
  مصدق از باالترين نيا تا نخست وزيري
  

  خانواده پدری مصدق: 
  

پسرانش را برای کار   از تن باالترين جد مصدق آقا محسن آشتيانی بود. وی سه
موزی به شيراز فرستاده بود. ميرزا کاظم، ھاشم خان، آغاسی بيک. ظاھرا اين آ

شم خان و پسران از سه مادر مختلف بوده اند که نام ھای مشابھی ندارند. ھا
آغاسی بيک ارتباطی با محمد مصدق ندارند. از اين فاميل وثوق الدوله و مشير 

  الدوله که عمو زاده ھای محمد مصدق بحساب می آيند بجود آمده اند. 
  

آغا محمد خان قاجار در روز ھای اقامتش در شيراز در ھنگام زنده بودن کريم خان  
بود که چه کسانی را برای ھمکاری با  زند تمرين پادشاھی ميکرد و در نظر گرفته
 روه بوده اند. ـــــحسن آشتيانی جزو آن گـــخود ھمراه کند. سه تن از فرزندان آقا م

وقتی کريمخان فوت کرده اين سه نفر به تھران منتقل شده اند. حتی اين سه تن بعد 
بوده از کشته شدن آغا محمد خان به دوره محمد شاه منتقل شده و مرتب زير نظر 

  اند. 
  

ميرزا کاظم چند فرزند داشت؛ از جمله آنھا ميرزا حسن و ميرزا حسين ميباشند. 
ميرزا حسن تاز مان محمد شاه ترقی ميکندو ھميشه دلش ميخواسته مستوفی 
الممالک شود. اما حاج ميرزا آغاسی ھمواره اين شخص را کنار ميزده ولی اين 

     ُ                             از مــ ھر مستوفی الممالکی استفاده   شخص بدون اجازه شاه و نخست وزير ھمواره
ميکرده است. حاج ميرزا آغاسی از اين رفتار او خشم گين شده و به شاه شکايت 
ميبرد. محمد شاه ميگويد: "اين مرد پشت دروازه ھرات بما نان داد و صالح نيست 
ما نان را از خانواده او قطع کنيم". داستان اين بوده که محمد ميزاوليعد در سفر  

رات ھمراه گروھی نشسته و به چانه زنی پرداختند و طرف ھای صحبت تا دير  ھ
وقت ميمانند و وليعھد و قائم مقام او متوجه ميشوند خارج از نزاکت است ميھمانان 
را بدون شام رھا سازند. و چون پيش بينی الزم در لشکر نشده بود و وقت کم بود 

ند که ھمين ميرزا حسن که در آنجا  نميدانستند چگونه ميھمان نوازی با بجا آور
بوده و امکاناتی در اختيار داشته از موضوع باخبر ميشود و بدون نظر قائم مقام و 
وليعھد شام حاضر ميکند و آبروی وليعھد را می خرد.البته اين کار را برای خوش 

  خدمتی ميکند. 
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ميرزا حسن زن ميرزا حسين پدر ميرزاھدايت هللا است که پدر مصدق ميباشد. دختر 
پسر ميرزا حسين ھدايت هللا ميشود. يعنی دختر عمو و پسر عمو باھم ازداج کرده  

  و حاصل آن محمد مصدق است. 
  

ميرزا حسن، ميرزا يوسف که روسوفيل (طرفدار روس ھا بوده اند) با ميرزا ھدايت 
ه تالفی و هللا اختالفاتی داشتند که اين اختالفات منجر ميشود که ميرزا ھدايت هللا ب 

به دھن کجی به سمت انگليس ھا کشيده ميشود و برخالف برادر زنش و پسر 
  عمويش آنگلوفيل ميشود. 

  
ناصر الدين شاه در آنزمان بزرگترين و ننگين ترين امتياز را به يک شخص  
انگليسی بنام بارون دو رويتر ميدھد.اين شخص تمام امتياز احداث راه آھن و 

قط ماشين دودی شاه عبدالعظيم ميشود، امتياز معادن ايران تراموا که محصول آن ف
بجز معدن طال و نقره، انتشار اسکناس، و امتياز ھای ديگر را ميدھد که اين امر 
حتی مورد شگفتی انگليسی ھا و بارون دو رويتر را فراھم ميکند. اين لقمه بزرگتر  

ده کنند. در مقابل از دھن انگليسی ھا بوده و نمی دانستنداز آن چگونه استفا
به  ٪۵) ميليون ليره انگليسی با بھره ۶انگليس می پذيرد واوی به مبلغ شش (

  مدت ھفتاد سال به ايران بدھند. 
  

اعتای چنين امتيازی به بارون از شاھکار ھای ميرزا حسين خان سپھساالر است. 
  عال ميباشد. اين بارون بنيان گذار خبر گزاری رويتر است که ھنوز ھم به ھمين نام ف

  
وزارت دفتری شاه به ميرزا ھدايت هللا داده شده بود؛ در حاليکه مستوفی الممالکی  
باالتراز وزير دفتر ميبوده. وزير دفتر وقت مامور رسيدگی به ماليات ھای کشوری 
بوده درحاليکه تمام ديوان محاسبات در اختيار مستوفی الممالک بوده است. پس از  

الکی به ميرزا حسن اين شغل در خانواده او موروثی ميشود و انتصاب مستوفی المم
تمام مستوفی الممالک ھا از خانواده ميرزاحسن انتخاب ميشوند. اين شخص جد  
پدری مصدق است و بعد ھا خواھيم ديد که چگونه مصدق ھم به وزارت ماليه  

  ١٩١٩ميرسد و اولين و ننگين ترين دريافتی از بابت قرار داد بسيار ننگين 
  (آرميتاژ سميت) را می پذيرد!  
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  خانواده مادری مصدق 

طنه. اين شخص دختر فيروز ميرزا  لمادر مصدق شخصی بود به اسم نجم الس
نصرت الدوله است و نصرت الدوله پسر عباس ميرزا ولعھد قاجار ميباشد. نجم 

طنه ل طنه دختر عموی ناصر الدين شاه ھم به حساب ميآيد. تاريخ تولد نجم السلالس
در ھيج جا و کتابی و در ھيچ جای تاريخ قيد نشده است. در حاليکه در آن زمان  
ھمه خانواده ھای قرآن خانگی داشته اند و ھمواره تاريخ تولد فرزندان را پشت جلد  
قرآن ثبت ميکردند.در تحقيق ھائی که بعمل آمده برگ اظھار نامه والدت در پرونده  

) اسفند  ١٠دھم ( که در تاريخد مصدق است محمد مصدق پيدا شده که بخط خو 
تنظيم شده است سن مادرش را شصت سال قيد نموده است. اين  خورشيدی ١٢٩٧

  قمری.   ١٢٧۴خورشيدی برابر با ١٢٣٧تاريخ برابر ميشود با 

حاکم بعدی در  وقتی  مرتضی قلی خان ثانی وکيل الملک در کرمان زندگی ميکرد.
کرمان به او سخت ميگيرد به تھران ميرود  و با نجم السلطنه ازدواج ميکند  

سال  ١٢قمری) در حاليکه شوھر در سن بسيار باال بوده نجم السلطنه فقط  ١٢٨۶(
داشته است. نجم السلطنه دختر يکی از ثروتمندان ايران، به زيبائی مشھور، به يک 

سئله اگر آن زمان سئوال بر انگيز نبوده امروز مورد  پير مرد داده ميشود که اين م
پرسش قرار مييگيرد که چرا؟ اين قضيه سئوال بر انگيز ميشود زيرا دختر بچه ای  
بااين ثروت به شخصی شوھر داده ميشود که بيش از ھفتاد سال داشته و در ضمن 

ا نيز حکومت کرمان ر به عنوان ھديه عروسی شھاب الملک را از کرمان احضار و 
با او ميدھند! ھمسر جوان با تشريفات خاص به کرمان وارد ميشود در آن زمان که 
کالسکه کم ديده شده بود عروس باکالسکه وارد ميشود و مردم برای تماشا در تمام  
مسير جمع ميشوند. نجم السلطنه از اين شوھر صاحب دو دختر ميشود؛ عشرت 

قمری) در حاليکه مرتضی قلی خان   ١٢٩۵الدوله و شوکت الدوله. چند سال بعد (
وکيل الملک کور شده بود او را احضار و شھاب الملک دوم را بجای او به کرمان 

  ميفرستد.  

نجم السلطنه جوان که شوھرش در بستر بيماری و کور بود ميھمان دارد ناصر  
سال داشته بنام  ٧٧الدين شاه ميشود. بعد ھا با مرد ديگری که او ھم بيش از 

يرزا ھدايت هللا خان (پسر ميرزا حسين) ازدواج ميکند. وقتی با ميرزا ھدايت هللا م
سال بيشتر نداشته است! خود محمد مصدق اقرار نموده   ٢٢خان ازدواج ميکند فقط 

  ١٣١٠سالگی ازدواج کرده است! در سال  ٨٠است که ھدايت هللا خان در سن 
السلطنه بعدا زن مرد ديگری بنام  ميرزا ھدايت هللا به مرض وبا فوت ميکند. نجم

ذربايجان به خانواده ديبا مشھور شده  آاين خانواده در ميرزا فضل هللا ديبا ميشود! 
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است. بعد ھابه اشتباه لقب طباطبائی را برای خود انتخاب کرد که بھيچوجه نسب 
  خانواده ديبا به طبا طبائی ھا نميرسد! 

  
مد مصدق که گراوری از اظھار نامه والدت ی در مورد محا در کتابی بنام نو يافته

خورشيدی متولد شده   ١٢۵٨مصدق در آن چاپ شده آمده است که مصدق در سال 
بنابر دنيا آمده  قمری) ١٢٧۴(  خورشيدی ١٢٣٧ است. گفتيم که مادرش در سال 

سال اختالف سن دارد در حاليکه پدر مصدق با  ٢١اين مصدق با مادرش دقيقا 
  سالگی ازدواج نموده!!!. ٢٢نه در سن مادرش نجم السلط

  
ساله بوده است و چرا   ٣٩وقتی مصدق ورقه اظھار نامه والدت را پر کرده است 

  نرا پر کرده؛ دليلش  بحث مربوط به اشکاالت انتخاباتی بوده است. آ
  

رواج داده است و از  ١٣٠۵ميدانيم که رضا شاه قانون سجل و احوال را در سال 
در زمان وثوق الدوله  شرائطی فراھم بوده که خانواده ھای  طرفی ميدانيم که

قمری اسناد سجلی دريافت کرده اند؛  ١٢٩٧از جمله مصدق در سال  بخصوصی 
اين فقط از اين بابت بوده که برای دريافت گذرنامه (تثکره) نياز به مشخصات فردی  

ت سجلی  بوده است! چون محمد مصدق در آن زمان عازم سوئيس بوده به مشخصا
  نياز داشته است. 

  
سال  ١٢مصدق درکتاب خاطرات خودش مينويسد: " در زمان ناصر الدين شاه 

متولد   خورشيدی١٢۵٨داشتم که به من لقب داد" اين ثابت ميکند که مصدق در 
  شده است  

  
بزرگترين سندی که در دست است عکس سنگ قبروکيل الملک ثانی است که در 

شھر  ١٨نوشته شده: "وفات مرحوم وکيل الملک ثانی  نجف ميباشد؛ و در روی آن
قمری" بنابر اين نشان ميدھد که مصدق نميتوانسته در آن  ١٢٩۶جمادی الثانی 

دنيا آمده باشد زيرا اگر نجم السلطنه بعد از مرگ شوھرش   خورشيدی ١٢۵٨ سال 
دق  متوجه ميشويم که مص                    ُ                               چھار ماه و ده روز عـ ده نگاه داشته باشد در اين صورت

  در زمان ديگری متولد شده!!!  
  

در بررسی ھای تاريخی به اين نتيجه ميرسيم که بار ھا نجم السلطنه که دختر  
عموی ناصرالدين شاه بوده بار ھا در موارد مختلف ميھماندار مظفر الدين ميرزا  
بوده است و وقتی تاريخ آن ميھمانی ھا را با تاريخ ھای ديگر کنار ھم قرار دھيم 

البته گفتنی است که خواھر ديگر    بدست می آيد که بسيار شگفت آور است. جوابی 
نجم السلطنه بنام سرور السلطنه يا حضرت عليا زن مظفر الدين ميرزا بوده است و 
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طبعا خواھر زن ميتوانسته بھترين ميھماندار شوھر خواھر بوده باشد. تطبيق تاريخ 
بارداری او بسيار محاسبه دقيقی است ھای ميھمانداری نجم السلطنه با تاريخ ھای 

  که آنرا به خواننده واگذار ميکند.  
  

نجم السلطنه از قرار چھار فرزند دنيا آورده است؛ يکی فوت ميکند، ديگری محمد  
مصدق است، و خواھر مصدق (دفتر الملوک) و ديگری ابولحسن ديبا. ھدايت هللا 

 ٨٠در زمان تولد فرزند دوم  ساله بوده!! و  ٧٨خان در ھنگام تولد محمد مصدق 
  ساله ميبوده است. 

  
  خالصه شده از گفتار راديوئی آقای مھدی شمشيری 

  )١٣٨٣( ٢۵۶٣مھر ماه   ٩برابر با  ٢٠٠۴سپتامبر  ٣٠
  

    ٢٠٠۴پنجم اکتبر 
  )  ١٣٨٣( ٢۵۶٣مھرماه  ١۴
   ک-ح
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