
 ))بـه انگيزه سـالگشـت زادروزدکترمحمدمصدق((
   

 ياس وسرگشتگی :سقوط مصدق مرداد؛ ٢٨کودتای
  ٢٠٠٣مـاه مــی سـال  ٢٣ -۶١٨شمـاره  شهروند ازعلی شريفيان در

 
درخانه مان جمع  دوستانش کــه غروبها درپـچ پچه های محتاطانه وترسخورده پدرم با نام دکترمصدق رااولين بار
درابتدای   و نميدانستم را> مرگ< آن زمان کودک خردسالی بودم که معنای بسـياری چيـزهاازجمله .شنيدم ميشدند؛
درگوش جان شيفته ام  >يامرگ يامصدق<بناک وکم نظيرتاريخ جهان وميهن بالزده مان ازشعار نام اين چهره تا آشنائی؛
 .نشست 

 
 آمده ايم؛ زرگترشدم ودريافتم درچه مهلکـه جانگدازی گرفتاروقتی که ب پس ازاين آشنائی کمرنگ سالهای دور؛ مدتها

درباره قيام  که سخن ميگويند؟ درباره چه و تازه دريافتم پدرم ودوستان همرزمش که همگی درشرکت نفـت کارميکردند؛
تومان  مرده اش صد تومان؛ شيرزنده اش صد ضرب المثل و درباره دکترمصدق؛ مرداد ٢٨ درباره کودتای تير؛ ٣٠ملی
وهرچه دفترتاريخ  مصداق کامل دارد اين ضرب المثل درباره مصدق؛ .زبانزدهای مشهورمردم کوچه وبازاراست از

کارهای درخشانی که  و  مردم جنگيدبرای تاريخی مصدق آنگونه که او به دليل وجود بيشترورق ميخورد زندگی ملت ما
 آنگونه که مصدق عاشقانه برای مردم و . بيشتری مييابدحقانيت اين مصداق شفافيت و برای مردم بانجام رساند؛

کنش  وشيوه انديشه و وآثاری که ازخود واثر ايفاکرد آزادی وعدالت زيــست وبخاطرنقش بزرگی که درتاريخ ما انسانيت؛
 :تک بيت مشهورسعدی شاعرشيرازکه ميگويد .کرده است ناميرا خود برجای نهاده وی را

توصيف زيبای ديگريست برای جاودانگی مصدق  .مرده آنستکه نامش به نکوئی نبرند هرگز؛ دنکونام نمير مرد يا سعد
برای مردم  آن است که او در راه او نام و درخشش بی نظيرجاودانگی مصدق؛ راز و همه رمز .که به ذهن متبادرميشود

 بلکه عقوبتی جانفرسا  هيچ؛ نيست اينگونه زيستن آسان که زيست ودردنيای سياست وسياست بـازان ودغلکاران؛
 .درتمام زندگی اش به جان خريد ومصدق اين عقوبت جانفرسارا نيزدرپی دارد

 
چه گرگان  درواقع مصدق حتی پيش ازآغازکارش بعنوان خدمتگزارمردم ميدانست کـه درچـه راه پرمخاطره ای درميان

 از تعريف خاطره ای با )۵٢ص( رفصل پنجم کتابد لمات؛ تا درکتاب خاطـرات و .پای بميدان گذاشته است درنده ای؛
اميرنظام  دراين زمان مصدق درخدمت پدرش بوده و . بـاين نکته اشاره کرده استسال داشته٩ زمانيکه فقط

 حسنعلی خان گروسی اميرنظـام بــعداز احوالپرسی ازپدر؛ :مصدق مينويسد ازسياستمداران دوره قاجارهم حضورداشته؛
 :اين غزل مييايـد  و برای مصدق فال ميگيرد و هدکتاب حافظی ميخوا

 
 درمقامـی که صدارت به فقيران ،گنج بصدحشمت قـارون باشــی و بی زر ای دل آن به که خراب ازمی وگلگون باشی؛

درره خانه ليال که خطرهاسـت به جان؛ شـرط اول قـدم آن است که  ،چشم دارم که به جاه ازهمه افـزون باشی بخشــند؛
فرازونشــيب مصدق و مبارزات  از  پر جزئيات زندگی که وارد ازاين قلم برنميايد نون باشـی دراين مختصرومج

که مصدق  پس ازسالها اما دموکراتيک بشوم؛ مساالر يک حکومت مرد ايجاد وجانفشانيهايش برای استقرارعدالت و
 بمناسبتهای مختلف درباره اوخوانده وياسخنی شنيده بارها هرگاه و بارها حق طلبی درذهن من جای گرفته و بمثابه نماد

نيشرقلم وسوده  اميددارم با بردل خانه ام چنگ انداخته که دراينجا پودم؛ و برتار بختکی سمج  افسوسی بزرگ مانند ام؛
 .بلکه ازآن وارهانم را صفحه ای جان خود کردن چند

 
 و نقالب مشروطيــت؛ صدارت وزمامداری نابخردان؛شکست ا بقدرت رسيدن مصدق پس ازدوران سياه حکام قاجار؛

 وحتی ديگرکشورهای تحت سلطه ابرقدرتهای دوران درشت آغازی اميدبخش برای ملـت ايران ديکتاتورهای ريزو
 دولتــمردان و سوداگران   کـه درخشش خورشيدی ازشرق بگونه ای .امپراتوری هائی ماننـــد امپراتوری انگليـس بـود

 .به هراسی مرگبارافتادنـد ستعمارگرتازه نفس آمريکاانگليسی وا
 قوام پنـج روزه که احمد ديگرپس ازيک وقفه کوتـــاه؛  بار و ١٣٣١ تيرماه تا ١٣٣٠ازارديبهشت ماه مصدق يکبار

 رتي ٣٠ باقيام ملی مجددا مجلس بيست وششم وگرفتن حــکـم نخست وزيری ازشاه تشکيل داد؛ باتائيد را کابينه سوم خود
  ١٣٣٢ مـاه مــرداد تا ايران را امور زمام  و راتشکيل داد  دوم خودکابينه اين بارباپشــــيبانی مـردم وخواسـت مردم؛ و

اشرف  توامان شاه؛ بويـژه باخواهر دربار هماهنگی کامل با انگليسی که با دردسـت داشت تااينکه باکودتای آمريکائی؛
 .فرصت طلبان صحنــه سياست آن روزگار به زيرکشـيده شــد و بادمجان دورقاب چين ها پهلوی وبا

 



 دوره حکومت مردمی مصدق که فقط يکی ازآنهاخلع يدازشرکت نفت ايران وانگليس وملی کردن نفت است  دستاوردهای
 .مردمی تاريخ ماست  و که اونيزاز چهره های درخشان عدالت خواهی ميرزاتقی خان اميرکبيرپس ازکارهای بزرگ 

 .ازمهمترين دستاوردهای تاريخ معاصرملت ايـران است 
 

 ؛١٩۵١ آپريل ۴( نويسنده بزرگ ايران >صادق هدايت<کشی يـکی ازحوادث بسيارپرمعنی دوره حکومت مصدق خود
به  .گفته شده است  بسيار سخنان نوشته؛ کتابهای بسيار درباره خودکشی هدايت وزندگی او .است )١٣٣٠ فروردين ١۵

ازآنجاکه عاقبت جانفرسای  شايد ؛داشت يت که شناختی عميـق ازاوضاع واحوال اسف انگيزميهن محنت زده مايقين هدا
يکی  حقيقت دست کم ميتواند ايـن .خالص کـرد را مصدق وايران راديده بود؛نوميديش افزون يافته ودرپاريس خود

 گفتاری دراين زمينه برنخورده است ولی اين ميتواند يا کـنون به نوشتار اين قلم تا .ازداليل خودکشی صادق هدايت باشد
يقين بسياری ازوطن دوستان ايران باين است که به خاطرشيوه  .ايـن زميـنه باشـد موضـوع بـررســی وپژوهشی در

 سازش بانيروهای ضدمردمی نبود؛ به هيچ روی حاضـربه آنجاکه او از  مختلف و جبهه های در پيکار مصدق در
 و دوزه باز ديگرماليان دو آيت اهللا کاشانی و جــهانی؛ فرصت طلبان درباری؛ روهای اهريمنی استعـماردرنهايت ني

بزرگ راپس  اين رادمـرد هم به ميخ وندانم کاريهای حزب توده؛ ديـگر دولتمردانی که هم به نعل ميزدند؛  طلب و عافيت
حتی ازشنيدن نام   زنده بود زمانيکه تا و تبعيـد کردند دآبادوسپس به احم ومحاکمه ای مسخره به زندان انداختند ازکودتا

 .به امـروز ادامه يــافته است واين حکايت تا اوبرخودميلرزيدند
  را آورده زمانيکه خبرمرگ مصدق بسيارمشهوراست که آنتونی ايدن سياستمدارانگليسی درخاطرات خــوداين گفته 

بآن بختک رفت ازآنروست که پس ازسقوط مصدق همه  اشاره ای کـه !آسوده خفته است شبی را شنيده پس ازسالها
ازسقوط مصـدق؛  سرگشتگی بعد دردوران ياس و .ياس وسرگشـتگی سه نسل .مبدل شد اميدهابه ياس وسرگشتــگی

 تنگسير راکه حکايت   معـاصر داستان بلند صادق چوبک داستانسرای بزرگ .مهدی اخوان ثالث شعرزمستان راميسرايد
سخن  )نازی(وارطان احمدشاملو .به نگارش درمياورد است؛ عليه ظلم وستم  زارمحمد؛ مبارزه تک نفره وقلندرگونه

وقصـه هـای بسـياری  نمايشنامه ها و ميکشد فرياد ميهنم چه رفته است را با؛ نگفت راميسرايد؛ سـعـيد سلطانپور
غالمحسين ساعدی تبديل ميشوند به   زنده يادری وبويژههوشنگ گلشي اکبررادی؛ بهرام بيضائی؛ ازنويسندگان مانند
 .سرنوشت غمــبارمردم  پيچيده از رمزواستعاره هائی

 
 .روزنامه نگارانی چون دکترمحمودعنايت درلفافه تمثيل ونمادگرائی تـالش ميکننـد اميدهای تازه ای بوجودآورنـد

 . ای آثارشان تبلوری است ازاين نوميدی وسرگشتگیبگونه ديگرهنرمندان هم هريک شاعران و فيلمسازان؛ نقاشان؛
 

نوميدی سه  تمام نمای اميد و دوره پس ازسقوط مصدق آئينه بازتابنده و )دوره بسيارکوتاه(ادبيات وهنردوره مصدق
اميدهای سه نسل  و آرزوها مصدق پرده تاريکی است که بر )دموکراتـيک( سقوط حکومت مردمساالرانه .نسل است
دهنده ملی کردن صنعت نفت که  پيشنهاد و يارانی چون دکترحسين فاطمی مبتکر( مصدق ويارانش  نسل خودکشيده است

نسل ماکه بعدازکودتابه دنياآمديم  و که مصدق راپشتيبان بـودند نسل پدران ما )جانش رابرسرعشق بزرگش بمردم باخت
 انديشيده ام اگرشاه ميدانست ابرقدرتها وقات باخودخيلی ا ؛ماليده شد وپيه چرب وچرک جمهوری اسالمی به تن وجانمان

 او يا به چشم يـک دشــمن مينگريست و اينگونه به مصدق؛ باز کس ديگری نمی انديشند و بهيچ چــيز جزبمنافع خــو د
 ندانم کاريهای خود نه حکومت اگرسران حزب توده با سلطنت کند می يافت که ميگفت شاه بايد در )اگرميتوانست( را

روزنامه بسوی  د متعد شماره های ( چه ميشد؟ وآمريکائی خواندن مصدق وبه تمسخرگرفتن وی درکناراوايستاده بودند
 )ــزب تودهاستمتفکران ح درشت سران و و افاده های ريز واعتراضات و آينده حزب توده درآنزمان پرازشکلکها

 .ازحزب کناره گيری کردند وگروهـی ازآنها ادندتن درد به تبعيد پس ازکودتا بسياری ازاعضای حزب توده خود
 او دکترين  و راه  .بلحاظ تاريخی اوهنوز حضوردارد مصدق درگذشت اما !مرده اش صدتومان شيرزنده اش صدتومان؛

رهبران  قريب باتفاق اعضاء و ازهمـين روست که تقريبا .بـاشد هنوزمحورومبنائی است که ميتواندنجات بخش ميهن مـا
 راستين حکومت مردمساالرومصدق  فاداران فقط و اما .پيرومصدق مينامند يون حاکـــم برآيران خودرااپوزيس

چه کسانی  داد تاريخ نشان خواهد وفقـطبنفع ملت ايران بپايان رسانند ماموريت بزرگ وی را و ميتوانندراه اورادنبال کنند
 .کذب ادعاهای آنهاخواهدبود يـاواقعيت  بيانگر کنش آنها و هستند واقعاآنچه ادعاميکنند؛

 
کهن  مرد و ميخواهد گـاونر به اثبات نميرسد؛ ادعا واين مهم فقط با دموکراسی واقعی ومردمساالری راه مصدق بود

 .گفته چون نيم کردارنيــست  ودوصد
 
 


