
 
 
 

عبدالحسین مفتـاح  سخنان زنده یـاد(
 درمورد

 )مصدق دکترمحمد 

 
ايران پل پيروزی درجنگ جهانـی "ياد عبدالحسين مفتاح عضوکابينه دکترمحمدمصدق ومولف کتاب زنده 
 :شخصيـت دکترمصدق مينويـسد درمورد، "دوم

 
واصول مـورد اعتـقادش  صدقبـول داشـت که بمقا آنجـا تا دکترمصدق عرف وعادت وقانون ومقررات را"

  گزارشی ازدروالی فارس شده بود و انگليـسها ارتباطش با و بدليل وابستگيها١٩٢٠درسال .لطمه نـزند
 هوشمند؛ مصدق را شـريف؛ درهمين سال فرستاده بودکه کرزن  بـه لرد انگليس درتهران؛ سفيـر

 ".توصيـف کـرده بـود  بمابتدارای احساسات فوق العاده ودوستانه نس و  واليق  تحصيلکرده
 

آدم معقـولی است کـه ميداند  او ":مصدق توصــيف ميکردند اين عبارت از با انگليسها درمجـلس عوام؛
 .يک هنرپيشه بـود شايد بيش ازآنکه سياستمدارباشد؛ درتحليـل نهائی؛" .تجاوزنکنـد ازحـد درکجا؛

از يـک بيمـاری  او غشـهای مکرر .ک نريختـه استاشـ درمالء او به حال درايران بيشتراز هيچکـس تا
  عـارض داشـت؛ دراوج زمانـی که وی بـه همـدردی وهمدلـی نـياز ايـن حـالت غالـبا اما .ناشـی ميـشد

 ؟!ميـشد
 

 عمر روشهائيکه تمـام  از ديـگر او !بيـنی مصدق تبديل به عدم تعادل روانی اوگشـته بود خود دراواخــر؛
 اواخـر ميکرد؛ برابرشاه ازقانون اساسـی دفـاع  کسيکه در .پيـروی نميـکرد داشت؛ ن اعتقـادبـه آ ظاهرا

  کسيکه .برای واژگـونی نظـام قانـونی همـدست شـده بود چاقوکشـها اوبـاشـان خيـابانی و با حکومتـش؛
  . قرارگرفته بودحمـايـت حزب توده وحاميان روسـی آن اکنون مورد خارجی بود؛ معارض نفوذ  و مخالف
سـال  طی دو . قـدعلـم کرده بودنـد روی برتافته وفعاالنه درمقابل وی؛  داليـل ياران سابق اوازوی؛ بهمين
 قيمـت ارزاق مايـحتاج مردم ترقـی فاحـش  .اندک برزندگـی مردم تاثيـرگذاشــت اندک؛ نفـت؛ درآمد قطع 
  افـزون وحدت روز .روزی با شکسـت مواجـه شـده بودوعده های مصدق برای دگـرگونی وبه . بود کـرده

  مصدق مکرر تاکيـد .احساسات ريشــه دار مذهبـی مردم درتـعارض قرارگـرفته بود با توده ايها؛ مصدق با
هنگاميکه  .چندان باعـث تسـلی واقناع مردم نميـشد ديـگر همـه موفقيـتهاست؛ که ملی کردن نفت کليد

 فقـط دانشجويان افراطی وبه توده ايها هسـته اصلی پيروان او مملکـت درافـتاد؛پادشـاه  با اوآشکارا
اق نظاميـان به اتـف وعده های نامعلـوم مصـدق؛ زندگـی و مردم خسته از لـذا .منحصــر شـده بـود

 دکتر. ومصدق هم ازديواربه خانه همسايه فرارکرد .وبه خانه اوهجوم آوردند قـيام کردند وطنـپرست؛
 تهييج وقيام مـردم سـرنگـون  ديگری با به نحو تحريک وتهييج مردم بقدرت رسـيده بود؛ صدق که بام
 .شـد

 
دستش  نطق وخطابه وانتقادواعتراض کـاری از جز و بود؛ جو دکترمصدق اگرمنفـی باف وايرادگيروبهانه

دسـترنج  عشوه بدهد وازو ايـن پشت هم اندازی وچاچول بازی رانداشت که رشوه بگيرد اما .نميامد بر
مصدق السلطنه  باری فرقـی که مرحوم دکتر . کاخ وکوشـک بسـازدپـيره زن وبيـوه زن درديـارازمابهتران

يک  متاســفانه درتـن جانشـينانش  آنستکه حب وطنپرستی درآنمرحوم بود اما جانشين اش دارد؛ ياران  با
 .ذره بوی وطنپرستی وميهن دوستی بمشـام نميرسد

 .دايش بيـامرزدخ
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