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  حقوقدان -اميرفيض

ورد م در عبدالحسين مفتاح  آقایشادروان  که فصلی ازخاطرات پی فرصت ومناسبتی بوده امسالھاست در
    .برنامه راه انداختن جنگ ايران وعراق توسط دولت مصدق مطرح شود

 کشور است درخارج از »راستی بيرنگ«تحت عنوان  ١٣۶٣فتاح خاطرات سياسی خودررا درسال م آقای
   ١. منتشرساخت وسال بعد ھم درگذشت

  نخست اعتبارشهادت  شاهد

   :ی چنين ميخوانيماعتبارشھادت شاھد وشخصيت اورا ازقلم شادروان سياوش بشير

ھای  . ازبچهن تناورآن استمفتاح بی شبھه ازتک درختا ن باشداگرتاريخ شصت سال اخير، دشتی بيکرا<
ته ايران بسن سياستمدارانی که زنجيره عمرشان به پای تاريخ وسربلندی آ ميھن دوست رضاشاه کبيراز

، به سرسپردگی وحاجب ودربان نميشوند، نوکرورندآو اصول درنمی  ائی که ادان تک نمونه ھآ . ازاست
  ٢ ن افتخارنميکنند .......آ اين و

ماه عبدالحسين مفتاح باقی ماند وھرچه کرد  ٢٠وده ماه باسپھبد زاھدی ودرھرده ماه بامصدق کارکرد 
. پنداری بچه ھای خوب زمان رضاشاه اين درس راباھمه وجود ياد گرفته نآ برای ايران کرد نه برای اين و

   .برای ايران به تپش درنيايد که قلبشان جز بودند

گاھی ھای آھائيکه برای ايران دارد تجربيات وه زاد منشی ھا ودلشورآ، ، منش ومکتب اوزندگی مفتاح
روشنگرراه ودستمايه ارزشمندی برای  دھمه ميتوانن ،، ھمهفراوانی که درمرور عمر خود اندوخته است

انی مرد . مبارزه ای سرنوشت سازبرای نجات ايران که حضورزه باشداين مبارمبارزه وراه يابی برای تحقق 
  >.ضروری ميسازدراراست وبی رنگ چون او

                                               
 شود  اپوحتا چ يايدببه روی اينترنت  گردانده شد تاگليسی برانبه  سفير شاھنشاه آريامھراين کتاب از سوی شادروان ھاشم حکيمی  -١

من : «نوشتپيشرفت را با نگارنده اين زيرنويس مرتبا در ميان می گذاشت. او زحمت کشيد و مراتب اندی  او برای اينکار ھفت ماه و
ھفت ماه تالش بی امانی کشيدم تا نوشته به ھر ترتيب به اينترنت بيايد با پسر عبدالحسين مفتاح [بوژنگ مفتاح] در تماس بودم. پس 

ايست کتاب ميباز مدتی پسرش ترک قول کرد. آنانی که کتاب را خواھند خواند به آنان و تالش ھای ملی گراييشان شادباش می گويم. اين 
  »ک سپاسگزاری ميکنم که مرا در انتشار کتاب ياری کرديد برای شما بھترين آرزو ھارا دارم-شما حبه انگليسی می شد و شد. از 
  ک-ح   http://1400years.org/meftah.asp کتاب را در اين آدرس بخوانيد. 

 
 ک-ح -نگاه کنيد» مفتاح«در ھمان آدرس باال به وجه تسميه نام  - ٢
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  )١٣۶٣(سياوش بشيری پاريس ششم فروردين                                                                

  وامــــــا بعد

دارد  اشديم ج شناآ روان سياوش بشيریاکنون که با شخصيت راوی بوسيله يک شخصيت معتبرچون شاد
   .روايت نيست نقل  راوی مستحق روايت نيست وھر ،. زيرا ھرروايتیبه روايت او اعتبارداده شود

ايران  ايجاد جنگ بين عراق ودرفکرھا ھمواره  مريکائیآقرائن وشھادت ھائی وجود دارد که نشان ميدھد 
اه مان شز درجنگ عراق وايران قراربود < :رت زيربيان کردشيخ رفسنجانی اين حقيقت را درعبا .بوده اند

   .>بشود به گردن ما افتاد

 رديگ ريانا  بارآھنگاميکه شاھنشاه درخارج ازکشوربودند درزمان وزارت جنگ ارتشبد جم ورياست ستاد 
فردا «ريانا به شاھنشاه فرستاده شد که آازسوی ارتشبد  مقدمات حمله ايران به عراق فراھم شد واين پيام 

   .ه روبروشدکه با واکنش فوری شاھنشا »خواھيم خورد دربغداد را درکرمانشاه وشامرا نھار 

به عبارت  نراآ ينه  دکترمصدق بارديگرمطرح وپروندهھا برنامه جنگ ايران وعراق را درکابی مريکائآ
ن زمان کفيل آ دالحسين مفتاح که دررا ازقلم شادروان عب خودشان روی ميزگذاشتند واکنون جريان امر

   ٣.وزارت خارجه بوده است ميخوانيم

  حمله نظامي به عراق 

 در ١٢ساعت  بعد ازظھردکترمصدق مرا احضارکرد وگفت فردا ۶روز جمعه پنجم تيرماه نزديک ساعت 
ن و. پرسيدم که موضوع کميسيوزارت کشورکميسيونی تشکيل خواھد شد که شما ھم بايد حتما شرکت کنيد

گفتم کاری است که وزارت خارجه  ؛خواھيد فھميد نجاآ گفت موضوع را در ؛ماده کنمآچيست تا خودرا 
   .نجا خواھيد فھميدآ گفت در . بازدرجريان است

 رفتم وديدم که دکترمصدق طوری بمن نگاه ميکندکه ميخواھد بفھماند ديگرکاری بامن ندارد  و فرو بفکر
   .فت نهگ  ؛کوچکی ھم نميتوانيد بکنيد که درکميسيون حاضرالذھن باشمگفتم اشاره  ؛زحمت را کم کنمبايد 

 از ھسته از پله پائين ميرفتم کارھای چند روزه اخيروزارت خانه راآخارج شدم ودرحاليکه اطاق ايشان  از
جاوزات ت . تصادفھا  ونھا باوزارت کشورميتواند ارتباط داشته باشدآ نم کدام يک ازنظر ميگذراندم که به بي

 وزارتخارجه پيشينه وردم وبعد پيش خود ميگفتم که اين کارھا مسائلی است که درآبياد مي زی عراق رامر
 ميکردم اينھم کاری است . گاه فکرن بشود بايد دروزارت خارجه باشدآ، پس اگربايد کميسيونی درباره دارد

رات خارجه ھم حل خارج وزا در و ،خواست ومورد قبول واقع شد شيالت که دکترمصدق نظرمرا مانند کار
گاه بودم واين چه موضوعی است که من بايد درکميسيون آ. اما نسبت به موضوع شيالت من قبال شد

ھم  . روزبعدا بخود مشغول داشته بود. خالصه تشکيل اين کميسيون بد جوری ذھن مردرجريانش قرارگيرم
گاه شوم آھمی که باوزارت کشورداريم کارھای م زتا بوسيله ادارات ازوترازمعمول به وزارت خانه رفتم 

                                               
و معتقد بودند بين آلمان و انگلستان  امور خارجه بود ولی انگليسی ھا چون اعتماد کاملی به او نداشتندظاھرا حسين فاطمی وزير  - ٣

 ک-ود. حکفالت وزارت امور خارجه با عبدالحسين مفتاح ب جاسوسی دوجانبه ميکند
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که دروزارت ۴۵/١١بھرحال تا ساعت  ،اماچيزی که تا اين اندازه جنبه سری ومحرمانه داشته باشد نيافتم
   .فکر کميسيون مزبور غافل نماندمز خانه بسربردم درحاليکه مشغول کاربودم لحطه ای ا

، راھروھا وپله ھا شترکارمندان رفته بودندوارد وزارت کشورشدم  ھواخيلی گرم بود بي ١٢نزديک ساعت 
 آقای  ؛مد وکاله مراگرفت وگفت بفرمائيدآخلوت بود  در طبقه باال به اطاق وزير که رسيدم پيشخدمت جلو 

اد رئيس ست وارد اطاق شدم به غيرازوزيرکشور، رئيس ستاد ارتش ھم بود حضور ؛وزيرمنتظرشما ھستند
قی صندلی يصد ميکند  دکتر ا چکارايشان اينجرحمن الرحيم ال م هللامراخيلی متعجب کرد پيش خود گفتم بس

  .)بود کشور دکترصديقی وزير –توضيح بمن نشان داد ونشستم ( را بين خودش ورئيس ستاد

به سخن کرد وشرح مفصلی ازاقداماتی که دولت تاکنون کرده وراه ھائی راکه بايد برای  غازآدکترصديقی 
االخره ب يان کرد که رويھمرفته اين سخنان بيش ازيکساعت بطول انجاميد ورسيدن به مقصود انجام شود ب

. افراد وموانع زيادی جلوی پای دولت ھستند به اين نتيجه رسيد که بايد برای رسيدن به مقصود کاری کرد
ونميگذارند که نتيجه گرفته شود بخصوص جاسوسان بيگانه واکنون بايد کاری کرد که النه وکانون 

  .کوبيده شود تادولت بتواند از خدمات وزحمات خود نتيجه بگيرد جاسوسان

 اينجا من ورئيس ستاد ارتش با کمال دقت به اظھارات ايشان گوش ميداديم بدون اينکه کلمه ای اظھار تا
مصباح ازاينجاست که خواھش ميکنم بدقت توجه کنيد چون دراين  آقای. سپس روبمن کرد وگفت نظر کنيم

  زم است.......قسمت نظرشما ال

لت م مفتاح اگرمابدانيم که دولت بيگانه ای عملياتی برخالف مصالح ودولت و آقایدکترصديقی روبمن گفت 
گفتم اگرمدارکی دايربرعملياتی خالف مصالح وروابط دوستانه داشته باشيم    ؟ما ميکند چه بايد کرد

 ورکش الف مصالح وروابط دوستانه دوسفيرطرف را ميخواھيم وبه ايشان تذکرميدھيم که اين عمليات برخ
گفتم  ؟ن دولت ھمچنان بکارھای خالف خود ادامه دادچه بايد کردآگفت اگراينکارراکرديم ونشد و  .است

گفت   .تشان اعترض ميکنيميکبارديگرسفيرشان راميخواھيم وبا تسليم يادادشتی ولحن جدی تری به عمليا
اتومی ميدھيم که اگراين عمليات تکرارشد قطع رابطه گفتم يک التيم  ؟اگراين کارراھم کرديم ونشد چه

نشد گفت اگرقطع رابطه کرديم و .گفت اگراين کارراھم کرديم نشد چه گفتم بعد قطع رابطه ميکنيم  .ميکنيم
نزد خود را جنگ کره  بدتر را ادا کردم بی اختيارمنظره ای وحشتناک تر و خریآھنگاميکه اين جمله  ؟چه

خود  یتی برای ادعااينکه مدرک مثب زذشته اگعراق به فکرم رسيد که ناگھان موضوع  ،مجسم کردم
نگليسی راکه مبنتی برخبرھای جنجالی روزنامه ھا بود بھانه قرارداده موضوع جاسوسان ا ،دردست ندا شتيم

 ھانآ ومکرر به سفيرعراق اعتراض کرده بودم واوھم مکرر بالحنی جدی اين انتشارات را تکذيب ميکرد و
  ٤ .ميز تلقی ميکردآيک را تحر

  نھا  بفھمانم آراجمع وجورکرده وديدم که اينجا جای عصبانی شدن نيست  بايد با منطق نظرخودرابه خود

 نيروی ارتش زور ست وحاال بايد بهگفتم پس طرف ما انگلستان است و کانون جاسوسی وفساد ھم عراق ا
   :ند لحظه حيرت  زده ماندم وبعد گفتمچ .گفت بلی ؟بين برد از رفت واين نيروی کانون جاسوسی را

ن آماده بودن آ سه چيزرابايد مورد توجه قرارداد اول نيروی نظامی وبرای اجرای چنين تصميمی 
 بعد روبه رئيس ستاد ارتش کردم و ،ن ازوظائف رئيس ستاد استآازنظرسازوبرگ که اظھارنظردرباره 

                                               
  ک-ه است. حدر دوره وزارت خارجه صادق قطب زاده بين عراق و ايران گذشت بضعيت به ھمين ترتيوھمين  - ٤



 حقوقدان -اميرفيض – ايران-بمناسبت سالگرد جنگ عراق -دولت مصدق و حمله به عراق   ۶از  ۴برگ  ٢٠١۵/٠٩/٢٩شيد (سه شنبه) بھرام 

ه گفتم اقدام ب  .رئيس ستاد ساکت ماند وجوابی نداد. ماده برای چنين کاری ميدانيدآ را پرسيدم  شما خود
؟ اکنون مدتی است ميگوئيم بلکه روسھا را کجاست ن ازآ چنين تصميمی  پول ميخواھد بفرمائيد اعتبار

. دولت درنھايت تنگدستی است سوم قسمت ايم ی بانک ملی رابدھند که موفق نشدهکه طالھا راضی کنيم
ھا ھمانطور که روس ؛نبايد موقعيت جغرافيائی کشوررافراموش کنيم . ماستسياسی است که مربوط به من ا

فريقا آ ايران راحريم وسپرخود ميدانند غربی ھا ھم کشورھای خاورميانه را حريم وسپرمديترانه ای و
نطرف مرز بگذارد با وجود نيروی آ. گذشته ازاين ھرگاه يک سربازايرانی پايش را وبويژه نفت ميدانند

حنانيه ودشمنی سختی که نوری سعيد نسبت به ايران دارد ھردو بعنوان حفظ منابع نفتی  نگليس درھوائی ا
 و ؛تجاوز ايران به خاک عراق باکمال سختی وشدت واکنش نشان خواھند داد درعراق و جلوگيری از خود

بھانه  را ١٩٢١به محض اينکه يک سربازعراقی يا انگليسی پايش را اينطرف مرز بگذارد روسھا قرارداد 
. نتيجه ايران ميشود کره دوم در قرارداده بعذر اينکه حريم شوروی درخطراست وارد معرکه خواھند شد و

  ؟اين فکرعجيب چيست که بسردولت افتاده است

رئيس ستاد ارتش حرفھای مرايادداشت ميکرد دکترصديقی سخت عصبانی شده بود ودرحاليکه دستھای 
رف . اين حمفتاح باالخره بايد برای مردم خوراک روحی تھيه کنيم آقایگفت  ؛بلند کرده تکان ميداد را خود

بيش ازبيش مراناراحت کرد ....... بدنبال اين حرف ازجابلند شدم وبافکری بی اندازه ناراحت وعصبانی 
  خارج شدم ....................

بعد ازظھربود که زنگ تلفن صدا کرد ھمسرم گوشی رابرداشت وگفت تلفنچی منزل نخست  ۵اعت نزديک س
اه افتادم بر ياد کردم و را نخست وزيرفرمودند فورابيائيد با عجله لباس پوشيده خدا آقایويد گمي ؛وزيراست

نم نميتوا اين افکار من باماده ميکردم که نه تنھا مورد اعتراض قراربگيرم بلکه بگويم که آودرراه خودرا 
  .......به کارخود ادامه دھم واگرزحمت نباشد بايد رفع زحمت کنم 

ن نشستم  . مادای احترام گفت بفرمائيد بنشينيد زاباری سه ربع بعد خودراکنار تخت خواب مصدق يافتم پس 
  ...... ؟شدگفت خوب چه   .گفتم بلی  ؟ن کميسيون وزارت کشورکه گفته بودم برويد رفتيدآپرسيد به 

رئيس ستاد  آقایپس ازلحظه ای مکث که حواس خودراجمع وجورواعصاب خودرا کنترل کردم گفتم مگر
 :فتبعد گ دکترمصدق درحاليکه بمن نگاه ميکرد  چند لحظه به سکوت گذراند و  ؟نيامدند وگزارش نکردند

ه شديدی بوده و دفعتا بوسيل ددر . من مانند بيماری که گرفتارمن باشما ھم عقيده ھستم ونظرشماراپسنديدم
دکترمصدق متوجه شد که من   .سوده ديدمآشده باشد خودرا راحت و او داروی مسکن فوری دفع درد از

فقط خواستم بشما بگويم من نظرشمارا پسنديدم ديگرعرضی ندارم  :گفت ؛راحتی کردمدرخود احساس يک 
....................  

  استنبا ط ازشهادت 

 نآگاه بوده اھميت سری بودن آن کامال آدکترمصدق ازتشکيل جلسه وزارت کشور ودستورجلسه  
   .مقتاح شده است آقای سبب کتمان از

مصدق اگربا برنامه جنگ ايران وعراق موافق نبود وزيرکشورش جرات تشکيل چنين کميسيونی  
   .نداشت را با اطالع مصدق
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دولت مصدق ودالئلی که ارائه شده بود ھردولتی     ِجنگ  فت کفيل وزارت خارجه ايران با برنامهمخال 
تصميم خودداری ازاقدامات جنگی  ،بنابراين ربه عقب نشينی ازتصميم جنگ وادارميساخت را ناچا

عليه عراق ناشی ازکمبود امکانات مالی وشرائط سياسی کشوربوده است نه اصوال مخالفت با جنگ  
   .) وتاثيری درقصد ايجاد جنگ رانداردماندن بی بی درخانه نتيجه بی چادری استمصداق (و

، انجام اعمال مقدماتی (تحصيل موافقت کميسيون وزارت کشوردرمورد جنگ ، قصد مجرمانهبعبارت حقوقی

صدق بوده است  ن خارج ازحيطه اقتدارمآ) انصراف ازاقدام به جنگ به دليل وجود موانعی که دفع با عراق

 .اتھام معاونت درجرم را کامال متوجه دولت مصدق ميسازد

مادگی جنگی ارتش ايران برای آگاھی ازنظررئيس ستاد ارتش درعدم توانائی وآ مصدق بعد از 
س ئين اين است که اگررآت مفھوم مخالف حمله به عراق ناچارا خودرامقيد به نظرمفتاح يافته اس

کارمصدق ووزيرکشوراورا تائيد ميکردند برنامه حمله به عراق مفتاخ اف آقایستاد ارتش و
 .ردن پيدا ميکآ وشايد ايران سرنوشتی نظيرکره ويا بد ترازدرموقعيت حاد ديگری قرار ميگرفت 

***   

دان شد، دوست کنفدراسيونی خودش و برگر ١٩٧٩ابراھيم يزدی وزير خارجه دوران شورش  کهزمانی 
يکارا ھم داشت سفير رژيم اسالمی در ژاپن کرد. کننده گفتگوی خمينی با مايک واالس را که کارت سبز آمر

 د ولیيکی دوماھی از سفارت او نگذشته بود و ھنوز بانک ھا بکلی بسته و جابجايی پول انجام نمی ش
 ٢موجود است؛ اعالم کرده است ؛ و اسناد آن ت برده استاون بانک ژاپن به سفارطبق گزارشی که مع

ميليون دالر پول به » دو«
ه بانک رسيده است. ھرچ

حسابدار سفارت گفته بانکھا 
بسته است معاون بانک گفته 

راه در توکيو است. پول 
تلگراف و تماس تلفنی و 
تلکس وغيره ھم بسته بود 
ولی به ترتيبی حسابدار از 
ابراھيم يزدی پاسخ استعالم 
دريافت ميکند که پول مربوط 

ستاد ارتش است و دو تن  به
  برای مصرف آن خواھند آمد. 

  

دوتن با حکم ماموريت سری که ھرگز به سفارت و به خبرگزاری ھا اعالم نشده است وارد توکيو شده آن 
دوربين ھای ويژه و وسايل الکترونيکی مورد مصرف جنگی خريداری می کنند و با  و وسايل نظامی و



 حقوقدان -اميرفيض – ايران-بمناسبت سالگرد جنگ عراق -دولت مصدق و حمله به عراق   ۶از  ۶برگ  ٢٠١۵/٠٩/٢٩شيد (سه شنبه) بھرام 

حويل گرفته و خريد ھای جنگی را با دادن شش برگ رسيد امضا شده پول نقد را برای خريد ھای خود ت
  خود ميبرند. 

اين است که جنگ با عراق جزو نقشه ای بوده است که تاثير زيادی در ساقط کردن دولت شاھنشاھی مقصود 
 از سوی آناشته وميبايست مقدمات آن فراھم ميشد. که نفتی و آمريکا و انگلستان د از سوی شرکت ھای

ر چھارم مھرماه سال دو مامور سری رژيم اسالمی شده است. چندی پس از بازگشت آن دو مامور خريد د
صدام به فرودگاه مھرآباد آغاز و نقشه جا مانده از دوران مصدق اجرا  جنگ با عراق آنھم با حمله ١٩٨٠

  ی شود. م

 ک-ح


