
!مصدق که بود  

 ١۶/ ٠۴/ ٢٠٠٣                                                                                                      برگ ٣ از ١برگ 

 !!مصدق که بود
 

 . ران را به زنی گرفته زين العابدين ظهير االسالم پنجمين امام جمعه ت)ميرزا(مصدق دختر
 .بودهمادر زن مصدق دختر ناصر الدين شاه قاجار  ملقب به ضياءالسلطنه 

 . اندخاندان امام جمعه دارای طوالنی ترين سابقه خدمت به انگلستان و از سر سپردگان علياحضرت ملکه بوده
آنگلو اسالميست ها که با آل شريف و آل شريف امامی به مجموعه ای بهم در آميخته اند از طريق محمد صالح خاتون 

 .آبادی با خاندان مصدق ارتباط ميداشته اند
در زمان محمد ) فراموشخانه(مهندس جعفر شريف امامی که وی را استاد اعظم و اداره کننده سازمان های فراماسونی 

 های خود را همچنان حفظ کشور مقامدر پادشاهی مشروطه پا برجائیخرين لحظه های آ تا  معرفی کرده اند و شاهرضا
 . همين خاندان آنگلو اسالميست ها پيوند داردابمينمود 

مير محمد صالح خاتون آبادی دو پسر بنام های مير محمد حسين و مير محمد مهدی داشته که محمد حسين با دختر دائی 
 .ودش يعنی دختر مال محمد باقر مجلسی ازدواج ميکندخ

سمت امامت جمعه از محمد صالح خاتون آبادی به مير محمد حسين مالباشی، پسرش، و بعنوان حق مسلم سادات خاتون 
 .همواره بصورت ارث از پدر به پسر رسيده استآبادی درتمام دوره های افشاريه، زنديه، قاجاريه وپهلوی 

 حسين مالباشی که امام جمعه اصفهان ميبوده، يعنی مير محمد حسين سلطان العلماء، که از ايادی نزديک نوه مير محمد
 .انگليسی ها بود در زمان جنگ ايران و روس فتوای جنگ و جهاد با روسيه را صادر نموده است

 به تهران )اصفهان(از اسپهان  را خانداناين  شاه را ساخته بود بفکر افتاد تا شخصی از) مزگت( که مسجد فتحعليشاه
 همان ابتدا يکی از شايد اين اقدام هم به سفارش انگلستان بوده تا از.  سمت امام جمعگی را بعده بگيرد تافرا خواند

 .اعضاء خانواده خاتون آبادی را اختيار خويش نگاه دارد
ست داده بود زير نظر عمويش ميرزا  سالگی پدر را ازد٩ميرزا زين العابدين که بعد ها پدر زن مصدق شد که در 

 .  را به عهده داشت بزرگ ميشود)مزگت (که نيابت امامت مسجد مرتضی صدر العلماء
طئه نابودی فتحعلی خان اعتماد الدوله را به ومال باشی، يعنی همان مير محمد حسين خاتون آبادی در زمان صفويه ت

 .سفارش انگيسی ها و با دسيسه فراهم مينمايد
داماد مجلسی (محمد مهدی از خاندان خاتون آبادی، پسر مير مرتضی، پسر مير محمد مهدی، پسر مير محمد صالح مير 

از کار های .  سال تمام امام جمعه تهران در مسجد جامع سلطانی ميبوده است٣٧)  و پدر مير محمد حسين مال باشی
 .ط او با بيگانگان ميبوده استزيانبخش او روبرو شدن با ميرزا ابولقاسم قائم مقام و ارتبا

 .نماينده انگلستان به او ياد ميدهد که رواج بدهند مردم در کوچه و خيابان بر عليه قائم مقام بدگوئی کنند
ميرزا ابوالقاسم . از آنجا که شاهان و سران قاجار در کنار حرمسرای زنانه خود به پسران نيز بسيار عالقه نشان ميدادند

مد مهدی چون آب و رنگی داشت مامورين بريتانيا تصميم ميگيرند از او بعنوان طعمه برای جلب حبرادر زاده مير م
اين بچه آخوند در عبا و عمامه با تعليماتی که گرفته بود در نگاه اول نظر فتحعليشاه را جلب . فتحعليشاه استفاده کنند

 . ميکند
القاسم را سر خری بزرگ برای خود می بيند واو را به عتبات مير محمد مهدی وقتی که از اصفهان بر ميگردد ميرزا ابو

 . روانه ميکند
 ميرزا - کار گزار استعمار–کمپل و زير مختار انگليس، کلنل فرانت کاردار سفارت انگلستان، ميرزا آقاخان نوری 

ر انگيختن افواج آذربايجانی و کودتا با ب. ابولقاسم امام جمعه تهران گردانندگان اصلی کودتا عليه امير کبير ميبوده اند
ولی وقتی مردم از قضيه با خبر ميشوند گردانندگان کودتا با دسيسه ديگری ورق را بر ميگردانند . نظاميان آغاز ميشود

 .و خود به خواباندن شورش ميپردازند
ام الدين ميرزا  که در دو پسر بنام های سيد علی حس. ميرزا سيد زين العابدين دختر ناصر الدين شاه را به زنی گرفت

 .نوزده سالگی به مرض خناق درگذشت و سيد جواد ضياالدين ميرزا، ظهير االسالم که نياز به معرفی ندارد
اسماعيل رائين که با دقت فراوان به جمع آوری آگاهی ها راجع به اعضاء فراموشخانه و فراماسون تدارک ديده اسم 

ملکم خان که مکتب و مرام فراماسونی را به ايران آورد با . ف ششم مينويسدسيد زين العابدين امام جمعه را در ردي
 .آوردن زين العابدين امام جمعه به فراموشخانه ديگران را گول زد و عضو فراماسون نمود

 سال با مصدق ۶۴وی . تاريخ ازدواج مصدق با زهرا ملقب به ضياء السلطنه دختر ميرزا زين العابدين مشخص نيست
مصدق بدليل اينکه در مجالس جای باالتری را کسب کند و مردم به پايش بلند شوند با زهرا ازدواج ميکند . نمودزندگی 

 .تا به فخر الدوله نامزد اول و خانواده او تفاخرکند
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او در . لک، مال، و ثروت احتمام ميورزيد به جمع آوری ُمهمصدق در سمت مستوفی خراسان در زمان مظفر الدينشا
وی با مادرش نجم السلطنه و دائيش فرمانفرما در يک .  مشروطيت بصورت فئودالی بزرگ قداره بندی ميکرداوائل

 .رديف قرار گرفته بود
 :  مالک بزرگ وجود داشت که خانواده مصدق در زمره آنان بودند٩٣در آن زمان

 )شوهر خواهر مصدق(حضرت اقدس واال آقای عضد السطان 
 )خاله مصدق( عليا شوکتها حضرت مستطاب عليه حضرت 

 )دائی مصدق(حضرت واال آقای فرمانفرما 
 )برادر زن مصدق( حضرت آقای امام جمعه 

 )برادر شوهر مادر مصدق(جناب حاجی ناصر السطنه 
 )ميرزا حسين برادر مصدق(جناب مستطاب اجل آقای وزير دفتر 

 )مادر مصدق( حاجيه نجم السطنه 
 )ن مصدقبرادر ز( جناب ظهير االسالم 
 )ميزرا فضل اهللا شوهر مادر مصدق(جناب وکيل الملک 

 جناب مصدق السطنه
 

سلطه خود را بر اداره ) ١٨٩٩دسامبر  (١٢٧٨انگلستان برای تربيت ايادی خود با تاسيس مدرسه ای سياسی در سال 
 .امور ايران بنيان گذاری ميکند

افتد معلمين ی تاد در جلسه های متعدد کالس موثر واقعی مآز آنجا که تکرار و بخصوص تکرار مطالب توسط معلم و اس
اين مدرسه مرتبا تکرار مينمودند که روسيه دشمن ايران است و انگليس دوست ايران و همچنين تاکيد داشتند که ملت 

 .داردايران برای مقابله با دشمن پر قدرتی مانند روسيه و ترقی و پيشرفت هيچ چاره ای جز وابستگی به انگلستان ن
 و لذا ميخواست ضمن اينکه از اين مدرسه فارغ التحصيل گردد دمصدق تمايلی برای پرداختن حق التحصيل نشان نميدا

ولی با توسل به خاندان خود ميرزا حسين خان موءتمن الملک  تحصيل را از منزل و نه از کالس درس ادامه دهد که 
 البته انگليس بر آن بود که . گرفت و نظر مصدق تامين نشدکاء الملک جای موءتمن الملک راذمحمد علی فروغی 

مذهبيون فاصله گرفته است را پرورش دهد و مصدق که از نواده ماليان بود از برنامه های پشت پرده نا زگروهی که ا
 .کينه فروغی و مصدق از همين جا آغاز گرديد. آگاه بود و مبارزه ميکرد و لی حريف قوی تر از او ميبود

ق که به معنی واقعی کلمه بيش از اندازه زياده طلب بود و بدنبال چيز هائی ميرفت که،استحقاق،  شايستگی و لياقت مصد
وی که به هيج قاعده و قانون اعم از اخالقی، . نواع نيرنگ و حيله متوسل گردداآنرا نداشت ناچاربوده است که به 

بعد از قتل اتابک که اولين تجربه . مذهبی، اجتماعی و غيره پايبند نبود با دسيسه و نيرنگ به مقصود خود ميرسيد
 نمايندگی مجلس از  به همين حيله و گرچه در زمان انتخاب به.سياسی موفق مصدق بود بفکر وکالت مجلس افتاد

 سال داشت با توسل به اين و آن و فشار سلطنه ها و الملک ها و از جمله شاهزاده سلطان حسين ٣٠اصفهان کمتر از 
 .کردن به پارلمان راه پيدا  انتخاب شد ولیميرزا نيرالدوله حاکم اصفهان

ريان که لباس مشروطيت پوشيده بودند در طول مبارزه با استبداد و خواستگی مشروطيت عده ای از مستبدين و دربا
وارد انجمن هائی مانند آدميت و انجمن مرکزی، مجمع انسانيت که مصدق نايب رياست آنرا بعده داشت شدند و خيانت ها 

 .کردند که هنوز ادامه دارد
ديبا به فرانسه لحسن ابه ناگهان و با عجله ايران را ترک نموده و به همراه برادرش ابو) ١٩٠٩ (١٢٨٧مصدق در سال 

  نمیمصدق علت اين سفر را که ممکن است از ترس تسلط قريب الوقوع مشروطه خواهان بوده باشد عنوان. ميرود
در حاليکه متاهل بوده و مادر و فرزندانش را گذاشته و . بعدا ادعا داشته که برای اخذ دکترا کشور را ترک کرده. نمايد

 اموال و امالکش به ديگران سئوالی است که دنای سوزان زمستان و واگذار نموفرار ناگهانی مصدق در سرم. رفته بود
 .مصدقيون جواب آنرا بهتر ميدانند

ثبت نام او در مدرسه نوشاتل سوئيس در وسط سال تحصيلی در حاليکه مدرک درستی در دست نداشته از معجزه هائی 
 مدرسه نوشاتل جائی ميبوده که انگليسی ها بعضی ايادی .است که مصدق ميتوانسته آنها را پيش بينی و پيشگوئی نمايد

 .خود را در آنجا پيدا کرده اند
وی که از راه رشت به انزلی و . مجبور بودم برای دريافت تذکره از شاه اجازه بگيرم: مصدق در تقريرات خود مينويسد

 دريافت داشته بود تا  نامه این در تفليسبه پاريس آمده بود قبل از حرکت از ممتحن السطنه البرز ژنرال کنسول ايرا
 .حواله حقوق او از وزارت خارجه توسط حاج دبير الوزاره متصدی کار های مصدق انجام گيرد

 .  بر اساس نوشته های خود مصدق در زمان فرارش به پاريس سعد الدوله وزير خارجه بوده است
نوشته شده بود و آگاهی ) وزير ماليه وقت(ستوفی الممالک مصدق با نامه جعلی و خالف واقع وزارت ماليه که توسط م

با ارائه . ميداد که مصدق بورسيه دولت است در مدرسه به عنوان مستمع آزاد قبول و سپس در امتحانات شرکت مينمايد
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ايران وی در ابتدا از ارائه مدرک پايان تحصيل در . اين سند جعلی به انستيتوی مطالعات سياسی پاريس وارد ميشود
معاف شده است، از گذراندن امتحان زبان فرانسه که اجباری بوده معاف شده است، مدتی بعد از آغاز سال تحصيلی در 

اين فقط به اين دليل بوده که در نامه . مدرسه پذيرفته شده وضمنا ملزم به حضور مرتب در سر کالس ها نبوده است
اين قضيه باعث ميشده که استادان نمره های ارفاقی به او . ا نداردوزارت ماليه ادعا شده قصد دريافت سند تحصلی ر

 . !!بدهند زيرا تصور ميکردند فقط برای ارائه به دولت ايران است
اما شواهد نشان ميدهد مصدق بسيار هم مشتاق بوده تا مدرک دريافت نمايد زيرا بالفاصله به نوشاتل رفته و با ارائه 

و چون مدرک ايرانی .  ميشود با حيله و نيرند به مدرسه نوشاتل سوئيس وارد شودهمان مدرک وزارت ماليه موفق
 .ميکند) سوء(نداشته از مدارک جعلی پاريس برای ورود به نوشاتل استفاده 

ره پس از پنج ماه اقامت در ايران همراه خانواده دوبا. مصدق بعدا به همراه دکتری بنام اعلم الدوله به تهران بر ميگردد
ولی مصدق زن و مادر و فرزندانش را در فريبورگ ميگذارد و برای ظاهرا گذراندن امتحان . به سوئيس بر ميگرددبه 

 . به ايران برگشته است١٩١١اقامت مادرش در سوئيس زياد طول نکشيده و از قرار در بهار سال . به پاريس ميرود
مصدق دهند و شرط الزم فقط تهيه پايان نامه ميبوده است چون برای دريافت تز دکتری لزومی نداشته شاگردان امتحانی ب

سفری به ايران ميکند و با . را برای نوشتن تز دکتری انتخاب ميکند" وصيت در حقوق اسالمی"جزوه ای در مورد 
کمک فردی بنام علی اصغر ماجدی و محمد علی کاشانی در مدت کوتاهی تز دکترا تهيه ميشود و آنرا توسط يکی از 

بقرار نوشته های خود مصدق  شمس العلماء قريب نيز در تهيه تز دکتری . ان دانشگاهی به فرانسه ترجمه ميکنددوست
 .به او کمک کرده است

در نامه ای که نويسنده کتابی که در زير معرفی خواهد شد از انستيتو مطالعات پاريس استعالم کرده آمده است؛ 
 و ١٩٠٩ و ١٩٠٨الع ميرساند که آقای محمد مصدق طی سالهای تحصيلی  به اط١٩٨٣بازگشت به نامه اکتبر  به "

 دانشجوی مستمع آزاد علوم سياسی بوده و در بخش اقتصاد وماليه ثبت نام نموده بوده است اما تحصيالتش را ١٩١١
 ." در مدرسه علوم سياسی به پايان نــــرسانده است

فرانسه رابه سکوت محول ميکنند و غالبا چنين وانمود ميکنند که طرفداران مصدق متفق القول تحصيل او در سوئيس و 
 .کار آموزی وکالت شرط ضروری برای دريافت مدرک دکترا بوده است

بنوشته خود مصدق تحصيل تابعيت سوئيس مستلزم اقامت سه ساله ميبوده و ميدانيم که وی در زمان گذراندن کار 
 .له و نيرنگی بوده تابعيت سوئيس را برای خود کسب کندآموزی در دادگاه ها توانسته است با هر حي

او که در گذشته بدليل . مصدق وقتی به ايران بازگشت تمام ايادی انگليس مواضع حساس سياسی را در گرو خود داشتند
ده  افتضاح های گذشت با آنان همصدا شزمخالفت با سياست انگليس مجبور به فرار از ايران شده بود برای جلوگيری ا

 . نماند بزرگ بينی ميبوده تا از غافله عقبميدانيم که يکی ديگر از محرکين او حس جاه طلبی و خود .بود
با خارج شدن محمد عليشاه از صحنه . را به عنوان رهبر و سرمشق انتخاب کرد) دائيش(عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 

د شخص متنفذی بنام عبد الحسين ميرزا فرمانفرما بزرگترين که ديگر رو دربايستی ها مفقود و پايمال شده بود و با وجو
 خود به فعاليت -)جان(-باند سياسی انگليس مصدق تغيير جهت داده و خود نيز بصورت يکی از از اعضاء فعال دائی

 .پرداخته است
ه به دوجلد کتاب جامعی مصدق از اين زمان به بعد در خدمت انگليسی ها قدم برداشته و بقيه ماجرا را ميتوانيد با مراجع

 .با کوشش علی صالحی گرد آورده بخوانيد شمشيری یدهکه آقای م
 
 
 

 . تحصيالت و اخذ تابعيت سوئيس پايانزندگی نامه محمد مصدق از تولد تا: اقتباس از کتاب
 .رمائيدمينمايد با اينجانب تماس حاصل ف برای تهيه اين کتاب که خواندن آن را به عموم ايران دوستان سفارش
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