
 

 شکل گيری شخصيت اوتولد مصدق و 
 
 
قای مهدی شمشيری که تحقيق بسيار عميق و دقيقی در مورد زندگانی مصدق نموده و هر دو هفته یکبار برنامه آ

 ٢٠٠۴ اکتبر ١۴برابر با ) ١٣٨٣ (٢۵۶٣ مهرماه ٢٣ای از رادیو روز تورنتو دارد، در برنامه روز پنچشنبه  آموزنده
 : ورد تولد و تاریخ زندگانی محمد مصدق گفتخود قبل از توضيح در م

بررسی تاریخ ایران در این برنامه ها و در کتاب های تحقيقی من آنطور که حقيقت دارد مورد نظر است و لذا افشای « 
احمد کسروی به دليل اینکه ثابت . این حقایق نبایستی بهيچوجه کسانی را رنج بدهد و یا موجب کدورت بين افراد شود

 بوده اند و به هيچوجه سيد نبوده اند و به خاندان پيغمبر  و کـُرد و سنی مذهب بود پدران پادشاهان صفوی ایرانیکرده
و اضافه کرد » ارتباطی ندارند مورد نفرت و خشم نواب صفوی شد و از این رو نواب صفوی قصد کشتن او را کرده بود

 : در برنامه گذشته گفتيم
 

این تاریخ نه تنها بنا به نوشته خود مصدق تائيد می .  شمسی متولد شده است١٢۵٨تاریخ بطور مسلم محمد مصدق در 
اگر این تاریخ رابعنوان سال تولد . شود بلکه بر اساس شواهد و قرائن نيز این تاریخ با تاریخ تولد مصدق برابری می کند

 مصدق در نجف بروشنی نشان  اول مادر شوهر عکس سنگ قبر. مصدق قبول کنيم یک اشکال شرعــــی پدیدار می شود
 جماد الثانی ١٨که حکمران کرمان نيز بود در ) مادر مصدق(می دهد که مرتضی قلی خان شوهر سابق نجم السلطنه 

بنا بر این یکروز بعد از مرگ شوهر نجم .  خورشيدی فوت نموده است١٢۵٨ خرداد ١٩ هجری قمری برابر با ١٢٩۶
 نمی ١٢۵٨ آبان ماه ٢٢ی چهار ماه و ده روز ُعـَده بوده است بنابر این نجم السطلنه تا السلطنه مجبور به نگاهدار

ازدواج کرده باشد بنابر این در همان  )یعنی یکروز بعد از عده(بان آ ٢٣اگر تصور کنيم کسی در . توانسته ازدواج کند
اسفند فقط پنج ماه است که تولد بچه ای در بان، آذر، دی، بهمن و آ. (سال نمی تواند بچه ای از او متولد شده باشد

 از ١٢۵٨ روز مصدق نمی تواند در سال   ٢٨٠؛ با در نظر گرفتن دوره بارداری برابر با )پنجماهگی امکان پذیر نيست
 !پدری بنام هدایت اهللا که شوهر دوم نجم السلطنه بوده متولد شده باشد

 
و قبل از فوت ناصر الدین شاه به ایران آمده در )  قمری١٣١١( بوده کاساکوفسکی که یکی از فرماندهان دیویزیون قزاق

 -عينا آمده است(امان اهللا ميرزا در باره خواهر دویم «:  نوشته است ذکر کرده١٢٧۵ آذر ٢۵خاطراتش  که در تاریخ 
سوم شوهر . ر کرد سه بار شوهرد سال بيشتر ندا٣٠با اینکه  حکایت می کرد چنينفرمانفرما ) یعنی خواهر حضرت عليا
 با اینهمه شاه خاطر خواه اوست از !)شوهر سوم نجم السلطنه هم وکيل الملک لقب داشته است(او وکيل الملک ميباشد،

حضرت عليا سرور السلطنه همسر . این جهت نجم السلطنه معشوقه مظفر الدین ميرزا و یا مطفرالدین شاه نيز بود
ه خيلی بهم مهربان بودند از این رو حضرت عليا دختر خودش که فخرالدوله مظفرالدین ميرزا و خواهرش نجم السلطن
زن شرعی مظفر الدین ميرزا ) سرور السلطنه(تا اینکه حضرت عليا . ورده بودآلقب داشت را به نامزدی محمد مصدق در 

 ."از ارتباط نجم السلطنه با شوهرش با خبر می شود
 

ر بزرگش سرور السلطنه باشد و خاله اش نجم السلطنه، در خاطراتش به این دکتر علی امينی پسر فخر الدوله که ماد
گاهی حضرت عليا از این قضيه تا آخر عمر با خواهرش خشمگين باقی ماند و نجم السلطنه آپس از . قضيه اشاره ای دارد

 .  خودکشی می زندهآنقدر از این موضوع ناراحت بود که با خوردن تریاک دست ب
 

 . ای به تریاک خوردن نجم السلطنه شده است نيز اشاره)   اهللادوست ميرزا هدایت(اج سياح در خاطرات ح
 

 : زمان وليعهدی خود چهار مرتبه از تبریز به تهران آمده استمظفرالدین ميرزا
زا چند  زنده ولی کور و بيمار و بستری بود مظفرالدین مير پير و فرسودهبار اول در زمانی که هنوز مرتضی قلی خان-١

 بوده در تهران بوده است؛ که بعد از دید و بازدید ١٢٩۶ ربيع االول ٢٧ که مصادف با ١٢۵٨روز پيش از نوروز سال 
 فرزند با تاریخ تولد محمد مصدق برابری می کندکه نه ماه پس از این تاریخ ! های نوروزی به تبریز مراجعت کرده است

 نجم السلطنه با شوهر دومی بنام ميرزا هدایت اهللا وزیر دفتر فرزند اول تولد در هنگام. اول نجم السلطنه بدنيا می آید
در مورد عـُده چهار ماه و ده روز و اختيار  (. ساله بوده است٧٩ یا ٧٧ازدواج کرده بوده که در زمان تولد مصدق 

 در خانه هدایت اهللا بوده ١٢۵٨تولد مصدق در نيمه دوم یعنی در زمستان سال   ).شوهر دوم توضيح کافی داده شده است
 !در شناسنامه مصدق در مقابل پدر به نام هدایت اهللا ميرزا اشاره شده است. است

 
 = ١٢۶٠ امرداد ١٢ (١٢٩٨ رمضان ٧ و از ) ميالدی١٨٨١=  خورشيدی١٢۶٠( هجری قمری  ١٢٩٨ در تاریخ -٢
این تاریخ با تولد فرزند .  بيش از یکماه در باغ امامزاده قاسم شميران ميهمان نجم السلطنه بوده است) ١٨٨١ آگوست ٣

در این تاریخ نجم السلطنه شوهر دومی داشته است بنام . دومی برابری می کند که احتماال این فرزند فوت نموده است
 !ه است ساله می بود٨٠ميرزا هدایت اهللا وزیر دفتر که در این زمان 

 



به تهران ) ١٨٨٨ نوامبر ٢٧=  خورشيدی١٢۶٧ ششم آبان ماه  (١٣٠۶ صفر ٢٢ از  مظفرالدین ميرزا بار سوم-٣
 ١٣٠۶تا دوم جماد االول !  آمده است و در خانه عبد الحسين ميرزا برادر نجم السلطنه ميهمان نجم السلطنه بوده است

. تاریخ تولد دفتر الملوک با این روز ها مطابقت دارد. برگشته استکه به تبریز )  ١٨٨٩ ژانویه ۵ = ١٢۶٧ دیماه ١۵(
 !  ساله می بوده است٨۶دراین زمان ميرزا هدایت اهللا 

 
 تا اول  )١٨٩۵ ژانویه ۵= ١٢٧٣ دی ما ١۵(١٣١٢  رجب٨از  چهارمين سفر مظفرالدین ميرزا وليعهد به تهران  -۴

 در خانه عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ميهمان نجم  ده ووب) ١٨٩۵ آوریل ٢٧ = ١٢٧۴ اردیبهشت ٨ (١٣١٢ذیقعده 
) ظاهرا شوهر سومی داشته بنام فضل اهللا وکيل الملک دیبا( این تاریخ با تاریخ تولد ابوالحسن دیبا !  استالسلطنه بوده
 .!برابری می کند

 
  ! قاجار بوده است نجم السلطنه ميهماندار شاهزاده وليعهد، مظفرالدین ميرزاهایفریک از س در هر

 
 و ضلع سوم آن تربيت خانوادگیخصوصيات ارثی، شخصيت هر انسان بصورت یک مثلث سه ضلعی شکل می گيرد؛ 

شخصيت مصدق در خانه و خانواده ای که اعضای آن همه . محيط زیست است که مصدق از هر بخوبی بهره برده است
نی اسالم و تمام رجال درجه یک آن به انگليس وابسته بوده اند دنيا معتقد به فراماسونی بوده اند و متعهد به اتحاد جها

که به این )  آنگلوفيل–روسوفيل (در دروه قاجاریه رجال ایرانی یا به روسيه و یا به انگليس تمایل داشته اند .  مده استآ
 طدر این شرای. ن اطاعت می کردنداین افراد گروه هائی را زیر دست داشتند که از آنا. تمایل و وابستگی افتخار می کردند

 . که وابستگی به بيگانه زشتی خود را از دست داده مصدق در خانواده ای آنگلوفيل متولد می شود
 

 خورشيدی توسط ميرزا ١٢٣٧ قمری تابستان ١٢٧۴ی در اواخر سال رطبق بررسی های دقيقی که شده اولين فراماسون
تنفذ وابسته به انگليس مثل سيد زین العابدین امام جمعه که پدر زن مصدق ملکم خان تاسيس می شود که تمام ایادی م

  . بوده عضویت داشته اند
 

ميرزا هدایت اهللا که از خانواده مستوفی بوده نيز در این فراموشخانه عضویت داشته است که دکتر علی امينی در 
 نام تمام رجال ایران که عضو  سه جلدی کتاب خود در جلد اول مجموعهاسماعيل رائين. خاطرات خود آنرا تائيد می کند

که ) پدر زن مصدق( در جلد اول به نام ميرزا زین العابدین امام جمعه تهران . بوده اند را ذکر کرده استریفراماسون
  .جزو این فراماسونری بوده است اشاره می کند

 
رگان وابسته بودند و ميرزا حسين خان در گذشته ترقی شخصيت هادرصورتی عملی می شد که به یکی از این بز

 بسيار به او وابسته بوده است در اوج قدرت سياسی خود ميرزا هدایت اهللاسپهساالر که فردی انگليسی پرست بود و 
با ميرزا یوسف اختالف پيدا کرده و صدر اعظم قبلی را به ْآشتيان تبعيد نموده است و از همين یعنی در زمان صدارتش 

داستان از این قرار بوده است . هدایت اهللا خان که با ميرزا یوسف نيز اختالف داشته شروع به ترقی می کندزمان ميرزا 
که ناصرالدین شاه صدر اعظم وقت ميرزا حسين مستوفی الممالک را بر کنار و به آشتيان تبعيد نمود و ميرزا حسين خان 

یوسف مستوف الممالک که برادر زن ميرزا هدایت اهللا و ميرزا . سپهساالر را بجای او به صدارت عظمی منصوب کرد
روسوفيل بود با ميرزا هدایت اهللا اختالف داشت به این جهت ميرزا حسين خان سپهساالر به علت دشمنی با مستوفی 

 دفتر الممالک و نيز به علت اینکه ميرزاهدایت اهللا انگلوفيل بود او را ترقی داد وابتدا به وزارت لشکروبعد به وزارت
 . منصوب نمود

 
سيد جمال الدین اسد آبادی که به تهران آمد ميرزا هدایت اهللا مرید او می شود در نوشته های محيط طباطبائی به این نکته 

!  مصدق در خانواده ای با این شرایط از مادری نجم السلطنه در خانه ميرزا هدایت اهللا دنيا می آید. نيز اشاره شده است
دستورات ميرزا اگر مظفر الدین شاه عقل داشت «:گفته استدر مجلس شورای ملی ز نطق های خودش مصدق در یکی ا

  . »!ملکم در مورد اداره کشور را به مرحله اجرا در می آورد
 

مصدق از بچگی چندین مستمری که مرسوم دوران قاجاریه بود دریافت می داشت؛ به عنوان وارث فيروز ميرزا 
یک مستمری دریافت می کرد، یکی هم مستمری بوده است که از محل های دیگر دریافت ) گ مادرشپدر بزر(نصرالدوله 

 !   می کرده است
 
 

 … این گفتار ادامه دارد. تلخيص و برداشت از گفتار رادیوئی آقای مهدی شمشيری
 
 ک-ح

  ٢٠٠۴ – ٢٢اکتبر 
 ) ١٣٨٣ (٢۵۶٣برابر با اول آبان 

 


