
 ستوفی گری خراسان سالگی و ُم١٧   کودکی تامصدق از
 
 
نچه در تاريخ دوره قاجاريه بسيار مرسوم بود وابستگی علنی رجال درجه يک و درجه دوم به يکی از بيگانگان روس و آ

 و به می توان گفت تمام رجال درجه يک علنا به يکی از دولت های روس و يا انگليس وابستگی داشتند. انگليس بوده است
نه تنها رجال به وابستگی خود می باليدند بلکه ساير . اين کار خود افتخار می کرده و نسبت به هم پيشی می جستند

فله عقب نمانند به يکی از رجال وابسته می شدند بطوريکه زشتی اين  اقنها نيز برای اينکه از آکارمندان زير دست 
 . تبديل شده بودوابستگی از بين رفته بود و بيشتر به افتخار

 
بعد از قرار داد ترکمانچای روس ها در ايران دست برتر را داشتند ولذا وابسته های بيشتری کسب نمودند و بعد از مشروطه 
نفوذ انگليس از طريق ماليان در ايران افزايش يافت و دولت انگليس دست باال را داشت و لذا پس از مشروطه بر تعداد 

 . ه شدوابستگان انگليس افزود
 

محمد مصدق هم در چنين دوره ای با چنين گرايش ها به بيگانه .  اولين تاثيرات تربيتی را از محيط خانه می گيردبچه ایهر 
؛ اين برده شده ميرزا هدايت اهللا وزير دفتر استنام  او از در شناسنامه محمد مصدق  به عنوان پدر کهشخصی. رشد می کرد

ميرزا حسين خان سپهساالر، مشير الدوله از اولين وابستگان . حسين خان سپهساالر داشت بشدت گرايش به ميرزا شخصيت
 ميرزا حسين خان سپهساالر قبال در استامبول سفير کبير . بود که توسط ميرزا ملکم خان تاسيس شده بودنریبه فراماسو

 به ايران در فراموشخانه ميرزا ملکم خان وی پس از آمدن. بود و در همانجا در لژ های فراماسونری فعاليت می کرده است
 ملکم مورد بی مهری ناصر الدين شاه قرار گرفت و از ايران تبعيد شد سپهساالر نزد  ميرزا هنگاميکه.نيز عضويت يافت

 همچنين سيد جمال . ناصر الدين شاه رفت و از ملکم شفاعت کرد و از اولين روز صدارتش او را به معاونت خود برگزيد
 نام مختلف عضويت ٢١ لژ فراماسونری با ٩ پيش از آمدن در -به ايران آمد» اتحاد اسالم«که با شعار ن اسد آبادی الدي

حترام به ميرزا اعالقه و  .و دوستان پدرش بسيار الگو برداری می کرد! مصدق جوان در اين دوران از پدرش . داشته است
هن مصدق جايگزين شده تا پايان عمر ادامه داشته است که از جمله  از کودکی در فکر و ذ و سيد جمال الدين کهملکم

شکی در ارتباط  .  ١  در مجلس کرد اشاره نمود١٣٠۶ مهرماه ٣٠مورخ  ١۵٩ميتوان به متنی که در نطق خود در جلسه 
 را با نظر دولت ميرزا حسين سپهساالر تمام اقدامات اساسی خودسپهساالر و سيد جمال الدين با دولت عليه انگليس نيست 

 . به انجام می رسانده است سفير و قنسول انگليس ن با آانگليس و مطرح کردن 
 

 و ديگری طرفداران  فراماسونری يکی -بياوردايران بوجود گروه سياسی دردو قرار بود انگلستان طی طرحی که ريخته بود 
 يعنیقش ديگری  بعدا مامور می شود ن که داده شده بود بادیآسيد جمال الدين اسد به که مسئوليت اولی  ٢ »اتحاد اسالم«

 .دد رهبری فراماسونری می گر ماموررا عهده دار شود و ميرزا ملکم خان »اتحاد اسالم«اداره 
 

 ميرزا هدايت اهللا وزير دفتر .در حال رشد بود  در خانواده ای که افراد آن از ايادی انگليس بودند ومصدق در چنين دورانی
بادی و ميرزا حسين خان سپهساالر و ميرزا ملکم خان در ارتباط بود تاثير بسيار زيادی آره باسيد جمال الدين اسد که هموا

 . در روحيه مصدق می گذاشتند
 

خانه وزير دفتر در خيابان : در مقاله ای که احمد متين دفتری، نتيجه هدايت اهللا ميرزا و داماد مصدق نوشته آمده است
ن مکتب آاو می نويسد که خودش و مصدق در . بودبر قرار  يک مکتب خانگی در خانه او.  بودر دفترشاهپور گذر وزي

چوب و فلک منحصر به مکتب خانه نبود و وزير . چوب و فلک در اين مکتب خانه رواج داشت. خانه درس می خواندند
فلک کردن مردمی که بدهی های خود را  داشت که فراش ها بغل، بغل ترکه های چنار را برای  همدفتر فراش خانه ای
ترکه چنار را بر کف پای اين مردم می زدند و سپس برف به . وردند و جلوی بچه ها فلکشان می کردندآنپرداخته بودند می 

 بی رحم و شفقتی ،در چنين محيط متشنج. پايشان می ماليدند که بچه ها و مردم فلک شده لنگ لنگان به خانه می رفتند
 . طی زندگی را آغاز کرده استيمحمدمصدق هم در چنين مح. ين بچه ها شکل می گرفتروحيه ا

 
 و ؛در زمان ناصرالدين شاه.  زمانی که مصدق شش ساله بود اولين حقوق دولتی را دريافت می نمايد١٢۶۴ اسفند ١۶در 

و ثلث از دريافتی مستمری او وقتی شخصی می مرد د .بطور کلی در دوره قاجار مستمری های خاصی به اشخاص می دادند
                                                      

 اگر ناصر الدین شاه یکنفر آدم عاقلی بود می بایستی تمام اختيارات خودش را به ملکم واگذار کند ا نوشتجات ملکم را بخوانيد ببينيدشم«  -١
چون آنچه او گفت بخير مملکت و بخير ناصر الدین شاه بود ولی چون نکرد و چون یک دسته هائی بودند که در واقع مخالف با عقيده ملکم 

می رفتند ملکم را بد می کردند می رفتند ميرزا تقی خان امير کبيرو ميرزا حسين سپهساالر را بد می کردند آنها می رفتند آن بودند انها 
اشخاصی را که یک نظریات مصلحی نسبت به مملکت داشتند بد می کردند و نظریات اشخاص خير خواه عقيم می ماندآن وقت کار در 

 .!!نه سازی را حتی در پيشگاه مردم در مجلس به ابزار کار مبدل نموده استچگونه وارو»  . پس پرده ميگذشت
با بروی کار آوردن خمينی و انتشار ) ١٣٥٧(١٩٧٩همچنان دنبال نموده وحتی در سال  در دوره قاجارچهمی بينيم که این عمل را اکر -٢

  .اسالم به کشور های اطراف و مالزی و اندونزی را همواره دنبال نموده است



اين دو ثلث جزو ماترک متوفی محسوب نمی شد و چون بعد از فوت به ورثه تعلق می گرفت . را به وارثين او می دادند
 از محل دو ثلث مقرری فيروز ميرزا  تومان١٢٠مصدق از اين بابت ساالنه . بنابراين همچنان بطور مستمر پرداخت می شد

 . ی کرد دريافت مپدر مادرش
 

در زمان . اين مطلب در تاريخ ها نوشته نيست. ترقی ميکند اولدرجه  به مقام مستوفی ١٣٠۶در نه سالگی يعنی در سال 
قاجاريه دو نوع مستوفی بوده اند؛ مستوفی درجه اول و مستوفی درجه دوم کسانی بوده اند که زير دست مستوفی های 

 به اسامی مستوفيان ٢٨ که نوشته اعتماد السلطنه است در صفحه "حسانخيرات " مدر کتابی بنا. درجه اول کار می کردند
. نام برده شده استمستوفی درجه اول  به عنوان» محمد خان ولد جناب جاللت مآب، وزير دفتراز ميرزا«وقت اشاره شده و 

٣ 
 

نفور ترين شغل در زمان قاجار بحساب يد تعريفی از مستوفی دراينجا بشود؛ از ديد مردم مستوفی بدنام ترين و مآالزم می 
چون نميخواستند کسی  و  و رشوه خواری و تلکه کردن مردم چيز ديگری نبوده است،زيراکارشان جز تقلب. می آمده است

. از کار آنها سر دربياورد خطی بنام سياق بين خود اختراع کرده بودند که کسی از يادداشت های آنها با خبر نمی شد
حتی اگر شاه .  می نوشتند»فَـَرد« به نام  سانتيمتر٢٠در ١٢دداشت های خود را روی برگ هائی به اندازه محاسبات و يا

مستوفی . مستوفی نمی رسيد هيچگونه پرداختی صورت نمی گرفت!!! دستور پرداخت پولی را ميداد تا به تصويب و تائيد
مستمری پرداخت نمی شد مگر مستوفی . ريافت می کرد د»رسوم«بعنوان % ٢۵ازکسی که به او مستمری تعلق يافته بود 

بعنوان %٢ هرساله  که جا در آن کاغذ پيدا شود؛ برای اينپيدا کرده باشددر آن کاغذ جای خالی برای ياداشت اين مورد 
 .  يا هر نام ديگری به مستوفی قابل پرداخت بود»رسوم«
 

رادی که بنحوی رضايت شاه را جلب کرده بودند داده می شد اين مستمری ها را شاه به عنوان جايزه يا تشويق به اف
مده آ مثال شاه از خدمات ارفع الدوله در تعيين مرز خراسان با روسيه خوشش -ولزومی نداشته است که کاری را انجام دهند

انصد تومان  دستور داده است که او را به سمت آجودان حضور که سمتی افتخاری بوده است با مواجب يعنی حقوق پ-بود
هر کس که مواجبی برايش تعيين می شد؛ اعم از اينکه شغلی در ايران داشت يا نداشت محل پرداخت مواجبش . منصوب کنند

 در هر حال -از محل درآمد يک ايالت تعيين می شد و او مجبور بود که برای دريافت مواجب خود به يکی از اياالت سفر کند
اگر اصرار داشت که قبل از .  ی که محل پرداخت مواجبش بوده به عهده نداشته استمحل کار و وظيفه ای در شهرستان

 .از هر دريافت ساالنه به مستوفی تعلق ميگرفت% ٢٠عزيمت به محل اين پول را دريافت کند تومانی دو قران يعنی 
 

، و محل بانک را  وجود داشته»بانک«الزم به توضيح است که واژه بانک پارسی است و در زمان ساسانيان موسساتی بنام 
گفته می شد در شهرستان های ديگر پول به » چـــک« که در مقابل رسيد هائی که می گفته اند» بنگاه«يا » بانک گاه«

هم اکنون در کشور های .  پارسی است و از ايران به کشور های ديگر رفته استم واژه چک ه.مردم پرداخت می کردند
نيز که در حال حاضر به کسيکه " بنکدار"می نامند و " ثبت الصکوک"ی گويند و اداره ثبت را م" صـِک"را " سند"عربی 

بوده و به » بانکدار« در اصل ،اجناسی را از قبيل پنير و کشک و روغن و برنچ بطور عمده می فروشد گفته می شود
لذا در زمان قاجاريه که ميزان انحطاط اين روش بعد از اسالم در ايران منسوخ شد و  . متصدی بانک گفته می شده است

جامعه به حد اکثر خود رسيده بود چنين تشريفاتی وجود نداشت لذا مستوفی ها با گرفتن باج و رشوه کار های غير قانونی و 
 . غير انسانی انجام می دادند

 
 که اگر کردندی نيز دريافت می توسط مستوفی ها اخاذی می شد پول های ديگرکه عالوه بر پول هائی که در باال اشاره شد 

 جلساتی در . خودداری می کردند به فلک بسته می شدند و يا به زندان می رفتنداز پرداخت آن مردم و مستمری بگيران 
پايان سال با شرکت مستوفی شاغل در ايالت در تهران تشکيل می دادند و به حساب های آن ايالت رسيدگی می کردند و 

ت به هر والی مفاصا حساب بدهد و معموال تا زمانی که والی مبلغ قابل مالحظه ای به وزير دفتر نميداد وزير دفتر می بايس
 .نمی توانست مفاصا حساب دريافت نمايد

 
سياه (ميرزا محمود قره .  شروع شد١٣٠٩مستمری سومی که به مصدق تعلق گرفت مستمری ناگهانی بود که در سال 

مادر مصدق !  رشوه آوردبرای مادر مصدق بلور و يک ساز عروسکی  يک چهل چراغ  کهمستوفی خراسان بود) هرهچ
 بعدا نجم السلطنه به پسرش  .آنرا قبول کرده بود و با وجود اعتراض شديد ميرزا هدايت اهللا وزير دفتر آن را پس نداد

همه جور درانه در گوش او بود و  اين نصيحت مااز آن پس!  تحفه و رشوه کسی را رد بکندد هرگز نبايمصدق فرا داد که
ميرزا محمد قره به بسياری از افراد خانواده مصدق قول مستمری داده بود که همه !  می کردرا قبول» هديه ای«و يا رشوه 

بزرگ خانواده مانع تراشی نمود اطرافيان و حتی نوکر و کلفت های وقتی . آنها را به حساب بودجه خراسان ميگذاشت
 باالخره آن بودجه را صدر اعظم امضا کرد و شاه تائيد نمود و مصدق و ديگران آن مستمری .معترض شدندخانواده مصدق 

  .ها را دريافت نمودند
 

                                                      
  . منظور از محمدخان محمد مصدق ملقب به مصدق السلطنه است-٣



 و از گرفتن مستمری ميرزا حسين برادر بزرگ مصدق وزير دفتر شد) هدايت اهللا ميزرا وزير دفتر(پس از مرگ پدرش 
بابت صاحب  و مصدق از اين تمام آن مستمری را بين ساير وارثان تقسيم کردرفنظر نمود و صازمحل دو ثلث مستمری پدر 

 .مستمری ديگری گرديد
 

 سال بيشتر نداشت با بقيه افراد فاميل مادری بر عليه ١٧ در حاليکه محمد مصدق )فرمانفرما ( دائی مصدق١٣١۴در سال 
از اين هنگام مصدق عالوه بر تمام آن . ی خراسان شداتابک توطئه کردند و با دسيسه اتابک را کنار زدند و مصدق مستوف

 . مستمری های قبلی به دريافت پول هائی عادت کرد که در شرح وظائف مستوفی در باال به آن اشاره شد
 

 در استقرار اين همه به مظفرالدين ميرزا وليعهد و نفوذ دائيش فرمانفرما محمد مصدق نزديک بودن مادرمی دهندکه احتمال 
 مظفرالدين ميرزا بهی  مادر مصدق خانم نجم السلطنه در تمام سفر ها. مستمری و محبت به مصدق بی تاثير نبوده است

 نيز خطاب "معشوقه " عنوانا ب تاريخی نادر اورا در بعضی اسناد!از او پذيرائی ميکرده است عنوان ميهماندار تهران به
  ! کرده اند

 
 : فت سه مصدق در تاريخ ايران وجود داشته استمی توان گ

 
 در اين دوره هيچ – ١٢٩٩ سالگی می زيسته يعنی تا قبل از کودتای رضا شاه در سال ۴١مصدقی که قبل از  -١

کدام از تاريخ نويسان هيچ نکته روشنی در زندگی مصدق پيدا نمی کنند و همواره می خوانيم که کار های او در جهت خدمت 
 کرد؛ نام  را تروری ايادی انگليس ازو چند نفربعد ها که کميته مجازات تشکيل شد .  و ايادی انگليسی بوده استبه انگليس

 که جان سالم  مصدق از نادر افرادی بودمصدق نيز جزو آن عده از جاسوسان انگليس بوده که می بايست کشته شوند؛ ولی
 .بدر برد

مصدق با پذيرش اولين پرداختی از محل  زيسته در اين زمان  می١٣١٨ و ١٢٩٩مصدقی که در بين سال های  -٢
 آرميتاژ سميت و تائيداين قرار دارد ميليارد ها ميليارد دالر و ليره انگليس به ايران  و زيانبخشقرارداد بسيار ننگين
 .خسارت وارد ساخت 

و همواره با گريه و زاری  پيدا شد، مصدقی است که خود را بسيار مظلوم نشان ميدهد ١٣٢٠مصدقی که بعد از  -٣
به زندانی شدن خود در زمان رضا شاه اشاره دارد و خود را يک شخص ملی جا می زند؛ در حاليکه در همين زمان هم اگر 

 که همواره در خدمت بيگانه بوده و تمام غش هائی که ميکرد وتئاتر گرددبه جزئيات زندگی مصدق دقت شود معلوم می 
يکی از زيان هائی .  می کرد فقط برای گمراه کردن اذهان عمومی بوده استسياسی بازیر محيط هائی که در مجلس و يا د

 شرکت وابسته نفت به انگليس بود که ميليون ها ميليون ۴٨که وی در اين دوران به ايران وارد ساخت واگذاری بيش از 
 ).  است پخشتعلق سرمايه به ايران آمادهنام و ليست اين شرکت ها با ميزان ( ليره انگليسی به ايران خسارت خورد

 
سيد محمد علی شوشتری نماينده مجلس شورايملی که فردی معمم ولی مطلع و در اينجا الزم است به سندی اشاره شود که 

 :استکرده ادا هنگام معرفی دکتر مصدق آگاه از وقايع زمان بوده است در جلسه دوره شانزدهم مجلس شورای ملی 
قای خليلی مقاله ای در روزنامه اقدام نوشته بود آصدق من بخاطر دارم که تقريبا سی سال قبل دانشمند محترم آقای دکتر م«

شما در آن تاريخ بهر . ثابت ساخته بود" پايان نامه تحصيلی تان"و در آن مقاله انحراف شما را از توحيد به استناد کتاب 
 متوسل به آقای سيد اسد اهللا خرقان شديد و آن مرحوم خواست ماست مالی يک از علما متوسل شديد فايده نبخشيد و باالخره

ورده اند و می خواهند مردم را آکند ولی نتيجه نبخشيد چون در اين تاريخ اطالع پيدا کرديد که کتاب معروف شما را بدست 
 چهره حقيقی تان را به جامعه به افکار و حقيقت نوشته شما آشنا سازند، پيشتدستی کرديد که مبادا انتشار کتاب شما،

 . معرفی سازد
. آقای دکتر مصدق آشنايان بدودمان شما شايد هنوز از سابقه شما و رياست ماليه شما در خراسان اطالع کامل داشته باشند

مگر شما همان کسی نيستيد که با وکيل الملک پدر مرحوم عل اکبر دبير سهرابی همدست شديد و با شيخ محمد نام رزاز 
د علی اکبر مجتهد تفرشی اسناد و فرامين قراءقوچان را مثل قريه فرحوازوهی هی و غيره که مرحوم امير نوکر مرحوم سي

 هفت سال قبل از فوتش با ارشاد اين جانب به مرحوم اسدی صلح کرد و آن مرحوم آنرا وقف برای زايشگاه یسهراب
 بيمارستان شاه رضا نمود جعل نموديد؟

قا خان محالتی پدر آقا خان فعلی نشان و حمايل و فرمان مخصوص نفرستاديد؟ پس از اينکه مظفرالدين شاه  مگر شمابرای آ
باين عمل واقف شد، شهرت يافت که می خواهد دست شما را قطع کند و با توسل به مرحوم سيد علی اکبر تفرشی مجتهد 

 د و چوب خورديد؟  از قطع دست شما صرفنظر و در جلوی تخت مرمر بفلک بسته شديهشا
 زندگانی سياسی و آشنائی حاضر نشدم حتی يک مرتبه در خانه شما قدم بگذارم، مآيا هيچ فکر می کرديد اينکه من در تما

موضوع . برای چه بود؟ برای اينکه از پير مردان و موثقين مکرر اين قصه وقصه های ديگری را از شما شنيده بودم
؟ ای کاش مرحوم فهيم الدوله و مرحوم صاحب اختيار ...شاه روز فوتش يادتان هستمتکای زير سر مرحوم مظفرالدين 

 »وردندآزنده بودند و شهادت می دادند که چطور آن متکا را از زير عبای شمادر اندرون در
 

  :  الزم است به گوشه ای از تاريخ از خاطرات لسان الملک سپهر نگاهی داشته باشيم
 



 جعل فرمان«
 !! سه هزار دهشاهی نقره بجای پنجهزاری طاليا قالب زدن

 
 تمام - تمام کاغذ ها- که در نتيجه تمام دزد هاندخدا رحمت کند والدين آنهائی که قانون مرور زمان را از مجلس گذرانيد

ی قرار آنهائی که فرمان جعلی نموده اند حتی سکه زنها را بعد از چند سال از مجازات معاف کرده و غير قابل تعقيب کيفر
 .(!!)داده است

 
اينک من باب مثال دو عمل دکتر مصدق را که در واقع مثل ساير شاهکار های ايشان است به استحضار خوانندگان رسانده 

 . و قضاوت عادالنه را افکار جامعه می سپارم تا سيه روی شود هر که در او غش باشد
 

ی برادر دکتر مصدق، بوسيله شاهزاده فرمانفرما دائی مصدق،  قمری مرحوم ميرزا حسين وزير دفتر وزيردارائ١٣١۴سال 
ن وقت زمام امور کشور به او محول شده بود از پيشگاه مظفرالدين شاه استدعا شده که قريه قارپوز آباد که امالک آکه در 

ه اين که و نظر ب. خالصه است به مالکيت دکتر مصدق مستوفی و محاسب خراسان و پيشخدمت خاصه شاه واگذار شود
لکن مرسوم چنين . مظفرالدين شاه در بخشش خالصجات به عملجات درباری بی مضايقه بود دستور صدور فرمان داده شد

مقرر گرديد . بود که از نظر سپاسگزاری و احترام مقام سلطنت در موقع توشيح فرمان مقداری پنجهزاری طال تقديم شود
مشاراليه که در تمام دوره زندگانی از راستی و صداقت . ر ماليه تقديم نمايددکتر مصدق سه هزار پنجهزاری طال توسط وزي

پرهيز داشته و هميشه زندگانی سياسی و اداری خود را با اغفال نمودن ديگران توام داشته است، تدبيری نمود و سه هزار 
مدتها کسی از اين ماجرا .  گرديددهشاهی نقره را با آب طال در کيسه تافته نزد برادر خود آورده و بحضور شاه تقديم

 خود مشاراليه به بعضی اضهار نمودکه چون من عادت به رشوه دادن نداشتم با اين اطالعی نداشت و چندين سال قبل
 . چنين کنند بزرگان که کار بايد کرد/ شاهکار و زبردستی فرمان خود را از شاه گرفتم

 
ولی يک سئوال دارم اگر کسی نوکری .  زمان شامل عدم تعقيب است سال ازاين ماجرا می گذرد و مرور۵٨بسيار خوب 

داشته باشد و مختصر سرقتی در منزل اربابش نموده و سالها از اين سرقت بگذرد و قانونی هم برای تعقيب وجود نداشته 
ه شود؟ اگر جواب باشد آيا با وجود اين ممکن است که مجددا اين شخص نزد ارباب اول پذيرفته شود و بهمان کار پذيرفت

 ٤. منفی است در اين صورت چگونه مجلس و ملت ايران خزانه دولت و مقدرات خود را بدست ايشان سپرده است
 
 در روزنامه طلوع مقاله ای منتشر کردم که ملی شدن صنعت نفت طبق نقشه ترسيمی و دقيق انگليس ها ١٣٣٠ خرداد ١٢

 اهللا کاشانی آقايان حائری زاده و مکی و دکتر بقائی فقط از نظر احساسات از طرفی من قسم ياد می نمايم آيت. بوده است
   . ووطن پرستی فعاليت نموده وبکلی خالی الذهن بوده و نظرشان خدمت کردن بوده است

لکن وقتی چهار سال قبل مظفر فيروز خواهر زاده دکتر مصدق در پاريس می گويد لرد هاليفاکس سفير انگليس در مسکو 
 گفت به تهران اطالع دهيد که نفت بايد ملی شود، و يا ايدن وزير خارجه انگليس شش سال قبل در آبادان اظهار به من

داشت که تصفيه خانه آبادان در آينده قابل استفاده نخواهد بود، يا وقتی ديديم  بجای اينکه فقط صنعت نفت آبادان ملی شود؛ 
وده که بعد از چند سال مجانا و الت فرسآ يا وقتی ديديم برای ماشين سرتاسر ايران صنعت نفت ملی شد، دريک دفعه 

 عايدات نفت را که  تحمل بار آن ٢۵عوض متعلق به ايران خواهد بود غرامت برای او تعيين می کند و قرن ها بايد صدی بال
ول انگليس در شيراز و دشوار است به انگلستان بپردازيم و هزاران نکات ديگر آن وقت تصديق خواهد شد که چيک کنس

  ».قا را برای چنين روزی تربيت نموده که تمام امور کشور را بدست گرفتامصاحب شبانه روزی دکترمصدق 
  

می دهند به جزئيات زندگی " قهرمان ملی"و يا " وجيه المله"تمام افرادی که در مورد مصدق صحبت می کنند و به او لقب 
 ميدانند محدود است به کتاب ها و مدارکی که توسط اوشنائی ندارند و آنچه در مورد آ  های اشاره شده باالمورددر مصدق 

 .  يا ايادی جبهه ملی تهيه شده است به سفارش انگلستان وخود همين افراد و
 
 

) ١٣٨٣ (٢۵۶٣بانماه آ از گفتار آقای مهدی شمشيری در برنامه راديوئی روز پنجشنبه هفتم باال خالصه و شرحیمطالب 
  .می باشد که از راديو روز پخش شد ٢٠٠۴ اکتبر ٢٨برابر با 

 
 

متنی که از قول لسان الملک اضافه شده و قسمت هائی از آن در برنامه راديوئی خوانده شده بود بعدا توسط آقای شمشيری 
    . و متن کتاب موجود است و به عنوان سند قابل ارائه می باشدبا اينجانب فکس شده است

                                                      
 هم امروز گروهی که به مهره سوخته ای بيشتر می مانند تا یک مبارز و اپوزیسيون در کنگره ! این سئوالی است که من همواره می کنم-٤

ین مهره های سوخته تاکی بایستی همانند مصدق، آیا ا. ها و جلسه ها در صدر می نشينند و برایشان اعالميه های خاص صادر می شود
   بودن را بازی کنند و بزرک و کوچک را گول بزنند؟؟ » وجيه المله«تئاتر 


