
 ري ت١٨ از یعکسها
  ني زمراني از تو ای تهغايدر

  
 

 که هر يیاتاق ها.  انددهي را به خود دیخي سرد و نمور که تاريیاتاق ها. واري از او بر ديی اتاق تو در تو و عکس هاچند
 قفس را نيه ا احمد آباد چگونريپ.  عمر استکي. ستي نی سال، زمان کم١٠.  آورندی مادي او را به يیگوشه شان تنها، تنها

.  گذشتی احمد آباد می مصدق به روستادي اند ؟ ده سال از تبعدهي به بند کشکي تاردان زننيتحمل کرده ؟ چگونه او را در ا
 احمد آباد ی را در کنج عزلت و گوشه دشي سال تبعني کرده بود، دهمهنشي و استقالل می آزادی اش را فدای که زندگیمرد
سقف دهانم تاول : گفت )  بود متخصص یکه دکتر (ني بود که به پسرش غالمحس١٣۴۵ آبان ی از روزهایکي.  گذراندیم

 او شتري بقاتي تحقی دکتران قرار شد براري با سانيپس از مشورت غالمحس.  داغ باشدی چادني کنم به سبب نوشیفکر م. زده
پزشکان تاول سقف را مشکوک . ران آورده شد و شخص شاه، مصدق به تهی ملتيبا مجوز سازمان امن. اورنديرا به تهران ب

. پس از چند روز عضالت گردن او متورم شد.  کبالت بسوزانندیقرار شد محل تاول را با اشعه .  دادندصي فک تشخنبه سرطا
  . نمودندزيپزشکان کبالت را قطع کردند و قرص مسکن تجو

 
.  ادامه معالجه به اروپا ببرندی گرفتند که او را براميصمت) نياحمد و غالمحس( پسران دکتر مصدق ،یماري بصي از تشخپس

  : بر آشفت و پرخاش کردکبارهي گذاشتند به اني را با او در ممي تصمني که ایهنگام
 
 دي هستبي ؟ اگر واقعا طبدي چکاره ادي کرده الي و در خارج تحصدي کنی طبابت میچرا به اروپا بروم ؟ پس شما که ادعا"
 دارم ی چه فرقگرانيمگر من با د.  استیگري آن حرف ددي زنیاگر دروغ است و مردم را گول م. ديمعالجه کن جا من را نيهم

 " روند ؟ی معالجه به اروپا می شوند برای مماري بی؟ مگر همه مردم وقت
 
مان، خرج  زني که در اگريلعنت خدا بر من و هر کس د: " مورد آوردن پزشک از خارج هم سخت مخالفت کرد و گفت در
  "... را صرف آوردن دکتر از خارج کندري ملت فقني خانوار انيچند

 
 سرد اسفند که احمد او را با ی از روزهایکيدر .  خوردی غذا می که به سختی کرده بود، به نحوداي گلو و گردن شدت پدرد
 ها اجازه لي بسته بودند و به اتومبیمراسم به خانه را، به خاطر ی منتهی هااباني آورد، خی به خانه ممارستاني از بلياتومب
 شده یاو که دچار سرما خوردگ.  به خانه آوردادهي سرد و با آن حال نزار پی را در آن هواراحمد ناچار پد.  دادندی عبور نمی

 از یاش دو سه روز بعد به سبب ضعف نیول.  و تب قطع شدافتيپس از چند روز با مراقبت ها بهبود . بود همان شب تب کرد
 خود به ق،يتزر.  معده شدیزي و دچار خونرد مسکن زخم معده اش عود کرینخوردن غذا بر اثر گلو درد و مصرف قرص ها

 رفت و سرانجام در یهوشي اسفند رو به ب١۴ شب مهياز ن. فتادي ها که تحمل جذب خون نداشتند موثر نهي شدن کلفيعلت ضع
. شعله خاموش گشته بود. مصدق رفته بود.  مهم نبودیگري دزي چچيه. گذشت درهي نجممارستانيسحرگاه همان روز در ب

  ... آزاد.  نبودري اسگري دردبزرگم
 

 روز ني ها اعالم کرده بود که در ای مذهبیگروه مل.  اسفند به احمد آباد بروم١۴ هست امسال ی گرفته بودم هر طورميتصم
 ی زدیبه هر که و هر جا که زنگ م. چيه. ی ای عمومی لهينه وس. ینه آدرس. مي شوی صبح در احمد آباد جمع م١٠ساعت 

 اسفند بر مزار مصدق ١۴به هر حال قسمت نبود که در .  کردندی می اطالعی از مکان آن ابراز باي اصال خبر نداشتند و اي
  ! من بودی از خوش اقبالدي شانيحاضر شوم و ا

 
 است و کي آبی دانستم که احمد آباد از توابع روستایفقط م. انه خارج شدم مزار او از خارتي اسفند به قصد ز١٧ روز صبح
 اني که بیزينه چ. ینه عالمت. يینه تابلو. ميديپرسان پرسان باالخره به احمد آباد رس.  قرار داردني قزویکي هم در نزدکيآب

 او هم یاز مرده ! عجبا .  نبوديیو هم تابلو ای بر سر در خانه یحت ! چيه ! چيه. ران استي اخي قبر بزرگ مرد تارنجايکند ا
.  از او نبرندیبگذار نام. ستيمهم ن!  کنند ی ملي گونه تجلني اش را وقف ملتش کرد ای که تمام زندگیاز مرد!  هراسند یم

ر محق  است بی سندنيهم. بگذار نباشد. ستي هم به نام او نی پهناور کوچه اني سرزمنيدر ا. ندي تنهاشهيمردان بزرگ هم
 اني بني و ایبا مرتد خوانده شدن جبهه مل. افتي رييتغ" مصدق" آن به داني و می پهلواباني انقالب نام خلي در اوا.بودن او

.  کردداي پرييعصر تغي به ولداني و ماباني نام خ،یني اهللا خمتيآ " دي خواهی آن مرد چه مدهي پوسیاز استخوان ها " یخيتار
 ی کسدي که خوب انتظار ندارميدي او رسیسرانجام به خانه .  کنندیل آنان که بر قلب ها حکومت مخوشا به حا. ستي نیمالل

 باغ ني ای جایجا!  قرن سکوت مين. دي گشای مماني و در را برامي کنی مداي ها او را پیبا کمک هم محل!!! آنجا حاضر باشد 
درختان سر به .  سرد و خموش استی از همان روزهایکي ی کنیگمان م.  دهدی مصدق را می بنا بوني ای هگوشه گوش.... 

در خودت .  به آن سالهای شوی پرتاب مکبارهي به ی کنند انگاری باز متيدر را که برا.  کنندی شماتت ميی که گودهيفلک کش



 تي نهای کوچک در مقابل بتي نهای هوگو بکتوري وولبه ق!  احساس حقارت لذت بخش استنيو چقدر ا. یزي ریفرو م
  ! بزرگ

 
 که هر يیاتاق ها.  انددهي را به خود دیخي سرد و نمور که تاريیاتاق ها. واري از او بر ديی اتاق تو در تو و عکس هاچند

 قفس را ني احمد آباد چگونه اريپ.  عمر استکي. ستي نی سال، زمان کم١٠.  آورندی مادي او را به يیگوشه شان تنها، تنها
 ی از ساکنان محل که جگرت را آتش میکي ی اند ؟ و گفته هادهي به بند کشکي تاردان زنني او را در اتحمل کرده ؟ چگونه

  .زند
 
 مروتا یب.  کنمی دست من، گلستونش مدي باغ رو چند ماه بدني اومد گفت ايی آقاهيپارسال .  آباد بشهنجاي گذارند اینم"

 "رني گی کنه جلوشو می کارنجاي ا خواد واسهی میهر ک.  شهی نمريگفتند نخ. نگذاشتند
 
 ی و بنی که طالقانیاو سال. دي دونینم. " شد از چشمانش خواندی را می کرد شادی مصدق صحبت می از سالگرد هایوقت

 که انقالب یسال اول.  گفتی را م۵٧سال . (  نفر بودندونيليده م.  باغ نشسته بودندني تو اپي تا کپيک. نجايصدر اومدند ا
 یپاسدارا نم. همه اومده بودند.  چه خبر بودنجاي ادي دونی هم نمروزيپر)  رفتند د نفر به احمد آباونيلي مکي بيقر. شده بود

 چه نيو ا. ( گردوندني به احمد آباد برمدهي نرسدوني از سر مومدني رو که از تهران ميیاتوبوسا. نهي بشی حتیگذاشتن کس
. شهي مني شماره حساب تامهي از نجايخرج ا)  از نامش ؟ یم وحشت دارند ؟ و حت او هدهي پوسی از جنازه ی است که حتیسر

  ". کننیمردم کمک م
 

 چند ی زلزله ادگاري.  ها ترک خورده اندواريد. رانيحزب ملت ا. یجبهه مل. جاما. یاز نهضت آزاد.  اتاق غرق گل استدرون
.  درآن نبودی کتابچيگرچه ه".  معصومه مصدقیکتابخانه  ": نوشته اند یبر سر در ساختمان کنار.  استني قزوشيسال پ

 ناجوانمردانه به او حمله کردند و با چاقو او را ی به تهران آمد عده ای وقتشي دکتر مصدق بود که چند سال پیمعصومه نوه 
 یمي قدني کتاب ها ماشیجابه .  دانشگاه تهران اهدا کرده بودی کتاب ها را در همان سال ها به کتابخانه یمصدق تمام. کشتند

  .او را گذاشته بودند
 

  ... ی را پشت آن در بزرگ جا گذاشته ایزيچ. ی کنی مدي احساس خال شدکي بندد، ی را که می در بزرگ آهنداريسرا
 

  یري تصوگزارش
  

  
 

  احمد آبادیورود
 



 
  از مصدق نبودیحرف.  احمد آباد نصب شده بودی تابلو هم در ورودنيا

 

 
 !!  تابلوکي یبدون حت.  دکتر مصدقی خانه درب

 

 
  دکتر مصدقی خانه باغ



 
  که دکتر مصدق ده سال در آن محبوس بودی خانه

 

 

  
 

  انبوه گلري دکتر مصدق در زقبر
  



 
   خوردی و آن است، به چشم مني ايیس ها مصدق که اهدا خانه عکی هاواري سرتاسر ددر

 

 
 

 « ی و مصدقمي هستیراني ام،يما مسلمان«  : ديني بی را می نهضت آزادی شعار اصلري وسط تصودر
 

 
 « دي نالی آزادی سال برا٧٠ که یمرد.  مصدقميشوايو پ... «  : یعتي شری دکتر علی نوشته



 

 
 ... وی فاطم،یبيبازرگان، حس, گان،يمصدق، شا. ی پاکباز جبهه ملمردان

 

 
  شودی مدهي بزرگش د عکس بزرگ معصومه نوه دکتر به همراه پدرر،ي زدر

 



 
 گري دی باز هم عکسو

 
 

  قرار داردی که در مجاور اتاق اصلمني نشاتاق

 
 

 یمي قدني هم همان ماشني او
 

 
 سايت  انقالب اسالمی : منبع

 
http://enghelabe-eslami.com/ 

 


