
پيش بينی مرحوم دکتر محمد مصدق در مورد فاجعه ای 

 امروز من و تو لمسش می کنيم    که

 
 1951 ژوئيه 15خبرنگار فرانسوی در  ،شادروان دکتر مصدق با آندره بريسو  گفتگوی

انگليسی ها قرار گرفته است و گفتگويش با هريمن،  در مورد ملی کردن نفت رودرروی: مصدق به من گفت

 .جاسوسی علبه ايران را پيش کشيد رئيس جمهور آمريکا و جنگ سازمان های

 سال 87 ساله بود و 71 آن زمان در(به سن هشتاد برسم  فکر نميکنم. من پير شده ام: پس از لحظاتی افزود

آنچه برای کشورم آرزو ميکنم جامه عمل بپوشانم ولی مطمئنم ديگران خواهند  شايد هرگز نتوانم به). عمر کرد



بيرون خواهند  آنها امپرياليست ها و شوروی ها را. از من اين کار ها را به انجام خواهند رسانيد آمد، که پس

خوست، آرزوی بزرگش اين است که جای  او با اين که نرم. ند و يا اخراج ميکنندشاه را يا از بين ميبر. کرد

 .کورش را بگيرد و همه کاره مملکت شود

خاستن و بر پايی يک  همينطور ارتش را توانا برای بر.نميکنم حزب توده قادر به گرفتن و حفظ قدرت باشد فکر

. سياست نداشته باشند ه قصد جدی برای ورود به عرصهاميدوارم سر کرده های شيع .نظام ديکتاتوری نمی بينم

عراق، (گرفت که بدوا همسايگان ايران  اگر چنين شود، ايران در آستانه وضعيت فاجعه آميزی قرار خواهد

درست است . من واقعا از اين تشکيالت مذهبی هراس دارم. ميدهد را در حالت جنگی با ما قرار) سوريه و اردن

بدين ترتيب تشکيالت آخوند . در واقع عرب نسيتيم و رودرروی سنی ها قرار داريم يم، ولیکه ما مسلمان هست

انقالبی خونين خواهيم  شيعه با آن سلسله مراتب و امکانات اگر به قدرت دست يابد، ما در داخل مواجه با های

کنم مصر و حتا اسرائيل فکر نمي. تحمل کنيم شد و در خارج بايد نتايج جهاد عليه عراق و اردن و سوربه را

تحقق پيدا کند، يک آيت اللهی وارد عرصه ميشود و نهضتی ماالمال  به هر حال اگر اين فرض آخری. مداخله کنند

حتا ضد يهود و در دشمنی با عرب های سنی راه خواهد انداخت و ای بسا که خيابان ها  از نفرت عليه غرب و

 .جسد و خون خواهد شد جای

Andre Brissaud, le Crapouillot. Nouvelle serie. Decembre 1986, La France 

  پس از مرگ او ميتوانست منتشر شود مصاحبه گر تاکيد ميکند که حسب خواست مصدق متن مصاحبه
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