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 خواه والی مشروطه 1

کردن صنعت نفت و دوران  های ملیسیاستمداری محمد مصدق در سالی  شیوه 

میهن نخست مواضع  بر  او  ایستادگی  و  در دوستانه وزیری  اظهاراتش  همچنین  و  اش 

ای برگزار شد در زندگی سیاسی او سابقه   1332ی او در پاییز  دادگاهی که برای محاکمه

 1299و زمستان سال  زییمصدق در پادکتر محمد  1به عمر بیش از چهار دهه داشت. 

نشان داد    1299. مقاومتی که مصدق در برابر کودتای  فارس بود  التیا  یوالخورشیدی  

رویارویی   برای بود    ی مقدماتی و مواضعش در برابر دولت سید ضیاءالدین طباطبایی آزمون

از   جهانیای  ه گستربا شدت و    خورشیدی ی سی  که او در اوایل دهههایی  آزماییبا توان

گذراند دوره.  سر  والیدر  نام ی  به  نفر  دو  فارس  در  او  دستگردی گری  وحید  های 

تاجروزنامه و  آبادهنگار  شاعر  مشروطه  ای االدبا  »والی  را  مصدق  نامیدند.  محمد  خواه« 

 ؟بوددکتر مصدق در این زمان چقدر به اصول مشروطیت وفادار 

فاصله سالدر  سیاسی  ورشیدی خ  1288تا    1284های  ی  اجتماعی  -جنبشی 

ی آن شکل مشهور به انقالب مشروطه سبب تحولی فراگیر در ایران شد و در نتیجه 

حکومت از سلطنت مطلقه به دولت مشروطه تغییر یافت. مجلس شورای ملی تشکیل  

وقتی   2ها و مطبوعات شروع به فعالیت کردند. ای از احزاب، سازمان شد و طیف گسترده

مورخان  برخی  تعبیر  به  نبود،  مشروطه  روزهای خوب  شد  فارس  ایالت  والی  مصدق 

زمستانِ مشروطه بود، تقریباً پانزده سال از امضای فرمان مشروطه   1299زمستان سال  

احمدشاه قرارداد  گذشت و سه دوره مجلس شورای ملی ایران تشکیل شده بود و  می 

دانست.  ی نمایندگان مجلس می اب آن را وظیفه کرد و تصمیم در برا امضا نمی  1919

، تشدید شده بود  فشارها برای تشکیل مجلس چهارم از هر سو  1299در سال  از این رو  

. این  در مجلس تصویب شود  1919قرارداد    کهنیت  این  ها با  ویژه از سوی انگلیسی به

 منتهی شد.    1299زمستان به کودتای اسفند 
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و   ادامه  پرداختدر  از  فعالیت پیش  به  از ن  موجز  گزارشی  شیراز  در  مصدق  های 

های او در بستر آید و بعد فعالیتی پانزده ساله میزندگی سیاسی مصدق در این دوره

 سیاسی و اجتماعی وقت در شیراز بررسی خواهد شد. 

 

 یک
امضا کرد و    خورشیدی   1285مرداد  در  شاه قاجار فرمان مشروطه را  مظفرالدین 

حکومت  ی دهخدا آمده است  نامه نخستین مجلس شورای ملی افتتاح گردید. در لغت

به   نیدر آن وضع قوانو    گیردقرار می  که مقابل استبداد  است  حکومت  یمشروطه نوع

مجر  و  ی )شور  نیمجلس  ای  مجلس  ی ه عهد و  قوان  ی سنا(  است  نیآن  و   .دولت 

میخواه  مشروطه اطالق  فردی  که  به  مشروطهشود  خواهان ،  طلبمشروطه،  طرفدار 

ی است. از پسِ انقالب مشروطه کشور و استبداد  ی حکومت قانون و مخالف حکومت فرد

 یافت. ایران دارای قانون اساسی و عدالتخانه شد و مفهوم »مردمِ دارای حق« معنا 

سال بیست در  جوانی  مصدق  محمد  مشروطه  انقالب  و وچنهای  بود   دساله 

های موفقیت .  کردرا همراهی می  الممالکی حسن مستوف  رزایمثل م  یخواهانمشروطه

خواهان و تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شور و اشتیاق  مشروطه

ی مادرش به کشاورزی و آبادانی فراوانی در او ایجاد کرد. آن وقایع جوانی را که به گفته 

به داشت  عالقه  این    دهات  حین  در  کرد.  تبدیل  مردم  حقوق  مدافع  سیاسیِ  فعال 

آمد که مصدق با بعضی از اعضای فامیل در سیاست اختالف نظر ها پیش میفعالیت 

 مصدق  غالبْ  یِستی ونال یدوره بود که در چارچوب حس ناس  همیندر طول    1پیدا کند. 

دموکرات  ی اد یبن  ییهادرس نگرش  و  گرفت  ذهن  کیفرا  وقتی    2شد.  ی زیریپ  اشدر 

گرفتنِ مقام  ی برعهده خود را آماده  حرف از انتخاب نمایندگان مجلس اول شد مصدق

های مختلف دید، زیرا او پیش از صدور فرمان مشروطیت در انجمننمایندگی مجلس می 

خوانده بود. نمایندگان   فعال بود و در راه مشروطیت خوب کوشیده و خوب هم درس

ماده دوره موجب  به  اول  نظامنامه ی  شش  و  ی  اشراف  طبقات  بین  از  انتخابات  ی 

 
 . 86و  85صص  ،1388اتحادیه،   1
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ی شدند، مصدق در طبقه می شاهزادگان و تجار و مالکان و روحانیان و اصناف انتخاب  

قطارانش  گرفت و تنها مانع سن و سالش بود، اما از میان هم اشراف و مالکان جای می

ند که هنوز سی ساله نشده و برای نمایندگی مجلس اعالم آمادگی کرده کسانی بود

اما روزی   .اصفهان را انتخاب کرد  نمایندگی  وبودند. از این رو او هم دست به کار شد  

  ی مصدق به دلیل صغر سنشد اعتبارنامه ی نامزدهای مجلس بررسی می که اعتبارنامه 

 اول راه نیافت.  به مجلس و به این ترتیب او 1تأیید نشد 

شد، هدف این مجمع دفاع از آزادی و  مجمع انسانیت  عضو    پس از آن مصدق

الممالک رئیس مجمع و دو نفر دیگر تشکیل مرکز اتکایی برای مشروطیت بود. مستوفی 

ی استبداد صغیر رئیس مجمع شدند. چندی بعد دورهبود نایب   که یکی از آنها مصدق 

  م یکه مجلس را به توپ بست تصمپس از آن  چندکر یقاجا  شاه یمحمدعلآغاز شد.  

داشته باشند که خود   یکند که مجلس  یبرپا کند و مردم را راض  ی گریگرفت مجلس د

قائم  را  شاه  آن  نام  و  باشد  زمان    نهاد.  یکبر  یدارالشورامقامش  این  فرمان در 

 ا یرا جو  مصدق   تیکه رضاآن   ی که در آن ب  دی رس  مصدقشاه به  محمدعلی  سِ ینودست

. ه بودکرد  ی یا همان دارالشورای کبری دولت  ی مجلس شورا  ی شود او را مسئول اداره

و برادر ناتنی    شاه   کیمشاور نزد  که  الدوله حشمت  ی به توصیه کار    نیبعد معلوم شد ا

از   مصدق   2داده شده بود.   بیترت  مادر مصدق  السلطنهو به درخواست نجم بود    مصدق 

وضعیتی که در آن قرار گرفته بود ناخرسند بود و فقط در یک جلسه از آن مجلس  

خواهان از ایاالت و والیات ایران بلند کم صدای اعتراض آزادی فرمایشی شرکت کرد. کم 

ای که در آن گیر افتاده بود تصمیم گرفت راهی برای خالصی از مخمصه  شد. مصدق می 

 شروع به تحصیل کرد.ی علوم سیاسیِ پاریس  رفت و در مدرسه  اروپا شود. به فرانسه

ای بود که تا باری، پس از مدتی بیمار شد و ناگزیر به ایران بازگشت. این آغاز بیماری 

ی نقاهتش در ایران و مقارن پس از گذراندن دوره مصدقپایان عمر همراه مصدق بود. 

اش راهی سوئیس شد، او  با خانواده  ی تحصیل همراهبا انحالل مجلس دوم برای ادامه

 
1 Ibid, p 8. 
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ی دکترای خود دفاع کرد دانی جوان بود که از رسالهسه سال در سوئیس ماند، حقوق 

  1به ایران بازگشت.   1293و در اردیبهشت 

احمدشاه قاجار که به سن بلوغ رسیده بود رسماً پادشاه ایران شد.   1293در تیرماه  

اش فرمان برگزاری انتخابات دور گیری ش از کناره ی ایران پیالسلطنهناصرالملک نایب

در   کرد.  را صادر  مجلس  با حضور   1293آذرماه    14سوم  ملی  شورای  مجلس سوم 

احمدشاه آغاز به کار کرد. اما عمر این مجلس نیز بسیار کوتاه بود، جنگ جهانی اول  

فرهنگی و های  در تهران ماند و مشغول فعالیت   ها مصدق آغاز شد، در طول این سال 

مدرسه نویسنده سیاسی شد. مدتی مدرس  این دوره  در  و  تهران  علوم سیاسی  ای  ی 

از   نوشت  کتاب و رساله  نیچندی او بر مفهوم »قانون« متمرکز بود،  اندیشه  پرکار بود،

کتاب فرانسو  یجمله  زبان  مرتکب جرا  یکسان  ی درباره   ی به    شدند،ی م   یاسیس  م یکه 

در   یدولت در قبال تخلفات کارکنان دولت و حقوق پارلمان  تی مسئول  یدرباره  ی ارساله

قوان  ی درباره  زین  ی گرید  یرساله  و  رانیا مصدق   ی هادغدغه.  نوشت   یمال  نی اصول 

مطالعه و حفظ    ی نهیآوردن زمبا هدف فراهم  یسندگیو نو  یحقوق  ی هات یفعال  ی درباره

به   نسل جوان  ی به طور خاص و برا  ی اسیعلوم س   انیدانشجو   ی برا  رانیا  ی اساس  ن یقوان

 ینسل جوان را از حقوق اقتصاد  کردیتالش م  در این دوران  . اوشدیطور عام دنبال م 

 2. سازدخود آگاه  ی اسیو س

شهریورماه   احمد وثوق   1295در  گرفت.  برعهده  را  کابینه  مسئولیت  الدوله 

السلطنه و نیز به پیشنهاد قوام  مصدق الدوله وزیر مالیه شد و  السلطنه برادر وثوققوام

قوام مادرش، معاون  مالیه شد. در دورانی که مصدق اصرار  معاون   السلطنه در وزارت 

مالیه بر عهده    یدفتر حسابرس  یتریاز جمله مد  ی گری د   ی هات ی مسئول  بود  وزارت  را 

رش را با به کارش ادامه داد. او کا  ر ی نظر چند وز  ریگرفت و چهارده ماه در آن مقام ز

 اری بس  ی هاسهیها و دسرا با وجود مخالفت امر  نیکامل وزارتخانه آغاز کرد و ا  ی پاکساز

را مرسوم   یماتاکشور اقد  یبهبود امور مال  ی انجام داد؛ او برا  یجان  دیتهد  ودِبا وج  یو حت

  سببرا به    ی ارفت که افراد برجسته  شیپ  ییبود و تا جا  سابقهی کرد که تا آن زمان ب
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تعق  زیفسادآم  ی کارها حت  یقانون   بیتحت  او  کشاند.  دادگاه  به  را  آنها  و  داد    ی قرار 

   1مادرش صادر شده بود امضا کرد.  ی هااتیمال یبررس ی را که برا ی دستور

فعال شد که در   در ایران   مجازات  یته یکم به نام    یتیها جمعسال  نیدر طول ا

عقب   ی هاهیاعالم نت  یماندگخود  را  پوس  ی جهیمملکت  کشور   ی ده ی افکار  رجال 

.  دانستی م   سریم  نی برداشتن خائن   انیرا فقط با از م   یو تحقق حکومت مردم  دانستی م

طنه  لالسقوام  ناربرکنار شوند در ک  دیکه با   یرانیمددر فهرست    هاه یاعالم  نیاز ا   یکیدر  

نام برده شده بود.   ه«یالطنه، معاون وزارت ملالساز »دکتر محمد مصدق   گرید  شماری و  

 د ی جد  ی هیمال  ریوز  میخود را تقد  ی استعفا   زید و مصدق نکرالدوله استعفا  سرانجام وثوق

باید حمله  2کرد. این تهدید جانی  را عالوه کرد، چند سالی  بر  به مصدق  قلمی  های 

های قلمیِ نگارِ جوانسال سید ضیاءالدین طباطبایی به مصدق حملهشد که روزنامهمی 

آوری شرایط سیاسی را برای مصدق دشوارتر زد و تابها میکرد و به او تهمتتندی می

ی مجازات تشکیل نوشت در آن سالی که کمیته   در خاطراتش  بعدها مصدق   3کرد.می 

شد و امنیت جانی برای کسی نبود دو مرتبه در معرض سوءقصد قرار گرفته و نزدیک 

در مقام   ی درخشان مصدق با تمام این اوصاف، کارنامه   4بوده جانش را از دست بدهد. 

معاونت وزارت مالیه سبب شد او عنوان »مرد فسادناپذیر مالیه« را به دست آورد. اما  

سامانی سیاسی و اضطراب روزافزون سبب  های قلمی به مصدق و خطر جانی و نابه حمله

تصمیم   مصدق   1298ماه  شد بیماری مصدق شدت بگیرد و در بستر بیفتد. در فروردین

  5گرفت بار دیگر به اروپا برود و رفت. 

 
1 Diba, p 19. 
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های پس از پایان جنگ جهانی اول بود و پربیراه نیست اگر بگوییم در کنفرانس  سال 

قدرت ، و در پی بهصلح ورسای جهان میان برندگان جنگ تقسیم شده بود. در این زمان

اکتبر سال  رسیدن بلشویک اتحاد جماهیر شوروی در روسیه و    1917ها در  تشکیل 

تدارک  های سیانگل  سوسیالیستی،  برا  طیبودند شرا  در  در   1919قرارداد    ی امضا  ی را 

 بزرگ در باغ قلهکِ   یجشن  1298  رماه یت  های شبی گرم از شب   در.  کنند  ا یمه  رانیا

  س یو انگل  رانیا  1919  قرارداد  زجشن سرآغا  نیا  .محل سفارت انگلستان برپا شد  تهران

ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. او پیش   احمدشاهسه روز پس از این ضیافت  1. بود

حیرت اقدامی  در  رفتنش  وزارت از  رأس  در  را  مصدق  دایی  پسر  فیروز  شاهزاده  آور 

ی اجرای  خارجه منصوب کرد. شاه که رفت فیروز برای مذاکره با دولت انگلیس و نحوه

ا بود  امضا  در شرف  که  داشت. قراردادی  تام  واقع دست  2ختیار  قرارداد  در  اندرکاران 

بودند؛    1919 تن  رئوثوقسه  که  فازهشا،  بود  الوزراس یالدوله  شاهزاده   روزیده  پسر 

صارم عبدالحسین  شاهزاده  و  بود  فرمانفرما  بود. میرزا  عدلیه  وزیر  که  از   الدوله  پس 

  1298مرداد    17در  قلعه، سرانجام  مذاکراتی محرمانه در شمیرانات تهران در ییالقِ پس

نگار  در این میان روزنامه   3متن قرارداد ایران و انگلستان امضا شد.   1919اوت    9برابر با  

وزیر بود، جوانی که هیچ سمت انی رابط اصلی بین سفارت انگلیس و شخص نخستجو

رسمی نداشت، اما در تمام جلسات محرمانه حضور داشت، او سید ضیاءالدین طباطبایی 

  4بود. 

  صبح نوشاتلی  در نوشاتل سوئیس بود، خبر قرارداد را در روزنامه  آن زمان مصدق 

روز چند نفری از آشناهای ایرانی به دیدارش زظهرِ همانبعدا  5یست.تمام روز گر  خواند و

خوانی و گریه و این بساط تا چند روز ادامه  جمعی تا شب افتادند به روضهآمدند و دسته
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 ی قرارداد بوبا اعالم خبر امضای این قرارداد در ایران نیز بلوایی به پا شد، این    1داشت.

نگاران زده شده بودند. روزنامه ایرانی وحشتهای  خوانده. درسدادی م  یتعفنِ مستعمرگ 

چکامه شاعران  نوشتند،  سیاسی  نقدها  نیروهای  با  همراه  و  سرودند  اعتراضی  های 

 رزایم  الدولهپس از استعفای وثوقسه روز  الدوله را به سمت استعفا سوق دادند.  وثوق

را که هنوز   مصدق شد و    الوزراس یرئ  بود  خواهی و آزاد  گرایکه ملّ  رالدولهیخان مشحسن

مشیرالدوله سیاستمدار لیبرالِ شریفی کرد.    منصوب  هی عدل  ریمقام وز  هبود ب   س یدر سوئ

تابستان   2بود.   1919الوزرایی لغو کامل قرارداد  بود و شرطش برای پذیرفتنِ مقام رئیس 

هنوز خب   1299 و  ایران شد  راهی  عدلیه  وزارت  بر کرسی  نشستن  قصد  به  ر مصدق 

گری مشغول  نداشت که قرار است شش ماهِ پیشِ رو در ایالت فارس به خدمت والی

 شود.

 

 دو
م ناصرالد  ی انه یاز  ا  به  رانیا  کشور  قاجار  شاه نیسلطنت   ت یوال   23و    التیچهار 

های ایاالت را تقسیم شده بود که به لحاظ اهمیت سیاسی وزن برابری نداشتند. والی

انتخاب می کرد. پس از انقالب مشروطه برای  پادشاه و حکام والیات را وزارت داخله 

درباره  ملی  شورای  مجلس  در  ایران  در  بار  قانونمند نخستین  کشورِی  تقسیمات  ی 

قانون   ا  ل یذ  ی کشور  ماتیتقس مباحثی طرح شد.  در   ات«یو وال   االتیعنوان »قانون 

نیز برقرار بود. بر اساس این قانون    1299و تا سال    دیرس  بیبه تصو  1286  ی د  8  خیتار

و  فارس  التیا؛  ستانیخراسان و س  التیا؛  جانیآذربا  التیعبارت بودند از: ا  ایران  االتیا

    3.کرمان و بلوچستان التیا بنادر؛

شد که دایی او عبدالحسین  وارد شیراز شود چهار سالی می   که مصدق پیش از آن 

فرمانفرما به سبب اوضاع سیاسی، تغییر   1299میرزا فرمانفرما والی فارس بود، در پاییز  

 
 . 49افراسیابی، ص   1
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ها با فرمانفرما و از  انگلیسی  سیاست انگلستان در ایران و در نتیجه تغییر رفتارِ حمایتی

اش از این مقام استعفا کرده بود. گری نارضایتی مردم فارس از والیتر به دلیل  همه مهم 

تا پیش از انقالب مشروطه در ایاالت و والیات ایران بعید بود مردم در انتخاب والیان و 

شد اعتنایی به حاکمان نقش یا نظری داشته باشند یا اگر در این باب صدایی بلند می

نمی مشرآن  انقالب  از  پیش  مثالً  شاهزاده شد.  که  شد  شایعه  شیراز  در  وقتی  وطه 

والیشعاع که  شیراز  بزرگان  شود،  فارس  والی  است  قرار  دوم  بار  برای  گری السلطنه 

نامه مستبدانه  در  بودند  نبرده  یاد  از  فارس  را در  به عین ی شاهزاده  الدوله ای خطاب 

جازه بدهید ما  اند، االسلطنه حاکم فارس شدهصدراعظم نوشتند: »اگر حضرت واال شعاع

خانه و زندگی خود را ول کرده به والیات خارجه برویم، ما تاب حکومت ایشان را نداریم،  

خواهیم.« و مهتری را که بفرستید اطاعت داریم، ما ایشان را نمی  1سوای ایشان، اَدنی

عین  فضولیپاسخ  این  به  را  »شما  که  بود  این  نامه  این  به  کار؟« الدوله  چه  و   2ها 

که در میان بادهای تند    1299السلطنه هم دوباره والی فارس شد. اما در سال  شعاع

ی قاجار هنوز گاه نسیم  های پس از جنگ جهانی اول و استبدادِ محتضرانه سامانی نابه 

ها »به شیرازی   3«پس مشروطه نو شد فکرها  ازکه »وزید و از آنجا  خواهی می مشروطه

گری ان برکناری فرمانفرما و بعد مصرانه خواستار والیها کار داشتند« و خواهاین فضولی 

هایی که پای آن پر بود از مُهرهای اشخاص سرشناس ایالتْ  محمد مصدق شدند. تلگراف

دانست انتخاب والی شد. احمدشاه که خود را پادشاه مشروطه می درپی ارسال میپی

نخست مشیرالدوله  به  را  مشیرالدولهفارس  و  کرد  واگذار  که   وزیر  بود  این  نظرش 

وزارت»والی از  غیر  والیگری  هم  آن  است،  آقای کردن  است  زود  هنوز  فارس!  گری 

ی عدلیه از اروپا السلطنه به حکومت فارس برسد، من ایشان را برای وزارت جلیلهمصدق 

کنیم،  نشینیم، با هم همکاری میای است. دور هم می ام. آدم تحصیلکردهاحضار کرده

ها . اما نظر شیرازی 4ر فارس آن هم بعد از فرمانفرما کار مشکلی است« ولی حکومت د
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شان را به تهران تلگراف کردند. این بار مشیرالدوله شرط تغییر نکرد از نو درخواست

امنیت فارس را تضمین کند موافقم« و گذاشت که »اگر قوام الملکِ شیرازی شخصاً 

، از جمله نپذیرفتن  سابقه بی مصدق هم با شرط و شروطی    1الملک شرط را پذیرفت.قوام

شد و گرفتن قول همکاری از  مقرری هنگفتی که به طور معمول به والیان پرداخت می 

 گری فارس را پذیرفت.آقایان فارسی، مقام والی

تاریخِ  شنبه  به  مصدق   1299مهرماه    17روزی  محمدخان  السلطنه دکتر 

در اواخر عصر قاجار وظایف وحشم، با یک کیف دستی والی ایالت فارس شد.  خدمبی 

والیانِ ایران عبارت بود از ریاست ارتشِ مستقر در منطقه، برقراری امنیت عمومی و 

آوری غله، ساختن و ترسیم  جمع  ها، رسیدگی به اختالفات قبایل محلی،حفاظت راه 

فراهم مساجد،  و  بازار  دارالحکومه،  جمله  از  عمومی،  و  دولتی  امکانات بناهای  آوردنِ 

و   امالک  مرزهای  تعیین  دعاوی،  به  رسیدگی  بینوایان،  به  کمک  پرورش،  و  آموزش 

تر از همه وصول مالیات بر اساس عرف محل و نیز تشخیص خودِ والی.  ها و مهم حقابه 

عالوه، والی وظیفه داشت هر سال قسمتی از درآمد مالیاتی را برای دولت مرکزی به

به سایر شهرهای بزرگ  را  تولیدات محلی  از محصول غله و سایر  بفرستد و مقداری 

های دفتری و مخارج منتقل کند. دولت مرکزی هیچ دخالتی در پرداخت حقوق و هزینه

نمی ارتشیان  و  اداری  در  مستخدمین  و  عهده  کرد  به  مسئولیتی  هیچ  نیز  مورد  این 

شده در ایالت تأمین  های وصولها را والی از منابع محلی و مالیاتگرفت. این هزینهنمی

می می  والی  همچنین  هزینهکرد.  و  حقوق  و  بایست  سفره  مخارج  و  شخصی  های 

 2ها را نیز از همین منابع تأمین کند. مهمانی 

التی آغاز کرد نخستین فرمانش را صادر و روزی که مصدق کارش را در ارگ ای

ی ساعات حضور کارکنان دولت در ادارات را تعیین کرد و نیز بخشنامه کرد که کلیه 

 3کارمندان ادارات باید به موقع قانونی سر کار خود حاضر و به موقع قانونی خارج شوند. 

ی در بودجهی اول حضورش در ارگ ایالتی که همان ارگ کریمخانی بود  و در هفته
 

 . 192استخر، ص   1

 .302و  301فرمانفرمائیان، صص    2
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ی مالیه خواست و ی ایالتی فارس تغییراتی ایجاد کرد، او صورت بودجه را از ادارهحوزه

پس از بررسیْ پنجاه هزار تومان از مخارج غیرضروری کسر نمود، با وجودِ این، کارکنان 

کردند و کسر و ادارات دولتی در شهر به همان ترتیبِ سابق حقوق خود را دریافت می 

از دانشی که در آن   کوشید مصدق می   1حقوق کارکنان ادارات به وجود نیامد. نقصی در  

استفاده سال  بود  آورده  دست  به  اخیر  کهای  عملی  والی نی  مقام  در  را  قدرتش  و  د 

د که یک قاضی فدرال در ایالتی از سوئیس عمل نای اعمال کوبیش به همان شیوه کم 

آید در مکاتبات مصدق با اشخاص گوناگون در این دوره آنچه به چشم می  2کرد.می 

ی »قانون« است، محض نمونه وقتی حاکم آباده تقاضا کرد که مصدق تأکید او بر کلمه

پرداخت    باتیترتمقرری او را افزایش دهد مصدق در تلگرافی خطاب به او اظهار داشت: »

کف و  حکومت  تأد  لیحقوق  ح  ی هیو  هر  محلْحقوق  به  حرکت  روز  از  مطابق   اکم 

است و اختصاص به محل آباده ندارد.   هیوزارت مال  ی هی کل   باتیو ترت  یمتحدالمال رسم 

 3« است. یشده در همه جا مجر  یقانون ی ه یآنچه حکم کل

خواه« نامید وحید دستگردی شاعر و نخستین کسی که مصدق را »والی مشروطه

الشعراء دریافت کرده بود. دستگردی قب سلطان سخنور سرشناس بود که از احمدشاه ل

که در تهران   ارمغانی  فارس در مجله دو ماه پس از انتصاب دکتر مصدق به مقام والی

ی حاکم مشروطه با حاکم استبداد« و در شد مطلبی نوشت با عنوان »موازنهمنتشر می 

آن والیان دوران قبل از انقالب مشروطه، که آنها را »حاکم استبداد« لقب داده بود، با  

والیان پس از انقالب مشروطه، که آنها را »حاکم مشروطه« نامیده بود، مقایسه کرد. 

شان گاه خواهِ واقعی نبودند و تکیه ی مشروطه مشروطهوشته بود والیان دورهدستگردی ن

ی پنجاه سال حاکم استبداد ستمکاری نفوذ اجنبی بوده و در طول یک سال به اندازه 

های پس از انقالب مشروطه کسانی که کنند. به نظر دستگردی در سالو خیانت می 

ها تحصیلِ  کردن راهاند و با ناامن نان بودهنامند همدست راهزخود را حاکم مشروطه می 

داند حق دارد. ی ملّت اگر عصر استبداد را به از عصر مشروطیت می کنند و تودهمال می 
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ی استبدادند در ادامه دستگردی نوشت که والیان مشروطه در واقع همان والیان دوره

می  مشروطه  حاکم  را  خود  و  کرده  عوض  لباس  زعکه  به  اما  حاکم  نامند.  برای  او  م 

السلطنه حکمران کنونی  توان مصداق و مثلی پیدا کرد مگر »آقای مصدقمشروطه نمی

فارس«. سپس دستگردی از مصدق با صفاتی مثل »این مرد دانشمند، این مرد دانا، 

ی حکومت مشروطه غرض« یاد کرد و نوشت او نمونهشناس و بیاین مرد قابل، قانون

ی مصدق را در طبقات ان نشان داده و به نظر این نویسنده نمونه ی ملّت ایررا به توده 

توان یافت، اما ممکن است »در غیر این طبقه  اند نمی اعیانی که تاکنون حکمرانی کرده

عالقهنمونه  »اظهار  مصدق  به  و  یافت شود«  بزرگ  مرد  این  امید ی  و  نموده«  مندی 

   1بشنود.   داشت زود »بشارت اصالحِ« امور را در ایالت فارس

اش در ایالت گری ی والیهای فکری و عملی مصدق در دورهترین دغدغهاز بزرگ

ی ملل و قتل  ی ایران در جامعه الدوله نماینده ی سرقت اموال پرنس ارفع فارس مسئله 

الدوله از تهران به اروپا میرزا پسر ارباب کیخسرو بود. در مسیر کاروان پرنس ارفعشاهرخ 

ی ایالت فارس رخ داده و رسوایی بزرگی به بار آورده بود. قتل در حوزهاین سرقت و  

پرنس  قوام اموال  پیداشدن  برای  فارس  سرشناس  اشخاص  سایر  و  شیرازی  الملک 

میرزا بسیار همکاری و تالش کردند. اشخاصی به اتهام سرقت  الدوله و قاتالن شاهرخ ارفع

ی اجرای قانون داشت و  دام دغدغه و قتل دستگیر شدند و مصدق در این فقره نیز م

ی متهمان نکرد. ی برگزاری دادگاه از سوی دولت مرکزی اقدام به محاکمهبدون اجازه

مصدق در تلگرافی به دولت  الدوله به او برگردانده شد و  ی اموال پرنس ارفع بخش عمده 

و راجع به میرزا نیز به تهران ارسال شده  ی مرحوم شاهرخ اطالع داد که اموال مسروقه

ی اموال هم هر گاه آقای ارباب کیخسرو متقاعد شوند غرامت پرداخت خواهد شد،  بقیه 

میرزا اقدامی خالف قانون صورت خواهد در مورد قاتلین شاهرخو اعالم کرد که چون نمی

ی جنایی به او داده شود تا از مجرای قانون ی تشکیل محکمهگیرد منتظر است اجازه 

 2وند. قاتلین محاکمه ش
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ونقل زغال از کوهمره به شیراز حملدر شیراز زغال گران شد. در    1299در آذرماه  

شد و زغال با قیمت باالیی به اهالی  هایی می هایی وجود داشت، سوءاستفاده دشواری 

ی بلدیه دستور داد اعالنی انتشار دهند و در آن مصدق به ادارهشد.  شیراز فروخته می

تکلیف شود که با همان قیمتِ    1ها زغال تعیین شود و به تمام عالفقیمت واحدی برای  

قانون جدیدی وضع کرد: او اعالم کرد که سبب  همچنین    2شده زغال بفروشند. اعالم

ندارد ساکنین دهات برای ساکنین شهر زغال حمل کنند و مطابق با عدالت نیست که 

ی کاالهای ببرند. آن زمان بخش عمده ی آن هم سود  ها زغال را بفروشند و از کرایهعالف

از راه شیراز به سایر نقاط   3های مکاری شد و با دسته خارجی از راه بوشهر وارد ایران می

ی مکاری که از بوشهر شد. با دستور مصدق از آن تاریخ به بعد هر دستهکشور حمل می

ی آن بیاورد و کرایهشد از کوهمره زغال بار بزند، به شیراز  آمد موظف می به شیراز می 

ها تا حد را هم به نرخ معمول دریافت کند. با این کار مشکل حمل زغال و نارضایتی 

نرخ محل می  به  را  و کرایهزیادی رفع شد، خریدارانْ زغال  را خریدند  آن  ی معمول 

کشی نبود نه پولی گرفته شان حمل بار و کرایهدارانی که شغلپرداختند و از االغمی 

آمد متعلق به  های مکاری که از بوشهر به شیراز می یکی از دسته   4و نه االغی. شد  می 

از خانواده بود. پس از جنگ جهانی اول برخی کاالهای یکی  های سرشناس شیرازی 

ایران کمیاب شده و قیمت  به همین دلیل هر خارجی در  باال رفته بود و  شان بسیار 

شد. شخصی که د سود بیشتری نصیبش میرسیای که زودتر به مقصد می التجارهمال 

ی مکاری او را از حمل زغال  التجاره بود از مصدق تقاضا کرد که دستهصاحب این مال 

معاف بدارد تا چنین سود سرشاری را از دست ندهد. مصدق تقاضایش را رد کرد و به  

نمی قائل  بررسی صورتاو گفت: »تبعیض  بعد وقتی مصدق مشغول  روز  های شوم.« 

ی مکارِی او را به خواهش آن شخص دسته  5االیاله ل زغال بود متوجه شد که نایبحم
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این موضوع مصدق را بسیار ناراحت کرد، او احساس   1از حمل زغال معاف کرده است. 

اند و کرد آقایان شیرازی که روز اول به او قول همکاری داده بودند زیر قول خود زده

و دستور داد   2د، از این رو تصمیم گرفت استعفا کند تواند در فارس کار کندیگر نمی

چند ساعتی گذشت تا آقایان شیرازی   وسایل حرکتش را به مقصد تهران آماده کنند.

تصمیم دارد از شیراز برود. خبر که شدند    خبر بشوند که چه اتفاقی افتاده و مصدق 

یاله در حضور همه به مصدق االشمار زیادی از آقایانِ شیرازی به ارگ ایالتی آمدند، نایب 

تعهد داد که دیگر کاری برخالف مقررات نکند. مصدق پذیرفت و تا وقتی بر سر کار بود 

دریغ  دیگر شیرازی  هیچ کمکی  از  ایالتی  امور  پیشبرد  برای  و  نکردند  وعده  ها خلف 

در این رویداد روشن است که مصدق پناهی جز »قانون« ندارد و اگر قانون   3نکردند. 

شد کار کردن در فارس برایش  االیاله( زیر پا گذاشته می از سوی مجریان قانون )نایب هم  

 شد. ناممکن می 

ی مهم دیگری که مصدق در این دوران موفق به انجامش شد، برقراری صلح  مسئله

تاریخی میان سران عشایر قشقایی و انتخاب ایلخان جدید برای ایل بزرگ قشقایی بود، 

والیان فارس بس دشوار و تقریباً نشدنی بود. وقتی سپهدار رشتی   کاری که برای سایر

الوزرا شده بود از تغییر ایلخانی قشقایی در فارس مطلع  که پس از مشیرالدوله رئیس 

هم مانند والیان سابق در این کار پولی گرفته و سودی کرده، به   شد خیال کرد مصدق 

از او پرسید که »این کار با چه مجوزی همین دلیل تلگرافی برای والی فارس فرستاد و  

 ی قدر  ی اقدامات جناب مستطاب عال  نیکه ا  د ییاقرار فرما  دیباانجام گرفته؟« و نوشت: »

این جمله مصدق را بسیار    بوده است.«  هیدولت خالف رو  اءیخارج از نزاکت و به نظر اول

الوزرا نوشت: »این عبارت در مورد بنده  رنجاند. او در تلگرافی مفصل خطاب به رئیس 

مطابق   نامهنییآ ایبا قانون  دیعمل مأموران بامرحمتی بوده« و شرح داد که »کامالً بی 

انتخاب ایلخانی نه قانونی هست نه   قه  ، پس من طبق سابای نامه ینیآباشد، در مورد 

ام ایلخانی عمل کردم، این کار همیشه با نظر والی انجام گرفته و من که والی فارس
 

 .123مصدق، خاطرات، ص   1
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جدید قشقایی را منصوب کردم و برای این کار دفتر ایالتی، به جز صد و پنجاه تومان 

مملکت    رِیخبرای امور اداری، هیچ پولی دریافت نکرده است.« و در ادامه نوشت که  

انگیزی تا مفسدان میان خوانین فتنه   حکم صادر شود  نیا  درنگبی که    کردی اقتضا م 

ی الدوله ]سرکردهنکنند و دوباره این ایالت را دچار بدبختیِ نکنند، و شرح داد که صولت

ایل قشقایی[ ده سال بود که به ارگ ایالتی قدم نگذاشته بود و والیانِ پیشین راه درازی 

آمد. و در ند، اما در آن روز او با اطمینان خاطر به ارگ  پیمودند تا او را مالقات کنرا می

 ی مقتض   چیرا که ه  یتلگراف  یخود حضرت اشرف عالپایان مصدق نوشت که انتظار دارد »

فرما  جبران  مصدق دیینبود  از  بعدی  تلگرافِ  در  و  کرد  جبران  رشتی  سپهدار  و   » 

جمع طرف حقوقدانِ حواسالوزرا فکرش را نکرده بود که با یک  رئیس   1عذرخواهی کرد.

 است. 

 سه
ی مصدق در این دوران را بتوان در خواهانهاما بساکه بیشترین عملکرد مشروطه

در تهران صبح روز  برخوردش با حکومت کودتا و دولت سید ضیاءالدین طباطبایی دید.  

هوا روشن و آفتابی بود و مردم که از سروصدای شب    1299یکشنبه سوم اسفندماه  

ها بیرون آمدند و از کودتای شب قبل گذشته ترسیده بودند هراسان و دلواپس از خانه 

های رجال  ریختند در خانهها میمطلع شدند. از همان صبح بگیروببند شروع شد. قزاق

ی میرزای ولیعهد با شلیک اولین گلوله   کردند. محمدحسنرشان می سرشناس و دستگی

آباد گریخته بود. در سفارت انگلستان جشنی به پا بود و وزیرمختار گفت  توپ به فرح 

تواند به نفع انگلستان تمام شود. صدها تن دستگیر و پنجاه کالسکه و که این وقایع می 

و   2تصرفِ کودتاچیان درآمده بودب قبل به اتومبیل ضبط شد. تلگرافخانه و تلفنخانه ش 

تهران قطع شده و قریبِ سه روز این شهر که کرسی یکی  -در شیراز سیم تلگرافِ شیراز

ترین ایاالت ایران بود خبری از اوضاع پایتخت نداشت. اهالی شیراز هر کدام این از مهم 

می  تعبیر  نوعی  به  را  اپیشامد  تمام  مشترکِ  اضطرابِ  اما  که کردند.  بود  این  هالی 

تابی گذشت. روز ششم اسفند خبری و بی دانستند چه شده است، سه روز در بینمی
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تلگراف متحدالمال احمدشاه به شیراز رسید. شاه جوان در آن تلگراف نوشته بود که  

دوره »غفلتزمامداران  گذشته  بحرانهای  و  بودند  القید«  و  ایجاد کار  متوالی  های 

رکرده این  از  ضیاءالدین  اند،  سید  و  دهد  پایان  اوضاع  این  به  است  گرفته  تصمیم  و 

رئیس  مقام  به  را  و خدمتگزاری« است  الوزرایی منصوب طباطبایی که »شخص الیق 

 کند. 

این خبر مصدق را شوکه کرد، او تلگراف شاه را در فارس منتشر نکرد، چون به  

دانست.  ح مملکت« نمی نظرش »نه فقط اجرای تلگراف، بلکه انتشار آن را هم در صال

در  بعد تلگرافی برای شاه مخابره کرد و در آن هشدار داد که اگر تلگراف متحدالمال »

اغتشاش و انقالب خواهد شد و اصالح آن مشکل خواهد   یباعث بس  ابد یفارس انتشار  

دولت  در  نخواست  چاکر  ا  یخواهبود.  مکتوم   نیموجب  را  آن  تاکنون  و  انقالب شود 

مطاع  انتشارش الزم است امر جهان  تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه داشته، هرگاه  

 «. تلگرافخانه انتشار دهد کهمبارک صادر شود 

ای در کل کشور منتشر کرد ، سید ضیاءالدین بیانیه 1299اسفند    8دو روز بعد، در  

که در آن با لحنی انقالبی چند بار »هموطنان« را خطاب قرار داده و سیاست داخلی و 

خارجی خود را شرح داده بود، به اشراف و اعیان حمله کرده و آنها را زالوصفت و مسبب  

طیت معرفی کرده بود و نظرش این بود که »موقع فرا های مشرواز دست رفتن آرمان

رسید که عصر حکومت این طبقه سپری گردد«، در ادامه اظهار داشته بود که دست  

ی پرتگاه نجات شاهنشاه و دست قضاوقدر او را روی کار آورده تا ملّت و کشور را از لبه

چهارم به ملّت ایران  دهد و اینک اعتمادش اول به خدا، دوم به شاه، سوم به قشون و  

ی کارگران از مشقت  اش را »محو و انهدام مفتخواران و استفادهاست، نخستین وظیفه 

عدلیه که  بود  دانسته  الزم  و  کرده  اعالم  ایران  خویش«  یک بهی  و  گردد  نابود  کلی 

اداره»عدالتخانه بود  دانسته  و ضروری  گردد  تأسیس  مالیه هم  ی حقیقی«  کلی به ی 

ی معاصر« »محو گشته« و تشکیالت جدید برقرار گردد. همچنین اعالم کرده بود »بلدیه

بار پایتخت خاتمه دهد و جدیدی با تشکیالت وسیع دایر خواهد شد تا به وضع فالکت 

ز هر چیز و باالتر از همه قشون« باید تأمین و تجهیز گردد. سید ضیاءالدین اما »قبل ا

اش را شرح داده و اعالم کرده بود که کاپیتوالسیون اش سیاست خارجیی بیانیه در ادامه
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 د یکه در گذشته به اجانب داده شده است با   یازاتیاز امت  یبعضرا لغو خواهد نمود و »

من  « و با قلمی سرشار از اعتماد به نفس نوشته بود »رددواقع گ  دنظریاساساً مورد تجد

« و در انتها اظهار کرده بود که به دلیل  دارمیو انگلستان را اعالم م  رانی الغاء قرارداد ا

د داشت  خواه  «به بعد فرصت مالقات کمتر  نیاز ااین همه کارهای مهمی که برشمرد »

 به او رحم نخواهد کرد.و حتی اگر برادرش هم مانع انجام این امور شود 

تابستان   در  که  را  قراردادی  بود  شده  مدعی  ضیاءالدین  عزل    1299سید  با 

الدوله در عمل لغو شده و در مجلس هم نتوانست به تصویب برسد لغو کرده است!  وثوق

انگلیس در شیراز خنده  ی مرده را که چوب کنان گفته بود »گربه ماژور مید قنسول 

منصبان ای که بر زبانِ ماژور مید جاری شد ظاهرِ امر بود و صاحبهزنند« البته جملنمی

مصدق نیز یقین داشت    1انگلیسی از کودتا و روی کار آمدن سید ضیاء خشنود بودند. 

اند،  هاست و آنها این بساط را فراهم آوردهپخت انگلیسی این کودتا و این دولت »دست

مصدق  نکردند«.  پیدا  خود  مقاصد  انجام  برای  ضیاءالدین  سید  از  بهتر  هم  را  کسی 

گفت: »این اشخاصی را که سید زندانی  توانست با کودتاچیان همراهی کند و می نمی

ای جهات مخالف آنها هستم و از دو  اند. من با اینکه به پارهوخویش منمکرده همه قو

ها هرچه باشد تعصب و غیرت هم چیزی ی شما شیرازی رویم، ولی خوب، به گفته راه می 

زاده است. این فرمانفرما دایی من است. این مظفرالدوله ساالر لشکر و آن دیگر همه دایی

ام و به این نم اینجا و دلخوش باشم که حاکم فارساند. آن وقت من بنشی و اقوام من

ای بود که بر مخالفت مصدق نخستین ضربه   2بساطی که عقیده ندارم خدمت کنم؟«

 3ی حکومت کودتا وارد شد و به دیگران جرئت و جسارت بخشید. شالوده

شدن عدلیه در کلی تعطیل شد و بسته به دستور سید ضیاءالدین عدلیه در ایران به

ی سرنوشت خود مضطرب شوند. تعطیلی نظار عموم سبب شد سایر ادارات دولتی درباره ا

آمد و تعداد نامعلومی از اشخاص بدون محاکمه محبوس وضوح به چشم میمجلس به 
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این کودتا حمایت   از  انگلیس آشکارا  بعد  بعد پست و  تلگراف قطع شد و  اول  بودند، 

 1کرد.

مصدق به گوش سید ضیاءالدین رسید و خاطر    خوانیِروز نهم اسفند خبر مخالف 

ی فارس را درنگ درصدد برآمد که هر طور شده قضیه او را حسابی مشوش کرد، او بی

فیصله دهد، اما در فارس کسی را نداشت که به دست او مصدق را بازداشت کند. از 

کرد می  وجاهت ملّی داشت و اگر سید ضیاءالدین دستورِ توقیف او را صادر   طرفی مصدق 

عواقب خوبی نداشت و ممکن بود در فارس آشوب به پا شود و به ضرر وی تمام شود. 

توانست فارس را به حال خود رها کند و چنین مخالفتی را نادیده  از طرف دیگر نمی

انگارد. پس تلگرافی امیدوارانه اما تهدیدآمیز برای مصدق مخابره کرد تا بلکه والی فارس 

ک همراه  خود  با  قفا«  2ند. را  از  اکل  »تلگراف  به  تلگراف  یافت.  3این  سید    4شهرت 

ام اکل از قفا« شما چه ضیاءالدین در تلگرافش به مصدق نوشته بود که »آگاهی یافته

 دیاطور تصور کرده و افق تهران را همان  اطالعی ب  اتیاز وضع  یحضرتعالاید و گویا » کرده

از    یاطالعی مسافت و ب  ی . دورستین   نی. نه، چندیامشاهده کرده  ناًیو ع   دهیکه قبالً د

« و تهدید کرد که حکومت او محروم داشته است  دیرا از اطالعات مف  یحضرتعال   انْیجر

و در   دهدی نشان نم  ی زیجز مشت چ  ندیاشکاالت نما  جادیکه در معبر او ا  ی کسانبه »

صداقت آنها در   ی نهیبه عنوان رهکنندگان  اشکال  ی واحد جان و مال و عائله  ی لحظه

تهد م  دیمعرض  مقام شودی گذارده  به  او  که  نگاه سید ضیاءالدین حاال  از  واقع  در   .»

ی الوزرایی منصوب شده هر اقدامی که بکند مشروع و مجاز است، سپس وظیفه رئیس 

گفته شود« و  مصدق را به او یادآوری و تأکید کرده بود که »خیانتکار... فوراً تنبیه می 

ی دروغین« ندای اصالحات است و بهتر است مصدق هم بود توقیف »رجال پوسیده 

ی مأموریت خود آغاز کند و او خیلی مایل جسارت داشته باشد و اصالحات را در خطه

 
1 IOR/L/PS/10/977, Persian Gulf: Residency news summaries 1921-25, March 1921, 

p 3 & 4. 
 . 260، ص همان  2

 . را از جز راه آن آغاز کند و به زحمت افتد یکه کار ندیگو یکس یهدربار  »اکل از قفا« رال مثَ  3

 .243تکمیل همایون، ص    4
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است که از »شخص مصدق« برای اصالحات فارس استفاده کند. مصدق به تلگراف سید  

 ضیاءالدین جواب نداد.  

تلگراف دیگری از سید ضیاءالدین خطاب به والی    1299اسفند    11  سه روز بعد، در

اعالم   یاطالع حضرتعال  ی برا-فارس  یهلیجل  التیافارس رسید که در آن نوشته بود: »

ستون قشون با توپخانه به طهران   کیبه فرمانده قشون جنوب امر شده است که    داردی م

که   امضا: سید ضیاءالدین طباطبایی« در این تلگراف نام »پلیس جنوب«  اعزام دارند.

انگلیس بود با    نیروی نظامی تحت کنترل  به »قشون جنوب« تبدیل شده بود و این 

  ی سید ضیاءالدین منافات داشت. اهالی شیراز این موضوع را به پرستانه های میهن گفته 

عدم صداقت سید ضیاءالدین تعبیر کردند و دست به اعتراض زدند. هرچه اخبار بیشتری 

نه فقط در اقدامات   1شد. ها افزوده میرسید بر شدت اعتراضات شیرازی از تهران می 

وبویی اش هویدا بود، هیچ رنگسید ضیاءالدین که در مکتوبات او نیز مسلک مستبدانه 

از مردم می  خواهیهای مشروطهاز آرمان نامی  به منظور تحقیر نداشت و هر جا  برد 

خانه  و عدالت   هیعدل  نیاءالدیض   د یس رجال پیشین و اشاره به ظلم آنان در حق مردم بود.  

به تمام اینها عالوه کرده بود.    لیکل تعطبه بود    تیرا که مبدأ شروع جنبش مشروط

دست  نگاری سید ضیاءالدین از او بههای روزنامهکنید که مصدق با شناختی که از سال 

 توانست با دولت کودتا همکاری کند.  وجه نمیهیچبهآورده بود 

نوشت:   انگلستان  در  رؤسایش  برای  گزارشش  در  انگلیسی  فردی  میان  این  در 

های مخالف ی شیرازی اوردنی کرد، زیرا سردستهنیالسلطنه موقعیت خود را تاب»مصدق 

 2الوزرای جدید را نادیده گرفت.«های رئیسسید ضیاءالدین شد و آشکارا تمام تلگراف

وزیر فوائد عامه از طریق مخابرات حضوری با نمایندگان متنفذین شیراز تماس گرفت  

نتیجه ماند، زیرا دولت  بی با آنها مکاتباتی کرد، اما مکاتبات    ی دستگیری مصدقو درباره

تا حدی امکان داشتند که  نبود و مخالفان  بر اوضاع کشور خوب مسلط  جدید هنوز 

ی نیک و بد امور اظهار نظر کنند. کسی در شیراز حاضر نبود مصدق را دستگیر درباره

اعالم کردند که »از مصدق  به دولت جدید  آنها  به مملکت  کند.  السلطنه جز خدمت 
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توانند او را دستگیر کنند« و نظر آنها این بود که »اگر به اند و چطور میچیزی ندیده

السلطنه خیلی اصرار دارید بهتر است او را به تهران احضار کنید و در دستگیری مصدق

 1دانید با او معامله کنید«. همان تهران هر طور صالح می 

دارد کنترل نیروهای    ها اعالم کرده بود که میل دولت سید ضیاءالدین به انگلیسی 

ها را نظامی را خود بر عهده گیرد و از شمار افسران انگلیسی بکاهد و با این کار هزینه

کاهش دهد. دولت او ابراز امیدواری کرده بود که شمار نیروهای نظامی را به ده هزار  

تن برساند. به کلنل فریزر بازرس کل نیروهای پلیس جنوب هم دستور داده شد فوراً 

قدمات انتقال هزار سرباز را به اصفهان فراهم سازد و خودش به تهران احضار شد تا م

ی نیروها با دولت ایران مذاکره کند. مخالفت مصدق با دولت جدید هم ی آیندهدرباره

صاحب بحث  وزیرمختار  موضوع  نورمن  رو  این  از  بود،  ایران  مقیم  انگلیسی  منصبان 

حالی کند که باید مطیع    به طور خصوصی به مصدق   انگلیس به قنسول توصیه کرده بود

ها ماندن مصدق در فارس هنوز در راستای منافع محلی شاه بماند، چون از نظر انگلیسی 

 وگو با مصدق راهی ارگ شد.  کلنل فریزر برای گفت 2مطلوب بود. 

در آن دیدار کلنل فریزر به مصدق گفت: »چرا دستخط شاه را در این ایالت اجرا 

آگین پاسخ داد: »به شما مربوط نیست که مودید؟« مصدق که بس پریشان بود خشمنن

خطی صادر نمود که چنین سؤالی بکنید. شاه مملکت به من که والی این ایالتم دست 

شد آن را نه فقط اجرا نکردم، بلکه انتشار هم ندادم.« چون موجب ناامنی و اغتشاش می

خواهم، حق با شماست. من که یک م معذرت میکلنل فریزر گفت: »از سؤالی که کرد

فرمایید قدری بایست چنین سؤالی کنم. حاال اگر اجازه می ام نمیمنصب انگلیسیصاحب 

دوستانه صحبت کنیم.« مصدق گفت: »با کمال میل. بفرمایید.« کلنل فریزر گفت: »آیا  

ت مستقل تشکیل کنید ایالت فارس از ایران مجزا شود و شما در فارس یک دول تصور می 

صورت از دو حال    نیدر ابدهید؟« مصدق گفت: »به هیچ وجه.« کلنل فریزر گفت: »

تا معلوم شود چقدر   دیکن  ی همکار  د یبا  دهیدولت ولو برخالف عق  نیبا ا  ای  ستیخارج ن
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هر   دیبگذار  دینمائ  ییجواز کار کناره   ایو    ،کند  یعمل  تواندیرا که داده م  ییهااز وعده

 د ی دار  نیاز ا  ریغ  ی چنانچه نظر   ،هم بشود  التیا  نیدر ا  شودی چه در تمام مملکت م

در همین زمان دولت کودتا درخواست    1« شما مطلع گردم.  اتیکه من از نظر  د یبفرمائ

نفر از تمام نیروهای نظامی   600کرد که یک ستون از تفنگداران جنوب متشکل از  

از شیراز راهی    1299اسفند    11شیراز را به مقصد تهران ترک کند. ستون نظامی روز  

 2تهران شد و سه روز بعد کلنل فریزر نیز با اتومبیل عازم تهران شد. 

اندیشید. اصل حرفِ فریزر این بود که مصدق  های کلنل فریزر میمصدق به حرف 

با دولتی که بر اساس منافع خارجی تشکیل شده بسازد تا مخالفتش سبب نشود دیگران  

ی ها نقش بر آب شود. به نظر مصدق سلیقههای سیاسی خارجیبه او تأسی کنند و نقشه 

خواهند، چنانچه طرف با دلیل و ی ها این بود که اول حداکثر همه چیز را مانگلیسی 

کوشند حتی با حداقل چیزهای کنند و مینشینی نمیبرهان با آنها مخالفت کند، عقب 

دهند حداقل غرضی خودشان ترجیح می ممکن هم از او بهره ببرند و برای اثبات بی

عقیده  استفاده را از اشخاص باعقیده و باایمان ببرند تا حداکثر استفاده را از اشخاص بی 

های ملی در ایران قبل و بعد از ایمان. به زعم مصدق علت اصلی تشکیل دولتو بی 

بهره   1299کودتای   همان  انگلیسیهم  طریق  بردن  از  ممکن  چیزهای  حداقل  از  ها 

با دولت کودتا کنار نمی سیاستمداران ملی با  گرا بوده است. مصدق  بود  ناگزیر  آمد و 

داد به اید، چون اگر به مخالفتش با دولت کودتا ادامه میی دوم فریزر موافقت نمگزینه

هر طریق ممکن به دست بعضی از اشخاص قدرتمند ایالت فارس یا به دست پلیس  

شد و آشوبی هم در شیراز جنوب به این اتهام که دستخط شاه را اجرا نکرده دستگیر می 

هنوز امیدهایی در دل    شد، از این رو تصمیم گرفت استعفا کند. از طرفی اوبه پا می 

تواند نیروی مؤثری برای  اندیشید که مخالفت شاه با استعفای او می داشت و با خود می

پیشبرد کارهایش در فارس باشد، و به واقع امیدوار بود شاه با استعفایش مخالفت کند.  

تلگرافی برای احمدشاه ارسال کرد و در آن نوشت:    1299اسفند    16بنابراین در روز  

که بغتتاً عارض شده و چاکر   یالوقوع و کسالت مزاجمحتمل  ی آمدهاشی ظر به آثار پ ن»

 
 .128خاطرات، ص مصدق،   1

2  IOR/L/PS/10/977, March 1921, p. 3-4. 



 

 
 

 خواه والی مشروطه 21

فوق  از تحمل زحمت  مرا  و مقاومت ممنوع  آقا  دینمای العاده  از قوام  ی تا ورود  الملک 

و بعد از   دینمای را مراقبت م  یالتیا  ی ه باشد حوز  یخودشان به هر زحمت   یجمعابواب

 1«بود. اهدوامر امر مبارک خ شانیورود ا 

که شاه به  مصدق از ارسال این تلگراف دو هدف و در واقع دو امید داشت؛ اول این

به همان آمدهای محتمل عبارت »پیش  و  است  رفتنی  بداند که  و  کند  توجه  الوقوع« 

از خود نشان داده بود اکتفا نکند و اگر بنا شد   1919مقاومت منفی که در برابر قرارداد  

د نام نیکی از خود بر جای بگذارد. امید دوم مصدق این بود که حاج که از ایران برو

خواه آذربایجان و مخبرالسلطنه هدایت والی آذربایجان از حضورش در ایالت مشروطه

ی خارجی نشانده پرست و فداکار آنجا بهره ببرد و با این دولت کودتای دست مردم وطن 

امید تصمیم گرفت تا زمان رسیدن  ی  مخالفت کند. مصدق دلخوش به این دو روزنه

 2کند. الملک به شیراز به امور ایالت فارس رسیدگی  جواب احمدشاه و بازگشت قوام 

خواه« دانسته بود، نگارْ که مصدق را »والی مشروطهپس از وحید دستگردِی روزنامه

تاج روزها  آبادهدر همین  شاعر  و کشمکشاالدبا  استعفای مصدق  از  که خبر  های ای 

سیاسی میان شاه و مصدق و سید ضیاءالدین نداشت شعری سرود و در آن مصدق را 

اش االدبا یک روز پس از آنکه مصدق استعفانامه ی تاجخواه« نامید. رقعه »والی مشروطه

را نوشت، از آباده رسید و شاعر نوشته بود چون »عید سعید سلطانی« نزدیک است  

 ای برای مصدق سروده است: مدیحه

 که حدّ توصیف او برون بود از خیال   السلطنه است جهان عز و جاللمصدق 

 اش نموده از ملک و مالخدای مستغنی  نواقص ملک و دین گرفته از وی کمال

 ببین که چون ملک و مال از او کند افتخار
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 1کسان دهی به درگه پناه تویی که بر بی  خواهخدایگانا تویی والی مشروطه

« نوشت:  شاعر  به  پاسخ  در  و  کرد  بهتر  را  مصدق  احوال  بهاری  کالم  پاکت  این 

  ی و اظهار مهربان  ی، از سالمتبود واصل  حیفص  ی وایبر مسمط ش  ی که محتو  یجنابعال

 یرا تلق  یخوشوقتم، با حسن قبول آن اشعار موزون عال  دینموده بود  دی ع  کیکه در تبر

 «.دارمیگفتم و امتنان خود را اظهار م هانینموده، بر آن طبع نقاد آفر

مصدق از روزی که والی ایالت فارس شد تصمیم گرفته بود مراسم سالم را به طور  

منصبان انگلیسی را برگزار نکند تا مجبور نباشد اعضای پلیس جنوب و صاحبرسمی  

اسفند   آخر  روزهای  کند.  از سوی   1299دعوت  مصدق  استعفای  هنوز جواب  و  بود 

خبر بود، احمدشاه به شیراز نرسیده بود، مصدق از اوضاع تهران و اخبار کاخ گلستان بی 

درخواست رد  برای  او  امیدواری  دلیل  همین  بود.   به  شده  قبل  از  بیشتر  استعفایش 

ی مصدق در باغ ارم نصیرالملک شیرازی در مهمانی مفصلی که برای مصدق و خانواده 

با روزی که مصدق   2ترتیب داده بود  والی   به مصدق گفت که وضع سیاست خارجی 

گفت آن زمان مقتضی بود شخصی مثل ایالت فارس شد بسیار فرق کرده است؛ او می 

اند ه در رأس دولت قرار بگیرد، اما اینک اشخاصی دولت را در دست گرفته مشیرالدول

ها بر احدی پوشیده نیست، از شش ماه پیش و حتی در زمان شان با انگلیسی که ارتباط

کرد، ولی امروز رئیس دولت پلیس  فرمانفرما هم والی فارس با پلیس جنوب مکاتبه نمی

ز این قوا را با توپخانه به تهران احضار کرده جنوب را به رسمیت شناخته و یک ستون ا

است. حرف نصیرالملک این بود که »برگزارنکردن مراسم سالم یعنی حضورنیافتن پلیس 

با سیاست انگلیس، اگر  جنوب در آن مراسم و این یعنی مخالفت شدید والی فارس 

وز اول شود، بنابراین بهتر است راینطور شود خطر دستگیری مصدق بیش از قبل می 

فروردین مراسم سالم برگزار گردد. پلیس جنوب هم اگر آمد که آمد و کاری برخالف  

های قبل نشده است«. نظر سایر آقایان هم این بود که معلوم نیست شاه استعفای سال 

مصدق را بپذیرد یا نپذیرد، اگر بپذیرد و این مراسم برگزار نشود مصدق فوری دستگیر  
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که شاه استعفای مصدق را گر این مراسم برگزار شود امکان اینشود. از طرف دیگر امی 

آقای محالتی از روحانیون متنفذ شیراز هم به مصدق گفته   1شود. قبول نکند بیشتر می

ابود: » استعفا  نیبا  ن  ی وضع دولت و  انگل  امده یشما که جوابش  با شما   های سیو  هم 

که   دیایجنوب هم ب  سیپل  دیجنوب هم هست بهتر است در سالم ع  س یمخالفند و پل

مراسم   1300از این رو مصدق موافقت کرد که روز اول فروردین    2«.دی این   شی پ  یاتفاق

 سالم را با حضور پلیس جنوب برگزار کنند.  

در ارگ کریمخانی مقابل تمثال    1300با طلوع آفتاب در نخستین روز بهار سال  

منصبان پلیس جنوب برگزار سالم با حضور آقایان شیرازی و صاحب   احمدشاه مراسم

شد. هوای بهار شاداب و تازه بود اما مصدق و یارانش اندوهگین بودند و مؤیدالملک 

نیز    3ریخت.شیرازی اشک می تهران  نوروز در کاخ گلستان در در  مراسم سالم عید 

تلگراف شاه رسید.    1300ماه  روز دوم فروردین  سردی برگزار شد.ه  حضور احمدشاه ب

فارس به    لتیاشما از ا  ی استعفااحمدشاه استعفای را مصدق پذیرفته و نوشته بود: »

رئ   بیتصو ا  الوزراءس یجناب  امور  کفالت  است  قوام  یالت یقبول شد. الزم  به  الملک را 

ی مصدق در برابر « به این ترتیب دیگر ایستادگشاه  .دیینموده فوراً حرکت نما  ضیتفو

 کرد.ی سیاه ممکن نبود و او باید ایالت فارس را ترک میکابینه 

و احمدشاه را پادشاه مشروطه    ی طباطبایی همراه نبودمصدق با مواضع مستبدانه 

قرارداد  می  برابر  در  احمدشاه  موضع  از  را   1919دانست،  موضع  آن  که  وجودی  با 

می  منفی«  می »مقاومت  دفاع  و  دانست  زمستان  کرد  اواخر  امید   1299در  در شیراز 

و  دهد  نشان  واکنش  نیز  طباطبایی  ضیاءالدین  سید  دولت  برابر  در  احمدشاه  داشت 

تر شبیه به دولت مشیرالدوله روی کار بیاورد. انقالب مشروطه )احتمااًل( دولتی لیبرال 

کی  ساله در شش ماهی که در ایالت فارس کار کرد ی   38در طلب قانون بود و مصدق  

محمد   1299مدارترین سیاستمداران وقت بود و بساکه در شب بلند کودتای  از قانون
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خواهی بود که در دلِ جوانش امید داشت روحی تازه در میت  مصدق آخرین مشروطه

ی سیاه سید ضیاءالدین مشروطه دمیده شود. مصدق به میان ایل بختیاری رفت و کابینه 

به ایران بود به   دولت متمرکز استبدادی ی برای ورود  ا اش را که ساخت دروازهکار ویژه

می  پیش  تاریخ  باری  کرد.  سقوط  بعد  ماه  سه  و  رساند  آرمانانجام  و  های رفت 

 کرد.های مختلف در برابر نسیان و خاموشی مقاومت می خواهی به شیوه مشروطه
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