکن اول یک کسی که بتواند قائم«کند  و اضافه می

  ! مخالفت بدیھی است که رضاخان دیگر احتیاج به موافق نداشت

  

مصدق از ابتدای پیدایش رضاخان در صحنة سیاسی مملکت قدم به قدم در خدمت او بوده است و از عوامل مؤثر قدرت 

اند که او را مخالف  پوشی کامل روی نقش حساس او ھمیشه تالش کرده ولی با پرده. رود یافتن او به شمار می

  . رضاخان جلوه دھند
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  ـ مصدق در دوره سلطنت رضاخان ٧

  

مصدق پس از آغاز سلطنت رضاخان مجددًا در مجلس شورای دوره ششم به نمایندگی انتخاب شد و این مجلس ھم 

پس . مجالس سابق و الحق و بر آن از عوامل سیاست انگلیس تشکیل شده بودپرواضح بود که اکثریت اعضای آن مثل 

رود و یک دوره  از انقضای دوره مجلس ششم مصدق برای حفظ وجھة ملی خود به احمدآباد ده مزروعی خود می

الزم نبود  کند زیرا سیاست کلی استعماری بر برقراری دیکتاتوری تعلق گرفته بود و دیگر طوالنی استراحت را آغاز می

مصدق یکی از بزرگترین فئودالھای ایران است و . کسانی در نمایشنامه موافق و مخالف در مجلس نقش بازی کنند

امالک وسیع او در احمدآباد شامل چھار قریه شش دانگ است و او در این امالک دارای دم و دستگاه و رژیم اقتصادی 

نامند و دوران  مصدق می! »تبعیدگاه«رفداران مصدق احمدآباد را بنام یک فئودال تمام معنی بود و عجب این است که ط

تبعیدی که . مصدق در زمان رضاشاه می نامند! استراحت و مال اندوزی او را در این امالک سرسبز و خرم دوران تبعید

به  کرده است ھر گاه اراده می کرده است در منزل مجلل شھری خود زندگی می کرده و ھر وقت اراده می

مصدق در دوره سلطنت رضاخان با ھیچ یک از اقدامات خودسرانة او مخالفت ] ٣![رفته است مسافرتھای خارج می

کند و علیرغم ادعاھای آزادیخواھی و مردم دوستی کوچکترین اعتراضی نسبت به حوادثی چون حبس و تبعید  نمی

اورد و فارغ البال به زندگی مرفه خود  مھا به عمل نمیمدرس، قضیه کشف حجاب، اذیت و آزار روحانیون و زندانھا و اعدا

کند و در آنجا نیز که امکان اظھارنظر و ابراز مخالفت با  دھد و حتی چندین بار در این مدت به اروپا سفر می ادامه می

ق سازد و نکته مھم این است که در ھمین دوران اختنا اعمال حکومت وقت وجود داشته است سکوت مطلق پیشه می

سھام السلطان بیات خواھرزاده مصدق در دوره . و دیکتاتوری کسان و بستگان نزدیک او ھمگی در رأس قدرت ھستند

داماد مصدق یعنی دکتر متین ] ۴.[دھم مجلس یعنی اوج دیکتاتوری رضاخان نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس است

رسد  گستری و باالخره به نخست وزیری رضاخان میدفتری جاسوس سرشناس انگلیسھا نیز مدتھا در مقام وزارت داد

ھا و اعدامھایی که در زندانھای رضاخان ضورت گرفته است مستقیمًا زیر نظر او بوده است و  و بسیاری از شکنجه

کند و به این ترتیب مصدق ظاھرًا از سیاست کنار است ولی باند  مصدق نیز کوچکترین اعتراضی به داماد خویش نمی

در مجلس دوره چھاردھم سیدضیاءالدین . ن وابستگان سیاست انگلیس ھستند در رأی قدرت قرار دارنداو که ھما

  : گوید طباطبائی در ھمین رابطه با مصدق می

  

کنم داماد  دیگران را کشتند شما استیضاح نکردید، باز تکرار می. ولی ھمان مدرس را کشتند و شما حرف نزدید... «

پنجاه و سه نفر . الوزرای ایران بود داماد شما مجرم ترین رئیس. س عدلیه را برھم زدشما، برادرزاده شما اسا

طلب ایران به محبس انداخت و کشت، شما حرف نزدید شما استیضاحی نکردید، شما سؤالی نکردید، نرفتید  آزادی

  ] ۵[»...بگوئید داماد من نکن، ول کن، خودت را بکش و مردم را نکش 

   

  

  

علت . اند بازگو کنیم نیست که داستان توقیف مصدق در دوره رضاخان را که این ھمه دربارة آن تبلیغ کردهدر اینجا بد 
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اصلی این توقیف ھنوز به درستی روشن نیست زیرا مصدق ھیچگونه فعالیت سیاسی مخالف رژیم نداشته است و 

اواخر سلطنت رضاخان باشد به ھر حال رود که این بازداشت ناشی از تضاد سیاست آلمان و انگلیس در  احتمال می

در مدتی که در . شود بیش از سه یا چھار ماه به طول نمی انجامد انجام می ١٣١٩این بازداشت که در تیر ماه سال 

آزادی مصدق از تبعید بیرجند با شفاعت شخصی ] ۶.[بیرجند بازداشت بوده آشپز مخصوص ھم ھمراه او بوده است

که یک نفر سوسئیسی و از جاسوسان انگلیس است این شخص که از ] ٧[گرفته است صورت» ارنست پرون«بنام 

آورد و او ھم دوباره  با دربار رضاخان ارتباط داشته است وسائل آزادی مصدق را فراھم می) شاه مخلوع(طریق ولیعھد 

ن باید گفت که این برای شناخت بیشتر ارنست پرو. کند به استراحتگاه ھمیشگی خود یعنی احمدآباد مراجعت می

ھمان کسی است که پس از اشغال ایران توسط متفقین جاسوس رسمی انگلیسھا بوده است و دستگیری آیت اهللا 

گیرد و به ھمین جھت بود که پس از پیروزی نھضت  کاشانی و سایر آزادیخواھان از طرف انگلیسھا زیرنظر او صورت می

ولی او با لیت و لعل از ] ٨[کند اضای اخراج ارنست پرون را از مصدق میاهللا کاشانی رسمًا تق آیت ١٣٣٠ملی در سال 

  . کند این کار جلوگیری می

   

  

  

  

  ـ نقش مصدق در مجلس دوره چھاردھم  ٨

  

خاک وطن ما را به بھانة لزوم ) انگلیس ـ آمریکا ـ شوروی(که ارتشھای متفقین  ١٣٢٠در سالھای پس از شھریور 

دولت استعمارگر انگلیس که در بین رجال سرسپرده ایرانی عوامل زیادی داشت از . کرده بودند مقابله با آلمانھا اشغال

نفوذ نظامی خود بھره گرفت و درصدد قلع و قمع آزادیخواھان و گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود برآمد و به 

دانی کرد در ھمین ایام بود که چیزی ھمین منظور صدھا نفر از آزادیخواھان را دستگیر و در پادگانھای نظامی خود زن

بنام انتخابات دوره چھاردھم مجلس آغاز شد و به طوری که شاه مخلوع در آخرین کتاب خود اعتراف کرده است سفیر 

مصدق نیز ] ٩.[انگلیس در ایران یک لیست ھشتاد نفری را به دولت تسلیم کرد و انتخاب شدن آنھا را درخواست کرد

ظاھرًا به دور بود و برای او وجاھت کافی دست و پا کرده بودند در این انتخابات رسوا بعنوان که مدتھا از سیاست 

اهللا کاشانی که به علت تعقیب از طرف افسران  شود و اما در ھمین زمان مرحوم آیت نمایندة اول تھران وارد مجلس می

شود ولی به دستور انگلیسھا اعتبارنامه او  میبرد نیز بعنوان نماینده تھران انتخاب  انگلیس در حال اختفا بسر می

شود و به  شود و پس از چندی دستگیر و به طرز وحشیانه و غیرانسانی در اراک و کرمانشاه زندانی می ابطال می

و اما مصدق که برای اجرای نقشھای خاصی وارد این . یابد مدت دو سال و چھار ماه این بازداشت غیرقانونی ادامه می

ای به مسئله ابطال  کند و ھیچ اشاره شود اعتراضی به بازداشت آیت اهللا کاشانی و سایر آزادیخواھان نمی مجلس می

این سکوت مطلق به نفع چه سیاستی بود؟ مسلمًا به نفع ھمان سیاست . اعتبارنامة او از طرف انگلیسھا نمی نماید

یخواھان ایران وحشت داشت مصدق در عوض به اهللا کاشانی و سایر آزاد انگلیس که از فعالیت ضداستعماری آیت

کند و با بحثھای طوالنی در این قضیه و دادن شعارھای توخالی برای  اعتبارنامه سیدضیاءالدین طباطبائی اعتراض می

مصدق برای . کند و پس از چندی شاه مخلوع به او پیشنھاد سمت نخست وزیری را می. کند خود کسب وجھه می

] ١٠[باشد وزیری او می شود که شرط اول آن موافقت سفارت انگلیس با نخست رط قائل میپذیرش این پست سه ش
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جوئی ھای دیگری از پذیرش  ولی از آنجایی که قرار بود نقش حساسی بدست مصدق در مجلس اجرا شود با بھانه

پذیرد که در  میکند که در صورتی سمت نخست وزیری را  کند از جمله در مجلس اظھار می این سمت خودداری می

مجلس نیز . صورت عدم امکان انجام مسئولیت و استعفا از نخست وزیری بتواند مجددًا بعنوان نماینده به مجلس برگردد

رود شاید علت اصلی این باشد که کسان  پذیرد ولی مصدق باز ھم به بھانه دیگری طفره می این شرط را عمًال می

السلطان بیات منظور سیاست انگلیس را تأمین  ساعد مراغه ای و یا سھام دیگری که کاندیدای این سمت بودند مثل

والحق ھم توانست در این مجلس خدمات . کردند و احتیاج نبود که شخص مصدق سنگر پارلمان را ترک نماید می

  . کنیم شایسته ای به سیاست استعماری انگلیس بکند که ما برای نمونه چند مورد آن را ذکر می

   

  

  

  

  

  ف ـ طرح تحریم امتیاز نفت ال

  

موقعیت خاص کشور ما و نفوذ سیاستھای بیگانه ھمیشه باعث کشمکش بین قدرتھای خارجی برای تصاحب و غارت 

باشد که  ثروتھای ملت ما بوده است این رقابتھا و کشمکشھا زیربنای بسیرای از حوادث تاریخ یک قرن اخیر ما می

در روزھایی که جنگ جھانی دوم با شکست آلمانھا و . یخ ما امکانپذیر نیستبدون توجه به آن، تحلیل حوادث تار

پیروزی متفقین در شرف اتمام بود، دولتھای متفقین یعنی انگلیس و آمریکا و شوروی که فاتح جنگ شده بودند ھر یک 

اشغال تجاوزکارانه  درصدد کسب امتیازات جدید و بدست آوردن حداکثر ممکن از غنائم جنگ بودند کشور ما نیز مورد

یافت به  کردند که نفوذ نظامی خود را که عنقریب خاتمه می متفقین قرار گرفته بود و این ارتشھای متجاوز کوشش می

دولت شوروی با برپا کردن حزب توده بعنوان ستون پنجم خود و با تکیه بر آن . نفوذ سیاسی و اقتصادی تبدیل کنند

کرد تا بتواند غنیمتی معادل آنچه انگلیسھا در اختیار داشتند یعنی امتیاز نفت  را میتقاضای امتیاز نفت شمال ایران 

در این شرایط . نفس آمریکا نیز تقاضای امتیاز نفت بلوچستان را مطرح ساخته بود و امپریالیسم تازه! جنوب به چنگ آورد

بردند  الھای زندان انگلیسھا بسر میچ که مملکت تحت اشغال متفقین و رجال و آزادیخواھان واقعی ملت در سیاه

مجلس دوره چھاردھم که اکثریت قریب به اتفاق آن از عوامل استعمار انگلیس تشکیل شده بود نقش دفاع از منافع 

سازی ماھرانه ابتدا  انگلیس و کنار زدن رقبای جدید یعنی آمریکا و شوروی را به عھده گرفت و برای این منظور با صحنه

و سپس ! لی راجع به ضررھای اعطای نفت بھخارجیان کرد که مورد تأیید کامل مجلس قرار گرفتمصدق نطق مفص

طرحی به قید دو فوریت در جلسه بعد به مجلس تقدیم کرد که به موجب آن ھیچ دولتی در ایران حق مذاکره با دولت 

ای ھم به این  بود که اگر مذاکره بینی شده خارجی برای دادن امتیاز نفت را نداشته باشد و حتی در این طرح پیش

شود و نخست وزیر و وزیر و معاون او عالوه بر محکومیت به سه تا ھشت سال حبس  منظور بشود جرم محسوب می

» کافتارادزه«این طرح در روزھایی تقدیم مجلس شد که . شوند مجرد به طور دائمی از خدمات دولتی منفصل می

با دولت برای کسب امتیاز نفت به ایران آمده بود و دولت ایران را برای دادم امتیاز نماینده دولت شوروی برای مذاکره 

پیش بینی ) یعنی نصب منافع برایدولت ایران و نصف دولت شوروی(نفت که در آن تقسیم منافع به طور پنجاه پنجاه 

این . زی نزدیک به چھارده درصد بودداد زیرا زیرا در امتیاز نفت جنوب سھم دولت ایران چی شده بود تحت فشار قرار می
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بود که مصدق بالفاصله دست به کار شد و طرح تحریم امتیاز نفت را با قید دو فوریت به مجلس داد، مجلسی که 

اکثریت آن در اختیار انگلیسھا بودند بالفاصله با تصویب فوریتھا وارد بحث در اصل طرح شدند چند نفر نماینده حزب توده 

احساس کردند این طرح برای ناکام ساختن امتیاز ) ایرج اسکندری ـ دکتر کشاورز ـ دکتر رادمنش(دند که در مجلس بو

موردنظر شوروی است در مقام مخالفت برامدند و آنچه در توان داشتند برای یک جلسه تأخیر در تصویب این طرح به کار 

ار تمام به ھمراھی ھمان اکثریت تصویب طرح را بردند تا بلکه بتوانند از غافلگیری خارج شوند ولی مصدق با اصر

در ھمان موقع روزنامه . خواستار بود و سرانجام در ھمان جلسه با اکثریت کامل طرح تحریم امتیاز نفت به تصویب رسید

اکنون باید دید این طرح ... «: در خصوص این قانون چینن نوشت ١٣٢٣آذر  ١٩مورخ  ١۴۴ایران ما در سر مقاله شماره 

اول مطلبی که به ذھن ھر کس پس از . ه فوایدی برای ملت دارد و چه تأثیری در سیاست خارجی خواھد داشتچ

یعنی این طرح آقای دکتر مصدق ) شرکت نفت انگلیس(رسد حفظ منافع نفت جنوب است  فھم منفی این الیحه می

سازد موضوع  ت کامًال راحت و آسوده میفعًال خیال کمپانی نفت جنوب را از ورود رقیبھای گردن کلفت به میدان نف

رسد عدم اعتماد نمایندگان مجلس به نخست وزیری است که به او رأی اعتماد  دیگری که بعد به ذھن می

  ] ١١.[»دھند می

   

  

او با این عمل خود را طرفدار ملت و مخالف اجنبی . حقیقتًا تصویب این طرح را باید یکی از شگردھای مصدق دانست

اند که از این امر بعنوان یک سابقه درخشان برای مصدق  د و ملی گرایان وابسته نیز ھمیشه سعی کردهجلوه دا

برداری کنند و چه بسا افرادی ھم به علت عدم آشنایی با عمق جریانات تاریخ معاصر فریب این تبلیغات را خورده  بھره

گر انگلستان در پشت پرده،  یاست مکار و حیلهبینیم س کنیم می باشند ولی ھنگامی که ما به اسناد مراجعه می

سازی را به عھده داشته است و آنچنان ماھرانه عمل کرده است که بعد از گذشت سالھای  گردانندگی این صحنه

کرد که طرفدار سیاست موازنه منفی است  مصدق ادعا می. طوالنی ھنوز دست او و عوامل او خوانده نشده است

دید به ھیچ کشور خارجی ندھیم و البته الزمة این سیاست این بود که امتیازات موجود را که یعنی ما باید امتیاز ج

کشورھای اجنبی با زور و تزویر گرفته بودندلغو کنیم ولی آیا مصدق ھیچگاه به این سیاست عمل کرد؟ از جمله در 

نام آقای غالمحسین رحیمیان در جلسه رابطه با ھمین قانون تحریم امتیاز نفت یکی از نمایندگان مجلس چھاردھم به 

  : ای را به مجلس پیشنھاد نمود که در مقدمة آن چنین امده بود ماده واحده ١٣٢٣آذر  ١٢

  

خاطر نمایندگان و عموم افراد ایرانی آگاه است که واگذاری امتیاز نفت جنوب به شرکت دارسی نیز در دورة ... «

ان صورت گرفته و کلیه شرایط آن به زیان کشور بوده و متأسفانه تمدید و استبداد و برخالف مصلحت و رضایت ملت ایر

در موقعی به ملت ایران تحمیل شده است ) یعنی در دوران سلطنت رضاخان(تجدید امتیاز مزبور نیز در زمان دیکتاتوری 

و تمدید آن نیز به طور یقین  که برای مجلس و ملت ایران ھیچگونه آزادی فکر و زبان و قلم حاصل نبوده و بالنتیجه تجدید

نامشروع و به ضرر ایران صورت گرفته و در این معامله اجباری و غیرقانونی ملت ایران به شرحی که جناب آقای دکتر 

نظر به عملیات مفروضه و نظر . اند میلیاردھا متضرر گردیده است مصدق در نطق ھای خودشان در مجلس تصریح نموده

  : کنم  حفظ منافع ملی ماده واحده زیر را به قید دو فوریت پیشنھاد می به اھمیت موضوع و لزوم
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ماده واحده ـ مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی واگذار شده و در 

برای اینکه این طرح در مجلس  .»نماید اند به موجب این قانون الغاء می موقع دیکتاتوری آن را نیز تمدید و تجدید نموده

ای از نمایندگان را جلب کند و به ھمین منظور ابتدا این طرح را به مصدق  مطرح شود پیشنھادکننده باید موافقت عده

و این بود معنی ] ١٢![نماید ولی مصدق از امضای این طرح خودداری نمود دھد و تقاضای امضاء کردن آن را می می

کرد و ھیچ جای تعجب نیست که اگر مجلس چھاردھم که  مصدق ادعای پیروی از آن را می که! سیاست موازنه منفی

اکثریت قریب به اتفاق اعضای آن در ظرف یک نصف روز قانون تحریم امتیاز نفت را تصویب کرده بودند حاضر نشدند که 

عضای این مجلس از عوامل سیاست حتی طرح الغاء امتیاز نفت جنوب را امضاء کنند زیرا به طوری که گفتیم اکثریت ا

به عنوان نمایندة اول تھران وارد مجلس ! انگلیس بود و مصدق نیز برای کارگردانی ھمین اکثریت با وجھة ملی

چھاردھم شده بود، ما در تشریح حوادثی که بعد از این اتفاق افتاد پیروی مصدق و ھمین اکثریت را در مجالس دوره 

پیروان این سیاست ھمیشه به سیاستھای مخالف . ست انگلیس بیان خواھیم کردپانزدھم و شانزدھم از سیا

اند ولی این مخالفتھا از زاویه منافع سیاست غرب و باالخص  اند و در ظاھر خود را ملی و طرفدار وطن قلمداد کرده تاخته

ه به سیاستھای غرب انگلستان بوده است چنانکه جریان دیگری ھم ھمیشه در تاریخ معاصر وجود داشته است ک

و در این میان تنھا جریان تاریخی که از دریچه منافع ملت ! حمله کرده است ولی البته از زاویه منافع سیاست شوروی

ھا برخاسته و با تبعیت از فکر  اند که از متن توده مسلمان ایران مبارزه کرده است ھمان نیروھای اسالمی بوده

ھای  اند که البته این جریان اصیل مورد حمالت و توطئه و نه غرب استوار ساخته اسالمی مبارزه را براساس نه شرق

  . عوامل ھر دو سیاست وابسته قبلی و اربابان آنھا نیز قرار گرفته است

   

  

  

  

  ب ـ قضیه دکتر میلیسپو 

  

دن نفت و توسعه در مقابل سیاست ریشه دار استعمار انگلیس و شوروی به تدریج آمریکا نیز برای بدست آوردن معا

سیاست آمریکا بخصوص با استفاده از احساسات ضد . نفوذ سیاسی خویش وارد صحنه سیاست ایران گردید

کرد برای خود جای پایی باز کند بدیھی است که عوامل  انگلیسی و ضدروسی که درمیھن ما وجود داشت کوشش می

دادند برای ثروتھای بیکران نفت ایران  بودند و اجازه نمی نفس در ایران بیمناک استعمار انگلیس از حضور امریکای تازه

از جمله وقتی . شریکی پیدا کنند و به ھمین جھت ما شاھد برخوردھای سیاست آمریکا و انگلیس نیز ھستیم

به  ای از مستشاران خود را به ایران بفرستند انگلیسھا درصدد مقابله برامدند زیرا این افراد آمریکائیھا توانستند عده

یکی از مستشاران امریکائی که برای اصالح امور مالی استخدام . عناوین مختلف مزاحم سیاستھای انگلیس بودند

شده بود دکتر میلیسپو بود که به علت دخالت در امور شرکت نفت انگلیس و کوشش برای کسب امتیازات نفت به نفع 

وانف در تاریخ نوین ایران چند نمونه از مداخالت میلیسپو علیه ای. آمریکائیھا موجب ناراحتی شدید انگلیسھا گردیده بود

میلیسپو قبل از ھر چیز سعی داشت که نفت شمال ایران را بدست «: گوید انگلیسھا را نشان داده است از جمله می

سازد او کرد که بر مواضع انگلستان در ایران لطمه وارد  کمپانی ھای نفتی آمریکا بسپارد به این جھت وی کوشش می
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  ] ١٣.[»...نمود  کرد و در راه پیشرفت و توسعه فعالیت آن مانع ایجاد می در امور کمپانی نفت انگلیس و ایران دخالت می

  

  : گوید و در جای دیگر می

  

به کمک نمایندگان وابسته به  ١٩۴۵نفوذ روزافزون امپریالیسم آمریکا در ایران، امپریالیسم انگلستان را که تا سال «

کرد تا قبل از نخست وزیری احمد قوام، انگلیسھا  در مجلس می کوشید تا میلسپو را از ایران براند، ناراحت می خود

کردند ولی پس از  ھای گذشته مانند ساعد، صدر و حکیمی را تمام و کمال خود تعیین می دستورالعملھای کابینه

  ] ١۴[»...وضع خود عقب راندندکم انگلیسھا را از م نخست وزیری احمد قوام، امریکائیھا کم

   

  

  

در چنین شرایطی است که مصدق با ھمکاری ھمان اکثریت انگلیسی مجلس چھاردھم در جھت منافع انگلیسھا 

السلطان بیات  شود و ھنگامی که سھام برای خنثی کردن فعالیتھای میلسپو و اخراج او از ایران وارد عمل می

شود ھنگام طرح برنامه  وزیری می ور انگلیسھا در ایران بود کاندیدای نخستخواھرزادة خود مصدق که از عوامل مشھ

دولت بیات در مجلس، مصدق موافقت خود را با کابینه مزبور به این شرط نمود که قانون مربوط به اختیارات میلیسپو 

سرانجام با ھمدستی و ! السلطان بیات نخست وزیر واقع گردید ملغی شود و البته این شرط مورد قبول آقای سھام

نفس  و موقتًا استعمار انگلیس از شر رقیب تازه] ١۵[مصدق و بیات قانون لغو اختیارات میلیسپو به تصویب مجلس رسید

  ! خود یعنی امپریالیسم آمریکا نجات یافت

   

   

   

   

  

  

  :ھا نوشت پی

  

  . ۴٣٢سالة ایران ـ جلد سوم ـ حسین مکی ـ ص  ٢٠تاریخ ]. ١[

  

  . ۴۴٨ق ص مرجع ساب]. ٢[

  

زندگینامه مصدق «برای شناختن بیشتر میزان ثروت مصدق السلطنه رجوع شود به بخش ھفتم از کتاب ]. ٣[

  . ١٢۶تا  ١٢١صفحات » السلطنه

  

]۴ .[  
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  . ۵۶ـ ص  ١موازنة منفی ـ ج]. ۵[

  

اننده اتومبیل ـ مؤلف در ھمین قسمت اضافه کرده است که ر ١٧نطقھای دکتر مصدق ـ تألیف حسین مکی ـ ص ]. ۶[

  ! مصدق یک نفر انگلیسی و از اتباع ھندوستان بوده است

  

  . ٢٣ھمان مرجع ص ]. ٧[

  

خبر ـ از . اهللا کاشانی تقاضای اخراج ارنست پرون را کرده است آیت ١٣٣١ر  ٨ر  ٣٠ـ  ٢۵٢٧روزنامه داد ـ شمارة ]. ٨[

اهللا کاشانی و دکتر مصدق در حدود بیست  ود آیتش اهللا کاشانی ھفته گذشته به خانه دکتر مصدق تلفن می منزل آیت

کنند یکی از محارم آقای کاشانی که در منزل ایشان از این مذاکرات باخبر شده به  دقیقه با ھم تلفنی مذاکره می

اهللا کاشانی با نخست وزیر درباره یک نفر سوئیسی بنام  خبرنگار ما اظھار داشت که قسمت اعظم مذاکرات آیت

ارنست پرون یکی از اتباع دولت سوئیس است که از چندین سال پیش در ایران بسر . بوده است» ارنست پرون«

کسی که در منزل کاشانی . کند برد و به نفع دیپلماسی انگلیس و شرکت سابق نفت، جاسوسی و فعالیت می می

دانم که این شخص  من مصلحت نمی با این گزارشھا،«: اهللا گفتند گوید که آیت حضور داشته و ناظر این مکالمه بوده می

آقای کاشانی چند دقیقه به » .کند او علنًا برای سقوط دولت شما فعالیت می... بیش از این در خاک ایران بماند

اگر شما ھم با ... دانم، آقاجان  آخر من نمی«: آلودی گفتند اظھارات مخاطب خود گوش داده و سپس با لحن اعتراض

کنند از جان مردم چه  گیرد این مقاماتی که با اخراج او مخالفت می را این کار صورت نمیاخراج او موافقید پس چ

  » .خواھند می

  

  . ۶٠پاسخ به تاریخ ـ ص ]. ٩[

  

  . ـ چاپ فرانسه ۶٠کتاب پاسخ به تاریخ ـ نوشته شاه مخلوع ـ ص ]. ١٠[

  

  . ٢٢۵تا  ١٩٩کی استوان ـ مرجع سابق ـ ص ]. ١١[

  

  . ٢٢٣منفی ـ کی استوان ـ ج اول ـ صفحه سیاست موازنة ]. ١٢[

  

  . ـ چاپ جیبی ـ ترجمه تیزابی ۵٩ایوانف ـ تاریخ نوین ایران ـ صفحه ]. ١٣[

  

  . ١٣٣ایوانف ـ تاریخ نوین ایران ـ صفحه ]. ١۴[

  

  . ـ جلد اول ١٠٩موازنة منفی ـ کی استوان ـ صفحه ]. ١۵[
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  ...ادامه دارد

  

  


