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 ) ١(ھره حقیقی دکتر محمد مصدق چ

  شھید حسن آیت 

  يمالسا بالقنا دانسا زكرم : عبنم

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

ھایی که ھنوز که ھنوز است به درستی مورد بررسی و  تاریخ ایران پر است از حوادث و ماجراھا و شخصیت :اشاره

اما بسیاری از ماھا . یکی از آن اشخاص، دکتر محمد مصدق از رھبران جبھه ملی ایران است. رار نگرفته اندمداقه ق

ی  برای شناخت درست و بھتر از این شخصیت، متن زیر را که نوشته. اطالعات درست و کاملی از این شخصیت نداریم

 .دھیم ترم سایت قرار میاست طی چند شماره در اختیار شما خوانندگان مح» شھید حسن آیت«

   

   

  

  ـ وضع خانواده١

او یکی از فرزندان خاندان قاجار بود که . اند مصدق از یک خانوادة فقیر و یا حتی متوسط نبود برخالف آنچه شھرت داده

توانست مدافع  این خانواده نمی. ھای ملت ما مربوط به ھمین خاندان است ماندگی ھا و عقب قسمت اعظم بدبختی

ملت محروم باشد سالطین و شاھزادگانی که جز ظلم و ستم برای ما ثمری نداشتند و در تمام عمر در حقوق 

سیاستھای استعماری آنچنان بر آنھا مسلط بود که ھر امتیازی را با دادن باج و . بردند عیاشی و بی خبری بسر می

آزادیخواھی او از قبیل آزادیخواھی . اشدمصدق نمی توان از کل این خانواده جدا ب. کردند رشوه از آنھا اخذ می

به . ای که با نیرنگ استتار شده بود شاه بود ولی با پوشش آراسته شاه و محمدعلی شاه و مظفرالدین ناصرالدین

خواھان طرفدار انگلستان به سفارت انگلیس پناھنده شدند، مصدق السلطنه نیز در خانة منشی  ھنگامی که مشروطه

و چندی بعد به عضویت دارالشوری استبداد در ] ١[شود وست صمیمی او بوده است مخفی میسفارت انگلیس که د

  :قسمتی از تقریرات او در این زمینه به شرح زیر است. آید می

شاه چندی پس از بمباران مجلس، تصمیم گرفت که مجلس دیگری برپا کند و مردم را به داشتن مجلسی  محمدعلی«

آن مجلس را به دالرالشوری کبری موسوم . شود راضی نماید مقام مجلس شورای ملی می کرد قائم که خود تصور می

منشی ) برادر مصدق(الدوله واالتبار  حشمت. کرد و محل آن را عمارت خورشید، محل فعلی وزارت دارایی قرار داد

نگرانی و تشویش دراورد کرد برای اینکه مرا از  شاه که در دستگاه او از آزادیخواھان حمایت می مخصوص محمدعلی

مرحوم مشیرالسلطنه صدراعظم، مجلس . دستخطی ھم برای عویت من در مجلس مزبور صادر کرد و برایم فرستاد

من فقط در ھمان یک جلسه در آن . الملک به ریاست آن از طرف شاه منصوب شد مذکور را افتتاح کرد و مرحوم نظام

  ]٢[».مجلس حاضر شدم

   

لسلطنه یکی از مالکین بزرگ و اشرافی بود و ده بزرگ او در احمدآباد قسمتی از ثروت عظیم او را از نظر مالی مصدق ا

به صورت منزل شھری و امالک و مستغالت ) فلسطین(قسمتھای زیادی از خیابان کاخ . تشکیل می داده است

ه ادارة اصل چھار ترومن که النة استیجاری او بود که از جمله یکی از این ساختمانھا را در زمان نخست وزیری خود ب

در مجموع اگر ثروت مصدق مورد براورد دقیق قرار گیرد یکی از ثروتمندان . امریکا در ایران بود اجاره داده بود جاسوسی

توانست غمخوار ملت فقیر و محروم باشد و چگونه ممکن  چنین فردی چگونه می. آید بزرگ عصر خویش به حساب می
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انقالبی که عدل علی را پیشوای خود . دوران انقالب اسالمی به عنوان الگو معرفی شوداست چنین شخصی در 

مصدق برای کتمان ثروت خود بخشھایی از آن را به ظاھر وقف . داند و به دنبال عدالتی از نوع مظھر علی است می

اقعیت آن حتی پس از پیروزی بیمارستان نجمیه کرد ولی این قضیه پوششی برای فعل و انفعاالت مالی بود که ھنوز و

  .انقالب مسخص نشده است

   

   

  

  ـ ارتباط با شبکه فراماسونری٢

اند  یکی از عناصر برجسته استعمار که از پیشقراوالن وارد کردن فرھنگ استعماری مغرب زمین در ایران بوده

. ت و ادمین در میھن ما آغاز کردو دفاع از انسانی» اومانیسم«خان است که مکتب فراماسونی را تحت عنوان  میرزاملکم

ھر چند شعارھای این گروه فریبنده است ولی آنچه از نظر تاریخی مشخص شده اینست که فراماسونھا جاده صاف 

به ھمین جھت است روزنامه سیاسی و استبدادی این شخص که با سلطنت قاجار به . اند کن استعمار غرب بوده

لندن » کمپانی انطباعات شرقی«کرد رسمًا در تشکیالت  مخالفتھایی می منظور برقراری حاکمیت سیاست انگلیس

شد که چاپخانة رسمی وزارت مستعمرات انگلیس بوده است و ھمینطور قرارداد خائنانه رویتر که مملکت را  چاپ می

خانه که ضمنًا ریاست لژ فراموش] ٣[خان طراحی شده است یکجا تحویل انگلیسھا داده است بوسیله میرزاملکم

صدر مشروطیت و بعد از آن وابسته به ھمین شبکه ! دار بوده است و اکثر رجال را در ایران عھده» مجمع آدمیت«

خان است و مثل بسیاری از فراماسونھای  مصدق السلطنه از جمله لبیک گویان به ندای فراماسونی ملکم. ھستند

پیوندد و سوگند وفاداری مادام العمر یاد  به لژ آدمیت می ھا ھا و سلطنه مشھور نظیر فروغی و سپھساالر و سایر دوله

  :تواند روشنگر حقایق تاریخ ما باشد کند که برای روشن شدن بیشتر موضوع توجه به متن این سوگندنامه می می

   

  نامه فراماسونری دکتر محمد مصدق متن قسم

هللا ساکن طھران از صمیم قلب مضمون شرح ذیل ا ھدایت این بنده درگاه محمدبن ١٣٢۵به تاریخ بیستم جمادی االول 

کنم که این پروردگار عالم اقرار دارم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده و در ادای این حقوق و ایم  عرض می

خورم که شأن و حقوق این  موھبت عظمی ھر قصوری که کرده باشم االن در حضور تو و به حق تو و قدرتت قسم می

در ھر مقام مادام الحیاة با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه دارم و ھر گاه از تعھد خود نکول نمایم دسته شریفه را 

السلطنه ضمانت آدم فوق بر عھدة آدمیت این  از فیض رحمت و پناه آخرت حضرتت بی نصیب بمانم تاریخ فوق مصدق

  .جانب از فرائض ضمه عالم آدمیت است به تاریخ فوق است

   

   

   

ی آنکه به میزان ارادت مصدق السلطنه به افکار ماسونی و سرکردگان گروه آن بیشتر آشنا شویم دفاع مصدق از برا

کند عینًا از سخنان خود او از مذاکرات مجلس شورای ملی در  ملکم خان را که از او به عنوان یک رجل خیرخواه یاد می

  :کنیم نقل می ١٢۴شمارة  ١٣٠۶مھر  ٣٠
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بایستی تمام اختیارات  جات ملکم را بخوانید ببینید اگر ناصرالدین شاه یک نفر آدم عاقلی بود می شما نوشته... «

شاه بود ولی چون نکرد و چون یک  چون آنچه او گفت به خیر مملکت و به خیر ناصرالدین. خودش را به ملکم واگذار کند

  ]۴[»....کردند رفتند ملکم را بد می ھایی بودند که در واقع مخالف با عقیده ملکم بودند آنھا می دسته

العمر که به قول خودش به این دسته شریفه فراماسونی یاد  ارادت مصدق به ملکم خان و سوگند وفاداری مادام

کند ناشی از ارتباط محکم خانوادگی او با عوامل مرموز استعمار است که بعدھا به عنوان ھزار فامیل شناخته  می

به عنوان . دادند سالیان درازی در خدمت استعمار به زندگی نامردمی خویش ادامه می شدند و چون غدة سرطانی

خان بوده  العابدین امام جمعه است که از فراماسونھای وابسته به لژ ملکم رسید زین نمونه زن مصدق دختر می

. برادرزادة زن مصدق استدکتر سیدحسن امامی امام جمعة اخیر تھران که از رؤسای لژ فراماسونی بود نیز ] ۵.[است

مصدق خواھری داشت به نام دخترالملوک که زن عضدالسلطان از وابستگان تشکیالت ماسونی است و ھمین شخص 

مصدق از ھمین طریق به خانوادة شاھزاده فرمانفرما که از بستگان . معرف مصدق برای ورود به لژ آدمیت است

طان بیات که از عمال سابقه دار انگلیسھا و نخست وزیر ایران بعد از السل سھام. انگلیسھا در ایران است مرتبط است

دکتر متین دفتری که نخست وزیر دورة رضاخان و سناتور . بوده است خواھرزادة مصدق است ١٣٢٠شھریور سال 

مثل (السلطنه نسبت خانوادگی نزدیک  دکتر علی امینی و قوام. دائمی دوران طاغوت بوده داماد مصدق است

با مصدق دارند و با این پیوندھای مستحکم خانوادگی ارتباط مصدق به فراماسونھا و عوامل سیاستھای ) خالهپسر

  ]۶.[غرب دیگر جای تعجب نیست، اگر مرتبط نبود باعث تعجب بود

   

   

  :ـ مشاغل دولتی مصدق٣

که مصدق از ھمان ابتدای جوانی در رأس بسیاری ھا از پستھای ھمین وابستگی خانوادگی به ھزار فامیل موجب شد 

ھای حساس حکومتھای فراماسونی و وابسته به  حساس قرار گیرد و در سمت استاندار و وزیر و وکیل مجلس از مھره

 آید که سوابق مصدق را مخفی نگاه دارند امروزه کوشش بسیار به عمل می. استعمار انگلیس بعد از شمروطیت گردد

شود و حال آنکه ما در این تحقیق مختصر خواھیم دید که در طول دوران سیاه  و فقط از نقش او در مسئلة نفت یاد می

آباد و سبز و خرم خود یعنی احمدآباد در  نظام طاغوت مصدق ھمیشه در رأس قدرت بوده است و یا در اروپا و یا در ده

! این حال از چنین عنصری یک فرد انقالبی و در خدمت طبقات محروم برده است و با حال رفاه کامل و آرامش به سر می

  .اند به خورد ملت مسلمان ما داده

   

   

   

  الف ـ استانداری فارس و ھمکاری با پلیس جنوب

این خانواده تمام مقامات و پستھای حساس مملکتی را در میان . مصدق السلطنه چنان که دیدیم از خانواده قاجار بود

برای مثال شاھزاده فرمانفرما که یکی از رجال فاسد و از وابستگان . وادة سلطنتی تقسیم کرده بودنداعضای خان

خدمات این شخص در تحکیم نفوذ سیاسی و . سیاست انگلیس بود به سمت استانداری فارس تعیین شده بود

حدی که انگلیسھا بعد از نظامی انگلیس در منطقة فارس و به طور کلی جنوب ایران مشھور خاص و عام است به 

که برای تقسیم ایران به دو منطقة نفوذ بین روسیه و انگلیس صورت  ١٩٠٧مأیوس شدن از تحمیل قرارداد منحوس 
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گرفت درصدد برامدند با جدا کردن فارس و خوزستان و کرمان و بلوچستان از ایران این شخص یعنی عبدالحسین  می

ولی آزادیخواھان تھران و فارس با مبارزة سرسختانه ای ] ٧.[ل منطقه منصوب کنندمیرزا فرمانفرما را به عنوان حاکم ک

معذالک فرمانفرما قشون نظامی انگلیس را در منطقة فارس تحت عنوان پلیس جنوب به . این نقشه را خنثی ساختند

ایران به حدی بود که سلطة انگلیسھا در جنوب . رسمیت شناخت و ژاندارمری فارس را تحت سلطة انگلیسھا قرار داد

کردند و پس از خاتمه مأموریت فرمانفرما در فارس مصدق  استانداران فارس زیر نظر مستقیم انگلیسھا انجام وظیفه می

السلطنه از اروپا به طرف ایران حرکت کرد و علیرغم کمی سن و سال او و با وجود جنایات زیادی که دایی او یعنی 

و مردم از این خانواده متنفر بودند به علت حمایت بی دریغ انگلیسھا وقتی مصدق از طریق فرمانفرما در فارس کرده بود 

! سازی کردند که مردم شیراز از دل و جان بوشھر وارد شیراز شد دستھای آشکار و پنھان انگلیسھا طوری صحنه

  :نویسد خواھان مصدق السلطنه ھستند به طوری که نویسندة کتاب زندگینامة او می

جوانی که در قنداق ترمه بزرگ شده ھم بدون مقدمه و بدون اینکه مردم فارس او را دیده و یا سخنانش را شنیده . ..«

و » قوای ملی«دھد که به  ھایش را خوانده باشند به آنھا تکیه کرده و به مرکزنشینان قاجاریه اطالع می و یا نوشته

شود و مردم شیراز که به  نیروی مردم و قوای ملی والی میمتکی است نه به مرکزنشینان و فقط با » مردم فارس«

خواھند و سرانجام دکتر محمد مصدق با دست پنھانی  دستور قنسول انگلیس تھییج شده بودند با جان و دل او را می

  ]٨.[»شود سیاست انگلیس در فارس به سمت والی گری انتخاب و مشغول کار می

   

   

  

فرما روابط بسیار نزدیکی با انگلیسھا داشتند و در مقابل پلیس نظامی انگلیس ھم مصدق السلطنه و دایی او فرمان

کند که روابط خود را با انگلیسھا انکار کند و استدالل  مصدق کوشش می. این استانداران را در کنف حمایت خود گرفتند

به این قسمت از عبارت ! ایم شتهاو اینست که نه من و نه دایی من ھیچکدام نامه رسمی به فرمانده پلیس جنوب ننو

  :تقریرات او توجه نمائید

اگر چنین خبری بود . نوشته است که من پلیس جنوب را به سمیت شناختم، آقا دروغ است] ٩[اینکه، لسان سپھر«

سرھنگ «دار به  نه فرمانفرما و نه من ھیچکدام یک کاغذ رسمی مارکدار نمره. کردند خود انگلیسھا ھزار بار منتشر می

  ]١٠.[»کند کجاست؟ چطور بدست لسان سپھر رسیده است آن کاغذھا که ادعا می. ننوشتیم» فریزر

حافظه است در جای دیگر از ھمین کتاب، مصدق  که کتمان حقیقت، ھمیشه ممکن نیست و دروغگو کم  ولی از آنجا

اورد  اند ولی مصدق ھیچ به روی خود نمی کند که فرمانفرما وثوق الدوله از انگلیسھا گرفته صحبت از رشوه ھایی می

مصدق در قسمتی از تقریرات . اند ھا را به فرمانفرما پرداخته که انگلیسھا در چه رابطه ای و رای چه منظوری این رشوه

  :نویسد خود می

شیراز بود  کنسول انگلیس در شیراز به من گفت که به فرمانفرما که در. اینھا برای پلیس جنوب خرجھایی کرده بودند«

وقتی که از ایالت . شد خالصه حدود پانصد، ششصد ھزار تومان می. ھرلک گویا ده ھزار روپیه بود. صدلک تعارف دادیم

ولی زمان فرمانفرما، یک . به قوام شیرازی ھم دادند! گفت تنھا من نگرفتم. فارس به تھران برگشتم به فرمانفرما گفتم

اینھا یک سند بدست . ھمة کارھا با سفارش بوده. ری و او ردوبدل نشدصفحه کاغذ در تمام مدت بین کنسولگ

زمان فروغی یک کاغذی به دولت نوشتند . خواستند از دولت ایران بگیرند انگلیسھا این پولھا را می. دادند انگلیسھا نمی

خواست  نبود، فقط می فروغی آدم پول بگیری. فوری به حساب نفت گذاشتند و از ایران کم کردند. و او ھم قبول کرد
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. داد الدوله تا پول نمی گرفت امتیازی نمی وثوق. کرد گفتند قبول می ھر چه می. سر کار باشد و ماه به ماه حقوق بگیرد

  ]١١.[»شان سر نگرفت و امتیاز نداد چندبار ھم سر ھمین عدم توافق در مبلغ، معامله

   

   

   

می به قنسول انگلیس نمی نوشتند ولی روابط سرسپردگی کامل آری فرمانفرما و مصدق السلطنه ھیچ یک نامة رس

دادند از فروغی عامل سرسپرده  ھایی را که به فرمانفرما می و ھمان رشوه. نسبت به استعمارگران انگلیسی داشتند

گرفتند و فروغی کسی است که ھمانند مصدق قسم نامة فرماسونری جامع آدمیت را امضاء  دیگرشان باز پس می

  .است کرده

نیروی (مصدق در حکومت وثوق الدوله و در شرایطی که جنوب مملکت ما تحت کنترل قوای نظامی پلیس جنوب 

. گذارد شود و دست انگلیسھا را در جنوب کشور باز می بود به سمت استانداری فارس منصوب می) نظامی انگلیس

اند  ال جنگ و ستیز با انگلیسھای اشغالگر بودهمصدق در مقام والی فارس و در شرایطی که مردم مسلمان فارس در ح

کند و اظھارات خود مصدق در تجلیل از انگلیسھا در مجلس  روابط بسیار دوستانه با مأمورین انگلیسی برقرار می

در زمانی که . چھاردھم به خوبی پیداست که تا چه حدی به توسعة نفوذ انگلستان در ایران عالقمند بوده است

] ١٢[تنگستانی پلیس انگلیسی جنوب را به دستور علمای نجف و شیراز در مخاطره قرار داده بودندمبارزان شجاع 

مصدق . کنند کنند و ناراحتی خود را از فرزندان شجاع تنگستان نزد او بیان می مأمورین انگلیسی به مصدق مراجعه می

ما خود . اینکه نسبت به شما کینه پیدا خواھند کرد ھا برنیائید برای گوید شما در مقام مقابله با تنگستانی به آنھا می

بھتر است در اینجا برای آشنایی بیشتر با این سابقة مفتضح مصدق . تا نظر شما تأمین شود  کنیم آنھا را مجازات می

  :به متن اعتراف خود او که در مذاکرات مجلس دورة چھاردھم ثبت شده است رجوع کنیم

ام، من  ام، من مأمورین بسیار شریف و وطن دوست از انگلستان دیده انگلستان دیدهبنده مأمورین خوب از .... «

ما حکم داده ایم (قنسول انگلیس آمد و به من گفت ) ماژورھوور(یک روز . مذاکراتی در شیراز و در تھران با اینھا دارم

گفتم چون این صحبتی که کردید نه . دگفت شما چرا حالتان بھم خور. من حالم بھم خورد) تنگستانی ھا را تنبیه بکنند

گوئید که پلیس جنوب  گفتم شما از پلیس جنوب شکایت دارید و می. گفت توضیح بدھید. نه در نفع ما! در نفع شما بود

شود،  در شیراز منفور است، پس وقاعی که شما پلیس جنوب را مأمور تنبیه تنگستان بکنید بر منفوریت آنھا افزوده می

اگر آنھا را . کنند من تصدیق دارم کنند من تصدیق می کنمف اگر بعضی از آنھا راھزنی می اگر شرارت می تنگستانی ھا

و من راضی نیستم ولی اگر من که والی ھستم آنھا را !! شوند پرستھا می پلیس جنوب تنبیه کند جزء شھدای وطن

یحات شما مرا قانع کرد شما کار خودتان را بکنید گفت تو! ام ام و کار صحیحی کرده تنبیه کنم به وظیفة خود عمل کرده

این سابقه است ! از من تشکر کرد) ماژور ھوور(بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و ! کنم من از شما تشکر می

  ]١٣.[»...که من با ماژور ھوور قنسول انگلیس دارم 

   

   

  

در صدد تغییر مصدق از سمت ) سپھدار رشتی(ومت وقت بی جھت نبود که وقتی پس از سقوط کابینه مشیرالدوله حک

آید قنسول انگلیس و فرمانده انگلیسی پلیس جنوب شرقی محرمانه از سفارت انگلیس تقاضا  استانداری فارس برمی
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توانست محبتھای مصدق و محیط امن و  زیرا نمی. کند که وسایل ابقاء مصدق را در استانداری فارس فراھم کند می

پرستان منطقه برای انگلیسھا بوجود اورده بود فراموش کند و در ھمین  که او با سرکوب آزادیخواھان و میھن آرامی را

رابطه است که وزیر مختار انگلیس در تھران یعنی مستر نورمان برای ادامة استانداری مصدق السلطنه وساطت 

  :کند وزیر ایران ارسال می کند و تلگراف زیر را به نخست می

   

   

  ـ ١٩٢٠نوامبر  ۴سفارت انگلیس «

دھد که از قرار تلگرافی که قنسول انگلیس مقیم  فدایت شوم ـ پس از استعالم از صحت مزاج و تقدیم ارادت زحمت می

اند آقای مصدق السلطنه از سقوط کابینة قبلی و تشکیل کابینة جدید قدری مضطربند که مبادا این  شیراز مخابره کرده

از قرار راپورتھایی که از . الزمه ھمراھی و مساعدت مقتضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا دارندکابینه در مواقع 

بخش بوده  در شیراز خیلی رضایت!) یعنی آقای دکتر مصدق(له  رسد حکومت معظم قنسول انگلیس در شیراز می

الیه  د نیست که دوستانه تلگرافی بمفریاگر حضرت اشرف صالح بدانند ب!) یعنی برای انگلیسھا استعمارگر غارتگر(

مخابره فرموده خواھش کنید که به حکومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوند ـ ایام شکوت مستدام باد ـ 

  ]١۴.[»مستر نورمان

   

دریغ کارگردانان سیاست انگلیس در ایران را از مصدق نشان داده مصدق در مقابل این سند رسواکننده که حمایت بی 

من یک آدمی بودم ... «: گوید شود و در توجیه حمایت سفیر انگلیس از خود می است به معاذیر بدتر از گناه متوسل می

) رشتی( ولی سپھدار!) یعنی مسلک فراماسونی(با مسلک من موافق بود ] ١۵[کابینة مرحوم مشیرالدوله! با مسلک

پس از اینکه مرحوم مشیرالدوله رفت من دیدم به حکم کی باید اطاعت . توانستم کار بکنم با مسلک من یکی نبود نمی

برای اینکه قنسول انگلیس عالقمند به تجارت خودشان بود و بنده وقتی وارد شیراز شدم راه بوشھر تا آباده به ... بکنم 

این راه را امن و منظم کردم و از کسی در ھیچ وقت و در مدتی که آنجا بودم یک کلی ناامن بود و من در ظرف چھل روز 

  ]١۶.[»...شاھی نگرفتم 

   

   

کنند و خیابانھا و بیمارستانھای ما را بالفاصله پس  آری این چھره مصدق ملی است کھملی ھا برای او سینه چاک می

ھاست که از مصدق السلطنه بعنوان یک شخصیت ملی از سال! کنند از پیروزی انقالب اسالمی بنام او نامگذاری می

خورد این است که از یک  شود ولی تناقض آشکاری که بعد از پیروزی انقالب به چشم می طرف عوامل غرب تبلیغ می

کردند مشغول پاکسازی شدند  طرف عوامل وابسته به استعمار انگلیس و آمریکا که در کسوت فراماسونی خدمت می

در دادگاھھای انقالب محکوم به اعدام شدند ولی از طرف دیگر وابستگان سیاست انگلیس و آمریکا که  و بعضًا حتی

بی جھت نبود . کنند تا از مصدق تجلیل نمایند اند از ھر فرصتی استفاده می ھمیشه در مقابل خط اسالمی قرار داشته

گی به شبکه فراماسونی در دادگاه انقالب نوری که به جرم اشاعه فساد و وابست که سناتور معدوم محسن خواجه

شد به ھمین نکته اشاره کرد که اگر فراماسونی من قابل مجازات است چرا از مصدق تجلیل  محاکمه می

  .واقعًا جوابی به این سناتور معدود داده نشده است] ١٧[شود؟ می
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  ب ـ استانداری آذربایجان و حمایت سر پرسی لورن

ھا با پشتیبانی انگلیسھا به استانداری فارس رسید و تا آخر از حمایت آنھا برخوردار بود، بلکه مصدق السلطنه نه تن

شود، نقشه  پس از آن نیز به توصیة سر پرسی لورن، وزیر مختار انگلیس به مقام استانداری آذربایجان منصوب می

کند و ثانیًا در جای دیگر  ات خود اعتراف میبسیار عجیب اینست که مصدق السلطنه اوًال به این واقعیت در کتاب تقریر

  :کنیم کند که ما عینًا عبارت خود او را در این زمینه نقل می ازمراحم این عامل استعمار سپاسگزاری می

آقای جم که ) به طرف آذربایجان(یک روز قبل از حرکت من «: گوید تقریرات خود می ٧٩الف ـ مصدق السلطنه در صفحة 

گفت که وزیر مختار انگلیس سر پرسی لورن گفته است که من انتصاب فالنی را برای . به دیدن من آمد کفیل مالیه بود

من از این حرفی که جم نقل کرد بسیار ناراحت شدم ولی چون قبول کرده بودم به . ایالت آذربایجان به دولت تذکر دادم

ھا شرح مفصلی در تمجید  در روزنامه) خبرگزاری انگلیس(یتر بعد از ورود من به تبریز مخبر رو... مأموریت آذربایجان رفتم 

ھای عرض راه و احترامات تبریز و اظھار مخبر رویتر سبب شده بود که قنسول روس در تبریز مرا  پذیرایی. من نشر کرد

  .یک عامل بیگانه قلمداد کند

   

   

سر پرسی «: نویسد و مصدق چنین می تحت عنوان سر پرسی لورن» زندگینامة مصدق السلطنه«ب ـ نویسندة کتاب 

لورن، سفیر انگلیس در بینالنھرین و ایران یکی از محیل ترین و سرسخت ترین دشمنان ایران بود که گزارشھای او در 

با اینکه این انگلیسی . اسناد بایگانی راکد وزارت امور خارجه انگلیس شاھد عدوات و کینه اش نسبت به ایران است

  :نویسد اش چنین می ی و ایران است ولی دکتر محمد مصدق او را از دشمنان خود ندانسته، دبارهموذی دشمن ایران

کنم، سر  کنم و ھیچ وقت مراحم و محبتھای او را از نظر دور نمی دیگر از اشخاصی که من ھرگز او را فراموش نمی«

دید و من راجع به  که ھر وقت مرا می پرستی است پرسی لورن وزیر مختار انگلیس است که حقیقتًا مرد بزرگ و وطن

کنم که  گفت من به شما تحسین می گفتم، می کردم و از مصالح ایران به او نظریاتی می مملکت خودم با او صحبت می

  ]١٨.[»شما وطن خودت را دوست داری

   

   

   

  ھای فراماسونی بعد از مشروطیت ـ شرکت در کابینه۴

عوامل انگلیس از طریق مجامع فراماسونی . ا از مسیر واقعی خود منحرف شدانقالب مشروطیت به وسیلة فراماسونھ

وابسته به خود خالء ! مخفی و نیمه مخفی به تدریج در رھبری جریانات رخنه کردند و با به قدرت رساندن رجال

در ھم کوبیدن  سیاسی را که با سقوط نظام استبدادی قاجار بوجود آمده بود پر کرده و قدرت سیاسی را در مملکت با

آیند و وزرای آنھا در حلقة مسدود فراماسونھا و  دولتھایی که پس از مشروطیت سر کار می. افکار اسالمی قبضه کردند

ھا که جز فقر و فالکت و گسترش وابستگی محصولی نداشتند  این کابینه. شبکة مخفی عوامل مقتدر انگلیسھا بودند

مصدق نه . شد قدرت سیاسی مثل توپ فوتبال در دست آنھا رد و بدل می رسیدند و یکی پس از دیگری به قدرت می

ھای مختلف قرار دارد ھمکاری بسیار نزدیک با رضاخان  تنھا در تمام این دوره در پستھای حساس استانداری و وزارتخانه
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دیاء تمکین نکرد و خود با والی فارس بود و از سی ١٢٩٩به طوری که قبًال دیدیم مصدق در ھنگام وقوع کودتای . نیز دارد

کند و  دو سه ماه بعد که کابینة سیدضیاء سقوط می. احمدشاه تماس گرفت و به علت ترس از سیدضیاء متواری شد

گردد و مصدق به عنوان عضو اصلی کابینة  کند، کابینة قوام السلطنه تشکیل می رضاخان علیه سیدضیاء کودتا می

بینیم قوام السلطنه نخست وزیر  وقتی به ترکیب این کابینه نگاه کنیم می. گیرد یکودتا در مقام وزارت مالیه قرار م

اگر به سابقة قوام السلطنه قبل از تشکیل این کابینه . باشد است، رضاخان وزیر جنگ و مصدقالطلنه وزیر مالیه می

حاکم خراسان است و در ھمان  ١٢٩٩قوام السلطنه در سال . یابیم مراجعه کنیم ارتباط نزدیک او را با انگلیسھا درمی

خان پسیان، شخصیت  این ارتباط به حدی بوده است که وقتی کلنل محمدتقی. جا ارتباط نزدیک با قنسول انگلیس دارد

. کند خواھف قدرت را در خراسان بدست گرفت قوام السلطنه را به عنوان عامل وابسته به انگلستان بازداشت می وطن

دو نقطه ارتباطی ) در جنوب و شرق ایران(خراستن و فامیل نزدیک او مصدق السلطنه در فارس السلطنه در  حضور قوام

راه معروفی است که گذرگاه انگلیسھا از ایران به افغانستان و ھندوستان است و متعلق به انگلیسھا بوده و بنابراین 

گیرد مؤید چھره حقیقی  قدرت را بدست می ١٢٩٩ای که بعد از کودتای  شرکت این دو چھره در کنار رضاخان در کابینه

خان پسیان به طور  رسد از کلنل محمدتقی السلطنه به قدرت می و در ھمین کابینه است که وقتی قوام. مصدق است

رساند تا عبرتی باشد برای آیندگان تا سایر وابستگان به سیاست  گیرد و او را به شھادت می ای انتقام می ظالمانه

  ]١٩.[یس ھیچگاه مورد تعرض قرار نگیرنداستعماری انگل

بینیم ھمینطور در کابینة مشیرالدوله  در کابینة دوم قوام باز ھم ھمینطور مصدق را در کنار رضاخان بعنوان وزیر مالیه می

در خالل . مصدق وزارت امورخارجه را به عھده داشت] ٢٠[که از گردانندگان تشکیالت فراماسونی است ١٩٢٣ژوئن  ١۶

  .سالھا مدتی ھم استاندار آذربایجان بوده است ھمین

   

   

   

  ـ نقش مصدق در به قدرت رسانیدن رضاخان ۵

بسیار کوشش شده است که مصدق را از مخالفین سرسخت رضاخان جلوه دھند و در این راه تبلیغات وسیعی به 

ند و برای این منظور مسئله عمل آمده است تا از مصدق یک عنصر ضد استبداد و طرفدار آزادی و دموکراسی بساز

گذارند البته شخص دیگر مصدق نیز نقش  بازداشت چند ماھة او را در اواخر سلطنت رضاشاه دائمًا در بوق و کرنا می

مظلومیت را به بھترین وجه در طول عمر خود ایفاء کرده و در حالی که دائمنًا در خدمت منافع استعمار و در یک زندگی 

ت ھمیشه ندای آزادی و انسانیت و پیشرفت و ترقی را برای ملت ایران سر داده است ولی اشرافی بسر برده اس

رویم تا با کنار زدن ابرھای متراکم تبلیغات  برای اینکه واقعیت را بھتر بشناسیم به سراغ اسناد و مدارک تاریخ می

ای فراماسونی ھستند بیشتر که ساخته و پرداختة فرھنگ غرب و دستگاھھ! ھای ملی استعماری به اھمیت چھره

  .آشنا شویم

  

کرد مصدق السلطنه در  مصدق در بسیای از کابینه ھای بعد از کودتا چنانکه دیدیم با رضاخان در یک کابینه ھمکاری می

. شود و محمدعلی فروغی معروف به ذکاءالملک فراماسون دیگر به مقام وزارت خارجه نایل می] ٢١[مقام وزارت عدلیه

خان است،  است که این ھر دو وابسته به یک لژ ماسونی یعنی لژ آدمیت که وابسته به میرزا ملکم جالب توجه

نکتة بسیار مھمی که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد این است که مصدق یک وزیر ساده در کنار رضاخان . اند بوده
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نویسد که به پیشنھاد یکی از  رات خود میاو در خاط. نبوده است بلکه سمت مشاور مخصوص او را نیز داشته است

تجار به نام حاج میرزا عبدالرحیم قزوینی برای کمک به رضاخان یک ھیئت مشاورة ھشت نفری ترتیب دادیم که در امور 

ای که  اقتصادی و اجتماعی و سیاسی او را کمک و یاری دھیم ترکیب این ھیئت ھشت نفری چیزی جز حلقه محاصره

کنید چه کسانی در این ھیئت پنھانی دست اندرکار  تصور می. باشد اند نمی طراف رضاخان بوجود آوردهفراماسونھا در ا

  :کند اند ذکر اسامی این گروه ما را از ھر توصیف دیگری بی نیاز می اجرای خط سیاست غرب بوده

ـ ۴) ونفراماس(ـ محمدعلی فروغی ٣) فراماسون(ـ حسین عالء ٢) فراماسون(زاده  ـ سیدحسن تقی١

ـ ٨) فراماسون(ـ مصدق السلطنه ٧) فراماسون(ـ مشیرالدوله ۶) ؟(الممالک  ـ مستوفی۵) ؟(مخبرالسلطنه ھدایت  حاج

  ]٢٢).[؟(آبادی  حاج میرزا یحیی دولت

دھد ولی پرواضح است که اینان چگونه  نویسندة این خاطرات اطالعات بیشتری در خصوص کار این ھیئت بدست نمی

  .اند تن امکانات اطالعاتی خود در جھت تقویت رضاخان و عروج سریع او به سرسر قدرت گام برداشتهبا بکار انداخ

   

   

   

   

  

  :ھا نوشت پی

  .١٣تقریرات مصدق ـ یادداشت شده توسط آقای جلیل بزرگمھر ـ ص]. ١[

  .١۴و  ١٣تقریرات مصدق ـ یادداشت شده توسط آقای جلیل بزرگمھر ص ]. ٢[

  ).١١و  ۴ص (خان  ای بر انقالب فرھنگی اسالمی ـ پرنس ملکم جزوه مقدمه]. ٣[

  .ـ انتشارات جاویدان ٢٣٠دکتر مصدق و نطق ھای تاریخی او ـ نوشتة حسین مکی ص ]. ۴[

و نیز مقدمه ای بر انقالب  ١۵۶ص  ١٣٣٢اهللا قدیمی ـ چاپ سال  رجوع کنید به کتاب انقالب نفت ایران ـ ذبیح]. ۵[

  .٢٨نگی اسالمی ص فرھ

» زندگینامه مصدق السلطنه«در زمینة ارتباط مصدق به شبکه فراماسونی تحقیق پرارزشی در بخش چھارم کتاب ]. ۶[

ھمچنین در . کنم به عمل آمده است که عالقمندان به تحقیق بیشتر در این زمینه را به مطالعة این کتاب راھنمایی می

  .بوده است» الدوله دیبا ثقة«ه رابط مصدق با لژ فراماسونی، برادر او به نام این کتاب گفته شده است ک ١۶٩صفحة 

  .١٠٨السلطنه ـ ص  زندگینامة مصدق]. ٧[

  .١٠٨السلطنه ـ ص  زندگینامه مصدق]. ٨[

  .الدولة سپھر است شاید منظور او مورخ]. ٩[

  .١۵۶تقریرات مصدق در زندان ص ]. ١٠[

  .١٠٠و  ٩٩تقریرات مصدق ـ ص ]. ١١[

مؤلف مزبور در این خصوص . ١١٩رجوع شود به کتاب انقالب اسالمی عراق ـ دکتر محمد صادقی تھرانی ص ]. ١٢[

  :گوید می

اعالن جھاد در عراق و فتاوایی که از طرف علمای شیعة عراق بر جھاد علیه انگلیسھا صادر شد به سرعت در ایران «

کردند و مردم را دعوت به مقاومت و  مساجد برای مردم قرائت می در فارس علما و وعاظ فتاوای جھاد را در. منتشر شد
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در برخوردھایی که در نقاط مختلف جنوب ایران بین نیروھای انگلیسی و مجاھدین ایرانی . نبرد مسلحانه می نمودند

دی به که مستقیمًا به علت فتاوای علمای شیعه در عراق دست به نبرد زدند در تنگستان و چاه کوتاه تلفات زیا

کرد  که در ایجاد شورش علیه انگلیسھا فعالیت می» واسموس«یکی از مأمورین دولت آلمان بنام . انگلیسھا وارد شد

  .نقش مھمی در سازماندھی این مقاومت ایفا کرد

  .٢٩٢و  ٢٩١زاده ص  الملل اول ـ رکن ـ فارس و جنگ بین

ـ برای آشنایی بیشتر به مراتب ادارات و زبونی مصدق  ٢٣کتاب موازنة منجی جلد اول تألیف کی استوان صفحة ]. ١٣[

  .در مقابل انگلیس به دنبالة مطلب در ھمین کتاب مراجعه شود

ـ و نیز رجوع شود به بخش ششم کتاب زندگینامه مصدق السلطنه ـ مصدق  ٧٩کی استوان ـ مرجع سابق ـ ص ]. ١۴[

  .١٢٠الی  ١٠۵السلطنه و انگلیسھا ـ ص 

خان است که در اسالمبول به عضویت لژ فراماسونری درامده  مشیرالدوله از ھمدستان میرزا ملکم میرزامحسن]. ١۵[

از فراماسونھای مھم ایران که در زمان صدارتش حامی و مشوق ). سپھساالر(خان مشیرالدوله  میرزاحسین. بود

  .١٨حة ای بر انقالب فرھنگی اسالمی صف خان بوده است ـ رجوع شود به جزوة مقدمه ملکم

: گوید ـ در ھمین زمینه در کتاب تقریرات خود مصدق السلطنه چنین می ٨٠کی استوان ـ مرجع سابق صفحه ]. ١۶[

قبل از تصدی من وضعیت راه از آباده تا بوشھر ھیچ خوب نبود به طوری که بانک شاھنشاھی با نھایت اشکال «

که کردم راه آنطور امن شد که دیگر اشکالی در کار نبود و بانک  با اقداماتی. توانست نقره از ایران به اروپا حمل کند می

ھای پنج قرانی بود  فرستاد نقره ھایی که بانک شاھنشاھی می داد نقره مذکور با نھایت اطمینان کار خود را انجام می

بودند و برای مخارج  الملل اول روسھا در ضرابخانة پطرگراد و انگلیسھا در ضرابخانة بیرمنگام سکه زده که در جنگ بین

چون قیمت نقره در اروپا موقع جنگ بین المللی فوق العاده ترقی کرده و . قشون خود به ایران وارد و خرج کرده بودند

خرید و  ھا را می یکی از علل ترقی پول ایران ھم که سکه نقره بود ترقی قیمت نقره در دنیا بود بانک شاھنشاھی نقره

ـ و نکته نھضت ملی به علت اصرار و  ۶٣تقریرات مصدق صفحه » .برد این راه استفاده می کرد و از بھخارج حمل می

  .اهللا کاشانی صادر کردند منحل گردید ای که آیت اعالمیه

  .١٠٨١٠ـ شمارة  ١٣۵٨شھریور  ٢٨کیھان ]. ١٧[

  .١١٢زندگینامه مصدق السلطنه ـ ص ]. ١٨[

در  ٣۵٠ـ مؤلف این کتاب در صفحه  ٣١٩تا  ٣١٧آذری ـ صفحات  رجوع کنید به کتاب قیام کلنل نوشتة علی]. ١٩[

ھمه دیدیم که چه نتایج شومی از ریاست وزرائی قوام به بار آمد بر «: خصوص کینه توزی قوام السلطنه گوید

سرشت را به کشتن نداد راحت  توز بی گذشت تا این جوان پاک خوانندگان گرامی مسلم و مسجل شد که این کینه

و گویا قتل فجیع کلنل و حتی بریدن سر او بدست قلیچ نوکر تاج محمدخان و برات محمدبیک باز ھم آبی به ننشست 

کلنل به مناسبت عالقه فوق العاده . اش نپاشید درصدد اقدام دیگری برآمد و آن نبش قبر کلنل بود آتش سوزان درونی

قوام با دستور نبش قبر او به افکار . نادر مدفون شد مردم و وجاھتی که در بین عموم طبقات پیدا کرده بود در جوار

  »...عمومی و مھمتر از آن به مذھب اسالم که نبش قبر او را حرام نموده است توھین وارد ساخت

  .١٨و  ٩ـ  ٨ـ  ٧مقدمه ای بر انقالب فرھنگی اسالمی ـ پرنس ملکم خان ـ صفحه ]. ٢٠[

سیروس ایزدی ـ انتشارت کتابھای : ان ـ تألیف ـ ا ـ س ـ ملیکف ـ ترجمهکتاب استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایر]. ٢١[

  .١٢۵جیبی صفحه 
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ـ در کتابی که اخیرًا بوسیلة آقای  ۴ـ ج ۴٠آبادی ـ صفحة  رجوع شود به کتاب ـ خاطرات حاج میرزا یحیی دولت]. ٢٢[

نام خاطرات مصدق در زندان منتشر شده است مصدق صریحًا اعتراف به شرکت در این ھیئت سرھنگ بزرگمھر به 

  .١٠٢اند ـ ص  کند که حسین عالء را نیز به توصیة مصدق وارد این ھیئت کرده کند و اضافه می می

  


