
 ١٣٨٢ آبان ٢۴          
 ٢٠٠٣ نوامبر ١۵          

 
 جناب آقای عبدالمجيد بيات                   

 
 جنابعالی را دريافت کردم، مطالبی را که مطرح کرده بوديد مطالعه نمودم، ٢٠٠٣ نوامبر ۶با درود، نامه مورخه   

مورد  ع به کتابی که از سوی اينجانب منتشر شده است مراتصديق بفرمائيد که جنابعالی در مقام و موقعيتی نيستيد که راج
 .سئوال و استيضاح قرار دهيدو اينجانب منطقا و قانونا حق دارم که سئواالت شمارا بی پاسخ بگذارم

اما به منظورروشن ساختن ذهن آنجناب تصميم گرفتم که ايندفعه استثنائا، يعـــنی بـــــرای اولين و آخرين بـــار به   
واالت و توضيح خواهی های مزبور پاسخ دهم و تصريح نمايم که هرگز در آينده به هــــيچ سئوال و توضيح خواهـــی که سئ

 .مستقيما از سوی شما راجع به کتاب هايم رسيده باشد، پاسخ نخواهم داد
 از تولد –صدق زنــدگی نامه محمــــد م "در اينجا جهت اطالع جنابعالی اضافه مينمايم که غير از کتاب  

شش کتاب ديگر هم از سوی اينجانب انتشار يافته، که در دو جلد از آنها " تــــا پايان تحصيالت واخذ تابعيت سوئيس
اسرارقتل ميرزاعلی اصغرخان  "و"  ازباالترين نياتا محمد مصدق–خاندان مستوفيان آشتيانی " نيز به اســــــــامی

مطالب فراوانی درج شده است، مخصوصا اينکه در يکی از آنهاراجع به  رحوم مصدقم راجع به"  امين السلطان–اتابک 
 .داردخود جنابعالی نيز مطالبی وجــود 

 
و يا در صورت تمايل هــــر هـــفت جلــــد (خواهشمند است برای دادن سفارش و دريافت سه جلد کتابهای مزبور   

 با شماره تلفنی که ذيل هر يک از آنهــــا درج شـــده اســـــــت تماس بر قراربا يکی از کتابفروشيهای زير ) کتابهای منتشره
 :فرمائيد
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 : و اينک پاسخ به سئواالت و توضيح خواهی های شما

 
 .نسبت خود را با دکتر مصدق برايم روشن فرمائيد لطفا - خواهیحاولين توضي

 .ام  بستگان دور و نزديک ايشان هيچگونه نسبت سببی و نسبی نداشتهزااينجانب با مرحوم مصدق و نيز باهيچ يک  :پاسخ
 

اما بی مناسبت نميدانم که جهت آگاه ساختن شما از يک مطلب مهم اجتماعی اضافه نمايم که شرح حال و زندگی   
آنهم فقط به ، وهيچ انسانی جزو اموال و ماترک وی محسوب نميشود که بعد از مرگش به صورت ارث به وارثان انامه 

 .يکی از نوه های دختری او، منتقل شده باشد
بااين ترتيب، نوشتن شرح حال و زندگی نامه در مورد هر شخص، چه زنده و چه مرده، توسط هر نويسنده در   

د، تمام کشور های دنيا آزاد ميباشد ولی هرگاه ضمن يک نوشته راجع به ديگری مطلبی دروغ و يا اهانت آميز بيان شده باش
 .در اين صورت خود فرد مورد اهانت و يا وارثان او ميتواند از نويسنده به دادگاه صالحه شکايت نمايند

يسنده ايرانی و خارجی راجع به زندگی نامه و شرح حال رجال سياسی ايران مطلب نوشته اند وتا کنون هزار ها ن  
 :که از جمله آنان ميتوان افراد زير را نام برد

 تيمور تاش، دکتر احمد متين دفتری، محمد ساعد، محمدعلی فروغی،   :شرح حال و زندگی - عاملیدکتر باقر  
 .... و عبدالحسين هژير، احمد قوام                                            

 د محمد علی فروغی، حاجلعلی رزم آرا، سپهبد فضل اهللا زاهدی، سي :شرح حال و زندگی  – جعفر مهدی نيا  
 ...ضيأ  الدين طباطبائی و                   
رعاملی و مسعود بهنود و ناصر نجمی هر يک کتاب مفصلی در معرفی تمام نخست وزيران تا قبعالوه دکتر با  
 . يا بازرگان نوشته اندربختيا



ايران داشته اند نسبتی راکه اين نويسندگان باآن رجال سياسی  همان:حال اينجانب ميخواهم به شما بگويم که  
 .منهم با مرحوم مصدق داشته ام

 
خالصه نوشته ايران تايمز مطالب نوش و نيش داری است که بايد صحت آن از طرف در  :دومين توضيح خواهی
 .نويسندگان روشن گردد

از نظر قانونی، منطقی اينجانب از نوشته ايران تايمز آگاهی ندارم و آن را نديده ام و اگر هم آن را ديده بودم شما را : پاسخ
 .و نيز آگاهی های تاريخی در مقامی نميدانستم که به شما پاسخ بدهم

و يا ساير " زندگی نامه محمد مصدق"لطفا سئواالت، اعتراضات، نظرات و پاسخ های خود را در مورد کتاب   
 کتاب يا جزوه جداگانه به چاپ برسانيد کتابهای اينجانب درهمان ايران تايمز يا هر روزنامه يا مجله ديگر و يا حتی در يک

و يک نسخه از آن نشريه را برای اينجانب ارسال فرمائيد آنوقت مطمئن باشيد که من با کمال ميل پاسخها و توضيحات خود 
 .ن نشريه و يا برای آن نشريه در هر کجای دنيا که باشد ارسال خواهم نمودآرا در مورد مطالب مندرج در 

 
 آگاهی همگان منتشر کنم ولی پاسخها يا توضيحات مربوط به یصحيح و منطقی نيست که من کتاب خود را برازيرا اين امر 

آن را بطور خصوصی و محرمانه برای شخص شما ارسال نمايم و بسيار ضروری ميدانم که ديگران نيز از اظهار نظر های 
 .شما و پاسخهای اينجانب آگاهی يابند

 
 مدارک زندگی نامه از چه منبعی میباشد که مستند بودن آن معلوم گردد؟: سومين توضيح خواهی   
با . در کتاب مورد بحث دهها مطلب وجود دارد که هريک از آنها دارای منبع و ماخذ جداگانه ای ميباشد: پاسخ  

 د يگر تک تک تمام اينجانب چطور ميتوانم يک بار. اين ترتيب امکان ندارد که بتوان به اين سئوال جنابعالی پاسخ داد
 منبع و ماخذ هر يک را برايتان درج نمايم تا شما در يابيد که هر زمطالب کتاب را در اين نامه برای شما رونويس کنم و ني

 ٧٩ تا ۵٢ از صفحات رمطلب را از کجا آورده ام؟ اما بطور خالصه به اطالعتان ميرسانم که قسمت عمده مطالب کتاب مزبو
 .اقتباس شده است" تقريرات مصدل در زندان"و يا کتاب " و تالمات دکتر محمد مصدقخاطرات "کتاب 

ولی مطمئن باشيد که تمام مطالب آن کتاب مستند ميباشد و ماخذ هر مطلب را هم در همان کتاب و در پايان هر مطلب ذکر 
 .کرده ام

 
 بر این بود که قبل از نشر جاحتيابنیاد مصدق در ژنو مدافع نامه مصدق میباشد :  چهارمين مطلب  

 ...}!!!!{تماس با این بنیاد گرفته میشد
 ؟؟جنابعالی نموده است؟ تعين تکليف تشخيص داده و برای امثال من را چه کسی  احتياجآ ن : پاسخ  
 و يک S با دو -D ودو S با يک -  D ودوSيعنی با دو ( به اينترنت تشريف ببريد و نام مصدق را امال های مختلف لطفا 

D – با يک S و يک D که با يک (  بنويسيد و بعد هر يک از اينها را با محمدM و يا دو Mدر قسمت )  نوشته شده باشد
Search کتاب به زبانهای مختلف در مورد زندگی و شرح حال مصدق به زبان های مختلف ر وارد کنيد و آنوقت ببنيد چقد 

ی به کاتالوگهای کتابخانه های مهم دنيا مراجعه کند، تعداد کتابها در موضوع ؟ هرگاه کس برروی اينترنت وجود داردطفق
حال فرض بفرمائيد که پيش از انتشار هر يک از اين کتابها به نويسنده هر يک از آنها . مورد بحث به صد ها بالغ ميگردد

اين است که قبل از نشر تماس با اين بر  احتياج و  ه مصدق ميباشدمبنياد مصدق در ژنو مدافع زندگی نا"گفته ميشد که 
و مثال مبلغی به عنوان حق االنتشار به آقای عبدالمجيد بيات پرداخت گردد و يا به ايشان اجازه داده شود " بنياد گرفته شود

 !که کتاب شما را سانسور کنند
 يا شما فکر ميکنيد که هيچ يک از آنان پاسخی بيش از يک لبخند تحويل ميدادند؟ آ  
 رضا شاه یدختر زاده هاويکی از  ( فتحعليشاه قاجار دختر زاده های زفرض بفرمائيد که يکی ا  
فتحعليشاه از چنين راهی بيفتد و طی اطالعيه ای اعالم کند که من مدافع زندگی نامه !! حسن استفادهنيز به فکر ) بزرگ

زندگی نامه اين پادشاه را دارد بايد با من تماس ميباشم و هرکس که قصد انتشار کتابی راجع به ) رضا شاه بزرگو يا (
 !!بگيرد و بعد از مثال پرداخت حق االنتشار و يا انجام سانسور های من اجازه دريافت کند

   !!حال لطفا پاسخ را از سوی من به خودتان قبول بفرمائيدفکر کنيد که شما چه پاسخی به او ميداديد؟ " و جدانا
اعالم ميدارم که کتاب ديگری !) نه برای کسب اجازه( نون جهت اطالع بدون اجازه شما  هم اک!جناب آقای بيات  

  . آماده چاپ دارم"  از تشکيل جبهه ملی تا برکناری از نخست وزيری–زندگی نامه محمد مصدق "نيز تحت عنوان 
تخاب در دوره شانزدهم مجلس  ان–نحوه تشکيل جبهه ملی در اين کتاب، دهها مطلب وجود دارد که از جمله آنها بايد 

 – داستان اختيارات – ۱۳۳۱ داستان سی ام تير – شدن ر داستان نخست وزي– عضويت در کميسيون نفت -لیمشورای 
 بشمار ميرود جزئی محمد مصدقهر يک از اين مطالب در عين اينکه جزئی از زندگی .  را نام برد۱۳۳۲ مرداد ۲۸واقعه 



 حال چطور شما به خود حق ميدهيد که قسمت هائی از تاريخ ايران را ارث مادری خود به .هم از تاريخ کشورمن ميباشد
 !.حساب بياوريد؟ اگر واقعا از نظر قانونی قدرت و اختياری داريد لطفا ترتيبی بدهيد که آن کتاب را چاپ نکنند

دق داريد مراجعه کنيد، مالحظه هرگاه هم اکنون به تمام کتابهائی که به زبانهای مختلف در کتابخانه بنياد مص  
اما در بين آنها يک کتاب . خواهيد کرد که حقوق مربوط به تمام آنها برای نويسنده يا ناشرشان محفوظ اعالم شده است

تجديد چاپ وجود دارد که چنين جمله ای بر روی جلد و نيز بر روی هيچ يک از صفحات آن وجود ندارد و به اين جهت 
خاطرات و تالمات " و آن کتاب همان وسط هر کس، بدون دريافت هيچگونه اجازه ای آزاد استآن در هر زمان و ت

 :داشت مربوط به کتاب اول آن چنين نوشته شده است ياد ی درتحاوی زندگی نامه آن شخص ميباشد، ح" مصدق
 متيوانستنند جويندگان زندگی مصدق بطور جسته گريخته از حسب حال او در روزگار جوانی اطالعاتی...   

 ) ١٣ص  (حاصل کنند و طبعا برای نگارش سرگذشت او به چنين مدرک متقن و مسلمی احتياج بود
يعنی مهمترين هدف از نوشتن آن کتاب راهنمائی افرادی امثال اينجانب بوده است که بدون دريافت اجازه از شما،   

 .شم ميبامرحوم مصدقبه دنبال نوشتن زندگی نامه و شرح حال برای 
به صورت جزئی از تاريخ کشور من در آمده است و هر گاه وی همين ) چه خوب وچه بد (مصدقدر هر حال،   

هم بود، اينجانب حق داشتم زندگی نامه او را منتشر نمايم در حالی که اونيم  ديروز هم وفات يافته بود و حتی اگر هنوز زنده
قسمتهائی از زندگی اش را که از ال پيش وفات يافته و اينجانب س٣٧قرن پيش از نخست وزيری برکنار شده  بيش از 

در )  شمسی١٢٩٣ تا ١٢۵٨مربوط به فاصله بين سالهای  (  سال پيش ختم شده است۸۹ سال پيش شروع شده و به ۱۲۴
 .کتاب مزبور مورد بحث قرار داده ام

تها نيز بعد از گذشت سی سال آزاد ضمنا در نظر داشته باشيد که محرمانه ترين اسرار و اسناد سياسی دول  
 .ميشوند و انتشارشان برای عموم آزاد ميباشد

 
در خاتمه باز هم تکرار مينمايم که سئواالت و اظهارنظر های خود را راجع به کتابهای اينجانب را از طريق انتشار   

 تا پاسخ دهم و اال پس از اين به نامه و يا درج در مطبوعات برای اينجانب بفرستيد) مثال به صورت کتاب يا جزوه(عمومی 
 .های شخصی و خصوصی پاسخی نخواهم داد

 
 آرزومند آزادی ايران عزيز در آينده ای بسيار نزديک    
 مهدی شمشيری      

 
 
 
   


