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  محمد مصدق
 1258و یـا  )  خـودش بـه روایـت   (1261 یـا  اردیبهشت 29  محمد مصدق

 همعـروف بـ  او . به دنیا آمـد  تهران سنگلجدر محله  )مطابق با شناسنامه(
 که تا قبل از تصویب قانون منع استفاده از القاب بـا عنـوان   دکتر مصدق

 چنـد  ةمـدار، حقوقـدان، نماینـد    شد، سیاسـت  شناخته می اُلسلطنه مصدق
محمـد  . بـود  ایـران  وزیـر  نخـست  ، و دو دورهمجلس شـوراي ملـی   دوره

  . مدرك دکتراي رشته حقوق استةمصدق نخستین ایرانی دارند
، اگـر چـه از حکومـت    پهلـوي  به قاجار مصدق در زمان انتقال سلطنت از

دانـست رضـاخان حکـومتی     با توجـه بـه ایـن کـه مـی      قاجار مأیوس بود 
کند، با این کـار مخالفـت کـرد و بعـد از آن      ایجاد می دیکتاتوري برمبناي

در زمـان حکومـت رضاشـاه،    . بـود  رضاشـاه  یکی از منتقدین سرسخت
و سـلطنت پهلـوي را    ا. ا در تبعیـد گذرانیـد     مصدق زندان رفتـه و مـدتی ر       
   .دانست مخلوق سیاست انگلستان می

در . بازگـشت  سیاسـت  ۀبـه عرصـ   تبعیـد  وي بعد از سقوط رضاشاه، از
  با چندین حزب وارد اتحاد شد و بـا همکـاري افـرادي ماننـد    1328سال 

 ملـی و در  ۀجبهـ . اقـدام کـرد    ملـی ایـران  ۀجبه به تأسیس حسین فاطمی
 فاطمی بـراي شـروع استعمارسـتیزي در         پیشنهادها مصدق، به       آن رأس
  بـه 1330مصدق در سـال  . را مطرح کردند ملی شدن صنعت نفت ایران،

بـه همـین   . رسید و در اولین قدم، نفت ایران را ملـی کـرد   نخست وزیري
ز ملـی شـدن نفـت،    ه تا قبل ا کانگلستان دلیل طرح سقوط دولت او توسط

  مرداد28کودتاي  ریخته شد و سرانجام در  نفت ایران بودةصاحب عمد
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انجام شد، دولت مصدق به صورت غیرقـانونی و   سازمان سیا که توسط
کرد و خواسـتار   شدیداً با مصدق مخالفت می رضاشاهمحمد در حالی که

یکی دیگر از دالیل سقوط دولـت او،  . سقوط دولت مصدق بود، ساقط شد    
  .با مصدق بود ابوالقاسم کاشانی هاي مخالفت

  
  محمد مصدق

کرد، به همراه جمع کثیري       کاشانی در حالی که قبالً از مصدق حمایت می        
دادگاه  بعد از آن مصدق در. از روحانیون به مخالفت با مصدق برخاست

 مستندي که از خـود ارایـه داد، بـه    ۀرغم دفاعی محاکمه شد و علی نظامی
پـس از تحمـل سـه سـال زنـدان،           . سه سال حبس انفـرادي محکـوم شـد        

تبعید شـد و تـا     احمدآبادۀقلع به  پهلويرضاشاهمحمد مصدق به دستور
هـر  « خودش، ۀ تحت نظارت قرار داشت و به گفت      آنجاپایان عمر خود، در     

 بـر اثـر    1345 اسـفند    14مصدق سرانجام در    » کرد  روز آرزوي مرگ می   
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تهـران تحـت نظـر     ۀبیمارسـتان نجمیـ    سـالگی در 84در  سرطان بیماري
درگذشت و به دلیل مخالفت شاه بـا دفـن او مطـابق بـا      ساواك مأموران
شدگان قیام سی تیر، در احمدآباد به خـاك            کشته در کنار اش    نامه  وصیت

  .سپرده شد

 
بود و معتقد بود که شاه فقـط    ایرانۀانقالب مشروط مصدق از طرفداران

نخست وزیـري کوشـید    ر دورانمصدق د. باید نمادي براي وحدت باشد
قانون اساسـی    آن درةتا قدرت شاه را محدود به چارچوب مشخص شد

در این دوره محمد مصدق به وضوح، قدرت برتـر کـشور   . کند همشروط
مصدق که در زمـان نخـست وزیـري توانـسته بـود             . بود) نسبت به شاه  (

 سـلطنتی را محـدود   ةمشروطه را کامالً اجرا کند و قدرت شـاه و خـانواد     
  منتقد حکومـت محمـد  همچنان ،کودتاي بیست و هشتم مرداد کند، بعد از

به خصوص (سلطنتی  ةدر زمان نخست وزیري او، خانواد. رضاشاه بود
در  محققـان معتقدنـد  . از مخالفین سرسخت مصدق بودنـد ) اشرف پهلوي
 مرداد 28کودتاي  توان به ، می ایران1357انقالب   اصلیۀشجستجوي ری

  . بازگشت 1332سال 
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 و قیـام مـردم   را کودتـاي بیـست و هـشتم مـرداد     رضاشاهاگرچه محمد
کودتـاي بیـست و    ولی شصت سال پس از. نامید می رستاخیز ملی ایران

سازمان سیا با انتشار اسنادي، به دخالت مـستقیمِ خـود در    هشتم مرداد
خــواه پرشــور و    آزاديةمحمــد مــصدق چهــر  . ایــران معتــرف شــد  

تـأثیر   مـصر   همچـون خاورمیانـه استعمارستیزي بود که بر کـشورهاي  
 او نخستین دولتمرد خاورمیانه بود که با اجرایی کردن اندیـشه . گذاشت

هاي استعماري را      پرچم مبارزه اقتصادي با قدرت     ،ملی شدن صنعت نفت   
زعـیم  « این رو در کـشورهاي خاورمیانـه از او بـه عنـوان               از. برافراشت
خیابانی را در قاهره بـه نـام    جمال عبدالناصر حتی شد و یاد می» الشرق

او بـه  . شـود  خوانـده مـی   محمد مصدق نام نهاد که اکنون نیز به این نـام 
جمـال   ان خاورمیانـه همچـون  گرایـ  طـرق مختلـف سرمـشقی بـراي ملـی     

  .عبدالناصر بود
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 آغاز زندگی و جوانی

 26در  ) طرات مصدق ا و خ  تألماتکتاب  (محمد مصدق بر طبق خاطراتش      
در . بـه دنیـا آمـد    تهران شهر سنگلج ۀ شمسی، در محل1261خرداد سال 

زمـان   مورد تاریخ دقیق زادروز وي اختالف نظر هست و ایـن مـسئله از  
 29حیات وي تا امروز وجود داشـته برخـی از منـابع تـاریخ تولـد او را      

ــرداد  ــه در  1261خ ــا آنچ ــابق ب ــی مط ــنامه  و برخ ــده اش شناس  درج ش
، وزیـر  میرزا هدایت اهللا آشـتیانی  پدرش. کنند حساب می 1259 خردادماه

 میرزا محـسن آشـتیانی   و اوالد از خاندان آشتیانی ناصرالدین شاه دفتر

با این حال، در    . اند  برخی پدر مصدق را از ایل بختیاري معرفی کرده        . بود
 ر مصدق، بـه خانـدان مـستوفیان   انتصاب میرزا هدایت اهللا وزیر دفتر، پد

فیروز میرزا  ، دختر شاهزادهالسلطنه نجم مادرش. تردیدي نیست آشتیان
  .بود  تهرانۀبیمارستان نجمی گذار بنیان عباس میرزا ةو نو الدوله نصرت

الدولـه کـه پـدربزرگ مـادري      نـصرت  فیـروز میـرزا   ،1264 اسفند 16در 
مرسوم بوده هرگاه یکـی از   که در آن دوره چنان. گذرد محمد بوده درمی

بازمانـدگان   گذشـت یـک سـوم حقـوق او بـه      بگیران دولـت درمـی   حقوق
  تومانی وي، به فرزندانش120همین سبب یک سوم حقوق  رسید و به می

  خـانم ،)معـروف بـه فرمانفرمـا   (از جمله عبدالحسین میرزا ساالر لشکر 

. الـسلطنه تعلـق گرفـت       خانم نجم و  ) ملقب به حضرت علیا   (سرورالسلطنه  
شـد مگـر    حقوقی داده نمـی  هیچ حقوقی یا اضافه «:نویسد مصدق می خود
باشد و محل حقوق جدید به این روش   محل آن تعیین شده تر شیپکه  این

رفـت    طریق که هر کسی از دنیا مـی نیبه ا. بود معموالً یک سوم متوفیات
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 تمـام آن در اختیـار دولـت    او و اال اگر وارثی داشت یک سـوم از حقـوق  
 .»داد می خواست گرفت که به هر کس می قرار می

  
عبدالحسین (  مصدقدر کنار دایی محمد السلطنه ملک تاج نجم) مادر محمد مصدق(

  )میرزا فرمانفرما
از ناصـرالدین شـاه    اهللا آشـتیانی  میـرزا هـدایت   شمـسی،  1270 الدر سـ 

مـستوفیان    سـاله در ردیـف  9) مـصدق (درخواست کرد که میرزا محمـد  
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 بگیران درآید و ناصرالدین شاه زبردست قرار گیرد و در فهرست حقوق

  .آن را پذیرفت
پـسر  . خورشیدي پدر میرزا محمد درگذشـت  1271 شهریور 1 در تاریخ

میـرزا   ،میـرزا یوسـف آشـتیانی    اهللا از خـواهر میـرزا   بزرگ میرزا هدایت
 هـا بـه دلیـل بیمـاري میـرزا هـدایت اهللا       محمد حسین نام داشت که سـال 

دار بود و با فوت پـدر رسـماً بـه ایـن سـمت                 ستیفا را عهده  وزارت دفتر ا  
میرزا علی و میرزا محمد، پسران دیگر میرزا هـدایت اهللا بـه   . شد منصوب
در همین زمان یک . لقب گرفتند» السلطنه مصدق«و » السلطنه موثق« ترتیب

اهللا وزیر دفتـر بـین بازمانـدگانش          سوم حقوق دوران خدمت میرزا هدایت     
 . قسمتی هم به مصدق السلطنه رسیدتقسیم شد و

ولیعهد که  مظفرالدین میرزا ،1274 اردیبهشت 8 تا 1273 دي 16 از تاریخ
 تبریـز   قاجـار، فرمـانرواي آذربایجـان بـود و در    ةرسـم معمـول دور   به

 روز را 112سفر کـرد و ایـن    تهران کرد به همراه اطرافیان، به میزندگی 
بـه سـر   ) دایـی مـصدق  ( عبدالحسین میرزا فرمانفرمادر منزل داماد خود

منشی باشی ولیعهـد   ،وکیل الملک اهللا خان السلطنه با میرزا فضل نجم. برد
و   خورشـیدي بـه همـراه شـوهر خـود     1274کنـد و در بهـار    ازدواج مـی 
 مصدق بیش از یـک سـال در  . شود جا می ز تهران به تبریز جابهمصدق ا

  .زندگی کرد و آشنایی او به زبان آذري در این دوران بود تبریز
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 کودکی محمد مصدق

 ناصـرالدین شـاه   پـس از قتـل پـدرش    مظفرالـدین شـاه   1275 در سـال 

پس از این ماجرا تمامی افرادي کـه در دربـار ولیعهـد             . کند  تاجگذاري می 
 1275در همـان سـال   . کننـد  نقـل مکـان مـی    تهـران  بودنـد بـه   تبریـز  در

معـروف بـه    علـی اصـغر خـان اتابـک     علیـه  عبدالحسین میرزا فرمانفرما
بـه   وزیر، توطئه کرد و چهار ماه پس از السلطان، اتابک اعظم نخست امین

تخت نشستن مظفرالدین شاه با دسیسه اتابک را کنار زدند و پـس از آن،         
ار وزیر بـه شـمول وزیـر داخلـه      و با زعامت چهصدراعظمبدون  کشور

جنگ فرمانفرمـا؛ وزیـر خارجـه مـشیرالدوله؛ و وزیـر       مخبرالدوله؛ وزیر
الملـک، منـشی    اهللا خـان وکیـل   گردید و میرزا فـضل  الملک اداره مالیه نظام
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را بـه نـام میـرزا محمـد خـان       خراسـان  مخصوص شاه، فرمان استیفاي
 .السلطنه صادر کرد مصدق

 ازدواج

 سـال داشـت زهـرا    19خورشیدي، مـصدق کـه در آن زمـان     1280 سال
تهران را به همـسري   امام جمعه سومین العابدین تهرانی میرزا زین دختر

پس از مـرگ مـادرش،   . السلطنه بود شمسزهرا ابتدا ملقب به  . اختیار کرد 
که لقب ضیاءالسلطنه را داشت، این لقب بـه شـمس    ناصرالدین شاه دختر

 سال تـا پایـان   64ازدواج این دو . داده شد بودالسلطنه که همسر مصدق 
این زوج دو پسر به نامهاي احمد و غالمحسین         . زندگانی شان ادامه یافت   

  .و سه دختر به نامهاي منصوره و ضیااشرف و خدیجه به دنیا آوردند

  
 عباس نیکبخت، ضیااشرف مصدق، :از چپ به راست. 1910، سوئیس، نوشاتل

  اهللا بیات، احمد مصدق ابوالحسن دیبا، محمد مصدق، غالمحسین مصدق، عزت
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 مشروطه انقالب

دي پیمان جدیـدي بـین ایـران و روس بـسته     خورشی 1282 در بهمن ماه
ــود     ــان ب ــان و بازاری ــان بازرگان ــه زی ــسیار ب ــه ب ــد ک ــصن  در. ش تح

بازاریـان تهـران بـازار را     1284 اردیبهـشت  5 در (1284(عبدالعظیم  شاه
بستند و به شاه عبدالعظیم رفتند و بست نشـستند و بنیـاد کـردن عـدالت         

  .خانه در سراسر ایران را در خواست کردند
 هـا بـه    و ادامه فـشارها و اعتـراض  میعبدالعظاین بست نشستن در شاه 

را  فرمـان مـشروطه   مظفرالدین شاه منتهی شد تا این که انقالب مشروطه
 مجلس شوراي ملی  تشکیلیپرس همهصادر کرد تا  1285 امرداد 13 در

 .و نوشتن قانون اساسی بر اساس خواست ملت ایران انجام بیابد

الزامات قانونی ناشی از تغییر رکن قانونگذاري و ایجـاد عـدالت خانـه از               
 .د تحدید قدرت مطلقه شخص پادشاه بوهاي نوین در دستاوردهاي نظام

حاصل تفکرات فالسفه اروپایی قرن هجدهم میالدي بـود کـه    مشروطیت
  . به تغییر گسترده نظام سیاسی و اجتماعی این کشورها انجامیده بود

  ارکان حکـومتی و ایجـاد  در ایران عهد قاجار، این امر موجب تغییر کلیه

بـدبینی  . نهادهاي نوین به جاي دوایر سنتی از جمله دیوان استیفا گردیـد           
به صاحبان شغل مـستوفی گـري و تغییـر سـاختار مالیـه ایـران        عمومی

  .مصدق براي تحصیل علوم جدید در اروپا انجامید سرانجام به استعفاء
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 دوران دانشجویی مصدق در کشور سوئیس

 1285 دي 29 در تـاریخ  محمـد علـی شـاه    ظفرالـدین شـاه  پس از مرگ م

بین محمد علی شاه و مجلس  1907 دسامبر 15 در تاریخ. تاجگذاري کرد
شوراي ملی جدال شد زیرا مجلس حقوق وي را کم کرد و دیگر تـصویب      

در . وام بگیـرد  روسـیه  هـاي شخـصی از دولـت    نکرد که وي براي هزینه
محرمانـه بـه او وام داد و محمـد     مشروطه عوض روسیه براي براندازي

 .علی شاه جواهرات سلطنتی و مروارید ثروت ایران را گرو گذاشت

 مجلس شوراي کبراي دولتی

علی شـاه قاجـار، توسـط بـرادر     محمد مصدق، در دوران سـلطنت محمـد       
 اعیـان و    ۀ واالتبار به عنوان یکـی از اعـضاي طبقـ          الدوله  حشمتاش   ناتنی

که توسط شاه ایجاد » مجلس شوراي کبراي دولتی» اشراف، به عضویت
  .شود  انتخاب میشده بود



16 مصدق و دیگر هیچ

 …شـاه  محمـد علـی   «:نوشته است اقدام چنین نیبه اراجع  احمد کسروي
 مجلسی به نام مجلـس شـوراي   خود بر آن شد که  کوتاهۀبا فهم و اندیش

 کـه در دربـار    آورددیـ پدو بازرگانان  کبراي دولتی از درباریان و اعیان
پردازنـد و ایـن خـود جانـشین      بنشینند و در کارهاي دولتی بـه سـگالش  

کسان فهرست کردند  دارالشورا باشد؛ از این رو پنجاه تن کمابیش از آن
کـه روز   ن مجلـس خواندنـد  و به هر یکی نامه فرستاده به باشندگی در آ

 کــه روز گــشایش آن مجلــس 1326) قعــده يذ 4 (1287شــنبه هفــتم آذر 
اي دو روز در مجلـس باشـند    بود، به دربار روند و پس از هفته خواستی

اما این فعالیت باب طبع مصدق کـه خـود جـزء مـشروطه               ».و گفتگو کنند  
 مـصدق پـس از تـشکیل یـک جلـسه بـا            . شـد، نبـود     خواهان محسوب می  

کنـد و در   گذرنامه می خواستتبار در واالالدوله حشمتوساطت برادرش 
شـرح آن در   کنـد کـه   نتیجه با شاه برگـزار مـی   همین راستا یک جلسه بی

از   خـروج ةبعد از آن با کسب اجاز. آمده است» تألماتخاطرات و «کتاب 
  . تحصیل به اروپا رفتۀکشور براي ادام

 رها کردن شغل مستوفی

رغـم احـساس    اسـت، او علـی      هدر این باره مصدق به دو علت اشاره کرد        
هـا بـیش از       ولیت، به کسب دانسته   ئهاي نخستین این مس     الر س رضایت د 
ش داشـت و در  شـد، گـرای   ي فراگیر درس داده مـی ها خانه مکتب آنچه در

یک ارباب رجوع که به گفتـه مـصدق حقـوقی            يمند  گلهاین میان ماجراي    
  ...دکر رسوم معمول خودداري می ۀدر حقش برقرار شده و از تأدی
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صـدراعظم دوران ناصـري و    السلطان اتابک اعظـم  امین اي به دست بهانه
اندیشید بـا   می مظفري داد تا ناراحتی درونی خود را نسبت به مصدق که

برکنـاري او    و تصمیم بهمخالفان صدراعظم ارتباط دارد، آشکار ساخته
مـصدق   این جریان منجر به این شد که. بگیرد، کاري که در عمل رخ نداد

 علـوم   ة تـازه تأسـیس شـد      ۀ مدرسـ  ۀ کنـد و روانـ     ینینـش   گوشهدر خانه   
آن دوره گردید؛ ولـی بـه علـت ممنوعیـت تحـصیل مـستخدمین        سیاسی

یخ  خصوصی پرداخت و از اسـاتیدي ماننـد شـ   ۀمطالع دولت، در خانه به
خـان   عبدالرزاق خان یغـابري، میرزاغالمحـسین   محمدعلی کاشانی، میرزا
 ۀ سیاسـی و نـاظم مدرسـ    ۀدیـپلم مدرسـ   (قریب  رهنما و میرزا جوادخان     

 .بهره برد) آلمانی

  :شمرد مصدق براي رها کردن کارش دو دلیل برمی
 ولیت کاري که داشتم خود را رها کـنم تـا بهتـر   ئکه از مس یکی این بود«

تحصیل کنم و دیگر اینکه چون تبلیغـات علیـه مـستوفیان روز بـه               بتوانم  
 آنان خارج نمایم و علت فراوانـی  ۀمن خود را از جرگ. شد می روز بیشتر

که بعد از مشروطه این اندیشه در جامعه قوت گرفت کـه   تبلیغات این بود
تشکیالت نـو اسـت؛ کارمنـدان پیـشین بایـد از کـار        تجدید رژیم مستلزم

 ».هاي جدید بسپارند چهره  و جاي خود را بهخارج شوند
و دزد متـرادف شـده    مـستوفی  کلمـه «به گفته مصدق در دوره مشروطه 

  .»بود
 دسـت  براي شغل مستوفی شرایط مساعد نبود و دیگر اعتبار خـود را از           

مـصدق شـغل    . مصدق بر آن شد که در راه سیاست قدم بگـذارد           .داد  می
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آقـا  . آقا میرزا رضا گرکانی بـه امانـت گذاشـت    مستوفی خراسان را نزد
  . بود میرزا مستوفی کردستان و ساوه

 تالش براي نمایندگی در مجلس دوره اول

 ة انتخاب خود به نمایندگی اصفهان در مجلـس دور     ةمحمد مصدق در بار   
  :نویسد اول چنین می

روزهاي اول مشروطه که هنوز مشروطیت ایـران نـضج نگرفتـه بـود و               «
نمایندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود، براي مـن   مقام

 بـه نماینـدگی یکـی از طبقـات     قطـارانم  هممثل بعضی از  نیز سهل بود که
شتن سن سی که مانع از هر اقدام گردید ندا وارد مجلس بشوم و آن چیز

بعضی از نمایندگان کمتر از سـی سـال    سال بود؛ ولی بعد که اعتبارنامه
افتادم و چـون در طهـران محلـی     به تصویب رسید من نیز به فکر وکالت

 :شدم اصفهان از شهر براي انتخابم نبود به جهات زیر داوطلب نمایندگی

از طبقه اعیان و اشراف در آن شهر کسی انتخاب نشده و محل آن                .1
 .خالی بود

همسرم در اصفهان دو ملـک مـوروثی داشـت موسـوم بـه کـاج و                  .2
آباد که این عالقه سبب شده بود بـا بعـضی از رجـال و اعیـان              خاتون

 .آن شهر آشنا بشوم

 حسین میرزا نیرالدولـه حـاکم اصـفهان و یکـی از       شاهزاده سلطان  .3
کرد و با من کـه   حکومت می نیشابور ها در مالکین مهم نیشابور سال

 .بودم ارتباط داشت خراسان مستوفی
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توانستند بـه مـن کمـک         دوستان دیگري هم در تهران داشتم که می        .4
ولــی غافــل از آنکــه در آن دوره نیــز مثــل ادوار بعــد  بــسیار بکننــد،

رسـمی شـدن مجلـس مطـرح شـد، بـدون        هایی کـه قبـل از   اعتبارنامه
مطـرح شـود در    خواسـت  گذشت و اعتبارنامه من که بعد میاعتراض 

  مأمور به رسیدگی مورد اعتراض قـرار گرفـت و میـرزا جـواد    ۀشعب

الممالک نماینده کرمان و عضو شعبه که تاریخ درگذشـت            خان مؤتمن 
الملـک والـی کرمـان و شـوهر اول مـادرم را       وکیـل  قلی خـان  مرتضی

 ماه و 4درم بالفاصله پس از اگر ما دانست چنین استدالل نمود که می
10بود و من هم نـه مـاه بعـد از      قانونی با پدر ازدواج کردهة روز عد

حـرف جـواب    چـون ایـن  . آن متولد شده بودم باز سی سـال نداشـتم  
 .نداشت صرف نظر کردم

 سـال (این اعتراض که در آن دوره بر ضرر من بود در دوره شـانزدهم  

ــ)شمــسی 1328 ت ایــن بــود کــه در کابینــه  بــه ســودم تمــام شــد و عل
میالدي تصویب نشده ولی رویه کـار   1919قرارداد  هنوز الدوله که وثوق

بـروم و در یکـی از ممالـک     نخواسـتم از ایـرا   دولت معلوم بود و من می
نامـه هیئـت    تـصویب  اروپا اقامت کنم احتیاج به گذرنامه داشتم کـه طبـق  

. باشـند ) شناسنامه(شد که داراي سجل احوال        وزیران به کسانی داده می    
 نظر به اینکه سال والدتم در پشت قرآنی نوشته شده بـود کـه در دسـت   

مـري بـا شمـسی در       نبود، آن را بدون تحقیق و تشخیص اختالف سال ق         
تهران نوشتم که شناسنامه صادر شد، و موقع انتخابات   شهر3کالنتري 

ایـن بـود کـه    . کرد شناسنامه از هفتاد تجاوز می  تقنینیه طبق آن16دوره 
را که تاریخ وفاتش بـا تمـام حـروف     الملک کرمانی عکس سنگ قبر وکیل
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ــتم و آن را   ــف خواس ــت از نج ــور اس ــشو  روي آن منق ــه وزارت ک ر ب
سـی سـال    الممالک ثابت کرده بود که فرستادم و با همان دلیل که مؤتمن

 نداشتم، ثابت کردم که سالم از هفتاد کمتر است که مورد تصدیق انجمن

  .»ام را صادر کردند مرکزي انتخابات قرار گرفت و اعتبارنامه

 ادامه تحصیالت و بازگشت به ایران

 خورشیدي براي ادامه تحصیالت خـود بـه   1287 محمد مصدق در سال

مدرسـه علـوم    رفت و پس از پایان یافتن تحصیل علوم مالیـه در  فرانسه
 يو دکتـر رفت و به دریافت درجه کارشناسی  سویس به سیاسی پاریس

نامـه   موضـوع پایـان  . نائـل آمـد   دانـشگاه نوشـاتل   در حقـوق  در رشـته 
قـانونی مـستخدمین در     دولت براي اعمال خالفتیمسئولکارشناسی او 

او تـز  . بـود  موقع انجام وظایف و قاعده منع استرداد مقـصرین سیاسـی  
  .فقه اسالم و مذهب شیعه نوشتدکتراي خود را در مورد وصیت در 

مــصدق اولــین ایرانــی اســت کــه در رشــته حقــوق داراي مــدرك دکتــرا  
  .باشد می

 آن و عدم کسب سیسوئدرخواست تابعیت 

 را بـه شـرح زیـر بیـان کـرده            سوئیسمصدق جریان درخواست تابعیت     
در تمـام مـدت اقـامتم، همـه روزه تـا ظهـر بـه کـارآموزي          من...  «:است

 خـود بـه   ةدور یکـی از دانـشجویان هـم    عـصرها هـم بـا   مشغول بودم و 
  .  تز اشتغال داشتمۀترجم
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شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکالـه کـارکردم و    مدت کارآموزي
 ۀنامـ  اي شرکت نمودم و تصدیق نوشاتل در محاکمه ترین دادگاه در عالی

نظـر بـه   .  از آن دادگـاه گـرفتم  سـوئیس  وکالت خود را به شرط تابعیـت 
تابعیت اصـلی نیـست و هـر      مستلزم تركسوئیسکه تحصیل تابعیت  ینا

را تحـصیل  آن توانـد   واجد شرطی بدون از دست دادن تابعیت اصلی مـی      
کننـده مـدت سـه     کند و شرط تحصیل تابعیت هم این بود کـه درخواسـت       

 بد نداشته باشـد، از  ۀ اقامت کرده و در محل اقامت سابقسوئیسدر  سال
 درخواست خـود بـه   ۀصدیق گرفتم و آن را به ضمیمنوشاتل ت شهربانی

  ».فرستادم که مورد قبول واقع شد سوئیسدولت مرکزي 
 مصدق در تکمیل موضوع     تألماتکتاب خاطرات و    118مصدق در صفحه    

ولی توقفم در تمام مدت جنـگ در ایـران سـبب     «:نویسد می تابعیت چنین
 زیـادي از ملـل   ةد پیش آمد جنـگ عـ  ۀبماند و بواسط شد که کارم ناتمام

 دولت نیز بـراي احتـراز از   کنند وتابعیت   دولت درخواستآنمختلف از 
از شرایط قانون سابق بود به ده  هرگونه مشکالت مدت اقامت را که یکی

 تابعیت بنمایند و چون مـدت        درخواست سال افزایش دهد تا کمتر بتوانند     
ات قـانون  مقـرر   بیش از چهار سال نبـود مـشمول  سوئیساقامت من در 
  .»جدید نگردیدم

ــسیاري  مـــصدق در مراجعـــت از اقامـــت ت  ــد بـ ــون ماننـ ــصیلی، چـ حـ
مبنـی بـر    الدوله قوثو  میالدي1919طلبان ایرانی با قرارداد سال  استقالل
الحمایــه بریتانیــا شــدن ایــران مخــالف بــود، دوبــاره بــه ســوئیس   تحــت

 مصدق در اروپا با همراهی دکتر محمود افشار یـزدي، میـرزا  . بازگشت

و چند تن دیگر به تشکیل کمیته مقـاومتی پرداخـت و بـا     علی اکبر دهخدا
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هایی در مخالفت بـا ایـن قـرارداد اقـدام کـرد؛ ولـی        مقاله ها و انتشار نامه
بـراي تـصدي مقـام    ) مـشیرالدوله ( حـسن پیرنیـا   کابینه بعدي به ریاست

وزارت دادگستري از وي دعوت به عمل آورد و این بار براي همیشه بـه               
 .ایران بازگشت

 هاي علمی فعالیت

خورشـیدي بـه ایـران بازگـشت و بـه درخواسـت             1293مصدق در سال    
او در ایـن  . مـشغول شـد    سیاسـی ۀمدرسـ  اهللا خان نصر تـدریس در  ولی

اي که به مسائل حقـوقی و مـالی و سیاسـی داشـت                دوران به دلیل عالقه   
  :وشتهاي زیر را ن کتاب
 کاپیتوالسیون و ایران .1

 دستور در محاکم حقوقی .2

 هاي سهامی در اروپا شرکت .3

اصول قواعـد و قـوانین مالیـه در ممالـک خارجـه و ایـران قبـل از                    .4
 مشروطیت و دوره مشروطه

 اقتصادي علمـی بـا شـیخ محمـدعلی        -دکتر مصدق در نشر مجله حقوقی     
ر سهام الدین غفـاري، موسـی       اي دیگر چون امی     و عده ) کاتوزیان(طهرانی

مـافی، یحیـی خـان    ) سـاالر معظـم  (، محمـدعلی  )الـسلطنه  ذکـاء (شـیبانی  
صالح لقمان و فیروز میرزا نصرت الدوله همکـاري    قراگزلو،اعتمادالدوله

  .منتشر گردید این مجله به مدت یک سال. کرد
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 گري و وزارت والی

یک سال . مصادف بود جنگ جهانی اول بازگشت مصدق به ایران با آغاز
درآمـد؛   حزب دموکرات بعد براي مدتی به عضویت حزب اعتدال و سپس

 جـات  کمیـسیون تطبیـق حوالـه    و در آبان ماه همین سال به عضویت

 سال انتخـاب  2از طرف مجلس سوم به مدت ) دیوان محاسبات جانشین(
  .شد

داشـت بـه    راسـان خ گري مصدق با سوابقی که در امور مالیه و مستوفی
نزدیک چهـارده  . و ریاست کل محاسبات دعوت شد وزارت مالیه معاونت

ــه ــاه در کابین ــن   م ــف ای ــاي مختل ــسئوله ــا تیم ــده داشــت ه ــر عه  . را ب

مـشار  ( به علت اختالف با وزیر وقت مالیـه  صمصام السلطنه در حکومت
 .رفـت  اروپا به وثوق الدوله  داد و هنگام تشکیل کابینه دومستعفاا )الملک

اندکی بعد میرزا حسن خان مـشیرالدوله کـه بـه جـاي وثـوق الدولـه بـه                   
) دادگـستري  (وزیري انتخاب شد، او را براي تصدي وزارت عدلیه          نخست

، پـس از  بنـدر بوشـهر   در بازگشت بـه ایـران از راه  . به ایران دعوت کرد
اي بـه   عریـضه  فـارس  بـر حـسب درخواسـت محتـرمین     شیراز ورود به

 فارس منصوب شد و تا )استانداري (ي گریوال تهران برد و در تهران به

  .قام مانددر این م 1299کودتاي سوم اسفند 
با نگارش مقاالت و سخنرانی در میان رجـال   کودتاي سوم اسفند پس از

  .به مخالفت با این کودتا پرداخت
را بـه رسـمیت نـشناخت و از مقـام خـود مـستعفی        دولت کودتـا  مصدق
براي مصون ماندن از تعرض کودتاچیان به ابتدا به قریه سیدان  گشت و



24 مصدق و دیگر هیچ

اصفهان و قریه گز رفت و بعد از آن بـا توجـه بـه پیـام      و سپس به ایالت
اینکـه تنهـا در صـورت حـضور در چهارمحـال       سردار محتشم مبنی بـر 

دعـوت سـردار اشـجع و معظـم      ذیرایی خواهـد شـد بـه   بختیاري از او پـ 
پناه بـرد و تـا پایـان     ایل بختیاري  بختیاري نزدنالسلطان و سایر خوانی

  .ماند مهمان باقی) قهفرخ( فرخ شهر ضیاء درسقوط کابینه سید 
نگذشـته بـود کـه     ایـل بختیـاري   هنوز مدت زیادي از توقـف مـصدق در  

قـوام   بـا سـقوط کابینـه سـید ضـیاء،     . کابینه سید ضیاءالدین سقوط کرد
رسید و مأمور تشکیل کابینه شد و مـصدق را   نخست وزیري به السلطنه

  . به وزارت دارائی انتخاب کرد
و روي کـار آمـدن دوبـاره مـشیرالدوله از      قوام السلطنه با سقوط دولت

شود او به آذربایجـان رفـت امـا     آذربایجان مصدق خواسته شد که والی
 بـه دسـتور  بخاطر سرپیچی فرمانده قشون آذربایجان از دسـتورهایش  

وقت، از این سمت مستعفی گشت و بـه   وزیر جنگ سردار سپه، رضاخان
 .تهران مراجعت کرد

 مصدق در کابینه مشیرالدوله به سمت وزیر خارجه         1302در خرداد ماه    
ها براي دو میلیون لیره که مدعی بودند  شد و با خواسته انگلیسی خابانت

اند بشدت مخالفت نمود و بـه حـضور    خرج کرده پلیس جنوب براي ایجاد
 .و ابوموسی اعتراض کرد جزیره شیخ شعیب آنان در

بـه نخـست وزیـري     رضاخان سردار سـپه  پس از استعفاي مشیرالدوله،
  .مصدق از همکاري با او خودداري کرد رسید و
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 دوره رضاشاه و مخالفت با انقراض قاجاریه

را تـألیف   حقوق پارلمانی در ایـران و اروپـا    کتاب1302مصدق در سال 
نیـز بـه وکالـت مـردم      مجلس شوراي ملی کرد و در دوره پنجم و ششم

 .تهران انتخاب شد

الوزرا بـود سـعی       در آن دوران طرفداران رضاخان سردارسپه که رئیس       
ان را به جمهوري تغییر دهند امـا بـا مخالفـت    بودند که حکومت ایر کرده

  .موفق نشده بودند ملک الشعراي بهار و مدرس افرادي چون
مـاده   ،پنجمـین دوره مجلـس شـوراي ملـی     ، نماینـدگان 1304 آذر 21 در

را مـورد بحـث و   » احمدشـاه  و خلـع  دودمـان قاجـار   انقـراض « واحـده 
 5و    مثبـت دادنـد    رأي نفر   80 نماینده حاضر    85از  .  قرار دادند  يریگ يرأ

شـامل محمـد      نماینـده  5 نماینده مخالف تنها     20د  از حدو . نفر غیر موافق  
سـید حـسن    ،اديآبـ  یحیـی دولـت   و حسین عـالء  ،زاده حسن تقی مصدق،
 .در مخالفت علنی با انقراض قاجاریه در مجلس نطق کردند مدرس

 پـس از ایـن یـا بـه          سـردار سـپه   خالصه استدالل مـصدق ایـن بـود کـه           
کنـد و   اساسی براي پادشاه در نظـر گرفتـه اکتفـا مـی     قعیتی که قانونمو

شود، یا تبدیل به یک حاکم مستبد خواهد          می کشور از خدمات او محروم    
 بـا انقـراض پادشـاهی خانـدان     .شد و مشروطیت زیر سؤال خواهد رفت

  . سردار سپه نخست وزیر وقت به شاهی رسیدرضاخان قاجار
مصدق بـه علـت ادامـه     ،رضاشاه با پایان مجلس ششم و آغاز پادشاهی

در  1319  شـد و تـا سـال   نینـش  خانهمخالفت با دستگاه حاکمه رضاشاه 
مـصدق در ایـن سـال توسـط نظمیـه           . اش زیـر نظـر بـود        خانه شخـصی  
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به زندان بیرجند فرستاده شد ولی پس از چند ماه با شـفاعت   بازداشت و
ولیعهـد   محمدرضـا پهلـوي   از غالمحـسین مـصدق   طلبـی پـسرش دکتـر   
، آزاد و زیـر نظـر مـأموران در ملـک     ارنست پرون رضاشاه و به واسطه

  .مجبور به سکونت شد احمدآباد مصدق خود در
، بریتانیا و شوروي وسیله نیروهاي  پس از اشغال ایران به1320در سال 
 شـد و انـدکی   تبعیـد  آفریقـاي جنـوبی    از پادشاهی برکنار و بهرضاشاه

 . تحمل سه سال زندان و تبعید به تهران برگشتبعد ازبعد، مصدق 

 تشکیل جبهه ملی و نهضت ملی شدن نفت

 14تخابـات دوره  و سـقوط رضاشـاه در ان   20شـهریور   مصدق پـس از 
بـه نماینـدگی مجلـس انتخـاب      مجلس بار دیگر در مقام وکیل اول تهـران 

گرفتن امتیاز نفـت   در این مجلس براي مقابله با فشار شوروي براي. شد
مـذاکره   شمال ایران، او طرحی قانونی را به تصویب رساند که دولـت از 

  هـستند منـع  در مورد امتیاز نفت تا زمانی که نیروهاي خارجی در ایران

 .شد می

و شـاه و    ) نخـست وزیـر   ( مجلس با مداخالت قوام      15در انتخابات دوره    
 ةدر انتخابــات دور. ارتــش، مــصدق نتوانــست قــدم بــه مجلــس بگــذارد 

بـسیاري از   هـا و  پانزدهم مجلس به دلیل اینکه مصدق از طرف دموکرات
کیمی ح ها براي نخست وزیري کاندید شده بود اما در برابر آراي مستقل
  کمتر رقابت را به حکیمی واگذار کرد و حکیمی نخست وزیـر رأيبا یک 

. دکتر مصدق در مجلس پانزدهم بعنوان نماینـده حـضور نداشـت         . گردید
قـرارداد سـال    وابسته به بریتانیا ایـن بـود کـه    در این دوره هدف عوامل
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و بـا تـصویب    اي سـاعد مراغـه   دوره رضاشاه را به دست دولـت  1933
  .مجلس تنفیذ کنند

بر اثر فشار افکار عمومی و همچنـین مـساعی اقلیـت چهـارنفره مجلـس،                
فـت بـا ایـن الیحـه،     در مخال حسین مکی خصوصاً سخنرانی چندین روزه

در .  رسـید  بـه سـر   ها تأمین نشد و عمر مجلس پانزدهم          مقصود انگلیسی 
محمدحـسن  ، )مدیر روزنامه سـتاره ( احمد ملکی  مصدق و یارانش1328

مـدیر روزنامـه   ( عبـاس خلیلـی   ،زاده احمد زیرك ،کریم سنجابی ،کاویانی
شمس الـدین   ،سید علی شایگان ،)مدیر روزنامه داد( عمیدي نوري، )اقدام

ــی ــان  ،امیرعالئ ــود نریم ــید محم ــري  ،س ــسن  ،ارســالن خلعتب ابوالح
مدیر ( جاللی نایینی ،عبدالقدیر آزاد ،مظفر بقائی ،حسین مکی ،زاده حائري

 مرداد از این گـروه  28هنگام کودتاي ( ،حسین فاطمی و) روزنامه کشور
یـا کنـار رفتنـد و یـا آشـکارا علیـه        بقیـه .  نفر با مصدق بودند4 یا 3فقط 

 گـذاري  ه پایـه اقـدام بـ  ) پیوستند جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا

هـاي سیاسـی پـس از شـهریور      گسترش فعالیـت . کردند جبهه ملی ایران
نـان بـه وضـع    بـه ویـژه توجـه آ     سبب گسترش مبارزات مـردم و 1320

آن این جنبش را که  مصدق در مجلس و بیرون از. قرارداد نفت شده بود
 .کرد دایت میمعروف شد، ه»ملی شدن نفتنهضت « به

 آرا مصدق در دوران نخست وزیري رزم

سـپهبد حـاجی علـی      از همـان آغـاز  1328در انتخابات مجلس شانزدهم 
رئیس ستاد ارتش تالش کرد تا نیروهاي نزدیک بـه خـود را بـه     ،آرا رزم

و یارانش در جبهه ملی براي رویارویی با تقلـب،   مصدق. مجلس بفرستد
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 درخواسـت کردنـد تـا جلـوي دخالـت      شـاه  به دربار متحصن شده و از

که بعـداً بـا   ( آرا رزم این انتخابات با پیروزي. در سیاست را بگیرد ارتش
بـه پایـان رسـید؛ ولـی بـا          )  همین مجلس به نخـست وزیـري رسـید         رأي

در مقام رئـیس  ) آرا رزم رقیب دیرینه( اهللا زاهدي فضل پشتیبانی سرلشکر
را دشمن درجـه یـک    آرا رزم آن زمانشهربانی و حمایت ضمنی شاه که 

نوبـت دوم   دید، صندوقهاي ساختگی آراء تهران باطل شده و در خود می
انتخابات تهران، اقلیت جبهه ملی با رهبري مصدق با کسب هشت کرسـی      

  .رسی تهران به مجلس راه یافتنددوازده ک از

  
 المللی الهه محمد مصدق، در حال سخنرانی در دادگاه بین
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 اقلیت مجلس به شدیدترین شکل به رویـارویی بـا نخـست    1329در سال  
که قـصد مـصالحه بـا انگلـیس در جریـان نفـت را داشـت،         آرا رزم وزیر
کرد که ما توان فنی در اختیار گـرفتن   چنین استدالل می آرا رزم .تپرداخ

 افزایش سهم ایران از سود حاصـل،        و باید به   کامل صنعت نفت را نداریم    
 .به پنجاه درصد رضایت دهیم

همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منـافع ملـی ایـران معرفـی                   
در بیرون از مجلس نیـز جریانهـاي گونـاگون کـشور از دربـار تـا                 . کنند
 .ایجاد کرده بودند آرا رزم ائتالفی بر ضد  تندروانیگرا اسالم

آرا و    در آن دوران در مجلس و در مقام مخالفـت بـا رزم            ) 1329(مصدق  
آرا،  سـت شـهربانی توسـط رزم   از ریا سرلشکر زاهدي انتقاد از برکناري

 :دگوی می

آن روزي که ما گفتیم باید شهربانی رئیسش منفـصل نـشود و موازنـه               «
 براي این بود که ارتش دخالت در کار مملکـت نکنـد   برقرار باشد سیاسی

 خود عمل بکنـد نـه اینکـه ارتـش     وظیفه نظامی و ارتشی و ارتش برود به
یـک ارتـشی و یـک افـسري را در آن جـا       رئـیس شـهربانی را بـردارد و   

خدا شاهد است اگر . ارتش باشد بگذارند که به تمام معنی تابع حکم ستاد
ایـن جـور اشـخاص     پارچه پارچـه بکننـد، زیربـار حکومـت    . ما را بکشند

ریـزیم، و   مـی  یم،کنـ  کنیم، خون مـی  رویم وحدانیت نیت حق خون می نمی
 اگـر شـما نظـامی هـستید مـن از شـما      ) باعـصبانیت (شـویم   کـشته مـی  

 ».کشم جا شما را می کشم همین ترم می نظامی
آرا اگرچه الیحه قرارداد الحاقی نفـت را از مجلـس پـس گرفـت ولـی                   رزم

 1329ها با او ادامه یافت تا اینکه در روز شانزدهم اسـفند سـال    مخالفت
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در ایـن بـاره   . ر مسجد شاه تهران کشته شـد د آرا سپهبد حاجی علی رزم
، کـه پـس از دسـتگیري    خلیل طهماسبی یکی اینکه. دو روایت وجود دارد
ی کـرد، ایـن کـار را    معرفـ  عبداهللا موحد رستگاري در همان لحظه خود را

، کـه آن  نـواب صـفوي   وابـسته بـه   اسالمگراي ، گروهفداییان اسالم .کرد
و جبهه ملی بود، همـان روز مـسئولیت    آیت اهللا کاشانی زمان در اتحاد با

قانونی در مجلـس شـوراي ملـی     او پس از تصویب. آن را به عهده گرفت
وشـیح شـاه   آبادي و ت قنات مبتنی بر عفو قاتل رزم آرا به پیشنهاد شمس

بازداشـت شـد، قتـل را      مرداد، که دوباره28آزاد شده و پس از کودتاي 
اختالفـی بـا شـاه     آرا، هـیچ  بنابر روایت فداییان اسـالم، رزم . منکر گشت

 .نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود

روایت دیگر آن است که اگرچه خلیل طهماسبی قصد ایـن کـار را داشـت                
آرا نخـورد، بلکـه نخـست وزیـر ایـران بـا        زمگلولـه او بـه ر   ولی در واقع

بزرگ مربوط به یـک اسـلحه کلـت کمـري کـه تنهـا در        اي با کالیبر گلوله
؛ و ضارب واقعی یک گروهبان ارتـش  شده است اختیار ارتش بود، کشته

این  اسداهللا علم هماهنگی دربار و شخص که با) از محافظان رزم آرا(بود 
  .داده استقتل را انجام 

ــ  ــت دوم، در آن مقط ــابر روای ــالف رزم بن ــاه مخ ــوده و از  ع، ش ن آآرا ب
  .ترسیده که رزم آرا کودتا کرده و قدرت را در دست بگیرد می

 :گوید مصدق در خاطرات خود می

 ».هرکه بود رفع کدورت از ذهن اعلی حضرت کرد آرا رزم قاتل«
 کمیـسیون نفـت پیـشنهاد ملـی         1329 اسـفند    17آرا، روز     فرداي قتل رزم  

قانون ملی شدن صـنایع نفـت     . الم کرد کردن صنعت نفت را تصویب و اع      
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