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 »حافظ                                                          « 
 

 مسلكي، هدفي جز محو آثار نكبت بار فرهنگ بازماندگان و طرفداران استبداد سياسي و استبداد ديني و استبداد
اين سه الگوي بدلي در حافظه جمعي مردم ايران ندارند، قدرت استبدادي جز از راه اعمال زور و خدعه و مهمتر 
از همه مردم فريبي و سوء استفاده از محذورات زندگي توده ها بدست نمي آيد پس بهتر آنست كه البد گذشته 

 !را به گذشته بسپاريم
 

، 1357وضعيت امروز ايران و عملكرد ضد آزادي و ترقيخواهي تاريخي نظام واليت ديني پس از انقالب بهمن 
 1332 و سال 1299دنباله ي طبيعي ناكامي و شكست پيشگامان انقالب مشروطيت براساس دو كودتاي سال 

با نگاه . ليس و روسيه و آمريكاستبه نفع استبداد مطلقه پهلوي ها و منافع استعماري و استراتژيك سياسي انگ
به وضع امروز ايران از اين زاويه و كيفيت تسلط قشري ترين عناصر ضد عقالنيت بشري بر حكومت و حاكميت 
مردم، مي توان به رمز و راز تخطئه شخصيت سياسي و اجتماعي دكتر مصدق و كيفيت رهبري او در رأس 

سراسر زندگي سياسي و اجتماعي دكتر مصدق را .  واقف شدجنبش آزادي خواهي ضد استبداد و ضد استعمار
مي توان با تكيه بر سير و سلوك اخالقي او چه در دوران فعاليت و چه در دوران خانه نشيني در مخالفت او با 

 .استبداد قدرت سياسي و با استعمار دخالت اجانب خالصه كرد
 



 نوظهور بر دكتر مصدق اين است كه دكتر مصدق واقعيت اما ايراد آسيب شناسان و تبارشناسان و تاريخ نويسان
وضع موجود را درنيافت و به جاي سازش با واقعيت به لجاجت با واقعيت پرداخت و در نتيجه فرصت مطلوب را 

 .به ضرر مردم از دست داد
 

ت تاريخي اما اين نظريه پردازان آسيب شناس نوظهور در تالش مذبوحانه خود در قلب حقيقت معطوف به مصلح
عامه مردم به نفع واقعيت معطوف به مصلحت خواص حاكم، ميدانند كه رو به رو شدن با واقعيت موجود به 
معناي سازش با واقعيت نيست، بلكه تغيير واقعيت موجود به نفع حقيقتي آرماني است كه خود در صورت 

شود كه خود در تضاد با حقيقتي ديگر تحقق، دير يازود در تداول تحوالت دوران به واقعيت موجود تبديل مي 
در اين جاست كه به قول حافظ، اگر ريگي دركفش آسيب شناسان و پژوهشگران نوظهور نباشد . قرار مي گيرد

» جان بين  ديدة« ديدن شخصيت دكتر مصدق در ابعاد سياسي و اجتماعي و مخصوصاً در بينش اخالقي او به 
ر نبرد دكتر مصدق با ايمان به حقيقت تاريخي تالش پيشگامان نهضت بيداري نياز دارد، اما نگاه از اين زاويه د

» چشم جهان بين« ايران با واقعيت آن روز يعني سلطه استبداد سياسي در پيوند با استعمار بيگانه در مرتبه 
سلطنتي و آسيب شناسان و تاريخ نويسان نوظهور يا مشاطه گران تازه كار و ناشي چهره زشت و سياه استبداد 

 .محافظه كاران جديد استعماري نيست
 

زيرا از توجيه واقعيت اثري جز قلب حقيقت باقي نمي ماند و اين هنر مخصوص سياست بازان مستبد و نظريه 
پردازان آنهاست، وقتي از رئيس جمهور تازه منتخب فرانسه آقاي ساركوزي در سفر به آفريقا مي پرسند علت 

 تا امروز چهل سال 1967كه رئيس جمهور آن عمر يونگو از سال استقالل آن كشور سفر شما به كشور گابون 
متوالي صندلي رياست جمهوري را با اعمال زور و استبداد اشغال كرده است چيست؟ پاسخ او در دو كلمه اين 

موند لو (» من نمي گويم اين وضع در گابون قابل تحمل است، من مي گويم اين يك واقعيت است« : است كه
پاسخ ساركوزي از واقعيت يعني قلب حقيقت، چرا براي اين كه كشور گابون مستعمره فرانسه ) 2007 ژانويه 28

بود و داراي ذخاير نفتي است كه زير نظارت فرانسه قرار دارد و آقاي عمر يونگو هم نظير همه مستبدان زير 
واقعيت براي رئيس جمهور . كشور استسلطه در مقابل حمايت سياسي و نظامي فرانسه مطيع سياست اين 

 .فرانسه همان چيزي است كه با منافع كشور او، در تضاد با منافع مردم گابون هماهنگ است
 

اين كه مشكل هيچ آسيب شناسي از جديد و قديم با دكتر مصدق و شخصيت او حل نمي شود در اين است كه 
 دست پخت امپراطوري انگليس به نفع 1299اي دكتر مصدق همان كسي است كه با سلطنت برآمده از كودت

رضاخان ميرپنج در مقام نماينده مجلس مخالفت كرد، و سي سال بعد با رهبري جنبش ضد استبدادي و ضد 
استعماري ملّي شدن صنعت نفت و امتناع از قبول واقعيت يعني سازش در جهت بقاي منافع و نفوذ امپراطوري، 

 . به سقوط سلطنت استبداد پهلوي شد هموار نمودراه كودتا را كه سرانجام منجر
 

 1951 سپتامبر 30لوي هندرسن در گزارش خود به وزارت خارجه آمريكا به مناسبت تسليم اعتبارنامه خود در 
من به اين نتيجه رسيده ام كه الزمست خود را « از نيت باطني شاه پرده بر ميدارد و گفته او را نقل مي كند كه 

 نجات دهم و آنچه اكنون ذهن مرا مشوش ساخته اين است كه براي بركناري او از چه راهي بهتر از دست مصدق



حال بر آسيب شناسان و تاريخ نويسان ). نقل از جلد اول كتاب اسناد سخن مي گويند(» .است عمل كنيم
محمد رضا شاه با نجات نوظهور است كه با نگاه به آن روزگار و اندكي مراجعه به وجدان خود از خود بپرسند كه 

از مصدق از چه چيز مي خواست خود را نجات دهد؟ جز نجات از بازگشت به روح قانون اساسي مشروطيت كه 
شاه بايد سلطنت كند نه حكومت، و جز استقالل سياسي مملكت از نفوذ بيگانه، اما اين تنها او نبود كه مي 

ي كه از دوران رضا شاه در صندلي هاي مجلس شوراي خواست خود را از دست مصدق نجات دهد، مالكين بزرگ
ملي النه كرده بودند، آخوندهائي كه در مقام مرجعيت ديني به مدد وجوهات و اوقاف و مساجد و منابر بر ذهن و 
زبان توده هاي عقب مانده از فرهنگ واقعي حكومت ميكردند، امپراطوري انگليس و شركت هاي نفتي آمريكائي 

بري حزب توده هماهنگ با سياست كمونيسم روسي، اين ها نيز هر يك به تناسب هدفهاي خود نه و اروپائي، ره
با دكتر مصدق، بلكه با استقرار آزادي و حضور و مشاركت مردم در حاكميت بر خود و خروج از مدار عقب 

مه حضور و رهبري ماندگي از پيشرفت و توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مخالف بودند، آنها وجود و ادا
دكتر مصدق را به خاطر مقبوليت عامه و سابقه تاريخي مبارزه اش با استبداد خطري براي نهادي شدن بيداري و 

اين كه دكتر مصدق به عنوان نوك پيكان جنبش . تحرك و پويائي جامعه بر عليه منافع خود تلقي مي كردند
ازماندگان و طرفداران آسيب شناس و تبارشناس سلطنت آزادي خواهي ايران اين چنين و همچنان مورد حمله ب

پهلوي و تاريك انديشان واليت آخوندي قرار دارد و براي چپ هاي افسون شده دوران استاليني به معماي 
الينحل پديده اي انقالبي در شكم سرمايه داري بي سر و پاي ايران در آمده است خود پرسش ديگري در اين 

به قول مخالفان چپ و راست، از وجود او در مقام رهبري، جنبش چيزي جز شكست زمينه است كه كسي كه 
نصيب او و مردم نشد چگونه است كه همچنان نام و نشان او در ذهن و زبان مردم ايران و نسل هاي جوان پس 

 از او زنده است؟
 

و چه ) ماه تجاوز نكردكه از دو سال و هفت (شگفت آنكه دكتر مصدق چه در دوران كوتاه نخست وزيري خود 
 كه عمر او در زندان و تبعيد در ملك شخصي اش سپري شد، هيچگاه از تهمت و 1332پس از كودتاي مرداد 

 ساله استبداد واليت 28 ساله استبداد پهلوي و دوران كنوني 35ناسزاي زبان درازان و قلم به مزدان دوران 
 خميني هم بي اعتنا به افكار عمومي نتوانستند جانب مطلق آخوند در امان نماند و حتي محمد رضا شاه و

راز محبوبيت و . احتياط نگهدارند و از ابراز علني كينه و نفرت خود نسبت به دكتر مصدق خودداري نكردند
جاودانگي خاطره دكتر مصدق در وجدان تاريخي جامعه ايراني آنجائي است كه دكتر مصدق هنگامي كه در برابر 

ز بين حقيقت يا ملّي شدن و استيفاي كامل حقوق مردم ايران در صنعت نفت و واقعيت يا تن نبرد سرنوشت سا
يا چشم پوشي از حقيقت به نفع ادامه حضور بيگانه قرار گرفت، دوام بر حقيقت و ! دادن به نوعي ملي شدن

طنت استبدادي ايستادگي را بر گزيد همان گونه كه در مجلس پنجم شوراي ملي در مخالفت با استقرار سل
از نگاه به اين نكته كه در بزنگاههاي . سردار سپه از اعتقاد به آزادي و آرمانهاي انقالب مشروطيت دفاع كرد

تاريخي سرنوشت انسانها، چگونه شكست خوردگان عرصه حقيقت به محبوبيت جاودانه ميرسند و پيروزمندان 
ياد تازه ترين واقعه در زمينه اين پرسش يا مسئله پرسش ميدان واقعيت به زباله داني تاريخ مي افتند، مرا به 

مي اندازد، و آن حركت زين الدين زيدان ستاره درخشان تيم ملي فوتبال فرانسه در جام ) پروبلماتيك(برانگيز 
 است كه چگونه پايمردي بر حفظ حقيقت وجودي خويشتن خويش را بر 2006مسابقات جهاني فوتبال سال 



نفعت جمعي ترجيح داد، يعني از پيروزي ظاهري خود به قيمت شكست اصول اخالقي واقعيت مصلحت و م
 .خويش امتناع ورزيد

 
در اين مسابقه كه سرنوشت برنده جام جهاني فوتبال تعيين مي شد، برتري تيم فرانسه در حال و هواي بازي 

شكار بود، اما ناگهان در گرماگرم ميـان دو تيم پر زور رقيب و چرخـش و واچرخش هاي ماهرانه و زيباي زيدان آ
بازي  زيدان از پشت بازيكن مهاجم ايتاليا چند گام به جلو برداشت و از رو به رو سرش را بر شكم رقيب خود 
كوبيد و او را از پشت بر زمين انداخت، يك لحظه سكوت و بهتي سنگين سراسر استاديوم عظيم و دهها هزار 

 نگذشت كه داور مسابقه با كشيدن برگ قرمز حكم اخراج زين الدين زيدان تماشاچي آن را فرا گرفت و لختي
قهرمان محبوب مردم فرانسه را از زمين مسابقه صادر كرد، مسابقه ادامه يافت و بازي بدون حضور زيدان به نفع 

 .تيم ايتاليا تمام شد
 

يا فيزيكي به رقيب، تيم فوتبال در ظاهر قضيه عمل زيدان يعني تخطي از مقررات قانوني بازي و حمله بدني 
فرانسه را با تمام بختي كه براي برنده شدن و بردن جام قهرمان جهاني مسابقات داشت محروم كرد، اما در 
باطن، زيدان بدون توجه به اين موقعيت حساس و افتخار آفرين براي ورزش فرانسه و تيم ملي آن به ظاهر عنان 

وسي و توهين هاي لفظي كه در طي لحظات بازي از رقيب ياوه گوي خود اختيار را در برابر فحش هاي نام
شنيده بود، به كف احساسات خود سپرد اما در باطن واقعيتِ در دسترس يا پيروزي محتوم تيم ملي فوتبال 
فرانسه را در مسابقات جام جهاني در پاي حقيقت مورد ايمان خود، يعني دفاع از حرّيت ضمير و فضيلت اخالقي 

در بادي امر زبان به سرزنش او گشودند و عمل او را موجب . خود در برابر رذيلت اخالقي رقيب قرباني كرد
اما طرفه آنست كه اين شكست . شكست تيم ملّي و محروميت از پيروزي فرانسه در جام جهاني فوتبال دانستند

امي تيم ملّي خود و محبوبيت او اثر و آن عمل ذره اي از احساسات افكار عمومي فرانسه نسبت به قهرمان ن
نگذاشت، زين الدين زيدان بين حقيقت يا شخصيت نهفته در خويشتن خويش، يعني اصول فضيلت اخالقي و 
حريت و آزادگي ضميري كه مورد توهين و تحقير قرار گرفته بود و واقعيت يا شخصيت بروني متصل به جمع 

ا بر شكستن شخصيت خود و قبول تحقير و توهين به نفع شخصيت خود، حقيقت يا دفاع از اصول اخالقي خود ر
او شكست واقعيت را در برابر پيروزي حقيقت با قبول همه آثار منفي و تحمل همه ي . بروني خود ترجيح داد

بر نمي آيد، نبرد ) تا چه رسد به ناكسان(ضررهاي احتمالي آن پذيرفت و اين كاري است كه از عهده همه كسان 
يقت و واقعيت تراژدي انسانهائي است كه رد پاي سرنوشت آنها را تا دورترين مرزهاي تاريخ بشري بين حق

 را به خاطر داشته باشند كه چگونه سه هفته پس از سقوط ناگهاني 1357 اسفند 14اگر كساني روز . ميگستراند
سبت سال وفات دكتر مصدق به سلطنت پهلوي و ورود خميني به تهران، دهها هزار نفر از مردم تهران به منا

سوي آرامگاه يا تبعيدگاه او در احمدآباد بين راه تهران و قزوين براه افتاده بودند، شايد اندكي باعث شرمساري 
مغرضان آسيب شناس اجتماعي و مورخان و پژوهشگراني شود كه همچنان حضور محو نشدني خاطره دكتر 

 و آغاز استبداد 1332 مرداد 28 شدن آثار نكبت بار كودتاي مصدق را در وجدان تاريخي جامعه مانع محو
 .مطلقه محمد رضا شاه و استعمار مشترك آمريكاـ انگليس ميدانند

 



اما در واقع براي شاگردان ناشي مكتب آسيب شناسي آمريكائي و پهلوي طلبان اين نكته قابل هضم نيست كه با 
 اصول آرمانهاي مردمي در برابر واقعيت يعني چيرگي دشمنان دكتر مصدق و پيروي او از حقيقت يعني دفاع از

از دربار پهلوي و انگليس و آمريكا تا حوزه هاي ديني و رهبري حزب توده به نيابت از روسيه شوروي و (رنگارنگ 
 بر ضد انقالب مشروطيت، نه فقط 1299و ضعف بلوغ اجتماعي جامعه ناشي از استبداد كودتاي ) مالكين بزرگ

 فراهم شد، بلكه راه محتوم آينده ي زوال 1332 مرداد 28ه سقوط سلطنت موروثي خودكامه با كودتاي زمين
 و ادغام دين و دولت در يكديگر نيز گشوده شد، اما نويسنده ي 1357حاكميت مذهبي با انقالب بهمن 

هم فراتر گذاشته است، به پا را از اين حد » همه ي مردان شاه« آمريكائي استيون كينزر در كتاب خود به نام 
نظر او، رد پاي حمله به برجهاي تجارت جهاني در نيويورك و پنتاگون در واشنگتن به وسيله اعضاي القاعده 

  در ايران عليه دولت قانوني 1332 مرداد 28 را بايد در كودتاي آمريكائي 2001 سپتامبر 11اسامه بن الدن در 
 .منافع نفتي او در ايران و منطقه خليج فارس جست و  جو كرددكتر مصدق به كمك آمريكا و به خاطر 

جنبش ملي كردن صنعت نفت به ابتكار و رهبري دكتر مصدق شمشيري دو تيغه يا خيزشي انقالبي بود كه با 
تيغه اي پيوند ديرينه سياست بيگانگان را با نظام سياسي ايران قطع و با تيغه ديگر بنيان استبدادي را از ساختار 

ظام سياسي ايران ويران مي كرد، و اين گناهي نابخشودني براي الگوهاي بدلي دو هزار پانصد ساله ي استبداد ن
تنها گناه من « : ، هنگام دفاع از خود مي گويد1332دكتر مصدق در دادگاه فرمايشي نظامي در سال . ايراني بود

ردم و بساط استعمار و اعمال نفوذ سياسي و و گناه بسيار بزرگ من اين است كه صنعت نفت ايران را ملّي ك
اقتصادي عظيم ترين امپراطوري جهان را از اين مملكت برچيدم، حيات من و مال من و موجوديت من و امثال 
من در برابر حيات و استقالل و عظمت و سرفرازي ميليون ها ايراني و نسل هاي متوالي اين ملت كوچكترين 

م پيش آورده اند هيچ تأسف ندارم و يقين دارم وظيفه تـاريخي خـود را تا سـر حد ارزشي ندارد و از آنچه براي
 »....امكان انجـام داده ام

 
توجيه اين گناه نابخشودني از سوي دشمنان آزادي و استقالل ايران و استقرار حكومت قانوني را بايد از اسناد 

 از توطئه كودتا و تشكيل دولت زاهدي و  طلب كرد كه حتي پس1332رسمي برپا كنندگان كودتاي مرداد 
شروع مذاكرات براي بازگرداندن آب رفته به جوي شركت هاي آمريكائي و انگليسي و فرانسوي و هلندي و 
تثبيت سلطنت استبدادي پهلوي، دولت امريكا در پيش بيني احتماالت در صورت برخورد با مقاومت مردم ايران 

اين مطلب را سند . سم نيز از دايره ي محاسبات سياسي خود خارج نمي سازدرها كردن ايران را در كام كموني
بازگو مي كند » 1331پنج دهه پس از كودتا ـ اسناد سخن مي گويند ـ«  به نقل از كتاب گرانقدر 399شماره 

 :به اين تفصيل
يا و آفريقا براي وزير  ـ يادداشت بايرود معاون وزير امور خارجه در امور خاورميانه، جنوب آس399سند شماره 

 ).1953چهار ماه پس از كودتا ـ اوت  (1953 دسامبر 23امور خارجه ـ سرّي واشنگتن 
 كمك به ايران در آينده: موضوع

پيوست الف عبارت از خالصه اي از نكات عمده يادداشتي است كه در برگيرنده نظرات اوليه و غير نهائي سفير 
اين يادداشت به پيوست نامه اي از سوي سفير به نيكسون .  آينده مي باشدهندرسن در مورد كمك به ايران در
 ....معاون رئيس جمهور تسليم گرديد

 برگ پيوست الف ـ سرّي



 كمك اياالت متحده به ايران
، هنگامي كه 1954 ـ كمك هاي مالي فوري ـ رويدادهاي احتمالي زيرين در ماه هاي مارس و يا آوريل 1« 

 ».يكا به ايران پايان مي پذيرد پيش مي آيدكمك هاي فوري آمر
اين احتماالت از نظر هندرسون سفير آمريكا در يادداشت بايرود به چهار قسمت الف ـ ب ـ پ  و ت طرح مي 
شود كه در اين چهار قسمت تكليف كيفيت ادامه كمك هاي مالي از سوي آمريكا به دولت كودتا پيش بيني و از 

 سر فصل هاي سه قسمت اول به قرار زير است. سوي سفير توصيه مي شود
 »....الف ـ هرگاه سازش و توافق در محدوده زماني چند ماه آينده صورت گيرد« 
 »....ب ـ هرگاه سازش و توافق در مورد نفت حاصل نگردد و به عقيده ما تقصير به گردن انگليس باشد« 
 »....انگليس ها و ايرانيان نباشد به تعويق بيفتدپ ـ هرگاه توافق و سازش به داليل فني كه معلول قصور « 
 

كه قرارداد با تسليم كامل دولت كودتا در برابر خواستهاي آمريكا و انگليس منعقد و به » الف« در مورد بند 
تصويب مجلس برسد، طبق توصيه هندرسن سفير آمريكائي ضد ملي شدن صنعت نفت براي تحقق نيازهاي 

وق العاده براي از سر گذراندن دوران دشوار تا زماني كه مقادير عمده نفت به جريان دولت به كمك هاي مالي ف
پرداخت ) در واقع به دولت كودتا( ميليارد دالر به ايران 25 تا 15درآيد دولت آمريكا بايستي آماده باشد ميان 

 ».كند
 

ن كمك ادامه دهيم و يا با عواقب ما بايد تصميم بگيريم كه آيا به داد« هندرسن مي گويد » ب« در مورد بند 
بخوانيد دربار و ! (در چنين صورت احتمالي ما بايستي از عناصر غير كمونيست. سقوط دولت زاهدي مواجه شويم

يك برآورد ( ميليون دالر نباشد 5در ايران پشتيباني كنيم و ماهانه مبلغي كه كمتر از ) عوامل مزدور ايراني كودتا
 ». براي انجام پرداخت ها و هزينه هاي اساسي كمك نمائيمبه دولت ايران) تقريبي

 
در اين جا اين پرسش مطرح مي شود كه چگونه بود كه در زمان دولت دكتر مصدق پرداخت ها و هزينه هاي 

 ميليون دالر آمريكا تأمين ميشد، اما پس از كودتاي آمريكائي ـ انگليس و دربار، بند ناف 5اساسي دولت بدون 
 !.ا به صندوق اعانه كاخ سفيد بسته مي شود؟دولت كودت

 
كه در صورت بروز اشكال فني در زمينه توافق و سازش، پيش از « توصيه هندرسن اين است » پ«در مورد بند 

پايان يافتن برنامه كمك اضطراري ما با تمديد آن به طور موقتي بايستي مبلغي ميان پنج تا شش ميليون دالر 
 ».اه پرداخت شودماهيانه براي چندين م

 
در اين بند است كه جوهر سياست استعماري آمريكا و انگليس در زمينه مخالفت با » ت« و اما در مورد بند 

تحقق ملي شدن صنعت نفت، يعني مخالفت با آزادي و استقالل مردم ايران حتي به قيمت سقوط ايران در 
 : قرار زير استبه» ت« متن كامل بند . امپراطوري كمونيسم آشكار مي شود

 



ـ هرگاه هيچ توافقي در مورد نفت صورت نگيرد و به نظر ما تقصير به گردن ايرانيان باشد، هرگاه فشار » ت« 
افكار عمومي و هيجان و احساسات، دولت ايران را ناچار سازد تقاضاهائي را مطرح سازد كه براي انگليس ها 

 منصفانه تلقي نمائيم، بعيد است كه ما با ادامه كمك هاي فوري غيرقابل پذيرش باشد و ما آنرا غير معقول و غير
خود از سرسختي و سازش ناپذيري ايران پشتيباني نمائيم، حتي اگر قطع كمك مزبور ممكن است كه منتهي به 

 ».از پا درآمدن ايران و سقوط آن به زير سلطه كمونيست ها شود
 

كه چه تقاضائي براي انگليسي ها جز تبديل ملي شدن صنعت بايد در اين نكته از گزارش هندرسن تأمل كنيم 
يعني بقاي » نوعي ملي شدن« نفت يا مالكيت حقيقي و حقوقي مطلق مردم ايران بر منابع ارضي خود به 

حقوقي و حقيقي منافع انگليس و در نتيجه ادامه نفوذ و دخالت امپراطوري در حاكميت مردم غير قابل پذيرش 
ه هم غافل نمانيم هنگامي كه در تقسيم منافع پس از تسليم دولت زاهدي و تصويب قرارداد بر است و از اين نكت

 درصد از سهام كنسرسيوم به آمريكا و شركت هاي نفتي آن تعلق مي گيرد، 40اساس تشكيل كنسرسيوم، 
 سوي دولت طبيعي است كه طبق نظر سفير ضد آزادي و استقالل ايران آمريكا وقتي تقاضاهاي مطرح شده از

كودتا براي انگليس ها غير قابل پذيرش باشد، طبعا براي آمريكاي ژنرال آيزنهاور رئيس جمهور حزب 
جمهوريخواه نيز غير معقول و غير منصفانه و در نتيجه غير قابل قبول خواهد بود، اما دكتر مصدق به جز گناه 

«  خاطر مخالفت با تمديد مقررات موسوم به نابخشودني خود نسبت به امپراطوري انگليس گناه ديگري نيز به
 براي وقوف به واقعيت اين ميگردد مرتكب  شده است كه دولت دكتر مصدق باز كه داستان آن به قبل از» باتل

داستان از اين . ارتكاب نابخشودني از سوي آمريكا بايد به اسناد موجود و منتشر شده دولت آمريكا مراجعه كرد
قرار است كه در موافقتنامه كمك نظامي آمريكا براي ايران شرايط محرمانه مهمي بكلي مكتوم مانده و مسئوالن 

آشكار گرديدن اين شرايط و مخالفت دكتر مصدق با . نرا پنهان داشته بودنددولت هاي پيشين و از جمله شاه آ
تمديد موافقت نامه و شرايط گنجانده شده در آن كه برخالف قانون اساسي بود تا آن زمان محرمانه نگهداشته 

نگامي  ه1952 ژانويه 8شده بود و به آگاهي و تأييد مجلس نيز نرسيده بود، به موجب مفاد سند سرّي مورخ 
كه موافقت نامه بين دو كشور نزديك به پايان است سفير آمريكا با مراجعه به دكتر مصدق نخست وزير 

 ميليون دالر هزينه 23درخواست تمديد موافقت نامه براي ادامه كمك هاي نظامي دو كشور و پرداخت 
دكتر مصدق پس از بررسي . سالحهاي جنگي و اعزام افسران و درجه داران ارتش آمريكا به ايران مي نمايد

قانون امنيت مشترك آمريكا و كشورهاي » 5« موافقت نامه و الزامات ناشي از آن و به ويژه تبصره الف از ماده 
دريافت كننده كمك هاي نظامي را ملزم مي نمود كه در صورت برخورد نظامي بين آمريكا و روسيه و اقمار به 

مه و شرط محرمانه پيوست آن رابه مصلحت كشور نديده و قبول اين ماده از آمريكا به پيوندند، تجديد موافقت نا
موافقت نامه را اوالً منافي اصل بيطرفي دولت ايران در جنگ سرد دانسته و ثانيا آنرا موجب برانگيختن بي دليل 

ت موضوع آن روسيه شوروي مي داند و از سفير آمريكا مي خواهد كه دولت آمريكا، ايران را از پذيرش الزاما
تبصره معاف دارد، زيرا به نظر نخست وزير پذيرش تبصره مزبور در واقع انعقاد يك پيمان نظامي و قبول آن تنها 
منوط به تصويب مجلس شوراي ملي مي تواند باشد و مطرح ساختن آن موافقت نامه در بحبوحه كشمكش با 

يست و دولت نمي تواند در صورت طرح آن در انگليس در مورد ملي شدن صنعت نفت به هيچ وجه به مصلحت ن
 ميليون 23وي به دنبال اين امتناع تأكيد مي كند كه او نمي تواند تنها براي دريافت . مجلس از آن دفاع كند

« با مطالعه سند »  ...دالر كمك نظامي، استقالل رأي و عنان سياست خارجي خويش را به دولت آمريكا بسپارد



 به 107ست پيشنهادي شوراي امنيت ملي امريكا از پرونده هاي شوراي امنيت ملي ـ سري بيانيه مربوط به سيا
 ميتوان به عمق استراتژي سياسي نظامي و اقتصادي آمريكا در ايران و منطقه نفتي خاور 1951 ژوئن 27تاريخ 

اه و استقالل طلب  و براندازي حكومت آزادي خو1332ميانه رسيد كه با توجه به حوادث پس از كودتاي مرداد 
دكتر مصدق تا امروز آنرا در سه ضلع مثلث، حفظ و تحكيم سلطه آمريكا بر منابع نفتي، حمايت از اسرائيل و 

 .مخالفت با هرگونه تحول بنيادي در ساختارهاي استبداد سياسي دولت هاي منطقه خالصه كرد
 

 :ست اكتفا مي كنيماز اين سند ما فقط به نقل بند اول آن كه خود وافي به مقصود ا
 بيانيه مربوط به سياست پيشنهادي شوراي امنيت ملي ـ كامالً سرّي

 1951 ژوئن 27واشنگتن 
 ـ براي اياالت متحده حفظ استقالل و حاكميت ملت ايران و بستگي استوار آن با جهان آزاد اهميت حياتي 1

يري در برابر مداخله يا تهاجم نظامي اتحاد دارد، به خاطر موقعيت كليدي استراتژيكي، منابع نفتي، و آسيب پذ
شوروي و براندازي سياسي، ايران را بايد يكي از هدف هاي هميشگي توسعه طلبي اتحاد شوروي تلقي كرد، از 

 :دست رفتن ايران به علت كوتاهي و قصور يا به علت دخالت شوروي موجب مي گردد
 .ان و هندوستان تهديد شودالف ـ امنيت كليه منطقه خاورميانه و همچنين پاكست

ب ـ جهان آزاد از دسترسي به نفت ايران و تهديد از دست دادن همه منابع نفت خاور ميانه محروم شود، اين 
رويدادها با توجه به اتكا فراوان اروپاي غربي به منابع نفتي ايران و به ويژه به پااليشگاه آبادان منافع اقتصادي و 

اين رويداد از زمره ....  صلح و چه در زمان جنگ به طور جدي به خطر مي اندازدنظامي غرب را چه در دوران
. تحوالت سياسي و اقتصادي است كه عواقب آن به طور جدي منافع امنيتي اياالت متحده را به خطر مي اندازد

براي حصول به اين داليل اياالت متحده بايد به سياست اساسي خود، يعني اتخاذ كليه تدابير انجام شدني 
 .اطمينان از عدم سقوط ايران به زير سلطه كمونيسم ادامه دهد

 
 ـ وضعيت كنوني ايران به  گونه اي است كه چنانچه سر و سامان نيابد از دست رفتن ايران از كف جهان آزاد 2

هضت ملي، يا از راه قيام كمونيستي داخلي ناشي از تعصبات ذاتي و طبيعي، يا از راه تسلط كمونيست ها بر ن
كامالً امكان پذير است، مهم آن است كه يك دولت هوادار جهان آزاد در ايران بر قدرت باشد كه توانائي حفظ 

الف ـ حمايت « : بنابراين اياالت متحده بايد. نظم داخلي و مقاومت در مقابل تجاوز شوروي را داشته باشد
 از 32سند شماره » .....استمرار رهبري كنوني ادامه دهدسياسي خود را در درجه اول از شاه به عنوان تنها منبع 

 .191كتاب اسناد سخن مي گويند ص ـ 
 

با توجه به همين قسمت از بيانيه مربوط به سياست پيشنهادي شوراي امنيت ملي كاخ سفيد مي توان مفهوم 
ا در حمايت پشت جبهه از واقعي گفته دكتر مصدق را در مورد توده ـ نفتي بودن حزب توده و نقش ويرانگر آن ر

 بر عليه رهبري جنبش ضد استبدادي و ضد استعماري مردم ايران درك 1332 مرداد 28عامالن اصلي كودتا 
اين نكته بر هيچ ايراني آزاده و آگاه از تاريخ دردناك روابط ديرينه همسايگي ايران با روسيه پوشيده نيست . كرد

اگر خود نتوانست بطور مستقيم بر ايران مسلط شود، ) ر دوره بولشويسمچه در دوران تزاريسم و چه د(كه روسيه 
اين . يك ايران عقب افتاده و استبداد زده و ناتوان را بر يك ايران مقتدر و آزاد و مستقل و پيشرفته ترجيح ميداد



ظير رژيم سياست تا دستيابي مردم ايران به حاكميت مطلق خود بر حكومت و تا ادامه رژيم هاي استبدادي ن
زيرا در استثمار و يغماي ثروتهاي ملي ايران در زير . كنوني والديمير پوتين در روسيه همچنان ادامه خواهد يافت

سلطه دولت هاي استبدادي و فاسد هيچ تفاوتي بين دموكراسي هاي غربي و شبه دموكراسي هاي شرقي وجود 
 .ندارد

 
 رضا خان ميرپنج به 1299شدني نيست كه پس از كودتاي در حافظه تاريخي مردم ايران اين نكته فراموش 

نهضت بورژواـ « ابتكار انگليس بر ضد هدفهاي انقالب مشروطيت، دولت انقالبي لنين از اين كودتا به عنوان 
اين استقبال در باطن براي . و از مجري نظامي كودتا به عنوان نماينده اين نهضت استقبال كرد» دموكراتيك

 هيچ دليلي جز جلوگيري از گسترش دموكراتيك دولت مشروطه در 1917وپاي انقالب اكتبر سياست دولت ن
كنار مرزهاي قفقاز و آسياي ميانه تحت اشغال روسيه نداشت، زيرا طبق اسناد منتشر شده در تمام دوره وزارت 

ياسي شوروي در جنگ و رئيس الوزرائي رضاخان و حتي تا اندكي پس از به سلطنت رسيدن او اين مأمورين س
« بودند كه هم در مخابرات سرّي خود و هم در مقاالتشان در نشريه » روتشتاين و شومياتسكي« ايران يعني 

رضاخان را با تجزيه و تحليل هاي انحرافي خود نماينده نهضت بورژوا دموكراتيك » نوي وستك، يا شرق جديد
اينده ارتجاع و فئوداليسم و جاسوس انگليس مي ايران معرفي ميكردند و امثال دكتر مصدق و مدرس را نم

 سال در دوران جنبش ملي شدن صنعت نفت در جهت 40ناميدند و شگفت آنكه همين سياست پس از گذشت 
خاتمه دادن به استثمار شركت نفت انگليس و قطع دخالت دربار در حاكميت ملي، و اين بار به وسيله حزب توده 

ق نخست وزير و مبتكر طرح و تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت در حمايت و رهبري آن بر عليه دكتر مصد
حزب توده تا مي توانست گذشته از لجن مالي و تهمت و دروغ پراكني . از سياست امپراطوري انگليس ادامه يافت

غات انگليس هاي قلمي و زباني در مطبوعات با ايجاد انواع تظاهرات عوامفريبانه توده نما، بر كوره ي سوزان تبلي
ها در داخل و خارج به عنوان خطر سقوط ايران در كام كمونيسم دميد و دولت شوروي برخالف ادعاهاي ضد 
امپرياليستي و حامي خلق هاي زير ستم به هيچ گونه كمك و حمايت به دولتي كه براي استيفاي حقوق طبيعي 

دست نزد، بلكه پس از برانداختن اين دولت به مردم خود با بزرگترين قدرتهاي استثمارگر جهان درافتاده بود 
وسيله كودتائي كه به وسيله همان قدرتها تدارك شده بود، دولت شوروي پرداخت مطالبات دوران اشغال نظامي 
ايران را كه از دولت دكتر مصدق دريغ كرده بود به دولت كودتاي سپهبد زاهدي ارزاني داشت، زيرا در جوهر 

 كه ايران يا بايد در حلقه اقمار آن درآيد و يا بايد همچنان در عقب ماندگي و فقر استراتژي سياست روسيه
 .هيچ تغييري به وجود نيامده بود. فرهنگي و اجتماعي توده ها و استبداد حاكمان آن باقي بماند

 
صلي عمده كردن خطر سلطه ي كمونيسم بر ايران و استفاده از حزب توده با رضايت شوروي در واقع محور ا

تاكتيك امپراطوري انگليس در جهت جلوگيري از تحقق هدفهاي دوگانه دكتر مصدق در زمينه خلع كامل يد از 
منافع نفتي و گسترش حقوق اجتماعي و سياسي مردم ايران در نهادهاي قانوني بود، با توجه به واقعيت گذشته 

ين براي خروج نيروهاي اشغالگر شوروي از ايران تغير و اخطار و اولتيماتوم ترومن رئيس جمهور آمريكا به استال
 27پس از خاتمه جنگ و تعلل و خودداري روسيه از تخليه خاك ايران و تأمل در مفاد بيانيه شوراي امنيت ملي 

 كه ذكر آن گذشت ثابت مي كند كه نه روسيه شوروي ميتوانست با دخالت نظامي ايران را به زير 1951ژوئن 



نه آمريكا اجازه ميداد كه با سقوط ايران به قول بيانيه منابع نفتي ايران و كليه منافع نفتي پرده آهنين بكشد و 
 .آمريكا در خاور ميانه به خطر بيفتد

 
در اين جاست كه يكي از جمله آسيب شناسان اجتماعي با استفاده از مكتب پر رمز و راز خود، مخالفت خليل 

ز      حقانيت داليل آسيب شناسانه خود برعليه رهبري دكتر مصدق ملكي با دكتر مصدق را رذيالنه دست آوي
اما تفاوت بين قصد و نيت او در تخطئه شخصيت رهبر جنبش آزادي بخش مردم ايران و قصد و . قرار ميدهد

نيت يكي از داناترين و فرزانه ترين و شجاعترين متفكران اجتماعي تاريخ معاصر ايران يعني خليل ملكي آشكار 
كساني كه از نزديك با ملكي و عمق بينش اجتماعي او آشنائي دارند ميدانند كه ملكي با تكيه بر دانش .  ودميش

عميق خود بر مسائل اجتماعي ايران و روابط جهاني قدرت به روشني ميدانست در ميدان نبردي چنين 
ه هاي هماهنگ ظرفيت ها و سهمناك، بدون وجـود جبهه اي متشكل از پايگاههاي مردمـي و بدون وجود برنام

امكانات موجود و بدون وجود اتحاد و همبستگي صادقانه و روشن بينانه در رهبري سياسي، پيروزي بر بزرگترين 
قدرتهاي مطلقه جهاني امكان پذير نيست، اما تدارك اين  همه عوامل ضروري پس از سالها سلطه استبداد و 

 به وسيله نيروهاي نظامي قدرت هاي سلطه جو در جامعه اي خفقان رضاشاهي و سالها اشغال نظامي كشور
درگير با فقر اقتصادي و عقب ماندگي فرهنگ سياسي و اجتماعي و وجود و ادامه نظام استبداد سياسي و هرج و 
مرج اداري امري نيست كه به وسيله يك نفر و يا در عمر كوتاه يك حكومت درگير با قطب هاي نيرومند مخالف 

 .ميسر شود
 

اما اين همه موانع هم نمي توانست دليلي بر اين باشـد كه دكتر مصـدق نمي بايست از مساعدترين فرصت هاي 
ممكن جهت استفاده از شرايط موجود براي تحقق بخشيدن به يكي از بزرگترين آرمانهاي انقالب مشروطيت كه 

رداد الحاقي موسوم به قرارداد گس ـ در آن زمان با طرح قرا. استقالل سياس كشور بود بهره برداري نكند
 را كه از طرف رضاشاه به 1933مي خواستند امتياز نامه سال ) گلشائيان وزير دارائي كابينه ساعد(گلشائيان 

ضرر ايران و به نفع انگليس بسته شده بود بار ديگر با اندكي ترميم به نفع ايران تمديد نمايند، درحالي كه آمريكا 
ائي به ميزان پنجاه ـ پنجاه با عربستان سعودي به ميدان رقابت هاي نفتي خاورميانه وارد شده با بستن قرارداده

بود، انگليس درصدد بود كه با چشم پوشي از مختصري از درآمدهاي كالن ساالنه خود از نفت جنوب به كمك 
دم ايران مسدود و اصل شاه و مزدوران خود در مجلس شوراي ملي راه را از اين طريق بر گسترش نارضايتي مر

 .كلي ملي شدن و لغو امتياز را بر اساس اعالميه جهاني حقوق بشر در نطفه خفه كند
 

 يعني تقريباً يك ماه قبل 1332 تيرماه 31خليل ملكي در ديدار جمعي خود با دكتر مصدق در خانه او در روز 
الت موجود دولت و بن بست هاي  با صراحت و شجاعت خاص خود نقائص و مشك1332 مرداد 28از كودتاي 

ناشي از توطئه مخالفـان و ضعف هاي ناشـي از برخورد با شـرايط ناهنجار سياسـي را بر مي شمارد و بدون 
تعارف و مجامله نگراني خود را از عاقبت و سرنوشت نهضت بيان ميكند، اما هنگامي كه دكتر مصدق در پاسخ به 

گونه اي است كه او بيان ميكند او هم اكنون آماده است از كار كناره اگر وضعيت به « : سخنان او مي گويد
ملكي در جواب دكتر مصدق با صداقت و صراحتي كه در . گيري كند و سكان دولت را بدست ديگري  بسپارد

آقاي دكتر مصدق اين راهي را كه شما ميرويد رو به جهنم است اما ما تا جهنم به « : طبيعت او بود مي گويد



در واقع طبق پيش بيني ملكي يك ماه بعد دهان پر عفونت و خونين جهنم كودتا » .ال شما خواهيم آمددنب
گشوده شد و در نتيجه هم دكتر را به زندان لشگر زرهي انداخت و خانه و زندگي او را به غارت و آتش رجاله 

زرگترين متفكر اجتماعي ما را به هاي مزدور دربار و بهبهاني و كاشاني كشاند و هم خليل ملكي شجاعترين و ب
اما ملكي نيز مي توانست نظير بقائي ها و مكي ها و كاشاني ها و حائري زاده ها و . قلعه فلك االفالك پرتاب كرد
با پشت كردن به حقيقت به واقعيتي كه وقوع آنرا و عواقب آن را پيش بيني ميكرد ! ديگر فرصت طلبان واقع گرا

ار دكتر مصدق ايستاد و به حقيقت پشت نكرد و به واقعيتي كه سرانجام جز شكست و به پيوندد، اما در كن
زيرا او از درك يك واقعيت محتوم ديگر نيز غافل نبود . ورشكستگي بنيادي سلطنت استبدادي نداشت نه پيوست

و دخالت سياسي طبق دلخواه انگليس و آمريكا يعني ادامه نفوذ » نوعي ملي شدن« و ميدانست كه با تسليم به 
انگليس، علت و فلسفه وجودي دولت دكتر مصدق منتفي و ماده دوم برنامه دولت او نيز كه اصالح قانون 
انتخابات و گسترش حاكميت و مشاركت مردم بود به نفع شاه و مخالفان كثير االضالع آزادي و عدالت اجتماعي 

سيب شناسان نوظهور سياسي كودتا به وقوع نمي به محاق فراموشي سپرده ميشد و در نتيجه اگر به زعم آ
پيوست، اما غارت منابع طبيعي و نفت و بقاي حضور حقوقي و حقيقي استعمار و تحكيم استبداد سلطنت كه با 
تشكيل مجلس مؤسسان قالبي گام هاي نخستين آن در تجاوز به حقوق ملت در قانون اساسي برداشته شده بود 

اين ها گذشته پرسش اين است كه آيا مخالفان داخلي با دكتر مصدق و روش كار او ادامه مي يافت، از همه ي 
مخالف بودند يا اساساً با برنامه او در استيفاي حقوق مردم ايران و لغو امتياز به بيگانگان كه به تصويب اكثريت 

ي و مشاركت مردم در نمايندگان مجلس شانزدهم رسيده بود؟ اگر با قانون ملي شدن صنعت نفت و برنامه آزاد
كه ! سرنوشت خود موافق بودند، پس چگونه بود كه پس از كودتا و خالص شدن از دست مصدق، شاه جوانبخت

كليه اهرمهاي قدرت سياسي را در كف با كفايت خود گرفته بود، اين برنامه را اجرا نكرد؟ اما اين استعمارگران 
غال نظامي دولت قانوني دكتر مصدق را ساقط كردند، بلكه دولت خارجي و تفنگداران دريائي آنها نبود كه با اش

دكتر مصدق را با دست هاي نامرئي پشت پرده خود به دست مزدوران ايراني دربار و آخوندها وابسته و دالرهايي 
كه به وسيله آنها در جيب رجاله ها ريخته شده بود بزير انداختند، يعني به همان جنايتي دست زدند كه به 

با دولت قانوني و اصالح گراي آربنز در گواتماال و چند سال بعد با دولت مترقي ) 1333(بري سيا در سال بعد ره
 . آلنده در شيلي و فيليپين و ساير كشورهاي آفريقا و آمريكاي التين مرتكب شدند

 
ن را از توهم چو  به همدستي آمريكا و انگليس، محمدرضا شاه براي هميشه مردم ايرا1332با كودتاي مرداد 

فرمان يزدان چو فرمان شاه و تقدس موهبت الهي بودن سلطنت خالص كرد، آنچه از امتناع دكتر مصدق از 
 در تاريخ و در حافظه جمعي 1332تسليم و سازش و عدول از اساس ملي شدن صنعت نفت و كودتاي مرداد 

 آنست كه طلسم تقدير تاريخي چندين صد ساله مردم ما و نسل هاي آينده كشور باقي مانده و باقي خواهد ماند
دين و دولت در نظام استبداد سياسي ايران با پايداري و پايمردي و سازش ناپذيري دكتر مصدق در برابر 
استعمار و استبداد شكسته شد و ديري نخواهد كشيد كه واليت مطلقه جهل و خرافه فقاهت ديني نيز به  دنبال 

 .له داني تاريخ درخواهد غلتيدهمزاد ديرينه خود به زبا
 

 25 سال گذشته از آن واقعيت خائنانه ضد آزادي و استقالل ايران و 54شگفتا كه چگونه است كه امروز پس از 
 سال پس از سلطه واقعيتي به نام واليت فقيه كه 28 و 1357سال پس از ورشكسته شدن آن در انقالب بهمن 



ازماندگان و طرفداران الگوهاي بدلي ورشكسته با پشت كردن به حقيقت  بود، ب1332فرزند حالل زاده كودتاي 
 :به قول حافظ. از واقعيت ورشكسته دست بر نميدارند

 سراي مدرسه و بحث علم و طاق و رواق
 چه سود چون دل دانا و چشم بينا نيست

 
 ورشكستگي ها عبرت نگاه به سرنوشت محمد رضاشاه و دكتر مصدق براي وجدانهاي بيدار و آزاد از عقده ي

انگيز است، يعني نگاه به سرنوشت و عاقبت آن كس كه با كودتا به پيروزي رسيد و از سلطنت متزلزل خود به 
مسند مستبد خودكامه و خود فروخته ارتقا يافت و آن كس كه از كودتا شكست خورد و از مقام رهبري جنبش 

 تاد، آزادي خواهي مردم ايران به گوشه زندان و تبعيد اف
اما حتي حاميان و همدستانش در كودتا، يعني آمريكا و انگليس نيز » آري« نگاه به سرنوشت آن كس كه گفت 

و در حافظه تاريخي مردم » نه« از پناه دادن او در خاك خود امتناع كردند، و نگاه به سرنوشت آن كس كه گفت 
 .وطن خود به جاودانگي رسيد

 
 و پايان دوران بيست ساله اختناق و استبداد رضا 1320يعني پس از شهريور دكتر مصدق در مجلس چهاردهم، 

شاهي دشواري مبارزه با استبداد و استعمار را به دنبال سالها خفقان سياسي و اجتماعي با درخشندگي خاص 
 :مركوز در فرهنگ انديشه نقاد خود پيش بيني مي كند به قرار زير

 
را با اين دوره ) استبداد رضاشاهي(د به جائي نرسيد، آنها كه دوره بيست ساله هيچ ملتي در سايه استبدا..... « 

كه از آزادي فقط اسمي شنيده ايم مقايسه ميكنند در اشتباهند، زيرا سال ها الزم است كه به عكس العمل دوره 
خود را از محيط ديكتاتور شبيه به پدري است كه اوالد .... خاتمه داده شود) استبداد رضا شاهي(بيست ساله 

پس مدتي الزم است كه اوالد او . عمل و كار دور كند و پس از مرگ خود، اوالدي بي تجربه و بي عمل بگذارد
يا بايد گفت كه در جامعه افراد در حكم هيچ اند و بايد آنها را يكنفر اداره كند، ... مجرّب و مستعد كارش شود

لس براي چه خواستند و قانون اساسي براي چه نوشتند؟ و يا پس مج. اين همان سلطنت استبدادي است كه بود
بايد گفت كه حكومت ملي است و تمام مردم بايد غمخوار جامعه باشند و در مقدرات آن شركت نمايند، در اين 

 ).1322 اسفند 6(» ....صورت منجي و پيشوا مورد ندارد
 

ردم ايران طنين انداز است كه هيچ ملتي در كالم دكتر مصدق همچنان در گوش تاريخ و در حافظه تاريخي م
سايه استبداد به جائي نميرسد و هيچ استبدادي بدون مبارزه و فداكاري دائمي مردم نابود نمي شود و هيچ 
مستبدي تفكر آزاد و بيان انديشه نقاد را در جهت رشد و تكامل فرهنگ اجتماعي وسياسي جامعه تحمل نمي 

 سال خفقان  رضا شاهي از 20 قول مصدق اوالد بي تجربه و نامستعد بازمانده از كند، به همين علت است كه به
پس دفاع از هجوم مشترك استعمار و استبداد به جنبش آزادي خواهي ملي شدن صنعت نفت بر نيامدند و از 

ه چشم  مردم جز نجات از يوغ ديكتاتور خودكام1332 سال كودتاي مرداد 25آثار خفقان اجتماعي و سياسي از 
 .انداز ديگري از آزادي دسترسي نداشتند

 



و اما هيچ قاعده و قانون عقلي و اخالقي فرد را در هر مقام و موقع اجتماعي و سياسي از اداي مسئوليت وجداني 
خود در مخالفت با استبداد و دفاع از آزادي، در مبارزه با واقعيت ضد آزادي موجود در برابر حقيقت آرماني باز 

 .دنمي دار
در پايان بايد بگويم كه اين همه دفاع از حقيت تاريخي و جاودانه انساني است كه در تمام دوران عمر پرماجراي 
خود دفاع از مصلحت مردم را بر مصلحت خويش ترجيح ميداد نه طرفداري از كيش شخصيت پرستي است و نه 

 .ز اصول انديشه انتقاديتقدس مابي و ايقان مؤمنانه به هر كس و هر كيش و هر مسلك خارج ا
 
 
 
 
 


