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  مقدمه كتاب  نهضت ملي  و دشمنانش به روايت اسناد

  
  : تاريخي كه مي خوانيد  سخنهم مدخل و هم حاصل

  
توضيح ها  نيز يا سندها و يا قولهاي .      تاريخي كه در دسترس مطالعه داريد، يكسره از زبان اسناد است 

اين تاريخ نه تنها اصل . ش داشته اند كساني هستند كه خود در نهضت ملي  ايران، در مقام موافق يا مخالف نق
ها و انديشه هاي راهنما و نيز گفتارها و كردارهاي كساني را،  از زبان اسناد، گزارش مي كنند ، بلكه به نسل ها 

زادي گفتار و كرداري خالي از تناقض و آموزد  اصل و انديشه  راهنماي آيند، مي آكه از پي يكديگر مي 
 پندار و گفتار و كردار زورمدارانه را  و اين بيان بيان قدرتي كنند و اصل راهنماترجمان حق را ايجاب مي

 و حق سيتزي را هاموزند چسان قدرت باوري مجازها را جايگزين واقعيتآبه اين نسلها مي . القاء مي كنند 
  براي مثال،.  جانشين حق مداري مي كند

 و بنا بر همين بيان،  هر واقعيت خالي از حق و حقيقت،  .زادي،  واقعيت ترجمان حق است آ     بنا بر بيان 
بنا بر بيان قدرت ، واقعيت ساخت.  مجازي است كه قدرت است ساختهي كه رمانآ قدرت  با حقيقت و با ه

از اين رو است كه بردگان قدرت .  دوگانه است ن بايد كوشيد، آگزينش حق باشد، حقي كه براي تحقق 
 .رمان مي دانستند و مي دانند آديدن دوگانگي واقعيت و حقيقت، و نيز،  واقعيت و خطاي اصلي مصدق را ن

  . رمان شد و از واقعيت غفلت كرد آمصدق درپي حقيقت و :  مي گويند مي گفتند و 
كدام يك از دو : ن بوديم پاسخهاي اين پرسشهاي مهم را بيابيم آ ما كه به مطالعه اسناد پرداختيم، بر    و

ورده قدرت مالك گزينش روش سياسي  از سوي رهبري نهضت آورده حق و ديگري فرآ يكي فرواقعيت،
يا امكانهاي در آامكان داشته است و يا نه ؟ ) منابع نفت ملي شده ( يا احقاق حق ملي آ ؟ استملي ايران بوده 

ي كرده است كه اختيار براي احقاق حق كافي بوده اند و يا مصدق، بي توجه به امكانها، كاري را تصد
نيز نها  را آنها توانائي ايجاد آناشدني بوده است ؟ بر فرض كه امكانها نبودند و مردم ايران و رهبري نهضت 

وردند ولو پيشاپيش مي دانستند نهضتشان به شكست مي آنمي داشتند، مي بايد روي به نهضت ملي ايران مي 
از اين رو، اين تاريخ درس رشد به . ين پرسشها مي دهند انجاميد يا خير ؟ سندها پاسخهاي شفاف و دقيق به ا

  .يندآنسلهاي ايراني است كه از پي هم مي 
 اسناد مي گويند مصدق دو واقعيت، يكي ساخته قدرت سلطه گر و ديگري ترجمان حقوق ملي ايران، دومي ●

( و زير سلطه   ) يكا و روسيه انگلستان و امر( را گزيده است و هيچگاه تن به زنداني شدن در مدار بسته مسلط 
ورده قدرت پرستي نگشته آنچه به شخص او مربوط مي شود نيز، واكنش واقعيتهاي فرآدر . است داده ن) ايران 
 تجاوز به كرامت و شخصيت او هستند ، وارد مدار بسته زور شنيدن و زور ، به اين عنوان كه ناسزاها به او:است 

در ديدارها با . روزنامه اي را به خاطر ناسزا به او توقيف كنند مبادا ده است حتي قدغن كر. گفتن نگشته است 
و در مطبوعات امريكا و در مطبوعات دست نشانده ايران مي كرد » توليد « سفير امريكا، بخاطر ناسزاها كه سيا 

حقوق ، بر احقاق در برابر. ور نيز نكرده است آدرج مي شدند، اعتراض به جاي خود، اشاره به اين كار ننگ 
مي دانسته است كه قلمرو مبارزه حياتي او، حقوق ملي ايران . بيشتر و بيشتر پاي فشرده است ملي ايرانيان، 

كرامت و شخصيت او (  بخاطر برابر نشاندن حق و حقيقت ،ترك اين قلمروزيرا مي دانسته است . هستند 
تهديد به مداخله . پوشي از كرامت و شخصيت است ، امضاي چشم )ناسزاها ( و واقعيت ) بعنوان يك انسان 



ريك متقابل ، بحراني حن نداشته است دست به تهديد متقابل بزند و به تحريك و تآنظامي نيز او را بر 
موزشي پيروي كرده است كه آبدين قرار، از .  مصنوعي بسازد  چنانكه احقاق حق ملي ايرانيان قرباني شود 

 احقاق كهصاحب حق نه با واقعيتي كه قدرت بقصد منصرف كردنش از هدف : زادي است آورد بيان آره 
 ملي كردن صنعت نفت به قصد پايان بخشيدن به سلطه ، در اين مورد،ورده حق آكه با واقعيتي فراست حق 

. د كه قدرت سلطه گر مي سازد نپس نبايد خود را زنداني واقعيتي ك.   سر و كار دارد ، سلطه گران بر ايران 
زنداني شدن در مدار بسته اي كه سلطه ( = هرگاه اين درس در انقالب ايران بكار رفته بود، نه گروگانگيري 

.  ) 1( و نه محاصره اقتصادي و نه جنگ روي مي دادند و نه استبداد در ايران باز سازي مي شد ) گر ساخت 
مي .  )72يه آن، سوره  فرقان ، آقر(  ن در گذرآهرگاه بر لغو گذر كردي از : از اين رو است كه فرمود 

اگر واقع بين بود، مي دانست ايران نمي تواند با قدرتهاي . رمان خواه بود  و واقع بين نبود آمصدق : گويند 
 مرداد و 28مد تا كار به كودتاي آنها كنار مي آنها را در ايران مي پذيرفت و با آمي بايد منافع . جهان در افتد

نخست بنگريم كدام واقعيتها را از ديد عقل ها پنهان و با كدام مجازها جانشينشان مي .  نكشد بازگشت استبداد
، با امكانهاي )احقاق حقوق ملي و استقالل = رمان آ( = ور شويم كه بنا بر اسناد، تحقق هدف آكنند و سپس ياد

  :در دسترس مصدق ميسر بود 
 ايران، نفت و گازي است كه متعلق به مردم ايران، نسل بعد از نسل   بنابر ادعا، منافع امريكا و انگلستان در- 1

  ! به سخن ديگر،  منابع نفت كه حقي از حقوق ملي ايرانيان هستند را  سلطه گر منافع خود مي شمارد. است
امريكا خوانده مي شود، واقعيتي ساخته قدرت » نفع  « اما وقتي اين نفت .    حق ملي از خود هستي دارد 

اما  قدرت سلطه گر تنها حاصل .  نيز برجا است » واقعيت «  سلطه گر برجاست اين تا سلطه. طه گر است سل
تن دادن به حقارت تسليم شدن به زور  و چشم حاصل ن، آزوري نيست كه بكار مي برد، بلكه بخش بزرگ 

ه ايرانيان از حق ملي خود چرا كه  نفت وقتي نفع امريكا و انگليس مي شود ك.  پوشيدن از حق خويش است  
چشم بپوشند، تسليم به حكم سلطه گر را سرنوشت خويش باور كنند و حق ملي خود را نفع امريكا و انگلستان و 

  .جنبش ملي مردم ايران سرباز زدن از تسليم به تقديري بود كه سلطه گر برايش رقم مي زد . روسيه بشناسند 
ب امتياز، براي سلطه استبدادي بر جامعه خود و بردن و خوردن   واقعيت دوم اين كه تا اقليت صاح- 2

 ، يعني نفع امريكا و انگلستان  جعلي ، حقوق مردم، قدرت خارجي را شريك خويش نمي گرداند، واقعيت 
اسناد مي گويند .  اسناد،  به صريح ترين و روشن ترين بيان، اين واقعيت را باز مي گويند . وجود نمي يافت 

به سراغ سلطه گران » روسيه شوروي « ب امتيازان وابسته به انگلستان و امريكا و حزب توده وابسته به اگر صاح
زاد مي گشت آنها نمي شدند، نفت ايران ملي مي شد و ايران مستقل و آنمي رفتند و داوطلب خدمتگزاري به 

ن را نديدن و آاين واقعيت و نقش .   مي يافتند، بر پايه هاي حقوق ملي و حقوق انسان،و مردم ايران دولتي
  .رمان خواهي مصدق جلوه دادن، قلب بس ناشيانه واقعيت است آ مرداد را حاصل 28
 تير 30اگر : بيانگر مجاز خود ساخته جانشين مي كنند » اگر« ترجمان واقعيت را با » اگر «  طرفه اين كه     

يا قوام آ!  مرداد نمي كشيد28 و كار به كودتاي نبود  و قوام بركار مي ماند، مسئله نفت را حل مي كرد
ن اقليت، تكيه گاهي در جامعه داشت ؟ قيام مردم در آالسلطنه مستقل از اقليت صاحب امتياز بود ؟ بيرون از 

اسناد منتشره نيز مي گويند امريكا و انگلستان بر اين اميد بودند . او تكيه گاه مردمي نداشت :  تير مي گويد 30
بدين .  نها حل مي كند آومار نهضت ملي ايران را بر مي چيند و مشكل نفت را در محدوده منافع كه او ط

هرگاه ملتي نخواهد تجربه ها را :  ن اينست آقرار،  درس بزرگ دوم نهضت ملي ايرانيان و عملكرد رهبري 
  اقليتي را بي نقش مي در نيمه رها كند و هرگاه مي خواست تجربه نهضت ملي ايران را پي بگيرد، مي بايد

گرداند كه وقتي هم سلطه گر چاره خود را تسليم شدن به حق زير سلطه استقالل جوي مي دهد،  او را از 
» اگر « ن  آبدين قرار، .  خيانت مي كند ، اين كار باز مي دارد و در خدمت به او، به مردم و كشور خويش



اگر اقليت خدمتگزار بيگانه « گاه كند، آعه را از وجودش كه محقق در خور اين عنوان مي بايد بجويد و جام
هنوز،  .  است»  ن مي پرداخت، نهضت ملي ايران پيروز مي شد آنبودند و يا جنبش ملي بجد به خنثي كردن 

زادي بجويند، مي بايد در پي تحقق واليت جمهور مردم و بي نقش آبراي اين كه ايران استقالل و ايرانيان 
قدرتمداري شد كه از راه تن دادن به خفت بيگاري براي بيگانه، به مردم خود خيانت مي كند شدن هر گروه 

  .نست آتشخيص بيماري و درمان .  تسليم بيماري شدن نيست،  وقتي ترجمان حق است ، واقع بيني . 
ران نهضت  تير پيروزي بزرگي بود كه اگر رهب30:  واقعيت سومي كه از ديد عقول مي پوشانند اينست  - ٣

بديل دست نشانده را قيام مردم نا  :  مرداد پيشگيري كنند28ن درس گرفته بودند،  مي توانستند از آملي از 
حال اگر رهبران نهضت ملي جلوگيري از تجديد بناي بديل دست نشانده را وظيفه خود مي . ممكن كرد 

مصدق با درايت اين واقعيت را . مدآيد نمي شمردند، بديلي كه امريكا و انگلستان را دعوت به كودتا كند، پد
نكه شاه به سفير آدر حقيقت، پيش از . او اين خطا را خاطر نشان مي كند » خاطرات و تألمات « دريافت و 

امريكا پيشنهاد كودتا كند و بر سر زاهدي بعنوان جانشين مصدق توافق كنند، كساني از رهبران نهضت ملي 
  :مصدق مي نويسد. دق كرده بودند زاهدي را نامزد جانشيني مص

   ) :217خاطرات و تألمات مصدق صفحه ( 
  :نمايندگان جبهه ملي كه اين گروه از نمايندگان را مي توان از نظر فكر و عقيده به دو دسته تقسيم كرد       « 
 و ايمان خود نها را  از عقيدهآزادي و استقالل مملكت ايمان داشتند و هيچ چيز آنمايندگاني كه به  –الف

  .خرين لحظه در عقيده خود باقي ماندند آمنحرف ننمود و تا 
زادي و استقالل را وسيله پيشرفت اغراض و مقام قرارداده و از همان ماه هاي اول آنمايندگاني كه  –ب

  تير23من بعد از غائله . تشكيل دولت اين جانب، سرلشگر زاهدي، وزير كشور را نامزد نخست وزيري كردند 
چون كه جبهه ملي در . ن مطلع شدم و از عدم توجه و كم فكري بعضي از همكارانم بسيار تعجب كردم آاز 

مجلس اكثريت نداشت كه سر لشگر با رأي جبهه ملي در مجلس نخست وزير بشود و تابع نظرات جبهه ملي 
گري متصدي كار شود از اين هم كه بگذريم، سياست خارجي چطور موافقت مي كرد كه باز شخص دي . باشد

  )خط كشي زير جمله ها از ما است ( » ن سياست رهبري كند ؟ آكه نهضت ملي ايران را به ضرر 
مي دانستند  برگزيده اقليت صاحب امتياز و دست يار قدرت » نمايندگان «  بدين قرار، هرگاه اين دسته از     

رناتيو شركت نمي كردند و هرگاه رهبري لتآن آنها نمي شود و خود در ايجاد » آچوب دست « خارجي، 
لترناتيو القيد نمي ماند و از راه سازمان دادن مردم و برانگيختنشان به برعهده آنهضت ملي نسبت به تشكيل اين 

گرفتن مسئوليت خويش در شركت در رهبري،  اقليت دستيار بيگانه را بي نقش مي كرد، حتي اگر در 
ا در مبارزه با كودتاگران  شركت مي داد، بنا بر اسناد، كودتا شكست مي  مرداد،  مردم ر30 تا 20روزهاي 
اسناد  .   مرداد،  موفق نمي شد 28 مرداد، در 26 و 25بهتر است بگوئيم كودتاي شكست خورده در . خورد 

ضعف ديگري اين ضعف را تشديد .  ضعف بزرگ رهبري نهضت ملي ايران اين ضعف بوده است : مي گويند 
  .ن مي پردازيم آه است كه، در جاي خود، به مي كرد

لترناتيو بسازد و آ تير را مي بايد بكار برد و با تمام توان كوشيد و نگذاشت امريكا 30      امروز نيز درس تجربه 
  .فردا و فرداها نيز چنين بايد كرد . ورد آبا رژيم حاكم مدار بسته بوجود 

بر فرض : جانشين مي كنند، اينست ) واقعيت خود ساخته ( =   مجاز  واقعيت  چهارم كه قدرت پرستان  با - <
منافع امريكا و انگليس در « كه مصدق مي بايد  واقع بين مي بود و واقع بيني يعني حل مسئله نفت با قبول 

مي دادند نها به مصدق اجازه آيا آنها بود يا با مصدق ؟  آبا خود » منافع امريكا و انگلستان « ،  تشخيص »ايران 
نها را تعريف و ميزانش را معين كند؟ قرار داد كنسرسيوم مي گويد كه پاسخ اين پرسش نه آنها منافع  آبه جاي 
چنانكه قرار داد كنسرسيوم را به . نها از مصدق مي خواستند نقش شاه و زاهدي را برايشان بازي كند آ.  است 



زاهدي ناگزير . ستن و افزودن مي بايد تصويب شود دست  شاه و زاهدي دادند و گفتند بدون يك كلمه كا
و نيز،  پيش از ملي  .  قرار داد بدون يك كلمه تغيير، تصويب شدشد قرار داد كنسرسيوم را به مجلس ببرد و 

وقتي . شدن صنعت نفت و زمامداري مصدق  نيز، قرار داد الحاقي را به حكومت ساعد تحميل كرده بودند 
راء قرارداد را از مجلس آد و قرارداد الحاقي در معرض رد قرار گرفت، حكومت رزم كميسيون نفت تشكيل ش

برابر اسناد، در حكومت مصدق نيز، .   را در جيب داشته است 50 – 50را  قرارداد آپس گرفت و گفته شد رزم 
 كه در مقايسه با در قلمرو نفت، دو قدرت امريكا و انگلستان مصمم بودند با ايران قراردادي را امضاء نكنند

خرين پيشنهاد در باره آگفته اند . قراردادهاي نفتي با كشورهاي نفت خيز، امتياز بيشتري را عايد ايران كند 
نند كه آاما اسناد محرمانه اي كه اينك انتشار يافته اند، حاكي از . غرامت را مصدق مي بايد مي پذيرفت 

انگليسها بهانه جوئي : به سفير امريكا براي چندمين بار گفت مصدق هم . مصدق پذيرفت و انگلستان دبه كرد 
نمي خواهند با حكومت من مسئله نفت را حل كنند و در تدارك اسباب بر كناري من از سمت . مي كنند

، امريكا كه نخست دبه درآوردن انگلستان را غير قابل ) ببعد 281از سندهاي ( بنا بر اسناد .  نخست وزيري اند 
ن، ايران مي بايد بابت مدت باقي مانده قرارداد تحميلي آ دانست، به پيشنهادي تن داد كه،  بنا بر قبول مي

 –همزمان با تشكيل جبهه انگليس .  ژانويه تسليم مصدق شد 15اين پيشنهاد در .  نيز غرامت مي پرداخت 1933
هندرسن، سفير امريكا در تهران رفت تا در عال، وزيردربار شاه، به سراغ . امريكا، در ايران، دربار دست بكار شد 

خاطرات و تألمات « در .  اسفند، توطئه قتل مصدق به اجرا گذاشته شد 9در . باره جانشين مصدق گفتگو كند
  . ، مصدق نقش هندرسون را در توطئه قتل خويش شرح مي كند »

  :   اما اين واقعيتها  تنها واقعيت هائي نيستند  كه مي پوشانند 
جهان در تحول بود و بسيار بودند كشورهائي كه ملي كردن صنعت نفت را توسط مردم ايران، فرصتي مي   -?

هرگاه : در اسناد، مكرر  به اين واقعيت تصريح شده است . شمردند براي بيرون رفتن از سلطه شركتهاي نفت 
  :  بر اينبنا.  راه حلي براي نفت پيدا نشود،  مصدق مي تواند نفت ايران را بفروشد 

 برفرض كه شاه به نمايندگي اقليت صاحب امتياز به ايدن پيام نمي داد مسئله نفت را با مصدق حل نكنيد - 6
، شرائط و اسباب پيروزي )خاطرات ايدن ( صبر كنيد او را بركنار كنيم  و مسئله نفت را بسود شما حل كنيم

، براي امريكا و انگلستان، مهمتر از نفت، جلوگيري از ن روزآاال اين كه، در  . نهضت ملي ايران وجود داشتند 
ن مردم ساالري را سبب تزلزل و بلكه سقوط رژيمهاي منطقه و به آزيرا . استقرار مردم ساالري در ايران بود 

نها آن روز پشتيبان آدر اين ضديت با استقرار مردم ساالري، روسيه . مي دانستند » منافع خود « خطر افتادن 
گاهي آ زير سلطه باشد و –  مسلط  با وجود اين، انديشه اي كه راهنماي ايران به  بيرون رفتن از روابط. بود 

مردم كشور از حقوق ملي خويش مي توانند  مردم را بمثابه نيروي تعيين كننده سرنوشت كشور، وارد عمل 
  .  چنانكه  چند نوبت نيز مردم وارد عمل شدند . كنند 

اقليت صاحب . ن بود آام، از سوئي، حزب توده جانبدار ديكتاتوري پرولتاريا از نوع استاليني ن ايآ   اما، در 
اگر چوب را به جاي : كاشاني در بند نخوت و مجاز، مي گفت . امتياز در پي تجديد ديكتاتوري رضا خان بود 

ي و استقالل بر اصل زادآو از سوي ديگر، بيان . مصدق بگذارد همان كار را  مي كند كه مصدق مي كند 
موازنه عدمي انديشه راهنمائي مي توانست بگردد كه مردم را  بمثابه صاحبان سرنوشت خويش وارد صحنه 

اما چه شد كه در روزهاي كودتا، مردم در صحنه نبودند و وابسته هاي به قدرت خارجي صحنه سياسي . كند 
و  رهبران نهضت ملي و مصدق و .  ن پرسش است ن خود كردند ؟  پرسشي كه پاسخ مي طلبد ايآكشور را از 

بدون ترديد بر مصدق و همكاران او در رهبري . حكومت او را در رابطه با اين واقعيت ها مي بايد نقد كرد 
اما سانسور كردن واقعيتها و،  به دروغ،  . نهضت ملي ايران، در رابطه با اين واقعيتها نقد جدي وارد است 

را از واقعيت ترجمان حقوق جدا كردن و مصدق را ) زادي بود آب كه استقالل و هدف مطلو( = رمان آ



نقد نفي نيست، تشخيص كاستي ها بقصد پي . رمان خواه خواندن، جعل تاريخ و فريب نسل امروز است آ
  . گرفتن  تجربه از راه جبران كاستي ها  و به نتيجه رساندن تجربه است 

  
  :رمان وجود ندارند  آ  انسان و جامعه انساني بدون●
نكه آبراي . زيرا بدون هدف، عمل ناممكن مي شود . رمان وجود ندارند آ انسان و جامعه انساني بدون – 1

انساني بتواند  اقدام به عملي را موضوع انديشيدن و تصميم كند، مي بايد هدف و بسا هدفهاي دور و نزديك 
.  يدن به هدف را  معين كند و سرانجام تصميم به عمل بگيرد نگاه وسيله و يا وسيله هاي رسآ. را مشخص كند 

رمان، بيرون رفتن از عرصه واقعيتها به قلمرو آبدين قرار، دوگانه انگاشتن، چه رسد به مقابل نشاندن واقعيت و 
 شگفت شد از سخن كساني كه خويشتن را مجاز نشين كرده اند و ميان واقعيت يا مي بايد درآ.  مجاز است 
دروغ سازي بدون پوشاندن واقعيت با كه چرا .  رمان خواهي رابطه تضاد بر قرار مي كنند ؟ نه آگرائي با 

يد و دروغ سازان نادانسته واقعيتي را كه مي خواهند قلب كنند، شفاف تر در معرض د.  مجاز ممكن نيست؟ 
  :همگان قرار مي دهند 

شكار آرماني دارند كه نمي خواهند بر ديگران آنها آ.  رمان وجود ندارند آي بدون »واقعيت گراها  « - 2
اما عمل بدون . قوام السلطنه  واقعيت و عمل گرا بود : براي مثال، مي گويند. نها قدرت است آرمان آ. شود 

حاصل زندگي اين شخص، حتي . وع تصميم و عزم و اجرا شود يد چه رسد كه موضآهدف به تصور نيز نمي 
بودند و كرده رمان خويش كرده آكارنامه هاي او، گزارش بس شفافي از قدرتي است كه او و همانندهايش 

چنان كه، در دوران نهضت ملي ، هدف مشخصي كه رها كردن ايران از  سلطه بيگانه و استبداد زير  .  اند
اما همانطور كه مصدق به درست خاطر نشان مي كند، شركت .  فعاليتها جهت مي داد سلطه بود، به تمامي

خود كرده ) رمان آ( = نها كه قدرت را هدف آ: رمان نبودند آكنندگان در رهبري نهضت ملي ايران، هم 
به ) رت قد( = رماني مجازي آبودند،  ملت را بمثابه واقعيت داراي وجدان جمعي، انكار مي كردند  و در پي 

  .نها در براندازي حكومت ملي مصدق شود آسراغ سلطه گر مي رفتند تا حامي 
اين هدف است كه انسان را با واقعيت در رابطه .  و نيز، بدون هدف، عقل با واقعيت رابطه برقرار نمي كند – 3

 واقعيت را همان حتي وقتي بنا بر شناخت واقعيت مي شود، براي مثال، انسان مي خواهد يك. قرار مي دهد 
سان كه هست بشناسد، هدف كه شناسائي است مي بايد  وجود داشته باشد تا استعداد دانشجوئي انسان بكار 

رمان از واقعيت جدا كردني آبدين قرار، . بدون تشخيص هدف، عقل با واقعيت رابطه بر قرار نمي كند:  افتد 
ورده حق است و عقل قدرتمدار با آار مي كند كه فرزاد با واقعيتي رابطه برقرآاال اين كه عقل . نيست 

زادي را هدف مي كند و دومي آاولي استقالل و . واقعيتي رابطه برقرار مي كند كه محصول قدرت است 
  : وابستگي و استبداد را 

 با رابطه با واقعيت وقتي قدرت هدف است و رابطه:  بدين قرار، دو نوع رابطه با واقعيت بر قرار مي شود - 4
زادي هدف مي شود، دروغ و مجاز بي آوقتي استقالل و . زادي هدف مي شود آواقعيت وقتي استقالل و 

اما . زيرا با واقعيت رابطه مستقيم برقرار مي كند . محل مي شود و عقل واقعيت را همان سان كه هست مي بيند
زيرا از رهگذر قدرت .  مي بيند يد،آسان كه بكار قدرت مي  نآوقتي قدرت هدف مي شود، عقل واقعيت را 

نجا كه بدون دروغ و مجاز، قدرت  وجود نمي جويد و بخش بزرگي آو از . با واقعيت رابطه برقرار مي كند 
از اين رو بود و . از وجودش نيز مجازي است، وقتي قدرت هدف مي شود، واقع بيني نيز غير ممكن مي شود 

و اينك گردانندگان رژيم مافياهاي ... ر، استالين، موسوليني وهست كه رفتارهاي شاه سابق، خميني، هيتل
در تاريخ نويسي قدرت .  مالي هر روز بيشتر از روز پيش، ترجمان واقعيت گريزي بوده اند و هستند –نظامي 



نها تا نه ت. پرستان نيز كه تأمل كنيم مي بينيم، واقعيتهايي كه سانسور مي كنند را با مجازها جانشين مي سازند 
  .  نها لقب واقع بين نيز بدهند آواقعيت گريزي قدرت مدارها را بپوشانند، بلكه به 

رمان آزادي انسان ايراني و غير ايراني را آ   بدين قرار، مصدق بدين خاطر كه استقالل ايران و استقالل و 
رت را هدف كرده نها كه قدآهمه : تجربه نهضت ملي ايران مي گويد . خويش كرده بود، واقع بين بود 

از جمله از اين .  بودند و از راه قدرت خارجي مي خواستند به هدف خود برسند، از واقعيت ها مي گريختند 
  :دو واقعيت 

از فضاي . ورند، واقعيتي است كه بايد تغيير كند تا تغيير دهد آوردند و نمي آ ملت ايران كه به حسابش نمي 
ن خود كند تا سلطه قدرت بيگانه و استبداد همزاد آد شود، واليت را از زاآ) زور ( = بسته ضد فرهنگ قدرت 

ن روز ايران كه نهضت كردند، مي توانستند در رهبري نهضت ملي تا آبا اينهمه، مردم .  ن ناممكن شود آ
  :سندها كمبودها را  گزارش مي كنند . پيروزي شركت كنند 

  
زادي و ديگري آ ، از دو ديگاه ، يكي ديگاه استقالل و   اسناد گزارش روشني هستند از نگرش به زمان●
   : گري يا سلطه پذيريسلطهو گاه استبداد ددي

از ديدگاه استبداديان ، . ينده است آزادي، زمان حاضر در بردارِ گذشته و باردار آ     از ديدگاه استقالل و 
از گذشته بد است و بايد فراموش و يا بخصوص وقتي زير سلطه قدرتي بيگانه اند، گذشته و يا دست كم بخشي 

  :ينده نيز ،  زمان حال جامعه ديگري است و يا در مرام راهنما ، توصيف شده است آ. نفي شود
ن را نفي مي آ تمامي قدرتهاي استبدادي و همه قدرتهاي سلطه گر اگر نه همه گذشته دست كم بخشي از – 1

  . ن را بد بداند و نفي كند آن را فراموش كند و يا آه  ن مي شوند، به زور، جامعه تحت سلطآكنند و بر
 نقش مهمي را بازي كردند،  ايران 1332 مرداد 28    از اين رو، پهلوي ها و فراماسونها ، كه در كودتاي 

 قرن دوران اسالمي را گذشته بدي 14نان  آ. رماني مي گرداندند و مي گردانند آدوران ساساني را ، دورن 
اين طور مي باوراندند و هنوز مي باورانند كه . في شود، تبليغ مي كردند و همچنان تبليغ مي كنند كه بايد ن

عظمت دوران « هرگاه ايرانيان ابتكار را بر خود ممنوع كنند و فرهنگ غرب را ، بي دخل و تصرف بپذيرند ، 
  . را باز خواهند يافت » ساساني 

دوران پهلوي ها و بسا تمامي گذشته ايرانيان را بدي مي دانست كه مي . قاي خميني آ     و نيز،  از اين رو، 
) ع ( و علي ) ص ( ينده اي را در تصور داشت ؟ در دوران انقالب ، دوران پيامبر آيا آاما . بايد نفي مي شدند

 كه ن دوران نيز نكرد مگر براي اينآاما چون خويشتن را محور قدرت يافت، يادي از . رمان مي كرد آرا 
گذشته را نفي )  ص ( پيامبر !  ن دو بدان  موفق نشدند آبگويد دولت او  بكاري موفق شده است كه  دولتهاي

قاي خميني جنبشهاي پيش از انقالب آنمي كرد و پيامبري خود را دنباله پيامبريهاي پيشين مي دانست، اما 
  .  ايرانيان را نفي مي كرد1357

.  ينده مبهم گشته اندآيز، به نسبتي كه قدرت فراگير شده است، گذشته نفي و        و در جامعه هاي ديگر ن
  ...تاتورك در تركيه وآچنين بودند دوران استالين و جانشينان او در روسيه و دوران مائو در چين و دوران 

نده را يآ        چرا هر قدرت بهمان نسبت كه فراگير مي شود ضد تمامي و يا بخشي از گذشته مي شود و 
زاد انديشه ها و اطالع ها ، نمي خواهد ؟ زيرا آحاصل نقد و سرمايه كردن گذشته،   از رهگذر  دو جريان 

. زاد دارد تا كه به انديشه و كار جمعي رشد كنند آينده اي نياز به انسانهاي مستقل و آنيك مي داند كه چنين 
و باز ، مي داند تا عقل ها از . لطه پذيري هستند زادي و استقالل نافي قدرت و سلطه گري و سآپس مي داند 

ينده را بمثابه بستر تعقل و ابتكار و عمل مستقل و آن سان كه جريان يافته است ، خالي نشوند، حال و آگذشته، 
فرعون كجا خدائي مي جست اگر عقول مصريان از گذشته واقعي خالي و از . زاد از دست نمي دهند آ



نها را كه قدرت پرستان اسطوره كرده اند  و مي كنند، اسطوره نمي شدند آت ؟ همه گذشته جعلي پر نمي گش
نها از گذشته واقعي خالي و از گذشته جعلي پر نمي شدند و آهرگاه عقلهاي تك تك مردمان و عقل جمعي 

  . اسير زمان و دنيائي مجازي  نمي گشتند و قدرت را معجزه گر باور نمي كردند 
. ني ايرانيان كه تجربه را در نيمه رها كردن است ، خود گزارشگر زيست در استبداد است  اين عيب همگا- 3

نچه انجام گرفته آدر حقيقت، تجربه در نيمه رها مي شود زيرا از زمان روبرو شدن با مشكل، گذشته ، يعني 
رح و اجرا كردند،  از اسناد مي گويند سلطه گراني كه نقشه كودتا را ط.  بدي مي شود كه مي بايد نفيش كرد 

 بعد از سقوط حكومت :ن ريخته بوده اند آجمله، بدين عيب همگاني ايرانيان اميدوار و نقشه خود را بر پايه 
در واقع نيز، بعد از كودتا، نهضت ملي ايران هم توسط .  مصدق، مردم نهضت خويش را فراموش مي كنند 
ن شركت فعال جسته آاران مصدق و هم مردمي كه در رژيم شاه نفي شد و هم توسط  گروه بزرگي از همك

اين تنها مصدق بود كه خود جنبش مشروطيت را فراموش .  بودند، بمثابه تجربه اي شكست خورده،  رها شد 
اميدوار بود ، بلكه يقين داشت كه مردم ايران نهضت « ن مي شمرد و آنكرده بود و نهضت ملي ايران را دنباله 

  . » ه مي دهند تا به نتيجه برسد نقدر ادامآملي را 
 كه تأمل كنيم،  1357         در پندار و گفتار و كردار شخصيتهاي سياسي ايران از مشروطيت تا انقالب بهمن 

راست .  حيات مصدق زماني بهم پيوسته است : ور مي يابيم آواقعيتي را به چشم عقل مي بينيم كه بس شگفتي 
هاي سياسي كه » شخصيت « در عوض، .  ر يك جهت جريان داشته استراهي را  تشكيل مي دهد كه د

نها آ.  خط سير هاي بريده و نا همسو است . بندگي قدرت را كرده اند، حياتشان زمان بهم پيوسته اي نيست 
  . زادي جوي و رشد طلب است آمظاهر ايران زير سلطه و محروم از رشد و مصدق مظهر ايران استقالل و 

لتهاي فعل سلطه گران نيك مي آتوجه به اين واقعيت كه در كار جاعالن تاريخ مي نگريم ، مي بينيم        با 
دانند هرگاه نسل امروز ايران نخواهد گذشته را نفي كند و بخصوص نخواهد تجربه يك قرن را رها كند و 

اما از دو گذشته .  نفي كند كار را از سر گيرد و بخواهد تسليم تقدير قدرت سلطه گر شود، مي بايد گذشته را
جنبش مشروطيت را ، جنبش ملي كردن صنعت نفت : كدام را  او بايد نفي كند ؟  پاسخ تاريخ سازان اينست 

لذا، نسلهاي امروز . چرا ؟ زيرا  مردم و رهبران اين جنبشها واقعيت گرا نبوده اند .  را 1357را، جنبش همگاني 
  ! را بايد برگزينند ... ه قوام ، كه شاه ، كه زاهدي ، كه كاشاني كه و فردا،  بعنوان الگو، نه مصدق ك

زاد نكنيم و استعداد ابتكار آزادي را كه انديشه راهنما كنيم و بدانيم كه تا وقتي عقلهاي خود را آ       اما بيان 
، در مي يابيم كه و خلق را بكار نگيريم ، اسب سركش تقدير رام نمي كنيم و سازنده تقدير خويش نمي گرديم 

  هيچ بخش از –ب . سود آ تجربه را مي بايد ادامه داد و به نتيجه رساند و بدين كار از عيب همگاني –الف 
گذشته ، نه گذشته اي كه جنبشها را در بر مي گيرد و نه گذشته اي كه تاريخ كودتا و استبدادها است، نمي 

ه را مي بايد  نقد كرد و كوشش تاريخي براي بازيافت هر دو بخش اين گذشت. توان و نمي بايد نفي كرد 
ن درس كه آ.  زادي و بر ميزان عدالت اجتماعي را به نتيجه رساند آزادي و رشد در استقالل و آاستقالل و 
در رفع عيب همگاني كه تجربه را در نيمه رها كردن است ، مي بايد : موزند اين درس است آاسناد مي 

زمان، نه حال هاي بريده بريده كه . عيب است كه قدرت پرستي از ميان بر مي خيزدكوشيد و به رفع اين 
   .     زادي مي گرددآبستر پيوسته انديشه و كار در استقالل و 

  
كه  مصدق بدون وجود امكان هاي ضرور  بودند  بنا بر اسناد، مقامهاي انگليسي و نيز امريكائي بر اين باور ●

يد و ايرانيان نهضت خويش آفت زده است و حكومت او با فشار مالي از پا در مي ن صنعت نكرددست به ملي 
يا برفرض كه امكانها  در اختيار نمي بودند، نهضت ملي ايران بجا بود يا آاما . را به دست فراموشي مي سپرند 

  : خير؟ 



كودتا شد براي اين . در نياورد      كودتا بهترين دليل بر اين كه كمبود امكانهاي مالي حكومت مصدق را از پا 
از درسهاي سخت گران قدر نهضت ملي ايران يكي اينست كه فقدان . كه مصدق موفق شد امكانها ايجاد كند 

وقتي مصدق  . زيرا رشد از راه ايجاد امكانها ميسر مي شود.  امكانها مجوز تن دادن به سلطه بيگانه نيست 
مدهاي آدر بخشي وابسته به در.  درصد كسر داشت 30 كم نخست وزيري را پذيرفت، بودجه دولت دست

با . ملي كردن صنعت نفت سبب شد كه هزينه هاي شركت ملي نفت نيز بر دوش دولت افتد . خارجي بود 
اما نه . وجود اين، هرگاه بنا بر رعايت حقوق ملي مي شد، ايران با كمبود امكانهاي مادي نيز روبرو نمي شد 

ت مطالبات ايران را نپرداخت بلكه حكومت انگلستان مانع از فروش نفت ايران شد و كشور تنها شركت سابق نف
نيز نه مطالبات ايران را پرداخت و نه حاضر شد از ايران » شوروي « روسيه . ما را تحت فشار مالي نيز قرار داد 

 محور اقتصاد را كه رابطه با :با وجود اين،  مصدق برنامه اقتصاد بدون نفت را به اجرا گذاشت .  نفت بخرد 
بودجه دولت را كه وابسته به . غرب و مصرف مي گشت، تغيير داد و توليد را محور اقتصاد كشور كرد 

ن شد كه بنا آنتيجه .  مدهاي نفت و حقوق گمركي و مساعده ستاني از شركت سابق نفت بود، ملي كرد آدر
 شدان در روزهاي پيش از انقالب، از راه اقتصاد نمي بر دو سند از سندها، گزارشگر وضعيت اقتصادي اير

اقتصاد « بسا اگر از روز نخست،  طرح .  حكومت مصدق را بر انداخت و جنبش ملي مردم ايران را فرو نشاند 
ن كه جبهه ملي ايران دچار پراكندگي شود و اقليت صاحب آپيش از به اجرا گذاشته مي شد، »  بدون نفت 

يكا و انگلستان در كودتا بر ضد نهضت ملي ايران شوند ، نهضت ملي به هدف خويش دست امتياز دستيار امر
 نه تنها ايران اقتصادي مستقل و رشد ياب مي يافت، بلكه غرب ناگزير مي شد تن به خريد نفت .مي يافت 

پيش از . ن شد نمي توان براي مدتي طوالني مانع از فروش نفت ايرا: چنانكه سند ها مي گويند . ايران بدهد 
ن كشور شده آايران نيز،  مكزيك نفت خود را ملي كرده بود و سرانجام شركتهاي نفتي ناگزير از خريد نفت 

  .بودند 
سندها نيز مي گويند زمان به زمان .  مرداد مي گويد  امكانهاي سياسي در اختيار نبودند 28        اما كودتاي 

حقيقت، نه تنها قدرت طلبان وابسته به بيگانه  خويشتن را از خفت بيگانه در .  از اين امكانها كاسته مي شدند 
سودند و به نهضت ملي نمي پيوستند ، بلكه از رهبري نهضت ملي ايران بود كه كساني جدا مي آگرائي نمي 

ن دسته از همكاران و همقدمان او كه بخاطر آبه قول مصدق، . شدند و به بيگانه گرايان ملحق مي شدند 
درت طلبي در نهضت ملي ايران شركت كرده بودند،  در بيگانه گرائي و دشمني با حكومت نهضت ملي ق

  .  شدند  نيز ميپيشتاز
. در تاريخ ايران، جنبشهاي ملي فراوان رخ داده اند :        با وجود اين،  امر مهمي در تاريخ ايران روي داد 
اما اين اول .  نباكو و انقالب مشروطيت رخ داده بودند پيش از نهضت ملي كردن صنعت نفت، جنبش تحريم ت

مصدق موفق شد مردم را در صحنه نگاه دارد  . بار  بود كه مردم همه روز در نهضت ملي نقش پيدا مي كردند 
نها  در صحنه سياسي كشور،  دولتي كه در وابستگي به قدرت مسلط ساخت گرفته بود، تحت آو به  يمن حضور 

مدند، كودتا به شكست مي آ مرداد نيز مردم به صحنه در مي 28هرگاه در :  اسناد مي گويند  . وردآمهار 
اما چرا اين امكان بكار نرفت ؟  همانطور كه در اين تاريخ مي خوانيد، توجيه اين بوده است كه . انجاميد 

 ضرور براي مقابله با ن، دولتي مي ماند بدون امكان ماليآگرچه كودتا را مي شد در هم شكست اما بعد از 
تحريكهاي امريكا و انگليس و روس  و با وجود حزب توده از سوئي و ارتش نا منسجم از سوي ديگر و 

بنا بر اين، شايسته اين بود كه به مردم كشور نقشي در ناكام كردن كودتا داده ...  برانگيختن ايلها به عصيان و
  . دست كم كشور تحويل روسيه نمي گشت .  شد نچه بايد مي شد، بدون خون ريزي ميآنمي شد و 

در حقيقت، رهبري نهضت . يا اين استدالل صحيح بوده است؟ اسناد پاسخ منفي به اين پرسش مي دهند        آ
ملي نمي دانست كه دست دشمن خالي است و چاره خود را در اين مي بيند كه كار نفت را با حكومت 



واقعيت كه برخاستن مردم به جنبش همگاني و  حضور مداومشان در صحنه با توجه به اين . مصدق تمام كند 
ن گل بر گلوله پيروز شد و آورد تجربه نهضت ملي ايران بود و  انقالبي را ميسر كرد كه در آسياسي ايران، ره 

ويم  ميليون بگويند بله من مي گ35: همين حضور  مداوم كار رهبري قدرت طلب را به جائي رساند كه بگويد 
با توجه به اين امر كه، اين بار، بيرون كردن مردم از .  ورد نهضت ملي ايران بسي بزرگ است آنه، دست 

وردن گروههاي زورمدار به خشونت و گروگانگيري و  آروي (  صحنه سياسي كشور بسي دشوار تر شد 
، باطل ) در ايران و انيران محاصره اقتصادي  و جنگ و بكار انداختن ماشين اعدام  و بحران سازيهاي مداوم

حاكمان مستبد همچنان، در وحشت از جنبش همگاني مردم، صبح را به :  است شده كننده سحر استبداد يافته 
در حقيقت، چنين جنبشي است كه ايران را بطور برگشت ناپذير در راست . ورند آشب و شب را به صبح مي 

زادي حضور آفراگير شدن فرهنگ .  ت اجتماعي قرار مي دهد زادي و بر ميزان عدالآاستقالل و راه رشد در 
و اين حضور ضامن استقرار و استمرار مردم ساالري ميسر مي كند مداوم مردم كشور را در صحنه سياسي 

رمان آاينست  .  پيشرفته اي مي شود كه به يمن شركت مردم در رهبري امور خويش، از فساد مصون مي ماند 
 اين . زادي را در پيش گرفتند و مي گيرند آه پيش و پس از او، راست راه استقالل و نها كآمصدق و همه 

  .رمان در حال تحقق است آ
 


