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  سر مشق ها و ُبرهه ها ي تاريخي
 اندر راِه

  مصدق، وثوق، و كيانوري
  

  ».همه مي دانند آه سلسه ي پهلوي مخلوق انگليس است«
  )٣٤٣، ص خاطراتمصدق، (

  )زند(خسرو شاآري 
  

اگر بتوان مرداني را آه هر یك به سهم خود نقشي مؤثر، اما متفاوت، بویژه در پهنه ي سياسي 
هر یك براي بسياري سر . فا آرده اند در برابر هم قرارداد، شاید جز سه تن باال نباشندتاریخ اخير ایران ای

  .مشق بوده اند و هنوز هم هستند
مصدق مردي بود، نه فقط پاآدامن و راستگو، دانا در آار سياست، خدمتگزار منافع مردم عصر 

 از خاك وطن و منافع ملي خودش و نگران سرنوشت نسل هاي بعدي، آه بویژه بس دلير بهنگام دفاع
دروغين، » انترناسيوناليسم«باسمه اي و نه » مدرنيسم«او هرگز، نه تحت تأثير ایدئولوژي هاي . ایران

او در مجلس چهاردهم به رهبران حزب . از مواضع خود شرمگين نمي شد، آه حتي به آن ها مي باليد
شوري مي » حریم امنيت«شمال آشور را توده، آه مدافع اعطاي قرارداد نفت شمال ایران بودند و 

تا روزي آه تمام ملل خود را «: و به آنان گفت آه» شئون ملي خود را حفظ آنند،«دانستند، پند داد آه 
عضو جامعه ي بشر نمي دانند، و تا روزي آه تمام ملل مرام واحدي ندارند، و تا وقتي آه خرج و دخل 

سال ها پيش از آن، مصدق در » .ياست خاص خود پيروي نمایدعالم یكي نشده است، هر مملكت باید از س
آه نخواسته بودند در برابر رضاخان چنگ انداز به تخت شاهي » وآالیي«مجلس پنجم در رودررویي با 

» ...به توپچي و سرباز سال ها مواجب مي دهند براي اینكه یك روز از مملكتش دفاع آند «: بایستند گفت
هنگامي آه مجلس چهاردهم . ال خارجي و فساد و تباهي آشور را افشا آنداو هراس نداشت آه ُعم

اینجا «نخواست همكاران دزد و رشوه خوار رضا خان را محاآمه آند، مصدق با تغيُّر اعالم آرد آه 
و به ميان مردم در ميدان بهارستان رفت و در حالي آه مردم او را به » مجلس نيست؛ دزدخانه است،

جز روزنامه هاي دست راستي .  نماینگان قدرتمند خان ها و زميندارن را افشا آرددوش مي آشيدند
مواجب بگير، مردم و روزنامه هاي دمكرات این شجاعت او را ستودند آه سر انجام به تغيير موضع 

در عين حال تردید نيست آه او، همانند هر دولتمرد صالح و صادقي، آمبود . مجلس در آن مورد منتج شد
اما ناآامي او در بسر منزل رساندن آاروان دمكراسي . ي نيز داشت و از تصميمات خطا نيز بري نبودهای

در یك آالم، شكست نهضت ملي در آن . و استقالل ملي را نباید به حساب خطا ها یا آمبود هاي او نوشت
نست، تغييراتي آه وي ُبرهه ي تاریخي را بایستي ناشي از تغيير توازن قوا در اوضاع و احوال جهاني دا

مرگ استالين و اغتشاش رقابت در آرملين؛ پيروزي محافظه آاران به : بر آن ها آنترلي نداشت 
 ؛ و پيروزي جمهوریخواهان در ایاالت ١٩٥١/١٣٣٠سرآردگي چرچيل در انتخابات بریتانيا بسال 

 چنانكه خود صریحًا در  آه به عنوان سرآردگان امپریاليسم جهاني،١٩٥٢/١٣٣١متحدهء آمریكا بسال 
همان زمان معترف بودند، بهيچ وجه نمي توانستند اجازه دهند آه قيام مردم ایران سرمشق آشور هاي 

باید یك چنين گرایشي را در . مشابه جهان قرار گيرد و حيات سرمایه ي استعماري را به مخاطره اندازد
ریخ آشور ما را تا به امروز تعيين آرده شكست نهضت، در خطوط آلي، سير تا. نطفه نابود مي آردند

امروز . است، اما همان نهضت و مردي آه آن را هدایت مي آرد الهام بخش بسياري دیگر از ملل شدند
براي توده ي سياسي شده ایران، بویژه جوانان آگاه، مصدق سرمشقي است آه مي خواهند اهل سياست از 

  )١.(آن پيروي آنند
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ياسي ایران آه تأثيري عظيم، اما خسران بار، بر سرنوشت سياسي شخص دیگري در پهنه ي س
او و برادرش احمد قوام، فرزندان یك آارمند دون پایه اداره ي ماليه ي . ایران گذاشت حسن وثوق بود

این دو در اواخر نهضت مشروطه به آن پيوستند و وثوق . تبریز بودند و خود نيز به آارمندي آن در آمدند
پس از مبارزه با محمد علي شاه، آه مجلس را به آمك . را به نمایندگي مجلس هم برساندتوانست خود 

نيروهاي قزاق روسيه ي تزاري سرآوب آرده بود، وثوق باز توانست، بدون آنكه آوچكترین سهمي در 
پس بود از آن . آن پيكار ایفا آند، به نمایندگي مجلس دوم هم انتخاب شود و خود را در هيأت مدیره جاآرد

 به وزارت عدليه رسيد، سپس وزارت ماليه ١٩٠٩اآتبر /١٢٧٨را پيمود، در در مهر » ترقي«آه مدارج 
 براي ١٩١١در این سمت بود آه التيماتوم روسيه را در دسامبر . و داخله، و سر انجام وزارت خارجه

مشروطه ي  «او آه به. تعطيل مجلس دوم پذیرفت و به پایان مجدد حيات مشروطيت صحه گذاشت
تعطيل پروژه ي مجلس . رسيده بود مشروطه ي مردم را مزاحم خود و همدستانش مي دانست» خویش

دوم براي اصالحات مالي در آشور تحت نظر مستشار مالي آمریكایي آه از طرف مجلس ملي استخدام 
تاد، چه شوستر به شده بود تحت فشار روسيه و بریتانيا و با همكاري دو برادر، قوام و وثوق، ميسر اف

او طي سال هاي جنگ اول هم در سمت وزارت به منافع . سراغ دغلكاري پدر آنان نيز رفته بود
پس از انقالب اآتبر آه بریتانيا رقيب و همكار خود . خارجيان، و عمدتًا روسيه ي تزاري خدمت مي آرد

انجام به مقام ریاست وزاء رساند روسيه را از دست داده بود وثوق را مستقيمًا به خدمت خود گرفت و سر
- وثوق١٩١٩تا او، با دستياري شاهزاده فيروز، قرارداد ننگين تحت الحمایگي ایران را، آه به قرارداد 

آرزن معروف شد، در برابر حق الزحمه اي قابل توجهي امضا آند و اداره ي تمام آشور را در اختيار 
در اثر مبارزه ي سرسختانه ي مردم آگاه و نخبگاني چون خوشبختانه، ) ٢.(استعمار بریتانيا قرار دهد

مصدق افكار عمومي جهان آنروز چنان بر ضد آن قرارداد بسيج شد آه نه فقط دول فرانسه و آمریكا، آه 
چون (گفتني است آه برخي از جواناني . حتي بخشي از هيأت حاآمه ي بریتانيا ناگزیر از رد آن شدند

آه بعد ها به ) »ذّره«سفندیاري برادر نيمایوشيج، و ابوالقاسم سجادي موسوم به عبدلحسين حسابي، الدبن ا
نهضت چپ ایران پيوستند و متاسفانه پس از پناه بردن از اختناق رضا شاهي به شوروي استالين قرباني 

  )٣.(آن استبداد دیگر شدند، در آن زمان در رأس مبارزه با آن معاهده ي ننگين وثوق قرارداشتند
ارزه ي مردم و نهضت جنگل آه در حال صعود بود بریتانيا را وادار ساخت خدمتگزار صدیق مب

وثوق موقتًا از . خود وثوق را به حال خود گذارد و به انتصاب نخست وزیر دیگري، مشيرالدوله، تن دهد
نيا و یكي از ایران دور شد، اما محتواي برنامه ي او را، چنانكه سيد ضياء، دیگر آارگزار وفادار بریتا

از همين . دو مجري آودتاي سوم اسفند معترف بود، در دوران حكومت رضا خانشاه به اجرا گذاشته شد
رو، هنگامي آه رضا خانشاه موفق شد جنبش مردمي را سرآوب آند وثوق را از نو در آابينه ي دیگري 

از مصدق بود آه با نطق هاي در اینجا ب. به وزارت رساند تا در اجراي محتواي آن معاهده شرآت جوید
شجاعت مصدق و ) ٤.(افشاگرانه اش در مجلس ششم پرده از نيرنگ رضا خان و استادش وثوق برگرفت

مواضع او براي دفاع از منافع مردم در برابر سيد ضياء، رضا خان و وثوق سرمشق نسلي شد آه پس از 
شد، سر مشق سياست بازاني آه، اما وثوق هم سرمشق .  پا به ميدان سياست گذاشت١٣٢٠شهریور 

همانند او، از نعمت مشروطيت به همه چيز رسيدند و حامي رضا خان در تحكيم دیكتاتوري او شدند و به 
 در خدمت ١٣٢٠مردم و منافع آنان پشت آردند، و نيز نسل تربيت شده ي آنان آه پس از شهریور 

يراشرافي و عميدي نوري گرفته تا وآالي استعمار قرار گرفت، از رونامه نگاران جنجالي اي چون م
مجلس و سنا آه چون جمال امامي و دشتي به خدمتگزاري به امپراتوري بریتانيا و خنجر زني به منافع 

اگر امروز مصدق را همگان مي شناسند و بمثابه سمبل خدمت به مردم مي . مردم ایران فخر مي فروختند
ي سخني از وثوق و جمال امامي نشنيده، مگر به بدنامي، آنهم ستایند و سرمشق قرار مي دهند، چندان آس

  .به عنوان وطن فروش
سر مشق سوم آيانوري است آه، اگرچه نيازي به معرفي ندارد، از گفتن برخي نكات در باره ي 

برخالف آنچه معموًال پنداشته مي شود، او شاگرد . منش تاریخي اي آه او نماینده اش بود نشاید گذشت
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او از بسيار آساني بود آه، همچون . ن جنبش چپ ایران نبود آه از درون نهضت مشروطيت ِبزاداستادا
 ارتش شوروي به آمك ٢علي متقي و امان اهللا قریشي با سابقه اي فاشيستي، به حزبي پيوست آه رآن 

 )آه هم از سلطنت رضا خان حمایت آرد و هم وزیر رضاخانشاه شد» سوسياليستي«(سليمان ميرزا 
و برخي از یاران تقي اراني بعضًا از روي خامي و برخي از روي طمع قدرت در رأس ) ٥(برپاداشت 

توسط آامبخش و شورشيان عمال آن » .ِد.ِو.آا.ِان« اینان برخالف اراني، آه با توطئه ي. آن قرار گرفتند
ي نبودند آه از در سازمان به زندان افتاد و به قتل رسيد، از آن سرشت ویژه ي چپي هاي ایراندوست

را ) آمونيست(نهضت مشروطه از ميان زحمتكشان برخاسته بودند و به هنگام جنگ بزرگ حزب عدالت 
تشكيل دادند، خود را انترناسيوناليست بر مي شمردند، اما حاضر نبودند منافع زحمتكشان ایران را به 

ه هاي گوالگ نيست، بل نان در اردوگاگواه این امر فقط قتل یك به یك آ. بوروآراسي استاليني بفروشند
نامه ي بي نظيري است آه اعضاي آميته ي مرآزي آن در تهران، پس از سرآوب جنگل و آشتار 

، به شخص )١٩٢١دسامبر /١٢٩٩دیماه (مبارزان ایراني به دست جالدان قزاق به فرماندهي رضا خان
زحمتكشان ایران تشخيص لنين نوشتند و به سياست خارجي شوروي شدیدًا تاختند و آن را خالف منافع 

رهبران حزب توده این سنت ميهندوستي را نمي شناختند و از همين رو به دنباله روي ) ٦. (دادند
آورآورانه اي از شوروي پرداختند آه سياست خانمان برانداز آن را به رهبري آيانوري در سه دوره ي 

 مرداد، و سپس ٢٨ تا ٢٥ي ، دوران مصدق بویژه در روزها١٣٢٧ بهمن ١٥(حساس تاریخ ایران 
 نه سنت افسران دلير و –آساني آه با این سنت حزب توده بار آمده اند . مي شناسيم) دوران انقالب

اینان .  از شاه نشدند تا جان خود را از چنگال مرگ نجات دهند» عفو«غيرتمندي آه حاضر به تقاضاي 
ان دیگر وجود ندارد، غيرتمندي الزم را جه» این آعبه ي آمال آمونيست هاي«امروز هم آه شوروي، 

نجات ایران «ندارند آه از تجاوز به خاك وطن برخيزند آه هيچ، بدون آوچكترین و گاه با افتخار خواهان 
ي پيشين آمالشان، یعني استاداِن زندانبانان، شكنجه » آعبه«به آمك دشمن دیرین » از چنگ آخوندها

این نه . ن، ميهن دوست ایراني، از جمله افسران توده اي، هستندگران، و قاتالن صد ها، اگر نه هزارا
تنها غمناك آه بس شرم آور است آه مردي آه زندگي اش را تا پایان تحصيالت دانشگاهي مدیون دسترنج 
زحمتكشان ایران است و از سالي، از همان بدو تأسيس، آه به حزب توده پيوست نان خور بودجه ي هاي 

رنج دیگر زحمتكشان، از جمله فرانسه، بوده است در برابر خواست مقابله، حتي در تأمين شده از دست
سخن و شعار هم آه شده، در باالي هشتاد سالگي شانه باال بياندازد و در مالء عام از تجاوز محتمل 

 آاري از دست ما ساخته نيست؛ بگذارید آمریكا این رژیم را از بين«آمریكا عمًال دفاع آند و بگوید 
چنين آساني آه تا نمایش تلویزیوني آيانوري سينه چاك جمهوري اسالمي بودند و آن را یك ! »ببرد

بشمار مي آوردند و پس از آن نمایش همان حكومت را دست پرورده ي آمریكا » پایگاه ضد امپریاليستي«
ئله خامي و ساد مس. معرفي مي آردند، امروز خواهان براندازي آن به توسط تفنگدران آمریكایي هستند

 –لوحي سياسي یا تحليل اشتباه آميز نيست، بل پشت هم اندازي عاري از هر غيرت و آبرویي است 
آساني . آبرویي آه حتي رضا پهلوي هم تقال مي آند از راه مخالفت صوري با تجاوز حاميانش حفظ آند

 با هراساندن از چماق زور ازین دست آه امروز دست اندر دست پيروان وثوق الدوله ها گذاشته اند و
بّره را » آزادي«آمریكا رهبر حكومت اسالمي را اندرز مي دهند آه تن به تهدیدات آمریكا بدهد، براستي 

» تربيت«را ... اینان از همان سنتي بر مي آیند آه آيانوري، متقي، قریشي، و . از گرگ مي طلبند
  . آردند

 ٥٢ در برابر -- درصدي آگاه مردم آمریكا ٤٨دهء به وارونهء این منش بي آبرو، عالوه بر تو
 صد ها بل --درصدي رأي دهندهء مذهبي آه قشریون آمریكا در انتخابات اخير موفق به بسيج شان شدند 

هزاران تن از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران، دانشگاهيان، دانشجویان و حتي سربازان و 
چون ين ده ها سر دبير روزنامه هاي صاحب نفوذ آن آشور، افسران بيزار ارتش آمریكا، و همچن

، سناتور ها و نمایندگان لوس آنجلس تایمز، و سانفراسيسكو آرونيكل، واشنگتن پست، نيویورك تایمز
آنگرهء آن آشور، و نيز رئيس جمهور پيشين آلينتون، به همراه یكي از متخصصان شناخته شده ي 
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در استشهادش در برابر آميسيون امور بين المللي مجلس ( َگري سيك آمریكایي در مورد ایران به نام
، نه بخاطر مردم ایران یا منطقه، آه به سود مردم خویش و )٢٠٠٥ فوریه ١٦نمایندگان آشورش بتاریخ 

حيثيت آشورشان، از روي ميهندوستي خود، همه فریاد مخالفت با تجاوز دولت بوش به ایران را سرداده 
مه ي آن ایرانيان ميهندوستي آه، بدون گذشت از ماهيت ارتجاعي حكومت اسالمي، با بيان اند؟ آجایند ه

انزجار خود از یورش تجاوزآارانهء بس محتمل دولت بوش به خاك ایران، آه عواقب وخيم و غيرقابل 
د را براي حال و آیندهء ایران در برخواه)) ٧(از جمله تجزیه ي برخي مناطق مرزي آشور(محاسبه اي 

داشت، به بسيج افكار ترقيخواهان و صلح دوستان جهان دست زنند، و ازین طریق نه فقط اعتباري جدي 
نزد مردم ایران بيابند آه حتي ُرفتن مسالمت آميز حكومت را با شرآت توده هاي وسيع خود مردم تسهيل 

  . آنند
اتفاق آساني ميسر است آه اآنون ایران در سراشيبي قرار دارد آه نجات از آن تنها با همدستي و 

در عمل، و نه اسم، از آزادیخواهي، استقالل طلبي، و مردم دوستي مصدق، اراني، فاطمي، مبشري و 
. باید همچون این سرمشق ها در برابر آن دو سرمشق دیگر پایدارانه ایستاد. همانندشان پيروي مي آنند

آودتاي :  آه سرنوشت آنان را رقم مي زنند چنانكه مصدق گفته است، در تاریخ ملل ُبرهه هایي هستند
، ١٣٠٤، سلطنت رضا خان ١٢٩٩آرزن، آودتاي سوم اسفند - وثوق١٩١٩محمد علي شاه، قرارداد 

 و آودتاي ١٣٢٩، نهضت ملي آردن نفت در ١٣٢٧ بهمن ١٥، نخستين آودتاي شاه در ١٣٢٠شهریور 
يز اآنون آه ممكن است بيش از هر زماني ، و ن١٣٥٧ رژیم شاه، انقالب ١٣٤٠در ، بحران ١٣٣٢مرداد 

  .دیگر راه براي در دست گرفتن آینده بر مردم ایران بسته شود
امروز مردم ما، حتي نسل جوان، به آساني آه از روي استيصال و شكست نظرات و سياست هاي 

 خيرخواه عوض آرده و گاه چون، نه» اردوگاه«خود را بناچار تغيير داده اند، و بعضًا همچون وثوق 
  .قدرت جهان ظاهر شده اند، آوچكترین اعتمادي ندارند-غول» ميانجي«مردم ایران، آه 

جمال امامي، خان ستمگر دهقانان آذربایجان و دشمن بد نام نهضت ملي ایران در مجلس شورا 
سِي قدرت استعمار مصدق را به رخ مصدق مي آشيد و به او هشدار مي داد آه از مقابله با آن غوِل سيا

امروز آساني پيدا شده اند آه، بجاي تالش براي ایجاد یك جبههء دمكراتيك به منظور . زمان دست بردارد
دفع رژیم آنوني به دست نيروهاي پيشتاز ایران با حمایت نيروهاي ترقيخواه جهان و به سود بهروزي 

انند تا مگر روزنه اي قدرت آمریكا بهراس-مردم ميهنمان، مي آوشند رژیم مرتجع قشریون را از غول
تاریخ ثابت آرده است آه آساني شایسته ي دمكراسي و خدمت به مردم هستند آه . براي خود بگشایند

وثوق ها و آيانوري ها نه در تاریخ ایران . براي آن صميمانه و بدون چشمداشت به قدرت مبارزه مي آنند
ها جاي پر افتخاري در تاریخ اروپا ) ٨(يزلينكپتن ها و آوئ. و نه در تاریخ دیگر آشور ها آم نبوده اند

  .ندارند
این نيز نا گفته نماند آه آساني آه در روز روشن، ناصادقانه مي نویسند آه، بر خالف سنت 

خود منتشر مي آنند، مردمي را آه به ) سایت(نظرات مغایر و انتقادي را در همایشگاه » چپ،«گذشتهء 
سور آنان را چون اظهر من الشمس مي بينند ابله یا نابينا مي همه ي سایت ها سري مي آشند و سان

و ازین توهين به شعور انساني بيشتر چه؟ امروز مي توانيم از روي رفتار انتشاراتي همایشگاه . پندارند
سالي آه . هاي اینان بدانيم آه منش آنان در فرداي آسب قدرت نسبت به نظرات انتقادي چه خواهد بود

  !ش پيداستنكوست از بهار
  

 ١٣٨ بهمن ٢٨پاريس، 
 

  پانويس ها
، زماني ١٩٦٤صرفنظر از مطالعه ي اسناد و مدارك تاریخي آه حاآي ازین امرند، باید خاطر نشان آنم آه در سال ) ١(

آه به علت قدغن آردن نام مصدق از سوي شاه بسياري از جوانان ایران وي را نمي شناختند، شخصًا در الجزیره تازه آزاد 



 ٥

. ده، آه رهبران شهير خود را داشت، شاهد بودم آه اهالي آن شهر، از دانشجو گرفته تا آسبه همه مصدق را مي شناختندش
  .»آشور مصدق؟«با گشاد رویي مي گفتند » مي گفتم ایران» اهل آجایي«هرگاه در پاسخشان دایر بر اینكه 

نيد به آتاب زیر در مورد سرگذشت وزیر مختار بریتانيا در مورد دریافت حق الزحمه وثوق و فيروز ميرزا، نگاه آ) ٢(
 ,G. Waterfield: (در ایران، سر پرسي لوِرین، در زمان رضا خان آه به این مسئله مستندًا پرداخته است 

Professional Diplomat, Sir Percy Lorraine, London 1973, pp. 55-65..(  
، فلورانس و تهران، )زند(، به آوشش خسرو شاآري از اسالم انقالبي تا گوالگپيرامون سرنوشت اینان، نگاه آنيد به ) ٣.(

١٣٨١.  
، ١٣٢٤، تهران، ي پنجم و ششم تقنينيه] ها[دآتر مصدق و نطق هاي تاریخي او در دوره در این مورد بنگرید به ) ٤.(

  . به بعد٧٦صص 
ش شوروي در ایران و با تأیيد شخص استالين،  ارت٢براي مطالعه ي تاریخچه ي تأسيس حزب توده به دستور رآن ) ٥(

 C. Chaqueri, “Did the: نگاه آنيد به مقاله ي تحقيقي زیر آه بر پایه اسناد بين الملل آمونيست نوشته شده است 
Soviets play a role in founding the Tudeh party in Iran?,” Cahier du monde russe, juillet-

sptembre 1999..  
  ).com.iranebidar.www(براي قرائت اصل متن این نامه به فارسي، نگاه آنيد به بخش اسناد تاریخي در ) ٦. (

تئوري حق تعيين سرنوشت «همان برنامه ایكه پس از جنگ جهاني دوم دستياران استالين، ِبریا و باقرُاف، تحت عنوان ) ٧(
منابع نفتي و (براي تجزیه ایران ریختند و به اجرا گذاشتند، آه نقشه ي آردستان را تا آبادان »  سرحد جدایيخلق ها تا
  .حال همان برنامه را آقاي ِچيني و بانِد بازان البي اسرائيل به اجرا مي خواهند گذارد. ِآش مي داد) خليج فارس

 . آردا ارتش اشغالگر نازي همكاريآوئيزلينك نخست وزیر نروژ بود آه، همانند پتن، ب) ٨(
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