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  افسانه ي صندلي
  

  ٢٠١٠آگوست چهاردهم 
  

  پيش گفتار
  
ن داد و خيال پاسخ به دستم رسيد که مرا  تکا مصدق از شيرين کاری های او ی يفتهپستی از يک دوست ش  

تا  ساختگی بی چم را ناديده انگارم ) غ خدعه آميزدرو(آسمند در آن ديدم که اين  داشتم ولی نيک انديشی را
سبب شد که آنها خاموشی  مصدق شيفتگان کوتاه آمدن در برابراين ولی . مصدق پرستان دمی با آن خوش کنند

ُ بر د  را نشانما  با تاريخ و  را کهنادرست  بدون دستينه  ی نوشته اين من نمی دانم .بدانند رست پنداری خود   
تا کنون  خوانده ام، ساله گذشته ۴٠در من در نسک هايی که. را چه کسی ساخته است ی داردگارخرد سر ناساز

ولی  گر اين آسمند تنها برای شيفتگان مصدق نوشته شده بود غمی نبودا .برنخورده ام ای ين افسانهه چنب
 به چاپ رساندهنيز آن را  "شهروند"و شنيده ام که  هنيز اين خبر را چاپ کرد" راه زندگی"زمانيکه مجله 

  .نديدم نادرست را روا ی اين نوشته سخ گذاشتنسکوت و بی پاديگر  است،
  

  سر زبان افتادهبه  ِ  صندلی ی افسانه
  

دراخبار بدون دستينه چاپ شده است که مصدق در هنگام ديوان الهه به تازگی افسانه ای در مورد مصدق    
از . الهه به نفع ايران رای داده اند ِ  نارواد ،پس از اين شاهکار... بر صندلی هيئت انگلستان نشسته است و

  اين نمونه 
مصدق در دادگاه الهه گفته می شود که صندلی  هبرای نمون. ها در مورد مصدق زياد است ناختزبان اند سر به

کمونيستی که در گروه ( تازگی در مورد مصدق توسط رضا عالمه زادهبه  یاز همه بهترنمايش. است در موزه
او حال . زندان افتادو خيال داشتند شاهزاده رضا پهلوی را بربايند ولی کامياب نشدند و او به  گلسرخی بود
. است مصدق تعريف و تمجيد شده های کاری شيرين روی صحنه رفت و در آن از!) ستشده ا شيفته مصدق

و  گاکميل سنا مارکس، لنين، استالين، مائو، نهآ های چپ هايی که بت ،برای چه هدفیبايد پرسش نمود 
و می خواستند از خمينی و ديگر آخوندهای  ديگران بودند و خود را انترناسيوناليست و بی وطن ميدانستند

و  "ملی گرای"که پس از سی سال مصدق است چه شده  خود استفاده کنند، اهداف پيروزی برای" مبارز"
 منو نه از پاسخ اين پرسش را از چپ ها ؟لم او را بر افراشته اندو ع را يافته اند نماينده بورژوازی ملی

هلوی ستيزی آنها است که زمانی در شکل چپ و حال در شکل مصدق شيفتگی                    ٍَولی به نگر من اين پ   .بخواهيد
کارهای گذشته خود،  بجای پوزش از ملت ايران برای .شده اند" قاجاروفيل"و شايد آنها حال  نمايان شده است

قبله انگار اين قومی که زمانی . اند دوباره وارد گود سياست شده با نقاب ملی گرايی و مصدق شيفتگی يواشکی
هميشه يک گام  اين قشر تاريک انديش و خارجی پرست. را يافته اند "قجر"بود حال قبله  شوروی و چينآنها 

  .پس اند و ملی گرايی از خردگرايی
  

  .به افسانه صندلی نشینی مصدق پاسخ
  

مهدی  داستا رد که به خامهادن وجود بايد بگويم که يک پاسخ درتارنمای تاريخ دويست ساله ايرا نخست   
: شمشيری نوشته شده است و خواندن آن را به همه دوستداران تاريخ پيشنهاد می کنم و آدرس آن چنين است

)http://iranhistory.org/MossadeghDenhaag.asp(  
 ،ه اندبود در ديوان الهه که همراه دکتر مصدق فتاحو عبدالحسين م فشرده آن چنين است که غالمحسين مصدق

  .نکرده اند يادی در نوشته هايشان "پيروزمندانه" از اين افسانه
من که خود را دانش آموز تاريخ و خرد می دانم و نسک های زير را خوانده و در نسک خانه خود دارم دويم    

 خوانده اممصدق  ی ز نسک هايی که تا کنون در بارهه چنين افسانه ای برنخورده ام  و پاره ای اب تا کنون
   :عبارت اند از
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  ، بقلم مصدقخاطرات و تالمات مصدق .١
 زندگانی سياسی مصدق، فواد روحانی .٢
 مصدق در محاکمه ی نظامی، به کوشش جليل بزرگمهر .٣
 دکتر محمد مصدق در دادگاه تجديد نظر نظامی، به کوشش جليل بزرگمهر .۴
 د بسته نگارمصدق و حاکميت ملت، محم .۵
 ، جالل متينینگاهی به کارنامه سياسی دکتر محمد مصدق .۶
 افسانه مصدق نويسنده رحيم زهتاب فرد .٧
 منوچهر فرمانفرماييان" نفت و ساست در ايران"، از تهران تا کاراکاس .٨
 خاطرات در خاطرات رحيم زهتاب .٩
 يد سيف زادهتحقيق و تاليف حم ١٣٣٢مرداد  ٢٨سه رساله تاريخی با کالبد شناسی توطئه  .١٠
  خواب آشفته ی نفت دکتر مصدق و نهضت ملی ايران، محمد علی موحد.١١
  صدق در پيشگاه تاريخ، محمود طلوعیم١٢
  سال نفت ايران، مصطفی فاتح ۵٠  .١٣
  سير تحول صنعت نفت در ايران و خاور ميانه، دکتر منصور کشفی. ١۴
  ، مهدی شمشيریصدقمحمد م:باالترين تا: خاندان مستوفيان آشتيانی از.  ١۵
  زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پايان تحصيالت و اخذ تابعيت سويس، مهدی شمشيری. ١۶
  مصدق در ديوان دادگستری بين المللی الهه، دکتر سيروس ابراهيم زاده. ١٧
  مصدق از ديد نا شيقتگان، دکتر سيروس ابراهيم زاده. ١٨
  ، دکتر سيروس ابراهيم زاده"راتدر پس پرده مذاک"مصدق از زبان خودش . ١٩
  زندگينامه سياسی، نوشته ها و سخنرانی ها، سيد علی شايگان. ٢٠
  زندگينامه سياسی دکتر مظفر بقايی، با ويرايش مجدد و اضافات ، دکترحسين آباديان. ٢١
  .دکتر علی بهزادی ١شبه خاطرات . ٢٢
  .ان، انتشارات زبرجد، بی تامدافعات مصدق و رولن در ديوان بين المللی الهه، تهر. ٢٢
  خاطرات خليل ملکی. ٢٣
  .کاتوزيان) همايون( کتاب مصدق و مبارزه برای قدرت در ايران، دکتر محمد علی .٢۴
  .تاريخ روزگاران از آغاز تا سقوط سلطنت پهلوی، دکتر عبدالحسين زرين کوب. ٢٥
  همه ی آدمهای شاه، استيون کينزر. ٢٦
و مدارک چاپ شده  و افراد حزب توده دوران شاه  استمدارانيطرات سنسک های بيشماری از خا ٢٧

   .سازمان سی آی ای آمريکا
  آنکه گفت نه، دکتر مظفر بقائی . ٢٨
  خاطرات احمد متين دفتری  .٢٩
  .زندگانی طوفانی، خاطرات سيد حسن تقی زاده، به کوشش ايرج افشار. ٣٠
   نوشته و تحقيق دکتر مصطفی الموتید چهارم جل ١٣٥٧بازيگران ساسی از مشروطيت تا سال . ٣١
تاريخ معاصر ايران به روايت تاريخ سازان، متن کامل، خاطرات علی امينی به کوشش حبيب . ٣٢

   ...الجوردی
  
  پژوهشروش  
  

هر به سوی  دست خواهش او. کار نمود بود و مانند فردوسی بزرگ در پژوهش بايد خيلی باريک بين باری   
 و با برابری با دراز نمود تا کار پژوهش و شاهنامه اش را درست در پيش خود داشت تاريخازکسی که برگی 

با  بررسی و تنها  نيز پيش از داوری و صندلی در مورد اين افسانه. به پايان برساند نسخه های گوناگون
با گمان  گاممی بايست  .پژوهشگرانه نيست خردگرايانه وکار ،شيدنبدون اندي آن پذيرفتن   و خواست شيفتگی

ر د.  را در يافت برگشت نمود  تا هستی ن از دوست تا دشمن و به سرچشمه های گوناگو برداشت  دلی وو د
يا و  نمود يی که در نسک خانه ها است برگشتبه روزنامه ها نيز می بايست تاريخی ی مورد اين افسانه تازه

علی شايگان، سيد  اران شيفته اش چونيق مانند پسر، و که از طرف دوستداران مصد نوشته هايیبه  دست کم
به  و هاين نوشته را پذيرفت با دادگری خرد سپس . زدسری  نوشته شده است، بازرگان، سحابی و ديگران
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آسوده  ،ی ايرانيان ايمان گرایولی شور بختانه برا .ادفرستوتر يکامپ به خاکروبه دانآن را يا  ديگران داد و
اگر به  به دنيا می آيند و اصیبا دين خآنها . می شود گناه دانسته ذيری و نگر دگرگون نمودنبرگشت پ خواه،

، بينشور، ملی و يا غير سياسی زندگانی می طنت طلبسل ی، ، چپیمصدق مذهبی، در زندگانی خود سختی دهند
بيشتر به غارت آنها . می کنند یکنند و پس مانده زندگانی را صرف خورد و خوراک و بر جای گذاشتن فرزندان

  .خردگرايی ايمان دارند و هميشه در سرآب گذشته زندگانی می کنند به تا ساالری
  
  

  شکل کار دادگاه
  
را از سرچشمه های گوناگون انجام دهيم، در خواهيم يافت که اين  پژوهش در مورد اين دادگاه ميکههنگا   

هلوی ستيزی ساخته شده                       َ افکندن شيفتگان مصدق و پ افسانه بی دستينه آسمند بزرگی است که برای به دام 
  . است و در هيچ مدرک تاريخی ديگری نيآمده است

در تلويزيون  را "او جی سيمسون"را مانند محاکمه  ه ها گاهداد کار د، دست کم اگر شما به دادگاه نرفته اي   
 داورسپس . آماده باشند کار برا ی و دو سوی گله  در سر جای خود دادگاه شروع نمی شود تا آنکه. ايدديده 
کار خود را  هدادگاه نمی توانست ،هپس اگر مصدق در جای خود نبود. گردد می دادگاه آغازو کار  شودمی وارد 

  . برساندخود را به گوش داوران  و نگر و يا گله آغاز کند
می دانست که بی خوب و او  آشنا بود ای اروپايیانده بود و به روش کار دادگاهدرس خو اروپادر مصدق   

 "ملی"مصدق  چطور حال. داشته باشد از سوی داوران ش و کار دادگاه می تواند پيگرد بدیبه آراي سنايشی
  !داست را انجام ده ما ناسازگار ملی می توانست چنين کاری که با بهره

 .ملی ما شکايت داشت بهرهانگلستان استعمارگر و دشمن  از ،فراموش نکنيم که مصدق به نمايندگی ايران    
نه جناب رييس ، خوب مي دانيم  "... او می گويد،. در اين نوشته ساختگی نگر اندازيم حال به پاسخ مصدق

دوستان  روي صندلي دوستان نشستم به خاطر اين بود تا اما علت اينكه چند دقيقه اي ...جايمان کدام است 
د دارد به چم اينکه وخوب دقت کنيد در نوشته سه نقطه وج...". چه ؟ بدانند برجاي ديگران نشستن يعني

است؟ اين را فراموش  که نوشته بلندتر در کجا بازتاب يافتهپس بايد پرسيد . نويسنده آن را کوتاه کرده است
در الهه  همه روند گله مندی نمايندگان ايران آيا اين با. می نامد "اندو ست"مصدق انگلستان را در پاسخ . کنيد
؟ پس ه اندايران نبود بهره ملیدشمن  انگلستان و دستگاه استعماری آن برای چندين سده مگر سازگار نيست؟نا

 یمصدق از دوست ،ولی در جای راستين ؟ !ه استبود یشکايت کردن نمايش" دوستان"اين به دادگاه رفتن و از 
برای  کردن کارهايش برای آمادهبرای نمونه در زمان بازگشت از اروپا  انگلستان برخوردار بوده است و

ر جنوب در حوزه نفوذی انگلستان د نگرش دگرگون می شود و با رايزنی دايی گرامی ،به سويس مهاجرت
. ام بنده مأمورين خوبی از انگلستان ديده ..."در مجلس چهاردهم او می گويد،  .دايران فرماندار فارس می گرد

ام، من مذآراتی در شيراز و تهران با اينها  انگلستان ديده از! من مأمورين بسيار شريف و وطن دوست 
  )٢٣.کی استوان ،ر...سياست موازنه منفی..."(دارم
 کم کم سال هاي سال است دولت انگلستان در سرزمين ما خيمه زده و"... ادامه می دهد،  در افسانه مصدق     

بازهم در ". ... آنان ماست نه سرزمين  جدادييادشان رفته که جايشان اين جا نيست و ايران سرزمين آبا و ا
 شاهان قاجاريه از ناشايستگی ساليانی است که انگلستان. شده است "کم مهری"اين نوشته به نقش انگلستان 

را ايران سلسله اعصاب سياسی، اقتصادی و نظامی  و بودی ايران زده انخيمه ای به په بهره برده و بيگانه ی
وثوق  مانند مصدق، ِ  سياسی انگلوفيل و خويشاوندان خيلی از مشاوران تا جاييکه و بود هتگرفدر اختيار 

در  همراه او بود،نيزکه در الهه  احمد متين دفتری فرمانفرما و دامادش عبدالحسين ميرزا شدايی گرامي دوله،لا
اين نوشته بخش  بهترين هوده .می شده استاز آنها پذيرای  ،"بانی و ميزبان ِ  انگلستان"توسط  خيمهاين 

ابتکار و حرکت ، عجيب بود که تا انتهاي نشست ، فضاي  با همين"...  نويسنده می گويد،. پايانی آن است
باز می بينيد ". .محکوم شد رفتار پيرمرد قرار گرفته بود و در نهايت نيز انگلستان تاثير مستقيم اين جلسه تحت

نمايندگان  درايت و زبردستی گاه را بهزمين، پيروزی در داد نويسنده نادان از دستگاه دادگری کشورهای خاور
. را سبب پيروزی می داند ، بلکه نرم دلی داورانايران نمی داندمردم  درست از بهره دادگرانه پدافندايران و 

 از نگر اروپا و آمريکا از نگر شورمندی کور است و تنها راستی نويسنده گفت که دادگاه درباری بايد به اين 
نيز به  اين نرم دلی داورانپس . دننماي درستی آن را آشکار ندمی توان نمايندگان  گله مندآنها چيزی است که 

  .کاردانی مصدق چيزی نمی افزايد
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  خصوصیت اخالقی مصدق و این افسانه 
  

) ٨٦. ر(امينی در خاطراتش در باره مصدق می گويد او آدمی ترسو بود و در خانه اش ديوار کشيده بود 
به عقيده من معايبش زيادتر از " در جای ديگر می گويد،  و) ٨٤.ر." (جز خودش کسی را قبول ندارد"...و

به اين عنوان که يک آدمی بود لجوج، يک آدمی بود خود خواه و واقعا يک آدم دموکرات  - ]بود[محاسنش
اين داستان با خصوصيت . دمی ناميدن "عوامفريب"از طرف ديگر مدرس و کاشانی مصدق را ). ٨٢.ر" (نبود

  .   عوامفريبی و لج بازی او سر سازش دارد ولی با صفت ترسويی و بيمار نمايی او همخوانی ندارد
  

  سخن پايانی
    
ايمان خشک وبی برهان پيورزی،  به دنيا خرد و خردگرايی باشد و از باشد که سرلوحه انديشه و نگرما     

  .پرهيز کنيم
  
  ادهم -  م
  
  
  
  

  
   
  

  

 شايگان
 انتظام

 پسر مصدق

 پرفسور رولن


