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  پيشگفتار

  
ديکتاتوربا پول ما و بضرر ما راه آهن کشيد و بيست سال برای متفقين امروز ما «

عقيده و ايمان و رجال مملکت را از بين برد، امالک مردم را  .تدارک مهمان ديد
وت قانون اساسی را تفسيرنمود و قضا ٨٢ضبط و فساد اخالق را ترويج و اصل 

دادگستری را متزلزل کرد، برای بقاء خود قوانين ظالمانه وضع نمود چون بکميت 
داد برعده مدارس افزود و بکيفيت عقيده نداشت، سطح معلومات تنزل  اهميت می

کرد، کاروان معرفت باروپا فرستاد نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد، اگر بتدريج 
شد رفع حجاب از  شد چه می ب رفع میشدند حجا که دختران از مدارس خارج می

  ! زنان پير و بی تدبير چه نفعی برای ماداشت؟
شد و اگرعمارتها و مهمانخانها ساخته نشده بود  بود چه می اگر خيابانها اسفالت نمی

خواستم روی خاک راه بروم و وطن را در تصرف  رسيد؟ من می بکجا ضرر می
اين ! به از شهريست که دست ديگران استای در اختيارداشتن  ديگران نبينم، خانه

دهند و  اجراء مقصود قرار میاست کار سياستمداران وطن پرست که کسی را آلت 
گذارند و بر فرض که با هواخواهان  پس از اخذ نتيجه از بردن او بمردم منت می

اين رژيم موافقت کنيم و بگوئيم ديکتاتور به مملکت خدمت کرد در مقابل آزادی که 
 !ما سلب نمود چه برای ما کرد؟از 
 

اگر موجب ارتقاء ملل حکومت استبداديست دولت انگليس و آمريکا روی چه اصلی 
اند و اگر رژيم ديکتاتوری سبب ترقی ملل بود چرا دول محور از  حائز اين مقام شده

هيچ ملتی در سايه استبداد بجائی نرسيد آنها که دوره بيست ساله را با ! روند بين می
گيرند در  کنند و نتيجه منفی می ايم مقايسه می ين دوره که از آزادی فقط اسمی شنيدها

  .ساله خاتمه داده شود ٢٠اشتباهند زيرا سالها الزم است که بعکس العمل دوره 
ديکتاتور شبيه به پدريست که اوالد خود را از محيط عمل و کار دور کند و پس از  
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مل بگذارد پس مدتی الزم است که اوالد او مرگ خود اوالدی بی تجربه و بی ع
مجرب و مستعد کار شوند يا بايد گفت که در جامعه افراد در حکم هيچند و بايد آنها 
را يکنفر اداره کند اين همان سلطنت استبداديست که بود مجلس برای چه خواستند و 

ردم بايد قانون اساسی برای چه نوشتند و يا بايد گفت که حکومت ملی است وتمام م
غمخوار جامعه و در مقدرات آن شرکت نمايند در اينصورت منجی و پيشوا مورد 

اگر ناخدا يکی است هر وقت که ناخوش شود کشتی در خطر است و وقتی . ندارد
رود ولی اگر ناخدا متعدد شد ناخوشی و مرگ يکنفر  که مرد کشتی بقعر دريا می

ملتند به ترقی و تعالی وطن معتقدند و درسر کشتی مؤثر نيست آقا اگر غمخوار اين 
خواهند به عناوين هيچ و پوچ به آتش نفاق دامن بزنند بايد خود را فوق ديگران  نمی

بدانند و بگذارند که در سايه آزادی  جامعه خودش کشتی متالطم را بساحل نجات 
  ».رساند

  )١(»مجلس شوای ملی  دورۀ  چهاردهم –دکتر مصدق «
  

 های تمركز ثروت به       ً مخصوصا   می شد، مربوط شاه شخص به گونۀ سوم تمركز« 
كارهای ثروت های انبوه در دست  دار سررشته بهبودی، قول به .او دست در انبوه

به قول بهبودی، سررشته دار كارهای شخصی رضاشاه و محرم بسياری از . او
لكت خداوند به اعليحضرت همايونی همه چيزداده و به اندازۀ يك مم« :اسرار او

عالقه او ). و بعد ٣٧٧، ص  ١٣٧٢( »  بلژيك، شايد بيشتر ملك و نقدينه داده است
دولت آبادی آن . به تصاحب زمين های آباد زراعی ديگران گويی سيری ناپذير بود

او عالقۀ به خصوصی به تصاحب : را در يك مورد اين گونه توصيف می كند
عالقۀ او بيش . آن جا داشت امالك مازندران وجمع آوری ثروت منقول خود در

ازهر چيزمعطوف به تملك امالك دمحم ولی خان سپهساالر مالك اول آن واليت 
جان سپهساالر و پسرش بر سراين كار می رود و باالخره سردارسپه مالك «.بود

نور و كجور و تنكابن می شود و قسمت های ديگر اين  ايالت را نيز به تصرف 
درنتيجه وقتی ).  وبعد  ٢٦٢، ص ٤، ج  ١٣٦٢بادی، دولت آ(» خود در می آورد 
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كه رضاشاه ايران را ترك كرد، حدود ده درصد زمين های كشاورزی ايران متعلق 
اگراعليحضرت همايونی رضاشاه پهلوی نمی « به قول علی دشتی . به او بود

 »رفتند، شايد تا چهار يا پنج  سال ديگر در ايران ملكی برای كسی باقی نمی ماند
شاه . مکی توضيخات مفصلی دربارۀ نحوه های جمع آوری اين ثروت می دهد )٦٨(

زمين ها را از طريق تحميل فروش به قيمت های فرمايشی به صاحبان آنها 
تصاحب می كرد، قصرها و مهمانسراها را به خرج شهرداری ها می ساخت، 

دهقانان به بيگاری مستغالت را به زور اجاره می داد و ساختما نها را با واداشتن 
وبعد،  ١٩، ص ٦، ج  ١٣٧٤مكی، (دوازده ساعته و بيشتر در روز می ساخت 

قاضی در ). و بعد ١٤٩و بعد، ص  ١٣٣و بعد، ص ١٢٤و بعد، ص  ٥٧ص 
ازاولين روزی که  رضاخان « :توضيح حرص رضاشاه به زمينخواری می نويسد

شه بود كه مانند خوانين افسر قزاقخانه به سوی قدرت گام برداشت، در اين اندي
» محلی و مالكان نامدار و فئودال های زمين خوار دارای امالک شخصی گردد

  ).١٣٣، ص  ١٣٧٢قاضی، (
ازدويست . درعين حال رضاشاه بزرگترين سرمايه گذار دربخش صنعت بود

رزاقی، (هزار دوك متعلق به او بود ٥٨هزاردوك ريسندگی در سراسر كشور
ه فعاليت های شخصی اقتصادی خود دركشاورزی، رضاشا). ١٩، ص ١٣٦٧

اومی گفت چون ديگران . صنعت، هتلداری وغيره را اين طور توجيه می كرد
، ١٣٧٢بهبودی، (مقصود اوآبادانی مملكت بود . كاری نمی كنند، اوچنين می كند

  )و بعد ٣٧٧ص 
  )٢(»           ّ         ايرانيت، مل يت، قوميت«اصغر شيرازی

  
رضا شاه . خودکامۀ نظام نيزتأثيرخود را گذاشتقدرت جديد دولت برثروت رئيس 

ثروت موجب « :ش ضمن بيانات پارسايانه ای گفت ١٣٠٥/ م  ١٩٢٦درسال 
ّ                    نمی گذارد شخص توج ه خود را صرف منافع . نارضايتی شديد فکری می شود                 

ّ                                 ام ا همين شخص درپايان سلطنت خويش در» .عمومی کند ش  ١٣٢٠/ م  ١٩٤١ 
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          ّ                           دربانک  مل ی موجوديهای اواز يک ميليون . د ايران بوديکی از ثروتمند ترين افرا
) ميليون  پوند استرلينگ  ٧( ميليون لایر ٦٨٠ش به  ١٣٠٩/ م  ١٩٣٠لایر در

ميليون جريب  ٣عالوه براين، امالک وسيعی  شامل . ش رسيد ١٣٢٠/ م ١٩٤١در
شت                                    ّ                     درکارخانه ها،شرکتها وانحصارهای متعد د داخلی سهام زيادی دا«زمين داشت،

رضا شاه در زمين خواری شهرۀ خاص . »که سود سرشاری رابه همراه می آورد
« زمينداران از روی  اکراه با ترس بخشی ازامالک خود را به او. وعام  بود

می کردند و رضا شاه اززمينهای سايرنقاط کشورپيشکشی آنها راجبران » پيشکش 
ً                          تقريبا همۀ زمينهای استان مازندران. می کرد وبخشهای وسيعی ) رضا شاه  زادگاه(      

ويلبربا . ازگيالن و گرگان، که مرکز توليد برنج ايران بود به مالکيت او قرارگرفت
ّ                ازهمۀ شيوه هايی که مأموران متعص ب اوبه نام شاه « ترديد می گويد شايد رضا شاه                               

ّ                              آگاهی نداشته، ام ا ازقول يکی ازبستگانش می گويد» برمردم  روا می داشتند شاه « :               
نهای وسيعی را مالک بود و به خاطرنفعی که باران در کشاورزی دارد، زمي

  » .روزهای بارانی  سراپا شوق می شد
  )٣(»مقاومت شکننده«  جان فوران  

  
مصدق، نهضت ملی و رويدادهای تاريخ « جلد بيستم درادامۀ جلد نوزدهم کتاب 

دداشتهايش در بارۀ فساد عصرپهلوی اول است، گلشائيان در يا» معاصرايران
اگر اجازه «آورده است به رضاخان درهنگامی که تبعيدش می کردند گفته است 

فرمايند جواهراتی که درعمارت موزه است، به جای امنی يعنی در مخزن بانک 
ً    چه احتياجی است؟ ضمنا  گفت: ايشان اظهار کردند. انتقال داده شود خوب شد :                     

ست و اگر ما مجبور شويم ايران را و بخاطر آورديد، اين جواهرات اثاثيه سلطنت ا
در واقع ) ۴(» .بعد اصالح کردند و گفتند تهران را  ترک بگوييم، بايد همراه باشد

که  »  رضاخان جواهراتی  که ثروت ملی مردم ايران بود را از آن خود می دانست 
  . گلشائيان بالفاصله جواهرات را به عمارت موزه  بانک ملی  منتقل کرد
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  السلطان تان و فرزندان ظلانگلس

  
استقرار حكومت خودكامه «حسين آباديان در کتاب پژوهشی خود تحت عنوان 

آوری مال و  جمع: دانست رضاخان يک چيز را خوب می«: آورده است» رضاخان
رضاخان درست زمانی که تالش . های ديگران منال و تسلط عدوانی بر دارائی

                               ً       زند، ابائی نداشت از اينکه صريحا  بگويد ميکرد بر منصب رياست وزرائی تکيه 
او درمالقاتی خصوصی به لورين گفت . به اموال ديگران دست اندازی ميکند

هزار تومان آن را خرج  السلطان گرفته که سی هفتادهزار تومان از فرزندان ظل
هزار تومان هم از فرمانفرما  سی. مدرسه نظام کرده و بقيه را به بانک سپرده است

انداز شده را                                           ً             و در بانکی ديگر ذخيره نموده است، او صريحا  گفت مبالغ پس گرفته
برای تأمين آتيه فرزندانش گرفته و مخارج خودش هم از طرف دولت پرداخت 

 .) ١(.  شود می
انگليس از طريق رضاخان فرزندان يکی از عوامل ديرينه خود را ذليل ساخت 

اين جريان . ای نداشتند افع آن کشور فايدهزيرا با وجود قزاق، ديگران ديگر برای من
خطاب به » فدايت شوم«ای با عنوان  بيش از يک سال پيش شروع شده بود، در نامه

                                    ً                                      فردی که برای ما شناخته نيست و احتماال  بايد فرمانده لشگر جنوب باشد، اسماعيل 
اند  گذاردهالسلطان از اينکه او را تحت فشار  ميرزا معتمدالدوله يکی از فرزندان ظل

او نوشت طبق . تا دارائی خويش را به ارکان حرب تحويل دهد ابراز شگفتی کرد
داده است و » حضرت اشرف اعظم آقای وزير جنگ دامت شوکته«اطالعی که به 

ً                                              مذاکراتی که شخصا  جنابعالی از طرف ايشان فرموديد و مکتوبی که در «طبق                  
تلگرافاتی که خودشان «ر اساس گرديده است، و هم چنين ب» ابتدای امر مرقوم

       ً                                      ً                            مستقيما  مخابره فرمودند، برای اطاعت امر و ضمنا  رعايت حال خانواده آنچه پول 
او نوشت » .ام به اخوان و اخوات خود داده«و ساير دارائی داشته است، » و وجوه

فرمائيد، در صورتيکه امر به   حاليه باز اينطور مرقوم می«با وصف اين اطالعات 
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رگی البته پوشيده نيست، جنابعالی يا حضرت اشرف آقای وزير جنگ دامت اين بز
توانيد از افراد خانواده مقيم طهران و اصفهان تفصيل را تحقيق فرمائيد و   شوکته می

کنم در نتيجه اين مسائل ديگر دارائی برای بنده   به طور جد و صريح عرض می
نمايم، بديهی است اگر حضرت باقی نمانده که ارکان حرب يا محل ديگری حاضر 

اشرف اعظم وزير جنگ دامت شوکته نظريات ديگری دارند مانعی نخواهد بود، به 
را تحويل ] اموال خود[به اين بنده فشار وارد آورده و کليه «در گذشته » طوری كه

دادم، حاليه هم به سايرين اظهار فرموده نصف يا کل يا آنچه صالح بدانند از آنها 
 )٢(»  .ددريافت شو

السلطان را از طريق رئيس ارکان  رضاخان رشوه ستانی خويش از فرزندان ظل
به واقع رضاخان در نزد وزيرمختار انگليس . کرد  حرب لشگر جنوب اجرا می

. کرد  نمود و آن را عملی مغاير منافع بريتانيا ارزيابی نمی  اقدام خويش را توجيه می
حرب لشگر جنوب خطاب به رضاخان نوشته حتی ماهها پيش از اين رئيس ارکان 

مقام منيع بندگان حضرت اشرف وزير جنگ و فرمانده کل «: بود به اين مضمون
آقای صارم الدوله، اسمعيل ميرزا معتمدالدوله در منزل بنده ....قشون دامت شوکته، 

حاضر؛ اسمعيل ميرزا به بدهی خود اقرار و قرار شد اين دو روزه ختم عمل به 
ً       الدوله به عرض بندگان حضرت اشرف برسد، ضمنا  راپرت  آقای صارماطالع                                           

الدوله تلگرافی نموده که فالنی به تهديد  اند که معتمدالدوله به وليعهد و نصرت داده
خواهد اين وجه را از من مسترد دارد، لذا خاطر مبارک را مستحضر   حبس می

رف بندگان حضرت اشرف اساس و نبايستی از ط دارد که به کلی اين مطلب بی می
اهميتی بدان داده شود و اين اقدام بندگان عالی در عموم اهالی و خود فاميل تأثيرات 
خوبی بخشيده، اميد است تا دو روز ديگر به تراضی طرفين امر مبارک را به موقع 

  )٣(».اجرا گذارده خاتمه عمل را عرضه دارم
الدوله که در نزد بانک سوئيس اندکی بعد رضاخان خواست تکليف دارائيهای معتمد

نواب مستطاب امجد واال شاهزاده «او خطاب به . شود، تعيين شود نگاهداری می
کليه اسهام و وجه نقد بانک سويس نزد هرکس «نوشت » معتمدالدوله دام اقباله
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هست بايستی توسط بانک شاهنشاهی به تهران برات شود تصميم آن در اينجا به 
چنين مردی اکنون در آستانه به دست گرفتن رياست »  .ستعهده خود اين جانب ا

  )۵.(وزرائی ايران قرار داشت
و متن  کتاب به فساد عصر پهلوی اول را مورد بررسی  پيش ازاينکه درپيشگفتار  

را در اينجا  در اختيار  ١٣٠٧سرنوشت  دکترمصدق بعد ازسالهای . قراردهم
  : حوانندگان ارجمند قرار می دهم 

 
  دستگيری و زندان رضاخانی در بيرجند: مصدق دکتر 

   
با مداخله علنی دولت در )   ١٣٠٧مرداد  ٢٢(پس ازپايان دورۀ ششم مجلس «

مصدق که دردوره پيش . انتخابات، هيچيک از مخالفان رژيم به مجلس راه نيافتند
به جای . ازنمايندگان تراز اول تهران بود، در مجلس هفتم حتی يک رأی هم نداشت

خصيت هايی چون مشيرالدوله، مؤتمن الملک، مدرس، افرادی همانند سيد يعقوب ش
انوار،علی دشتی، عبدالحسين تيمورتاش، وثوق الدوله، ميرزا عبدهللا ياسائی و شيخ 

 .حسين تهرانی از صندوق ها در آوردند
پايه های حکومت استبدادی مستحکم شده بود، مصدق درانتظار تالفی مخالفت 

يکتاتوری رضا شاه، در احمدآباد ساوجبالغ به سر می برد و اوقات خود هايش با د
ناگهان وی  ١٣١۵درارديبهشت . را صرف مطالعه و امور کشاورزی ميکرد

چون با . دچارخونريزی  شديد گلو شد و ادامه خونريزی، بنيه او را ضعيف کرد
همراه با مراجعه به اطباء بيماری او تشخيص داده نشد، به توصيه خانواده، 

 )  ۶(».فرزندش، دکتر غالمحسين مصدق عازم اروپا گرديد
پدر ناگهان دچار ١٣١۵در ارديبهشت سال «: می گويد) ٧(دکتر غالمحسين مصدق

چون با مراجعه به . خونريزی شديد گلو شد، ادامۀ خونريزی بنيۀ او را ضعيف کرد
عازم اروپا شديم و  اطباء علت بيماری معلوم نشد، به توصيه دوستان و اصرار من،

در برلن، به سفارش پروفسور فون . از راه روسيه با قطار و کشتی به آلمان رفتيم
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پس از بهبودی و خارج شدن از . پدرم در بيمارستان بستری شد  Von  Ikenايکن
بی مناسبت نيست گفتگوی . بيمارستان، پدرم به يک پزشک اعصاب مراجعه کرد

 : ئی نقل کنمآنها را در اولين جلسه آشنا
دکتر حقوق و : پدرم گفت. در اين جلسه، دکتر ميزان تحصيالت پدرم را جويا شد

فالحت، دکتر که ازسوابق پدرم : گفت. سپس شغل او را پرسيد. علوم سياسی است
و شرايط  زندگی او پس ازکناره گيری  ازسياست و اوضاع ايران در زمان رضا 

بيماری است که انسان حقوق خوانده باشد و  اين هم نوعی: شاه اطالع نداشت، گفت
 )  ٨(» .پس از سی و هشت روز درمان، به ايران مراجعه کرديم ! کشاورزی کند

 
 زندانی در بيرجند دستگيری و ١٣١٩تير ماه 

 
. دکتر مصدق همانند ديگر مبارزان تاريخ از تيررس ديکتاتور در امان نمی ماند«

جهت کارهای کشاورزی می » گنه گنه «روزی که مشغول تهيه داروی  طبی 
اين دستگيری دو پيامد ناگوار . باشد، توسط ايادی رضا خان دستگير می شود

يکی . بهمراه داشت که در زندگی دکتر مصدق تا آخرين لحظه حيات اثر می گذارد
فلج شدن پاهای دکتر مصدق بعلت محيط نامساعد زندان و ديگری ناراحتی روحی 

دخترش بنام خديجه، بعلت مشاهدۀ صحئۀ دلخراش دستگيری پيدا کردن فرزند 
 )  ٩(» .پدرش می باشد

زنده ياد دکترغالمحسين مصدق، واقعه دستگيری دکتر مصدق را بدينگونه شرح  
 : می نمايد

در آن موقع، پدر درنزديکی تجريش، باغی معروف به باغ کاشف السلطنه را برای 
روز سوم تيرماه، از ساوجبالغ برای  پدر،. سکونت خانواده اجاره کرده بود

سرکشی به آن منزل آمده بود، که روز هفتم تيرماه مقارن غروب، رئيس کالنتری 
چون پدرم با کسی مالقات . تجريش با دو تن مأمور شهربانی به اقامتگاه او آمدند

نمی کرد، مستخدم به مأمورين می گويد دکترخانه نيست، ولی آنها متقاعد نمی شوند 
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پدرم که متوجه شده بود آنها . در اطراف خانه به مراقبت می پردازندو 
مامورشهربانی هستند، دستور می دهد وارد خانه شوند و درچادری که در باغ بود 

چند دقيقه بعد، به محض اينکه وارد چادرمی شوند مأمورين به او . منتظر او بمانند
تومبيلتان به خانه شهری ببريم می گويند حسب االمر بايد شما را با نوشتجات و ا

در آنجا تحقيقات . ونوشتجاتی راهم که در آنجا داريد برداريم و به شهربانی برويم
 .مخصتری از شما می کنند و مرخص می شويد

پدرم در آن باغ، غيرازنوشتجاتی که ازاحمدآباد با خود آورده بود ودرکيف دستی او 
پدرم و با اتومبيل او به خانه شهری می  مأمورين همراه. بود، نوشته ديگری نداشت

روند و چند جلد کتابی را که درآنجا بود،  با ديگر اوراق و نوشتجاتش، در قفسۀ 
کتابهای او می گذارند و الک و مهر می کنند و او را با کيف و جعبه داروئی که در 

رس آن ادويه مورد استفادۀ هميشگی اش قرارداشت، به شهربانی می برند و باز پ
از آنجا به زندان مرکزی می . بدون بازجوئی، قرار بازداشت او را صادر می کند

روند و پس از بازديد بدنی و ضبط پنجاه لایر موجودی و کيف وجعبه دوا، او را به 
 .زندان  انفرادی تحويل می دهند

روزبعد اورا برای . پدرم که تا آنوقت زندانی نشده بود، شب را به سختی می گذراند
مأمورين در بين راه به او می گويند تنها کسی است که  قبل از . بازجوئی می برند

پايان يافتن بيست و چهار ساعت، مورد بازجوئی واقع شده است، زيرا در زندان 
کسانی هستند که سالها از بازداشت آنها می گذرد، بی آنکه مورد بازجوئی و تحقيق 

 .د را بدانندقرارگرفته باشند و علت زندانی شدن خو
درآغاز بازجوئی، نوشتجات محتوی کيف پدر را مطالعه می ) مستنطق(بازپرس 

طی . کند و چون مطلب مظنونی نمی بيند، آنها را با مهرپدرم الک می کند
 .بازجوئی، ازاوسئوال می شود سوابق و خدمات سياسی و دولتی  خود را بيان نمايد

دليل حبس مرا بفرمائيد که : پايان می گويد پدر به همه سئواالت پاسخ می دهد و در 
بازپرس اين سئوال راهم در . اگر آزاد شدم کاری نکنم دوباره به زندان برگردم

پس ازپايان تحقيق، در پاسخ سئوال پدرم که علت . ورقه بازجوئی می نويسد
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شما : بازداشت خود را پرسيده بود، ازادارۀ سياسی شهربانی جواب  می آورند
 !                  ً                     نداريد، ولی عجالتا  بايد در زندان بمانيد تقصيری 

طی اين مدت ، کتب و . توقيف پدرم در زندان مرکزی سه روز طول  کشيد 
نوشتجات او را در خانه، ورق بورق خواندند، ولی مدرکی که بر اساس آن بتوانند 

خاطرم هست در آن روز، يکی از . او را متهم و زندانی کنند، پيدا نکردند
ضمن تفتيش خانه و مطالعه اوراق، يک نسخه بروشور مربوط به  مأمورين، 

سپس  دور از چشم ديگر همکارانش . اساسنامه يکی از احزاب  گذشته را پيدا کرد
. اين جزوه را پنهان کنيد، زيرا اسباب  درد سرتان می شود: آن را به من داد و گفت

. بود، فراموش کرده اممتأسفانه نام آن جوان را که دانشجوی دانشکده حقوق هم 
بهرحال، چون پدرم چند سال پيش از واقعه، کتابخانه شخصی اش را با چند صد 
کتاب به کتابخانه دانشکده حقوق تهران هديه کرده بود، ازبين چندجلد کتاب و 

 .نوشتجات موجود، مدرک مورد نظر شهر بانی بدست  نيامد
ن دادگستر، رئيس زندان موقت يازده روز پس از بازداشت، پدرم را به دفترسروا

او در وسط اطاق، اشيائی را که به دستور شهربانی از منزل . شهربانی می برند
ازاين : رئيس زندان پس از تعارفات می گويد. برای مسافرتش آورده بودند، می بيند

اشياء هرچه مورد نيازتان است انتخاب کنيد، حسب االمر بايد شما را با اتومبيل 
 مشهد ببرند و ازآنجا به يکی از شهرهای اطراف منتقل کنند خودتان به

شما يازده روز است مرا بازداشت کرده ايد و به من نمی گوئيد : پدرم می گويد
من امر چنين دولتی را به ميل و رضا اجرا نمی کنم و . برای چه تقصيری گرفتارم

شاه که  سپس با تأثر، به عکس رضا. با پای خود به اين مسافرت نمی روم
 :بديوارنصب شده بود، اشاره  می کند واين بيت را می خواند

   ای زبردست زير دست آزار 
  ) ١٠(گرم تا کی بماند اين بازار   

حضار با شنيدن سخنان پدرواين شعر، سکوت می کنند واز رئيس اداره سياسی 
باالتی و مشاراليه به زندان می رود و پدرم را به علت بی م. کسب تکليف می نمايند
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انتقاد از دولت توبيخ می نمايد، اما او متقاعد نمی شود و همچنان به روش شهربانی 
چون در . دردستگيری و بازداشت بدون دليل وخالف قانون خود، اعتراض می کند

 .روز روشن صالح نبود او را مجبوربه حرکت کنند، دو باره زندانی  می کنند
ری پدرم آگاه شده بودند، در صدد چاره جوئی خانواده ما که از خبر مسافرت اجبا

من و برادرم احمد، به سرپاس مختاری متوسل شديم و درخواست کرديم . برآمدند
مختاری موافقت کرد با اين . چون پدرمان ناخوش است، يک آشپز با او روانه کنند

جواد حاجی .(شرط که آشپز هم زندانی شود و در زندان برای او غذا تهيه کند
انی، آشپز با وفای ما، داوطلب شد که همراه پدر در زندان بماند و مراقب او تهر
روز حرکتمان : وی  ماجرای بردن پدرم را به بيرجند بدين شرح نقل کرد. باشد

با مصدق می : سرهنگ آرتا رئيس سياسی شهربانی، مرا احضار کرد و گفت
: گفتم. هی شدروی، ولی اگر کوچکترين خطائی از تو سر بزند، اعدام خوا

اتومبيل حاضر بود، . چند دقيقه بعد آقا را طناب پيچ کرده بودند آوردند... حاضرم
افسر کشيک و چند . آقا گفت نمی روم، هرکاری می خواهيد بکنيد. گفت سوار شويد

نفر پاسبان و ياورجعفر شريفی، آقا را انداختند توی ماشين خودمان که حاضر بود، 
آورده بودند، حدود عصر، از جاده فيروزکوه، عازم مشهد                    ً وسائلمان را هم قبال  

دو روز پيش از حرکت، پدرم توسط رئيس زندان از سرپاس رکن الدين .) شديم
روز بعد  قرار مالقات تعيين  ١٠مختاری درخواست مالقات کرده بود و ساعت 

شده بود ولی بجای رئيس شهربانی، رئيس اداره سياسی با پدرروبرو می شود و 
 .پيام تهديد آميز مختاری را به پدر ابالغ می کند

، پدرم را از زندان به شهربانی می برند تا پس ١٣١٩عصرروزهفدهم تيرماه 
ياور شريفی  - ١: همراهان او چهار تن بودند. ازتاريک شدن هوا، حرکت دهند

 رئيس شهربانی زاهدان که مأمور بود پدر را به زندان بيرجند تحويل دهد و ازآنجا
جواد حاجی  – ٣سرپاسبان غالمحسين قهرمان  –٢. به محل مأموريت خود برود

  .راننده شهربانی  -  ۴تهرانی، آشپز 
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 خواهرم خديجه

 
 ٢٩تا پايان عمر«غالمحسين مصدق واقعه جانخراش خواهرش خديجه خانم را که 

، در سوئيس، تحت درمان بود و در روزهای پيش از مرگ، به ١٣٨٢ارديبهشت 
به سخن )  ١١. (مصدق و رضا خان پهلوی. سی، دو نام را مرتب تکرار ميکردفار

« ديگر، او با تصوير پدرش در حالی که مأموران رضا خان هنگامی که پدرش را 
دست و پا بسته، مانند کوله باری کشان کشان به داخل اتومبيل می اندازند ومی برند 

 : سدمی نوي» روزها و لحظات آخر عمر را می گذراند
هنگامی که پدرم را طناب پيچ کرده و دست و پايش را گرفته بودند تا به اتومبيل 
برسانند، خديجه خواهر سيزده ساله ام که از چگونگی دستگيری پدر و خبر 
مسافرت اجباری او خبر داشت، در کنار ساختمان زندان، انتظار ديدار او را می 

البه خواهرمان، او را همراه مستخدم مادرم درمقابل اصرار توأم با عجز و . کشد
خديجه دختری زرنگ، با هوش و مهربان بود، با پدرم انس و . ما، آنجا فرستاده بود

آقا نيز به کوچکترين فرزندش بسيار عالقمند بود، به درس و مشقش . الفت داشت
با چنين روابطی . می رسيد، برای او قصه می گفت، شيرينی و شکالت می خريد

و دختر، که بسيار غمگين و افسرده . و پدر، ناگهان پدر به زندان می افتد بين دختر
شده، در آن روز، ناگهان مشاهده می کند که پدرش را، دست و پا بسته، مانند کوله 

خديجه که با ديدن منظره، . باری کشان کشان به داخل اتومبيل می اندازند ومی برند
با حال نزار و رنگ پريده، هوش   تکان خورده بود، پس از بازگشت به منزل

از آن روز به بعد، . دخترک، کارش ساخته شده بود. وحواسش را از دست داده بود
مدتی . به بيماری اعصاب و روان دچار شد و ديگر به حال عادی برنگشت

درتهران تحت درمان بود، سپس پدرم او را در يکی از بيمارستان های سوئيس 
چند . که در بيمارستان بسر می برد و شفا نيافته استاو سالهاست . بستری کرد

سالی است که به علت باال رفتن قيمت ها و گران شدن ارز نتوانسته ايم هزينه 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

     ً                             اخيرا  انجمن شهر لوزان، نامه ای به . نگاهداری او را به طور منظم بپردازيم
  . نيمبيمارستان نوشته و از جانب ما متعهد شده که بدهی گذشته را پرداخت ک

 
 در زندان  بيرجند  

 
ياور شريفی دستور . پدرم وهمراهان حدود ساعت ده شب به فيروزکوه می رسند

سرپاسبان وآشپزهم درخارج مراقب . می دهد زندانی و راننده دراتومبيل بمانند
پدر که از روش خشونت . باشند، خودش هم درقهوه خانه به استراحت می پردازد

به گمان اينکه قصد ن اجباری او به يک محل نامعلوم و نيز بار شهربانی در فرستاد
دارند مانند ديگر مخالفين رضا شاه همچون مدرس و سرداراسعد، او را نيز بی 
سروصدا سر به نيست کنند، تصميم به خود کشی می گيرد و با استفاده از غيبت 

يک  حدود. مأمورين تعدادی از  قرص های مسکن را که همراه داشت می خورد
رفته رفته اثر . ساعت بعد، ياور شريفی بر می گردد و اتومبيل حرکت می کند

قرص ها بروز ميکند و پدرم دچار استفراغ شديد، تشنج و ضعف می شود ودر 
سرگرد شريفی که نگران شده بود، به سرعت پزشکی . شاهرود بيهوش می گردد

ُ                          را از محل می آورد وپس ازش ستشوی معده وديگراقدامات د رمانی، که دوسه                         
 .ساعت به طول می انجامد، خطر بر طرف می گردد

در مشهد، سرهنگ وقار رئيس شهربانی، که می ترسد زندانی در حوزۀ مأموريت 
او تلف شود، پدرم را سه روز تحت درمان قرار می دهد و ضمن مالقات با او می 

دتی  نسبت شهربانی بيرجند در حوزه مأموريت من است و ازهرگونه مساع: گويد
به شما دريغ نميکنم و از مرکز درخواست می نمايم يک نفر پرستار برای مراقبت 

پدرم از مددهای رئيس شهربانی مشهد، تشکر می نمايد و با او . شما بفرستد
 .خداحافظی می کند

ساعت سه بعد از . ساعت به طول می انجامد ٣٠مسافرت از مشهد تا بيرجند حدود 
در آن موقع، رئيس . م را تحويل شهربانی بيرجند می دهندتير، پدر ٢٣ظهرروز 
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دمحم ) ١ستوان (شهربانی بيرجند به تهران احضار شده بود و چون رسد بان يکم 
حسين دولت مرادی کفيل شهربانی نيز به علت تعطيل اداره در شهربانی نبود، ياور 

مرادی نيز پس  دولت. شريفی اطاق افسر نگهبان را برای اقامت پدر تعيين می کند
جواد آشپز هم . از حضور در اداره شهربانی، با تصميم  شريفی موافقت می کند

متن گزارش رئيس شهر بانی مشهد، در باره بيماری پدر، بدين . زندانی می شود
 :شرح است

 
 ادارۀ کل شهربانی

 
شهربانی بيرجند هزينۀ دکتر مصدق  و  – ١٩/  ۴/  ٢۴ – ۵٩٩١پيرو رمز شمارۀ 

ر خدمتگزار او را روزانه ده لایر پيش بينی نموده و عالوه می کند نامبرده از يکنف
روز ورود به بيرجند بواسطه داشتن بيماری غش نيازمند به داروهائی می باشد که 

مراتب . چون در بيرجند وجود ندارد، بهای آن را نمی توان تعيين وگزارش نمود
 .شود معروض تا هر نوع فرمان فرستاده شود اقدام

 
 پاسيار وقار –رئيس شهربانی مشهد 

گزارش ديگر شهر بانی مشهد به شهربانی کل، در بارۀ هزينه پدرم در زندان بدين 
 :شرح است

 
 ادارۀ کل شهربانی

 
شهربانی بيرجند هزينه ماهيانه دکتر  – ١٣١٩/  ۶/  ۴ – ٨٣٢٧پيرو رمزشمارۀ 

گرفتن ارزش خواربار درماه  مصدق و پرستار و خدمتگزار مشاراليه را با در نظر
                      ً        لایر پيش بينی نموده وضمنا  گزارش  )  ٧۴٧١(لایر، ساالنه ٢۴/  ١از قرار روزی 

لایر وجه جهت او فرستاده اند  ۴٠٠٠ميدهد خانواده مشار اليه بوسليه پرستار مبلغ  
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که وجه مزبوربوسيله پرستار به شهربانی تسليم و در صندوق طبق مقررات 
 .ه استبايگانی  گرديد

 
 پاسيار وقار –رئيس شهربانی مشهد  
 

چند روز بعد، محل زندان پدرم عوض می شود و او را به اطاق کوچک صندوق 
در اينجا، چون کسی، جز جواد . خانه مانندی که متصل به اطاق قبلی است می برند

ا بالتکليفی و نگرانی از اينکه مباد. آشپز، هم صحبت او  نبوده، حالش بدتر می شود
وی را بی سروصدا بکشند، او را به ستوه می آورد و پدر ادامه زندگی را دشوار 

در همين اوان، پرستاری که با مقداری دارو که برای او فرستاده بوديم، . می بيند
کفيل شهربانی بيرجند با اعالم  بيماری زندانی، از شهربانی . وارد بيرجند می شود

س شهربانی مشهد به تهران در اين مورد مشهد کسب  تکليف ميکند گزارش رئي
 :بدين شرح  است

 ادارۀ کل شهر بانی 
 

دمحم مصدق بعلت داشتن بيماری   ١٣١٩/  ۴/  ٣٠ – ۶٢٣١پيرو گزارش شماره 
 ١٨٨٠٩چون در امر به شماره . غش، نيازمند به معاينه و دستور پزشک می باشد

جازه بفرمائيد در مواقع قيد گرديده مشاراليه از مالقات محروم است ا ٢٧٠٢٣/
تا هر نوع امر فرمائيد اقدام . لزوم پزشک بهداری او را در زندان معالجه نمايد

 .شود
 پاسيار وقار

 
کوشش وتالش من برای . خانواده ما، بخصوص مادرم، نگران حال پدر بوديم

مالقات با سرپاس مختاری رئيس کل شهربانی، به علت خود داری وی از پذيرفتن 
،  به روال  معمول همه ساله، دولت و  ١٣١٩مردادد  ١۴روز. نتيجه نرسيد من، به



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

محتشم (مجلس، سالگرد مشروطيت را جشن می گرفتند؛ ميرزا حسن اسفندياری 
مرا هم برای شرکت درجشنی که به همين مناسبت در مجلس شورای ) السلطنه 

شن دعوت ازمن، برای شرکت در ج. ملی برگزارمی شد، دعوت کرده بود
مشروطيت و آزادی، درست در زمانی بود که پدرم را بدون دليل و بی آنکه حتی 
تشريفات ظاهری نيز، در مورد سلب آزادی او صورت گرفته باشد، دستگير و 

 .زندانی کرده بودند
. در مراسم جشن، بسياری از رجال وقت، از جمله سرپاس مختاری حضورداشتند

نه ای پيرامون آزاديهائی که تحت توجهات سخنرانی های چاپلوسانه و رياکارا
من، با استفاده از . اعليحضرت قدر قدرت، نصيب ملت ايران شده بود، ايراد گرديد

حضور رئيس شهربانی، نزد او رفتم و درخواست کردم اجازه دهد به بيرجند رفته، 
و مختاری، نه تنها با در خواستم موافقت نکرد، بلکه من . پدرم را مالقات نمايم

چندی بعد، . ديگراعضای خانواده مان را از مسافرت به شهربيرجند برحذر داشت
معلوم شد به رئيس شهربانی محل دستور اکيد صادر کرده که پدر حق مالقات با 
هيچ کس را ندارد، رئيس شهربانی بيرجند هم برای خوش خدمتی او را ازاطاق 

 .ده بودافسر نگهبان، به اطاق بسيار کوچک ديگری منتقل کر
کوچکی اطاق، تغذيۀ بد، نبودن بهداشت و سابقه بيماری، موجب افسردگی شديد 

تنها کتاب مربوط به مسائل طبی که پزشک شهربانی بيرجند به او . پدرم می شود
داده بود، پس از انتقال به زندان جديد، پس گرفته ميشود، پدر چون احساس می کند 

ای زندان امتناع می کند، مدت چهل وهشت قصد کشتن او را دارند، از خوردن غذ
 ساعت هيچ چيزی 

 .حتی آب هم نمی خورد و بيش از پيش ضعيف می شود
رئيس شهربانی بيرجند، نگران اينکه مبادا زندانی سفارش شده او، بر اثر ضعف 
وگرسنگی از پای در آيد، خود با يک ليوان شيرومقداری بيسکويت و يک جلد قرآن 

و قسم می خورد که قصد بدی در بارۀ او ندارد و پس از گفت و به زندان می آيد 
 .شنود طوالنی، آقا راضی به خورد ن غذا ميشود
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پدرم با زندانيان دوست شده بود، هم بندها رعايت او را می کردند، آنها سعی می 
از جمله يک پزشک افغانی، که اوهم گرفتار . کردند او راحتی و آسايش داشته باشد

آنها به هم . شاه شده بود و به زندان افتاده بود، با پدرم دوست شده بودپليس رضا 
 .قول داده بودند که هر کس  زودتر آزاد شد برای خالصی ديگری کمک کند

                                                                ً         پدرم از لحاظ جسمانی ضعيف شده بود؛ وی در تهران و احمد آباد، دائما  زير نظر 
به استثنای مواقعی . ردمن قرار داشت، بايد به طور منظم داروهائی مصرف می ک

که بيمار ميشد، هر دو سه يکبار او را معاينه می کردم، فشار خونش را می ديدم و 
پس از رفتن به بيرجند، ارتباطمان قطع شده بود و . از همه جهت مراقب حالش بودم

با تالش زياد، شهربانی تهران . حتم داشتم در آنجا وضعش رو به وخامت می گذارد
. ک پرستار به هزينه خودمان به بيرجند بفرستم تا مراقب او باشدموافقت کرد ي

سرانجام خانم پرستاری که ارمنی بود و دربيمارستان نجميه کار ميکرد داوطلب 
« در آنجا رئيس شهربانی به او گفته بود، برای پرستاری از . رفتن به بيرجند شد

اين . روزها ازاو ديدن نمايدبايد در زندان باشد، نه اينکه درشهرزندگی کند و » آقا
خانم پس ازچند روز اقامت در بيرجند به تهران بازگشت و با خود خبرهای بدی از 

 ...وضع پدر آورد
پزشکان و پرستاران بيمارستان نجميه که پس از اطالع از حال و روز پدرم، در 

، از ميان آنها. آن نقطه دوردست، سخت ناراحت شده بودند، به تکاپوی افتادند
وی نزد من آمد و . داوطلب عزيمت به بيرجند شد" امين زمان روزبه"خانمی به نام 

گفت حاضر است به بيرجند برود و در کنار پدرم در زندان زندگی کند و پرستار او 
اقدام اين زن نوع دوست و وطن پرست، در آن شرايط  و اوضاع و احوال، . باشد

گرفته بود خانه و زندگی خود را رها  يک زن جوان تصميم.  فداکاری بزرگی بود
                                                 ً                      کند و بی توجه به خطری که امنيت و شغل او را احتماال  دچار مخاطره می ساخت، 

چند روز بعد، خانم . برای کمک و مراقبت از يک زندانی، خودش را زندانی کند
که پدرم آزاد شد، در زندان از او  ١٣١٩روزبه، به بيرجند رفت و تا اواسط آبان 
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سپس همراه او به احمد آباد رفت و حدود يکماه و نيم در آنجا  ماند تا  . اری کردپرست
 .حال آقا  بهتر شد و آنوقت سر کارش برگشت

پدرم طی زندگی دشوار وطوالنی سياسی اش ونيزخانواده او، همواره مديون لطف 
مان خانم امين ز. ومحبت و فداکاريهای بی شائبه بسياری از هموطنان بوده وهستند

در اينجا . روزبه و آقای جواد حاج تهرانی، نمونه ای ازاين دوستان به شمار ميروند
بايد از دوست ديگری ياد کنم که در دوستی، صداقت و وفاداری نسبت به خانواده  

 .اين جوانمرد آقای سيد جواد مادرشاهی است. مصدق نمونه است
 

  بازگشت به تهران
 

سوئيسی انجام " ارنست پرون "در نتيجه مداخله آزادی پدرم از زندان بيرجند، 
پرون از دوستان صميمی و محرم  راز دمحم رضا بود و آشنائی آنها از سال . گرفت
به » له روزه« ، هنگامی که وليعهد به سوئيس اعزام گرديد و در مدرسه ١٣١٠

پس از پايان دوره مدرسه، دمحم رضا، پرون  را به . تحصيل پرداخت، شروع شد
که  ١٣۴٠طولی نکشيد که در دربار ايران کارش باال گرفت و تا سال . ران آوردته

 .به علت بيماری قلبی درگذشت، به عنوان  متنفذترين فرد دربار شاخته می شد
ارنست پرون، به علت شدت يافتن ناراحتی کليه، در  ١٣١٩در اواسط  آذر 

حيی عدل روی کليه او بيمارستان نجميه بستری  شد و چند روز بعد، پروفسور ي
هنگامی که پرون بستری بود، دمحم رضا . عمل جراحی موفقيت آميزی انجام داد

پرون که از ماجرای زندانی شدن پدرم اطالع . وليعهد، دو سه بار از او عيادت کرد
داشت وتحت تأثيرمراقبت های پزشکی پس از عمل جراحی، که منجر به بهبودی 

د، در آخرين ديداری که وليعهد از او در بيمارستان به سريع او شد،  قرارگرفته بو
. عمل آورد، مسئله گرفتاری پدرم را عنوان کرد و درخواست آزادی او را نمود

 .پرون اين موضوع را به من و پروفسور عدل اطالع داد
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پانزده روز پس از مرخص شدن پرون از بيمارستان، از شهربانی تهران خبر دادند 
.  پدرم از زندان بيرجند و انتقال وی به ساوجبالغ صادرشده است که دستور آزادی

آذر کفيل شهربانی بيرجند وارد اطاق او می شود و  ١۴در ساعت نه بعد از ظهر 
به او خبر می دهد که نماينده شهربانی که از تهران آمده قصد ديدار او را دارد،  

فتيان نزد پدرم می روند سپس سرهنگ عباس دهش پور نماينده شهربانی و دمحم شرا
شبانه پدر و . و خبر آزادی از زندان و انتقالش را به احمد آباد اطالع می دهند

در مشهد، سه شب در ميهمانخانه باختر توقف می . همراهان عازم تهران می شوند
 .سرهنگ وقار، از پدر ديدن  می کند و اظهار ادب و احترام می نمايد. کنند

در طول راه، سرهنگ . هران نيزسه روز طول می کشدمسافرت از مشهد به ت
کمی . دهش پور با ابراز محبت و مراقبت سعی می کند مطابق ميل پدر رفتار کند

: دهش پور می گويد. آذر ، مسافران  به شريف آباد  می رسند ٢٣پيش ازظهرروز 
نم، به امر سرسپاس مختاری ، بايد شما را ساعت دو بعد از ظهر، وارد تهران ک« 

زيرا رئيس شهربانی  قصد مالقات شما را دارد،  ولی من هرگز به اين مأموريت 
 ».تن در نمی دهم و سعی می کنم شما را  به شهربانی نبرم

دهش پور چند ساعتی در شريف آباد توقف می کند و عزيمت را به دليل نامساعد 
می کرد، تا اوايل  بودن حال پدرم، که حتی از راه رفتن عاجزبود و جواد او را کول

پس از ورود به تهران، به سرپاس مختاری گزارش می . شب به تأخير می اندازد
دهد که حال دکتربه حدی نامساعد است که ماندن او در شهربانی به مصلحت 

چند دقيقه بعد دستور . نيست، مختاری به دربار تلفن ميکند و کسب تکليف می نمايد
مصدق  را به احمد آباد « :بانی ابالغ می شودرضا شاه بدين شرح به رئيس شهر

 »...منتقل کنيد، او بايد همانجا بماند  تا بميرد
ما افراد خانواده، جمعه ها را در . از آن پس، پدرم، در احمد آباد تحت نظر بود 

، پس ازحمله  ١٣٢٠شهريور ٢١روز. احمد آباد، نزد پدر و مادرمی گذرانديم
ه ايران و عزيمت اجباری رضا شاه به آفريقا، سپهبد ب) انگليس و شوروی( متفقين
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اميراحمدی، فرماندار نظامی تهران نامه ای  به پدر نوشت که حسب االمر ملوکانه 
 .آزاد است و می تواند به تهران باز گردد

است و آن زمان » انستيتو پاستور« در تهران، ابتدا ساختمانی را که اکنون محل 
، ازهمسر فرمانفرما، ماهی هشتاد تومان اجاره کرديم و معروف بود به باغ اطلسی

همگی، يعنی پدرومادرو برادرم مهندس احمد و من، با خانواده هايمان درآنجا 
را در خيابان کاخ برای اقامت  ١٠٩زندگی می کرديم، سه سال بعد، پدرم ساختمان 

نت  من و برادرم هم در مجاورت ايشان دردوخانه جداگانه سکو.  خود ساخت
با توپ و  ١٣٣٢مرداد  ٢٨همان خانه ای است که روز  ١٠٩اين خانه . کرديم

 .تانک به آن حمله شد و دار و ندار ما را غارت کردند
 

 :تاريخ قضاوت کرده است
 

از دورانی ياد » مأموريت برای وطنم« قريب سی سال بعد، دمحم رضا شاه در کتاب 
دی، همه روزه پدرش را مالقات می سالگی ودرمقام وليعه ١٩می کند که در سن 

کرده و نظريات خود را باطالع او می رسانيده است، رضا شاه نيز هميشه عقايد و 
آنگاه، از شفاعتی که برای . نظريات وی را با دقت وحوصله استماع می کرده است

همکاری «آزادی زندانيان سياسی از جمله دکتر مصدق که بدستور پدرش به اتهام 
در کتاب . زندانی بود، به عمل آورده، يادمی کند» ت خارجی عليه ايرانبا يک دول

 :مأموريت برای وطنم، می نويسد
عالوه بر وظايف نظامی که بر عهده داشتم، مجبور بودم هر روز پدرم را مالقات «

... کنم و اين مالقاتها گاهی صبح و اغلب نيم ساعت قبل از ظهر صورت می گرفت
ون اينکه جنبه مذاکره و مباحثه داشته باشد، به سمع او می و نظريات خود را بد

                                                                  ً    رساندم، با وصف اين، در آن سن نوزده سالگی گاهگاه عقايد خود را صريحا  در 
مسائل مختلف بوی عرضه می داشتم و عجب اين بود که  او هميشه نظريات و 

 .ی فرمودعقايد مرا با دقت وحوصله استماع می نمود و پيشنهادات مرا کمتر رد م
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شايد جای .     ً                                                            مثال  در اثر شفاعت مصرانه من بسياری از زندانيان سياسی آزادی يافتند
                                                      ً                  افسوس باشد، ولی يکی از اين افراد دکتر مصدق بود که بعدا  در دوره زمامداری 
خود چيزی نمانده بود که کشور را به افالس بکشاند و سلسله ای را که پدرم بنياد 

آنکه مصدق بارها گفته بود که من وی را از خطر، نجات داده  با. نهاده بود براندازد
ام، همه ديديد که اين دين را بچه طريق عجيبی ادا کرد و چگونه ازمن حق شناسی 

 .نمود
پدرم مصدق را به اتهام همکاری با يک دولت خارجی وتوطئه عليه دولت ايران 

فين خود را به توقيف کرده بود ونمی دانم در فکر وی چه ميگذشت که مخال
مصدق به نقطه دور .                          ً                       همکاری با خارجی ها مخصوصا  انگليسی ها متهم می کرد

افتاده وبد آب وهوائی تبعيد شد وچون پيروعليل بود، باحتمال قوی ازاين تبعيد 
 » ....وی پس ازچندماه آزاد گرديد. ولی من ازاوشفاعت کردم. سالمت بازنمی گشت

به افترا های شاه مخلوع را ندارم، اسناد و  من مورخ نيستم و قصد پاسخگوئی
مدارک بی شماری که طی دودهه اخير، پيرامون تاريخ معاصرايران، از 
آرشيوهای طبقه بندی شده سری ومحرمانه سياسی  خارج شده و در دسترس 

را » قضاوت تاريخ« پژوهشگران قرارگرفته است، دوران انتظارطوالنی
ديگر، تاريخ در باره گفتار و کردار دمحم رضا شاه و  به بيان. بسيارکوتاه کرده است

نيز همۀ مدعيان خدمت، يا متهمان خيانت به کشور ايران، به روشنی  قضاوت 
در اينجا بی مناسبت نيست که اين مقال را با نقل يادداشت های پدرم و . کرده است

 :پاسخ به سخنان شاه پايان دهم
دولت درانتخابات تهران هم دخالت نمود و من پس ازخاتمه دورۀ ششم تقنينيه، که « 

. ديگربه مجلس نرفتم، مدت سيزده سال در شهرتهران و احمد آباد به انزوا گذرانيدم
کسی را نديدم وبا احدی معاشرت ننمودم و با اين حال نفهميدم مرا برای چه دستگير 

 .ربانیکردند و به شهربانی آوردند و بهترين گواه پرونده های من است در شه
سئوال کردم به چه تقصير مرااين جا آورده ايد؟ گفتند تقصيری نداريد وبايد در  

اين . من وکسانم درخواستی از واالحضرت همايون وليعهد وقت نکرديم. اينجا بمانيد
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درخواست ازطرف مسيو پرون تبعه ی سوئيس و يکی از دوستان ايام تحصيل 
با . يه بستری شده بود صورت گرفتاعليحضرت شاهنشاه که در بيمارستان نجم

اين حال هر وقت فرصتی بدستم آمد، از اظهارشکرگزاری خودداری نکردم و تا 
آخرين روزی هم که در سرکار بودم قدمی بر عليه شاهنشاه بر نداشتم و شفاعت من 
نزد پدر تاجدار، اثر ديگری هم داشت که اين بود دست شاه فقيد به يک جنايت ديگر 

 .ين بردن آلوده نگرديدبرای از ب
نمی دانم درفکراوچه می گذاشت که مخالفين خود را به « و اما اينکه فرموده ايد

جا داردعرض کنم؛ »                          ً                        همکاری با خارجی ها مخصوصا  انگليسی ها، متهم می کرد
 )    ١٢(». کافر همه را به کيش خود پندارد

  
  

 :مصاحبه با آقا جواد حاجی تهرانی آشپزدکتر مصدق 
 

اين خاطرات به صورت مصاحبه ای از آقا جواد : دروان ايرج افشار می نويسدشا
مرحوم مهندس احمد مصدق . حاجی تهرانی  آشپز دکترمصدق باقی مانده است

دوست گرامی آقای . درسال های آخر عمر آشپز اين مصاحبه را انجام داده بود
ان است مطلب که نوار آن مصاحبه در اختيارش)  ١٣(سرهنگ کيومرث راستين 

 .را نوشته و نسخه اش را از راه لطف به من داده اند
 
 به اتفاق پدرم رفتی به زندان؟١٣١٩چطور شد  که  تير ماه : مهندس مصدق  *
 

خودم داوطلب شدم . خودم را معرفی کردم. من خودم داوطلب  شدم برم زندان با آقا
  .برم
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 خودت رفتی شهربانی ؟: مهندس  مصدق  *
 

به من خيلی عتاب و . شهربانی پهلوی رئيس سياسی سرهنگ آرتا که ترک بودرفتم 
گفتم چه . خطاب کرد و گفت می دانيد شما چه مسافرتی می خواهی بروی

می خواست مرا بترساند که من . گفت آخرين مجازات شما اعدام است. مسافرتی
اگر نکردم برای  .اگرخطائی کردم مرا اعدام کنيد. من گفتم من کاری نمی کنم. نروم

هرچی توی جيب من بود . اين بود که مرا تفتيش کردند. چی مرا اعدام کنند
آن ماشين مال خود آقا بود . آمدم دم در ايستادم. درآوردند و مرا بردند دم پای ماشين

يکی راننده بود . که دم در  ايستاده بود و دو تا از آن گروهبان ها ايستاده بودند
آن وقت ديدم آقا را از باال آوردند پائين . خود رئيس شهر بانی ويکی پيشخدمت مال

مرا . فرمودند که بريد سوار شويد فرمودند من سوار نمی شم. از اطاق بازجوئی
سرگردی . دولت هر کار می خواهد بکند همين جا بکند که زن و بچه ام مرا ببينند

مسافرت که شما اينجا  که با ما بود گفت نه، دولت دستور داده که شما را ببريم
به من گفتند برو سوار . آقا را با دو تا افسر ديگر به زورانداختند توی ماشين. نباشيد

من گفتم آقا مريض است اگر بخواهيم برويم آقا دوا  دارد،  قابالمۀ غذا خوری  . شو
اينها توی زندان است، اينها را بمن بدهيد . دارد، رختخواب  دارد،  تختخواب  دارد

سرگردی که با ما بود به رئيس زندان دستور داد وسايل را . که من دست خالی نرم
از راه . گذاشتيم توی ماشين راه افتادم. آنها را با ترموس يخ همه را دادند. بياورد

بعد از ظهر  ۵/۶الی  ۶      ً                تقريبا  موقع حرکت ساعت . رودهن و بومهن ما را بردند
من به  سرگرد گفتم اجازه می دهيد شام آقا را  آنجا. به رودهن رسيديم ٨حدود . بود

  .گفت بده. اينجا بدهم
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  سرگرد اسمش چی بود؟: مهندس  مصدق *
 

رئيس شهربانی زاهدان بود که به او مأموريت داده بودند آقا را . سرگرد شريف بود
. ند    ً                           بعدا  فهميديم ما را می برند بيرج. اول  ما نمی دانستيم کجا می رويم. همراهی کند

حدود ساعت يک و دو . اين بود که در رودهن شام خورديم و از آنجا حرکت کرديم
رسيديم به فيروزکوه آنجا سرگرد شريف گفت دو ساعتی اينجا می خوابيم بعد 

يکی هم گذاشت اين طرف . حرکت می کنيم سرگرد تختش را گذاشت جلوی ماشين
 .  يکی هم آن طرف

چون آقا فرمودند من بيرون نمی آيم، . ن بوديممن و آقا هم همين طور توی ماشي 
آنها خوابيدند و آقا از اينکه تنها شديم برای اولين . همين طور توی ماشين هستم

گفتند احمد خان چطوره، خانم چطوره، . لحظه از احواالت منزل سئوال  کردند
   ً      يبا  ساعت تقر. من هم گفتم الحمدهللا همه خوبند. از همه پرسيدند. خديجه خانم چطوره

چهارصبح بود که اينها بلند شدند قهوه چی را صدا زدند که وسايل چائی صبح را 
خورديم و حرکت کرديم به طرف نيشابور، نمی دانم آنجائی که مابين . فراهم کند

هرجا که می رفتيم سرگرد يک تلکراف به . ناهار رفتيم آنجا. تهران و مشهد است
در حدود ساعت شش . يک روز مابين راه بوديم .تهران می زد که ما اينجا هستيم

رئيس شهربانی را . سرگرد ما را برد دم در زندان. الی هفت بود رسيديم به مشهد
دستور داد سرگرد شريف که ما را ببرند . گفتند رئيس شهربانی نيست. خواست

ردند آنجا يک اطاق دم در را داد خالی  ک. البته داخل  نبردند. آوردند زندان. زندان
آقا استراحت که کردند سرگرد شريف . من فوری جای آقا را درست کردم. برای ما

گفت من ميروم هتل، اين هم شمارۀ هتل هروقت کاری داشتيد فوری تلفن کنيد و از 
اين بود که ايشان که رفت بعد ازده دقيقه يک ربعی . آنجا هم برايتان غذا می فرستم

سرگرد گفت من . من تلفن کردم هتل. دست دادحال حمله . آقا حالش به هم خورد
يکی . نيم ساعتی طول نکشيد دکترشهربانی آمد. االن دکتر شهربانی را می فرستم
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يک مقداری  صحبت کرد با . نشست پهلوی آقا. دو تا آمپول به آقا زد حال آقا جا آمد
. ردندبعد از رفتن دکتر از هتل شام آو. به اصطالح نصيحت کمی کرد آقا را. آقا

تا صبح فردا رئيس شهربانی آمد ديدن . مقداری خورديم بعد خوابيديم. چلوکباب بود
. اسمش يادم نيست. خيلی برو بيا داشت. من شناختم چون قراول بيرون کردند. آقا

آمد نشست با آقا يک . گفتم توی اين اطاق. ازمن پرسيد آقای دکتر مصدق کجاست
آقا فرمودند راستی جواد رئيس شهربانی وقتی رفت . ساعتی صحبت کرد و رفت

آقا فرمودند راست می . گفتم آقا همين رئيس شهربانی مشهد بود. اينجا هنوز نيامده
اين بود که ايشان رفت و ما سه روز در زندان مشهد . گفتم وهللا خودش بود. گوئی
. پس از سه روزسرگرد شريف آمد گفت می خواهيم شما را ببريم بيرجند. بوديم

اين . اضرهستيد با ما بريم يا نه؟ آقا فرمودند هرچه دولت می گويد ما مطيع هستيمح
شب را در . بود که بعدازسه روزاز زندان مشهد حرکت کرديم به طرف بيرجند

سرگرد شريف گفت . نزديکی های سحر بود که حرکت کرديم. تربت حيدريه مانديم
يکی دوتا . ين کار راهم کردهم. اينجا توی راه شکارهست می خواهم شکار بزنم

ما . به بيرجند. خالصه رفتيم رسيديم. راننده شکارها را آورد توی ماشين. شکارزد
سرگرد . راستی بعد از تربت به قاين رسيديم. را تحويل رئيس شهربانی بيرجند داد

گفت اين جا . مثل هميشه به آقا گزارش می داد که اين جا چی هست چی نيست
باالخره وقتی ما را . مربوط به بلوک قائنات می شود. کنند زعفران کاری می

پس ازيک روز آمد که ازآقا خدا . تحويل زندان بيرجند داد يک روز سرگرد بود
چون بايد بروم زاهدان و . گفت اگراجازه بدهيد من مرخص می شوم. حافظی بکند

که ما را به بايد اضافه کنم که ماشينی (اگر اجازه می دهيد با ماشين شما بروم
چون من يک ماه ). بيرجند برد ماشين خود آقا بود به وسيلۀ رانندۀ رئيس شهربانی

 . مرخصی داشتم آمده بودم
آقا فرمودند . تهران اين بود که  به من مأموريت دادند درخدمت شما بيايم تا اينجا 

 .باشد ماشين در اختيار شما، هرجا که می خواهيد برويد ببريد
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ً                 ضمنا  اضافه کنم سرگرد . اين وقايع توی راه بود. با ماشين آقا رفتاين بود که      
در زندان بيرجند يک اطاق . شريف رئيس شهرباين زاهدان الحق مرد شريفی بود

من هم . برای آقا جا درست کرديم. نزديک اطاق رئيس شهربانی طبقۀ باال به ما داد
م که آقا مريض می شدند وقتی ه. يک تخت چوبی داشتم با آقا توی يک اطاق بودم

اين بود که ما برای آقا . آن وقت هم من از آقا جدا  نمی شدم. پرستار می فرستادند
آقا گاهی حالشان به هم می . غذا درست می کرديم، کارشان را انجام می داديم

می فرمودند وقتی من حالم به . يک آمپول هائی داشتيم به اسم اتر و کامفر.  خورد
اين بود که من . ينها را بشکن جلوی دماغم بگير حالم به جا می آيدهم می خورد ا

به محض  اينکه  آقا  حالشان به هم می خورد بغلشان می . همين کار را می کردم
کردم فوری  يکی ازآمپول ها را می شکستم دم دماغش  می گرفتم تا حالش به جا 

ولی . بهم می خوردهميشه اين حالت بعد ازيک عصبانيت بود که حالش . بيايد
. خوب، ما آن وقت هيچ وسيله ای در اختيارنداشتيم ازقبيل لگن ووسايل پخت و پز

بعد از يک ماه وخرده ای سيد عبدهللا . با خيلی ناراحتی غذا را تهيه می کردم
يک خرده . خانم فرستاده بود. پيشکار آقا از تهران با خودش همه وسايل را آورد

 .که آقا همه را تقسيم کرد به رئيس و پاسبان هاسبزی خشک و مربا  بود 
 
 پرستار چطور شد؟:  مهندس مصدق *
 

پرستاری که ازتهران فرستادند شهربانی  قبول  نکرد  که بيايد پهلوی آقا، يک ما ه 
آقا فرمودند . گاهی اجازه می دادند که بيايد  آقا  را ببيند. و خرده ای  بيرون بود
پرستار اسمش . پهلوی ما بماند فايده اش چيست برود تهرانوقتی که پرستار نتواند 

. خود آقا می گفت زن خوب و مهربانی است. اليس بود که مال بيمارستان نجميه بود
يک پولی هم  به آنها می . ما لباس های آقا را می داديم نگهبان ها ببرند بشورند

يک دست هم عوضی  يک دست  پيژاما بود و . آقا آنقدر لباس  تنش نبود. داديم
  .داشت
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 شما چطور در آن اطاق باال زندانی بوديد؟: مهندس  مصدق  *
 

چون اين طور که . آمدند اطاق ما را عوض کردند.          ً                        ما تقريبا  دو ماه درآ ن اطاق بوديم
رئيس شهربانی . می گفتند خانواده گفته بودند که ما می خواهيم برويم مالقات پدرمان

بالفاصله رئيس شهربانی اين طور که می گفتند تلگراف . برويدگفته بود می توانيد 
. زده بود به رئيس شهربانی  مشهد که هيچکس  نمی تواند دکترمصدق را مالقات کند
. ايشان هم تلفن زده بود به بيرجند که هيچ کس حق ندارد دکتر مصدق را مالقات کند

ا برد اطاق مالقاتی های اطاق ما ر. اين بود که ايشان آمد اطاق ما را عوض کرد
زندانيها که آن عقب بود و يک پنجره داشت به داخل زندان و يک درهم داشت به 

تا پنجره را باز می کرديم . راهرو ودم در زندان که نه آفتاب داشت، نه هوا داشت
پس از دو سه روزکه آقا  . پنجره راهم که می بستی هوا نداشت. بوی بد زندان می آمد

اگر من دو سه روزغذا  نخورم . ند گفتند دولت می خواهد مرا زجرکش بکنداينجا ماند
يک دو روزی طول . اين بود که اعتصاب غذا کرد.     ً                    طبعا  می ميرم راحت می شوم

با رئيس . بعد من خبردادم افسر کشيک فرستاد  رئيس  آمد. کشيد اعتصاب غذای آقا
 . صحبت کردند

.  رئيس  گفت نه وهللا. خواهيد من زجرکش بشوم آقا فرمود شما مرا اينجا گذاشتيد می
. يکی دو ساعتی حرف زدند تا بعد رئيس  شهر بانی  حاضر شد اطاق را عوض  کند

اين بود . يعنی همان اطاق اولی که پهلوی اطاق خودش و افسر کشيک بود به ما بدهد
اثيه را از که با هم قول و قرار گذاشتند و فردا صبح آمد اطاقمان را عوض کرد و اث

البته بين صحبت وقتی رئيس گفت اطاق را عوض می کنم آقا . اين اطاق برديم
رئيس شهربانی گفت اگر من اين کار را . فرمودند نامرد است که زير قولش بزند

بعد هم که هوا . اين صحبت ها شد بين آنها. هرچه شما بفرمائيد نامردم. نکردم نامردم
تخت آقا را بردم ته حياط زندان پشت شمشادها پنهان داشت خنک می شد من با اجازه 
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.     ً                                                        بعدا  هوا سرد شد برگ درخت ها ريخت يک درخت گل بود جلوی شهربانی. بود
من به افسر کشيکم گفتم سرکار ممکن است اين درخت را . همه اش هم شده بود گل

شد که از اينجا بکنيم بکاريم جلوی آقا که هم جای قشنگ باشد و هم آقا محفوظ  با
اين . افسر کشيک گفت چرا نمی شود. مردمی که می آيند و می روند زياد ما را نبينند

بود که از زندان دو نفر آوردند جلوی تخت آقا يک گودال کندند و درخت را آوردند 
. اينجا کاشتند و جوری شد که ديگر  کسی که از در می آمد  تو تخت آقا معلوم نبود

يگر و رئيس شهربانی آمد ديدند جای درخت گل عوض بعد فردا که افسرکشيک د
افسر کشيک جديد گفت فالنی می دانی قيمت اين درخت چقدر . شده ناراحت شدند

شما می توانيد يک تلفن به شهرداری بزنيد تايکی . گفتم هر چه می خواهد  باشد. است
است خنديد و گفت اين پانصد ششصد تومان قيمتش . ديگر بياورد همانجا بکارد

 .گفتم نه يک طور در آورديم که خشک نشود. خشک می شود
 
 ؟وضع غذائی  شما چطور بود:  مهندس  مصدق *
 
من هر روز صورت می دادم به يک مأمور می رفت از بازار هر چی می  

چون تمام مخارج زندان آقا از پول خودش بود که  . خواستم  می خريد می آورد
ن و مأمور از پول خود آقا از رئيس زندان می مرتب می داد به دست رئيس زندا

رئيس . گرفت و می خريد و هميشه من زير صورت خريد را امضاء می کردم
وقتی می خواست حساب به آقا پس بدهد صورت هائی  را که من امضاء کرده بودم 

البته يک سکوی آشپز خانه به ما اختصاص داشت که من در آنجا غذا می . نشان داد
ف  و ظروف همه چيز، همان طور که گفته بودم از تهران توسط سيد ظر. پختم

 .هدايت آورده بود داشتم 
البته به زندانی ها فرد . البته طبق دستور آقا، افسر کشيک هم از غذای ما می خورد 

ظهر يک خرده نان خالی  و . که سياسی بودند غذائی نمی دادند) انفرادی ( فرد 
به فرمايش خود آقا که فرمودند . به آنها می دادند»  کله جوش« شب  هم يک ذره 
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جواد تو آزادی که هر چه می خواهی به آنها بده، ما هرچه داشتيم سعی می کرديدم 
آقا فرموده بودند به حساب آقا يک مقدار نان  اضافه می آوردند و ما . به آنها بدهيم

می خواستند ازآقا می  اگر دوا، موا. به زندانی هائی  که گرسنه بودند می داديم
گرفتم به آنها می دادم همينطور به همه آنها که آنجا بودند الحمدهللا آقا هميشه 

 .رسيدگی می کرد
 
 خوب آقا جواد، آقا آنجا در آن مدت ناخوش شدند يا نه؟: مهندس مصدق  *

  
نه آقا فقط نا خوشی اش همان حالت حمله بود که بعد از عصبانيت ها به ايشان  

می داد و گفتم با دستوری که داده بودند که کامفر يا اتر بود حالش  به جا می  دست
مريض که شد  فقط  دور از جان يک دفعه از آن شپشک ها  بدنش گذاشته . آورد
آن وقت من تمام موهای ). يک نوع شپش است که می رود تو ی پوست آدم(بود

دو تا پيت حلبی . ه بودمتوی همان اطاق يک حمام درست کرد. بدنش را تراشيدم
آقا را می . داشتيم که با پريموس آب  گرم می کردم  و دو تا تشت هم  داشتيم 

خالصه بعد از شست و شو آب کشی می کرد . می ريختم سرش. گذاشتم توی تشت
 .الحمدهللا بعد از تراشيدن بدن آن ناراحتی  هم از بين رفت. و حمام می گرفت

 
اد، چطورشد که به شما اطالع داداند که دورۀ خوب آقاجو:مهندس مصدق *

 زندانی تمام شد؟
 

شب داشتم شام  درست ميکردم ديدم رئيس شهربانی آمد با دو . خبری به ما نکردند
دويدم جلو ديدم رئيس شهربانی است با آقای شرافتيان پيشکار . نفر شخصی ديگر

گاهی بود رفتند توی نفر بعدی از قرار مال خود شهربانی يعنی مأمورآ. خود آقا
آقا فرمودند . اطاق نشستند با آقا صحبت کردند که ما آمديم شما را ببريم تهران

اين بود که اينها صحبتهايشان را . هرچی دولت دستور می دهد من مطيع هستم
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کردند و آقا به شرافتيان دستور داد شما بريد در شهريک هتل خوب برای آقای 
اينها خدا . يشان پذيرائی بکنيد صبح بيائيد عقب مندژپور بگيريد در آنجا از ا

من دويدم دوا گرفتم دم . بالفاصله حال حمله به آقا دست داد. حافظی کردند رفتند
فرمودند . دماغ ايشان بعد از اينکه حالشان به جا آمد گفتم آقا حاال چرا اين طور شديد

آزاد برويم، بچه ها را   جواد آخر اين از خوشحالی  است که باز می توانم به محيط
البته هميشه از عصبانيت . ببينيم و ازخجالت توکه اين همه زحمت کشيدی در بيايم

من . آقا دستور دادند غذا برای توی راه درست کنيم. بود اين دفعه ازخوشحالی است
فردا صبح آقا فرمودند جواد من می خواهم به اين . هم دستور را فوری اجرا  کردم

فرمودند غذا به آنها بدهيم؟ . راهی بدهم چی بدهم به آنها« اوقر« يک  زندانی ها
شما پول  را می دهيد برای غذا اينها . عرض کردم آقا اينها غذا را به آنها نمی دهند

اين بود که آقا به فکرشان رسيد که . غذای هرروزشان را می دهند به حساب شما
اين بود که . هر چی می خواهند بخرندپول به حسابشان بگذارد که خودشان بتوانند 

آقا با رئيس شهربانی صحبت کردند و ايشان هم قبول کرد و ليست زندانی ها را 
يکی پانزده . زندانی ها را ده تا ده تا آوردند حضور آقا. آوردند جلوی آقا  گذاشتند

تومان برای آنها اوقر راهی گذاشت و قبضش را از رئيس زندان گرفت داد به 
همين طور تا اين صد و ده بيست تا . نی ها و بعد هر کدام رفتند به زندانزندا

برای زن های . به آنها که سياسی بودند نفری بيست تومان دادند. زندانی  تمام شد
به افسر های کشيک شهر بانی يکی بيست و . زندانی  نفری بيست تومان گذاشت

تمام اين کارها تا بعد از ظهر طول . پنج تومان و به پليس ها يکی پانزده تومان داد
   ً                                 مثال  سه گونی برنج بود، دوتا پيت روغن . ما مقداری خوار بار خريده بوديم. کشيد

. آقا  فرمودند اينها را همه بده به رئيس  شهربانی. کمپوت بود. بود، دوتا جعبه آلو بود
رض کردم آقا ع.اين بود که من کليد قفسه را دادم به رئيس. چون ما احتياجی نداريم

بعد از اين ما عازم حرکت شديم، با يک ماشين کرايه . فرمودند اين هم سهم شما
الزم به گفتن است که آقای . دوسره آقای شرافتيان پيشکار آقا از تهران گرفته بود

راننده و . اين ماشين پنج نفر مسافر داشت. شرافتيان يک پرستار هم با خود آورده بود
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آمديم به طرف . نشستيم من و آقا و پرستار عقب. ژپور جلو بودندآقای شرافتيان و د
البته بايد بگويم در بيرجند گاهی آقا . در قائنات آقا پايش خيلی درد گرفت. تهران

. گلويش درد که می گرفت من پايش را توی آب مالش می دادم و خيلی تأثير داشت
من جوراب . را بمانيمدر قائنات که پای آقا خيلی درد گرفت مجبور شديم شب 

درد آنقدر  بود که نمی توانستند از . مچ پيج پايش بستم. پشمی داشتم  دادم به آقا
ماشين پياده شوند اول من تختخواب را می گذاشتم بعد آقا را بغل می کرديم و می 

 .خوابانديم
 
                                   ً         اين درد پا از زندان شروع شد يا قبال  هم داشت؟: مهندس  مصدق  *
 
بله از قائنات به . اين درد از توی زندان شروع شد. قبال خوب بودعرض کردم  

 .يک روز هم  بوديم توی هتل. مدت يک روز توی راه بوديم تا رسيديم به مشهد
 
 آيا  در طول راه از شهر بانی  کسی را ديديد يانه ؟: مهندس مصدق   *
 

بسيار انسان مؤدبی . فقط  همان آقای دژپورکه از تهران آمده بود با ما بود. نه خير
 . بعد از سه روز آمديم تهران و از آن جا يک راست آوردنمان احمد آباد. بود

اين را بايد اضافه کنم در اول که ما می خواستيم از تهران برويم آقا را از زندان که  
خانوادۀ آقا پشت پنجره . آوردند سوار ماشين کنند هيچ کس را نگذاشتند نزديک بيايد

آقا فرمودند من . گفتند دستور است بايد برويم. آقا گفت کجا می خواهيد برويم. بودند
هرکار می خواهيد بکنيد همين جا بکنيد که خانوادۀ من از دور شاهد باشند . نمی آيم

رئيس زندان دستور داد چند . آقا خوابيد روی زمين. گفتند نه بايد سوار ماشين شويد
من که سوار شدم . گرفتند و به زور سوار کردند تا افسر آمدند دست و پای آقا را

راستی  . چون ماه تير و مرداد بود و هوا خيلی  گرم بود. ديدم آقا خيس عرق است
وقتی آقا را به زور می خواستند سوار کنند من می ديدم خديجه خانم دخترکوچک 
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کنم بايد اضافه . آقا از پشت پنجره چه دادهائی  می زد و حتی خودش را می زد
. موقع رفتن در نيشابور حال آقا شديد به هم خورد، جوری که افسر همراه ترسيد

 .آقا گفت نه هر جا می خواهيد برويد. گفت می خواهيد برگرديم
اين بود مصاحبه با آقای جواد حاجی تهرانی آشپزمخصوص مرحوم دکتر دمحم  

 .مصدق ومهندس احمد  مصدق
  ) ١۴(تقديم حضورآقای ايرج افشار 

  
 !ها يک دزد به جای همه دزد

 
شد، در سراسر ايران شايع  درست در همان روزی که رضاشاه از ايران تبعيد می

همان روز، علی دشتی . سازد شد که وی با خود جواهرات سلطنتی را خارج می
 :طی سخنانی در مجلس شورای ملی اظهار داشت

معين شود که بايد رسيدگی شود، بايد يک هيئت طرف اعتماد مجلس ... «
و باالخره در يک جلسه خصوصی مجلس » ...جواهرات را تطبيق کنند با ثبت آنها

مهر سکوت از لب نمايندگان برداشته شد رسيدگی به اشياء گرانبها و جواهرات 
سلطنتی، باز گرفتن امالک غصب شده، الغای قوانين سالب آزادی، تخفيف 

ادگستری و برقراری مشروطيت مورد مالياتها، آزادی زندانيان بيگناه، اجرای د
 .در همين اوضاع، شاه جديد در مجلس سوگند ياد کرد. بحث مجلس قرار گرفت

اعتراضات نسبت به اعمال گذشته از مجلس هم گذشت، سراسر ايران موج 
دولت فروغی سعی در تسکين فرياد . اعتراض عليه خفقان گذشته و ظلمها بود

ه اتهام صدها مورد زجر و شکنجه و قتل و بايست ب رضاخان می. عمومی داشت
حبس و تبعيد آزاديخواهان و غصب اموال مردم و تجاوز به حقوق عمومی به 

بار تکرار نکنند اما اين عمل  شد تا اقدامات وی را ديگران دگر محاکمه کشيده می
های مخفی مرتبط با بيگانه وسيله ايادی خود گرداننده امور  انجام نگرفت، و شبکه

 ....ندشد
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در دوره رضاخان مقداری کار صورت گرفت ولی چون نفع شخصی هميشه غلبه 
داشت فقط از لحاظ ظاهر فرق کرد بناهای بزرگ و عمارات قشنگ ساخته شد اما 
انديشه و فکر و ابتکار سد گرديد عمارت شهربانی مجلل و آبرومند بود اما برای 

گرديد اما ايمان و اعتقاد در آن سلب آسايش مردم بکار رفت، ارتش بزرگی ايجاد 
ارتش نبود، و بر زور و اجحاف استوار يافته بود، و به همين جهت با سرعت 

کنيد تأسيس دانشگاه يا اداره ثبت اسناد و امالک و مؤسسات  آيا فکر می. پراکنده شد
! دانست دانشگاه چيست؟ جديد از آن قبيل فکر خود آن شخص بود؟ آن کسی که نمی

خواستند  داشت؟ اين افکار از ديگران بود منتهی همه می ين فکری میچگونه چن
از آن . همه چيز به نام يک نفر باشد و در مقابل آن يک نفر، کسی ابراز وجود نکند

وقتی که همه چيز مخصوص يک نفر شد متصديان امور دولت بر جان و مال و 
زن  ز مال يتيم و بيوهحيثيت مردم چيره شدند، احترام حقوق فردی از ميان رفت، ا

حساب و مؤاخذه صرف هوی و هوس آن فرد شد،  صرفنظر نشد، وجوه عمومی بی
آباد تروتازه بماند، و  های فرح سوختند تا بادنجان نصف مردم تهران از تشنگی می

بارهای مردم در ميدانهای پايين شهر . در حقيقت ارزش افراد از بادنجان کمتر شد
بايستی به فروش برسد حتی سيمان را که  اختصاصی نمیتا فروش نرفتن بارهای 

                                       ً                             مورد احتياج عمومی بود همان ايادی منحصرا  خريداری و بعد سه برابر قيمت 
بايست نفعی به  فروختند حتی خريد و فروش اتومبيل می خريداری به مردم می

ف داند که با يک دسته دزد طر اگر راهها امن نباشد شخص می! ها برساند شاهزاده
گيرد اما در دوران بيست ساله به نام قانون،  است و دزد به نام دزد مال مردم را می

به دست دفتر اسناد رسمی و مأمورين ثبت اسناد و شهربانی که هر کدام به نوبه 
گرفتند وگرنه ممتنع  خود حافظ حقوق و اموال مردم بودند مال و هستی مردم را می

آوردند که همه تعريف کردند رضاخان  رش آن را میانداختند و به س را به زندان می
ش کودتا کرد و سردار . ه ١٢٩٩پنج افسر ديويزيون قزاق که در سوم اسفند  مير

ای و نه  ش به سلطنت نشست نه ملکی داشت نه کارخانه. ه ١٣٠۴سپه شد و در 
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ش که . ه ١٣٢٠های خارج ولی روز بيست و پنجم شهريور  وجوه نقدی در بانک
گيری کرد وی با  گويی و ستمگری برای او باقی نماند و به اجبار کناره زور امکان

ترين نقاط کشور در مازندران، گيالن، گرگان و ساير نقاط  تملک حاصلخيز
بزرگترين مالک کشور ايران بود و با در دست داشتن ذخائر نقدی در بانکهای 

 .آمد به شمار می ترين مردان  انگلستان، آمريکا و آلمان يکی از ثروتمند
 

گونه اين ثروت کالن در چنين مدت محدودی فراهم گرديد؟ از راهی سهل و ساده، 
داد که چون نبايد در محل عالقه و ملک  وزارت دارايی به صاحب ملک دستور می

که (و آبی داشته باشد لذا ضروری است امالک خود را به شخص صالحيتداری 
           ّ       بفروشد و اال  وزارت ) کرد حل تعيين میصالحيت آن را کميسيون دولتی در م

خريد و سپس  کرد و يا به ثمن بخس و به زور می دارايی امالک وی را تصرف می
 .کرد به رضاشاه منتقل می

 
که صد و سی و چهار پارچه » کالرستاق«ش . ه ١٣١٣الی  ١٣١١   ً        مثال  از سال 

فوق ضبط اداره  دهات ييالقی و قشالقی و مراتع و جنگلهای مفصل داشت به ترتيب
در تنکابن جمعی مالکين را گرفتند در قصر زندانی کردند و بعد زن و . دارايی شد

بچه آنها را داخل کاميون ريختند به چند دسته تقسيم کردند و به کرمان، جيرفت، بم، 
ريز تبعيد  يکی از مالکينی که به نی. شيراز، کرمانشاه، همدان و قزوين فرستادند

ملک کمينه را در کجور «: ش چنين نوشت. ه ١٣٢٠شهريور  شده بود بعد از
مازندران بدون خريداری، بدون فروختن، بدون تعويض حتی بدون امضاء و بدون 
اخطار ضبط کردند آقايان وکالی مجلس و هيئت دولت امروز هم همان موقع 

ک ي. کس حرفی نزد کردند هيچ وقتی من و هزاران مثل مرا تبعيد می! سرکار بودند
مأمور نماينده مختاری رئيس شهربانی اثاثيه و لباس ما را هم حراج کرد و ديناری 

 !از پول آن را هم به ما نداد؟
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ش، پراست ازاعمالی که عمال ديکتاتوربرای . ه ١٣٢٠های پس ازشهريور روزنامه
 .سلب امالک مردم انجام داده بودند

 
ران و مطالعه احوال ايرانيان فوت، نماينده مجلس انگلستان پس از مسافرت به اي

رضاشاه دزدان و راهزنان را از سر راههای ايران برداشت و به «: نوشته بود
افراد ملت خود فهماند که منبعد در سرتاسر ايران فقط يک راهزن بايد وجود 

 .»داشته باشد
 

جنون ثروت، رضاخان را چنان ازخود بيخود کرده بود که تنها به غصب امالک 
قراری انحصار جهت فروش برنج و پنبه و گندم امالک اختصاصی به مردم، بر

داری، خريد و فروش ارز به کشت و فروش بادنجان و   قيمت دلخواه، کارخانه
شد بلکه اعتبارات و بودجه مملکتی  بار در ميدانهای پايين شهر ختم نمی تره

ً                                                     وخصوصا  درآمد کشورازنفت بدون هيچگونه حساب وکتابی دراختيارشخص        
مؤيد احمدی . کرد بود و وی به ميل و اراده خود از آن استفاده می! اعليحضرت 

ش در مورد چگونگی صرف عايدات نفت . ه ١٣٢٠نماينده مجلس در اول مهر 
ش . ه ١٣٠۶سؤالی در مجلس مطرح کرد و مخبر کميسيون بودجه گفت از سال 

رج گرديده ولی سی و يک ميليون ليره عايد شده که بيست و هفت ميليون آن خ
شهرداری تهران هم در . معلوم نيست به چه ترتيب و به چه مصرفی رسيده است

هايی برآمد که برای دربار کرده  ش در مقام انتشار و مطالبه هزينه. ه ١٣٢٠مهر 
رسيد و اعالم داشت شهرداری  بود و جمع آن به سيصد و پنجاه ميليون لایر می

ه مصرف دربار رسانده و اکنون کار شهرداری به       ً                       تقريبا  تمام اعتبارات خود را ب
 .علت نداشتن وجه راکد گرديده است

ای از رضاشاه گرفت و  نامه اما فروغی برای تسکين احساسات مردم با شتاب صلح
ّ                                                                    ً محم درضا به صالحديد او امالک غصبی پدر را در اختيار دولت قرار داد تا موقتا     

ک رضاشاه به دولت انتقال يافت اما موضوع با اين ترتيب امال. مردم را آرام کند
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حل نشد و گرفتاری مربوط به اين امالک دامنگير دولت، مردم و به خصوص 
با اين توضيح اداره . دستگاه دادگستری گرديد و تا زمان حاضر هم تمام نشده است

امالک اختصاصی تبديل به اداره امالک واگذاری شد و مقرر شد اشخاصی که ادعا 
پس از اين که حکم قطعی از دادگستری گرفتند ملک را پس بگيرند در ابتدا . دارند

کرد که مالک مسلم ملک به صورت مدعی ظاهر شود و سالها به  مجلس قبول نمی
و عده ! عدليه برود ولی در نهايت پذيرفت که رضاشاه آن همه امالک را مالک شده

                  ً    هشت سال امالک مجددا  با معدودی توانستند امالک خود را مسترد دارند بعد از 
ّ                     تصويب مجلس به محم درضا برگشت و در سال  ش، در اختيار دولت . ه ١٣٣٢                

نامه به شاه تقديم شد و در اجرای  مصدق قرار گرفت اما پس از کودتا با تصويب
امالک غصب شده به دهقانان فروخته » !انقالب سفيد«انقالب معروف شاه و مردم 

                                       ً      به بانک بهای اقساط بيست و پنج ساله نقدا  وصول  شد و با سپردن قبوض اقساطی
های زيادی در مراحل دادگستری در  شد و به خارج رفت در حالی که هنوز پرونده

 )١۵!(جريان رسيدگی است
 
  

  وزارت  خزانه داری آمريکا  در بارۀ  ثروت  رضا شاه» تحقيقات« 
  

وت او در بانکهای درزمان استعفای رضاشاه حدس وگمان های فراوانی دربارۀ ثر
مطبوعات آمريکا گزارش .                      ً         خوشبختاته، چنانکه قبال  اشاره شد. خارجی زده می شد

های مفصلی دربارۀ  پول هايی که رضا شاه دزديده و در بانکهای خارجی گذاشته 
ری . بود، تهيه کرده بودند، که خالصه ای از آنها  درادامه ازنظرتان می گذرد

ميليون  ۵۵گ تايمز گزارش داد که رضاشاه براک، خبرنگارمجله نيويور
چندين ميليون دالرديگرنيزدر نيويورک، سان  «دراندن و)ميليون دالر٢٧۵(پوند

  » .فرانسيسکو وديگر نقاط  خارج از کشوردارد
» چندين ميليون دالرديگری « واشينگتن پست به نقل ازآسوشيتد پرس درارتباط با 
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نسيسکو بود، نوشت که شاه سابق نزديک  که در بانک  های نيويورک  وسان فرا
ازآنجايی که رقم فوق . ميليون دالر دربانک های آمريکا سپرده  دارد ٢٠به 

براساس آمار وزارت خزانه داری آمريکا ازحساب های  بانکی  خارجی دراياالت 
. است، به راحتی می توان به صحت اين رقم اعتماد کرد ١٩۴١متحده در ژوئن 

، خبرنگارروزنامه شيکاگو ديلی تريبيون، با جمع بندی اين ارقام نودرر. يی. آر
دولت « ميليون دالربانک های بريتانيا و آمريکا دارد، و ٣٠٠نوشت که رضا شاه  

البته بايد خاطرنشان » اميدواراست که اين پول ها را به کشوربازگرداند] ايران[ 
يکی از . ... ديگر بود ساخت که اين رقم منهای سپرده های رضاشاه درکشورهای

نمايندگان مجلس، به نام علی دشتی، بسيار نگران  سرنوشت  سپرده های رضا شاه 
، بعد از ١٩۴١سپتامبر ٢٨عالوه براين، در. درخارج ازکشور، ازجمله برلين ، بود

اينکه  رضا شاه  درامنيت کامل ازايران خارج شد و به تبعيد رفت، فروغی 
ميليون لایر،  ۶٨٠سپرده های شاه سابق فقط درتهران به درمجلس اعالم  کرد  که 

    ً              کامال  روشن  است که . ميليون دالر، بالغ ميشود ۴٢يا به نرخ برابری آن روز، 
ميليون دالرتنها بخشی از پول های رضا شاه دربانک های خارجی را  ٣٠٠رقم 

نفت در ايران درسال ] صنعت[در طول نهضت ملی شدن . تشکيل  می داد
، دمحم مصدق اعالم کرد که رضا شاه درآمدهای نفتی را به  ١٩۵٣ – ١٩۵٢های

 ۵٠٠بهانه خريد سالح به حساب  های بانکی شخصی خود دراروپا و می ريخته و
دراثرديگری نشان داده ام که ادعای . ميليون دالر دراين بانک ها  سپرده   دارد

به حساب بانکی شخصی  مصدق مبنی براينکه رضا شاه درآمدهای نفتی  ايران را
يعنی (با معيارهای آن روز، اين پول بسيارهنگفت . اش واريز کرده صحت دارد

                   ً  و رضا شاه هم اختماال   )  ٢٠١٢ميليارد دالربا معيارهای سال ٢۵تا  ٢٠نزديک  به 
                                              ً                    ثروتمندترين مرد دنيا بود، که برای دهاتی که عمال  سوادی نداشت موفقيت 

، گزارش مهمی ١٩۴١سپتامبر  ٢٣نيويورک تايمز . مدبسياربزرگی به حساب می آ
  :دراين گزارش آمده است. ازآسوشيتد پرس به چاپ رساند

منابع موثق امروزاعالم کردند که ثروت شاه  –) آسوشيتدپرس( سپتامبر ٢٢لندن 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٦                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

ميزان اين ثروت . شده است» مسدود« سابق، و هم اينک مستعفی ايران، دربريتانيا
ال دارد که او دارايی های ديگری نيزدرسايرنقاط جهان، ازجمله احتم. معلوم نيست

اياالت متحده، که  طبق گزارش منابع موثق دارای سرمايه گذاری های عظيمی 
  .است،  داشته باشد

                               ً                         ً          ً           با توجه به اينکه رضا شاه قانونا  تمامی ثروت را، هم قانونا  وهم اخالقا  ، به دولت 
» مسدود«درلندن ١٩۴١ه بريتانيايی ها درسال ايران منتقل کرده است، پولی را ک

کردند، به مردم ايران تعلق دارد ودولت بريتانيا مسئول پرداخت اصل سود 
  .مضاعفی است که طی هفتاد سال گذشته به آن تعلق  گرفته است

پس ازمرگ رضاشاه، مسدله ثروتش دربانک های خارجی،  به ويژه سپرده های 
ميليون دالرشامل سايرسپرده های  ٣٠٠رض اينکه اينبانکی اش عالوه براين، با ف

، به ويژه سوييس وبرلين، که ازقرارمعلوم »ديگرنقاط خارج ازکشور«رضاشاه در
ميليون دالرش درتهران، نمی شد نمی توان به  ۴٠بسيار زياد هم بود، وهمچنين

ميليون دالردربانک های  ۵٠راحتی ادعای مصدق رامبنی براينکه رضا شاه 
 .سپرده داشت مردود دانست خارجی

ريچارد فورد، دبيراول سفارت آمريکا . دراياالت متحده، يک نفر ديگرمطرح شد
ابالغ تقاضای « ، با عنوان ١٩۴۴اکتبر١٧درتهران، در  گزارشی به تاريخ 

وزارات امورخارجه ايران برای تحقيق وتعيين وجوهی که شاه فقيد ايران ممکن 
  :نوشت»  باشداست دراياالت متحده داشته 

ً                                   احتراما  ترجمه پيام نسبتا عجيب وزارت امورخارجه ايران به سفارت  به ] امريکا[        ً                 
وزارت خارجه ايران دراين پيام تقاضا کرده است که . پيوست ارسال می گردد

تحقيقی دربارۀ  وجوه احتمالی باقی مانده ازشاه سابق، رضا پهلوی، دربانک های 
زارت خارجه مخالفتی نداشته باشد، موجب امتنان چنانچه و. امريکا صورت بگيرد

  .سفارت خواهد بود دراين باره تخقيق نتيجه آن به اين سفارت اعالم گردد
  :وزارت خارجه آمده است)  ٢٩٣۶شماره (  ١٩۴۴اکتبر  ١۵در يادداشت  مورخ  

وزارت امورخارجه شاهنشاهی ضمن تقديم تعارفات خود به سفارت اياالت متحده 
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ً                  و براساس دستور اعليحضرت شاهنشاه، محترما  معروض می دارد که  آمريکا،                                        
) ١٣٢٠مهرماه  ۴(  ١٩۴١سپتامبر ٢۶اعليحضرت فقيد رضا شاه پهلوی درتاريخ 

به موحب يک سند انتقال تمامی اموال خود، اعم ازمنقول وغيرمنقول، را به 
مدرکی  در  اعليحضرت هيچ سند يا. اعليحضرت دمحم رضا شاه  پهلوی منتقل کردند

بارۀ  وجوهی که ممکن است اعليحضرت فقيد دربانک های خارجی داشته باشد 
بنابراين چنانچه . دردست ندارد، وهيچ وصيت نامه ای نيزازايشان باقی نمانده است

آن سفارت مساعدت فرموده وبه طرق ممکن استعالمی ازبانکهای اياالت متحده 
. ليحضرت فقيد در اين بانک ها به عمل آورددربارۀ سپرده های احتمالی به نام   اع

و نتيجه را به اين وزارت اعالم نمايد، موجب امتنان  وزارت امورخارجه  خواهد 
  .بود
، وزيرمختارايران درواشنگتن يک يادداشت رسمی برای آقای ١٩۴۴اکتبر ٢۶در

  :هال، وزير امور خارجه آمريکا  فرستاد
ً        جناب آقای وزير؛ احتراما  به اطالع  می رساند که اعليحضرت دمحم رضاشاه                         

پهلوی، پادشاه معظم ايران، به وزارت امورخارجه کشوردستورداده اند که تحقيقی 
به عمل آورده ومشخص نمايد که آيا حسابی به نام پدرشان، رضا شاه پهلوی فقيد، 

مساعدت عاليجناب درکسب اطالعات فوق . درخارج از کشور وجود دارد يا  خير؟
های اياالت متحده و همچنين اتخاذ اقدامات الزم برای انجام اين مهم موجب ازبانک 

خواهشمند است مراتب احترامات  فائقه اينجانب را . امتنان اينجانب خواهد بود
  . بپذيريد

 ٣١ماينور، رئيس اداره امورخاورنزديک، دريادداشتی به تاريخ . هارولد بی  
خزانه داری راجع به سپرده های رضا  تحقيقات« ، دربارۀ موضوع ١٩۴۴اکتبر  

  :به بخش امورمالی و پولی، می نويسد» شاه پهلوی درکشورهای خارجی
آيا می توانيد ازخزانه داری درخواست نماييد که دراين مورد نيز، همانند تحقيقی که 
در بارۀ عبدالحسين ابتهاج صورت گرفت، تحقيقی به عمل آورند؟ برای اطالع 

حدس وگمان های زيادی ١٩۴١عفای رضا شاه پهلوی درسپتامبرشما، درزمان است
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او ثروت زيادی داشت، . دربارۀ پول های او درکشورهای خارجی وجود داشت
ميليون دالر بالغ می شد، ٢٠وفقط سپرده هايش دربانک های ايران به چيزی حدود 

ار با فوت شاه سابق درآفريقای جنوبی، ب. که همه آن  را به پسرش منتقل کرد
ديگرحدس وگمان ها دربارۀ سپرده های احتمالی اودرکشورهای خارجی باالگرفته 

به همين دليل، دولت ايران با رويکردی رسمی  به اين مسئله سعی  دارد . است
  .اين حدس وگمان ها را بررسی کند] سقم[ صحت

مذکوردر ) ميليون دالر ۴٢به جای ( ميليون دالر ٢٠بايدخاطرنشان کرد که رقم
  .دداشت ماينوربه دليل سقوط  ارزش برابری  لایر  بعد از استعفای رضا شاه بوديا

  :، وزارت امور خارجه آمريکا به شايسته  پاسخ داد١٩۴۴اکتبر ٣١در
ً        وزيرامورخارجه ضمن تقديم تعارفات خود به وزيرمختارايران احتراما  دريافت                                                               

که درآن . می نمايدآن جناب را تأييد ١٩۴۴اکتبر٢۶مورخ ١٧٧۴يادداشت  شماره 
تقاضا کرده بوديد وزارت امورخارجه  درکسب اطالعات مربوط به هرگونه سپردۀ 
احتمالی متعلق به رضا شاه پهلوی فقيد دربانکهای آمريکا به آن سفارت مساعدت 

بدينوسيله به اطالع می رساند که دراين باره تحقيق، ونتايج آن بالفاصله به . نمايد 
  .اهد شدوزيرمختاراعالم خو

  :به وزارت  خزانه داری  نوشت ١٩۴۴دسامبر  ٨وزارت امورخارجه آمريکا در
وزيرامورخارجه ضمن تقديم تعارفات خود به وزيرمحترم خزانه داری، رونوشتی 

ارسالی ازتهران، ايران، راجع به  ١٩۴۴اکتبر  ١٧مورخ  ٧٩از گزارش شماره 
يقی در بارۀ وجوه احتمالی باقی تقاضای وزارت امورخارجه ايران برای انجام  تحق

مانده دربانک های آمريکا ازسوی شاه سابق، رضا پهلوی، که هم اينک وفات يافته  
هرگونه مساعدت وزارت خزانه داری درانجام اين مهم به . است، ايفاد می دارد

  .منظورتهيه پاسخی مناسب  موجب امتنان خواهد بود
عاتی دربارۀ پول های رضا شاه دربانک البته قرار نبود وزارت خزانه داری اطال

فقط .                                  ً                   اين وزارتخانه به جای آنکه مستقيما  بانک ها تماس بگيرد.  های امريکا بدهد
اين  ١٩۴۵ژانويه  ٣بخشی از پاسخ مورخ . کرد» جستجو« آرشيوخود را
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دراين ارتباط ، آرشيوهای حاوی هيچ  گزارشی  دال  « وزارتخانه را می خوانيم
پهلوی، شاه سابق، حسابی اعم ازنقد يا اوراق بهادارنزد بانک های  براينکه رضا

                        ً                معلوم بودکه قضيه را کامال  ماست مالی کرده »  .اياالت متحده داشته باشد، نيست
   )١۶. (اند

  
  گزارش های مربوط به ثروت رضا شاه دربانک های خارجی 

  
. پس می گيرد ايران ثروت  شاه مستعفی را« آسوشيتد پرس درگزارشی با عنوان

. پسرآمادۀ اعالم عفوعمومی برای همه زندانيان سياسی دورۀ حکومت پدر است
  :نوشت» انگليس رژيم را به رسميت می شناسد

امروز اعالم کرد که شاه جديد ] ايران[ دولت). اسوشيتد پرس(سپتامبر ١٨تهران،  
. ديه بدهدتصميم گرفته است که همه اموال وثروت افسانه ای پدرش را به ملت ه

شاه پهلوی، پادشاه جديد، که دراروپا ] رضا[ عالوه براين، اعالم شد که دمحم 
تحصيل کرده است؛ فرمانی برای عفوعمومی تمامی زندانيان سياسی رژيم 

معروف است که شاه سابق در زمان کناره گيری . پدرمستعفی اش آماده کرده است
ع، تصميم به مصادرۀ  اموال شاه در واق. از سلطنت ثروتمندترين مرد آسيا بود

ی  مجلس گرفته شد که پيش ازجلسه ديروز وادای سوگند  ّ                                                  سابق در يک جلسۀ سر                   
برنامه دولت برای کاهش ماليات ...  شاه وقول تبعيت اوازقانون تشکيل شده بود

های غير ضروری، اصالح بودجه، ولغوفروش غير قانونی اموال دولتی به 
فارت بريتانيا اطالع داده است که طبق اجازۀ لندن س. اشخاص، به تصويب رسيد

در . موضوع مسکو بالفاصله روشن نبود. می تواند شاه جديد را به رسميت بشناسد
طول روز، انگليسی ها و روس ها مشغول اخراج دسيسه چينان محور ازايران 

ا انتقال اسير آلمانی به هند روانه شدند تا بعد از آن به استرالي ١٠٠بيش از . بودند
آلمانی ديگر را نبز به سيبری   ٣٠امروز، روس ها تصميم گرفتند که . يابند

اعضای سفارت ايتاليا امروز به مقصد بغداد حرکت کردند تا ازآنجا به . بفرستند
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  .کشور خود برگردند
پسر، ثروت «  ، گزارشی با عنوان ١٩۴١سپتامبر ١٩شيکاگو ديلی تريبون مورخ 

ه ايران بازمی گرداند؛ و آماده  می شود زندانيان سياسی  پدر را افسانه ای شاه را ب
دراين  گزارش آمده . نودرربه التين بنويس چاپ  رساند. ر.به قلم يی» آزاد کند

  :است
اعالم کرد که پادشاه جديد، پسر شاه ] ايران[امروز دولت . تهران، ايران، سپتامبر

لوی، شاه مستعفی ايران، را به سابق، اموال و  ثروت افسانه ای رضا خان  په
ساله ايران،  ٢١پهلوی، شاه ] رضا[  دمحم. عنوان هديه به کشورباز می گرداند

همچنين تصميم گرفته است که تمامی زندانيان سياسی دورۀ  حکومت پدرش را، که 
درآن دوران امالک و اراضی وسيع واموال ارزشمندی نيزمصادره شد، را آزاد 

وقتی رضاخان  تخت قشارانگليس وروسيه ، که او را به  معروف است که. کند
همکاری با نيروهای  محورمتهم می کردند، مجبوربه استعفا شد، ثروتمندترين مرد 

جيب های .       ً                                                تقريبا  تمامی استان مازندران جزو امالک او به حساب می آمد. آسيا بود
توری وانبارها شاه با درآمد حاصل ازامتيازات انحصاری، هتل ها، حمل ونقل مو

درزمانی که داشت پادشاهی قديمی ايران را با صنايع . وکارخانه ها باد کرده بود
بخش اعظمی ازاين پول دربانک ملی .  وسيستم مدرن حمل ونقل مدرنيزه می کرد

پپيش از اينکه . نيز از طرف دولت برای پرداخت حقوق کارمندان ضبط شده است
ی تصميم گرفتند  شاه جديد درمجلس سوگند ياد کند، ّ                نمايندگان مجلس درجلسه ای سر                            

اموال او را مصادره کنند، اصالحاتی در سياست های مالياتی وهزينه ای دولت به 
لندن به . عمل آورند وفروش غيرقانونی اموال دولتی به اشخاص  را ممنونع نمايند

سميت وزيرمختارخود، سر ريدر بوالرد، اجازه داده است که رژيم جديد را به ر
درديدار ديپلماتيک ها وافسران . بشناسد، ولی موضع روسيه هنوز معلوم نيست

ستاد فرماندهی نيروهای انگليس و روسيه در روزگذشته، سرخ ها پذيرفتند که 
انگليسی ها درحمله . ازيک کارخانه مسلسل سازی درحومه تهران عقب نشينی کنند

انگليسی ها در حمله . ننی کنندمشترک نيروهای روس وانگليس به تهران عقب نشي
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مشترک نيروهای روس و انگليس به تهران که به منظور تسريع دراجرای  شرايط 
صلح ازسوی ايران صورت گرفت، اين کارخانه را برای استقرار نيروهای خود 

ستاد فرماندهی تيپ . انگليسی ها امروز وارد شهر می شوند. درنظرگرفته  بودند
اقامتگاه تابستانی سفارت درشميران به ستاد . رد شهرمی شوندانگليسی ها امروز وا

کارمندان سفارت ايتاليا نيزقراربود . فرماندهی تيپ انگليسی تبديل خواهد شد
امروزديروقت به مقصد بغداد درعراق حرکت کنند، وازآنحا با قطار به ايتاليا 

شهروند عادی  ٣۵٠فردا نيز در صورت  فراهم  شدن امکانات حمل و نقل، . بروند
ايتاليايی ازتهران  خارج  خواهند شد، هم اينک دربصره درعراق به سر می برند و 

  .قرار است از انجا، بجای هند، به استراليا انتقال يابند
، گزارشی از اسوشيتد پرس منتشر ساخت، که  ١٩۴١سپتامبر ٢١نيويورک تايمز
  :در آن آمده بود
درحالی که دولت ايران تحقيق   - آسوشيتدپرس) ربا تأخي( سپتامبر ١٩تهران، ايران،

در بارۀ ثروت  شاه مستعفی را شروع کرده  است، او درمحل اقامتش دراصفهان 
سفارت بريتانيا می گويد که يک جناح جمهوريخواه . در حبس خانگی است

  . درمجلس ايران خواستار محاکمه  شاه سابق شده است
ارش زير را ازآسوشيتد پرس به چاپ نيز گز ١٩۴١سپتامبر ٢١واشنگتن پست 

 - خبرگزاری آسوشيتد پرس). با تأخير( سپتامبر ١٩تهران، ايران، :  رساند
امروزسفارت ژاپن تحت مرافبت شديد انگليسی ها  و روس ها قرار 

همزمان با اين رويداد، درحالی که دولت ايران تحقيق دربارۀ ثروت رضا ...داشت
شروع کرده است، اودرمحل اقامت خوددراصفهان،  پهلوی، شاه مستعفی ايران، را

سفارت بريتانيا . مايلی  جنوب جنوب تهران،درحبس خانگی به سرمی برد ٢٠٠در
می گويدکه يک چناح  جمهوريخواه در مجلس ايران خواستارمحاکمه شاه سابق  
شده است طبق گزارش های خارجی، شاه  سابق در حساب های بانگی اش  

يون دالرموجودی دارد و موجودی حساب های اودرلندن حتی ميل ٢٠درامريکا 
از مدتها پيش شايع بود که اوکی از ثروتمندترين مردان . ازاين هم بيشتراست
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دراينجا شايع شده است که اگرشاه برای تحقيقات رسمی به تهران . خاورميانه است
پسر شاه سابق ،  شاه جديد،. بازنگردد، انگليسی ها او را به هندوسان خواهند فرستاد

عالوه براين، پانصد زندانی . دستور ملی  شدن اموال پدرش را صادر کرده است
  .پهلوی، شاه  جديد، از زندان آزاد  شده اند] رضا[ سياسی با حکم دمحم 

سياست های « ، همچنين گزارشی با عنوان ١٩۴١سپتامبر  ٢١نيويورک تايمز
هادی، تالش شاه چديد برای حفظ اصالحات پيشن. با متفقين در ايران. همسو

پيشنهاد صدور . اختيارات تام برای کابينه وپارلمان. برنامه  گسترده دوران. سلطنت
اين گزارش بدون امضاء  که به احتمال . به چاپ رساند » احضاريه برای متهمان 

  :زياد قلم  ری  براک نوشته شده  بود، به قرارزير است
گزارش امشب محافل ديپلماتيک  خارجی درآنکارا . سپتامبر  ٢٠آنکارا، ترکيه،

                                       ً                                حکايت ازآن دارد که شاه جديدايران احتماال  درتالشی نافرجام برای حفظ سلطنت، 
دست به صدوراحکام ودستورهای شتابزده وکلی برای اجرای اصالحات قانونی 

« اعالميه امروزشاه و وعدۀ . وپاک کردن فساد دورۀ حکومت پدر زده است
که منافع شان به منافع ما گره ) بريتانيا و روسيه( زديک با دولت هايیهمکاری ن

وهمچنين دستوراوبرای اجرای فوری برنامه اصالحات قانونی، » خورده است
خاتمۀ استبداد، وتفوض اختيارات تام به کابينه وپارلمان، وصدور احضاريه 

بقه است، برای سال گذشته درايران بی سا  ١۶ازطرف دادگاه برای متهمان که در
] رضا[ صاحب نظران ايرانی مستقردراينجا به وضوح حکايت ازآن دارد که دمحم

معلوم شده است . شاه پهلوی دارد با چنگ ودندان برای حفظ سلطنت تالش می کند
ی روزچهارشنبه در بارۀ موضوع جواهرات سلطنتی  ّ                                            که مجلس ايران درجلسه سر                        

، ) ازخزائن بانک ايران خارج شده استکه هنوز برخی  محافل معتقدند (ايران 
بازگرداندن اموال خصوصی به مالکان قانوی شان، امنيت عمومی، اصالح سياست 

گفته می شود . مالی، کاهش بودجه به احرا در نيامده بود، بحث وگفتگو  کرده است
اين اعالميه را . که اين جلسه سری به صدوراعالميه امروزشاه جوان منجر شد

علی خان فروغی، ومشاورانش بعد ازمشورت با ]دمحم[؛نخست وزير
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بوالرد، از مدت . سرريدربوالرد، وزيرمختار بريتانيا در تهران، تهيه کرده بودند
ها قبل دربارۀ وخامت اوضاع سياسی و اقتصادی واجتماعی ايران، دستگاه پليس 

زندان  مخوف وغير قابل اعتماد شاه سابق؛ و شيوۀ ظالمانه و جبارانه او و به
[ افکندن وکشتن مخالفانش وغصب اموال وامالک و قلمرو خصوصی آنها، ازجمله

سه استان ايران؛ وشيوه ها وسياست ها و رفتارهای قرون وسطايی ] تمام اراضی
  .او، به دولت بريتانيا گزارش  می داد

  : درادامه می خوانيم
ت خود درايران، ، درطول يک هفتۀ  بحرانی اقام]خبرنگار واشينگتن پست(= من 

                               ً                                           توانستم مخفيانه با رهبران سابقا   قدرتمند سياسی وعشايری ايران صحبت کنم، که 
. هنوز هيچ اطالعی ازاموال و وضعيت سالمت خانواده و دوستان خود نداشتند

                  ً                                                 براساس اطالعات کامال  موثق، می توانم گزارش بدهم که تا   دو روز پيش در 
مايلی شمال تهران ، قرار دارد بيش  ۵قلهک، در  زندان سياسی بزرگی که در جادۀ

اکثراين زندانيان را سرمايه داران، . زندانی سياسی نگهداری می شدند ۴٠٠از
تجار، سياستمداران و مالکان سابق يارانی تشکيل می دادند که به نحوی ازانحاء با 

و گزارش های محرمانه ازايران . خواست رضا شاه پهلوی مخالفت کرده بودند
افزايش گزارش های مربوط به هشدارهای  پليس وارتش در مناطق جنوبی وجنوب 
                ً                                                غربی کشور، ظاهرا  حاکی ازتأييد گزارش های سابق مبنی براين که شورش 

درمحافل مطلع  . عشايرهنوز به طور کامل  سرکوب نشده و يا فروکش نکرده  است
     ً                  حتماال  با همدستی کردها، ايرانی دراينجا تصور می شود که عشاير لرو بختياری، ا

که قرابت نژدی محکمی با سايرايرانی ها ندارند، ولی عاشق جنگ هستند، تالش 
          ً    چنانکه قبال  هم . می کنند تا شاه سابق را از پناهگاهش دراصفهان بيرون بکشند

گزارش شده است، عشايرايرانی کينۀ  شديد از شاه سابق به دل دارند و قسم خورده 
نکه اوازکشورخارج شود وامکان استفاده  ازثروت هنگفتش، که  می اند که پيش ازآ

ميليون پوند دربانک های لندن، وميليون ها دالرديگر در  ۵۵گويند نزديک به 
نيويورک و سان فرانسيسکو و سايربانک های خارجی را داشته باشد، او را به قتل 
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است، وازقرارمعلوم،  خواهندرساند طبق گزارشها، بمبيی پناهگاه  نهايی شاه سابق
گزارش های متعدد . شاه اميدواراست که تا پايان جنگ درپناه انگليسی ها باقی بماند

اما تأييد نشده ای وجود دارد مبنی براين که بريتانيا واياالت متحده ممکن است 
درحالی که دولت ايران . دارايی های شاه سابق درکشورهای شان را مسدود کنند

روت شاه سابق را شروع کرده است، او دراصفهان در حبس تحقيق در بارۀ ث
سفارت بريتانيا می گويد که يک چناح جمهوريخواه درمجلس . خانگی به سر ميبرد

  .ايران خواستار محاکمه  شاه سابق شده است
بريتالنيا «روزنامه شيکاگوديلی تريبيون باعنوان ١٩۴١سپتامبر ٢١گزارش 

حاکمه شاه سابق اتهامات مبنی برسوء استفاده از ايرانی ها بدنبال م: گزارش داد
  :نودرر حاوی اين مطلب است. ر.به قلم يی» مقام؛ تحقيق در بارۀ دارايی های شاه

برخی اعضای مجلس ايران که برقراری جمهوری . سپتامبر٢٠تهران، ايران،
درکشورحمايت می کنند امروزخواستار اين شدند که شاه سابق، رضاخان پهلوی، 

فهان به تهران بازگردانده وبابت اتهاماتی از قبيل سوء استفاده ازمقام درطول ازاص
شاه . سفارت ايتاليا اين اطالعات را منتشرکرده است. سال حکومتش محاکمه شود
مايلی جنوب تهران، به سرمی برد، هنوزاجازه  ٢٠٠سابق که دراصفهان ، در

ر شاهنشاهی به آنجا رفته اند تا دو وزير دربا. خروج ازاين شهر را پيدا نکرده است
اين امرمی . او را  وادار به امضای سند انتقال اموال ودارايی هايش به دولت کننند

تواند از توسل  به قانون مصادره اموال جلوگيری کند، که دولت ايران به 
گفته می شودکه شاه . منظورحفظ آبروی شاه جديد تمايل چندانی به استفاده ازآن دارد

ثروتی بالغ برسيصد ميليون دالردربانک های اياالت متحده و کشورهای  سابق
  .ديگر جمع کرده است که دولت  ايران اميدوار است آنها را به کشور بازکرداند

  : اين گزارش می افزايد
رژيم شاه جديد دريکی ازاولين اقدامات خود با بازکردن درهای زندان های  

برخی موارد، پرونده  دشمنان شاه سابق . کرد کشورپانصد زندانی سياسی را آزاد
.                                            ً                           که تنها اتهامات جنايی وارد شده بود که مجددا  مورد بررسی قرارخواهند گرفت
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             ً                                        علی فروغی قبال  رأی اعتماد گرفته است، کابينه جديد برای ] دمحم[اگرچه دولت
گرفتن رآی اعتماد به زودی دريکی ازجلسات مجلس به نمايندگان مجلس معرفی 

احتماال بسياری . واهد شد، زيرا به هر حال شاه بايدهيأت دولت خود رامعرفی کندخ
نيزبه خاطراينکه کابينه فعلی . از وزراء کابينه درپست های خود باقی خواهند ماند
يکی ازمهمترين اصالحات . ازسوی شاه سابق منصوب شده به آن انتقاد دارند

خواهد شد، مربوط  به قانون قانونی که در دورۀ حکومت شاه جديد انجام 
دراولين مرحله ازانتقال اسرای آلمانی به استراليا، قطاری ...انحصارهای دولتی

آلمانی ديگرنير به  ٢٩. حامل پانصد اسيرآلمانی پنج شنبه شب تهران را ترک کرد
آلمانی ها صورت های خود را دست پنهان کرده و پشت .. سيبری منتقل خواهند شد

  .کاسان انگليسی کرده بودسرشان را به ع
  آروی سفيد - پيرس 

 –درناوگان خودروهای گرانقيمت وتجملی رضا شاه، اوبيشترازهمه به پيرس
وزيرمختارآمريکا، چارلز . طال کاری  شده اش عالقه داشت١٩٣٠آروی

  :می نويسد ١٩٣١ژانويه   ٢٨کامرهارت، درگزارشی تاريخ 
خود دارد، زيرا شاه عالوه برچند لينکلن          ً             آروتقريبا  مهرسلطنتی بر - دراينجا پيرس  

بانکدار . رويس، سه يا چهارخودرو از اين مارک هم خريداری کرده - و رولز 
[= خصوصی شاه، سرهنگ رضا قلی خان اميرخسروی، رئيس بانک پهلوی 

، نمايند پيرس آرو در کل ايران است، وشاه  نيز مشتری اصلی ]بانک سپه فعلی 
آروی سفيد طال کاری شدۀ دو لوکسی  - هموهزينه پيرستصورمی شود که . اوست

ً                                            را که سال گذشته اختصا صا  برای شاه ساخته وهمين چند ماه پيش تحويل شد،                          
  .   پرداخته باشد

، يعنی يک روز بعد ازعزيمت شاه سابق ١٩۴١سپتامبر ٢٣نيويورک تايمزمورخ 
ازنده اتومبيل برون، س. ازاصفهان به بندرعباس، به مناسبت درگذشت هرمان ای

مقاله ای به چاپ » اتومبيل طالکاری شده برای شاه ايران«  های سفارشی، وطراح 
  :در بخشی ازاين مقاله  آمده است. رساند
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هرمان انرو برون، طراح سرشناس اتومبيل های سفارشی  –سپتامبر  ٢٢بوفالو، 
ايران به  که زندگی حرفه ايش با طراحی اتومبيل طالکاری والماس کاری شدۀ شاه

آقای برون ازسال . ساله بود ۶٧او. اوج خود رسيد، ديروز درخانه اش  درگذشت
رياست شرکت برون و شرکا  را برعهده داشت که خودش آن را تأسيس ١٩٠٨

درسالهای اخير تمايل به داشتن اتومبيل های سفارشی قدری فروکش . کرده بود
سفارش ساخت اتومبيل گرفته بود،                     ً                      کرده بود، ولی او قبال  ازافراد سرشناس زيادی 

مورگان، . پی.ازجمله کاترين کورنل، کاترين هيپورن، کريستين فلگاستاد، ج
اروينگ برلين، جان بريمور، فريتز کرايسلر، کارول پادشاه رومانی، و جرج شاه 

اتومبيل مجللی که او برای رضاخان شاه ايران، ساخت به سفارش ويژه . يونان
اين سفارش . طراحی شده بود» متفاوت« يک اتومبيل  شخص شاه برای ساخت

. آرو درايران و سپس ازطريق آن به آقای برون تسليم  شد –ابتدا به نمايندگی پيرس 
اتومبيل به رنگ سفيد وقطعات فلزی .                   ً                    محصول نهايی تقريبا  به تمامی کاردست بود

ازبرنج خالص  خارجی آن ازقبيل قالپاق ها، دستگيره ها، سپرها ونظاير آن همگی
روکش داخلی اتومبيل از جنس ابريشم به رنگ . با روکشی از طال ساخته شده است

قطعات چوبی . شامپاين است که نقش تاج گل آن با رشته های طال بافته شده است
جا سيگاری اتومبيل ازطالی الماس کاری ساخته . اتومبيل همگی کاردست است

ولی « مبيل تشريفاتی پرداخت معلوم نيست،قيمتی که شاه برای اين اتو. شده است
  » . هزار دالر هم پرداخته اند ٢۵مشتريان اتومبيل های سفارشی برون تا 

اين . آروی سفيد خبری ندارد –و باالخره اينکه هيچکس از سرنوشت اين پيرس  
برای نمايش اتومبيل های تجملی  ١٩٧٩اتومبيل در موزه ای  که بعد ازانقالب 

تنها حدسی که . لوی اول و دوم بر پاشد نيزبه نمايش گذاشته نشده استمتعلق به په
آروی سفيدش را نيز   - پيرس  ١٩۴١می توان زد اين است که يا رضا شاه در سال 

                           ً                                           با خود برد، و يا اينکه بعدا  پسر و جانشين اش آن را از مملکت خارج ساخت؛ 
روت رضا شاه در بانک ضمن اينکه، هيچکس هم نمی داند که باالخره چه بر سر ث

  .های خارجی آمد
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  شاه می گريزد

  
به نظرمی رسد که انگليسی ها برای کمک به فرار رضا شاه به خارج 

يک . ازکشورگزارش های صد و نقيضی دربارۀ مسيرخروج او منتشرکردند 
همچنين دراين گزارش . گزارش ازکرمان نام برده بود، وگزارش ديگراز کرمانشاه 

 ٢٣بالتمورشان مورخ . بود که مقصد اوآمريکای جنوبی استها ادعا شده 
شاه سابق ايران اميدواراست خود را به « درگزارشی با عنوان ١٩۴١سپتامبر

). اسو شيتد پرس(سپتامبر  ٢٢اصفهان، ايران، « نوشت» آمريکای جنوبی برساند
د رضاپهلوی، شاه مستغفی ايران، روزشنبه بدون اعالم قبلی اينجا را به مقص

اواميدواراست که بتواند با کمک آنتونی ايدن، وزير خارجه . کرمان ترک کرد
  ».بل برساند.بريتانيا، ازآنجا خود را به آمريکايی جن

، دو باره با نقل گزارشی ازآسوشيتد ١٩۴١سپتامبر ٢٣اما نيويورک تايمز مورخ  
اه ش« :اظهار داشت که شاه سابق به مقصد کرمانشاه حرکت کرده است» پرس

او می خواهد به آمريکای . سابق ايران به دنبال کمک ايدن برای فرار از ايران
  :دراين گزارش آمده است» افغانستان تحت مراقبت است - جنوبی برسد

رضا پهلوی ، شاه مستعفی ايران،  - )آسوشيتدپرس( سپتامبر ٢٢اصفهان ايران، 
او اميدواراست . رک کردبدون اعالم قبلی اينجا را به مقصد کرمان شاه، ايران، ت

که بتواند با کمک آنتئنی ايدن، وزير خارجه بريتانيا، از آنجا خود را به آمريکايی 
شاه يک هفته پيش،  بعد از آنکه  نيروهای بريتانيا و روسيه که . جنوبی برساند

ازتاکتيک های تأخيری او در اخراج اتباع آلمانی ازکشوربه ستوه آمده بودند دست 
کابينه جديد . تهران زدند، مجبوربه استعفاء ازسلطنت شد وبه اينحا آمدبه اشغال 

ايران که درآن هفت وزير کابينه شاه سابق عوض شده اند، ديروز از مجلس رأی 
کابينه جديد متعهد شد که تمامی جواهرات سلطنتی را پيدا کند واموال . اعتماد گرفت

  .مصادره شدۀ مردم را باز گرداند
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  .در باره  فرار شاه گزارش می دهد ١٩۴١سپتامبر ٢٣دريفوس ،در
سپتامبربا يک کشتی  ٢۵وزيرمختارانگليس به من اطالع داد که شاه سابق در

يکی ازهمسرانش، شش پسرش، . انگليسی از بندرعباس عزيمت خواهد کرد
، و يک منشی و يازده )جم، پسر ووزير دربار(دودخترش، يکی ازدامادهايش 

مادرشاه ( ، يک همسر )شاه جديد( فقط سک پسر . خواهند رفتخدمتکارنيز با او 
اگر چه آنها . ، ودخترش، که عروس آقای قوام است، در ايران خواهند ماند)جديد

ويزای هند را دارند، اما وزيرمختار بريتانيا گفت که آنها به جای هند به آمريکای 
دار اخذ  ويزای  يکی  جنوبی می روند، و وزير مختار ايران در واشنگتن نيز عهده

  .از کشورهای اين قاره است
درباره اخذ ويزای آرژانتين برای رضا شاه می  ١٩۴١سپتامبر ٢٨براساس تلگرام 

به من اطالع ] ايران[ اينجانب، وزيرخارجه ١۶١عطف به تلگرام شماره : خوانيم
برای همکاری با ] آمريکا[ داد که ازمساعی جميله وزارت خارجه 

يران درواشنگتن به منظور اخذ ويزا وساير ترتيبات الزم جهت وزيرمختارا
عزيمت شاه و همراهانش به آرژانتين وسکونت آنها دراين کشور کمال امتنان را 

از امروز با کشتی باندرا، که ابتدا درموريس توقف خواهد کرد، . خواهد داشت
  .ازبندرعباس رهسپار خواهد شد

( سپتامبر ٢٧تهران، ايران، « :ارش می دهدگز١٩۴١سپتامبر ٢٨نيويورک تايمز  
طبق گزارش ها، شاه مستعفی ايران امروزبا کشتی ازخليج فارس  - )اسوشيتد پرس

از قرارمعلوم، او ويزای ترانزيت هند را دارد، ولی . رهسپار تبعيد گاه شد
روزنامۀ   نيويورک » .تصورمی شود که مقصد نهايی اش امريکا جنوبی باشد

شاه سابق ايران سوار « ، گزارش کوتاهی باعنوان ١٩۴١امبرسپت ٢٩تايمز 
در . به چاپ رساند» برکشتی طبق  گزارش ها خانوادۀ  سلطنتی راهی شيلی است

امروزفاش شد  - )يوناتيد پرس(سپتامبر ٢٨تهران، ايران؛« :اين گزارش آمده است
تی که رضا پهلوی، شاه  مستعفی، همراه با خانواده اش سواربريک کشتی پس

شاه « درگزارشی با عنوان ١٩۴١اکتبر  ٢نيويورک تايمز» .رهسپارشيلی است
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» برای اقامت ازکيپ تاون به آرژانتين خواهد رفت.  سابق عازم آرژانتين است
معاون وزير امور  - ) يوناتيد پرس(اکتبر ١بوئنوسآيرس، آرژنتين، «:نوشت

 ١٢همراه و  ١٠با خارجه، روبرتوگاچه، امروزاعالم کرد که شاه سابق ايران
خدمتکار ظرف  مدت يک ماه  ديگربه اينجا خواهد رسيد و درآرژانتين اقامت 

اوگفت که شاه وهمراهانش  با يک کشتی انگليسی، که نامش معلوم . خواهد کرد
بعد ازاينکه  نيروهای . نيست، ازکيپ تاون به سمت آرژنتين حرکت خواهد کرد

  ».ند، شاه  به نفع پسرش استعفاء دادبريتانيا و روسيه وارد خاک کشور شد
گزارشی دارد »خبرهای داغ هفته«، دربخش١٩۴١اکتبر۵نيويورک تايمز 

  :در اين گزارش آمده است. »رهسپار تبعيد«باعنوان
در يکی از روزهای آوريل پانزده سال پيش، يک  سرباز بی سواد، که روزی 

ران برتخت طاووس شاگرد خياط بود، تاج داريوش را به سر گداشت و در ته
اين عنوان رضا شاه پهلوی را برخود نهاد وبراساس گزارشها، هفته گذشته . نشست

بنيانگذارسلسله پهلوی درايران سواربرکشتی پستی رهسپار تبعيد درامريکايی 
شاه پهلوی، حکومت می ] رضا[پشت سراودرتهران، پسرش، دمحم. جنوبی شد

درش براثرفشارهای انگليس و روسيه از سپتامبر، بعد ازآنکه پ ١۶او درروز.کند
برای شاه سابق، شروع  تبعيد فصل . سلطنت کناره گرفت، برتخت سلطنت نشست

تا   ۶٣اوکه گفته می شود بين . ديگری درکتاب قطور زندگی حرفه ايش رقم  زد
به  ١٩٢١سن دارد، پسر يک روستايی بود که به ارتش پيوست،  و درسال  ٧٣

راين پست بود که برای خودش قدرتی بهم رساند و در وزارت جنگ رسيد، ود
که به  - درطول دورۀ  حکومتش . نتيجۀ  آن پنج سال  بعد به  تخت سلطنت نشست

  .به بزرگترين مالک و کارخانه دارايران تبديل شد - ظلم و ستم مشهور بود
. شاه سابق درموريس« در گزارش با عنوان ١٩۴١اکتبر ١٨نيويورک تايمز

  :می نويسد»                                   ً               ی ها می گويند شاه سابق ايران موقتا  درآنجا می ماندبريتانياي
دولت بريتانيا امروزاعالم کرد که شاه  - )آسوشيتد پرس( اکتبر ١٨لندن، شنبه،  

که مناسب ديده شد « سابق ايران، رضا پهلوی، به تازگی وارد موريس  شده است، 
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مبر، و پس از ورود نيروهای سپتا ١٧شاه سابق، که در» .     ً                  موقتا  در آنجا اقامت کند
به « بريتانيا وروسيه به ايران، به نفع  پسرش استعفاء داد، به گفته دولت بريتانيا، 

  .به اين جزيره کوچک واقع در دريای هند برده شد» علت شرايط جنگی
روزنامه روزنامه نيويورک  ١٩۴١اکتبر ١٨در يک گزارش کوتاه درشمارۀ 

دکترسيد حسن علوی،  - )اسوشتيدپرس( اکتبر ١٧ن، تهران، ايرا: تايمزآمده است
پزشک دربار شاه سابق ايران، رضا پهلوی، امروزبه درخواست فوری حاکم سابق 
ايران، که پيامش گفته شده بود مبتال به عفونت ماستوييد است، امروز با هواپيما به 

  .مقصد بمبيی پرواز  کرد
ه سفارت اين کشوردرلندن ، وزارت امورخارجه آمريکا ب١٩۴١نوامبر ١۴در 

    ً                                                             لطفا  تحقيق کنيد که آيا شاه سابق ايران هنوزدر موريس به سر می برد، «:دستور داد
»  .واگر پاسخ  مثبت است، آيا درباز داشت است يا به ميل خود آنجا مانده است

  :پاسخ داد ١٩۴١نوامبر  ١٧سفارت آمريکا درلندن در
. بعد ازظهروزارت امورخارجه  ۵نوامبر،١۵، ۵٢٢١عطف به دستور  شماره  

فکر . شاه ايران هنوز در موريس به سر می برد و  تمايلی به ماندن در آنجا ندارد
اگرکانادا موافقت کند،  بعيد می دانم  مخالفتی . می کنم او می خواهد به کانادا برود 

ها  به دست آلمان] شاه سابق[ بريتانيای نمی خواهند / با اين کاروجود داشته باشد
لطفا اين پيام را کامال . بيفتد، زيرا بدون شک ازاو بهره برداری سياسی خواهند کرد

  .محرمانه تلقی کنيد
  

  :١٩۴٢فوريه   ۵دريفوس، 
  

وزير مختاربريتانيا به من اطالع داد که دولتش به شاه سابق اجازه داده است که، 
لوی وهمراهانش کمی رضا په» .      ً                                      احتماال  از طريق آفريقای جنوبی، به کانادا برود

بعد ازاين خبربا کشتی به مقصد آفريقای جنوبی حرکت کردند درآفريقای جنوبی 
، ١٩۴٢مارس  ٣١در. بيماری سختی بر شاه عارض  شد و او را زمين گير کرد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦١                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

در ارتباط  با گزارش : سفيرآمريکا درقاهره  با ارسال تلگرامی به واشنگتن  نوشت
سابق ايران خبرموثق دارم که به رغم تالشهای های اخيردر باره بيماری شاه 

رضا » .مجدانه برای  معالجه اش بعيد است که بيشتر ازشش ماه ديگر زنده بماند
  .درگذشت١٩۴۴ژييه  ٢۶خان در تاريخ 

» بی ريا« کمی بعد از استعفا و فرار رضا شاه، يک شاعرتبريزی با تخلص
پخش  اطالعات  نظامی  وزارت اشعاری  سرود  که بغضی از انها نيز به آرشيو  

او در يکی ازاشعاری که به مناسبت استعفا و . جنگ اياالت متحده  راه يافت
  :سروده است، می نويسد» شاه می گريزد« فراررضا شاه از ايران با عنوان 

  .شاه  فرار می کند. کسی پناه نگيرد
  !اين فرصت  ديگرهرگز به دست نخواهد آمد، برخيز 

او تمامی ملت ايران را چپاول کرده و حاال  با ثروتی زياد می . »شاه می گريزد«
  .رود

  .او درجيب هايش پول هنگفتی دارد،  پس ثروتمند است
  .چشم بر تاج و تخت دارد، و هنوز حريصانۀ می نگرد

نگاه کن، او می گريزد، و هيچکس انتقام نمی . شاه  بی شرم امروز می رود
  )١٧.(گيرد

   
  باره اوضاع ايرانزارش مانيور در گ

  
، »١٣٢٠شهريور« دمحم قلی مجد بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريکا در کتاب 

  : وضعيت ايران قبل از جنگ جهانی دوم اينگونه  بررسی کرده است
  

، کمترازدوهفته مانده به حمله متفقين به ١٣۴١اوت  ١٢دريفوس درمراسله مورخ 
شهای  توصيفی در باره اوضاع نظرات در باره گزار« ايران، تحت  عنوان 

  :می نويسد» ايران
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که درآن ١٩۴١آوريل  ٢١عطف به نامه رئيس بخش خاورنزديک مورخ 
سی . سی . خواستاراظهار نظر درباره گزارشی شده بود که به وسيله آقای آ

اميرنشين ، تبعه بلژيک، درباره اوضاع جاری ايران، تهيه شده بود که به وسيله 
پاژ ، معاون شرکت بين المللی تلفن و تلگراف، به وزارت امور . آقای فرانک سی

                 ً                                    رسيده است، مفتخرا  به پيوست اين مراسله نظرات جامعی در ] آمريکا[ خارجه 
مانيور تهيه سده، ارسال می  –باره اين گزارش را، که به وسيله آقای هارولد بی

حمت زيادی کشيده وبه مايلم اعالم دارم که آقای ماينور درتهيه اين گزارش ز. دارم
  )١.(نظر من اين گزارش به خوبی گويای اوضاع جاری ايران است

است؛ يعنی يک هفته قبل ازارسال اتمام  ١٩۴١اوت ٩تاريخ گزارش مانيور
  .دراين گزارش آمده است. روس و انگليس به دولت ايران) اولتيماتوم(حجت

ه به نظروی ناشی امبرشتس، دربحث درباره امورسياسی برنارضايتی توده، ک
ازدستمزدهای پايين، هزينه باالی زندگی، فقدان وکمبود موادغذايی، استثمارمردم 
به وسيله دولت، و سلب مالکيت بدون پرداخت غرامت کافی است، تأکيد می کند  
وی می گويد که نتيجۀ دو مورد اول، رشد قابل مالحظه فساد و سوء استفاده 

بزرگی از توده مردم نارضايتی بسيار شديد و بی دراينکه در بخش . واختالس است
سابقه ای  وجود دارد، شکی نيست با اين حال اميرنشين دو وقعيت مهم را 

اول اينکه مردم اين کشورهمواره مورد استثمار وسوء استفاده . درنظرنگرفته است
مربوط  بوده اند؛ بنابراين  بحث  فساد و استثماروسوء استفاده تازگی  ندارد وبه حاال

دوم اينکه، قضا وقدری بودن مردم و تمکين و تسليم آنها به سرنوشت، . نمی شود
به آنها امکان داده که بدون توسل به اقدامات اصالحی ای که درديگر کشورها  

دراين رابطه، الزم به يادآوری است . تجمل کنند] همين شرايط بد را[ انجام  شده، 
م ايران براثر کشيدن ترياک تضعيف شده که قدرت وبافت وسرشت اخالقی مرد

استثمار وبهره برداری ازتوده ها، در واقع، به نقطه باال وشايد هم پايينی، . است
اين مرحله ای است که مورد توجه من است در باره آن با افرادی از . رسيده است

به عنوان مثال، دکترشافتردکتر مشهورمسيونری . تمام اقشار جامعه بحث کرده ام



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

بريتانيا دراصفهان، وقتی که يک روز در اصفهان  شاهد عبور دسته ای سرباز 
وظيفه از خيابان بوديم به من گفت که اين پسرها از قبل از آنکه پايشان را به 
ارتش بگذارند تا روزی که خدمتشان تمام می شود وارتش را ترک می کنند به 

ناوين مختلف از آنها پول  وسيله افسرانشان مورد اخاذی قرار می گيرند وبه ع
اينکه به پادگان خاصی اعزام بشوند يا نشوند؛ اينکه غذای بهتر داشته : می گيرند

همين ديروز يک مقام رسمی بانک . باشند، بهانه و دستاويز اخذ پول از آنان است
مرکزی ايران به من گفت که يکی از کارمندانش با سر تراشيده، که از واجبات 

 ٢٧٠او با خشم شرح داد که به يک افسر. ، از سربازی بازگشتخدمت نظام است
و اما اين . لایر پرداخت کرده تا از تراشيدن سرتا پايان دوره سربازی معاف شود

معافيت ديری نپاييد و اندکی بعد افسر تازه ای به جای قبلی آمد واو نيزخواست که 
امه يابد واوهم نپذيرفته لایر به او پرداخت شود تا معافيت از تراشيدن سراد ٣٠٠

به اين سربازان حقوق نا چيز و باور نکردنی هفت . است و سرش را تراشيده اند
و نيم لایر درماه پرداخت می شود و همين مقدار ناچيز را هم افسران از انها می 
گيرند به طوری که در پايان ماه هيچ چيز برای انها نمی ماند، ويا در واقع اگر 

ولی نداشته باشند و يا بستگانشان برايشان پولی نفرستند، حساب منبع دريافت پ
هيچ  گونه تدارک و پيش بينی . منفی هم پيدا می کنند وچيزی هم بدهکار می شوند

واضح است که چنين . برای خانواده های آنها، در حين خدمتشان، نشده است
  .ارتشی نمی تواند قابل اتکا برای دفاع ازکشورباشد

  
  :به وضعيت اقتصادی مردم می پردازد ماينورسپس

  
 ١٠تا  ۴مزد کارگر ساده از.               ً                             دستمزدها واقعا  درحد يک زندگی بخور و نميراست

صرفنظر ازارزش  لایر  در . لایر در روز، است  ٨لایر، به طورميانگين شايد 
برابر ارزخارجی؛ می توان گفت که با هر لایر يک قرص نان سفيد خريد و يا می 

که يک کارگربايد تا سه تا هفت لایر در روز  برای موادغذايی خودخرج توان گفت 
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بنابراين، مشاهده می شود که دستمرد کارگرحتی برای تأمين غذای  يک . کند
خانواده تکافو نمی کند و اکثرکارگران رژيم غذايی بسيارفقيرانه ای  دارند متشکل 

ً                 ندرتا  برنج وگوشت ارزاناز چای، نان ، پنبرو پياز ، گهگاه سبزی وانگور، و        .
تجمالت رؤيايی ای چون « دستمزد کارگران برای خريد لباس  مناسب ويا حتی 

گاهی اوقات يک ويا چند همسرکارگرو نيز کودکان . کافی نيست» تحصيل فرزندان
اوهم کار می کنند تا درآمد بيشتری داشته باشند وبتوانند سطح زندگی را کمی 

گی درايران افزايش يافته است، وهمان طورکه امبرشتس در هزينه زند. باالترببرند
) لایر  ١٠(گزارش خود نشان داده درحال حاضر قدرت خريد يک تومانAصفحه 

دستمزدها درهمين دوره .  معادل قدرت خريد يک لایر دربيست سال پيش است
آمدها بنابراين، درواقع ودرعمل،  در. حدود پنج تا هفت لایر برابرافزايش يافته است

                                                   ً در برخی از امالک شاه ، کارگران به کار اجباری، تقريبا  . شديدآ کاهش يافته است
درحد بردگی، با دستمزد روزی سه و نيم لایر واداشته می شوند؛  که بخشی از اين 

                       ً       بهره کشی از مردم، واقعا  به حد .استثمار. دستمزد ناچيز را پليس محلی بر می دارد
حقيقت اين است که از مردم  به نفع  شاه سلب مالکيت  .رسوايی وتعفن رسيده است

می شود و در برابر پرداخت کسر کوچکی از ارزش  ملک  به مالک، شاه  به 
ازگزارش  Kاينکه امبر شتس درصفحه . زور واجبارملک او را تصاحب  می کند

خود گفته يک  صدم قيمت ملک به مالک پرداخت  می شود تا حدودی اغراق است 
  ً                                                                 اال  يکی دومورد بوده است؛ اما گفته می شودکه شاه  باغ  شهرداری  تهران واحتم

بخش اعظم نا رضايتی . است» خريده«                   ً                  را با پرداخت تقريبا  همين يک صدم قيمت 
ها ناشی از تاکتيک وحشيانه ودرنده  خويانه شاه درچنگ انداختن به زمين ها 

رگی از آنها را تصاحب وامالک و ثروت های کشور است که  به تدريج  بخش بز
ازمدت ها پيش شايع بوده است که شاه دراياالت متحده و بريتانيا نيز . ( کرده است

اما با توجه .     ً                                                         شخصا  سرمايه گذاری کرده است اما اين شايعات هنوز تأييد نشده است
به حرص وآزو طمع بيش از حد او می توان حدس زد که اين شايعات  درست 

اره موضوع سلب مالکيت می توانست اين را هم ياد آورشود امبر شتس در ب.) است
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که  دولت ترفند شسته رفته ای درگرفتن زمين ها و امالک با استفاده ازحق دولت 
   ً               مثال  ممکن است برای . دراستفاده ازاموال خصوصی برای مصلحت عامه دارد 

ازاو  احداث يا تعريض خيابان ده فوت از زمينی را با پرداخت مبلغی به مالک
                                                 ً                    اين مبلغ را هم خودشان تعيين می کنند و مالک اجبارا  بايد آن را وادارمی . بگيرند

کند که چون ارزش ملکش به سبب احداث خيابان باال رفته درمهلتی مقرر مبلغی 
              ً                                                 اين روش که قبال  به طورغير قانونی انجام  می شد، اکنون قانونی شده . بپردازد

 ١٩۴١ژوييه   ١٢مورخ  ٩٩ارت  به شماره است وگزارش آن هم درمراسله سف
گزارش می گويد که درنتيجه افزايش هزينه    Aامبر شتس در صفحه . آمده است

در اينجا . های زندگی و دستمزدهای پايين، فساد واختالس افزايش يافته است
اختالس و فساد بيش ازحد معمول رايج است اما نمی شود ثابت کرد که اين فساد به 

، نماينده ) (Panchehaر ايران افزايش يافته است؛ اگرچه آقای  پانچها تازگی د
    ً قطعا  . شرکت فوالد اياالت متحده، و ديگران گفته های امبرشتس را تأييد می کنند

فساد بسيار گسترده ای درادارات دولتی ايران وجود دارد و بسياری ازکارمندان، 
کند، اهل رشوه واختالس  چون حقوقشان برای يک زندگی معمولی تکافو نمی

بدترين فسادهادرايران دزيدن وکش رفتن بخشی ازحقوق ناچيزسربازان . هستند
  .وظيفه وديگراقشارکم حقوق است

   
  :ماينوردر باره  کمبود  مواد غذايی  می نويسد

  
گزارش شده است، در واقع  Gوضعيت گندم، همان طورکه امبرشتش درصفحه 

قدام قوی دولت در وارد کردن گندم از روسيه بحرانی وخطرناک بود و فقط ا
با وجود . وهندوستان، البته با مشکالت زياد، از بروز قحطی جلوگيری کرد

                    ً                                                  واردات و محصول نسبتا  خوب امسال، هنوزهم کمبود وجود دارد و نان، کمياب و 
                                                 ً       امبر شتس به فروش ذخاير غذايی اشاره ميکند؛ واحتماال  اشاره . کيفيتش پايين است

کسی نمی گويد که . ش به فروش گندم به آلمان درست  قبل از آغاز جنگ استا
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ايران، از زمان جنگ اجازه داده که مقادير قابل توجهی مواد غذايی به خارج  
اما هزاران بسته کوچک حاوی مواد غذايی از طريق پست برای . فروخته شود

ی از ذخيره غذايی اشخاصی در سرساسر اروپا فرستاده می شود وازاين راه  کم
دولت انحصار خريد گندم را در . بازگرديم به مشکل گندم. کشور تخليه می گردد

در نتيجه .  دست   دارد وهمه محصول گندم را با قيمت بسيار پايين می خرد
بسياری از کشاورزان کشت  گندم را کنارگذاشته اند و چيزهايی می کارند که 

که در صورت ادامه اين وضع سطح زير برايشان صرف می کند و بعيد نيست 
همچنين می توان گفت که محصول . کشت گندم به شکل قابل مالحظه ای کاهش يابد

من ازهر گونه کمبود فوق . بادام و کشمش درسال زراعی فعلی ايران بسيار بد است
درماه های گذشته کمبود موقت انواع مواد غذايی در . العاده  گوشت بی اطالع هستم

وجود داشته است  اما به جز مورد گندم ، اين کمبودها ناشی ازامتناع خرده  ايران
  .فروشان از فروش کاال به قيمت های تعيين  شده از سوی  دولت بوده است

  :نظرماينور در باره مطالب امبرشتس در مورد سانسورچنين  است
  Cآگاه است که اظهارات امبرشتس در صفحه] اياالت متحده[ وزارت خارجه

                                                      ً       حاکی از اينکه دولت ايران به انتقاد بسيارحساس است، کامال  حقيقت 
                           ً                                           خوشبختانه، ازاين نظر، اخيرا  کشور ما دچار حمله وخشم ايران نشده است اما .دارد

والتربوشارد، روزنامه نگار سياسی، که .ديگران کارشان به اين راحتی نبوده است
ت ايران نسبت به گزارش ساده درحال حاضردر تهران است، به من گفت که مقاما

اودرباره اينکه شاه صاحب امالک زيادی در مازندران است؛ ورنگ آبی رنگ 
هيچ سانسور ] درظاهر[درايران .                      ً               موردعالقه اواست، شديدا  معترض بوده اند

گزارش خود نشان  Cاما، همان طور که امبر شتس درصفحه . رسمی وجود ندارد
رسمی وجود دارد و خواندن نامه ها و تلگرام  داده، درعمل نوعی سانسور غير 

تلگرام های خبرنگاران خارجی سانسورنمی شود اما . های مردم غيرمعمول نيست
به آنان تفهيم کرده اند که گزارش هايشان بايد مطلوب با بی ضررباشد ودرغير اين 
صورت برای آنها و روزنامه ای که برايش کارمی کنند و برای کشورمتبوعشان 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

بنابراين دراين زمينه   نوعی سانسور  مشخص . تواند پيامدهايی داشته باشد می
می توانم تصور کنم، که با ورود خبرنگاران آمريکايی که در راه . اعمال می شود

   Dامبرشتس درصفحه . تهران هستند، سفارت هم دچار چه مشکالتی خواهد شد
برای خروج از ايران هستند گزارش خود می گويد که خارجی ها درحال آماده شدن 

به نظر من  . و اوضاع درايران به نقطه ای رسيده که انقالب، قريب  الوقوع است
               ً       ً                           به داليلی که قبال  که قبال  به آنها اشاره داشته ام شک . اين استنباظ اغراق اميز است 

دارم که مردم شجاعت و جسارت، ويا قصد واراده شورش وانقالب داشته باشند 
باورم که مردم ايران همچنان تسليم قضا و قدر ومطيع سرنوشت می مانند وبراين 

 همان طور که امبر شتس درصفحه . تا خدا، هر وقت که صالح ديد، نجاتشان دهد
C   گزارش خود می گويد خطر يک انقالب به هدايت و رهبری آلمان وجود دارد

. ش وارد عمل خواد شدوعقيده عموم اين است که تشکيالت ستون  پنج آلمان به وقت
اين خطر به نظرمی رسد، االن که جلوی نزديک شدن آلمان به ايران گرفته شده، 

به عبارت ديگر، انقالب ملهم ازداخل  دور و بعيد به نظر  . کمتر و دورترشده باشد
می رسد اما شورش با هدايت خارجی به نظرمی رسد که هميشه  احتمالش می 

                              ً    گزارش خود آورده ، والبته  کامال  هم  Hدرصفحه  همان طورکه امبر شتس. رود
نبايد فراموش شود که اين ايالت .                              ً          حقيقت دارد، در ميان آنها کامال  فراهم است

پروبالشان چيده شده و با يک اشاره نمی   توانند .           ً             وعشايرکامال  مهار شده اند
ت من، برخالف امبرشتس، پيش بينی نمی کنم که ايال. شورش به راه اندازند

وعشايربتوانند  مشکلی جدی بيافرينند؛ مگراينکه ازسوی خارجی هدايت و تجهيز 
ً                                              کارهای تبليغاتی قطعا  ميان ايالت وعشايرادامه خواهد يافت، اما وابسته . شوند                     

نظامی بريتانيا درتهران پريروز به من گفت که تنها   برنامه بزرگ آلمان برای 
                      ً         ران و رؤسای ايالت ظاهرا    چندان شوراندن ايالت برضد دولت، از سوی رهب

  .جدی گرفته  نشده است
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  :درباره خطرستون پنجم آلمان ماينورمی نويسد 
امبرشتس، مانند خيلی ها دراينجا، پشت هردرختی يک ستون پنجم می بيند وبه 

منظور من اين  نيست که . انتظار نشسته که پرچم صليب شکسته کی باال می رود
ود ندارد بلکه من حس   می کنم که اين خطر ، با تبليغات،              ً   چنين خطری اصال  وج

آلمان ها ستون پنجم سازمان يافته و خوبی  درايران . چند برابربزرگ شده است 
دارند؛ با چند صد عضو که در جايگاههای استراتژيک در سراسر دستگاه دولت 

.  ايی خواهند شدقرار داده شده اند که به نوبه خود وقتی که زمان اقدام برسد راهنم
اما به نظر من تمام اين ستون پنج فقط می تواند کمکی برای نيروی مهاجم باشد و 
برخالف نظربعضی ها، من احساس می کنم که به تنهايی نمی تواند دست به هيچ 

به نظر می رسد دراينجا جای اين سئوال وتحقيق هست که اگرستون . اقدامی بزند
وکار آمد است،  پس چرا زمانی که درماه مه در  آلمان آنقدرکه می گويند قوی

  .هيچ اقدامی نکرد) ٢(عراق   اوضاع بسيار ناجورشد
. درهرصورت، وضعيت پس ازحمله آلمان  به روسيه به کلی دگرگون شده است

همان طور که در تلگرام های قبلی مابه وزارت خارجه گزارش شده است، نشانه 
وربه تن دادن به فشار انگليس و روسيه و اخراج هايی وجود دارد که ايرانی ها مجب

اگر آلمان در نبرد با روسيه در دو ماه آينده موفقيت . آلمانيها ازاين کشور خواهند شد
بيشتری، بيش از آن چه درهفت هفته گذشته کسب کرده است، به  دست نياورد، 

چنين، تعدادی هم. احتمال دارد که بسياری از آلمانيها داوطلبانه  ايران ترک کنند
ازآنها به دليل  کمبود  مواد اوليه برای کارشان مجبور به ترک ايران خواهند شد؛ 

درحالی که تهاجم . مثل کسانی که  در کارخانه ذوب آهن وفوالد کرج کار می کنند
                    ً                                                  ً      آلمان به روسيه موقتا  خطر تهاجم   روسيه به ايران را از بين برده، احتماال  چيزی 

نقض بی طرفی ايران، . شوم برای اين کشور در شرف وقوع   استبه همان اندازه 
آلمان، اگردر قفقاز موفق شود؛ انگليس، برای . به نظرمن، اجتناب ناپذيراست

رساندن کمک به روسيه درقفقاز؛ وروسيه برای پيوستن به نيروهای بريتانيا،بی 
يران وارد می فشاری که بريتانيا درحال حاضربه ا. طرفی ايران را نقض می کنند
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           ً                                                             کند، احتماال  مقدمه ای برای فشارهای شديد تربرای به دست آوردن همکاری ايران 
 Hو  Dباج خواهی ايران ازبريتانيا، همان طورکه امبرشتس درصفحه..است

ايران درسال گذشته از موقعيت  بد انگليس . گزارش خودآورده است، حقيقت دارد
ان رامجبوربه تغييرقراردادش با دولت ايران استفاده  کرد و شرکت نفت انگليس اير

درنتيجه تجديد نظر درقرارداد، دولت ايران که کمترازيک ميليون ليره درسال  . کرد
يک مقام .بابت حق االمتياز   می گرفت،اينک سالی چهارميليون ليره می گيرد

 بريتانيا اين باج خواهی را« رسمی سفارت انگليس با اعتماد به نفس  گفت که 
  ».فراموش نخواهد کرد

  :ماينور نتيجه می گيرد که روزهای پادشاهی رضا شاه به شمار افتاده  است
شکی نيست که نارضايتی . اکثرناظران دراينجااوضاع رامأيوس کننده می بينند 

درايران گسترده وروبه افزايش هزينه زندگی،ماليات های سنگين، چنگ اندازی 
از ثروت کشور،برنامه ساخت وسازقارچ  شاه حريص وازمند به بخش بزرگی

گونه و مشکالت همراه آن، محدويت های شخصی ناشی از سيستم انحصارهای 
برای اولين بارپشت سرارتش هم . دولتی، سياستهای تجاری ومالی کوته بينانه باشد

                           ً                           با وجود اين، همان طورکه قبال  هم گفته شد، من براين باور . ريزه خوانی می شود
ايرانی ها قصد واراده يا پايمردی و شهامت ادقام برای تغيير واصالح اين  نيستم که

.          ً               آنها کامال  در رنج وعذابند. وضع نامطلوب و يادست زدن به انقالب را داشته باشند
اگرچه دوست ندارم پيش بيتی کنم، اما اگر دوران پهلوی به شماره افتاده باشد 

ً     يد، با توجه به جنگ،حداقل موقتا  تحت به نظرمی رسد که ايران با. تعجب نميکنم                               
اگراين سلطه، ازجانب آلمان باشد، رژيم حاضر .حمايت وسلطه خارجی قرارگيرد

اگر اين کشورتحت سلطه بريتانيا درآيد، . بدون  شک برای آنها نامطلوب خواهد بود
که درحال حاضربعيد به نظرمی رسد، نشانه هايی هست که شاه عنصرمطلوب 

يک کارمند ديپلماتيک بريتانيا همين اواخر به من . نها نخواهد بودومورد قبول آ
گفت که خالص شدن از شر شاه را ضروری واساسی می بيند؛ و اين ضرورت نه 
تنها به دليل سياست های سطحی شاه و باج خواهی اش از بريتانيا است بلکه به اين 
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بزاردست سبب که در  ذهن مردم ايران شاه موجودی وابسته ومخلوق وا
              ً                                            ايرانيان معموال ، ضمن اظهارتأسف زياد ازسختی اوضاع فعلی خود، . بريتانيااست

ً                مسئوليت اصلی را متوجه شاه می دانند اما بريتانيا را هم تقريبا  به همان اندازه                                                              
. شاه دست خود را درهمه چيز ودرهمه جهات فرو برده است. مسئول می دانند

من مايلم درپايان چيزی را اضافه کنم که آن ايران گرفتار است ورنج می برد، و
به معنای ظاهر سازی و نمايش و » رويه کاری« رامورد تشديد شده ای از

اين عشق بزرگ به نمايش ظاهری، به سطحی بودن در . تظاهرافراطی، بنامم
سياست وتحريف وتخريب ارزش ها انجاميده است وآسيب بزرگی هم وارد آورده 

با نماسازی و رويه کاری کامل درهمه جهات وفراموش اقدامات دولت، . است
. کردن پشت پرده وباطن کارها، برای ناظران بسيار تکراری وخسته کننده است

دراين اقدامات  رفاه مردم  يا عملی بودن طرح  ها و پروژه های  فردی 
به نظرمن اميد کمی برای بازگشت کشور به عقل  سليم، و . درنظرگرفته نشده است

  )١٨.(ترازهمه ، به ارزش های انسانی وجود داردباال
  
   

اگر ما مجبور شويم تهران را ترک بگوييم،بايدجواهرات :رضا خان
  !سلطنتی همراه باشد

  
 

                        ً           بعد از خاتمۀ مجلس، مجددا  جلسه هيأت «:گلشائيان دريادداشتهايش آورده است 
شده بود وزيران درکاخ سعدآباد با حضور شاه و وليعهد که در جلسه حاضر 

تلگرافات که رسيده بود و حاکی از ]. شهريور ٣[، تشکيل گرديد )برعکس هميشه(
قبل از آمدن شاه به هيأت، . جلوآمدن قشون روس و بمباران شهرها بود، خوانده شد

ً                                      مذاکرات مفصلی شد که بايد حتما  يک رابطه بين دولت و ارتش باشد و خالصه                               
به عالوه، چند موضوع مهم مورد . باشددولت از اقداماتی که می شود، مسبوق 
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از جمله مسايل مهم، تأسيس . نظر واقع گرديد و يادداشت شد که به عرض برسد
حکومت نظامی در تهران، اقدام در تشکيل کميته خواربار برای تأمين آذوقه شهر، 
چون فقط مصرف برای سه روز بيشتر در تهران گندم نبود، همچنين نسبت به ساير 

ماردن گارد در بانک ملی وعمارت گلستان، تعطيل ساختمان ها و غيره، گ. آذوقه
آگاهی مردم در مقابل خطرات هوايی که چه اقداماتی بايد بکنند، اين مطالب که به 
شاه با خيلی احتياط گفته شد، اظهار کردند با ارتش بنشينيد وجلسه کنيد وهرکاری 

ً                   ضمنا ◌  چون در روزمزبور، . که الزم است بکنيد ً آقای فرزين مدير کل بانک نزد     
من آمده بود و اظهار می کرد مردم برای گرفتن حساب خود به بانک فشار آورده و 
ً                   حتما  بايد مقداری اسکناس در جريان گذارده شود، ضمنا  کسب تکليف نسبت به                                               ً     

من به شاه گفتم که آقای فرزين مدير کل بانک تقاضا داشت . ذخيره طال و نقره کرد
اگر اجازه :     ً              ضمنا  به ايشان گفتم. لایر اسکناس در جريان گذارده شودصد ميليون 

فرمايند جواهراتی که در عمارت موزه است، به جای امنی يعنی در مخزن بانک 
ً     چه احتياجی است؟ ضمنا ◌  گفت: ايشان اظهار کردند. انتقال داده شود ً خوب شد :                     

مجبور شويم ايران را و بخاطر آورديد، اين جواهرات اثاثيه سلطنت است و اگر ما 
 .بعد اصالح کردند و گفتند تهران را  ترک بگوييم، بايد همراه باشد

از اين اظهارات شاه، نگرانی درمن . بعد مذاکرات ديگر شد و جلسه خاتمه يافت
: صبح که به وزارت دارايی رفتم، فوری به آقای عضدی معاون گفتم. ايجاد شد

فوری . عمارت موزه به بانک ملی منتقل شودحسب االمر، بايد اين جواهرات به 
برويد با حضور وزير دربار و قانع بصيری و صديق السلطان که جواهرات تحويل 

و پيش . آنها است، جواهرات را با يک صورتمجلس بسته می بريد به خزانه بانک
خود فکر کردم که اين کار بهترين خدمتی است که ممکن است انجام شود، چون 

و گيرودار ممکن است به اين جواهرات دستبردی بزنند و بدنامی آن  روز مبادا
  )١٩.(دامنگير من شود
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  آغاز بحران اقتصادی
  
 : ذکر می کند ١٩٣٠، هارت نکته هايی درباره داليل بحران اقتصادی فصل اول ◀

در .        ً                                                          احتراما  به عرض می رساند که اوضاع مالی ايران هر روز وخيم تر می شود
باط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به همين ارت

گويی سکان داران اقتصاد ايران دچار «: جلب می کنم ١٩٣٠ژوئيه  ٢۴/٢۶تاريخ 
دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سليم را برای نجات اين کشتی غريق به 

ِ  ياست آشکارا غيرعملی  شکی نيست که حتی اگر دولت ايران س» .دريا انداخته اند                   
تعيين نرخ ارز بدون تثبيت آن با استفاده از ذخاير ارزی اش را پيش نمی گرفت، 

اين سياست به تصويب قانون . باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می ديد
کنترل اسعار خارجی انجاميد که دارد تجارت ايران را نابود می کند و درآمدهای 

درآمد عمده دولت است بقدری کاهش داده که يک کسری  گمرکی ايران را که
ً                بزرگ در بودجه تقريبا  ناگزير می نمايد در همين ارتباط، سفير ترکيه زمستان .                     

                   ً                                                        گذشته گفت ايران اصال  دچار بحران اقتصادی نبود تا اينکه دولت با سياست احمقانه 
بحران سختی در  عموم مردم در تهران معتقدند که. اش چنين بحرانی را ايجاد کرد

راه است؛ يعنی طی يک تا دو ماه آينده، مگر اينکه کاری برای بهبود اوضاع انجام 
ژوئيه، روزنامه ايران با چاپ مطلب صريح و بی سابقه ای  ٢٨در تاريخ . شود

تا آن موقع  ١٩٣٠مارس  ٢١اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که از 
طبق اخباری که سفارت شنيده » .ده پرداخت خواهد شدهفته آين«پرداخت نشده بود، 

است کارمندان دولت، به غير از ارتشيان و مقامات دربار، چندين ماه است که 
  )  ٢٠.(حقوقی نگرفته اند
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  ١٣٢٠شهريور ماه  ٢٣مذاکرات مجلس شورای ملی روز يكشنبه فصل دوم،  ◀

ه جواهرات سلطنتی و در باره جواهرات سلطنتی بود که  آقای صفوی راجع ب
 :جواب آقای وزير دارايی اينگونه سئوال کرد

يك هفته به اين طرف انتشارات و شايعاتی راجع به جواهرات سلطنتی از - صفوی
شود  گفته می. اند و پشتوانه اسكناس در شهر جريان يافته كه البته همه مطلع شده

ه و اين انتشارات و هايی داده شد كه جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال
شده است از آقای كفيل وزارت  مذاكرات موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی

اند سؤال شد كه اطالعات خود را راجع به  دارايی كه به مقام وزارت معرفی شده
اين موضوع به اطالع مجلس شورای ملی برسانندحاال هم كه آقای نخست وزير 

 . انی بفرمايندشود رفع نگر حضور دارند تقاضا می
خاطر آقايان نمايندگان محترم مستحضر است  - ) آقای گلشائيان(وزيردارايی  

هايی كه ممهور  ها و صندوق جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطيت ايران در قفسه
به مهر وزيردربار وقت وزير دارايی و رئيس بيوتات سلطنتی بود به موجب ثبت 

 . شد و صندوقخانه كاخ گلستان نگاهداری میهای مرتب در تاالر موزه  وسياهه
جواهرات مزبور يك قسمت آن جنبه تاريخی داشته و به واسطه اهميت تاريخی و 
منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثيه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای 
كشور الزم است و يك قسمت كه دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب 

مقرر گرديد به بانك ملی انتقال داده شده كه در موقع مقتضی به  ١٣١۶آبان  ٢۵
بينی گرديده فروخته شده و حاصل بهای آن  آن قانون پيش ٣ترتيبی كه در ماده 

  ...      ً                         منحصرا  به مصرف خريد شمش زر برسد
به طوری كه توضيح داده شد جواهرات مزبورهمان طوركه درموقع خودبسته  ..

های ممهور به مهراعضاء كميسيون سابق بوده و در  وقشده االن نيز در صند
خزانه بانك موجود و صورت ريز آن با تمام مشخصات كه به امضاء اعضاء 

 . كميسيون رسيده الك و مهر شده در وزارت دارايی ضبط است
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ها و  اما آن چه مربوط به اثاثيه سلطنتی تشخيص گرديد چنان كه گفته شد در قفسه
طراف كاخ  در تاالر موزه كاخ گلستان بود چون اين اواخر در اها سربسته  صندوق

شد كه ماندن جواهرات با گرد و خاك و  هايی می گلستان و تاالر موزه ساختمان
رسيد اين جواهرات نيز در نظر گرفته  رفت و آمد زياد دور از احتياط به نظر می
اهه كه با حضور وزير به موجب سي.                           ً                شد به خزانه بانك ملی موقتا  انتقال داده شود

دربار و معادن وزارت دارايی و رئيس بيوتات تهيه گرديد جواهرات مزبور در 
در شش صندوق و يك بسته ممهور وبا حضور اعضاء  ١٣٢٠شهريور  ۴تاريخ 

هيئت نظارت اندوخته اسكنان در خزانه بانك ملی گذارده شده و كليد خزانه به 
ئت نظارت اندوخته اسكناس گرديد و به اين ترتيبی كه در فوق گفته شد تحويل هي

ها با  ی بانك ملی موجود و معاينه و تطبيق آن                       ً        ترتيب كليد جواهرات فعال  درخزانه
همان طور كه توضيح داده شد . های گذشته هر ساعت ميسر است سياهه و ثبت

آن چه به عنوان پشتوانه   جواهرات اهم از آن كه جواهرات سلطنتی تشخيص شده و
های بانك ملی موجود و ممكن است تقاضا شود  ك ملی تحويل شده االن در خزانهبان

                                  ً ای از كارمندان بلند پايه دولت عينا   يك عده يا حتی نمايندگان با حضور عده
  )٢١. (جواهرات را معاينه و با صورت ثبت و سياهه آن تطبيق كنند

  
 ١٣٢٠بان ماه  آ ٨مذاکرات مجلس  شورای ملی در روزپنجشنبه  فصل سوم ، ◀

البته مطلب خيلى زياد است و مطلب  - علی دشتى ميرزا بنويس  استبداد رضا خانی 
ً                                                         گفتنى مخصوصا  خيلى زياد است اما به متابعت از نظر آقاى نخست وزير ما از              

كنيم فقط يك موضوع است اينجا كه بسيارى از  نظر مى تمام مطالب گفتنى صرف
كند كه يك نگرانى  د و اين حكايت از اين مىمجلسى من با من صحبت كردن  رفقا
 .العاده بين مردم است فوق

قسمت اخير آقاى نخست وزير كه فرمودند اعليحضرت همايون جديد ميل دارند به 
كند كه اين نگرانى  اين كه تمام خرابكارى ترميم شود بنده را تأييد و تشجيع مى

      ً                    تقريبا  متجاوز از بيست سال آقايان را به عرض آقاى نخست وزير برسانم در مدت 
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اعليحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختيار دار بدون نظارت در تمام امور 
ً   مالى و اقتصادى مملكت بودند مردم عجالتا  مى خواستند كه اين قسمت به طور                                        

صريح معلوم شود كه حقوق مملكت و حقوق افراد و دولت به طور صحيح حفظ 
رند كه بفهمند تعدى و اجحافى به ماليه مملكت نشده شده باشد خالصه وكال ميل دا

شود كه مواظب اين كار باشند  است و بنابراين بيشتر از هيئت دولت اين تقاضا مى
كنند البته خود دولت تدابير حقوقى اتخاذ  ما ميل داريم ببينيم چه تدابيرى اتخاذ مى

 !!كنند كنند و اين را بايد بدانيم كه چه اقدامى مى مى
همچنين   سيد يعقوب انوار همان کسی است که در مجلس  پنجم و مؤسسان بر و  

ضد  حقوق  ملت  و قانون  اساسی مشروطيت  عمل کرد و همراه با دمحم علی 
                                            ّ                         فروغی ، تيمور تاش ، علی اکبر داور، سيد دمحم تدي ن ، سليمان ميرزا اسکندری 

بيانات » الخير فيما وقع « با يکی از پايه گذاران سلطنت  رضا خان  بود که  ...  و
 !!] خود را شروع نمود

آمدى واقع شده  الخير فيما وقع يك پيش -  انوار سخن خود را اينگونه آغازکردند
هللا الرحمن اميدواريم اين پيش آمد نيكى باشد و خير و سعادت ملت  است كه انشاء

ت پيدا كردند و ايران در اين پيش آمد باشد كه از تحت يك فشار خيلى ممتدى نجا
كنم كه عموم  من يك خوشوقتى دارم كه االن دارم در يك مجلسى صحبت می

نمايندگان مجلس مثل مجلس سابق يك روح اتحاد و يگانگى با پشتيبانى از كابينه 
                            ً هاى سابق ما ترميم شود كه مثال   هللا اميدواريم تمام خرابی و دولت دارند كه انشاء

استيضاح دارم از فالن وزير فورى آن وزير حاضر شود  ارم يا گوييم سؤال د ما می
هاى ما نبايد مثل مرغ منقار چيده در قفس آهنين باشند تا كى بايد ملت  روزنامه

يك نفر از (ايران صدا نداشته باشد كه بگويد آقا ظلم خانه مرا خراب كرده است 
 )هنوز مختارى سرجايش هست - نمايندگان

بعالى آقاى دشتى اميدواريم كه كارها تحت نظارت خودمان بعد از اين كار بنده و جنا
يعنى مجلس شوراى ملى بيايد و بد از اين هم بايد براى سعادت مملكت كار كنم و 
وزرا هم بعد از اين راه مجلس را گم نكنند آقاى فروغى شما پرورده مجلس هستيد 
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به مجلس   گفتند وزرا بنده يك روز در جائى گفتم آقا بفرمائيد وزراء بيايند در مجلس
كارى ندارد به قانون اساسى كه بايد عمل كنند قانون اساسى روح مردم ايران است 

بهاى از اموال مردم ايران بايستى مسئول مجلس باشند اين كه آقاى  خون
گوييم  نمی) خنده حضار(الفاظ را هم خراب كردند) آقاى نخست وزير(  الوزرا رئيس

كدخدايى هستندكه درحوزه   ختارنباشيد ما گفتيم وزراكه شما درحدود خودتان م
 - نمايندگان(وزارتى شان ولى ما هم اين حق را داريم كه مطابق قانون عمل كنيم 

  )٢٢)......(مذاكرات كافى است
   

  شمشير طاليی كه به سرقت رفت
 

 : می خوانيد که »  شمشير طاليی كه به سرقت رفت«، در باره  فصل  چهارم ◀
تعفای رضاشاه در مجلس شورای ملی درباره سرنوشت جواهرات پس ازاس

سلطنتی برخی از نمايندگان سئواالتی طرح كردند و منابع دولتی اظهار داشتند كه 
             ً                             حال آنكه بعدا  طبق گزارش رسمی اداره بيوتات . تصرفاتی در آن نشده است

جواهرات  سلطنتی معلوم شد در چند نوبت به ويژه هنگام عروسی وليعهد بخشی از
سلطنتی كه به دربار فرستاده شده بود، به خزانه عودت داده نشده و مورد دستبرد 

 .قرار گرفته است
عالوه بر آن، در دوران سلطنت دمحمرضا شاه نيز مردم مطلع شدند كه شمشير 
طالی مرصع به گوهرها و سنگهای گرانبها كه به منظور برگزاری مراسم و 

مصر ارسال شده بود، به ايران بازگشت داده نشده است تشريفات تدفين رضاشاه به 
اند، از تحويل  و فاروق پادشاه مصر آن را ضبط نموده و هرچه از وی مطالبه كرده

 ......آن امتناع كرده است
سرانجام جنگ به پايان رسيد و تصميم گرفته شد كه جسد شاه سابق به ايران ...

 .بازگشت داده شود
سفارت ايران . ان يك بار ديگر در قاهره حضور يافتندميسيون رسمی دولت اير
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                                                               ً         برای دربار سلطنتی و مقامات مربوطه وزارت خارجه پيغام داد كه حتما  الزم است 
... در موقع حمل جسد شاه سابق، طبق رسوم سلطنتی و درباری ايران، شمشير باشد

اليی در اين به آنها جواب داده شد كه البته، همين طور است و بايد از شمشير ط
 .اعضای كميسيون نفسی به راحتی كشيدند. مراسم استفاده كرد

ملك فاروق دراين مراسم حضور نيافت و از شمشير . وقت تشييع جنازه فرا رسيد
سفير ايران در مصر سراغ شمشير را گرفت، به او . مرصع طالئی هم خبری نشد

اند و ملك  را پيدا نكرده جواب دادند كه دربار خيلی شمشير را جستجو كرده اما آن
تا . قضيه به همين جا ختم شد...              ً                             فاروق هم اصوال  درباره اين شمشير اطالعی ندارد

اينكه درهفته گذشته پس ازبركناری ملك فاروق وقتی كه اموال او از طرف دولت 
                                           ً                          بازرسی ومصادره گرديد،دولت ودربارايران مجددا  شروع به مطالبه شمشيرطالئی 

ای كه سودی  مطالبه... رات و سنگهای قيمتی و كمياب را نمودندومرصع به جواه
  .!!نداشت

  
چگونه ميراث ...فرانسه، آمريکا و انگليس و، درباره  فصل يازدهمتا  پنجمفصل  ◀

مالقات ، چوب حراج رضا خان بر آثار باستانی ايران ملی ايرانيان را تاراج کردند؟
، باز شدن درهای ايران به روی باستان شناسان خارجی،  رسمی پوپ و رضاشاه

فرهنگی در دوره  های آمريکايی به ايران برای غارت ميراث هجوم موزه
تاراج بزرگ آثار باستانی ايران در زمان خاندان «:گزارش ويژه مشرق ،رضاخان

  )٢٣.(می باشدم..... و    پوپ؛ ايران شناس يا تاراجگر بزرگ،»پهلوی 
 

اند  نجير و زندان و شالق گرفتهپولی است كه از مردم به زور ز. عطايای ملوكانه
 :اند و مردم را كشته

 
،  مذاکرات مجلس شورای  ملی  در بارۀ  فصل دوازدهم تافصل شانزدهماز ◀

الزم به توضيح . امالک غارت شده توسط  رضاخان  و رسيدگی به آنها می باشد
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است که متآسفانه مجلس دورۀ دوازدهم و سيزدهم شورای ملی  که به امالک 
اند و بعنوان  ائيهای غصب و غارت شده مردم توسط رضاخان رسيدگی کردهودار

دهم، نمايندگانی داشت که فرمايشی بودند  اسناد دراختيار خوانندگان ارجمند قرار می
نگرش . و توسط رضا خان به نمايندگی مردم شهرهای کشورمنصوب شده بودند

يانگرآن بود، صفتهای وطرزفکراکثريت آنها که رفتار، گفتاردارو کردارشان ب
فرصت طلبانه و چاپلوسانه و نفع و موقع طلبانه، بنابراين، محافظه کارانه داشت و 

اين عناصر نمايندگان حقيقی و واقعی مردم . بدين گونه در حافظۀ تاريخ ثبت است
که حکومت وقت، به  طنز تاريخ اين. که با رأی آزاد مردم انتخاب شده باشند نبودند

دمحم علی فروغی که خود يکی از بنيانگزاران دولت استبدادی رضا نخست وزيری 
خانی بود با آن وزيران کذائيش مجری رسيدگی به تراژدی امالک غصب و غارت  

 !!شده  مردم  توسط رضاخان و اطرافيانش شد
لذا . بدين لحاظ، آنها، از وزير و وکيل، درآن استبداد، دستيار مستبد و سهيم بودند    
ناچار بودند . ها و فسادها را جدی بگيرند ها و خيانت انستند تحقيق از جنايتتو نمی

زيرا اگر قرار بود تمام . در سطح بمانند و در دايره محدودی از سطح هم بمانند
ها و  بنابراين، گفته. گرفت سطح موضوع تحقيق شود، دامن آنها را نيز می

  .های آنان، مشتی از خروار نيز نيست نوشته
  

، علی دشتی در  ١٣٢٠شنبه اول مهر ماه  شورا ميل  روز سه  مذاکرات مجلسدر 
پولی است كه از مردم به زور زنجير و زندان و شالق . عطايای ملوكانه«رابطه با 

آقاى فروغى به واسطه  : سخنانی  ايراد نمود  و گفت» اند اند و مردم را كشته گرفته
شان البته مورد  تدال فکرشان و پاکدامنىاخالق اجتماعيشان با روشنى رأيشان و اع

اعتماد همه مردم هستند ولى مملکت در اين موقع به نظر بنده محتاج به يک فعاليت 
دهد و اگر نظرى راجع  بيشترى است که در اين موقع مزاج آقاى فروغى اجازه نمى

به کابينه آقاى فروغى باشد از اين جهت است که ايشان با اين مزاج عليل حتى 
خودشان را معرفى کنند و چنان که مالحظه   تواند بيايند به مجلس و وزرا نمى
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فرموديد آقاى آهى کابينه را معرفى نمودند و اين قدرى با حالت بحرانى که مملکت 
بنده قصد مخالفت شديد و حادى با کابينه آقاى فروغى . دچار است منافات دارد

ها خيال کنم اگر کابينه آقاى  ده لوحندارم ولى نه از اين لحاظ که مثل بعضى سا
فروغى روى کار نباشد کشور دچار مخاطرات يا تشنجات بيشترى خواهد شد خير 

و فقط در اصل . گذارم و به ايشان عقيده دارم بنده به شخص ايشان احترام مى
 .کنم هايى مى پروگرام و تذکرات و صحبت

اند به نظر بنده از روى عجله هر  پروگرام دولت را البته همه آقايان مطالعه فرموده
اند يک جنبه تشخص و تعين که پروگرام  چه به نظرشان خوب آمده است نوشته

                  ً                ً                                 دولت الزم دارد ابدا  در اين نيست مثال  کشاورزى را خوب مى کنيم تجارت را 
و اين کليات در ... خوب مى کنيم کارهاى خوب مى کنيم و هى کلياتى از اين قبيل 

ى که ما احتياج داريم يک چيزهاى معين و مشخصى گفته شود يک چنين موقع
رود و  از قرارى که ديروز شنيدم گويا اعليحضرت شاه مستعفى مى. منافات دارد

نامه ايشان را آقاى فروغى  گذرنامه ايشان هم امضاء شده است روز اولى که استعفا
ن تذکر دادم و به مجلس آوردند هم در جلسه خصوصى و هم در جلسه علنى به ايشا

عصر آن روز هم که يک عده از آقايان نمايندگان خدمت آقاى رئيس مجلس 
شرفياب شدند ايشان را مأمور کردند که با ايشان صحبت کنند و اين تذکر را به 
دولت بدهند که قبل از اين که محاسبات بيست ساله ايشان تسويه شود قبل از اين که 

 )صحيح است - عده نمايندگان(نبايد بروند موضوع جواهرات تصفيه شود ايشان 
بعد قرار شد يک کميسيونى از مجلس معين شود بنده فقط اين سؤال را از دولت 

کنم که آيا اين کميسيونى که از مجلس تعيين شده و يک عده از اعضاء دولت هم  مى
همراه آنها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد يک مبلغى از اين جواهرات 

تى نيست آيا دولت مسئوليت اين کار را به عهده خواهد گرفت و آيا دولت و سلطن
شوند جواب اين  و اقاى وزير داراييشان متعهد می  آقاى فروغى و ساير آقايان وزرا

جواهرات سلطنتى را بدهند يا خير؟ يکى از مسائلى که دولت بايد در برنامه خودش 
العاده  مالکيت است در ايران که فوقاشاره به آن موضوع بکند مسئله تزلزل حق 
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ترين  حق مالکيت يکى از شريف. طرف عالقه مردم است ومسئله خيلى مهمى است
ترين حقوق جوامع متمدنه بشرى است که هميشه مورد توجه عموم بوده و  و قديمى

ها برای اين تشکيل شده که حق مردم  هاى دنيا و تمام اشکال دولت تمام حکومت
لی در اين بيست سال طوری تضييع شده که حدی بر آن متصور تضييع نشود و

راست است که شاه مستعفی اموال منقول خود را با عليحضرت فعلی منتقل . نيست
اند که دولت حقوق تضييع شده  کرده و ايشان امالک را تحت اختيار دولت گذاشته

ه مردم را مردم را جبران کند ولی دولت به درجه ای در اين قضيه شل حرف زد ک
قانع نکرد البته بايد در اين باب دولت به طور صريح و روشن تکليف امالک را 
                 ً                                                         معين نموده و رسما  وبه طور وضوح در اين جا بگويند امالکی که به آن ترتيبات از 
مردم گرفته شده به صاحبانش مسترد شود دولت فقط گفت که اگر کسی غبن دارد 

اند و بايستی  ست ملک مردم را با زور گرفتهجبران شود اين موهومات چه چيز ا
تعجب در اين است که اين از بين بردن حق مالکيت و تزلزلی . بهشان پس داده شود

آقای . که در اصل مالکيت پيدا شده از شخص پادشاه سابق به دواير دولت هم رسيد
شهدوست ازمذاکره من با وزير فرهنگ سابق اطالع دارند وزارت فرهنگ يعنی 

مملکت را بايد اداره  ای که تربيت و فکر عمومی  ارت معارف يعنی وزارتخانهوز
کند امر کرده است که شهرداری ملک مردم را بگيرد و ملکی را که متری هفتاد 
تومان قيمت دارد متری هفت تومان بخرند اين معنی دارد؟ جوابی که در اين قسمت 

فرهنگ ما ضعيف است و  از طرف وزارت فرهنگ داده شد اين بود که بودجه
چه علت دارد که مال . توانيد به جهنم که نمی. توانيم متری شصت تومان بدهيم نمی

شرافت يک مملکتی در اين است که پادشاهش دولتش وزيرش . مردم را بگيريد
) صحيح است - نمايندگان . (نتواند يک وجب ملک کسی را بدون رضايت او بگيرد

لک مردم را به زور ضبط کند که اين چيز اگر دولت زور داشته باشد م
در اين صورت يک وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد؟ دزد . نيست مهمی 

کند در اين موضوع يک مطلب  او هم اين کار را می. سرگردنه هم همين طور است
اند ولی  خيلی مهمتری هست که شاه تمام اموال منقول و غير منقولش را هبه کرده
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امروز آقای فقط دولت راجع به اموال غير منقول صحبت کردند و فقط درمجلس 
رئيس مجلس يک صورتی را در مجلس قرائت فرمودند که بنده درست به اقالم 

ها را به امور خيريه و لوله کشی و  ها متوجه نشدم آن ها متوجه نشدن آن جزء آن
مردم هم شايع است که ام و بين  از قراری که بنده شنيده. اند ها تخصيص داده اين

هفتاد ميليون هشتاد ميليون موجودی دارند ولی در حدود بيست و چهار ميليون 
ند يا از شصت ميليون بيست و چهار  ا عليحضرت شاه فعلی واگذار کرده تومان به ا

کشی و غيره اين  اند ده دوازده ميليون به عنوان خيريه و لوله ميليون واگذار کرده
حق مردم و . ها از کجا آمده؟ اين پول من و شماست اين پول. که معنی ندارد

اش  هی تعارف و مجامله فايده. ضعفاست و بايستی اين پول به مردم برگردد
پولی است . عطايای ملوکانه. عطيه فرمودند. چيست هی بگوييم که هبه فرمودند

ند حاال چرا ا اند و مردم را کشته که از مردم به زور زنجير و زندان و شالق گرفته
دولت در اين کار ساکت است شخصی به زور در اين . دهند؟ چيز عجيبی است نمی

الکفر و  الملک يبقی مع. مملکت مال مردم را گرفت حاال بايد مال مردم برگردد
. الظلم بهترين حکومت حکومتی است که بتواند عدالت را اجرا کند اليبقی مع

های  های امريکا و بانک شود بانک ه میهايی که در خارج از ايران است چ پول
ها چه  های آلمان که با اين همه نامه به شما پول نخواهند داد اين لندن و بانک

در اين موضوع يک ) خنده نمايندگان). (ها منقول است آن –دبستانی (شود؟  می
                                                               ً ای که خيلی مهم است و بايد دولت توجه کند و آقای وزير دارايی کامال   مسئله
ب باشند مسئله حساب ذخيره مملکتی است چندين سال است حساب ذخيره مواظ

را روشن کند بنده  مملکتی معما شده است و اين منطقه تاريک بودجه عمومی
سی  - بعضی از نمايندگان(ام که شهرداری تهران دعوی بيست و پنج ميليون  شنيده

اين که تمام  سی وپنج ميليون نسبت به شاه مستعفی دارد برای) وپنج ميليون
هايی که در شميران و آبعلی و مبارک آباد و سعدآباد و غيره ساخته است به  عمارت

شود چيزی که  خرج شهرداری بوده حاال تکليف دعاوی شهرداری تهران چه می
ها بايد جزء افسانه حساب شود اين       ً                                    واقعا  ما بيشتر اسباب تعجب است و حقيقت اين
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ها برای بردن کثافت شهر  ميون دارد اين کاميوناست که بلديه تهران چندين کا
اين که ) خنده حضار(نيست براى بردن سنگ و آجر است به بنايى عمارت شاه 

اند از                  ً                                              سرجاى خودش اخيرا  پاکروان يک زمينى بيرون دروازه دوشان تپه خريده
دولت چند ساله گويا بنا شده است پولش را بپردازد براى بنايى او هم اين 

  )٢۴) ........(خنده حضار(برد  هاى بلديه سنگ و آجر می کاميون
  

 »    سرنوشت امالک رضا شاه«  
  
پس ازاستعفای «. می باشد»سرنوشت امالک رضا شاه«، درباره درفصل هفدهم ◀

رضا شاه از سلطنت و واگذاری سلطنت  به وليعهد  خود دمحم رضا پهلوی کليۀ  
ول  خويش را در ايران  طبق مصالحه نامۀ  قندارائی  يعنی اموال  منقول و غير م

رسمی تحت  الذکر  به فرزند  خود دمحم  رضا شاه  واگذار نمود که او هم  طبق  
( فرمانی  اموالی که غير منقول  بود به دولت  يعنی به ملت ايران واگذار و نقدينه

ف را بطوريکه  گفتند بعنوان عطيۀ  ملوکانه  صرف بعضی مصار)  اموال منقول
از قبيل ساختمان بيمارستان در شهرستانها و بذل و بخشش ها وغيره رسانيد، و 
چون شکايات  بسيار  و سرو صدای زيادی  در باره  غصب امالک و اموال مردم  
توسط  رضاشاه برآمده  بود طبق  قانونی  که از مجلس  گذشت  قرارشد اشخاص و 

ده بدادگاه  اختصاسی  امالک  افرادی  که امالک آنها بزور  و عنف گرفته  ش
ّ    ام ا  . واگذاری  مراجعه  در صورت  ثبوت به صاحبان  آن امالک  برگردانده شود  

عده ای از صاحبان امالک در حين غصب امالک آنها درزندانها تلف شده وبسياری 
هم درموقع مقرر بواسطه فقرونداشتن حق الوکاله و بی اطالعی از قانون 

. ته  بودند بدادگاه مربوطه مراجعه و حق  خود را بگيرندومشکالت ديگر نتوانس
بقيۀ  . فقط  بعضی  صاحبان  زرو زور توانستند امالک  خود  را متصرف شوند

بحساب . امالک  و اموال غير منقول جزو خالصاجات عمل می شد و عوايد آن
رد وجرايد خزانه  دولت  ريخته می شد تا آنکه دمحم رضا شاه رفته رفته قدرتی پيدا ک
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در نوشتن پاره ای مسائل  مربوط بدربار محدوديت هائی  يافتند لذا  دمحم رضا شاه 
بخيال  افتاد آنچه را بنام بخشش وعطيه بملت واگذار کرده  پس گرفته و تصاحب 
نمايد و برای صورت ظاهروقانونی جلوه  دادن باين مسئله،  دولت اليحه ای 

اهم  آن اکثريت  مجلسی  بود که تحت اراده  درموقع خاص و شرايط ويژه ای  که
اوامر دربار و ستاد ارتش بودند وبايستی دوره ديگر هم انتخاب شوند به مجلس 

اين . تقديم  نموده که کليه اموال غير منقول واگذاری به دمحم رضا شاه برگردانده شود
تصويب اليحه  با صحنه سازی عجيبی که دراينجا  بذکر آن پرداخته خواهد شد ب

        ً                                                      که صورتا  وقف ولی در حقيقت چون ملک واموال غير منقول ديگر بود و . رسيد
وعوايد آن صرف بذل و بخشش های بی حساب . روی اصول وقف عمل نمی شد

  .می گرديد وعده ای که آتش بيار معرکۀ دربار بودند ازاين ممر استفاده  می نمودند
  :ا بدين شرح متذکرمی شود            ً                            اينک  مختصرا  سرنوشت اين اموال غيرمنقول ر 
  

  متن صلح نامۀ رضاشاه 
  

بنام خداوند متعال چون ازابتدای تأسيس و تشکيل سلطنت خود پيوسته در فکر « 
عمران و آبادی کشور بوده و اين مطلب را در مقدمۀ برنامۀ اصالحات کشور خود 

زمين  قرار داده بودم و موارد در نظر داشتم آن رويۀ عمران سرمشق کليه صاحبان
وامالک گردد تا در موقع خود بتوانم از ثمرۀ اين امالک کليه ساکنين و رعايای 
کشور خود را بهره مند نمايم اين فرصت دراين موقع که فرزند ارجمند عزيزم 
اعليحضرت دمحم رضا شاه پهلوی زمام امور کشور را بدست گرفته اند حاصل شده 

اعم ازمنقول وغير (دارائی خود را  است بنابراين مصالحه نمودم کليه اموال و
ازهر قبيل که باشد بايشان بمال الصلح ده گرم نبات ) منقول و کارخانجات وغيره 

موهوب تا به مقتضای مصالح کشور بمصارف خيريه وفرهنگی وغيره بهرطريقی 
  .»که صالح بدانند برسانند
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  متن فرمان مصالحۀ دمحم رضا شاه

  
  :جناب  نخست وزير« 

ظور اصلی اعليحضرت پدر بزرگوار ما در واگذاری اموال خودشان بما اين چون من
بود که  بمصارف خيريه  برسد و ما هميشه سعی داشته و داريم که وسيلۀ آسايش و 
رفاه عموم  را از هرحيث فراهم آوريم بنابراين چنين تصميم نموديم اموالی که از قبيل 

ده است بمنظور ترقی کشاورزی و اماک و مستغالت و کارخانجات بما واگذارش
بهبود حال کشاورزان و ترقی  اوضاع شهرها و ترقی صنايع کشور و بهبود حال 
کارگران و ترقی  فرهنگ و بهداری بدولت و ملت اعطا نمائيم تا برحسب اقتضا 
برای انجام منظورهای باال يا امالک  را بفروش برسانند و يا با حفظ  و توسعۀ آبادی 

لک دولت نگاهدارند و نيز مقرر می داريم که اگرکسانی باشند که نسبت آنها در م
بامالک ادعای غبنی داشته باشند  پس از رسيدگی بشکايات آنها از محل همين امالک  

  )٢۵(رفع ادعا بشود امضا 
  

  برگشت  امالک  به دمحم رضا شاه
  

  ١٣٢٧مورخ  يک شنبه پانزدهم خرداد   ١۶٩جلسه  
  

اليحه راجع به امالك واگذارى از طرف آقای وزير دارايى بقيه يك  تقديم يك فقره  
  فوريت
 .قانون كارگزارشش آمده است، آقای وزير دارايى فرمايشى داريد؟ بفرماييد - رئيس 

اعليحضرت  ١٣٢٠آقايان مسبوق هستند كه در شهريور  - ) وزير دارايی(گلشاييان 
ت واگذار كردند كه به مصارف خيريه فقيد كليه امالك و مستغالت خودشان را به دول

برسد و بعد هم چون راجع به اين امالك يك دعاوى بود قانونى گذشت كه در يك 
محكمه خاصى نسبت به اين دعاوى رسيدگى شود ولى نظر اين بود بعد از اين كه اين 
امالك تكليفش روشن شد، همان منظورى را كه نسبت به اين امالك داشتند انجام شود 
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خواهم عرض  بنده نمی) اند اش را برده ديگر امالكى نمانده همه - نفر از نمايندگان يك (
كرده باشم اين تذكرى كه ايشان دادند شايد يك قسمتش هم شده باشد، به هر صورت 

اى با قيد يك فوريت به مجلس پيشنهاد شود  در نظر گرفته شده است كه يك ماده واحده
رت همايونى واگذار شود، به شرط اين كه موقوفه                  ً          كه اين امالك مجددا  به اعليحض

البته اين امالك يك قسمتى هست كه تكليفش روشن شده است از ) صحيح است(باشد 
نظر اين كه يا اعتراض نشده، يا بعد از شش ماه اعتراض شده است و حكم بر له 

كه نسبت به امالكى . شود                                      ً          دولت صادر شده است آنها به طور قطع فعال  واگذار می
هنوز تكليف آنها در دعاوى روشن نشده به تدريجى كه احكام از محكمه صادر شد و 

شود اگر مسلم شد كه مال دولت است  حق اشخاص مسلم شد به اشخاص واگذار مى
گردد، البته يك  شود، واگذار می كه اين امالك هم مثل ساير امالكی كه واگذار می

ده است كه در اختيار ادارات دولتى هست اى بو قسمت هم راجع به مستغالت و ابنيه
. البته اين قسمت را موافقت فرمودند كه در اختيارات ادارات دولتى استفاده بكنند

 )صحيح است(
 )به شرح زير قرائت شد. (شود اليحه يك فوريت دارد و قرائت می - رئيس 

 ٢٠چنان كه خاطر نمايندگان محترم مستحضر است در : مجلس شورای ملى
اعليحضرت فقيد كليه امالك و مستغالت خريدارى خود را به  ١٣٢٠ر ماه شهريو

دولت واگذار نمودند كه به مصارف خيريه برسد و چون نسبت به اين امالك اشخاص 
از مجلس شورای ملى گذشت كه  ١٣٢١خرداد  ٢٢ادعاهايی داشتند قانونى در 

و به محكمه اشخاصى كه دعاوى دارند در ظرف مدت شش ماه در محكمه حاضر 
عادى امالك واگذارى مراجعه نمايند چون منظورى كه از واگذارى امالك مزبور 
براى مصرف خيريه بوده در اين مدت انجام نشده بنابراين اين در نظرگرفته شد، 
امالكى كه نسبت به آنها اقدامى نشده يا اگرشده به ملكيت قطعى دولت در آمده است 

ايون شاهنشاهى واگذار كه امالك مذكور را وقف به      ً                     مجددا  به ملكيت اعليحضرت هم
مصارف خيريه بفرمايند براى اين منظور ماده واحده زير به قيد دو فوريت پيشنهاد و 

 .]استدعاى تصويب را دارد
امالك و مستغالت اعليحضرت شاهنشاه فقيد كه مطابق فرمان همايونى  - مادۀ واحده 

به (شده است تا به مصارف خيريه برسد به دولت واگذار  ١٣٢٠شهريور  ٢٠مورخ 
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هاى توابع آنها و   استثناى اراضى كه در آنها كارخانه تأسيس شده و ابنيه و ساختمان
هاى مربوطه به استناد قانون   همچنين امالك و مستغالتى كه به موجب حكم دادگاه

 )شود ملك اشخاص شناخته شده و يامنعبد می ١٣٢١امالك واگذارى مصوب خرداد 
گردد كه بنا به تصميمى كه اتخاذ  در اين تاريخ به ملكيت اعليحضرت همايونى برمی

اند به نام موقوفه خاندان پهلوى ناميده شود و عوائد آن به مصرف امور خيريه  فرموده
بردارى امالك و مستغالت مزبور به عهده سازمان شاهنشاهى  اداره بهره. برسد

ن آنها را به هر نحو كه صالح بداند بهر خدمات اجتماعى خواهد بود و سازما
بردارى نموده و عوائد حاصله را به نحوی كه اعليحضرت همايون شاهنشاهى در  ه

 .رساند نامه قيد خواهند فرمود به مصرف می وقف
اين واگذارى در مورد امالك و مستغالتى كه تا اين تاريخ ملك قطعى دولت شناخته 

هاى مربوطه بر  فاصله پس از صدور حكم قطعى دادگاه        ً                   شده فورا ، و در مورد بقيه بال
كه   براى استفاده مجانى از ابنيه. له دولت نسبت به هر يك از آنها انجام خواهد گرفت

مورد استفاده قطعى ادارات دولتى است ترتيب خاصى بين سازمان شاهنشاهى 
 .خدمات اجتماعى و ادارات دولتى داده خواهد شد

  گلشاييان وزير دادگسترى دكتر سجادى. وزير دارايى. نخست وزير دمحم ساعد
 

برای تصويب  اليحۀ  امالک  واگذاری جلسۀ  فوق العاده  اعالم  شد يعنی  بر خالف  
پنج شنبه تشکيل می گرديد،  روز  –سه شنبه  –                 ً          روزهائی  که معموال   يک شنبه 

انی که در مرخصی                  ً              اعالم نمودند و قبال  هم به نمايندگ ١٣٢٨تير ماه  ٢٠دوشنبه 
بودند برخالف  آئين نامه خبر کردند  که در اين  جلسه حاضر شوند، تا تعداد رأی 
دهندگان زيادتر باشد و چون آخرين روزهای دوره پانزدهم بود نمايندگان از ترس 
اينکه مبادا در دوره بعد انتخاب نشوند شرکت نمودند تا در يک جلسه کارتصويب 

را تمام کرده  بتصويب برسانند، و اين موضوع يعنی حضور  اليحه امالک واگذاری 
مورد  ١٨٨نمايندگانی  که در مرخصی بودند خالف نظامنامه بود درهمين  جلسه 

  :       ً                            که عينا  چگونگی آن در زيرنقل  می شود. اخطار نظامنامه واقع شد
 .٨١اى دارم طبق ماده  بنده اخطار نظامنامه - دكتر بقائى

 .بفرماييد - رئيس
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عرض كنم يك بار ديگر هم بنده اين موضوع را در مجلس تذكر دادم  - تر بقائىدك
ً                                                          مخصوصا  در يك چنين روزى بايد دقت بشود كه عده حاضر در مركز را غلط        

نفرعده حاضر در مركز امروز نود و چهار نفر در مجلس  ٧٣ننويسند اينجا نوشته 
 .بودند
 .ند آنها هم آمده بودندنفر شد آقايانى كه در مرخصى هست ٨١خير  - رئيس

  )٢۶.(عده حاضر در مركز ديگر مرخصى و غير مرخصى ندارد - دكتر بقائى
  
  

  ).بنياد علوی : بعد از انقالب اسالمی(بنياد پهلوی 
 

می ) بنياد علوی : بعد از انقالب اسالمی(بنياد پهلوی «منيژه ربيعی  در مقاله ای بنام  
بعد (اقتصادی، فرهنگی وابسته به دربار پهلوی                              ّ بنياد پهلوی، از بنيادهای مهم  : نويسد

 ١٣٢٠ـ١٣٠۴: حک(پس از آنکه رضاشاه پهلوی ). بنياد علوی : از انقالب اسالمی
ناچار به استعفا شد و از ايران تبعيد گرديد، موج اعتراض و نارضايتی عليه ) ش 

که در  روشهای غاصبانۀ وی و فرياد دادخواهی برای بازپس گرفتن اموال و امالکی
برای نمونه (زمان او تصاحب شده بود، پديدار شد و به مجلس و مطبوعات کشيد 

                                       ّ                              رجوع کنيد به صورت مذاکرات مجلس شورای مل ی، دورۀ دوازدهم قانونگذاری، ج 
: حک (دمحمرضا پهلوی ). ١١۴ـ ١٠١؛ ترکمان، ص ٧٧٨ـ ٧٧٧، ص ٢

وج گرفتن در نخستين اقدامات خود برای جلوگيری از ا) ش  ١٣۵٧ـ١٣٢٠
                  ً                                                اعتراضات، و احتماال  به توصيۀ دمحمعلی فروغی، در جلسۀ سی ام شهريور تمام 
امالک، مستغالت و کارخانجاتی را که از طريق پدرش به نام وی شده بود، به دولت 
واگذار کرد تا درعمران و آبادانی کشور و امورخيريه صرف شود و اگر کسانی 

ی داشته باشند، پس از رسيدگی به شکايت آنها باشند که نسبت به امالک، ادعای غبن
ّ          ام ا بعد از ). ١١۵، ص ١سالنامۀ پارس، بخش (                        ّ        از محل همين امالک رفع اد عا بشود   

سال، دولت اليحه ای به مجلس فرستاد که براساس آن بسياری از آن امالک  ٧گذشت 
در  ١٣٢٨تير  ٢٠اين اليحه در . و مستغالت به مالکيت دمحمرضا پهلوی بازمی گشت

موقوفۀ خاندان «      ّ                                                    يک ماد ۀ واحده به اين ترتيب تصويب شد که اموال مزبور به نام 
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دمحمرضا . ناميده و عوايد ناشی از اين داراييها صرف امور خيريه شود» پهلوی 
را جهت ادارۀ داراييهای » سازمان امالک و مستغالت پهلوی «پهلوی دستور تأسيس 

، ۵٧٠ـ ۵۶٩، ص ١ه سال شاهنشاهی پهلوی، ج گاهنامۀ پنجا( مذکور صادر کرد 
ش به فرمان وی  ١٣٣٧در ). »پهلوی، بنياد«؛ دايرۀ المعارف فارسی، ذيل ۵٩۵

تأسيس شد و بخشی از مايملک شاه از مهمانخانه ها، سهام کارخانه » بنياد پهلوی «
مان ساز«اين بنياد جايگزين . ها، شرکتها و بانکها در اختيار اين بنياد قرار گرفت

، شاه فرمان وقف دارايی بنياد ١٣۴٠شد و در مهر » امالک و مستغالت پهلوی 
، ص ٣؛ آوری، ج ١٨١، ص ٢ايرانشهر، ج ( پهلوی به امور خيريه را صادر کرد 

عالوه بر اينها، مبالغ هنگفتی از درآمد نفت، به ). ١١؛ بنياد پهلوی ، ص ١۵٢
گرچه اهداف اين بنياد، . قرار گرفت صورت اعتبارات بانکی، در اختيار بنياد پهلوی

خيرخواهانه و در جهت توسعۀ آموزش و پرورش، اعطای بورس تحصيلی و از اين 
مؤسسۀ اقتصادی  ٢٠٧، اين بنياد با داشتن )٧بنياد پهلوی، ص (قبيل مطرح می شد 

از قبيل شرکتهای ساختمانی، معدنی، کشاورزی، بيمه و بانک وهتلها و کازينوها 
و کاباره ها و مراکز فساد، سالمت نظام اقتصادی را برهم می زد و ) ها قمارخانه(

، ص ٢مدنی، ج (زمينۀ انحطاط اجتماعی واخالقی را به وجود می آورد 
، ٢؛ ابتهاج، ج ۴٩٣ـ۴٩١، ص ١؛ نجاتی، ج ٢١ـ٢٠؛ بنياد پهلوی، ص ٢١٣ـ٢١٢
 ).۵۵٠ص 

ّ                                                  محم درضا پهلوی، در آخرين ماههای سلطنتش، همزمان با اوج گيری انقالب    
پس از پيروزی . اسالمی، کليۀ امالک اختصاصی خود را به بنياد پهلوی انتقال داد

 ١٣۵٧تغيير نام يافت و سرپرست آن در اسفند » بنياد علوی «انقالب، اين بنياد، به 
با تصويب قانون ملی شدن بانکها . از سوی نخست وزير دولت موقت ، منصوب شد

، سهام بنياد پهلوی در بانکها و ١٣۵٨نی در خرداد و شرکتهای بيمه و بازرگا
و ايجاد » بنياد مستضعفان «بعد از تأسيس . شرکتهای ملی شده به تملک دولت درآمد

سازمانهای تخصصی آن، بخشهای مختلف بنياد علوی، مانند کارخانه ها و هتلها به 
وی همچنان در اختيار سازمانهای تابعۀ بنياد مزبور انتقال يافت و فقط امالک بنياد پهل

  )٢٧.(بنياد علوی ماند
بنياد : بعد از انقالب اسالمی(بنياد پهلوی « حسن نادری در مقاله ای تحت عنوان 
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 : آورده است» ).علوی 
نماينده مردم نور در مجلس شورای اسالمی خواستار مشخص شدن حدود دقيق 

ای دينی و مذهبی بدبين نبايد با تنگ نظری مردم را با ارزشه: او گفت. موقوفات شد
 .کرد و مسئول هستيم تا حدود را مشخص کرده،تعيين تکليف کنيم

الزم به ذکر است که تا کنون در اين دوران سی وسه ساله نظام اسالمی، بخشی از 
اما .زمينهای مصلوب مالکيت به صاحبان اصلی در قبال اخاذی،سند داده شده است

ميليون متر  ١۵افيائی چالوس، نوشهر حدود فقط در بخش کالرستاق يعنی حوزۀ جغر
. مربع تا تعيين و تکليف و نارضايتی مردم و نداشتن امکانات مالی، واگذاری نشدند

وضع بمراتب ناگوارتر ... در ديگر شهرهای مازندران مثل نور،بهشهر،قائم شهر
 .است

يل بفرستيد تا لطفا به آقازاده و شورای سلطنت ايم. اعليحضرتا شما کاشتيد ما ميخوريم
. ميليارد دالر را به حساب شورای سلطانی واليت مطلقه فقيه واريز نمايند" ۴۴"مبلغ 

تهران، ا ز طرف مقام معظم رهبری، آسيد علی خامنه . با سپاس و اميد ديدار
  )٢٨.(ای
  
  

  جمال صفری   –فرانکفورت 
  ١۴٠٠  آبان ماه
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 توضيحات و مآخذ 
  

جلد اول، بهمن » سياست موازنۀ منفی در مجلس چهاردهم« حسين کی استوان - ١
    ٢٤ – ٢٥صص – ١٣٥٥بهمن » ١١انتشارات مصدق «، تجديد چاپ  ١٣٢٧ماه 

  
مؤسسة فرهنگی  : تهران: ، نشر»            ّ         ايرانيت، مل يت، قوميت«اصغر شيرازی   - ٢

  ٧١٧  -  ٧١٨، صص  ١٣٩٥هنری جهان كتاب، 

حوالت اجتماعی ايران از صفويه تا تاريخ ت(جان فوران، مقاومت شکننده   - ٣
ّ          احمد تدين، تهران، مؤس سۀ خدمات : ، ترجمه)سالهای پس از انقالب اسالمی                     

 ٣٣۶ -  ٣٣٧صص  -  ١٣٧٨فرهنگی رسا، 

   ّ                               مصد ق ، نهضت ملی و رويدادهای تاريخ «نگاه کنيدبه کتاب  جمال صفری 
،  ١٣٩٨آبان  » فاطمی –انتشارات مصدق «، جلد چهاردهم ، »معاصرايران

 ١۴۶ -  ١۴٧صص 

بکوشش » يادداشتهای دکتر قاسم غنی« به نقل از» يادداشتهای گلشائيان«  - ۴
  ۵٠٣، ص  ١٣۶٧ –انتشارات زوار  –سيروس غنی 

، )ش١٢٩٩- ١٣٠۴(»¬استقرار حكومت خودكامه رضاخان«حسين آباديان  -  ۵
  ، ١٣٨٨زمستان  - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی

  
)١( Lorain to Curzon, Tehran, 15 November 1923, FO. 416/73. 
، ]١٣٠١مرداد  ٢٣[ ١٣۴٠شهر ذيحجه  ٢١معتمدالدوله به اميرلشگر جنوب،  ) ٢( 

 اسناد وزارت جنگ
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) تير(برج سرطان  ٣١حيدرقلی رئيس ارکان حرب لشگرجنوب به رضاخان،  )٣(
  . ، اسناد وزارت جنگ١٣٠١

تاليف سرهنگ  غالمرضا   - ل جلد او –مصدق سالهای مبارزه و مقاومت  -  ۶
 ) ٣١ص  – ١٣٧٨  - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا –نجاتی 

دکتر غالمحسين  مصدق سومين فرزند ضياء السلطنه  و دکتر مصدق،  در   -  ٧
در سه سالگى، همراه . ميالدی  در تهران به دنيا آمد ١٩٠۶( شمسی  ١٢٨۵سال 

رفت، عازم سوئيس  اروپا مى تحصيالت به  پدرش دكتر دمحم مصدق كه براى ادامه
پس از شروع جنگ به تهران آمد و . شد و تا آغاز جنگ جهانى اول در آنجا ماند

ش به همراه برادرش احمد به  ١٣٠٠در. لوئى مشغول تحصيل شد سن  در مدرسه
با دکتر سيد علی  اکبر . اكبر دهخدا، رفت علوم سياسى، به رياست على  مدرسه

ابی و سيد دمحم باقر حجازی همدوره بودند و سپس شايگان، دکتر کريم سنج
متوسطه را در   به اتفاق برادرش و رضازاده شفق به اروپا رفت و دوره ١٣٠١در

  موفق به اتمام دوره ١٣١٠او بعد به سوييس رفت ودر. پاريس به اتمام رساند
دانشكده پزشكى لوزان شد و در ادامه آن به مدت سه سال، در رشته تخصصی 

ى زنان و مامائی، در بيمارستان های لوزان تحصيل و کار آموزی کرد و جراح
اودرهنگام  . به اخذ ديپلم تخصصى از همان  دانشكده نايل گرديد ١٣١٣درسال 

با خانم ملکه خواجه نوری ازدواج کرد که  سه فرزند  ١٣٠٨تحصيل در تابستان 
 . ودبنام های محمود، حميد و معصومه حاصل  زندگی مشترکشان ب

، برای انجام خدمت سربازی، با ١٣١٣او پس از باز گشت  به ايران در سال  
) اسلحه و مهمات سازی( درجه ستوان سومی،  در درمانگاه اداره تحشانی ارتش 

 . دوره خدمت وظيفه خود را طی کرد

در تهران با سمت استاد كرسى امراض زنان،  ١٣١۴غالمحسن مصدق در سال 
او با عالقمندی خود  و . دانشگاه تهران به تدريس پرداختدر دانشكده پزشكى 

لزوم  ١٣١٩دوستانش که در رأس آنها دکتر ابوالقاسم نفيسی بود در شهريور 
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تأسيس يک مرکز پزشکی مدرن، برای زنان و کودکان خانواده های مستمند را 
 انجمن  حمايت  مادران و« ضروری می دانستند وموجب تأسيس سازمانی به نام 

آبادى،  عده ای از زنان ومردان نيکوکاراز جمله خانم صديقه دولت. گرديد» نوزادان
، خانم هاجر تربيت و نيز آقايان دکتر ولی هللا ) مصدق( منصوره متين دفترى 

معظمی، دکتر داوری، دکتر مؤتمنی و چند تن از پزشکان با  کمک های  مادی 
ى مدت چهارده سال عضو كميته و. ومعنوی خويش  اين سازمان را ياری کردند

المللى زنان و مامايى، كه مركز آن در ژنو است، بود و  اجرايى فدراسيون بين
المللى  همچنين هشت سال عضويت در هيئت مؤسس انجمن بارورى و نازايى بين

عالوه برآن جراح چندين بيمارستان شد و مدتها رياست . را به عهده داشت
. السلطنه با او بود ده ياد خانم نجم السلطنه مادر مصدقبيمارستان نجميه موقوفه زن

در هنگام بازگشت از سوئيس شادروان دکتر غالمحسين مصدق تا  واپسين  زندگی 
ى  هايى نيز در مجله از وى مقاله. پر بار دکتر مصدق مراقب سالمتی وی بود

نازايى  علل«، به فارسى؛ »امراض زنان«: از آثارش. به چاپ رسيده است» آينده«
 ..، خاطرات دكتر غالمحسين مصدق»در كنار پدرم، مصدق«، به فرانسه؛ »زن

زنده ياد دکتر غالمحسين مصدق مردى دانشمند، درستكار، جدى و ماليم بود و به 
 . در تهران جهان را بدرود گفت ١٣۶٩در . ورزيد كار خود عشق مى

غالمرضا : وتنظيم تهيه –درکنارپدرم؛مصدق - خاطرات دکترغالمحسين مصدق - ٨
  ۴٧ -   ۴٨ص – ١٣۶٩  - مؤسسه خدمات فرهنگی رسا –نجاتی 

  ٩۵ص  – ١٣۶٠ –انتشارات نيلوفر   - » مصدق و تاريخ«  - بهرام افرسيابی  - ٩

ازدرويشی مستجاب الدعوة دربغداد :  از گلستان سعدی است که آمده است– ١٠
گفت . يری بر من کنپديد آمد حجاج يوسف را خبرکردند بخواندش و گفت دعای خ

خدايا جانش بستان گفت از بهر خدای اين چه دعاست گفت اين دعای خيرست ترا و 
 جمله مسلمانان را

    ای زبردست زير دست آزار 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٩٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 گرم تا کی بماند اين بازار  

 به چه کار آيدت جهانداری

 مردنت به که مردم آزاری   

  ١٣٨٢تير  ١۵تا  ٢،  ۵٧٠شماره  –نشريه انقالب اسالمی درهجرت   - ١١

 : می نويسد »  دكتر دمحم مصدق«محمود ستايش دركتاب * 

دو تا از دختر ها ازدواج كردند كه يكی .دكتر دمحم مصدق دو پسر و سه دختر داشت
همسر دكتر احمد متين دفتری شد كه در حادثه ی هوايی نزديك تهران از بين رفت، 

اج كرد و سومی خديجه دومی ضياء اشرف كه با خانواده ای معروف ازدو
فرزندان ذكور دكتر مصدق غالمحسين و احمد بودند كه غالمحسين .است

متخصص زنان بود و احمد تا معاونت راه رسيد و اما سرگذشت خديجه كه پس از 
دكتر مصدق تا واپسين دم حيات .مرداد دچار بيماری روحی شديد شد ٢٨كودتای 

تا موقعی .ه كرد كه مواظب وی باشندنگران خديجه بود و به بچه های خود توصي
كه دكتر غالمحسين و احمد پسران وی حيات داشتند مواظب او بودند و هزينه ی 
درمان او را تامين می كردند ولی اكنون دختر دكتر مصدق، فرزند نخست وزير 
ملی و قهرمان ايران، تنها و فرسوده و فقير در گوشه يكی از آسايشگاه های دولتی 

يان عده ای بيماران روانی با هزينه دولت سويس به سر می برد، زهی سويس در م
  .تأسف

  ديدار يكی از ايرانيان كه با خديجه مصدق
   

 :يكی از ايرانيان كه با دختر دكتر مصدق ديدار كرده بود در نامه ای می نويسد

ه به به نام يك ايرانی دلسوخته كه از اين آسايشگاه بازديد كرده و از نزديك با خديج
 .گفتگو نشسته است، به شرح اين ديدار می پردازم

در جستجو برای يافتن خاطره هايی از مصدق، در سويس خانه ای را پيدا می كنم 
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می كوشم اطالعات .كه مصدق دوران دانشجويی اش را در آن گذرانده است
بيشتری كسب كنم كه می شنوم دختر وی خديجه مصدق، آخرين و تنها بازمانده 

اده قهرمان ملی، سالهاست كه در آسايشگاه بيماران روانی نوشاتل، به هزينه ی خانو
 .دولت سويس در نهايت فقر و تنگدستی به زندگی ادامه می دهد

با بی اعتنايی پرستاری مواجه . باالخره با آسايشگاه بيماران روحی تماس می گيرم
  وی توضيح دهم كه می كوشم برای"چه نسبتی با وی داريد؟:"می شوم كه می پرسد

پدر اين بانوی سالمند نخست وزير ملی ايران بوده است و خدمات او به كشورش "
هرگز از خاطر ميليون ها ايرانی نمی رود و به همين دليل است كه می خواهم 

پرستار با لحنی استهزاء آميز می خندد و از پشت تلفن می گويد ."دختر وی را ببينم
دختر قهرمان ملی سراغ نمی گيرند و باالخره می گويد بايد  پس چرا ايرانيان از اين

می . پس از چند لحظه اجازه ی مالقات می دهد.  از پزشك معالج وی اجازه بگيرم
بعد از ظهر را  ۵پرسم چه چيزهايی الزم دارد تا برايش تهيه كنم و قرار ساعت 

 .می گذارم

دفتر می روم و می گويم برای  به.در وقت تعيين شده به آسايشگاه سالمندان می روم
 .دكتر به پرستار دستوراتی می دهد. مالقات چه كسی آمده ام

سال داشته باشد،  ٧٠تا  ۶٠چند لحظه بعد پرستار با بانويی سالخورده كه بايد بين 
احساس می كنم اين . به طرفش می روم و به او ادای احترام می كنم. وارد می شود

ون ها ايرانی تقديم مصدق می شود كه هنوز خاطره ی ادای احترام از جانب ميلي
می خواهيد در اتاقش :"پرستار می پرسد. فداكاری های او را فراموش نكرده اند

خديجه دختر دكتر مصدق . پاسخ را به او واگذار می كنم"صحبت كنيد يا همين جا؟
گويم كه دسته گلی را كه برای او آورده ام می گيرد به او می . می گويد همين جا

پس .اما فقط تشكر می كند.ايرانی هستم و اگر كاری دارد حاضرم برايش انجام دهم
از چند لحظه بی آنكه چيزی بخواهد يا حرفی زده باشد، فقط يك بار ديگر تشكر می 

وقتی شماره اتاقش را می پرسم، می ايستد و شمرده .كند و از اتاق بيرون می رود
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می . افظی می كند و دسته گل را پس می دهدبعد خدا ح."صد و هفده"می گويد
به عقيده من اين درست . پاسخش فقط تشكر است"مگر گل دوست نداريد؟"پرسم 

سال از احوال تنها بازمانده ی مصدق قهرمان  ۴٩زيرا . ترين پاسخی بود كه او داد
را  ملی بی خبر بوده ايم و او را به حال خود رها كرده ايم و به عنوان يك ايرانی او

 ."فراموشش كرده ايم

با بغضی جانسوز در گلو به دفتر آسايشگاه بر می گردم، دسته گل را به پرستار می 
 !"چه شانسی:"می گويد. دهم

از علت بيماری اش می پرسم و پاسخ می شنوم به دنبال غارت منزل دكتر مصدق 
خيلی  و زندانی شدن، چون دختر بسيار حساسی بوده و پدرش را ٣٢مرداد  ٢٨در 

 .دوست داشته، دچار اختالل روانی می شود

از اين پرستار می پرسم هزينه نگهداريش چگونه تأمين می گردد؟ پاسخ او مثل 
تمام اعضای ."هيچ كس برای وی پولی نمی فرستد. پتكی بر سرم فرود می آيد

ما به سفارت ايران اطالع داديم و از آنها خواستيم كه . خانواده ی او مرده اند
در حال حاضر . خارج وی را تأمين كنند، ولی قبول نكردند و پاسخی ندادندم

آسايشگاه بر خالف رسم جاری خود عالوه بر تحمل مخارج وی ماهانه حدود صد 
پرستار ."فرانك هم به وی می پردازد تا اگر چيز خاصی الزم داشته باشد تهيه كند

د است و همين حاال هم ايران يك كشورثروتمن"اضافه می كند من تعجب می كنم
ميليون فرانكی در ژنو می سازد، ولی برايش  ۶دولت ايران دارد يك رستوران 

مگر شما نمی گوييد پدر وی نخست . دشوار است هزينه ی يك بيمار را بپردازد
 !"وزير بزرگی در تاريخ ايران بوده است؟

ساحل چشم می كنار درياچه به .با قلبی پر از اندوه از آسايشگاه خارج می شوم
به ياد مردی می افتم كه در دوران نخست وزيری اش حتی از دريافت حقوق .دوزم

 .ماهانه خود داری می كرد

به هر حال واقعيت اين است كه هم اكنون خديجه مصدق در شرايط نامساعد اما با 
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وقار و آرامش در يك آسايشگاه روانی بدون هيچ گونه در آمدی در سويس روزگار 
 ٢٩خديجه  خانم مصدق در تاريخ .[ ند و مهمان دولتی بيگانه می باشدمی گذرا

 .]سالگی در شهر نوشاتل سوييس دار فانی را وداع گفتند ٨٠در  ١٣٨٢ارديبهشت 

به مناسبت پنجاهمين سالگرد : دکتر دمحم مصدق من نوکر ملتم« - محمود ستايش  - 
   ١٩٨٠ –انتشارات  البرز  - »زمامداری دکتر مصدق

 سايت  ايران، فرهنگ ، تمدن  :منبع

http://dar-diare-khishtan .blogfa  .com  /author-dar-diare-khishtan .aspx 

  
  روايت زهرا بنی صدر در بارۀ واپسين زندگی خديجه مصدق 

  

زهرا بنی صدر فرزند ابوالحسن بنی صدر در بارۀ  زنده ياد خديجه مصدق  ** 
  : اينگونه شرح می دهد

بمن زنگ زد و گفت شنيده ام که دختر دکتر مصدق در يکی از روزی پدرم 
. بيمارستهای نوشاتل بستری است و از من خواست او را پيدا کنم و به او سر بزنم

من هم به بيمارستانهای مختلفی زنگ زدم تا اينکه به بيمارستان پرهفرژيه رسيدم 
  .که در حومه نوشاتل قرار دارد

ستان معرفی کردم و پرسيدم که ايا می توانم به ديدار اين خودم را به مسئولين بيمار
پاسخ دادند که می توانيد حتی خارج از ساعات مالقات چون اين خانم . خانم بيايم

  .بسيار تنهاست

پيدا کردن او کمی مشکل بود تا . فردای آنروز به اتفاق يکی از دوستانم به آنجا رفتم
  .خانمی را ديدم اينکه در يکی از راهروهای بيمارستان

با او . با يک نگاه فورا فهميدم که او دختر مصدق است چون بسيار به او شبيه بود
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  .قهوه ای خورديم بسيار کم حرف می زد و تنها به زبان فرانسه و انگليسی

از آن به بعد هر چند وقت يکبار به او سر می زدم خصوصا اينکه محل کارم به 
وقتی بعضی از ايرانيان . ارستان او را دوست داشتندهمه در بيم. آنجا نزديک بود

از طريق من متوجه شدند که دختر مصدق اينجاست بمن گفتند می خواهند بيايند با 
  .او عکس بگيرند

نشان . من هرگز با او عکسی نگرفتم و اينگونه صحبتها حال من را خراب می کرد
آخرين باری که . را ببرنداز کسانی داشت که تنها می خواهند از مصدق بهره اش 

بود او سکته مغری کرده بود و جايش را عوض  ٢٠٠٣دختر مصدق را ديدم سال 
  .کرده بودند و در جای جديد نمی توانست به بيرون بيايد

در اين تاريخ بود که مادلن آلبرايت گفته بود که امريکا از کودتا عليه مصدق 
يش بردم و به خديجه مصدق عکس خانه اش و عکس پدرش را برا. متاسف است

تا عکس . دادم و به او گفتم باالخره امريکا بعد از اينهمه سال به کودتا اعتراف کرد
را به او دادم جيغی کشيد و همه چيز را به زمين انداخت و برای اولين بار به 

  .!فارسی گفت رضا رضا

ت او پدرش پرستار را صدا کردم پرستار گفت او به زمان بچگی اش باز گشته اس
شايد کلمه رضا را که می گفت منظورش رضا شاه بود مطمئن نيستم . را می خواهد

   .و از ان به بعد او را نديدم. آنروز بسيار متاثر شدم. اما برداشتم اينطور بود

زهرا بنی صدر برنده جايزه شهروندی نوشاتل سوئيس از مصدق در «: منبع
  ١٣٩۴آبان  ٢٧, اسالمی،  چهارشنبه، سايت انقالب » .نوشاتل سخن می گويد
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روايت يک ايرانی مقيم سوئيس از درگذشت يکی از آخرين بازماندگان دکتر 
 :مصدق در غربت

 امضاء محفوظ  

، با پيام کوتاه واتساپی يکی از هموطنان مقيم شهر ژنو ٢٠٢١سپتامبر  ١۶پنجشنبه 
ديدم . دق مراجعه کردمبه سايت بنياد مص. از درگذشت عبدالمجيد بيات مطلع شدم

          ً    يعنی ظاهرا  آن . سپتامبر است ١٣تاريخ فوت، . خبر مرگ بيات را درج کرده است
هموطن که از قضا يکی از اقوام دور بيات است و رفت و آمدهايی هم با او داشت، 

 .سه روز بعد از مرگ پيرمرد از درگذشتش مطلع شده است

ده بود اگرچه هنوز هم هفته ای دو سه بار عبدالمجيد در اين ماه ها کامال از پا افتا
به منطقه ) Conches(کشان کشان و با کمک پرستارش خودش را از منطقه کنچ 

کاروژ می رسانيد تا دو سه ساعتی در محل بنياد به کتاب ها و عکس ها و 
ه تاريخ معاصر کاغذهايی که در قفسه ها و گوشه و کنار ساختمان قصه پرغص

 .زدند خيره شود ايران را فرياد می

اما در مورد عبدالمجيد بيات، عالوه بر . خبر مرگ، هميشه کوتاه است و تکان دهنده
بيات عمری . در اين خبر کوتاه مستتر بود" غربت و غم عميق"اين دو، نوعی 

طوالنی داشت اما اين سال های طوالنی عمر او همواره با غمی عميق و رنجی 
عبدالمجيد . بود" غم ايران"به زعم من نماينده و نماد غمی که . خوره مانند توام بود

مرواداتش با ايرانيان مقيم سوييس هم محدود . در تمام عمر ازدواج نکرد و تنها بود
حتی تأسيس بنياد مصدق که گمان می رفت دليل و بهانه ای برای جمع شدن و . بود

انست جز چندماه نخست همدلی بيشتر ايرانيان مقيم سوئيس يا حداقل ژنو بشود هم نتو
 .تأسيس بنياد، تحرکی در بين هموطنان مقيم ژنو ايجاد کند

عبدالمجيد هميشه از کم لطفی هموطنان به ويژه کسانی که ادعای ملی گرايی و 
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عبدالمجيد بيات، نوه دختری مرحوم مصدق، . مصدق دوستی داشتند گاليه مند بود
که تا واپسين لحظات حيات دغدغه  نزديک ترين و وفادارترين بازمانده مصدق بود

او که به دليل عالقه مادربزرگش، ايام کودکی را . حفاطت از ميراث مصدق داشت
عمدتا در منزل مصدق می گذراند از نزديک شاهد مرارت ها و دلهره های خانواده 

 .بود

عشق عميق بيات به ايران و وابستگی فکری و روحی اش به مصدق آنقدر زياد بود 
همتی شگرف و با زحمت فراوان اقدام به تاسيس بنياد مصدق و کتابخانه ايران که با 

شناسی در شهر ژنو نمود و همه وقت و ثروت اندک خود را وقف جمع آوری کتب و 
، خدمات مصدق به ١٣٣٢اسناد مربوط به نهصت ملی شدن صنعت نفت، کودتای 

 .ايران و امثالهم نمود

در شهر ژنو، باعث شور و شوق فراوان ايران  ٢٠٠٠تاسيس بنياد مصدق در سال 
دوستان و هموطنان ايرانی شد و چند صباحی ساختمان ساده اما مملو از صميميت و 
عشق به ايران در منطقه کاروژ شهر ژنو تبديل به پاتوق ايرانيان و حتی 

دريغا که اين شور . غيرايرانيانی شد که در زمينه مطالعات ايران پژوهش می کردند
شوق ايرانی ديری نپاييد و خيلی زود عبدالمجيد از کم لطفی هموطنان دلشکسته و 
 .شد

با وجود اين، او حتی در اين سه سال اخير که به دليل عمل جراحی ناموفق پا امکان 
حرکت نداشت، هر هفته چند روز عصر با ويلچر و به کمک پرستارش به محل بنياد 

ها و روزنامه های قديمی رديف شده در می آمد و ساعت ها به عکس ها و کتاب 
گوشه و کنار بنياد خيره می شد و اگر گاه و بيگاه هموطنی قدم رنجه می کرد و به 
بنياد سر می زد چنان از خود بيخود می شد که گويا همه دلشکستگی ها و غم هايش 

  .را از ياد برده است
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درش همدم روزهای ما. عبدالمجيد فرزند ضيا اشرف، دختر بزرگ مصدق، بود
خديجه يعنی خاله . تبعيد پدر بود و مدتی هم تيماردار خواهر کوچکترش خديجه

 .١٩٢۵بود و عبدالمجيد متولد  ١٩٢٣عبدالمجيد، متولد 

آنگونه که عبدالمجيد خود چند بار برای من و ديگرانی که بيشتر از من با او محشور  
دلبسته و عاشق پدر بود، متعاقب بودند تعريف کرده بود، خديجه کوچک که بسيار 

توسط ماموران رضاشاه و هنگام  ١٣١٩تير  ۵بازداشت خودسرانه پدر در روز 
انتقالش از شهربانی به تبعيدگاهش در يکی از واليات، شاهد ضرب و شتم و رفتار 

اين صحنه چنان بر دخترک معصوم سنگين آمد که . توهين آميز ماموران با پدر بود
لت عصبی شديدی کرد و تالش اطبای ايرانی برای مداوای وی هم او را دچار حا

 .نتيجه نداد

ک ش غصه دار بود  َ              مصدق تا زمان مرگ، هميشه به خاطر مظلومی دختر   َ خديجه در .                                           
برای مداوا به سوييس منتقل شد و در آنجا هم پس از مدت کوتاهی  ١٣۵٠اوايل دهه 

يد که زمانی با خديجه کوچک هم عبدالمج. در آسايشگاه بيماران روانی بستری شد
بازی بود، از همان روزهای نخست انتقال او به سوييس، تنها مراقب و تيماردار خاله 

پس از عمری  ١٣٨٢ارديبهشت  ٢٩برابر با  ٢٠٠٣می  ١٩خديجه در . اش شد
بيراه نيست اگر گفته شود مصدق نه تنها خود را فدای . سختی و بيماری درگذشت

طلبی برای ايران کرد، بلکه خانواده اش به ويژه دختر کوچکش نيز  آزادی و استقالل
 .در اين راه قربانی شدند

  متن کامل يادداشت در* 

 INSTANT VIEW: 

https://telegra.ph/%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-09-
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   ۴٧ -  ۶٠صص  - درکنار پدرم ؛ مصدق  - خاطرات دکترغالمحسين مصدق   - ١٢

انتشارات  –به کتاب  خاطرات و تألمات  مصدق  بقلم دکتر مصدق نگاه کنيد ** 
  ٣٣٩ – ٣٣٨صص   -  ١٣۶۵ –علمی 

نوۀ خانم دفترالملوک خواهر تنی مصدق است و اين دو،  - کيومرث راستين  -  ١٣
 .فرزندان يک مادر و پدربوده اند

 ١٣٨٢ –انتشارات سخن  - » مصدق و مسائل حقوق و سياست « –ايرج افشار  -  ١۴
 ٢۴١  -  ٢۴٨صص   - 

ج اول، دفتر انتشارات  الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران،   جالل  دکتر سيد -  ١۵
 ٢۶٨ -  ٢٧۶، صص  ١٣٧٨اسالمی ،

، ترجمه علی اکبر رنجبر کرمانی، مؤسسه »  ١٣٢٠شهريور « دمحم قلی مجد - ١۶
  ۵٢۴ –  ۵٢٨،  صص  ١٣٩۶مطالعات تاريخ معاصر، 

، ترجمه علی اکبر رنجبر کرمانی، مؤسسه »  ١٣٢٠شهريور « دمحم قلی مجد -  ١٧
 ۵٠۵ -  ۵١۶،  صص  ١٣٩۶مطالعات تاريخ معاصر، 

، ترجمه علی اکبررنجبرکرمانی، مؤسسه »١٣٢٠شهريور« دمحم قلی مجد -  ١٨
 ٧٧ -  ٨۴،   صص  ١٣٩۶مطالعات تاريخ معاصر، 

  ٨٩١.  ٠٠/ ١٨١۶و پيوست   ١٠٩مراسله   - )١(
اقدام انگليسی ها به اشغال عراق وبرکناری طرفدارآلمان رشيد عالی  اشاره به - )٢(

  ١٩۴١گيالنی درماه مه 

بکوشش » يادداشتهای دکتر قاسم غنی« به نقل از» يادداشتهای گلشائيان« - ١٩
 ۵٠٢- ۵٠٣صص   –سيروس غنی 

،  »رضاشاه و بريتانيا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكا«دمحم قلی مجد -  ٢٠
موسسه مطالعات : ،نشر.مصطفی اميری؛ ويراستار علی اكبر رنجبركرمانی مترجم 
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 ۴١٨ -  ۴١٩، صص ١٣٨٩١و پژوهشهای سياسی، 

 ١١۴جلسۀ   ١٣٢٠شهريور ماه  ٢٣صورت مشروح مجلس روز يكشنبه  -  ٢١

    ١٣٢٠آبان ماه   ٨مذاکرات مجلس  شورای ملی در روزپنجشنبه   - ٢٢

بزرگ آمريکا و غارت ميراث فرهنگی ايران  تاراج« دکتر دمحم قلی مجد  -  ٢٣
مرادی؛  - ؛ مترجمين مصطفی اميری، گ )ش ١٣٠۴ - ١٣٢٠/ م١٩٢۵ -  ١٩۴١(

موسسه مطالعات و پژوهشهای : تهران: نشر . ويراستار علی اکبر رنجبر کرمانی
غارت «و نگاه کنيد به علی فتحعلی آشتيانی ١۶ – ١٧٩، صص ١٣٨٨سياسی، 
  ٧٠ – ٩٩صص   -  ٩شماره  -  ١٣٨۴پاييز  - عات تاريخی ، فصلنامه مطال» بزرگ 

 »تاراج بزرگ آثار باستانی ايران در زمان خاندان  پهلوی «:وگزارش ويژه مشرق

وهمچنين  روزنامه دنيای  ١٣٩١بهمن  ١١: گزارش ويژه نشريه مشرق: منبع
ايراندخت ) تاريخ اقتصاد( ٣١، صفحه ١۴/٢/٩٣به تاريخ  ٣١٩٠اقتصاد، شماره 

 »  پوپ؛ ايران شناس يا تاراجگر بزرگ« وانساری درمقاله ای تحت عنوان خ

 -  ١٣٢٠شنبه اول مهر ماه  صورت مشروح مجلس روز سه  مذاکرات مجلس - ٢۴
 ١١٨جلسه 

صص   ١٣۶٢ –،  جلد ششم ، نشر ناشر » تاريخ بيست ساله« حسين مکی  – ٢۵
١٢٩ -  ١٣٠ 

 ١٣٢٧خ  يک شنبه پانزدهم خرداد مذاکرات مجلس  پانزدهم شورای ملی مور -  ٢۶
 ١۶٩جلسه 

 نويسنده منيژه ربيعی   - بنياد دائرة المعارف اسالمی: منبع -  ٢٧

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=1951 

 ٢٠١٢اکتبر  ۶ - بنيادعلوی: بعد ازانقالب اسالمی (بنياد پهلوی « حسن نادری  -  ٢٨
 کار آنالين : ، منبع ١٣٩١آبان  ١۶ـ 
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  اول  فصل 
  

 ١٩٢٨ - ١٩۴١بحران ارزی و وخامت وضع اقتصادی   
  

غارت نفت ايران به دست انگليسی ها و انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران به لندن، 
                          ً                                            سوييس،ونيويورک وهمچنين عمال  محروم شدن اقتصاد ايران از درآمدهای نفتی در 

ارزش برابری قران و بحران ارزی منجر به سقوط  ١٩۴١تا  ١٩٢٨سال های 
که باالخره بخشی از درآمدهای نفتی به  ١٩۴١                       ً        طوالنی مدتی شد که نهايتا  در سال 

، نرخ ١٩٣٠تا  ١٩٢٩فقط در طول سال های . اقتصاد تزريق شد، خاتمه يافت
 ۴٠قران رسيد، که بيانگر  ۶٧قران به ازای هر پوند استرلينگ به  ۴٨برابری از 

فوری ترين اثر کاهش ارزش قران، باال رفتن . ش پول ايران بوددرصد کاهش ارز
 . هزينه کاالهای وارداتی بود

از همان ابتدا برای ناظران داخلی و خارجی محرز بود که سقوط ارزش قران به 
اسنادی که در اين فصل ارايه شده . سبب انحراف مسير درآمدهای نفتی ايران است

و به اصطالح راه حل های اين معضل خسارات است نشان می دهد که کمبود ارز 
فرين، کنسول آمريکا در تهران، . آگوستين دبليو. عظيمی به اقتصاد ايران وارد آورد

 : می نويسد
سقوط ارزش قران، و از آن بدتر بالتکليفی درباره اين مسئله که اين روند باالخره چه 

ارهای واردات را فلج وقت متوقف خواهد شد، روحيه بازاری ها را تضعيف و باز
ارزی کشور را به حق ] وخيم[بانک شاهنشاهی هنوز شرايط . کرده است

االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران، حجم عظيم واردات مايحتاج راه آهن و 
به نظر می رسد که پيش از اين حق . اتومبيل، و کاهش صادرات ايران نسبت می دهد

ايران به دولت ايران پرداخت می کرد و متوسط االمتيازی که شرکت نفت انگليس و 
می رسيد بالفاصله به ) ليره ٠٠٠/٢٠٠/١(ميليون تومان  ۶آن در سال های اخير به 
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در طول دو سال گذشته، اين حق االمتيازها را درحکم ذخيره . قران تبديل می شد
ميليون  ٣خزانه به پول استرلينگ در لندن نگهداشته اند که از قرار معلوم حاال به 

نيز با مقامات بانک ) همان معين التجار سابق(آقای بوشهری . ليره می رسد
شاهنشاهی هم عقيده است که دولت ايران می تواند با فروش اين ذخيره استرلينگ، 

البته کسی انتظار ندارد . حداقل به طور موقت هم که شده، از وخامت اوضاع بکاهد
ش را به قران تبديل کند، ولی به احتمال فراوان که دولت ايران همه ذخيره استرلينگ

دولت بانک ملی ايران را مجاز خواهد ساخت که در عمليات ارزی روزمره اش 
 )١.(قدری از اين ذخيره برداشت کند

مقامات ديپلماتيک و بانکی انگليس در تهران هيچ شکی درباره داليل بحران ارزی 
ندن نسخه ای از يک جزوه را با عنوان ری اترتن از سفارت آمريکا در ل. نداشتند

لينگمن، کارمند بخش امور . ئی. شرايط اقتصادی ايران برای واشنگتن فرستاد که آر
جزوه اش،  ١۶لينگمن در صفحه . اقتصادی سفارت انگليس در تهران تهيه کرده بود

 : داليل اصلی سقوط ارزش قران را ذکر می کند
ليره در  ٨٨۵/۵٩۶به ] ١٩٢٧[ه در سال اول لير ٣٩٢/۴٨٨/١حق االمتياز نفت از 

 کاهش يافت، ولی از آن زمان ] ١٩٢٨[سال دوم 
تا دو سال پيش نرخ برابری . ميليون ليره رسيده است ٢۵/١تاکنون يک بار ديگر به 

قران به ازای هر پوند حفظ شده بود؛ به اين دليل که تراز تجاری  ۴٨تا  ۴۵قران بين 
نفت که در قالب حق االمتياز سود سرشاری به جيب دولت  ايران، شامل محموله های

با وجود اين، در طول سه سال گذشته، اين حق . ايران می ريخت، در حد مطلوبی بود
                                                    ً                       االمتيازها که به استرلينگ در لندن پرداخت می شود و قبال  به طور مقتضی به ايران 

ميليون ليره از  ٣ی حدود انتقال می يافت در لندن نگهداری می شود و در نتيجه مبلغ
در چنين شرايطی، تقاضا برای ارز . ستون بستانکاری تراز تجاری حذف شده است

 )٢.(به مراتب بيشتر از عرضه آن است
ويالرد، . هنری اس. سقوط ارزش قران در روزنامه های تهران نيز بحث داغی بود

اهنشاهی ايران، با ويلکينسن، رئيس کل بانک ش. آقای ئی«: کنسول آمريکا، می گويد
را ذخيره ] سقوط ارزش قران[ارسال نامه ای به مدير روزنامه ايران داليل اصلی 

وجوه حق االمتيازهای نفت در اروپا، خريد حجم عظيمی از ملزومات راه آهن از 
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خارج، و سقوط بازار سهام اياالت متحده و به تبع آن کاهش صادرات ايران ذکر 
ا سر و صدای زيادی درباره ضعيف شدن قران به راه روزنامه ه) ٣(».کرده است

ولی روزنامه های تحت کنترل و دولت به دنبال داليل ديگری برای سقوط . انداختند
 : هارت درباره هياهوی روزنامه ها می نويسد. ارزش دالر می گشتند

رئيس بانک شاهنشاهی ايران می گويد که شاه، پس از بازگشت از سفر جنوب، به 
                                                       ً             رقی ها به مشاورانش اطالع داده است که ارزش قران بايد فورا  باال برود، و روش ش

اززمان . فوريه طرحی برای اين کار آماده و به او تقديم کنند ٨دستور داده است تا 
مشغول پيدا  ، آقای اشنيويند، رئيس کل ماليه و ديگران سخت]شاه[صدور دستور 

ختار آلمان به من گفت که آقای اشنيويند و وزيرم. کردن پاسخی برای اين معما هستند
آقای ويلکينسن، رييس بانک شاهنشاهی ايران، در گزارش هايشان درباره اين مسئله، 
هر دو به اين نتيجه رسيده اند که بايد برای تثبيت ارزش قران يک صندوق ايجاد 

برای اين آقای ويلکينسن ابراز عقيده کرده بود که نيم ميليون ليره استرلينگ . شود
                                     ً                          ولی آقای اشنيويند معتقد بود که احتماال  يک و نيم ميليون ليره الزم . منظور کافی است

است، و گفته بود که در صورت ايجاد چنين صندوقی نبايد از موجودی آن خرج 
از قرار معلوم هر دو گزارش نرخ برابری . کرد، تا اينکه تاثير مطلوبش را بگذارد

 )۴.(استرلينگ را هدف گذاری کرده اندقران در برابر پوند  ۶٠
حساسيت بيش از حد دولت ايران به انتقادهای روزنامه های خارجی را می توان از 
واکنش آن دولت به مطلبی که در روزنامه باکينسکی بابوچی چاپ باکو انتشار يافت، 

را در اين روزنامه از دولت ايران انتقاد کرده بود که چرا درآمدهای نفتی اش . فهميد
  پاسخ . لندن نگهداری می کند و سقوط ارزش قران را نتيجه همين سياست دانسته بود

تيمورتاش در روزنامه شفق سرخ مبنی بر اينکه اگر درآمدهای نفتی در لندن 
نگهداری نمی شد، سقوط قران از اين هم شديدتر بود خوانندگان روزنامه را متحير 

ها بود که دولت سعی داشت با استفاده از  البته شايعاتی بر سر زبان) ۵.(ساخت
 : هارت گزارش می دهد. ذخيره استرلينگش قران را تقويت کند

. آقای سيدنی راجرز از دفتر بانک شاهنشاهی ايران در لندن به تهران آمده است
. طبيعی است که هيچ تمايلی به افشای موضوع مذاکراتش با دولت ايران نداشته باشد

 ٣٠٠يی با سفارت گفت که وزير دربار به او اطالع داده است که      ً         اخيرا  در گفتگو
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هزار پوند استرلينگ از محل ذخيره مملکتی در لندن صرف خريد ارز ايرانی شده 
البته آقای راجرز معتقد است که تالش بانک شاهنشاهی برای حفظ خودسرانه . است

قران بيشتر از  ٣۵«قران به ازای هر پوند استرلينگ، که از نظر او  ۶٠برابری 
 )۶.(، با توجه به نامطلوب بودن تراز تجاری بی نتيجه خواهد بود»نرخ برابری است

 
* * * 

  

در توضيح اصلی . ١٩٣٠بانک شاهنشاهی ايران، تهران، . ١/١١تصوير شماره 
ريشه مشکالت ايران را بايد در بهره برداری انگليسی ها از «تصوير آمده است که 

نيويورک تايمز، دفتر پاريس؛ با سپاس از مرکز اسناد » .و کردچاههای نفت جستج
 ). ٣٠۶- تی.ان- ١١٢٢- ١٨(ملی 

  
 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٧                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

کمی پس از ارسال اين گزارش، هارت خبر داد که استفاده از ذخيره استرلينگ و 
هزار پوند از محل اين وجوه، نتيجه سفته بازی ارزی غيرعاقالنه دکتر  ٣٠٠خرج 

اين پول برای پوشش . بانک ملی ايران، بوده است کورت ليندن بالت، رئيس آلمانی
معلوم شده است که ليندن «: زيان های ارزی بانک مورد استفاده قرار گرفته بود

بوده و اميد ] ۶١- ۶۴[قران  ۶٠بالت مشغول فروش پوند به نرخ هر پوند بيش از 
از . يب بزندقران بخرد و از اين راه سودی هم به ج ۶٠             ً                داشته که بعدا  پوند را به نرخ 

هزار پوند فروخته بود، ولی ارزش قران باال نرفت،  ٢۵٠قرار معلوم نزديک به 
به همين دليل، ناچار نزد . قران در هر پوند رسيد ۶٧بلکه بيشتر هم سقوط کرد و به 
 )٧(».                    ً            هزار پوندی را که قبال  ذکر شد، کرد ٣٠٠تيمورتاش رفت و تقاضای اين 

خيلی «در تشريح وخامت بحران اقتصادی، می نويسد که        ً                  تقريبا  يک ماه بعد، ويالرد
به بهانه خريدهايی نظير خريد ] ذخيره لندن[ها معتقدند که بخش عمده ای از آن 

نيز سفارت  ١٩٣٠حتی در سال ) ٨(».ملزومات نظامی از صندوق خالی شده است
 . آمريکا مشکوک بود که رضا شاه دارد ذخيره لندن را غارت می کند

  
  کنترل اسعار خارجی و متمم آن  قانون

 
دولت برای بحرانی که خودش ايجاد کرده بود گذراندن قانون کنترل » راه حل«

 ٢۵به موجب اين قانون که در تاريخ ) ٩.(اسعار خارجی از تصويب مجلس بود
به تصويب رسيد، کليه معامالت ارزی به برخی بانک های مجاز  ١٩٣٠فوريه 

رات شمش نقره و صادرات طال به هر شکل و صورتی محدود شد؛ واردات و صاد
ممنوع شد؛ کميسيونی برای تعيين نرخ خريد و فروش ارز تشکيل گرديد؛ و کميسيون 
ديگری نيز تشکيل شد که واردکنندگان پيش از خريد هر نوع برات ارزی بايد از آن 

بودند عبارت  بانک های مجاز به موجب اين قانون. کميسيون کسب مجوز می کردند
از بانک شاهنشاهی ايران، بانک ملی ايران، بانک عثمانی، و بانک روس و 

 )١٠.(ايران
                                   ً                                 برخی از کاالهايی که واردات آنها کامال  ممنوع شد عبارت بودند از همه نوع 
خودرو، مبلمان، البسه و محصوالت آرايشی و بهداشتی؛ و کاالهايی که مشمول 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٨                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

ت بودند از جواهرات، سنگ های قيمتی، محدوديت های ارزی قرار گرفتند عبار
اشياء هنری و عتيقه جات، فرش، و کليه غالت و حبوبات، ميوه، شير، لبنيات، دام 

ميلسپو قانون تجارت خارجی جديد را بخوبی ) ١١.(زنده، و پارچه حرير و نخی
 :توصيف کرده است

يز شده ايران برای رويارويی با مشکالت ارزی که گريبانگير کشورهای ديگر ن
است، چنانکه در اداره کشور و همچنين بخش صنعت مرسوم بود، در بخش تجارت 

مجلس قوانينی به تصويب رسانده .        ً                                نيز عمال  رويکردی مستبدانه اتخاذ کرده است
. است که امور ارزی و صادرات و واردات را در انحصار دولت قرار می دهد

شاه و . وسيه شوروی شده استدولت ايران وارد معامالت تهاتری با آلمان و ر
نورچشمی هايش که در مورد چند کاالی مشخص قادر به اداره مستقيم واردات و 
صادرات نيستند، امتيازهای انحصاری گسترده ای به شرکت های خصوصی ايرانی 

 )١٢.(اعطا کرده اند
ويالرد برخی از عواقبی را که اجرای اين قانون بر تجارت خارجی و دست 

در حال حاضر، واردات به کلی فلج شده و «: آن داشت، شرح داده است اندرکاران
 ُ                                                        ً              ت جاری که به وارد کردن کاالهای استوک خارجی عادت داشتند کامال  روحيه خود را 

در بيرون دفتر کميسيون صف های طويلی از تجار که درخواست . از دست داده اند
در طول جنگ » صف نان«صدور مجوز واردات دارند تشکيل شده است که يادآور 

 است، ولی کميسيون آنقدر سخت می گيرد که بدون شک واردکنندگان] جهانی اول[
 )١٣(».دلسرد می شوند و از تالش برای وارد کردن کاال از خارج دست می کشند

دولت پس از آنکه واردات کاالهای خارجی را فلج کرد، دست به کار فلج کردن 
 ١٩٣٠ژوئيه  ٢٢م کنترل اسعار خارجی، مصوب به موجب قانون متم. صادرات شد

        ً                                                          که ظاهرا  برای جلوگيری از فرار سرمايه از ايران از تصويب مجلس گذشت، 
درصد، و در صورت وارد کردن کاالهايی که  ٩٠صادرکنندگان موظف بودند 

درصد ارز خارجی حاصل از صادرات شان  ۴٠صدور مجوز برای آنها الزم نبود 
صادرات ايران نابود «ويالرد می نويسد که در نتيجه اين تمهيد . را به دولت بفروشند

 )١۴(».شده است
کاهش شديد ارزش قران فرصت سودآوری در اختيار صادرکنندگان کاالهای ايرانی 
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درصد ارز حاصل از  ٩٠قرار داده بود، ولی وقتی قرار بود به موجب قانون جديد 
ه بود، تسليم شود، دليلی نداشت کسی                       ً                صادرات به دولت، که عمال  به معنای رضا شا

دولت با اتخاذ چنين سياستی در واقع . زحمت صادرات کاال را بر خود هموار کند
 . قشر تاجر ايران را به خاک سياه نشاند

 
  آغاز بحران اقتصادی

  
 : ذکر می کند ١٩٣٠هارت نکته هايی درباره داليل بحران اقتصادی 

در . ضاع مالی ايران هر روز وخيم تر می شود       ً                      احتراما  به عرض می رساند که او
همين ارتباط، توجه شما را به پاراگراف آخر گزارش کنسولگری در تهران، به 

گويی سکان داران اقتصاد ايران دچار «: جلب می کنم ١٩٣٠ژوئيه  ٢۴/٢۶تاريخ 
دستپاچگی شده و به جای انداختن بار، عقل سليم را برای نجات اين کشتی غريق به 

 شکی نيست که حتی اگر دولت ايران سياست آشکارا» .يا انداخته انددر
تعيين نرخ ارز بدون تثبيت آن با استفاده از ذخاير ارزی اش را پيش نمی         ِ غيرعملی  

اين سياست به تصويب . گرفت، باز هم کشور از بحران اقتصاد جهانی لطمه می ديد
يران را نابود می کند و قانون کنترل اسعار خارجی انجاميد که دارد تجارت ا

درآمدهای گمرکی ايران را که درآمد عمده دولت است بقدری کاهش داده که يک 
ً                کسری بزرگ در بودجه تقريبا  ناگزير می نمايد در همين ارتباط، سفير ترکيه .                          

                          ً                                                زمستان گذشته گفت ايران اصال  دچار بحران اقتصادی نبود تا اينکه دولت با سياست 
عموم مردم در تهران معتقدند که بحران . حرانی را ايجاد کرداحمقانه اش چنين ب

سختی در راه است؛ يعنی طی يک تا دو ماه آينده، مگر اينکه کاری برای بهبود 
ژوئيه، روزنامه ايران با چاپ مطلب صريح و بی  ٢٨در تاريخ . اوضاع انجام شود

تا  ١٩٣٠مارس  ٢١سابقه ای اشاره کرد که حقوق کارمندان وزارت اقتصاد، که از 
طبق اخباری که » .هفته آينده پرداخت خواهد شد«آن موقع پرداخت نشده بود، 

سفارت شنيده است کارمندان دولت، به غير از ارتشيان و مقامات دربار، چندين ماه 
 )١۵.(است که حقوقی نگرفته اند

اسعار چنانکه ويالرد در گزارش ماه اوت خود می نويسد، تصويب قانون متمم کنترل 
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 . خارجی بحران را از آنچه بود هم بدتر کرد
همانطور که انتظار می رفت، صادرکنندگان بجای اينکه ارز خود را به دولت ... 

تحويل بدهند و يا خود را گرفتار پيچ و خم چنين معامالتی بکنند، عطای تجارت را به 
اه است دارد اجرا بدين ترتيب، تصويب قانون جديد، که فقط يک م. لقايش بخشيده اند

در حکم نمونه . می شود، بجای بهبود اوضاع در واقع نقض غرضی بيش نبوده است
ای از تأثيرات منفی قانون فوق الذکر بر صادرات، گزارش شده است که از زمان 

بوشهر به خارج از کشور صادر نشده و  بندر تصويب اين قانون هيچ محموله ای از
است که تجار ايرانی هيچ کااليی برای صادرات به  از بندر پهلوی هم خبر رسيده

                 ً                                            تجار ايرانی ظاهرا  تمايلی به گرفتار شدن در روند تشريفات اداری . بندر نبرده اند
الزم برای صدور کاالهايشان ندارند، که همراه با دل چرکينی آنها نسبت به آنچه 

ايرانی را تصميم خودسرانه دولت تلقی می کنند، می تواند صادرات محصوالت 
 )١۶.(    ً        کامال  فلج کند

 : يک ماه بعد، ويالرد می نويسد
                                                      ً        تمامی تمهيداتی که به تصويب رسيده است، اوضاع اقتصادی کال  تغييری  برغم

نکرده و از برخی جهات بدتر هم شده است علی الخصوص در ارتباط با موجودی 
ی دارند، حتی با ارز در بانک ها، تا جايی که آنهايی که قصد خريد برا ت های ارز

داشتن مجوز کميسيون کنترل اسعار خارجی هم بايد جان بکنند تا بتوانند گوشه ای از 
در حکم نمونه ای از کمبود ارز در مملکت قابل . ارز مورد نياز خود را تهيه کنند

ذکر است که يک دانشجوی ايرانی که می خواست برای ادامه تحصيالت تخصصی 
که البته دولت ايران چنين  - بيروت به آن کشور سفر کند اش در دانشگاه آمريکايی

دالری که کميسيون بابت  ٩٠٠فقط توانست از  - چيزی را بسيار تشويق می کند
 )١٧.(دالرش را تهيه کند ١٠٠هزينه سفرش تصويب کرده بود، 

برغم آنکه صادرکنندگان ايرانی به موجب قانون متمم کنترل اسعار خارجی موظف 
اصل از صادرات کاالهايشان را به دولت بفروشند، کمبود غيرعادی ارز بودند ارز ح

هر ماه فقط پولی که شرکت نفت . در مملکت همه ناظران را متحير ساخته بود
تا  ۴٠٠(هزار ليره  ١٠٠تا  ٨٠انگليس و ايران در داخل مملکت هزينه می کرد، به 

ن پول می آمد؟ در عين پس چه باليی بر سر اي) ١٨.(می شد بالغ) هزار دالر ۵٠٠
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.                               ً                                           حال، قيمت کاالهای وارداتی شديدا  افزايش يافته و ظرف شش ماه دو برابر شده بود
در ارتباط با کاميون ها، بسياری از اين کاميون «. کسب و کار در ايران فلج شده بود

ها که به صورت اقساطی فروخته شده بودند به دليل ناتوانی خريداران در پرداخت 
درصد از آنها با قيمت خريد به فروش  ١٠صادره شده اند؛ و فقط در حدود اقساط م
اين خودروها هم اينک در گوشه ای افتاده اند و هيچ اميدی نيست که به جاده . رفته اند

ها برگردند؛ مگر اينکه اوضاع تسهيالت اعتباری بهبود يابد و وضعيت ارزی تغيير 
 )١٩(».کند

بتی که دانشجويان ايرانی در خارج از کشور به آن ويالرد در گزارش خود به مصي
، هزار و صد و شانزده دانشجوی ١٩٣٠در سال . گرفتار بودند نيز اشاره می کند

نفر به هزينه  ٧۴۶ايرانی در خارج از کشور تحصيل می کردند که از ميان آنها 
ن دانشجويا«. نفر بورسيه دولت بودند ٣٢٠خانواده هايشان درس می خواندند و 

ليره، در  ٢٠ليره، در فرانسه  ٢۵مشغول به تحصيل در انگلستان و آمريکا ماهيانه 
می . ليره نياز دارند ١٠ليره، و در بيروت و سوريه  ١۶ليره، در سوييس  ١٧آلمان 

گويند به دليل اينکه خانواده ها نمی توانند ارز کافی برای آنها بفرستند، اين دانشجويان 
ويالرد گزارش می دهد که شرکت » .يار بدی به سر می برندتيره بخت در شرايط بس

هزار ليره را از محل فروش محصوالتش در  ١۵نفت انگليس و ايران ماهيانه مبلغ 
 )٢٠.(ايران به رفع نياز اين دانشجويان اختصاص داده است

 
  ١٩٣٠اوضاع آذربايجان در سال 

 
تبريز رفت تا کنسولگری ويالرد به . ، کنسول آمريکا هنری اس١٩٣٠در ماه اوت 

   ِ                  موس  پسر، يکی ديگر از .ده سال بعد، جيمز اس. آمريکا در اين شهر را تعطيل کند
مقايسه گزارش هايی که اين دو از سفر . کنسول های آمريکا سفری به اين شهر کرد

خود ارسال کرده اند حکايت از وخيم تر شدن اوضاع سياسی و اقتصادی در طول آن 
ضاع مصيبت باری که در اين دو گزارش توصيف شده است بيانگر او. ده سال دارد

آن جنبه از حکومت رضا شاه است که متأسفانه در نوشته ها و آثار از آن غفلت شده 
ويالرد می نويسد که رضا شاه با روش های ددمنشانه خود مردم را سرکوب . است
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  . کرده، و کينه توزی و يأس را نصيب آنها کرده بود
 

ً احتراما            
به عرض می رساند که در سفر اخيرم به تبريز برای بستن کنسولگری آمريکا در 
                            ً                                              اين شهر، فرصت يافتم تا اجماال  اوضاع سياسی و اقتصادی استان آذربايجان را نيز 

نتيجه مشاهداتم به . که ممکن است برای آن وزارتخانه جالب توجه باشد بررسی کنم
ُ                 استان اگر واقعا  در ش رف شورش نباشند، طور خالصه مؤيد آن است که مردم اين      ً               

حداقل آشکارا از دست دولت ناراضی اند و بسياری از ساکنين استان معتقدند که اگر 
ً               تهديدی متوجه ثبات دولت کنونی شود، تبريز و توابع آن مسلما  بالفاصله از آن                                                          

ت    ً                                         فعال  دليل اصلی نارضايتی ها، جدای از رکود تجار. حرکت حمايت خواهند کرد
                                         ً                               که تأثير بدی بر کل کشور گذاشته است، ظاهرا  همان چيزی است که آدم های عادی 

صحبت از ماليات های سنگين نقل همه مجالس است، و . ماليات کمرشکن می خوانند
                                                                  ً     يأس و نفرت از اينکه چرا دولت بايد، آنطور که مردم ادعا می کنند، عمال  همه 

مردم احساس می . ساس غالب مردم استعايداتشان را از دست شان بيرون بکشد اح
کنند که تالش برای پيشرفت در چنين شرايطی بی فايده است؛ که از نظر من، دليل 
اصلی خصومت قابل مشاهده ای است که در توليدکنندگان کاالهای ايرانی می توان 
. ديد، و باعث شده است که صادرات ايران به ويژه در منطقه آذربايجان متوقف شود

سه وضع زندگی افسران ارتش با وضعيت اسف بار عموم مردم به اين تنفر دامن مقاي
 .می زند

 
بر خصومتی که به دليل برنامه های مالياتی دولت در بين مردم ايجاد شده  عالوه

در واقع . است، اتهام بی کفايتی و فساد اداره ماليه آذربايجان نيز مزيد بر علت است
آماج اصلی اين اتهامات است، که فقط مانده مردم از رئيس فعلی ماليه آذربايجان 

باالی پشت بام خانه هايشان آن را جار بزنند چون صحبت از آن نقل همه مجالس 
ً                                                                تقريبا  همه معتقدند که مسببين اخراج هيأت ميلسپو خائن به مملکت بودند، و . است       

به اشتباه خود اذعان                     ً                                      حتی آنهايی هم که قبال  خواهان اخراج هيأت آمريکايی بودند حاال 
     ً                                                               مکررا  از مردم ساده دل شنيده ام که دولت از دکتر ميلسپو تقاضا کرده به . دارند
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ايران بازگردد و او بزودی به ايران بازخواهد گشت؛ که اين امر حکايت از حمايت و 
 . طرفداری روزافزون مردم از اداره منابع مالی مملکت بدست هيأت آمريکايی دارد

با احتياط بيشتری درباره برخی مسايل ابراز نظر می کنند، ولی به نظر  مردم اگرچه
ِ                                               می رسد که چندان دل  خوشی از اعليحضرت همايونی رضا شاه پهلوی ندارند                   .

ً                                                اعليحضرت که هيچوقت واقعا  محبوبيتی در آذربايجان نداشته، چندان احترامی در                          
هم اين است که اصل و نسب بين مردم تبريز ندارد؛ و يکی از داليل عدم محبوبيتش 

خانوادگی درست و حسابی ندارد؛ که از همين حاال می توان حدس زد آينده 
با وجود اين، هنوز خيلی ها می ترسند که . دموکراسی در ايران چگونه خواهد بود

اگر تخت شاهی به دليل مرگ و يا داليل ديگر خالی بماند، وضع از آنچه در دوران 
 )٢١.(ودقاجار بود هم بدتر ش

 
  وخيم تر شدن اوضاع اقتصادی

 
 .ديگر اميدی به بهبود اوضاع اقتصادی ايران نبود ١٩٣١در اوايل سال 

هارت در گزارشی شرح گفتگوهای خود را با غفارخان جالل، وزير مختار ايران 
ً                          احتراما  به عرض می رساند که اوضاع «: در واشنگتن، اينگونه بازگو می کند        

غفارخان جالل به من گفت که خارجی ها . وخيم تر می شود اقتصادی ايران مدام
تعداد آنهايی که .    ً                                                  اصال  نمی توانند وضعيت فالکت بار تجار ايرانی را درک کنند

ً                                   ورشکست شده اند واقعا  وحشتناک است و تعداد خيلی زيادی از  آنها هم در مرز                     
ضعيت ، هارت گوشه ديگری از و١٩٣٣در ماه ژوئن  )٢٢(».ورشکستگی هستند

 : اسف بار مردم در دوران حکومت رضا شاه را در گزارش خود به تصوير کشيد
امسال چه نويدی برای مردم ايران دارد مسئله ديگری است که در گزارشی ] اينکه[

. هزينه زندگی در ايران همچنان باال می رود. جداگانه به آن خواهم پرداخت
        ُ                       ، و غرول ند شهرنشين ها، به ويژه      ً                                   خصوصا  کشاورز جماعت لطمه فراوانی ديده اند

بسياری از زمين داران ديگر . کارمندان دولت که حقوق کمی دارند، بلند شده است
نرخ های بهره سر به آسمان گذاشته اند و قيمت زمين . توان پرداخت ماليات ندارند

عالوه بر اين، کاهش قابل مالحظه تجارت خارجی، که مسايلی چون . افتاده است
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از سوی دولت به نفع تجار بزرگ و به » انحصار تجارت«های واردات و سهميه 
ضرر تجار کوچک، در آن سهيم بوده، نقش زيادی در وخامت وضع معيشت جامعه 

 )٢٣.(تجار ايرانی داشته است
هورنی بروک، . ويليام اچ. ، اوضاع اقتصادی وخيم تر شده بود١٩٣۵در سال 

با اين ماليات هايی که  اگرچه توده های مردم«: جانشين هارت در تهران، می نويسد
می پردازند هنوز به دريوزگی نيفتاده اند، ولی به جرئت ] برای تأمين مخارج ارتش[

می توان گفت که سطح معيشت شان به بخور و نمير تنزل يافته و تا زمانی که دولت 
قتصادی از بار سنگين مخارج ساخت راه آهن را که اهميت آن بيشتر سياسی است تا ا

در سال ) ٢۴(».دوش آنها برندارد، هيچ اميدی به بهبود سريع اوضاع نخواهد بود
انگرت، کاردار آمريکا در . ون اچ. سی. ، اوضاع از آنچه بود هم وخيم تر شد١٩٣٨

می نويسد که طبق آمار و ارقامی که  ١٩٣٩- ١٩۴٠گزارش خود درباره بودجه سال 
 ٢٧به ميزان  ١٩٣۶هزينه زندگی در سال  بانک ملی ايران منتشر کرده است،

لایر در  ٧درصد افزايش يافت در حالی که متوسط دستمزد کارگران روزمزد همان 
می  ١٩٣٩- ۴٠او در اظهارنظرش درباره برنامه بودجه سال ) ٢۵.(روز باقی ماند

طبق برآوردهای بانک ملی ايران هزينه زندگی توده مردم از اول ژانويه «: نويسد
درصد افزايش يافته است؛ و همچنان در حال افزايش است، ولی  ٣١تا کنون  ١٩٣٧

. است هيچ تغييری نکرده] سنت ٢۴در حدود [لایر  ٧دستمزد کارگران که روزی 
وضعيت فالکت بار اقشار فقير جامعه که در گزارش سفارت در ارتباط با برنامه 

اگر خبری از . ستتشريح شده، وخامت بيشتری پيدا کرده ا ١٣١٧بودجه سال 
بروز نيافته ]فرصت[ناآرامی های اجتماعی نيست به اين دليل است که هنوز

، کمی بعد از خروج انگرت از ايران، ناآرامی های ١٩۴١در سال ) ٢۶(».است
تورم که در ). ١٢نگاه کنيد به فصل (اجتماعی و شورش مردم بر سر نان شروع شد 

بر اساس آمار و . از کنترل خارج شد به وضعيت خطرناکی رسيده بود ١٩٣٧سال 
مقايسه (درصد افزايش يافت  ٣٣٩به  ١٩۴١ارقام موجود، هزينه زندگی در سال 

درصد در سال  ٣۶، و نرخ متوسط تورم به )١٩٣٧درصد در سال  ١٠٠کنيد با
 )٢٧.(رسيد
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 رضا شاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ می کنند 
ای متعدد واردکنندگان کاالهای آمريکايی، به ويژه هارت در واکنش به شکايت ه

قطعات اتومبيل، با فروغی مالقات کرد تا ارز الزم را برای تسويه طلب 
 :                            ً                                               صادرکنندگان آمريکايی که قبال  کاالهايشان را تحويل ايران داده بودند، تأمين کند

داقل دو برابر                                ً                               متذکر شدم که اياالت متحده تقريبا  بهترين مشتری ايران است، زيرا ح
آن چيزی که به ايران می فروشيم از اين کشور جنس می خريم؛ و غير مستقيم به آنها 
فهماندم که اگر اقدامات تالفی جويانه ای اتخاذ کنيم، تجارت ايران خيلی بيشتر از ما 

                                          ً                   گفتم که ايران اتومبيل و کاميون را که مسلما  برای حمل و نقل در . لطمه خواهد ديد
رت دارند جزو کاالهای تجملی به حساب آورده و آن را در فهرست کشور ضرو

                          ً           ولی آيا فرش ايرانی، که عمال  کل واردات . کاالهای وارادتی ممنوعه قرار داده است
آمريکا از ايران را تشکيل می دهد، جزو تجملی ترين کاالهای دنيا نيست؟ توجه 

ه بر اساس سياهه های فروغی را به اين نکته جلب کردم که طبق برآوردهايی ک
بازرگانی موجود در کنسولگری ها انجام شده است، ما در شش ماهه اول سال 

 دالر ٠٠٠/٧٠٠/٢به ميزان  ١٩٣٠
از ايران خريده ايم، و پرسيدم با اين وصف چرا بخشی از اين درآمد ارزی برای  کاال

نصف اين  تسويه طلب صادرکنندگان آمريکايی اختصاص نمی يابد، و اينکه کمتر از
پول هم برای تسويه طلب آنها بابت محموله هايی که قبل از اجرای محدوديت های 

     ً                                ظاهرا  که خيلی متأثر شد، يادداشت هايی . ارزی به ايران تحويل شده بود، کافی است
برداشت، و خيلی مؤدبانه و دلسوزانه برخورد کرد، ولی چه فايده که هيچ نتيجه ای 

 )٢٨.(نداشت
رت قبل از اين مالقات ارسال کرده بود نشان می دهد که دليل گزارشی که ها

اختصاص نيافتن دالرهای صادراتی برای پرداخت طلب صادرکنندگان آمريکايی را 
                                                             ً رضا شاه و تيمورتاش عرصه را بر بازار ارز تنگ کرده بودند، و عمال  : می داند

 . همه ارز را خودشان می خريدند
هزار دالر  ۵٠٠اری طبق برآوردها چيزی بيش از افت شديد فعاليت های تج برغم

ولی مسئله اين است که چه باليی بر سر اين پول . وارد کشور می شود] در ماه ارز[
می آيد؟ حتی تجار خرده پا هم نمی توانند آن مقدار ارز ناچيزی را که برای ادامه 
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که هيچ کاری بانک ها هم مدام شکايت دارند . کارشان الزم دارند به دست بياورند
برای کمک به مشتريان شان که به دنبال ارز و يا پرداخت پول کاالهايی هستند که به 

حرفی که چند روز . صورت اعتبار اسنادی وارد کرده اند، از دست شان برنمی آيد
                              ً                                      پيش همکار انگليسی ام گفت ظاهرا  موجه ترين توضيحی است که می توان برای 

فت که همه ارز را شاه، وزير دربار و ديبا، حسابدار او گ. وضعيت کنونی پيدا کرد
دربار، می خرند و اميدوارند که پس از حذف کنترل های ارزی قيمت ارز سر به 

ِ                                                            س ر رابرت با چنان اطمينان و بدون اما و اگری اين حرف را زد که . آسمان بگذارد
 .ورده استمظنون شدم البد اين اطالعات را از مقامات بانک شاهنشاهی به دست آ

  
ِ                                                                 تاجر آلمانی  فرش دو ماه است که بازارها را برای پيدا کردن جنس به دردبخور زير            

                          ً                  هزار دالر فرش خريده و اخيرا  هم اعالم کرده است  ٢٠٠او تا اآلن . و رو می کند
هزار دالر ديگر هم  ۵٠٠که اگر جنس به دردبخوری پيدا شود حاضر است تا 

ده است که اين تاجر را بانک ملی فرستاده تا از اين بين مردم شايع ش. خريداری کند
ولی ديروز شنيدم که دولت او را آورده است تا هر چه می . طريق بتواند ارز تهيه کند

تواند فرش بخرد و دولت نيز ارز الزم برای خريد تجهيزات نظامی اش را به دست 
 )٢٩.(بياورد

 
  ١٩٣١قانون انحصار تجارت مارس 

 
، هر واردکننده ای که ١٩٣١انحصار تجارت مصوب مارس به موجب قانون 

درخواست صدور مجوز واردات تحت سهميه های وارداتی داشت، بايد تصديق نامه 
وقتی صادرکننده ای . صدور کااليی به همان ارزش را ضميمه تقاضايش می کرد

کااليی صادر می کرد، يک تصديق نامه صدور کاال به او تسليم می شد، که می 
يک واردکننده ناچار تصديق نامه . انست آن را به قيمت بسيار باال در بازار بفروشدتو

هدف از . مزبور را می خريد و ضميمه درخواستش برای مجوز واردات می کرد
در نتيجه اجرای اين قانون، . اين اقدام اطمينان از برابری کل واردات و صادرات بود

در حالی که  ١٩٣٠ل اسعار خارجی واردات بقدری محدود شد که قانون کنتر
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اعليحضرت همايونی و حضرت اشرف وزير دربار و حسابدار دربار مشغول 
معامالت ارزی بودند، هارت دريافته بود که حضرت اشرف وزير اقتصاد، 

هارت ادامه می . ذکاءالملک فروغی، نيز سخت مشغول معامله شمش های نقره است
وزير اقتصاد و هم وزير خارجه است، ايشان در گفتگو با فروغی، که هم «دهد، 

او گفت . گفتند که دولت قصد ندارد به اين زودی ها کنترل های ارزی را حذف کند
که دولت به اين نتيجه رسيده است که وضعيت ناگوار ايران معلول بحران جهانی 
است؛ و با بهبود يافتن وضعيت اقتصاد جهان اوضاع اقتصادی ايران نيز بهبود 

     ً                                                                ظاهرا  تنها مسئله ای که او نگرانش بود اين بود که آيا قيمت نقره باز هم . هد يافتخوا
 ».باال خواهد رفت

با وجود اين، تعهدات «هارت توضيح می دهد، .    ً                             عمال  ديگر به کار نمی آمد و لغو شد
قانون متمم انحصار تجارت به قوت  ١٣ارزی صادرکنندگان کما فی السابق وفق ماده 

ست؛ ولی عوايد حاصل از اين منابع توسط دولت در حساب ويژه ای خود باقی ا
نگهداری می شود تا واردکنندگانی که بر اساس گواهی صادرات مجوز ورود کاال 

 )٣٠(».دريافت کرده اند از آن استفاده کنند
قانون کنترل اسعار خارجی، اين قانون نفرت انگيز که به » لغو«بدين معنا که برغم 

درصد عوايد ارزی صادرات در اختيار دولت قرار می گرفت به  ٩٠د موجب آن باي
         ً                                             هارت بعدا  نوشت که از زمان لغو قانون کنترل اسعار خارجی . قوت خود باقی ماند

                                   ً             اوضاع ارز در طول دو هفته گذشته کامال  به هم ريخته «، ١٩٣٢فوريه  ١۵در 
يشتر از عرضه آن تقاضا برای ارز خيلی ب -            ً         علت هم کامال  واضح است. ... است
بنابراين، دولت بايد بخشی از ذخيره استرلينگش در لندن را در اختيار بانک ها . است

هنوز هيچ اعالم رسمی ای مبنی بر «: ولی خودش توضيح می دهد» .قرار بدهد
نه فقط درآمدهای نفتی » .قصد دولت برای انجام اين کار صورت نگرفته است

هزار ليره  ٢٠٠نزديک به «ع کشور نشد، بلکه صرف تأمين نيازهای تجاری مشرو
ای هم که صادرکنندگان به موجب قانون انحصار تجارت به بانک ملی ايران فروخته 
                                                                          ً    بودند، برای تأمين نياز واردکنندگان مجاز در اختيار آنها قرار نگرفت، و ظاهرا  به 

 » .طور موقت صرف وارد کردن مصالح و ملزومات راه آهن شد
» بخصوص بر اين نکته تأکيد داشت«رييس کل بانک شاهنشاهی ايران ويلکينسن، 
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برای  ١٩٣١هزار ليره ای که بايد به موجب قانون انحصار تجارت مارس  ٢٠٠که 
تأمين نيازهای ارزی واردکنندگان کنار گذاشته می شد، صرف خريد مصالح و 

 )٣١.(ملزومات راه آهن شده بود
 : از نتايج قانون فوق ابراز تأسف کرده بوديکی از تجار بزرگ تهران اينگونه 

قانون انحصار تجارت خارجی ايران، که از ماه مارس گذشته نوع و ميزان  می گويند
کاالهای وارداتی مجاز را محدود و آن را منوط به صادرات کاالهای ايرانی و يا 
خريد تصديق نامه های صادرات به قيمت گزاف کرده است، بقدری تجارت خارجی 
                                                  ً                        را محدود کرده و بهم ريخته است که تجار خارجی تقريبا  عطای تجارت در ايران را 

ولی اوضاع، پيش از تصويب قانون انحصار هم همين قدر . به لقای آن بخشيده اند
زيرا، اگرچه انحصار تجارت آخرين تيرترکش به نظر می رسيد، اعمال . مشکل بود

ز بود که اين هرج و مرج را ايجاد همزمان آن با قانون غيراقتصادی کنترل ار
 )٣٢.(کرد

انگليسی ها برای توجيه سياست های غيراخالقی شان در ايران، رياکاری را با 
 : وزير مختار بريتانيا در اين ارتباط اظهار داشت. چاشنی دروغگويی مخلوط کردند

نبود به هر حال، اگر در شرايط کنونی دولت اين تمهيدات را اتخاذ نمی کرد معلوم 
بسياری از ايرانی های طبقات باال داشتند ثروت . چه باليی بر سر ايرانی ها می آيد

خود را با خريد کاالهای تجمالتی خارجی دور می ريختند، و پول شان را که با خون 
شايد اين تمهيدات خيلی سخت گيرانه . دل رعيت ها به دست آمده بود به باد می دادند

ن مملکت، به کار می آيند؛ چون همان اندک پولی هم که اين باشند، ولی حداقل در اي
کشور دارد، در داخل مملکت باقی می ماند؛ و چون به هر حال مبادالت خارجی 
ايران نقش بسيار کم اهميتی در تجارت خارجی دارد، بايد پذيرفت که کاهش موقتش 

بحران مالی و حتی کم اهميت تر از آن است که بخواهيم آن را عاملی برای تداوم 
 )٣٣.(از جنگ گرفتار آن شده است اقتصادی ای بدانيم که اروپای بعد

هزار ليره بابت غرامت لغو  ٢٠٠برغم کمبود شديد ارز، دولت بدون هيچ تأملی مبلغ 
 . امتياز انحصار اسکناس به بانک شاهنشاهی ايران پرداخت کرد

اس های جديد توسط بانک عالوه بر اين، هزينه وارد کردن ماشين آالت چاپ اسکن
مبالغ مورد نياز از محل ذخيره مملکتی تخصص . هزار ليره بود ١٠٠ملی در حدود 
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هزار ليره  ۵٠٠وقتی مخارج قرانی نيز به آن اضافه شد، کل هزينه ها به ) ٣۴.(يافت
                ً       در خاتمه، جسارتا  عقيده «: هارت در اين ارتباط می نويسد. رسيد) ميليون دالر ٢/۵(

بسياری از ناظران ذيصالح داخلی نيز به آن باور دارند، بازگو می کنم؛ که  ای را که
اول : دالری هيچ فايده ای برای ايران ندارد مگر دو چيز ٠٠٠/۵٠٠/٢اين هزينه 

جايگزين کردن اسکناس های يک بانک بريتانيايی بسيار معتبر با اسکناس های 
ارد؛ و دوم جايگزين کردن تصوير بانک ملی ايران که هنوز هيچ اعتباری در دنيا ند

 )٣۵(».سالطين منحط قاجار بر روی سکه های نقره با تصوير ديکتاتور حاکم کنونی
به اجرا درآمد،  ١٩٣٣مه  ٣٠بعد از اعطای امتياز جديد نفت، که از تاريخ 

در گزارشی که از سوی . صادرکنندگان ديگر موظف به فروش ارز به دولت نبودند
درباره وضعيت تجاری کشور منتشر شد، آمده بود که کسری تراز بانک ملی ايران 

      ً                                                              احتماال  با حق االمتيازهايی که دولت ايران ساليانه از شرکت نفت انگليس و «تجاری 
ايران دريافت می کند جبران خواهد شد؛ ولی دولت ترجيح می دهد که اين مبالغ را 

 » .در حساب ذخيره ای در لندن نگاه دارد
       ً    مستقيما  بر «گزارش آمده بود که حق االمتياز شرکت نفت انگليس و ايران در انتهای 

 ».وضعيت ارز در بازار ايران تأثير نخواهد گذاشت
  

کاهش ارزش » به دليل سفته بازی ارزی عليه قران و انباشت ارز«بدين ترتيب، 
 قران برغم تالش های دولت برای متوقف ساختن آن همچنان ادامه يافت؛ تا اينکه

ريوز چايلدز از گزارش بانک ملی ايران نشان می دهد، .       ً                 نهايتا ، چنانکه ترجمه جی
از طريق اجرای قانون انحصار تجارت «به بدترين نحو ممکن متوقف شد، يعنی 

خارجی، که بحران رو به رشد اقتصاد جهانی آن را برجسته تر ساخته بود، و 
ی کاالها نظير اتومبيل، الستيک همچنين با اعمال محدوديت برای واردکنندگان برخ

چرخ، قطعات يدکی و نظاير آن و موظف ساختن آنها به خريد ارز از دولت به قيمت 
 )٣۶(».های غيرواقعی که خود موجب کاهش تقاضا برای ارز در بازار آزاد شد

ولی عمر گزارش های صادقانه بانک ملی ايران درباره اقتصاد کشور بسيار کوتاه 
، هورنی بروک محتوای گزارش ساليانه بانک ملی ايران ١٩٣۶سال  در اوايل. بود

بی ارزش به نظر می ] گزارش بانک[«: را اينگونه توصيف کرد) گزارش فارسی(
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رسد، و نظر دادن درباره گزارشی تا اين اندازه کلی و مبهم هيچ فايده ای ندارد؛ به 
نکرده است؛ و اينکه به ويژه وقتی بدانيم که يک منبع مستقل حساب ها را بازرسی 

هر حال، حتی اگر کسی هم اطالع دقيقی از عمليات بانک داشته باشد جرئت نمی کند 
 )٣٧(».زبان به انتقاد باز کند

 
  ١٩٣۶مارس  ١تجارت خارجی و قانون اسعار خارجی 

  
، مجلس قانون اعمال مجدد کنترل های سخت گيرانه بر ١٩٣۶در تاريخ اول مارس 

. ا قيد دو فوريت، که حاال ديگر مرسوم شده بود، به تصويب رساندبازار ارز را ب
نام جديد واحد پول بجای (قانون جديد در واکنش به کاهش مدام نرخ برابری لایر 

هورنی بروک در اين . در طول چند ماه گذشته به مجلس تسليم شده بود) ٣٨)(قران
ا نتيجه قانون عرضه و عقالنی تجارت سقوط ارزش لایر ر اصول: ارتباط می نويسد

برغم قانون انحصار تجارت خارجی، و با توجه به نگهداری مبالغ . تقاضا می داند
هنگفت حق االمتيازهای شرکت نفت انگليس و ايران در خارج از کشور، تقاضا 

لایر  ١٢٠پيش بينی شد که نرخ برابری به . برای ارز موجب سقوط ارزش لایر شد
در نتيجه، واردکنندگان با دريافتن اينکه واردات . گ برسدبه ازای هر پوند استرلين

شان به لایر پرهزينه تر خواهد شد، سفارش ها و پرداخت های الزم برای خريد 
کاالی چندين ماه خود را زودتر انجام دادند که خودش به کاهش بيشتر ارزش لایر 

 )٣٩.(کمک کرد
لایر به ازای  ٠٢/١۶ر پوند و لایر به ازای ه ٨٠طبق اين قانون نرخ برابری ارز 

ِ                               هدف از تصويب قانون قبلی  انحصار تجارت، تضمين تراز کلی . هر دالر تعيين شد                       
تجارت خارجی بود؛ ولی تحت قانون جديد دولت تراز تجاری با هر کشور دلخواه را 

در پاسخ به سئوال مجلس درباره درآمد ارزی . به صالحديد خود تضمين می کرد
زير ماليه اظهار داشت که صادرکنندگان بايد ارز خود را وارد صادرکنندگان، و

کشور کنند و به بانک های مجاز بفروشند؛ زيرا طبق قانون موظف به انجام چنين 
در خارج از کشور  قانون در مورد ارزی که پيش از تصويب اين. کاری هستند

ول هايش را آنجا نگهداری می کردند نيز به نفع هيچ تاجر ايرانی نيست که بخواهد پ
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درصد بهره به پول آنها می دهد که از بهره  ١٢نگه دارد، زيرا بانک ملی ايران 
           ً                                   البته ظاهرا  درستش آن است که بانک ملی هيچ بهره . بانک های خارجی بيشتر است

درصد بهره وامی است که به مردم ١٢ای بابت حساب های سپرده نمی پردازد، بلکه 
 )۴٠.(می دهد

عضو  ۵قانون جديد، يک کميسيون اسعار خارجی تشکيل شد که  ١ده بر اساس ما
آمده بود، عبارت بود از  ٢مهمترين وظيفه اين کميسيون، چنانکه در ماده . داشت

بررسی درخواست های مجوز خريد ارز، و صدور مجوز در صورت لزوم، چه «
و اين درخواست ها از طرف مؤسسات دولتی يا عمومی باشد و چه شرکت ها 

همه اشخاص و مؤسسات بايد سپرده های ارزی خود را به  ٣طبق ماده » .اشخاص
از تاريخ تصويب اين مقررات، هيچکس حق « ۴طبق ماده . دولت اظهار می کردند

 )۴١(».ندارد بدون اجازه قبلی کميسيون اسعار خارجی وارد معامالت ارزی شود
هر صادرکننده «: ه دولت بوددرباره تعهد صادرکنندگان برای فروش ارز ب ١٨ماده 

ملزم است ظرف مدتی که در موقع صدور تعيين خواهد شد و حداکثر آن سه ماه 
خواهد بود ارز خارجی خود را به ميزان تقويمی که در گمرک به لایر به عمل 

نيز  ۶در ماده » .درصد به يکی از بانک های مجاز بفروشد ١٠خواهد آمد بعالوه 
 ٨٠[لایر  ۴٠٠٠انک های مجاز مختار است روزانه تا سقف هر يک از ب«: آمده بود

ارز را بدون مجوز کميسيون، برای تأمين نياز دانشجويان ايرانی و بيماران ] پوند
ساکن خارج از کشور؛ و نيز خريد کتاب و مجالت و اشتراک روزنامه ها و مجالت 

ر ماه نفروشد پوند د ١٠به فروش برساند، مشروط بر اينکه به هر شخص بيشتر از 
و اطمينان حاصل کند که ارز فروخته شده به همان مصارفی که در باال ذکر شد 

 )۴٢(».خواهد رسيد
به بيان ديگر، قانون جديد، کنترل های بسيار سخت گيرانه ای بر معامالت ارزی 

چنانکه .                ً                                           تحميل کرد و عمال  معامالت ارزی کشور را در دستان دولت قرار داد
در قانون جديد تمهيدی برای پرداخت طلب صادرکنندگان خارجی  انتظار می رفت،

. تحويل داده بودند، پيش بينی نشده بود ١٩٣۶که کاالهايشان را پيش از اول مارس 
چنانکه در ادامه توضيح خواهم داد، به صادرکنندگان آمريکايی که پيش از تاريخ 

ز پولی پرداخت نشده بود هنو ١٩۴١مزبور به ايران کاال صادر کرده بودند، تا سال 
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که همين امر موجبات خشم شديد سفارت آمريکا در تهران و شرکت های مربوطه را 
عالوه بر اين، به موجب اين قانون، کليه حساب های ارزی متعلق به . فراهم آورد

صادرکنندگان خارجی و داخلی در ايران مسدود شده بود و آنها ديگر قادر نبودند 
  ً                                                     بال  پولش پرداخته شده بدون تعهد فروش عوايد ارزی آن به يک کاالهايی را که ق

 . بانک مجاز صادر کنند
اسناد وزارت امور خارجه آمريکا پر از شکايت شرکت های آمريکايی است که به 

، ١٩٣۶در ماه آوريل . دنبال تصويب اين قانون وجوه شان در ايران مسدود شده بود
از اول مارس، هر «خاطر نشان ساخت که، ، ).Crain(نايب کنسول آمريکا، کرين

نوع صادراتی به طور مشهود کاهش يافته و انتظار اين است که کميسيون برای 
البته وضعيت هيچوقت بهبود نيافت، بلکه بدتر هم » .بهبود اوضاع اقداماتی اتخاذ کند

کرين گزارش می دهد که برغم وضع مجازات های سنگين، که در قانون آمده . شد
لایر  ١٠۶تا  ١٠٣يک بازار سياه پررونق شکل گرفته بود که در آن هر پوند به  بود،

لایر تعيين شده  ۵/٨٠فروخته می شد، در حالی که نرخ برابری در قانون جديد 
 )۴٣.(بود

مريام پس از اجرای کنترل های ارزی و تجاری جديد از کمبود شديد . گوردن پی
مواد » قيمت های شوکه کننده«کشور، و  ارز، افزايش قيمت مواد غذايی در داخل

چند ماه بعد، کرين گزارش می دهد که بانک ) ۴۴.(غذايی وارداتی گزارش می دهد
             ً                                                   ملی ايران عمال  پرداخت برات های ارزی را متوقف کرده است؛ در حاليکه 
کميسيون کنترل اسعار خارجی تعداد زيادی مجوز ارزی برای واردکنندگانی که 

ولی برات ها قابل وصول . زم را انجام داده بودند، صادر کرده بودتعهدات ريالی ال
 . نبودند زيرا بانک ها موجودی ارزی نداشتند

                     ً                                                   بنابراين، اگرچه ظاهرا  بانک ملی پرداخت برات ها را متوقف نکرده است، وضعيت 
البته بانک ملی از پرداخت برات ها خودداری .          ً                      کنونی عمال  معنايی بجز توقف ندارد

کند، ولی به بهانه های مختلف و گاه واهی مثل اينکه مدارک کافی نيست و يا هر  نمی
اين کنسولگری در . چيز ديگری که به ذهنش برسد واردکنندگان را سر می دواند

طول هشت ماه گذشته پيشنهاد تعليق اعطای تسهيالت اعتباری از هر نوع به 
داشته است؛ زيرا اين خطر جدی واردکنندگان ايرانی صرف نظر از اعتبار آنها را 
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اوضاع مدام . وجود دارد که پرداخت ها به دليل وضعيت نامناسب ارز به تعويق بيفتد
وخيم تر می شود و اميد است که شرکت های آمريکايی سياستی را که به آنها توصيه 

به عقيده ناظران ذينفع در تهران، دولت بايد يا واردات رسمی . شده است، اتخاذ کنند
را بقدری کاهش بدهد که ارز بيشتری برای پرداخت های تجاری معوقه باقی بماند، 

ازقرارمعلوم . يا بدهی هايش را استمهال و يا وام های جديدی ازخارج استقراض کند
دولت با کاهش واردات برای ارتش ومؤسسات دولتی تا حدودی درحال اجرای 

 )۴۵.(است بوده راهکار اول
دولت واردات مايحتاج  ١٩٣٧اهيم ديد، معلوم شدکه در سال چنانکه در ادامه خو

پس از آن بار ديگر تخصيص بودجه از محل صندوق . ارتش را متوقف ساخت
      ً          تقريبا  نمی توان «: کرين می نويسد.                      ً                     ذخيره برای ارتش مجددا  با قوت از سرگرفته شد

شد که برای تصور کرد که کشوری مثل ايران با اين همه منابع و استعداد ممکن با
                                                                  ً      پرداخت های خارجی اش استمهال کند، هر چند اين امکان هست و شايد دقيقا  همين 

  )۴۶(».اتفاق هم بيفتد
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  توضيحات و مآخذ

 

  
مترجم  ، »ضاشاه و بريتانيا بر اساس اسناد وزارت خارجه آمريكار«دمحم قلی مجد

موسسه مطالعات و : شرن،.مصطفي اميري؛ ويراستار علي اكبر رنجبركرماني 
  ۴١١ – ۴٣٧، صص١٣٨٩١پژوهشهاي سياسي، 

 

  : پی نوشت ها

  

١٣/٨٩١(شماره » گزارش بحران ارزی در ايران«فرين،  - ١  ٢، مورخ )۵١۵١
 .١٩٢٩نوامبر 

٢۶/٨٩١( ١١١٣در اترتن، گزارش شماره  - ٢  .١٩٣٠اوت  ٧، مورخ )۵٠
٢٣/٨٩١( ١٩ويالرد، گزارش شماره  - ٣  .١٩٣٠ت او ٧، مورخ )۵٠
١۵٠١/٨٩١( ٨هارت، گزارش شماره  - ۴  .١٩٣٠فوريه  ٨، مورخ )٠٠
 ۵۴؛ در هارت، گزارش شماره ١٩٣٠مارس  ١٣شفق سرخ، مورخ  - ۵
)١۵٠٢/٨٩١  .١٩٣٠آوريل  ۵، مورخ )٠٠
٢١٣/٨٩١( ۵٣هارت، گزارش شماره  - ۶  .١٩٣٠آوريل  ۵، مورخ )٠٠٢
٢١۴/٨٩١( ۵٩هارت، گزارش شماره  - ٧  .١٩٣٠آوريل  ۴، مورخ )٠٠٢
٣٩/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  - ٨  .١٩٣٠مه  ٢۴، مورخ )۵١۶
۴٣/٨٩١(وزارت امور خارجه، يادداشت شماره  - ٩ نوامبر  ۴، مورخ )۵١۵١

١٩٣٠. 
٣۵/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  - ١٠  .١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
٣۵/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  - ١١  .١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
 .٣٠- ٣١ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، صص  - ١٢
٣۵/٨٩١(ويالرد، گزارش شماره  - ١٣  .١٩٣٠مارس  ١٢، مورخ )۵١۶
۴٩/٨٩١( ۶۴ويالرد، گزارش شماره  - ١۴  .١٩٣٠اوت  ٢٣، مورخ )۵١۵١
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٣۶/٨٩١( ١٣۴هارت، گزارش شماره  - ١۵  .١٩٣٠اوت  ١١، مورخ )۵١۵١
۴٩/٨٩١( ۶۴ويالرد، گزارش  - ١۶  .١٩٣٠وت ا ٢٣، )۵١۵١
٣٩/٨٩١( ٧١ويالرد، گزارش شماره  - ١٧  .١٩٣٠سپتامبر  ٢٧، مورخ )۵١۵١
۴۵/٨٩١( ٧٩ويالرد، گزارش شماره  - ١٨  .١٩٣٠نوامبر  ٨، مورخ )۵١۵١
۴۶/٨٩١( ٨٢ويالرد، گزارش شماره  - ١٩  .١٩٣٠دسامبر  ۶، مورخ )۵١۵١
۴۶/٨٩١( ٨٢ويالرد، گزارش شماره  - ٢٠   ١٩٣٠دسامبر  ۶، مورخ )۵١۵١
١۵٠٧/٨٩١( ۶٧ويالرد، گزارش شماره  - ٢١  .١٩٣٠سپتامبر  ١۵، مورخ )٠٠
٢۴/٨٩١( ۴٠٠هارت، گزارش شماره  - ٢١ در . ١٩٣١فوريه  ٢۴، مورخ )۵١۵

نتيجه محدود شدن معامالت ارزی به بانک های مجاز و لزوم صدور مجوز برای 
         ً      يی که قبال  وارد خريد ارز، واردکنندگان نمی توانستند برای پرداخت قيمت کاالها

به ويژه، شرکت برادران کتانه که کاميون های دوج وارد می . کرده بودند ارز بخرند
هزار دالری را که برای خريد قطعات يدکی الزم بود تهيه  ٨۵کرد نتوانست مبلغ 

 .      ً                                                 طبيعتا  شرکت دوج هم بر نماينده خود در ايران فشار می آورد. کند
۴۶٨/٨٩١( ١۴۵٢هارت، گزارش شماره  - ٢٢  .١٩٣٣ژوئن  ١، مورخ )۵١
۴٨۶/٨٩١( ۴٠٠هورنی بروک، گزارش شماره  - ٢۴ آوريل  ١، مورخ )۵١

سياست های مالياتی شاه بسيار ارتجاعی بود، و هزينه «: ميلسپو می نويسد. ١٩٣۵
او مالکان را از . های زندگی را باال می برد و بار سنگينی بر دوش فقرا می گذاشت

مستقيم معاف کرد و شيوه قرون وسطايی اخذ ماليات در دروازه  پرداخت ماليات های
مالکان به اين دليل از پرداخت ماليات معاف شده بودند » .شهرها را دوباره باب کرد

او بابت دريافت خدمات مختلف «: که رضا شاه خودش بزرگترين مالک کشور بود
يرا خدمات دهندگان از                               ً                      هزينه اندکی می پرداخت و يا اصال  هزينه ای نمی پرداخت ز

او از نيروی کار اجباری در جاده سازی ها و . ارايه صورتحساب به او واهمه داشتند
ساختمان سازی ها استفاده می کرد؛ کاميون ها را به تصاحب خود در می آورد؛ و 
بدون شک راههای ديگری نيز برای پرداخت کمترين هزينه بابت کارهايی که انجام 

 .٣۴ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص » .بست می شد به کار می
۵١٨/٨٩١( ١۵۶۵انگرت، گزارش شماره  - ٢۵  .١٩٣٩مارس  ٣٠، مورخ )۵١
۵١٨/٨٩١( ١۵۶۵انگرت، گزارش شماره  - ٢۶  .١٩٣٩مارس  ٣٠، مورخ )۵١
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 .۵٨ميلسپو، آمريکايی ها در ايران، ص  - ٢٧
۴۴/٨٩١( ٢٠۵هارت، گزارش شماره  - ٢٨  .١٩٣٠نوامبر  ١٧، )۵١۵١

۴۴/٨٩١( ٢٠۵هارت، گزارش شماره  - ٢٩    .١٩٣٠اکتبر  ۶، مورخ )۵١۵١
٧٨/٨٩١(هارت، تلگرام شماره  - ٣٠  .١٩٣٢فوريه  ١۵، مورخ )۵١۵١
٨۴/٨٩١( ١٠٨٠هارت، گزارش شماره  - ٣١  .١٩٣٢مارس  ٩، مورخ )۵١۵١
٨٢/٨٩١( ١٠۵٣هارت، گزارش شماره  - ٣٢  .١٩٣٢فوريه  ١۶، مورخ )۵١۵١
٨٢/٨٩١( ١٠۵٣گزارش شماره  هارت، - ٣٣  .١٩٣٢فوريه  ١۶، مورخ )۵١۵١
۴٠/٨٩١( ١٢١٣هارت، گزارش شماره  - ٣۴  .١٩٣٢اوت  ٢۴، مورخ )۵١۵

۴٠/٨٩١( ١٢١٣هارت، گزارش شماره  - ٣۵   .١٩٣٢اوت  ٢۴، مورخ )۵١۵
١٢۶/٨٩١( ١۶۶٨رويز چايلدز، گزارش شماره . در جی - ٣۶  ٢٧، مورخ )۵١۵١

 .١٩٣۴فوريه 
١١۵/٨٩١( ٧١۴ی بروک، گزارش شماره هورن - ٣٧ فوريه  ١٠، مورخ )۵١۶

. گوردن پی. ترجمه فرانسوی گزارش های بانک قدری صادقانه تر بود. ١٩٣۶
مريام، کاردار موقت آمريکا در تهران، می نويسد که ترجمه فرانسوی ترازنامه 

از قرار «: شامل اين جمله جالب توجه است ١٩٣۶- ١٩٣۵بانک ملی برای سال 
» .معلوم ديگر هيچ گزارشی درباره درآمدها و مخارج واقعی دولت منتشر نمی شود

اين امر شاهدی است بر مدعای سفارت به هنگام ارسال «: مريام توضيح می دهد
                                                                      ً گزارش آخرين برنامه بودجه بدين مضمون که هر چند برنامه بودجه ايران ظاهرا  

          ً                       دولت واقعا  تا چه اندازه به اجرای معقول به نظر می رسد، ولی هيچکس نمی داند که 
ولی تأييد اين مطلب از سوی منبعی چون بانک ملی ايران . مفاد اين برنامه پايبند است

١٢٢/٨٩١( ٩٢٠مريام، گزارش شماره » .     ً         واقعا  عجيب بود اکتبر  ٢٧، مورخ )۵١۶
١٩٣۶  

هر لایر نام واحد پول ايران از قران به لایر تبديل شد؛ و  ١٣٠٨بهمن  ٢٧در  - ٣٨
نام لایر اسپانيولی است و از پرتغالی ها در جنوب ايران . معادل يک قران و ربع بود

 )ويراستار. (٣٨٧هدايت، خاطرات و خطرات، ص : مانده بود؛ نک
١۴٩/٨٩١( ٧٣٨هورنی بروک، گزارش شماره  - ٣٩ مارس  ۶، مورخ )۵١۵١

١٩٣۶. 
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١۴٩/٨٩١( ٧٣٨هورنی بروک، گزارش شماره  - ۴٠ مارس  ۶مورخ ، )۵١۵١
١٩٣۶. 

١۵١/٨٩١(کرين، گزارش شماره . نايب کنسول ارل تی - ۴١  ١۶، مورخ )۵١۵١
 .١٩٣۶مارس 

١۵١/٨٩١(کرين، گزارش شماره . نايب کنسول ارل تی - ۴٢  ١۶، مورخ )۵١۵١
 .١٩٣۶مارس 

١۵٣/٨٩١(کرين، گزارش شماره  - ۴٣  .١٩٣۶آوريل  ۴، مورخ )۵١۵١
  ١٩٣٧نکول عملی بانک ملی ايران، 

٣۵/٨٩١( ٩۵۶مريام، گزارش شماره  - ۴۴  .١٩٣۶دسامبر  ٢٣، مورخ )۵٠
١٣٠/٨٩١(کرين، گزارش شماره  - ۴۵  .١٩٣٧آوريل  ٢٧، مورخ )۵١۶
١٣٠/٨٩١(کرين، گزارش شماره  - ۴۶   ١٩٣٧آوريل  ٢٧، مورخ )۵١۶
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  دوم فصل
  

صورت مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی در باره جواهرات 
 طنتی سل

 
جلسۀ   ١٣٢٠شهريور ماه  ٢٣صورت مشروح مجلس روز يكشنبه  

١١۴   
 

نخست وزير آقای دمحم علی فروغی، آقای عباسقلی گلشائيان به سمت وزارت دارايی   
 : به مجلس معرفی نمود و در صورت مشروح مجلس  آمده است

ه آقايان كند ك هيچ كس اين طورتعبير نمی: شود عبارت اين طور نوشته می - رئيس
 .باشند آمدها خشنود می نمايندگان از اين پيش

 باشند؟ می - نخست وزير
  بلى - رئيس

 بسيار خوب اين طور هم باشد عيبى ندارد - نخست وزير
 .صورت مجلس تصويب شد - رئيس

 ] معرفى آقاى عباسقلى گلشائيان به سمت وزارت دارايى- ٢[
 .آقاى نخست وزير فرمايشى دارند - رئيس

بر حسب اراده اعليحضرت همايون شاهنشاهى آقاى گلشائيان را كه  - نخست وزير
كنون به سمت كفالت وزارت دارايى متصدى عمل بودند و خدمتشان در وزارت  تا

دارايى در پيشگاه ملوكانه مستحسن واقع شده است به وزارت دارايى به مجلس 
 .كنم شوراى ملى معرفى می

 )هللا مبارك است نمايندگان انشاء(
 ]سوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزير دارايی - ٣[

 آقای صفوی  - رئيس
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يك هفته به اين طرف انتشارات و شايعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و از  - صفوی
شود كه  گفته می. اند پشتوانه اسكناس در شهر جريان يافته كه البته همه مطلع شده

هايی داده شده و اين انتشارات و  قل و انتقالجواهرات دست خورده شده و ن
شده است از آقای كفيل وزارت دارايی  مذاكرات موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی

اند سؤال شد كه اطالعات خود را راجع به اين  كه به مقام وزارت معرفی شده
موضوع به اطالع مجلس شورای ملی برسانند حاال هم كه آقای نخست وزير 

 . شود رفع نگرانی بفرمايند ارند تقاضا میحضور د
 
 )صحيح است - نمايندگان(
خاطر آقايان نمايندگان محترم مستحضر است  - ) آقای گلشائيان(وزير دارايی  

هايی كه ممهور  ها و صندوق جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطيت ايران در قفسه
تی بود به موجب ثبت و به مهر وزيردربار وقت وزير دارايی و رئيس بيوتات سلطن

 . شد های مرتب در تاالر موزه و صندوقخانه كاخ گلستان نگاهداری می سياهه
جواهرات مزبور يك قسمت آن جنبه تاريخی داشته و به واسطه اهميت تاريخی و 
منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثيه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای 

دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب كشور الزم است و يك قسمت كه 
مقرر گرديد به بانك ملی انتقال داده شده كه در موقع مقتضی به  ١٣١۶آبان  ٢۵

بينی گرديده فروخته شده و حاصل بهای آن  آن قانون پيش ٣ترتيبی كه در ماده 
قانون مزبور مقرر گرديد  ٢طبق ماده .       ً                         منحصرا  به مصرف خريد شمش زر برسد

نظر اهميت تاريخی و منحصر به فرد بودن آن توسط  فكيك جواهرات از نقطهكه ت
و دو نفر از نمايندگان   كميسيونی به عمل آيد مركب از رئيس دولت و دو نفر از وزرا

 . شوند مجلس شورای ملی كه برای اين منظور انتخاب می
وزير  مركب از آقايان جم نخست ١٣١۶دی ماه  ٢۵كميسيون تفكيك جواهرات در 

وقت و آقای بدر وزير دارايی و آقای عالء وزير بازرگانی با حضور آقايان 
مؤيداحمدی و اعتبار نمايندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشكيل و 
جواهرات را تفكيك آن چه قابل فروش تشخيص كردند به موجب صورت مجلس و 

  عضاء كميسيون ثبت ريز آن كه موجود است در سی و سه صندوق كه به مهر ا
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ممهور گرديده به انضمام بيست و دو عدد صندلی كه دارای روكش طال بوده در 
خزانه بانك ضبط و تحويل هيئت نظارت اندوخته بانك شد و آن چه مربوط به اثاثيه 

های نسوز طبق سياهه و ثبت  های تاالر موزه و صندوق سلطنتی بود كماكان در قفسه
دربار و وزير دارايی و رئيس بيوتات ممهور و تحويل رئيس بيوتات به مهر وزير 

 . گرديد
 ١٣١۶قانون آبان  ٣فروش جواهراتی كه به بانك منتقل گرديد نيز به موجب ماده 

بينی كرده است ولی چون با اوضاع جهان  محتاج به تشريفاتی است كه قانون پيش
به عنوان پشتوانه اسكناس در مناسب بنود چيزی از آن فروخته شود عين جواهرات 

های بانك نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتيب مقرر در قانون  خزانه
 . ارزيابی و فروخته شده و برای آن صرف خريد شمش زر بشود

های ممهور به مهر اعضاء كميسيون تفكيك جواهرات مثل  اين جواهرات در صندوق
های مخصوص كه در بانك ملی  ست در خزانههايی كه پشتوانه اسكناس ا طال و نقره

های مزبور در پاكتی كه به مهر اعضاء هيئت نظارت  كليد خزانه. باشد ساخته شده می
      ً        كه فعال  آقايان (اندوخته اسكناس كه عبارت از دو نفر آقايان نمايندگان مجلس 

بانك ملی وزير دارايی دادستان ديوان كشور مدير كل ) باشند احمدی و ليقوانی می مؤيد
دار كل بازرس دولت در بانك ملی ممهور است بوده و پاكت مزبور در  ايران خزانه

 . شود صندوق مخصوصی در وزارت دارايی نگاهداری می
به طوری كه توضيح داده شد جواهرات مزبور همان طور كه در موقع خود بسته 

ه و در خزانه های ممهور به مهر اعضاء كميسيون سابق بود شده االن نيزدرصندوق
بانك موجود و صورت ريز آن با تمام مشخصات كه به امضاء اعضاء كميسيون 

 . رسيده الك و مهر شده در وزارت دارايی ضبط است
ها و  اما آن چه مربوط به اثاثيه سلطنتی تشخيص گرديد چنان كه گفته شد در قفسه

طراف كاخ  ر در اها سربسته در تاالر موزه كاخ گلستان بود چون اين اواخ صندوق
شد كه ماندن جواهرات با گرد و خاك و رفت  هايی می گلستان و تاالر موزه ساختمان

رسيد اين جواهرات نيز در نظر گرفته شد به  و آمد زياد دور از احتياط به نظر می
به موجب سياهه كه با حضور وزير دربار و .                     ً                خزانه بانك ملی موقتا  انتقال داده شود

 ۴ارايی و رئيس بيوتات تهيه گرديد جواهرات مزبور در تاريخ معادن وزارت د
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در شش صندوق و يك بسته ممهور و با حضور اعضاء هيئت  ١٣٢٠شهريور 
نظارت اندوخته اسكنان در خزانه بانك ملی گذارده شده و كليد خزانه به ترتيبی كه در 

رتيب كليد فوق گفته شد تحويل هيئت نظارت اندوخته اسكناس گرديد و به اين ت
ها با سياهه و  ی بانك ملی موجود و معاينه و تطبيق آن            ً         جواهرات فعال  در خزانه

همان طور كه توضيح داده شد جواهرات اهم . های گذشته هر ساعت ميسر است ثبت
آن چه به عنوان پشتوانه بانك ملی تحويل   از آن كه جواهرات سلطنتی تشخيص شده و

ملی موجود و ممكن است تقاضا شود يك عده يا حتی های بانك  شده االن در خزانه
                                  ً                        ای از كارمندان بلند پايه دولت عينا  جواهرات را معاينه و با  نمايندگان با حضور عده

 . صورت ثبت و سياهه آن تطبيق كنند
 ]بيانات آقای مؤيد احمدی در تعقيب سؤال آقای صفوی  - ۴[

 آقای مؤيد احمدی  - رئيس 
ترم آقاين نمايندگان محترم مسبوق است كه همين طور كه خاطر مح - احمدی  مؤيد

آقای وزير دارايی توضيح فرمودند از چندی قبل كميسيونی از طرف مجلس شورای 
ملی انتخاب شد بر حسب قانون بنده و آقای اعتبار هم جزء آن كميسيون بوديم و در 

و ) آقای جم( وقت  الوزرا با رئيس) وزارت دارايی فعلی(عمارت خوابگاه آن وقت 
ً    آقای عالء وزير تجارت و آقای بدر كه در آن وقت وزير دارايی بودند تقريبا  در                                                                      

های جواهرات را باز كرديم و آن چه جنبه تاريخی و جنبه  روز صندوق ۴۵ظرف 
اثاثيه سلطنتی داشت از هم جدا كرديم و تحويل داديم به اداره بيوتات سلطنتی برای 

صندوق كرديم  ٣٣ها را در  دی كه جنبه تاريخی نداشت آنموزه سلطنتی و مقدار زيا
و همين طور كه فرمودند به مهر آن هيئت آوردند در بانك ملی و در خزانه 

جواهرات پشتوانه ) اين را خواستم بنده تذكر بدهم(آن وقت  –مخصوص گذاشتند 
ود و صدی                                                       ً             اسكناس نبود برای اين كه اسكناس منتشره در آن وقت تقريبا  يك ميليارد ب

شصت طال و نقره پشتوانه موجود داشت آن وقت هم موجود بود االن هم موجود 
          ً                                                              است و بعدا  قانونی از مجلس گذشت كه يك مقدار اسكناس منتشر بشود چون از اين 

آمد و مخالف قانون تأسيس بانك بود از اين  صدی شصت ميزان پشتوانه پايين می
پشتوانه اسكناس باشد از اين جهت هيئت  جهت مجلس رای داد كه اين جواهرات جزو

های  نظارت ذخيره اسكناس مجبور شد كه آن جواهرات را هم مهر كند و صندوق
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ممهور را هم ضبط كند و در روز چهارم شهريور ماه همين طور كه آقای وزير 
دارايی فرودند هيئت نظارت اندوخته اسكناس را در بانك احضار كردند كه بنده هم 

ليقوانی و آقای مدعی العموم تميز و آقای وزير دارايی و آقای وزير دربار  بودم آقای
و آقای قانع بصيری را با يك بسته در بانك گذاردند به عنوان جواهراتی كه در موزه 

ها به مهر وزير دربار و وزير دارايی و رئيس بيوتات ممهور بود ما  بوده است و آن
ها جزء پشتوانه اسكناس نيست مطابق  تيم چون آنها را به عنوان امانت نگهداش هم آن
شش صندوق يك بسته در تاريخ مزبور آوردند در بانك گذاردند به عنوان . قاعده
ها در خزانه طال و        ً                                       مخصوصا  در خزانه جواهرات سلطنتی هم نگذارديم آن. امانت

 . يمنره يعنی در خزانه كه پشتوانه اسكناس است اين جواهرات را در آن جا گذاشت
خواهم عرض كنم فقط يك موضوع بود و آن هم برای تكذيب اين  بنده چيزی نمی

انتشارات است و آن اين است كه هر وقتی به عرض بخواهند در بانك در خزانه بانك 
را باز كنند همين طور كه حاال آقای وزير دارايی هم فرمودند كه بيايند و ببينند اين يك 

های  های مخصوصی است و درب  در صندوق                          ً تشريفات مخصوصی دارد كه اوال  
ها و رمز مخصوصى دارد اگر  اند اسباب بانك خيلی محكم است از خارج وارد كرده
شود و اين كليدها را هم به آن  ها باز نمی تمام كليدها را هم به آن بيندازيد اين درب

ست كه اينها هاى مخصوصى ا شود و اين كليدها در پاكت بياندازند اين در بها باز نمی
ماند و اينها در  شود و محفوظ می شود و مهر می به مهر اعضاء هيئت نظارت الك می

مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز كنند اول  هاى سر به مهر محفوظ می صندوق
كنند و در صورت صحت  شود و اول مهر پاكت را رسيدگى مى آن هيئت حاضر می

ها را  كنند و اين طور بروند و درب يفات باز میآن وقت مطابق آن مقررات و تشر
باز كنند البته معمول و معقول نيست همين طور كه آقاى وزير دارايى فرمودند االن 
هم طال و هم نقره و هم جواهرات امانى و هم جواهرات پشتوانه در بانك ملى موجود 

وزير دارايى  خواهم بكنم و اضافه بكنم بفرمايش آقاى است فقط بنده يك عرضى می
ايم وقطع داريم هر هيئتى  كه فرمودند هيئتى از نمايندگان بيايند البته ما هم به هم بسته

از مجلس يا دولت بروند آن جا همه نمايندگان اطمينان دارند همه به نظار بانك 
اطمينان دارند ولى معهذا براى اين كه معلوم شود همان طور كه حضرت ابراهيم 

كند و خدا گفت مگر اطمينان  خداوند چه جورى مرده را زنده میخواست كه بداند 
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ً    ندارى گفت چرا ليطمئن قبلى و مسلما  علم اليقين است االن شايد به نظر بنده همان                                   
اند كه  اليقين حاصل كرده طور كه آقاى وزير دارايى هم فرمودند براى اين كه علم
اليقين هم  براى اين كه علمجواهرات سلطنتى و امانى هر دو در بانك موجود است 

خواهم پيشنهاد كنم كه يك  داشته باشند بيايند وبچشمان به بينند بهتر اين است كه بنده می
روزى همين كنند كه آقايان نمايندگان بيايند و ببينند هر كس ميل دارد و مايل است 

د البته تشريف بياورد اينها را باز كنيم و ببينند و اگر الزم باشد هر كس ميل دار
. دهم اجبارى نيست هر كس مايل است بيايد و ببيند دشتى جا نيست چرا بنده جا می

                                           ً                               چرا بنده جا ميدهم سيصد نفر هم جا است و بعدا  هم ممكن است يك دعوتى بكنند از 
اطاق تجارت تهران و رؤسا اطاق طهران هم تشريف بياورند و ببينند اين است نظر 

 )نمايندگان صحيح است(بنده 
  آقاى ارگانى - رئيس 
  عرض ندارم - ارگانى 
 آقاى اعتبار - رئيس 
  عرضى ندارم - اعتبار 
  آقاى دبستانى - رئيس 
نظر بنده با اين فرمايشات تأمين شد نظر بنده اين بود كه اكتفا نكنند به يك  - دبستانى 

 )صحيح است(خواهد برود  ای مخصوص هر كس می عده
                                    ً        ارم و براى تأييد گفتار آقايان مخصوصا  خواستم بنده عرض زيادى ند - نخست وزير 

                                      ً                                  خواهش كنم كه اين اقدام را بكنند و بعدا  هم گزارش آن را به مجلس شوراى ملى 
 .اطالع بدهند
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 ١٣٢نشست  ١٣٢٠آبان  ٨مذاکرات مجلس شورای ملی 
  

 مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
  
 يز مالکين شمالـ قرائت تلگراف تشکرآم٢
 

 رئيس ـ آقای دکتر سنگ
 

دکتر سنگ ـ پس از اينکه اين اليحه راجع بمالک مجلس شورای ملی تقديم شد 
بفاصله سه چهار ساعت هر کس در اينجا متحسن بود رفت همه رفتند از مجلس با 
اميدواری کامل وتلگرافاتی هم بمقامات عاليه به سپاسگذاری عرض کردند منجمله 

است که بمجلس شورای ملی بوسيله رياست مجلس بحضور آقايان نمايندگان تلگرافی 
کنم  مخاطره نمود وشکر گذاری کردند که حضور آقای رئيس مجلس تقديم می

 کنم قرائت شود واستدعا می
 
 )تلگراف را تقديم نمودند وبشرح آتی قرائت شد(
 

 رياست مجلس شورای ملی ـ
 

ن وجود مقدس دولت اليحه استرداد امالک در اين موقع که با توجهات مخصوص آ
وتقديم مجلس نمود از بذل مساعدت آن مقام محترم تشکرات خود را عرض ونيز 

شهريور الی حال نسبت  ٢۵بوسيله آن جناب از عموم آقايان نمايندگان محترم که از 
بتعديات وارده بر مالکين امالکی که تصرف کرده هم دردی فرموده موجبات تسريع 

م اليحه را از طرف دولت برای رسيدن بحق ما ستمديدگان فراهم فرمودند با آنکه تقدي
از مفاد اليحه به هيچ وجه استحضاری نداريم با استظهار به حسن نيت نمايندگان 
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از تحسن خارج وتقااضا داريم که در تصويب اليحه جامعه وامالکی که مردم " فعال
از بيست سال آوارگی وبيچارگی بحق خود  بآنها مسترد گردد تصريح بفرمائيد که پس

 برسيم از طرف مالکين شمال دارای چند امضا
  
قرائت مراسله وزارت دارايی راجع به گزارش کميسيون رسيدگی به جواهرات  - 

 سلطنتی
 
قرائت مراسله وزارت دارايی راجع به گزارش کميسيون رسيدگی به جواهرات  -  ۵

 سلطنتی
 

رت دارايی به مجلس شورای ملی رسيده است راجع گزارشی از طرف وزا - رئيس 
 :رسد به موضوع جواهرات و کميسيون مربوطه به آن که به اطالع آقايان می

 
 رياست مجلس شورای ملی

 
کميسيون مرکب از نمايندگان مجلس شورای ملی و منتخبين دولت مأمور رسيدگی به 

برای تقديم به مجلس های خود را  جواهرات سلطنتی صورت مجلس اقدام و رسيدگی
 .شورای ملی به اين وزارت ارسال داشته است

 
اينک نسخه اصل صورت مجلس مزبور که به امضای رئيس کميسيون رسيده در 

 .متمنی است مقرر فرماييد به اطالع آقايان نمايندگان برسد. شود پيوست تقديم می
 

صحيح . (رسانم می کنيم و به اطالع آقايان اين را چون مفصل است چاپ می - رئيس 
 )است

 فرماييد؟ اجازه می - زير دارايی و
 

 بفرماييد - رئيس 
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. خواستم دو کلمه موضوع جواهرات عرض کنم فرماييد می اجازه می - وزير دارايی 
اين گزارشی که از طرف کميسيون جواهرات تقديم مجلس شورای ملی شده البته 

قبل از اين که دوره مجلس  چون کميسيون از طرف اين مجلس معين شده الزم بود
خالصه اين ) صحيح است. (تمام شود گزارش آن هم در همين مجلس مطرح گردد

شود آقايان قرائت خواهند فرمود اين است که کميسيون به                ً       گزارشی که بعدا  چاپ می
تمام جواهراتی که محتاج به رسيدگی بوده است رسيدگی کرده و چيزی کسر نبوده 

خواستم راجع به آن چند فقره که اظهار شده کسر است يک  میجز چند فقره و بنده 
گفته شده است شش حلقه . توضيحاتی عرض کنم که خاطر آقايان مستحضر باشد

بلی هشت حلقه انگشتر و يک گوشواره و ) هشت حلقه - جمعی از نمايندگان (انگشتر 
ايش بنده راجع به انگشتره. پنجاه و چهار دانه مرواريد در آن صورت نبوده است

شد برای  اطالع دارم در موقعی که کميسيونی از طرف دولت به مصر اعزام می
نامه صادر شد و اجازه دادند آن هشت  مراسم عروسی از طرف هيئت دولت تصويب

دانند به رسم هديه بدهند و همين  حلقه انگشتر را در آن جا به اشخاصی که مقتضی می
راجع به گوشواره هم در آن . هم هست طور هم عمل شده است و در صورت مجلس

روزی که آقای جم وزير دربار سابق که حافظ اين جواهرات بودند در کميسيون 
                                    ً                            اند آن وقت اين گوشواره نبود ولی بعدا  معلوم شد که اين گوشواره که  حاضر شده

راجع به . شود        ً                                                     اشتباها  نياورده بودند آن هم حاضر است و در موقع خودش ارائه می
انه مرواريد مطابق تحقيقی که بنده کردم اين مرواريدها به صورتی که اول تهيه د ۵۴

شده بود نيست و تغيير شکل پيدا کرده است يعنی اول به صورت تسبيح بوده است و 
ها که به درد گردنبند      ً                                                    بعدا  به صورت گردنبند درآمده است و در اين تغيير بعضی دانه

ع به بنده خيلی دير رسيد فرصت نکردم که خورد ضميمه آن نشده چون اطال نمی
دانه کجا است و چه  ۵۴                                     ً     دانه مرواريد تحقيق کافی بنمايم که فعال  اين  ۵۴راجع به اين 

شده است هنوز تحقيقات دقيق نشده و اين را در جلسه آينده پس از تحقيقات به عرض 
که اين خواستم عرض کنم در همان موقعی  مجلس خواهم رسانيد و نيز اين را می

شد يعنی يک مقدار از جواهرات دولت را برداشتند برای ساختن  جواهرات ساخته می
بعضی قطعات و برای عروسی الزم بود يک مقداری جواهر کسر آمده بود برای آن 
منظوری که داشتند و آن جواهراتی که از خزانه برداشته بودند کافی نبود و در حدود 
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ات دولتی به پول اعليحضرت پادشاه سابق در قيراط الماس خارج از جواهر ٢۴٠
اند و مأمور تهيه جواهرات  بازار خريداری شده و اشخاصی که خودشان فروخته

اند آنها حاضرند و صورت مجلسش هم حاضر است که آنها هم ضميمه  بوده
جواهرات شده به اضافه مخارج ساختن و فلز پالتينی که الزم بوده است برای ساختن 

شود بر اين جواهرات و  اند اينها هم اضافه می حضرت پادشاه سابق پرداختهآنها اعلي
ضميمه جواهرات سلطنتی شده است به عالوه اگر چند حلقه انگشتر هديه داده شده 

ها بايد عرض کنم که يک مقداری جواهراتی که سالطين يا  است به بعضی خارجی
از قبيل قداره و غيره اينها را اشخاص ديگری به اعليحضرت پادشاه سابق داده بودند 

اند و اينها امروز جزو جواهراتی است که در خزانه  هم به خزانه دولتی تسليم کرده
بنده خواستم اين توضيحات را عرض کنم که خاطر . بانک ملی ايران موجود است

 .آقايان مسبوق باشد
 تصويب مرخصی آقايان اميرابراهيمی و دکتر اهری - 
 
 آقايان اميرابراهيمی و دکتر اهری تصويب مرخصی -  ۶
 

 .شود دو فقره خبر از کميسيون عرايض و مرخصی رسيده خوانده می - رئيس 
 

اند  نموده ١٣٢٠شهريور  ٢۴آقای امير ابراهيمی درخواست بيست روز مرخصی از 
و کميسيون عرايض و مرخصی با درخواست ايشان موافقت نموده اين گزارش آن 

 .شود تقديم می
 

) اغلب قيام نمودند(موافقين با مرخصی آقای امير ابراهيمی برخيزند  -  رئيس
 .مرخصی آقای دکتر اهری. تصويب شد

 
به واسطه فقدان وسايل  ١٣٢٠آقای دکتر اهری از دوم شهريور تا ششم مهر ماه 

اند در مجلس حاضر شوند  اند و نتوانسته حرکت از حوزه انتخابيه خود غايب بوده
اند کميسيون عرايض عذر ايشان را  اجازه مدت غيبت خود را نمودهاکنون درخواست 
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 .رسد موجه دانسته و با مرخصی ايشان موافقت نموده اينک گزارش آن به عرض می
 

تصويب ) اکثر قيام نمودند(موافقين با مرخصی آقای دکتر اهری برخيزند  - رئيس 
 .شد

 ختم جلسه - موقع و دستور جلسه آينده  - 
 
  ختم جلسه - ستور جلسه آينده موقع و د - ٧
 

ها  فردا روز آخر جلسه دوره دوازدهم است نظر آقايان مختلف است بعضی - رئيس 
 ...گويند عصر  ها می گويند صبح جلسه بشود بعضی می
 

  صبح صبح. صبح باشد بهتر است - ای از نمايندگان  عده
ز آقايان خواهش پس ا) صحيح است(از اين قرار آقايا ن با صبح موافقند  - رئيس 

 ... کنم فردا صبح ساعت ده می
 
 )ساعت نه زيرا ساعت ده دير است - ای از نمايندگان  عده(

  .بسيار خوب شما تشريف بياوريد ساعت نه باشد
  جلسه فردا صبح ساعت سه به ظهر مانده دستور هم تصويب صورت مجلس

 
 )مجلس هشت ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد(

 حسن اسفندياری - ی ملی رئيس مجلس شورا
 :رده

 
  آبان ٩تا  ١٣١٨آبان  ٣ - مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم 
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   سوم فصل
  

جلسه (  ١٣٢٠آبان ماه  ٨مشروح مذاکرات مجلس در روزپنجشنبه 
١٣٢  (  
  

گزارش وزارت دارايی درباره )  ١٣٢جلسه ( ١٣٢٠آبان ماه  ٨در روزپنجشنبه 
  :يدگی به جواهرات سلطنتی در مجلس شورای ملی خوانده شدکميسيون رس

 
 رياست مجلس شورای ملی 

کميسيون مرکب از نمايندگان مجلس شورای ملی و منتخبين دولت مأمور رسيدگی به 
های خود را برای تقديم به مجلس  جواهرات سلطنتی صورت مجلس اقدام و رسيدگی

 .شورای ملی به اين وزارت ارسال داشته است
اينک نسخه اصل صورت مجلس مزبور که به امضای رئيس کميسيون رسيده در 

 .متمنی است مقرر فرماييد به اطالع آقايان نمايندگان برسد. شود پيوست تقديم می
 . رسانم کنيم و به اطالع آقايان می اين را چون مفصل است چاپ می - رئيس 

 فرماييد؟  اجازه می - وزير دارايی 
  بفرماييد - رئيس 

. خواستم دو کلمه موضوع جواهرات عرض کنم فرماييد می اجازه می - وزير دارايی 
اين گزارشی که از طرف کميسيون جواهرات تقديم مجلس شورای ملی شده البته 
چون کميسيون از طرف اين مجلس معين شده الزم بود قبل از اين که دوره مجلس 

خالصه اين ) صحيح است(. تمام شود گزارش آن هم درهمين مجلس مطرح گردد
شود آقايان قرائت خواهند فرمود اين است که کميسيون به                ً       گزارشی که بعدا  چاپ می

تمام جواهراتی که محتاج به رسيدگی بوده است رسيدگی کرده و چيزی کسر نبوده 
خواستم راجع به آن چند فقره که اظهار شده کسر است يک  جز چند فقره و بنده می
 .که خاطر آقايان مستحضر باشد توضيحاتی عرض کنم
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بلی هشت حلقه ) هشت حلقه - جمعی ازنمايندگان (گفته شده است شش حلقه انگشتر
 .انگشتر و يک گوشواره و پنجاه و چهار دانه مرواريد در آن صورت نبوده است

راجع به انگشترهايش بنده اطالع دارم در موقعی که کميسيونی از طرف دولت به 
نامه صادر  برای مراسم عروسی از طرف هيئت دولت تصويبشد  مصر اعزام می

دانند  شد و اجازه دادند آن هشت حلقه انگشتر را در آن جا به اشخاصی که مقتضی می
 .به رسم هديه بدهند و همين طور هم عمل شده است و در صورت مجلس هم هست

ظ اين راجع به گوشواره هم در آن روزی که آقای جم وزير دربار سابق که حاف
                                    ً اند آن وقت اين گوشواره نبود ولی بعدا   جواهرات بودند در کميسيون حاضر شده

                                  ً                                        معلوم شد که اين گوشواره که اشتباها  نياورده بودند آن هم حاضر است و در موقع 
 .شود خودش ارائه می

دانه مرواريد مطابق تحقيقی که بنده کردم اين مرواريدها به صورتی که  ۵۴راجع به 
شده بود نيست و تغيير شکل پيدا کرده است يعنی اول به صورت تسبيح بوده  اول تهيه

ها که به درد            ً                                                    است و بعدا  به صورت گردنبند درآمده است و در اين تغيير بعضی دانه
خورد ضميمه آن نشده چون اطالع به بنده خيلی دير رسيد فرصت نکردم  گردنبند نمی

دانه کجا است و  ۵۴                  ً     کافی بنمايم که فعال  اين دانه مرواريد تحقيق  ۵۴که راجع به اين 
چه شده است هنوز تحقيقات دقيق نشده و اين را در جلسه آينده پس از تحقيقات به 

خواستم عرض کنم در همان موقعی که  عرض مجلس خواهم رسانيد و نيز اين را می
ی شد يعنی يک مقدار از جواهرات دولت را برداشتند برا اين جواهرات ساخته می

ساختن بعضی قطعات و برای عروسی الزم بود يک مقداری جواهر کسر آمده بود 
برای آن منظوری که داشتند و آن جواهراتی که از خزانه برداشته بودند کافی نبود و 

قيراط الماس خارج از جواهرات دولتی به پول اعليحضرت پادشاه  ٢۴٠در حدود 
اند و مأمور تهيه  دشان فروختهسابق در بازار خريداری شده و اشخاصی که خو

اند آنها حاضرند و صورت مجلسش هم حاضر است که آنها هم  جواهرات بوده
ضميمه جواهرات شده به اضافه مخارج ساختن و فلز پالتينی که الزم بوده است 

شود بر اين  اند اينها هم اضافه می برای ساختن آنها اعليحضرت پادشاه سابق پرداخته
ه جواهرات سلطنتی شده است به عالوه اگر چند حلقه انگشتر جواهرات و ضميم

ها بايد عرض کنم که يک مقداری جواهراتی  هديه داده شده است به بعضی خارجی



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٢                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

که سالطين يا اشخاص ديگری به اعليحضرت پادشاه سابق داده بودند از قبيل قداره و 
مروز جزو جواهراتی است که اند و اينها ا غيره اينها را هم به خزانه دولتی تسليم کرده

 .در خزانه بانک ملی ايران موجود است
  .  بنده خواستم اين توضيحات را عرض کنم که خاطر آقايان مسبوق باشد

  
 ١٣٢٠منصور  نخست وزير وقت ايران درروز دوشنبه سوم شهريور ماه ● 

ی اشغال  ايران توسط قوای  متفقين روسيه شوروی و انگليس  علی رغم اعالم  ب
 ۶طرفی  به اطالع نمايندگان فرمايشی مجلس شورای ملی  رساند، در  روز يكشنبه 

.  شهريور ماه     دمحم علی  فروغی وزرای   حکومت خود را به مجلس  معرفی نمود
، آقا ی صفوی  معرفی  عباسقلی گلشائيان به سمت وزارت دارايیفروغی هنگام 

غارت و فساد «  ارايی اينگونه   باب راجع به جواهرات سلطنتی از  آقای وزير د
 : آغاز نمود » دوران  پهلوی  اول 

 آقای صفوی - رئيس
از يك هفته به اين طرف انتشارات و شايعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و  - صفوی

شود كه  گفته می. اند پشتوانه اسكناس در شهر جريان يافته كه البته همه مطلع شده
هايی داده شده و اين انتشارات و مذاكرات  نقل و انتقالجواهرات دست خورده شده و 

شده است از آقای كفيل وزارت دارايی كه به  موجب تزلزل و نگرانی افكار عمومی
اند سؤال شد كه اطالعات خود را راجع به اين موضوع به  مقم وزارت معرفی شده

ارند تقاضا اطالع مجلس شورای ملی برسانند حاال هم كه آقای نخست وزير حضور د
 .شود رفع نگرانی بفرمايند می

 )صحيح است - نمايندگان(
خاطر آقايان نمايندگان محترم مستحضر است  - ) آقای گلشائيان(وزير دارايی 

هايی كه ممهور  ها و صندوق جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطيت ايران در قفسه
بود به موجب ثبت و  به مهر وزير دربار وقت وزير دارايی و رئيس بيوتات سلطنتی

 .شد های مرتب در تاالر موزه و صندوقخانه كاخ گلستان نگاهداری می سياهه
جواهرات مزبور يك قسمت آن جنبه تاريخی داشته و به واسطه اهميت تاريخی و 
منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثيه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای 
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ای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب كشور الزم است و يك قسمت كه دار
مقرر گرديد به بانك ملی انتقال داده شده كه در موقع مقتضی به  ١٣١۶آبان  ٢۵

بينی گرديده فروخته شده و حاصل بهای آن  آن قانون پيش ٣ترتيبی كه در ماده 
قانون مزبور مقرر گرديد  ٢طبق ماده .       ً                         منحصرا  به مصرف خريد شمش زر برسد

نظر اهميت تاريخی و منحصر به فرد بودن آن توسط  ك جواهرات از نقطهكه تفكي
و دو نفر از نمايندگان   كميسيونی به عمل آيد مركب از رئيس دولت و دو نفر از وزرا

 .شوند مجلس شورای ملی كه برای اين منظور انتخاب می
ر مركب از آقايان جم نخست وزي ١٣١۶دی ماه  ٢۵كميسيون تفكيك جواهرات در 

وقت و آقای بدر وزير دارايی و آقای عالء وزير بازرگانی با حضور آقايان 
مؤيداحمدی و اعتبار نمايندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشكيل و 
جواهرات را تفكيك آن چه قابل فروش تشخيص كردند به موجب صورت مجلس و 

كميسيون  ثبت ريز آن كه موجود است در سی و سه صندوق كه به مهر اعضاء
ممهور گرديده به انضمام بيست و دو عدد صندلی كه دارای روكش طال بوده در 
خزانه بانك ضبط و تحويل هيئت نظارت اندوخته بانك شد و آن چه مربوط به اثاثيه 

های نسوز طبق سياهه و ثبت  های تاالر موزه و صندوق سلطنتی بود كماكان در قفسه
ی و رئيس بيوتات ممهور و تحويل رئيس بيوتات به مهر وزير دربار و وزير داراي

 .گرديد
 ١٣١۶قانون آبان  ٣فروش جواهراتی كه به بانك منتقل گرديد نيز به موجب ماده 

بينی كرده است ولی چون با اوضاع جهان  محتاج به تشريفاتی است كه قانون پيش
كناس در مناسب بنود چيزی از آن فروخته شود عين جواهرات به عنوان پشتوانه اس

های بانك نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتيب مقرر در قانون  خزانه
 .ارزيابی و فروخته شده و برای آن صرف خريد شمش زر بشود

های ممهور به مهر اعضاء كميسيون تفكيك جواهرات مثل  اين جواهرات در صندوق
ص كه در بانك ملی های مخصو هايی كه پشتوانه اسكناس است در خزانه طال و نقره

های مزبور در پاكتی كه به مهر اعضاء هيئت نظارت  كليد خزانه. باشد ساخته شده می
      ً        كه فعال  آقايان (اندوخته اسكناس كه عبارت از دو نفر آقايان نمايندگان مجلس 

وزير دارايی دادستان ديوان كشور مدير كل بانك ملی ) باشند احمدی و ليقوانی می مؤيد
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دار كل بازرس دولت در بانك ملی ممهور است بوده و پاكت مزبور در  ايران خزانه
 .شود صندوق مخصوصی در وزارت دارايی نگاهداری می

به طوری كه توضيح داده شد جواهرات مزبور همان طور كه در موقع خود بسته 
های ممهور به مهر اعضاء كميسيون سابق بوده و در خزانه  شده االن نيز در صندوق

وجود و صورت ريز آن با تمام مشخصات كه به امضاء اعضاء كميسيون بانك م
 .رسيده الك و مهر شده در وزارت دارايی ضبط است

ها و رمز مخصوصى دارد اگر تمام كليدها  اند اسباب محكم است از خارج وارد كرده
د اين در شود و اين كليدها را هم به آن بياندازن ها باز نمی را هم به آن بيندازيد اين درب

هاى مخصوصى است كه اينها به مهر اعضاء  شود و اين كليدها در پاكت بها باز نمی
هاى  ماند و اينها در صندوق شود و محفوظ می شود و مهر می هيئت نظارت الك می

مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز كنند اول آن هيئت  سر به مهر محفوظ می
كنند و در صورت صحت آن وقت  رسيدگى مى شود و اول مهر پاكت را حاضر می

ها را باز كنند  كنند و اين طور بروند و درب مطابق آن مقررات و تشريفات باز می
البته معمول و معقول نيست همين طور كه آقاى وزير دارايى فرمودند االن هم طال و 

ت فقط هم نقره و هم جواهرات امانى و هم جواهرات پشتوانه در بانك ملى موجود اس
خواهم بكنم و اضافه بكنم بفرمايش آقاى وزير دارايى كه فرمودند  بنده يك عرضى می

ايم وقطع داريم هر هيئتى از مجلس يا  هيئتى از نمايندگان بيايند البته ما هم به هم بسته
دولت بروند آن جا همه نمايندگان اطمينان دارند همه به نظار بانك اطمينان دارند ولى 

اين كه معلوم شود همان طور كه حضرت ابراهيم خواست كه بداند  معهذا براى
كند و خدا گفت مگر اطمينان ندارى گفت چرا  خداوند چه جورى مرده را زنده می

اليقين است االن شايد به نظر بنده همان طور كه آقاى وزير                     ً    ليطمئن قبلى و مسلما  علم
اند كه جواهرات سلطنتى و  ردهاليقين حاصل ك دارايى هم فرمودند براى اين كه علم

اليقين هم داشته باشند بيايند  امانى هر دو در بانك موجود است براى اين كه علم
خواهم پيشنهاد كنم كه يك روزى همين  وبچشمان به بينند بهتر اين است كه بنده می

د كنند كه آقايان نمايندگان بيايند و ببينند هر كس ميل دارد و مايل است تشريف بياور
اينها را باز كنيم و ببينند و اگر الزم باشد هر كس ميل دارد البته اجبارى نيست هر 

چرا بنده جا ميدهم . دهم كس مايل است بيايد و ببيند دشتى جا نيست چرا بنده جا می
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                       ً                                                  سيصد نفرهم جا است وبعدا  هم ممكن است يك دعوتى بكنند از اطاق تجارت تهران و 
نمايندگان صحيح (بياورند وببينند اين است نظربنده  رؤسا اطاق طهران هم تشريف

 )است
نظر بنده با اين فرمايشات تأمين شد نظر بنده اين بود كه اكتفا نكنند به يك  - دبستانى

 )صحيح است(خواهد برود  ای مخصوص هر كس می عده
                                                    ً        بنده عرض زيادى ندارم وبراى تأييد گفتار آقايان مخصوصا  خواستم  - نخست وزير

                               ً                                      كنم كه اين اقدام را بكنند وبعدا هم گزارش آن را به مجلس شوراى ملى اطالع  خواهش
  .بدهند

  
بيانات آقای  دمحم علی فروغی نخست وزير «  شهريور پس از ٢۵درروز سه شنبه  ●

داير به اعالم استعفای اعليحضرت رضاشاه پهلوی و قرائت استعفانامه ايشان و اعالم 
حقوق مملكت و حقوق «  دشتی دربارۀ   رضا، آقای سلطنت واالحضرت واليتعهد دمحم

 : افراد و دولت و  وضع جواهرات سلطنتی  اظهار داشتند
  آقاى دشتى - رئيس
                                            ً                      البته مطلب خيلى زياد است و مطلب گفتنى مخصوصا  خيلى زياد است اما به  - دشتى

قط كنيم ف نظر مى متابعت از نظر آقاى نخست وزير ما از تمام مطالب گفتنى صرف
مجلسى من با من صحبت كردند و اين   يك موضوع است اينجا كه بسيارى از رفقا

 .العاده بين مردم است كند كه يك نگرانى فوق حكايت از اين مى
قسمت اخير آقاى نخست وزير كه فرمودند اعليحضرت همايون جديد ميل دارند به 

كند كه اين نگرانى  اين كه تمام خرابكارى ترميم شود بنده را تأييد و تشجيع مى
                                                    ً                    آقايان را به عرض آقاى نخست وزير برسانم در مدت تقريبا  متجاوز از بيست سال 
اعليحضرت شاه سابق زمامدار مطلق و اختيار دار بدون نظارت در تمام امور مالى 

ً   و اقتصادى مملكت بودند مردم عجالتا  مى خواستند كه اين قسمت به طور صريح                                   
كت و حقوق افراد و دولت به طور صحيح حفظ شده باشد معلوم شود كه حقوق ممل

خالصه وكال ميل دارند كه بفهمند تعدى و اجحافى به ماليه مملكت نشده است و 
شود كه مواظب اين كار باشند ما ميل  بنابراين بيشتر از هيئت دولت اين تقاضا مى

كنند و  وقى اتخاذ مىكنند البته خود دولت تدابير حق داريم ببينيم چه تدابيرى اتخاذ مى
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      ً                           مخصوصا  در قسمت جواهرات سلطنتى كه  كنند اين را بايد بدانيم كه چه اقدامى مى
     ً                                                               اخيرا  مطرح بود در اين موضوع بايد رسيدگى كامل شود و اين كه صد نفر يا 
دويست نفر بروند آنجا و جواهرات را ببينيد فايده ندارد بلكه بايد يك هيئت طرف 

ود كه آنها نخست وزير استدعا كنم كه آيا در اينخصوص فكرى اعتماد مجلس معين ش
 .توانند از اين بابت اسباب اطمينان مجلس شوراى ملى را فراهم كنند اند و می كرده

  ]اظهارات آقاى نخست وزير در جواب بيانات آقاى دشتى- ۴[
ند داد بنده همان طورى كه عرض كردم نه حالتم و نه فرصتم اجازه نمی - نخست وزير

                                                     ً          در اين باب به تفصيل عرض كنم به طور اجمال عرض كردم اوال  اعليحضرت 
                ً                                                         پادشاه جديد كامال  نظر دارند كه مطابق قانون اساسى عمل شود و يكى از مقتضيات 
قانون اساسى اين است كه هيئت وزيران در امور مربوطه آن اختيارات داشته باشند 

قابل مجلس شوراى ملى دارند بكنند بنده كه مطابق آن اختيارات و مسئوليتى كه در م
ً          را شخصا  آقايان مى كنم امتحان خود را هم داده باشم صحيح است  شناسند گمان می        

رفتم و اگر غير از اين باشد زير بار نخواهم رفت  اگر غير از اين بود زير بار نمی
يم كه بنابراين از امروز به بعد ما اميدواريم بلكه يقين دار) صحيح است احسنت(

جريان امور مملكت آن طورى كه بايد دولت ومجلس شوراى ملى با همكارى تام و 
تمام به طوری كه همه از همه امور مطلع و مستحضرند باشند جريان پيدا كند در 

خواهم عرض كنم درست اين است يا  مسئله جواهرات كه فرمودند حاال بنده نمی
رش مطلب را دادند البته اين تقاضاى نيست در جلسه گذشته آقاى وزير دارايى گزا

آقاى دشتى يك تقاضاى صحيح و معقولى است كه در دست رسيدگى شود جواهرات 
ها و دفترهاست و محفوظ  ثبت و دفتر دارد و اين را بنده مطمئن هستم كه اين ثبت

توانند هر كس را كه ميل دارند تعيين  است و جواهرات هم در بانك ملى هست می
ماييد تشكيل بدهند  فر ميسيونى از داخل مجلس به هر قسمتى كه تصويب میبفرمايند ك

هللا  مردمان در بصير در سر فرصت مجال ببينند تطبيق كنند اگر درست است انشاء
  .فبها اگر هم درست نيست آن وقت تكليف معلوم است
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  بيانات آقاى انوار  - ۵ 

  
ی است که در مجلس  پنجم و سيد يعقوب انوار همان کس:  توضيح جمال صفری [

مؤسسان بر ضد  حقوق  ملت  و قانون  اساسی مشروطيت  عمل کرد و همراه با 
                                                  ّ                 دمحم علی فروغی ، تيمور تاش ، علی اکبر داور، سيد دمحم تدي ن ، سليمان ميرزا 

الخير فيما وقع « يکی از پايه گذاران سلطنت  رضا خان  بود که  با ...  اسکندری و
 !!] را شروع نمود بيانات خود» 

 آقاى انوار - رئيس
هللا الرحمن اميدواريم  آمدى واقع شده است كه انشاء الخير فيما وقع يك پيش -  انوار

اين پيش آمد نيكى باشد و خير و سعادت ملت ايران در اين پيش آمد باشد كه از 
رم تحت يك فشار خيلى ممتدى نجات پيدا كردند و من يك خوشوقتى دارم كه االن دا

كنم كه عموم نمايندگان مجلس مثل مجلس سابق يك روح  در يك مجلسى صحبت می
هللا اميدواريم تمام  اتحاد و يگانگى با پشتيبانى از كابينه و دولت دارند كه انشاء

ارم يا استيضاح دارم از  گوييم سؤال د                             ً      هاى سابق ما ترميم شود كه مثال  ما می خرابی
هاى ما نبايد مثل مرغ منقار چيده در  شود روزنامه فالن وزير فورى آن وزير حاضر

قفس آهنين باشند تا كى بايد ملت ايران صدا نداشته باشد كه بگويد آقا ظلم خانه مرا 
 )هنوز مختارى سرجايش هست - يك نفر از نمايندگان(خراب كرده است 

خودمان  بعد از اين كار بنده و جنابعالى آقاى دشتى اميدواريم كه كارها تحت نظارت
يعنى مجلس شوراى ملى بيايد و بد از اين هم بايد براى سعادت مملكت كار كنم و 
وزرا هم بعد از اين راه مجلس را گم نكنند آقاى فروغى شما پرورده مجلس هستيد 

به مجلس   بنده يك روز در جائى گفتم آقا بفرمائيد وزراء بيايند در مجلس گفتند وزرا
سى كه بايد عمل كنند قانون اساسى روح مردم ايران است كارى ندارد به قانون اسا

  الوزرا بهاى از اموال مردم ايران بايستى مسئول مجلس باشند اين كه آقاى رئيس خون
گوييم كه شما در  نمی) خنده حضار(الفاظ را هم خراب كردند ) آقاى نخست وزير(

ه در حوزه وزارتى شان كدخدايى هستند ك  حدود خودتان مختار نباشيد ما گفتيم وزرا
مذاكرات كافى  - نمايندگان(ولى ما هم اين حق را داريم كه مطابق قانون عمل كنيم 

 )است
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 ]بيانات نخست وزير در قبال اظهارات آقاى انوار - ۶[
فرمايشات آقاى انوار همان طور است كه مالحظه فرموديد و بنده  - آقاى نخست وزير

ان امور بر طبق دلخواه باشد چيزى را كه دهم و اميدوارم كه جري اطمينان می
خواهم عرض كنم اين است كه متأسفانه به طوری كه در جلسه قبل آخر ما آمديم  می

خالف ترصد و  آمدهاى بر به استحضار خاطر نمايندگان محترم رسانديم قضايا و پيش
ما هاى كشور  ميل ما واقع شده است كه من جمله يكى اين بود كه در بعضى از قسمت

قواى شوروى و در يك قسمت ديگر قواى انگليس اقامت كند چيزهاى ديگرى كه در 
هاى مالحظه فرموديد كه آنها چه تقاضا كردند و در مقابل چه تقاضا  آن يادداشت

                                      ً                                   كرديم و باالخره چه نتيجه حاصل شد عجالتا  قرار بر اين شده است كه قواى شوروى 
اند  باشند اينها براى يك مقاصدى آمده هاى خاك ما و انگليس در بعضى از قسمت

از شهر به آن شهر از آن خط  حوائجى دارند و كارهاى دارند ناچار رفت و آمدهايى
هاى كتبى و شفاهى كه داده شده  كنند رفت و آمدها برحسب اطمينان به آن خط می

وجه مزاحم حل دولت و ملت ايران نخواهد بود و بر ضديت و مخاصمت  است به هيچ
                    ً                                                مزاحمت مردم نيست مثال  همين االن خبر دادند كه قواى خارجى از جاهاى حركت و 

ها  شوند هر چند كه دولت اقدامات كرده است كه قوانين و به طرف طهران نزديك می
                                                      ً                       كه نيايد و اميدواريم كه اين اقدامات موثر باشد ولى فرضا  هم نزديك طهران هم اين 

آيند براى  وق باشد كه اينها براى مخاصمت نمىرا بايد خاطر آقايان نمايندگان مسب
ً        روند اگر احيانا  از اين  آيند و می مقاصد خودشان نسبت به كارهاى كه دارند می                

كنند مقاصد  حركات به گوش آقايان خبر برسد آقايان نمايندگان و مردم تصور می
مينان حاصل اند و ما هم البته اين اط خصمانه دارند آن اندازه كه بما اطمينان داده

ايم مطلب اين است ولى باز مبادا مثل چند روز پيش مردم در طهران وحشت  كرده
كنند و اسباب زحمت بر ما سخت شود مشكالت براى ما ايجاد گردد از اين جهت 
عرض كردم كه عموم ملت وعموم مردم مطلع باشند ازاين جهت پريشان خاطر 

  ) ١.( نباشند وبه هراس نيفتند
   :و مآخذتوضيحات    

 - صورت مشروح  مذاکرات مجلس شورای ملی در باره جواهرات سلطنتی  -  ١ 
  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی
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  چهارم فصل  
  

  شمشير طاليي كه به سرقت رفت 
  

 
پس ازاستعفاي رضاشاه در مجلس شوراي ملي درباره سرنوشت جواهرات سلطنتي 

التي طرح كردند و منابع دولتي اظهار داشتند كه تصرفاتي برخي از نمايندگان سئوا
             ً                                             حال آنكه بعدا  طبق گزارش رسمي اداره بيوتات سلطنتي معلوم شد . در آن نشده است

در چند نوبت به ويژه هنگام عروسي وليعهد بخشي از جواهرات سلطنتي كه به 
 .قرار گرفته است دربار فرستاده شده بود، به خزانه عودت داده نشده و مورد دستبرد

عالوه بر آن، در دوران سلطنت دمحمرضا شاه نيز مردم مطلع شدند كه شمشير طالي 
مرصع به گوهرها و سنگهاي گرانبها كه به منظور برگزاري مراسم و تشريفات 
تدفين رضاشاه به مصر ارسال شده بود، به ايران بازگشت داده نشده است و فاروق 

اند، از تحويل آن امتناع  ه و هرچه از وي مطالبه كردهپادشاه مصر آن را ضبط نمود
 .كرده است

در اين موقع مجله . اين قضيه مكتوم بود تا اينكه رژيم سلطنتي مصر واژگون گرديد
 .اي اين موضوع را برمال ساخت چاپ قاهره طي مقاله» روزاليوسف«

اروق چگونه ملك ف«خود زير عنوان  ١٢سال  ١٠٢مجله خواندنيها در شماره 
ً       شرحي نگاشته كه عينا  مالحظه » شمشير جواهرنشان رضاشاه را باال كشيد                    

 :فرمائيد مي
اين خبر را انتشار داده ) ١٣٣١مرداد (در شماره اخير خود » روزاليوسف«مجله 
                       ً                                       مقامات مسئول مصري اخيرا  كه شروع به تصرف امالك و اموال و كاخهاي : است

د، با يك نامه رسمي از طرف وزارت دربار ان ملك فاروق، پادشاه سابق مصر كرده
اند كه تفصيالت يكي ديگر از ماجراهاي فاروق، پادشاه سابق  ايران مواجه گرديده

 .سازد اي از جواهرات سلطنتي ايران را فاش مي مصر و از بين رفتن قطعه
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جريان قضيه از اين قرار است در روزهاي جنگ جهانگير دوم، جسد رضاشاه براي 
صر فرستاده شد، شاه در آن وقت خارج از كشورش در حال تبعيد وفات دفن به م

 .                                                           ً               يافته بود و مصر و ايران نيز بر اثر ازدواج سلطنتي روابط كامال  دوستانه داشتند
فاروق، پادشاه سابق مصر دستور داد كه براي به خاك سپردن شاه سابق ايران كليه 

 . آيد، مراعات شود مي شعائر و رسومي كه براي دفن سالطين مصر به عمل
             ً                                                            ايران نيز قبال  موافقت خود را با دفن جسد شاه سابق در مقابر سلطنتي مصر اعالم 
داشته بود زيرا مقامات انگليسي با بازگشت دادن جسد شاه سابق به ايران مخالفت 

 .ورزيدند مي
ع العاده براي شركت در تشيي از طرف دولت و دربار ايران يك هيأت ديپلماتيك فوق

 .جنازه شاه سابق به قاهره اعزام شد
جسد شاه آورده شد و در پيشاپيش آن شمشير طاليي مرصع به جواهرات گرانبها 

                     ً                               اين شمشير از طالي كامال  خالص بوده و جواهرات روي آن از . گرديد حمل مي
 .احجار كريمه و كمياب بود

هيأت ... ي گرديدمراسم دفن خاتمه يافت و جسد رضاشاه مانند سالطين مصر مومياي
عزا كه از طرف ايران به قاهره اعزام شده بود خود را براي مراجعت به ايران آماده 

 .ساختند و فقط در انتظار دريافت شمشير طاليي شاه بودند
در اين . ليكن انتظار اين هيأت به طول انجاميد و كسي براي آنها شمشير را باز نياورد

اغ شمشير را از يكي از درباريان مصري كه وقت يكي از اعضاي اين ميسيون سر
در اين مراسم حضور داشت گرفت، مرد درباري دور و برخود را نگاهي كرده و 

 :گفت
و يا ... دانم شمشير را كجا گذاشتند، ولي به هر حال، محفوظ است، يا اينجا نمي«

مدتي كه فردا گذشت، پس فردا هم به آن پيوست و از » .بينم حاال فردا مي... آنجاست
                                                                     ً    براي بازگشت ميسيون تعيين شده بود چند روزي سپري شد، ميسيون ايران مجددا  با 

از طرف دربار چند ساعت مهلت خواستند و پس از اين . دربار مصر تماس گرفت
 : مدت، كارمندان دربار به اعضاي هيأت ايران پاسخ دادند

صوصشان نگه موالي ما اعليحضرت پادشاه، خودشان شمشير را در اتاق مخ«
ما در اولين فرصت استفاده و ايشان را يادآوري خواهيم نمود كه شمشير را . اند داشته
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 .»!!زيرا اعليحضرت اكنون مشغول هستند... به سفارت ايران بازگردانند
ميسيون اعزامي ايران به تهران بازگشت و ماجراي شمشير را براي شاه ايران، 

شاه ايران به كلي هاج و واج ماند و دستور داد . ..شوهر خواهر ملك فاروق بازگفتند
اي به دربار سلطنتي در مصر و نامه ديگري هم به سفارت ايران در قاهره  نامه

 .نوشته و تقاضا كنند كه در ارسال شمشير براي شاه تسريع نمايند
ا ها تأكيد شود او از نظر قيمتي بودن شمشير آن ر شاه ايران دستور داد كه در اين نامه

 .باشد خواهد كه يادگار پدرش مي كند، بلكه از اين جهت آن را مي مطالبه نمي
دربار سلطنتي مصر جوابي به دربار ايران نداد، سفارت ايران در قاهره به كليه 

اي  وسائل ممكنه ديپلماسي و غيرديپلماسي براي دريافت شمشير متشبث شد اما نتيجه
 .نتوانست به دست آورد

شاه ايران را امور كشورش از ياد شمشير بيرون برد، در اين وقت  چند ماه گذشت و
ً                                                           بود كه تدريجا  روابط دربارهاي مصر و ايران رو به تيرگي گذاشت، با وجود اين               
سفارت ايران از هر فرصتي استفاده كرده و موضوع شمشير طاليي جواهرنشان را 

 .نمود يادآور شده و آن را مطالبه مي
ان رسيد و تصميم گرفته شد كه جسد شاه سابق به ايران بازگشت سرانجام جنگ به پاي

 .داده شود
سفارت ايران براي . ميسيون رسمي دولت ايران يك بار ديگر در قاهره حضور يافتند

ً            دربار سلطنتي و مقامات مربوطه وزارت خارجه پيغام داد كه حتما  الزم است در                                                            
به ... باري ايران، شمشير باشدموقع حمل جسد شاه سابق، طبق رسوم سلطنتي و در

آنها جواب داده شد كه البته، همين طور است و بايد از شمشير طاليي در اين مراسم 
 .اعضاي كميسيون نفسي به راحتي كشيدند. استفاده كرد

ملك فاروق در اين مراسم حضور نيافت و از شمشير . وقت تشييع جنازه فرا رسيد
ران در مصر سراغ شمشير را گرفت، به او سفير اي. مرصع طالئي هم خبري نشد

اند و ملك  جواب دادند كه دربار خيلي شمشير را جستجو كرده اما آن را پيدا نكرده
تا . قضيه به همين جا ختم شد...              ً                             فاروق هم اصوال  درباره اين شمشير اطالعي ندارد

دولت  اينكه در هفته گذشته پس از بركناري ملك فاروق وقتي كه اموال او از طرف
                                               ً                      بازرسي و مصادره گرديد، دولت و دربار ايران مجددا  شروع به مطالبه شمشير 
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اي كه  مطالبه... طالئي و مرصع به جواهرات و سنگهاي قيمتي و كمياب را نمودند
  )١(.سودي نداشت

 
 اندازی رضاشاه به جواهرات سلطنتی دست

 
که  » ت ابوالحسن ابتهاج خاطرا«در چند شماره  نقد کتاب  »   دنيای اقتصاد«نشريه  
نقد شده  است  در دسترس عموم قرار داده » دفتر مطالعات تاريخ ايران« توسط  

نويسنده و منتقد يادداشتی که نقد کتاب خاطرات ابوالحسن  « : است و می نويسد 
ابتهاج را برای دفتر مطالعات تاريخ ايران در دستور کار قرار داده ، احساسی دوگانه 

 .رييس سازمان برنامه و بودجه داردنسبت به 
او از يک طرف معتقد است که ابتهاج شأن علمی بااليی داشته و به همين دليل هرگز 
همچون موم در دستان شاه قرار نگرفته است و از طرف ديگر اما وی را فردی 

وی در نقد خود از صداقت و شجاعت ابتهاج در . داند وابسته به آمريکا و انگليس می
ابتهاج در . شود ها نيز نکاتی را يادآور می خودش به خارجی  رضاشاه و وابستگینقد 

مقايسه رفتار رضاشاه و قاجار معتقد بوده است که شاهان قاجار به دليل اينکه به 
اندازی به جواهرات سلطنتی  مذهب گرايش و عالقه بيشتری داشته اند از دست

 .اند کرده خودداری می
مستند تاريخی آقای ابتهاج عملکرد رضاخان را به مراتب  بنابراين براساس اين

همچنين ايشان در زمينه نگهداری از جواهرات . داند بارتر از ناصرالدين شاه می ذلت
مناسبت نيست به اين مطلب  بی« : گويد سلطنتی به عنوان سرمايه ملت ايران می

ه آغادمحمخان قاجار اشاره کنم که بعد از قتل نادرشاه و غارت جواهرات، هنگامی ک
رحمی شديد و حتی با قتل و شکنجه  سرسلسله قاجار به قدرت رسيد، با پيگيری و بی

آوری  کسانی که جواهرات غارت شده را مخفی کرده بودند، قسمتی از آنها را جمع
 . کرد

سالطين سلسله قاجار در تمام مدت سلطنت خود، با آنکه احتياج مبرم به پول داشتند و 
توانستند از راه فروش بعضی از قطعات اين جواهرات وضع مالی خود را  شايد می

 . بهبود دهند، هيچ يک دست به اين عمل نزدند
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عقيده من آنها به دليل معتقدات مذهبی فروش جواهرات سلطنتی را بديمن و شوم و  به
در همين حال آقای ابتهاج در مورد ) ١۶٠ص( . دانستند يک نوع خيانت در امانت می

مشرف نفيسی «: گويد اندازی رضاخان به برخی جواهرات سلطنتی می شايعه دست
وقتی وزير دارايی کابينه فروغی شد، رياست بانک ... از دوستان نزديک من بود 

 . در آن زمان فرزين وزير دربار شده بود. ملی را به من تکليف کرد و من هم پذيرفتم
ر اين باره با فروغی صحبت کرده و چند روز بعد، مشرف مرا خواست و گفت که د

فروغی گفته است حاال که تازه رضاشاه رفته و شايع است که مقداری از جواهرات 
شناسد در راس بانک ملی  را هم برده، شايد مصلحت نباشد جوانی را که کسی نمی

آنچه در اين زمينه مهم است اينکه آقای ابتهاج در ) ٧٠- ٧١صص(» .بگذاريم
ز مساله خارج ساختن برخی جواهرات سلطنتی توسط رضاخان خاطرات خود هرگ

شود که وی  کند، با آنکه فشار افکار عمومی در آن ايام، زمينه موجی می را نفی نمی
 .به اين پست منصوب نشود

آقای ابتهاج همچنين در نقل خاطرات خود از مذاکراتش با دمحمحسن ميرزا 
از رفتار و سکنات اين شخصيت قاجار  در تهران و پاريس) السلطنه احمدشاه نايب(

که  ١٣١۵در سال «: کند و جمالتی را عليه رضاخان از وی نقل می به نيکی ياد 
ميرزا را  برای مرخصی به پاريس رفته بودم، يک روز در خيابان ريولی دمحمحسن

 . از حال احمدشاه پرسيدم... او هم مرا شناخت و به طرف من آمد. ديدم و شناختم
ديديد اين « :ميرزا با تاثر زياد گفت دمحمحسن... کند خواند و استراحت می اب میگفت کت

آدم چطور ما را گول زد؟ قرآن مهر کرد و قسم خورد که وفادار بماند و آن وقت 
در همين حال آقای ابتهاج در مورد ) ٢۵- ٢۶صص(» .اينطور به ما خيانت کرد

ند که اعمال آنها در مقايسه با ک رضاخان و پسرش دمحمرضا مطالبی را عنوان می
به عنوان مثال در مورد . شوند اعتبارتر قلمداد می های دربار قاجار بسيار بی پلشتی

تقريبا يک ماه پس از اين جريان استيونز گزارشی در مورد « : گويد پهلوی دوم می
هايی از آن به شرح  دارد که قسمت های شاه در معامالت به لندن ارسال می فعاليت

شکی نيست که اشتهای همايونی در معامالت و دخالت در :... شود زير درج می
در واقع کمتر فعاليت اقتصادی ... های عمرانی تدريجا افزايش پيدا کرده است طرح

راه موفقيت در ... است که دست شاه و دوستان او و فاميلش رو به آن دراز نشده باشد
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هايی که حسن  ت، آن هم به وسيله داللاس) شاه(معامالت از طريق جلب حمايت او 
در اين . شود شهرتشان قابل بحث است و به اين ترتيب به تقاضای آنها اولويت داده می

وسيله  شود و شاه به نوع موارد منافع سلطنتی معموال به طور محرمانه تامين می
بهانيان و اند به از آن جمله. کند اشخاص و نوکرهايی که به آنها اطمينان دارد عمل می

 .برند اعضای فاميلش که آنها نيز به نوبه خود استفاده می
ها را در مورد اينکه چنين معامالتی از طريق رشوه به  من هيچگاه اين نوع داستان

دادم که فکر کنم اين  کردم و ترجيح می  شود جدی تلقی نمی شخص شاه انجام می
های  ولی تعداد روايتگيرد،  معامالت با دادن سهم مخفی و غيره صورت می

حدی زياد  های مستقيم و غيرمستقيم اعليحضرت يا مقربين و فاميل او به گيری رشوه
 )۴٣۴- ۴٣۵صص(» .است که ديگر ناديده گرفتن آنها غيرممکن است

اندوزی  همچنين در مورد ظلم و تعدی رضاخان به جان و مال مردم و ثروت
های بسياری در  های اقتصادی روايت وژهآور وی از اين راه و زدوبندها در پر سرسام

دکتر صنيع به تدريج در «: گويد جمله می  از آن. خاطرات آقای ابتهاج آمده است
کرد چون  مازندران امالکی خريد و هنگامی که رضاشاه امالک مردم را ضبط می

 ١٣٢٠حاضر نشد امالک خود را واگذار کند به زندان افتاد و پس از وقايع شهريور 
 )۴۵۴ص(» .ی که رضاشاه از ايران رفت از زندان آزاد شدموقع

اصوال «: گويد های عمرانی در دوره رضاخان می وی در مورد فساد در پروژه
عقيده او کليه کارهايی که در  به. رضاشاه به تمرکز کارهای عمرانی اعتقاد نداشت

بتکار و دستور عمل آيد بايد به ا راه اصالحات صنعتی و اقتصادی ايران الزم بود به
برد که پس از اتمام آن، هنگامی که  توان سد کرخه را نام جمله می از آن... او باشد 

ها به  خواستند مخزن سد را پر کنند معلوم شد بايد از همان آبی استفاده کنند که قرن می
مصرف مشروب کردن مزارع اطراف سد رسيده است و چنانچه بخواهند آن را 

شدند خشک  ها پيش از اين آب مشروب می     ُ              د، ق رائی که از قرنمصرف سد برسانن به
ای از کارهای ناصحيح در جای  عنوان مجسمه از اين رو سد کرخه به. خواهند شد
 . ماند خود باقی 

نمونه ديگر کارخانه قندچغندری بود که در شاهی نصب شد و پس از احداث معلوم 
ود ندارد و کارخانه را بعد از شد که در آنجا محل مناسبی برای کشت چغندر وج
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 )٣٠۴ص(» .تحمل خرج زياد، برچيدند و به اراک منتقل کردند
آهن از سوی  آقای ابتهاج همچنين در مورد انتخاب کرج برای احداث کارخانه ذوب

که هزينه چشمگيری صرف  رضاخان و توقف آن بعد از جنگ جهانی دوم در حالی
نده کنسرسيوم وارد مذاکره شدم او گفت که تاسيس وقتی با نماي«: گويد آن شده بود، می

آهن در کرج به اين دليل عملی نبوده که معادن شمال ايران به اندازه کافی  ذوب
گذشته از . کرده است آهن نداشته و فقط مصرف دو سال کارخانه را تامين می سنگ

 .آهن مناسب نبود های ذوب سنگ اين ناحيه برای مصرف کوره آن زغال
آهن انتخاب کرديد؟ جواب داد به ما  م چطور چنين محلی را برای ايجاد ذوبپرسيد

دستور داده است محل کارخانه بايد همين جا باشد و ما هم ناچار ) رضاشاه(گفتند شاه 
مصاديقی از اين دست که به دليل اخذ رشوه يا منافع ) ۴١٨ص(» .قبول کرديم

ست، در خاطرات آقای ابتهاج درباره های کالنی از ملت به باد رفته ا شخصی سرمايه
شود و ما در اينجا برای پرهيز از تطويل  دوران پهلوی اول و دوم بسيار يافت می

توان از نوع برداشت اين  گذريم، اما استنباطی که می بيش از حد بحث از آنها در می
کارشناس مالی و اقتصادی از سلسله پهلوی و قاجار داشت به طور مشهود برتری 

در آخرين فراز از اين نوشتار، ضمن تاکيد مجدد بر .ها است جارها نسبت به پهلویقا
گرانه  اين نکته که در مواضع آقای ابتهاج تناقضات آشکاری درباره حضور سلطه

شود، بايد خاطر نشان ساخت اين مساله بدون شک متاثر  بيگانگان در ايران ديده می
 . سياسی وی بوده استهای  از تعلقات فرهنگی و بعضا وابستگی

برای نمونه، آقای ابتهاج از يک سو سعی دارد خود را مخالف جدی استخدام يک 
به عنوان رييس کل دارايی ايران مطرح سازد، ولی » آرتور ميلسپو«آمريکايی به نام 

آيد که کامال در تناقض با  وزير برمی ای به نخست در همان حال در مقام ارائه توصيه
وزير گفتم حاال که دولت يک آمريکايی را آورده که  به نخست«: استموضع اول او 

ای داشته باشيد که با روحيه و  اصالحاتی انجام دهد بهتر است شما هم وزير ماليه
السلطنه با  دانستم که قوام من آن وقت نمی. ها آشنايی داشته باشد طرز فکر آمريکايی

ز آنگونه تناقضات که درگذريم بايد ا) ١١٢ص(» .استخدام ميلسپو مخالفت کرده بود
پژوهان  اذعان داشت خاطرات آقای ابتهاج اطالعات بسيار ارزشمندی برای تاريخ

دارد، زيرا برخالف بسياری از کسانی که اصوال خاطرات را برای تطهير خود بيان 
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، از ابتدا به نوعی صادقانه ٣٠کنند رييس سازمان برنامه و بودجه دهه  می
اش را به انگليس و سپس نوع نزديک شدنش را به  خود و خانواده های وابستگی
داند  کند؛ بنابراين خواننده دقيقا می ها در مقام رياست بانک ملی عنوان می آمريکايی

 . يابد ها دست می کند؛ بنابراين آسانتر به واقعيت خاطرات چه کسی را مرور می
ر محافل انگليسی و نيز محافل همچنين آقای ابتهاج به دليل مورد اعتماد بودن د

آخر اينکه وی . گرفته است ها قرار می گيری آمريکايی، در جريان بسياری از تصميم
دارای شأن علمی غيرقابل کتمانی نيز بود؛ بنابراين همانند بسياری از مديران دهه 

ها نبوده است، همين ويژگی است که بر اهميت  موم دست شاه و آمريکايی ۵٠و  ۴٠
تواند روشنگر بسياری از نقاط کور تاريخ  افزايد و می ت آقای ابتهاج میخاطرا

  )٢.(معاصر کشورمان باشد
  

 سرنوشت عبدالحسين ديبا در مالير
  

دراسناد وزارت خارجه آمريکا به  عبدالحسين ديبا در رابطه با جواهرات سلطنتی 
  :ی آورم اشاره شده است  که شرح زندگی و سرانجام سرنوشت اورا در اينجا م

در تبريز  ١٢۶٧الملك، در  عبدالحسين ديبا ملقب   به وكيل: دکتر باقرعاقلی می نويسد
خان وزير خلوت از اعيان و اشراف و مالكين عمده آذربايجان  پدرش تراب. تولد يافت

العلماء  عموهاى وى چون نظام. بود و در دربار مظفرالدين شاه مقامى شامخ داشت
ى  س از انجام تحصيالت مقدماتى در تبريز براى ادامهتبريزى، عبدالحسين پ

هاى اقتصاد و علوم سياسى درس خواند و  تحصيالت به اروپا اعزام شد و در رشته
پس از فراغت از تحصيل، به سمت اتاشه افتخارى در سفارت ايران در پاريس 

 چند سالى در پاريس اقامت داشت تا به ايران بازگشت و چون. مشغول خدمت شد
غالب منسوبين نزديك او در وزارت امور خارجه مصدر مقامات حساس بودند، او 

چندى هم در . هم با سمت قنسولى به بادكوبه رفت و مدتى در آن سمت باقى بود
. كرد و بعد به تهران بازگشت استانبول اقامت داشت و كنسولگرى ازمير را اداره مى

ه وزارت ماليه انتقال يافت و به چندى در وزارت خارجه مصدر خدماتى بود تا ب
بعد از خلع قاجاريه و سلطنت رضاشاه كه مآال . رياست اداره امتيازات منصوب شد
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تيمورتاش به وزارت دربار منصوب و مرد قدرتمند ايران شد، نظر به سوابق دوستى 
 .و نزديكى با ديبا، او را به دربار پهلوى برد و رياست محاسبات دربار را به او سپرد

ضمنا تيمورتاش و ديبا آنقدر به هم نزديك شدند كه شب و روز را با هم به سر 
تيمورتاش به هيچ ميهمانى يا مسافرت داخلى و خارجى بدون حضور ديبا . بردند مى
اين نزديكى . ى او به اروپا، ديبا همراه او بود در تمام مسافرتهاى ساليانه. رفت نمى

ش كار دارند به او متوسل شوند و او نيز حاجت شد افرادى كه با تيمورتا موجب مى
 .كرد آنها را برآورده مى

ى هفتم و هشتم مجلس شوراى ملى، ديبا با كمك تيمورتاش به وكالت مجلس  در دوره
دانست كه در جلسات  شوراى ملى انتخاب گرديد ولى شان خود را باالتر از اين مى

ار مشغول كار بود و مقام و مجلس شوراى ملى شركت كند و در همان وزارت درب
اين نزديكى و تقرب به تيمورتاش كه . موقعيت ممتازى براى خود بوچود آورده بود

طبعا نزديكى به شاه بود، موجب گرديد براى انجام بعضى از تقاضاهاى ارباب 
ى  وقتى ستاره. كن تيمورتاش شده بود رجوع، وجوهى گرفته و تقريبا ديبا كارچاق

حال افول قرار گرفت، رضاشاه اول عبدالحسين ديبا را اخراج  بخت تيمورتاش در
كرد و به جرم اخذ رشوه از شخصى به نام اميرمنصور فرزند سپهدار رشتى براى 

. سرانجام محكوم به ده ماه حبس مجرد شد. وكالت مجلس او را به محاكمه كشيدند
ى دوران  تمهپس از خا. براى طى دوران محكوميت به زندان مالير انتقال يافت

 ۵١در سن  ١٣١٨محكوميتش آزاد نشد و سالها در زندان باقى ماند تا اينكه در سال 
شرح حال رجال سياسی و «دکتر باقر عاقلی   )١(.سالگى در زندان مالير جان سپرد

 - نشر گفتار باهمکاری نشر علم  - چاپ اول  - ،جلد دوم » نظامی معاصر ايران
  ۶٩١ - ص   -  ١٣٨٠

  
 

اينگونه   سرنوشت عبدالحسين ديبا در مالير نی در مقاله ای پژوهشی بنامحسين کاشا
  :شرح می دهد

. از كساني كه به دست مأموران رضاشاه خفه شد و به قتل رسيد، عبدالحسين ديبا بود 
قبل . عبدالحسين ديبا نماينده مجلس شوراي ملي و رئيس محاسبات وزارت دربار بود
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با . محسوب مي شداز محارم نزديك رضاشاه از آنكه مورد غضب واقع شود 
تيمورتاش او را به اتهام اخذ رشوه از . تيمورتاش وزير دربار هم دوستي نزديكي داشت

كار بركنار كرد و به دستور وي مجلس هشتم شوراي ملي ديبا را سلب مصونيت 
مير ديبا در زير شكنجه هاي شديد شهرباني به ناچار اقرار كرد كه از ا. سياسي كرد

تومان اخذ كرده است تا ترتيب  ٢٠٠٠منصور فرزند سپهدار اعظم رشوه اي به مبلغ 
به هرحال، . انتخاب او را از حوزه انتخابيه رشت به نمايندگي مجلس شوراي ملي بدهد

 .٢ديبا در دادگاهي كه به همين منظور تشكيل شده بود به ده ماه حبس تأديبي محكوم شد
لك فرزند فضل هللا خان وكيل الملك وزير حكومت و برادر عبدالحسين ديبا وكيل الم

ديبا در ايران و پاريس تحصيالتي كرده بود و تا . كوچكتر حشمت الدوله واالتبار بود
پيشخدمتي شاه، رياست محاسبات : زمان محكوميتش مشاغل زير را عهده دار شده بود

. ل ايران در باطوممركز كنسولي ايران در تفليس، رئيس محاسبات خزانه و كنسو
ق در تبريز متولد شد  ١٣٠۶ديبا در سال . عبدالحسين ديبا به چند زبان خارجي آشنا بود

سال سن داشت در شهر مالير به دست  ۵۴شمسي در حالي كه فقط  ١٣١٧و در سال 
 ٣.مأموران شهرباني به قتل رسيد و در همان جا دفن شد

أديبي اش به دستور مختاري رئيس وقت عبدالحسين ديبا پس از پايان ده ماه حبس ت
به زندان مالير منتقل  ١٣١۶شهرباني كماكان در زندان باقي ماند و در اول ارديبهشت 

دادستان ديوان . به دست مأموران شهرباني به قتل رسيد ١٣١٧خرداد  ٢۶شد و در 
ئه ارا) پس از سقوط رضاشاه(كيفر در گزارشي كه به دادگاه و جنايتكاران شهرباني 

 :مي دهد به شرح زير بر نقش مأموران شهرباني در قتل عبدالحسين ديبا اشاره مي كند
 رياست دادگاه هاي ديوان كيفر كاركنان دولت

ساله، داراي عيال و اوالد، مسلمان، تبعه  ۵٩ياور دمحمكاظم جهانسوزي پسر دمحمحسين، 
ور شهرباني، رئيس عودالجان، كوچه آبشار، پاي ٩ايران، اهل و ساكن تهران، بخش 

ساله، داراي زن و  ۴۵محمود فدوي پسر رمضان،  ٢پيشين شهرباني مالير و رسدبان 
فرزند، مسلمان تبعه ايران، اهل اصفهان، ساكن تهران رئيس پيشين زندان مالير و 
عسگر فروتن پسر حسين، چهل وشش ساله، داراي عيال و اوالد، مسلمان، تبعه ايران، 

مدان، رئيس پيشين آگاهي و هادي نظمي پسر حسن، چهل وپنج اهل تهران، ساكن ه
ساله، داراي زن و فرزند، مسلمان، تبعه ايران، اهل و ساكن مالير، سرپاسبان سابق 
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فتح هللا چوبين پسر اسدهللا، چهل دوساله، داراي زن و  ٢شهرباني مالير و سرپاسبان 
ان پيشين شهرباني مالير، به فرزند، مسلمان، تبعه ايران، اهل و ساكن مالير، پاسب

معاونت ركن الدين مختار فرزند كريم، داراي زن و فرزند، مسلمان، تبعه ايران، اهل و 
ساله، رئيس پيشين اداره كل شهرباني كه همگي به  ۵٠ساكن تهران، خيابان بوعلي، 

 را) وكيل الملك(دستور دادستان كيفر در بازداشت مي باشند، مرحوم عبدالحسين ديبا 
 .در مالير كشته اند ١٣١۶خردادماه  ٢۶در شب 

شرح قضيه و داليل آن، طبق رسيدگي هايي كه به عمل آمد، اين است كه طبق دستور 
١۶- ٣٢٨١تلگرافي شماره  ٢ به امضاء سرپاس مختار به عنوان شهرباني مالير،  ١

سين ديبا عبدالح«: عين عبارت تلگراف نامبرده اين است. ديبا به مالير اعزام مي شود
مشاراليه بايد در زندان . از زندان مركزي تحت الحفظ به زندان آنجا انتقال داده مي شود

مأمورين مخصوص .       ً                                                  منفردا  توقيف و حتي با زندانيان آنجا هم تماسي نداشته باشد
طرف اطمينان براي مراقبت او در زندان بگماريد و نهايت مواظبت را بكنيد كه به هيچ 

خارج نداشته و همچنين پيغام به خارج ندهد و از انتقال مشاراليه به آنجا وجه مكاتبه با 
هركس از شما سؤال كرد تكذيب . كسي حتي مأمورين دولت هم نبايد اطالع پيدا كنند

 .كنيد و از مراقبت او غفلت نكنيد كه موجب مسئوليت شديد خواهد بود
از حقوقي كه حتي زندانيان  ديبا به شرح مندرج در دستور مختار در مالير زنداني و

كه  ١٣١٧خرداد  ٢۶تا شب . طبق آئين نامه هاي مصوبه داشته اند، محروم مي گردد
 ۴.به دست متهمين نامبرده در صدر ادعانامه كشته مي شود

ولي هللا شادمان، پاسباني كه در زمان قتل ديبا در شهرباني مالير كشيك مي داد، براي 
ان شهرباني در محل شهرباني مالير عبدالحسين ديبا را دادگاه توضيح داد كه مأمور
شادمان ديده ها و شنيده هاي خود را از واقعه قتل ديبا به . خفه كرده به قتل رسانده اند

 :شرح زير به دادگاه ارائه داده است
در دو سه سال پيش، يك شب فتح هللا چوبين سرپاسبان وكيل كشيك شهرباني بوده، بنده 

نصف شب بود  ١٢ساعت . آنجا بوده و خدمت داشتم و پاس بخش بودمهم در آن شب 
فتح هللا خان بنده را بيدار كرد كه بيا موقع كشيك توست؛ تحويل . كه بنده خوابيده بودم
 .بگير كه من بخوابم

گفت دفتر كشيك را مهر كن و مراقب باش چون كه رئيس . كشيك را از او تحويل گرفتم
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هوشيار باش كه خواب نروي و چرت نزني . به زندان رفته هم آمده و با لباس شخصي
 .برايت مسئوليت پيدا شود

در اطاق نگاه كردم ديدم . بنده تازه نشستم پشت ميز، ديدم يكي با شالق زد به شيشه
بنده را صدا كرد بيرون؛ گفت چوبين را بگو . رئيس شهرباني، ياور جهانسوزي، است

به من گفت تو برو دم در شهرباني . جهانسوزي استچوبين را صدا كردم ياور . بيايد
در همان موقعي كه . اگر كسي عارض و معروض آمد برگردان و بگو صبح بيايند

رئيس شهرباني بنده را خواست بفرستد دم در كه مراقب باشم كسي نيايد، ديدم ديبا 
نشسته است توي اطاق رئيس شهرباني، همان اطاقي كه نزديك در زندان است و 
فروتن رئيس آگاهي هم نشسته است پشت ميز و دارد از او تحقيقات مي كند و ديدم كه 

ياور جهانسوزي و نايب فدوي هم دم در اطاق ايستاده بودند و . پايش هم پابند داشت
هادي نظمي وكيل كشيك . فدوي دستهايش پشت سرش بود و يك دستمالي دستش بود

نده را فرستادند دم در ايستادم و به طوري كه ب. زندان هم پايين پله ها ايستاده است
رفتم خدمتشان كه . عرض كردم بعد از نيم ساعتي چوبين آمد كه رئيس ترا مي خواهد

بنده ديدم كه ديبا را انداخته اند و فدوي و . چه فرمايشي داريد؟ با چوبين هم رفتيم آنجا
 .فروتن و هادي خان افتادند رويش

فتح هللا هم . اطاق شديم، جهانسوزي به فتح هللا گفت كمك كنبنده و فتح هللا كه وارد 
در همين موقع ياور . بنده ديدم دوال شد. رفت، نمي دانم سرش را گرفت يا دستش را

جهانسوزي به من گفت برو زود تابوت و مرده شور را خبر كن بيايد و تابوت را 
طالع دادم كه تابوت حاضر بنده آمدم به جهانسوزي ا. خودت بياور؛ فقط من بدانم و تو

جهانسوزي به فدوي گفت برو ببين كارش تمام . ديدم همگي توي حياط ايستاده اند. است
يك پاي . بنده كه وارد شدم. رفت توي اطاق و برگشت گفت تمام است. است يا نه

فدوي هم يك پايش را گذاشته بود روي سينه ديبا يك . جهانسوزي به گرده ديبا بود
هادي نظمي هم شانه هاي ديبا را گرفته بود؛ فروتن . گلو و دهان ديبا بود دستش هم به

چوبين هم وقتي وارد اطاق شد و رئيس گفت برو كمك كن . هم روي پاهايش نشسته بود
 ۵.رفت آن طرف سر ديبا نمي دانم سرش را نگهداشت يا دستش را
انه اي در زندان مالير عبدالحسين ديبا قبل از كشته شدن زندگي بسيار خفت بار و فقير

عمر مي گذرانيد و وقتي اجازه خواسته بود تا با » با نهايت سختي و ذلت«داشت و 
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فروش قرآن خطي و انگشتري اش اندك تغييري در خورد و خوراكش بدهد، رضاشاه 
مگر آنجا مهمانخانه است كه مي «ضمن مخالفت با اين خواسته تصريح كرده بود كه 

 ۵.»بايد آنقدر بماند تا بميرد خواهد خوش بگذراند؛
هللا مراد يوسفي سنندجي، پاسبان ديگري كه شب قبل از حادثه قتل ديبا در شهرباني 
مالير نگهبان كشيك بود، دانسته هاي خود درباره چگونگي و كيفيت قتل عبدالحسين 

 :ديبا به دست مأموران شهرباني رضاشاه را براي دادگاه چنين شرح داده است
من اطالع دارم مرحوم عبدالحسين ديبا را در شهرباني مالير كشتند و تفصيل  آنچه كه

                                                                           ً     آن از اين قرار است كه يك شب كه كشيك بنده بود و در اطاق نگهباني بودم، تقريبا  نيم 
ساعت بعد از نصف شب بود كه خوابيده بودم، ياور جهانسوزي، رئيس شهرباني؛ 

وي، رسدبان يك در حالتي كه گيوه در پا عسكر فروتن، رئيس آگاهي؛ سيد محمود فد
عسكر . فدوي و جهانسوزي رفتند درب زندان توقف كردند. داشته، آمدند باالي سر بنده

فروتن به بنده گفت بدون اينكه كسي بفهمد قراول در شهرباني را بكن توي يك اطاق 
هرچه برايت . مدرش را ببند و كمك كن يك نفر را بياوريم اينجا، مي خواهيم از بين ببري

من خيلي . يك دست بند هم دست عسكر فروتن بود. مي گيرم و انعام هم مي دهيم
اصرار كردم كه كيست كه مي خواهيد از بين ببريد؟ گفت حاجي آقا است و مقصود از 

گفتم . حاجي آقا ديبا بود كه در شهرباني بين خودمان اسمش را حاجي آقا گذاشته بوديم
د من بروم؛ خودتان مي دانيد واال پايور نگهباني بنده هستم و تمام كشيك را تحويل بگيري

رفت آهسته . من نمي گذارم چنين كاري بكنيد. شهر و مردم طبق دفتر تحويل بنده است
به جهانسوزي، رئيس شهرباني، مطلب را گفت او هم آمد باالي سر بنده و دو سه تا 

آن شب گذشت فردا . در رفتند بيرون فحش به بنده داد و شالقي هم زد به سر من و از
ساعت هشت صبح عسكر فروتن باز من را صدا كرد توي اطاق خودش و گفت ديشب 
ما با شما شوخي كرديم خواستيم ترا امتحان كنيم، اگر اين حرفها از دهانت بيرون بيايد 

شب بعد كه آمدم نصف شب بروم گشت وقتي رسيدم دم شهرباني ديدم . اعدام مي شوي
ساعت تقريبا يك و نيم بعد از نصف شب بود؛ رفتم توي . ول دم شهرباني نيستقرا

شهرباني پشت درخت بيد به اطاق رئيس نگاه كردم ديدم عسكر فروتن و جهانسوزي و 
فدوي توي اطاق هستند و يك جنازه را كه دستهايش هم بسته بود توي گوني مي تپاندند 

ك را تحويل گرفتم ديدم اغلب پاسبانها صبح كه آمدم كشي. وحشت كنان آمدم بيرون
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چشمهاشان اشك آلود است و خداداد پاسبان كه مصدر ديبا و قراول بود، آمده سر خدمت 
شهرت بين حبسيها افتاده بود كه مدعي العموم . و در اطاق ديبا توي زندان بسته است

ها را به خط جهانسوزي فرداي آن روز همه پاسبان. تهران شب آمده و ديبا را برده است
كرد و گفت اگر يك موقعي كسي اسرار اداري را دروغ يا راست فاش بكند، اعدام مي 

ولي در حضور همه آنها به من رو كرد و گفت اگر تو . شود و بايد همه محرم باشيد
 ۶.درويش علي هستي من اوالد شمرم ترا دربه در مي كنم كه متمردي

ال در همان نيمه شب ترتيب غسل و شست بالفاصله پس از قتل ديبا، سيد جعفر غس
وشوي او را داده قبل از آنكه آفتاب طلوع كند، جنايتكاران شهرباني جسد را به خاك 

 :سپردند
من گفتم شب نمي شود؛ بماند . به من گفتند اين مرده را ببر بشوي: سيد جعفر مي گويد

نگاه من حاضر آ. فضولي مكن؛ پدرت را درمي آورم: ياور جهانسوزي گفت. تا صبح
گويا اول بنا بود با كيسه بدون (شده و چهار نفر پاسبان مرحوم ديبا را از كيسه كشيده 

جهانسوزي و . در تابوت نهاده حمل نمودند، به غسالخانه رسيديم) تشريفات دفنش كنند
من عمل شستشو را انجام دادم و آفتاب نزديك . فدوي و فروتن هم با ما تا غسالخانه آمدند

سيد جعفر در پاسخ بازپرس كه از او پرسيده . طلوع كند كه به دفن مبادرت نمودند بود
فقط روي او سياه بوده ولي بدنش : بود آيا عالمات و آثاري در بدن او بود، پاسخ داد

 ٧.مثل بلور سفيد بود
روز پس از قتل ديبا، شهرباني شايع كرد كه ديبا در انتقال به زندان كرمانشاهان سكته 

و براي اين كه پاسبانان و مأموران مطلع شهرباني از واقعيت . ه و درگذشته استكرد
امر اسرار آن قتل فجيع را مكتوم داشته به جايي بروز ندهند از اعتبارات سري 
شهرباني مبلغ سيصد تومان ميان آنان تقسيم شد و ياور جهانسوزي در هشداري 

تهديد كرد كه هرگاه كمترين اطالعي  شديداللحن مأموران حاضر در شهرباني مالير را
  )٣(٨.خواهند شد» اعدام«در اين باره انتشار دهند 
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   :توضيحات و مآخذ   

 
 
 ١٠٢شماره  - ١٢ها، سال  خواندني: به نقل از -  ١
    ٢١٩۴شماره  -   ١٣٨٩/٠٧/١۴ - روزنامه دنيای اقتصاد  -  ٢
 سرنوشت عبدالحسين ديبا در مالير -  ٣
  :پانوشت ها* 
 - ،جلد دوم » شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران«دکتر باقر عاقلی  - ١ 

  ۶٩١ - ص   -  ١٣٨٠ - نشر گفتار باهمکاری نشر علم  - چاپ اول 
 ٨٠٠- ٧٩٩همان، صص  - ٢
و جهانگير موسوي زاده، پيشين، جلد اول، صص  ٨٢٩- ٨٠٠همان، صص  - ٣

١٢٠ - ١١٣ 
 ١٧۵، ص ۵حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، ج  - ۴
 ١٧۶همان ص  - ۵
 ١٩۶- ١٩۵، صص ١جهانگير موسوي زاده، پيشين، ج  - ۶
 ١٧٩ - ١٧٨، صص ۵و حسين مكي، پيشين، ج  ١٩٨ - ١٩٧همان، صص  - ٧
 ١٧٧، ص ۵حسين مكي، پيشين، ج  - ٨
 ١٩٩ - ١٩٨، صص ١جهانگير موسوي زاده، پيشين، ج  - ٩
  ) ١۶/٢/١٣٨٧به نقل از روزنامه کيهان(سايت مالير زيبا  : منبع* 
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   پنجمفصل 
  

چگونه ميراث ملی ايرانيان را تاراج ...فرانسه، آمريکا و انگليس و
 کردند؟
  

نخستين امتياز رسمی انحصار حفاری در تمام ايران که از طرف دولت ايران به «
هجری  ١٣١٢ذی القعده سال  ١۶يک دولت ديگر داده شده، امتيازی است که در 

خورشيدی از طرف ناصرالدين شاه قاجار به  ١٢٧۴ديبهشت ار ١٢قمری برابر با 
 .دولت فرانسه داده شد

پس از کاوش های مارسل ديوالفوا و هيئت همراهش در شوش، مقامات فرهنگی 
دولت فرانسه، مخصوصا مسئوالن موزه لوور، پی به اهميت تپه های باستانی 

امتياز ويژه ای حفريات خوزستان به ويژه شوش بردند و درصدد برآمدند تا با کسب 
فرانسويان با توجه به مفاد هشت گانه اين قرارداد در واقع . در اين محل را ادامه دهند

امتياز انحصار کاوش های باستان شناسی در ايران را به بهای ده هزار تومان 
در فصول اين قرارداد هيچ گونه حقی برای ايران درنظر گرفته . خريداری کردند

 .نشده بود
در برابر اين التفات مخصوص ملوکانه که : "فصل هشتم اين قراداد آمده است در

دولت قوی شوکت اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهی دام سلطانه به خواهش 
دولت فرانسه نموده اند، دولت فرانسه ده هزار تومان حضور مبارک بندگان 

 ."اعليحضرت اقدس معظم تقديم خواهد نمود
در يازده فصل جديد تنظيم شد که از  ١٢٧٩مرداد  ٢٠رارداد در پنج سال بعد، اين ق
  طبق قرارداد جديد . يادآوری می شود" قرارداد مظفرالدين شاه"آن گاهی با عنوان 
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سال به دولت  ۶٠امتياز انحصار کاوش های باستان شناسی در تمام ايران به مدت 
 .فرانسه واگذار گرديد

خورشيدی، مجلس شورای  ١٣٠۶مهر  ٢۵سال پس از اين قرارداد سرانجام در  ٢٧
ملی وقت در دوره پنجم قانون گذاری، اين قرارداد را به طور مشروط کان لم يکن 

از زمان لغو اين قرارداد بود که مطالعات . تلقی و مفاد آن را غيرقانونی اعالم کرد
برای رسيدگی به امور " اداره عتيقات"باستان شناسی ايران وارد مرحله شده و 

  )  ١(».باستان شناسی تاسيس شد
 
خاورميانه به « :»غارت بزرگ «بنوشتۀ علي فتحعلي آشتياني در مقالۀ تحقيقی ◀

خاطر برخورداري از ثروتهاي طبيعي و ارزش راهبردي آن، از دير باز طرف 
نهرين، مصر و ايران به اين منطقه بويژه بين ال. توجه قدرتهاي استعمارگر بوده است

واسطه وجود آثار باستاني و مصنوعات و عتيقه جات بهانه اي براي تردد و تجمع 
آثار ياد شده، نشانه تمدنهاي کهن و غني مردمان اين سرزمين . غربيان فراهم کرد

 .است و همواره موجب رشک و حسد کشورهاي غربي بوده است
نوشته دکتر دمحم قلي مجد، ) ١( ١٩۴١تا  ١٩٢۵کتاب غارت آثار باستاني ايران از 

اثري تحقيقي درباره شيوه هاي نفوذ دولتهاي غربي در ايران براي کسب امتيازات 
استثماري از دولتمردان بي اطالع و سست عنصر اين کشور است تا با سوء استفاده 

ين از نيازهاي آنان و بهره گيري از روشهاي فريب و ارعاب، آثار باستاني اين سرزم
. را به سرقت برده، هزينه هاي غارتگري خود را نيز از جيب ملت ايران بپردازند

محور نگارش اين کتاب، حوادث دوران حکومت استبدادي رضا شاه است که با 
تمرکز بر فعاليتهاي پيدا و پنهان باستان شناسان غربي در ايران، عمدتا از مستندات 

  . ريکا براي افشاگري بهره برده استموجود در بايگاني وزرات امور خارجه آم
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در نه فصل  ١٩۴١تا  ١٩٢۵کتاب غارت بزرگ آثار باستاني ايران از 
  :تدوين شده است

 
 مقدمه: فصل اول
 آرتور آپهام پوپ و مصنوعات هنري ايران: فصل دوم
:  ١٩٣٠ـ ١٩٢٣گشايش درهاي ايران به روي باستان شناسي خارجي، : فصل سوم

 .١٩٣٠ستاني مصوب قانون آثار با
 هجوم موزه هاي آمريکايي به ايران: فصل چهارم

 گسيل هيئت باستان شناسي موسسه خاورشناسي به تخت جمشيد: فصل پنجم
 فشار آمريکا و تسليم ايران: فصل ششم
 سر پرست جديد هيئت باستان شناسي تخت جمشيد و امتيازگيري جديد: فصل هفتم

 گي در روابط ايران و آمريکاطياره ي اشميت و آشفت: فصل هشتم
 )  ٢(روايت فريب و تحميل:  ١٩۴١ـ  ١٩٣٧: مرحله نهايي: فصل نهم

تاراج  بزرگ،آمريکا  و غارت ميراث «در اينجا چهارفصل از کتاب پژوهشی کتاب 
به قلم  دکتر دمحم قلی مجد را در اختيار خوانندگان »  ١٣٠۴ – ١٣٢٠فرهنگی ايران 
  :قرار می دهم 

   
    

   همقدم
  
 در النهرين بين و ايران مصر، به دانمارکی بزرگ محقق نيبور، کارستن سفر با

 و ايران شناسی باستان به ها غربی توجه ميالدی ١٧٧٠ تا ١٧۶٠ سالهای فاصله
 های سرزمين سفرنامه« عنوان با محقق اين کتاب اهميت. شد جلب نزديک خاور
 سه نيبور. است جمشيد تخت های نوشته سنگ از او دقيق استنساخ خاطر به »عربی
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) ١.(گذاشت را گمشده های زبان رمزگشايی پايه و کرد شناسايی را مجزا الخط رسم
 باستانی آثار به دستيابی برای) ها آمريکايی بعدها و( ها اروپايی جدی تالش آغاز

 ها اروپايی تالش گفت خواهيم که همانگونه) ٢.(گردد برمی ١٧٩٨ سال به مصر
 بر اما. نشد دنبال چندان النهرين بين های گنجينه به دستيابی برای ها وآمريکايی

 های زبان و خط از رمزگشايی سر بر سختی رقابت ابتدا همان از ايران، در عکس
 گئورگ نام به آلمانی محققی. درگرفت جمشيد تخت های نوشته سنگ مختلف

 های پيشرفت به زمينه اين در ١٨٠٢ سال در) ١٨۵٣ - ١٧٧۵( گروتفند فردريش
 آغاز ميالدی ١٩ قرن اول دهه از امر اين به ها انگليسی عالقه. يافت دست مهمی

 عالقه شناسی باستان به که) ١٨٧٨- ١٨٢١( ريچ جيمز کلوديک ١٨٠٨ در. شد
 هنری نام به ديگری انگليسی. شد بغداد در انگلستان سياسی نماينده داشت، وافری

 دسترس از دور و مشهور نوشته سنگ تتوانس«) ١٨٩۵- ١٨١٠( راولينسون. سی
 ۵١۶ سال در که را کرمانشاه غرب کيلومتری سی در واقع بيستون بزرگ صخره

 نوشته سنگ اين. کند ترجمه و استنساخ بود، شده حکاکی زبان سه به و ميالد از قبل
» ) ٣.(کند می بيان تخت و تاج به رسيدن برای را ايران پادشاه داريوش نبرد داستان

 منتشر را باستان فارسی ميخی خط از رمزگشايی نتايج راولينسون ١٨٣٧ سال در
 خواندن برای حلی راه هينکس ادوارد نام به ايرلندی کشيشی بعد سال ١٠ حدود. کرد

 به علمی داليل با ها ترجمه اين درستی ١٨۵٧ در. داد ارائه باستان فارسی الفبای
 باستان زمينه در انگليسی پيشگامان يناول از هم چرچيل و الفتوس) ۴.(رسيد اثبات

 هخامنشی کاخ و رفتند شوش به ١٨۵٠ سال در بار نخستين برای آنان. بودند شناسی
 رياست به ١٨٨۴ سال در فرانسوی هيأتی اعزام زمان تا که کردند کشف را بزرگی
 از بعد، سال ۴۵ يعنی ١٩٢٧ سال تا) ۵.(نشد انجام آنجا در خاصی فعاليت دياالفوآ

 می فعاليت شناسی باستان زمينه در درايران فرانسه فقط اروپايی های قدرت يانم
 .کرد
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 ايران به فرانسوی شناسی باستان هيأت اعزام

 
 تهران در فرانسه سفارت حمايت با فرانسوی دياالفوآ آگوست مارسل ١٨٨٢ سال در

 شاه ناصرالدين از را شوش باستانی های محوطه در کاوش انحصاری امتياز
 که اشيائی از نيمی و جواهرات همه که بود شده تصريح امتياز اين در) ۶.(گرفت
 به جين همسرش و دياالفوآ. گيرد قرار ايران دولت اختيار در بايد شود می يافت

 به شوش در سال دو مدت به هوسی و بابن های نام به ديگر فرانسوی دو همراه
 ماه در. کردند منتقل پاريس به و کشف نیفراوا اشيای مدت اين در و پرداختند کاوش

 را ايران سراسر در باستانی آثار کشف انحصاری حق فرانسه دولت ١٨٩۵ می
 تقسيم دسته دو به ايران تاريخی آثار های بازمانده و بناها پيمان اين اساس بر. گرفت

 مانند که آمد می دست به شوش منطقه از خارج که باستانی آثار نخست،: شد می
 شوش منطقه در شده پيدا باستانی آثار ديگری، و شد؛ می رفتار آنها با دياالفوآ تيازام
 زمانی محدوديت هيچگونه امتياز اين. آمد می در فرانسه دولت تملک به همه که

 ايران به را مورگان دو. ام. جی کنت فرانسه دولت امتياز اين گرفتن از پس. نداشت
 دو ١٨٩٨ سال در. کرد می کار مصر در که بود معروف شناسی باستان او. فرستاد

 می عيالمی زبان و بود آشنا ايران فرهنگ با که شيل نام به کشيشی همراه به مورگان
 شناسی باستان های کاوش به شوش در سال چهار مورگان دو. رسيد شوش به دانست

 بود باستانی اثر ۵٠٠٠ که او های يافته. گرفت کار به را کارگر ١٢٠٠ و پرداخت
. شد داده جای لوور موزه ايران سالن در و شد فرستاده پاريس به بسته ١٨٣ در

) ٧.(شد گذاشته نمايش به پاريس ١٩٠٠ نمايشگاه در او اوليه های يافته برخی
 حمورابی لوح است کرده منتقل فرانسه به مورگان دو که ای قطعه ترين معروف

 از قبل قرن سی در ايران اجرايی قوانين مجموعه که« است عيالم و کلده پادشاه
ً حقيقتا   کشفياتی« مورگان دو های يافته. »است بوده هجرت  پيش بخش از آور شگفت       

 دو و بوده شوش تاريخی شهر پايتختش که است عيالم نام به ايران تاريخی از
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) ٩.(»است زده تخمين مسيح ميالد از پيش سال ٨٠٠٠ حدود را آن پيشينه مورگان
 ولی داد انجام نيز شده واقع تهران نزديک که ری، در کمتری های وشکا مورگان دو

 .بود متمرکز شوش بر او کار
 
 

 فرانسه و ايران ١٩٠٠ پيمان
 

 امضا پيمانی پاريس از بازديد حين در ١٩٠٠ آگوست ١١ تاريخ در شاه مظفرالدين
 به ايران در شناسی باستان های کاوش دائمی و انحصاری حق آن اساس بر که کرد

 دلکس. اس فرانسه، خارجه امور وزير فرانسوی کننده امضا. گرديد اعطا فرانسه
 ديرباز از که آميزی مودت روابط به نظر«: که بود آمده پيمان اين مقدمه در. بود

 کشور دو اين بين که قراردادی به توجه با و است؛ داشته وجود فرانسه و ايران ميان
 به توجه با نيز و است؛ شده بسته) ١٨٩۵ مه ١٢( ١٣١٢ القعده ذی ١۶ تاريخ در

 حق ايران دولت ،١٣١۵ االول جمادی تاريخ در شاه مظفرالدين اعليحضرت دستخط
 می واگذار فرانسه جمهوری دولت به را ايران سراسر در کاوش دائمی و انحصاری

 اين در مذکور قرار از مکشوفه اشيای و مطالعه و تحقيق کار، شرايط ترتيب. کند
 به ايران سراسر در کاوش اجازه فرانسه نمايندگان« اول ماده اساس بر. »است پيمان

 به بايد آنها. دارند را مسلمانان های آرامگاه و ها مسجد مانند مقدس های مکان جز
 آداب اين با مغاير که رفتاری هيچ و بگذارند احترام ايرانی های سنت و ورسوم آداب
 ذکر دوم ماده در شد می انجام آنها در کاوش که ناطقیم شرايط» .ندهند انجام باشد
 که ای نقره و طال اشيای همه ارزش به که شود می متعهد فرانسه دولت«: بود شده
 مکشوفه اشيای همه. کند تقديم پول ايران خزانه به شود می يافت ها کاوش طول در

 دولت لکمايم وجه پرداخت بدون که شوش، در شده پيدا اشيای از غير ديگر،
ً متساويا   شود، می حساب فرانسه  پنج ماده طبق بر» .شود می تقسيم دولتين ميان        

 مذهبی بناهای های نوشته سنگ و هنری آثار از عکاسی يا نقاشی حق ها فرانسوی
 از را خود قصد فرانسه دولت هرگاه«: ششم ماده طبق بر. نداشتند را مسلمانان

 يک ايران دولت دارد، اعالم ای نقطه رد شناسی باستان و کاوش عمليات اجرای
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 در مواظبت نماينده اين وظيفه. کرد خواهد آنان همراه کرده تحصيل و فهيم نماينده
 انجام در آنان به کمک و آنان امنيت تضمين و فرانسوی محققان شئون و احترام حفظ
 ویفرانس هشتم ماده اساس بر» .بود خواهد قرارداد اجرای حسن بر نظارت و امور

 گمرکی بازرسی مورد آن از خروج و کشور به ورود هنگام در آنها سفر وسايل و ها
 در      ً مشخصا   که قبلی نامه موافقت هر قرارداد اين طبق بر همچنين. گرفتند می قرار
 )١٠. (بود اعتبار بی و باطل بود، نشده ذکر قرارداد اين
 

 مورد پهلوی دوره در بود شده اعطا ١٩٠١مه در که دارسی امتياز مانند پيمان اين
 دارسی امتياز ام، داده توضيح ديگری کتاب در که گونه همان. شد واقع شديد انتقاد
 نيز، ١٩٠٠ آگوست ١١ پيمان ترتيب، همين به) ١١.(داشت ايران برای زيادی سود
 با. بود خارجيان تاراج برابر در تاريخی آثار از محافظت برای مؤثر ابزاری    ً عمال  
 سلب دول ديگر از را امتياز اين ايران دولت فرانسه دولت به انحصاری زامتيا دادن
 ايران خاک در جنگ و اول جهانی جنگ سبب به١٩١٨ تا ١٩١۴ سال از. کرد

 در خود اشغال به را ايران ١٩١٨ سال در انگلستان. نداشت وجود کاوش  امکان
. بچشد را شناسی استانب زمينه در موفقيت اين طعم که نداد اجازه فرانسه به و آورد

 فرانسويان مقتدرانه سلطه عليرغم نيز و شناسی باستان انحصار امتياز داشتن عليرغم
 تا ١٩٠٠ های سال فاصله در فرانسويان النهرين، بين در شناسی باستان عرصه در

 بود شده موفق ايران      ً ظاهرا  . ندادند انجام ايران در شناسی باستان کار هيچ ١٩١۴
 کهن های گنجينه ترتيب بدين و بگيرد دوره اين در را فرانسويان ایه کاوش جلوی

 در کاوشی هيچ    ً عمال   چون شد؛ محافظت فرانسويان انحصار با خوبی به ايرانيان
. نگرفت انجام بود شده اعطا فرانسه به انحصاری امتياز که ای ساله سی دوره طول

 را خود تمايل و کرد يينتع مورگان دو برای جانشينی فرانسه دولت ١٩٢٣ سال در
 تعيين جانشين درگذشت با ولی. کرد اعالم ايران در شناسی باستان گيری سر از به

 .نداشت وجود جانشينی مورگان دو برای سال دو تا شده،
 

 باستان حوزه به ها روس و ها انگليس نفوذ از جلوگيری ١٩٠٠ پيمان اوليه هدف
 رخ نوزدهم قرن در النهرين بين و مصر رد که تاراجی از ايران. بود ايران شناسی
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 برای وضعيت اين که شد باعث ها فرانسوی انحصار و برد در به سالم جان بود داده
 .شود تمديد ديگر سال سی

 
 

 ١٨۴۵- ١٩١۴ النهرين، بين باستانی آثار به دستيابی برای تالش
 

 انگليسی، ی،فرانسو مؤسسات دست به النهرين بين باستانی آثار تاراج تفصيلی شرح
 گذشته بازسازی کتاب در بيستم قرن اول دهه و نوزدهم قرن در آمريکايی و آلمانی
 تالش« عنوان با کتاب اين از بخشی در. است آمده برناردسون قلم به شده تاراج

 باستان های کاوش به دستيابی برای مختلف کشورهای بين رقابت ،»کننده تضعيف
 شده داده توضيح اول جهانی جنگ شروع تا ١٨۵٠ دهه از النهرين بين در شناسی

 .است
 

 در  را هايی کاوش) ١٨١٧- ١٨٩۴( اليارد اوستن هنری نام به ای انگليسی
 و بود شانس خوش بسيار اليارد. کرد آغاز ١٨۴٠ دهه دوم نيمه در) ١٢(نمرود

 در ها يافته) ١٣.(کرد پيدا را »سياه لوح« جمله از باستانی آثار از انبوهی بالفاصله
 گالری افتتاح با بريتانيا موزه ١٨۵٣ سال در و شد منتقل انگلستان به ١٨۵٠ سال
 و نينوا نام به کتابی اليارد ١٨۴٩ سال در. گذاشت نمايش به را اليارد های يافته نينوا

 يافته اليارد بعدی، سفرهای در. کرد پيدا زيادی طرفداران که کرد منتشر آن بقايای
 موزه به ها يافته اين. را پال بانی آشور کتابخانه جمله از رد،ک پيدا بيشتری های

 ١٨۴٠ سال در نمانند، عقب قافله از که اين برای نيز ها فرانسوی. شد منتقل بريتانيا
 مستقر موصل شهر در و انتخاب النهرين بين در کنسول عنوان به را بوتا اميلی پاول

 فرانسه به بود يافته هايش کاوش در که را باستانی آثار از انبوهی »کنسول«. کردند
 )١۴.(کرد منتقل

 
 ادوارد ١٨۴٣ و ١٨۴٢ های سال در. شدند ماجرا وارد نيز آمريکاييها بعد، کمی

 باستان زمينه در آمريکا تالش. نهاد بنيان را آمريکا شناسی شرق انجمن رابينسون
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 های جنگ از پس .يافت بيشتری شتاب نوزدهم قرن دوم نيمه در النهرين بين شناسی
 نورتون اليوت چارلز ١٨٧٩ سال در و شد نهاده بنا فلسطين کاوش صندوق داخلی،

 از کشيشی ١٨٨۶ در. کرد تأسيس را آمريکا شناسی باستان مؤسسه هاروارد از
 در ها بعد که -  بابل کاوش صندوق تأسيس به پيترز پونت جان نام به اسقفی کليسای
 اولين از برناردسون توصيف. کرد کمک بود يلوانياپنس دانشگاه با نزديک ارتباط
 ورود با که دهد می نشان ١٨٨٠ دهه در نزديک خاور در -  پنسيلوانيا دانشگاه کاوش

 تغيير کمی اوضاع ١٩٣٠ دهه در ايران شناسی باستان عرصه به پنسيلوانيا دانشگاه
 )١۵.(کرد

 حمايت« ولی کردند؛ می حمايت آمريکاييها از زيادی های صندوق ابتدا همان از
 کتاب اين در که گونه همان» ) ١۶.(نبود کار در چندانی ديپلماتيک يا دولتی های

 آمريکا دولت و کرد تغيير شرايط ١٩٣٠ و ١٩٢٠ دهه در است شده داده توضيح
 سرمايه و شيکاگو دانشگاه تأسيس. کرد آغاز را شناسی باستان های کاوش از حمايت
 باستان در اساسی نقش ١٩٢٠ دهه از قبل در راکفلر شناسی شرق بنياد گذاری
 امدادگر گروهی ١٩١٨ پاييز در) ١٧.(کرد ايفا مصر و النهرين بين ايران، شناسی

 کمک ١٩١٧- ١٩١٩ های سال بزرگ قحطی قربانيان به تا آمدند ايران به آمريکا از
 بين از شيکاگو دانشگاه رئيس جودسون پرت هری رهبری به امداد گروه. کنند

 نيروهای فرمانده. کردند توقف بغداد در آمريکا به بازگشت راه در و بازديد النهرين
 مخابره لندن به را پيغام اين مارشال ويليام سرلشکر النهرين بين در انگلستان اشغالگر

 بلکه نبوده زدگان قحطی به کمک ايران بازديد از آمريکاييها واقعی هدف که کرد
 جودسون رابطه نظرگرفتن در با) ١٨.(است بوده نفتی امتياز به دستيابی برای تالش

 به. است درک قابل ها انگليسی ظن سوء اويل، استاندارد شرکت و راکفلر بنياد با
 تری قوی انگيزه نفت جای به باستانی آثار به دستيابی برای جستجو رسد می نظر
. دی جان مريکاآ به جودسون بازگشت از بعد کمی. است بوده جودسون سفر برای

 از بارها کتاب اين در که نهاد؛ بنا ١٩١٩ سال در را شناسی شرق بنياد پسر، راکفلر
 .شد خواهد ياد بنياد اين
 از يکی. شدند النهرين بين در شناسی باستان مشغول مجدانه ها آلمانی ١٩٠٠ سال در

 اشاره او به بارها کتاب اين در که بود هرتسفلد ارنست زمينه اين در مهم افراد
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 امضا عثمانی ترکيه با ای نامه موافقت مخفيانه آلمان ١٨٩٩ سال در. کرد خواهيم
 ترکيه دولت با مساوی طور به ترکيه در ها آلمان های يافته آن، اساس بر که کرد

 باستانی آثار انحصاری امتياز گرفتن دنبال به ها آلمانی ٨٩٧ سال از. شد می تقسيم
 به موفق آنان) ١٩.(بودند ايران در فرانسويان به شده اعطا ازامتي مانند النهرين بين

 ترکيه مختلف مناطق در شناسی باستان های کاوش به اما نشدند، امتياز اين گرفتن
 باستانی آثار به آنها ،١٩١٧ سال در النهرين بين بر ها انگليسی استيالی با. پرداختند

 ای باستانی آثار انبوه با که بود اين ها انگليسی مشکل اولين. يافتند دست النهرين بين
 قطعه ١٠۵ سار و هرتسفلد. کنند چه بود مانده جا به ها آلمانی های کاوش از که

 انگلستان به جنگی غنائم عنوان به آثار اين ١٩٢١ سال در که بودند کرده گردآوری
 از سفلدهرت. کند بررسی را اشيا اين تا شد دعوت انگلستان به هرتسفلد. شد فرستاده

 برلين در فقط که ای ويژه »مراقبت« برای آثار اين که کرد درخواست سادگی روی
 را اشيا که نداشتند نظر در ها انگليسی اما شود، منتقل شهر آن به گيرد می صورت

 )٢٠.(کنند منتقل برلين به
 

 داشت آن بر را عثمانی دولت نوزدهم، قرن دوم نيمه در باستانی آثار رويه بی خروج
ً نهايتا   قوانين اين. کند وضع را باستانی آثار قوانين از ای مجموعه تا  به منجر       

 مورد در عثمانی دولت قانون اولين. شد باستانی آثار مجوز بدون خروج ممنوعيت
 های کاوش همه آن، اساس بر که رسيد تصويب به ١٨٧۴ سال در باستانی آثار

. گرفت می قرار معارف وزارت نظر زير عثمانی امپراطوری در شناسی باستان
 و ملک صاحب کاوشگران، بين در ها يافته برابر تقسيم قانون، اين بخش ترين مهم

 .بود دولت
 
 خروج و بود شده کشف های يافته همه مالک تنها دولت ،١٨٨۴ قانون اساس بر

 با غربی های قدرت اما) ٢١.(شد ممنوع ١٩٠۶ سال در باستانی آثار مجوز بدون
 قوانين اين. شدند النهرين بين باستانی آثار واقعی مالکان قانون، اين ذاشتنگ پا زير

. نداشت نيز نوزدهم قرن در عراق باستانی آثار تاراج از جلوگيری در تأثيری
 در عراق باستانی آثار تاراج مانند هرگزتاراجی که بود باور اين بر برناردسون
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 خاور بر اول جهانی جنگ در ها يسیانگل استيالی با) ٢٢.(است نشده انجام منطقه
 در«. شد تری گسترده و جديد مرحله وارد النهرين بين باستانی آثار تاراج نزديک،

 طريق از عراق در را خود موقعيت ها انگليسی ١٩٣١ تا ١٩٢١ های سال فاصله
 اجازه آنها به که کردند ايجاد ساختاری و کردند تحکيم سياسی قدرت و گذاری قانون
 قانون اين پس در که ای عمده تفکر. داد می را باستانی آثار گسترده کردن خارج
 ای گونه به بايد و دارند جهانی اهميتی باستانی آثار که بود آن داشت وجود گذاری
 ».شوند تقسيم بغداد و نيويورک پاريس، های موزه بين يکسان

 
 ها عراقی ١٩٣٠ دهه اوائل در ولی« .کرد تغيير وضع عراق، استقالل از پس

 محدودکننده و جديد قانونی آنها. کردند مشخص را باستانی آثار مالکيت وضعيت
 می تلقی عراق ملی های دارايی جزء باستانی آثار آن پايه بر که کردند تصويب

 )٢٣(».شد
 

 طول در النهرين بين و ايران شناسی باستان پيشينه که داد خواهيم شرح کتاب اين در
 هر چون نيست آور شگفت امر اين. است مشابه بسيار ١٩٣٠ و ١٩٢٠ های سال
 .بودند مستقل ظاهر به انگليسی های مستعمره اصل در کشورها اين دوی

  
 ١٩٢۵- ١٩۴١ ايران باستانی آثار تاراج

 
 باستان در ها فرانسوی انحصار داد، رخ النهرين بين و مصر در چه آن برخالف

 طول در. بست خارجی شناسان باستان یرو به را کشور اين درهای ايران، شناسی
 کاوش هيچ شد گفته که گونه همان داشت وجود ها فرانسوی انحصار که سالی ٢٧

 عنوان به که ها فرانسوی انحصار. نگرفت صورت ايران در ای شناسی باستان
 ابزاری اصل در شد مواجه ها آلمانی و شديدآمريکاييها انتقاد با »ناعادالنه« امری

 تاراج از را ايران باستانی آثار و هنری های گنجينه بيشتر مدتی ایبر که بود
 ايران درهای ١٩٢۵ سال در پهلوی حکومت ظهور با. داشت نگه امان در خارجيان

   انحصاری امتياز لغو باعث امر اين. شد باز خارجی شناسان باستان روی به
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 نوامبر در باستانی آثار مورد در جديد قانونی تصويب و ١٩٢٧ اکتبر در ها فرانسوی
 شناسی باستان« ايران در که باور اين و جديد موقعيت از گيری بهره با. شد ١٩٣٠

 آمريکايی های موزه »شد خواهد نائل هايش موفقيت ترين درخشان به آمريکايی
 زمينه، اين در. آوردند هجوم ايران به شناسی باستان های کاوش هدف با متعددی
 ای نامه در ١٩٣١ سال در پنسيلوانيا شناسی باستان موزه مدير جين. اف. اچ هوراس

 اشاره خارجه امور وزارت نزديک خاور امور بخش مدير موری اسميت واالس به
 بار اولين برای خارجی شناسان باستان روی به ايران درهای شدن باز که کند می

 اشميت،. اف اريک نظر از). ۴ فصل. ک.ن( است کرده ايجاد نظير کم موقعيتی
 يک« ايران دامغان، به١٩٣١ در پنسيلوانيا موزه شناسی باستان اعزامی هيأت مدير

 .بود »بکر شناسی باستان بهشت
 دست به ايران هنری های گنجينه و باستانی آثار تاراج ماجرای شرح به کتاب اين

 روشی همچنين. پردازد می آمريکايی شهروندان از شماری و آمريکايی های موزه
 اندک هايی هزينه پرداخت با توانستند آمريکايی های موزه از تعدادی آن اساس بر که
 و تشريح کتاب اين در يابند، دست ايرانی ارزشمند بسيار باستانی آثار از انبوهی به

 متروپوليتن هنر موزه مانند هايی موزه بازديد حين در. است شده ذکر آن مدارک
 در آثار اين همه که حقيقت اين فهم واشنگتن، در اسميتسونين های موزه و رکنيويو

. کرد زده شگفت] نويسنده[ مرا اند شده يافت ١٩۴١تا ١٩٢۵ های سال فاصله
 متروپوليتن موزه گسترده های دارايی که شد جلب مطلب اين به من توجه      ً خصوصا  

 ارزشمند بسيار های سفالينه شامل و است اسالمی و ساسانی های دوره به مربوط که
 محرابی چگونه. اند آمده دست به ١٩٣٠ دهه در همه است نيشابور از همتايی بی و

 به واقعيش جايگاه از سال، ١٣٠٠ گذشت از پس اصفهان در مسجدی از بزرگ
 است؟ شده خارج مسلمان کشوری از محراب اين چگونه است؟ شده منتقل نيويورک

 خارجه امور وزارت مدارک روی از کتاب، اين نگارش برای تحقيق حين در
 که بوده مذهبی های ساخته و اشيا از وسيعی مجموعه جزء محراب اين که دريافتم

 .اند برده سرقت به ١٩٣٠ دهه در قاچاقچيان
 

 در آمريکا وزيرمختار گزارش در شد خواهد داده توضيح دو فصل در که گونه همان
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 مکان شده ريزی برنامه تاراج اول مظنون که تاس آمده هارت،. سی چارلز ايران،
 پوپ اپهام آرتور. اند بوده رابنو - پوپ قاچاق باند ايران، مساجد و مقدس های

 يافت خواهد اختصاص او به کتاب اين از کامل فصل يک که) ١٨٨١- ١٩۶٩(
 اسالمی هنر متخصص را او بسياری و بود عتيقه اشيای دالل و آمريکايی شهروندی

. داشت رضاشاه شخص جمله از پهلوی حکومت با نزديکی ارتباط او. تنددانس می
 انجام را معامالتش بيشتر او طريق از پوپ که بود عتيقه اشيای بزرگ دالل رابنو

 .داد می
 

 که است مورد اين در ١٩۴٢ سال در آمريکا خارجه امور وزارت از گزارشی
 در ١٩٣٠ دهه در نيويورک متروپوليتن هنر موزه مالکيت به محراب اين چگونه

. رابنو - پوپ دسته و دار: کند می تأکيد قاچاقچيان هويت بر گزارش اين. است آمده
 ١٩٣٠ دهه در که نيز آلمانی شناسان باستان مدارک، براساس که کنيم اشاره بايد البته

 آثار قاچاق و دزدی به مظنون کردند می کار ايران در آمريکايی های موزه برای
 بين در انگليسی برجسته اتباع برخی شد، خواهد گفته که طور همان. بودند باستانی
 .اند کرده هايی دزدی چنين نيز النهرين

 
 هرتسفلد. ای ارنست پرفسور که دهند می نشان آمريکا خارجه امور وزارت مدارک

 زمان، آن در ايران شناسی باستان در مسئول مقام باالترين) ١٨٧٩- ١٩۴٧) (٢۴(
 شده گرفته مچش »ايران دولت اطالع بدون« باستانی آثار کردن خارج حين در بارها
 .است

 
 در ايرانی های گنجينه گسترده تاراج شده ذکر مدارک با کتاب اين در که گونه آن

 رضايت و آمريکا دولت راهنمايی و کمک با فقط ١٩۴١ تا ١٩٢۵ های سال فاصله
 دولت به      ً مکررا   نيز آمريکا دولت. ودب ممکن ايران در پهلوی نوپای رژيم همکاری و

 شناسی شرق مؤسسه به شده پيدا باستانی آثار از وسيعی مقادير ی»اهدا« برای ايران
 .آورد می فشار شيکاگو دانشگاه
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 های ديپلمات و دهد می نشان خارجه امور وزارت اسناد که طور همان بعالوه،
 اخالقی و قانونی حق کمترين شناسی شرق مؤسسه کنند، می بيان       ً صراحتا   آمريکايی

 .است نداشته جمشيد تخت های کاوش در مکشوفه اشيای تملک برای
 
 

 ١٩١٩ تا ١٩١٧ های سال بزرگ قحطی و اول جهانی جنگ در ايران
 

 ايران استقالل رفتن دست از و اول جهانی جنگ به ايران باستانی آثار تاراج آغاز
 شده بررسی ويسنده از ديگری بکتا در موضوع اين. گردد می باز آن از پس

 که اين با ايران. شود می آورده مطلب از ای خالصه جا اين در اما ؛) ٢۵(است
 ايران طرفی بی. گرديد بدل متخاصم نيروهای جنگ ميدان به بود طرف بی      ً ظاهرا  

 ١٩١۴ نوامبر در خوزستان اشغال و ايران جنوب به ها انگليسی حمله با ابتدا در
 را ايران ،١٩١۵ ژانويه در سری موافقتی در روسيه و انگلستان. شد گرفته ناديده

 ١٩٠٧ نامه موافقت در که ايران از قسمتی توافق اين اساس بر. کردند تقسيم خود بين
 در. شد داده انگلستان به بود شده ناميده »طرف بی منطقه« روسيه و انگلستان بين

 پيمانی اساس بر. داد روسيه به را ها تنگه و استانبول شهر قول انگلستان مقابل،
 تسلط شد می آغاز اصفهان جنوب از که ايران جنوبی نيمه همه بر ها انگليسی سری،
 تحت های منطقه در قوانين وضع به شروع مجدانه قدرت دو هر آن از پس. يافتند
 ١١ در بغداد اشغال( النهرين بين بر ها انگليسی چيرگی با) ٢۶.(کردند خود نفوذ

 به آمريکا ورود و ١٩١٧ اکتبر و مارس در روسيه های انقالب) ١٩١٧ مارس
 برای و کرد تغيير کامل طور به شرايط ،١٩١٧ آوريل در متفقين نفع به جنگ

 .ديدند نمی هم خواب در که آمد پديد نزديک خاور و ايران در موقعيتی ها انگليسی
 

 بازگشت. بود رفته يانم از ناگهان تزاری روسيه يعنی ها انگليسی ديرينه رقيب
 از را زيادی های نيرو که داد را اجازه اين ها انگليسی به اروپا به آمريکايی نظاميان

 ديپلمات سياسی مراسالت و ها گزارش اساس بر. کنند منتقل نزديک خاور به اروپا
 نظامی ۴٠٠٠٠٠ النهرين بين در فقط ها انگليسی ١٩١٨ آوريل ايران، مقيم های
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 استيالی و عثمانی ترکيه شکست روسيه، فروپاشی با که اين خالصه. اند داشته
 اواخر از. شد محاصره و تضعيف     ً کامال   ايران ،١٩١٨ در النهرين بين بر ها انگليس

 تا و کردند ايران در روسيه نفوذ تحت ناحيه اشغال به شروع ها انگليسی ١٩١٧ سال
 .آوردند در خود نفوذ تحت را ايران سراسر ١٩١٨ سال تابستان

 
 ١٩١٩ تا ١٩١٧ های سال در آن از ناشی قحطی و اول جهانی جنگ شک بی

 مناطق. است بوده تر فجيع نيز مغول حمله از حتی و ايران تاريخ فاجعه ترين بزرگ
 تا ١٩١٧ پاييز از. شد نابود بيگانه نيروهای شديد حمالت اثر بر ايران از وسيعی
 از نيمی تا سوم يک مرگ باعث آن اههمر های بيماری و قحطی ١٩١٩ تابستان

 آن ابعاد که آورد بار به مصيبتی و شد - نفر ميليون ده تا شش بين يعنی - ايران مردم
 هيچ. بود اول جهانی جنگ قربانی ترين بزرگ ايران) ٢٧.(است تصور غيرقابل
 چون نديد؛ خسارت جنگ اين از نسبی يا مطلق معنای به ايران اندازه به کشوری

 مانده باقی ناشناخته و مخفی فاجعه، اين. داد دست از را خود جمعيت از نيمی ايران
 بدون ١٩١٨ سال از بعد و قبل ايران تاريخ. دارد تفسير و بررسی به نياز و است

  .نيست فهم قابل قحطی اين نتايج و علل بررسی
 

 
 پهلوی حکومت آمدن کار روی و ١٩٢١ کودتای

 
 و کامل تسلط آن نفتی منابع و کشور اين بر ايران، نظامی تصرف از پس ها انگليسی

 ٢١ کودتای با نظامی استبدادی حکومت طريق از ايران بر کامل تسلط. يافتند دائم
 تازگی به خارجه امور وزارت که مدارکی به توجه با. گرديد ممکن ١٩٢١ فوريه
 برنامه ار کودتا آنها ها، انگليسی انکار وجود با که است شده مشخص کرده منتشر
 نقش کودتا اين در انگلستان سفارت و نظامی نيروهای و اند کرده هدايت و ريزی
. کرد برپا بود سوادی بی و گمنام قزاق افسر که ميرپنج رضا را کودتا) ٢٨.(اند داشته

 معروف پهلوی رضاشاه به آن از پس و سردارسپه رضاخان به کودتا اين از پس او
 ها انگليسی اقتصادی و سياسی نظامی، حمايت با. شد
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. شد تبديل ١٩٢۵ تا ١٩٢١ های سال در ايران نظامی خودکامه به    ً عمال   رضاخان
 را قاجار حکومت رضاخان که شد باعث ١٩٢۵ دسامبر در ديگری انگليسی کودتای
 از ای مجموعه با رضاخان که اين به توجه با. برسد پادشاهی به خود و براندازد

 مردمی حمايت و مشروعيت از و ماند باقی قدرت در و رسيد قدرت به ها کودتا
 خارجی حمايت به وابسته     ً کامال   خود نظامی ديکتاتوری ادامه برای نبود، برخوردار

 و شکننده و ضعيف     ً کامال   خارجی سياسی فشارهای مقابل در دليل همين به. بود
 حتی و روسيه آمريکا، انگليس، های دولت. بود مخالف خارجی تبليغات نگران
 و بردند کامل بهره پهلوی،ازشرايط رژيم ضعف نقطه ازاين آگاهی با فرانسه

 .نبود آنها اعطای هرگزحاضربه مردمی پشتوانه با مستقل رژيمی که گرفتند امتيازاتی
 
 

 ١٩٢۵ - ١٩۴١ خارجی، امتيازات
 

 ١٩٣٣ نفت نامه موافقت کرد اعطا دوره اين در ايران دولت که امتيازی ترين مهم
. شد داده روسيه به ١٩٢٧ سال در که بود خزر دريای شيالت ديگر، امتياز .بود

 امتيازهای نيست، شده شناخته ولی است مهم اندازه همان به که ديگری امتيازهای
 آمريکايی های موزه به ١٩۴١ تا ١٩٣١ های سال فاصله در که است شناسی باستان

 نظر به ولی ايم؛ نکرده پيدا تبیک مدارک گونه هيچ مورد اين در ما. است شده داده
 منابع ترين ارزش با سر بر گانه سه های قدرت بين توافقی اصل در که رسد می

 با آمريکاييان که حالی در. بود شده برقرار خاويار و نفت باستانی، آثار يعنی ايران
 ها روس و ها انگليس بودند، کشيده کنار نفت و خاويار تجارت از را خود زياد دقت

 در. نداشتند ايران در آمريکاييها شناسی باستان های کاوش در دخالتی       ً متقابال   مه
 دادند، می انجام ايران در آمريکاييها که بزرگی شناسی باستان های کاوش با مقايسه

 ايران در ١٩٣٠ دهه در استين اورل سر نام به انگليسی مهم شناس باستان يک فقط
. بود هاروارد دانشگاه طرف از نمايندگی به هم استين کار از بخشی و کرد می کار

 چالش به ايران نفتی امور بر ها انگليسی تسلط با هيچگاه آمريکاييها که نبود تصادفی
 شناسی باستان مسائل در آمريکاييها برتری هيچگاه هم ها انگليسی برای و برنخاستند
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 دست در ايران نظامی و سياسی کنترل که حالی در. نشد واقع ترديد مورد ايران
 آمريکاييها انحصار به     ً کامال   ١٩٢۵ سال از بعد ايران شناسی باستان بود، ها انگليسی

 آمريکاييها به ايران در شناسی باستان امتياز اعطای که باورند اين بر برخی. آمد در
. بود آمريکا به ايران شمال نفت امتياز اعطای از ها انگليسی ممانعت برابر در

 و بگيرند را ايران نفتی مسائل به آمريکاييها نفوذ جلوی که بودند مصمم ها انگليسی
 آثار به آنها انحصاری دسترسی ايران، نفت به آمريکاييها دسترسی عدم جبران برای

 در نمانند، بهره بی     ً کامال   که اين برای هم ها روس. کردند فراهم را ايران باستانی
 سود پر صادرات شامل که گرفتند ستد در را خزر دريای شيالت اختيار نهايت

 تا ايران مالی کل مستشار آمريکايی، ميلسپوی چستر آرتور که همانگونه. بود خاويار
 شيالت امتياز اعطای کرده، ارائه که شواهدی اساس بر و داده توضيح ،١٩٢٧ سال

 نپايا تا ايران) ٢٩. (بود ايران منافع و حقوق کامل فروش معنای به روسها به ١٩٢٧
 مصدق، دمحم دکتر وزيری نخست زمان يعنی ١٩۵٢ سال در شيالت امتياز دوره

 به امتيازهايی چنين اعطای. گيرد پس باز را خزر دريای شيالت اداره نتوانست
 رضاشاه گويد می ميلسپو که گونه آن. بود ايران ثروت منابع کامل ميل و حيف معنای

 از سال ٢٠ مدت به) ٣٠.(»دوشيد« را ايران توانست که جايی تا دوره اين در
 تا ۶٠ حداقل و شد تسليحات خريد صرف ايران نفت درآمد بيشتر ١٩۴١ تا ١٩٢١

 و ارتش برای) بود نفتی درآمدهای از       ً منحصرا   که( دولت ساالنه بودجه درصد ۶۵
 منابع اين اگر. بود انگيز حيرت دوران اين در منابع ميل و حيف. شد هزينه پليس
 شد، می کشاورزی و صنعتی پيشرفتهای و ها زيرساخت زش،آمو صرف مالی

 ايران رضاشاه که ١٩۴١ سال در. نبود سوم جهان کشورهای ميان در ايران امروز
 وقتی بعد، سال ۴٠. بودند سواد بی ايران جمعيت درصد ٩٠ تا ٨۵ کرد، ترک را

 ردمم سوم دو) ٣١(»بزرگ تمدن« وجود با کرد، ترک را کشور او جانشين و پسر
 چرا که دريافت توان می مسائلی چنين به توجه با. بودند مانده باقی سواد بی کشور
 .است نکرده پيشرفت نفتی و طبيعی عظيم منابع و تاريخ فرهنگ، وجود با ايران

 
 اشغال را آن و حمله ايران به انگلستان و روسيه نيروهای ،١٩۴١ آگوست ٢۵ در

 تهديد و ايران در آلمان اتباع حضور ايران، به هجوم برای متفقين بهانه. کردند
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 ،١٩۴١ سال در ايران در حاضر آلمانيهای تعداد حداکثر آنکه حال. بود آنان احتمالی
 طرفدار« او اينکه بر دال مدرکی هرگز که رضاشاهی اين. بود نفر ۶٠٠ تا ۵٠٠
 مسند در سال ٢٠ و شد نشانده قدرت به ها انگليس دست به نشده، پيدا بود »آلمانها
. کرد انداز پس لندن بانک در پول هنگفتی مبلغ هم آخر دست و شد؛ داشته نگاه قدرت
 .روسی تا بودند انگليسی بيشتر درآوردند خود اشغال به را ايران که متفقين قوای

 
 با رضاشاه حکومت که اين به توجه با است، شده اشاره ديگری جای در که همانگونه

 با رضاشاه بود، داده دست از را اش کارايی و بود مواجه وبپرآش و احتمالی انقالبی
 تخت بر او جای به ١٩۴١ سپتامبر در پسرش و شد عزل ديگری انگليسی کودتای
 انگلستان حمايت با و انگليسی کشتی يک در ١٩۴١ سپتامبر در رضاشاه. نشست
. کرد ریسپ ها انگليس نظر تحت را عمرش مانده باقی سالهای و کرد ترک را ايران

)٣٢( 
 

 موری اسميت واالس و پوپ اپهام آرتور ايمبری،
 

   و ايران روابط بر مهمی اثر که بود رخدادی تهران در آمريکا کنسول نايب قتل
 به ١٩٢۴ جوالی ١٨ در) ١٨٨٣- ١٩٢۴( ايمبری ويتنی رابرت. گذاشت آمريکا
 از يکی وا. بود توانايی سياسی کارمند ايمبری. شد کشته مذهبی متعصبان دست

 رئيس زمان آن در دالس. بود سيا سازمان آينده رئيس دالس، آلن صميمی دوستان
 قتل پس در شک بی. بود آمريکا خارجه امور وزارت نزديک خاور امور بخش

 در طوالنی گزارشی ايمبری که اين مهم نکته. است داشته وجود ای توطئه ايمبری
 دولت از که اوباش از گروهی تبهايي ضد« تظاهرات مورد در ١٩٢۴ جوالی ١۴
 که بودند باور اين بر ای عده آغاز همان از) ٣٣.(بود داده »کنند می دريافت پول

 نکته همين ذکر. است شده ايران نفت سر بر آمريکا و انگلستان رقابت قربانی ايمبری
 چارلز ايران، در آمريکا سفير حادثه اين از سال شش گذشت از پس که است کافی
 نفتی شرکت نماينده ديکسون، مکس[ او،«: گويد می گزارشی در ارت،ه. سی

   هم و] دربار وزير[ تيمورتاش هم که گويد می نيز] هاريمن آمريکايی
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 به       ً احتماال   ايمبری، که اند گفته او به -  درباريان از يکی -  ديبا خان ميرزاعبدالحسين
 قتل به جکس الوينگتون. تی آقای ايران، و انگليس تنف شرکت فعلی مدير تحريک

 او ولی باشد پليس حمايت تحت که اند داده پيشنهاد ديکسون آقای به آنها. است رسيده
 )٣۴(» .است نپذيرفته

 
 اين. بود آمريکا در پهلوی حکومت اصلی مبلغ پوپ اپهام آرتور ايمبری، قتل از پس

 که شود می فهميده آنجا از نبوده مذهبی عصبت نتيجه در فقط ايمبری مرگ که حقيقت
 همه از آزادانه توانست می و رفت می ايران مذهبی اماکن به سال چهل مدت به پوپ

 خارجه، امور وزارت های گزارش اساس بر) ٣۵.(کند برداری عکس ها مکان آن
 بوده ايمبری قتل از پس سال يک فقط ١٩٢۵ سال تابستان در ايران به پوپ بازگشت

 پوپ. بود ايران باستانی آثار به آمريکاييان دستيابی آغاز برای ای نشانه اين و ست؛ا
 در »اسالمی هنر زمينه در مشاور دار موزه« عنوان به را خود زمان آن در که

 برخی، نظر به و باستانی آثار دالل واقع در بود کرده معرفی شيکاگو هنر مؤسسه
 با و ايران به ورودش از بعد کمی پوپ. دبو ايرانی و اسالمی هنری آثار متخصص

 برقرار پهلوی حکومت با نزديکی ارتباط توانست تهران در آمريکا سفارت کمک
 دهد می نشان آمريکا خارجه امور وزارت بايگانی که گفت خواهيم دوم فصل در. کند
 نقش ايران باستانی و مذهبی بناهای هنری آثار شده ريزی برنامه غارت در پوپ که
 و ها محراب دزديدن شکل به فقط مذهبی بناهای در موجود آثار تاراج. است اشتهد

 ١٩٣١ نمايشگاه که دهند می نشان مدارک. نبود آمريکايی های موزه به آنها فروش
 را ايران هنری های گنجينه تاراج داشت، عهده به را آن ريزی برنامه پوپ که لندن
 کند، می بيان هارت. سی چارلز آمريکا فيرس که گونه همان. بخشيد تری وسيع ابعاد

 امانت به« مساجد و مقدس اماکن از که هنری آثار آن از يک هيچ نمايشگاه، پايان در
 از تاراجی چنين که است مشخص. نشد داده بازپس اوليه صاحبان به »بود شده گرفته
 رآشکا کمک و پوشی چشم با همکارانش و پوپ دست به ايران هنری های گنجينه

 مبلغ عنوان به پوپ پاداش. است بوده پذير امکان رضاشاه شخص و پهلوی حکومت
. است بوده ايران هنری های گنجينه به او آزادانه دسترسی پهلوی، حکومت مدافع و

 فيليس وهمسرش پوپ که زمانی در که بس همين پهلوی حکومت پوچی و فساد در
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 از ١٩٣۵ سال در بودند، راناي هنری های گنجينه قاچاق و دزدی مشغول آکرمن
. شد اهدا »فرهنگی خدمات« خاطر به ای ويژه های نشان آنها به رضاشاه طرف

 چهره است، شده خارج آمريکا خارجه وزارت بندی طبقه از      ً اخيرا   که اسنادی خالصه
 .دهد می ارائه ايران در او کارهای و پوپ از ديگری

 
 بود موری اسميت واالس شد، نهصح وارد ايمبری مرگ از پس که ديگری شخصيت

 در آمريکا های گذاری سياست در ای کننده تعيين و مهم نقش سال بيست مدت به که
 در. شد کار به مشغول سفارت منشی عنوان به ١٩٢٢ آوريل در موری. داشت ايران

 تسليم را خود استعفای کورنفلد. اس جوزف تهران در آمريکا سفير ١٩٢۴ مارس
 او استعفای ١٩٢۴ سپتامبر اول تاريخ در و کرد کوليج کلوين کا،آمري جمهور رئيس

 آمريکا در حضور او هدف و طلب جاه فردی سياست صحنه در کورنفلد. شد پذيرفته
 پس. شد کشته ١٩٢۴ جوالی در ايمبری. بود ١٩٢۴ جمهوری رياست انتخابات برای

 خارجه امور زارتو. شد انتخاب سفارت کاردار عنوان به موری کورنفلد، رفتن از
 راضی کاردار سمت در او کار و ايمبری ماجرای به موری رسيدگی از آنچنان آمريکا

 نزديک خاور امور بخش در ،١٩٢۵ جوالی در واشنگتن به بازگشت در را او که بود
 زمان آن از. شد انتخاب بخش اين رئيس عنوان به او ١٩٣٠ سال در و گرفت؛ کار به
. بود ايران در آمريکا سياست هدايتگر و کننده تعيين مهره ریمو سال شانزده مدت به
 و بود تهران در آمريکا سفير آذربايجان بحران زمان در ۴۶ و ١٩۴۵ های سال در او

 .کرد ايفا باستانی آثار ماجرای در اساسی نقشی
 

 خارجی شناسان باستان روی به ايران درهای شدن باز
 

 باستان درباره اسنادی به آمريکا خارجه مورا وزارت اسناد در تحقيق هنگام در
 آثار تاراج از اطالعاتی توانيم می اسناد، اين مبنای بر. برخوردم ايران شناسی
 ١٩٢۵ های سال طول در آمريکاييها توسط ايران شناسی باستان های يافته و باستانی

 که است ايران در شناسی باستان تاريخچه از ای جنبه اين، و. آوريم دست به ۴١تا
 .است مانده ناشناخته و شده گرفته ناديده     ً کامال  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٧                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 
 
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٨                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 باستان های کاوش در که مهمی های شخصيت از تن دو کارهای در مثال عنوان به
 يعنی اند، داشته مهمی نقش ٣٩ تا ١٩٣١ های سال فاصله در ايران در علمی شناسی
 از که روشی زمينه در) ١٨٩٧- ١٩۶۴( شميتا. اف اريک و هرتسفلد. ای ارنست
 تخت آثار از ای گسترده مجموعه شيکاگو دانشگاه شناسی شرق مؤسسه آن طريق
ً اساسا   بلکه نشده بحثی هيچ تنها نه است آورده دست به را جمشيد  به ای اشاره هيچ      

 موزه متعدد شده منتشر مطالب در شکل همين به) ٣۶.(است نشده نيز موضوع اين
 های دوره از که زيادی های دارايی مورد در ١٩٨٠ دهه در تروپوليتنم هنر

ً مشخصا   آورده دست به ايران از اسالمی و ساسانی  هيأت عمليات به ای اشاره هيچ      
 موزه      ً مسلما  ) ٣٧.(است نشده ١٩٣٠ دهه در خراسان و فارس در شناسی باستان های

 مورد در فقط مسئله اين و دان نداشته ازداستان بخشی به پرداختن به ای عالقه ها
 که هايی نوشته از جدی طور به برناردسون. است نبوده ايران شناسی باستان مسائل

 های کتاب«: کند می انتقاد دارد وجود شناسی باستان تاريخچه توضيح ادعای آنها در
 سبک. اند شده نگاشته مردم عموم برای شناسی باستان مورد در متعددی تاريخی

 دهند می نشان     ً کامال   ها کتاب اين تحقيق های روش و موضوعات خابانت نگارش،
 کمی ای پايه تحقيقات تاريخی، های کتاب بيشتر در مثال برای. دارند عام مخاطب که

. است شده گرفته بهره ندرت به اول دست منابع از که معنی اين به است؛ شده انجام
 ها، نظريه نتيجه در و...  اند کرده تکيه دوم دست متعدد منابع بر بيشتر نويسندگان،

 با کتاب اين در» ) ٣٨.(اند گرفته قرار استفاده مورد      ً مکررا   تفسيرها و ها داستان
 اين که داريم قصد آرشيوها در موجود اسناد و اول دست منابع از وسيع استفاده
 .کنيم جبران شناسی باستان تاريخ در را نقيصه

 
 تاريخچه مورد در فعلی ادبيات های کاستی رينت مهم از تعدادی سپس برناردسون

 خاورميانه شناسی باستان اهميت وجود با«: کند می بيان را خاورميانه شناسی باستان
... است گرفته صورت مورد اين در پژوهشی يا عمومی صورت به کمی مطالعات
 پرداخته کشفيات ماجراهای روايت به گرفته صورت زمينه اين در که مطالعاتی

 و دارند شناختی باستان ديدگاهی ها پژوهش اين اتفاق به قريب اکثريت. تاس
 هايی بحث آنها در. کنند می مطرح را اوليه شناسان باستان نظری و فنی مشکالت
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 افرادی های شخصيت از و شود می مطرح متعدد های يافته و ها کاوش از مفصل
 )٣٩(» .شود می ياد يلتجل و عميق قدردانی با اند داشته نقش ها کاوش در که
 

 دست منابع بر جدی تأکيد موجود ادبيات برعکس کتاب اين شد اشاره که گونه همان
 آمريکا، خارجه امور وزارت نشده منتشر    ً قبال   اسناد کارگيری به با نويسنده. دارد اول

 و باستانی آثار از انبوهی به دستيابی قادربه ها موزه اين آن از استفاده با که را روشی
 اين. است کشيده تصوير به شدند اندک بسيار های هزينه صرف با ايران های گنجينه

 بر را عميقی احساسات کند؛ ايجاد زيادی صدای و سر تواند می که است داستانی
 دهد می نشان داستان اين. بگذارد آمريکا و ايران آينده روابط بر جدی تأثير و انگيزد

 و اجبار و تهديد مبنای بر نابرابر ای رابطه ايران با آمريکا رابطه ابتدا همان از که
 های صحنه ترين کننده ناراحت از يکی شک بی داستان اين. است بوده استثمار
ً مسلما  . کشد می تصوير به را آمريکا و ايران روابط  از بسياری که اين به توجه با      
 طرح بوده، ونیغيرقان صورت به هم زمان همان در حتی آمريکاييها های يافته دست

 در تاکنون مسئله اين حقيقت در. است ناپذير اجتناب آنها استرداد يا اعاده موضوع
 مهمی عراقی روزنامه ١٩٨٠ سال در. است شده مطرح خاورميانه کشورهای برخی

 برای ملل سازمان از عراق دولت که داد اطالع عراقی خوانندگان به الثوره نام به
 وزير نخست از صدام. است خواسته کمک مبدأشان های شورک به باستانی آثار اعاده

 لوح تواند می لوور موزه آيا که است پرسيده داشته عراق از که ديداری در فرانسه
 با لوح اين که بود باور اين بر آشکارا حسين صدام« دهد؟ بازپس را) ۴٠(حمورابی
 )۴١(».تاس عراق به متعلق شده پيدا ايران در واقع ايالم در که وجودی

 
 امتياز لغو مستلزم ابتدا در خارجی شناسان باستان روی بر ايران درهای شدن باز

 شناسان باستان امنيت مورد در نگرانيش خاطر به آمريکا دولت. بود ها فرانسوی
 نامه در - بودند ايران باستانی آثار از »مساوی گيری بهره« دنبال به که -  آمريکايی

. شد پيشقدم انحصاريش امتياز به دادن پايان برای فرانسه دولت به ديپلماتيک نگاری
 نامه موافقت آن نتيجه که را آمريکاييها ديپلماتيک های حاضرتالش کتاب سوم فصل

 موافقت اين اساس بر. دهد می نشان بود، فرانسه و ايران بين ١٩٢٧ اکتبر در جديدی



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٠                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 يافت ديگری مهم متيازا داد، دست از را انحصاريش حق فرانسه که وجودی با نامه
 فرانسه تبعه يک عهده بر ايران باستانی آثار مديريت سال بيست تا آن اساس بر که
 عنوان به ُ    گ دار آندره. کردند حفظ را شوش در کاوش امتياز ها فرانسوی بعالوه،. بود

 ايران به ١٩٢٩ ژانويه در او. شد منصوب معارف وزارت باستانی آثار بخش رئيس
 پيش و خارجی، شناسان باستان روی به ايران درهای شدن باز بعدی مرحله. آمد

 تسلط آشکار دليل يک. بود باستانی آثار کاوش مورد در قانونی تصويب و نويسی
 ايران باستانی آثار جديد قانون تنظيم پهلوی، نوپای حکومت در ايران بر ها خارجی

. بود وولسين فردريک و پوپ اپهام آرتور مشورت با ُ    گ دار و هرتسفلد دست به
 زمينه در امتيازی اخذ هدف با و بود پنسيلوانيا دانشگاه موزه نماينده اخير شخص
 مجلس چگونه که دهد می نشان همچنين سه فصل. بود آمده ايران به شناسی باستان
 باستانی آثار قانون پايه بر آشکارا که قانون اين. کرد تصويب را قانون اين ايران
 بسيار قانون اين مواد برخی. شد تصويب ١٩٣٠ نوامبر در بود شده نوشته مصر
 از ها عراقی. بود شده تصويب قبل دهه يک که بود عراق باستانی آثار قانون شبيه
 آثار تاراج و خارجی شناسان باستان های فعاليت از جلوگيری ١٩٣٠ دهه آغاز

 ايران باستانی ميراث معظي تاراج ايران در اما کردند، آغاز را آنها دست به باستانی
 بسيار بينش عراق و ايران باستانی آثار به مربوط قوانين مقايسه. داشت ادامه کماکان

 داشت را اختيار اين ايران دولت قبلی، قانون طبق بر. دهد می ما به ای هشداردهنده
. بدهد ايران در را شناسی باستان کاوش اجازه خارجی های موزه و مؤسسات به که

 و گر کاوش مؤسسات بين مساوی طور به شدند، می يافت که اشيايی و استانیب آثار
 قانون عجيب نام با که باستانی آثار جديد قانون اين. شدند می تقسيم ايران دولت

 کهن های گنجينه قانونی تاراج برای مجوزی شد، ثبت ايران ملی آثار از حراست
 .گرديد بعد دهه در ايران

 وضع« باستانی آثار زمينه در قانونی ها ايرانی چون که کرد عااد راحتی به توان می
 برای اخالقی و قانونی حق ها موزه گرفت، می بر در را ها يافته تقسيم که »کردند
 ١٩٣٠ نوامبر باستانی آثار قانون نه و پهلوی حکومت نه ولی داشتند؛ ها يافته تقسيم
 کودتای چند با پهلوی حکومت .داشت ايران ملت رضايت بر مبتنی يا مشروع مبنای

 قانون و بود مانده باقی قدرت در ها انگليس وسيله به و بود آمده کار روی انگليسی



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩١                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 همه خروج بنابراين. بود کرده تصويب حکومتی چنين مجلس را ١٩٣٠ باستانی آثار
 ايران از که بود اشيايی انبوه ديگر توجه قابل نکته. بود غيرقانونی ايران، از اشيا

 از مکشوفه اشيای از محموله اولين خروج از پس ١٩٣۵ سال در. بود شده ارجخ
 نياز »کاميون زيادی تعداد«: گفت آمريکا سفير بروک هورنی. اچ ويليام جمشيد تخت
 به انتقال برای جمشيد تخت از شناسی شرق مؤسسه به »متعلق« باستانی آثار تا بود

 .شود فرستاده بوشهر به آمريکا،
 

 آمريکايی های موزه تکاپوی
 

 آمريکايی های موزه ١٩٣٠ نوامبر در باستانی آثار قانون تصويب از پس بالفاصله
 باستان های هيأت از آماری حاضر کتاب چهار فصل در. آوردند هجوم ايران به

 به است؛ آمده ١٩۴٠ تا ١٩٣١ های سال در ايران به آمريکا از اعزامی شناسی
 می ياد آن از بعدی های فصل در که شيکاگو نشگاهدا شناسی شرق مؤسسه استثنای

 ايران درهای شدن باز اند کرده اشاره آمريکايی شناسان باستان که گونه همان. شود
 در. است بوده »استثنايی موقعيتی« خارجی شناسان باستان روی به بار اولين برای
 دست ايران تانیباس آثار به آمريکايی های موزه چگونه که شده داده نشان چهار فصل
 محوطه به و آوردند بر سر قارچ مانند انگيز حيرت سرعتی با ها موزه اين. يافتند
 اساس بر. »کردند حمله« نيشابور و ری دامغان، مانند ايران شناسی باستان های
 کشور از سرعت به و کشف باستانی آثار انبوه آمريکا خارجه امور وزارت اسناد

 پيدا آثار است، کرده اشاره هارت،. سی چارلز آمريکا، رسفي که گونه آن. شد خارج
 روند اين سرعت توجه قابل نکته. »شد شان آمريکايی يابندگان دلگرمی« باعث شده
 اجرايی مدير اشميت،. اف اريک را واژه اين( شد »حمله« ری و دامغان به. بود

 آثار حتوایم از مناطق اين و) است برده کار به ايران به مشترک اعزامی هيأت
 ايران از بالفاصله ها موزه سهم و »تقسيم« شده پيدا آثار شدند؛ تخليه شان باستانی
 شده پيدا آثار تقسيم روند در ايرانی طرف نبودن ديگر توجه قابل موضوع. شد خارج

 طور به بايد شده پيدا آثار قانون، مواد اساس بر. بود باستانی آثار قانون اساس بر
 يافته تقسيم و انتخاب در. شد می تقسيم ايران دولت و خارجی اتمؤسس بين مساوی
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 اين. بودند هايشان موزه نماينده عملياتی، های ميدان در ها موزه عملياتی مديران ها
 فردريک و متروپوليتن موزه از آپتون. ام جوزف( نفر دو استثنای به اجرايی مديران
 ايران دولت نماينده. بودند آلمانی گیهم) کانزاس و پنسيلوانيا های موزه از وولسين

 جديد، قانون اساس بر که بود اين مهم نکته. بود) ۴٢(ُ    گ دار آندره نام به ای فرانسوی
 به فقط و ای؛ ايرانی هيچ حضور بدون ايرانی باستانی آثار و ها گنجينه سرنوشت

 .شد می تعيين - فرانسوی فردی و ها آلمانی آمريکاييان، -  خارجيان دست
 

: داشتند را ايران در متعدد های محوطه در کاوش اجازه ها موزه از مختلف دسته دو
 متروپوليتن هنر موزه اول دسته در. دانشگاهی های موزه و عادی های موزه

 موزه و فيالدلفيا زيبای هنرهای موزه بوستون، زيبای هنرهای موزه نيويورک،
 داده توضيح که گونه همان .داشتند قرار) ميسوری( سيتی کانزاس زيبای هنرهای

 هم کنار در رقابت و همکاری متعدد، های مؤسسه و ها موزه بين رابطه شد خواهد
 دانشگاه موزه مشارکت با مشترک اعزامی هيأت اولين مثال، برای. است بوده

 سال دو مشترک اعزامی هيأت. شد تشکيل فيالدلفيا زيبای هنرهای موزه و پنسيلوانيا
 پنج کاوشی برای دامغان، در حفاری اتمام از پس و پرداخت؛ وشکا به دامغان در

 ری در. گرفت اجازه بود ايران شمال در باستانی ميدان ترين مهم که ری در ساله
 .پرداخت همکاری به بوستون زيبای هنرهای موزه با مشترک اعزامی هيأت

 
 جمشيد تخت یها کاوش در شيکاگو موزه با پنسيلوانيا - بوستون گروه ١٩٣٧ سال در

 همکاری ديگر های موزه با که ديد نمی نيازی متروپوليتن موزه فقط. کردند همکاری
 به خراسان در نيشابور و فارس در ابونصر تخت در سال ده مدت به تنهايی به و کند

 و ساسانی های گنجينه از متروپوليتن های دارايی که گونه آن. پرداخت کاوش
 به جمشيد تخت کشفيات. است آور حيرت ها کاوش نتايج دهند می نشان اسالمی

 شرق مؤسسه مدير و آمريکايی معروف خاورشناس بريستد، هنری جيمز تعبير
  .است »ها دوران تمام کشفيات ترين بزرگ« از بخشی شيکاگو، دانشگاه شناسی
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 ١٩٣١- ١٩٣٩ جمشيد، تخت به اعزامی شناسی باستان هيأت
 

 باستانی آثار شاهکار شک بی است هخامنشی دشاهانپا کاخ بقايای که جمشيد تخت
 ١٩٣٠ دهه در آمريکايی های موزه که است بوده مکانی جمشيد تخت. است ايران
 و پنسيلوانيا دانشگاه موزه مشترک اعزامی هيأت. بودند کرده تيز آن برای طمع دندان
 ای ؤسسهم به هرگز ايران دولت که اين به نسبت آگاهی با پنسيلوانيا هنر موزه

 که دهند اجازه که اين به رسد چه دهد نمی را جمشيد تخت در کاوش اجازه خارجی
 جمشيد تخت در کاوش برای درخواست از     ً عمدا   شوند، خارج ازکشور ها يافته

 باستانی و تاريخی اهميت از ايرانيان که باور اين با آن جای به و کردند خودداری
 را استخر شناسی باستان ميدان در اوشک درخواست »نيستند آگاه«) ۴٣(استخر
 شناسی شرق مؤسسه باستانی، آثار قانون تصويب از پس بالفاصله. کردند مطرح

 -  کرد مالی حمايت و تأسيس را آن راکفلر بنياد ١٩١٩ سال در که -  شيکاگو دانشگاه
 تخت باستانی بناهای »بازسازی و مرمت« اجازه هوشمندانه بسيار صورتی به

 يا بند هيچ بود شده داده شناسی شرق مؤسسه به که اصلی اجازه در. گرفت را جمشيد
 از فقط و نداشت وجود جمشيد تخت ی»ها يافته تقسيم« بر مبنی ای اشاره حتی

 باستان هيأت اجرايی مدير هرتسفلد ارنست حقيقت در. بود شده ياد بازسازی و مرمت
 اشاره آن در که فرستاد یگزارش آمريکا، سفير هارت، به جمشيد تخت در شناسی

 از تواند نمی جمشيد تخت های يافته از يک هيچ که بوده اين او »دريافت«: بود کرده
 کاخ اطراف به شناسی شرق مؤسسه امتياز ١٩٣١ دسامبر در. شود خارج ايران
 بی. گرفت بر در هم را استخر مهم شناسی باستان ميدان و شد گسترده جمشيد تخت

 بوده تاريخ طول تمام در شناسی باستان زمينه در اقدام ترين همم امتياز اين شک،
 .است

 کاوش ادامه با داشت وجود ايران دولت و شناسی شرق مؤسسه بين که خوبی رابطه
 شناسی شرق مؤسسه. شد مخدوش١٩٣۴ تا ١٩٣٢ های سال در جمشيد تخت در ها

 به کار اجازه چون که کرد می ادعا مؤسسه. خواست می کشفيات از را خود سهم
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 تابع مؤسسه امتياز بنابراين شده، داده باستانی آثار قانون تصويب از پس مؤسسه
. است مؤسسه به متعلق مکشوفه آثار از نيمی قانون همين طبق و است؛ قانون همين
 تخت از توان نمی را چيزی که بوده اين او »دريافت« گفت می که هرتسفلدی اکنون
 های يافته شامل باستانی آثار قانون او »گمان« به که دبو مدعی کرد، خارج جمشيد

 دولت. کند می تأييد را او »گمان« اين نيز ايران دولت و شود می هم جمشيد تخت
 نمی بر در را جمشيد تخت باستانی، آثار قانون که کرد اعالم او به پاسخ در ايران
 تقسيم به ای اشاره شده اعطا شناسی شرق مؤسسه به که امتيازاتی در حتی و گيرد
 از يک هيچ مورد در ادعا حق شناسی شرق مؤسسه نتيجه، در و است؛ نشده ها يافته
 وزارت از شناسی شرق مؤسسه ١٩٣۴ مه ماه در. ندارد را جمشيد تخت های يافته
 کمک برای تالشی هيچ از آمريکا دولت و کرد کمک درخواست آمريکا خارجه امور

 .نکرد فروگذار منازعه اين در ناسیش شرق مؤسسه به راهنمايی و
 

 فصل در شد تحميل ايران دولت بر که ديگر فشارهای و ديپلماتيک تهاجم اين داستان
 در آمريکا سفارت و آمريکا خارجه امور وزارت. شد خواهد داده توضيح شش

 های يافته از »مساوی سهمی« شناسی شرق مؤسسه برای که داشتند نظر در تهران
 و شناسی شرق مؤسسه بين نزاع بحرانی دوره طول در. کنند أمينت جمشيد تخت
 امتيازی اعطای تا نزاع آغاز از يعنی ،١٩٣۵ آوريل تا ١٩٣۴ ژوئن( ايران دولت
 بروک هورنی. اچ ويليام تهران در آمريکا وزيرمختار) شناسی شرق مؤسسه به جديد

 نمايندگی به که بود شده داده اختيار اين او به و بود شناسی شرق مؤسسه ی»نماينده«
 که بود اين شدند مواجه آن با ها ايرانی که حقيقتی. کند مذاکره مؤسسه اين طرف از

ً دقيقا   بودند؛ يکی هم با شناسی شرق مؤسسه و آمريکا دولت  که ترتيب همان به      
 شرق مؤسسه بعالوه،. بودند يکی هم با انگلستان دولت و انگليس -  ايران نفت شرکت
 و بود کرده تهديد غرب در ايران عليه منفی تبليغات انجام به را ايران تدول شناسی

 فشار با مواجهه در پهلوی حکومت. نبود پوشی چشم قابل رضاخان برای تهديد اين
 تسليم سرعت به مردمی پشتوانه داشتن بدون و آن تهديدهای و آمريکا ديپلماتيک شديد

 آثار از بزرگی بخش که کرد وافقتم و شد آمريکا دولت ناعادالنه های خواسته
 که مسئله اين به بروک هورنی. »کند اهدا« را جمشيد تخت در شده يافت باستانی
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 کرده اعتراف نداشت جمشيد تخت های يافته تملک برای حقی شناسی شرق مؤسسه
 .است
 دولت است؛ ضعيف دولتی از قوی دولت يک امتيازگيری نمونه بهترين داستان اين

 دليل همين به و ندارد مردمی گاه تکيه و هاست خارجی نشانده دست که ضعيفی
 در مشهد در مردم شورش از پس. گيرد می قرار خارجيان تهديد مورد همواره
     ً کامال   خود حيات ادامه برای پهلوی حکومت معترضان، عام قتل و ١٩٣۵ جوالی
 )۴۴.(شد آمريکا و انگليس به وابسته

 
ً تقريبا    دولت بر را شان خارجه امور وزارت پيروزی مريکاييانآ که زمان همين در       

 را ايران باستانی آثار او که کرد اعتراف موری گرفتند، می جشن ايران بيچاره
 های سال وقايع. »داند می آمريکا مردم و خود کشور دارايی و ثروت از بخشی«

 ايران دولت آمريکا دولت. شد تکرار      ً مجددا   ۴١ و ١٩۴٠ های سال در ٣۵ و ١٩٣۴
 شرق مؤسسه به را جمشيد تخت باستانی آثار از ديگر بخشی که کرد مجبور را

 رابطه مقطع ترين زننده دوره اين ايمبری، مرگ از پس شک بی. کند اعطا شناسی
 .است بوده آمريکا و ايران

 
 هرتسفلد برکناری

 
 یاجراي مدير عنوان به ١٩٣۵ سال در اشميت آمدن کار روی و هرتسفلد برکناری

 فصل در شناسی شرق مؤسسه به جديد امتيازی اعطای و جمشيد تخت های کاوش
 مؤسسه حق که حالی در ١٩٣۵ مارس جديد امتياز در. شد خواهد بررسی هفت
 يافته شد ملزم ايران دولت شد، می حفظ جمشيد تخت های يافته تقسيم در شناسی شرق
 بر. کند تقسيم ١٩٣۴ سال ی»دوستانه روش« همان با هم را جمشيد تخت آينده های

 بزرگ خود زمان در شک بی که -  هرتسفلد. ای ارنست پرفسور مدارک، اساس
 اپهام آرتور مانند - است باستان ايران تاريخ و شناسی باستان عرصه در فرد ترين
 گروه کمک با را کار اين پوپ. است داشته دست ايران باستانی آثار غارت در پوپ

 و آلمان سفارت از هرتسفلد که آن حال داد؛ می انجام اچاقچيانق از ای يافته سازمان
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 توضيح سه فصل در که طور همان بعالوه. گرفت می کمک کشور اين وزيرمختار
 از استفاده با توانست پوپ ،١٩٢۵ سال در مورد يک در حداقل است شده داده

 ايران ولتد. کند خارج ايران از را عتيقه اشيای آمريکا، ديپلماتيک پست سرويس
. شد او برکناری خواستار و کرد متهم باستانی آثار غارت و دزدی به را هرتسفلد

 که حالی در. نبود باستانی آثار غارت هرتسفلد با خصومتی چنين اصلی دليل گرچه
 خارج کشور از »قانونی« صورت به را باستانی آثار از انبوهی آمريکايی های موزه

 اشيای معدودی خروج برای را هرتسفلد توانست می بيدار وجدان چگونه کردند می
 و ها سياست برخی از هرتسفلد آشکار انتقاد حقيقت در بداند؟ مقصر کشور از عتيقه

 و رضاشاه »آموزشی« های سياست و عشاير سرکوب جمله از -  رضاشاه رفتارهای
 در »وصف غيرقابل ترور و ارعاب حکومت« به هرتسفلد اشارات خصوص به

 آمريکا خارجه امور وزارت و شناسی شرق مؤسسه. شد او برکناری باعث -  ايران
 خدمات گرفتن نظر در بدون بودند، ايران دولت با خود قوی رابطه حفظ نگران که

. کردند رها را او بالفاصله آمريکاييش حاميان به هرتسفلد صادقانه و طوالنی
 دوران آن تحوالت زا نشان هرتسفلد، جانشين اشميت، از بروک هورنی توصيف

 قهوه پيراهن نازی« يک مثل که »هيتلری خشن خوی و خلق« با آلمانی يک: داشت
 کاوش اجرايی مدير اشميت. کند می رفتار »برده« چون خود ايرانی کارگران با »ای

 در). ١٩٣۵- ١٩٣٩( بود آنجا در کاوش عمليات آخر سال چهار در جمشيد تخت های
 رسيده پايان به جمشيد تخت های کاوش که شد منتشر خبر اين ١٩٣٩ سال سپتامبر

 کاوش که گرفت تصميم هم متروپوليتن هنر موزه اروپا، در جنگ وقوع با. است
 با. کرد ترک ١٩۴٠ سال در را ايران کاوش، گروه. ندهد ادامه را نيشابور های

 پايان به ايران در آمريکا شناسی باستان بزرگ های فعاليت متروپوليتن گروه خروج
 .رسيد

 
 آمريکاييان های کاوش های هزينه

 
 باستان های کاوش که کردند می گوشزد را مسئله اين ايران به همواره آمريکاييها

 مقابل در اندکی پاداش ها يافته تقسيم و است »بر هزينه بسيار« آنها برای شناسی
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 که دهد می نشان نه فصل در ها هزينه ارقام تحليل. هاست موزه فراوان های تالش
 ۵٠٠٠٠٠ بين ۴٠ تا ١٩٣١ های سال طول در شناسی باستان های کاوش هزينه کل
 از شناسی شرق مؤسسه سهم. است بوده اين از کمتر رقمی حتی يا دالر ٧۵٠٠٠٠ تا

 رسيم می انگيز شگفت نتيجه اين به ترتيب بدين. است بوده دالر ١۵٠٠٠٠مبلغ اين
 موزه و فيالدلفيا موزه دو بوستون، زيبای ایهنره موزه متروپوليتن، های موزه که

 ميليون نيم ازای در فقط را ايران باستانی آثار عظيم مجموعه شناسی، شرق مؤسسه
 شرق مؤسسه در موجود جمشيد تخت باستانی آثار انبوه و اند؛ شده صاحب دالر

 را جرأت اين ما به ارقام اين. است آمده دست به دالر ١۵٠٠٠٠ ازای در فقط شناسی
 .کنيم استفاده ايران باستانی آثار درباره »تاراج« واژه از اطمينان، با تا دهد می
 

 امتياز مفاد نقض
 شرق مؤسسه از را خود مالی حمايت گرفت تصميم راکفلر بنياد ١٩٣۶ سال در

 مؤسسه. شد مواجه جدی مالی بحران با مؤسسه ترتيب اين به و کند قطع شناسی
 با را مشترکی همکاری برنامه جمشيد تخت امتياز ندادن دست از برای شناسی شرق
 آن اساس بر که داد ترتيب پنسيلوانيا دانشگاه موزه و بوستون زيبای هنرهای موزه

ً مشترکا   را هايشان فعاليت موزه سه اين . دهند ادامه مخفيانه صورت به ايران در       
 های کاوش جمشيد، تخت در فعاليت بر تمرکز برای فيالدلفيا و بوستون های موزه
 سه تا ری در کاوش امتياز زمان که اين وجود با کردستان، سپس و ری در را خود
 ترتيب اين به. کردند متوقف داشت، ادامه ديگر سال

 تخت امتياز -  ايران دولت از اجازه کسب به رسد چه -  اطالعی ترين کوچک بدون
 مؤسسه طرف از قرارداد مفاد آشکار نقض امر اين. شد تقسيم موزه سه بين جمشيد
 آمريکا دولت نماينده عنوان به آمريکا وزيرمختار را قرارداد اين.  بود شناسی شرق

 قرارداد آمريکا دولت ترتيب اين به و بود؛ کرده امضا شناسی شرق مؤسسه نماينده و
 نمايندگان شد خواهد گفته هشت فصل در که گونه آن. بود کرده نقض را دولت دو بين

 از امتياز نقض موضوع به آمريکا دولت به ديپلماتيک نگاری نامه يک طی اه موزه
 و بودند؛ کرده اشاره ايران دولت چشم از آن کردن پنهان برای تالش و خود جانب
 که چنان آن. است بوده امتياز نقض اين در آنها همدست آمريکا دولت ترتيب بدين
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 ويژه نگرانی موضوع اين دهند یم نشان آشکارا آمريکا خارجه امور وزارت اسناد
 جهت در ای ويژه اقدام ولی کرد؛ ايجاد آمريکا وقت خارجه امور وزارت برای ای

 در که اين بر عالوه آمريکا خارجه امور وزارت. نشد انجام قرارداد نقض اين رفع
. جست شرکت نيز پيمان نقض اين کردن مخفی در داشت، نقش پيمان اين نقض

 حق مذکور موزه سه که بود آن امتياز مفاد نقض و ها کلک و دوز اين همه حاصل
 .دادند دست از را ها يافته تقسيم

 دولت و شناسی شرق مؤسسه بين جمشيد تخت در شده پيدا آثار تقسيم دوم مرحله
 تقسيم. شد خارج ايران از سرعت به آمريکا سهم و داد رخ ١٩٣۶ سال در ايران
 موافقت ايران دولت که آن از قبل ولی شد، انجام ١٩٣٩ سال در شده پيدا آثار نهايی
 دسامبر در را ايران آمريکايی، گروه کند اعالم تقسيم اين مورد در را خود نهايی

 سر تقسيم پذيرش از ايران دولت ايران، از آمريکاييها خروج با. کرد ترک ١٩٣٩
 بخش به و شده منتقل] باستان ايران[ تهران موزه به بسته ده در اشياء و زد باز

 آمريکا دولت شناسی، شرق مؤسسه درخواست با. پيوستند موزه »دائم« مجموعه
 تکرار بود داده رخ ١٩٣۴ سال در چه آن مانند را باستانی آثار گرفتن برای تالش
 ايران بر باستانی آثار »ترخيص« پيرامون که ای سياسی فشار نه فصل در. کرد
ً واقعا   داستان اين آخر بخش. شود می داده توضيح شد، وارد  در چون بود؛ زننده      

 مورد باستانی آثار. درآمد شوروی و انگليس نيروهای اشغال به ايران ١٩۴١ آگوست
 از بخشی عنوان به که] باستان ايران[ تهران موزه از شناسی شرق مؤسسه ادعای

 ايران که شرايطی در. شد خارج ايران از ١٩۴١ اکتبر در بود، آمده در آنجا دائم آثار
 در باستانی آثار تاراج عنوان به توانست می کار اين بود خارجی نظاميان اشغال در

 و شناسی شرق مؤسسه چون که کنم يادآوری بايد پايان در. شود تلقی جنگی موقعيت
 بودند شده همدست آن، کردن مخفی سپس و امتياز مفاد نقض برای ديگر موزه دو

 .بود باطل نيز مکشوفه رآثا تقسيم مورد در آنها ادعای
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 آمريکا و ايران روابط مورد در اشاراتی

 
 خارجه امور وزارت ،»ايران از کامل امنيت با« باستانی آثار محموله آخرين انتقال با

 و رفع ولی. گرفتند جشن      ً مجددا   را خود »پيروزی« شناسی شرق مؤسسه و آمريکا
 به زد، آمريکا و ايران رابطه به یرفتارهاي چنين که مدتی طوالنی های آسيب رجوع

 آمريکايی شرکت که اين از ١٩٢٢ سال در ايرانيان از بسياری. شد واگذار ديگران
 شرکت با ايران شمال نفت استخراج و اکتشاف در خواهد می نيوجرسی اويل استاندارد

 ايرانيان ١٩٢۵ سال در حال اين با بودند؛ ناراضی شود، شريک ايران و انگليس نفت
 چنگ از ايران دهنده نجات چشم به همچنان آمريکا. داشتند آمريکا به زيادی نيت حسن

 .دبليو ايرانيان نظر از. شد می ديده انگلستان استعمار
 

 مستشار عنوان به را آنها دوی هر ايران دولت که ميلسپو. سی شوستروآرتور مورگان
 .شد می قیتل شهيد ايمبری و بودند حقيقی قهرمانان شناخت می مالی
 آمريکا پرچم که او اتومبيل ١٩٢۵ سال در گويد می ايرانيان احساسات مورد در پوپ

 آن جمعيت و شد می متوقف تهران های خيابان در      ً مکررا   بود شده نصب آن جلوی در
 شرح ١٩٣٠ سال در ويالرد. اس هنری آمريکا کنسول که گونه آن. بوسيدند می را

 باعث او چون دانستند؛ می کشور به خائن را اشاهرض آذربايجان مردم است، داده
 قدرت هم را آمريکا ايران، مردم ١٩۴١ سال در اما) ۴۵.(بود شده ميلسپو برکناری
 ايرانيان برای. است کشور غارت و استثمار دنبال به که دانستند می ديگری خارجی
 مأموريت در سپوميل با ايرانيان برخورد. نداشت شوروی و انگلستان با تفاوتی آمريکا

 های سال در او اول مأموريت با متفاوت بسيار) ١٩۴٣- ١٩۴۵( ايران در او دوم
 نمی که کند می بيان شد منتشر ١٩۴۶ در که خود کتاب در ميلسپو. بود ٢٧ تا ١٩٢٢
 درک بود شده مواجه آن با ايران به دومش مأموريت در که را خصومتی دليل توانست

 )۴۶. (کند
 

 کافی توجه مورد باستانی آثار ماجرای اهميت آمريکا و ايران روابط سير تحليل در
 دوران استثنای به را آمريکا - سادگی روی از و -  همواره ايرانيان. است نگرفته قرار
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 به کمک در آمريکا کوتاهی وجود با. اند کرده تلقی ايران »دوست« اول، جهانی جنگ
 در ١٩٢١ انگليسی کودتای با ريکاآم ظاهری موافقت و اول جهانی جنگ در ايران

 انگليس چنگ از آنها بالقوه منجی آمريکا که بود اين همچنان ها ايرانی تلقی ايران،
 کرد؛ تغيير به آغاز جدی طور به ١٩٣٠ دهه در آمريکا به ها ايرانی نگرش. است
 .است استعمارگر ابرقدرتی هم آمريکا که بودند رسيده باور اين به ايران مردم چون

 
 ايران در تحقيق منابع کمبود به ای اشاره

 
 اکثريت که است آن حقيقت. است کم بسيار رضاشاه دوره از ايران دولتی منابع متأسفانه

 می نشان را ايران دولت جرائم ۴١ تا ١٩٢١ های سال طول در که اسنادی توجه قابل
 و پسر دمحمرضا، حکومت سال ٣٧ يعنی ١٩٧٨ تا ١٩۴١ های سال فاصله در دهد

 .شد نابود رضاشاه جانشين
 مثال عنوان به. شد مخفی يا و تفسير متفاوت ای گونه به يا ماند باقی که کمی اسناد

 استخراج ١٩٩٨ سال در ايران ملی اسناد سازمان از که رضاشاه دوره اسناد مجموعه
 های حساب مورد در سند چهار فقط    ً مثال  . داشت بر در را کمی خيلی مهم مطالب شد

 وست بانک در دالری ١۵٠٠٠٠ سپرده دو: داشت وجود رضاشاه خارجی انکیب
 به ديگری تحقيق در. ديگر اروپايی بانک دو در سپرده دو و ١٩٣١ سال در مينستر
 خارجه امور وزارت در موجود اسناد مدد به اما) ۴٧.(ام پرداخته اسناد اين بررسی
 دالر ميليون ۵٠ يا سوئيس و رکنيويو های حساب احتساب بدون که دانيم می آمريکا
 لندن در رضاشاه بانکی های حساب موجودی فقط ،١٩۴١ سال در تهران در موجود
 ديگر تحقيقی در تفصيل به موضوع اين. است بوده دالر ميليون ١۵٠ تا ١٠٠ حداقل

 ٢٠٠ حداقل رضاشاه بانکی های حساب موجودی) ۴٨. (است آمده اسناد دقيق ذکر با
 در هنوز اما! ١٩٢۵ سال در ايران دولت بودجه برابر ده يعنی است؛ ودهب دالر ميليون

 بانکی های حساب مورد در مهم سند چهار فقط ايران در موجود های آرشيو کل
 مدد به. است شده نابود او جانشين و پسر دست به بقيه و دارد وجود رضاشاه خارجی

 ايران نفت درآمد سوم دو که يمدان می ما آمريکا خارجه امور وزارت در موجود اسناد
 واريز آمريکا و اروپا در رضاشاه بانکی های حساب به ١٩۴١ تا ١٩٢٧ های سال در

 .است شده
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 دوره اين در که است اين ايران منابع نبودن اطمينان قابل و کمبود برای ديگر دليل
 رضاشاه دهد می نشان که ام آورده مدارکی من. بود حاکم ايران بر نظامی ديکتاتوری

 ايران يعنی شناسی باستان زمينه در ايران نشريه تنها ناشر و سردبير شکنجه به چگونه
 اين کرده تنبيه را بيچاره سردبير اعليحضرت که اين دليل) ۴٩.(است پرداخته باستان

 موزه توسط ايران باستانی آثار خروج به کوچکی اشارات اش نشريه در او که بوده
 به اطمينان توان می چگونه که است منطقی سئوال اين پس. ودب کرده آمريکايی های

 مخفی است؟ بوده حاکم آن بر ترسی چنين که داشت فضايی در شده ثبت »اسناد«
 کاربردی تاکنون. دارد ادامه همچنان و شده آغاز دور ای گذشته از زمينه اين در سازی
 مانند ای پايه اطالعات که اند بوده وقت های روزنامه ايران در دسترس اسناد ترين
 گزارش. دهند می قرار ما اختيار در را »مکشوفه آثار تقسيم« های زمان و ها مکان
 قرار استفاده مورد تحقيق اين در وفور به ايران وقت های روزنامه در موجود های

 .اند گرفته
 

 مورد در آمريکا خارجه امور وزارت مدارک ايران، دولتی موجود منابع برخالف
 بوده تحقيق اين پايه حقيقت در و غنی بسيار آمريکا های موزه و ايران شناسی ستانبا

 و ايران در کاوش اجرايی های دفتر بين های نگاری نامه ديگر، مهم بسيار منبع. است
ً واقعا   ما. است بوده آمريکا در ها موزه  ميان روابط جزئيات که ايم بوده شانس خوش      
 شده منعکس ديپلماتيک های نگاری نامه در ايران در آنها کاوش مديران و ها موزه
 تمام رونوشت واشنگتن در خارجه امور وزارت و تهران در آمريکا سفارت و است
 و ها موزه بين تلگرافی تبادالت تمام بعالوه،. دارند خود بايگانی در را ها نامه اين

 و خارجه امور وزارت طريق از) اشميت و هرتسفلد( ها کاوش اجرايی مديران
 ٣۵ و ١٩٣۴ های سال در چنين، هم. شد می انجام تهران در آمريکا سفارت

 دولت با مذاکراتشان در ها موزه ی»نماينده« عنوان به ايران در آمريکا وزيرمختار
ً دقيقا   ما نتيجه، در. کرد می عمل ايران  ايران در آنها دفاتر و ها موزه بين چه آن از      
 ايران در ها کاوش اجرايی مدير اشميت اريک که هايی امهن از ما. آگاهيم است گذشته

 امتياز مفاد نقض برای ها موزه همدستی به است، نوشته فيالدلفيا و بوستون شيکاگو، به
 پی آمريکا خارجه امور وزارت همکاری و ضمنی اجازه با آن کردن مخفی سپس و

 )١(.بريم می
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  توضيحات و مآخذ
  
  
 ١٩۴١( رانيا یفرهنگ راثيو غارت م کاياراج بزرگ آمرت «دکتر دمحم قلی مجد  - ١
 راستاريو ؛یمراد - گ  ،یريام یمصطف ني؛ مترجم)ش ١٣٠۴ - ١٣٢٠/ م١٩٢۵ - 

 ،یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها: تهران: شر ن .یاکبر رنجبر کرمان یعل
  ١۵ – ۵٢صص  - .١٣٨٨

  
  : پی نوشت ها

 
و  یباستان شناس: ته غارت شدهگذش یابيباز. منگوس تورکل برناردسون: نک - ١
، ١٩٩٩ ل،ييدانشگاه  ،یرساله دکتر. ١٩١۴- ١٨٠٨در عراق مدرن،  يیگرا یمل

 ٩٠- ٧٢صص 
کشور  نيا ی، در ها١٧٩٨از زمان فتح مصر به دست ناپلئون بناپارت در سال  - ٢

کشور در دهه  نيا. باز بود یو آلمان یسيانگل ،یباستان شناسان فرانسو یبر رو
 خچهيکه درباره تار یدر اثر دير   ً را  ياخ. افتيبه استقالل دست  هيشب یزيبه چ ١٩٢٠

کند که از زمان  یمطلب اشاره م نيا بهدر مصر منتشر ساخته است،  یباستان شناس
کشور به  نيا ی، آثار باستان١٩٢٢فتح مصر با کشف آرامگاه توت آنخامون در سال 

 یموزه ها ؟یفرعون چه کس د،يدونالد ملکولم ر: نک. سال غارت شد ١٢۵مدت 
انتشارات : یبارکل. اول یمصر از ناپلئون تا جنگ جهان یمل تيو هو ،یباستان شناس

 .٢٠٠١ ا،يفرنيکال اهدانشگ
 .٨۵گذشته غارت شده، ص  یابيبرناردسون، باز - ٣
 .٩٠- ٩١همان، صص  - ۴
 مزيج: لندن. و شوش یدر چالدائ قاتيلوفتوس، سفرها و تحق اميليو: نک - ۵
: سيپار.  En Mission chez les Immortels االفوآ،يد ني؛ ج١٨۵٧سبت،ين
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، ١باستان، ج  کيخاور نزد راستار،يو چارد،يپر. یب مزي؛ ج١٩٩٠ بوس،يف
. باستان انيرانيا کس،يد اني؛ برا١٩۵٨ نستون،يانتشارات دانشگاه پر: نستونيپر

  .١٩٧٩و چارلز،  ديويد: لندن
 .١٩٢۵ هيفور ٢۵، مورخ ٨٩١/۴، ٩٢٧، ٧٨٠شماره  ،یگزارش مور - ۶
در  رانيمنتشر شده و سفارت ا ١٩١۶که در سال  یفارس یترجمه از کتاب - ٧

 .٨٩١، ٩٢٧. قرار داده بود کايوزارت امور خارجه آمر اريواشنگتن آن را در اخت
٨٩١، ٨٧٠ ،یگزارش مور - ٩ نک  نيهمچن. ١٩٢۵ هيفور ٢۵، مورخ ۴/٩٢٧
 Reunion des Musées:سيپار.Sus: 6000 Ans d'Histoire ه،يامريپ

Nationaux, یآثار باستان: موزه لوور لر،يت - کوبت و مارث برنوس ی؛ ان١٩٨٨؛ 
و  آروزهارپر، جون  وري؛ پرودنس اول١٩٩١اسکاال بوکس، : لندن. کيخاور نزد

در موزه  کيخاور نزد یباستان یها نهيگنج: شوش یفرانسوا تالون، شهر سلطنت
 .١٩٩٢ تن،يموزه هنر متروپول :ورکيوين. لوور
 .١٩٢۵ هيفور ١۴، ٨٩١/۵، ٩٢٧، ٩٠۵شماره  ،یگزارش مور مهيضم - ١٠
: لينزوي؛ گ١٩٢١- ١٩۴١ ران،يغارت ا: و رضاشاه ريکب یايتانيمجد، بر یدمحمقل - ١١

 .٩، فصل ٢٠٠١ دا،يانتشارات دانشگاه فلور
بابل و  نيزمسر). ع(ميمعروف بابل و معاصر با حضرت ابراه یفرمانروا - ١٢

 )راستاريو. (نديگو یم زين» ارض نمرود«را  نواين
 .٨٣- ٨۴گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسن، باز - ١٣
 .٨١- ٨٢همان، صص  - ١۴
 .٩٨- ٩٩همان، صص  - ١۵
 .٩۵همان، ص  - ١۶
 .٩٩- ١٠٠همان، صص  - ١٧
انتشارات ارنست بن، : از چهار جبهه، لندن یمارشال، خاطرات اميليسرلشکر و - ١٨

 .٨۵، ص ١٩٢٩
 .١٢٠- ١٢١گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسون، باز - ١٩ 

 .١۴۴- ١۴۵همان، صص  - ٢٠
 .٧٩همان، ص  - ٢١
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 .٢٢۴- ٢٢۶همان، صص  - ٢٢
 .٣همان، ص  - ٢٣
شناس سرشناس  رانيباستان شناس و ا) ١٨٧٩- ١٩۴٧(هرتسفلد  ليارنست ام - ٢۴
گرفت و پس از اخذ  یپ نيو برل خيمون یخود را در دانشگاه ها التيتحص ،یآلمان

هرتسفلد ابتدا به . نمود افتيدر نيفلسفه را از دانشگاه برل یدکترا ،یمعمار سانسيل
پرداخت و در کنار آن  سيبه تدر دانشگاهدر همان  یخيتار یايجغراف اريعنوان استاد

 نيمشرق زم یخيتار یايپروس، به مطالعه در جغراف یضمن خدمت در موزه دولت
و  انهيو خاورم کيدر خاور نزد ١٩٠٣از سال  یو. و عراق پرداخت نرايا ژهيبه و

 ران،يدر ا یباستان شناس یبه کاوش ها یاول و دوم جهان یدر طول جنگ ها زين
باستان  اتيکشف یبرا نوايبه ن یاعزام أتيمشغول بود و با ه هيو سور نيالنهر نيب

پرداخت  قيطالعه و تحقبه م رانيمدت ها در ا یو. دياعزام گرد یخيو تار یشناس
 رانيدولت ا یبرا ديتخت جمش یها رانهيجامع درباره و یو گزارش) ١٩٢۵- ١٩۴٧(

ِ      شامل ظروف  حجار ینکاوش ها آثار متعدد باستا نيا انيدر جر. نمود هيته  ینقاش ،ی        
 یهر چند تالش ها انيم نيدر ا. آورده شد رونيخاک ب رياز ز یاديز یها بهيو کت
ِ               تمدن کهن مناطق مختلف  شرق، مثال زدن يیناساهرتسفلد در ش یعلم است، اما  ی                   
را  یاريبس قهيعت اءيغارت و انتقال اش یها نهيامر زم نياز نظر دور داشت که ا دينبا

تمدن  خيتار نهيدر زم یاز هرتسفلد آثار متعدد. غرب فراهم آورد یبه موزه ها
مانده  یف شرق به جااز مناطق مختل یدر مورد نقشه بردار يیو پژوهش ها یاسالم
 .زرتشت و جهان از آن جمله اند م،يدر شرق قد رانيا م،يقد رانيا یها بهيکه کت

 .سياول و اشغال آن توسط انگل یدر جنگ جهان رانيمجد، ا یدمحمقل - ٢۵
اول،  یدر جنگ جهان رانيا کوف،يروشنيم چيوانوينک لو ا نيهمان، همچن - ٢۶

 .١٩۶۴فرهنگستان علوم،  ،یروشو یستياليسوس رياتحاد جماه: مسکو
 .١٩١٧- ١٩١٩ ران،يدر ا یبزرگ و نسل کش یمجد، قحط یدمحمقل - ٢٧
 .٣و رضاشاه، فصل  ريکب یايتانيمجد، بر - ٢٨
 .۴همان، فصل  - ٢٩
مؤسسه .: یس. یواشنگتن د ران،يدر ا هاييکايآمر لسپو،يآرتور چستر م - ٣٠

 .١٩۴۶ نگز،يبروک
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پس از  رانيکرد کشور ا یه بود؛ که ادعا متمدن بزرگ، شعار دمحمرضا شا - ٣١
 یو به زود دهيتمدن بزرگ رس یاو به دروازه ها یرهبر هيو در سا »ديانقالب سف«
به نام شاه » تمدن بزرگ«هم با عنوان  یکتاب. ژاپن و آلمان را خواهد گرفت یجا

 )راستاريو. (سابق منتشر شده است
 .٣و رضاشاه، فصل  ريکب یايتانيمجد، بر - ٣٢
 .١۶۶ - ١۶٨همان، صص  - ٣٣
 .١٩٣٠ ليآور ۵، مورخ ۶٣۶٣،٨٩١/۶۵٣، ۵١گزارش هارت، شماره  - ٣۴
شد که سقاخانه  عيمشکوک ناگهان در تهران شا يی، در ماجرا١٣٠٣ رماهيدر ت - ٣۵

از مردم  یعده ا. را شفا داده است یمعجزه کرده و کور یهاد خيش ابانيواقع در خ
 نيبه ا زين یمشکوک یقاخانه اجتماع کردند و دستهادر اطراف س یساده دل چند روز

 هيدر تهران که خبرنگار نشر کايآمر اريسولکن ،یمبريماژور ا. زدند یماجرا دامن م
از ماجرا در محل حاضر  یکسب خبر و عکاس یبود، برا زين »ینشنال جئوگراف«

مقدس  ینامسلمان در محل کيبه بهانه حضور  »یمتعصبان مذهب« یاما از سو. شد
کتاب با  سندهينو. بعد درگذشت یبه شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و ساعت

 یارتيو ز یاماکن مذهب نيپوپ در مهم تر  ِ ت  يآزاد و در کمال امن حضوراستناد به 
نبوده است؛ بلکه با توجه  »یتعصب مذهب« یمبريمنشأ قتل ا ديخواهد بگو یم رانيا

 )راستاريو. (بوده است ليکار دخ نيدر ا »یگريعوامل د«وقوع حادثه،  طيبه شرا
انتشارات هکر آرت : ورکيوين. در شرق باستان رانيهرتسفلد، ا. یارنست ا - ٣۶

سازه ها، نقش برجسته ها و ): ١( ديتخت جمش ت،ياشم. اف شي؛ ار١٩٨٨بوکس، 
 رانيا نگ،ياسپرنگل ني؛ مارت١٩۵٣ کاگو،يانتشارات دانشگاه ش: کاگويش. ها بهيکت

؛ ١٩۵٣ کاگو،يدانشگاه ش یاسمؤسسه شرق شن: کاگويش. ريشاپور و کرت: قرن سوم
. ادبوديآثار ريوسا یشاهنشاه یآرامگا هها): ٣( ديتخت جمش ت،ياشم. اف شيار
باستان  یمتسن، راهنما. یا ايلوي؛ س١٩٧٠ کاگو،يانتشارات دانشگاه ش:کاگويش

 ديتخت جمش در،يوالاشنا؛ اورس١٩٧٣ بر،ياند ف بريانتشارات ف: لندن. رانيا یشناس
باستان  لبر؛يو. ؛ دونالد ان١٩٧۶ کاگو،يانتشارات دانشگاه ش: کاگويش. تانباس رانيوا

 کليما. ١٩٨٩ ن،يانتشارات دارو: نستونيپر. یرانيشاهان ا تختيپارس، پا یشناس
انتشارات : آکسفورد. باستان کيوخاورنزد نيالنهر نيب: جهان یروف، اطلس فرهنگ
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 .١٩٩٠سفورد، آندرومدا آک
. یساسان یهنر امپراتور: یشاهنشاه یهارپر، شکارچ وريپرودنس اول - ٣٧

دوره  نيميهارپر، ظروف س وريپرودنس اول. ١٩٧٨ ،يیايمؤسسه آس: ورکيوين
 ني؛ کاتل١٩٨١ تن،يموزه هنر متروپول: ورکيوين. یشاهنشاه نهيگنج: ١ج  ،یساسان

؛ ١٩٨٣ تن،يمتروپول رموزه هن: ورکيوين. تنيموزه هنر متروپول یهاوارد، راهنما
موزه هنر : ورکيوين. باستان کيمصر و خاور نزد: تنيموزه هنر متروپول

موزه : ورکيوين. شابورين یسفال ها نسون،يلکيو. ی؛ چارلز ک١٩٨٧ تن،يمتروپول
خاور  یدست یهنرها: موسکارال، برنز و آهن تي؛ اسکار وا١٩٨٨ تن،يهنر متروپول

 .١٩٨٨ تن،يموزه هنر متروپول: وکيورين. تنيپولموزه هنر متروباستان در  کينزد
 .١٩- ٢٩گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسون، باز - ٣٨
 .٢٣- ٢۴همان، صص  - ٣٩
به خط  یحموراب نيستون مانند است که قوان یلوح ،یاستل حموراب ايلوح  - ۴٠

س به دست شل، آشورشنا ١٩٠١ستون در سال  نيا. بر آن منقوش است یخيم
و  انهيمخف یا وهيکشف شد؛ و به ش رانيدر منطقه شوش در عمق خاک ا ،یفرانسو
. شود یم ینگه دار سيرخارج شد؛ و هم اکنون در موزه لوور پا رانياز ا زيتقلب آم

است، در آغاز  رانيلوح، ملک مسلم ا نيکه ا قتيحق نيبا توجه به ا زين نيصدام حس
فرانسه چنان  رياز نخست وز ران،يا هيعل یجنگ روان کياز  یجنگ به عنوان بخش

 )راستاريو. (را داشته است یدرخواست
 .۵همان، ص  - ۴١
 یمعمار و باستان شناس فرانسو) Andre,Godard(1965-1881آندره گدار  - ۴٢

 تيمسئول. درآمد رانيوارد شد و به استخدام دولت ا رانيبه ا یدوره پهلو ليکه در اوا
و  یپژوهش یتهاي، فعال)و موزه یباستان شناس( اتيقيتاداره ع ريمد رياو نظ یها

، )رويس ميگدار و ماکس دايهمسرش  یمکاربا ه( رانيا یو ثبت آثار فرهنگ يیشناسا
دانشگاه تهران،  یبايز یدانشکده هنرها یگذار انيبن ،یباستان شناس هيانتشار نشر

 یخارج تيشخص نيرا مهم تر یدانشکده در آغاز، و نيهم یو استاد استير
حضور  رانيبه ربع قرن در ا کيدهد که نزد یاول قرار م یدوره پهلو یمعمار
 يیجانما ینقشه اصل ،یآثار معمار یطرح و اجرا نهياو در زم راز آثا. داشت
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باستان،  رانيموزه ا یدانشگاه تهران، طرح و سرپرست یمحوطه و ساختمان ها
طرح مقبره  ران،يا ینه ملدر توس، طرح ساختمان کتابخا یطرح آرامگاه فردوس

: توان به یم هبرگردانده شد یگدار که به فارس یاز کتابها. بوده است یحافظ و سعد
 یدوره پهلو یمعمار. وسفي ،یانيک. اشاره کرد رانيدر چهار جلد و هنر ا رانيآثار ا
 ١٣٨٣معاصر،  خيمؤسسه مطالعات تار: چاپ نخست، تهران. اول

 
واقع  ديتخت جمش یلومتريآن در هفت ک یها رانهيو که رانيا یشهر باستان - ۴٣

ساخته  ،یبه دست اسکندر مقدون دي     ً                             ظاهرا  استخر پس از خراب شدن تخت جمش. است
 ريشهر برخاستند و اردش نياز ا یخاندان ساسان. ديگرد رانيعمده ا یشد و از شهرها

 یها دانياز م. شهر را داشت نيمعبر ا استير) یساسان یشاهنشاه انگذاريبن(بابکان 
توان از نقش رجب و  یم د،ياستخر عالوه بر تخت جمش کينزد یخيو تار یباستان

 یدوره اسالم یبناها یايبقا کاگويدانشگاه ش أتيه یدر کاوش ها. نقش رستم نام برد
 )راستاريو. (کشف شد دانيم نيدر ا یو ساسان یاز دوره هخامنش یو آثار فراوان

 .٧و رضاشاه، فصل  ريکب یايتانيبر ،یمجد، دمحمقل - ۴۴
 .١۴همان، فصل  - ۴۵
مؤسسه .: یس. یواشنگتن د. رانيدر ا هاييکايآمر لسپو،يآرتور چستر م - ۴۶

 .١٩۴۶ نگز،يبروک
: لينزويگ. رانيداران و علما در ا نيزم: مجد، مقاومت در برابر شاه یدمحمقل - ۴٧ 

 .١ مهي، ضم٢٠٠٠ دا،يانتشارات دانشگاه فلور
 .١٢و رضاشاه، فصل  ريکب یايانتيمجد، بر - ۴٨
 .١۴٠همان، ص  - ۴٩
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  ششمفصل 

  
  چوب حراج رضا خان بر آثار باستانی ايران

 
دقيقه به طول انجاميد و وزير دربار،  ١۵پروفسور پوپ گفت که ديدارش با شاه   

. عنوان مترجم در آن حضور داشتند تيمورتاش و رئيس تشريفات، اميرنظام به
گفت و همه جمالت را  تعجب کرده بود که شاه از خود سخن نمیپروفسور پوپ 

  .کرد تيمور در گوشش زمزمه می
 

 ايران هنری آثار و پوپ  ُ    ا پهام آرتور
 

 همراه به - اسالمی هنر زمينه در شيکاگو هنر مؤسسه مشاور - ) ١(پوپ  ُ    ا پهام آرتور
 منظور به«  ً ا  ظاهر و ايمبری قتل از پس ماه نه فقط ١٩٢۵ آوريل در پتن. جی هنری

 به مربوط گزارش در موری. آمدند تهران به »ايران اسالمی هنر های گنجينه مطالعه
 در باستانی آثار به توجه چون اند رسيده موقع به بسيار که است آورده دو اين آمدن
 تهران نزديکی در واقع سرسره کوه در احتمالی های موميايی کشف تاب و تب

 مجدد بررسی به ايران دولت شد باعث امر اين. است تهياف افزايش) سه فصل. ک.ن(
 داده ها فرانسوی به ١٩٠٠ سال در شاه مظفرالدين که باستانی آثار »ويرانگر« امتياز

 پوپ آقای معارفه مراسم در که کنم فراموش نبايد«: افزايد می موری. بپردازد بود
 کارگزاران نيز     ً بعدا   و کنم منتقل او به آمريکاست سفارت اختيار در که اطالعاتی

 )٢(».کنم معرفی او به کنند کمک او به توانند می که را ايران دولت
   ايران انجمن جلسه در ايرانی هنر مورد در ای سخنرانی پوپ ١٩٢۵ آوريل ١٧ در

 بختياری اسعد سردار خانه در آوريل ٢٣ در را سخنرانی همين او. کرد ارائه جوان
  با موری. کرد تکرار دولتمردان همه و رضاخان حضور در تلگراف و پست وزير
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 آقای فنی و دقيق تحليل نتوانستند مترجمان مورد دو هر در متأسفانه«: گويد می تأسف
 شنوندگان و کنند منتقل بود مسلط آن بر     ً کامال   که را بحث مورد موضوع از پوپ

 ضميمه را سخنرانی متن موری،) ٣.(»نشدند متوجه را مطالب بيشتر ايرانی
. بود شده تايپ ميان در خط يک بزرگ صفحه بيست شامل که بود کرده گزارشش
 سخنرانی جمله اين با پوپ. بود محتوا بی عبارات و شعارپردازی از مملو سخنرانی

 کامل زندگی زيبايی، از تصويری بدون گفت توان می پايان در«: برد پايان به را اش
 دورانی طليعه به بتوان را ايران جديد رنسانس شايد. بود نخواهد پذير مکانا شاد و

 ها انسان برای ديگر بار ايران آن در که کرد تشبيه هنری دستاوردهای از سرشار
 قلب در را زيبايی خدا که نکنيد فراموش. بيافريند افتخار خود مردم برای و شادمانی

 بر پرچمی مانند شما
 و مادی موفقيت به و کنيد خدمت پرچم آن زير در تا است نهاده شهر باروهای فراز

 ».يابيد دست معنوی
 
 بی برانگيخت سخنرانی اين که شوقی و شور است داده گزارش موری که گونه آن

 عالء حسين نام به     ً بعدا   که( عاليی خان حسين پيشنهاد به رضاخان و بود نظير
) ۴.(داد تشکيل تهران در آمريکا انجمن تأسيس برای را ای کميته) شد معروف

 را سخنرانی معارف وزارت که داد گزارش موری
. است کرده منتشر ايران مدارس در درسی متنی عنوان به و کرده ترجمه دقت با

ً دقيقا   را آمريکا خارجه امور وزارت که داده قول گزارشش پايان در موری  در      
 و ايران به آمريکا نيت خوش و دانشمند فرستاده بعدی های فعاليت« جريان

 نوشتن از پس کمی البته،. دهد قرار »ايران باشکوه هنر گذشته به نسبت او قدرشناسی
 هايی پيشنهاد مجموعه پوپ. شد پشيمان اظهارنظری چنين از موری گزارش، اين

 با که موری. داد معارف وزارت به »ايران در هنر پيشرفت برای« عنوان تحت
 آنچنان ها پيشنهاد«: نويسد می بود، شده زده شگفت نامه ناي از رونوشتی دريافت
 از يکی) ۵.(»بود خواهد گستاخانه آنها مورد در من قلم از شرحی هر که بود استادانه

 و دولت«: گويد می پيشنهاد اين مورد در موری. بود ملی موزه تأسيس پيشنهادها اين
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 شده تحريک پوپ آقای موزندهآ های گزارش و ها پيام با چنان ايران روشنفکر طبقه
 »موزه«. اند داده تشکيل کميسيونی او پيشنهادهای کردن عملی برای بالفاصله که اند

 شده تخليه بود شده خارجی کنندگان بازديد استهزای مايه زيادی مدت که شاهنشاهی
 نامش شايسته جديد ملی موزه. شود آن جايگزين باستانی آثار واقعی گنجينه تا است
 اسالمی و ساسانی هخامنشی، هنر شکوه و جالل نمايش برای مکانی به و بود دخواه
 در را فرانسويان ايران، هنر از آمريکايی مقام يک تمجيد و تعريف. شد خواهد تبديل
 آقايان يعنی فرانسوی شناسان باستان ورود که حالی در. است برده فرو حيرت و بهت
 و نگرفته قرار توجه مورد عنوان هيچ به اند دهآم ايران به تازگی به که نووی و مکنم

 کند می اظهار نامه همان در همچنين موری» .است نداشته بر در خاصی تفسير
 ترين مقدس به ای حرفه عکاسان تحقيقش، انجام در پوپ آقای کار تسهيل برای«

 های گنجينه ساير و قيمت گران های فرش از تا شدند فرستاده شيعه مذهبی اماکن
 و الگوها ترتيب اين به. بگيرند رنگی عکس گردي

 در بود شده داشته نگه دور کافران ی»آلوده« نگاه از ها قرن برای که هايی طرح
 می پوپ اگر است مشخص» .گرفت خواهد قرار سازندگان و دانشجويان ديد معرض
 تلق بگيرد، عکس آنها از و کند پيدا راه »شيعه اماکن ترين مقدس« درون به توانست

 او تالش از ناشی توانسته نمی پوپ ورود از قبل ماه چند فقط ايمبری کنسول نايب
 .باشد تهران در خيابانی در دروغين ای»سقاخانه« از عکاسی برای

 
 آمريکا ديپلماتيک های بسته با ايران هنری آثار انتقال

 
 اين موری ایه گويی ياوه. بود باستانی آثار برای ای اداره تأسيس پوپ ديگر پيشنهاد

 او دلسوزانه های پيشنهاد و کرد ايجاد او مالقات که ای انگيزه«: يابد می ادامه گونه
 هيچ نفت، امتياز سر بر کشمکش از پس      ً ظاهرا  ... است داشته باوری غيرقابل نتايج

 به را عمومی اذهان چنين اين من برجسته وطن هم کار اين اندازه به ايران در اتفاقی
 غير آمريکا که خوشحاليم بسيار ما« گفت من به ايرانی يک. است هنکرد جلب خود

 دوست که نپاييد ديری) ۶(»» .دارد ايران به هم ديگری عاليق اقتصادی توجهات از
 ١٠ تاريخ در موری که ای بسته همراه. شد خارج خود خام تصور از موری ايرانی
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 را افتخار اين من«: خورد می چشم به گزارش اين فرستاده آمريکا به ١٩٢۵ جون
 کرده درخواست و اند گذاشته خانه سفارت اين در پوپ آقای که را چيزهايی که دارم

 ام شده مطلع من. بفرستم آمريکا به کنم، ارسال سفارت رسمی بسته طريق از من اند
 که دادم احتمال و اند شده خريداری آمريکا در مشخصی های موزه برای اشيا اين که

 از اشيا اين معافيت مورد در تصميم اتخاذ از قبل بخواهد خارجه امور وزارت
    ِ جلد   يک« شامل چيزها اين) . ٧(»بگيرد تماس پوپ آقای با ابتدا گمرکی عوارض

 ابريشمی پارچه يک« و »شانزدهم قرن به متعلق قرآن
ً تقريبا   را ما آورد می بعدی پاراگراف در موری آنچه. بود »زربافت  سازد می مطمئن       

 دزديده داشته، را آنها به ورود اجازه پوپ که ای متبرکه اماکن از شیء دو اين که
 ايران دولت از پوپ آقای درخواست به توجه با من که کنم اضافه بايد«: اند شده

 را هنری های گنجينه و باستانی آثار از انبوهی گمرک از معاف صادرات اجازه
 و شوند بازرسی ماليه وزارت در اول بايد اشيايی چنين عادی شرايط در. ام گرفته

 در پوپ آقای با همکاری به زيادی عالقه ايران دولت. شود پرداخت آنها گمرک حق
 که است اميد و است داده نشان آمريکا در اسالمی هنر به تر جدی توجه زمينه

 اين موری» .دارند مبذول زمينه اين در را الزم های کمک آمريکا گمرک مقامات
 نشدند؟ فرستاده عادی های راه از شیء دو اين چرا: که پرسد نمی را اسیاس سئوال

 بود، فرستاده را آثار از انبوهی زمان آن تا که پوپ برای ديگر شیء دو فرستادن
 آمده دست به غيرعادی های راه از اشياء اين که اين مگر نداشت چندانی تفاوت
 داری خزانه وزارت و رجهخا امور وزارت بعدی ارتباطات به توجه با. باشند

 ايران از را آثار اين ديپلماتيک بسته پوشش زير آمريکاييها که است مسلم آمريکا،
 خارجه امور وزارت معاون رايت، باتلر جی ١٩٢۵ آگوست ١٧ در. اند کرده خارج

) ٨.(فرستاد داری خزانه وزارت به گمرکی ترخيص برای را شیء دو آن آمريکا،
 شده معاف گمرک از اشيا که کرد اعالم داری خزانه زارتو ١٩٢۵ آگوست ٢۵ در
  )٩.(اند شده فرستاده شيکاگو در پوپ آقای برای بالفاصله و

 باستانی آثار محموله کرد، دريافت را شیء دو اين پوپ که موقعی همان در درست
 در ايران مرز در بود، کرده دريافت ايران از را آن خروج اجازه موری که ای

 موری به پوپ از تلگرامی ١٩٢۵ سپتامبر ٢۴ تاريخ در. بود شده توقيف هکرمانشا
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 آيا. هستند کرمانشاه در هنوز طوالنی زمانی گذشت با اشيا«: بود آمده آن در که رسيد
 به بالفاصله آمريکا خارجه امور وزارت» ) ١٠.(پوپ. کند کمک تواند می سفارت
 از پوپ«: کند پيگيری را مسئله تا داد دستور پسر آموری کوپلی جديد، کاردار
 موزه برای شده خريداری اشيای ترخيص طوالنی تأخير مورد در تلگرامی پاريس

 گزارش و رسيدگی     ً فورا  . است شده نوشته خالصه صورت به که فرستاده شيکاگو
 کرمانشاه از اشيا خروج در تأخير دليل«: داد پاسخ بعد روز سه آموری» ) ١١.(کنيد
 آثار همه برای مکان اين در که است ای بازرسی به نسبت کنندگان حمل توجهی بی

 های پيغام در» ) ١٢.(شود می فصل و حل زودی به ماجرا... دارد وجود باستانی
 گزارش» .پردازد می پوپ آقای به متعلق اشيای توقيف« جزئيات به آموری بعدی

 بسته طريق از پوپ آقای شیء دو اين چرا که را مسئله اين همچنين آموری
 آقای نمايندگان« دهد می گزارش آموری. کند می روشن اند شده فرستاده ديپلماتيک

 به بايد صادراتی باستانی آثار همه که قانون اين گرفتن نظر در بدون را محموله پوپ
 هدف. اند کرده ارسال بگيرند قرار بازرسی مورد معارف وزارت نمايندگان وسيله

 دولتی يا سلطنتی های مجموعه از که است اشيايی روجخ از جلوگيری قانون اين
 ملی های دارايی جزء شان العاده فوق ارزش دليل به که آنهايی يا اند؛ شده دزديده
 خود تالش همه سفارت که دهم اطمينان خارجه امور وزارت به توانم می من. هستند

 از قبل پوپ ») ١٣.(است داده انجام محموله اين خروج برای ماه سه طول در را
 در آمريکايی های ميسيونر مدرسه مدير ُ    ج ردن. ام ساموئل دکتر ايران، از خروج
 منتقل آموری به را اطالعات اين ُ    ج ردن. بود برگزيده خود نماينده عنوان به را تهران

 :کرد
 

 توضيح غيرقابل تأخير مورد در ُ    ج ردن دکتر با که هنگامی بعد روز چند باالخره
 مسئوالن با صحبت در که گفت من به بار اولين برای او کرديم می صحبت مقامات
 در نه که است کرده خريداری را اشيايی پوپ آقای که دريافته معارف وزارت

 با ايران از خروج هنگام که اندکی اشيای در نه و هستند کرمانشاه محموله فاکتورهای
 مقامات آگاهی بدون را یاشياي پوپ آقای متأسفانه«: گفت ُ    ج ردن دکتر. است برده خود

 چون نبوده؛ معارف وزارت موافقت با روند اين. »است کرده خارج کشور از ايرانی
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 عمومی های مجموعه از مخفيانه که اشيايی رديابی برای مخصوصی مأموران آنها
 اين که کند می بيان صورت اين به را خود نظر ُ    ج ردن دکتر. دارند اند شده مفقود

 است قرار و اند کرده تهيه پوپ آقای توسط شده خريداری اشيای از ليستی مأموران
 کرمانشاه محموله در اکنون هم ولی نکرده ای اشاره آنها به پوپ آقای که را اشيايی
 غيرمسئوالنه رفتار برای مختصری توضيح تواند می امر اين. کنند پيدا هستند

 )١۴.(باشد سفارت نمايندگان با ايرانی مقامات
 

 وزارت همکاری با که داد قول خارجه امور وزير با بعديش مالقات رد آموری
 آموری. شود انجام الزم اقدامات زودتر چه هر تا گيرد کار به را تالشش همه معارف

 :آورد می چنين اين گزارش پايان در
 خارج ايران از را محموله باالخره تا کند می دنبال را موضوع آمريکا سفارت«

 ١٩٢۶ جوالی ۵ تا ماه ١۴ مدت به محموله آمريکا، سفارت داخلهم وجود با» .کند
 موری به ای نامه در پوپ. شد پوپ شديد اعتراض موجب تأخير اين. ماند توقيف در
 خارج کرمانشاه از باالخره که اشيايی در«: نويسد می ١٩٢۶ آگوست ۶ تاريخ در

 غرامت تقاضای شياا اين برای من. داشت وجود پتن و من به متعلق چيزهايی شدند
 خارج گمرکی پرداخت بدون محموله همه که گفت من به ُ    ج ردن دکتر ولی کنم، نمی
 دليلی هيچ بدون که محموله اين ارزش. است منصفانه شود چنين اگر و شود می

 نادرست همه فاکتورها. است دالر ١٢٠٠٠ حدود شد، توقيف هزينه دريافت برای
 دالر ٨٠٠ حدود پول اين بهره فقط. داشت زيادی خسارات من برای تأخير اين و بود

 ») ١۵.(است
 

 ذکر خوبی به آمريکا وزيرمختار فيليپ، هافمن از گزارشی در پوپ زننده های تالش
 در عتيقه دالل يک فريب شامل پوپ مشکوک های فعاليت      ً ظاهرا  ) ١۶.(است شده

 :دهد می گزارش گونه اين فيليپ. است بوده نيز ايران
 
 دار موزه پوپ، آقای فزاينده های فعاليت مورد در که هايی گزارش به توجه با

 و شناسی باستان امور زمينه در شيکاگو، هنر مؤسسه در اسالمی هنر در مشاور
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 به که دارم را افتخار اين من است، رسيده سفارت اين به آمريکا و ايران فرهنگی
     ً کامال   اطالعاتی به زمينه، اين در آمريکا خارجه امور وزارت احتمالی عالقه خاطر
 است داده رخ تهران از پوپ آقای ديدار با ارتباط در که ای واقعه مورد در سری
 .کنم اشاره

 را آپکار آنتوان آقای به متعلق باستانی آثار از انبوهی آموری، آقای پيش ماه چند
 بيست طول در که است تهران ساکن آمريکايی شهروند آپکار. است کرده بررسی

 در شريکی يا نماينده به را اشيا و بوده باستانی آثار فروش و خريد کار در گذشته سال
 .است رسانده می پاريس

 
 شخصی ای مسئله به اشاره برای آپکار آقای کرد، عزيمت قصد آموری آقای وقتی
 که بود اشيايی از ليستی آن در که داد نشان کاغذی آموری به او سپس. خواست اجازه

 اين پوپ آقای که آيد می نظر به. »تهران های قيمت« بود شده نوشته آنها کنار در
 شده ذکر های قيمت تا کرده تالش و برده خود با است آپکار آقای به متعلق که را اشيا
. بپردازد مازاد درصد پنجاه عالوه به را تهران های قيمت آپکار آقای به و بيابد را

 آقای که کرده اظهار آپکار. اند کرده امضا آپکار و پوپ آقای را نامه موافقت اين زير
 قيمت اساس بر شده تمام قيمت. است نداده او به اشيا اين برای ای بيعانه هيچ پوپ
 .است شده می تومان ١٩٠٠ حدود تهران های

 
 تومان ١٣۵۴ قيمت به را ديگری اشيای شيکاگو هنر موزه برای همچنين پوپ آقای

 آپکار که اين به توجه با. است داده آپکار به تومان ۵٠٠ نهاآ برای که کرده خريداری
. است نوشته ١٩٢۵ سپتامبر ١۴ در او برای ای نامه نکرده دريافت پوپ از ای نامه

 تقاضا نه و شکايت نه که داد نشان آموری آقای به را نامه اين از ای نسخه آپکار
 پوپ آقای از خبری اهدخو می آپکار که کرد می يادآوری بلکه بود پرداخت برای
 اين من. است نکرده دريافت پوپ از پيامی هيچ که بود کرده بيان آپکار. بگيرد
. کردم منتقل اينجاست در پوپ نماينده که آمريکا کالج از ُ    ج ردن دکتر به را شرايط
ً نتيجتا    ولی. کرد دريافت »آپکار به پرداخت« برای تومان ۵٠٠ پوپ از ُ    ج ردن دکتر       
 از يا است شيکاگو موزه حساب از ثانوی پرداخت مبلغ اين که بود هنشد ای اشاره
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 .است پوپ خود طرف
 کمک سفارت از برده خود با که اشيايی همه خريد اجازه برای پوپ آقای که حالی در
 نشانه هم آپکار با او معامله که رسيده نتيجه اين به خارجه امور وزارت خواهد، می
 دهد می نشان را او قضاوت و تميز قوه در ضعف هم و است تجارت در او دقتی بی
 می را آمريکا و ايران بين بيشتر فرهنگی روابط به او عالقه عدم ها اين همه و

 )١٧.(رساند
 

 ١٩٢٩ بهار ايران، به پوپ سفر
 

 را »ايرانی هنر بررسی« مجموعه نگارش آمريکا به بازگشتش از پس کمی پوپ
 وسيله به ١٩٣١ يا ١٩٣٠ در پوپ ويراستاری به جلدی چند کار اين. کرد آغاز

 مجموعه اين نگارش در نويسنده ٣۴. رسيد چاپ به آکسفورد دانشگاه انتشارات
 مانند جهانی معروفيت با کارشناسانی« آنان از برخی که بودند جسته شرکت

 کاردار ويليامسون ديويد. بودند »استريژفسکی و دنيک گروست، گالک، هرتسفلد،
 اين اهميت مورد در تيمورتاش جناب با چنان آن پوپ پرفسور«: ويسدن می سفارت

 نام و است داده اختصاص آن چاپ برای دالر ١٠٠٠ مبلغ شاه که گفته سخن کتاب
 کنم می فکر و تيمورتاش جناب وليعهد،. آمد خواهد کنندگان اعطا ابتدای در ايشان
 اهميت افراد اين. اند دهدا سفارش »بررسی« اين از هايی رونوشت عامه فايد وزير

 حين در پوپ» ) ١٨.(اند دريافته ايران برای را ای العاده فوق کار چنين تبليغاتی
 باستان و هنر آمريکايی انجمن به موری، به »يرانی هنر بررسی« اثر معرفی
) ١٩.(است آن منشی کاروترز جان آقای و رئيس او که کرد اشاره نيز ايران شناسی
 و »ايرانی هنر بررسی« انتشار و جديد انجمن اين تأسيس با کاروترز و پوپ       ً احتماال  

. افتادند ايران به مشترکی سفر فکر به »شناسی باستان امتياز يک« گرفتن برای
 کاروترز به موری. کرد مطلع را موری ١٩٢٨ نوامبر ١٩ در سفر از قبل کاروترز

 است، کم بسيار»شناسی باستان امتياز« گرفتن برای پوپ و او شانس که داد پاسخ
. شود داده هرتسفلد به است قرار جمشيد تخت در کاوش امتياز کرد می فکر چون

 در کاروترز آقای«: دهد می کاروترز سفر اهداف مورد در بيشتری اطالعات موری
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 مذهبی تبليغات به و است مذهبی مبلغ او که داد اطالع من به آمريکا ترک هنگام
 ايران به ورود هنگام در را مسئله اين است بهتر پرسيد من از او. دارد بيشتری عالقه

 ورود هنگام در مسئله دو اين کردن آشکار که دادم پاسخ من نه؟ يا کند مطرح آشکارا
 معطوف شناسی باستان مسائل به را توجهش همه او است بهتر و شود نمی توصيه

 شنيدم خارجه امور توزار شرقی اروپای بخش مسئول کلی آقای از امروز من. کند
 اينکه آن و کرده ذکر را ديگری دليل داشته او با که ای مکالمه در کاروترز آقای که

 امر اين و بگيرد را خاصی های بالن و هواپيما فروش انحصاری نمايندگی دارد قصد
 هيچ کاروترز آقای بگويم بايد«: گيرد می نتيجه موری» .است کرده زده شگفت مرا

 برداشت. است نداده بروز دارد شناسی باستان مورد در اطالعی که اين از ای نشانه
 ») ٢٠.(نيست مثبت او از من کلی

 
 بوده آميز موفقيت بسيار ١٩٢٩ بهار در ايران به پوپ سفر ها، گزارش اساس بر

» .فرستاد او برای آميز محبت های پيام شاه«: گويد می ويليامسون که گونه آن. است
 دنبال به و کرده استقبال پوپ از مشتاقانه مقامات همه« که نيست جبتع جای بنابراين

 تيمورتاش کرد کمک ممکن وسيله هر به را پوپ که مقاماتی از يکی» .بودند او
 می پوپ پرفسور های فعاليت که است دريافته تيمورتاش جناب«: بود دربار وزير
. کند بازسازی آمريکا خصوص به کشور از خارج در را ايران موقعيت تواند

 به بتواند که کرد فراهم پوپ پرفسور برای را زمينه اين خود نفوذ با تيمورتاش
 را آنها به ورود اجازه مسيحيان تاکنون که متبرکه اماکن و ها مسجد از بسياری
 ديدارهای جزئيات برخی ويليامسون» .بگيرد عکس آنها از و شود وارد نداشتند،

 :کند می ذکر را کهمتبر اماکن و مساجد از پوپ
 زد سر مساجد همه به ايران، در شيعه مرکز دومين يعنی اصفهان در پوپ پرفسور«
 از يکی قم، در. کرد تهيه فرد به منحصر و زيبا العاده فوق هايی عکس مجموعه و

 آزادانه حرم در بتواند پرفسور تا کردند قرق را حرم شيعی، متبرکه اماکن ترين مهم
 او به ديگر متعدد های مکان در. بگيرد عکس حرم های فرش و یمعمار از و بگردد
 راه آنها به ديگری غيرمسلمان هيچ تاکنون که ها مکان ترين مقدس به ورود اجازه
 تعقل و خوش خوی درايت، قوه با او. کرد عکاسی آنها از او و شد داده بود نيافته
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 )٢١.(»شد نايل مهم اين به دربار وزير حمايت نيز و خويش
 را اصفهان مساجد در پوپ »کشفيات« برخی ويليامسون گزارش بعدی پاراگراف

 فوق اشيای اين از بسياری شد، خواهد اشاره زير در که گونه همان. دهد می توضيح
 کشفيات در پوپ پرفسور«: شدند دزديده مساجد اين از پوپ تحريک با گرانبها العاده
 مسجدی ورودی درگاه او. کرد عرضه انايراني به ارزشمند خدمتی اصفهان در خود

 ويرانی به رو ولی بوده ايران مذهبی مرکز ترين مهم گذشته در که کرد کشف را
 اصطبل عنوان به] محل[ و بودند ريخته آجر و خاک درگاه اين روی بر. بود نهاده

 پرفسور به ايرانی هنری آثار دالل يک. بود گرفته قرار استفاده مورد کاروانسرا
 فرستاد خواهد آمريکا به او برای را اثر اين دالر ٢٠٠٠٠ ازای در که داد هادپيشن

 درگاه چنين وجود اما). داشت خواهد ارزش دالر ميليون يک پرفسور برای که(
 آن از ملی گنجينه يک عنوان به تا شد داده اطالع ايرانی مقامات به انگيزی حيرت

 هجری ١١ قرن به متعلق ای زاده امام] ضريح[ مانند هم درگاه اين. شود محافظت
 برای فرد به منحصر ای گنجينه زاده امام آن چون شد؛ رد آن فروش پيشنهاد که بود

 افزوده پوپ پرفسور به نسبت ايرانيان احترام به حقايق اين دانستن. بود ايرانيان
 ».است

 گزارش درهمين تر قبل کمی ويليامسون پوپ، عفت و داری امانت اين وجود با
 آمريکايی موزه چهار برای است توانسته پوپ پرفسور«: که است داده توضيح
 با که بگويم است جالب. کند خريداری قديمی و هنری ارزشمند اشيای انبوهی

 اين توانست پوپ که بود] تدين[ معارف وزير و] تيمورتاش[ دربار وزير پشتگرمی
 جزء آنها بود قرار که جودیو با -  صادرات در متعارف محدوديت هيچ بدون را اشيا

 ».کند خارج ايران از -  شوند محسوب عمومی اموال
  
 

 رضاشاه و پوپ رسمی مالقات
 

 اين« نويسد می ويليامسون. يافت بار رضاشاه حضور به پوپ ١٩٢٩ دسامبر ١۵ در
 ايران برای او که بود شايانی خدمات دليل به پوپ پرفسور به شاه خاص التفات نشانه
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 انجمن و لندن، در ايرانی آثار از نمايشگاهی ،»ايرانی هنر بررسی«. بود هداد انجام
. بود اعليحضرت تأييد مورد و ايران برای ارزش با اقداماتی همه آمريکا، در ايران

 حضور به بدينگونه را او شاه که بود خارجی اولين پوپ پرفسور رسد می نظر به
 به پوپ پرفسور«: کرد آگاه جالبی يدهپد از را ويليامسون پوپ،» ) ٢٢.(پذيرفت می
 وزير فقط شاه از غير. است انجاميده طول به دقيقه ١۵ شاه با ديدارش که گفت من

. داشتند حضور مترجم عنوان به اميرنظام تشريفات، رئيس و تيمورتاش دربار،
 را جمالت همه بلکه گفت نمی سخنی خود از شاه که بود کرده تعجب پوپ پرفسور

 تحصيالت از رضاشاه که اين به توجه با» .کرد می زمزمه او گوش در تيمورتاش
 با رضاشاه سخنان محتوای. نبود انتظار از دور امر اين بود، بهره بی     ً کامال   رسمی

 که اين به توجه با«: بود اين شناسی باستان زمينه در او های تالش به توجه با پوپ
 زمينه در او که چه هر است، کرده ايران و شاه به خدمت وقف را خود زندگی پوپ،

 نمايشگاه برای پوپ. گرفت خواهد قرار او اختيار در بخواهد ايران شناسی باستان
 در موجود اشيای همه از تواند می لندن

 سلطنتی جواهرات و طاووس تخت استثنای به ايران های گنجينه و متبرکه اماکن
 حامی نيز و نمايشگاه فتخاریا رئيس که کردند موافقت اعليحضرت. کند استفاده
 امام حرم از عکاسی و بازديد اجازه. باشند »ايرانی هنر بررسی« اثر اصلی
 ».شد داده نيز مشهد در] ع[رضا

 
 از پوپ بازديد به نسبت تيمورتاش و رضاشاه مثبت نظر وجود با که است ذکر قابل
 اين. نبود ميزآ موفقيت زمينه اين در پوپ های تالش قم، و مشهد مقدس های حرم

 گذاشته ميان در ايران در آمريکا جديد وزيرمختار هارت. سی چارلز با موضوع
 ) :٢٣(شد
 

 از که ای نامه معرفی وجود با مشهد و قم از اخير بازديدهای جريان در پوپ پرفسور
 اين هنری های گنجينه از ای مجموعه انتخاب زمينه در نتوانست داشت تيمورتاش

 ماه محرم، طول در ديدارها اين. کند اقدام لندن نمايشگاه به آنها فرستادن و اماکن
  شيعيان سوم امام و پيامبر نوه] ع[ حسين] امام[ يادبود برای مذهبی عزاداری
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 مردمی، اجتماعات با تشيع جهان مذهبی تعصب دوره، اين طول در. گرفت صورت

 به زدن زنجير البته. رسد می خود اوج به زدن نجيرز و خواندن نوحه زدن، سينه
 دولت مأمور قم در گفت پوپ پرفسور. است شده اعالم ممنوع دولت جانب از تازگی

 آشکارا ولی اند، داده انجام اند توانسته چه آن هر اند، بوده او همراه که ارتشی افسر و
 حرم داخل به زده هيجان هتود تا بگويد کلمه يک مالها رئيس بود کافی. بودند ترسيده
. است شده مواجه شکست با شکل همين به نيز مشهد از او بازديد. آورند هجوم

 مطمئن و کرد خواهد شکايت مورد اين در دربار وزير به که گفت پوپ پرفسور
 در... گرفت خواهد قرار او اختيار در بخواهد نمايشگاه برای چيزی هر آينده در است
 پوپ پرفسور که... کند می خاطرنشان را هرتسفلد پرفسور فتهگ سفارت زمينه، اين
  .آورد دست به چيزی ها حرم از نمايشگاه برای تواند نمی

  
 

 پوپ مورد در آمريکا سفارت های گزارش
 

 دليل به بلکه ،»تعصب« سر از نه مشهد و قم در پوپ با مردم دشمنی که مسئله اين
 جمله اين در است، بوده مذهبی نریه آثار حفظ برای و] شدن دزديده از[ ترس

 پوپ پرفسور مورد در گدار آقای که شايعاتی اگر«: خورد می چشم به     ً کامال   هارت
 دليل باشد، رسيده مردم گوش به قم و مشهد به او ورود از قبل است داده گزارش
 کند می ياد آنها از هارت که »شايعاتی» «.شود می فهميده بهتر او سفرهای شکست

 در هارت. دارد اشاره ايران هنری های گنجينه و باستانی آثار از پوپ های یدزد به
 آنچه متأسفانه. »است آزاردهنده شدت به مسائل اين کل« که کند می اشاره نامه همين

 در مسجدی در پوپ که ای قديمی درگاه که است اين آيد، می بر هارت گزارش از
 :است بوده یدزد اشيای ميان در بود کرده »کشف« اصفهان

 
 بازديد جريان در که است داده گزارش سفارت به پوپ پرفسور مورد در گدار آقای

 ملی تاريخی آثار وضعيت بررسی برای جنوب در منطقه چند و اصفهان از اخيرش
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ً مستقيما   که شنيده را اتهاماتی موقعيت هر در قديمی، های مکان و مساجد مانند  در        
 انجام او طريق از را خريدهايش بيشتر پوپ پرفسور که رابنو. است بوده رابنو مورد

 نمی داده آنها به کافی حقوق که نگهبانانی همدستی با که است باندی رئيس دهد، می
 تاريخی های مکان ساير و مساجد از دزدی به مبادرت آنها، همدستی بدون يا شود،

 مسجدی در را انیمک او. فروشند می ايران در پوپ پرفسور به را آنها و کنند می
 شده دزديده آنجا از مخفيانه ای شده کاری کنده چوب قطعه پيش هفته چند که داد نشان
 گدار آقای که زيادند آنقدر رود می سخن آنها از بسيار تهران در که اتهامات اين. بود

 مقامات که است جريان در او. باشند داشته بدی پيامدهای است ممکن کند می احساس
 .دارند اصرار رابنو دستگيری رب اصفهان

 
 واضح است، کرده اشاره مسائل به زياد کاری محافظه با گدار آقای آنکه وجود با

 اشيای کننده دريافت ندانسته يا دانسته پوپ پرفسور که است باور اين بر او که است
 هنری آثار از يک هيچ آيا که سئوال اين به پاسخ در گدار آقای. است بوده دزدی

ً تقريبا   گفت کرد، خريداری ايران در قانونی صورت به توان می را ابکمي  يک هيچ       
 مسئله اين بايد زيادش تجربه با پوپ پرفسور و خريد؛ قانونی توان نمی را آثار اين از
 .بداند را
 

 ايران از خروج از پيش را هنری آثار همه بايد او که اين با گفت همچنين گدار آقای
 را ای محموله هيچ تاکنون دهد، می انجام هفته در بار دو را رکا اين و کند بررسی

 پرسود نامه موافقت که است باور اين بر او. است نديده باشد فرستاده پوپ آقای که
 کار در پوپ پرفسور. دارد وجود پوپ پرفسور و معارف وزير بين ای دوطرفه

 و ها موزه ساير و کايیآمري های موزه به آنها فروش و ايرانی هنر های گنجينه خريد
 انجام تجارت اين از غير که کاری هر پوپ که است باور اين بر گدار. است دالالن

 هدف به بتواند طريق اين از تا است ايرانيان نزد اعتبارش افزايش برای فقط دهد، می
 .يابد دست است ايرانی هنری آثار تجارت که اصليش

 
 پيشکارش های فعاليت عليه که شايعاتی مورد در پوپ پرفسور به آمريکا سفارت
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 چنين کردن مطرح برای مقتضی فرصت هنوز چون نگفته؛ چيزی دارد، وجود رابنو
 با اخيرش های صحبت در وولسين دکتر گرچه. است نيامده پيش حساسی موضوع
 در پوپ پرفسور. است کرده مطرح او با را شايعات مسئله نرمی به پوپ پرفسور

 به که است کورکيان نام به ای عتيقه دالل شايعات اين منشأ که است گفته او به پاسخ
 خطر معرض در شدت به آمريکايی های موزه با او تجارت پوپ، خريدهای خاطر
 .است گرفته قرار

 
. ک.ن پنسيلوانيا؛ دانشگاه نماينده( وولسين با هايش صحبت در پوپ که است ذکر قابل

 بعيد من«: گويد می هارت حال همين در و دپذير می را خود جرم    ً عمال  ) بعد فصل
 است لندن در ايرانی هنر نمايشگاه کارهای درگير پوپ پرفسور وقتی تا دانم می

 مند عالقه نمايشگاه اين برگزاری به ايران دولت چون بيايد، پيش او برای مشکلی
 های گنجينه دزدی در را رابنو -  پوپ گروه دست    ً عمال   رضاشاه حکومت» .است

 امور وزارت برای ١٩۴٢ در ويلسون جان که يادداشتی در. بود گذاشته باز اناير
 اسميت بيمنت مايرون نام به معماری مهندس جانب از است، فرستاده آمريکا خارجه

 به گدار چرا که است شده پرسيده سئوال اين دارد ايران در ای طوالنی سابقه که
. است داده فعاليت ادامه اجازه رابنو -  پوپ گروه به ايران باستانی آثار مدير عنوان
 يک] هارت[ تهران در آمريکا سابق وزيرمختار«: است داده ارائه دليلی خود اسميت

 و ايران روابط در خطرساز مسئله تنها ايران در مأموريتش زمان در که بود گفته بار
 اين از او که است آشکار گدار، رويکرد به توجه با. است بوده پوپ وضعيت آمريکا

 عنوان به او که است عجيب. است برده سود فرانسويان علمی منافع برای رسوايی
 را کار اين ولی کند؛ اعالم را پوپ فراوان جرائم توانست می باستانی آثار مدير

 داده ترجيح فرانسوی يک عنوان به او که رسد می نظر به طور اين. است نکرده
 زننده معيارهای از ای نمونه عنوان به را وردم اين تا يابد ادامه پوپ های فعاليت

 )٢۴(» .کند مطرح پژوهشی علمی فضاهای در آمريکاييان
 

 مدرسه از را ساله ١٣٠٠ محرابی رابنو و پوپ که مسئله اين به اش نامه در اسميت
 اند، فروخته نيويورک متروپوليتن هنر موزه به و دزديده اصفهان در مذهبی ای
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 آمد می نظر به آنچه با دستيارانش و پوپ گذشته سال چند طول در«. کند می اشاره
 هنر موزه تملک به تازگی به که -  است مهم محرابی منشأ مورد در علمی تحقيقات

 ايرانی، مقامات. اند داده جوالن برای ای گسترده فضای گدار به - درآمده متروپوليتن
 به رابنو نام به بدنام ای عتيقه دالل را محراب اين که دانند می همه ايران بازاريان و

 پوپ دستور
 که دريافتيم تأسف کمال در شرايطی چنين در. است دزديده اصفهان اماميه مدرسه از

 در همکار و پوپ وکالی از يکی ويلبر، دونالد آقای تازگی به استراتژيک امور دفتر
 باستان أتهي او طريق از که فرستاده ايران به را »شناسی باستان بررسی« نگارش
 به دزدی راه از محراب که اين مورد در] شناسی باستان و هنر[ ايران انجمن شناسی
 ».کنند تحقيق خير يا آمده دست

 
 کشوری در اسالمی، مرکزی از محرابی چنين انتقال و دزديدن که است مسلم

 يعنی مملکتی مقام باالترين همدستی بدون آمريکا، به آن کردن صادر و مسلمان،
 برنامه تاراج. است نبوده پذير امکان بود پوپ محافظ و حامی ترين مهم که شاهرضا

. داشت ادامه همچنان پوپ دست به ايران در متبرکه اماکن و مساجد شده ريزی
 »مهندس« که دهد می دماوند از گزارشی ١٩٣۵ مه ٨ تاريخ در اطالعات روزنامه
 وزارت اجازه و هايم گوگن یتحصيل بورس کمک با اسميت بيمنت مايرون آمريکايی
 سال هزار مسجد. است کرده تهيه دماوند در مسجدی از تصويری و نقشه معارف،

 چايلدز، ريوز. جی. است شده ساخته عبدالعزيز بن عمر سلطنت زمان در پيش
 شناخته قديمی مسجد چهار از يکی را دماوند مسجد اسميت«: گويد می آمريکا کاردار

ً تقريبا   مسجدی ديگری. ددان می ايران در شده  ديگر مسجد دو و است نايين در سالم       
 مقاله اين در» ) ٢۵.(هستند دامغان و ری در مانده باقی هايشان ساختمان پی فقط که

 زلزله علت به دامغان مسجد متری ٢٣ بلند مناره بااليی قسمت که است آمده همچنين
 چوبی های کتيبه« و است دهخور ترک و ديده آسيب کمی داده رخ گذشته در که هايی
 شده دزديده پيش سال پنج حدود ها، گزارش اساس بر مسجد نمای در شده کاری کنده
 مشابه اسميت نظر. است گرفته صورت ايران به پوپ سفر زمان در دزدی. »اند

 مورد اين که نداشت شکی او. بود) آمد خواهد زير در( وولسين و هارت نظرات
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 :اند شده مرتکب همکارانش و پپو را مشابه های ودزدی
 ايران، باستانی آثار اداره فرانسوی مدير گدار، پرفسور اسميت، آقای نظر اساس بر

 نه برسد عموم اطالع به اگر که است کرده تهيه پوپ پرفسور عليه قطوری پرونده
 کرد خواهد ايجاد فضايی بلکه داشت، نخواهد را ايران در کار ادامه اجازه پوپ تنها
 از شناسی باستان آمريکايی دانشجويان و شناسان باستان اخراج به منجر اگر که

 پرونده افشای به ای عالقه گدار. کرد خواهد غيرممکن را آنها کار ادامه نشود، ايران
 که است نگران او و نيست دائمی ايران در او سمت که داند می او چون ندارد؛ پوپ
 .کند استفاده او عليه قدرتش و وذنف از ايران از او خروج زمان در پوپ

 
 »خرابکاری« به متهم را او فقط و نکرده مشخص را پوپ اتهامات ماهيت اسميت
 گفته بعدها البته. چيست خرابکاری از منظورش که نداده توضيح او. است دانسته
 می احتمال اين و يافته کاهش اش سرمايه داشته، کافی ثروت گذشته در که پوپ است
 وضع بهبود برای ايران باستانی آثار غيرقانونی فروش و صادرات طريق زا که رود
 .باشد کرده تالش اش مالی

 
 چهره عمومی مجامع در گدار که کرده نمی فکر اسميت شد ذکر باال در که دليلی به

 هنگام در بازگشت از پس پوپ اگر که بوده نگران او ولی. کند مخدوش را پوپ
 موج افزايش باعث واکنش اين و شود افشا او روندهپ شود دستگير جرم ارتکاب

 اخير مقاالت تأثير برابر حداقل آن اثر که شود ايران در احساسات ضدآمريکايی
 )٢۶.(بود خواهد ها روزنامه

 جز نيست کسی ايران، در اش مجرمانه های فعاليت در پوپ، همدستان از يکی
 باستانی آثار وقاچاق دزدی به را ديگران پوپ که است جالب) ٢٧.(ويلبر. ان دونالد
 و کرد ديدار جمشيد تخت از پوپ ١٩٣١ تابستان در    ً مثال  . است کرده می متهم

 هرتسفلد. شد هرتسفلد و او درگيری باعث ها عکس اين که گرفت عکس تعدادی
 به و کند استفاده »ايرانی هنر بررسی« در ها عکس از بخواهد پوپ که بود نگران
 منتشر نبايد ها عکس اين که داد هشدار آکسفورد دانشگاه شاراتانت به دليل همين
 می و است توجه جلب دنبال به که کند می توصيف فردی را هرتسفلد هارت،. شوند
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 که دهد می نشان بود شده نوشته آکسفورد دانشگاه انتشارات برای که ای نامه«: گويد
 نفع به حقايق نادرست تفسير در ترديدی او که است برخورده هرتسفلد آقای به آنچنان
ً تلويحا   پاسخ در پوپ» .است نکرده پوپ، فرضيش، دشمن ضرر به و خود گروه        
 در پوپ. است کرده می خارج ايران از را باستانی آثار هرتسفلد که است کرده اشاره

 خصومت اين دليل من«: کند می اشاره ای اندازه تا مسئله اين به هارت به يادداشتی
 به من اينکه آن و است رسيده من گوش به او اعتراضات از يکی فقط. مفهم نمی را

 خواهد نمی که اوست نزد باستانی آثار از خاصی اشيای ام گفته ايران دولت مقامات
 مقامات از يک هيچ به چيزی چنين هرگز من. شود خبر با آنها وجود از ايران دولت
 متهم پوپ که ديگری فرد» ) ٢٨(.ام نگفته غيرمستقيم يا مستقيم صورت به ايرانی
 از ای نامه اسميت مايرون ١٩٣٧ پاييز در. است اسميت بيمنت مايرون آقای کرده
 و اسميت بين عالی روابط بر که بود کرده دريافت معارف وزير حکمت، اصغر علی

 اين در انگرت. کرد می تقدير اسميت عملکرد از و داد می گواهی خانه وزارت
 ای نامه چنين درخواست معارف وزير از اسميت که دريافتم من«: نويسد می مورد
 مقامات اعتماد از او که دهد نشان آموختگان دانش های انجمن شورای به تا کرده

 برداشته »اتهاماتی و ها توطئه« رفع جهت در را گام اين او. است برخوردار ايرانی
 باستان و هنر ريکايیآم انجمن از پوپ اپهام آرتور آقای شود می گفته که است

) ٢٩(»است کرده اقامه او عليه -  آيد می تهران به زودی به که - ايرانی شناسی
 پرفسور از ای نوشته به را اش سرمقاله ١٩٣٣ جون ٢١ تاريخ در ايران روزنامه

 عراق      ً مشخصا   نزديک، خاور در شناسی باستان کارهای مورد در پوپ اپهام آرتور
 اين. داد اختصاص »شناسی باستان و هنر آمريکايی نجمنا راهنمايی با« ايران، و

. داشت اشاره ايران آذربايجان در علمی های کاوش برای انجمن های برنامه به مقاله
 عيالمی اصلی منشأ ايران غربی شمال فالت کند ثابت که بودند شواهدی دنبال به آنها
 )٣٠.(است بوده ها
 

 برای پوپ به ای ويژه مدال بگوييم بايد رضاشاه دوره فساد و پوچی بر تأکيد در
 در آنچه اساس بر«. شد داده ايران تاريخی آثار بقايای حفظ زمينه در خدماتش

 برای ايران معارف وزارت معارف عالی شورای به پيشنهادی آمده، مطبوعات
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 ايران تاريخی بقايای حفظ در آمريکايی پوپ اپهام آرتور پرفسور خدمات از قدردانی
 مدال رضاشاه جانب از هم او همسر بلکه پوپ، فقط نه) . ٣١(»است شده داده

 برگزار لنينگراد در »ايران هنر المللی بين کنگره« ،١٩٣۵ سپتامبر در. کرد دريافت
 وزير که بود اين کنگره رخداد ترين مهم« بروک هورنی گزارش اساس بر. شد

 خود به رضاشاه. کرد دااه پوپ اپهام آرتور همسر به مدالی شاه طرف از معارف
 کنگره برای اوليه های هماهنگی مسئول پوپ. بود داده مدال ١٩٣١ سال در هم پوپ

: کند می اشاره پوپ با گدار خصومت به همچنين بروک هورنی» ) ٣٢.(بود لنينگراد
 آثار فرانسوی مدير  -  گدار آندره نزد شخص منفورترين هرتسفلد، دکتر از بعد«

 .است پوپ اپهام آرتور -  معارف زارتو طرف از باستانی
 

 پوپ پرفسور از زيادی شکايات من« که است گفته اسميت مايرون آقای به گدار
 و داشت پرفسور با ای ادبانه بی برخورد گدار آندره پيش ماه يک حدود حتی» .دارم
 را گدار خشم های شعله گرفت لنينگراد در پوپ همسر که مدالی کنم می فکر من

 ».است کرده تر تهبرافروخ
 

 فروغی و پوپ
 

 محسن پسرش و فروغی دمحمعلی آمريکا، خارجه امور وزارت اسناد اساس بر
 پوپ ١٩٣٨ ژانويه ۴ در. بودند ايران در او »نمايندگان« و پوپ دوستان فروغی

 پسرش و فروغی به او های نامه تا کرد درخواست او از و نوشت موری به ای نامه
 فروغی برای خواهم می«: بفرستد آنان برای سفارت ديپلماتيک سرويس طريق از را
 مأمور ٢۵ آنجا ولی بنويسم؛ ای نامه است بوده من برای خوبی بسيار دوست که

 است ارتباط در ما سازمان با او پسر. کنند می باز را ها نامه همه که هستند سانسور
 زيادی مسائل مورد در ايدب و است ايران در ما نماينده او. هوشمنديست بسيار مرد و
 و کرد رد را پوپ درخواست موری ١٩٣٨ ژانويه ٢٨ در» ) ٣٣.(کنم مکاتبه او با

 کار شماست مدنظر آنچه برای سفارت امکانات از استفاده کنم می فکر«: کرد اضافه
 مراسالت از استفاده درخواست دوباره ای نامه در پوپ سپس» .نباشد درستی
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 درخواست بر او نامه آن در. کرد مطرح ها فروغی با تباطار برای را ديپلماتيک
 پسر«: بود کرده مطرح ها فروغی با را وستدهايش داد از نمونه چند و پافشاری خود

 مهمی بسيار خدمات که است موقعيتی در او. است ايران در انجمن نماينده فروغی
 روابط داشتن بر الوهع که کند می برمال را مسئله اين پوپ» .دهد می انجام ما برای
 .دارد بزرگ فروغی با نيز هايی ستد و داد کوچک، فروغی با مالی

 
 او پسر به که« کند مطمئن را فروغی ديپلماتيک پست طريق از که خواست می پوپ

 سرمايه هيچ تواند نمی فروغی چون. کرد خواهم کمک است سرگردان پاريس در که
 رفتم ايران به وقتی و بدهم پول او به مخواه می من. کند خارج ايران از را ای

 کمک ام داده او پسر به من که پولی اندازه به »شناسی باستان بررسی« به فروغی
 رد را او درخواست و نشد نرم موری اصرارها اين وجود با» ) ٣۴.(کرد خواهد

 .کرد
 

 ١٩٣١ لندن، در ايران هنر نمايشگاه
 

 با ١٩٣٠) ٣۵(دسامبر ١٠ در آمريکا خارجه امور وزارت از صادره اعالميه در
 عالقه توجه قابل«: آمده لندن در ايران هنر نمايشگاه زمان شدن نزديک به توجه

 شناسی باستان و هنر موضوع با نمايشگاهی فوريه و ژانويه های ماه طول در مندان،
 هنری آثار ترين بزرگ آن در و شد خواهد برگزار لندن هاوس برلينگتون در ايران

 نمايش به است، ايران خود جمله از جهان مختلف کشورهای تملک در که راناي
 غيرمسلمانی هيچ اين از پيش که ايران مقدس اماکن از بسياری. شد خواهد گذاشته

 از. اند شده فرستاده لندن به آنها های گنجينه و شده تخليه شاه دستور به نديده، را آنها
 به توان می اند کرده شرکت العاده فوق شگاهنماي اين در که کشورهايی ديگر ميان

 پايان در» .کرد اشاره آمريکا و ترکيه مصر، لهستان، روسيه، آلمان، انگلستان،
 به آمريکايی شهروندی خاطر به زيادی حد تا نمايشگاه اين اعتبار«: شده گفته اعالميه

 پرفسور. تاس شيکاگو موزه در اسالمی هنر دار موزه پوپ، اپهام آرتور دکتر نام
ً قويا   پوپ  آثار از شوند کاوش خوبی به ايران باستانی آثار اگر که است باور اين بر     



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٢٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 ».گرفت خواهند پيشی زمينه اين در نام صاحب کشورهای ساير و مصر باستانی
 

 بسياری پايتخت به ١٩٢٩ بهار در ايران به معمولش سفرهای از يکی از پس پوپ
 های عکس نمايش با« جا آن در و کرد سفر لينبر جمله از اروپايی کشورهای از

 و ريزی برنامه مشغول و رفت لندن به سپس او» .کرد ايجاد موجی ايران از خود
 نمايشگاه اولين. شد ١٩٣١ اوايل در ايران هنر المللی بين نمايشگاه دومين برای تبليغ
 نمايشگاه در که بود شده متوجه ويليامسون. بود شده برگزار فيالدلفيا در ١٩٢۶ در

 به اند شده داده امانت مختلف های موزه به که ايرانی هنری آثار از هايی نمونه« لندن
 بررسی کشورها ساير هنرهای بر ايران هنر تأثير آنجا در و شوند می گذاشته نمايش

 را نمايشگاه اين از حمايت قصد که ايرانی رتبه عالی مقامات از ليستی. شود می
 در       ً احتماال   هم اعليحضرت نام که اند گفته تيمورتاش عاليجناب و ستا شده تهيه دارند

 افتخاری حاميان رضاشاه و انگلستان پادشاه» ) ٣۶.(گرفت خواهد قرار ليست اين
 نمايشگاه اين افتخاری رياست لندن در ايران سفير زاده، تقی حسن سيد و بود، خواهند

 سر دارد، عهده به پوپ را آن ديريتم که اجرايی کميته در. داشت خواهد عهده به را
 خدمت سابقه نيز او که بالفور. ای. آر و ايران در انگلستان سابق سفير لورن، پرسی

 ) .٣٧(دارند حضور است داشته را ايران در
 

 که شد داده اطمينان او به      ً مجددا  « و کرد مالقات ١٩٣٠ بهار در را تيمورتاش پوپ،
 و انگلستان پادشاه که شد باخبر نيز و کرد واهدخ کامل همکاری او با ايران دولت

 بود کرده انتخاب پوپ که اشيايی» ) ٣٨.(کرد خواهند حمايت نمايشگاه از رضاشاه
 به که دارم را افتخار اين من«: شد فرستاده لندن به و بندی بسته گدار نظارت تحت

 و يستب است آمده خبرها در که گونه همان برسانم خارجه امور وزارت اطالع
 از يونکرس هواپيمای چهار با سپتامبر ١٣ تاريخ در ايران هنری آثار از بسته هشت
 .ال. تی[ ايران و انگليس نفت شرکت مدير به آنجا در و شده فرستاده آبادان به تهران
 منتقل لندن به کشتی طريق از ايران هنر نمايشگاه برای تا شده داده تحويل] جکس
 مقيم مدير جکس، آقای«: است شده نوشته هارت خاص کسب به بعدی جمله» .شوند
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 محموله اين با نيز را خودش به متعلق باستانی آثار از ای مجموعه] نفت[ شرکت
 ها بسته اين محتويات بندی طبقه در که گدار» ) ٣٩.(است فرستاده نمايشگاه برای

 نحوه ت،بازگش در او. کرد همراهی آبادان تا را محموله داشت، حضور تهران در
 بود کرده انتخاب پوپ که اشيايی. داد اطالع هارت به را ها مجموعه و اشيا گزينش

 ١٩٣٠ ژوئن اواخر در را ايران پوپ که آن از پس. بودند اردبيل و قم، مشهد، از
 پيش تهران به اشيا بازگرداندن در زيادی تأخير و شد او جانشين گدار کرد، ترک

 :دهد می توضيح گونه اين هارت. آمد
 

 را قم، خصوص به هايشان، زيارتگاه در موجود های گنجينه خواستند نمی ها آخوند
 می آنان، اطمينان جلب برای دولت های تالش وجود با ترسيدند چون دهند؛ تحويل

 .نشوند بازگردانده اشيا اين ترسيدند
 

 زيرو چون دارند؛ خود سوءظن اين برای محکمی داليل آخوندها که گفت گدار آقای
 که -  اند شده برداشته قم در موجود مرقدهای از که هايی فرش گفته او به دربار

 از شدن بازگردانده از پس -  اند مانده ناشناخته تاکنون و نفيسند بسيار آنها از بعضی
 از اشيا خروج برای را الزم احتياط دولت البته. ماند خواهند باقی تهران در لندن
 بسته کار به -  دارد ايران کل در را مذهبيان ترين متعصب       ً احتماال   که -  مشهد حرم

 .است کرده خارج هستند خلوت     ً کامال   ها خيابان و حرم که شب نيمه را اشيا و
 

 پارچه زيادی تعداد و فرش تخته ۴٠ پوپ، که بود شنيده گدار از همچنين هارت
 وشمندانهه ديگر اشيای برخی ولی کرده انتخاب را نفيس شده دوزی  ُ  ب ته گل های

 کتاب سه فقط مشهد در موجود العاده فوق کتابخانه از    ً مثال  «: بودند نشده انتخاب
 هندی کارهای از ضعيفی بسيار مجموعه آنها از يکی که بود شده انتخاب مينياتور

 دربار، وزير. است خورده نمی چشم به آن در ايران از اثری هيچ و بوده عربی و
 شرکت آنها ارسال از پيش هنری گنجينه وصیخص نمايش در شاه با همراه که
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 نمی هيچ مسائل اين مورد در پوپ« گفت، گدار به و ديد را قطعات اين بود، کرده
 ظريف، و سبک شمشير يک کرد، اشاره شده کار قطعه سه به همچنين شاه» .داند

. بود آن انتهای در بزرگی گوی که پادشاهی عصای و گاه تکيه يک و آن غالف
 عنوان هيچ به اروپايی سليقه با که بودند شده تزيين جواهرات با اشيا اين همه

 اين،« گفتند و انداخته ای گوشه به گرفته، را شمشير اعليحضرت. نبودند سازگار
 ساده سالحی که تيمورلنگ تاريخی شمشير که دادند دستور ايشان. »نيست شمشير

 به هم را آنها عصا، و گاه تکيه ديدن با. شود آن جايگزين است بوده کاربردی و
 ما آنها بفرستيم را چيزها اين اگر«: گفتند عصبانيت با و انداخته ای گوشه به آرامی

 و نرفته سفر و فرهنگ بی فردی که شاه که است جالب» .دانست خواهند وحشی را
ً اصالتا    پوپ پرفسور که دريافته را ای نکته نگاه يک با است اجتماع پايين طبقه از       

 ») ۴٠.(بود کرده غفلت نآ از
 

 تری جدی مرحله وارد ايران باستانی آثار تاراج شد باعث لندن نمايشگاه شک بی
 :کند می بازگو شکل اين به را آثار اين سرنوشت هارت. شود
 ای هنری ارزشمند های گنجينه سرنوشت مورد در گزارشی که دارم را افتخار اين
 منجر و شده بازگردانده ايران به لندن در اناير هنری نمايشگاه از پيش روز چند که
 قم، آخوندهای ميان در خصوص به و ايران مختلف نقاط در هايی نگرانی به

 .دهم ارائه است شده مشهد و شيراز، اصفهان،
 

ً مستقيما   و حمل؛ تهران به هواپيما سه با پيش روز چند ها گنجينه اين  محل کاخ به        
 هنگام مساجد متوليان پيش ماه چند که بود چيزی همان اين. شدند منتقل شاه اقامت
 و پوپ پرفسور که اشيايی که اين ترسيدند، می آن از دولت به تاريخی آثار تحويل

 باورند اين بر عمومی اذهان. نشود بازگردانده آنان به اند کرده انتخاب او مشاوران
 که نکرده ای اشاره کوچکترين شاه چون است، نبوده دليل بی ها نگرانی اين که

  )۴١. (شوند برگردانده اصليشان صاحبان به اشيا
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 انگلستان پادشاه جورج و پوپ ماجرای
 

 هارت اطالع به محرمانه کاليو، رابرت سر انگلستان، سفير ١٩٣١ آوريل اوايل در
 آرتور پرفسور عهدشکنی از پس ايران با انگلستان روابط او نظر از که بود رسانده

 ايرانی هنر نمايشگاه در انگلستان پادشاه جورج، با که ای مکالمه لنق در پوپ اپهام
 وجود با دهد می اطالع هارت به کاليو. است شده گذشته از تر پيچيده داشته، لندن

 قبل، روز. باشد پوپ پذيرای تواند نمی ديگر واقعه اين خالصه از آگاهيش
 شروع از قبل و داشته مالقات دربار، وزير تيمورتاش، با انگلستان وزيرمختار
ً عميقا   ايران دولت است گفته تيمورتاش مکالماتشان  پادشاه جورج، اخير اظهارنظر از      

 هفته چند است گفته تيمورتاش. است ناراحت و متحير رضاشاه مورد در انگلستان
 برای پوپ پرفسور اند، کرده می ديدن نمايشگاه از ملکه و پادشاه که هنگامی پيش
 اساس بر. کند می راهنمايی را آنها الزم توضيحات ارائه و شگاهنماي دادن نشان

 با اوليه مکالمات از پس نمايشگاه از بازديد حين در جورج پادشاه«: هارت گزارش
 خوب آغاز وجود با رضاشاه که است تأسف باعث: گويد می ايران مورد در پوپ

 کيسه کردن پر« جز که رسيده جايی به اکنون داشت، که هايی پيشرفت و سلطنتش
 ») ۴٢.(انديشد نمی ديگری چيز به »خود
 حسين به پوپ که داد پاسخ تيمورتاش پرسيد، اطالعات اين منبع مورد در کاليو وقتی

: است ساخته مطلع را تيمورتاش نيز او و گفته پاريس در ايران وزيرمختار عالء،
 چون است؛ تأسف مايه اتفاق اين که برد پايان به گونه اين را خود سخن کاليو سر«

 پيش از بيش را او تواند می اتفاق اين و است متنفر ها انگليسی از تيمورتاش
 اين بر من«: کند می آشکار پوپ مورد در را مهمی نکات هارت» .کند ضدانگليسی

 از خود منافع به رسيدن برای ايران دولت از تمجيد زمينه در پوپ پرفسور که باورم
 دوست عنوان به جا اين در را خود خواهد می او. کند مین فروگذار تالشی هيچ

 در عموميش های سخنرانی در است ممکن و کند مطرح شاه اعتماد مورد و صميمی
 برای او زياد تمايل من عقيده به. باشد کرده القا را ای مسئله چنين هم آمريکا و اروپا



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٣٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 مورد او که جهانی سطح در مسئله اين القای و بودن شاه مشورت و اعتماد مورد
 آمريکا اعتبار حفظ مورد در را احتياط جانب شده باعث است، ايران دربار توجه

 :کرد مالقات پوپ با کاليو تأييد با هارت» .نکند رعايت
 

 در را او من. داشتم او با کوتاهی مکالمه و کرده مالقات هتلش در را پوپ ديروز من
 رسد می نظر به«: گفت او رفتيم می هتل سمت به که طور همين و ديدم خيابان
 همين به من«: دادم پاسخ من» .است شده تيره بسيار داليلی به کاليو و من روابط

 سفارت که گفتم او به بستيم را در و رفته اتاقش به وقتی» .ام آمده شما مالقات به دليل
 وردم در پوپ، يعنی او، که هستند پيامی عواقب نگران      ً عميقا   انگلستان دولت و

 منتقل ايران دولت به عالء و داده پاريس در عالء به انگلستان پادشاه با اش مکالمه
 .است کرده

 
 او. بود آمده بند     ً کامال   او زبان دهم ادامه را سخنم که اين از قبل کنم حس توانم می

 دولت که حالی در دانست؛ محکوم عهدشکنی اين برای را عالء و ايران دولت
 شاه زبان از که چيزی آن گفت او. کند می محکوم مورد اين در را او خود انگلستان

ً دقيقا   گفته  گفت او. است کرده می اشاره آن به سخنانش در گاه عالء که است همانی      
 داشته نگاه دور مردم از خيلی را خود شاه که کرده می شکايت مسئله اين از گاه عالء
 فکر به و نداشته ارتباط ايران مردم توده با که اند گرفته را او دور افرادی و است
 )۴٣.(نيستند مملکت آينده

  
 انگلستان پادشاه گفت او«: کند می نقض را خود سخن بعدی جمالت در پوپ،

 حسن شخصی پيام خواسته پوپ از و کرده بيان رضاشاه مورد در آميز تملق سخنانی
: فزايدا می هارت که نيست آور تعجب» .کند ابالغ اعليحضرت به را نيتش

   مورد در تری کننده قانع صورت به او اميدوارم و نکرد متقاعد مرا پوپ توضيحات«
 اين متأسفانه. کند فکر گذشته عالء و او بين سپس و انگلستان پادشاه و او بين آنچه

 مقصر گی مالحظه بی اين مورد در پوپ پرفسور که باقيست خود جای بر عقيده
   شده مرتکب را اشتباهی چنين ايران دولت تمجيد به اش عالقه خاطر به او و است
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 ديد را پوپ بعد ساعت چند روز، همان هارت. نکرد ندامت اظهار پوپ البته» .است

 را پوپ مسئله، مورد در کردن فکر بيشتر ساعت چند« که کرد اشاره مسئله اين به و
 بيشتر روز يک اگر. متخلف نه بوده ماجرا اين نیقربا او که بود رسانده نتيجه اين به

 در» .است بوده شوم دسيسه يک طعمه او که رسد می نتيجه اين به مطمئنم کند فکر
 يعنی شاه تولد روز در پوپ است قرار شنيده، کاليو از که کند می اشاره هارت پايان،

 انگلستان در ايرانی هنر نمايشگاه زمينه در که شايانی خدمات خاطر به« ژوئن ٣
 .کند دريافت مدال »است داده انجام

 
 به گی مالحظه بی او که زمينه اين در هارت کردن متقاعد برای پوپ های تالش
 رابرت سر با مالقات از قبل روز چند پوپ پرفسور ذهن«: بود ثمر بی نداده خرج

 داد می ادپيشنه را اصالحاتی بار هر من با سخنانش در و بود درگير شدت به] کاليو[
 های تالش» ) ۴۴.(کند تعديل را پاريس در ايران وزيرمختار به گزارشش اثرات تا

 به او که زمانی کنم می فکر«: بود ثمر بی     ً کامال   ها انگليسی تغييرذهن برای پوپ
 سخن ايران، سفير عالء، به گزارشش محتوای مورد در و رفت رابرت سر مالقات
 اسفندياری، نوری خان هللا فتح ميرزا که داده عاطال او به انگلستان سفير گفت،

 داده گزارش خارجه امور وزارت به عالء که را آنچه لندن، در ايران سفارت کاردار
 رسد می نظر به... است کرده تأييد فروغی، يعنی خارجه امور وزير به ای نامه در

 اسفندياری، نوری است، کرده می صحبت پوپ با و بوده نمايشگاه در شاه که زمانی
 اين در دلسوزی با انگلستان پادشاه که است شنيده و رفته اتاق داخل ايران کاردار
 و جنگ وزير عنوان به درخشانش سابقه از پس رضاشاه که گفته می سخن مورد

 به و داده دست از کشورش برای مفيد کارهای انجام به را اش عالقه وزير، نخست
 يک را پادشاه های گفته اين اسفندياری نوری. پردازد می امالک و ملک آوری جمع
 اطالع خارجه امور دفتر به پوپ طرف از را مشابهی اخبار عالء که اين از قبل هفته
 اولين در او ولی بود، کرده خوشحال بسيار را پوپ مسئله اين. بود داده گزارش دهد

 پس» .نداد ابطرو بهبود و پيشرفت از گزارشی رابرت سر با ديدارش از پس ما ديدار
 .نپذيرفت را پوپ ديگر کاليو آن از
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 دولت تواند نمی او« که داد اطالع هارت به بود، مسئله اين درگير      ً عميقا   که پوپ

 انگلستان در زودی به ديگری مشابه نمايشگاه خواهد می چون برنجاند؛ را انگلستان
 فروغی، برای اتفاق اين» .کند ريزی برنامه بعدی های نمايشگاه برای و کند برگزار

 انگيز تأسف شد ايران در او نماينده سپس و بود پوپ دوست که خارجه امور وزير
 مشابهی های گزارش اسفندياری نوری و عال که داد اطالع هارت به فروغی. بود
 اطالعاتش منبع عنوان به را پوپ عالء، و اند داده انگلستان پادشاه سخنان مورد در

 مسئله تيمورتاش که اين و واقعه اين کل از هميشه مثل وغیفر«: است کرده معرفی
 جای به من اگر« است، افزوده و کرده تأسف اظهار گذاشته ميان در رابرت سر با را

 را هميشگی بخشنده رفتار همان فروغی» .کردم نمی کاری چنين هرگز بودم ايشان
 برای جمله از داده خر همه برای آنچه خاطر به و گرفته پيش در مسئله اين مورد در

 موضع خالف بر» .است کرده تأسف ابراز ايران دولت و پوپ انگلستان، پادشاه
 )۴۵. (کرد پيدا ادامه انگلستان با تيمورتاش خصومت فروغی، گيری

 
 انگلستان تبعه که - شرودر اريک انتخاب با پوپ، و انگلستان سفارت بين تيره روابط

 بهبود »ايران شناسی باستان امور در او ياردست« عنوان به پوپ سوی از -  بود
 قوانين از بود آمريکايی همسرش و داشت سال سی از کمتر که شرودر. نيافت

 بر حساسی شرايط که زمانی در ترکيه کردستان از و زده باز سر عراق در انگلستان
 عنوان به را خود که بود کرده سعی همچنين او. بود کرده بازديد بود حاکم منطقه

 .بزند جا انگليسی مأموری
 
 عنصر عنوان با عراق در او از انگلستان دولت او، غيرعادی رفتارهای به توجه با

 انگليسی نظر از پوپ پرفسور های تالش رسد می نظر به«: بود کرده ياد نامطلوب
 شهرت که کرده انتخاب خود دستيار عنوان به را کسی او چون است ثمر بی ها

  ») ۴۶.(ندارد لستانانگ دولت نزد خوبی
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 پوپ مورد در وولسين نظر
 

 موزه نماينده وولسين، نامه از تفصيل به هارت پوپ، درباره گزارشها ادامه در
 :کند می ياد موزه، مدير جين، هوراس به پنسيلوانيا دانشگاه

 
 از قبل او چون نکرديم؛ مالقات را او ما ولی بود اينجا ژوئن و مه های ماه در پوپ
 خارجيان جامعه اعضای همه هميشه مثل. بود رفته اروپا به استرآباد از ما گشتباز
 ديگران اعتماد سلب و تراشی دشمن در فراوانی نبوغ او. داشتند مشکل او با شدت به

 حتی من که هستند يهوديی عتيقه دالالن ارتباطند در او با که کسانی بيشتر. دارد
 به انگليسی داشتنی دوست بچه پسر يک او. دهم راه ام خانه به را آنان نيستم حاضر

 او برای را ها ساختمان حقوق بدون که کرده استخدام معمار عنوان به را شرودر نام
 مويش طاليی های حلقه ميان از که دراز بينی يک از غير شرودر. گيرد می اندازه
 .ندارد ديگری ويژگی هيچ بوستونی زيبای زن يک و آمده بيرون

 
 غيرممکن امر اين ولی کنم؛ مثبت پوپ مورد در را تصورم که کردم تالش خيلی من

 دارد زيادی شوق و شور و جذابيت او چون ام، داشته دوست را او     ً شخصا   من. است
 حقايق وقتی ولی رسد؛ می نظر به زمين روی انسان ترين صادق هستم او با وقتی و

 ذهنم از را فکر اين توانم مین کنم می مرور را رفتارهايش نتايج و او به مربوط
. باشد داشته بهتری سرنوشت توانست می او بدون ايران شناسی باستان که کنم بيرون

ً تقريبا   و ايد کرده مطرح گذاشته، ميان در شما با او که را چيزهايی بيگاه و گاه شما        
 به که گدار. است بوده اشتباه سخنانش و نادرست داده ايشان که ای مشاوره هميشه

 کميته اعضای ساير اعتراضات وجود با پوپ گفت من به بود رفته لندن نمايشگاه
 تقلبی های سفالينه انبوهی برای و گذاشته نمايش معرض به را تقلبی اشيای تعدادی
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 اينجا. هاست دوره همه آثار کردن اعتبار بی باعث اقدام اين که کرده صادر گواهی
. گزيد دوری طاعون مانند پوپ با مرتبط اریک هر و کس هر از بايد فهميدم که بود
 پيشنهادهايی سالمی فرد هيچ و نيست ارتباط در افرادی چنين با صادقی انسان هيچ
 کار به از را شما شدت به من. کند نمی ارائه پوپ پيشنهادهای و ها اظهارنظر مانند
 به را نجمنا و شما او. دارم می حذر بر ايران مسائل مورد در او پيشنهادهای بستن

 آن برای ها مدت تا بايد که کرد خواهد دور آنچنان را شما راه و کشاند می گمراهی
 )۴٧.(بخوريد تأسف

 
 اعتراف بايد متأسفانه«: دهد می نظر اينچنين جين به وولسين نامه مورد در هارت

 جهنتي اين به زياد گفتگوهای از بعد داشتم اينجا در پوپ با که مالقاتی آخرين در کنم
 مورد اين در که وجودی با حتی. کنم اعتماد او به توانم نمی ديگر که رسيدم

 مشاهدات. ام کرده شک هم شناس شرق يک عنوان به او توانايی در ندارم، صالحيت
 از ای قطعه ياد به مرا است، شده نقل وولسين دکتر از نامه اين در آنچه و من

 از نفر سه با زندگيش طول در که بود فتهگ او. انداخت چلينی بنونوتو نامه خودزيست
 وجود با» .اند بوده بازی حقه و پست افراد آنها سه هر و بوده ارتباط در پوپ خاندان

 را خارجه امور وزارت داشت، پوپ به نسبت ای منفی شخصی نظر هارت که اين
 اشتهد او پادرميانی به نياز ايران دولت با روابطش در پوپ اگر که بود کرده مطمئن
 آمريکايی شهروند هر مانند پوپ برای بتواند که کاری هر رضايت با او باشد،

 فروتنی حد اين تا هرگز« پوپ که نداشت شکی هارت ولی. داد خواهد انجام ديگری
 بگيرد، کمک ديگری کس يا من از ايران دولت با روابطش در که دهد نمی خرج به

 ايران در موجود ديپلماتيک روابط از ترباال او موقعيت که است باور براين او چون
 به. بيايد بر ايران دولت با مسائلش عهده از تواند می ديگری کس هر از بهتر و است
 بارش تأسف چينی سخن با او فعلی قدرتمند موقعيت شک بی. اوست با حق من نظر
 او موقعيت. است شده تقويت پيش از بيش انگلستان، پادشاه مبهم اظهارنظر مورد در
 ».است متفاوت کند می فعاليت ايران در که ديگری هرخارجی با
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 شرق مؤسسه مدير بريستد هنری جيمز بود، مشکوک پوپ به نسبت که ديگری فرد

 ١٩٣١ آوريل در. پرداخت خواهيم او به ادامه در که بود شيکاگو دانشگاه شناسی
. اس واالس و پسر لکاس. آر ويليام خارجه، امور وزارت معاون مالقات به بريستد
 در«: است شده ثبت پوپ مورد در او سخنان. رفت خارجه امور وزارت در موری

 در نامش است داده اجازه او که کرد اشاره حقيقت اين به بريستد دکتر گفتگو حين
 عالقه پوپ پرفسور که ايران، شناسی باستان و هنر آمريکايی انجمن تأسيس با ارتباط
 برای او تناسب و پوپ دانش مورد در هايی شبهه او. شود رذک دارد، آن به خاصی

 کرد اضافه او البته. داشت کند ايفا شناسی باستان زمينه در خواهد می که مهمی نقش
 انجمن های فعاليت کردن مختل و پوپ مثبت های ويژگی شمردن کوچک قصد که

 ايران در پوپ یها فعاليت از تلخی به بريستد بعد کمی» ) ۴٨.(ندارد را آمريکايی
 به فقط کرده ايجاد همکارانش و پوپ های فعاليت که مشکالتی گفت و کرد؛ شکايت

 و داده رخ النهرين بين در آنچه مشابه تواند می بلکه شود، نمی مربوط ايران
 پوپ، مورد در فرد به منحصر نکته. شود تلقی دهد می توضيح را آن برناردسون

 يعنی داشت، اختيار در ايران باستانی آثار تاراج یبرا او که بود ای طوالنی زمان
 بود داده گزارش او مورد در برناردسون که ای انگليسی تبعه که حالی در سال؛ ۴۵

  )١( )۴٩(. شد اخراج عراق از ها انگليسی توسط بالفاصله
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  توضيحات و مآخذ 
  
  
 ١٩۴١( رانيا یفرهنگ ثرايو غارت م کايتاراج بزرگ آمر «دکتر دمحم قلی مجد  - ١
 راستاريو ؛یمراد - گ  ،یريام یمصطف ني؛ مترجم)ش ١٣٠۴ - ١٣٢٠/ م١٩٢۵ - 

 ،یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها: تهران: شر ن .یاکبر رنجبر کرمان یعل
  ۵٣ -  ٨٨صص  - .١٣٨٨

 
  : پی نوشت ها 

 
 )Arthur Upham Pope) (1881-1869(       ُ         آرتور ا پهام پوپ  - ١
 قيش، همزمان با تحوالت عم١٣٠۴او نخست در سال . يیکايخاورشناس آمر 

سمت او در . شد راني، وارد ا)کار آمدن رضاشاه یسقوط سلسله قاجار و رو( یاسيس
 ١٣۴ بهشتيپوپ در دوم ارد. بود کاگويش یمؤسسه هنر زنيآن وقت کارشناس و را
سردار  یخانه جعفرقل انکه در آن زم یفردوس ابانيدر خ یدر محل تاالر بانک مل

. کرد یسخنران »ندهيدر گذشته و آ رانيهنر ا«بود تحت عنوان  یارياسعد بخت
 رانيا یفرهنگ راثياو از هنر و م یهاياز عمق آگاه تيسخنان حکا نيا یبازخوان

 یعالء که مدت. عالء صورت گرفت نيبه درخواست حس یسخنران نيا. دارد
 نديگو یم. داشت یو دوست يیناپوپ سابقه آش بابود  کايدر آمر رانيا رمختاريوز

 یکه پس از جنگ جهان کايو آمر رانيانجمن ا سيسبب تأس رانيپوپ در ا یسخنران
پوپ در ادامه مناسبات . ديبود، گرد رانيبه ا کايورود فرهنگ آمر یاز مباد یکيدوم 

را  »رانيا یهنر و باستان شناس يیکايمؤسسه آمر«ش ١٣٠٩در سال  رانيخود با ا
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 نيا. نام گرفت »ايمؤسسه آس«مؤسسه پس از توسعه،  نيا. کرد سيتأس کوريويدر ن
منتقل و به دانشگاه  رازيبه ش ران،يش، به درخواست دولت ا١٣۴۵مؤسسه در سال 

و شناساندن  يیبه ظاهر صرف شناسا رانيپوپ در ا یکوششها. ديوابسته گرد یپهلو
هنر و  یسه کنگره جهان يیامهم او برپ اماتاز اقد. شد رانيا یفرهنگ راثيهنر و م

، )ش١٣٠۶( کايآمر یايالدلفيدر شهر ف يیها شگاهيبه همراه نما رانيا یباستان شناس
توان گفت اقدامات او  یم. بود) ش١٣١۴(و مسکو  نگراديو لن) ش١٣٠٩(لندن 

باستان  یسلطنت رضاشاه که بر مبنا یفرهنگ یها هيبه استقرار پا یاريکمک بس
 راثيدر م کايآمر یگذار هيسرما رانيبا ورود پوپ به ا. ود، کرداستوار شده ب يیگرا

همچنان به  یشمس یآرتور اپهام پوپ تا اواخر دهه س. هم آغاز شد رانيا یفرهنگ
. مطرح بود رانيا یفرهنگ راثيدر عرصه هنر و م یفرهنگ یتيعنوان شخص
د، ش چاپ ش١٣١٧ سالدر شش جلد که به  »یرانيهنر ا یبررس«انتشار کتاب 

متناوب او  یرفت و آمدها. او کرد تيوجه از شخص نيا یبه ماندگار یانيکمک شا
 یبه دمحمرضا پهلو شياز پ شيپوپ را ب یرانيهنر ا یدر معرف یو تالش و رانيبه ا
به او داده  کيدرجه  یو نشان علم ونيکه نشان تاج، نشان هما يیکرد تا جا کينزد

دهه چهل چهره تازه  ليدر اوا. ديبدو بخش یارافتخ یدکترا زينشد و دانشگاه تهران 
 تيسازمان اطالعات و امن. مطرح شد رانيا یتينزد نهاد امن تيشخص نياز ا یا

. است ليدخ رانيا یاسيس یهايساز انيبود که پوپ در جر افتهيدر) ساواک(کشور 
کنگره  نيمکه تحت عنوان پنج یش در مراسم١٣۴٧در سال  ،یآگاه نيبا وجود ا

ً    تهران برپا شد، شاه رسما  از  یدر تاالر رودک رانيا یهنر و باستان شناس یجهان                        
به  تيشخص نيمانده از ساواک، چهره دوم ا یبه جا یدر سند. کرد یپوپ قدردان

دانست،  یم) CIA( ايساواک که پوپ را عضو سازمان س. شده است انيب یروشن
پرفسور پوپ استاد  یزودطبق اطالع به «: کند یم ميترس نياو را چن یاسيچهره س

آن کشور که متخصص در  یاسيو عضو سازمان س کايدانشگاه ماساچوست آمر
 شيکه در اثر بازداشت اکرام معارف زاده کتابها نياست به عنوان ا یامور اجتماع

 رانيموقع که جرج آلن هم در ا نينشده و به فروش نرفته و در ا غيخوب تبل رانيدر ا
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 یشخص چند نيالبته ا. خواهد آمد رانيکرده به ا رييتغ نرايا یاسياست و روش س
به  ٣٩است که در شش ماهه دوم سال  یآمد و رفت کرد و همان کس رانيقبل هم به ا

داشت در مورد  تيبود و مأمور رانيهشت ماه در ا یشش ال بيآمد و قر رانيا
که  یتدر اثر خدم کايرسفارت وقت آم رمختاريو وز کايوقت آمر ريسف شنهاديپ

 کايآمر استمدارانيمرحوم منصور به آنها کرده بود و آنها از وزارت خارجه و س
منصوب  زيحزب ن درياداره شود و ل یحزب کي استيبا روش س رانيخواسته بودند ا

مستر پوپ در مدت اقامت خود از کارگر ساده گرفته تا با رجال . باشد مطالعه کند
ً ما  يمستق رانيمهم ا مدت توقف، شش بار با احمد آرامش  نيدر ا یتماس گرفت و حت   

 نيا(بود خواست  رانيا یاسيمالقات نمود و نظرات او را که وارد به امور س
مراجعت  کايخالصه به آمر). کرده است فيمنبع تعر یموضوع را خود آرامش برا

به مدت دو  یبه عنوان مرخص کايوقت آمر ريگزارش خود، سف مينمود و پس از تقد
با دستورالعمل  کايآمر ريو سف ديروز طول کش ٧٠سفر  نيا یرفت ول کايآمر هفته به
 یو بالفاصله گروه مترق ديگرد ابيوارد شد و به حضور شاهنشاه شرف یتازه ا

بودند و بالفاصله  کايطرفدار آمر روانيکه همه ازجوانان و پ ديگرد ليمنصور تشک
خالصه . اهنشاه اعالم شدش یگروه، وابسته به دفتر اختصاص نيدفتر و ا نيا

پرفسور پوپ به  نيحال ا. به وجود آمد نينو رانيصورت گرفت و حزب ا یانتخابات
فصل نامه » .دانست تياهم یتوان ب یخواهد آمد و سفر آن را نم رانيبه ا یزود

 .٢٨٩- ٢٩۴، صص ٩شماره  ،یخيمطالعات تار
 .١٩٢۵ ليآور ١٠، مورخ ٨٩١/۶، ٩٢٧، ١٠٢٨شماره  ،یگزارش مور - ٢
 .١٩٢۵مه  ۶، مورخ ٨٩١/٩، ٩٢٧، ١٠۶٣شماره  ،یگزارش مور - ٣
 ع ٢٢( ١٣٢۶اسفند  ١٣/ ١٩۴٨مارس  ۴پنجشنبه  یها ادداشتي ليذ ،یغن - ۴ 

 ديايخواهش کردم ناهار ب. پرفسور پوپ از هندوستان آمده، تلفن کرد: سدينو ی، م)٢
به مؤسسه  نديک فرماببرد که قول گرفته کم حضرتياز اعل یخواهد گوش یم. نجايا

ً قتا  يشود و حق یسرش نم زيچ چيمرد جز پول ه نيا. او به دست آوردن آن از  یبرا    
ً با  يرمرد تق نيا. کند یفروگذار نم زيچ چيه  یبه مشهد آمد و مهمان آقا شيسال پ ١٧   
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و اصفهان  رازيبه ش. داشت یبرم رانيا یخيجم بود و عکس از مناظر تار] محمود[
لندن، که  ونيسيبعد در اکسپوز. کرد هيعکس ها ته یسر کيه و نقاط رفت ريو سا

 هيو شش مجلد کتاب مرکب از شرح ابن افتي یبود، کار کرد و شهرت ١٩٣٨در  ايگو
 یمحل ورکيويبعد هم در ن. نگاشت Survey of Persian Artتحت عنوان  یخيتار

. رفت یمار مبه ش یرانيا عيدائر کرد و متخصص صنا Iranian Instituteبه نام 
 ديخر یم. جمع داشت یرانيا یو منسوج و نقاش یکتب و کاسه و کوزه و قال یمقدار

 ايو  انيرانيا یثمن بخس بعض هدائر کرد و ب یو عرب یرانيدرس ا. فروخت یو م
بعد اسم مؤسسه خود . مستشرق رانده شده از اروپا را جمع و جور کرد یها یهودي

در جامعه . افتيد و ممالک عرب هم سروکار با هن. گذاشت »ايمؤسسه آس«را 
 یو اهل تجارت معرف ايدن روينوع شارلتان و متظاهر و پ کي يیکايآمر نيمتخصص

هم دارد به نام  یزن. سدينو یم زيخوب هم چ. است ینطاق حيصفعال و ف یمرد. شد
که با روس ها  نيب نيدر ا. است یاديش رزنيآن هم پ. دکتر آکرمن معروف است

را به نفع  رانياحتالل ا. بر له آنها نوشت یمقاالت. عامل آنها شد خت،يم ره یرو
مقاالت خود را به  یتوق. هم محشور بود انيرانيحال با ا نيدر ع. کرد ليروس ها تعل
 یدفعه به واشنگتن م کيهر چند روز  کايدر آمر. کرد ديجد التيتعل بيعنوان تکذ

عالء که ] نيحس[ یآقا. شده بود یرموزمرد م. کرد یآمد، در سفارت روس منزل م
آن را بر  طيو بل رديگ یهر سال جشن م. کرد يیرايوارد شد از او استقبال کرد، پذ

 سيهندرسون، رئ یلو. کرد دايمخالف و موافق پ یجماعت. کند یم ليتحم انيرانيا
صالح . کرد یم يیاو پرداخت و از او بدگو بي   ً       جدا  به تکذ ،یشعبه شرق وسط

. به او بدهد رانيدالر قرار داد دولت ا صديس یاو شده بود و ماه یاز رفقا) رايالله(
به هند رفته و با نهرو    ً را  ياخ. به مسکو چند بار رفت هيروس یآکادم یبه هر حال، برا

و  ورکيويکرده، در ن ارتيرا ز حضرتيسران هند مالقات کرده، در تهران اعل] و[
. ردياز شاه بگ یاست پول اليدر خ. در اطراف واالحضرت شهدخت اشرف بوده

به کوشش  ،یدکتر قاسم غن یها ادداشتي. (جم خواهد نوشت یگفت به آقا یم روزيد
  ).٢٢٢ - ٢٢٣، صص ٣، ج ١٣٧٧ ،زوار: تهران ،یغن روسيس
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  .١٩٢۵مه  ۶، مورخ ٨٩١/١٠، ٩٢٧، ١٠۶۴شماره  ،یگزارش مور - ۵
 .١٩٢۵مه  ١٣ ، مورخ٨٩١/١٣، ٩٢٧، ١٠٨٠شماره  ،یگزارش مور - ۶
 .١٩٢۵ژوئن  ١٠، مورخ ٨٩١/١۶، ٩٢٧، ١١٣٩شماره  ،یگزارش مور - ٧
٨٩١شماره  ت،ينامه را - ٨  ريبه وز تينامه را. ١٩٢۵اوت  ١٧، مورخ ٩٢٧/١۶

نسخه از گزارش کاردار  کيافتخار دارد  لهينوسيبد«: بود ريبه قرار ز یخزانه دار
تکه  کي«و » قرن شانزدهم) قرآن(د جل« مهيبه ضم ران،يدر تهران، ا کايموقت آمر

 یپوپ، مسئول بخش هنرها اپهامآرتور  یشود آقا یکه گفته م» پارچه زربافت
بسته . دارد ميکرده است، تقد یداريخر رانياز ا کاگويش یدر مؤسسه هنر یاسالم

 یمقررات گمرک ٣٣٩مطابق با مفاد ماده  لهينوسيبد زين یآثار هنر یحاو یها
معاف از عوارض باشد و  نکهينظور ورود به کشور، اعم از ا، به م١٩٢٣مصوب 

 .گردد یم ميپرفسور پوپ تقد بهارسال  یبرا ر،يخ اي
٨٩١نامه شماره  - ٩ متن نامه وزارت خزانه . ١٩٢۵اوت  ٢۵، مورخ ٩٢٧/١٨

مورخ هفدهم شما، خطاب به  یعطف به نامه فور«: به وزارت امور خارجه یدار
 یجلد کتاب و تکه پارچه ا یحاو یدر ارتباط با بسته ا ،یمحترم خزانه دار ريوز

مؤسسه هنر  یاسالم یآرتور اپهام پوپ، مسئول بخش هنرها یآقا یزربافت برا
ارسال شده  ران،يدر تهران، ا کايکاردار موقت آمر کيپلماتيکه با پست د کاگو،يش

انجام  اءياش نياز ا یگمرک یها ی             ً      رساند که فورا  بازرس ی            ً         بود، احتراما  به عرض م
 یآقا یبرا یبا پست سفارش یهجدهم بدون عوارض گمرک خيفوق در تار اءيشد و اش

  ».فرستاده شد کاگويشپوپ، در مؤسسه هنر 
 .١٩٢۵سپتامبر  ٢۴، مورخ ٨٩١/٢٠، ٩٢٧تلگرام پوپ، شماره  - ١٠
 .١٩٢۵سپتامبر  ٢۶، مورخ ٨٩١/٢٠، ٩٢٧امور خارجه، شماره  ريتلگرام وز - ١١
  .١٩٢۵سپتامبر  ٢٩، مورخ ٨٩١/٢١، ٩٢٧شماره  ،یام آمورتلگر - ١٢
 .١٩٢۵اکتبر  ١٠، مورخ ٩٢٧/٨٩١/٢٢، ١٢٢۶شماره  ،یگزارش آمور - ١٣
  .١٩٢۵اکتبر  ١٠، مورخ ٨٩١/٢٢، ٩٢٧، ١٢٢۶شماره  ،یگزارش آمور - ١۴
 .١٩٢۶اوت  ۶، مورخ ٨٩١/٢٩، ٩٢٧به پوپ، شماره  ینامه مور - ١۵
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  .١٩٢۶مه  ٢۵، مورخ ٨٩١/٢٧، ٩٢٧، ٩٢شماره  پ،يليگزارش هافمن ف - ١۶
 .١٩٢۶مه  ٢۵، مورخ ٨٩١/٢٧، ٩٢٧، ٩٢شماره  پ،يليگزارش ف - ١٧
 .١٩٢٩ژوئن  ١٠، مورخ ٨٩١/۴٣، ٩٢٧، ٨٢۵شماره  امسون،يليگزارش و - ١٨
  .١٩٢٨دسامبر  ۵، مورخ ٨٩١/۴٠، ٩٢٧شماره  ،ینامه پوپ به مور - ١٩
٨٩١شماره  ،یمور ادداشتي - ٢٠  .١٩٢٨نوامبر  ٢١، ٩٢٧/٣٩
  .١٩٢٩ژوئن  ١٠، مورخ ٨٩١/۴٣، ٩٢٧، ٨۵٢شماره  امسون،يليگزارش و - ٢١
  .١٩٢٩دسامبر  ٢٣، مورخ ۴٨٣/ الف ٨٩١، ٩٩٧شماره  امسون،يليگزارش و - ٢٢
  .١٩٣٠ژوئن  ١۴، مورخ ٨٩١/۵۵، ٩٢٧، ١٠٣گزارش هارت، شماره  - ٢٣
، گوردن ١٩۴٢دسامبر  ٢ورخ ، م٨٩١/٣٣١، ٩٢٧گفتگوها،  ادداشتي مهيضم - ٢۴

  .لسنيو. یو جان ا اميمر. یپ
  .١٩٣۵مه  ١۴، مورخ ٨٩١/٣٧٩، ٩١١١، ۴۴٩شماره  لدز،يگزارش چا - ٢۵
٨٩١، ٨٠۶شماره  ام،يمر. یگزارش گوردن پ - ٢۶ مه  ٢٧، مورخ ٩٢٧/٢٧٧

١٩٣۶. 
٨٩١شماره  ،یبه مور امينامه مر - ٢٧ در . ١٩٣۶اکتبر  ٢، مورخ ٩٢٧/٢٨۶
          ً جوان ظاهرا  «: نوشت یبه مور اميمر. ی، کاردار گوردن پ١٩٣۶اکتبر  ٢ خيتار

پوپ، که قرار است چند روز  ايبرد که گو یبه سر م رانيدر ا لبريبه نام و یساده ا
که  ديگو یم تياسم] رنيما. [شود، او را به خدمت گرفته است رانيوارد ا گريد
 تير مستقل است، و از اسمکارگر و همکا کينزد او رفته و گفته است که  لبريو

 یبرا] لبريو[هم گفته بود که او  تياسم. را نشان او بدهد شيخواسته بود تا نقشه ها
نشان بدهد،  بيباستان شناس رق کيتواند نقشه ها را به  یکند و نم یپوپ کار م

] پوپ یکار کردنش برا[ قتيحق دهيگفت که صالح ند یکرده بود، ول دييتأهم  لبريو
 رانياست، که سزاوار ا حانهيوق یحقه ا يیکايآمر کي یبرا نيا. ديبگو را به او

 .»ستين
، ۴٢/ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧آن،  مهيو ضم ٧٨١گزارش هارت، شماره  - ٢٨

  .١٩٣١اوت  ١٠مورخ 
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 ٩، مورخ ٨٩١/٢٩٩، ٩٢٧، ١١٢۵وان اچ، انگرت، شماره . یگزارش س - ٢٩
 .١٩٣٧سپتامبر 

 .١٩٣٣ هيژو ١۵، مورخ ٨٩١/٣٣٣، ٩١١١، ١۴٩٠گزارش هارت، شماره  - ٣٠
 .١٩٣١ ليآور ٣٠، مورخ ٠٩٣۶/١، ٩١۶، ۵٧١گزارش هارت، شماره  - ٣١
اکتبر  ٣، مورخ ١/١٠اف  ۵۴٠، ٣، ۵٨۶بروک، شماره  یگزارش هورن - ٣٢

١٩٣۵.  
 .١٩٣٨ هيژانو ۴، مورخ ٨٩١/٣٠٠، ٩٢٧شماره  ،ینامه پوپ به مور - ٣٣
 .١٩٣٨ هيژانو ٣٠، مورخ ٨٩١/٣٠١، ٩٢٧شماره  ،ینامه پوپ به مور - ٣۴
دسامبر  ١٠، مورخ ۵/ديتخت جمش ٨٢١، ٩٢٧وزارت امور خارجه،  هياطالع - ٣۵

١٩٣٠.  
 .١٩٢٩نوامبر  ١۵، مورخ ٨٩١/۴۵، ٩٢٧، ٩٧۶شماره  امسون،يليگزارش و - ٣۶
 ريوز مسن،ياست یدر واشنگتن، به هنر ايتانيبر ريسف ،یندسينامه سر رونالد ل - ٣٧

 .١٩٣٠سپتامبر  ١٠، مورخ ١/رانيهنر ا ٨۴٢، ۶٠٧ه، شماره امور خارج
  .١٩٣٠ژوئن  ١۴، مورخ ٨٩١/۵۵، ٩٢٧، ١٠٣گزارش هارت، شماره  - ٣٨
سپتامبر  ٢٣، مورخ ٢/رانيهنر ا ٨۴١، ۶٠٧، ١۶۵گزارش هارت، شماره  - ٣٩

انتشارات : ورکيوين. رانيبر هنر ا یآرتور اپهام پوپ، درآمد: نک نيهمچن. ١٩٣٠
  .١٩٧۶ ود،نويگر
سپتامبر  ٢٣، مورخ ٢/رانيهنر ا ٨۴١، ۶٠٧، ١۶۵گزارش هارت، شماره  - ۴٠

١٩٣٠.  
ژوئن  ١۶، مورخ ٧/ رانيهنر ا ٨۴١، ۶٠٧، ۶٧٨گزارش هارت، شماره  - ۴١

١٩٣١. 
  .١٩٣١ ليآور ١۶، مورخ ٧۴١/١٢٢، ٩١، ۵٣٢گزارش هارت، شماره  - ۴٢
 .١٩٣١مه  ۶خ ، مور٧۴١/١٢٣، ٩١، ۶٠٣گزارش هارت، شماره  - ۴٣
  .١٩٣١مه  ١٨، مورخ ٧۴١/١٢۵، ٩١، ۶١۶گزارش هارت، شماره  - ۴۴
٧۴١، ۶٣۵گزارش هارت، شماره  - ۴۵  خيدر تار. ١٩٣١مه  ٢۵، مورخ ٩١/١٢۶
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روشنگر را به اطالع هارت  یول تيواقعه کم اهم کي یماجرا وي، کال١٩٣١مه  ٢۵
آن  مهيضم زينامه ن کيکه  کرده بود افتيدر مورتاشياز ت یادداشتي ويکال. رساند

سر رابرت نوشته شده  یبرا رانيادر  ايتانيبر یاز کنسول ها یکينامه از طرف . بود
معمول  یرسم یپاکت نامه از نوع پاکت ها. ها آن را باز کرده بودند یرانيبود، که ا

در  حضرتيمختار اعل ريوز«و خطاب به  »حضرتياعل سيسرو«با عبارت 
 مورتاشيت. به سهو از آن حذف شده بود »ايتانيبر«ود، که کلمه نوشته شده ب» تهران

نامه در دفتر او باز شده است ابراز  نکهياز ا ويکال یاش برا یمرس ادداشتيدر 
مختار  ريوز« نکهيداده بود که اداره پست به گمان ا حياو توض. تأسف کرده بود

 شنهاديپ مورتاشيت. بوداست نامه را به دفتر او آورده  مورتاشيهمان ت »حضرتياعل
مختار  ريوز«از عبارت  نده،ياز هرگونه اشتباه در آ یريجلوگ یکرده بود که برا

البته قبول « سازد،  یهارت خاطرنشان م. استفاده شود »ايتانيپادشاه بر حضرتياعل
حق با  یاز لحاظ فن یول.مشکل است یقدر ديگو یدربار م ريداستان آنطور که وز

به هارت گفته بود،  ويکال» .رديپذ ینظر را م نيسر رابرت هم ا است، و مورتاشيت
 ».است رکيکارش فکر کرده است که چقدر ز نيبا ا مورتاشي    ً  حتما  ت«

  .١٩٣١مه  ٢۶، مورخ ٨٩١/١١٢، ٩٢٧، ۶٣٩گزارش هارت، شماره  - ۴۶
  .١٩٣١ هييژو ٢١، مورخ ٨٩١/١٢۴، ٩٢٧گزارش هارت، شماره  - ۴٧
مه  ١١، مورخ ٣۵/ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧، شماره به هارت ینامه مور - ۴٨

١٩٣١. 
 .٢٧٣- ٢٧٩گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسون، باز - ۴٩
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  هفتمفصل 
  

 
 بازشدن درهای ايران به روی باستان شناسان خارجی

 
١٩٢٣- ١٩٣٠ 

 
 ١٩٣٠قانون آثار باستانی 

 
 »موميايی يک از هايی بخش« کشف از خبر تهران های روزنامه ١٩٢۵ ژانويه در
 کرد؛ پا به جنجالی خبر، اين. دادند ری باستانی شهر بقايای نزديکی در آباد امين در

 قدمت و نبوده موميايی شده کشف آنچه که شد مشخص کوتاهی مدت از پس ولی
 در که جنجالی«: نويسد می کرده، استفاده موقعيت اين از موری) ١.(ندارد چندانی
 توت کشف فکر به را ايرانيان و شده ايجاد شناسی باستان زمينه در ايران

 -  ايران شناسی باستان زمينه در را مهمی سئوال است، انداخته ديگری) ٢(آنخامون
» .نهد می ما روی پيش - دارد دست در را آن دائمی و انحصاری امتياز فرانسه که

 برای ايران باستانی آثار از سهمی حفظ انديشه در نگرانی و رشک با که موری
 طول در فرانسويان ناچيز های فعاليت به توجه با«: کند می تصريح آمريکاييهاست،

 بهتر که رسد می نظر به ايران، شناسی باستان گسترده زمينه در گذشته سال چهل
 به کشورها ساير شناسان باستان پذيرش برای را باز درهای سياست کشور اين است
 اختيار در که ابزارهايی به توجه با انگلستان و آمريکا مثال، عنوان به. گيرد کار

 )٣(».داد خواهند انجام ايران در ای العاده فوق های کاوش شک بی دارند
 نام به انگليسی شناسی باستان وسيله به آنخامون توت مقبره کشف به موری اشاره
  مطرح با او حقيقت در. کند می روشن را مهمی نکات ١٩٢٢ سال در کارتر هوارد
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 کشف اين. کند می مقايسه ايران با را النهرين بين شناسی باستان کشف، اين کردن
 به تمايلی ها مصری چون. داد رخ ١٩٢٢ در مصر استقالل از پس العاده فوق

 ها يافته تقسيم سر بر ها انگليسی با مصريان منازعه نداشتند، مصر از ها يافته خروج
 نظر اساس بر« که بود مصر باستانی آثار جديد قانون سر بر منازعات .گرفت باال

 باستان از نسل يک که ايست رحمانه بی و سخت قانون »شناس تاريخ ريد،. ام دونالد
 واقعی دليل رسد می نظر به) ۴.(دارد می باز مصر در فعاليت از را خارجی شناسان
 اين بلکه است، نبوده جديد نقانو تصويب مصر در شناسی باستان های کاوش کاهش
 بودند گرفته قرار انگلستان سلطه تحت ايران و فلسطين النهرين، بين که بوده حقيقت

 )۵.(بود شده گشوده انگلستان بر    ً عمال   کشورها اين درهای و
 

   فرانسه انحصار لغو برای ديپلماتيک تهاجم آغاز
 

 فراموش -  بود افتاده اتفاق يشپ ماه پنج فقط که -  را ايمبری قتل واقعه موری      ً ظاهرا  
 پس کمی. بود فرانسه انحصار لغو برای آمريکا ديپلماتيک تهاجم آغاز پی در و کرده

 شما آخر جمله به توجه با«: کرد دريافت واشنگتن از را دستور اين موری که آن از
 تحقيقات زمينه در را ايران دولت باز درهای ازسياست شده حاصل های پيشرفت که

ً لطفا   ايد، کرده مطرح شناسی انباست  باستان امتياز از رونوشت يک گرفتن برای     
 در خارجه امور وزارت اطالعات اساس بر که ايران دولت توسط شده اعطا شناسی
 امور وزارت برای را آن و نموده اقدام است، فرانسويان شناسی باستان منافع راستای
 واشنگتن به را آن و کرد تهيه سند اين از رونوشتی دشواری به او ،».بفرستيد خارجه
 به يابی دست در را خود موفقيت که است مفتخر سفارت«: کرد اضافه و فرستاد

 را آن نظری تنگ با فرانسه سفارت. کند اعالم باال در شده ذکر امتياز از رونوشتی
 من. است داده نشان آن کردن آشکار برای کمی تمايل نيز ايران دولت و کرده مخفی

 )۶(».شدم محرمانه و مخفی مسيری از استفاده به مجبور آن آوردن دست به رایب
 

. فرستادند ايران به جديدی شناسی باستان هيأت فرانسويان ١٩٢۵ سال اوائل در
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 و بود -  قبل سال ٢۵ در مورگان دو هيأت عضو -  کنم مک دو. ام هيأت اين رئيس
 .بود شده ادهفرست نويل. ام نام به دستيار يک فقط او همراه

 
 فرانسويان ی»ناعادالنه« انحصار مورد در شکايت به را موری جديد، هيأت ورود

 بطور است نتوانسته کشور اين که کرد مطرح را مسئله اين او و کرد؛ تحريک
 سال چهل طول در که اين برای فرانسويان از او. کند برداری بهره شرايط از مناسب
 مناطق به فقط بخواهيم اگر«: کرد انتقاد      ً شديدا   اند دهدا انجام ناچيزی فعاليت گذشته

 گذشته سال چهل طول در آنها به توجهی ترين کوچک فرانسويان که باستانی مهم
 امپراطوری پايتخت اکباتان، واقع در که همدان از توانيم می کنيم، اشاره اند نداشته

 خشايار، و اريوشد پايتخت جمشيد تخت کورش، پايتخت پاسارگاد نيز و بوده ماد
 بنا را آن ساسانی بزرگ پادشاه اول، شاپور و بوده خراسان مرکز زمانی که نيشابور

 جنوب مايلی پنج در آن بقايای که ايران، شمال باستانی شهر رگا، يا ری و است نهاده
 در و است تهران
 دبو باور اين بر موری) ٧(».کنيم ياد است شده ويران سيزدهم قرن در مغول حمله

 اين به ورود اجازه نيز ديگران به و داشت خواهند منطقی برخوردی فرانسويان که
 شرايط آوردن فراهم دنبال به داد می نشان ظاهر به که او. داد خواهند را عرصه
 ام يافته اطالع من که جايی تا«: کند می اضافه است ايران دولت برای بهتری

 تازگی به دارند باور امتيازشان بودن رآمدناکا و ناعادالنه به شک بی که فرانسويان
 بعالوه،» .کنند اعمال قبلی امتياز در تجديدنظری که اند داده پيشنهاد ايران دولت به

 دولت ندهند، نشان شرايط تغيير به تمايلی فرانسويان اگر که دارد می ابراز موری
 بر تنگذاش سرپوش مورد در رضاخان از ای، مالحظه ترين کوچک بدون آمريکا
 دلگرم حاضر حال در که باورم اين بر من«: کرد خواهد بازخواست ايمبری مرگ
 در فرانسويان با برابر شرايطی ايجاد برای را زمينه ،]رضاخان[ سردارسپه کردن
  ».کرد خواهد فراهم ايران ذيقيمت باستانی آثار کاوش
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 فرانسه انحصار به آلمان اعتراض
  

. کردند تالش فرانسه امتياز لغو برای نيز آلمانی شناسان استانب آمريکاييان، بر عالوه
 های سال در را فرانسه انحصار هرتسفلد،. ای ارنست نام به آلمانی شناسی باستان
 مهم برلين دانشگاه استاد هرتسفلد. کشيد چالش به غيررسمی طور به ٢۵ تا ١٩٢٣

 و گسترده کشفيات. بود اناير شناسی باستان و باستانی آثار زمينه در شخصيت ترين
 و آمريکا اقتصادی و دانشگاهی نهادهای ناگهانی توجه به منجر هرتسفلد جنجالی

 کشفيات ترين مهم خالصه« عنوان با يادداشتی در هرتسفلد. گرديد ايران به آلمان
 نامه در موری. کند می مطرح را کشفياتش» ٢۵ تا ١٩٢٣ تهران، به اعزامی هيأت

 ارنست دکتر شناسی باستان اخير کشفيات« عنوان با ١٩٢۶ مارس ٢٧ تاريخ به ای
 زمينه در مشاور دار موزه پوپ اپهام آرتور دکتر«: نويسد می »ايران در هرتسفلد

 حيرت نتايج مورد در هرتسفلد دکتر کوتاه يادداشت شيکاگو هنر مؤسسه اسالمی هنر
 به گرفته صورت ٢۵ تا ١٩٢٣ های سال در که را شناسيش باستان کشفيات انگيز

 از که هايی گزارش در برلين، دانشگاه استاد هرتسفلد، دکتر نام. کرد عرضه من
 در مقام باالترين او       ً احتماال   و است آمده شده فرستاده تهران در] آمريکا[ سفارت
 چالش اين که گويد می همچنين موری) ٨(».است ايران شناسی باستان عرصه
: است برانگيخته او عليه را فرانسويان خشم فرانسه، صارانح با هرتسفلد آميز موفقيت

 که -  را فرانسه دولت تا شده ايجاد آلمانی و آمريکايی شناسان باستان بين در حرکتی«
 سياستی تعديل به وادار - دارد را ايران در شناسی باستان های کاوش دائمی انحصار

ً اصطالحا   که کنند  به کنند مجبور را فرانسويان و شده ناميده »خوری تک«       
 اين مرکزی هسته هرتسفلد دکتر ميان اين در. دهند همکاری اجازه متخصصان

 زمينه اين در اند گرفته تصميم فرانسويان که است شده گزارش. است بوده منازعات
 به اجرايی قدرت هيچ که قاطع شرط اين به ولی کنند برخورد بيشتری بلندنظری با

 ».نشود داده است آلمانی يهودی يک که هرتسفلد دکتر
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 مملو فضايی ايران شناسی باستان زمينه در آمريکاييها با ها آلمانی رقابت دورنمای

 نامه موری. است کرده ايجاد آمريکايی های موزه ميان در اضطراب و نگرانی از
 موزه چند که داد اطالع من به پوپ دکتر«: برد می پايان به شکل اين به را اش

 های سرمايه تا اند آماده کليولند و ديترويت، شيکاگو، های موزه جمله از آمريکايی
 توافقی منتظر و دهند اختصاص ايران شناسی باستان زمينه در تحقيق به هنگفتی
 و ايران های دولت بين -  ايران در فرانسه انحصاری حقوق به توجه با -  مناسب
 شناسان باستان های همکاری افزايش دنبال به هرتسفلد خود البته» .هستند فرانسه
 دوست يک و آلمانی دوست يک لطف«: نويسد می او. بود ايران در آلمان و آمريکا

 برنامه که کرد موفق را نويسنده نشود فاش نامشان اند خواسته دو هر که آمريکايی
 های سرزمين و ايران در ١٩٢۵ اکتبر تا ١٩٢٣ فوريه از را اش شناسی باستان
 خود گفته به هرتسفلد جديد کشفيات» .کند پياده غيره و افغانستان اد،بغد مانند مجاور

 اين در موفقيتش که کند می تأکيد گزارشش در هرتسفلد. است بوده انگيز حيرت او
 دهد می نشان فقط باشد داشته داللت کشفيات بودن فراگير بر که آن جای به« زمينه

 تهيه مفصل گزارشی او» .است هماند باقی آينده برای کار از عظيمی حجم چه که
 .رسيد خارجه امور وزارت دست به کوتاهی مدت از پس آن از رونوشتی که کرد

 
گ جرج ِ  گ ر   گورستان« عنوان با گزارشی در بوشهر، در آمريکا کنسوليار فولر، ِ 

 سفر مورد در ١٩٢۴ آگوست ۶ تاريخ در »مسيحيان به متعلق شده کشف ای صخره
 از ايمبری قتل از پس هفته سه فقط فولر) ٩.(دهد می يحتوض خارک جزيره به خود

 و -  است نشده يافت مسئله اين به ای اشاره هيچ که آن عجيب -  بود کرده ديدن جزيره
 پايان در فولر. است ايران شناسی باستان به آمريکا زياد عالقه دهنده نشان او گزارش

 از     ً کامال   زمان آن تا که خارک در موجود شناسی باستان گنجينه مورد در گزارشش
 و باستان دوران به مربوط سفالی قطعات«: دهد می توضيح بود مانده پوشيده ها چشم

 پی شده يافت اشيای کاربرد به هنوز کس هيچ. شود می ديده وفور به نادر گلی اشيای
 نمونه اين از توانند می باشند داشته عالقه اشيا اين به که هايی موزه ولی است نبرده

 تزيينی های گلميخ برخی شبيه اشيا اين که شود می گفته. ببرند فراوانی استفاده اه
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 حال در جزيره اين های صخره از. هستند النهرين بين کهن ديوارهای در موجود
 و انگليس نفت شرکت سازهای و ساخت و بصره برای سنگ معدن عنوان به حاضر
 همين به قديمی پرتغالی لعهق يک های صخره از بخشی. شود می استفاده ايران

  ».است شده جا به جا منظور
  

 فرانسه انحصار لغو برای ناموفق تالش
 

 فاصله در هايش يافته مورد در هرتسفلد گزارش و موری يادداشت از هايی رونوشت
 به و شد فرستاده پاريس و تهران در آمريکا های سفارت به ٢۵ تا ١٩٢٣ های سال

 به که دستورهايی. شد داده دستورهايی مسئله يریپيگ برای اعزامی های هيأت
 امور وزارت«: بود ترتيب اين به شد داده ايران در آمريکا وزيرمختار فيليپ هافمن

 با ارتباط در بيشتر احتمالی اطالعات هرگونه دريافت خواستار تماس اين در خارجه
 ذکر زارشگ اساس بر نشده اجرا سلطنتی های فرمان لغو برای ايران دولت طرح
 طرح اين در) ١٠(».باشد می سفارت ١٩٢۵ مه ١٢ ،١٠٧۴ شماره نامه در شده
 افراد اين. بودند کرده مطرح را فرانسه انحصار لغو درخواست زيادی عده

 امور وزير( ماليه، وزير فروغی دمحمعلی عامه، فوايد وزير تيمورتاش، عبدالحسين
 نيز و واشنگتن، در ايران سابق فيرس عاليی حسين ،)ايمبری واقعه زمان در خارجه
 فرانسه انحصار لغو برای ايرانيان که هايی روش از يکی. بودند پوپ اپهام آرتور

 معاهده چنين لغو کرد می فکر پوپ البته. بود مجلس رأی بودند، آن اجرای درصدد
 .داد مصالحه پيشنهاد دليل همين به و نيست عملی مجلس رأی طريق از ای
 

 سابق سفير عاليی حسين با را پيشنهاد اين ١٩٢۵ مه ٩ تاريخ به ای هنام در پوپ
 رسيدن راستای در بايد ها تالش همه اول گام در« کند می مطرح واشنگتن در ايران

 شناسان باستان به داوطلبانه دولت، اين تا باشد فرانسه دولت با مشترک درک به
 را بزرگ تعهد اين گرفتن برعهده برای مساوی فرصت کشورها ساير و آمريکايی

 مؤسسه به وابسته متعدد های انجمن« که دهد می اطالع عاليی به پوپ» .بدهد
 بعضی در و زياد تأکيد با تاکنون آمريکايی های موزه نيز و »آمريکا شناسی باستان
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 دولت با فرانسويان شناسی باستان گسترده معاهدات مورد در فوريت قيد با موارد
 توجهی قابل اعتراضات. اند کرده اعتراض ما خارجه امور ارتوز به متعدد های
 پوپ. برد بهره آنها از توان می که است گرفته صورت جهان مختلف نقاط در نيز

 ايران دولت ندهند، نشان را الزم انعطاف خود از فرانسويان اگر که کند می پيشنهاد
 با هيأتی تشکيل نبنابراي«: بپردازد کاوش عمليات به خارجی متخصصان کمک با

 و باشد می پذير امکان جمشيد تخت مانند مکانی در کاوش برای ايران دولت مديريت
 تضمينی که شرط اين با کرد؛ فراهم خارج از توان می را کار اين مالی پشتيبانی

 خرج به را الزم سخاوت ها يافته تقسيم در ايران دولت که باشد داشته وجود
 )١١(».دهد

 
 اقدام فرانسه انحصار لغو برای مجلس رأی با ايران دولت پوپ، انیبدگم وجود با

 لغو برای ای نقشه تيمورتاش که دريافت ١٩٢۵ آوريل ١٠ تاريخ در موری. کرد
 همين در«: دهد می گزارش موری بعد کمی) ١٢.(است داشته فرانسويان انحصار

 تمام لغو آن در که ردک ارائه مجلس به را اش اليحه عامه فوايد وزير سردارمعظم اثنا
 شامل البته که است شده پيشنهاد حاضر زمان تا سلطنتی قراردادهای و ها فرمان
 )١٣(».بود خواهد نيز فرانسويان امتياز

 
 امور وزير سوی از هم قطعی طور به امروز«: نويسد می موری روز همان در

 دارد قصد ايران دولت که شدم مطمئن] رضاخان[ وزير نخست سوی از وهم خارجه
 زمينه در آمريکاييان رقابت برای ايران درهای کردن باز و فعلی انحصار اصالح به

 در را سختی روزهای داخلی نيز و خارجی انحصارطلبان. بپردازد شناسی باستان
 گفته براساس که گرفت قرار مجلس اختيار در ای اليحه) ١۴(».گذرانند می ايران

 حرف به منجر و کرد فراهم ايران در فرانسه تسفار برای زيادی دشواری« موری،
. گرديد کنم مک دو. ام مديريت به فرانسوی شناسی باستان هيأت غيرمنتظره شنوی

 باستان زمينه در را فرانسه انحصار بودن ناعادالنه نامبرده که رسد می نظر به
 کشور نشناسا باستان همکاری و آن در بازنگری پيشنهاد داوطلبانه و پذيرفته شناسی

 )١۵(».است داده خاص شرايط با را ديگر های
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 شگفت سرعت به توجه با«: برد می پايان به صورت بدين را گزارشش موری

 می تصور است، داشته گيری تصميم در گذشته ماه دو طول در مجلس که انگيزی
 نتيجه به زودی به ايران در شناسی باستان زمينه در باز درهای سياست که رود

 ».برسد
 

 به ايران درهای تا کشيد طول سال پنج چون. بود زودهنگام کمی موری شادمانی البته
 قرارداد       ً احتماال   که دليل اين به اليحه اين با ها انگليسی. شد باز شناسان باستان روی

 منجر امر اين و کردند مخالفت افکند می مخاطره به را ايران و انگليس نفت شرکت
 شدن ملی قانون شدن مطرح به توجه با. گرديد آمريکا تدول آشکار نارضايتی به

 لغو با مخالفت برای ها انگليسی داليل رسد می نظر به ،١٩۵١ سال در نفت صنعت
 .برداشت در ها انگليس برای بدی بسيار نتايج قانون اين. بود کافی خارجی امتيازات

 
 درخواست انشهمتاي از که است درصدد انگلستان وزيرمختار«: نويسد می موری

 همکاری شود، مطرح مجلس در است قرار که ای اليحه عليه اعتراض در او با کند
 به سلطنتی های فرمان طريق از که است امتيازاتی همه لغو اليحه، موضوع. کنند

 با. است گرفته صورت اندکی برداری بهره يا نشده برداری بهره آنها از و آمده دست
 تأثير تحت فرانسه باستانی آثار امتياز و] شمال نفت[ االرسپهس نفت امتياز اليحه اين

 بعيد من است سئوال زير روش اين بودن قانونی که اين وجود با. گرفت خواهد قرار
 شور اين بودن سئوال زير عليرغم) ١۶(».کنند مخالفت آن با آمريکاييان که دانم می
 تصويب اليحه اين اگر« که بود باور اين بر خارجه امور وزارت قانونی، نظر از

 به اند بسته اميد ايران در شناسی باستان زمينه در برابر فعاليت به که آمريکاييان شود
 اگر و نيست دليل بی طرح، اين ارائه من عقيده به. رسيد خواهند خود آرزوی

» .داشت خواهد بر در آنان برای نيز بيشتری منافع برسند، هدف اين به آمريکاييان
 امور وزارت«: بود واضح     ً کامال   موری به آمريکا خارجه امور رتوزا دستور
 قانون به اعتراض در تان انگليسی همکار به شما پيوستن برای مناسبی دليل خارجه
 )١٧(».بيند نمی شده پيشنهاد
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 انگلستان وزيرمختار لورن، پرسی سر مجلس، به جديد قانون اليحه ارائه به پاسخ در
 مورد در تا کرد دعوت نشستی به را »مسيحی سياسی گاننمايند« همه ايران در

 شرکت از موری. دهند ترتيب ايران دولت عليه مشترک اعتراضی جديد قانون
 به تنها نه و بود خواهد مفيد بسيار جديد قانون آمريکا، ديدگاه از« چون زد سرباز
 آثار نحصارا از را فرانسويان هم بلکه بخشيد، خواهد رونق آمريکاييان کار و کسب

 فرمان شمال، نفت امتياز از را ها انگليسی دست وهم کرد خواهد خارج باستانی
 اعتراض اعالم از نيز آلمان و ايتاليا مختار وزرای. کرد خواهد کوتاه سپهساالر،

 هر عکس، بر و نيست خطر در کشورهايشان منافع که اين به توجه با ؛»زدند سرباز
 زمان در که را فراوانی امتيازات بتواند مجلس جديد تصميم که اميدوارند کشور دو
 ايران در اقتصادی منافع از را کشورهايشان اتباع و شده اعطا مشروطيت از قبل

 )١٨(».کند پاکسازی است، کرده محروم
. بودند ناراضی شده پيشنهاد اليحه از بلژيک و فرانسه انگلستان، سياسی نمايندگان

ً طبيعتا   فرانسويان . بودند شناسی باستان زمينه در خود انحصاری امتياز غول نگران       
 می موری آن اجرای مورد در که بودند خود اسبی آهن راه امتياز نگران ها بلژيکی

 نگران هم ها انگليسی. بودند برده پيش را آن »ممکن راه ترين تقلبی« از گويد
 امتيازات بتواند راناي مجلس که اين«: کند می اشاره لورن. بودند خود نفتی امتيازات

 به شده داده امتيازات بتواند که نيست آن بر دليل کند لغو را ايرانيان به شده اعطا
 را فرضی چنين کشور اين در کاپيتوالسيون قانون وجود. کند فسخ نيز را خارجيان

 تيمورتاش، عبدالحسين با گفتگويی در که کند می يادآوری لورن» .کند می منتفی
 بهره آنها از که شود لغو ايرانيانی امتيازات است کرده پيشنهاد اليحه، اين دهنده ارائه

 حال عين در ولی کند، می رد را او پيشنهاد قاطعانه تيمورتاش. اند نکرده برداری
 يافت ايران و انگليس نفت شرکت برای راهی توان می که کند می مطمئن را لورن

 ناکافی ضمانتی منزله به را سخنان ناي پرسی سر ولی. نشود اليحه اين مشمول که
     ً کامال   شده پيشنهاد قانون که اين به توجه با کند، اضافه توانست می موری» .کرد تلقی

 واقعه. اند کرده مخالفت آن با ها انگليسی است، ايران در آمريکا مصالح نفع به
 کجا تا نايرا از آمريکا داشتن نگه دور برای ها انگليسی که بود داده نشان ايمبری
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 .روند می پيش
 يک هر بلژيک و فرانسه انگلستان، سياسی نمايندگان که شد اين بر قرار پايان در

 منافع تواند می جديد های روش اعمال« که شوند يادآور ايران دولت به جداگانه
 اين با مخالفت حق آنان دليل همين به و دهد قرار تأثير تحت را آنها متبوع کشورهای

 )١٩(» .ارندد را قانون
 

. داد اطالع موری به را ايران دولت نظر ای نامه در ١٩٢۵ مه ٢۵ در عاليی حسين
 زمينه شدن فراهم به که دهد می پيشنهاد را روشی[ اليحه اين]«: نوشت عاليی

 اساسی قوانين با روش اين. کرد خواهد کمک اقتصادی های فعاليت برای مشخصی
 و اصالح يا لغو تصويب، برای کامل قدرت گذار قانون و ندارد تعارضی مملکت اين

 های ديپلمات برخی موضع. دارد را موجود قوانين يا مصوبات مورد در نظر تجديد
 نمی هم لحظه يک برای که چرا است؛ دفاع غيرقابل مسئله اين مورد در خارجی

 ابد برای ايران، ملت حق گرفتن نظر در بدون قبلی رژيم که کرد تصور توان
 هيچ به قديمی اسناد اين. باشد کرده اعطا فاسد زادگان اشراف به فراوانی زاتامتيا

 برای آنها از همواره و نيستند متناسب ملت های آرمان و امروز نيازهای با عنوان
 شده استفاده ملی های ثروت از صحيح برداری بهره از جلوگيری و ما دستان بستن
 اطالع عاليی به است، بوده عدليه وزير  ً ال  قب که فروغی دمحمعلی ماليه، وزير» .است

 برای خود تام اختيار از تواند نمی اساسی قانون به توجه با مجلس« او عقيده به که داد
 با هستند، قبلی خودکامه شاهان اوامر که ها فرمان. بماند محروم قوانين لغو يا وضع
 زمان آن »قوانين« است، نداشته وجود اساسی قانون گذشته زمان در که اين به توجه
 )٢٠(» .شوند می تلقی

 
 مباحثات اين که دهد می توضيح موری. يافت ادامه مجلس در نمايندگان های گفتگو

 نشانگر چون اند؛ توجه جالب ولی دهند نمی ارائه خاصی استناد که آن وجود با«
 ريزی برنامه به آنها عالقه و شان شده فراموش باستانی آثار به نسبت ايرانيان توجه
 مجلس در وزير پاسخ) ٢١(».است آثار اين از برداری بهره برای تر مناسب های
 )٢٢.(بود آگاهانه نا شکل همين به نيز
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 موکول آگوست ٢٣ به آن مجدد بازگشايی و شد تعطيل ١٩٢۵ جوالی ٧ در مجلس
 بررسی تواند می جديد اليحه که است زمانی ترين نزديک تاريخ اين بنابراين،«. شد
 ١٣ در. ورزيدند می اصرار خود مخالفت بر زمان همين در ها انگليسی) ٢٣(»دشو

 آموری کوپلی از ای نامه در لورن پرسی سر انگلستان وزيرمختار ١٩٢۵ جوالی
 ام گرفته پيش در من که روشی از حمايت به تمايلی آيا«: پرسيد موری جانشين پسر،

 دستورهای شما دولت آيا دهيد اطالع من به اگر بود خواهم سپاسگزار نيز و داريد؟؛
 به ١٩٢۵ جوالی ١۵ در آموری پاسخ »خير؟ يا است داده شما به باره اين در جديدی
 در که رفتاری از بتوانم من که اميدواريد شما«: بود گستاخانه و صريح سرد، موری

 جديدی دستورهای اگر که ايد کرده درخواست من از و کنم حمايت ايد گرفته پيش
: که رسد می نتيجه اين به سردی با آموری» .کنم مطرح شما با کردم دريافت ولتمازد
 مثبتی رفتار توانم نمی حاضر حال در من که برسانم شما استحضار به متأسفانه بايد«

 تغيير صورت در و هستم تماس در دولتم با من البته باشم، داشته مسئله اين مورد در
 )٢۴(».بگذارم جريان در را شما شوم می خوشحال دولتم مواضع

 
 می گزارش فيليپ هافمن آمريکا، جديد وزيرمختار ها، انگليسی مخالفت به توجه با

ً تقريبا   پيشنهادی اليحه«: دهد  که کنم خاطرنشان بايد. شد دچار خاموش مرگی به       
 پس پنجم مجلس وقتی. شد مواجه ذينفع خارجيان سوی از جدی مخالفت با آن طرح

 ميان به اليحه اين از سخنی شد، بازگشايی ١٩٢۵ آگوست در حرمم تعطيالت از
 نيز طرح اين. شد خواهد مطرح دوباره حاضر مجلس در که نشد اشاره حتی نيامد؛
 و شور و انگيزه با که بود گلی مانند کشور، اين در ديگر های نمايش بسياری مانند
 در آفتاب وبغر محض به و شد شکفته خورشيد طلوع هنگام در فراوان شوق

 )٢۵(».شد بسته خاموشی
 

 فرانسه بر آمريکا ديپلماتيک فشار تجديد
 
 ديپلماتيک های تالش قانون، طريق از فرانسه انحصار لغو در ايران شکست وجود با

 بدون و خود خودی به فرانسه دولت که رسد نمی نظر به. شد گرفته سر از آمريکا
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 دولت       ً احتماال  . باشد گذاشته کنار را ودخ انحصار آمريکا جانب از جدی فشار وجود
 بهره نيز پوپ خدمات از حدودی تا فرانسه انحصار لغو برای خود تالش در آمريکا
 سفير معرفی با آنجا در و رفت فرانسه به ١٩٢۵ نوامبر و اکتبر در پوپ. بود گرفته

 راناي مورد در مذاکراتی فرانسه خارجه امور وزير با هريک، تی مايرون آمريکا،
 نفوذ با شناس باستان پليوت پاول پرفسور با گفتگوهايی همچنين او. داد انجام

   برای شيکاگو در فيلد ملی تاريخ موزه مدير فيلد، استنلی) ٢۶.(داد انجام فرانسوی
 به آن در و نوشت آنها به ای نامه آمريکا خارجه امور وزارت بر »فشار« اعمال

 »متمدن های ملت همه« برای مساوی حقوق رخواستا که کرد اشاره پوپ تحريکات
 فرانسويان با مذاکراتش ادامه در پوپ) ٢٧.(است بوده ايران در »تحقيق« امر در

 که دادند پيشنهاد آنها«: کنند دنبال پاريس در را گفتگوها دارند تمايل آنان که کرد ادعا
 شايد... ريمبگي سر از را تری جدی مذاکرات و برويم پاريس به ديگری فرد يا من

 کنم می فکر. کنيم پر را ها خشاب و کشيده بيرون انبارها از را مهماتمان باشد بهتر
 مسئله اين به راسخ عزمی با که مشتاقند پاريس در سفارت کارکنان از بعضی

 با ارتباطی هرگونه دريافت سرعت به آمريکا خارجه امور وزارت) ٢٨(».بپردازند
] باقر[« به ١٩٢۶ مارس اول در ای نامه در پوپ .است آفرين مشکل شدت به پوپ

 پرفسور از - بود کرده معرفی واشنگتن در »ايران کاردار« را او پوپ که - »کاظمی
 های تالش) ٢٩.(بود کرده ياد شناس شرق »متخصص« مهمترين عنوان به پليوت

. بود هم کنگره اعضای به نگاری نامه شامل خود کردن مطرح برای پوپ وقفه بی
 می برتون، تئودور کنگره، نماينده به ١٩٢۶ فوريه ٢٧ تاريخ به ای نامه در پپو

 در که است عقيده هم من با امر اين در خارجه امور وزارت کنم می فکر«: نويسد
 تأثير نحوه و ايران مردم عمومی افکار با که ام داده نشان ايران در اقامتم مدت طول

 ما سابقه دنيا در کشوری هيچ«: افزايد می نامه همين در پوپ» .آگاهم خوبی به آن بر
 اتومبيل سمت به بارها مردم که بود تأثيرگذار و انگيز هيجان بسيار امر اين. ندارد را
 سراسر در. ببوسند بود شده نصب آن روی که را آمريکا پرچم تا آوردند می هجوم ما

 در اما) ٣٠(» .ندارد دوجو آمريکا به نسبت اميد و اعتماد و قدردانی جز چيزی ايران
 فيليپ هافمن انتخاب. داشت وجود نارضايتی و خيانت حس هم اندازه همين به حقيقت

 را ايران به آمريکا عالقه ايران در آمريکا وزيرمختار عنوان به ١٩٢۶ سال در
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 سرويس های ديپلمات ترين توانا و ترين تجربه با از يکی فيليپ زيرا داد، می نشان
 طريق از را دستور اين ايران به ورود از پس کمی فيليپ. بود آمريکا خارجی
 باستان حاضر حال در هستيد جريان در که طور همان«: کرد دريافت تلگراف
 جهان نقاط اقصی در کشورها ساير از خود همکاران دوشادوش آمريکايی شناسان
 يرانا در هايی همکاری چنين از و هستند جدی شناسی باستان های کاوش مشغول
 ازاين را خود خشنودی آمريکا خارجه امور وزارت دليل همين به. کنند می استقبال
 امتياز اصالح امکان بررسی درصدد ايران و فرانسه دول که دارد می اعالم مسئله

 آميز صلح نامه موافقت طريق از ١٩٠٠ آگوست ١١ معاهده در شده اعطا انحصاری
 می بر بايد فيليپ که بود خاصی های امگ مورد در تلگرام بعدی قسمت» .هستند
 که است اميدوار خارجه امور وزارت رو، پيش ويژه موقعيت به توجه با«: داشت

 کرده مذاکره خود فرانسوی همتای با غيررسمی صورت به مسئله اين مورد در شما
 عالوه. نماييد اقدام زمينه اين در دولتش رفتار به بردن پی برای محتاطانه شکلی به و

 دولت به باره اين در را خود شخصی عالقه شما ندارد، وجود مشکلی اگر اين بر
 بر مبنی ايران در شده اتخاذ سياست به اشاره با زمان همين در و کنيد اعالم ايران

 دارد تمايل آمريکا دولت که کنيد بيان شناسی باستان های کاوش زمينه در باز درهای
  )٣١(».برساند ايران به مند عالقه آمريکايی ناسانش باستان اطالع به را موضوع اين
 

 با او های تماس و فرانسويان به نسبت »غيررسمی« رويکرد اين پيگيری با فيليپ
 با مذاکراتی موگراس، فرانسه، جديد وزيرمختار که دريافت ايران رسمی مقامات
 رسد می نظر به روشنفکرتر« جديد وزيرمختار که آن نيز و است داشته ايران دولت

 حلی راه به رسيدن برای بيشتری آمادگی بونسون،. ام خود، پيشين همتای به نسبت و
 سفارت تشويق و حمايت با فرانسويان با گفتگو که حالی در» .دهد می نشان مشترک
 ای اليحه معارف وزير که کرد موافقت ايران وزرای هيأت بود، جريان در آمريکا

 طريق از و باستانی آثار برای ای اداره تأسيس آن رد و کند عرضه مجلس به و آماده
 عنوان به هرتسفلد ارنست دکتر ضمن در. کند مطرح را ملی وکتابخانه موزه آن

 که آن وجود با. شود استخدام تومان ۶٠٠ ماهيانه حقوق با باستانی آثار مشاوراداره
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 تعارضی سهفران انحصار با    ً عمال   کاوش امر در مداخله عدم دليل به اليحه اين
 تعارض هم با     ً حتما   وانحصارفرانسه پيشنهادی طرح« باوربودکه براين فيليپ نداشت،

 ».بود خواهد فرانسه انحصار برای چالشی اليحه، اين... خواهندداشت
 

 داد گزارش ملی آثار انجمن تأسيس از هرتسفلد، استخدام پيشنهاد با ارتباط در فيليپ
 انجمن اين گرچه. بود شده برگزار ١٩٢۶ ژوئن ٣٠ در اش ساالنه نشست اولين که

ً اسما    از استفاده با انجمن. کرد می تأمين معارف وزارت را آن بودجه اما بود مستقل     
 دعوتش و او استخدام به تصميم هرتسفلد با فرانسويان مخالفت وجود با و بودجه اين
 در جامعی نونقا نويس پيش کردن آماده شامل هرتسفلد های فعاليت. گرفت ايران به

 اين که رود می اميد«: کند می اضافه فيليپ. بود شناسی باستان های فعاليت زمينه
 )٣٢(» .شود عرضه مجلس به زودی به اليحه

 
 رضاخان؛ با نزديکی رابطه هم که -  جنگ وزير فروغی، که بود باور اين بر انجمن

 - بود کرده سفر پاريس به نيز و داشت »ای العاده فوق تبحر شناسی باستان در« هم و
 به فروغی. است فرانسه دولت با موضوع کردن مطرح برای خوبی موقعيت در

 آمريکا سفارت بود شنيده که اين به توجه با و پاريس در هايش تالش از بخشی عنوان
 است، کرده دريافت »ايران در شناسی باستان وضعيت« مورد در دستورهايی

. کرد مالقات ١٩٢۶ سپتامبر ٢٩ در را هاوس تواي شلدون آمريکا، سفارت کاردار
 در و کرد می صحبت فرانسه به خوبی به] فروغی[ وزير«: گويد می هاوس وايت

 آفرينی مشکل قصد که رسيد نمی نظر به و بود منطقی و آرام بسيار گفتگوهايش
 هرتسفلد انتصاب قصد ايران دولت که داد اطالع هاوس وايت به فروغی. باشد داشته

 کرده مخالفت امر اين با فرانسويان ولی دارد را »ملی آثار انجمن« مدير عنوان به
 است ناراحت شدت به فرانسه انحصار از او دولت که کرد بيان همچنين فروغی. اند

 با فقط فرانسويان چون دهد، انجام بايد برخوردی چه آن مورد در که داند نمی ولی
 را هاوس وايت نظر فروغی. هستند آن هب بخشيدن خاتمه به راضی غرامت دريافت

 شرايط مورد در که گفتم فروغی به من«: بود چنين اين که شد جويا زمينه اين در
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 می نظر به کلی طور به ولی دانم، نمی هيچ هرتسفلد دکتر استخدام به مربوط محلی
 دارند دست در امتياز يک فرانسويان. نيست منطقی فرانسويان با آفرينی مشکل رسد

ً تقريبا   ولی نيست؛ اغماض قابل نکته اين و  به خارجی شناسان باستان اگر مطمئنم       
 اين مسئله اگر و کرد نخواهند مخالفتی فرانسويان باشند، داشته عالقه ايران در کاوش
 اگر آينده های سال در. بود خواهد فايده بی فرانسه انحصار مورد در بحث باشد،

 خواهد خاتمه    ً عمال   انحصاری امتياز کنند، اليتفع ايران در زيادی خارجی مؤسسات
 نظر او، عقيده به گفت و کرد تشکر بسيار من از او«: بود اين فروغی پاسخ. يافت
 در) ٣٣(».نشود کلی بحث يک وارد فرانسه دولت با است بهتر و است درست من

 .نداشت بر در خاصی نتيجه پاريس در فرانسه دولت با فروغی مذاکرات نهايت
 
 به ای نامه در خارجه امور وزارت نزديک خاور امور بخش رئيس شاو، وارده

 می اعالم فروغی به هاوس وايت پاسخ با را خود موافقت ١٩٢۶ اکتبر ١٨ تاريخ
 شما است ممکن البته. موافقم ايد گفته فروغی به آنچه مورد در شما نظر با من«: دارد

 آمريکايی شناسان باستان ميان در کافی يلتما مندند عالقه ايرانيان که باشيد زده حدس
 کاوش حيطه در شان تنهاخوری سياست تعديل به وادار را فرانسويان تا کنند ايجاد
 حال در خارجه امور وزارت رسد نمی نظر به. کنند ايران شناسی باستان های

 طرفی بی تواند می البته. دهد انجام خاصی فعاليت بتواند زمينه اين در حاضر
 به رسيدن برای ايرانيان های تالش طول در مسئله اين مورد در را اش واهانهخيرخ
ً مطمئنا  » .کند حفظ فرانسويان با توافقی  تا بود کالم در بيشتر آمريکاييها »طرفی بی«       

 زاده تقی سيدحسن با تا کرد سفر فيالدلفيا به موری ١٩٢۶ نوامبر ۵ در. عمل در
. کند مالقات فيالدلفيا تأسيس سالگرد پنجاهمين و صد نمايشگاه در ايران عالی نماينده

 سفير هريک،. تی مايرون برای محرمانه نامه دو شکل به آنها گفتگوی محتوای
 مورد در«: بود عقيده هم هاوس وايت با موری) ٣۴.(شد فرستاده پاريس در آمريکا
 از شبي ايران دولت که ايران شناسی باستان های کاوش در فرانسه انحصار مسئله
 نظرم به که را روشی بهترين کرد درخواست من از او است، آن لغو خواستار پيش
 - امتياز انکارناپذير اعتبار به توجه با دادم پاسخ من. بگذارم ميان در او با رسد می
 برای تالش از غير ايرانيان برای ديگری راه من - باشد ناعادالنه آن مفاد هم قدر هر
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 با اگر داشتم باور من. بينم نمی فرانسه دولت با حهمصال به رسيدن و مذاکره
 همکاری حق خارجی شناسان باستان به آنان شود، مذاکره درست راه از فرانسويان

 شورانگيزی عالقه و تمايل مطمئنم صورت اين در و داد خواهند را مهم امر اين در
 ».شد خواهد ايجاد ايران در مورد اين در
 فرانسه انحصاری امتياز لغو فکر به ايران دولت چرا که داد توضيح سپس زاده تقی

 حاضر حال در ايرانيان شده گزارش که کردم اشاره من«: است هرتسفلد استخدام و
 ارنست دکتر نظر زير کشورشان در شناسی باستان های فعاليت که مندند عالقه

 اکنشو به منجر       ً احتماال   که شود انجام آلمانی معروف شناس باستان هرتسفلد
 اداره ندارند ای عالقه ايرانيان که کرد بيان صادقانه او البته. شد خواهد فرانسويان

 شناسان باستان های روش آنان چون بماند، باقی فرانسويان دست در ها کاوش اصلی
 خواستار زاده تقی» .دانند می عقب روز های پيشرفت به نسبت و کهنه را فرانسوی

 آقای موضوع، اين پايان در«: بود فرانسويان عليه مريکاآ ديپلماتيک فشارهای ادامه
 اش خواسته غيررسمی صورت به آمريکا دولت که کرد مطرح را نظر اين زاده تقی
 بر او. کند مطرح فرانسه دولت با شناسی باستان های فعاليت در برمشارکت مبنی را

 خواهد کمک شبخ رضايت توافقی برقراری به ما سوی از کار اين بودکه باور اين
 ».کرد

 ١٩٢۶ نوامبر ٧ در موری. بود اعمال حال در فرانسويان بر »غيررسمی« فشاری
 هويت جورج خانه در مرالنگ مادموازل با زاده، تقی با گفتگو از بعد روز دو فقط

 ايران در فرانسويان شناسی باستان انحصار مورد در گفتگويی واشنگتن در مايرز
 در ارتباطاتی« اما نيست فرانسه رسمی مقام او اگرچه هک گفت مرالنگ. داد انجام

 به که -  خارجه امور وزير با را موضوع اين تواند می آنها طريق از که دارد پاريس
 او» .کند مطرح - بود زمينه اين در اطالعات دريافت به مند عالقه مرالنگ عقيده
 در خواهد می که مدريافت او های صحبت فحوای از«: داد نشان پوپ به زيادی توجه
 زمينه در مشاور دار موزه پوپ، اپهام آرتور پرفسور های فعاليت و شخصيت مورد
 خارجه امور وزارت اطالعات اساس بر که -  شيکاگو هنر مؤسسه در اسالمی هنر
 می فکر که او به پاسخ در. کنم اظهارنظر - است داشته ايران از ديداری ١٩٢۵ در

 شده فرستاده ايران به آمريکا دولت جانب از ويژه يتیمأمور برای پوپ پرفسور کرد
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 که گفتم او به من. ببرم ميان از را او تصور اين سرعت به تا کردم تالش من است،
 به ايشان عالقه دليل به و شخصی     ً کامال   ايران از پوپ پرفسور ديدار کنم می فکر
 در ايشان که ليتیفعا هر که اين و است بوده زمينه اين در مطالعه و اسالمی هنر

 داده انجام ايران دولت همکاری با غيره و سلطنتی موزه کتابخانه باستانی، آثار زمينه
 در موری های صحبت با که مرالنگ» .است بوده او خود جانب از     ً کامال   است
 تعجب«: دهد می ادامه موری. کرد سخن به شروع بود، شده خاطر آسوده پوپ مورد

 شناس باستان هرتسفلد، ارنست دکتر به را خود عالقه وا که شد بيشتر وقتی من
 نمی که است متبحر آنچنان خود فعاليت زمينه در او عقيده به که کرد ابراز آلمانی
 دکتر با او که بود اين هرتسفلد دکتر مورد در او نگرانی تنها. گرفت ناديده را او توان
 من که جايی تا کنم اظهار خواهم می اجازه اينجا در. دارد نزديکی بسيار ارتباط پوپ
 در آنها که دارم ترديد من و است رسمی رابطه يک فقط محقق دو اين رابطه دانم می

 ».باشند داشته هم با ای ويژه ارتباط هايشان فعاليت زمينه
 برای فرانسه دولت که است باور اين بر او« که داد اطالع موری به سپس مرالنگ

 در شناسی باستان های کاوش زمينه در همکاری به خارجی های دولت عالقه فهم
 بهترين مورد در مرا نظر او. دارد داليلی خود باور اين برای و کند می تالش ايران
 فرانسه دول بين تفاهم از آمريکا دولت نظرم به که دادم پاسخ من و پرسيد ممکن روند

 من و کند می تقبالاس فرانسويان شناسی باستان انحصار گرفتن نظر در با ايران و
 آمريکايی شناسان باستان شود حاصل موافقتی چنين اگر دهد می نشان که دارم داليلی
 او که گفت سپس مرالنگ مادموازل... داد خواهند نشان وافری عالقه و شوق

 با او تا کرد خواهد منتقل تهران در فرانسه فعلی وزيرمختار برادر به را پيشنهادهايش
 برای را گام اولين فرانسه که داد خواهد پيشنهاد او و کند مطرح هخارج امور وزارت

 )٣۵(».بردارد شناسی باستان انحصاری امتياز تعديل
 دريافت فيليپ. شد اعمال نيز پاريس و تهران در فرانسويان بر »غيررسمی« فشار

 وزيرمختار ،١٩٢۶ دسامبر ٢۶ در کشورش مقصد به تهران ترک از پيش که
 فرانسه دولت« بود گفته ايران رسمی مهم مقامات به موگراس،. ام ران،ته در فرانسه
   به است آماده ها کاوش انحصاری امتياز زمينه در خود حقوق از کشيدن دست برای
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» .کند ملی های کاوش عمليات مسئول را فرانسوی يک ايران دولت که آن شرط
 او که بود داده قول - بود دربار وزير اکنون که -  اشتيمورت به همچنين موگراس

 پاسخی« کرد؛ خواهد دريافت ١٩٢۶ فوريه ١٠ تاريخ در پاريس از صريح پاسخی
 کشيد خواهد دست انحصار زمينه در خود حقوق از او دولت که مورد اين در صريح

 شکاو عمومی مدير عنوان به فرانسوی يک انتصاب با ايران دولت که آن شرط به
 اليحه تقديم از دولت ها، فرانسوی شده تعديل رفتار همين دليل به» .کند موافقت ها

 فوريه تا فرانسويان که شرط اين به البته است، شده منصرف مجلس به پيشنهاديش
 نصب برای تمايالتی حاضر حال در رسد می نظر به«. کنند ارائه صريحی پاسخ

 ايران دولت »شناسی باستان امور مشاور« يا باستانی آثار مدير عنوان به هرتسفلد
 مسئله اين بعدی های پيشرفت به موکول او های مسئوليت کردن محدود و دارد وجود
 اتخاذ فرانسه دولت به جديدی رويکرد که کرد پيشنهاد پايان در فيليپ» .است
 )٣۶.(شود

 
 ایدستوره پاريس در آمريکا سفير به تلگرافی طی آمريکا خارجه امور وزارت
 امور وزارت«: کرد صادر فرانسويان به نسبت جديد رويکرد مورد در قاطعی
 ترک از قبل ايران در فرانسه وزيرمختار موگراس که است يافته اطالع خارجه
 و کرده صحبت ايران بلندپايه مقامات ساير و وزير نخست با وطن مقصد به تهران

 حقوق از خاصی شرايط تحت تا است آماده او دولت که کرده مطرح را مسئله اين
 اشاره بدون است اميد... بپوشد چشم شناسی باستان انحصاری امتياز زمينه در خود

 جويا را امر اين شرايط فرانسه دولت از غيررسمی پرسشی در شما فوق مسئله به
 شناسان باستان همکاری جهت در ای برنامه هر با آمريکا دولت که کنيد بيان و شويد

 خبرهای هم هريک پاسخ در) ٣٧(».است موافق ايران های کاوش در آمريکايی
 به خارجه امور وزارت«: که آن خوب خبرهای. خورد می چشم به بد هم و خوب

 توقف به منجر       ً احتماال   که است جريان در ايران دولت با مذاکراتی که داد اطالع من
 فعاليت برای يدیجد مديران ايران دولت صورت اين در. شد خواهد انحصاری امتياز
ً قطعا   اما. گزيد برخواهد شناسی باستان های  که داشت خواهد اصرار فرانسه دولت     

 به گفتگوها مقدمات نتايج به توجه با«: بد اخبار» .باشد فرانسويان عهده بر مديريت
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) ٣٨(».ندارد ها کاوش در مشارکت اجازه دادن به تمايلی فرانسه دولت رسد می نظر
 خارجه امور وزارت ناراحتی و تعجب باعث شدت به هريک متلگرا اخير جمله

 آمريکا دولت دهد اطالع فرانسويان به که بود شده داده دستور هريک به. شد آمريکا
 بنابراين و نيست ها کاوش در آمريکا اتباع شرکت برای فوری حقی دنبال به
 فيليپ به نهمچني. کند اصالح را آمريکا مقاصد از فرانسويان »اشتباه برداشت«

 شود يادآور ايران دولت به را شناسی باستان امور به آمريکا تمايل که شد داده دستور
 کامل جريان در بالفاصله را خارجه امور وزارت يافت، جديدی خبر هرگاه« و

  )٣٩(».دهد قرار بعدی های پيشرفت
 
 

 ايران و فرانسه بين ١٩٢٧ اکتبر قرارداد
 

 منعقد ايران و فرانسه های دولت بين تهران در ردادیقرا ١٩٢٧ اکتبر ١٨ تاريخ در
 برای. کشيدند دست خود ١٩٠٠ معاهده حقوق از فرانسويان آن اساس بر که شد

 بپوشند، چشم گرانقدرشان شناسی باستان انحصار از که بود دشوار بسيار فرانسويان
 امضاکنندگان .شد اقدامی چنين به منجر فرانسه دولت بر آمريکا ديپلماتيک فشار ولی

 خارجه امور وزارت کفيل پاکروان، هللا فتح و معارف وزير تدين، سيددمحم ايرانی
. کرد امضا را قرارداد فرانسه دولت طرف از فرانسه، سياسی نماينده بالرو،. بودند

 مدير يک انتصاب مورد در اول ماده. بود ماده چهار شامل فقط جديد قرارداد
 پنج دوره آمدن سر به از پس. بود سال پنج مدت به ايران یباستان آثار برای فرانسوی

 فرانسوی متخصصی استخدام پيشنهاد مجلس به که شد می متعهد ايران دولت ساله،
 مدت به فرانسوی مدير رياست ترتيب اين به. بدهد ديگر ساله پنج دوره سه برای
 و نامه فقتموا مجلس که همين بود، آمده دوم درماده. شد می تصويب سال بيست

 که شود می متعهد فرانسه کرد، تصويب را باستانی آثار فرانسوی مدير قرارداد
 نه و فرانسه دولت نه« بنابراين. کند پوشی چشم ١٩٠٠ معاهده انحصار از بالفاصله

 در باستانی آثار کاوش به مربوط مسائل در مداخله برای حقی هيچ فرانسه سفارت
 تغيير »پيشنهاد« که داد می اجازه ايران دولت به ومس ماده. »داشت نخواهند ايران
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 انجمن« حق چهار ماده. کند مطرح ساله پنج دوره هر از پس را باستانی آثار مدير
 فرانسوی انجمن«: کرد می قطعی شوش در ها کاوش ادامه برای را »فرانسوی

 بايد ولی دهند می ادامه شوش در هايشان کاوش به فعلی شرايط همين با       ً احتماال  
 محترم شود، می وضع شده يافت اشيای تقسيم و ها کاوش مورد در که را مقرراتی
 )۴٠(».شمارند

 
 ايران دولت با او که دريافت هرتسفلد طريق از فيليپ قرارداد، امضای از پس مدتی

 و کم که دليل اين به بيشتر« کند؛ برگزار هايی سخنرانی مجموعه که کرده موافقت
 انجمن تأسيس انتظار در که هرتسفلد» .کند حفظ ايران با را اش رسمی ارتباط بيش

 آلمانی ارز مقداری و مجوز دريافت به موفق بود، تهران در شناسی باستان آلمانی
 او نهايی هدف ولی شد؛ جمشيد تخت در کورش آرامگاه اطراف در کاوش برای

: کند می اضافه درنگ بی فيليپ. بود جمشيد تخت خود در کاوش برای امتياز گرفتن
 را آمريکايی مطالعاتی های بورس مالی حاميان از دعوت او منظور اين به«

 و ايران بين جديد نامه موافقت با که بود باور اين بر هرتسفلد» .پندارد می ضروری
 هرتسفلد» .شد خواهد مصر در موجود شرايط شبيه« ايران در شرايط فرانسه

 نام به جوانی آمريکايی با است بوده برلين در که زمانی«: گفت فيليپ به همچنين
 بورس برلين در شناسی باستان تحصيل برای که کرده ديدار آپتون. ام جوزف

 ارتباط اين در«: کند می ارائه مهمی اطالعات سپس هرتسفلد» .است داشته تحصيلی
 اشاره شيکاگو دانشگاه شناسی شرق مؤسسه از کلوگ پی جان آقای به هرتسفلد دکتر
 را اش نامه فيليپ» .بود آمده اينجا به کوتاه ديداری برای پيش سال دو تابستان که کرد

 در آمريکا در کمی عده که اين به توجه با من، نظر به«: دهد می پايان شکل اين به
 هرتسفلد دکتر پيشنهادی برنامه پذيرفتن کار ترين منطقی دارند، اطالعات زمينه اين

 شرق مؤسسه با او ارتباط و ايران از کلوگ ديدار آخرين از آگاهی با) ۴١(».است
 به و نوشت شيکاگو در کلوگ به ای نامه وقت اتالف بدون شاو شيکاگو، در شناسی

 شناسی باستان های کاوش مورد در« هرتسفلد و فيليپ های گفتگو که داد اطالع او
 بورس ريافتد برای آمريکايی شناسی باستان رشته دانشجويان تمايل و ايران در

 پيشنهادی مؤسسه مورد در کلوگ به همچنين شاو. است بوده »ايران در تحقيقاتی
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 گرفتن برای او اميد و کورش آرامگاه در هرتسفلد های کاوش و تهران در آلمانی
 شناسی شرق مؤسسه با شما ارتباط به توجه با«: داد اطالع جمشيد تخت امتياز

 در باال اطالعات مسائل، اين دانستن برای ماش احتمالی تمايل و شيکاگو دانشگاه
 و شور ١٩٢٨ مه ٧ تاريخ در خود پاسخ در کلوگ) ۴٢(».گرفت قرار شما اختيار
» ... ايران در هرتسفلد دکتر العاده فوق پيشرفت« خاطر به را خود فراوان شوق
 تازه های پيشرفت جريان در مرا اگر بود خواهم سپاسگزار بسيار« کند می ابراز

 و نزديک آينده در تحصيلی های بورس زمينه آمدن فراهم برای مانعی من. دهيد رارق
 )۴٣(».بينم نمی ايران شناسی باستان حوزه در آمريکايی دانشجويان حضور

 
  

 هرتسفلد استخدام و گدار ورود
 
 می فرانسوی بايد باستانی آثار جديد مدير ايران، و فرانسه بين جديد قرارداد اساس بر

 آندره شد، انتخاب باستانی آثار و شناسی باستان امور مدير عنوان به که فردی. بود
  . بود داده انجام عراق خصوص به نزديک خاور در زيادی های فعاليت که بود گدار
 مدت به او قرارداد. بود گذرانده افغانستان در را سال يک ايران به آمدن از پيش گدار
 هزار ١٢ او حقوق. شود تمديد ديگر سال ١۵ تمد برای توانست می و بود سال پنج

 تهران به ١٩٢٩ ژانويه در او. بود روز های استاندارد با مطابق و سال در تومان
. است توجه جالب و خوب بسيار گدار آقای شخصيت« آمريکا کاردار نظر به. آمد

 و او. کند می زده شگفت را انسان او فرد به منحصر خوی و خلق و استعداد
 خارجيان و ايرانيان از اعم تهران جامعه بر خوبی بسيار تأثير گدار خانم شهمسر
 بسيار گدار مورد در فيليپ هافمن با گفتگويش در هرتسفلد همچنين) ۴۴(».اند گذاشته
 گفته و دانسته بسيار های توانايی و سابقه دارای را او و بود کرده اظهارنظر خوب

 آمريکا، کاردار به پوپ مقابل، در) ۴۵.(بيايد ارکن او با خوب خيلی تواند می که بود
 منصب برای وجه هيچ به و است مزخرفی آدم گدار« که بود گفته ويليامسون ديويد

 و اصولی کار نيازمند منصب اين چون. نيست مناسب ايران باستانی آثار مديريت
 باستان به را واقعيشان های کاوش و ها ذخيره ايرانيان اگر. است فراوان فعاليت
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 کند، فعاليت منصبی چنين در گدار اگر ولی. بود خواهد بهتر بسپارند خبره شناسان
 مرد و ندارد ايرانی هنر از ای سررشته هيچ او چون شد خواهد نابود ايرانی هنر

 )۴۶(».است ای فرومايه
 هرتسفلد که کرد تأييد آمريکا سفارت کاردار تريت واالس ،١٩٢٩ سال اوايل در
 و رفع بود شده مواجه آن با قراردادش خاطر به که را فراوانی تمشکال همه«

 به ايرانی باستانی های زبان استاد عنوان به زمان آن در هرتسفلد. است کرده رجوع
   قرارداد اساس بر. بود شده استخدام سال در تومان ۶٠٠٠ حقوق با نيم و سال دو مدت

 با شناسی باستان تحقيقات به و ادد می ارائه سال در سخنرانی ١٨٠ هرتسفلد جديد،
 نام به آمريکايی يک هرتسفلد جديد دستيار. پرداخت می گدار نظارت و مشاوره
 همانجا از و شده التحصيل فارغ هاروارد از ١٩٢٢ سال در که بود آپتون جوزف
ً مستقيما  « آپتون تريت، گزارش اساس بر. داشت بورسيه  باستان انجمن و موزه هيچ با        
 )۴٧(».نداشت تباطار شناسی

 
 سفر سيستان به شناسی باستان های کاوش برای ١٩٢٩ فوريه در آپتون و هرتسفلد

 شامل سيستان در هرتسفلد کشفيات.بازگشتند تهران به سال همان مه ماه در و کردند
 می گفته.بود اول قرن به متعلق هايی طرح به منقش غاری های ديوار يارد چندين«

 نقاشی وجود. اند بوده يونانی هنر از متأثر شک بی ديوارها ناي های نقاشی که شود
 سفارت کاردار ويليامسون، ديويد» .بود غيرمتصور تاکنون ايران در اوليه های

 می گزارش آينده حوادث از ای نشانه عنوان به بود کرده خطر احساس که آمريکا،
 برای او تالش نچو است؛ شده بدنام ايران دولت نظر در هرتسفلد پرفسور«: دهد

 )۴٨(».است شده برمال دولت اجازه بدون باستانی آثار برخی کردن خارج
 

 عالقه«: نويسد می ايران در پوپ قهرمانانه های فعاليت مورد در ويليامسون ديويد
 پوپ اپهام آرتور آقای فعال و فراگير حضور با ايران شناسی باستان به آمريکاييها
 از ای عده      ً اخيرا  « پوپ های فعاليت از ای نتيجه وانعن به» .است شده برانگيخته
   در شناسی باستان های فعاليت به توجهی قابل عالقه علمی، مؤسسات و آمريکاييها
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 موقعيت اگر« که است شايع کند می اضافه ويليامسون) ۴٩(».اند کرده ابراز ايران
 زمينه در نمايشگاهی کفلررا مؤسسه از بريستد پرفسور باشد داشته وجود مناسبی
 موزه در مشاور دار موزه ديمنت آقای» .کرد خواهد پا بر ايران شناسی باستان

 مناسب مکانی شايد تا کرد ديدن ايران از نوامبر اوايل در« نيويورک متروپوليتن
 شيکاگو هنر مؤسسه و ديترويت در ای موزه» .بيابد شناسی باستان های کاوش برای
 ويليامسون. اند کرده اعالم »ايران شناسی باستان عرصه به ورود« هب را خود تمايل

 آقای از تلگرافی من« که بود اين پوپ های تالش قطعی نتايج از يکی که گويد می
 که ام کرده دريافت خود شخصی دوست و پنسيلوانيا موزه مدير جين،. اف. اچ. اچ
 موزه و پنسيلوانيا زهمو که مشترکی اکتشافی هيأت برای خواسته من از آن در

 رياست. کنم ريزی برنامه گيرند می عهده بر را آن گذاری سرمايه پنسيلوانيا دانشگاه
 با کرد خواهد فعاليت جمشيد تخت بازسازی و ها کاوش زمينه در که هيأت اين

 بر که زمان همان در هرتسفلد» .بود خواهد هرتسفلد آلمانی، مشهور پرفسور
 در را زيادی مشکالت بينی پيش کرد، می پافشاری مانآل علمی انجمن همکاری

 خواهند اصرار ايرانيان که بود باور اين بر او. بود کرده جمشيد تخت های کاوش
 هيأت صورت اين به و شود انجام خودشان دست به جمشيد تخت بازسازی داشت

 دهرتسفل آن، از تر مهم. گرفت خواهد قرار ايرانيان صوری کنترل تحت اکتشافی
 خارج ايران از توان نمی را جمشيد تخت در شده يافت شیء هيچ کرد می فکر
 را ها يافته توان می که نکرد مطرح را پرسش اين حتی هرتسفلد ترتيب اين به» .کرد

 در کاوش برای زمان همان در او عوض در خير؟ يا کرد خارج جمشيد تخت از
 شده شناخته چندان رسيد می نظر به که جمشيد، تخت نزديکی در استخر منطقه
 صورت به استخر های يافته که بود اميدوار هرتسفلد. کرد مجوز درخواست نيست،

 ويليامسون طريق از هرتسفلد. شود تقسيم ايران دولت و کاوش هيأت بين »عادالنه«
 می ای منطقه را آن شناسان، باستان که است نهفته اين در استخر اهميت« که دريافت

 گرفته قرار هم روی تروا سبک به باستانی های شهر از ای مجموعه آن در که دانند
) مسيح ميالد از پيش سال ٣٠٠٠ تا ٢۵٠٠( هيتی دوره به متعلق آنها اولين و اند

 فوق اهميت از ايرانيان. گردد برمی ميالدی ١٣ و ١٢ قرون به آنها آخرين و است
 اما هزينه دريافت بدون جمشيد تخت اگر و نيستند آگاه استخر علمی و تاريخی العاده
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 يافته تقسيم اجازه       ً احتماال   شود بازسازی کند جلوه باشکوه آنان نظر در که ای گونه به
 ».داد خواهند را ها
 

 رفتار و نظرات از ويليامسون برداشت حساس، موقعيت اين در که کرد تأکيد بايد
 سال در داد خواهيم توضيح جزئيات با که همانگونه. است مهم بسيار هرتسفلد های

 ايران از خارج به آلمان سفارت کمک با باستانی آثار قاچاق به متهم هرتسفلد ١٩٣۴
 گمرک مأموران وسيله به بارهايش بازرسی از تا بود کرده تالش او همچنين. شد

 جلوگيری) ٧ فصل: ک.ن( سوئد وليعهد وسايل با همراه آنها فرستادن طريق از ايران
 در که ويليامسون گزارش. کردند رد شدت به ديگران و هرتسفلد را تاتهاما اين. کند
 داشته را ايران از باستانی آثار قاچاق سابقه هرتسفلد که دهد می نشان شد ذکر باال

 عمليات که بوده اين بر او تصور کرد ادعا هرتسفلد ١٩٣۴ سال در همچنين. است
 و گيرد می صورت ١٩٣٠ سال باستانی آثار قانون اساس بر جمشيد تخت کاوش

 دانشگاه شناسی شرق مؤسسه و ايران دولت بين جمشيد تخت های کاوش های يافته
 سال در هرتسفلد ويليامسون، ١٩٢٩ سال گزارش اساس بر. شود می تقسيم شيکاگو
 است، کرده ثبت ويليامسون که گونه آن. بود شده متوسل دروغ به      ً مشخصا   ١٩٣۴

 تخت های يافته از يک هيچ« او عقيده به که کرده اعالم ١٩٢٩ سال در هرتسفلد
 بروک، هورنی ويليام آمريکا، وزيرمختار. »شود خارج ايران از تواند نمی جمشيد

 که حالی در است شده »سوءتفاهم« دچار »خوب دکتر« اين که کرد ادعا بعد کمی
 .»سوءتفاهم« نه است، »دروغگويی« از حاکی است، کرده ثبت ويليامسون آنچه

  
 ١٩٣٠ نوامبر باستانی، آثار قانون تصويب

 
 بر ناظر قانونی که بود اين ايران در خارجی شناسان باستان مشکالت از يکی

 نويس پيش تا شد مأمور هرتسفلد. نداشت وجود باستانی آثار صادرات و تقسيم کاوش،
 سنوي پيش. کند تقديم دربار وزير تيمورتاش، به و تنظيم را باستانی آثار قانون

 ويليامسون اطالع به     ً شخصا   تيمورتاش. بود مصر و يونان قوانين مبنای بر هرتسفلد
 و شد خواهد تصويب       ً احتماال   و مجلس تقديم ماه يک عرض در« قانون اين که رساند
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 اگر حتی که گويد می ويليامسون» .ماند خواهد تعليق حال در پروژه زمان آن تا
 موزه«       ً احتماال   نگيرد، صورت استخر و مشيدج تخت مناطق سر بر قبولی قابل توافق
 کرد خواهند کوشش ديگر مناطق در کاوش حق آوردن دست به برای آمريکايی های

 خواهد مذکور باستانی آثار قانون تصويب به منوط آينده در کاوش های برنامه و
 به ارائه آماده باستانی آثار قانون نويس پيش ١٩٢٩ دسامبر اواسط تا) ۵٠(».بود

 هر. بود پوپ و گدار هرتسفلد، پيشنهادهای از ای مجموعه نويس پيش اين. شد جلسم
 يحيی معارف، وزير به و کرده تهيه داشتند مدنظر آنچه از نويسی پيش آنان، از يک
 اساس بر. کرد اعمال يک هر در اساسی تغييراتی او و کردند تقديم قراگزلو، خان

 شده تهيه] تيمورتاش[ دربار وزير ارفش« با مذکور اليحه ويليامسون، گزارش
 آلمان و آمريکا های سفارت فشار تحت خود تيمورتاش که است آشکار) ۵١.(»بود
 :دهد می ارائه ويليامسون را ذيقيمت اطالعات اين. بود

 
 برای فعاليت مجوز گرفتن برای دربار وزير با را گفتگوهايی تازگی به سفارت

 قانونی تصويب بر گفتگوها اين در. است کرده آغاز ايران در آمريکايی باستانشناسان
 فرستادن به تمايل که آمريکايی مؤسسات برای راه تا شده تأکيد باستانی آثار زمينه در

 .شود باز دارند اکتشافی هيأتهای
 

 به       ً احتماال   سفارت کوششهای که است داده نشان گفتگوها اين در جديد پيشرفتهای
 جناب من، شرکت با ١٩٢٩ دسامبر ١٢ در که تینشس در. رسيد خواهد نتيجه

 آثار قانون) ١:که داد اطمينان دربار وزير شد، برگزار آلمان سفير و تيمورتاش
 هيأت) ٢ رسيد؛ خواهد تصويب به ماه يک مدت در است آمده پيوست در که باستانی

 مورد جديد قانون اساس بر آلمان و آمريکا از ويژه به شناسی باستان اکتشافی های
 بر که اليحه از ماده آن که اميدوارند تيمورتاش جناب. گرفت خواهند قرار استقبال
 .يابد تغيير دارد، داللت ايران در علمی يا تاريخی ارزشمند اشيای ماندن

 
 که را آنهايی شده يافت اشيای ميان از بايد دولت تقديمی، اليحه هشت ماده موجب به

 شوند، حفظ کشور برای است الزم و دارند علمی يا ملی تاريخی، خاص ارزش
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 تبصره. بپردازد امتياز صاحب با ها يافته مساوی تقسيم به حال عين در و کند ضبط
 به متعلق سهم تواند می تمايل صورت در دولت«: کرد می اشاره ماده اين الحاقی

 قرار سياسی نماينده دو هر توجه مورد ٨ ماده» .کند خريداری را امتياز صاحب
 که بود باور اين بر تيمورتاش مساعد برخورد به توجه با ويليامسون. رفتگ
 مجوز گرفتن برای     ً فورا   بايد دارند ايران در کاوش به تمايل که آمريکايی مؤسسات«

 شروع به تمايل آمريکايی شناسان باستان اگر بنابراين... کنند اقدام ايران در حفاری
 ريزی برنامه ايران به آمدن برای بالفاصله دباي باشند داشته ١٩٣٠ بهار در حفاری

 متفرقه های رقابت از نيز و کنند برخورد خوبی به آنها با مربوطه مأموران تا کنند
 )۵٢(».بمانند امان در نيز کشورها ساير مؤسسات

 
 قراگزلو خان يحيی عامه، فوايد وزير قانون، اين تصويب اصلی مخالفان از يکی

 عامه فوايد وزير گرچه«: که بود نکته اين متوجه ويليامسون لیو بود؛) اعتمادالدوله(
 مستقيم مذاکرات. است مهم تيمورتاش حمايت و موافقت    ً عمال   است، امر اين مسئول

 بر» .است مجوز گرفتن برای ممکن راه بهترين راه، تنها نگوييم اگر تيمورتاش با
 نبوده خيرخواهی ویر از عامه فوايد وزير همکاری عدم ويليامسون، نظر اساس
 زمين خريد طريق از که است مادی بالقوه سود انديشه در مسئول مقام اين«: است
 در تاکنون او. شد خواهد حاصل هست، آنها در باستانی آثار يافتن احتمال که هايی

 چنين ای شده ريزی برنامه صورت به) قديم اکباتان( همدان ويژه به مختلف مناطق
 جزء ها يافته که کند می پافشاری امر اين بر پيوسته و است کرده تصاحب امالکی
 از تيمورتاش البته... دولت نه و هستند ملک صاحب به متعلق و شخصی های دارايی

 سريع چه هر تصويب و تنظيم بر خود اعتبار يافتن باز خاطر به و بود مطلع امر اين
 ».فشرد می پای عادالنه قانونی تر

 فوريه ١١ در هارت، کالمر چارلز آمريکا، جديد وزيرمختار با گفتگو در هرتسفلد
 آثار اليحه اجرای و تصويب و وضع انداز چشم مورد در که داشت اظهار ١٩٣٠
 بدبين بسيار قراگزلو مخالفتهای خاطر به بودند کرده آماده گدار و او که باستانی

 رابطه است، انیباست آثار اليحه موافق که کرد می ادعا تيمورتاش گرچه) ۵٣.(است
: بگيرد ناديده را معارف وزير توانست نمی که بود ای گونه به قراگزلو با او
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 تيمورتاش جيب به است ثروتمند فردی که قراگزلو حقوق همه که دريافت هرتسفلد«
 قراگزلو نظر در شناسی باستان کلی بطور که بود باور اين بر هرتسفلد. »رود می

 در مهم قديمی لوح تعدادی که هنگامی. است شخصی عمناف به دستيابی برای راهی
 در ساز و ساخت که داد پيشنهاد هرتسفلد شد، کشف همدان در فقيرنشين ای منطقه

 و کرد خريداری را منطقه همه قراگزلو مقابل، در. شود ممنوع شهر از بخش اين
 شده يافت باستانی آثار همه آن موجب به که کرد تنظيم را ای اليحه نويس پيش سپس،

 سال ٧ گذراندن از پس هرتسفلد. يافت می تعلق ملک صاحب به شخصی امالک در
 انحصار که زمانی«: شود نمی نايل پيشرفتی هيچ به که کرد احساس ايران، در

 بسيار شرايط اکنون ولی بود؛ پذير امکان آنها با آمدن کنار داشت وجود فرانسويان
 گدار آندره. ام موقعيت گرفتن نظر در با لدهرتسف پرفسور... رسد می نظر به بدتر

 کاری هيچ انجام اجازه او به ولی است توانايی و خوب بسيار فرد او که داشت ابراز
 پرفسور که گفت او«: کند می نارضايتی اظهار نيز پوپ از هرتسفلد» .شود نمی داده
 کايیآمري های مؤسسه با روابطش در ميانجی يک عنوان به را خود پيوسته پوپ

 آنچه کرد می حس اينکه از هرتسفلد و کرد می معرفی ايران در کاوش به مند عالقه
 بدبينی وجود با» .بود ناراحت شود می تلقی پوپ کار در مداخله دهد می انجام

 به بودند کرده آماده گدار و او که باستانی آثار جديد قانون نويس پيش هرتسفلد فراوان
 .شد عرضه تيمورتاش

 وزير به را آن سپس و داشت نگاه خود نزد را نويس پيش هفته چندين شتيمورتا
 بسياری از« جديد پيشنهادی اليحه که بود باور اين بر هرتسفلد. کرد ارائه معارف
 )۵۴.(بود قبلی پيشنهادی اليحه »از بهتر جهات

 
 موزه شناسی مردم بخش مدير وولسين،. آر فردريک دکتر ١٩٣٠ سال بهار در

 سوی از شناسی باستان تحقيقات انجام برای مجوز گرفتن هدف با پنسيلوانيا، دانشگاه
 جهانی جنگ زمان در دو هر و بود موری دوست وولسين. آمد تهران به موزه آن

 در آمريکا سفارت دوستی همين سبب به و بودند کرده خدمت ۴٢ لشکر در اول
 بلندپايه مقامات با هايی مالقات او برای سفارت. گذاشت تمام سنگ وولسين به کمک

 وزير قراگزلو، راه؛ وزير زاده، تقی دربار؛ وزير تيمورتاش، جمله از مهم افراد و
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 آمريکا سفارت. داد ترتيب آلمان وزيرمختار و باستانی؛ آثار مدير گدار، معارف؛
 به بغداد در بازگشت راه در که هرتسفلد با تا کرد ريزی برنامه وولسين برای حتی
 گذشت از پس بود نيز هارت توجه مورد بسيار که وولسين. کند مالقات ردب می سر

 و فرانسه زبان بر وولسين باالی تسلط به توجه با«: نبرد پيش از کاری ها، هفته
 اند، گذاشته اش عهده بر که کاری برای او مسئله، به نسبت او خوب توجه و قضاوت

 هيچ تاکنون که داد اطالع رتسفا به وولسين اين وجود با. است مناسبی گزينه
 دليل که کرد می گمان هارت» .است نگرفته صورت کارش در توجهی قابل پيشرفت

 اين به مندان عالقه همه که« است، باستانی آثار زمينه در قانون نبود او شکست عمده
 می ايران در شناسی باستان های کاوش برای الزم شرط پيش را آن مسئله
 ارزيابی ناقص بسيار را آن ١٩٢٩ قانون نويس پيش مطالعه با وولسين) ۵۵(».دانند
ً قويا  « او. بود کرده  تصويب صورت در قانونی چنين سايه در فعاليت از را اش موزه     

 قانون نويس پيش مورد در وولسين نظر به توجه با هارت. »بود داشته برحذر آن
 از حمايت در قانون اين چه گر«: گويد می بودند نوشته گدار و هرتسفلد که تر جديد

ً تقريبا   کاوشگران حقوق  رسيد؛ نخواهد تصويب به که است مطمئن او است، عيب بی       
 باستان های يافته به که بزرگ داران زمين ديگر و معارف وزير مخالفت با که چرا

 خواهد مواجه نگرند می آنها کشف از حاصل اقتصادی سود جنبه از تنها شناسی،
 ».شد
 

 ١٩٣٠ ژوئن ٨ تاريخ در. بود قانون دو تطبيق برای کوشش لسينوو کار اولين
 عالی کارمند ميالرد، هاگ خانه در بود آمده آمريکا به تازگی به که پوپ با وولسين

 اعمال تغييراتی« معارف وزير قانون نويس پيش در آنها. کرد مالقات سفارت رتبه
 کافی اندازه به کردند می کار ايران در که کاوشگرانی از توانست می که کردند

 معارف وزير جدی مخالفت با آن کليت که بودند اميدوار حال همان در و کند حمايت
 او و کرد عرضه گدار به را جديد نويس پيش وولسين» .نشود مواجه داران زمين و

 نويس پيش بهترين عنوان به را آن« و افزود آن به را خود پيشنهادی تغييرات نيز
 در که کرد موافقت و پذيرفت رود می وزرا هيأت توسط آن صويبت اميد که ممکن

 پوپ با گدار خصومت سبب به شرايط البته» .نکند اندازی سنگ آن تصويب راه
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 به و است ارتباط در پوپ با وولسين که بود باور اين بر ابتدا در گدار. بود پيچيده
 که هنگامی اما ،بود تودار و حرف کم بسيار وولسين با برخورد در دليل همين

 هم گدار با وولسين چه اگر. شد بهتر ندارد، پوپ با ای رابطه هيچ او که شد مطمئن
 ،»است اهميت دوم درجه در پوپ برای شناسی باستان و موزه مسائل« که بود عقيده

 بر نامطلوبی اثر مبادا ندهد، انجام پوپ عليه اقدامی خواست می گدار از مصرانه
 به توجه با« که رسيد نتيجه اين به وولسين. بگذارد باستانی آثار قانون تصويب روند

 بنابراين» .رود نمی پيش پوپ کمک بدون کاری هيچ حاضر حال در فعلی شرايط
 آثار غارت از که آن وجود با گدار) شد داده توضيح قبل فصل در که گونه همان(

 که ديد بهتر ستانیبا آثار بخش مدير منصب در داشت، اطالع پوپ دست به باستانی
 اگر. کند پوشی چشم پوپ اعمال از باستانی آثار قانون رسيدن تصويب به برای

 مالقات اجازه پوپ به شاه، خود که شرايطی در کنيم، قضاوت منصفانه بخواهيم
 مورد در. رود نمی پيش خوبی به گدار مقاصد که بود مشخص داد، می خصوصی

 با داد اطالع هارت به گدار. نگرفت صورت پيشرفتی هيچ ماه دو تا موضوع اين
 سپس گدار» .نداشت را کار پيشبرد قصد« تيمورتاش وولسين، و پوپ اميدهای وجود

 داد اطالع هارت به فروغی. آورد روی ماليه وزير و خارجه امور وزير فروغی به
 معارف وزير مخالفت ولی ايم کرده کوشش باستانی آثار قانون تصويب برای ما« که

 )۵۶(».رود نمی پيش از کاری که است جدی نچنانآ
 

 که را نويسی پيش همان. يافت تغيير آسايی معجزه صورت به شرايط بعد ماه يک
 ناگهان شد، می تلقی نقص بی کاوشگران ديدگاه از و بودند کرده تهيه هرتسفلد و گدار

ً مسلما  . شد تقديم مجلس به و رسيد وزرا هيأت تصويب به  وزير فروغی، حمايت      
 نويس پيش فرانسه متن حتی فروغی. است بوده کننده تعيين قانون اين از خارجه امور

 روز از زيادی زمان صدر، سعه با فروغی که گفت گدار«: کرد ترجمه فارسی به را
. است داده اختصاص فارسی به آن ترجمه و قانون نويس پيش مطالعه به را تعطيلش

 را خارجه امور وزير و پرداخت مذاکره به وی اب قانون جزئيات مورد در گدار. ام
 به را معارف وزير قراگزلو روزها اين در) . ۵٧(»کرد ارزيابی دلسوز بسيار فردی

 وزير داور، يعنی قانون اين مخالف ديگر وزير و بودند فرستاده ماهه يک »سفری«
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 در را فروغی نبود، موافق چندان اينکه با تيمورتاش. بود رفته اروپا سفر به عدليه،
 از بسياری مخالفت وجود با اينکه خالصه. کرد همراهی مجلس به اليحه تقديم هنگام

 کاردار که تعبيری. رساند تصويب به را آن وزرا هيأت پيشنهادی، اليحه با وزيران
 که است اين برده کار به مسئله اين مورد در) پسر آموری، کوپلی( سفارت، سابق

 عجيب. رفت ميان از هميشگی »جادويی عصای« مانه با موجود، های مخالفت
 ناراحت بسيار دولت برای« که بود اين قانون تأييد برای فروغی دليل ترين مهم آنکه
 پيش در که همايشی و لندن در ايران هنر نمايشگاه برگزاری زمان تا که است کننده

 مخالف رایوز» .باشد نرسيده تصويب به مورد اين در ايرانی قانونی داريم، رو
 نيز فيالدلفيا در ١٩٢۶ سال در نمايشگاه اولين برگزاری هنگام در که نشدند متذکر

: برد می پايان به خبر اين با را گزارشش هارت. بود نرسيده تصويب به قانونی هيچ
 و است ايران در کاوش برای مجوز دنبال به« است شده دلگرم بسيار که وولسين
 .»گردد می باز نتهرا به آينده روز چند ظرف

 
 و بحث هيچ بدون و »فوريت قيد« با باستانی آثار قانون ١٩٣٠ نوامبر ٣ غروب در

 برای که هايی قدم« دارد می اظهار هارت. رسيد مجلس تصويب به گفتگويی
 داد اطالع هارت به گدار) ۵٨(».است توجه درخور شد برداشته قانون اين تصويب

» .کردند آن با زيادی های مخالفت« نمايندگان »مجلس به نويس پيش رسيدن با« که
 مجلس دوره پايان از پيش قانون که داشت وجود جدی صورت به خطر اين احتمال

 :دهد می توضيح گونه اين را ماجرا هارت. نرسد تصويب به نوامبر، ۵ در
 

 تماس در مرتب است کرده دفاع مجلس در اليحه از که فروغی با گفت گدار آقای
 اعمال برای      ً ظاهرا   شود، گرفته پس اليحه که است شده آن بر تصميم نهايت در. است

 اينکه برای حقيقت در ولی مخالف، نمايندگان نظرات با آن تطبيق و تغييرات برخی
 .باشد داشته فوری تصويب به نياز و شده مطرح فوريت قيد با      ً مجددا   اليحه

 
 مطرح فوريت قيد با يحهال و گرفت صورت ظاهر حفظ برای اهميت بی تغيير چند
 در که داشت اصرار بود، مخالف قانون نويس پيش با که معارف وزير بار اين. شد
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 .کند ابراز را خود تلويحی حمايت تا باشد فروغی همراه مجلس به اليحه تقديم هنگام
 

. بود »ملی آثار حفظ قانون« رسيد مجلس تصويب به ١٩٣٠ نوامبر ٣ در که قانونی
 به آن طريق از قانون اين که راهی دهد، می نشان هارت های نوشته هک گونه همان

 های روش چنين. بود مشروعيت فاقد و غيرقانونی     ً کامال   است رسيده تصويب
 تحريک به توانست می فقط اليحه تصويب به مجلس کردن وادار برای »پارلمانی«

. کرد می عتاطا را اربابش اوامر شادکامی با فروغی. گيرد صورت رضاشاه خود
 ايرانی ذيقيمت باستانی آثار انبوه شدند قادر آمريکايی های موزه قانون، اين کمک با
ً نسبتا   هزينه آن ازای به و کنند خارج ايران از و آورده دست به را  پرداخت ناچيزی      

 هنری و باستانی آثار غارت که دهد می نشان قانون اين تصويب و تنظيم روال. نمايند
 )۵٩.(شد پذير امکان فروغی مانند دو درجه عوامل و رضاشاه کمک با ايران

 
 باستانی آثار قانون شروط

 
 آمده هارت از ای نامه پيوست به ملی آثار حفظ قانون ماده بيست انگليسی ترجمه

 به باستانی آثار صادرات و ها کاوش بر حاکم قانون مواد از ای خالصه) ۶٠.(است
 :است يبترت اين به خارجی مؤسسات وسيله

 
 يا حمل قابل تاريخی، مناطق و بناها هنری، آثار همه«: است آمده ١ ماده ذيل در

 ايران ملی آثار زمره در اند شده ساخته ايران در زنديه دوره پايان تا که حمل غيرقابل
 به» .دارد عهده بر را آنها بر نظارت و حفاظت وظيفه دولت که روند می شمار به

 قرار ملی آثار زمره در) ١٩٧٩ تا ١٩٢۵( قاجار دوره بناهای و اشيا ديگر، عبارت
 را ايران ملی آثار همه از فهرستی دارد وظيفه دولت« ٢ ماده اساس بر! گرفتند نمی
 تهيه دارند بارزی هنری يا علمی تاريخی، ويژگی و اند شده شناخته     ً کامال   تاکنون که
 اقدام شد خواهند يافت آينده در که آثاری مورد در فهرستی چنين تهيه برای و کند

 های درزمين کاوش«: کرد می لغو را داران زمين مالکيت حق ٣ ماده» .نمايد
 شده اضافه بعد جمله در گرچه» .است مالک موافقت و دولت مجوز نيازمند شخصی
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 ثبت ملی آثار فهرست در که را مناطقی در کاوش جلوی ندارد حق مالک« که است
 ».بگيرد شوند ثبت آثار اين جزو کاوش برای اقدام از پس است ممکن يا اند شده

 
 در کاوش اجازه خارجی مؤسسات به تواند می دولت فقط است، آمده ١١ ماده ذيل در

 و است دولت انحصاری حق ملی آثار يافتن برای جستجو و کاوش«: بدهد را ايران
 آنها واگذاری يا ها فعاليت مستقيم انجام صورت به يا آثار اين از که است آزاد دولت

 اين از بخواهد دولت اگر. کند برداری بهره ها شرکت يا اشخاص علمی، مؤسسات به
 دوره و حدود مکان، که خاصی مجوز واسطه به امر اين بايد کند پوشی چشم حق

 يافته تقسيم اصلی شرط ١۴ ماده» .بگيرد صورت کند، مشخص را ها کاوش زمانی
 که کشفياتی شناسی باستان های کاوش عمليات روند در«: گيرد می بر در را ها

 و يافت خواهد تعلق دولت خود به باشد، خاص مکانی و زمان در دولت عمليات نتيجه
 اشيايی از قطعه ده تواند می دولت باشد، ديگران عمليات نتيجه که کشفياتی مورد در
 مانده باقی از نيمی و کند تصرف و انتخاب دارند هنری يا تاريخی ويژگی که را

 خود تصرف به را ديگر نيم و نمايد واگذار کاشف به مجانی صورت به را کشفيات
 همه تواند می دولت و معافند فوق تقسيم از آنها اطراف مناطق و بناها... آورد در

 بدون را خود سهم که دهد می اجازه کاوشگر به ١٨ ماده» .کند تصرف را ها يافته
 با علمی های کاوش در شده يافت اشيای صدور«: کند صادر مانع و هزينه پرداخت

 از شرايطی هر تحت کشور از کاوشگر سهم خروج و گيرد می صورت دولت اجازه
 ».است معاف گمرکی های ماليات و ها هزينه انواع همه از و مجاز دولت طرف

 
 فوريه ١۴ تاريخ در را باال در شده ذکر قانون اجرای بر حاکم مقررات وزرا هيأت

 با که وولسين. آر فردريک دکتر« که دهد می گزارش هارت. کرد تصويب ١٩٣١
 آمده، ايران به شناسی باستان های کاوش برای ايران دولت از مجوز کسب هدف
 در ولی باشد کرده تغيير آن به مربوط مقررات و قانون در جزئياتی است ممکن گفت
 آنچه از بهتر شرايطی رجیخا شناسان باستان کار برای و است بخش رضايت کل،

 )۶١(».است شده ايجاد کرد می تصور گذشته بهار در او
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 ماده ٣۶ شامل رسيد وزير، نخست هدايت، خان قلی مهدی امضای به که مقررات
 خارجی کاوشگران های فعاليت با تری مستقيم ارتباط موارد اين آنها ميان از که بود

 می معارف وزارت زيرمجموعه را انیباست آثار اداری تشکيالت ،٣ ماده: داشت
 در را علمی مؤسسات برای کاوش مجوز دولت هيأت«: بود آمده ١۴ ماده ذيل. کرد

 هايی مکان مجوز و کرد خواهد صادر است، آمده ملی آثار ليست در که هايی مکان
 تا اما. کرد خواهد صادر معارف وزارت اند، نيامده ملی آثار فهرست در که را

 وزرا هيأت تصويب با فقط کاوش اجازه نشده، کامل ملی آثار عمومی بتث که زمانی
 او که ديگری فرد يا باستانی آثار مدير«: بود آمده ١٨ ماده ذيل» .شد خواهد صادر
 می بداند ضروری او گاه هر نيز و دارد را کاوش منطقه از بازديد حق کند انتخاب

 در که بود آن شده فراموش مسئله ترين مهم» .کند ديدن شده يافت اشيای از تواند
 بين ها يافته آن طريق از که سازوکاری کردن مشخص برای شرطی هيچ مقررات،

 .بود نشده منظور شوند، تقسيم کاوشگر و دولت
 

 هنری جيمز. بود العاده فوق خارجی شناسان باستان برای باستانی آثار حفظ قانون
 در موری مالقات هنگام در اگوشيک دانشگاه شناسی شرق مؤسسه مدير بريستد،
 موری و کرد قانون از رونوشتی درخواست او از واشنگتن در ١٩٣١ آوريل

 به مورد در لطفش خاطر به موری از بريستد) ۶٢.(کرد تقديم او به رونوشتی
      ً مشخصا   را مقررات اين که دريافتم من«: کرد تشکر قانون اين رساندن تصويب
 مديريتی سرويس چنين نيازهای به که اند کرده نظيمت ديده آموزش شناسانی باستان

 برای سند اين کل در. است داشته نقش کار اين در هرتسفلد کنم فکرمی. هستند آگاه
 دوستان به بتوانيم اگر. است شده تنظيم عادالنه و تعصب بی کاوشگر های سازمان
 آن چيز همه ايند،بي کنار ها غربی ما عدالت و انصاف با که کنيم اعتماد مان ايرانی
 ای روشنفکرانه برنامه چنين که حقيقت اين! رفت خواهد پيش خواهيم می که گونه
 پيشرفتی باشد، رسانده تصويب به شرقی دولت يک را ايران در علمی کار برای

 )۶٢.(»شکرگزارم بسيار آن خاطر به من البته و است آشکار
 

 شناسان باستان روی به ايران رهاید کردن باز برای قدم آخرين باستانی آثار قانون
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 جين،. اف. اچ هوراس از ١٩٣١ ژانويه ٣ تاريخ به ای نامه در موری. بود خارجی
 های سازمان بين روابط« که کند می درخواست پنسيلوانيا دانشگاه موزه مدير

 روشن را »شوند می آماده ايران شناسی باستان زمينه به ورود برای که آمريکايی
 خارجه امور وزارت«: که شود می يادآور جين به اش نامه پايان در موری. کند

 خوشحال البته و کرده پيدا ايران در آمريکا شناسی باستان فعاليت به بيشتری عالقه
 جين طوالنی پاسخ) ۶٣(».دهد انجام تواند می کمکی هر زمينه اين در که شد خواهد

 می نشان ١٩٣١ سال آغاز در را شرايط از ای خالصه ١٩٣١ ژانويه ١٣ تاريخ در
 انتهای در بود، کرده تشکر آمريکا خارجه امور وزارت از که اين عين در جين. دهد
 عراق و فلسطين مصر، کشورهای درهای که بود شده يادآور را حقيقت اين اش نامه

 که اين به توجه با ولی« اند، بوده باز خارجی شناسان باستان برای پيش ها مدت از
 موقعيتی شود، می باز شناسان باستان روی به که است بار اولين برای راناي درهای

 تمجيد و تعريف در آمريکايی شناسان باستان آن از پيش) ۶۴(».است آمده پديد نادر
 مقايسه. بودند آوا هم شان انگليسی همدستان با عراق ١٩٢۴ باستانی آثار قانون از

 به ايران مسائل به نسبت بهتری ديد بود، داده رخ النهرين بين در آنچه با ايران شرايط
 حد از بيش داده رخ کشور دو اين در که وقايعی دهد می نشان و دهد می دست

  .است شبيه هم به تصور
 

 عراق باستانی آثار قانون و عراق بر انگلستان سرپرستی
 

 يکاآمر البته. کرد واگذار انگلستان به را عراق سرپرستی ملل جامعه ١٩٢٠ سال در
 ١٩١٨ سال اواخر در. بود مند عالقه النهرين بين باستانی آثار به هم و نفت به هم

 برای آمريکايی امداد گروه سرپرستی شيکاگو دانشگاه رئيس جودسون، پرت هری
 توقف بغداد در برگشت، راه در او. گرفت عهده به را ايران زدگان قحطی به کمک
 نيروهای فرمانده افسر سوءظن تش،اقام مدت طول در او های فعاليت و کرد

 آنچه که نويسد می خاطراتش در او. برانگيخت را مارشال ويليام ژنرال انگليسی،
ً واقعا   شرکتش و جودسون  از جودسون که آنجا از. بود نفت بودند آن دنبال به      
 .رسد می نظر به منطقی او گيری نتيجه بود، راکفلر نمايندگان
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 برای گذاری سرمايه تقاضای راکفلر. دی جان از ای نامه در بازگشت، در جودسون
 در او. گرفت نام شيکاگو دانشگاه شناسی شرق مؤسسه بعدها که کرد نهادی تأسيس

ً مطمئنا   که کرد بيان نامه  را نزديک شرق تمدن، و فرهنگ طريق از بتوانيم اگر«       
) ۶۵(».باشد هداشت بر در عظيمی منافع ما برای تواند می شناسی باستان کنيم، کنترل

 بين باستانی آثار به شده ريزی برنامه دستيابی برای سريعی اقدامات ها انگليسی
 های ملت« که بود باستانی آثار برای قانونی داشتند نياز آنچه. کردند آغاز النهرين
 کشور بين را ها کاوش از حاصل های يافته تقسيم و دريابند کلی طور به را آن متمدن

 چنين« که کند می يادآوری ما به برناردسون» .سازد پذير امکان کاوشگر و مبدأ
 می آنها در کاوش به غربی شناسان باستان که غيرغربی کشورهای همه در سيستمی
 کاوشگر بين ها يافته تقسيم الگوی غربی، کشورهای در البته. داشت وجود پرداختند

 »نداشت وجود ميزبان کشور و
 های گنجينه غارت به مبادا بودند مراقب ها گليسیان که کند می فاش برناردسون

 آن طريق از که بود سيستمی بکارگيری حل، راه. شوند متهم النهرين بين هنری
 صدور اجازه ديگر نيم و ماند می باقی النهرين بين در شده کاوش مجموعه از نيمی«
ً دقيقا  )۶۶( يافت می انگلستان به  گرفته کار به ايران در بعد سال شش سيستم همين      

 و انگلستان آينده روابط مبنای که انگلستان و عراق بين ١٩٢٢ سال معاهده در. شد
 شروط اساس بر) ۶٧.(بود شده قيد نيز شناسی باستان مسئله داد، تشکيل را عراق

 تصويب از پس ماه دوازده طول در جديدی قانون که شد می متعهد عراق معاهده،
 برخورد و شد می عثمانی قبلی قانون جايگزين نونقا اين. کند اجرا و وضع معاهده
 قطعی کشورها ساير اتباع برای را شناسی باستان تحقيقات مسئله مورد در يکسان

 )۶٨.(کرد می
 

. بود آمريکايی شناسی باستان های موزه راهيابی ،»يکسان برخورد« از منظور
 قانون، اين يبتصو از پس و شد تصويب ١٩٢۴ ژوئن در عراق باستانی آثار قانون

 من به« نوشت پدرش به - بل گرترود عراق، باستانی آثار مسئول مدير -  آن نويسنده
 حق اين - من يعنی -  باستانی آثار بخش قانون، اين شروط اساس بر! بگوييد تبريک
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 از درصدی پرداخت و باستانی آثار صدور مجوز متقاضيان، همه به که دارد را
 گمرکی عوارض پرداخت از را صادرکننده... درصد اين. بدهد را ها يافته ارزش
 )۶٩(».کند می معاف

 
 بود، ها يافته تقسيم بر ناظر که قانون اين از شروطی جز به«: نويسد می برناردسون

 بيشتر در زمان آن در که باستانی آثار استاندارد گذاری قانون از بل ١٩٢۴ قانون
 قوانين از را قانون اين که آنچه لبتها... کرد می تبعيت بود متداول دنيا کشورهای

) ٧٠(».بود ها يافته تقسيم شرط کرد، می متفاوت خاورميانه از غير کشورهای مشابه
 شده تنظيم ها يافته تقسيم برای ٢٢ ماده. برداشت در را اصلی شروط ٢٣ و ٢٢ مواد
 به ٢٣ ماده و داد می را تقسيم بر کامل نظارت قدرت باستانی آثار مدير به و بود

 که نيست تعجب جای) ٧١.(داد می را شده تقسيم های يافته صادرات اجازه کاوشگر
 موزه از کنيون. کردند می او قانون و بل از را قدردانی نهايت غربی شناسان باستان

 تقسيم برای الگويی« او مديريت تحت بخش که نوشت بل به ای نامه در انگلستان
 پنسيلوانيا موزه مدير به ای نامه در کنيون» .است محلی دولت و کاوشگر بين ها يافته

ً مطمئنا  « بل که نوشت   )٧٢(».بود خواهد دلسوز بسيار مديری       
 

 نهايی گيری نتيجه و برناردسون نظرات
 

 اروپا در موجود بازدارنده قوانين با اساسی تفاوت عراق و ايران باستانی آثار قوانين
. بود دولت به متعلق شده کشف باستانی آثار ههم اروپا قوانين در. داشت زمينه اين در

 قبرس حتی و) ١٩١٨( شوروی اتحاد ،)١٩١٣( فرانسه ،)١٩٠٩( ايتاليا در    ً مثال  
 نشده کشف حمل قابل باستانی آثار همه کلی طور به کشورها اين در« ): ١٩٠۵(

 تحت کشورهای در که کند می اشاره برناردسون) ٧٣(».هستند دولت قطعی دارايی
 پذيری انعطاف و مالحظات که دارد وجود تری راحت قوانين« انگلستان، سلطه

 جنبه اين«: کند می اضافه او» .دارد باستانی آثار صادرات زمينه در بيشتری
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ً مشخصا    و[ عراق و فلسطين مانند هستند انگلستان تأثير تحت که کشورهايی مورد در      
 بنيان جنگ، زمان از که است اين       ً احتماال   امر اين علت. است صادق] ايران البته

 برای انگلستان سياسی قدرت منابع بر نفوذ اعمال تداوم بر انگلستان شناسی باستان
 سلطه تحت کشورهای در باستانی آثار درزمينه تر آزادانه قوانين اجرای و وضع

 باستانی آثار قانون ها انگليسی که کند می اضافه او) ٧۴(».است بوده انگلستان
 .اند رسانده تصويب به فلسطين در را مشابهی

 
 کشورهای ساير ميان در النهرين بين نوزدهم، قرن در که کند می بيان برناردسون
 و سرعت و گرفت قرار باستانی آثار زمينه در ها غارت شديدترين مورد خاورميانه

 در دوره اين. يافت بيشتری شتاب انگلستان سرپرستی دوره طول در غارت ميزان
 قابل گذاری قانون«: گرفت نام »شناسی باستان بزرگ احيای« دوره هرينالن بين

 و جويانه صلح های کاوش انگلستان، ناظر دولتی ساختار و غرب حامی و اعتماد
 اين طول در عراق به شده اعزام های هيأت تعداد. ساخت می پذير امکان را سازنده

 باستان های فعاليت انجام ایبر مناسبی محيط به تبديل عراق که دهد می نشان دوره
 نيروهای و ها هيأت فرستادن مشتاق غربی مؤسسات و ها موزه. بود شده شناسی

 حضور بتواند که بودند شناسی باستان مؤسسات و مدارس تأسيس و عراق به خود
 واژه کردن جايگزين با) ٧۵(».کند تضمين برايشان را منطقه در مدت طوالنی

 نمی حاصل تغييری باال عبارات حقيقی مفاد و مفهوم رد »عراق« جای به »ايران«
  )١(شود
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  توضيحات و  مآخذ 
  
 ١٩۴١( رانيا یفرهنگ راثيو غارت م کايتاراج بزرگ آمر «دکتر دمحم قلی مجد  - ١
 راستاريو ؛یمراد - گ  ،یريام یمصطف ني؛ مترجم)ش ١٣٠۴ - ١٣٢٠/ م١٩٢۵ - 

 ،یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها: تهران: شر ن .یاکبر رنجبر کرمان یعل
  ٨٩ -  ١٣٢صص  - .١٣٨٨

  
  :پی نوشت ها  
  
 .١٩٢٥ هيژانو ٢٥، مورخ ٨٩١/٤، ٩٢٧، ٨٧٠شماره  ،یگزارش مور - ١
او در  يیايجنازه موم الد؛يقبل از م ١٣٥٥توت آنخامون؛ فرعون مصر در  - ٢

االقصر، در مصر، کشف شد  کينزد یدر دره ا ١٩٢٢سال  یکاوش ها
 ). ستاررايو(
 .١٩٢٥ هيژانو ٢٥، مورخ ٨٩١/٤، ٩٢٧، ٨٧٠شماره  ،یگزارش مور - ٣
 .٣٥٢- ٣٥٣گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسون، باز - ٤
  .٣٥٣همان، ص  - ٥
  .١٩٢٥ ليآور ١٠، مورخ ٨٩١/٦، ٩٢٧، ١٠٢٨شماره  ،یگزارش مور - ٦
  .١٩٢٥ ليآور ١٠، مورخ ٨٩١/٦، ٩٢٧، ١٠٢٨شماره  ،یگزارش مور - ٧
آرتور اپهام . ١٩٢٦مارس  ٢٧، مورخ ٨٩١/٢٤، ٩٢٧شماره  ،یمور ادداشتي - ٨

در ماه مه  یمور. رساند یبه مور ١٩٢٦هرتسفلد را در ماه مارس  ادداشتيپوپ 
 وستهيوزارت امور خارجه پ کيرا ترک کرده و به بخش خاور نزد رانيا ١٩٢٥

 کايروابط آمر یريگدر شکل  يینقش بسزا ١٩٤٦تا  ١٩٢٥ یسالها نيب یمور. بود
  .کرد فايا رانيو ا
  .١٩٢٤اوت  ٦، مورخ ٨٩١/١، ٩٢٧گزارش فولر، شماره  - ٩



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٨٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 ليآور ١٥، مورخ ٨٩١/٥، ٩٢٧شماره  پ،يليدستورالعمل جوزف کرو به ف - ١٠
١٩٢٦.  

 .١٩٢٥مه  ٦، مورخ  ٨٩١/٨، ٩٢٧، ١٠٦٥شماره  ،یگزارش مور مهيضم - ١١
. ١٩٢٥ ليآور ١٠، مورخ ٨٩١/٦، ٩٢٧، ١٠٢٨شماره  ،یگزارش مور - ١٢
 یبا سردار معظم خراسان] ١٩٢٥[ ليسوم آور یدر گفتگو«: سدينو یم یمور

ارائه به  یبرا یطرح ليکه او در حال تکم افتميعامه، در ديفوا ري، وز]مورتاشيت[
     ً که کال   یازاتيامت یاعطا یشاه سابق برا یطرح همه فرمان ها نيطبق ا. مجلس است

او افزود که . مورد استفاده قرار نگرفته است، باطل اعالم خواهد شداز آنها  یبخش اي
آثار  ازيمجلس برسد، موجب بطالن امت بيکه به تصو یدر صورت د،يطرح جد

 ».خواهد شد زياست ن انيکه در دست فرانسو یباستان
 .١٩٢٥مه  ٦، مورخ ٨٩١/١٠، ٩٢٧، ١٠٦٤شماره  ،یگزارش مور - ١٣
  .١٩٢٥مه  ٦، مورخ ٨٩١/٨، ٩٢٧، ١٠٦٥شماره  ،یگزارش مور - ١٤
  .١٩٢٥مه  ١٢، مورخ ٨٩١/١، ٩٢٧، ١٠٧٤شماره  ،یگزارش مور - ١٥
 .١٩٢٥مه  ٢٤، مورخ ٨٩١/٧، ٩٢٧شماره  ،یتلگرام مور - ١٦
 .١٩٢٥ژوئن  ٢، مورخ ٨٩١/٧، ٩٢٧امور خارجه، شماره  ريتلگرام وز - ١٧
  .١٩٢٥مه  ٢٨، مورخ ٨٩١/١٤، ٩٢٧، ١١١٣شماره  ،یگزارش مور - ١٨
  .١٩٢٥مه  ٢٨، مورخ ٨٩١/١٤، ٩٢٧، ١١١٣شماره  ،یگزارش مور - ١٩
مه  ٢٨، مورخ ٨٩١/١٤، ٩٢٧، ١١١٣شماره  ،یگزارش مور مهيضم - ٢٠

١٩٢٥. 
 .١٩٢٥ژوئن  ٢، مورخ ٨٩١/١٥، ١١٢٦،٩٢٧شماره  ،یگزارش مور - ٢١
ژوئن  ٢، مورخ ٨٩١/١٥، ٩٢٧، ١١٢٦شماره  ،یگزارش مور مهيضم - ٢٢

١٩٢٥. 
  .١٩٢٥ هييژو ١٥، مورخ ٨٩١/١٧، ٩٢٧، ١١٨٠شماره  ،یگزارش آمور - ٢٣
 ژوييه ١۵ مورخ ،٨٩١/١٧ ،٩٢٧ ،١١٨٠ شماره آموری، گزارش ضميمه - ٢۴

١٩٢۵. 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٠                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 فيليپ. ١٩٢۶ اوت ١١ مورخ ،٨٩١/٢٨ ،٩٢٧ ،١۴۶ شماره فيليپ، گزارش - ٢۵
 رسد می نظر به موثق منابع از تفحص و تحقيق از پس« که دارد می ابراز همچنين

 فوايد وزير تيمورتاش، خان الحسين عبد يعنی طرح، دهنده ارايه تمايل اصلی دليل که
 امتياز حق با ارتباط در اش شخصی منافع گسترش مجلس در آن تصويب به عامه،

  ».است بوده دامغان و سمنان در نفت
 ٢٩، مورخ ٨٩١٫٩٢٧/٢٦آن، شماره  مهيهمراه با ضم ینامه پوپ به مور - ٢٦
 یشنهاديپ یکنم طرح یم یسع«: کرده بود شنهادينامه پ نيپوپ در ا. ١٩٢٦ ليآور
طرح هماهنگ داشته  کي ميبه واشنگتن آمد ويمن و پل یکنم تا وقت هيته اتيعمل یبرا
 یکه دانشگاهها دياز نظر من مسئله مهم آن است که شما و دالس به او بفهمان. ميباش

در اعتراض به  یباستان شناس ی، و انجمن هامختلف، موزه ها، باستان شناسان
بر وزارت امور  یديشد اريها، فشار بس یها، و فقط فرانسو یفرانسو یانحصار طلب

 ».خارجه وارد کرده اند
. ١٩٢٦اکتبر  ٦، مورخ ٨٩١/٣٠، ٩٢٧امور خارجه، شماره  ريبه وز لدينامه ف - ٢٧

را که به منظور بهبود  یاماتآرتور اپهام پوپ اقد یآقا«: است ريمطلب ز ینامه حاو
اطالع  لديف یعيطب خيانجام داده اند به موزه تار رانيدر ا یعلم اتيکشف یاوضاع جار

مسئله که در گذشته  نيضمن ابراز تأسف از ا زهمو«: ديافزا یم لديف» .داده اند
خود  ليتما لهينوسيطرفه بوده است، بد کي     ً         نسبتا  محدود و  یاتيکشف نيمشارکت در چن

 یفرصت ها یمتمدن دارا یکه مطابق آن همه ملت ها یباتياز ترت تيبه حما را
 رانيدر ا یمشروع علم قاتيمربوط به تحق ليدر همه مسا یو حقوق مساو یمساو

و صادقانه  مانهيموزه صم ن،يبنابرا«: ديگو یاو در خاتمه م» .دارد یباشند، اعالم م
هدف، و فراهم  نيبه ا دنيرس یابر کاياز هر گونه تالش وزارت امور خارجه آمر

علم،  شبرديبه منظور پ ران،يدر ا کايآمر یقاتيساختن امکان حضور جامعه تحق
  ».کند یم یاستقبال و قدردان

  .١٩٢٦مه  ١٢، مورخ ٨٩١/٢٥، ٩٢٧شماره  ،ینامه پوپ به مور - ٢٨
 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩١                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

مارس  ١، مورخ ٢٣، ٨٩١، ٩٢٧آن، شماره  مهيبا ضم ینامه پوپ به مور - ٢٩
١٩٢٦. 

مارس  ١، مورخ ٨٩١/٢٣، ٩٢٧آن، شماره  مهيبا ضم ینامه پوپ به مور - ٣٠
١٩٢٦.  

مه  ٢٦، مورخ ٨٩١/٢٦، ٩٢٧شماره  پ،يلينامه جوزف کرو به هافمن ف - ٣١
١٩٢٦. 

  .١٩٢٦اوت  ١١، مورخ ٨٩١/٢٨، ٩٢٧، ١٤٦شماره  پ،يليگزارش ف - ٣٢
، ٩٢٧، شماره هاولند شاو. یهاوس به ج تيو نامه شارون وا ادداشتي - ٣٣

  .١٩٢٦اکتبر  ١، مورخ ٨٩١/٣٢
و  ٢٠٩٩٨شماره  ک،يهر. یت نيهاولند شاو به مار ١٩٢٦نوامبر  ١٧نامه  - ٣٤

  .یاز جانب مور مهيضم ادداشتي
  .١٩٢٦نوامبر  ٢٢، مورخ  ٨٩١، ٩٢٧٣٣شماره  ،یمور ادداشتي - ٣٥
 پيليف. ١٩٢٦دسامبر  ٣٠، مورخ ٨٩١٫٩٢٧/٣٤، ٢٣٢شماره  پ،يليگزارش ف - ٣٦

خواهم به عرض وزارت امور خارجه برسانم که  یدر خاتمه اجازه م«: سدينو یم
ما  ريکه سف یمسئله ا تيمجدد از دولت فرانسه در ارتباط با وضع یررسمياستعالم غ

 یآبرومندانه تر م یقدر رانيدولت ا یرا برا تيمطرح ساخته اند، وضع سيدر پار
متحده را به رفع موانع موجود در راه  االتيقه اعال یاقدام نيحال، چن نيدر ع. کند
 ».ثابت خواهد کرد نهيزم نيدر ا یباستان شناس قاتيتحق
، ٩٢٧شماره  س،يدر پار کايامور خارجه به سفارت آمر ريتلگرام وز - ٣٧

  .١٩٢٧ هيژانو ٣١، مورخ ٨٩١/٣٤
 .١٩٢٧ هيفور ٣، مورخ ٨٩١/٣٥، ٩٢٧شماره  ک،يتلگرام هر - ٣٨
، ٨٩١/٣٥، ٩٢٧شماره  پ،يليامور خارجه به هافمن ف ريعمل وزدستورال - ٣٩

 .١٩٢٧ هيفور ١٨مورخ 
   .١٩٢٧نوامبر  ٥، مورخ ٨٩١/٣٦، ٩٢٧، ٤٨١شماره  پ،يليگزارش ف - ٤٠

 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٢                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

مارس  ٢٤، مورخ ٨٩١/٣٧، ٩٢٧هاولند شاو، شماره . یبه ج پيلينامه ف - ٤١
١٩٢٨. 

 .١٩٢٨ لياور ٢٤، مورخ ٨٩١/٣٧، ٩٢٧نامه شاو به کلوگ، شماره  - ٤٢
  .١٩٢٨مه  ٧، مورخ ٨٩١/٣٨، ٩٢٧نامه کلوگ به شاو، شماره  - ٤٣
 ٢٣، مورخ ١١٧/الف ٠١. ٨٩١، ٧٥١شماره  ت،يواالس تر. یا. گزارش آر - ٤٤

 .١٩٢٩ هيژانو
 .١٩٢٨مارس  ٢٤، ٨٩١/٣٧، ٩٢٧به شاو، شماره  پيلينامه ف - ٤٥
  .١٩٢٩ژوئن  ١٠خ ، مور٨٩١/٤٣، ٩٢٧، ٨٥٢شماره  امسون،يليگزارش و - ٤٦
 .١٩٢٩ هيژانو ٢٣، مورخ ١١٧الف،  ٨٩١، ٠١، ٧٥١شماره  ت،يگزارش تر - ٤٧
 .١٩٢٩ژوئن  ١٠، مورخ ٨٩١/٤٣، ٩٢٧، ٨٥٢شماره  امسون،يليگزارش و - ٤٨
  .١٩٢٩نوامبر  ١٥، مورخ ٨٩١/٤٥، ٩٢٧، ٩٧٦شماره  امسون،يليگزارش و - ٤٩
 .١٩٢٩نوامبر  ١٥، مورخ ٨٩١/٤٥، ٩٢٧، ٩٧٦شماره  امسون،يليگزارش و - ٥٠
  .١٩٢٩دسامبر  ١٤، مورخ ٨٩١/٤٧، ٩٢٧، ٩٩٢شماره  امسون،يليگزارش و - ٥١
  .١٩٢٩دسامبر  ١٤، مورخ ٨٩١/٤٧، ٩٢٧، ٩٩٢شماره  امسون،يليگزارش و - ٥٢
  .١٩٣٠مارس  ٥، مورخ ٨٩١/٥٠، ٩٢٧، ٢٢گزارش هارت، شماره  - ٥٣
 .١٩٣٠ ليآور ٣ورخ ، م٨٩١/٥٣، ٩٢٧، ٤٩گزارش هارت، شماره  - ٥٤
  .١٩٣٠ژوئن  ١٤، مورخ ٨٩١/٥٥، ٩٢٧، ١٠٣گزارش هارت، شماره  - ٥٥
 .١٩٣٠سپتامبر  ٢٣، مورخ ٨٩١/٥٧، ٩٢٧، ١٧١گزارش هارت، شماره  - ٥٦
  .١٩٣٠اکتبر  ٤، مورخ ٨٩١/٦١، ٩٢٧، ١٧٩گزارش هارت، شماره  - ٥٧
  .١٩٣٠نوامبر  ٥، مورخ ٨٩١/٦١، ٩٢٧، ٢٠٢گزارش هارت، شماره  - ٥٨
و رضاشاه، مجد، فصل نه آمده  ريکب یايتانيدر کتاب بر ليموضوع به تفص نيا - ٥٩

 .است
 .١٩٣٠نوامبر  ٢٥، مورخ ٨٩١/٧٦، ٩٢٧، ٢١٥گزارش هارت، شماره  - ٦٠
  .١٩٣١ ليآور ١، مورخ ٨٩١/١٠٢، ٩٢٧، ٤٨٠گزارش هارت، شماره  - ٦١
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مه  ١، مورخ ٣٤/ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧شماره  ستد،يبه بر ینامه مور - ٦٢
١٩٣١. 

مه  ٢٠، مورخ ٣٨/ ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧شماره  ،یبه مور ستدينامه بر - ٦٢
١٩٣١. 

 .١٩٣١ هيژانو ٣، مورخ ٨٩١/٧٩، ٩٢٧شماره  ن،يبه ج ینامه مور - ٦٣
 .١٩٣١ هيژانو ٣١، مورخ ٨٩١/٨٣، ٩٢٧شماره  ،یبه مور نينامه ج - ٦٤
  .٢٠٣- ٢٠٤گذشته غارت شده، صص  یابيبرناردسون، باز - ٦٥
 .٢٠٦- ٢٠٧همان، صص  - ٦٦
 .٢٠٨همان، ص  - ٦٧
 .٢٠٩همان، ص  - ٦٨
  .٢١٩همان، ص  - ٦٩
 .٢٢٠- ٢٢١همان، صص  - ٧٠
 .٢٢١همان، ص  - ٧١
 .٢٢٧همان، ص  - ٧٢
  .٢٢٢- ٢٢٣همان، صص  - ٧٣
 .٢٢٣- ٢٢٤همان، صص  - ٧٤
  .٢٢٤- ٢٢٥همان، صص  - ٧٥
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  هشتمفصل 
   

يران برای غارت ميراث فرهنگی در دوره های آمريکايی به ا هجوم موزه
 رضاخان

  
اسناد بايگانی وزارت « به استناد »  تاراج بزرگ « دمحم قلی مجد در کتاب تحقيقی 

اينگونه »  غارت ميراث فرهنگی در دورۀ رضا خان «دربارۀ » امور خارجه آمريکا
  :آورده است

  
ً دقيقا   شناسی، باستان های کاوش برای تقاضا اولين    قانون تصويب از پس روز سه      

 طرف از نمايندگی به وولسين سوی از ١٩٣٠ نوامبر ۶ تاريخ در باستانی، آثار جديد
 استخر و دامغان منطقه دو در کاوش درخواست وی. شد داده پنسيلوانيا دانشگاه موزه

 مشهد -  تهران راه در تهران شرق مايلی ٢١۵ در ای منطقه دامغان. کرد مطرح را
 است؛ بوده دروازه صد قديمی منطقه همان دامغان که داشت وجود وربا اين. است
 ميالد از پس دوم تا ميالد از پيش دوم قرون فاصله در که پارتيان سلسله پايتخت يعنی

 دامغان جديد شهر حوالی در قديمی شهر اين بقايای«: اند کرده می حکومت ايران بر
 کشفيات به تواند می منطقه اين در کاوش که است اين بر عقيده و است شده يافت

 پنج و شيراز شمال مايلی ۴۵ در که است تپه ای مجموعه استخر» .شود منجر مهمی
 در باستان دوران در که بود اين بر فرض. است شده واقع جمشيد تخت شمال مايلی

 پادشاهان سلطنتی کاخ جمشيد تخت که زمانی و است داشته وجود شهری منطقه، اين
 هارت. است بوده ميالد از پيش چهارم قرن در منطقه شهر ترين مهم شهر اين بوده،

 اين به توان می قاطعانه«: نويسد می اوليه های کاوش به توجه با
» .شد خواهد يافت تاريخی و علمی ديدگاه از مهمی آثار استخر در که رسيد نتيجه

 زياد احتمال به اما شد، خواهد داده مجوز دامغان برای که بود باور اين بر هارت
 می تحسين را وولسين محتاطانه و مدبرانه رويکرد او. شد خواهد رد استخر مجوز
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 در را وولسين چون توانايی فرد که بود آورده زيادی شانس پنسيلوانيا دانشگاه. کرد
 تخت در کاوش برای اروپايی های موزه نمايندگان مطمئنم من«: داشت اختيار

 آثار قانون از استفاده با تا آورد خواهند هجوم ايران دولت هب دو هر يا همدان جمشيد،
 جين،. اف. اچ هوراس که اين به توجه با) ١(».کنند دريافت کاوش اجازه باستانی،

 سفارت و خارجه امور وزارت طريق از وولسين، و پنسيلوانيا دانشگاه موزه مدير
 زيادی بسيار اطالعات به توان می بودند، نزديک ارتباط در هم با تهران در آمريکا

 )٢.(يافت دست ها کاوش اقتصادی و سياسی مسائل مورد در
 

 برای ها مکان ترين مناسب انتخاب يکی. بود مواجه اساسی مسئله دو با وولسين
 کاوش در هرتسفلد مشارکت ميزان و شيکاگو و پنسيلوانيا بين رقابت ديگری و کاوش

 کند، اشاره استخر و جمشيد تخت در کاوش به     ً شخصا   اگر که بود نگران هرتسفلد. ها
 شيکاگو شناسی شرق مؤسسه از بريستد هنری جيمز اما کنند؛ مخالفت درخواستش با
 که اين به توجه با. کند پيدا جمشيد تخت] در کاوش[ برای راهی بود، خواسته او از

 که بود اميدوار وولسين بود، نکرده ای اشاره استخر به درخواستش، در بريستد
 جمشيد تخت در کاوش به ای عالقه ما«: گيرد می نتيجه وولسين. نيايد پيش مشکلی
 نمی يافت آن در ای موزه اشيای و دارد زيادی های پيچيدگی و هزينه چون نداريم؛

 شد، مشخص     ً بعدا   که گونه آن» .بگيرد را آنجا مجوز بريستد اميدوارم     ً شخصا  . شود
 تلگرامی در وولسين. بود گرفته را استخر و جمشيد تخت در کاوش مجوز بريستد
 بازسازی مجوز بريستد که کرد مطلع را جين ١٩٣٠ دسامبر ٨ تاريخ در فوری
 جمشيد، تخت بازسازی بر مبنی بريستد پيشنهاد«: است کرده دريافت را جمشيد تخت

 و پذيرفته را پيشنهاد اين کلی صورت به ايران دولت. است کرده متحير را ايرانيان
 را استخر مجوز او که دارد وجود نگرانی اين. است هرتسفلد با آن جزئيات رسیبر
 کنم می دريافت شما از که بعدی خبر در اميدوارم... کند اعطا بريستد امتياز در هم

 بعدی فصل در که گونه همان» .باشد نکرده مطرح را استخر تقاضای بريستد
 تخت در کاوش درخواست ایج به هوشمندانه بريستد شد، خواهد داده توضيح
 درخواست وولسين. بود کرده ايرانيان از را آن »بازسازی« درخواست جمشيد،

 تقريبی هزينه هرتسفلد نظر بنابر چون بود؛ نکرده مطرح را جمشيد تخت بازسازی
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 برآوردی هزينه گويد می جين که گونه آن البته. بود دالر ٣٠٠٠٠٠ حداقل آن
 درخواست از را پنسيلوانيا دانشگاه خواست می او چون بود، آميز اغراق هرتسفلد

 بريستد که ای بودجه گفت خواهيم ادامه در که همانگونه. کند منصرف جمشيد تخت
 از. بود دالر ٢٠٠٠٠ حدود فقط بود کرده دريافت جمشيد تخت برای ١٩٣۴ سال در

 کار یبرا خارجی مؤسسه هيچ به ايران دولت که کرد نمی فکر وولسين ديگر سوی
 که کرد تصور توان می«: ها يافته تقسيم به رسد چه دهد، مجوز جمشيد تخت در

 جمشيد تخت در را عملياتش شيکاگو مؤسسه که خبر اين شنيدن با وولسين دکتر
 )٣(».است شده زده حيرت کرد خواهد شروع بالفاصله
 و تخراس جمشيد، تخت در اول سال طول در عملياتی هيچ که کرد پيشنهاد وولسين
 همچنين،. شود گرفته کمک مشاوره در فقط هرتسفلد از و نگيرد صورت همدان

 شود؛ ارائه داشت علمی و تاريخی اهميت که صددروازه -  دامغان برای درخواستی
 -  دامغان در کاوش هزينه. »نيست ها ايرانی توجه مورد« ها مکان اين چون

 خواهد سال در دالر هزار ٢۵ تا ١۵ فعاليت، ميزان برحسب«      ً حدودا   صددروازه
     ً کامال   را مسئله گدار. گرفت خواهد عهده به سفارت را کار اين ريزی برنامه... بود

 آينده در که است تری مهم های مکان مورد در ما منافع مدافع و کرد خواهد توجيه
 را وولسين جين وولسين، مخالف نظر وجود با »موافقيد؟ شما آيا. شد خواهند مطرح

 پوپ با گفتگو از پس«: بنويسد درخواست دامغان مانند استخر برای که اشتد آن بر
... جمشيد تخت در نه شود، انجام استخر در عمليات اولين که رسيديم نتيجه اين به

 و کنيم آغاز را اقداماتمان قانون تصويب از پس بالفاصله که است باور اين بر پوپ
 هرتسفلد از بايد ما... بپردازيم استخر در کاوش به کوچک مقياسی در شده اگر حتی

 وولسين بود، شده گذاشته قرار که گونه آن )۴(».بگيريم مشاوره و کمک امر اين در
 او. داد درخواست دامغان و استخر در کاوش برای پنسيلوانيا دانشگاه موزه طرف از
 اندتو می درخواست« که بود باور اين بر ولی نبود خوشبين چندان استخر مورد در

ّ  موج ه استخر مورد در وولسين بدبينی) ۵(».شود تقدم حق موجب  تيمورتاش،. بود   
 امتياز ولی شود، می پذيرفته دامغان برای او درخواست که گفت او به دربار وزير

 به ١٩٣٠ نوامبر ٢٨ در وولسين به پاسخ در جين) ۶.(شد نخواهد داده او به استخر
 او. کند آغاز را فعاليتش دامغان مجوز بکس از پس بالفاصله که داد دستور او
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 به را اکتشافی هيأت مشاور سمت تا است شده دعوت هرتسفلد از که داد خبر همچنين
 او که داد خبر وولسين به جين ناسپاسی نهايت در و تلگرام همان در. بگيرد عهده

. اف اريک دکتر ايران در اکتشافی مشترک هيأت جديد رئيس. است شده برکنار
 از پس وولسين. رسيد ايران به دستيارش دو با ١٩٣١ آوريل در که بود ميتاش

 بعد پاييز در« تا بازگردد فيالدلفيا به داشت نظر در اشميت به کار تحويل و معارفه
 )٧(».دهد ادامه را مطالعاتش و تحقيقات

 
 

 ايران در اکتشافی مشترک هيأت
 

 که خواست او از جين. اف. چا هوراس به ای نامه در ١٩٣١ ژانويه ٣ در موری
 ايران شناسی باستان عرصه به خواهند می که را آمريکايی مؤسسات بين روابط«

 پوپ جايگاه يا کند؛ روشن را وبريستد هرتسفلد رابطه    ً مثال  . کند روشن »شوند وارد
 را ايران شناسی باستان و هنر شده تشکيل تازه مؤسسه نقش نيز و معادالت اين در

 وزارت عالقه« که کند می يادآوری جين به اش نامه پايان در موری. نمايد مشخص
 اين از و شده بيشتر ايران در آمريکاييان شناسی باستان های فعاليت به خارجه امور

 ٣١ در جين طوالنی پاسخ) ٨(».کرد نخواهد مضايقه راه اين در تالشی هيچ از رو
 ذکر با و دقيق طور به را ١٩٣١ سال ابتدای در موجود شرايط ١٩٣١ ژانويه

 های هزينه پنسيلوانيا هنر موزه و پنسيلوانيا دانشگاه موزه. کند می روشن جزئيات
 اجرايی مدير عنوان به که اشميت. اف اريک دکتر. گرفتند عهده به را مشترک هيأت
 بود، کرده شروع دامغان در را وسيعی های کاوش و شده انتخاب اکتشافی هيأت

 آميزی موفقيت بطور« و داشت عهده به را سياسی ارتباطات که د؛ش وولسين جانشين
 عنوان به پوپ اپهام آرتور. بود کرده همکاری »باستانی آثار قانون تصويب در

 هدف. کرد می عمل پنسيلوانيا هنر موزه ايرانی هنر مشاور و مشترک هيأت مشاور
 زمينه همه در يقاتتحق تشويق« ايران شناسی باستان و هنر جديد مؤسسه تأسيس از
 اين. بود شناسی باستان تحقيقات اجرای حسن از اطمينان نيز و ؛»ايران در ها

 شک. است عالی ايران رسمی مقامات با ارتباطاتش« که نهاد بنيان پوپ را مؤسسه
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 به و داشت باستانی آثار قانون تصويب در کننده تعيين نقشی او های تالش که ندارم
» .است بوده مفيد نيز اعزامی هيأت برای کرده، تالش مؤسسه برای که اندازه همان
 عهده بر را ايران دولت با بعدی ارتباطات همه پوپ مؤسسه که بود اميدوار جين

 يک تشکيل با. ها يافته تقسيم و کاوش مناطق انتخاب سر بر مذاکره جمله از بگيرد؛
 جين. شد می تقويت دتش به ايران در آمريکا شناسی باستان موقعيت ،»متحد جبهه«

 در و ندارد قدرتی هيچ او است، مؤسسه مدير پوپ، عنوان که اين با که کرد اضافه
 خود را آن رياست که بود مديره هيأت دست در قدرت. است اجرايی مأمور يک واقع
 باشد مؤسسه شناسی باستان مشاور تا بود شده دعوت هرتسفلد از. داشت عهده به جين

 .بود کرده اعالم را خود موافقت نيز او و
 

 می و کند می اشاره شيکاگو و پنسيلوانيا های مؤسسه بين رقابت به همچنين جين
 دو حدود. کنم اشاره اش شناسی شرق مؤسسه و بريستد دکتر به بايد پايان در«: نويسد
 در تأکيد[  بازسازی گرفتن عهده بر امکان تا شد نزديک بريستد به هرتسفلد پيش سال
 اشاره آن به ١٩٢٩ ژانويه در گزارشی در هرتسفلد که -  را جمشيد تخت] صلیا متن

ً لزوما   برنامه اين. بسنجد - داريد آشنايی آن با       ً احتماال   شما و بود کرده  کاوش حق شامل      
 اين. نبود شد خواهند يافت بازسازی طول در       ً احتماال   که حملی قابل های يافته تقسيم يا

 نگهداری امکان تا بودند، افتاده که بود قطعاتی بازسازی مهندسی عمليات فقط برنامه
 اکنون. گرفت نمی بر در را استخر در کاوش برنامه، اين همچنين. آيد فراهم آنها از
 او جانب از که اطمينانی با و پذيرفته را هرتسفلد پيشنهادهای بريستد که يابيم درمی ما
 امر اين به را شناسی شرق مؤسسه لیما منابع يافته، پروژه اين بر او آتی مديريت و

 منابع کمبود خاطر به بار چند بريستد که شنيدم وولسين از من. است داده اختصاص
 شناسی باستان و هنر[ مؤسسه وقتی ولی بود، انداخته تأخير به را پروژه مالی

 هم سرمايه، که گفت بريستد کرد، مطرح را پروژه در همکاری پيشنهاد] ايرانی
. است مناسب جمشيد تخت بازسازی پروژه برای آن ميزان و است دسترس در اکنون

 هيأت که داد می نشان اين و ندارد استخر در فعاليت به ای عالقه که بود گفته او
 اعالم بعد کمی بريستد. بودند خود فعاليت شروع برای مجوز اعطای منتظر مشترک

 است،] پوپ[ مؤسسه با همکاری به مند عالقه باشد داشته امکان که جايی تا که کرد
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 و باشد زبانی محبت ابراز از تر فرا چيزی او کار اين که رسد می نظر به بعيد ولی
 همکاری برای تمايلی اوست اختيار در خوبی مالی منابع که وقتی تا رسد نمی نظر به

 با        ً مستقيما   که رقيبی نهاد« ايجاد از که دانست می الزم بريستد» .باشد داشته جدی
 بود امرالزم اين از جلوگيری برای. کند جلوگيری »باشد داشته کار سرو ها ايرانی

 ياری به شناسی باستان و هنر مؤسسه طرف از هرتسفلد که کرد متقاعد را ايرانيان
 بين کامل همکاری گفت، خواهيم هشتم فصل در که گونه آن) ٩.(است رفته بريستد

 های موزه سال اين در. نشد حاصل ١٩٣٧ سال تا شيکاگو و پنسيلوانيا مؤسسات
 دولت با خود نامه موافقت مفاد نقض راستای در مشترکی مخفيانه همکاری ذينفع،
 .کردند آغاز ايران

 
 اشميت. اف اريک

 
 پنسيلوانيا دانشگاه موزه که شد نگران وولسين اقتصادی، بحران شدن تر عميق با

 درخواست فيالدلفيا در جين از وا. ندهد اختصاص دامغان در کار برای ای بودجه
 که کند رفتار طوری« و بماند ايران در دهد اجازه او به شرايطی هر تحت که کرد

 باستانی آثار قانون تصويب برای آمريکاييان فراوان های تالش از پس نشود مشخص
 آمده دست به های موقعيت از اند نتوانسته آمريکايی های مؤسسه کاوش، حقوق و

 گفت هارت به بود نکرده دريافت جين از جوابی که وولسين» .کنند ریبردا بهره
 الزم حمايت از دامغان در کار برای او مؤسسه رود می اميد چون باشد آرام«

 را دامغان منطقه در کاوش رسمی مجوز وولسين بعد کمی) ١٠(».باشد برخوردار
 رئيسش، از نچو بود سردرگم حدودی تا« او البته )١١.(گرفت ايران دولت از

. بود نکرده دريافت خبری ماه دو مدت به پنسيلوانيا دانشگاه موزه از جين هوراس
 داد می نشان پاسخ در طوالنی تأخير اين ولی بود مانده پاسخ بی او متعدد های تلگرام

 او اخراج حکم بود اميدوار وولسين که است واضح) ١٢(».است افتاده اتفاقی چه که
 خدمت پنسيلوانيا دانشگاه به فداکاری و توانمندی با او که اين وجود با. باشد شده لغو

 و پول اشميت چون نداشت؛ اشميت. اف اريک با رقابت برای شانسی هيچ بود کرده
 .بود مفيد اعزامی هيأت برای که داشت زيادی ارتباطات
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 ١٩٣١ های سال خالل در ايران شناسی باستان در اشميت اساسی نقش توضيح برای
 اطالعات اين منبع. کرد خواهيم ارائه او های فعاليت زمينه در اطالعاتی ٣٩ ات

 زمان آن در که اوست مورد در ١٩۴٠ سال در آی بی اف محرمانه های گزارش
 دنيا به آلمان در نظامی ای خانواده در اشميت. هاست آلمان جاسوس رفت می تصور

 او مادری خانواده در و داشت آلمان ارتش در مهم بسيار منصبی اشميت پدر«. آمد
 آلمان ارتش به اول جهانی جنگ در اشميت» .داشتند وجود بااليی رده نظاميان نيز

 از پس شد؛ منتقل صربستان به و درآمد ها روس اسارت به جنگ اين در و شد وارد
 از را شناسيش باستان دکترای ٢۶ يا ١٩٢۵ سال در و رفت آمريکا به جنگ،

 بود، فقير بسيار که کرد ترک را دانشگاه حالی در« اشميت. رفتگ کلمبيا دانشگاه
 پدر... داد نشان او به زيادی توجه کلمبيا دانشگاه از گوبل جوليوس پرفسور ولی

 می نظر به و بود نويز ايلی دانشگاه استاد متمادی های سال طول در گوبل جوليوس
 آمده پيش برايش تیمشکال جنگ خالل در ها آلمانی به هايش کمک خاطر به رسد
 حافظ که -  سوئيس سفارت با جهانی جنگ خالل در گوبل جوليوس       ً احتماال  . بود

 مدير کيمبال، فيسک با گوبل خواهر و کرده می همکاری -  بود آمريکا در آلمان منافع
   گوبل طريق از کيمبال که دارد وجود نظر اين. بود کرده ازدواج فيالدلفيا هنر موزه

 جوليوس ادعای به بنا اشميت. است کرده کمک او به و داشته اتمالق اشميت با
 کرد مالقات را نيويورک شهر در ثروتمند ای بيوه تامپسون، بويس ويليام بيوه گوبل،

 آی بی اف گزارش در) ١٣(».کرد دريافت دالر ١۵٠٠٠ ايران به سفرش برای و
 دانشگاهی خوب يالتتحص با العاده فوق شناسی باستان اشميت،«: است آمده همچنين

 نظامی يک مثل و تراشد می ته از را ريشش هميشه او. دارد آلمانی لهجه ته که است
» .دارد قد فوت ٧/۵ و وزن پوند ١۴۵ است، اندام الغر او. رود می راه رق و شق

 سرشناس افراد از يکی« واردن. ای کلرنس دختر واردن، هلن مری با اشميت
  .دبو کرده ازدواج »فيالدلفيا
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 استرآباد و دامغان در کاوش درخواست پذيرش
 

ً رسما   وولسين ١٩٣١ مارس در  دانشگاه موزه طرف از او درخواست که کرد اعالم     
 داليل دنبال به هارت. است شده رد استخر در کاوش برای فيالدلفيا موزه و پنسيلوانيا
 شماره ارشگز در که خارجه امور وزارت نظر به پاسخ در«: گشت می احتمالی

٨٩١[ ٢٣٨  عدم دليل آن در و است آمده ١٩٣٠ دسامبر ١۶ تاريخ به] ٩٢٧/٨٢
 می فقط است، شده مطرح ايران دولت جانب از استخر در کاوش برای مجوز صدور

 اين بر همقطارانش از بسياری و وولسين» .کنم مطرح را خودم فرضی داليل توانم
 نبرده پی شناسی باستان منطقه يک عنوان به استخر اهميت به ايرانيان که بودند باور

 اثر ترين مهم چشم به استخر به ايران دولت برعکس،«: افزايد می هارت. اند
 جوانب کاوش، مجوز دادن از قبل بتواند که است اميدوار و کند می نگاه اش تاريخی

 وجود ايران دولت در نفر يک که است اين من شخصی عقيده... بسنجد را کار اين
 را آن نبايد عنوان هيچ به و دارد فردی به منحصر ارزش استخر او نظر از که اردد

 در کاری انجام به تمايلی دولت که کرد می نقل دربار وزير تيمورتاش. کرد واگذار
 )١۴(».ندارد »آينده سال سه دو تا« استخر

 
 و لوانياپنسي دانشگاه موزه طرف از تا شد داده رسمی مجوز وولسين به حال همين در

 کاوش. بپردازد کاوش به پارتيان، پايتخت دامغان، نقطه دو در پنسيلوانيا هنر موزه
 اعزامی هيأت مديريت به تازگی به که - اشميت .اف اريک دکتر را نقطه دو اين در

 سه در حصارتپه نقاط، اين از يکی. گرفت عهده بر - بود شده منصوب مشترک
 ۴ ارتفاع و مربع يارد ٢٠٠ مساحت به ای تپه«. بود دامغان شرقی جنوب کيلومتری

 با پيش روز چند که هرتسفلد» .بود شده پوشيده رنگی سفال قطعات از که يارد ٨ تا
 از شهری بقايای تپه اين که بود باور اين بر بود کرده ديدن منطقه اين از وولسين
 ديگر طهنق. گردد برمی ميالد از پيش سال ١٢٠٠ به       ً احتماال   که است برنز عصر

   ٢٠٠ مساحت به گلی ديوارهای با حصاری« بود، شهر داخل در ای قلعه کاوش،



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٢                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٠٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 )١۵(».بود شده بنا ديگر ای قلعه روی بر نظرپرفسورهرتسفلد براساس که ياردمربع
 

 کاوش برای سيتی کانزاس موزه و پنسيلوانيا دانشگاه موزه طرف از همچنين وولسين
 شمال در صحرا ترکمن در استرآباد شمال کيلومتری ٣٣ در واقع تپه، تخماخ در

 بگيرد، عهده به را ها کاوش خود، بود قرار که وولسين. کرد اقدام ايران، شرقی
 بزرگ تپه تخماخ. بيابد نيز سنگ و برنز اعصار به متعلق اشيايی که بود اميدوار

 می نظر به که دارد وجود زيادی های تپه« منطقه اين در. بود منطقه اين تپه ترين
 داد گزارش ايران روزنامه ١٩٣١ آوريل ١٣ در» .باشند قديمی بناهای بقايای رسد

. است کرده دريافت مجوز تپه تخماخ در کاوش برای وزيران هيأت از وولسين که
 به وولسين او، رسيدن از پس کمی و بيايد تهران به زودی به اشميت که بود قرار

 ديگری و آمريکايی يکی که آمد دستيار دو همراه به اشميت) ١۶.(برود داسترآبا
 تهران به دوباره و کرد ديدن عراق از هفته سه مدت به او. بود استراليايی

 ست طبيعی ای تپه تپه، تخماخ که شد مشخص وولسين بدشانسی از) ١٧.(بازگشت
 به غريب، ظاهری با ترکمن راهزن يک بعالوه،. ندارد شناسی باستان جنبه هيچ که

 را تپه اين راهزن،. بود کرده اشغال را تپه مسلح نفرات تعدادی و خود زن پنج همراه
 های مکان تغيير با« و بود کرده انتخاب شوروی مرز به نزديکيش خاطر به

 وجود با را خود پرسود کار که داشت تصميم ديگر جای به جايی از هوشمندانه
 مجوز تا کرد می تالش زمان اين در وولسين» .کند نبالد ايران جديد حکومت اطالع
 اين«: کند دريافت بود استرآباد شمال مايلی ١٢ حدود در که را تپه تورنگ در کاوش

 دامنه در عرض يارد ١۵٠ و قله در عرض يارد ۴٠ ارتفاع، فوت ۵٠ تپه
 تورنگ در کار برای وولسين درخواست با سرعت به وزيران هيأت) ١٨(».داشت

 )١٩.(کرد موافقت پهت
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 ها يافته تقسيم و تپه تورنگ کشفيات
 

 موزه از نيکولز. سی. جی به وولسين طرف از ١٩٣١ جوالی ٨ تاريخ در تلگرامی
. اف. اچ هوراس به رونوشتی با( تهران در آمريکا سفارت طريق از سيتی کانزاس

 تپه تورنگ در همیم کشفيات از که شد ارسال) فيالدلفيا دانشگاه موزه از جين
 يافته روی بر تهران در تابستان. شد سپری استرآباد در فصل اين«: داد می گزارش

 می که هنگامی اکتبر، از قبل ها يافته سری اولين که اميدواريم و کرد خواهيم کار ها
 شهر که دهد می نشان ها کاوش. شود فرستاده بگيريم، سر از را حفاری خواهيم
 دفن آن در زيادی اجساد که بزرگی نظامی قلعه يا پرستشگاه با نزبر دوران از مهمی
 اين در مؤنث های الهه از کوچک های مجسمه و ظريف سياه های سفالينه شده،

 سال هزار سه تا هزار به متعلق تخمينی صورت به ها يافته اين. دارند وجود منطقه
 مساعد قول توان می. ستا سومريان به منسوب زياد احتمال به و مسيح ميالد از پيش
 را ها يافته اين گدار. شوند يافت اصلی بناهای در انگيزتری شگفت های يافته که داد
 سرانگشتی حساب يک با. است کرده تلقی ذيقيمت و فرد به منحصر ای موزه نظر از

 را امسال تخصيصی اعتبار از دالر هزار ده از بيش ها يافته اين ارزش تجاری
. فرستاد خواهم عکس با همراه کاملی گزارش نزديک آينده در. داد خواهد پوشش
 بودجه دالر هزار بيست... دارد نياز کار متمادی های سال به تر عميق های کاوش
 )٢٠(».بود خواهد نياز شود می نيز ها حقوق شامل که ساالنه

 
 به نيز هارت خود بود شده باعث و کرده زده هيجان را هارت وولسين، های يافته

 بينی پيش ترين انگيز هيجان«: يابد دست شناسی باستان زمينه در خالقی های انديشه
 يافت ساختمانی بقايای ترين بزرگ       ً احتماال   که است اين بيشتر های کاوش مورد در

 زيگوراتی هيچ تاکنون که دارم اطالع من. است سومری زيگورات يک پايه شده،
 باستانی بنايی زيگورات رسد می نظر به. تاس نشده يافت فرات -  دجله دره از خارج

 اين. است بوده ارتفاعات در روستايی مردم عبادت خاص های مکان جايگزين و
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 دشت به ايران ارتفاعات از مسيح ميالد از پيش سال هزار پنج تا سه حدود در مردم
 اام دارد وجود مستند مدرکی حدس اين برای. آمدند النهرين بين آبرفتی و مسطح های

 هم آمريکا در خود رؤسای برای را آن حتی وولسين دکتر که است مبهم آنچنان
ً مشخصا   گدار آقای و من از وولسين. است نکرده روشن  مطلب اين که است خواسته      

 الهه يک از شده پيدا کوچک های مجسمه... نکنيم مطرح عمومی مجامع در    ً فعال   را
 هنری سبک البته،. هستند مرتبط بابل برهنه الهه با مذهبی نمادهای ديدگاه از       ً احتماال  
ً تقريبا   اشکال،  )٢١(».است تر عالی بابل در مشابه های نمونه از و تازه       

 
 بين ١٩٣١ سپتامبر ١٨ در باستانی آثار جديد قانون اساس بر ها يافته تقسيم اولين

 به گدار و سيتی کانزاس موزه و فيالدلفيا دانشگاه موزه نماينده عنوان به وولسين
 ها يافته تقسيم که بود بار اولين که اين به توجه با. گرفت صورت ايران نماينده عنوان

 ها يافته تقسيم در. شد برانگيخته زيادی توجه گرفت، می صورت قانون اين اساس بر
 تقسيم برای شئ ١٨١   ً کال  . نشد اعمال ويژه شئ ده انتخاب بر مبنی ايران دولت حق

 گدار آقای و وولسين دکتر گفت، چنين بتوان اگر را، ليهاو اقدامات«: داشت وجود
 هر در و شدند تقسيم بخش دو به دقت به ها يافته وولسين، دکتر کارگاه در. دادند انجام

ً تقريبا   ارزش که گرفت قرار اشيايی قسمت  الهه کوچک های مجسمه. داشتند يکسانی       
 در. غيره و مختلف های دوره از هايی سفال شده، يافت های سفال و تزيينات ها،

 ای عادالنه تقسيم ممکن جای تا که بود شده سعی ها مجموعه اين از يک هر مورد
 گدار موسيو نه و وولسين دکتر نه که بود ای گونه به کار نتيجه. پذيرد صورت
 اوليه، تقسيم از پس ترتيب اين به... نداشتند را قسمت دو اين از يکی انتخاب توانايی

 اين زيرمجموعه باستانی آثار دفتر که شدند منتقل معارف وزارت به بخش دو اين
. شد داده قسمت دو اين از يکی انتخاب حق معارف وزير به آنجا در. بود وزارتخانه

 يکسانی ارزش از قسمت دو اين که پذيرفت ترديدی ترين کوچک بدون او
ً نتيجتا   برخوردارند،  همکار. شود رفتهگ کشی قرعه طريق از تصميم که شد پيشنهاد       

ً اتفاقا   شوارع و طرق وزير او  مهم کشی قرعه اين مسئول او و بود حاضر آنجا در       
 )٢٢(».گرديد
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 از حاصل کشفيات. شد تعطيل ١٩٣١ نوامبر ٢ در تپه تورنگ در وولسين حفاری
 اطالعات و »کرد تقويت و تأييد« را قبلی کشفيات نتايج دوم، فصل در ها حفاری
 آمدن گرد« به منجر نيز و نهاد اختيار در تمدن و فرهنگ سطح مورد در بيشتری

ً تقريبا   ای مجموعه  اشکال که گرديد بود شده گردآوری ژوئن ماه در آنچه برابر دو       
 جديد های يافته تقسيم«: ها يافته تقسيم مورد در» .شد یم يافت آنها در متعددی جديد
 های گزارش از دوم گزارش در که ترتيبی به و بهار های يافته شکل همان به     ً فورا  
 نوامبر ١٩ در را ايران وولسين) ٢٣(».گرفت صورت است آمده باال در شده ذکر

 مالی حمايت با سيتی کانزاس موزه طرف از فعاليتهايش که او. کرد ترک ١٩٣١
 برای بتواند که بود اميدوار گرفت، می صورت تراست نلسون راکهيل ويليام مؤسسه

 هزار بيست کنم می فکر«: کند دريافت ای سرمايه تراست نلسون زا ها کاوش ادامه
 هرتسفلد. بود خواهد آينده سال در بخش رضايت فعاليت انجام برای مناسبی مبلغ دالر

 او های فعاليت که داشتند اميد و بودند ممنون بسيار وولسين کار از دو هر گدار و
 ايران در فعاليت ادامه برای را زاسکان موزه نتوانست وولسين البته. کند پيدا ادامه

 دانشگاه با را روابطش که شد مجبور آمريکا به بازگشتش از بعد کمی و کند متقاعد
ً نتيجتا   و پنسيلوانيا  که شد داده خبر ١٩٣١ پاييز در. کند قطع ايران در را کارش       

 نآر. بود خواهد او جايگزين آرن پرفسور مشهور، محقق نمايندگی به سوئدی هيأتی
. بود وولسين حفاری محل نزديکی در استرآباد از ای منطقه در حفاری مشغول
 است تالش در آرن پرفسور که است شده مشخص«: دهد می گزارش هارت

 از پامپلی پرفسور آنچه و منطقه آن در برنز عصر فرهنگی بقايای بين ارتباطی
 واقع آباد عشق يکینزد در آرنو در کارنگی، مؤسسه مالی کمک با هاروارد دانشگاه

 آرن های يافته) ٢۴(».کند پيدا است کرده کشف ١٩٠۴ سال در روسيه ترکستان در
 وولسين که بودند کلی های ويژگی همان« و برنز عصر از دوره همان به متعلق
 به منجر اين و بود خصمانه محلی مقامات با او روابط ولی» .بود کرده کشف

 شوروی کنسول حتی و منطقه نظامی فرمانده جانب از او عليه شکاياتی مجموعه
 مقامات و است گرفته کمک دستيار عنوان به سفيد های روس از چون«: گرديد
 به و ديده مرز ساکن ترکمن قبايل ميان در را آنها عکاسی های هيأت روسی و ايرانی

 )٢۵(».هستند مشکوک آنها
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 دامغان در کاوش
 

 به دستيارانش با بعد هفته يک و بازگشت عراق از ١٩٣١ ژوئن ٧ در اشميت اريک
 و بگيرد بهره محلی کارگر پنجاه و صد نيروی« از هيأت که بود قرار. رفت دامغان
 با«: بود ديده گونه اين را اشميت هارت،» .يابد ادامه آبان يا مهر تا حفاری زمان
 مدير انعنو به غيرآمريکايی يک انتخاب با هايی مخالفت است ممکن که اين به توجه
 صورت ايران در شناسی باستان تحقيقات در ايرانيان های فعاليت اولين از يکی

 و اشميت دکتر از من شخصی برداشت هم که برسانم اطالع به خوشحالم باشد، گرفته
 از هم او. است مثبت بسيار ام کرده صحبت او مورد در آنها با که کسانی برداشت هم

 محبت و شايسته رفتاری و است برخوردار بااليی قابليت از عملی هم و علمی نظر
 کرده پيشنهاد اکتشاف هيأت که جديدی کشفيات امکان بررسی برای او. دارد آميز
 قلعه در اشميت که ای گمانه چهار) ٢۶(».شناسد نمی پا از سر کودکان مانند است
 تختپاي صددروازه، منطقه شده، حفاری مکان که داد نشان زد، دامغان شهر داخل

 دوره به متعلق همه که شدند، کشف توجهی جالب اشيای اگرچه. است نبوده پارتيان
 جنوب مايلی سه در حصارتپه به را ها کاوش مکان اشميت. بودند اسالم از پس

 و داشت عرض فوت ١٠٠٠ و طول فوت ١۵٠٠ حصارتپه. داد تغيير شهر شرقی
 استخدام ها کاوش اين برای رنف پنجاه و صد. رسيد می فوت ۶٠ حدود به آن ارتفاع

 عصر های سفال نظر از مکان اين که داد می نشان اکتشافی های کانال. بودند شده
 های سفالينه آنها در که شده پيدا مقبره بيست از بيش تاکنون بعالوه،. است غنی برنز
 فرمانده آنها از يکی در و دارد وجود نامعلوم ای دوره به متعلق ساز دست سياه
 با مسی های سالح و ای نقره و مرمری ظروف با همراه برنز عصر از ای ینظام

ً قطعا   ها يافته اين که اين وجود با. است شده دفن جالب طراحی  پارتی پيش به متعلق     
 چون گيرند، می قرار پنسيلوانيا دانشگاه موزه خاص توجه مورد       ً احتماال   هستند،

 حين در وولسين دکتر های يافته و ها تهياف اين بين ارتباطی       ً احتماال   بعدی تحقيقات
 دکتر ترتيب اين به. داد خواهد نشان استرآباد نزديک تپه تورنگ در ها کاوش آخرين
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 که دارد تصميم است، موزه مقامات بعدی دستورهای منتظر که حالی در اشميت
 کوچکتر های تپه در را اکتشافی های حفاری حال همين در و حصارتپه در را کاوش

 از خبر ايران های روزنامه ،١٩٣١ سپتامبر اواخر در) ٢٧(».کند دنبال افاطر
 به هنوز بنا های حفاری. دادند اشميت دست به حصارتپه نزديک ساسانی بنايی کشف
 نيز و انسان و نر گوزن گراز، از تصاويری زمان همان تا ولی بود نرسيده پايان
 اهميت که اشيايی«. بود شده فکش دوره همان به متعلق گلدار و هندسی های طرح
 زيادی مقادير بعالوه،. بودند چندرنگ زينتی وسايل از هايی نمونه داشتند، ای ويژه

 ذهن به را احتمال اين که داشت، قرار نزديکی همان در شده تکه تکه های گچبری
 تاشمي دکتر. اند داشته شده آذين های کتيبه       ً احتماال   بنا، های ستون که کرد می متبادر

 ساسانی عصر هنرمندان و هنر آنها در که آثار اين از ای گزيده که است داده اطمينان
 دسامبر اوايل تا که باشد هايی يافته از جزيی اند، شده داده نشان نظير بی ای شيوه به
 اشميت ها، يافته تقسيم از پس) ٢٨(».کنند تقسيم ايران دولت با تا آورد می تهران به

 کوتاه تعطيالت از پس که بود قرار و داشت عراق در وشکا مناطق به سفری
 .برگردد دامغان به ١٩٣٢ اوايل در کريسمس

 برای بزرگ کاميون چهار« ،١٩٣١ نوامبر در ها کاوش دوره اولين شروع از پس
 ارزش که شد می منتقل دامغان از هايی يافته فقط و بود نياز تهران به ها يافته حمل

 به تهران به رسيدن از پس ها يافته) ٢٩(».بود شده اختهشن آنها شناسی باستان
 بزرگی خانه به که بود قرار برنامه طبق که حالی در شدند، فرستاده معارف وزارت

 که نبود اين برنامه در تغييری چنين دليل. شوند منتقل بود کرده اجاره اشميت که
 ای مقاله که بود دليل ناي به بيشتر بلکه نداشت، اطمينان او شرکت و اشميت به دولت

 خروج برای خارجيان به اجازه موضوع آن در که بود رسيده چاپ به روزنامه در
 برای معارف وزارت به اشيا اين بردن و بود شده مطرح کشور از باستانی ميراث

 روزنامه در دسامبر ٣ در که ای مقاله در. بود باستانی آثار به توجهی بی اتهام رفع
 حمله کشور از آنها خروج و باستانی آثار »تقسيم« به بود، رسيده چاپ به سرخ شفق
 نياکان، تاريخ، ايران، وجدان، خدا، نام به ما« بود اين نويسنده درخواست. بود شده

 توجه که داريم استدعا اعليحضرت از ساسانيان و هخامنشيان شکوه و کهن بناهای
 گنجينه و نياکان يادگار آزادانه وجخر از مانع و داشته معطوف مسئله اين به ای ويژه
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 از ما. شوند نمی يافت جهان جای هيچ در که هايی گنجينه شود، ما تاريخی های
 اندازه برای ای وسيله[ »پيمانه« با ها گنجينه اين تقسيم از که داريم تمنا اعليحضرت

 و چغندر مانند] روسی وزن مقياس[ پود و) ٣٠](جامد يا مايع از اعم اشيا گيری
 بهتر بار هزاران که است پرستی وطن ايرانی هر و ما باور اين. کند جلوگيری هويج
 که اين تا -  اند بوده سال هزاران که گونه همان -  بمانند خاک زير در اشيا اين است
 های موزه بخش زينت و شوند تقسيم و آورده بيرون زمين از شلغم و هويج مانند

 که شاهنشاه از اکنون و داديم انجام دانستيم می خود وظيفه آنچه ما. گردند خارجی
 باقی افتادن از که خواهيم می است ساسانيان و هخامنشيان تخت و تاج واقعی وارث
 دهد می رخ ديگران اهمال نتيجه در که اجانب دست به ما نياکان يادگار مانده

 ».کنند جلوگيری
 

 به حمالتی چنين منتظر رههموا من«: بود اين روزنامه سرمقاله مورد در هارت نظر
 حمالتی حاال تا چرا که کردم می تعجب گاه و ام بوده ايران در خارجی های فعاليت

 جز چيزی اتفاق اين که است اين من طبيعی حدس. است نشده ما شناسان باستان به
 مفيد خدمات و ها فعاليت برای که نيست زننده صورتی به هم آن پرستی، ميهن فوران

 ايران ميراث غارت هارت،) ٣١(».کند می ايجاد مزاحمت کشور اين در خارجيان
 مطمئن که اين به توجه با او. است کرده ارزيابی کشور به »مفيد خدمتی« آشکارا را

: برد می پايان به شکل اين به را گزارشش »نيست جدی امری« مطبوعاتی حمله بود
 خشنود کار نتيجه از نسيلوانياپ دانشگاه موزه فقط نه که کنم اشاره بايد پايان در«

 به کشفيات، های ويژگی و تعدد از آمريکايی شناسان باستان بلکه شد، خواهد
 ».شد خواهند زده شگفت اند شده ساخته مرمر سنگ از که اشيايی خصوص

 
 صرف که ماه سه از پس اشميت. شد انجام ١٩٣٢ مارس در دامغان های يافته تقسيم

 همه نهايت در«: است آماده آنها تقسيم برای که کرد اعالم کرد، »ها يافته گردآوری«
 آثار بخش به متصل که ساختمانی در بزرگی کار اتاق. شدند آماده تقسيم برای ها يافته

 به موزه يک مانند و شد داده اختصاص ها يافته به بود، معارف وزارت باستانی
 توافق با را ها يافته مهه گذشت، می اتاق اين وسط از که راهی. شد تزيين زيبايی
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 و داشتند مشابه ارزش که بود کرده تقسيم قسمت دو به گدار موسيو و اشميت دکتر
 کردند، ديدن ها يافته نمايشگاه از مند عالقه افراد آنها خالل در که روز سه از پس

 تقسيم، از پس روز) ٣٢(».داد انجام را کشی قرعه     ً شخصا   دربار وزير تيمورتاش
 يافته گذشته سال زمستان در که را فرانسوی هيأت های يافته تا رفت ششو به گدار
: رفت ايران جنوب به شناسی باستان تحقيقات هدف با اشميت. کند تقسيم بودند شده

 اشيای نهايی بندی بسته و جنوب از اشميت دکتر بازگشت از پس که کنم اضافه بايد«
 پاييز ابتدای و تابستان کل در حفاری ایبر هيأت آمريکا، به آنها فرستادن و شده تقسيم

 پارتيان دوره به متعلق کاخ يک تاکنون که اين به توجه با. گشت خواهد باز دامغان به
» .آييم نائل صددروازه منطقه کشف به که رود می زيادی انتظار و اميد شده، پيدا

 از پس« :بازگشتند تهران به داشتند جنوب به که سفری از پس دستيارانش و اشميت
 مقامات وسيله به دامغان در کاوش دوره آخرين های يافته از نيمی آنها، بازگشت
 حدود تا ها بسته اين شد؛ فرستاده آمريکا به و ممهور و بندی بسته مرکزی گمرک
 )٣٣(».رسد می فيالدلفيا به ديگر ماه چهار

 
 را مغاندا ها، کاوش سرگيری از قصد به همراه هيأت و اشميت ١٩٣٢ مه ١۵ در

 در. داشت وجود ها حفاری دوم سال برای زيادی انتظارات و ها اميد. کردند ترک
. داد خبر دامغان در ساسانی بنايی کشف از هارت شد، ذکر باال در که گزارشی

 اين که داشتند عقيده دو هر اشميت و گدار اينک وادزورث، جورج گزارش به گرچه
 يونان فرهنگ عميق نفوذ از نشان شده کشف بنای همکف نقشه. است پارتی کاخی بنا

 آن مبنای بر زيادی حدود تا پارتی تمدن و فرهنگ که است اين بر عقيده که« دارد
 پارتيان دوره های نشانه شک بی« آنها روی بر که سکه دو ؛»است گرفته شکل

 يافته غنی، گچبری های طرح و است؛ شده حکاکی) چهارم مهرداد عصر       ً احتماال  (
 های گچبری در... اند گرفته شکل آنها مبنای بر جديد اصولی نتايج که هستند هايی

 های شکل خالق هنر منشأ که شد می تصور تاکنون که آنچه از بيش چيزی دامغان،
 اشکال و ها شکل اين گذاردن هم کنار با اکنون. دارد وجود باشد، ساسانی دوره

 تر قديمی آنها منشأ که شود می خصمش اند، نشده استفاده ساسانی هنر در که ديگری
 ».است



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣١١                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 اشميت که دهد می خبر جديدی کشفيات از١٩٣٢ ژوئن ١٩ تاريخ به ايران روزنامه
 در که آمريکايی شناسی باستان هيأت مدير اشميت، دکتر«: است داده انجام دامغان در

 سفال از زيادی مقادير است،) دامغان( حصارتپه در هايی کاوش مشغول حاضر حال
 آهن راه. اند کرده کشف ساسانيان دوره از توجهی جالب بقايای و مس عصر های

 روزانه کار مشغول مکان اين در کارگر صدها و شده احداث منطقه اين در کوچکی
 نتايج از اطالع از پس اشميت دکتر«: نويسد می همچنين هارت) ٣۴(».هستند

 مس عصر ميانه به متعلق ای هخان يافته، ترين جالب. شد خوشحال بسيار ها، حفاری
 پاک خوبی به خانه اين. بود مانده باقی نخورده دست سپس و سوخته     ً کامال   که بود
 فرهنگی اطالعات بهترين خانه، اين محتوای. است گرفته قرار مطالعه مورد و شده
 رنگ ظروف که ديگر مقبره سيصد حدود. دهد می ما به دوره اين مورد در را

 های يافته همراه به اخير های حفاری در شده يافت آنها در ستریخاک و شده آميزی
 ».است شده کشف ديگر ذيقيمت

  
 دامغان در کاوش دوره اولين مورد در موری به اشميت گزارش

 
 شناسی باستان مشترک هيأت اصلی مالی حامی موری، به اشميت گزارش اساس بر
 دوره ترين کهن به مند عالقه لفيا،فيالد در پنسيلوانيا دانشگاه موزه يعنی ايران، در

 و يافتن دانشگاه، موزه عالقه مورد موضوع دومين. بود ايران فرهنگی تاريخ های
 به فقط پنسيلوانيا هنر موزه يعنی ديگر حامی. بود پارتيان پايتخت صددروازه، حفاری

 .بود مند عالقه »اسالمی دوره اوايل و ساسانيان پارتيان، اواخر مسيحی، دوره«
 هم سومی حامی ايران در شناسی باستان مشترک هيأت فيالدلفيا، موزه دو بر عالوه«

 به کلی طور به« اشميت گفته بر بنا که ای حامی -  تامپسون بويس ويليام بيوه. داشت
 در اشميت قبلی کاوش های هيأت مالی حمايت او» .داشت عالقه شناسی باستان

 يافتن برای که بود داده پيشنهاد هرتسفلد .داشت عهده بر هم را آريزونا صحراهای
 های دوره بقايای يافتن برای او. شود کاوش دامغان شهر داخل قلعه پارتيان، پايتخت
 ژوئن ٢٢ در قلعه در حفاری. بود داده پيشنهاد را حصارتپه در کاوش تر، قديمی

 لطو به جوالی ١٨ تا و شد آغاز اعزامی هيأت آمدن از پس روز پنج فقط ١٩٣١
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 در و نبوده صددروازه بقايای قلعه، که شد مشخص کوتاهی مدت از پس. انجاميد
 مهم سکه، تعدادی«: است بوده اسالم از پس دوره به متعلق نظامی قلعه يک حقيقت
 نشان نيز را مرتبط اشيای دقيق تاريخ توانند می آنها. بودند شده کشف های يافته ترين
 به رسيدن برای راهی تا شدند گماشته کار به زرگیب گروه شد، خالی قلعه وقتی. دهند
 آغاز آنها حفاری اولين بعد، روز دو و کنند احداث) حصارتپه( تاريخ از پيش تپه
 به آنها تعداد ولی«: بودند شده استخدام نفر سی فقط قلعه در حفاری برای) ٣۵(».شد

 :دهد می ادامه اشميت» .يافت افزايش حصارتپه در کاوش گسترش با سرعت
 

. کرديم کار به شروع مجزا قطعاتی در تپه بررسی برای پراکنده صورتی به ابتدا در
 و کرديم گردآوری کلی اطالعاتی نفر، ١۵٠ معادل نيرويی با کار هفته دو از پس

 ما که بود هايی تپه آنها اولين. بودند پربار نظر هر از که شد متمرکز نقاطی بر کاوش
 مقبره صد از بيش اکنون هم. بوديم يافته آن روی را صارح تپه شهر آخرين گورستان

 می ايم، نشده وارد عمق به تاکنون ما که اين به توجه با و شده پيدا منطقه يک اين در
 توان می ها مقبره اين از زيبايی اشيای و ذيقيمت اطالعات چه که کرد تصور توان

 .آورد دست به
 اينجا در جنگجو يک مقبره. اند شده وشکا مهم افراد به متعلق قبر چهار تاکنون
 و چنگک مبارزه، تبر نيزه، يک جمله از مسی زيبای های سالح. است شده تصوير

 اشيای نيز و اند شده پرداخت خوبی به که مرمرين ظروف و اند شده يافت خود کاله
 يافت ميان اين در ثروتمند دختر يک مقبره. است شده يافت مکان اين در تشريفاتی

 های گوشواره الجورد، سنگ و طال از بزرگی مهره نقره، متعدد ظروف که هشد
 يک شايد از هايی مقبره همچنين. است شده يافت آن در غيره و زراندود مسی

ً تقريبا   ميزان به اشيا از انبوهی آنها دوی هر در که دو درجه جنگجوی و روحانی؛        
 و زيورآالت معمولی، مردم یها مقبره از زيادی ظروف بعالوه،. دارد وجود مساوی

 مجموعه که افراد اين های استخوان بقايای نيز و است آمده فراهم دوره آن ابزارهای
 .اند داده تشکيل کاملی       ِ اسکلتی   های
 قلعه يک نيز و ايم يافته تل حاشيه در »ظاهری خوش« کوچک تپه هنر، موزه برای

. دهند می نشان را غيره و گراز هک زيبا شده گچبری های لوح با ساسانی؛ کاخ شايد يا
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 .ايم کرده زيرورو مفيدی اطالعات گونه هر يافتن برای را بنا همه ما البته
 
 مدت از پس. باشد رسيده پايان به اآلن تا بايد اصلی کاوش کار، عظيم حجم به توجه با

 خواهند کاوش را دامغان در مانده باقی تل دو يا يک اکتشافی هيأت کوتاهی، زمان
 بيشتر در زنی گمانه و عمل آزادی اجازه ما به نيت، حسن با معارف وزارت. ردک

 آخرين عنوان به »مومان تپه« که آن از پس. است داده را ميدان اين مهم های بخش
 های اليه اولين زنی گمانه برای ما برسد، پايان به کنيم بررسی خواهيم می که ميدانی

 سفال نوع. گرديم برمی حصار تپه به شده، یآميز رنگ های سفال اليه يعنی تپه،
 تغييرات مطالعه. است سياه يا خاکستری آن، گورستان و بزرگ شهر آخرين

 .بود خواهد توجه جالب قوم، اين حيات ادامه شيوه و آنها های سالح فرهنگی،
 

 ما دسامبر، اول در. يافت خواهد اختصاص کاوش های فعاليت به   ً کال   نوامبر ماه
 را ها يافته ارائه و عرضه مقدمات بازگرديم؛ تهران در خود پايگاه به که مداري قصد

 های موزه سهم که را آنهايی و کنيم؛ منتقل ايران موزه به را اشيا کنيم؛ فراهم
 .بفرستيم آمريکا به فيالدلفياست

 
 خواهيم باز عراق به شاروپک سومری قديمی شهر های کاوش ادامه برای سپس
 سرزمين اين ايران، به ها کاوش فصل دومين برای که اميدواريم رسما ماه در. گشت
 .برگرديم شناسی، باستان نظر از بکر

 
 اشميت و موری صميمانه رابطه

 
 در که شناسی باستان آمريکايی های تيم و خارجه امور وزارت بين نزديک رابطه
 زديکن خاور بخش مدير موری، بين صميمانه رابطه در کردند، می کار ايران

 موزه دو اعزامی هيأت آلمانی مدير اشميت،. اف اريک و خارجه امور وزارت
 شامل ١٩٣١ سپتامبر ١٢ در موری به اشميت نامه. است منعکس خوبی به فيالدلفيا
 سفر که اين به توجه با«: که اين و بود دامغان های کاوش از ای خالصه گزارش
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 در ديدارمان به توجه با نيز و بود نگيزا خاطره بسيار من برای آنکارا، به ما مشترک
 خاور از جديدی بخش با مرا شما بود، انگيز خاطره اندازه همان به که واشنگتن
 قسمت بخش، اين. ايد کرده جلب آن به پيش از بيش مرا توجه و آشنا نزديک

 فصل ميان در      ً مرتبا   شما با که مايلم من! است باستانی بهشتی و جهان از شکوهمندی
 فقط. کنم صحبت شما با تجاربتان و کار نتايج مورد در و کرده مالقات کاوش های

 ما. باشد ١٩٣٢ زمستان از زودتر تواند نمی واشنگتن به من بعدی سفر که متأسفم
 )٣۶(».برسانيم اتمام به را کار که داريم قصد

 
 گزارشش خاطر به او از اشميت به ١٩٣١ اکتبر ٢۶ تاريخ در ای نامه در موری
 و خواندم زياد دقت با بارها و بارها را گزارش اين من«: نويسد می و کرده تشکر

 خواندن. دارم می اعالم نامه اين نوشتن برای شما مهربانی از را ام ويژه قدردانی
ً واقعا   شما نامه  و ببينم را شما روزی که اندازه اين به چيز هيچ. کرد ايران دلتنگ مرا      

 نخواهد خوشحال مرا داشتيم ١٩٢٩ سپتامبر اواخر در هآنچ مانند طوالنی گفتگويی
 به پنسيلوانيا موزه و عام صورت به آمريکا دولت که ام عقيده اين بر من. کرد

 بزرگ تعهد اين اجرای برای شما همکاری از که شد خواهند خشنود خاص صورت
 شما کلمه، واقعی معنای به بتوانيم ما طريقی به و روزی که اميدوارم من. کنند حمايت

 از فصلی ميان گزارشی موری به اشميت بعد سال يک» .بخوانيم خودمان از يکی را
 مضمون اين به ١٩٣٢ نوامبر ١ در موری تشکر نامه. داد دامغان در هايش حفاری

ً حقيقتا   من«: بود  من به ها عکس مجموعه اين رساندن برای که سپاسگزارم شما از       
 خيلی. ديدم را ها عکس اين زياد قدردانی و توجه اب من. انداختيد زحمت به را خود

 من. باشد داده انجام مفيد کارهای حد اين تا شما سال و سن به جوانی که است خوب
 زمينه در آميز موفقيت و مفيد های فعاليت از سرشار و طوالنی عمری شما برای

 قالب در را شما زودی به که کنم می آرزو نيز خودمان برای. کنم می آرزو کاريتان
 ما به متعلق شما که دارم را احساس اين اکنون من. ببينيم آمريکايی شهروند يک

 جالبی سفر از تازگی به من. کرد خواهيم بزرگی ضرر کنيم رها را شما اگر و هستيد
 تر جالب برايم سفر اين از تواند می که چيزی تنها. ام بازگشته داشتم مراکش به که

 مورد در شما با طوالنی صحبتی و ببينم دامغان در را شما نیزما که است اين باشد
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 ای نامه در موری) ٣٧(».افتاد خواهد اتفاق هللا شاء ان ديدار اين. باشم داشته کارتان
 و کرد ضميمه را اشميت تشکر نامه نوشت، هارت به ١٩٣٢ نوامبر ٢ تاريخ در که
 من و است ای العاده فوق و توانمند فرد       ً مطمئنا   اشميت دکتر«: خواست هارت از

 همين در و بيابيم او به آمريکايی تابعيت اعطای برای راهی که دارم آرزو صميمانه
 پنج گذراندن از مانع او کار طبيعت متأسفانه. بدهيم ايران در فعاليت اجازه او به حال
  ».اوست به تابعيت اعطای نياز پيش که سالی پنج شود، می آمريکا در سال

 
 دامغان در ها يافته ايینه تقسيم

 
 باستان های هيأت بازگشت از گزارشی ١٩٣٣ ژانويه ٢ تاريخ به ايران روزنامه در

 منتشر تهران به - بودند کرده کاوش سال دو مدت به دامغان در که -  آمريکايی شناسی
 به) دامغان( حصارتپه در را اش شناسی باستان اکتشافات اشميت دکتر«: بود شده

 وزارت به و شده منتقل تهران به شده يافت شیء ٨٠ تا ٧٠ حدود. است برده پايان
 مجموعه ها يافته ميان در. اند شده داده تحويل مستظرفه صنايع و اوقاف معارف،

. دارند وجود سال هزار پنج قدمت به سفالی و برنزی مرمرين، اشيای از کاملی
» .اند شده پيدا ای رهنق و طاليی اشيای از ظريف بسيار های گونه برخی همچنين
 تهران به دسامبر ٣٠ در او تيم و اشميت که نوشت گزارش اين بر شرحی در هارت
 بسته و انتخاب خوبی به که بود هايی يافته از کاميون چهار آنها همراه به و« آمدند،
 توالی دهنده نشان خوبی به چون بود؛ العاده فوق ها سفالينه بويژه. بودند شده بندی

 از پيش چهارم هزاره از منطقه اين در باستان دوران در که بود مردمی فرهنگی
 .کردند می زندگی) ميالد از پيش ١٢٠٠ حدود( مس عصر اواخر تا ميالد

 
 آنها در ای استادانه کار يا خاص زيبايی ولی بودند، توجه جالب ای نقره و طاليی آثار

 های سنگ مقاديری و مس از شده ساخته های قطعه تعدادی اما شد، نمی مشاهده
 کار اعزامی هيأت مجموع، در. بودند برخوردار بااليی هنری ارزش از شده حکاکی

ً عميقا    حاميان دلگرمی مايه آنها های يافته و بود داده انجام ارزشمندی و ظريف      
 )٣٨(».شد ماليشان
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 های يافته آخرين تقسيم از خبر ١٩٣٣ ژانويه ٢١ تاريخ در تهران های روزنامه
 مشخص تا کرد کشی قرعه خارجه، امور وزير فروغی. دادند قسمت دو به امغاند

 شرح. يابد می تعلق ايران دولت به قسمت کدام و آمريکا به قسمت کدام که شود
 دو و اشميت دکتر که رسيد می نظر به طور اين«: بود گونه اين ماجرا از هارت
 استثنای به. داشت خواهند امتاق تهران در نامعلومی مدت برای آمريکاييش دستيار

 دولت سوی از که نداشت وجود ای ايرانی مقام هيچ] بود زندان در که[ تيمورتاش
 امور وزير فروغی، اشميت، دکتر زياد اصرار از پس باالخره. کند عمل ايران

 مشغول اشميت دکتر اکنون. گرفت تصميم تقسيم مورد در و کرد کشی قرعه خارجه،
 به مارس ١٧ حدود       ً احتماال   او. است متحده اياالت به انتقال برای دخو سهم بندی بسته

 از الکهارد. دبليو. دی اش، آمريکايی دستيار دو و اشميت) ٣٩(».رسد می نيويورک
. کردند ترک ١٩٣٣ فوريه ۴ در را تهران فيالدلفيا، از وايت. ال. ای و شيکاگو
 نتايج از     ً کامال   اشميت کترد آمريکايی حاميان ترديد بی«: گيرد می نتيجه هارت

 و ايران شرقی شمال تاريخ از پيش تمدن مورد در اعزامی هيأت فرهنگی مطالعات
 راضی هاست موزه در نمايش برای آمريکا به حمل حال در که هايی يافته

  )۴٠(».هستند
  

 ری در اکتشاف
  

 تهف در) رگا( ری مهم باستانی شهر از دقيقی بررسی تهران ترک از قبل اشميت
 زمينه اين در ديگرش شناس باستان همکاران با او. آورد عمل به تهران جنوب مايلی
 ايران شمال شناسی باستان های ميدان ترين مهم از يکی ری که بود عقيده هم     ً کامال  
 سه تا دو حدود وسعت به مرکزی شهری که داد می نشان سطحی شواهد. است

 به معروف چشمه نزديکی در کاخی يا شگاهپرست و قلعه شامل       ً احتماال   - مربع کيلومتر
 »را خود هستی همه« است حاضر       ً احتماال   اشميت دکتر«: دارد وجود -  علی چشمه
 فرانسوی مدير گدار موسيو. بدهد ميدانی چنين در آينده سال در کاوش انجام برای
 مالی منابع تأمين شرط به و است موافق کل در پروژه اين با ايران، باستانی آثار

 دوره يک که کنم اشاره بايد. کرد خواهد تالش کاوش مجوز گرفتن برای نياز، مورد
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 برای ساله دو کاری کامل
 دالر هزار پنجاه تا چهل حدود به نياز ميدان اين در شناسی باستان های کاوش

 مجوز گرفتن و درخواست برای ای لحظه پنسيلوانيا دانشگاه موزه) ۴١(».دارد
. شد فرستاده ١٩٣٣ مه ٩ تاريخ در فيالدلفيا درخواست. دنکر درنگ ری در کاوش
 علمی های کاوش تمديد قابل مجوز« که بود کرده درخواست اشميت. اف اريک دکتر

 دشت در) رگا( ری شناسی باستان ميدان در سال پنج مدت برای شناسی باستان
 هنرهای های موزه فيالدلفيا، دانشگاه موزه نام به درخواست اين» .شود اعطا تهران
) ۴٢(»نيويورک در ايران شناسی باستان و هنر آمريکايی مؤسسه و بوستون زيبای

 امتياز اين«: دهد می اطالع چنين امتياز اين مورد در هارت. بود شده داده
 ويليام بيوه دانم می من که جايی تا »مهربان فرشته« دارد؛ »مهربانی مادرخوانده«

 هنرهای موزه که است ترتيب اين به» .است ايیفيالدلفي   ّ خي ر يک تامپسون بويس
 .شود می وارد ايران عرصه به بوستون زيبای

 خارجه امور وزارت از ١٩٣٣ آگوست ٢٠ تاريخ به ای نامه در رسمی موافقت
 پنج مدت به کاوش با وزرا هيأت«: بود آمده آن در که رسيد آمريکا سفارت به ايران
 در سرخ شفق روزنامه» .شود تمديد تواند می موافقت اين و است کرده موافقت سال

 دو تا يک از را ری در کاوش اشميت دکتر که داد گزارش ١٩٣۴ آوريل ٢٣ تاريخ
 دست به ها حفاری در ديگر اشيای و سکه تعدادی زمان آن از و کرده آغاز پيش هفته

 هم ٢۴ در. اند شده مشخص ها حفاری در نيز اسالمی دوره بناهای بقايای. آورده
 وقت چند از اشميت دکتر«: خورد می چشم به خبر اين روزنامه همان در ١٩٣۴

 گذشته، ماه طول در و است کرده آغاز ری در را شناسی باستان های کاوش پيش
 قبر سه گذشته روز چند طول در. اند شده کشف متعدد اشيای و سفالينه سکه، انبوهی

 بسيار تاريخی نظر از که دارد وجود هايی کاشی متعدد قطعات آنها در که شده يافت
 به تهران های روزنامه در ری در ها فعاليت عظيم حجم) ۴٣(».است توجه جالب
 گرفته کار به     ً بدوا   را کارگر سيصد اعزامی هيأت. است آمده ١٩٣۴ ژوئن ٢٧ تاريخ

 به آنها تعداد برداشت،    ِ فصل   در کارگران به نياز و شديد گرمای خاطر به ولی اند
 نظر بروک هورنی. اچ ويليام آمريکا، جديد وزيرمختار. است يافته کاهش فرن ١۶٠
 رسد می نظر به است، نشده پيدا ری در توجهی قابل چيز هنوز اينکه با که است داده
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 و سرخ شفق های روزنامه) ۴۴(».است راضی کار اين نتايج از« اشميت دکتر که
 توجه قابل مقادير از جدای که دادند گزارش ١٩٣۴ آگوست ١٠ تاريخ در کوشش
 دوره از نقره و طال سکه ۴٠٠ تا ٣٠٠ حدود سراميک، و سفال مانند قديمی اشيای
 به متعلق آن از بخشی که ظروفی مجموعه همراه به اسالم از پيش و اسالمی های
 شده يافت ها حفاری در اسالمی، دوره به متعلق برخی و است تاريخ از پيش دوره

 موری به اشميت که ای نامه در ری های يافته مورد در بيشتر اطالعات) ۴۵.(اند
 :شود می نمايان است نوشته

 
 ای منطقه در سلجوقی دوره زيبای آثار کاوش مشغول آرامش با ما ترتيب، اين به

ً تقريبا  . هستيم عبدالعظيم شاه های دامنه در غنی  های گودال درون از را ها يافته همه       
 ظروف آنجا در. ايم کرده پيدا اين به شبيه هايی مکان و فاضالب مجاری و زباله

 ای شده تکه تکه قطعات ها گودال باالی در بارها ولی اند، شده انداخته بدور شکسته
 به متعلق گودال يک البته. کنيم پيدا را آنها قطعات همه ايم توانسته سختی به و ايم يافته
 تعدادی مواقع، بيشتر در. است دهبو بخش رضايت بسيار که ايم يافته اسالمی دوره
 به توان می ترتيب اين به و. شوند می يافت اشيا همراه به طال و نقره مس، سکه

 سادگی به را ها يافته های گروه توان می پايان در. زد تخمين را اشيا تاريخ راحتی
 .کرد منظم

 تا لجوقیس و بويه آل عباسی، اموی، های دوره به متعلق که هايی يافته بر عالوه
 های اليه که ايم يافته پارتيان دوره به متعلق پرستشگاهی اند، بوده ها مغول زمان
 به مربوط آثاری حتی. است شده يافت آن در توجه جالب العاده فوق تاريخ از پيش
 مسحور مکانی ری مطالب، اين همه به توجه با. است شده يافت آن در نوسنگی دوره
 )۴۶.(است حفاری برای کننده

 
 اطالعات روزنامه. رسيد پايان به ١٩٣۴ اکتبر ١۵ در ری در ها حفاری اول فصل

 بين کشی قرعه طريق از ری های يافته که داد گزارش ١٩٣۴ نوامبر ١۵ تاريخ به
 دسامبر ۶ در جوان ايران ديگر، روزنامه. شدند تقسيم ايران دولت و آمريکايی هيأت

 روسيه مقصد به را ايران پيش روز ده همسرش و اشميت دکتر«: داد گزارش ١٩٣۴
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. کرد حرکت بيروت سمت به گذشته هفته شده يافت اشيای با مايلز آقای و کردند ترک
 باستان های کاوش برای اکتشافی مشترک هيأت از] نيز[ ناکس آقای و براينرد آقای

 شامل ری های يافته) ۴٧(».اند کرده حرکت بغداد راه از دوشنبه ری در شناسی
 از هايی نمونه ديگر، اشيای و ها سفالينه ها، سکه بناها، از شده جدا های سمتق«

 در اشميت که بود قرار) ۴٨(».هستند غيره و سلجوقی عباسی، دوره در اسالمی هنر
 کمی فقط حال، همين در. گيرد سر از را ری در کار تا برگردد ايران به ١٩٣۵ بهار
 ١٩٣۴ دسامبر ٢٣ تاريخ به ايران زنامهرو در همراهانش، و اشميت خروج از بعد

 تخت های کاوش يعنی ايران در آمريکا شناسی باستان های فعاليت مورد در ای مقاله
 دانشگاه وسيله به ری های حفاری و شيکاگو؛ دانشگاه وسيله به) بعد فصل( جمشيد

 خواننده مقاله اين در نويسنده. بود پوچ و معنی بی آن مطالب که شد منتشر پنسيلوانيا
 اسرار و بقايا کشف دنبال به غربيان که زمان اين در« که ساخت می مطمئن را

» .انديشد می خود آينده به داريوش، سرزمين هستند، ايرانيان درخشان روزهای
 که اين به توجه با که کند می بيان را عبارت اين آخر ماقبل پاراگراف در نويسنده

 هستند، ايرانی مقامات مداوم و مستقيم نظارت تحت ری در شناسی باستان های هيأت
 آنهاست، قانونی حق آنچه از غير ها، يافته از يک هيچ برداشت امکان آنها برای
 )۴٩.(ندارد وجود

 
 کاوش نتيجه در که دهد می گزارش ١٩٣۵ جوالی ٢٣ تاريخ در ايران روزنامه

 دست به سکه و ظرف شامل تاريخی اشيای توجهی قابل مقادير ری، در اشميت های
. بود قديمی اشيای و آثار از پر همچنان ری شناسی باستان ميدان) ۵٠.(است آمده

 فصل تعطيلی از پيش که دهد می گزارش ١٩٣۵ نوامبر ١۶ تاريخ در اطالعات
 کرده کشف ديگر اشيای و سکه سفالينه، انبوهی اکتشافی، هيأت« ها، کاوش اخير
 به متعلق تنگ يک از تصويری ١٩٣۶ رسپتامب ٢٠ در جهان ستاره) ۵١(».است
 سپتامبر ١٧ در. کرد منتشر بود شده يافت ری علی چشمه در که تاريخ از پيش دوره

 شده کشف ری در که اسالمی اوليه دوره به متعلق چراغی تصوير روزنامه همين در
. است توجه جالب بسيار قدمت و کيفيت، ساختار، لحاظ از چراغ اين. رسيد چاپ به
 به متعلق سفالی تنگ يک و کوزه يک از تصويری روزنامه اين در سپتامبر، ٢٣ در
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 باستان ميدان کشفيات از که شد چاپ بودند، شده تزئين طال با که اسالمی ميانی دوره
 )۵٢.(بودند ری شناسی

 
 اشميت »هيتلری خوی و خلق«

 
 اشميت ندهکن ناراحت رفتار مورد در بروک هورنی. اچ ويليام آمريکا، وزيرمختار

 ١٢ با و دارد کارگرانش با خشنی هيتلری رفتار اشميت دکتر«: دهد می گزارش
 چيزی ها نازی رفتار از که کرده حاکم آنها بر ديسيپلينی روز در کار ساعت ١۵تا

 مانند اشميت گويد می بروک هورنی) ۵٣(».ندارد کم فيزيکی خشونت اعمال جز
 بامداد ۴:١۵ از کاريشان روز که -  گرانشکار از رحمانه بی که است ی»دار برده«

 رفتار. است قدرناشناس آنها های تالش به نسبت و کشد می کار -  شود می آغاز
 هايی روش« کند می اضافه بروک هورنی. شد می تلقی »آلمانی حد از بيش« اشميت

 می نتيجه و» .باشند نداشته کاربرد اينجا در است ممکن دارند کاربرد آلمان در که
 به آلمانی افراد بکارگيری خاطر به ما علمی وجهه کنم اشاره بايد پايان در«: يردگ

) ۵۴(».است شده مخدوش شيکاگو و پنسيلوانيا های دانشگاه های فعاليت مدير عنوان
 و کند می دفاع ها آلمانی استخدام از ١٩٣۴ سپتامبر ٨ تاريخ به پاسخش در موری

 داشته را الزم صالحيت کار اين برای که هايیآمريکايي کردن پيدا امکان« گويد می
 و خشن رفتار به خود اشميت. وولسين و آپتون استثنای به البته ؛»نداشت وجود باشند،
 :نويسد می موری به ای نامه در او. کند می اشاره ايرانيان قبال در بدش

 
 و ردشوا کار اين. يابد می پايان ری در کاوش فصل اولين ،]١٩٣۴[ اکتبر ١۵ در

 معارف، وزير و گدار آندره آقای صادقانه کمک با نبرد اين. بود مبارزه مانند سراسر
 تا تالشی هيچ از ها زمين اين مالکان. رسيد پيروزی به حکمت خان اصغر علی آقای

 مخالفان. نکردند گذار فرو ها زمين اين از ما کردن بيرون برای ما کشتن سرحد
 ما اصلی روش. بودند قاجار يعنی قبلی حکومت دانخان از ستيز بيگانه چند اصلی،

 تاريخی مکان عنوان به خواستيم، می که را ری از بخشی هر که بود اين مقابله برای
. بگيريم را ها زمين اين در آنها صاحبان اقتصادی گذاری سرمايه جلوی و کنيم اعالم
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 در اکتشافی هيأت يتفعال از تواند نمی مالک باستانی، آثار قانون اساس بر بعالوه،
 قاجارها. شود می پرداخت او به واقعی خسارت فقط و کند جلوگيری تاريخی مکانی
 )۵۵.(بگذارند پا زير را قانون توانند نمی ولی کنند می غرغر

 
 مانند کسانی سوی از مردم با بدرفتاری و آن ميراث غارت و ايران به تجاوز ردپای
 خارجی سلطه و استثمار برای ابزاری نوانع به پهلوی حکومت نقش نيز و اشميت

 ادگل،.] اچ جورج[رابرت به ای نامه در اشميت. يافت توان می ها نوشته اين در را
 با که مشکالتی مورد در بيشتری اطالعات بوستون، زيبای هنرهای موزه مدير
 با مقابله در معارف وزير همکاری به و دهد می ارائه داشته محلی داران زمين
 بقايای در حفاری داران، زمين تأخير به توجه با«: کند می اشاره محلی های متمقاو

 من درخواست به بنا معارف وزارت البته. است نشده آغاز هنوز ترخان چال ساسانی
 بدون ما و است کرده معرفی ملی اماکن از يکی عنوان به را شناسی باستان ميدان اين

 زمين مهلت پايان از پس را کاوش های فعاليت توانيم می داران زمين مزاحمت
 فعاليت مورد در اشميت نامه همان در) ۵۶(».کنيم آغاز ديگر ماه يک يعنی داران،

 :گويد می سخن ری در شناسی باستان های يافته و ها
 

 شده »دولتی منطقه« از ديگری بخش آزمايش صرف ما مفيد زمان حال همين در
 می نظر به بار اين. يافتيم آن در را قديمی مسجدی های پايه پيش سال دو که است
 هايمان يافته ترين مهم و ايم يافته دست) مدرسه( مذهبی آموزشگاه يک به که رسد

 به الگو. است بوده تزيينی عناصر از انگيزی حيرت تنوع با گچی های لوح تاکنون
 يا احالو. است دهنده تکان آن تأثير ولی است؛ شده حکاکی شده پهن گچ در سادگی

. اند برگرفته در شوند می متصل صحن يک به که را ها اتاق از هايی قسمت ها کتيبه
 متوالی قطعات و ها بخش طول و دارند متر يک تا نيم بين ارتفاعی ها گچبری اين

ً واقعا   اشيا اين. است متر پانزده تا ده حدود  .هستند مناسب ها موزه برای      
 انتخاب پيش سال دو که ای منطقه در ای شده انتخاب نقطه به گروه ترتيب اين به

 مالک با سخت نبردی از پس و رفتند شود می ناميده »سلجوقی مرکز« و بوديم کرده
 که است روزی سومين اکنون. کردند آغاز را کار بود، قاجاری پير شاهزاده که زمين
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 امن به سلجوقی ظروف نوع ترين ظريف از نظير بی ظروفی و هستيم منطقه اين در
 درخشانی نتايج اضطراری حفاری اين. ايم يافته سلجوقی چندرنگ يا مينايی مشهور

 را منطقه اين بايد ترخان چال در کار شروع از قبل ما و داشت خواهد بر در
 .کنيم پاکسازی

 
 ١٩٣٧ سال اوايل در را خود فعاليت ری در اکتشافی هيأت شد گفته که گونه همان

 و بوستون زيبای هنرهای موزه يعنی آن حاميان که دبو زمانی اين و کرد تعطيل
 شيکاگو دانشگاه شناسی شرق مؤسسه با مشترک موافقت به پنسيلوانيا دانشگاه موزه
 مريام،. پی گوردون. شوند متمرکز جمشيد تخت در فعاليت بر تا بودند يافته دست

 ادامه: ک.ن( نيشابور در ها يافته تقسيم به تلگرامی در آمريکا، سفارت کاردار
 کامل رضايت با] نيشابور[ نيشاپور و ری های يافته تقسيم«: کند می اشاره) مطالب
 نيشابور) ۵٧(».اند شده ارسال ری های يافته و گرفت صورت آمريکايی طرف
 آنجا در نيويورک متروپوليتن هنر موزه که بود شناسی باستان های حفاری مهم ميدان

 .کرد می فعاليت
 

 فارس ابونصر، در متروپوليتن هنر موزه شناسی تانباس های کاوش
 

 باستان هيأت« فرستادن برای نيويورک متروپوليتن هنر موزه تصميم از هارت
 موسيو«: است چنين باره اين در او گزارش. »داد خبر فارس به کوچکی شناسی

 نزديکی در ابونصر تخت در کاوش مجوز کسب برای درخواستی تازگی به گدار
 است هخامنشی دوره به متعلق ميدانی ابونصر تخت. است کرده دريافت يدجمش تخت

 در مشکلی هيچ گدار موسيو. شد خواهد يافت آن در سنگ دوره از اشيايی       ً احتماال   که
 دريافته او که افزايد می هارت» .است نديده وزيران هيأت به درخواست اين ارائه
 کاهش به نياز نتيجه در ايران در حفاری برای متروپوليتن موزه درخواست که است

 پرهزينه حفاری« که است شده اين بر تصميم همچنين. است بوده کاوش های هزينه
 تعطيل ايران در اکتشافی کوچک هيأت نفع به شود انجام تيسفون در بود قرار که ای

 تاريخ به اطالعات روزنامه در متروپوليتن موزه درخواست با موافقت) ۵٨(».شود
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 وزيران هيأت معارف، وزارت درخواست به بنا«: بود شده گزارش ١٩٣٢ اکتبر ٣
 تخت در علمی های کاوش انجام برای نيويورک متروپوليتن هنر موزه پيشنهاد با

 رياست به شناختی باستان هيأتی تصميم، اين اتخاذ با. است کرده موافقت ابونصر
 اجازه ١٩٣٢ نوامبر ١٧ در) ۵٩(».رسيد خواهد ايران به زودی به آپتون آقای

 دو مدت به نظر مورد شناسی باستان ميدان در کاوش برای متروپوليتن به رسمی
 .شد داده سال

 
 به منطقه اين. است شده واقع فارس استان در شيراز شرق مايلی ده در ابونصر تخت

 سال در ساسانی منطقه اين که داشت وجود باور اين. شد انتخاب هرتسفلد پيشنهاد
 دوره از هايی يافته که رفت می اميد و است شده نابود اسالمی دوره ليهاو های

 از اطمينان اصل، در البته«: شود يافت آنجا در تر پيش های دوره حتی يا هخامنشی
 جلب خود به را جديد هيأت مدير توجه که است ساسانی دوره از زيادی اشيای يافتن
 با آمريکايی يک آپتون. ام جوزف ايران در متروپوليتن هيأت مدير» .است کرده

 مطالعات. بود مصر در شناسی باستان فعاليت تجربه سال چندين و موجه شخصيتی
 و مهم سهم ساسانی فرهنگ شود می گفته که بود؛ اسالمی هنر زمينه در      ً مشخصا   او

 نام به آمريکايی يک آپتون، همراهان. است داشته آن گيری شکل در تأثيرگذاری
 ويلکينسون نام به نگليسیا يک و هاوزر
 همه. کردند می همراهی نيز مصر در را متروپوليتن هيأت آنها دوی هر که بودند

ً مستقيما   و شدند وارد ايران به جنوب راه از آنها  مشورت با که رفتند ابونصر تخت به        
 خود تا رفت تهران به آپتون. بودند کرده ريزی برنامه آن در حفاری برای هرتسفلد

ً ا  شخص را  برای رسمی مجوز گرفتن اداری مراحل« نيز و کند معرفی مقامات به  
 ».کند تسريع را اعزامی هيأت کاوش

 
 های حفاری از مفيدی بسيار ديدار او       ً تصادفا  «: کرد سفر دامغان به سپس او

 آخرين بردن پايان به مشغول آنجا در اشميت دکتر که داشت دامغان در آمريکاييان
 موزه و فيالدلفيا موزه مشترک هيأت طرف از نمايندگی هب هايش فعاليت فصل

 تعدادی و کارآمد سرکارگر يک خود گروه از اشميت دکتر. بود پنسيلوانيا دانشگاه
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 عنوان به و رفته ابونصر تخت به تا کرد معرفی آپتون آقای به ديده آموزش کارگر
 )۶٠(».کنند فعاليت آنجا کارگر سيصد تا دويست برای آموزشی هسته

 
 کاری فصل«: دهد می گزارش را ابونصر تخت در کاوش فصل اولين نتيجه هارت

 به ها يافته و رسيد پايان به فصل اين قبل ماه اوايل در. شد آغاز دسامبر ١ حدود در
 صورت مه ٢٢ در يکباره به تقسيم. شوند تقسيم ايران دولت با تا شد منتقل تهران
. ام جوزف آقای سپس. يافت انتقال نيويورک به شده، بندی بسته موزه، سهم و گرفت
 های عکس آنچه. کرد ترک آمريکا قصد به را ايران هيأت، آمريکايی مدير آپتون،
 بود] اسالمی اوليه[ دوره آن های سفال از توجهی جالب مجموعه داد، می نشان آپتون

 وزهم برای که هايی يافته ديگر. بودند مناسب بسيار موزه در نمايش برای که
 تاقچه دو است؛ پارتيان اواخر يا ساسانيان دوره ابتدای به متعلق شئ دو ارزشمندند،

 اشيا اين. اند شده بازسازی متأخرتر ای دوره در است مشخص که شده گچبری پنجره
 به متعلق که اند گرفته قرار سياه سنگ برجسته نقش قطعات جزء ها، بندی تقسيم در

 بعدی های دوره در و شده صيقلی و حکاکی ظرافت به و هستند هخامنشيان دوره
 به آپتون« کند می اشاره هايی يافته چنين وجود با هارت) ۶١(».اند شده بازسازی

 کرده ريزی برنامه بعد سال پاييز در کار ادامه برای و ندارد بدی حس عنوان هيچ
 يکی انميد اين«: کند می ارائه ابونصر تخت از ای تاريخچه همچنين هارت» .است

 راه چون که بوده فارس -  کرمان روی کاروان راه در مناطق ترين پررونق از
 کشيده جنوب سمت به شيراز شهر بنای هنگام در هجری اول قرن اواخر در ديگری

 به اسالمی های سفالينه همه قدمت بنابراين. بود شده متروکه آن غربی بخش شده،
 در آپتون حقيقت در.) م ۶۴٢( گردد برمی ايران به اعراب حمله از پس اول قرن

 و بود عربی فرهنگ نمايانگر که يافت دست ای اليه به فقط هايش کاوش اول فصل
 شناسی باستان ميدان حواشی در حفاری به فقط« که دهد می توضيح آن درباره او

 ساسانی دوره از مانده باقی آثار به را او بايد ها کاوش بعدی فصل» .ايم پرداخته
 يکی زمانی که است ای»قلعه« در کاوش و حفاری فکر به او خصوص به. دبرسان

 ».است بوده متروکه کاروانی راه در نظامی های پايگاه ترين بزرگ از
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 مقامات بر مثبتی بسيار تأثير آپتون خود«: بود ديپلمات بسيار خود کار در آپتون
 دمدمی هرتسفلد اب خوبی روابط او. است داشته محققش همکاران و ايرانی رسمی
 خودی به مسئله اين. گويد می سخن او از آميزی ستايش تعابير با گدار و دارد مزاج
 اين در او بعدی های موفقيت به منجر تواند می که است مهمی دستاورد خود

 جوزف بازگشت از خبر ١٩٣٣ اکتبر ١٢ تاريخ به ايران روزنامه» .شود سرزمين
 گزارش برخالف. داد ابونصر تخت در ها حفاری اومتد هدف با ايران به آپتون. ام

 همان در اطالعات روزنامه ميدان، اين در اول فصل های يافته مورد در هارت
 ولی است، نشده يافت ميدان اين در توجهی قابل شئ هيچ هنوز«: نويسد می تاريخ
 در یتاريخ مهم های يافته به دستيابی که دارند وجود ای اميدوارکننده های نشانه
 های يافته از همچنين تهران های روزنامه» .کنند می محتمل را ها کاوش بعدی فصل
 )۶٢).(بعد فصل: ک.ن. (دادند خبر جمشيد تخت صفحه در مهمی

 
. شد منتشر بعدی های يافته تقسيم خبر ١٩٣۴ ژوئن ٢٢ تاريخ به کوشش روزنامه در
 دولت و اکتشافی هيأت بين متقسي برای ابونصر تخت های يافته که بود آمده خبر در

 نويسد می گزارش اين بر شرحی در بروک هورنی. اند شده منتقل تهران به ايران
 خود رضايت و بازگشتند تهران به سرعت به پيش روز چند« دستيارش دو و آپتون

 ها يافته اين از برخی) ۶٣(».داشتند ابراز دولتی مقامات دست به ها يافته تقسيم از را
 در که طور همان. شد گذاشته نمايش به نيويورک متروپوليتن هنر موزه در نهايت در

 در شده داده نمايش اشيای است، آمده ١٩٣۵ آوريل ١٢ تاريخ به ايران روزنامه
 سال که بود برنزی عجيب اشيای و جواهرات خاص، هايی گلدان« شامل موزه

 ميان در» .بود دهش يافت شيراز حوالی در ابونصر] تخت[ قصر در هيأتی گذشته
 ساسانی دوره لعابی غير های گلدان از کامل مجموعه« يک شده، داده نمايش اشيای

 فرد به منحصر شمعدان يک... نداشته مشابهی متروپوليتن هنر موزه در تاکنون که
 ميان در مسی و برنزی های چنگال و کارد نيز و ساسانی دوره به متعلق برنزی

: اند شده گذاشته نمايش به نيز مهره ۵٠٠ حدود» .است شده ديده نمايشگاه های يافته
 حک ايرانی مقامات های تنه نيم از کوچکی تصاوير ها مهره اين از برخی روی بر«

 ديگر، برخی روی بر. دارند بزرگ های کاله و سنگين های گوشواره که است شده
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 ديگر های يافته ».است کرده اشاره فرد هر عنوان و نام به که شده حک هايی نوشته
 شامل هفتم قرن به متعلق طال از شده ساخته اشيای جواهرات، شامل شده داده نمايش

 مرواريدهای با بزرگ گوشواره دو و بينی های حلقه و دکمه گردنبند، آويز گوشواره،
 لوکس زينتی اشيای ديگر و گرد کوچک جام يک شامل نقره اشيای. هستند نظير بی

 نداشت تعجبی کند اضافه توانست می بروک هورنی باال، رشگزا در) ۶۴(».هستند
 از سرعت به« همراهش هيأت و آپتون و منتقل ايران از سرعت به اشيا اين که

 تخت که کرد اعالم متروپوليتن موزه ها، يافته اين وجود با» .شدند خارج تهران
 شناسی تانباس ميدان اين در کاوش چون شد؛ تخليه فعاليت سال سه از پس ابونصر

 قبلی های گزارش که آن وجود با بعالوه،» .نداشت بر در آميزی موفقيت نتايج«
 های کاوش اندک نتايج خاطر به« گويد می اکنون او بود، رضايت از حاکی آپتون

ً تقريبا   شد، انجام هرتسفلد پرفسور توصيه به که شيراز  )۶۵(».است شده دلسرد       
 

 

 ١٩۴٠ تا ١٩٣۵ خراسان، ،نيشابور در متروپوليتن موزه کاوش
 

 برای متروپوليتن هنر موزه درخواست با فروغی دمحمعلی کابينه ،١٩٣۵ آوريل در
 شناخته ملی آثار جزء که خراسان در نيشابور نزديکی در واقع تل چهار در کاوش

 شادياخ آهنگران، ارسالن، آلپ: از بود عبارت تل چهار اين. کرد موافقت بودند شده
 داد خبر چايلدز ريوز. جی آمريکا سفارت کاردار به را خود موافقت ارگد. اسم بی و
 ميدان هيچ که بگويم بايد] نيشابور[ نيشاپور در ميدان اين بودن پربار مورد در«

 اندازه به ايرانی و عرب قديم دانان جغرافی که ندارد وجود ايران در شناسی باستان
 قبل اندازه به او همکاران و آپتون البته، )۶۶(».باشند کرده تهيه نقشه آن از شهر اين

 »مثبت نتايج« به رسيدن تا ها کاوش شروع زمان از که نگرانند و نيستند مشتاق
 خوش ها موزه امنای هيأت اعضای مذاق به مسئله اين و بکشد طول زيادی زمان
 .نيايد

 آنچنان جنتاي. شد حاصل درخشانی نتايج ،١٩٣۵ تابستان در نيشابور در کار شروع با
 تا ها يافته به مربوط اخبار که داشتند تأکيد« او گروه و آپتون که بود توجه جالب
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 گزارش همان در بروک هورنی) ۶٧(».نشوند منتشر نديده مناسب موزه که زمانی
 :کند می مطرح را بيشتری جزئيات

 
 با. درفتن نيشابور به اوليه های زنی گمانه برای هيأت عضو سه تابستان، اوايل در

 اتاق تعدادی کشف از پيش تا زنی، گمانه نتايج از آنها بينی خوش و رضايت به توجه
 ها اتاق اين. بودند نکرده چندانی کاوش و حفاری سلجوقی، دوره به متعلق سقف بدون

 هيچ و بود؛ شده تزئين سلجوقی دوره خاص فرد به منحصر و زيبا های بری گچ با
 .نبود تکراری ها بری گچ اين نگارهای و نقش از يک

 
 بود پوشانده را آنها روی که ُ   خ لی و خاک و کشف کامل بطور زمان آن تا اتاق دو تنها

 مقبره يک وجود از نشان اتاق دو اين که است اين بر عقيده و بودند؛ شده تخليه
 فيلسوف بسطامی، بايزيد مقبره به حدودی تا آنها نقشه و تزئينات و دارند؛ بزرگ

 .است سلجوقی دوران به متعلق البته هم آن که دارد؛ هتشبا مشهور،
 
 اعضای است، مانده باقی فصل اين در کار ادامه برای که کمی زمان به توجه با

 تهران به آورد، شد می که هرچه واقع در و گچبری آثار از پر کاميون دو با هيأت
 آنجا در را خود کار های ميدان و ها کارگاه تا رفت خواهند شيراز به آنها. اند آمده

 اين. يابند دست ها يافته از متعادلی سهم به که اميدوارند بازگشت در و کنند؛ تعطيل
 تاکنون متروپوليتن موزه در آنها مشابه که هستند اشيايی از هايی نمونه ها يافته

 .است نبوده موجود
 

 گزارش روکب هورنی. شد تقسيم نيشابور، در کاوش فصل اولين های يافته بعد، کمی
 تقسيم که کردند يادآوری من به امروز متروپوليتن هنر موزه نمايندگان«: دهد می

 يافته. است بوده بخش رضايت و شده تکميل نيشابور شناسی باستان ميدان های يافته
 های نمونه آنها که يافتم اطالع من ولی بود، کوچک اندازه نظر از هيأت اين های

 من به بودند ها کاوش مسئول که جوانی مردان... است سلجوقی دوره از خوبی
 سر از را ها فعاليت و برگشته ايران به مارس ماه ابتدای در اميدوارند که دادند اطالع
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 باستان هيأت که داد اطالع ١٩٣۶ دسامبر ٢ تاريخ در ايران روزنامه) ۶٨(».گيرند
 منطقه آن در را شکاو نيشابور، به متروپوليتن موزه طرف از شده فرستاده شناسی

 سلجوقی های بازمانده و قديمی های سفالينه شامل باارزشی اشيای و رسانده اتمام به
 تهران، به ارسال برای معارف وزارت نماينده حضور با ها يافته. اند کرده کشف
 برای وطن به بازگشت راه در هيأت. شدند موم و مهر و بندی بسته تقسيمشان، مکان

 به ۶١ تلگرام در که گونه همان« کند می بيان مريام) ۶٩.(بود ماهه شش استراحتی
 مشکلی هيچ بدون نيشابور و ری های يافته تقسيم است، آمده ١٩٣۶ دسامبر ٨ تاريخ

 ».رسيد پايان به
 

 در. بود پربرکت نيويورک موزه برای اندازه همان به آنها تقسيم و بعدی های يافته
 از پس و برد پايان به ايران در را هايش کاوش فصل نهمين متروپوليتن موزه ١٩۴٠

 ترک از قبل آپتون. کردند ترک را ايران او تيم و آپتون ها يافته سری آخرين تقسيم
 مطرح نيشابور در حفاری برای متروپوليتن مجوز تمديد برای درخواستی ايران
 نسبت چه اگر انگرت،. اچ ون. سی آمريکا، سفارت کاردار محاسبات اساس بر. کرد

 قول آپتون به اما نبود، مطمئن چندان جنگ طول در حفاری و کاوش ادامه به
ً قويا   من«: کرد اضافه و داد همکاری  به را خود تالش همه بايد ما که کنم می احساس     

 کنيم دفاع نيشابور شناسی باستان ميدان در متروپوليتن موزه حقوق از تا گيريم کار
 )٧٠(».شد خواهد داده ها روس يا ها آلمان به امتياز اين زياد خيلی احتمال به وگرنه

 
 سه. کند می ارائه ايران در متروپوليتن موزه های فعاليت از کوتاهی تاريخچه انگرت

 گذشت شيراز نزديکی در ابونصر تخت در حفاری به موزه، های فعاليت اول فصل
. يافت اختصاص نيشابور در کاوش به) شد آغاز ١٩٣۵ از که( آخر فصل شش و

 شده واقع خيام عمر مقبره نزديکی در و مشهد اصلی راه سر بر خراسان در نيشابور
 :دهد می ادامه انگرت. است
 که( ويلکينسون. کی چارلز و هاوزر والتر آپتون،. ام جوزف آقايان را ها کاوش اين

 سيارب انواع کشف به منجر نيشابور در آنها کار. اند داده انجام) است انگلستان تبعه
 شهر که زمانی يعنی. گرديد ميالد از بعد ١٠ و ٩ ،٨ قرون های سفالينه از نادری
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 آسيای اروپا، بين تجاری شاهراه) بود شده گذاری پايه پيش سال ١۶٠٠ حدود که(
 دست به ها حفاری در که ظريفی لعابی های سفال. است بوده چين و هند مرکزی،

 بوده اسالمی هنر اوليه مراکز ترين بزرگ از یيک نيشابور که دهند می نشان اند آمده
 بی آمريکا در است آمده فراهم نيويورک متروپوليتن موزه در که ای مجموعه و است
 .است نظير

 
 همين در و گچ روی بر هايی حکاکی و ها گچبری و الواح همچنين مکان اين در

 ديوارهای ترين ديمیق ديوارها اين. اند شده يافت رنگ با شده نقاشی ديوارهای اواخر
 آثار بقايای ميان از سکه تعدادی. اند شده يافت ايران در که هستند اسالمی شده نقاشی
 .هستند ميالد از پس ١٢ تا ٨ قرون به متعلق آثار اين دهند می نشان که اند شده يافت

 
 و ١٩٣٩( آخر فصل دو اصلی های يافته که داد اطالع من به همچنين آپتون آقای

. اند شده کاوش ويلکينسون آقای مديريت با که هستند، بنا مجموعه دو شامل) ١٩۴٠
 حداقل ديوار اين قطعات برخی در. است شده نقاشی ديوارهای با حمامی آنها از يکی
 ی»مدرسه« ديگر بنای. است رفته کار به شده آميزی رنگ گچ مختلف اليه سی

 که دارد هايی صحن و معمولی های اتاق که است مسجدی       ً احتماال   يا قديمی اسالمی
 ولی است؛ نشده کامل هنوز بناها اين مطالعه. است بناهايی چنين مخصوص
 ديگر ديوارهای همه. اند شده يافت ها اتاق اين از يکی در چندرنگ گچی ديوارهای

 به ديگری مشابه نمونه و تهران موزه به بزرگ لوح يک. اند شده آميزی رنگ نيز
 از بزرگی مجموعه ها، آميزی رنگ اين کنار در. است شده منتقل نيويورک موزه

 های مجموعه به -  آن از قبل يا دهم قرن به متعلق -  شيشه و) لعابی سفال( سراميک
 .اند شده يافت جديدی انواع گروه هر در و است شده اضافه پيشين فصول

 
 آقای«: يافت می هادام راحتی به ايران دولت و متروپوليتن بين ها يافته اين همه تقسيم
 بين ها يافته تقسيم و اند داشته ايرانی مقامات با را برخورد بهترين دستيارانش و آپتون
 مشکلی ترين کوچک بدون همواره نيويورک موزه و] باستان ايران[ تهران موزه

 بوده کاوش ادامه نگران متروپوليتن که است تعجب جای» .است گرفته صورت
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 سال سه مدت به متروپوليتن امتياز تمديد با وزيران هيأت ١٩۴٠اکتبر ٢١ در. است
 )٧١.(کرد موافقت ١٩۴١ فوريه از ديگر

 
 پست از تهران در آمريکا سفارت پنسيلوانيا، و شيکاگو های موزه مورد در

 استفاده نيويورک و تهران بين مراسالت فرستادن برای راهی عنوان به ديپلماتيک
 به آپتون طرف از قوانين عادی روند از خارج شده موم و مهر ای نامه    ً مثال  . کرد می

 خاور امور بخش در مشکالتی موضوع اين. شد فرستاده نيويورک متروپوليتن
 ۴ تاريخ در موری به ای نامه در انگرت. کرد ايجاد خارجه امور وزارت نزديک

 وجهت با پرسيد من از نيويورک متروپوليتن موزه از آپتون«: نويسد می ١٩٣٧ ژوئن
     ً کامال   صوتی به -  دارد امکان آيا است نامطمئن بسيار پستی خدمات که اين به

 او به من کنم؟ ارسال] سفارت مراسالت[ پيوست به را او های نامه من -  استثنايی
 به ناراحتی با موری) ٧٢(».دهم قول توانم نمی ولی کرد خواهم پيگيری که گفتم

 ١٧ فصل ٢۵ بخش از جی افپاراگر خواهم می« کرد، يادآوری انگرت
 وقتی کند می بيان که شوم يادآور شما به را ديپلماتيک مقامات های دستورالعمل

 امضای و شده باز بايد ها نامه آيد، می پيش بازرگانی های نامه در استثنايی موارد
 خارجی های پاکت مهر که آن وجود با. شود درج نامه متن حاشيه در مسئول مدير
 بود، شده گشوده بودند، شده ارسال شما ١٩٣٧ ژوئن ۴ نامه با که تونآپ نامه حامل
 تقاضا پست واحد از من البته. داشتند قرار شده موم و مهر های پاکت در ها نامه خود

 روی را متروپوليتن هنر موزه آدرس و گذاشته پاکت در را ها نامه که کرد خواهم
 ايد کرده روشن آپتون برای     ً کامال   را مطلب شما که ندارم شکی من. کنند درج پاکت

 فرستادن برای او و بوده استثنايی بسيار موقعيتی شما طرف از ها نامه اين پذيرش که
 پست از استفاده ولی) ٧٣(».ندارد را ما ديپلماتيک پست از استفاده اجازه هايش نامه

 توجه با« :نوشت زمينه اين در انگرت. يافت ادامه متروپوليتن موزه برای ديپلماتيک
 از ديماند. اس مورايس دکتر آدرس به ای نامه پاکت من آپتون، آقای درخواست به

 باستان مسائل مورد در نقشه و نگاتيو تعدادی حامل که نيويورک متروپوليتن موزه
 کار نامه طريق از آنها فرستادن فعلی شرايط در ولی. کنم می ارسال است شناسی

 خاور امور بخش در نامه اگر بود خواهد سپاسگزار اربسي آپتون آقای. نيست مطمئنی
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 ٢١ در) ٧۴(».بيايد آن دريافت برای موزه طرف از فردی تا بماند باقی نزديک
. داشت اعالم موری به را متروپوليتن هنر موزه تشکر مراتب آپتون ١٩۴١ فوريه

 مبذول نايرا در ما کار زمينه در همواره شما بخش که توجهی و لطف از      ً عميقا   ما«
 )٧۵(».سپاسگزاريم است داشته

 
 ١٩٣۶ تا ١٩٣١ ايران، در استين – هاروارد اکتشافی هيأت

 
 در شناسی باستان های فعاليت به مند عالقه بوستون فاگ موزه و هاروارد دانشگاه

 در آنها دليل همين به و شوند خارج چين از بود شده خواسته آنها از اما بودند، چين
 به ای نامه در لوول الرنس. ای هاروارد، دانشگاه رئيس. بودند ايران به ورود انديشه
: نويسد می کاسل. آر ويليام خارجه، امور وزير معاون به ١٩٣١ ژوئن ٩ تاريخ

 در آمريکا سفارت توجه و کرده لطف خارجه امور وزارت پيش سال يک حدود«
 تحقيقات به واستخ می هاروارد دانشگاه طرف از که -  استين اورل سر به را پکن

 بود، انگلستان تبعه او که اين به توجه با. کرد جلب -  بپردازد چين در شناسی باستان
 حمايت او از هم آمريکا سفارت اما گرفت، انگلستان سفارت از را اش اوليه کمک
 تنگ با کشورشان در شناسی باستان فعاليت هرگونه به نسبت ها چينی متأسفانه. کرد

 .اند کرده باطل کار برای را او مجوز و کنند می برخورد نظری
 

 در انگلستان سفارت و است ايران جنوب به خود محققان انتقال درصدد او اکنون
 امور وزارت از که است آن نامه اين نوشتن علت. اوست با همکاری آماده ايران

 به ،داشت وجود چين در آنچه شبيه هايی کمک ارائه به مند عالقه آيا بپرسم خارجه
 پاسخ در کاسل) ٧۶(».شد خواهد آغاز زمستان از او های فعاليت خير؟ يا هستند او
 همان که شد خواهيم خوشحال بسيار نيز ما«: نويسد می ژوئن ١١ تاريخ در لوول به

 ارائه او به ايران در کرده، می استين اورل سر به چين در ما سفارت که هايی کمک
 به سفارت جانبه همه کمک شامل تهران در رتها به کاسل دستورالعمل» .دهيم

 :بود هاروارد طرف از اعزامی هيأت
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 تکيه انگليسی مسئوالن و مقامات دفاتر های کمک به عمده طور به هيأت که حالی در
 و آمريکا دولت ديپلماتيک کمک و حمايت که کنند می احساس آن حاميان است، کرده

 .است اهميت ئزحا پروژه، به ايران دولت آن، طريق از
 

 سعی نهايت ايران در وزارتخانه اين مقامات که است اميدوار خارجه امور وزارت
 با زمينه اين در که کند می توصيه و بنمايند هيأت به مناسب کمک ارائه در را خود

 )٧٧.(کنند همکاری خود گليسیکنند ان همکاری خود انگليسی همتايان
 

. آورد دست به توان می تهران های روزنامه از را استين هيأت زمينه در اطالعات
 های چهره از يکی که دهد می گزارش ١٩٣٢ اکتبر ٣ تاريخ به اطالعات روزنامه
 باستان های فعاليت که دارد قصد استين، اورل سر انگلستان، معروف فرهنگی
 سال در که کند می اشاره روزنامه اين. گيرد سر از را فارس خليج منطقه در شناسی

 کرده دريافت تحقيقاتی کار برای ايران دولت از مشابهی مجوز اورل سر آن، از بلق
 از استين اورل سر کار«: است صورت اين به خبر اين مورد در هارت شرح. بود

 نيامده تهران به    ً اصال   گذشته سال يک طول در او و است هاروارد دانشگاه طرف
 خوش ايرانی مقامات مذاق به دگوي می گدار موسيو که طور آن مسئله اين. است
 دارد او هيأت اهداف مورد در اطالعاتی نزديک خاور امور بخش اگر. است نيامده

 همچنان اورل سر اگر خصوص به ست، آنها دانستن به مند عالقه بسيار سفارت
 زمانی تا را هايش تالش او کنم می فکر. کند خودداری تهران به آمدن از بخواهد

 بوده سند دره تا النهرين بين از که را ای تاريخی بازرگانی راه که داد خواهد ادامه
 روزنامه خبرنگار. کرد پيدا ادامه ١٩٣۶ سال پايان تا ها کاوش) ٧٨(».کند پيدا است

 معروف شناس باستان که داد گزارش ١٩٣۶ مه ١٨ تاريخ در لرستان در اطالعات
 از پس معارف، وزارت نماينده کريمی، بهمن همراه به که استين اورل سر انگليسی،
 راه سر بر شناسی، باستان مطالعات به ايران غرب و جنوب در ماه هفت گذراندن
 ١١ تاريخ به ايران روزنامه) ٧٩.(است کرده توقف الشتر در کرمانشاه و هرسين
 و شيراز در گذشته ماه ١٨ مدت در استين اورل سر که داد گزارش ١٩٣۶ دسامبر
 معارف، وزير نماينده سفرها اين همه در. است پرداخته کاوش به] اروميه[ رضاييه
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 استين اورل سر که دهد می گزارش روزنامه. کرد می همراهی را او کريمی بهمن
 پس او» .است کرده کشف هستند تاريخی اهميت دارای که را ذيقيمت اشيای انبوهی«
 )٨٠.(بازگشت لندن به ها کاوش اين از
 

 توضيح »قيمتی اشيای« اين مورد در کرد منتشر ١٩۴٠ سال رد که کتابی در استين
 بسيار رويکرد که عامه،] فوائد[ امور وزارت های ريزی برنامه با من«: داد

 و تحقيق برای که هايی يافته همه نمايش برای موقت مجوز داشتند ای صميمانه
 آينده در آثار اين که شرط اين به البته. يافتم بريتانيا ملی موزه در ام آورده گرد مطالعه

    ً عمال   سخاوتمندانه امتياز اين. شوند تقسيم بخش دو به باستانی آثار قانون اساس بر
 فداکار و هنرمند دوست توسط شده يافت اشيای همه توصيف و تحليل برای را زمينه

 هيأت از من. آورد می فراهم ،.ای. بی. او عنوان صاحب اندروز،. اچ فرد آقای من
 من به متعلق اشيای نيمه برای       ً متقابال   که سپاسگزارم بسيار بريتانيا ملی هموز امنای
 محافظت ارزشمند مجموعه اين از تا اند گرفته نظر در پوند ٣٠٠ مبلغ به ای هزينه

 از هيأت های هزينه همه که دليل اين به سپاسگزارم هزينه کمک اين از من. کنند
 کرده ثبت استين آنچه به توجه با) ٨١(».ام کرده پرداخت خود را کاوش هزينه جمله

 نماينده بعالوه. بود نشده تقسيم اشياء اين هنوز ١٩۴٠ يعنی بعد سال چهار تا است،
 اين همه که رسد می نظر به. بود نشده تعيين هنوز لندن در ها يافته تقسيم برای ايران
 .درآمد انگلستان موزه مالکيت به ها يافته

  
 

 ايران در فرانسه شناسی باستان و گدار
 
 امتياز از فرانسه دولت شد امضا ١٩٢٧ اکتبر ١٨ تاريخ در که ای نامه موافقت با

 يک ايران دولت که شد قرار عوض در و کشيد دست شناسی باستان زمينه در خود
 سال پنج قرارداد اين مدت. کند موزه و کتابخانه باستانی، آثار مديرکل را فرانسوی

 يا فرد همان قرارداد تمديد درخواست ايران دولت که بود نممک آن از پس و بود
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 مجلس ١٩٢٨ آوريل ٢٩ در. بدهد مجلس به را ديگری فرانسوی دانشمند استخدام
 ٣ در. شد امضا ١٩٢٨ نوامبر ١٨ در او قرارداد و داد رأی گدار آندره استخدام به

. داد رأی گردي سال پنج مدت برای گدار قرارداد تمديد به مجلس ١٩٣٣ دسامبر
 تمديد مورد در ديگری چيز مثبت نظرات جز من«: گيرد می نتيجه وادزورث

 اعم - گدار آقای با من روابط. ام نشنيده او احترام شايسته مقام و دانشمند اين استخدام
 با او که دانم می من. است بوده بخش رضايت و دوستانه -  اداری و شخصی از

 مارس ١٢ در) ٨٢(».است موافق ايران در شناسی باستان های فعاليت تمديد
 که داد می اختيار معارف وزير به که رساند تصويب به قانونی مجلس ،١٩٣٩
 کند می بيان قانون اين مقدمه. کند تمديد ديگر سال پنج برای را گدار آندره قرارداد

   ً مال  کا او کار و رسانده انجام به را قراردادش مفاد همه وفادارانه« گدار موسيو که
 اشاره همچنين انگرت. »است ضروری او مجدد حضور. است بوده بخش رضايت

 موسيو آميز موفقيت کار وجود با که شنيدم غيررسمی مقامی از من«: کند می
 نشود بازسازی مناسب موقع در فرانسه و ايران بين ديپلماتيک روابط اگر گدار،

 تقسيم در ايرانی طرف مايندهن گدار) ٨٣(».شد نخواهد تمديد گدار موسيو قرارداد
 کاردار با گفتگويی در اسميت بيمنت مايرون. بود آمريکايی های هيأت های يافته

ً نهايتا   گدار که کرد اشاره مريام. پی گوردون آمريکا، سفارت  وفادار فرانسه به       
 فرانسه دولت قبال در تعهداتش و است فرانسه سفارت رسمی مقام گدار«: است

 در وقتی تا او که آن وجود با. است ايران دولت قبال در او تمالیاح تعهدات ورای
 در همچنان کند، نمی دريافت فرانسه دولت از حقوقی است ايران دولت استخدام
 او بازنشستگی برای گذراند می ايران در که سالی هر و است فرانسه دولت خدمت

 توجهی شايان متخد گدار که بود باور اين بر اسميت» .شود می محسوب سال دو
 باستان های ميدان بهترين« گدار کمک با که اين نيز و بود کرده ارائه فرانسه به

ً عموما   فرانسويان. اند شده داده اختصاص فرانسويان به ايران شناسی  سراغ به      
 به آنها شوش، ميدان مثل کنند، کاری چنين اگر ولی روند نمی بزرگ های ميدان
ً مشخصا   آنها البته. کنند می کار هزينه اقلحد با و کند يعنی خود روش  ميدان به      
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 اين. هستند قديمی اشيای از پر ولی کوچک اندازه نظر از که دارند عالقه هايی
 شدند شناسايی وقتی ولی کنند؛ می شناسايی باستانی آثار دالالن      ً معموال   را ها مکان

 واگذار -  فرانسوی فقط و -  فرانسوی هيأت به ميدان و شوند می زده کنار دالالن
 )٨۴(».شود می

 
 تقسيم ايران، دولت و فرانسوی شناسی باستان هيأت بين نامه موافقت به توجه با

 برای دولت. گرفت می صورت باستانی آثار جديد قانون طبق بر شوش های يافته
 و معارف قبلی وزير شيبانی، الملک وحيد - بازرس دو ها يافته تقسيم بر نظارت
 باستان با که رفتاری. رفتند شوش به بالفاصله که گرفت نظر در – دهرتسفل ارنست
 دولتی بازرس دو. بود تحقيرآميز شدت به شد او هندی دستيار و فرانسوی شناس
. گرفتند می تحويل بالفاصله شد می يافته که شيئی هر و بودند آنها همراه پيوسته

 می آنها به را شناسان انباست دسترسی جلوی و برده انباری به را اشيا بازرسان
 باستان با دارد ترديد او که گفت موگراس موسيو« فرانسه، وزيرمختار. گرفتند

 باستان با که آور شرم روش همين به) صددروازه( دامغان در هم آمريکايی شناسان
 تهران به دامغان چون شود، برخورد شده، رفتار شوش در فرانسوی شناسان
 )٨۵(».نيست سختگير آن مورد در چندان ايران دولت و است نزديک

 
 باستان موقعيت تحکيم باعث فرانسه جديد وزيرمختار عنوان به پوزی ژان انتخاب
 برتری از فرانسه جديد وزيرمختار. است شده ايران در فرانسه فرهنگی و شناسی

 خوش بروک هورنی مذاق به که گفت سخن دستاوردهايش و فرهنگ در کشورش
 در گدار دستاوردهای مورد در ديگران و من به بار چندين تاروزيرمخ«: نيامد

 در فرانسوی هيأت بزرگداشت برای موقعيتی هر از و گفت سخن ايران و افغانستان
 استفاده فرانسويان های فعاليت از مهم اثری عنوان به آن معرفی و شوش

 های ميدان سر بر فرانسويان و آمريکاييان بين رقابت ١٩٣۵ در) ٨۶(».کرد
: کند می اضافه گزارش همان در بروک هورنی. گرفت شدت شناسی باستان
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 شناسی شرق مؤسسه به که جديدی امتياز تصويب از جلوگيری در گدار شکست«
 فرهنگی موقعيت به شک بی] پنج فصل. ک.ن[ است شده داده جمشيد تخت در

 تهران هب جديد وزيرمختار که است آشکار و است زده لطمه ايران در فرانسه
 وجود با که کنم اشاره است جالب. کند پر را شده ايجاد خأل اين تا است شده فرستاده

 ايران، در فرانسويان فرهنگی عاليق افزايش بر مبنی فرانسه سفارت آشکار هدف
 نشده حاصل آنها برای عامه فوائد وزارت از خارج توجهی قابل پيشرفت تاکنون

 ».است
 

 باستان های فعاليت با فرانسه خصومت مورد در شتربي توضيح به بروک هورنی
 به زيادی های گزارش در تاکنون من«: پردازد می ايران در آمريکاييان شناسی
 اعطای و هرتسفلد دکتر با باستانی آثار فرانسوی مدير گدار، آندره اخير مخالفت

 يشرفتپ اثنای در من. ام کرده اشاره شيکاگو شناسی شرق مؤسسه به مجدد امتياز
 اجرای گدار آندره هدف که باورم اين بر هم هنوز و شدم متقاعد طوالنی مذاکرات

 شناسان باستان دست به جمشيد تخت های کاوش انجام به منجر که بود ای نقشه
 فرانسويانی طرف از يا لوور موزه مستقيم] گان[نمايند طريق از يا شود؛ فرانسوی

 باستان های هيأت موفقيت که است آشکار. ندبود عامه فوائد وزارت استخدام در که
 به منجر عنوان هيچ به آمريکايی شناسی

 برای ديپلماتيکی ابزار هيچ از فرانسه وزيرمختار. است نشده فرانسويان رضايت
 در بار چندين و کند نمی فروگذار فرانسويان شناسی باستان های قابليت از تقدير

 شناسی باستان فعاليت ترين مهم وانعن به شوش های کاوش مورد در من حضور
 نامحسوس و ظريف فرهنگی هجوم وجود با... است گفته سخن ايران کل در

ً تقريبا   خصومت و ايران جنوب به فرانسويان  آندره و فرانسه وزيرمختار پرده بی       
 فعاليت ادامه به که رسد می نظر به آمريکايی، شناسی باستان های هيأت با گدار
 سال در لرستان و ری جمشيد، تخت در شناسی باستان ريکايیآم هيأت سه های

 اگر. نباشد اطمينانی چندان] اشميت اريک[ اجرايی مدير يک مديريت تحت ١٩٣۶
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 از به منجر است ممکن بورزند اصرار حاضر های برنامه ادامه بر مؤسسات اين
 اجرا الح در شناسی باستان کاوش ترين مهم که شود جمشيد تخت امتياز دادن دست

 )٨٧(».است ايران در
 
 شناسی باستان امتياز دو اعطای به منجر شد اشاره باال در که فرانسويان »هجوم«

 هشتاد و صد در واقع فارس استان در کازرون و شاهپور در فرانسويان به ديگر
 پنج به فرانسويان امتيازات کل جديد امتياز دو اين با. گرديد جمشيد تخت کيلومتری

 دو. بود نهاوند و کاشان شوش، در کاوش به مربوط ديگر امتياز سه. درسي عدد
 هورنی. بود شده داده لوور موزه نماينده کرشمن. ام به جديد شناسی باستان ميدان

 به شاهپور«: نوشت کند مخفی را خود حسادت توانست می سختی به که بروک
 از هايی کرهپي شهر شرقی شمال در. است مشهور اش باستانی بقايای خاطر

 والرين از العاده فوق ای پيکره همچنين. دارند قرار دوم بهمن و اول بهمن شاهپور،
 شاهپور شهر. شود می ديده است زده زانو شاهپور مقابل در که روم امپراطور

 ساسانيان زمان در شهر اين. شد ويران مقدونی اسکندر فرمان به جمشيد تخت مانند
 )٨٨(».شد ويران      ً مجددا   اعراب حمله با و بازسازی

 که بود اين در النهرين بين و ايران شناسی باستان های ميدان بين تفاوت ترين مهم
 انگليسی، - آمريکايی مشترک های هيأت حضور بدون آمريکاييها، فقط ايران در

 ،]عراق بر انگلستان[ قيمومت دوره ابتدای از مقابل، در. کردند می فعاليت
 بين شناسی باستان زمينه در انگليسی مؤسسات شارکتم با آمريکايی مؤسسات

 آمريکاييان. بود دوسويه و سودمند رابطه يک اين«: کردند می فعاليت النهرين
 نفوذ و اوليه نيروهای موارد بيشتر در انگليسيان و کردند می فراهم را الزم سرمايه

 پس که کاوش اول هيأت دو حقيقت در. داشتند دست در را عراقی مقامات ميان در
: بودند آمريکاييها و ها انگليسی همکاری نتيجه شدند فرستاده عراق به جنگ از
 موزه و اکسفورد دانشگاه و) ٨٩(اور در پنسيلوانيا دانشگاه و بريتانيا ملی موزه«

 رفته اور به که بريتانيا ملی موزه - پنسيلوانيا هيأت) ... ٩٠(کيش در شيکاگو فيلد
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 آمريکايی   ّ خي ر سخاوتمندانه مالی حمايت از هيأت اين... ندبود موفق بسيار بودند
 به دالر ١۵٠٠٠ سال هر ١٩٢۵ سال از که بودند برخوردار پسر راکفلر. دی جان

 مأموريت) ٩١(».کرد می اعطا پنسيلوانيا در دانشگاه موزه طريق از داور هيأت
 و ها انگليسی همکاری مورد در. يافت ادامه ١٩٣۴ تا ١٩٢٢ از هيأت اين

 فيلد موزه طرف از مأموريتی مکی ارنست ١٩٣٣ سال در«: کيش در آمريکاييها
 می) ٩٢(».يافت پايان ١٩٣٣ سال در که کرد آغاز آکسفورد دانشگاه و شيکاگو در

 برابر در شايد و انگلستان، و آمريکا پرده پشت سازش با که برد گمان توان
 به ايران شناسی باستان هعرص ايران، نفت از آمريکايی شرکتهای محروميت

  )١(.بود شده واگذار آمريکا
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  توضيحات و مآخذ  
  
  
 ١٩۴١( رانيا یفرهنگ راثيو غارت م کايتاراج بزرگ آمر «دکتر دمحم قلی مجد  - ١
 راستاريو ؛یمراد - گ  ،یريام یمصطف ني؛ مترجم)ش ١٣٠۴ - ١٣٢٠/ م١٩٢۵ - 

 ،یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها: هرانت: شر ن .یاکبر رنجبر کرمان یعل
  ١٣٣ -  ١٨۴صص   - .١٣٨٨

  
  :پی نوشت ها 

  
 
 .١٩٣٠دسامبر  ١، مورخ ٨٩١/٧۴، ٩٢٧، ٢١٩گزارش هارت، شماره  - ١
تا  ١۵٠٠٠ساله در دامغان  کي یکاوش ها نهيکه هز افتيتوان در یمثال م یبرا - ٢

 بياطالع داد که تصو نيبه ج نيوولس ١٩٣٠اکتبر  ٢٣در . دالر بوده است ٢۵٠٠٠
ً با  يمتن قانون، تقر«است،  یقطع یقانون آثار باستان است که گدار و  یسينو شيهمان پ   

است  یآماده به همکار مانهيمجوز صم عيسر یااعط یگدار برا... هرتسفلد نوشته اند
به  نيتلگرام وولس» .بهار کاوش ها را آغاز کرد یرود که بتوان از ابتدا یو انتظار م

  .١٩٣٠اکتبر  ٢٣، مورخ ٨٩١/۵٨، ٩٢٧شماره  ن،يج
سه سال کار در تخت  یبرا«نوشت که هرتسفلد  نيبه ج یدر تلگرام نيوولس - ٣

 ٣٠٠٠٠استخر، ساالنه  یکند و برا یم ینيب شيدالر را پ ٢٠٠٠٠٠ نهيهز ديجمش
استخر  - ديکاوش ها در تخت جمش نهيکند که هز یم ینيب شيهرتسفلد پ» .دالر

من «کند،  یم اضافه نيوولس. سه سال اول است یدالر در هر سال برا ١٠٠٠٠٠
. کنم یم یابينامناسب ارز رانيکاوش ها در ا ريبا سا سهيبرنامه را در مقا نيا نهيهز

 یشتابزده و برا یدر سال اول، کار ديبه عالوه، بر عهده گرفتن کار در تخت جمش
کند که  یاشاره م نيهمچن نيوولس ».خطرناک است اريها بس یرانيروابط با ا ندهيآ
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آشکار » .دهند و به هرتسفلد اعتماد ندارند یم ديبه تخت جمش یاديز یهاها ب یرانيا«
را  ايلوانياغراق کرده است تا پنس ديتخت جمش یها نهياست که هرتسفلد در مورد هز

 انييکايآمر ان،يرانياز ا ريغ. منصرف کند ديکار در تخت جمش یاز درخواست برا
شماره  ن،يبه ج نيتلگرام وولس. شتندعدم اعتماد به هرتسفلد دا یبرا یکاف ليهم دال
  .١٩٣٠دسامبر  ٨، مورخ ۶۶/٨٩١، ٩٢٧

کار  نيکه در ا یهرتسفلد به خاطر سود«کند که  ینظر را مطرح م نيا نيج - ۴
 یها نهيدر برآورد هز نيخواهد ما را از آن دور نگاه دارد، بنابرا یوجود دارد م

پوپ ما را مطمئن . کند یاغراق م یاسيمشکالت س زيو ن یکاوش و بازساز اتيملع
 نيج» .شود یوارد نم یما خلل تانهساخته است که با کار در استخر در روابط دوس

اگر «: داد شنهاديخواهد آمد پ شيپ ندهياز آن چه در آ یآشکارا و به عنوان نشانه ا
 یمؤسسه وجود دارد، درخواست ها کي توسط اتيامکان مخالفت با انجام دو عمل

به  نيتلگرام ج» .ديکن هيته ايلوانيو موزه دانشگاه پنس ايلوانيبا نام موزه پنس یجداگانه ا
  .١٩٣٠نوامبر  ١، مورخ ٨٩١/۵٩، ٩٢٧شماره  ن،يوولس

با . دهد یما قرار م اريدر اخت یدر مورد مسائل مال یاطالعات نيهمچن نيوولس - ۵
کند  تيدر دامغان و استخر فعال زييخواست در فصول بهار و پا یاو مکه  نيتوجه به ا

 ازيدر صددروازه ن قاتيتحق عتريشروع هر چه سر یدالر برا ١٠٠٠٠هم اکنون «
فصل بهار  ليکار در استخر در اوا یبرا گريفرد د کي زيو ن شتريب نهيهز. ميدار

نوامبر  ۶، مورخ ٨٩١/۶٢، ٩٢٧شماره  ن،يبه ج نيتلگرام وولس» .است ازيمورد ن
١٩٣٠. 

 .١٩٣٠نوامبر  ٢٨، مورخ ٨٩١/۶۴، ٩٢٧، ٢٣٨گزارش هارت، شماره  - ۶
 نيج. ١٩٣٠نوامبر  ٢٨، مورخ ٨٩١/۶۴، ٩٢٧شماره  ن،يبه وولس نيتلگرام ج - ٧

    ً        کامال  منظم و «بود  نيآن خود ج ريکه مد» مؤسسه پوپ« تيفعال: نوشت نيهمچن
 یبرا یمؤسسه مشاور مرکز«به  ليرا تبد بود که آن نيا نيهدف ج» .مؤثر است

اعالم کرده  یهمکار یبراخود را  ليتما ستديبر. کند يیکايآمر یهمه پروژه ها
  ».است

  .١٩٣١ هيژانو ٣، مورخ ٨٩١/٧٩، ٩٢٧شماره  ن،يبه ج ینامه مور - ٨
 .١٩٣١ هيژانو ٣١، مورخ  ٨٩١/٨٣، ٩٢٧شماره  ،یبه مور نينامه ج - ٩
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دسامبر  ٣٠، مورخ ٢۵/ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧، ٢۵٧اره گزارش هارت، شم - ١٠
١٩٣٠. 

 هيژانو ١۴، مورخ ٢٧/ ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧، ٢٩٢گزارش هارت، شماره  - ١١
١٩٣١. 

 هيژانو ٢٧، مورخ ٢٩/ ديتخت جمش ٨٩١، ٩٢٧، ٣١۶گزارش هارت، شماره  - ١٢
١٩٣١. 

ِ          برل  پسر، شما. یادگار هوور به آدلف ا. یج ادداشتينامه و  - ١٣ ، ٢٠٢١١ره   
  .١٩۴٠ ليآور ٢٠، مورخ ٢٩۵/٨٩۴

، ١٩٣١مارس  ٢۵، مورخ ٨٩١/٩٨، ٩٢٧، ۴٧۶گزارش هارت، شماره  - ١۴
: آکسفورد. رانيا اتيح ديتجد: گذشته یهرمان، بازساز اناينک جورج نيهمچن
. انتشارات اچ: ورکيوين. مور، برخورد شرق و غرب یزي؛ د١٩٧٧فدون،  - ريالزو

  .١٩٨٠ ،یج. یب
 .١٩٣١ ليآور ٢، مورخ ٨٩١/١٠٣، ٩٢٧، ۴٨٨گزارش هارت، شماره  - ١۵
 .١٩٣١ ليآور ١٧، مورخ ٨٩١/١٠۵، ٩٢٧، ۵۴١گزارش هارت، شماره  - ١۶
  .١٩٣١ ليآور ٢٢، مورخ ٨٩١/١٠٧، ٩٢٧، ۵۶۴گزارش هارت، شماره  - ١٧
 .١٩٣١مه  ١٩، مورخ ٨٩١/١٠٣، ٩٢٧، ۶٢۴گزارش هارت، شماره  - ١٨
. ١٩٣١ژوئن  ١، مورخ ٨٩١/١٠٣، ٩٢٧، ۶۵١ره گزارش هارت، شما - ١٩

با  ديدر تخت جمش یروز حفار ٢۵هارت به اجمال گزارش داد که هرتسفلد پس از 
  .کند یو بازساز یابيباشکوه را باز یکارگر، موفق شد سه اتاق با ستون ها ١۵٠

 .١٩٣١ هييژو ٨، مورخ ٨٩١/١١۵، ٩٢٧شماره  کالس،يبه ن نيتلگرام وولس - ٢٠
  .١٩٣١ هييژو ١۵، مورخ ٨٩١/١٢٢، ٩٢٧، ٧٣٢گزارش هارت، شماره  -  ٢١
٨٩١، ٨۵۶گزارش هارت، شماره  - ٢٢ . ١٩٣١سپتامبر  ١٨، مورخ ٩٢٧/١٣٣

در مراسم شرکت داشتند،  زين ارشيُ               گ دار و چهار دست ويموس«: کند یهارت اضافه م
به تن کرده  ديسف قهي یها راهنيتازه فرچه خورده به سر و پ یپهلو یکه همه کاله ها

. نبود ديد یبود، جلو انينما شهيمرا که ه »قهشانيدکمه «بار  نياول یبودند و برا
در  شي                 ً          که وزارتخانه کامال  با تالش ها اتس،يرزايم. ز. یج ،یمعروف ارمن ندهينما

 بيجهت تصو رانيا یهنر و باستان شناس يیکايمؤسسه آمر یافتخار ندهيمقام نما
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  ».کرد یم تيحما نيبا مهارت تمام از دکتر وولس زيشناست نآ یقانون آثار باستان
 .١٩٣١نوامبر  ٢٨، مورخ ٨٩١/١٣٨، ٩٢٧، ٩۵٠گزارش هارت، شماره  - ٢٣
  .١٩٣١سپتامبر  ١٨، مورخ ٨٩١/١٣٣، ٩٢٧، ٨۵۶گزارش هارت، شماره  - ٢۴
 .١٩٣٣ژوئن  ٢، مورخ ٨٩١/١۶٧، ٩٢٧، ١۴۵۵گزارش هارت، شماره  - ٢۵
 .١٩٣١ژوئن  ١٧، مورخ ٨٩١/١١٨، ٩٢٧، ۶٩٠شماره  گزارش هارت، - ٢۶
 ١۴٩: ص
 .١٩٣١اوت  ٧، مورخ ٨٩١/١٣٢، ٩٢٧، ٧۶٣گزارش هارت، شماره  - ٢٧
  .١٩٣١سپتامبر  ٣٠، مورخ ٨٩١/١٣۵، ٩٢٧،  ٨٧٧گزارش هارت، شماره  - ٢٨
 .١٩٣١دسامبر  ٣٠، مورخ ٨٩١/١۴٠، ٩٢٧، ٩٩٧گزارش هارت، شماره  - ٢٩
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  نهمفصل 
  

  )١٩٣٩تا  ١٩٣١(هيئت باستان شناسان تخت جمشيد 
 

تاراج « به نقل از کتاب    »غارت بزرگ « علي فتحعلي آشتياني مقاله ای با عنوان 
 :  دمحم قلی  مجد  می نويسد» بزرگ 

بي چون و چرا تخت جمشيد ـ ويرانه هاي کاخ پادشاهان هخامنشي ـ گل سر سبد آثار 
در  ١٩٣٠يادمانهاي کهن ايران بود و موزه هاي آمريکايي که در سال  باستاني و

. ميدان باستان شناسي ايران قدم مي گذاشتند، نمي توانستند از اين مکان چشم برگيرند
اما هيئت مشترک موزه دانشگاه پنسيلوانيا و موزه هنر پنسيلوانيا با اطمينان از اينکه 

را به هيچ يک از موسسات خارجي نمي  دولت ايران مجوز کاوش در تخت جمشيد
دهد چه برسد به جواز خروج کشفيات از آن محل ، به نحوي سنجيده از درخواست 
مجوز براي کاوش در تخت جمشيد خودداري کرد و با اين عقيده که ايرانيان از 
اهميت و ارزش تاريخي و باستان شناختي استخر آگاه نبودند، درخواست مجوز 

وطه باستاني را ـ که متعلق به عصر ساساني و در مجاورت تخت کاوش در اين مح
با  ١٩١٩موسسه خاورشناسي دانشگاه شيکاگو که در سال . جمشيد است ـ کردند

سرمايه گذاري بنياد راکلفر تأسيس شده بود بالفاصله پس از تصوکيب قانون آثار 
هاي باستاني تخت باستاني در ايران زيرکانه و تحت عنوان مرمت و بازشناسي يادمان

در اين مجوز فقط قيد مرمت . جمشيد، درخواست مجوز کرد که با آن موافقت کردند
ارنست . و بازشناسي به کار رفته بود و هيچ اشاره اي به تقسيم کشفيات نشده بود

هرتسفلد، سرپرست هيئت باستان شناسي تخت جمشيد به هارت، سفير آمريکا اطالع 
. اطش کشفيات تخت جمشيد را نمي توان از ايران خارج کردداده بود که بنا به استب

تا منطقه پيرامون کاخ تخت جمشيد و  ١٩٣١امتياز موسسه خاورشناسي در دسامبر 
اين کار به يقين يکي از کوبنده ترين کودتاهاي . محوطه استخر را در بر گرفت

  ت جمشيد دردر پي کشفيات فراوان و خيره کننده در تخ. باستان شناسي تاريخ است
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روابط صميمانه موسسه خاورشناسي و دولت ايران تيره  ١٩٣۴تا  ١٩٣٢سالهاي 
از آن پس، موسسه خاورشناسي از کشفيات سهم مي طلبيد چرا که مدعي بود . شد

مجوزش را پس از تصويب قانون آثار باستاني اخذ نموده و امتيازش در شمول اين 
هرتسفلد . ار مي گيرد، بنابراين نيمي از کشفيات را سهم خود تلقي مي کردقانون قر

که بنا بر اسناد معتبر، استنباط کرده بود که چيزي از کشفيات تخت جمشيد را نمي 
توان از کشور بيرون برد اکنون از تلقي خود مبني بر اين سخن مي گفت که هيئتهاي 

ن آثار باستاني مي شوند و براي اثبات باستان شناسي تخت جمشيد مشمول مواد قانو
گفته اش ، از قول اطمينان بخش دولت ايران به خود شاهد مي آورد، اما دولت ايران 
در پاسخ، قانون آثار باستاني را شامل تخت جمشيد نمي دانست و در امتيازات 

لذا . اعطايي به موسسه خاورشناسي نيز حتي اشاره اي به تقسيم سهم نکرده بود
دست  ١٩٣۴اين موسسه در ماه مي. سه خاورشناسي حقي در مطالبه سهم نداردموس

 .به دامن وزارت امور خارجه آمريکا شد
دولت آمريکا از هيچ تالشي برا ي کمک و راهنمايي موسسه خاورشناسي در حل 

روايت فشارهاي ديپلماتيک آمريکا به . مناقشه اش با دولت ايران فرو گذارد نکرد
وزارت امور خارجه آمريکا و . ر فصل ششم کتاب بيان شده استدولت ايران د

سفارتش در ايران مصمم بودند سهم منصفانه اي از کشفيات تخت جمشيد را براي 
در خالل دوره بحراني مناقشات موسسه خاورشناسي . موسسه خاورشناسي زنده کنند

که امتياز  ١٩٣۵که منقشه شروع شد تا آوريل  ١٩٣۴يعني از ژوئن ( با دولت ايران 
هورتيبروک، به وکالت از طرف .سفير آمريکا در ايران، ويليام اچ) جديد را گرفت

موسسه خاورشناسي و با اختيارات کافي از اين موسسه با دولت ايران مذاکره مي 
ايرانيان اکنون با اين واقعيت روبه رو بودند که دولت آمريکا و موسسه . کرد

ند، همان طور که شرکت نفت ايران و انگليس و دولت خاورشناسي يک هويت يافته ا
عالوه بر اين، موسسه خاورشناسي، دولت ايران را با . انگليس هويت واحدي داشتند

تهديد به تبليغ منفي عليه ايران در مطبوعات غرب مي ترساند؛ تهديدي که رژيم 
با فشارهاي  رژيم پهلوي که. دست نشانده رضا خان نمي توانست بدان بي اعتنا باشد

ديپلماتيک شديد آمريکا و تهديدات باج خواهانه اش رو به رو بود به جهت فقدان 
پايگاه و پشتوانه مردمي ، به سرعت تسليم خواسته هاي غير منصفانه دولت آمريکا 
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شد و پذيرفت که سهم بزرگي ازآثارباستاني مکشوفه رادرتخت جمشيدبه موسسه 
روک درمقاطعي با صداقت تمام به عدم استحقاق شخص هورنيب. خاورشناسي هبه کند

 .موسسه خاورشناسي در سهم خواهي از کشفيات تخت جمشيد معترف بوده است
اين کار مصداق بارز و مثال روشني از امتيازگيري کشوري قدرتمند از رژيمي 
ضعيف، دست نشانده اجانب و بي بهره از حمايتهاي مردمي است که در برابر تهديد 

رژيم پهلوي به دنبال قتل عام . بيگانگان بسيار سست و زبون عمل مي کند و ارعاب
براي بقا و ماندگاري خود به انگلستان و آمريکا وابسته  ١٩٣۵مردم مشهد در جوالي 

موراي تقريبا در همان زماني که پيروزي وزارت امور خارجه بر . جيمز اس. شد
ساخت که وي از پيش، آثار دولت بخت برگشته ايران را جشن گرفته بود فاش 

در سالهاي . باستاني ايران را متعلق به خزانه کشور و ملت آمريکا مي دانسته است
که دولت آمريکا يک مرتبه ديگر دولت ايران را مجبور کرد آثار  ١٩۴١تا  ١٩۴٠

ـ  ٣۵باستاني تخت جمشيد را به موسسه خاورشناسي هبه کند شاهد تکرار وقايع 
اين برهه بعد از قتل امبري، يکي از شوم ترين صفحات روابط  قطعا. هستيم ١٩٣۴

 .ايران و آمريکا تا کنون مي باشد
  
  اخراج هرتسفلد ●
 

فصل هفتم کتاب به نقل ماجراي اخراج هرتسفلد و انتصاب اشميت به عنوان 
سرپرست جديد هيئت باستان شناسي در تخت جمشيد و اعطاي امتياز جديد به موسسه 

، به رغم آنکه دولت ١٩٣۵در امتياز جديد ماه مارس . داخته است خاورشناسي پر
ايران موسسه خاورشناسي را در سهم خواهي از کشفيات تخت جمشيد محق نمي 

از خود نشان داده بود،  ١٩٣۴دانست، متعهد شد با همان حسن نيتي که در سال 
پروفسور هرتسفلد ـ در اسناد آمده است که . کشفيات آينده در تخت جمشيد را تقسيم کند

که بي شک در زمان خود بزرگ ترين و معتبرترين مرجع عالم به باستان شناسي 
ايران و تاريخ باستان بود ـ مانند آرتور آپهام پوپ در قاچاق آثار باستاني ايران 

پوپ سرقتهايش را از طريق باند سازمان يافته دزدان انجام مي داد، . شرکت داشت
اري سفير و سفارت خانه آلمان به قاچاق آثار باستاني اقدام مي اما هرتسفلد با دستي

براي خروج مصنوعات هنري از ايران  ١٩٢۵دست کم در يک مورد در سال . کرد
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دولت . و تحويل آنها به پوپ در آمريکا از پوشش محموله هاي ديپلماتيک استفاده شد
کرد و خواستار تعويض  ايران، هرتسفلد را متهم به سرقت و قاچاق آثار باستاني مي

موزه . اما دليل واقعي دشمني دولت ايران با او ربطي به سرقتهايش نداشت. او بود
هاي آمريکايي در روز روشن و به طور قانوني مقادير فراواني از ثروتهاي ايران را 

هرتسفلد از برخي سياستها و عملکردهاي رضا شاه ـ از جمله . خارج مي کردند
سياستهاي آموزشي او ـ بي پرده و با صراحت انتقاد مي کرد و به انهدام عشاير و 

اين . ويژه به تحميل حکومت توصيف ناپذير وحشت بر ايرانيان انگشت مي گذاشت
 .نظريات جسورانه باعث شد تا تعويض او را خواستار شوند

وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي که نگران حفظ و استمرار 
ي شان با دولت ايران بودند علي رغم خدماتخ طوالني و صادقانه روابط صميم

هرتسفلد به حاميان آمريکايي اش، از هيچ فرصتي براي خالصي از دست او غافل 
اين اتفاق نزديک به روزهايي بود که هورنيبروک از اشميت، جانشين . نشدند

رفتارش مانند  هرتسفلد، به يک هيتلر دو قبضه ياد مي کرد؛ کارفرماي بي رحمي که
. نازيهاي پيراهن قهوه اي بود و کارگران ايراني را در حکم برده خويش مي ديد

سرپرست هيئت باستان شناسي ) ١٩٣٩تا  ١٩٣۵(اشميت در چهار سال آخر فعاليتش 
 .تخت جمشيد بود

اعالم شد که عمليات هيئت باستان شناسي تخت جمشيد خاتمه مي  ١٩٣٩در سپتامبر 
روپوليتن با آغاز جنگ جهاني دوم در اروپا تصميم گرفت کاوشهايش را موزه مت. يابد

با عزيمت . ايران را ترک کرد ١٩۴٠در نيشابور متوقف کند و تيمش نيز در سال 
 .کاوشگران متروپوليتن از ايران، فعاليت گسترده باستان شناسان آمريکايي پايان يافت

  
  مخارج هيئتهاي آمريکايي ●
 

ه القا مي کردند که تقسيم کشفيات در برابر تالشهاي موزه ها پاداش آمريکاييها هموار
حقيري است و از هر فرصتي بهره مي بردند تا به ايرانيان بگويند هيئتهاي باستان 

تجزيه و تحليل هزينه ها و . براي عملياتشان هزينه کرده اند! شناسي آنها مبالغ کالني
کل هزينه هاي تمام هيئتهاي باستان شناسي  ارقام ادعايي اين هيئتها فاش مي سازد که

هزار  ٧۵٠در نهايت بين پانصد تا  ١٩۴٠تا  ١٩٣١آمريکايي در ايران طي سالهاي 
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سهم موسسه . دالر بوده است که به احتمال همان رقم پانصد هزار دالر باشد
نتيجه آنکه مجموعه عظيم و بي . هزار دالر بود ١۵٠خاورشناسي از اين هزينه ها 

يت ارزشمند آثار باستاني ايران در موزه هاي متروپوليتن، موزه هنرهاي زيباي نها
بوستون، دو موزه فيالدلفيا و موزه موسسه خاورشناسي تنها در ازاي نيم ميليون دالر 

 .هزينه به دستشان رسيده است
هزار دالر  ١۵٠مجموعه شگفت انگيز تخت جمشيد در موسسه خاورشناسي با خرج 

به طور قطع مي توان به تمام مراحل تصاحب مصنوعات هنري و . ستمنتقل شده ا
 .باستاني ايران عنوان غارت داد

 
  نقض امتياز ●
 

به دنبال تصميم بنياد راکلفر مبني بر کاهش حمايت مالي از موسسه  ١٩٣۶در سال 
چون . خاورشناسي، اين موسسه با بحران بودجه و سرمايه گذاري رو به رو شد

نجر به قطع عمليات آنها در ايران و لغو امتياز تخت جمشيد مي شد، کاهش بودجه م
براي پيش گيري از اين اتفاق با موزه هنرهاي زيباي بوستون و موزه دانشگاه 
پنسيلوانيا طي ترتيباتي محرمانه وارد همکاري و شراکت شدند و عمليناتشان را در 

اريهايشان را در ري، سپس در موزه هاي بوستون و فيالدلفيا حف. ايران ادغام کردند
کردستان متوقف کردند تا قوايشان را روي تخت جمشيد متمرکز کنند؛ اين در حالي 

ني بنابراين با تبا. بود که امتياز کاوش در ري هنوز سه سال ديگر اعتبار داشت
يکديگر و بدون اطالع دولت ايران ـ چه برسد به کسب مجوز از دولت ـ امتياز تخت 

موسسه خاورشناسي با اين ترفند، . جمشيد که از يک موزه به سه موزه منتقل شد
شروط امتياز خود را ـ که با تالشهاي هورنيبروک، سفير آمريکا، هم زمان در دو 

سه خاورشناسي کسب شده بود ـ زير پا گذاشت مقام نماينده دولت آمريکا و وکيل موس
 .و دولت آمريکا نيز از توافق حاصله با دولت ايران تخطي کرد

نمايندگان اين سه موزه در نامه اي به دولت آمريکا که در پوشش محموله ديپلماتيک 
تحويل شد، درباره نقض امتياز و اقداماتش براي پنهان سازي اين تخلف از ديد دولت 

ه تفصيل نوشته بودند و لذا دولت آمريکا نيز که از اين تخلف با خبر شده و ايران ب
در . اقدامي براي ممانعت از آن نکرده بود، خود نيز جزء ناقضين توافق نامه شد
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اسناد وزارت امور خارجه آمريکا مضبوط است که اين وزارت خانه مدتي دچار 
وزارت امور . هيچ تالشي نکرد دردسر شد اما براي جلوگيري از نقض مفاد امتياز 

خارجه آمريکا راسا در نقض توافق شرکت کرده بود و در سر پوش گذاشتن بر 
با تخلف اين سه موزه از بندهاي قراردادشان حق . تخلف مذکور نيز اصرار ورزيد
 .تقسيم کشفيات از آنها سلب مي شد

اورشناسي و براي دومين مرتبه کشفيات تخت جمشيد بين موسسه خ ١٩٣۶در سال 
. دولت ايران تقسيم شد که آمريکاييها سهم خود را به سرعت از ايران خارج کردند

در دست بررسي بود که تيم آمريکايي  ١٩٣٩آخرين مرحله تقسيم کشفيات در سال 
دولت . در ماه دسامبر و پيش از تاييد نهايي تقسيم در هيئت دولت، از ايران رفت

حله آخر امتناع ورزيد و دستور داد اقالم موجود را که در ايران نيز از تأييد تقسيم مر
ده صندوق بسته بندي شده بود به موزه تهران منتقل و در فهرست کلکسيون دايمي 

دولت آمريکا به خواست موسسه خاورشناسي وارد عمل شد تا با . موزه ثبت کنند
هاي سياسي ماجراي فشار. ، آثار باستاني را به چنگ آورد١٩٣۴تکرار سناريوي 

از . آمريکا به دولت ايران براي فک آثار باستاني در فصل نهم کتاب بيان شده است
به اشغال روس و  ١٩۴١آن به بعد قضاياي شوم پديد آمد زيرا ايران در آگوست 

در  ١٩۴١آثار باستاني مورد ادعاي موسسه خاورشناسي در اکتبر . انگليس درآمد
بود و آن آثار نيز در فهرست اموال دايمي موزه  شرايطي که ايران در اشغال اجانب

اين موضوع در ذيل غارت آثار باستاني . تهران ثبت شده بود از کشور خارج گرديد
چون موسسه خاورشناسي و دو موزه ديگر با تباني هم از . در زمان جنگ مي گنجد

شفيات به لذا حق تقسيم ک. مفاد امتياز عدول و سپس تخلف خود را پنهان کرده بودند
 .عنوان غرامت مي بايست از آنها سلب مي شد

 
  عبرتهاي اين قضايا در ترسيم روابط ايران و آمريکا 

 
خروج صحيح و سالم آخرين محموله آثار باستاني از ايران، پيروزي ديگري براي 

اما . وزارت امور خارجه آمريکا و موسسه خاورشناسي بود تا بدان بهانه جشن بگيرند
رات بلند مدتي که بر اثر اين اعمال به روابط ايران و آمريکا وارد شد به ترميم خسا

به مشارکت با  ١٩٢٢شرکت استاندارد اويل نيوجرسي در سال . گردن آيندگان افتاد
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( شرکت نفتي ايران و انتگليس براي بهره برداري از ميادين نفتي شمال ايران 
تمايل ) وارد ميادين نفتي بين النهرين شوداستاندارد اوايل در ازاي اين کار، اميد داشت 

ايرانيها که از کمپاني نفتي ايران و انگليس تنفر داشتند از اين اقدام شرکت . نشان داد
به آمريکاييها  ١٩٢۵با اين وجود، باز هم ايرانيها در سال . استادندارد اوايل دلخور شدند

نيها، منجي بالقوه ايران از آمريکا در نگاه ايرا. حسن ظن و عالقه فراواني داشتند
ميلسپو که هر دو مدتي .دبليومورگان شوستر و آرتورسي. چنگال استثمارگران بود

تصدي اداره کل ماليه دولت ايران را بر عهده داشتند در چشم مردم چون قهرمان بودند 
 .و امبري را شهيد مي پنداشتند

آميز مردم ايران در سال آرتور آپهام پوپ صحنه هاي رقت انگيزي از واکنش محبت 
را تعريف مي کند که بارها اتومبيلش را ـ که حامل پرچم آمريکا بود ـ در  ١٩٢۵

چنانچه در گزارش هنري . خيابانهاي تهران متوقف کرده او را در آغوش مي فشردند
آمده، مردم آذربايجان رضا شاه را به خاطر  ١٩٣٠ويالر، کنسول آمريکا در سال .اس

آمريکا در نگاه مردم ١٩۴١اما تا سال . رکناري ميلسپو، خائن مي ناميدنددسيسه براي ب
ايران رنگ عوض کرد و صرفا يک قدرت خارجي ديگر بود که نيتي جز استثمار و 

ايرانيان هيچ فرقي بين آمريکا با انگلستان و شوروي نمي . غارت ايران در سر نداشت
به عمل ) ١٩۴۵ـ  ١٩۴٣(يتش به ايران استقبالي که از ميلسپو در دومين مامور. ديدند

ميلسپو در . نداشت ١٩٢٧ـ  ١٩٢٢آمد به هيچ وجه گرماي ماموريت اولش را در سال 
منتشر کرد از درماندگي و حيرت خود در فهم خصومتي که  ١٩۴۶کتابي که در سال 

در تجزيه و تحليل . در دومين ماموريتش به ايران مواجه شده بود سخن مي گويد
روابط ايران و آمريکا آن طور که بايد و شايد به ماجراي آثار باستاني توجه تحوالت 

ايرانيها علي رغم جنگ جهاني اول و باليي که بر سرشان آورده بود، . نشده است
آمريکا در جنگ . آمريکا را مصرانه ـ و ساده لوحانه ـ دوست خود تلقي مي کردند

د و رضايتش به کودتاي انگليسي جهاني اول هيچ کمک و مساعدتي به ايران نکر
نيز نمايان بود؛ با اين وجود، ايرانيان خيال مي کردند آمريکا منجي آنان از  ١٩٢١

به بعد آغاز شد،  ١٩٣٠تغيير نگرش ملت ايران به آمريکا از دهه . چنگال انگليس است
  .زماني که فهميدند آمريکا هم ابر قدرت ديگري با نيات استثماري است
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  اي به کمبود اسناد و مدارک ايراني اشاره ●
 

کامال معلوم است . متاسفانه و مدارک دولت ايران از دوران رضا شاه بسيار اندک است
سالي  ٣٧ظرف  ١٩۴١تا  ١٩٢١که بخش اعظم اسناد مجرميت رضا شاه در سالهاي 

تعداد اندکي هم که . که پسرش، دمحم رضا، بر ايران حکومت مي کرد، معدوم گرديدند
   ً              مثال  مجموعه اسناد . انده بود براي رد گم کردن يا خالي نبودن عريضه بوده استم

توسط مرکز اسناد ملي ايران منتشر شده  ١٩٩٨مربوط به دوران رضاشاه که در سال 
در مورد حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي تنها چند . ارزش قابل اعتنايي ندارند

هزار دالر نزد بانک و ستمينستر در  ١۵٠بلغ دو حساب سپرده به م: سند موجود است
بر اساس مدارک و . و دو حساب سپرده ديگر نزد ساير بانکهاي اروپايي  ١٩٣١سال 

مستندات وزارت امور خارجه آمريکا، حسابهاي بانکي رضا شاه فقط در لندن دست کم 
و  گذشته از ساير حسابهايش در نيويورک. ميليون دالر موجودي داشت ١۵٠صد تا 

موجودي . ١٩۴١سوئيس، يا موجودي پنجاه ميليون دالري اش در تهران در سال 
حسابهاي رضا شاه در بانکهاي خارجي دست کم بالغ بر دويست ميليون دالر ـ حدود ده 

اما در تمام بايگانيهاي ايران ! ـ مي شده است ١٩٢۵برابر بودجه دولت ايران در سال 
ظاهرا . رضا شاه در بانکهاي خارجي پرداخته اند تنها چهار سند معمولي به حسابهاي

از اسناد وزارت امور خارجه آمريکا در مي . بقيه اسناد توسط پسرش نابود شده اند
به حسابهاي  ١٩۴١تا  ١٩٢٧ياببيم که حداقل دو سوم درآمدهاي نفتي ايران در سالهاي 

 .بانکي رضا شاه در اروپا و آمريکا واريز مي شده است
از داليل کمبود اسناد و منابع ايراني و ضعف اعتبار آنها اين است که ايران يکي ديگر 

بنابراين اجازه . زير چکمه هاي ديکتاتوري نظامي ، بي رحم و خشن پايمال مي شد
سر دبير و . نمي دادند اسنادي که بيانگر واقعيات هستند در جايي ثبت و نگهداري شوند

ن شناسي ايران، در اظهاراتي بسيار ماليم نسبت به ناشر ايران باستان تنها مجله باستا
رژيم پهلوي، . تصاحب آثار باستاني ايران توسط موزه هاي آمريکايي انتقاد کرده بود

سر دبير بخت برگشته اين نشريه را به خاطر همين اظهارات، مورد ضرب و شتم 
مراه کننده دوران به اسناد سر هم بندي شده و گ: پس اکنون حق داريم بپرسيم. قرار داد
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رژيم وحشت چه اعتمادي مي توان کرد؟ سر پوش گذاشتن بر حقايق از همان ابتدا به 
در حال حاضر، مفيدترين . عنوان يک اصل رعايت مي شد و تا امروز هم ادامه دارد

منابع ايراني، روزنامه هاي دوران معاصر است که درباره موضوعاتي نظير زمان و 
 .طالعات اساسي ارائه مي کنندمکان تقسيم کشفيات ا

بر خالف اسناد دولتي ايران، اسناد وزارت امور خارجه آمريکا اطالعاتي بي نهايت 
اين کتاب نيز . غني و مستدل درباره باستان شناسي ايران و موزه هاي آمريکايي دارد

اتي به عنوان مثال يکي از منابع اطالع. با تکيه بر همين اسناد تهيه و تنظيم شده است
فوق العاده ارزشمند، مکاتبات دفاتر هيئتهاي باستان شناسي در ايران با موزه هاي 

همه مکاتبات موزه ها و سرپرستهاي هيئتهايشان در ايران از طريق . آمريکايي است
سفارت آمريکا در تهران و وزارت امور . پوشش محموله ديپلماتيک رد و بدل مي شد

ظيفه از آن مکاتبات همواره رونوشت برداري مي خارجه آمريکا در واشنگتن حسب و
 .کردند تا نسخه اي را در بايگاني اسناد خود نگاه دارند

به نمايندگي از موزه ها نيز با  ١٩٣۵ـ  ١٩٣۴از آن گذشته، سفير آمريکا در ايران در 
از اين رو دقيقا مي دانيم بين موزه ها و دفاترشان در . دولت ايران مذاکره مي کرد

 .ن چه گذشته استايرا
تباني موزه ها با يکديگر براي نقض بندهاي امتيازي که از دولت ايران گرفته بودند 
وسپس هم دستي و کمک وزارت امور خارجه آمريکا در سرپوش گذاشتن بر اين 
قانون شکني از مکاتبات اريش اشميت، سرپرست هيئتهاي باستان شناسي در ايران با 

 ) ١.(و فيالدلفيا فاش شده است موزه هاي شيکاگو، بوستون
  

   :توضيحات و مآخذ  
 

 -  ١٣٨۴پاييز  - ، فصلنامه مطالعات تاريخي » غارت بزرگ «علی فتحعلی آشتيانی - ٢
        ٧٠ – ٩٩صص   -  ٩شماره 
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   دهمفصل 

 

ايران در سال های حکوت شاهان قاجار و پهلوی محل توجه و تمرکز  
  غارت منابع خود بود قدرت های جهانی برای تاراج و

  
آثار باستانی ايرانی به دست آمريکا چه می دانيد؟ خاندان » غارت بزرگ«از 

منحوس پهلوی و شخص رضا خان در اين ميان چه نقشی داشتند؟ چرا امتياز کاوش 
به موزه های آمريکايی اعطا شد؟ با  ١٩۴١تا  ١٩٣١های باستان شناسی در سالهای 

 .اشيد تا با ابعاد مختلف اين تاراج بزرگ آشنا شويدگزارش ويژه مشرق همراه ب
گروه گزارش ويژه مشرق؛  ايران در سال های حکوت شاهان قاجار و پهلوی محل 

بين سال های . توجه و تمرکز قدرت های جهانی برای تاراج و غارت منابع خود بود 
ا داده امتيازات گوناگونی به کشورهای روسيه، انگستان و آمريک ١٩۴١تا  ١٩٢۵

امتيازی نفتی به انگستان و امتياز شيالت دريای خزر در سال  ١٩٣٢در سال . شد
اما امتياز مهم ديگری که خيلی به آن پرداخته نشده است، . به روسيه داده شد ١٩٢٧

به  ١٩۴١تا  ١٩٣١امتياز کاوش های باستان شناسی است که در فاصله ی سالهای  
نظر می رسد توافقی بين قدرت های سه گانه بر به . موزه های آمريکايی اعطا شد

در . سر با ارزش ترين منابع ابران يعنی آثار باستانی، نفت و خاويار برقرار شده بود
نوشته ی دکتر دمحم » تاراج بزرگ « اين گزارش سعی شده است با استفاده از کتاب 

نوشته شده قلی مجد که به استناد منابع دست اول وزارت امور خارجه ی آمريکا 
 .است، ابعاد اين تاراج بزرگ بررسی شود

بررسی اعطای امتيازات گوناگون باستان شناسی به آمريکايی ها در اين گزارش 
برای درک درست رفتار آمريکا و ديپلمات های  اين کشور با مردم مشرق زمين و 

وقتی رابطه ی . به کار بردن رابطه ی گرگ و ميش در سياست خارجی آمريکاست
گرگ و ميش و ارباب و رعيت باشد همه چيز از آن ارباب است از نفت و منابع 
ديگر گرفته تا مزيتهای استراتژيک و ژئوپلتيک و تا گنجينه ی ميراث باستانی چند 
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بسياری از موزه های آمريکايی با همکاری دولت آمريکا و . هزار ساله ی يک ملت
شور توانستند به بهانه ی تعمير به خصوص کمک های وزارت امور خارجه ی اين ک

و مرمت و انجام تحقيقات علمی ، آثار و اشيای ارزشمندی را که ميراث کهن ايرانيان 
 . بود به تاراج ببرند

 :دکتر مجد نويسنده ی کتاب، بعد از ديدار از چند موزه ی آمريکايی می گويد
دد اسميتسونيان در های متع هايی مانند موزه هنر در نيويورک و موزه من از موزه« 

نهايت به حيرت انداخت اين بود  امری که در همه آنها مرا بی.ام کرده  واشنگتن ديدن
های مذکور تقريبا تمام آثار باستانی و مصنوعات هنری ايران را در فاصله  که موزه
بويژه متوجه شدم موجودی عظيم اشياء .بودند  تصاحب کرده ١٩۴١تا  ١٩٢۵زمانی 

غايت منحصر به فرد و ارزشمند   های به و اسالمی از جمله سفالينهدوران ساسانی 
يک .اند موزه درآمده  به تملک اين ١٩٣٠نيشابور در موزه متروپوليتن همگی در دهه 

ساله از جنس کاشی لعابی متعلق به اصفهان بيش از ساير  ١۴٠٠محراب بزرگ 
به اين موزه  ١٩٣٠دهه اين محراب نيز در همان .اشياء توجهم را به خود جلب کرد

سال در يکی از  ١٣٠٠ای به اين بزرگی که حدود  شده بود،اما اثر هنرمندانه  منتقل
  »گرفته بود چگونه از نيويورک سردرآورده است؟  مساجد اصفهان آرام

 
  فرانسه و امتياز انحصاری آثار باستانی  

 
ارزشمند در  کشورهای غربی از قرن هجدهم ميالدی متوجه وجود آثار و اشياء

منطقه ی بين النهرين شدند و فعاليت هايی را در مناطق باستانی ايران ، مصر و 
درميان اين کشورها، فرانسه توجه ويژه ای به ايران داشت و . عثمان يشروع کردند

بين ايران و فرانسه و اعطای  ١٩٠٠همين توجه ويژه موجب انعقاد قرادادی در سال 
 .های باستان شناسی در ايران به  اين کشور شد حق انحصاری و دائمی کاوش

             ً                                                        اين پيمان عمال  حق کاوش های باستان شناسی را از ديگر ديگر کشورها سلب می 
کرد و از نفوذ انگستان و روسيه به حوزه ی باستان شناسی ايران جلو گيری می 

ال اما اين امتياز برای فرانسه هميشگی نبود و با ظهور حکومت پهلوی در س. کرد
آمريکايی ها . در های ايران به روی باستان شناسان خارجی باز شد ١٩٢۵



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٨                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

اعتراضاتی را به قانون موجود وارد ساختند و انحصار کاوش های باستان شناسی 
برای فرانسه را نا عادالنه خوانده و مدعی شدند که اين کشور نتوانسته است به طور 

ن با کمک عده ای در داخل ايران برای همي. مناسب از شرايط بهره برداری کند
آرتور اپهام پوپ . شروع کردند  ١٩٠٠تالش های خود را برای لغو معاهده ی 

مشاور موسسه ی هنر شيکاگو در زمينه هنر اسالمی به همراه عبدالحسن تيمور 
تاش، وزير فوايد عامه، دمحم علی فروغی وزير ماليه و حسين عاليی سفير سابق 

برای لغو اين . ر اين زمينه تالش های فراوانی را انجام دادندايران در واشنگتن د
قرارداد، طرحی به مجلس فرستاده شد که به دليل در خطر افتادن برخی امتيازات 

بعد از شکست . ، تصويب نشد) من جمله قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس( ديگر
  .شروع شد اين طرح بود که تالش های ديپلماتيک آمريکا برای حل مسئله

 
  لغو انحصار فرانسه ●
 

فشارهای ديپلماتيک آمريکا بر فرانسه  در نهايت منجر به عقد قراردادی بين ايران و 
شد، طبق اين قرارداد فرانسويان متعهد شدند که از  ١٩٢٧اکتبر  ١٨فرانسه در تاريخ 

 در عين حال ماده ی اول اين معاهده. دست بکشند ١٩٠٠حقوق خود در معاهده ی 
رياست آثار باستانی ايران را به مدت بيست سال در اختيار فرانسويان قرار می داد 

 .که برای اين منظور هم آندره گدار فرانسوی انتخاب شد
يکی از افرادی که نقش بسزايی در لغو انحصار فرانسه در آثار باستانی ايران داشت 

ِ              آرتور پوپ  آمريکايی بود هنگ و هنر اسالمی داشت او که اطالعات فراوانی از فر.         
وارد ايران شد و در پی رفت و آمدها و تالش های فراوانش برای  ١٣٠۴در سال 

 .معرفی هنر ايران، به رضا شاه نزديک شد و مورد حمايت او قرار گرفت
 

  دزدی های پوپ از آثار باستانی ايران  
  

ارزشمندی از پوپ در مدت اقامت و حضور خود در ايران اقدام به خارج کردن آثار 
  ايران کرد که خروج اين آثار با کمک سفارت آمريکا در ايران و از طريق ارسال 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٥٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٦٠                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

  دزدی های باند پوپ در ايران به قدری واضح بود. بسته های ديپلماتيک انجام می شد
محرابی  اسميت به دزديده شدنکه يکی از مهندسان معماری آمريکايی به نام مايرون 

ساله در مدرسه ای مذهبی در اصفهان و فروختن آن به موزه ی هنر  ١٣٠٠
در طول چند سال گذشته « . متروپولين نيويورک توسط پوپ و باندش اشاره می کند

پوپ و دستارانش با آنچه به نظر می آمد تحقيقات علمی در مورد منشاء محرابی مهم 
به گدار فضای گسترده  –پوليتن در آمده که به تازگی به تملک موزه ی مترو –است 

مقامات ايرانی و بازاريان هم می دانند که اين محراب را دالل . ای برای جوالن داده اند
عتيقه ای بدنام به نام رابنو به دستور پوپ از مدرسه ی اماميه ی اصفهان دزديده 

 ».است
 ١٩٣١شاه در سال با وجود دزدی های فراوان پوپ در ايران و در کمال تعجب، رضا

از همسرش با اعطای مدال ويژه ای به خاطر خدماتشان در  ١٩٣۵از او و در سال 
پوپ عالوه بر حمايت مستقيم رضا . زمينه ی حفظ بقايای آثار تاريخی ايران، تقدير کرد

شاه از حمايت های دمحم علی فروغی و پسرش محسن فروغی نيز بهره مند بود و 
 .د را با پشتيبانی اين دو انجام می دادبسياری از دزدی های خو

 
  تصويب قانونی جديد در آثار باستانی  

  

که امتياز کاوش های باستانی در ايران را به کلی در  ١٩٠٠بعد از لغو معاهده ی 
اختيار فرانسه قرار می داد تالش های پوپ و عوامل داخلی در ايران برای تصويب 

ها موجب تصويب قانونی شد که موزه های اين تالش . قانونی جايگزين شروع شد
آمريکايی قادر بودند انبوه آثار باستانی ذيقيمت ايرانی را بدست آورده و از ايران خارج 

ً                   کنند و در ازای آن هزينه ی نسبتا  ناچيزی پرداخت کنند اين قانون که تحت عنوان .                                
 ً     ال  غير به تصويب مجلس رسيد کام ١٩٣٠نوامبر  ٣٠در » قانون حفظ آثار ملی«

قانونی و فاقد مشروعيت بود و بدون کمک رضا شاه و عوامل درجه دوی او مانند 
چنانچه هارت وزير مختار آمريکا در ايران در گزارش های . فروغی امکان پذير نبود

خود از تالش ها و حمايت های فروغی ياد می کند و حمايت های او را تعيين کننده می 
ی حتی متن فرانسوی پيش نويس را به زبان فارسی او مدعی است که فروغ. داند
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فروغی با سعه ی صدر، زمان زيادی از روز تعطيلش را به « . ترجمه کرده است
{ گدار.ام. مطالعه ی پيش نويس قانون و ترجمه ی آن به فارسی اختصاص داده است

ِ                    مدير فرانسوی  آثار باستانی ايران پرداخت  در مورد جزئيات قانون با وی به مذاکره}             
 ».و وزير امور خارجه را فردی دلسوز ارزيابی کرد

مواردی از اين قانون که اقتباس شده از قانون مشابه عراقی است، نوعی خيانت به 
کشور و مردم محسوب می شود و به خروج آثاری که متعلق به مردم ايران و تاريخ 

ون اصل تقسيم يافته آنهاست رسميت می بخشد؛ به طور مثال ماده ی چهاردهم اين قان
در روند عمليات کاوش های باستان شناسی کشفياتی که نتيجه « : ها را در بر می گيرد

ی عمليات دولت در زمان و مکانی خاص باشد، به خود دولت تعلق خواهد يافت و در 
مورد کشفياتی که نتيجه ی عمليات ديگران باشد، دولت مب تواند ده قطعه از اشيايی را 

تاريخی يا هنری دارند انتخاب و تصرف کند و نيمی از باقی مانده ی  که ويژگی
کشفيات را به صورت مجانی به کاشف واگذار نمايد و نيم ديگری را به تصرف خود 

 »...در بياورد

اين قانون به کاوشگر اجازه می دهد که سهم خود را بدون پرداخت  ١٨همچنين ماده ی 
يای يافت شده در کاوش های علمی با اجازه دولت صدرو اش«: هزينه و مانع صادر کند

صورت می گيرد و خروج سهم کاوشگر از کشور تحت هر شرايطی از طرف دولت 
 ».مجاز و از همه انواع هزينه ها و ماليات های گمرکی معاف است

اين قانون در ايران در حالی به تصويب رسيد که قوانين مشابه در اروپا و ديگر نقاط 
در قوانين اروپا همه ی آثار باستانی کشف شده . اساسی با اين قانون داشت جهان تفاوت

به طور مثال در ايتاليا، فرانسه، اتحاد شوروی و حتی قبرس، همه . متعلق به دولت بود
  .ی آثار باستانی کشف نشده دارايی قطعی دولت محسوب می شدند
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  هجوم موزه های آمريکايی به ايران  

 

ين قانون بود که راه ورود موزه های آمريکايی به ايران برای گرفتن بعد از تصويب ا
                                            ً اولين تقاضا برای کاوش های باستان شناسی دقيقا  . امتياز های باستان شناسی باز شد

از سوی نماينده ی  ١٩٣٠نوامبر  ۶سه روز پس از تصويب قانون جديد در تاريخ 
ی فردی به نام دکتر اف اشميت به عنوان بعد از مدت. موزه ی دانشگاه پنسيلوانيا داده شد

او در مدت حضور خود در . نماينده ی اين گروه باستان شناسی در ايران انتخاب شد
ايران به عنوان نماينده ی موزه ی دانشگاه پنسيلوانيا اشياء گرانبهای بسياری را از 
 کشور خارج کرد و با خلق و خوی هيتلری خود موجب آزار و اذيت بسياری از

 .کارگران ايرانی و مردم ايران شد

 

  کاوش در تخت جمشيد ●

 

ديگر موسسه ای که در ايران برای کاوش های باستان شناسی موفق به اخذ مجوز از 
در اوايل دسامبر . طرف دولت ايران شد، موسسه ی شرق شناسی دانشگاه شيکاگو بود

حق بازسازی و  پرفسور جيمز هنری برسيتد در خواست خود را برای اعطای ١٩٣٠
مرمت تخت جمشيد از طريق پرفسور ارنست هرتسفلد مشاور آلمانی گروه، تقديم 

اين در خواست در هيات وزيران مطرح شد و با وجود حاميان . دولت ايران کرد
اعطای اين مجوز در داخل دولت، در کوتاه ترين زمان ممکن جواب مثبت به موسسه 

  ار هم  برای اعطای امتيازی به فروغی اين ب. ی شرق شناسی داده شد

آمريکايی ها تالش های فراوانی کرد که وزير مختار آمريکا در ايران به حمايت های 
حامی اصلی در خواست های «:فروغی برای اعطای اين مجوز اشاره می کند
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آمريکاييان در جلسه ی هيأت وزيران، وزير امور خارجه فروغی بود و نيز او بود که 
تصور می شد قانون آثار ملی در کمسيون رد شده است، بزرگترين کمک  پس از آن که

 ».را برای تصويب شتابزده ی آن کرد

با شروع عمليات بازسازی توسط موسسه، اشياء و اقالم ارزشمندی يافت شد که باعث 
دو جفت لوح يکی از طال و ديگری از نقره و از از آن . شگفتی اعضای گروه شد

گلی که از دوره ی عيالمی ها به جا مانده بود و کتيبه های فوق  لوح ٣٠٠٠٠جالب تر 
العاده به همراه مجموعه ی گسترده ای از ابزار دست ساز که توجه گروه را به خود 

مشاور گروه موسسه ی شرق (يافته های اين چنينی دکتر هرتسفلد . جلب کرده بود
د و به همين منظور را به کاوش در استخر و تل های مجاور مشتاق کر) شناسی

 درخواست در تاريخ دسامبر درخواستی را به دولت ايران ارائه داد که اين
  فضايی ) وزيرمختار آمريکا در ايران(ازنظرهارت. مورد موافقت قرار گرفت١٩٣١

شک غنی ترين بخش در تاريخ امتيازات اعطا  مجوز در بر می گرفت بی که اين
ن مجوز برای خروج آثار باستانی ايرانی بوجود با فضايی که اي. شده  در کشور بود

 .می آورد می توان آن را نوعی کودتای باستان شناسی به حساب آورد

  

  الواح گلی، موزه دانشگاه شيکاگو ●

 

اعطای اين امتياز، فقط شامل بازسازی و مرمت تخت جمشيد و اطراف آن می شد و 
ر باستانی در رابطه با تقسيم اشياء اشياء يافت شده در حين کاوش جزو موارد قانون آثا

بنابراين تمام اشياء يافت شده در طول عمليات متعلق به دولت ايران . قرار نمی گرفت
اما  با اين حال موسسه ی شرق شناسی  انتظار بی موردی برای تقسيم اشياء يافت . بود

هم مقامات در اين مورد، . شده داشت که مورد موافقت مقامات ايرانی قرار نمی گرفت
ايرانی و هم مسئولين موسسه ی شرق شناسی به ارزش يافته های باستان شناسی در 
اين مناطق پی برده بودند و حاضر به از دست دادن حتی قطعه ای کوچک از اين يافته 

  اين ناهماهنگی ايجاد شده بين دولت ايران و موسسسه ی شرق شناسی باعث . نبودند
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وز اختالفاتی شد که در نهايت موسسه برای مشخص شدن نتيجه ی درخواست های بر
  . خود، عمليات مرمت و بازسازی در منطقه را تعطيل کرد

 

  ضرب االجل ايران به موسسه شرق شناسی  

 

گروه باستان شناسی با تعطيلی فعاليت های خود در تخت جمشيد با ضرب االجل ايران 
دولت ايران ابقا امتياز . مرمت و بازسازی مواجه شدبرای از سر گيری عمليات 

مرمت و بازسازی تخت جمشيد برای موسسه شرق شناسی را منوط به از سر گيری 
اما مسئولين موسسه بدون توجه به اخطار . فعاليت ها تا تاريخ مشخص عنوان کرد

وسسه مبنی بر ايران، با ادبياتی تهديد آميز خواستار تن دادن دولت ايران به مطالبات م
تقسيم آثار  کشف شده در تخت جمشيد و مناطق اطراف آن بودند و در نامه ای که به 
ِ  نخست وزير ايران نوشتند عدم پذيرش شروط ذکر شده را باعث خروج بدون فوت                                                                     

 .وقت موسسسه از ايران دانستند

  

  تهديد ايران از جانب موسسه ●

 

ی آمريکايی در قبال دولت ايران به  بررسی نحوه  تعامل و ادبياتی که يک موسسسه
کار می برد و صاحب حق دانستن خود در برابر ميراث يک ملت، ما را با خوی 

بريستد مدير موسسه ی شرق شناسی در . غارتگرانه ی اين کشور بيشتر آشنا می کند
ايران در نامه ای که به فروغی نگاشته است خواهان تقسيم عادالنه ی اشياء کشف شده 

اشد و اعالم می کند که اگر با اين در خواست موافقت نشود، موسسسه گروه خود می ب
را از ايران خارج خواهد کرد و ايران و دولت شاهنشاهی را در مطبوعات آمريکايی 

بايد « :  - چيزی که رژيم پهلوی نمی توانست آن را ناديده بگيرد - رسوا خواهد کرد
ن، که در اين نامه مذکور افتاده است، در       ً                             صراحتا  عرض کنم چنانچه مطالبات حقه آ

مدت زمانی معقول برآورده نشود، همه ی جهانيان بزودی خواهند پرسيد که چرا 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٦٦                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

موسسسه نيز در کمال . عمليات موسسه در تخت جمشيد به حال تعليق در آمده است
تأسف مجبور است داليل تعليق کار در تخت جمشيد را به مطبوعات توضيح دهد که 

 »بيشترين انعکاس را در کل مطبوعات تمدن غرب خواهد داشت      ً مسلما  

فروغی پس از دريافت اين نامه و قرائت آن در هيأت دولت، با واکنش منفی هيأت 
دولت مبنی بر توهين آميز بودن نامه مواجه شد و پذيرش شروط ذکر شده را منوط به 

طالبات موسسه هيچ گاه تغيير اما ادبيات به کار برده شده در م. تغيير ادبيات نامه کرد
نکرد و در نهايت اين موسسه ی شرق شناسی بود که با حمايت وزارت خارجه ی 

 .آمريکا، ايران را وادار به پذيرش خواسته های خود کرد

  

 درخواست جديد موسسه  

  

موسسه ی شرق شناسی با مشاهده ی عقب نشينی های پی در پی دولت ايران در برابر 
طبق . داکثر چيزی را که می توانست بخواهد درخواست کردخواسته هايش ح

درخواست جديد، موسسه خواهان ادامه ی کار در تخت جمشيد و تقسيم اشياء يافت شده 
همچنين موسسه برخی از اشيائی که به آنها نظر . در آن به مدت سه سال ديگر بود

 :داشت را هم در نامه ای به نخست وزير اعالم کرد

نکه موسسه شرق شناسی هزينه ی هنگفتی را صرف بازيابی و مرمت نظر به اي« 
گنجينه ی بی نظير مجسمه های مستقر بر روی دو پلکان عظيم و همچنين الواح زرين 
و سيمين پايه های بنا کرده است، که ارزش آنها بسيار بيشتر از هر اثر کشف شده 

خصه زير را در حکم ديگری در تخت جمشيد است، خود را محق می داند اقالم مش
سهمش از اشيائی که تا کنون در ايوان کاخ کشف شده اند، مطالبه نمايد و صد البته 

 :انتظار دارد مجوز خروج آنها از کشور نيز صادر گردد

                                                       ً                    مجموعه کامل تنديس های جدای قابل حمل، از جمله پلکان کامال  جدا و قابل حملی که 
يک . ت جمشيد از زير خاک کشف شده بودپيش از بيرون کشيدن دو پلکان عظيم تخ

آجر های لعابی شکسته متعلق به کتيبه ی زينتی آپادانا، و همه اشياء . لوح سيمين پايه بنا
موسسسه انتظار دارد . لوح گلی ۵٠٠کوچک ديگر به استثنای طال ساخته ها، از جمله 
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اصل کلی فوق اشيائی که ممکن است در آينده در ايوان کاخ کشف شود نيز مطابق با 
 ».تقسيم شوند

اين نوع باج خواهی ها در اين جا به پايان نرسيد و بعد ها طی دستورالعملی که به 
وزير مختار آمريکا در ايران رسيد، ايران می بايست قسمتی از آثار باستانی خود را به 

 شايد دشوار بتوان درک کرد که اين نوع ادبيات به کار برده شده،. موسسه اهدا کند
« . مربوط به يک موسسه ی آمريکايی است که دولت ديگر را خطاب قرار می دهد

را مجاز می سازد تا مذاکره بر } يکی از اعضای گروه باستان شناسی{ موسسه کرفتر
                                                                    ً      سر تقسيم اشياء کشف شده را شروع کند، مشروط بر اينکه چون ايرانی ها قبال  اقالم 

اند، موسسه نيز انتظار دارد که در اوايل ارزشمند متعددی را برای خود برداشته 
چنانچه در همان اوايل مذاکرات . مذاکرات اشياء درخور و ارزشمندی به آن اهدا شود

چنين هدايايی داده نشود و روش قابل قبولی برای تقسيم ما بقی اشياء کشف شده مورد 
استان شناسی توافق قرار نگيرد، موسسه ناچار خواهد بود بدون هيچگونه بحثی گروه ب

  » .خود را از ايران خارج کند

دولت ايران با عقب نشينی در برابر درخواست موزه های آمريکايی، با تقسيم اشياء 
يافت شده در تخت جمشيد موافقت کرد و زمينه ی خروج بسياری از آثار ارزشمند را 

مربوط به  از کشور فراهم کرد در حالی که بيشتر فعاليت های باستان شناسی در ايران
موزه ی دانشگاه پنسيلوانيا و موسسه شرق شناسی دانشگاه شيکاگو بود، گروههای 

موزه ی فاگ و هنر . ديگری نيز در ايران به صورت محدود به فعاليت می پرداختند
های زيبای بوستون، موزه ی هنر متروپوليتن، موزه ی فيالدلفيال و موزه ی کانزاس 

  .سيتی، از اين دست هستند

 

 مايت های وزارت امور خارجه ی آمريکاح

  

در بررسی روابط بين دولت ايران و گروههای باستان شناسی، نقش وزارت خارجه ی 
در تمام . آمريکا و به خصوص سفير آمريکا در ايران، نقشی کليدی و اساسی است

 موارد اختالفی بين دولت ايران و گروههای باستان شناسی، اين وزير مختار آمريکا در
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اين موضوع باعث شد . ايران بود که به مذاکره و گفتگو با مقامات ايرانی می پرداخت
که پس از موفقيت موسسه ی شرق شناسی در تصاحب امتيازات گوناگون، مدير 

در واقع، بدون «: موسسه در نامه ای از تالش های موثر وزارت خارجه تشکر کند
ی وزارت خارجه نبود، شايد اکتشاف اغراق می توان گفت که اگر به خاطر حمايت ها

                                                          ً       در تخت جمشيد هرگز صورت نمی گرفت، و يا در صورت شروع، مطمئنا  چندين 
او همچنين در نام ای ديگر به سفير آمريکا در » .سال پيش نافرجام متوقف می شد

وقتی اين نکته را مد نظر داشته باشيم که گنجينه های « : ايران اين چنين می نويسد
ستانی ايران، که هم اينک و يا در آينده در حکم پاداشی برای تالش های اشياء با

تقسيم خواهند شد، در واقع گنجينه ملی } بين دولت ايران و موسسه{درخشان موسسه 
به بيان . و مردم آمريکاست، مسئله اهميت دوچندان پيدا می کند} آمريکا{اين کشور 

زمينه در واقع در پيشرفت فرهنگی  ديگر، با کمک به موسسه ی شرق شناسی در اين
در خاتمه نمی توانم از ابراز مجدد رضايت خاطرمان از ..... ملت آمريکا سهيم بوده ايم

  ».نحوه ی انجام مذاکرات از سوی جنابعالی خودداری کنم

  

  نقش رضا شاه در غارت آثار باستانی  

 

را ناديده گرفت؛ از عوامل البته در تاراج آثار باستانی ايران نبايد نقش عوامل داخلی 
. دسته دومی مثل فروغی و اعضای هيأت دولت گرفته تا خود شخص رضا شاه

وزير مختار آمريکا در گزارش محرمانه ای که از صحبت های خودش و حکمت 
وزير فوايد عامه تهيه شده بود، به نقش شاه در انتقال اشياء  يافت شده در تخت جمشيد 

همچنين ابراز داشتند } حکمت وزير فوايد عامه{ ايشان « : به آمريکا اشاره می کند
                                                      ً                   که اعضای هيأت وزيران، به استثنای او و نخست وزير، شديدا  با انتقال سی هزار 
ً                        لوح گلی به شيکاگو مخالف بودند به نحوی که نهايتا  ناچار مسئله به شخص شاه                                                 

نکه انتقال لوح های ارجاع شده بود که ايشان نيز پس از توضيحات وزير مبنی بر اي
مزيور برای موفقيت مذاکرات کنونی ضروری است، با اکراه نظر قبلی خود را 

 ».تغيير داده و با انتقال آنها موافقت کرده بودند
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رضا شاه به دليل نداشتن محبوبيتی درداخل کشور، بقا و پايداری حکومت خود را در 
هموراه درپی کسب  کمک وحمايت دولت های خارجی می ديد؛ به همين دليل

رضايت اين دولت ها گام برمی داشت که اين رضايت گاهی به قيمت غارت منابع 
به رياست گروه باستان  ١٩٣۵اريک اف اشميت که در سال . مردم ايران تمام می شد

شناسی اعزامی به تخت جمشيد منصوب شده بود، پس از ايجاد مشکالتی در روند 
. ردار سفارت آمريکا به اين موضوع اشاره می کندکاری خود، در صحبت هايی با کا

در اين « : کاردار سفارت آمريکا در گزارشی از صحبت های اشميت می گويد
صحبت ها تصريح شد که اعطای امکانات به باستان شناسان آمريکايی بخشی از 

هرگونه . سياست رضا شاه برای جلب حمايت دولت آمريکا از رژيم پهلوی بوده است
) نظير چاپ مقاله ی خصمانه در مطبوعات( تضعيف اين حمايت ها  احساس

  ».بالفاصله تأثيری منفی در فعاليت گروه باستان شناسی می گذارد

  

  خروج حجم زيادی از اشياء باستانی از ايران ●

 

که گروههای باستان شناسی آمريکايی به فعاليت  ١٩٣٩تا  ١٩٣٠در طول سالهای 
به طوری که در . آثار باستانی ايرانی از کشور خارج شدپرداختند حجم بسياری از 

پس از خروج اولين محموله از اشيای مکشوفه در تخت جمشيد سفير  ١٩٣۵سال 
تعداد زيادی کاميون نياز بود تا آثار باستانی متعلق به موسسه «: آمريکا در ايران گفت

» .فرستاده شودی شرق شناسی از تخت جمشيد برای انتقال به آمريکا، به بوشهر 
در اظهار نظری در رابطه با اشيائی  ١٩۴٠رئيس موسسه شرق شناسی هم در سال 

کمتر محلی چنين ثمرات « : که موسسه در تخت جمشيد به دست آورده بود، گفت
  ».جالب توجهی به بار آورده است

 

ِ          حتی بعد از پايان عمليات گروههای باستان شناسی  سه گانه  موسسه ی شرق شناسی، (                                           
گروه موزه ی هنر های زيبای بوستون و موزه ی دانشگاه پنسيلوانيا که به دليل 

برای خروج اشياء ) مشکالت مالی و به صورت غير قانونی با هم ادغام شده بودند
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باقيمانده از يافته های تخت جمشيد اقدام شد و در حالی که ايران در اشغال نظامی بود 
  .ه ايران بود، اين اشياء به آمريکا فرستاده شد                       ً        و اشياء يافت شده قانونا  متعلق ب

 

 هزينه های موزه های آمريکايی ●

  

توجيه گروههای آمريکايی برای تقسيم و تصاحب آثار باستانی ايران، هزينه های به 
در تمامی مکاتبات و . بود که در ايران پرداخت می کردند» عظيمی«قول خودشان 

. ع از جانب طرف آمريکايی بيان می شدمذاکراتی که صورت می گرفت اين موضو
اما دکتر قلی مجد در کتاب خود با بررسی اسناد موجود در اين زمينه، کل هزينه های 

: هزار دالرمی شمرد و بيان می کند ٧١٠موزه های آمريکايی در ايران را حد اکثر 
را  بابت صرف اين مبلغ نا چيز  بود که موزه های آمريکايی آثار باستانی ايران«

اين مبلغ دليلی آشکار و واضح بر غارت آثار باستانی ايران است که . تصاحب کردند
پس به جرأت می توان آن را . به ثمن بخس انجام شد ١٩۴١ - ١٩٢۵در طول سالهای 

 ».آثار باستانی ايرانی به دست آمريکا ناميد» غارت بزرگ«

  

 توضيحات ومآخذ

  پی نوشت ها  ●

خورشيدی،  ١٣٠۴ - ١٣٢٠ميراث فرهنگی ايران  تاراج بزرگ؛آمريکا وغارت
 مرادی - گ/ دکتر قلی مجد، ترجمه ی مصطفی اميری

The Great American Plunder of Persia's Antiquities, 1925-1941  

  

  -  ١٣٩١بهمن  ١١: گزارش ويژه نشريه  مشرق: منبع
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  يازدهمفصل 
 

 پوپ؛ ايران شناس يا تاراجگر بزرگ
  

پوپ؛ ايران شناس يا تاراجگر  «اري در مقاله ای تحت عنوان ايراندخت خوانس
هنر ايران بزرگ ترين سرمايه اين کشور بوده زيرا نه فقط «: می نويسد »  بزرگ

ثروت و حيثيت براي آن به وجود آورده بلکه در هر دوره و هر جا براي ايران 
ه مجموعه دوستان زيادي ايجاد کرده است و امروز هيچ مملکت متمدني نيست ک

هايي از آثار هنري ايران را نداشته باشد، مجموعه هايي که به صاحب نظرانشان 
 )١(».نشان دهد که ايران استحقاق ستايش و محبت دارد

تاالر باشکوه خانه «سخنراني مهمي در  ١٣٠۴در دوم ارديبهشت ماه سال      
سرنوشت ميراث  ايراد شد؛ سخنراني اي که» )سردار اسعد(جعفرقلي خان بختياري 

فرهنگي اين مرز و بوم را براي هميشه دگرگون کرد و آن را از بي ساماني محض 
چندين ساله رهايي بخشيد، هرچند که اين سامان يافتگي به تعبير برخي پژوهشگران 
چندان هم کار شناسانه نبود؛ اما از حق گذشته ايم اگر آن را نقطه عطف و تلنگري 

 .زمينه برنشماريم براي نخستين گام در اين
وي که در اواخر . سخنران کسي نبود جز آرتور پوپ، ايران شناس آمريکايي    

فروردين ماه به عنوان رايزن موسسه هنري شيکاگو به ايران آمده بود تا آثار باستاني 
  اين سرزمين را از نزديک مشاهده کند، به دعوت حسين عالء نماينده مجلس شوراي 

مختار آمريکا در ايران بود و با وي سابقه دوستي داشت در ميان ملي که قبالوزير 
چهره هاي شاخص سياسي و فرهنگي ايران به سخنراني در باب هنر اين مرز و بوم 
پرداخت؛ از بزرگ ترين رجال دولت و مجلس و از آمريکائيان برجسته حاضر در 

دولتي حاضر در اعضاي . تهران دعوت به عمل آمد که در اين سخنراني شرکت کنند
ماه پس از اين ماجرا به  ٧رضاخان پهلوي سردار سپه که : اين جمع عبارت بودند از

  وزير دارايي و رئيس انجمن آثار ملي و ) ذکاءالملک(سلطنت رسيد، دمحمعلي فروغي 
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نمايندگان  از ميان رجال تراز اول کشور و. عبدالحسين تيمورتاش وزير فوايد عامه
مجلس شوراي ملي نيز در اين جمع چهره هاي برجسته اي چون حسين پيرنيا 

، حسن پيرنيا )مستوفي الممالک(رئيس مجلس، حسن مستوفي ) موتمن الملک(
، سيد حسن تقي زاده، علي اکبر )محتشم السلطنه(، حسن اسفندياري )مشيرالدوله(

 )٢.(چشم مي خوردند به) سهام السلطان(داور و مرتضي قلي خان بيات 
سخنراني شيواي پروفسور پوپ در باب هنر ايراني چنان در دل و جان دست     

. اندرکاران اداره مملکت نشست که به زودي آثار خود را در تمامي جوانب نشان داد
آنچنان که گويي دلوي از آب يخ بر سر هويت خفته اين سرزمين ريخته باشند، 

و دراز خويش برخاست و خواست که جبران مافات  سراسيمه از خواب عميق دور
 .کند
دکتر عيسي صديق، مترجم سخنراني تاريخي پوپ درباره ميزان تاثير اين سخنان     

ترجمه نطق که با فوريت و با سرعت انجام گرفت در همان تاريخ به «: مي گويد
صورت رساله جداگانه از طرف وزارت فرهنگ چاپ و منتشر و به مدارس 

تاده و به معلمان تاريخ توصيه شد که در تدريس از آن استفاده کنند و نکات مهم فرس
: و باز در جاي ديگري مي گويد) ٣(».خطابه را به دانش آموزان خاطرنشان سازند

سخنان پروفسور پوپ که با شور و شوق و شيوايي گفته شد تاثير بسياري در «
گيخت و آنان را متوجه اهميت و مقام شنوندگان ايجاد کرد و غرور ملي آنان را بران

 ».هنر ايران کرد
 :وي از جمله آثار مهم اين سخنراني را چنين برمي شمرد     
 توجه مسووالن درجه اول مملکت به احياي هنر -     
 تاسيس موزه در تهران و شهرهاي مهم -     
هاي فراهم آوردن وسايل کاوش هاي علمي با کمک دانشگاه ها و انجمن  -     

 اروپايي و آمريکايي
 ايجاد مدارس متعدد در سطح متوسطه و عالي در پايتخت و شهرهاي بزرگ -     
 تشويق صنعتگران -     
 تعمير بناهاي تاريخي و تالش در جهت حفظ آثار ملي -     
 ...برپايي کارگاه هايي براي احياي زري بافي، قالي بافي، کاشي سازي و -     
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بود که مجلس شوراي  ١٣٠۶س از اين سخنراني يعني در سال درست دو سال پ     
را که به  ١٩٠٠ملي قرارداد انحصار کاوش آثار باستاني در شوش قرارداد 

فرانسويان واگذار شده بود ملغي اعالم کرد و سه سال بعد نيز قانون عتيقات را به 
ن، جامع و تصويب رساند؛ قانوني که اگرچه براي جلوگيري از دست اندازي خارجيا

کامل نبود اما نخستين گام در جهت قانونمند شدن آثار ملي و زمينه ساز گام هاي جدي 
 .تر بعدي به شمار مي رفت

در مورد موزه نيز تلنگر پوپ به هوش و حواس رجال فرهنگي کار خود را کرد     
 به وزارت» براي پيشرفت هنر در ايران«و پس از آن نيز پيشنهادهايي تحت عنوان 

دولت «: موري، کاردار آمريکا در تهران در مورد اين پيشنهاد مي گويد. معارف داد
و طبقه روشنفکر ايران چنان با پيام ها و گزارش هاي آموزنده آقاي پوپ تحريک 
. شده اند که بالفاصله براي عملي کردن پيشنهادهاي او کميسيوني تشکيل داده اند

تهزاي بازديدکنندگان خارجي شده بود تخليه موزه شاهنشاهي که مدت زيادي مايه اس
موزه ملي جديد شايسته . شده است تا گنجينه واقعي آثار باستاني جايگزين آن شود

نامش خواهد بود و به مکاني براي نمايش جالل و شکوه هنر هخامنشي، ساساني و 
و اين چنين تاسيس موزه در تهران و شهرهاي ) ۴(» .اسالمي تبديل خواهد شد

گ ديگر به جد مورد توجه قرار گرفت؛ امري که پيش تر توجه چنداني بدان نمي بزر
در اين ميان تاسيس موزه ايران باستان نقطه عطفي در تاريخ فرهنگ و هنر اين . شد

 .سرزمين و نخستين موزه علمي در ايران است
باره مي موري در اين . پيشنهاد ديگر پوپ تاسيس اداره اي براي آثار باستاني بود    

ظاهرا پس از کشمکش بر سر امتياز نفت، هيچ اتفاقي در ايران به اندازه ... «: گويد
اين کار هموطن برجسته من اين چنين اذهان عمومي را به خود جلب نکرده 

 )۵(».است
انجمن فرهنگي ايران و «از ديگر نتايج سخنراني پوپ مي توان به تشکيل     

وهشگران آن را جزء نکات منفي کارنامه پوپ مي اشاره کرد که برخي پژ» آمريکا
 ».اين انجمن به طور يک طرفه ناقل فرهنگ غرب به ايران بود«دانند و معتقدند 

پوپ پس از اين سخنراني به عنوان مشاور افتخاري هنرهاي ايراني در خدمت     
سه وي موسس مدرسه مطالعات آسيايي در آمريکا بود؛ مدر. دولت ايران فعاليت کرد
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اي که با برخورداري از متخصصاني در زمينه آشور شناسي، اسالم شناسي، ايران 
شناسي، نژاد شناسي و آموزش زبان سانسکريت، عربي، عبري، فارسي، حبشي، 
چيني، تبتي و ويتنامي توانست به موسسه اي با مجوز صدور مدارج باالي علمي 

شناسي ايران به تدريج توسعه  مدرسه و موسسه آمريکايي هنر و باستان. تبديل شود
به دعوت دولت ايران از  ١٣۴۵يافت و به موسسه آسيايي تبديل شد و از سال 

 )۶.(منتقل و زيرمجموعه دانشگاه پهلوي قرار گرفت) شيراز(آمريکا به ايران 
پروفسور پوپ سه نمايشگاه بزرگ هنر ايران در فيالدلفيا، لندن و لنينگراد      

ن نمايشگاه ها در شناسايي هنر ايران به کشورهاي اروپايي سهمي برگزار کرد که اي
به عضويت فرهنگستان ايران درآمد و در  ١٩٣۵وي همچنين در سال . بسزا داشتند

همان سال از سوي دانشگاه هاروارد براي ايراد سخنراني درباره تاثير معماري 
ي سه کنگره مذکور و در نتيجه پژوهش ها. ايران بر معماري اروپا عازم فرانسه شد

سفرهاي متعدد پروفسور پوپ به ايران براي گرفتن عکس از بناهاي تاريخي و آثار 
هنري ايران، با همکاري هفتاد تن از استادان و دانشمندان و کمک دولت ايران، به 

کتاب ) دکتر فيليس اکرمن(کوشش و همت فو ق العاده پروفسور پوپ و همسرش 
هزار صفحه  ٣جلد قطور بزرگ با  ۶در » ي هنر ايرانبررس«بسيار نفيس و مهم 

منتشر شد که در نوع خود بي  ١٣١٧هزار قطعه عکس تاليف و طبع و در  ۵متن و 
 )٧.(نظير است و خدمات ايران را به فرهنگ و هنر جهان آشکار مي سازد

پوپ در اولين سفرش به ايران رئيس بخش صنايع خاور نزديک در موسسه     
وي در اين سفر کوشيد تا گزارش مصوري از معماري . فه شيکاگو بودصنايع ظري

به توصيه عالء، رضاخان در برابر بدگماني عمومي ايستاد و اجازه . ايران تهيه کند
داد پوپ و همراهانش به مساجد و بناهاي مذهبي وارد شوند و پژوهش و 

وان سوريوگين، در تهيه عکس هاي پوپ آنت. عکسبرداري هاي الزم را انجام دهند
از پوپ به عنوان يکي از . مرتضي رستمي و اسد بهروزان همکاري داشتند

 )٨.(پيشگامان تاريخ عکاسي ايران نيز ياد مي شود
کتاب هاي زيادي در زمينه هنر » بررسي هنر ايران«وي همچنين عالوه بر کتاب     

شکل و رنگ،  پيروزي: معماري ايران: ايران به نگارش درآورده که عبارتند از
شاهکارهاي هنر ايران، سفالگري ابتدايي ايران، آشنايي با مينياتورهاي ايران، سير و 
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 .صور نقاشي ايران، معماري ايران، هنر ايران در گذشته و آينده
در چند سال گذشته پژوهشگران حوزه تاريخ نقدهاي فراواني را به پوپ وارد     

اثر دکتر دمحمقلي مجد است که بر » ج بزرگتارا«کرده اند که مهم ترين آن کتاب 
دکتر مجد در اين کتاب به . اساس اسناد وزارت امور خارجه آمريکا نوشته شده است

نمايشگاهي که پوپ در باب عرضه و شناسايي هنر ايراني در لندن برگزار کرد 
اشاره مي کند و يکي از کارهاي پوپ را انتقال اشياي نفيس از اماکن ) م١٩٣١(

رکه و مساجد به اين نمايشگاه ها مي داند؛ اشيايي که تا آن زمان چشم هيچ اروپايي متب
و آمريکايي به آن نخورده بود و پوپ با زحمت زياد توانست با کمک دولت ايران 

دکتر مجد بر اساس اسناد وزارت . اشياي مورد نظر را به اين نمايشگاه ها برساند
کن متبرکه را ناشي از ترس از بازنگردانيدن خارجه آمريکا نارضايتي متوليان اما

اشياي امانت گرفته شده مي داند، اما بر اساس همان اسناد اذعان مي کند که همه اشيا 
بر ) ٩(».با سه هواپيما به تهران حمل و مستقيما به کاخ محل اقامت شاه منتقل شدند«

پوپ مي اندازد اساس همين اسناد دکتر مجد در اين ماجرا تقصير ها را بر گردن 
درحالي که اسناد مي گويند همه آثار به ايران بازگردانده شده و اينکه دولت آنها را 
تحويل متوليان مساجد نداده، امري است که متوجه دولت ايران است و نه شخص 
پوپ؛ کمااينکه دکتر مجد در اين ماجرا سندي مبني بر همدستي پوپ با رضاشاه و 

اينکه دولت اين اشيا را . بازگشت به ايران ارائه نمي دهدسرنوشت اين آثار پس از 
بعدا به مکان هاي اصلي خويش بازگردانده يا آنها را به موزه ملي فرستاده يا حتي 

 .اينکه خود بر آن دست اندازي کرده، براي ما نامعلوم است
ريکا دکتر مجد همچنين خارج کردن آثار باستاني و انتقال آنها به موزه هاي آم     

اين ايراد اگرچه از . توسط پوپ را کاري نابه جا و غارت آثار ملي ايران مي داند
نگاه امروز بجا است، اما در آن زمان متاسفانه قانوني مبني بر منع انتقال اين اشيا از 

 ١٣٠٩تنها قانون موجود در اين زمينه قانون عتيقات مصوب . کشور وجود نداشت
از حضور پوپ و تالش هاي وي ايجاد شده بود که به مجلس بود که آن هم متاثر 

موجب آن تقسيم اشياي مکشوفه را به ترتيبي که در قانون ذکر شده بين دولت و 
کاوشگر مجاز مي شمرد و حتي صدور سهم کاشف را از پرداخت حقوق و عوارض 

اين قانوني بود که وکالي مجلس اين مملکت به تصويب . گمرکي معاف مي دانست
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اين در حالي است که . ده بودند؛ بنابراين عمل وي غيرقانوني به شمار نمي رفترسان
تا پيش از تصويب قانون مذکور حتي تا اين مقدار سختگيري هم وجود نداشت و 
فرانسويان آثار باستاني حاصل از کاوش هاي شبانه روزي خود را بي هيچ دغدغه 

 .اي از کشور خارج مي کردند
هاي پوپ از معماري سراسر ايران اکنون در موزه  آرشيو بزرگ عکس    

نارنجستان شيراز و کتابخانه ملي ايران است؛ عکس هايي که حاصل سال ها تالش 
بي وقفه و بزرگ ترين ميراث او بودند و اين بزرگ ترين ميراث حاالدر ايران است 

به کشورش منتقدان مي گويند پول دوست بود و آثار ملي ايران را . و نه در آمريکا
هزار جلدي اش به موسسه هنر آسيايي دانشگاه شيراز  ١٢مي برد اما اهداي کتابخانه 

و نيز مجموعه اي از پارچه ها، فرش هاي کهن و آثار عتيقه ايران و جهان که 
 )١٠.(گردآورده بود و اکنون در موزه نارنجستان هستند، بيانگر حقيقت ديگري است

ت وي در ايران خالي از اشکال نبوده، اما جانب انصاف بدون ترديد پوپ و اقداما    
را اگر فرو نگذاريم کفه خدمات وي بر کفه ناراستي ها و خطاهاي سهوي و عمدي 
اش مي چربد و اين چربيدن آن قدر کم نيست که بخواهيم از آن چشم بپوشيم و بر سر 

ا آرزو کرده مزاري فرياد سر بدهيم که صاحبش روزي آرام گرفتن در خاک ايران ر
آرزوي من اين است که جسدم در ايران به خاک سپرده شود تا «: و چنين گفته است

آيندگان از ستايش من نسبت به ايران و هنرمندان و متفکرين بزرگي که در دامان 
خود پرورده است مستقيما و به راي العين آگاه شوند و قدر و مقام اين ملت و مملکت 

  )١١(».را بدانند
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  توضيحات مآخذ
 
 :پي نوشت ها   ● 

 ١٣٠۴ارديبهشت  ٢بخشي از سخنراني آرتور پوپ در  ١    
 ، مقدمه به قلم عيسي صديق)اثر دکتر پوپ(هنر ايران در گذشته و آينده  ٢    
 همان ٣    
، به نقل ١٩٢۵مه  ۶، مورخ ٨٩١/١٠، ٩٢٧، ١٠۶۴گزارش موري، شماره  ۴    

 .تر دمحمقلي مجداز کتاب تاراج بزرگ دک
به نقل  ١٩٢۵مه  ١٣، مورخ ٨٩١/١٣، ٩٢٧، ١٠٨٠گزارش موري، شماره  ۵    

 .از تاراج بزرگ
، فروردين ۴٣ماهنامه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر سال پنجم، شماره  ۶    

 ١٧، ص١٣٨۵
به نقل از دکتر عيسي صديق در موخره کتاب هنر ايران در گذشته و آينده  ٧    
 ليف آرتور پوپتا

 ١٨ماهنامه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر، پيشين، ص  ٨    
دمحمقلي مجد، تاراج بزرگ، چاپ دوم، موسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي  ٩    
 ٨١و  ٨٠ص
دمحم رستمي، ايران شناسي و ادبيات فارسي، پژوهشگاه علوم انساني و  ١٠    

 ١٣٩٠مطالعات فرهنگي، 
 ٣، ج١٣۵٣ي صديق، يادگار عمر، وزارت فرهنگ و هنر، عيس ١١    
 :منابع     
 هنر ايران در گذشته و آينده، دکتر پوپ، ترجمه عيسي صديق -      
آرامگاه خارجيان در اصفهان، هوشنگ مظاهري، فرهنگ اصفهان، بهار  -      

 ١١، شماره ١٣٧٨
اه علوم انساني و مطالعات ايران شناسي و ادبيات فارسي، دمحم رستمي، پژوهشگ -      
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 ١٣٩٠فرهنگي، 
موسسه مطالعات و پژوهش هاي : تاراج بزرگ، دمحمقلي مجد، چاپ دوم، تهران -      

 سياسي
، فروردين ۴٣ماهنامه انديشه و تاريخ سياسي ايران معاصر، سال پنجم، شماره  -     

١٣٨۵ 
 ١٣۵٣عيسي صديق، يادگار عمر، وزارت فرهنگ و هنر،  -     
     

 ٣١، صفحه ١۴/٢/٩٣به تاريخ  ٣١٩٠روزنامه دنياي اقتصاد، شماره :  منبع
  )تاريخ اقتصاد(

پوپ؛ ايران شناس يا تاراجگر  «ايراندخت خوانساري در مقاله ای تحت عنوان 
  »  بزرگ
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   دوازدهم فصل 
  

اند و  رفتهپولی است كه از مردم به زور زنجير و زندان و شالق گ. عطايای ملوكانه
  اند مردم را كشته

 
 

الزم به توضيح است که متآسفانه مجلس دورۀ دوازدهم و سيزدهم شورای ملی  که     
اند  به امالک  و دارائيهای غصب و غارت شده مردم توسط رضاخان رسيدگی کرده

دهم، نمايندگانی داشت که فرمايشی  و بعنوان اسناد دراختيارخوانندگان ارجمندقرار می
. دند و توسط رضا خان به نمايندگی مردم شهرهای کشورمنصوب شده بودندبو

نگرش وطرزفکراکثريت آنها که رفتار، گفتاردارو کردارشان بيانگرآن بود، 
صفتهای فرصت طلبانه و چاپلوسانه و نفع و موقعی طلبانه، بنابراين، محافظه کارانه 

ر نمايندگان حقيقی و واقعی اين عناص. داشت و بدين گونه درحافظۀ تاريخ ثبت است
که حکومت وقت،  طنز تاريخ اين. مردم که با رأی آزاد مردم انتخاب شده باشند نبودند

به نخست وزيری دمحم علی فروغی که خود يکی از بنيانگزاران دولت استبدادی رضا 
خانی بود با آن وزيران کذائيش مجری رسيدگی به تراژدی امالک غصب و غارت  

 !!توسط رضاخان و اطرافيانش شد شده  مردم 
لذا . بدين لحاظ، آنها، از وزير و وکيل، درآن استبداد، دستيار مستبد و سهيم بودند    

ناچار بودند در . ها و فسادها را جدی بگيرند ها و خيانت توانستند تحقيق از جنايت نمی
تمام سطح  زيرا اگر قرار بود. سطح بمانند و در دايره محدودی ازسطح هم بمانند

های آنان،  ها و نوشته بنابراين، گفته. گرفت موضوع تحقيق شود، دامن آنها را نيز می
  .مشتی از خروار نيز نيست
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شنبه اول مهر ماه  صورت مشروح مجلس روز سه  مذاکرات مجلس

١٣٢٠  
  

 ١١٨جلسه  - 
 
 

  ملوکانه اىيدائر به عطا سيآقاى رئ اناتيب  
 
به مقام سلطنت  منتيبه مبارکى و م ونىيهما ضرتحيکه اعل یاز روز - سيرئ

    ً حضرا   و             ً که بنده سفرا   یعالوه اطالعاتام به  شده ابياند چندمرتبه بنده شرف مقرر شده
که بعضى  يیها ابىيداشتم درشرف حضرتياعل هيات عالفاز مکارم اخالق وص

باط استن ونىيهما حضرتياعل مقدس اتيازن ىيايحضور داشتند مزا  وزرا انيآقا
ً قتا  يام که حق کرده  ونىيهما حضرتياراست اعلوافتخ دوارىياسباب ام لىيخ    

عموم و رفاه مردم وآبادى  شيراجع به تدارک آسا دشانيدرهرجلسه ذکرشان و تأک
 نياز ا قهيو دق فرمودند یمسائل را مقرر م نيا شهيهم  وزرا انيکشوربوده وبه آقا

 اىيوعطا هيعال اتيشاهد ن  وزرا انيمه آقاچنان که برنا نديفرما فروگذار نمى لمسائ
است راجع به  دهيرس انيآن است عالوه بر آنچه به اطالع آقا ديملوکانه مؤ

 صيبراى ملت و کشور خودشان تخص ونىيشخصى هما يیکه از دارا يیها بخش
تا تمام افراد  شوديو آگاهى عموم خوانده م ندگانينما انيبراى اطالع آقا نکياند ا داده
زبان  کيکه همگى  دوارميشاهانه مستحضر باشند و ام اىيوعطا اتين جهيت ازنتمل

 :نديبگو
  آن توان برد درخت هيدرخت که در سا ونيباد آن هما برومند

 
   شخصى ىيشاهانه از دارا اىيعطا فهرست
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 .پانصد تختخوابى و اعطاى آن بشهر تهران مارستانيب دارىيخر - ١
 .براى کمک به لوله کشى شهر تهران لایر ونيلياعطاى پنجاه م -  ٢
  آبرومند به شهر تهران همانخانهيم کياعطاى  - ٣
  ساختمان کوى دانشگاه شهر تهران -  ۴
 در مشهد کىيو  رازيدر ش کىيو  زيدانشکده پزشکى در تبر کيساختمان  -  ۵
در هر شهرى که متجاوز از ده هزار  رستانيدب کيو  مارستانيب کيساختمان  - ۶

 .داشته باشد تيجمع
 بضاعت در تمام کشور دارو به اشخاص بى لایر ونيليمعادل ده م ميتقس-  ٧
و  ايماالر مارىيسازمان مخصوص و اختصاى براى مبارزه دائمى با ب ليتشک -  ٨

 تراخم در تمام کشور
البراتوار و لوازم فنى و صنعتى به طور  ليمهمى از قب زيجوا مياعطاء و تقس -  ٩

که در  رهيو اشخاصى از دانشمندان و غ نيناسان پزشکى و مهندسبه کارش انهيسال
 ونىيسيکه مورد گواهى کم ندينما یاختراعاتى م اي اتيکشف عيهر رشته از علوم صنا
 .منتخب از اهل فن باشد

  کتابخانه و قرائتخانه عمومى در شهر تهران کي سيو تأس جاديا - ١٠
  ساختمان نوانخانه در شهر تهران -  ١١
پنج (ها  شهرستان ريشهر تهران و سا انينوايسوخت و لباس ب هيکمک به ته - ١٢

 )ها شهرستان ريبراى سا لایر ونيليبراى شهر تهران و ده م لایر ونيليم
که  يیمخصوص براى زنان باردار و کودکان در شهرها رخوارگاهيش سيتأس - ١٣

 .شود جاديمادران در آنجاها ا تيبنگاه حما
کودکان  تيدر هر شهرى که داراى بنگاه حما مانيتيرورشگاه پ کيساختمان  -  ١۴
 باشد
در شهرها که در  شگاهيآسا سيبراى تأس شود یداده م صيتخص نىيمبلغ مع -  ١۵

 .خانمان را جا دهند زمستان گرم و کسان بى
ملت  شيآسا اتيدر بابت جزئ ونىيهما حضرتيمسلم است دقت نظرى که اعل چون
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از مسائلى است که البته مجلس و تمام ملت کمال تشکر و  کىياند  خودشان فرموده
موجب سعات کشور  شانيسلطنت ا شهيکه هم خواهد یامتنان را دارد و از خداوند م

 )است حيصح(و رفاه عموم ملت باشد 
 
 ] دولت ئتيبرنامه ه بيطرح و تصو - ٣[
 
 بارآقاى اعت. مورد بحث است ريآقاى فروغى نخست وز نهيبرنامه کاب - سيرئ
 

 یمجلس شوراى ملى براى اشخاص نامه ني   ً                 قبال  عرض کنم که در آئ ديبنده با - اعتبار
روشن کنند جز راه مخالفت راه  شتريکه بخواهند تذکراتى بدهند و مطالبى را ب

راه استفاده کرده و تذکراتى که  نيجهت است که بنده هم از ا نيو از ا ستين گرىيد
. رسانم یم انيگنجانده شود به عرض آقا بودالزم در برنامه دولت  دهيبه نظرم رس

دادگسترى اشاره فرمودند به دستخط  ريموضوعى که در طى برنامه آقاى وز
بود که در برنامه دولت  نيحقش ا هيقض نيملوکانه و اموال شاه سابق به نظر بنده ا

 دش یداده م شترىيب حاتيو در اطراف آن و در طرز اجراى آن توض شد  یگذاشته م
 نياست مثل ا نيمتبا ادىيز نيکار بنده آنچه فکر کردم با قوان نيعملى کردن ا رايز

گونه اعتراض و دعوى  چيکه قانون ثبت امالکى که سند صادر شده باشد براى او ه
ً                          غبن مخصوصا  در اسناد دعوى غبن از هر ح  کي ستىيرا با نياسقاط شده ا ثي          

به ما که اگر الزم است براى  گفت یدولت م نجايکه در ا گرفت یدولت م مىيتصم
راه را براى احقاق حق مردم و براى  ايرا لغو بکنند  نيکار بخصوص آن قوان نيا
ً قتا  يکه حق نيا راه  نيشاهانه به موقع اجرا گذارده شود و هر کسى که که از ا تين    

 ديکار با نيراهى باز شود و البته ا کيمتضرر شده به حق خودش برسد براى آنها 
از  ىيدر وزارت دارا ونىيسيکه نوشته شده بود که کم ميديشود و بعد در روزنامه دب

کار  نيا کنم یم اليکار دولت در نظر دارد بنده خ نيها براى ا وزارتخانه ندگانينما
             ً                 است که مخصوصا  از اشخاصى که در  نياز آن است و مقتضى ا شتريب تشياهم



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٨٤                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

ً         و مخصوصا  از مجلس  اند ودهارد بو شترياطالعات دارند و ب شتريعمل ب نيا         
و  شد یم از مجلس هم چند نفرى دعوت جستند یکار شرکت م نيشوراى ملى در ا

کار  نيو براى اجراى ا دنديگذران یکار هست از نظر م نيمواقع قانونى که براى ا
شود و  شنهاديدادگسترى به مجلس پ ريآقاى وز لهيتازه اگر الزم است به وس نيقوان

خارجى  استيع برنامه دولت ماده اول البته عمومى است که مربوط به ساما موضو
خودم  دهيخصوصى هم به عرض رساندم عق تاست همان طور که بنده در جلسا

 نيدر ا دهي   ً         فعال  اظهار عق شود یچه م هيدر آت مينيبب ميناظر باش ستىياست که ما با نيا
ً       باب بنده شخصا  الزم نم                   ً متوجه بود و مخصوصا   ديقسمت را با نيفقط ا دانم ی             

اند از کجا  قسمت بخصوص اشتباهاتى کرده نيکه گذشتگان ما در ا نميبب خواهم یم
آگاه باشد  انيجر نيمجلس شوراى ملى از ا ستىيرا البته با نيناشى شده چرا شده ا

ً      سابقا  چرا ا از زمامداران ما  کياشتباهات رخ داده و کدام  نيطور بوده چرا ا ني     
 .اند غفلت داشته

  
  

اند و  پولی است كه از مردم به زور زنجير و زندان و شالق گرفته. عطايای ملوكانه
  اند مردم را كشته

 
 اند وقت خودشان را به بنده داده ىيآقاى طباطبا - دشتى

 ديا خودتان هم اجازه خواسته - سيرئ
ه اند و بند نوبت خودشان را به بنده واگذار کرده شانيخوب ولى ا اريبس - دشتى

  توانم االن صحبت کنم مى
 دييبفرما - سيرئ

و اعتدال  شانيبا روشنى رأ شانيآقاى فروغى به واسطه اخالقى اجتماع - دشتى
 نيشان البته مورد اعتماد همه مردم هستند ولى مملکت در ا فکرشان و پاکدامنى

موقع مزاج آقاى  نياست که در ا شترىيب تيفعال کيموقع به نظر بنده محتاج به 
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جهت  نينه آقاى فروغى باشد از ايدهد و اگر نظرى راجع به کاب وغى اجازه نمىفر
خودشان را   به مجلس و وزرا نديايتواند ب حتى نمى ليمزاج عل نيبا ا شانياست که ا

 نيرا معرفى نمودند و ا نهيآقاى آهى کاب ديمعرفى کنند و چنان که مالحظه فرمود
و  ديبنده قصد مخالفت شد. است منافات داردقدرى با حالت بحرانى که مملکت دچار 

ها  لحاظ که مثل بعضى ساده لوح نيآقاى فروغى ندارم ولى نه از ا نهيبا کاب ادىح
تشنجات  ايآقاى فروغى روى کار نباشد کشور دچار مخاطرات  نهيکنم اگر کاب اليخ
 دهيعق شانيگذارم و به ا احترام مى شانيبنده به شخص ا ريخواهد شد خ شترىيب

 .کنم مى ىيها صحبتو فقط در اصل پروگرام و تذکرات و . دارم
اند به نظر بنده از روى عجله هر  مطالعه فرموده انيدولت را البته همه آقا پروگرام

که پروگرام  نيجنبه تشخص و تع کياند  چه به نظرشان خوب آمده است نوشته
تجارت را  ميب مى کن   ً              مثال  کشاورزى را خو ستين ني                  ً     دولت الزم دارد ابدا  در ا

در  اتيکل نيو ا...  ليقب نياز ا اتىيو هى کل ميکارهاى خوب مى کن ميخوب مى کن
و مشخصى گفته شود  نيمع زهاىيچ کي ميدار اجيموقعى که ما احت نيچن کي

رود و  شاه مستعفى مى حضرتياعل ايگو دميشن روزياز قرارى که د. منافات دارد
را آقاى فروغى  شانينامه ا است روز اولى که استعفاهم امضاء شده  شانيگذرنامه ا

تذکر دادم و  شانيهم در جلسه خصوصى و هم در جلسه علنى به ا دندبه مجلس آور
 ابيمجلس شرف سيخدمت آقاى رئ ندگانينما انيعده از آقا کيعصر آن روز هم که 

ولت بدهند تذکر را به د نيصحبت کنند و ا شانيرا مأمور کردند که با ا شانيشدند ا
که موضوع  نيقبل از ا دشو هيتسو شانيساله ا ستيکه محاسبات ب نيکه قبل از ا

 )است حيصح - ندگانيعده نما(بروند  دينبا شانيشود ا هيجواهرات تصف
سؤال را از دولت  نيشود بنده فقط ا نياز مجلس مع ونىيسيکم کيقرار شد  بعد
عده از امضاء دولت هم  کيشده و  نييکه از مجلس تع ونىيسيکم نيا ايکنم که آ مى

جواهرات  نيمبلغى از ا کيهمراه آنها خواهند بود اگر ده روز بعد معلوم شد 
دولت و  ايکار را به عهده خواهد گرفت و آ نيا تيدولت مسئول ايآ ستيسلطنتى ن

 نيجواب ا شوند یمتعهد م شانييدارا ريو اقاى وز  وزرا انيآقا ريآقاى فروغى و سا
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در برنامه خودش  دياز مسائلى که دولت با کىي ر؟يخ ايسلطنتى را بدهند  جواهرات
العاده  که فوق رانياست در ا تياشاره به آن موضوع بکند مسئله تزلزل حق مالک

 نيتر فياز شر کىي تيحق مالک. مهمى است لىيمردم است و مسئله خ عالقهطرف 
مورد توجه عموم بوده و  شهيحقوق جوامع متمدنه بشرى است که هم نيتر مىيو قد

شده که حق مردم  ليتشک نيا یبرا ها دولت و تمام اشکال ايهاى دن تمام حکومت
بر آن متصور  یشده که حد عييتض یسال طور ستيب نيدر ا ینشود ول عييتض

منتقل  یفعل حضرتياموال منقول خود را با عل یراست است که شاه مستعف. ستين
شده  عيياند که دولت حقوق تض دولت گذاشته اريختامالک را تحت ا شانيکرده و ا

شل حرف زد که مردم را  هيقض نيدر ا یدولت به درجه ا یکند ول انمردم را جبر
امالک را  فيو روشن تکل حيباب دولت به طور صر نيدر ا ديقانع نکرد البته با

 باتيکه به آن ترت یامالک نديجا بگو ني            ً                   نموده و رسما  و به طور وضوح در ا نيمع
غبن دارد  یاز مردم گرفته شده به صاحبانش مسترد شود دولت فقط گفت که اگر کس

 یستياند و با است ملک مردم را با زور گرفته زيموهومات چه چ نيجبران شود ا
 یو تزلزل تيبردن حق مالک نياز ب نياست که ا نيتعجب در ا. بهشان پس داده شود

 یآقا. ديدولت هم رس ريدشاه سابق به دواشده از شخص پا دايپ تيکه در اصل مالک
 یعنيفرهنگ سابق اطالع دارند وزارت فرهنگ  ريبا وز نشهدوست از مذاکره م

اداره  ديمملکت را با  یو فکر عموم تيکه ترب یا وزارتخانه یعنيوزارت معارف 
هفتاد  یرا که متر یو ملک رديملک مردم را بگ یکند امر کرده است که شهردار

قسمت  نياکه در  یدارد؟ جواب یمعن نيهفت تومان بخرند ا یدارد متر متيتومان ق
است و  فيبود که بودجه فرهنگ ما ضع نياز طرف وزارت فرهنگ داده شد ا

چه علت دارد که مال . ديتوان یبه جهنم که نم. ميشصت تومان بده یمتر ميتوان ینم
 رشيش دولتش وزاست که پادشاه نيدر ا یمملکت کيشرافت . ديريمردم را بگ

) است حيصح -  ندگانينما. (ردياو بگ تيرا بدون رضا یوجب ملک کس کينتواند 
 زيچ نياگر دولت زور داشته باشد ملک مردم را به زور ضبط کند که ا

وزارتخانه با دزد سرگردنه چه فرق دارد؟ دزد  کيصورت  نيدر ا. ستين  یمهم
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مطلب  کيموضوع  نيدر ا کند یمکار را  نياو هم ا. طور است نيسرگردنه هم هم
 یاند ول منقولش را هبه کرده ريمنقول و غ اموالهست که شاه تمام  یمهمتر یليخ

 یامروز آقامنقول صحبت کردند و فقط  ريدر مجلس فقط دولت راجع به اموال غ
را در مجلس قرائت فرمودند که بنده درست به اقالم  یصورت کيمجلس  سيرئ

و  یو لوله کش هيريها را به امور خ ها متوجه نشدم آن آن ها متوجه نشدن جزء آن
است که  عيمردم هم شا نيو ب ام دهيکه بنده شن یاز قرار. اند داده صيها تخص نيا

 ونيليو چهار م ستيدر حدود ب یدارند ول یموجود ونيليهشتاد م ونيليهفتاد م
و چهار  ستيب ونيلياز شصت م ايند  ا واگذار کرده یشاه فعل حضرتيعل تومان به ا

 نيا رهيو غ یکش و لوله هيريبه عنوان خ ونيلياند ده دوازده م واگذار کرده ونيليم
حق مردم و . پول من و شماست نيها از کجا آمده؟ ا پول نيا. ندارد یکه معن

 ستيچ اش دهيتعارف و مجامله فا یه. پول به مردم برگردد نيا یستيضعفاست و با
است که از  یپول. ملوکانه یايعطا. فرمودند هيعط. دندکه هبه فرمو مييبگو یه

اند حاال چرا  اند و مردم را کشته و زندان و شالق گرفته ريزور زنج همردم ب
 نيبه زور در ا یکار ساکت است شخص نيدولت در ا. است یبيعج زيچ دهند؟ ینم

کفر و ال مع یبقيالملک . مال مردم برگردد ديمملکت مال مردم را گرفت حاال با
. را اجرا کند عدالتاست که بتواند  یحکومت حکومت نيالظلم بهتر مع یبقيال

 یها و بانک کايامر یها بانک شود یاست چه م رانيکه در خارج از ا يیها پول
چه  ها نيهمه نامه به شما پول نخواهند داد ا نيآلمان که با ا یها لندن و بانک

 کيموضوع  نيدر ا) ندگانينما  خندة(). ها منقول است آن – یدبستان( شود؟ یم
    ً کامال   يیدارا ريوز یدولت توجه کند و آقا ديو با ستمهم ا یليکه خ یا مسئله

 رهيسال است حساب ذخ نياست چند یمملکت رهيمواظب باشند مسئلة حساب ذخ
 ام دهيروشن کند بنده شن را یبودجه عموم کيمنطقه تار نيمعما شده است و ا یمملکت

و پنج  یس -  ندگانياز نما یبعض( ونيليو پنج م ستيب یتهران دعو یکه شهردار
 يیها که تمام عمارت نيا یدارد برا ینسبت به شاه مستعف ونيليو پنج م یس) ونيليم

ساخته است به خرج  رهيو مبارک آباد و سعدآباد و غ یو آبعل رانيکه در شم
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        ً    که واقعا  ما  یزيچ ودش یتهران چه م یشهردار یدعاو فيبوده حاال تکل یشهردار
است که  نيجزء افسانه حساب شود ا ديبا ها نيا قتياسباب تعجب است و حق شتريب

براى  ستيکثافت شهر ن بردن یبرا ها ونيکام نيدارد ا ونيکام نيتهران چند هيبلد
که سرجاى خودش  نيا) خنده حضار(عمارت شاه  ىيبردن سنگ و آجر است به بنا

از دولت چند ساله  اند دهيدروازه دوشان تپه خر رونيب نىيزم کيپاکروان    ً را  ياخ
سنگ و  هيبلد هاى ونيکام نياو هم ا ىيبنا شده است پولش را بپردازد براى بنا ايگو

است که در  نيبدهم ا خواستم یکه بنده م گرىيتذکر د) حضار خنده( برد یآجر م
 ريو ذخا ونيسيشهر تهران االن چند روز است منتشر شده است که مهمات و مون

اگر راست است مطابق چه  مينيبب خواستم یبه خارجه م دهند یقشونى ما را دارند م
سال  ستيب کنند یم گرانيد ميمقررات است؟ و مطابق چه اصلى مهمات ما را تسل

در همه  مانير خوراکمان در زندگان سال ما د ستيمملکت از حقوق افراد گرفت ب
اسعارى بود که مطابق شئون  قهيمملکت در مض سال ستيب ميامساک کرد زمانيچ

 رىيمردمان فق کي نهايا ايآ. داشته باشد رىيذخا کيقشونى داشته باشد  کيخودش 
بفهم دولت  خواهم یم. ستيکه ن نهايکدام ا چيه م؟يهغرامت جنگ بد ديبا ايهستند؟ آ

 گرانيکه داست که شده است  ىيها اقدام جهيدر نت نيا ايباب چه کرده است آ نيدر ا
ها  خون دل نيما را که به ا ستميس نيهاى آخر هاى ما را ببرند اسلحه و اسلحه نديايب

به زور وارد  اند؟ ردهنقاط را تصرف ک نيا ايشده تماما و بالعوض ببرند؟ آ هيته
ها  اند و در آنجا که به زور وارد شده یدر نقاط رنديها را بگ اند که اسلحه شده

ّ   اند آنها حرفى و اال  ا ها را گرفته اسلحه هم  ىيمنطقى و معقول است مطابق کاغذها ني                 
امور خارجه خواندند راجع به نقاطى هم  ريآقاى وز نجاياند و در ا که رد و بدل کرده

اند دولت اقداماتى کرده که اسلحه را به ما پس بدهند و آنها  نظامى کرده تصرفکه 
       ً          که ابدا  جنگ نشده  ىيولى جا ميکن یخوب بعد از جنگ صحبت م لىيگفته بودند خ

از خانواده چند  روزيخبرى هم د کياست و تصرف نظامى نشده است براى چه؟ 
و پنج روز است  ستيرا ن سراناف نيکه ا ديبه ما رس النينفر از افسرهاى جزء گ

باب چه اقداماتى کرده  نيدولت در ا اياند آ را برده ها یبعض نديگو یاند و م حبس کرده
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از  ادىيعده ز کيشد  داشيشکور پ نيآزادى در ا ديز اولى که آثار نواست رو
 رنديبگ ماتىيشود و در ضمن تصم ليمجلس علنى تشک خواستند یمجلس م ندگانينما

است  اسىيس نيبرود از جمله آنها آزاد کردن محبوس شيعادى پ انيکه کارها به جر
اقدام تا در  نيده است ولى اهمچو اقدامى کر کياند که دولت  هم نوشته ديو در جرا

اقدام دولت تا چه اندازه  نيا نميبب خواستم یو م دانم یکرده من نم دايچه درجه توسعه پ
که هنوز آقاى دکتر مصدق که  کردينقل م قااز رف کىياثر کرده است دو روز قبل 

ق با سابق چه فر بيترت نياست ا فيآزاد شده اند هنوز توى ده خود توق   ً را  ي    ً   قطعا  اخ
دم  ميرفت یامروز ظهر که از مجلس م نياقدام دولت چه معنى دارد؟ هم نيدارد؟ ا

که  ىيان شمايآقا) ندگانيخنده نما(گذاشته بودند  ناتيتأم سيهاى پست دو نفر پل جعبه
است  امدهيستمگر بر سر شما فرود ن رحميکه دست ب يیشما ديا به زندان نرفته

 کشد یختى و شقاوتى که انسان در زندان مکه زحمات و صدمات و بدب ديدان ینم
 دهيبلى خود آقاى آهى هم مزه اش را چش) ديا دهيآقاى جهانبانى فهم - عىيسم( ست؟يچ
 تياست حتى از حق مالک تيحقوق انسان نيفتريو شر نيآزادى مقدس تر. اند

توى زندان و ملکشان را  بردند یکه اشخاص را م نيا ليتر است به دل محترم
                 ً        محبوس بود که ابدا  محاکمه . ميمختلف داشت نيرا محبوس ونيکلکس کيما . دگرفتن یم

. محاکمه شده بود و حبش تمام شده بود ولى آزاد نشده بود که  محبوس بود. نشده بود
که حبشان تمام شده بود ولى آزادشان نکرده بودند و باالخره مردند  ميما چند نفر داشت

هستند که  ها یارياى از بخت عده نيمحبوس نيز اقسمت ا کيآمد  ادمياالن . در حبس
 ريخ اياند  دانم مستخلص کرده یجنگ را بنده نم ري                      ً   حبشان تمام شده است مثال  ام

 نيدر ا گريخوب پس د اريبس) ساعت هشت روزيچرا مستخلص کردند د - اورنگ(
دارم  نيقيهم مسئله آزادى فکر است آزادى نطق است من  کىي. باب حرفى ندارم

 دهيدر زمان پادشاه مستعفى سابق اگر آزادى فکر و عق عنىيزمان دولت گذشته  در
البته آزادى ) است حيصح( ديرس ینم نجايکار به ا شد ینم رىيشدت جلوگ نيبه ا

هرج و مرج البته آزادى  اي شود یم تينامحدود معنى ندارد آزادى مطلق منجر به رق
   ً       مثال  آزادى . دى بدهد در حدود قانوندولت آزا ديباشد و با قانون در حدود ديبا
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چرا آقا  نديمطبوعات االن هنوز اداره سانسور منحل نشده و بعضى اوقات مى گو
 تيمثل آن جالدى که به محکوم تسل ميما سانسور کن ديروزنامه تان را نمى فرست

ترسد و  مطبوعات مى دىدولت اگر از آزا. برم دهد که سرت را مثل دسته گل مى مى
ً   ا  بامخصوص به مجلس و مطبوعات را  اورديب حىيقانون صح ديهم بترسد با دي 

در ضمن برنامه صحبتى از . و محدود نموده و آزاد بگذارند ديمطابق قانون مق
متأسفم که آقاى فروغى  لىياى هست که خ نکته کيشده بود و  ىياصالحات قضا

و آن موضوع  نديدادگسترى توجه کامل بفرما ريکنم وز ندارند تقاضا مى فيتشر
اعالن  ديکردند و با در قاضى اعمال نفوذ مى هيعدل  استقالل قضات است که وزرا

کس نتواند  چيه ريکه قاضى را نه مجلس نه شاه نه وز ديايقانونى به مجلس ب کي
 بربر قضات داشت توانستند هم  هيتسلطى که وزارت عدل نيهم جهيبدهد از نت رييتغ

در  ديمردم مسلط شوند و دوباره با زيردم هم بر همه چامالک مردم هم بر حقوق م
 )است حيصح. (قضات محترم باشد تياتخاذ شود که مصون رىيتداب کيقسمت  نيا

 
خوب است ولى  لىيموضوع الغاء انحصارات که دولت اشاره کرده است البته خ در

توجه باب  نيدر ا ىيدارا ري                    ً                 تذکرى دارم که مخصوصا  مى خواهم آقاى وز کيبنده 
مستشار  کيمملکت ما محتاج به  ايسؤال مرا مورد دقت قرار دهند که آ نينموده و ا

سال است با کمال جهالت و  ستيکه ب نيبراى ا ستين ايعالى مقام خارجى هست 
فهمد که به دست ما تجار  اى مى و هر بچه ميا نادانى مداخله در امور اقتصادى کرده

خراب شد شما اگر شکل حاضر را  زيو همه چرفت خزانه مملکت  نيمالشان از ب
مستشار عالى  کيمملکت ما به  ايقشونمان است آ التيتشک نيهم لياز قب دينيب  مى

                                           ً       که تمام کارهاى اقتصادى ما را مرتب کند واقعا  محتاج  دهيمقام و فهم عالى قعامقام وا
عرضم  نيخرو آ ديرا دقت کن نيا ميمحتاج هست ارينه؟ بنده معتقدم که بس ايهست 

بازار روز به روز بدتر شده است و تجار هر روزه ورشکست  تياست وضع نيا
 رىيسقوط ورشکستى جلوگ نياتخاذ کنند که از ا اى لهيوس کي رىيتدب کيشوند  مى

  ).است احسنت حيصح - ندگانيجمعى از نما(کنند 
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    ً جددا  ساعت م کيو به فاصله  ليجلسه براى تنفس تعط) ساعت شش(موقع  نيدر ا( 

 )ديگرد ليتشک
  آقاى ارگانى - سيرئ

اجازه بنده هم . کنم یواگذار م داحمدىيبنده نوبه ب خودم را به آقاى مؤ - ارگانى
 .محفوظ باشد

 
  احمدى ديآقاى مؤ - سيرئ
 

 نيموضوعى را تذکر بدهم قبل از ا کيعرض کنم که من اول خواستم  - داحمدىيمؤ
که از بعضى از رفقا در مذاکرات  است نيخودم بشوم و آن ا ضيکه وارد عرا

 ستيدر مجلس ن زىيشد همچو چ تيو اکثر تيبگوش خورد و صحبت اقل
و همه  ستين نيدر ب تيو اکثر تيو اقل ميهست کىيهمه ) است حيصح - ندگانينما(

موضوع دوم همان طور که آقاى اعتبار در نطق . کىي نيا ميکار کن ميخواه یهم م
 ايانسان  شود یگذارده م رونياى که ب ورقه عنىي ستينخودشان تذکر دادند مجالى 

 کيشق ثالثى هست که  کيدر ستون موافق ولى  اي سديدر ستون مخالف بنو ستىيبا
 ستيدر برنامه ن نديب مى ىيزهايچ کيبدهد  لتتذکراتى به دو کي خواهد یکسى م
جهت است  نياسمش را مخالف گذاشت از ا شود یرا نم نيتذکر بدهد ا داند یالزم م

است  نيا ام دهيبه عرض برسانم و عق دانم یتذکراتى به نظرم آمده الزم م کيکه بنده 
الزم است  کنم یکه بنده م ضىياگر عرا نديکه دولت هم در پروگرامشان دقت بفرما

است که  نيعرض کنم ا خواهم یموضوع دومى که م. کنند بيتعق دانند یو الزم م
 فيامور خارجه تشر ريبا همه آقاى وز ندگانينما عده از... ( خارجى استيدر س
و آن  خواهم یدولت م ئتياز ه حىيتوض کيخارجى فقط بنده  استيدر س) ندارند

مجلس دوره دوازدهم  هيدر نطق افتتاح ودولت سابق  ئتياست که در برنامه ه نيا
خود را اعالم و مجلس  طرفى یب رانيسوز دولت ا در هنگام جنگ عالم هينيتقن
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عبارت در همه مواقع تکرار شد و گفته شد که روابط دولت  نيکرد و ا بيصوت
 گريبا تمام دول حسنه است خاصه با دول همجوار بعد مجلس شوراى ملى د رانيا

دول خارجه و وزارت امور خارجه و مذاکراتى که با  نياناتى که بياطالعى از جر
با ( - ندگانيمعى از نماج(قسم اطالعى مجلس ندارد  چيشده است ه رانيدولت ا
 اىيقضا نيتا ا) ديدر برنامه صحبت کن. آقا خرج از موضوع برنامه است) همهمه

داد در  لساطالعاتى به مج کيدولت سابق آمد در مجلس  سيآمد رئ شيپ رياخ
آقاى فروغى معرفى شد و  نهيکرد کاب رييتغ نهيکه واقع شده بود پس از آن کاب یحالت

امور خارجه  ريبه عرض مجلس رساندند بعد هم آقاى وز را رياخ عيگزارش وقا
تا دوازدهم  وريکه از سوم شهر یو مراسالت بونيتر نيآوردند در پشت هم فيتشر
و سفارت شوروى ردو بدل شده بود  ايتانيوزارت خارجه و سفارت بر نيب وريشهر

چه شد که  نديدولت استدعا کنم که بفرما ئتياز ه خواهم یبراى ما خواندند بنده م
خارج  ديبه برنامه صحبت کن راجع- با همهمه ندگانيعده از نما... (شد  نيمنجر به ا

 ديگو یخارجه م ريوز) ديحرف بزن - ندگانياز نما گريبعضى د - از موضوع است
 ... هيدر ماه ژانو

 ستنديخارجه ن ريآقاى وز - صفوى
 نجايا اورنديحاال را باز اول جنگ تا  هياست که دوس نيا ام دهيبنده عق - داحمدىيمؤ

توى  اورنديب) چه عنىيها  حرف نيمورد ندارد ا نجايا - با همهمه ندگانينما(بخوانند 
 ... ونيسيکم
 ديراجع به برنامه صحبت کن ديآقاى مؤ - سيرئ
 رياخ اىياز قضا مياطالع ندار اياست که ما از قضا نيغرض بنده ا - احمدى ديمؤ
از موصوعات  کىيعرض کنم . طور شد نيا مجلس را مطلع کنند که چه شد ديبا
شرکت نفت جنوب است  داتيبه عرض برسانم موضوع عا خواستم یکه بنده م گريد
در رأس  ها يیکايکه امر یمانتا ز) ديآقا در برنامه صحبت کن - ندگانيبعضى از نما(

کشور و جزء بودجه  داتيعا رينفت جنوب جزء سا داتيبودند عا رانيا هيمال
دکتر ... (نفت جنوب  داتياست که عا ١٣٠۴ ايگو شد یع و خرج ممملکتى جم
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خارج از  نيا ايآ) خارج از موضوع است نيا دياز برنامه صحبت کن - جوان
در  نيچون ا ست؟يبرنامه چ خواهم؟ یموضوع است حساب نفت را از دولت م

 ...سکوت کنم؟ ديمن هم با ستيبرنامه شان ن
 .ديرا بکنرعابت برنامه  ديالبته با - سيرئ
در  ميبگو دياند و بنده با شان ننوشته را در برنامه نيخوب ولى ا اريبس - داحمدىيمؤ

براى  ونيليم کياست و در تبصره هم  رهينفت جنوب در جزء ذخ داتيبودجه عا
ما  داتيعا ۴١و  ۴٠و  ٣٩و  ١٩٣٨ عنىي ريهاى اخ سال نيدر ا. مهمات ديخر

را هم  داتيعا ريقرارداد اخ حسب است بر رهيل ونيليسالى چهار م عنىيمنجز است 
چون جزء بودجه  ستياند مرتب هست لکن خرج آنها معلون ن هر سال صورت داده

صورت جمع و خرج  کنم یدولت تقاضا م ئتيو دولت اطالع نداده بنده از ه امدهين
دولت  ئتيه ستىيبنده با دهيموضوع دوم که به عق. قسمت را به مجلس بدهند نيا
به  ىيدارا ري           ً        کنند مخصوصا  آقاى وز نيامر مع نيجهت ا تيفوربه  ونىيسيکم کي
سال است بودجه  ١٨الى حال که  ١٣٠٢است که از  نيعرض بنده توجه کنند ا نيا

 نياز ا هيو همه سال لایر ارديلياست به چهار م دهيرس لایر ونيليم ستيکشور از دو
را همه  نيشده ا تهچه شکل گرفبه  ميبگو خواهم یملت بدبخت گرفته شده حاال نم

 انياند و به شهادت همه آقا ها را به مجلس نداده بودجه نيا غيتفر حهيولى ال ديدان یم
به شهادت صورت مذاکرات مجلس در هر سال که بودجه کل کشور آمده است به 

ام که مطابق قانون اساسى  را عرض کرده نيا بونيپشت تر نيمجلس بنده در ا
 غيتفر حهيآخر هر سال ال مهيدولت مکلف است در ن مىحاسبات عمومطابق قانون م

 حهيرا بدهند که از ال ديبودجه سال جد حهيرا به مجلس بدهد بعد ال شيبودجه سال پ
ها  پول نيچه وصول شده و چه خرج شده و ا ديبودجه معلوم شود که از عوا غيتفر

 نيا ام دهيبنده عق. نشده است بودجه داده غيسال تفر جدهيه نيکجا رفته است چون در ا
دارى از محاسبات و از اداره  از خزانه ونىيسيکم کي ديبا ىياست که وزارت دارا

چند سال چه بوده و مخارج چه  نيا داتيبدهند و معلوم کنند که عا ليبودجه تشک
تذکر  کيهم  نيصورت را به مجلس شوراى ملى بدهند ا نيبوده و مازاد کجا رفته ا
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دفعه  کيچون انواع مختلف دارد  نهايبه امالک است که ا راجعسوم بنده  بنده تذکر
برده  گريشده بعضى د ديبدهند به صاحب دعوى البته بعضى خر شود یهمه را نم
 کي ديبنده با دهيشده است به عق ادىيمخارجات ز نهايقسمت عمده ا کيشده و در 

باشد و  اشتهد ىيبه قضاشود از چند نفر که هم جن ليتشک تيبشکل حکم ونىيسيکم
حق  قتيحق مردم چه شده است که در حق ننديکنند و بب دگىيکنند و رس تيهم حکم

ّ      ً شود و اال  صرفا   ديبه من له الحق عا کنند که چند نفر از  نيمع ونىيسيکم کي       
رفته است  شانييبراى کسانى که دارا اى جهينت کنم یادارات باشند گمان نم هاى ندهينما

 نيبازرگانى تذکر بدهم و آن ا ريوز به آقاى دانم یهم الزم م انکته ر کي .داشته باشد
آمده است و موانعى که  شيفرس ماژرى که در مملکت ما پ نيا تجهياست که در ن

در وضع  ادىيبحران ز کيآمده است  شيشهرهاى داخله و خارجه پ نيدر روابط ب
شده  دايما پ اتيقتصادبراى تجارت و ا بىيشکل غر کيآمده است و  شيتجارت پ

دارد  ىيتاجرى دارا کي ديو پاى تجار بسته شده است شا ستاست که به کلى د
به  اورديب تواند یدارد اما نم زيموجودى در انبار دارد جنس در خراسان دارد در تبر

 جهيو در نت کند یطلبى از او دارد و مطابق قانون پروتست م کيبانک هم  نجايا
بازرگانى به طور  ريزاست که آقاى و نيا ام دهيو بنده عق ندشو یتجار ورشکست م

که  نيکارهاى خودشان را انجام بدهند تا ا نديمسئله را عملى بفرما نيا تيفور
 کيهم  نيا. به صورت عادى برگردد و روابط شهرهاى ما برقرار شود تيوضع

وع موض. بازرگانى عرض کنم ريعرض بنده بود که الزم دانستم به آقاى وز
فرمودند و بنده الزم دانستم تذکر بدهم راجع  کرههم مذا انيکه چند نفر از آقا گرىيد

پادشاه سابق در خارج دارد که آن را هم  نديگو یهاى و جواهراتى است که م به پول
هم همان طور که آقاى دبستانى  نهايکه ا رنديبگ مىيتصم کيدولت  ئتيه ديبا

شود چون  ديمنقول سپرده شود و به مملکت عا )منقول ريغ( يیفرمودند جزء دارا
ضرر فاحشى به دولت و مردم وارد  کيکشور خارج شود  نيثروت از ا نياگر ا

و نظر موافق و مخالفى  ميتذکراتى است که ما به دولت دار کي نهايالبته ا شود یم
بنده فقط تذکر است و مطابق نظامنامه مخالف و موافق  دهيبه عق ستيهم در کار ن
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 نيا تيکه به فور ميدولت دار ازکه ما تتوقعاتى اس نهايا ميصحبت کن ميتوان یم
توقعاتى که شده است انجام  نياند انجام شود و ا که در پروگرام داده ىيها وعده
 ضاحيانجام کردند که چه بهتر اگر انجام نکردند باز است ميديبعد ما اگر د نديفرما

 .ميکن یم ضاحياستاست و سؤال است و دست ما باز است 
  ستيکافى ن گريعده د. مذاکرات کافى است - ندگانياز نما عده

وارد  دهند یاجازه م انيعرض کنم بعد آقا حىيبنده توض دييفرما یاجازه م - روحى
و بنده جزء اشخاصى هستم  ديريدر ورود در شور دوم رأى بگ ميدر شور مواد شو
 .شودب ستىينوبت با تيام و رعا که اجازه خواسته

 
 .عرض کنم خواستم یبنده مطلب الزمى دارم که م دييفرما یاجازه م - موريرتيام
 
 .دييبفرما - سيرئ
 
بنده تذکرش ضرورى و الزم است در  دهيعرض کنم مطلبى که به عق - موريت ريام

حضرت آقاى دشتى بود راجع به مهمات و  شاتيقسمت از فرما کيخصوص 
مذاکرات  - ندگانيعده از نما) (دينامه صحبت کندر بر - ندگانيهمهمه نما( ونيسيمون

گفته شود که به  بمطل نيبنده عرضم را بکنم جواب ا دياجازه بده) کافى است
اش تا امروز برده نشده و در   دانه کيالوجوه آنچه که من اطالع دارم  من وجه چيه
دولت  موضوع را تذکر بدهم و نينشود بنده خواستم ا جاديتفاهمى ا موضوع سوء نيا

آقا ) با همهمه( - ندگانينما ادىيعده ز(تذکر بنده کمال موافقت را دارند  نيهم با ا
 .جور نگو نيا ايجور بگو  نيا دييکه بگو ستميشاگرد مکتبى که ن ندهب) کافى است

 
و آنچه  ميريگ یما در نظر م دهند یمحترم م ندگانيتذکراتى که نما - دادگسترى ريوز

اما . ميو به موقع اجرا بگذار ميکه جبران کن ميکن یسعى م ميهم که فراموش کرده باش
 انيآقا ميينما یبه اظهاراتى که ما م اي نميب بنده مى شود یدر ضمن مذاکراتى که م
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       ً که صرفا   شود یگفته م ندگانينما انيطرف بعضى از آقا زمطالبى ا اي کنند یتوجه نم
ندارد و در حضور  ىيمبنااست که مأخذ و  فىياشتهارات و اراج کيمبتنى بر 

گفتند  اني            ً                     گفته شود مثال  راجع به مهمات که آقا ستىي         ً    که انصافا  نبا شود یمجلس گفته م
 حيصح( نديبگو ستىيبا یهم نم اني          ً                             مطلب اساسا  اصلى ندارد و صحت ندارد و آقا نيا

جا مکرر صحبت  نيهم موضوع جواهرات است که ا کىيو ) است حياست صح
 نيمع ونيسياتخاذ کردند و کم ميمحترم تصم ندگانينما انيآقاشد و در مجلس هم 

منظمى داشته  بيترت کيجواهرات  نيو سابقه هم دارند که ا دانند یم انيکردند و آقا
بشود و حاال هم آن  لىيو م فيممکن نبوده است که ح بيترت نيبا ا و است

آورد ثبت  عمل مى به قاتيتحق کنند یبررسى م رود یاند م کرده نيکه مع ونىيسيکم
 انياز سال روزيدارد صورت دارد، دفتر دارد، کتابچه دارد نه از امروز نه از د

و آن وقت معلوم خواهد شد که  دکنن مطالعات مى ننديب مى روند یم انيآقا نيدراز ا
جا تذکر داده شد راجع به  نيکه ا گرىيمسئله د) است حيصح(مطالب صحت ندارد 

 نياگر ا برم یکه بنده اسمش را نم گريهم مثل مطالب د نيبود ا تيمسئله مالک
که  ستيولى در مواقع رسمى خوب ن ستيمطالب براى خوشمزگى گفته شود بد ن

گفتم و اسنادش را هم    ً حا  يصر نجايبنده ا نهايو امالک و ا تيکگفته شود در قسمت مال
کار  نيبا دگىيهم که ذکر کردم براى رس بىيترت کنميو تصور م ميخواند   ً حا  يصر

که گفته شود ملک کسى به صاحبش  ستيکار ن نيداده شده است نگرانى براى ا
ملکى ملک کسى  شداگر معلوم  کنم یم حي   ً                  قبال  گفتم و باز هم تصر ريخ اي گردد یبرم

هم موضوع  کىي) است حيصح( شود یبه او داده م دگىيباشد البته پس از رس
در (اطالعى ندارند  انيشد اگر آقا ىيراباز کارفرما ماج نجايبود که ا انيزندان

و بعد مطلبى را  کردند ی           ً           خوب بود قبال  کسب اطالع م) که اطالع هم دارند یصورت
که  نيدانند به محض ا مى انيآقا. کند بيآدم تکذ شدکه الزم نبا نمودند یاظهار م

فرمان صادر شد وزارت دادگسترى شبانه اقدام کرد که ساعتى فوت نشود و از آن 
تا به حال صد نفر،  شوند یدسته دسته مطابق قانون آزاد م دگىيروز تا به حال رس

 ىيآشنا انياگر آقا و رونيب نديآ یاند م آزاد شده بينفر بترت ستيپنجاه نفر، چهل نفر، ب
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که چرا لطف  دانم  یاند و نم آمده رونيب) اند هم داشته ىيو البد آشنا( دانند یاند م داشته
خوب توجه دارند  انيآقا ديعرض کنم راجع به آزادى فکر و آزادى جرا. نديفرما ینم

و به  ستيو آزادى افکار ن ديمانع و رادعى براى آزادى جرا چيکه االن ه نيبه ا
و کسى  شود ینوشته م ديو مطالب آزادانه در جرا ستيوجه سانسورى در کار ن چيه

گفته شد  نجايا ستيافکار ن و ترسى هم از آزادى آورد یممانعت از آنها به عمل نم
 ستيکه از آزادى افکار ترسى در کار ن نيعالوه بر ا ريکه ترسى دارند ولى خ

صورتى است که خورده و برده  درترس  رايز ميهم مطالب آزادى افکار هست لىيخ
). است حيصح(اعمال شود  ديدر کار باشد ولى آزادى افکار با احراز شد و بلوغ با

که تهمت  کنم یعرض م انيگفته شد که بنده با اجازه آقا نجايا مطلبى کيعرض کنم 
 کسالياست و آن مسئله اعمال نفوذ در آراء قضات است بنده خودم االن متجاوز از 

نفر از  کينفر قاضى و  کيکه  کنم یکار هستم و تصور م نياست متصدى ا ميو ن
قضات شده است اما  نفر از کياعمال نفوذ در کار  دينشود که بگو دايپ نيمتداع

 احمدى ديتذکراتى که آقاى مؤ) است حيصح(قضات و رفقاى خودتان را  ديمتهم نکن
که البته انتظار  کنم یعرض م اندادند اگر چه مربوط به برنامه نبود با اجازه خودش

اما در خصوص  ميکن یو قبول هم م ميتذکرات را هم با از مجلس دار ليقب نيا
 نهايا مينبود که در برنامه ذکرى از آن بکن زىيچ نهايا ميرتو نفت و مورا داتيعا
مطالبى است که در موقع خودش ممکن بود تذکر داده شود و دولت هم البته  کي

نفت  داتيکه موضوع عا نيبراى ا شوند یمطلع م انيآورد و آقا و مى کند یمطالعه م
در   ها هم بودجه شود گنجاند مگر در قسمت بودجه که راجع به را در برنامه نمى

جا مالحظه  نيهم در ا انيو آقا ميآور و مى ميکن یم نظر ديکه ما تجد ميا برنامه گفته
 نياختالف نظرى در ب گريهم بود که د اگر کنند یم رادينبود ا دندياگر د نديفرما یم

 )است حيصح(نخواهد بود 
 

 .مذاکرات کافى است - ندگانياز نما عده
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 .ستيفى نکا - ندگانياز نما جمعى
اغلب ( زنديبرخ نيموافق انيمذاکرات آقا تيبه کفا شود یرأى گرفته م - سيرئ

 :شود یقرائت م ريآقاى فروغى نخست وز نهيبرنامه کاب. شد بيتصو) برخاستند
 ونيهما حضرتيدولت همان است که اصول آن در ضمن نطق اعل ئتيه برنامه

 ريآن از قرار ز ليصشاهنشاهى در مجلس شوراى ملى اشعار شده است و تف
 :باشد یم
کامل مصالح کشور همکارى  تيخارجى دولت مصم است با رعا استيدر س - ١

 .با منافع آنها ارتباط دارد داشته باشد رانيکه منافع ا ىيها با دولت کينزد
 .به خواندن ندارد اجيهست احت انيشده و نزد همه آقا عيتوز - ندگانياز نما بعضى

 
 .آقاى انوار - سيرئ
 

از دولت  بانىي        ً        که مسلما  ملت پشت کنم یعرض م اني   ً                   اوال  براى توجه دادن آقا - انوار
 اليکه خ نينه ا داند یمصلحت را و مصلحت را هم م کند ی           ً         دارد و کامال  هم حفظ م

را هم  اتيو جزئ دانند یمصلحت را م ريملت ملتى است که نداند خ نيکنند که ا
سال است آدم تشنه  ستيب دانند یهمه م هکموضوعى است  کي    ً             کامال  مواظبند ولى 

سال ما زبانمان  ستيب شود یآقا نخور نم دياست بفرمائ دهيدفعه به آب رس کيباشد 
شد در زمان  بىيبسته قلمان شکسته در خانه در بسته نشسته حاال خدا خواست ترت

توانند  یها در دل بود الحمدهللا م درد نهانى که سال ميپادشاه که ملت آزادى شد نيا
جنگ توجه دارند  ريکه آقاى وز نيکنند نه ا انيمجلس شوراى ملى ب نيدر ا نديايب

و شما را مثل جانمان  ميکن یو حفظ شما را هم م ميشو یهم خارج نم استيکه از س
 ميا دردها را داشته نيمدت ا نيکه آقا در ا مييبگو ميتوان یحاال م تينها ميدوست دار

آقاى آهى عرض بنده را برخالف وقاع  ميبزن تميتوانس یها بود که حرف نم مدت
جور  نيآقاى آهى ا ميو بنده جرئت نداشتم که بگو دادند یو جواب م کردند یم ريتعب

 ديدان یاو هم جرئت نداشت شما نم) کنم یم بيرا تکذ نيدادگسترى ا ريوز( ديينگو
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مرغ منقار شکسته و  لثکه آتش جانگذار و بالى خانه برانداز تا چه اندازه ماها را م
گرفتار کرده و آه و ناله همچو مرغى چه خواهد بود  نيدست و پا بسته در قفس آهن

نظر  کيکه  دييتصور نفرما کند یم ىيمرغ دست و پا نيا دينيب اگر مى نيپس بنابرا
 نياست که قواى ا نيموضوع دوم ا. موضوع کي نياعمالى باشد ا  سوء ايمخالفتى 

به مجلس  ريقوه عالمه را تعب کيقوه عالمه است و  کي تسمملکت دو قسم ا
با هم کار کنند  ديدو قوه با نيدولت و ا ئتيو قوه عامله را به ه کنند یشوراى ملى م

مذلت به مقام اوج به پرواز  ضيو باهم موافق باشند تابتوانند مملکتى را از حض
کارى  کيبرد و  نيز باحزاب را ا ريچند ساله اخ نيا انيبرسانند خوشبختانه جر

آزادى چه و زارى  ميفهم که تمام ماها مى ميکرد که تمام ماها بحمدهللا موافق شد
باب گله  نياست در ا زيکه مجلس شوراى ملى چه چ ميفمه است مى زيمسئول چه چ

شما  اديو ز اورنديب فيبه مجلس شوارى ملى تشر شتريقدرى ب کيفقط  دينداشته باش
عرض کنم و در برنامه هم  دميموضوعى که بنده الزم د. از مجلس دور نرودى

فارس، مازندران، خراسان، کرمان  رانيا اتيها است که از تمام وال مدت. ديندار
اند در محکمه که ثابت  نبرده چياشخاص را ه نياند ا جا آورده نياشخاصى را در ا

دراد  ريه تقصچ چارهيمال که ب نيا ايدارد  ريخان بدبخت چه تقص نيبکنند که ا
که تحت  ىيها کيها و ب آنها معلوم شد ولى آن خان فيکه در محبس بودند تکل ىيآنها

تاجر و زارع هستند  ها چارهيب نيتمام ا ديکن نيآنها را مع فينظر هستند چه کنند تکل
قوه قاهره بود که  کيآن وقت  کنند یرا آباد م تشانيوال شانياگر برگردند به والت

 خواهم یموضوع بود که بنده م کيهم  نيتمرکز داده شود ا زهايم چتما خواست یم
عرض بدون  نيمطالعه بکنند که ا کيخصوص  نيو در ا رنديدر نظر بگ انيآقا

که از لشکرى و  ىيها چارهيب نيو ا گرنديغرض و بدون مرض بنده را تحت نظر ب
. رها کنند دنا بوده رانيهاى سال از خانه و النه خود سرگردان و و کشورى سال

 نيما هم معتقد به ا ديکه همان طور که شما خودتان اعتقاد دار نيا گريموضوع د
و  تيتصرف کرد مگر با اجازه و رضا شود یکه ملکى را نم مياصل اسالمى هست

امالک تمامش با اکراه گرفته شده است  نيکه ا ميديو شن ميديقبول مالک ما خودمان د
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بشود خدا شاهد است  نظر ديثبت اسناد درش تجد نيد اييدادگسترى بفرما ريآقاى وز
به کلى  ستىيامالک با نياوراق ثبت اسناد را نسبت به ا نياست که ا نيبنده ا دهيعق

 ديرا اصالح بکن نهايبه مجلس و ا دياوريب باب نيطرح قانونى در ا کيو  نديبشو
رفته  نيها از ب انوادهاند خ و رضا داده ليامالک را به م نياشخاص ا نياز ا کيکدام 

دارد و ثبت  تيورقه مالک! تىيامالک به دست آمده حاال چه ورقه مالک نياست تا ا
به  دياوريطرح قانونى ب کي! چه؟ عنىيشده است و مهر ثبت اسناد خورده است 

پادشاه از  نيمردم از ا نيمردم برود و ا نيکه منقصت از ا نيمجلس و براى خاطر ا
اند بهشان بدهند  از آنها به زور برده راضى بشوند آنچه که   وزرا نيمجلس از ا نيا

 نياند و چقدر مردند و خبر ندادند ا را خراب کرده يیها که چه خانه داند یخدا م
قانونى به  کيباب  نيدر ا کنم یمحض است استدعا م قتياست و حق نيصحت ع
ها  چارهيب نيکه ا ندکنيمجلس هم هستند و با شما کمک م تيو اکثر دياوريمجلس ب

که  ديبکن قيفرهنگ شما تصد ريکه آقاى وز نيا گريموضوع د. ديرا نجات بده
و  رستانيها و دب دبستان نيعنوان علم از ا مييگو یعنوان فرهنگى که ما علم م

شده است ورزش و گردش و  تيو دانشگاه رفته است و تمام عنوان ترب دانشکده
عنوانى ندارد امروز پسر من آمده است  ها ستانريها و دب علم در دبستان گريد

وقتى  کيماه اول و دوم  انهيپانزده تومان ماه ديتومان پول کتب بده ستيب ديگو مى
پرورى که  همه معارف نيبا ا حاالولى  دينکن ليتحم اتيبه معارف مال گفتند یم
تى دارد چه صور تيوضع ترب نياند آن هم با ا کرده ليو مخارجى که تحم نديگو یم

 نياز ب رانيکه معارف ا ديرا هم فکرى بکن نيريولى سا دهم یبچه مرا من بهش م
که فضال و حکما و  رانيدرد است که معارف ما، معارف ا لىيخ نينرود ا

است که  نيکدام است ا شياند حاال مقام علم آمده رونيمملکت ب نيدانشمندان از ا
 ني     ً  واقعا  ا) خنده حضار( خندد یوب مخ اي کند یخوب ورزش م اي کند یخوب شنا م

  است درمانى یدرد ب
 
 )است حيصح( ميجلسه را ختم کن دييفرما یاگر اجازه م - سيرئ
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 .موجوده حيششم مهر سه ساعت بعد از ظهر دستور لوا کشنبهيروز  ندهيآ جلسه

 
 .)مجلس هفت ساعت و سه ربع بعد از ظهر ختم شد(
 
 رىايمجلس شوراى ملى حسن اسفند سيرئ
 

+++ 
 

  قانونى ميتصم
 

 ريعلى فروغى نخست وز آقاى دمحم نهيبرنامه کاب بيبه تصو دائر
 

آقاى دمحمعلى فروغى  نهيبرنامه کاب ١٣٢٠شوراى ملى در جلسه اول مهر ماه  مجلس
هزار و  کيدر جلسه اول مهر ماه  ميتصم نينموده است ا بيرا تصو رينخست وز

 ديملى رس مجلس شوراى بيبه تصو ستيو ب صديس
 
  ارىيحسن اسفند - مجلس شوراى ملى  سيرئ
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  ١٣٢٠مهرماه  ۶صورت مجلس روز يكشنبه    
 

 بفرماييد) عرض داريم آقا - انوار(موافقين با ماده واحده  - رئيس
فرمايند  به قدری آقای رئيس عجله دارند كه وزرا هنوز از در نيامده می - انوار

ای بنده خيلی خوشحالم و خيلی  ر بشود آن هم همچو اليحهنه آخر بايد شو. تصويب شد
ً             مسرورم كه آقای وزير عدليه و هيئت دولت مخصوصا  در نظر گرفته اند و                                              

جات ما هم در اين باب خيلی خوب متوجه هستند تصديق بفرماييد        ً        مخصوصا  روزنامه
م اخالس حسنه از طبقات رفته است اطاعت كردن و عمل كردن به وظيفه از مرد

هايی كه برای  رفته است بنده ايرادی كه به اين قانون دارم اين است كه اين مجازات
خواهيد حاال هم مطابق  های سابق وضع شده است شما می گيری محسلين و رشوه

چرا؟ چون به ). كم نيست - بعضی از نمايندگان با همهمه(همان كيفر بدهيد كم است 
چند ساله خراب شده است كه در اين باب  قدری اخالق فاسد شده و ادارات در اين

، شما )گوييد شدت بدهند به جای ارفاق می - همهمه نمايندگان....(    ً              كامال  بايد دقت كرد 
اند ما هم بايد  جات هم همه خوب نوشته فرماييد اين است كه روزنامه اش حمله می همه

مملكت ايمان به وظيفه اخالق مردم را نيكو بكنيم و مردم را داری ايمان بكنيم ايمان به 
دانند حاال يك چند نفری در  بهتر می  شوخی نيست خود وزرا. ايمان به عمل پيدا بكنند

گويد اخبار كم هستند و  ادارات خوب هستند مسلم است همين جوری كه سقراط می
ام  اشرار هم كم اين را بنده قبول دارم ولی شما وجهه را مالحظه بفرماييد بنده عقيده

هايی كه سابق قرار داديد و اينجا هم اشاره به همان   ت كه اين مجازاتاين اس
كه وقتی كه يك اخالق بدی پيدا شد بايستی آن  ها شده است كم است برای اين مجازات

                        ً                                            حاكم و متصدی همه را كامال  در نظر بگيرند كه آن اخالق كم بشود بايد اخالق 
ارد ايمان فايده دارد عقيده داشتن به عمومی نيكو بشود اخالق نيكو برای ما فايده د

ديانت و به مملكت و به شرافت و به عمل فايده دارد اينها چيزی است كه مملكت ما را 
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 » ...        ّ                                                  دهد و اال  به مجرد گرفتن و نوشتن كه فايده ندارد اين يك موضوع ترقی می
  

 .احمدی آقای مؤيد- رئيس
ها و ادله موافقين و  يتبنده از اول كه مذاكرات شروع شد صح - احمدی مؤيد

كند  مخالفين را استماع كردم فقط دليل فوريت يك چيز است دليلی كه دولت اظهار می
) بلی - عده از نمايندگان(يك چيز است و آن احتياج مبرم به پول است صحيح است؟ 

بعضی از (دليل ديگر كه نيست شصت و پنج ميليون پول شاه سابق در بانك دارد 
شصت و هشت ميليون پنج ميليون ده ميليون از اين پول را ) ميليون ۶٨ - نمايندگان

برداريد و به احتياجات فوری خودتان بزنيد و بگذاريد كار از مجرای قانونی خودش 
بيايد آقا يك حسابی است كه هيجده سال است رسيدگی نشده تعهداتی كه شده است 

           ً               يايد عجالتا  از آن پول شاه دانيم چيست اين است كه بايد آن حساب عليحده ب ما نمی
سابق پنج ميليون، ده ميليون برداريد آنكه در اختيار خودتان است با آن مصارف 
فوری و ضروری خودتان را انجام بدهيد چون غير از نداشتن پول دليل ديگری كه 

خواهيد اين پول در حساب جاری هم دارد در حساب ثابت هم دارد  نداريد اگر پول می
صحيح (خواهيد از حساب ثابتش برداريد  از حساب جاری برداريد میخواهيد  می

  )است
  

  حسن اسفندياری - رئيس مجلس شورای ملی
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پنجشنبه شانزدهم  بهمن  –صورت جلسۀ مذاکرات مجلس شورای ملی 
١٣٢١   
  

  ٢١جلسه  ١٣شورای ملی دوره  مجلس 
  
ه  بودم ويک مختصر  بنده  در جلسۀ  اسبق  اجزاه خواست –رئيس آقای دشتی  

عرايض  داشتم که در کليات  عرض  کنم ولی  در يکی  دو جلسه  گذشته آنقدر  در 
اين  موضوع  صحبت شده است  که  گمان  نمی کنم  زمينه خالی  برای  عرايض  
بنده باقی  باشد و حاال بنده  مختصری عرض  کنم  از مذاکراتی که در اين  دو سه 

   ً                               اوال  اين  را عرض  کنم  که بنده  هم ( اينطوراستنباط  می شود جلسه  پيش آمده است 
تصديق  می کنم  که دولت   ميل دارد  و تصميم  دارد که  اين امالک   را به 
                            ً                                      صاحبش رد کند و مجلس  هم کامال  موافق  است  ولی چيزی  که مورد اختالف  

رويهمرفته  )  است است واز اين دوسه جلسه مجلس استنباط  ميشود کيفيت واگذاری 
اينطوراستنباط  می شود که نظراکثريت  مجلس راجع  به کيفيت  واگذاری است و به 
نظربنده  نطر اکثريت  مجلس يک نظر به صحيحی  است و نمی دانم  چرا دولت  در 
اين دو سه جلسه  اينقدر  مقاوومت  می کند  با اين نظر به  مجلس و يانکه عرض  

ی  می دانم  و آن  اهميتی  است که در  دماغ  ايرانيان است  که کردم نمی دانم  يعن
بطور فرماليته  کار خيلی  می شود  و برای هر کاری  فرماليتۀ  بايد درست  کند 
اجازه بدهند  برای روشن  شدن  عرضم  مثلی  بزنم  اگر آقايان  بخاطر  داشته  باشند  

يعنی اگر يک شخصی برخالف  در فقه  يک مسئله  است مسئله  مظالم مجهوله 
موازين  شرعی  تعدياتی  کرده  باشد و ازاين تعديات اموالی  را غصب  کرده باشد 
بعد  پشيمان  شد  باشد  از اين عمل خودش  البته  محل خودش را يا از روی غفلت  يا  

د  از روی جهالت  انجام  داده باشد  بعد بخواهد  از اين  عمل خود بر کردد و نمی دان
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که اين اموال را که از  مظالم مجهوله  بدست  آمده است چکار بايد کرد  در 
اينصورت   بايد  به امام  يا نايب امام  تسليم کند و او هم بمصارف  فقرا  برساند  
عرض کنم  که در اين اواخر  که کاله شرعی  بر کاله قانونی  خيلی معمول شده  بود  

  ً                                            ثال  فالن  خان  تربت  حيدری اين  يک مظالمی  کرده مرا بنده  خودم  بخاطر دارم 
بود  که همه  مظالمش  هم  معلوم  بود يعنی  اموال   اين را گرفته  بود  به آن يکی  
تعدی کرده بود حاال می خواست از اين عمل  برگردد  چه می کرد  ميرفت به کربال  

وندی  و می گفت  که که مال  خودش  را حالل  بکند  و می رفت  پيش يک  يک آخ
شما  چقدر از من می گيريد که  مرا حالل  کنيد او هم  می گفت  شما چقدر مظالم  
                 ً                                                         داريد می گفت  مثال   بيست هزار  تومان  آن آخوند  می گفت  بايد ده هزار  هزار 
تومان بدهی او هم نمی خواست ده هزار تومان  يا پنجهزار تومان  باالخره می آمد 

آن آخوند هم   –انواز (ن يا سصد توان  مال  مردم را  حالل  می کرد بدويست  توا
حاال  مصرف مظالم  مجهوله  اين بوده است  که تمامش  را !)  می داد  به فقرا؟

امام يا نايب  اما می گرفته  است  و به فقرا  می داده است ولی ان  آخوند  اين کار 
ف کاله شرعی بازی و فرماليته در را ديگر نمی کرد  و خودش می خورد  اين  صن

کار بود  حاال ديده می شود  در مسائل قانونی ومسائل دولتی هم اين فرماليته بازی 
وکله شرعی درست کردن هست ومقيد هستند که نظريه اکثريت پارلمان را  به 
عقيده بنده  نپذيرد از پريروز تا بحال آنچه بنده ديده ام اين است  که مردم  و مجلس 

نتظاردارند که وقتی که يک عملی برخالف حق وعدالت انجام شده است بايد ازبين ا
برود ومی خواهند اين را نقض کنند وبه نظربنده نظربه بسيار صحيحی هم هست و 

 (مجلس درحقيقت خودش را در اعمال اين نظرنماينده افکارعامه معرفی می کند 
را نمی کند و اين نظر صحيح حاال دولت چرا اين کار ) صحيح است –صحيح است 

را اعمال نمی کند نمی دانم چرا نمی کنند می گويند برخالف نزاکت است بنده عرض 
می کنم خودش اين عمل که می کند برخالف نزاکت و متانت است حاال علت آنرا 
عرض  می کنم قبل ازاينکه وارد صحبت شوم بايد عرض کنم که مالمت اين اعمال 

اگرآقايان به خاطرداشته باشند بعد ازقضايای . س  استبا خود اکثريت مجل
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شهريورماه و يکدسته ازآقايان خيال داشتند که مجلس علنی را تشکيل داه تصميم هائی 
بگيرند وحتی به خاطردارم طرحهائی نيز  تهيه  شده بود  که در حقيقت  مجلس 

تمام   شورای  ملی همانطور  که شأن  اوست و صالح  اوست وهمانطورکه در
ممالک  دنيا معمول  است  يک تفتيش  پارلمانتری  در تمام  اين  اعمالی که واقع  
شده است اعمال  و به جريان اندازد  و اگر   اين کار  می شد  يک عمل   خوب و 
شريفی تنجام  شده بود نمی دانم  چطور  شد که  عملی  نشده و يکی از کارهائی  که 

مين کار و همين  مسئله  الينحل  بودکه مجلس می خواست می خواستند  انجام دهند ه
معامله اين امالکی  را که اعليحضرت  همياون رضا شاه  پهلوی گرفته بودابطال و 

صاحبانش رد کند و کار صحيح هم بود  اين کار  را نکرد يعنی نگذاشتند که  اين  هب
رماليته  و بنده تعجب  می کار صحيح  انجام  شود االن هم ما دچار شده ايم  به يان  ف

کنم  که يک دولتی  که می خواهد  با مجلس کار کند و می خواهد  افکارعمومی را 
جلب کند چرا  آنقدر مقاومت می کند  با اين نظربه مجلس که عقيده  دارند در ماده  
اول اين قانون قيد و تصريح  شود که  تمام معامالت اعليحضرن رضا شاه پهلوی  

امالکی  که به ضرب  شگنجه   کتک  و چوب و به قيمت  خون  .  طل  استبا. لغو و
از مردم گرفته اند مردم را ازار  کرده اند  بدبخت  کرده اند  شالق زده اند  و حبس  
کرده اند و غالب اينها  در تبعيد  و مهاجرت  مرده اند در مقابل  اين عمل  مجلس 

ميش  بايد لغو  شود  شايد  از راه نزاکت است مرد مردانه  نمی گويد  اين اوراق  تما
                                                            ً                اما بنده  نيم دانم  که اين چه نزاکت  است که  می کنيد و صريحا   نمی گوئيد  که 

مشهور است که  در  .پادشاه  سابق  اين امالک  را به  تعدی و غصب  گرفته است
يک تکه    قصر پوتسدام  که  فردريک  کبير  آنجا را خراب کرد که بسازد يک گوشۀ

بارکش به آسيای پيرزنی می خورد  ک در قصر  پيش آمده بود به پيرزن گفت به 
فروش گفت نمی فروشم  و دوبرابر و سه برابر و چهار برابر خواست بخرد  

گفت  برلن عدليه دارد  ! فردريک  گفت بزور از شما  خواهم  گرفت . نفروخت 
يک بزرگترين  افتخار يک پادشاه  و . فردريک کبير تصديق کرد و  نفسش در  نيامد 

مردم  . ملتی  اجرای عدالت است شما غيراز اينکه  نفس ها را در سينه  می بريد 
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را ناراضی  می کنيد  و به مردم  ميفهمانيد  که هنوز اساس سابق بهم  نخورده 
است کاری نمی کنيد  تمام نمايندگانی که در اين دو سه جلسه  صحبت کرده اند 

ه شان  اين است  که اساس سابق بايد بهم  بخورد  بنده  با تمام ارادتی که به عقيد
                                ً                                           آقای  فروغی دارم و ايشان را شخصا   دوست دارم  با اين عمل  ايشان موافق نيستم 
که از اول  تا حاال که آمده اند همه اش خواسته اند  با کاله شرعی  کارها را  درست 

به افکارعمومی  توجه  کرد و به تمايالت عمومی  و کنند آخر  بايد يک قدری  هم  
مصالح کشور توجه کنيد  نمی دانم  اين اصرار و لجاجت آقای وزير دادگستری  
برای چيست  که هزار صحبت  می کنند شما اگر سياسی  هستيد  بايد  فهميده باشيد  

اول )  يح استصح(  که نظر اکثريت  پارلمان  اين است که  اين اوراق  را لغو  کنند
سانکسيون، اول  مجازات  اول کيفر ، اينکار  اين است  که ما  بگوئيم  اين اعمالی  
که شده  است خوب  نبوده و بايد لغو  شود بنده  تعجب  می کنم  ار آقای  آهی وزير 
دادگستری  که ايشان در جريان اين کارها از سابق بوده اند و می دانند قسکمتی  از 

را بچه شکل  از مردم گرفته اند و نمی خواهم بده االن  وارد  آن صحبت  اين امالک  
بشوم  که  بچه  کيفيت  و مظالمی و بچه  فجايع  و بدبختيهائی اين امالک  تهيه شده 
است  و اگر اعليحضرت همايون  رضا  شاه پهلوی نمی رفتند  شايد تا چهار سال  يا 

ی  باقی  نمی ماند  و اينکار از ايشان  پنج سال ديگر در ايران  ملکی  برای کس
تجاوز کرده  بدخترانشان ، پسرانشان،  زنهايشان هم سرايت  کرده که همينطور 

بعقيدۀ  بنده  تمام اينها  بايد لغو شود اگر اعليحضرت  .  امالک مردم  را می گرفتند
اعمال شاه   فعلی  بخواهند  سلطنتشان محکم  باشد  بايد  خط بطالن بکشند  روی  تمام

واال اين  پرده پوشی  که چون اعليحضرت  همايونی  پسر شاه سابق  است و  . سابق
او اين  امالک   را انتقال داده به پسرش  و ايشان هم واگذار کرده اند  بدولت  و حاال  

اين درست نيست شاه سابق کدام ملک  را انتقال  داده به .  بايد دولت  نگاه دارد
يک  امر واضحی  را بنده  تعجب  . دم را انتقال داه است به پسرشپسرش؟ ملک مر

مردم چه به شما می گويند مگر . می کنم  چرا اينقدر  در اطرافش  صحبت  می کنيد 
يک نفر دو نفر است  در اين مملکت  پانزده ميليون  اهالی اين مملکت  می دانند که 
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حاال شما  که می دانيد  .  ته استپادشاه  سابق ملک  مردم  را به  غصب و زور گرف
شما  خيال  می کنيد  به فور ماليته  و دروغی  !  چرا ملک مردم  را پس نمی دهيد؟

      ً                مخصوصا   در اين مملکت  . کار انجام  می شود و ممکن است مردم را اغفال کرد
که هر پادشاهی  يک خورده قدرت  پيدا کرد  به حقوق مردم تعدی  کرده است  و 

تا امروز، در قرت بيستم ، در . بقه  در تمام پادشاهان اين مملکت  بوده  استاين سا
موقعی  که از يک طرف  انقالب سوسياليستی  دنيا  را گرفته و از طرف ديگر 
انقالب  دموکراسی دنيا را گرفته  ما نبايد  تمام کارها  را با  فورماليته بازی  درست 

با اين  وضعيت  مثل  اين  است که  بگوئيم  . کنيم و با فورماليته انجام  بدهيم 
عرض  کنم  بنده نمی خواهم  پرده از    ديکتاتوری سابق  به حال خودش باقی است

روی کار  بردارم و راجع  به کابينه  آقای فروغی  که خيلی  از اين کارها در زير 
ت از کابينه  سر دارد  صحبتی  کنم و از آقای  آهی  خواهش  می کنم  که بنام  حماي

خودشان  رعايت حال مردم  را بکنند و در ماده اول بنويسند  که اين اعمال  بکلی 
غلط  بوده است  يکی از کارکنان  انجمن بلدی  نقل  می کرد  که يک زنی  شکايت  
می کرد  ببلديه  که از طرف ملکه  سابق  آمده اند و ملک مرا  که در خيابان  استخر 

متری سه تومان  و چند قران  قيمت  گذارئه اند  و تقويم  کرده اند   واقع   است بزور 
تومان  قيمت  دارد  به  ٩٠يا   ٨٠يا  ٧٠به او چول  داده اند  خيابان  استخر  متری  

ان  قيمت  از او گرفته اند  برای ملکه  اين  چه عملی  است اين  چه بازی است  آقا 
بايستی  اينکار  را بکنيد  اگر يک خانوادۀ  در شما  برای احترام  خاندان  سلطنت  

يک مملکتی  سلطنت  می کنند  از همين  حقوقی  که مجلس  و ملت  به او می دهد  
خاندان  سلطنتی  ما بايد  در نظر  بگيرند  که خاندان سلطنتی  ...  بايد زندگی  کند

سلطنتی  انگلستان  هلند  خاندان  سلطنتی سوئد  خانوادۀ  سلطنتی  بلژيک  خانوادۀ 
چقدر  نزد مردم  احترام دارند  اين خاندان های  سلطنتی  يک دينار  پول ندارند 
پادشاهشان هم  توی خيابان  راستراست راه می روند  و با مردم  حرف می زنند  
                                                                   ً           صحبت ميکنند  در صورتيکه  بعضی  از انها  از ملت آنها هم  نيستند  مثال   خانوادۀ  

       ً                                                      يک  اصال  آلمانی هستند و خانواده سلطنتی سوئد، فرانسوی هستند که سلطنتی  بلژ
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کنند و تمام هم مورد احترام مردم هستند برای اين که  فرانسوی هستند که سلطنت می
خانواده سلطنتی ما هم اگر بخواهند بزرگ . کنند مطابق آمال و فکر مردم سلطنت می

ن در قلوب مردم واقع شود با پارک شود اگر بخواهند سلطنتشان محکم شود و اساس آ
شود پادشاهی که قانون اساسی  شود با حزب درست کردن انجام نمی ساختن نمی

ها  کند ديگر محتاج به حزب درست کردن و اين حرف سلطنت او را تأييد و محکم می
شود که با  نيست تحزب الزم نيست خانواده سلطنت استحکامش به وسيله اين می

فقت کنند و بدانند که مال مردم مال مردم است و ناموس مردم را افکار مردم موا
  .شود ها تقويت خانواده سلطنت نمی                       ّ           ناموس مردم بدانند و اال  با اين حرف

فرمايشاتی که نماينده محترم در اينجا فرمودند به طور کلی بود و تا  - وزير دادگستری
کنم  شوم و تصور می ب نمیحدی هم مربوط به اين قانون نبود و بنده وارد اين مطل
پيشنهاد . اليحه اصالح شود. اگر منظورشان اين بود که بخواهند قانون اصالح شود

شد  رفت به کميسيون و در آنجا البته اگر مفيد بود ضميمه اليحه می فرمودند و می می
خواهم عرض کنم اين که فرمودند که چرا  آمد يک مطلب را بنده می و به مجلس می

دهد  کند و نظر اکثريت مجلس را انجام نمی کند و مقاومت می جت میدولت لجا
دانم يک مطلبی را  خواهم به ايشان عرض کنم که بنده نظر اکثريت مجلس را نمی می

شود که رأی  گوييد يک مسائلی را هم ديگران نظر اکثريت وقتی معلوم می شما می
س نيست نظر اکثريت مجلس داده شود اگر چند نفر مطالبی بگويند نظر اکثريت مجل

ام دولت هم  دهم چنانچه مکرر گفته شود بنده اطمينان می در آراء مجلس معين می
مقاومت ندارد و اين مطالبی که اظهار شد يک قدری برخالف واقع بود برای اين که 
دولت هيچ وقت خيال پرده پوشی ندارد که سهل است ميل دارد در آنجاهايی که 

است پرده هم برداشته شود و حقايق هم گفته شود و احقاق  مقتضی مصالح عمومی
ايم روی يک داليلی  حق مردم بشود و دولت مقاومتی هم ندارد ما اگر پيشنهاد کرده

اش اين طور نيست  فرماييد اين امالک همه است و اين طور هم نيست که سر کار می
هست که اين صورت  بينيد که خيلی امالک وقتی که صورت اين امالک را ببينيد می

فرماييد در نظر گرفته و در  را ندارد و دولت با کمال حسن نيت اين مطالبی را که می
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اليحه تأمين شده است مگر مقصود اين نيست که اين امالک به صاحبانش مسترد 
شود اين نظر تأمين شده و در اين اليحه در نظر گرفته شده و فرماليته و ظاهرسازی 

قين دارم که اغلب آقايان نمايندگان يعنی اشخاص زيادی در اينجا هم نشده و بنده ي
هستند که معتقدند که اين مطلب آن طوری است که دولت در نظر گرفته و البته اگر 

         ً               کند و فعال  بايد وارد متن  نظر ديگری هم اکثريت مجلس داشته باشند دولت توجه می
گيرد و دوباره  رد توجه قرار میرود به کميسيون مو دهند می مطلب شد و پيشنهاد می

شود و پس از تصويب مجلس ما قانون را اجرا  آيد به مجلس و رأی گرفته می می
توانند هر نظری دارند بگويند و  کنيم با اين که راه قانون باز است و آقايان می می

خود اذهان را مشوب کرده و چرا  پيشنهاد کنند بايد مطابق آن عمل کنند چرا ديگر بی
آيد به کميسيون و دولت هم  شود پيشنهاد بدهند می يزهايی برخالف حقيقت گفته میچ

  .کند کند و مطابق رأی اکثريت عمل می مطالعه می
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   سيزدهم  صلف
  

   ١٣٢٠بهمن  ١٩مذاکرات مجلس شورای ملی   
  

  دوره قانونگذاری سيزدهم  ٢٢نشست 
 
امالک خوانين بختياری و جواب آقای وزير سئوال آقای مؤيد احمدی راجع به  - ٢(

 )دادگستری
 .بفرمائيد. آقای مؤيد احمدی سئوالی از آقای وزير دادگستری داشتيد - رئيس

خاطرمبارک آقايان مستحضر است در اين چند سال اخير يک قانونی  - مؤيد احمدی
که دولت در هرنقطه که مصلحت ميدانست . ازمجلس گذشت راجع بتعويق امالک 

                 ً                                             الک را عوض کرد مثال  امالکی را در شيراز گرفته و درخراسان عوض آنرا ام
دادند که حاال تفصيل آنرا نميخواهم عرض کنم يک قسمت هم امالک مازندران است 
که بطوريکه آقايان مالحظه ميفرمايند دولت اين قانون را برای احقاق حق صاحبان 

ل هيچيک از اين دو نيست و امالک آورده است يک قسم هم قسم سوم است که شام
آن اين است که در سه سال اخير يک امريه صادر شد که خوانين بختياری هر چه 
امالک دارند آن امالک را بفروشند هرچه گفتند مطابق قانون تعويق ما حاضريم قبول 
نشد و گفتند بايد خودتان بفروشيد و پولش را برداريدو هرچه ميخواهيد بخريد در 

عده از آنها محبوس بودند و يک عده ديگر هم در طهران تحت نظر صورتيکه يک 
بودند و نميگذاشتند حرکت کنند و با اين ترتيب بديهی است که نميتوانستند ملک خود 
را در محل بفروشند ولی متصل بآنها فشار می آمد که بفروشند و برای انجام اين نظر 

آنها مجبور شوند امالک خود  دستور صادر شد که محصول امالک آنها ضبط شود تا
را فروشند گرچه ظاهرش اين بودکه ميگفتند پول محصول آنها در بانک گذارده 
ميشود ولی هرکس از وضعيت خالصجات اطالعی داشته باشد ميداند که چه قسم 
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ضبط ميکنند ملکی راکه ششصد تومان اجاره داده بودند بعد از آنکه دولت فروخت 
يک عده از اين قبيل معامالت کردند که حاال بآنها کاری بدو هزارتومان رسيد و 

آقايان ميدانند درجنوب امالک اربابی که نزديک شهر و حومه است تومانی . ندارم
پنجشاهی عايدات دارد يک قدری هم که از حومه باالتر برود ده نيم و يک قدری 

کی را سراغ بنده يک مل. باالتر که بکوهستان نزديک ميشود ده يک عايدی ميدهد
دارم دربختياری که چهل و پنجهزار تومان اجازه بود بصد هزار تومان فروخته شدو 
سندش درمحبس تنظيم شده در صورتيکه اگر ده يک حساب کنيم چهار صد 
. هزارتومان قيمتش است و اگر ده نيم حساب کنيم هشتصد هزار تومان ميشود

اين قانون شامل حال آنها نميشود و خواستم از آقای وزير دادگستری سئوال کنم چون 
. قانون تعويض هم شامل حال آنها نيست دولت برای آنها چه فکری کرده است

 .عرضم همين بود
موضوعی را که نماينده محترم اظهار نمودند در هيئت دولت هم  - وزير دادگستری

يگرهم سابقه دارد و انحصار به بختياريها تنها هم ندارد بعضی از طوايف و عشاير د
بودند که آنها هم در اين بابت اظهاراتی کرده و شکايت کرده اند که مورد بررسی 
دولت واقع شده است و کميسيون محصوصی برای اينکارمعين شده مرکب از 
نمايندگان چند وزارتخانه که مشغول رسيدگی و تکليف موضوع هستند و تصور 

 .خواهد رسيد ميکنم عنقريب نتيجه اش حاصل شده و باطالع آقايان
 ١١تا ماده  ۶بقيه شور اول اليحه امالک واگذاری از ماده  - ٣(

 .ماده ششم قرائت ميشود- رئيس
نسبت بعين امالک ) اعم از مالکيت يا وقفيت ( هرکس بهر عنوان  - ماده ششم

واگذاری يا متعلقات و حدود آن و يا شکايتی راجع بعمليات و تصرفات با واسطه يا 
ضرت پادشاه سابق و مأمورين ايشان داشته باشد بايد درظرف مدت بال واسطه اعليح

شش ماه از تاريخ اجرای اين قانون شکايت خود را باين هيئت بنمايد خواه بعنوان 
تصرف غيرقانونی باشد و خواه نسبت بمورد گفتگو درخواست ثبت نام اعليحضرت 

وده ملک در دفترامالک پادشاه سابق شده و يا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی ب
 .ثبت شده يا نشده باشد 

خواه راجع بعين ( هيچ دادگاه ديگری صالحيت رسيدگی باينگونه دعاوی را  - تبصره
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 .نخواهد داشت) باشد يا منافع
 .آقای مجد ضيائی - رئيس

عرضی که دارم درقسمت قنوات و رودخانه های مختص مالکين و - مجد ضيائی
ساير نقاط مباشرين امالک برای آب ياری امالک زارعين است چه در طهران و 

مخصوص برده اند در اين ماده بطور واضح اشاره بآنها نشده يا بطور اجمال بوده 
جائی که از نقطه نظر محلی بنده اطالع کامل دارم و شکاياتی هم به مجلس شورای 
                                                             ً      ملی رسيده ابهر رودزنجان و آبادی های اطراف ابهر است که منحصرا  از آب
رودخانه اختصاصی قصبه ابهر و يازده آبادی استفاده مينمودند از موقعيکه تاکستان 
جزو امالک مخصوص شده از هشت فرسخ فاصله تمام آب مزارع و دهکده های را 
در اين چند ساله بتاکستان برده عالوه از عايدی هنگفتی که از تاکستان عايد شده دخل 

رعين نموده اند در نتيجه بيش از سيصد هزار های گزافی هم از خورده مالکين و زا
تومان صدمه برعايا در اين چند ساله وارد شده و چقدر ها درخت خشک و مزارع 
از بين رفته چيزی که مورد توجه آقايان خواهد بود پس از بردن آب جريبی يک 
تومان هم از صاحبان آب پول ميرابی دريافت نموده اند از جناب آقای وزير 

ی تقاضا دارم چنانچه اين ماده شامل اهالی ابهر رود است و ميتوانند دادگستر
دادخواهی نمايند توضيح و بيان فرمايند و اال در اين ماده در کميسيون تأمين آسايش 
آنها را بفرمايند پيشنهادی هم در اين باب تقديم ميشود که در کميسيون مورد توجه 

 .آقايان محترم خواهد شد
آنچه که بنده استنباط کردم از فرمايش نماينده محترم راجع بقنوات  - وزير دادگستری

و رودخانه ها بود قنات آنچه که مستقل است مشمول اين ماده هست و آنچه که مستقل 
نيست با تصريحی که در ماده دارد و مينويسد نسبت بعين امالک واگذاری يا متعلقات 

 .خانه هم ميشوداين کلمه متعلقات شامل قنات و رود. و حدود آن
 آقای بهبهانی- رئيس

 . بنده حذف ماده را معتقدم و پيشنهادی هم کرده ام و تقديم شده - بهبهانی
 آقای انوار - رئيس
                                                             ً       اين ماده چنانچه آقايان محترم نماينده ها توجه داشته باشند کامال  اشخاص  - انوار

ا وارد آمده در مظلومی که در مملکت ما از رفتن امالک و عالقه جانشان صدمه بآنه
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اين ماده بايد به تظلمشان رسيدگی شود حتی اشخاصی که بايد ادعا کنند واقا مه دعوی 
کنند نسبت باين ا مالک مغصوبه حا ال اين اشخاصی که دعوی دارند سرملک و باغ 
و جنگل و يک دسته هستند مثل ابهررود که آقای اميرلشگر خدايار خان مأمور بوده 

ً                                    بهر رود را مجانا  خط نه رويش کشيده است و سياه دهن را و رفته است دهات ا                 
                                                                  ً    برگردا نده است و تاکستان کرده است حاالچند سال است دهات ابهررود قاعا  صف 
صف شده است و آقای خداياريان اين خدمت را کرده است اين يک دسته هستند که 

ل پانزده است که دعوی دارند و ا مالک و آب آنها رفته است اين ها چکار کنند ده سا
اين سرلشگر رفته است و در آنجاها يک همچو فتحی کرده است اينها را چکار کنند 

يک دسته هم که بدبختانه يا خوشبختانه . و چطور برگردانند اين هم يک دسته 
اراضی آنها نزديک اراضی امالک مخصوص واقع شده که قابل بوده در متصرفات 

رده اند تا آنچه که زمين معلوم بوده است رفته ا ند و شاه واقع شود با دوربين نگاه ک
آنها را ضبط کرده اند حاال دعوای اين ها راجع بحدود است که اين اراضی مال 
رعايا بوده است و تظلم دارند که حدود ما را برده اند اراضی ما دراين حدود واقع 

ائی هستند که شده و تکليف اين ها هم بايد معلوم شود و يک دسته هم بيچاره ه
بتحريک روزنامه ها که وطن در خطر است و بيائيد مملکت را آباد کنيد و آمدند اين 
تاجر و آن تاجر را ديدند که بيايند شرکت تشکيل دهند گفتند چرا معطل هستيد گفتند 
چه شرکتی آمدند و شرکت طبری را تشکيل دادند و گفتند عوض اينکه تراورس را 

ميآوردند اين شرکت کارخانه بياورند و تراورس تهيه کند از فرنگستان و روسيه 
برای مملکت بيچاره حاج معين التجارتجار رئيس ا لتجار فالن دکتر آمدند شرکت 
تشکيل دادند بنام شرکت طيری اهالی مازندران بيچاره هم هر کس که پولی داشت 

د و کارخانه ميداد برای تشکيل اين شرکت تا تشکيل شد و آمدند نزديک محمود آبا
الوار درست شد و خوشحال شديم که راه آهن ما تراورسش تهيه شد و راه آهنی که 
قانونش در دوره پنجم از مجلس گذشت الحمدا  تراورسش در خود ايران تهيه 
ميشود و اين پولی که برای راه آهن خرج ميکنيم نصفش ميرود باين جنگل مازندران 

ری بود که اين بدبخت ها داشتند برای تشکيل شرکت و و مازندران آباد ميشود اين فک
بعد از طرف فرماندار راپورت شد که تراورس ترقی کرده است گفتند آقای 
اميرلشگر تو وزير فوائد عامه هستی برو چکار کن چطور کن بعد آقا رفت شرکت 
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طبری را ضبط کرد چطور ضبط شد همه شاهديد و ديديد خدا شاهد است نجاری و 
ً                                                 نه را با اسبابش تماما  برداشتند و بردند حا ال مگر دست ورميداشتند از اين کارخا                      
 .بوی خون می آيد از خرطوم او. تجار

اينهم يک دعوی است يک دعوای ديگرهم هست راجع بوقفيت است همانطور که 
مخبرکميسيون در کميسيون به آقای وزير دادگستری تذکر دادند ا مالکی است که شاه 

کرده بعنوان وقف بسالی دويست تومان و سالی پانزده هزار تومان  سابق اجاره
شانزده هزارتومان از آنها برداشت کرده است العهدة علی ا لراوی در اين جا هيچ 
اشاره به آقای وزير دادگستری نيست که گاهی سوء ظن پيدا ميشود سوءظن نيست 

د رسيدگی کند چرا نماينده يقين است در آنجائی که نوشته اند که نماينده ماليه برو
اوقاف ننوشته اند که نماينده اوقاف برود رسيدگی کند ودخالت کند يک دسته ديگر هم 
راجع بجنگل ها است که آمده اند تمام آنها را ضبط کرده اند و جنگل ها که جزء ا 

 .مالک نيست
 . جنگل ها جزء امال کند - جمعی از نمايندگان

زء ا مالک است من حرفی ندارم اگر يادتان باشد در بسيارخوب جنگل اگر ج - انوار
ً                                                         ماده که سابقا  از مجلس ميگذشت بنده گفتم که جنگل مال اشخاص است و موافقت               
کردند که جنگل مال دولت باشد آقايان شايد يادتان باشددر آن دوره که بودند که اين 

خواستم هستم اينها را                                          ً                 مذاکرات را بنده در آن دوره کردم بنده کامال  محافظ اموال ملت 
ً    تذکر دهم که آقای وزيردادگستری درنظرداشته باشند که اين اشخاص تماما  حق                                                                   
دارند شکايت کنند يک قسم ديگر هم هست که بنده بعنوان تبصره سوم پيشنهاد 
ميکنم در دوره شاه سابق و معتمدين شاه سابق و آنهائی که در دستگاه او دارای 

ً    نفوذ بودند وحقيقتا  کسی جرأت نميکرد ازدست نيز امالکشان را باين ترتيب تهيه                    
کرده اند چون بهترين موقعی که می شود بدرد مردم خورد اين موقع است بهمين 
جهت بنده پيشنهاد کرده ام که دعاوی اشخاصی که متظلم واقع شده اند دردوره شاه 

او دارای نفوذ  سابق از اشخاصی که نزديک به شاه بوده اند يا آنهائی که دردستگاه
کامل بوده اند عنوان قانونی داشته باشد و بتوانند آنها نيز دراين محاکم اقامه دعوی 
کنند اين پيشنهاد من است که تقديم می کنم ولی آن پيشنهاد راجع باوقاف موقعش 
نرسيده است و آنوقت پيشنهاد خواهم کرد که راجع بموقوفات خاصه و موقوفات 
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 .و متولی هم در موقع محاکمه حاضر باشندعامه نماينده اوقاف 
مطالبی که آقای نماينده محترم تذکر دادند البته مقصودشان شرح و - وزيردادگستری

بسط جريانی بود که خودشان در نظرداشته و با الخره منظور ايشان از هر جهت 
دراين اليحه تأمين شده است و حدود و متعلقات امالک و اينها همه در نظر گرفته 
شده است حا ال هرچند دسته ميخواهد باشد بهرعنوان باشد ذکر شده که با آنها به چه 
                                    ً                                ترتيب رفتار شود و احقاق حق آنها کامال  بعمل خواهد آمد در موضوع وقف هم 

اما راجع به نماينده اداره . دراينجا پيش بينی شده اعم از مالکيت و وقفيت و غيره
قه دارند و ا لبته آقايان ديگر هم در ضمن قرائت اوقاف که تذکر دادند ايشان که ساب

مواد مالحظه خواهند فرمود که نوشته ايم و اختيار داده ايم به هيئت ها که در هر 
موقع که الزم باشد از ادارات مختلفه و اشخاص مختلف توضيحات الزم را بخواهند 

د با اينحال پيشنهاد و آنها هم بايد بدهند و اين منظور تأمين است و احتياج بذکر ندار
 .ايشان در کميسيون مطالعه می شود

 آقای طوسی - رئيس
 عرضی ندارم  - طوسی
 آقای دکتر سميعی- رئيس

بنظر بنده در اين ماده از دعاوی منقول اسمی برده نشده است يک عده  - دکتر سميعی
باين هستند که اين دعاوی را دارند و معلوم نيست که کدام از اين هيئت ها بايد نسبت 

. موضوع رسيدگی کنند و برای روشن نمودن ذهن آقايان توضيحاتی عرض می کنم
در اوايل سال جاری عده از مأمورين دفترامالک بفرماندار رشت مراجعه کرده 

 پانصد نفرزارع
 خانوار- يکی از نمايندگان

اين پانصد نفر البته خانوار است بروند و اين صرف نظر از اينکه يک  - دکترسميعی
ارت کلی متوحه مالکين گيالن شد عالوه بر آن مبلغی هم از مالکين گرفتند خس

بطوری که هر خانواری بايستی سيصد تومان وجه نقد بدهد مالکين گيالن اين مبلغ 
را تحصيل کردند گمان می کنم چهار صد خانوار هر خانواری سيصد تومان وجه نقد 

موضوع اقامه ر ندارم که اين وجهداشتند و بمازندران فرستاده شدند البته انتظا
دعوی کند وبنده تصور ميکنم تعمد بوده است دراينجا که کلمه منافع ذکر نشده است و 
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علت اينکه عرض ميکنم تعمد بوده است قرينه ايست که درعبارت تبصره ديده شده و 
در آنجا حق صالحيت اقامه دعوی را نسبت بمنافع ساقط کرده است و اين قسمت 

فته شود نکته سوم اين است که يکی از طرق بدست آمدن اين امالک طرق درنظرگر
محاکمه است فرض بفرمائيد که وکيل اعليحضرت پادشاه سابق اقامه دعوی کرده 
است برعليه زيدی يا اعتراضی به ثبت او کرده است يا بحد او اعتراضی کرده يا 

نکرده اعتراض اينکه خود شاه سابق تقاضای ثبت کرده و شخص معترض جرئت 
کند بهر حال يکی از طرق بدست آمدن اين امالک از اين طريق و دادرسی يا داوری 
در محاکم بدست آمده ا لبته من نميخواهم بگويم که محاکم تحت تأثير واقع شده و 
نرسيده اند که برعليه شخص پادشاه حکم صادر کنند اين حرف را نميخواهم بزنم 

است که تحت تأثيرواقع شوند ولکن خود مدعی عليه  زيرا شأن محاکم اجل از اين
الاقل تحت تأثير واقع شده و درمحکمه دفاع حسابی نکرده اسنادی داشته اند و نداده 
اند اگردر مرحله بدوی حکم برعليه او صادر شده پژوهش نخواسته يا بمرحله 

نبال اينکار در                                                     ً            فرجامی نرفته يا وکيل مدعی تحت تأثير واقع شده واحيانا  نرفته است د
هرحال از اين موارد زياد است اگر موافقت بفرمائيد در آنجائی که ذکر شده و خواه 
نسبت بمورد گفتگو درخواست ثبت بنام اعليحضرت پادشاه سابق شده و يا نشده باشد 
و خواه سند معامله رسمی بوده و ملک دفتر ا مالک ثبت شده يا نشده باشد اضافه کنيم 

                                          ً                    داوری يا دادرسی بدست آمده باشد که اگر بعدا  کسی اقامه دعوی کرد خواه از طريق 
در هيئت رسيدگی و درخواست کرد جواب خواهند داد که بموجب حکم ابرام شده 
ديوان کشور يا بموجب حکم داوری يا بموجب حکم غيابی که اعتراضی نشده است 

د و دراين ماده در جزء ما اين حق را بدست آورده ايم و با اين ترتيب حق او رد ميشو
خواه ها اين يک خواه ذکر نشده توجه بفرمائيد که اين يک نوع هم در اين ماده پيش 
بينی شود يک قسمتی که اشکال عبارتی بود که اصالح فرمودند دومی آن راجع 
بمنافع بود که وعده دادند درکميسيون اصالح فرمايند سومی هم راجع به داوری و 

 .هم اصالح بفرمايند دادرسی است اين را
يکی از مواد مهم اين اليحه است که درواقع راه  ۶بلی اين ماده - وزير دادگستری

ميدهد به ارباب حقوق که دعاوی خودشان را نسبت باين ا مالک بکنند اين جا 
اما راجع . راههای زيادی باز شده است که تأمين حقوق آنها باين وسائل بعمل می آيد
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قای نقابت تذکر دادند البته نماينده محترم درکميسيون هم تشريف بموضوع منافع که آ
                                                                    ً داشتند وخاطرشان می آيد که آنجا هم در اين مطلب صحبت شد بلی بنده صريحا  
                                              ً                             عرض ميکنم که اين موضوع منافع در اين ماده تعمدا  گذاشته نشده برای اينکه بنظر 

بعنوان پرداخت  خيلی مشگل می آيد هم تشخيصش و هم ورودش در اين موضوع
                                         ً                                منافع و چيز پنهانی هم نيست اين مطلب خصوصا  اين که مالحظه بفرمائيد که ما يک 
مطلب را از نظردور داشته ايم که اين ا مالک ا مروز متعلق به ملت است در دست 

و منافعی هم اگر از آنها حاصل ) صحيح است(دولت هست ولی متعلق به ملت است 
ت و بنظر بنده خيلی مشگل است که با اشکا التی که در شده است به ملت رسيده اس

کار تشخيص حقوق افراد از بابت منافع هست و هم از بابت اينکه دولت بيايد با اين 
زحماتی که در ا مو مالی هست يک مبالغ هنگفتی از بابت دعاوی منافع اين ا مالک 

عرض ميکنم که         ً                                            ً که اساسا  تشخيصش هم مشگل است بپردازند و با الخره صريحا  
                                                               ً           اين جا ما در نظر نداشتيم که منافع داده شود و در تبصره هم مخصوصا  قيد کرديم 
راجع به منافع هم در دادگاههای ديگر پذيرفته نشود و اگر اکثريت مجلس شورای 

( ملی عقيده دارند که از مردم ديگر گرفته شود و باين اشخاص داده شود مطلبی است 
و اگر اکثريت مجلس تصويب کند ) يرکسی موافق نيستخ - جمعی از نمايندگان

راجع . درکميسيون مورد مطالعه واقع ميشود و نظر کميسيون به مجلس ميآيد
بموضوع اختالفاتی که از نظردادرسی و داوری ممکن است پيش بيايد بنظر بنده اين 

نهادی مطلب جزئی است و افرادش خيلی نادراست و تا بحال هم بنده نشينده ام و پيش
اگر در اين موضوع دادند به کميسيون می آيد و در کميسيون هم مورد مطالعه واقع 
ميشود ولی احکام محاکم را بنظر بنده مصلحت نيست باينوسيله ما متزلزل کنيم 

 )صحيح است(
 آقای طهرانچی - رئيس

بنده راجع باين ماده برخالف نظريه نماينده محترم آقای نقابت خواستم  - طهرانچی
ئوال کنم که چون عبارت طوری نوشته شده است که ميشود در منافع هم ادعائی س

کرد در صورتيکه بنده مخالفم و نبايد ادعا شود برای اينکه همانطور که آقای 
وزيردادگستری فرمودند اين عملی نيست و اين تا حشر خواهد رفت وبنده با اين 

) چرا؟ - بعضی از نمايندگان( ا بشود           ً                                 موضوع کامال  مخالفم و در منافع هم نبايستی ادع
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برای اينکه هرچه هست و نيست اگر دولت بدهد باز اين دعاوی تمام نميشود ا لبته 
نسبت به وقف دولت خودش بوسائل عملی درنظرخواهد گرفت و وقتی که اصل ا 
مالک داده ميشود مثل اين است که منافع هم داده ميشود و حا ال دراين ماده هم چون 

 .وزير دادگستری فرمودند که شامل منافع نيست بنده عرضی ندارمآقای 
 آقای ملک مدنی - رئيس

موضوعی که مطرح است موضوعی است که له و عليه خيلی دارد و  - ملک مدنی
تقاضا ميکنم که هم آقايان رفقا و هم آقای وزير دادگستری توجه بفرمايند و بنطر بنده 

ن اليحه را آورده است درمجلس مدتی يک موضوع مهمی است برای چه دولت اي
است گفته ميشود که بنا است يک ا مالکی که از مردم گرفته شده است به صاحبان 
آنها مسترد شود دادگاههائی هم تشکيل ميشود وهمانطور که در جلسه قبل هم بنده اين 
راعرض کردم بايستی اشخاص با صالحيت و صحيح العمل ازطرف دولت انتخاب 

قاق حق اشخاص را بکنند يکی از آن مسائل هم همين موضوع منافع ا شوند و اح
مالک است سوء تفاهم نشود يک اشخاصی را که در عرف همه يک اشخاصی بوده 
اند که مردمان عادی نبوده و يک اتوريزه هم داشته اند و يک کارهائی هم کرده اند 

هستند که حکومت آنها  که مجلس و همه موافق نبوده اند با کار آنها البته اشخاصی
عليحده است و همه خوب ميشناسند آنها را و در عرف هم وقتی صحبت ميشود 
انگشت شمار هستند يکی از کارهای خوبيهم که شده اين است که دست اين اشخاص 
کوتاه شده و محدود شده اند ولی اشخاصی هم بوده اند بيچاره و فقير و ا مالک آنها را 

ن داده شود تصرف کرده اند فرض کنيد مزرعه کوچکی که دو بدون اينکه پول بهشا
جريب سه جريب بوده است نميدانم اصطالحات ملکی مازندران و گيالن و گرگان 
چيست چون بنده زياد باصطالحات ملکی آنجاها آشنا نيستم اين ملک مجاورت داشته 

را گرفته و  است با يکی از ا مالک شاه فالن مأمور ا مالک آماده است و اين ملک
جزء ملک ايشان کرده امروز اين دادگاهی که تشکيل ميشود بعقيده بنده اولين نقطه 
نظرش حفظ حقوق اين اشخاص بايد باشد چرا؟ برای اينکه اين بيچاره بی دست و پا 
است و يک مأموری رفته است و بدون قباله و هيچ سندی ملک او را برده و حا ال 

عمل عادالنه بکنند و نشان بدهند که با الخره ميخواهند دولت و مجلس ميخواهند يک 
دادخواهی کنند وقتی که يک دادگاهی نشست و ديد که دوجريب ملک ازين پيرزن يا 
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اين پيرمرد را برده اند و هيچ چيزی هم در عوض نداده اند اين را نبايد منافعش را 
اصال پول هيچ بهشان ) گفتند تا سه هزار لایر را ميدهند - طهرانچی( بهش بدهند؟ 

نداده اند اين مطلب متأسفانه جور ديگری تعبير ميشود که اشخاص می آيند و 
طرفداری از رويه ميکنند که مخالف با صالح مالی و اقتصادی کشوراست خير همه 
کس طرفدار اين فکر است که آن چيزی که مال يک اشخاصی بوده است که مجلس 

بايستی آن مال دولت باشد و ملت هم ازش استفاده  و دولت نظرندارند بآنها کمک شود
کند اما راجع به آن پيرزن هم حق گذاری اين جور ايجاب ميکند که اگر دو جريب 

بنده خواستم عرض کنم که ) صحيح است( ازش غصب کرده اند حقش را بهش بدهند
ً                                     نظر آقای وزير دادگستری مخصوصا  نظرجناب آقای نخست وزير را جلب ميکنم                               

ين قسمت که اگر ملکی را بدون هيچ سند و نوشته رفته اند و غصب کرده اند و درا
تصرف کرده اند و عوض بهش نداده اند آنها را بايد رسيدگی کنند وعوضش را بهش 
بدهند و ا ال آن چيزی راکه عوض و قيمت داده اند که بنده حرفی ندارم و ما طرفدار 

 ).صحيح است( آن نيستيم 
 .ر سنگآقای دکت - رئيس

بنده برای انيکه اين اليحه زودتر بگذرد و يک تصميمی بگيرند خيال  - دکترسنگ
کرده بودم که اگر موقعيهم بدستم بيايد عرضی نکنم ولی اين جا ناچار شدم که 
عرايضی عرض کنم که آقای طهرانچی هم التفات بفرمايند او ال آنچه را که دراين جا 

نها نيست چون ما از مازندران بيشتر سابقه صحبت می کنيم راجع به مازندران ت
داريم بيشتر باز آنجا صحبت می کنيم و ا ال گيالن هست گرگان هست کرمانشاه 

فرض بفرمائيد در ده سال پيش يک ملکی را از . هست و ساير جاهای ديگر هم هست
يک کسی خريدند يا گرفتند عايدی اين ملک سالی هزار تومان بوده است و صدتومان 

يست تومان سيصد تومان هم فرض بفرمائيد بهش داده اند تازه دراين ده سال سالی دو
هزارتومان ده هزارتومان از اين ملک برداشت کرده اند حا ال ميخواهند آن ملک را 

بنده خواستم اين را توضيح بدهم ! پس بدهند همينطور پس بدهند اين انصاف است؟
و تنکابنی هستند و کسی هم وکيل خصوصی ودراينجا هم ا لبته يک عده مازندرانی 

نيست ولی ميدانم که آقايان صد درصد موافقند که با بيجاره ها کمک شود بنده هم 
برای تذکر عرض ميکنم که اين جا خدا است و وجدان است کسی هم نيست و کسی 
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هم وکيل خصوصی نيست ولی انصاف بدهيد آن کسی که ده هزارتومان در ده سال 
تفاده برده اند حا ال ميخواهند ملکش را پس بدهند از آن ده هزار تومان از ملکش اس

از چه محل  - بعضی از نمايندگان( صرف نظر کند؟ چه جور صرف نظر کند 
 )بدهند؟
 .آقای سزاوار - رئيس

ا لبته بنده چون مخبر کميسيون هستم يک وظيفه ای دارم که از نظر دفاع از  - سزاوار
ولی اين قسمت عرض بنده مربوط بنظر کميسيون گزارش کميسيون عرض کنم 

نيست و مربوط بنظر شخصی خودم است و چون در کميسيون هم نظرم تأمين نشد 
بنظر بنده موضوع منافع صحيح است برای اين که . مجبورم در اين جا عرض کنم

با فرض اين که يک قسمت از فرمايشات آقايان محرز باشد ا مالک دوقسمت است 
ت با فرض اين که آن ملک می ارزيده است پنجهزار تومان سه هزار يک قسمت هس

تومان باو داده شده است ولی يک قسمت ا مالکی است که گرفته شده است بدون 
اينکه در مقابلش بهائی داده شود حا ال پس از چندين سال اگر بنا باشد اين ا مالک را 

ف است که بگويند از منافعش خواستند پس بدهند اين انصاف است که بدهند اين انصا
خير آقا مجلس معين کند از ) محل ندارند –بعضی از نمايندگان ( صرف نظر کنيد؟ 

عرض نميکنم به ) زنگ رئيس –آقا محل ندارند  - همهمه نمايندگان( همين محل بدهند 
عرض بنده راجع به منفعت دو قسم است ) زنگ رئيس - همهمه نمايندگان( همه بدهند 

نافع ا مالک و يک قسمت منافع موقوفه است چون شاه سابق نميتوانستند يک قسمت م
بنده . اعيان موقوفه را تملک کنند در بعضی موارد بهمان منفعت قناعت ميکردند 

يکی از مورد مثال را عرض ميکنم سه دانگ از دشير و پرچين مال آستانه قم است 
رت شاه سابق روی سوابق که ساليانه پانزده هزار تومان عايدات دارد اعليحض

خريداری ا مالک متولی باشی را وادار کردند که اين ا مالک را بايشان اجاره داد ند 
ساليانه دويست و پنجاه هزار تومان پانزده هزار تومان را به دويست و پنجاه تومان 
                                                               ً       حاال هشت سال هم گذشته است حا ال تقاضای بطالن آن سند اجاره که صورتا  تنظيم 

ست چه فايده دارد و اين منافعی که در اين مدت از اين ملک عايد شده چه شده ا
ميشود ؟ از طرفی آقای سميعی همکار محترم بنده ازآن سفری که به قم رفته اند 
شرحی در روزنامه اطالعات نوشته اند که ديدم فالنجای ايوان خرابی داشت يا فالن 
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يدانم عوائد موقوفه اين آستانه بکجا نواقص در جای ديگر بود وبعد نوشته اند که نم
بنا . رفته است اگر از اين قضايا اطالع داشتند ميدانستند که در کجا مصرف شده

براين بنده عقيده دارم اگر استرداد منافع را نسبت به ا مالک هم ميخواهيم اغماض 
يزی کنيم راجع بموقوفه بايستی منافع را در نظر بگيريم زيراغيز از منافع ايشان چ

نبرده اند که بخواهيم بگوئيم ملک را مسترد کنند و از اين موارد بسيار زياد است و 
بنظر بنده در اين قسمت نسبت به عين ا مالک واگذاری کلمه منافع هم عالوه شود 
کافی است منتهی در طرز رسيد کيش در ماده بعد اضافه ميکنيم نسبت بآن قسمت 

هزارتومان است حق مطا لبه ندارند ولی نسبت به هائی که تا سه هزار تومان يا پنج
موقوفه و آنهائی که ا مالکشان را گرفته اند بدون اينکه بهای آن پرداخت شود منافع 

 .آنها را بايستی بپردازند
موضوعی را آقای سزاوار تذکر دادند بعقيده بنده بکلی خارج از  - وزيردادگستری

واگذاری ا مالک واگذاری است ايشان  مطلب ما است مطلب ما و موضوع اين اليحه
صحبتشان راجع به اجاره ملک موقوفه بود اجاره ملک موقوفه که برای تصرف 
ملک موقوفه نيست حاال باين صورت که ايشان فرمودند يا بصورت ديگری است 
بنده اطالع ندارم و ليکن اين موضوع ممکن است مورد دعاوی خصوصی باشد که 

آنوقت ا لبته احقاق حق ميشود و برای ايشان به هيچوجه جای صاحب حق اقامه کند و 
نگرانی نيست و احتياجی باين که اسمی ازآن در اين اليحه برده شود نيست و راجع 
بمنافع هم بطور کلی عرض کردم آقايان هم متوجه هستند که در اينجا قيد شده يک 

                 ً اخته شده است عينا  قسمت ازاين ا مالک بدون دريافت قيمتش که ازبابت آنها پرد
بهشان مسترد ميشود مينمايد يک قسمت ا ا مالکی که چيزی شايد از بابت قيمت آنها 
داده نشده است اين را هم عرض کردم با کيفتيتی که حا ال نسبت بتمام مملکت رعايت 
                                                                        ً      ميشود اگر چه در کميسيون مذاکره شد و بنده هم جواب دادم و آقايان هم تقريبا  قانع 

عرايضی که کردم ولی دراين قسمت بنده عرض ميکنم که دولت الزم ميداند بودند ب
که اين مطلب را متذکر باشد که اين مال مال عموم است و مال بنده و سايرين نيست 

صحيح ( حا ال هم اگر پيشنهادی هم دارند ميفرمايند و در کميسيون هم مذاکره ميشود 
 )است

 .مذاکرات کافی است - جمعی ازنمايندگان
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 .آقای انوار - رئيس
        ً                                                            بنده اوال  استدعا ميکنم از نمايندگان محترم که بعرايض بيچاره ها هم گوش  - انوار

                                             ً                                    بدهيد اگر يکنفری در اقليت است داد نزنيد ثانيا  آنهائی که اکثريت دارند چه چماقی با 
خوشبختانه آقای رئيس . التر از اکثريت است اگر صحبتی دارند بعد بيايند بفرمايند

. لوزراء تشريف دارند بنده ميخواهم يک مطالبی که اينجا اشکال پيدا کرده حل شودا
يک معامالتی بانک استقراضی يا بانک ايران کرداين بانک بی پيرکه حا ال مثل 
بالی ناگهانی افتاده است بجان مردم و دست هم بر نميدارد اين بانک معامالتی کرد 

فرنگستان و ديگربر نميگردد اين آمد  آقای حسن مشار همان کسی که رفته است
رئيس بانک ايران شد و همه ميدانند که هر کس که در مرکز بود يا خارج از مرکز 
آمدند يک قرضی از اين بانک بهش چسبانده اند که در سنه فالن آمده است و از اين 
بانک قرض کرده است وآمدند از مجلس هم يک ماده گذراندند که اگر يک کسی 

ميرزا مهديخان در احواالت است و ندارد بدهدو ارتش بدهد همان است که  بدهکار
نادرشاه افشار در آخرش نوشته است وقتی حکم شد هرخانه يک چيزی بدهد اگر 
خانه ندارد از آن کوچه بگيرند اگر آن کوچه ندارد از آن محله بگيرند اگر آن محله 

باين ترتيب اين  ن مملکت بگيرندندارد ازآن شهر بگيرند و اگر آن شهر ندارد از آ
چون چاه کنده ( بانک هم يک بالی ناگهانی برای مردم درست شد حسن مشار هم 

يک بالئی را ايجادکرد نسبت با مالک ) بود خدا توی چاهش انداخت ولی زود در آمد
آقای رئيس الوزراء بخدای واحد قسم است .  مرحوم سپهسا الر و خانواده سپهسا الر

آقا ) خير بيشتر است –جمعی از نمايندگان ( ود شصت و هفت سال دارم من در حد
هزار سال است و همين قدر افتخار ميکنم که آمده ام اينجاو پشت اين تريبون صحبت 
ميکنم و از همه تان جوانترم ولی هرچه باشد عمرم رو به زوال است وطرف مردن 

خدا .  تاريخ مطلع باشيد است آقا يک عرضی را بنده بعرض شما ميرسانم بعنوان
اردوی . گواه و شاهد است که يکمرتبه ما درگيالن محاصره شديم از چهار طرف

امير مؤيد ازطرف مازندران اردوی سردار مظفر ايالتلو از طرف جنوب اردوی 
دمحم خان رشيد الملک ازطرف غربو آستارا بارون بختهای روس هم ازطرف انزلی 

ه هم در اين بين گير افتاده بود ما در اينجا گير افتاده و يک عده مشروطه طلب بيچار
بوديم خدايا تو ميدانی که سپهساالر فرستاد عقب ما و گفت که شما نترسيد من 
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ايستاده ام بحکم آخوند مالدمحم کاظم برای … همانطور که برای کلمه دمحم رسول ا
کرد و آمد در طهران مشروطه هم همينطور گلوله ميخورم اين مرد آنوقت اين قيام را 

آقای ذکاء الملک هم از دوره دوم درمجلس هستند آن قربانی که دوره دوم مرحوم 
سردار اسعد و سپهساالر داد همه تان مسبوق هستيد اين افتخار را در مشروطيت اين 

در هرحال اين ترتيب برای . دونفر درست کردند و افتخار مشروطيت ايران را دارند
من چون يک مدتی از دوره . مد و مرحوم سپهساالر رفع غائله کردما درگيالن پيش آ

های قبل را در مجلس نبوده نميدانم که حسن مشار زندگانی اينها را بچه ترتيب 
انداخت و بچه صورتی انداخت که حا ال من بزبان متظلم بزبان سوابق خدمتگذاری 

يک دعاوی بزرگی بغرض آقای رئيس الوزراء ميرسانم که نسبت بدعاوی آنها که 
 است در اين ماده اين

                                     ً                                      عبارتی که نوشته است با اين عبارت فورا  ساقط شده باشد اين را بنده تصور ميکنم 
که برای جلوگيری از دعاوی ملکی مرحوم سپهسا الر يا برای ا مالک فريمان يا ا 

ی مالک ديگری باشد حا ال هرکجا باشد هر راهی داريد اين سوابق را از برای کسان
که در زندگيشان برای اين ملت در يکروزهای سختی خدمت کردند مالحظه کنيد اين 

اين مطلب را بعرض آقای رئيس الوزراء برسانم که اين ماده است که الزم دانستم 
بترتيبی مطلق است و حقوق آنها از بين ميرود چنانچه مقتضی ميدانند ترتيبی بدهند 

از جهات ديگر ادعای مزبور ساقط نشده با ( ت که اين کلمه که اينجا نوشته شده اس
رفع شود چون ميدانيد در آن دوره چه جور ساقط ميشد يعنی اگر يک چيزی ) شد

                           ً                                          مطمح نظر شاه سابق ميشد فورا  ساقط ميشد اينجور نبوده است که سهل و ساده 
                                                       ً                باشد و هرکجا را که نگاه ميکرد و طرف نظرش واقع ميشد فورا  وزير عدليه وقت 

ميآيد و آن را درست ميکرد و آن کار را انجام ميداد اين است که بنده با اين هم 
عبارت مخالفم که دراين جا مينويسد که ازجهات ديگری ادعای مزبور ساقط نشده و 
همين اندازه که ساقط شده ولش کنند و نميشود با اين ترتيبات اين حقوق را ساقط 

رها از روی واقع و حقيقت بود؟ خير آمدند حسن مشار اين کارها را کرد اين کا .کرد
دعاوی اشخاص را بربانک تومانی دوقران و سه قران خريد و تومان تومان بحساب 
آورد و اين معاالت با اين ترتيب واقع شده آقا اين ا مالک را بدهيد بهمين اشخاص آباد 

و با اين عرايضم ميکنند و شما هم استفاده اش را ميبريد و يک دينی بود که بنده داشتم 
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دين خود را ادا کردم و بعضی اعضاء ديوان کشور هم وارد بوده اند و ميدانند و من 
 .با اين عرايض دين خود را ادا کردم

 .با اين قانون بايد احقاق حق ورثه سپهساالر بشود پيشنهاد کنيد - ا ميرتيمور کاللی
نوار فرمودند ا لبته همه از تاريخچه ای که نماينده محترم آقای ا - وزير دادگستری

محظوظ شديم اما راجع به مطلبی که ايشان بيان کردند هرچه تفحص کردم راجع به 
ماده را ميخوانم ) صحيح است(اين ماده ديدم هيچگونه ارتباطی با اين ماده ندارد 

اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهنده باعليحضرت پادشاه : مالحظه بفرمائيد ميگويد
ی که ملک از او انتراع شده حق انتقال نداشته و تصرفات او قانونی نبوده سابق يا کس

و شاکی ذيحق در آن ملک ميباشد ميتواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکايت 
خود را بدفتر هيئت رسيدگی تقديم دارد مشروط بر اينکه قطع نظر از تصرفات 

جهات ديگری ادعای اعليحضرت پادشاه سابق و صدورسند مالکيت بنام ايشان از 
مالحظه ميفرمائيد که در اين جا نه موضوع . مزوبر ساقط نشده و قابل استماع باشد

بانک روس و نه موضوعات خصوصی را که ذهن ايشان متوجه است دراين ماده 
باشد بنده که ذهنم متوجه اين مطلب نبود و کسی ديگر هم متوجه نبود که بگوئيم 

به بانک روس يا جای ديگر گفته باشيم هيچ اين نيست خواستيم فقط مطلبی را راجع 
اين جا ما در اين ماده خواستيم تأمين کنيم حقوق اشخاصيکه ممکن است آنها دارا بوده 
اند نسبت بيکديگر و باينوسيله و اگر اين ماده نبود ممکن بود که حقوق آن اشخاص 

قانون ملک  فوت شود مثال شخصی ملکی را فروخته است و حا ال مطابق اين
بفروشنده بايد رد گردد ديگری می آيد ادعا ميکند که اين ملک را که ديگری فروخته 
است حق نداشته بفروشد اين ملک مال من است و بايستی بمن برسد پس بين انها يک 
دعوائی ايجاد ميشود ما می خواستيم حق اين شاکی راتأمين کرده باشيم که بتواند بحق 

نظر ازاين تصرفاتی که در اين مدت بوسيله معامالتی که با  خودش برسد و يا قطع
اعليحضرت شاه سابق شده بود ازجهات ديگری دعاوی حقوقی آنها مرور زمان 
گرفته شده بتواند حق خودش را حفظ کند و منظور از اين قانون اين بود و بنظر بنده 

جای سوءظن در  اين ماده خوبی است که برای تأمين حقوق افراد معين کرده اند و
 .اين ماده باقی نميماند

 .آقای فرخ - رئيس
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 بنده پيشنهادی داده ام بخوانند تا بعد عرض کنم  - فرخ
 .آقای طباطبائی - رئيس

عرض کنم يک نکته را بنده به آقای وزيردادگستری حا ال مقتضی ميدانم  –طباطبائی 
وم برای ايشان تکر بدهم و آن اين است که در جلسه گذشته صحبت شد در ماده د

مشکل بود استنباط اين معنی که اکثريت مجلس بطور کلی با اين طرز احقاق حق و 
رد کردن حقوق مردم موافق نيست و وقتی که رأی ميگيرند معلوم ميشود که اکثريت 
رأی نميدهند و حاال مالحظه بفرمائيد که حتی مخبر کميسيون هم که بايستی از اليحه 

اين ماده تا .                        ً                      ت دارد و در مواد مخصوصا  گفتيم که موافق نيستنددفاع کند با ما موافق
اينجا که مينويسد شاکی مدعی شکايت نامه خودش را به هيئت رسيدگی تقديم کند 

مشروط براينکه قطع نظر ( بنظر بنده کافی است اين دو سطر زيادی است 
ت دوچيز زيادی است اين جهاتی که فرض کرده اس) ازتصرفات شاه سابق الی آخر

است هر فرضی که شما داشته باشيد اين فرض در آن زمان يک امر مشروع يا يک 
کار عادی بوده است که ادعائی را ثابت کرده باشد هر چند آن فرض بنده نميدانم 
            ً                                                     چيست شما اصال  جلو شکايت را نگيريد ادعا را محدود نکيند شما يک هيئت 

ه سال بيست سال تعدی بمردم وحشت هم رسيدگی تشکيل ميدهيد بعد از ده سال پانزد
                                                ً                           داريد از اينکه گفته شود اين اموال مغصوبه است اقال  بمردم حق شکايت بدهيد تمام 
درب ها را نبنديد منحصر بيک راهی که خودتان تشخيص ميدهيد نکنيد بگذاريد هر 
 قسم شکايتی دارند هر قسم ادعائی دارند منقول يا غير منقول بکنند شکايتشان را
بگيريد رسيدگی کردن و بعرض و ادعای مردم رسيدن ديگر شرط نمی خواهد ماده 
است نوشته اند که اگر کسی مدعی است که انتقال دهنده بشاه سابق يا ملکی که از او 
انتزاع شده حق انتقال نداشته و حاال ميخواهد بيايد شکايت کند بپذيرند تا اينجا که 

تر رسيدگی تقديم دارد تمام شد کافی است اما اين عرض ميکنم آن شکايت نامه را بدف
شرط مردم را محدود ميکند و حق مردم را از بين ميبرد و مردم را باز دچار همان 
مضيقه ها و مشکالتی که در مواد ديگر هم بنده توضيح دادم و تکرار نميکنم 

 .خواهدکرد
د يکقدری مشکل متأسفانه وقتی که انسان با سوءظن مواجه ميشو - وزير دادگستری

دراين ماده عرض کردم . ميشود برای کسی که در مقابل آن سوءظن بايد دفاع کند
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منظور دولت نه فقط جلوگيری ازشکايات مردم نبود بلکه برعکس منظور اين بود که 
راه داده شود برای شکاياتی که ممکن است بحق باشد و تأمين حقی که ممکن است 

ود اما وقتی که ماده يا اليحه ای تنظيم ميشود بايد از بدون ذکر اين مواد از بين بر
جميع جهات جا مع باشد حا ال بنده کار ندارم باينکه تصور ميکنم اشتباه موضوعی 
برای ايشان دست داده که ما وحشت ميکنيم از ذکر غصب خير ما وحشت نداريم 

شان پيشنهاد اي. چنانکه در اين قانون ذکر کرديم و تکليف هم برايش معين کرديم 
تا آخر ماده حذف شود اين پيشنهاد ايشان در نتيجه عدم ) مشروط باينکه ( کردند که از

توجه به مد لول ماده است اينجا نه از ذکر تمام اين ماده و نه از ذکر اين شرطی که 
قيد شده است بهيچوجه نفعی برای دولت يا برای اشخاصی که مربوط به دولت هستند 

باين معنی که عرض کردم بنده آمده ام ملکی را فروخته ام يا ملکی  منظور نشده فقط
از من منتزع شده و حا ال ميخواهيم ملک را مسترد بداريم خود نماينده محترم ممکن 
است بيايند اقامه دعوی بکنند و اظهاری بکنند و شکايت داشته باشند که من فروشنده 

مسترد بدارم من ذی حق دراين ملک بودم ميخواهم ملکی که از من منتزع شده است 
نيستم ايشان ذی حق هستند در اين ملک داليلی هم شايد در دست داشته باشند که اگر 
اظهار کنند آنوقت معلوم ميشود که اين ملک متعلق بايشان است و تشخيص اينکه به 
 بنده که فروشنده هستم بايد بر نگردد و بايد بايشان برگردد اين حقی است که برای
ايشان منظور شده نه برای دولت و يک چيزديگری هم هست و آن اين است که 
فرض کنيد اگر حقی برای ايشان بوده که بجهتی ديگر اين حق از ايشان ساقط شده 
        ً                                                            باشد مثال من تصرف عدوانی در ملک ايشان کرده ام و بموجب قانون مروز زمان 

زمانی که ملک خريداری  ديگر ايشان حق نداشتند قبل از تصرفات شاه سابق در
ميشد يا انتراع ميشد اين  ادعا را بر من بکنيد پس يک حق قانونی است که ايشان از 
خودشان سلب کرده اند برای اينکه بموقع اظهار نکرده انددر اينجا حق دو طرف 
منظور شده نخواسته ايم برای دولت حقی منظور کنيم و نخواسته ايم اشکال تراشی 

باشيم و نخواسته ايم جلوی احقاق حق کسی را گرفته باشيم و بنظر  برای کسی کرده
  .بنده مطلب روشن است و اشکالی ندارد
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  بيانات آقای نخست وزير در تعقيب بيانات جلسه گذشته آقای دشتی  - ۴  
   و اظهارات آقای دشتی

 
م درجلسه گذشته آقای دشتی در اينجا بعضی بيانان کردندکه بنده ه - نخست وزير

حاضر نبودم در آن موقع چيزی جواب عرض کنم حا ال برای اينکه بعضی شبهه ها 
حاصل نشود بنده باختصار دوکلمه عرض ميکنم، درقسمت اينکه اساس مطلب 
بنظرايشان در آنجا که گفتند دولت فرماليته ميخواهد بکند بنده در آن قسمت وارد 

کند چون فرماليته يعنی صورت سازی نميشوم بعقيده بنده دولت در اينجا فرماليته نمي
وقتی دولت ميگويد که امالک را بصاحبانش پس ميدهيم اين ديگر چه فرماليته ايست 
اين عمل است و حقيقت است و معلوم ميکند که اين ا مالک که آقايان ميدانند چندين 

ما هيئت دولت و شما ) چند صد ميليون - يکنفر از نمايندگان( ميليون قيمتش است 
قايان نمايندگان اين چند صد ميليون دارائی و اموال را تفضل و تبرک که نميخواهيم آ

بکنيم البته ميخواهيم از برای اينکه حق اين اشخاص است بآنها بدهيم حاال که عمل 
ميگوئيد وحشت داريم از اينکه ذکر بکنيم که اين امالک ميکنيم چه فرقی ميکند، 

بنده ميخواهم عرض کنم که   .س نميداديمغصب است، خوب اگر غصب نبود که پ
دولت فرماليته نميکند و لکن بعضی ازآقايان فرمول ميخواهند درست کند فرمول 
يعنی لفظ و اين برای اينست که يک نتيجه ای براو مترتب بشود و اين نتيجه ای را که 
ميخواهيد بموجب همين اليحه که تصويب می فرمائيد ا لبته عملی ميشود و اين 
فرمول ممکن بود مفيد واقع شود در صورتيکه در موقع خودش عنوان ميشد و بجا 

) که ميفرمايند باطل است و غصب است( هم بود و آن موقعی بودکه اين معامالت را 
ميکردند اگر آنوقت يک همچو فرمولی را اظهار ميکرديم بجا بود که ميفرمودند اين 

حا ال آنوقت که . ش بايد بهم بخوردمعامالت صحيح نيست و غصب است و در موقع
اين فرمول را محتاج بودند اظهار نکرديم حا ال عملش را ميکنيم،  چه عيب دارد اين 
چه بحثی است بر دولت بر دولت بنده نميخواهم زياد در اين بحث وارد شوم آقای 

به وزيردادگستری هم آنچه الزم بود جوابهای الزم هم دادند فقط بنده ميخواهم راجع 
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يک مطلبی که اينجا اظهار کردند که حقيقت نداشت چند کلمه عرض کنم و آن اين 
است که حکايت کردند از قول يک کسی که گفته است درخيابان استخر حسن آباد که 
اراضی آن متری هفتاد هشتاد نود تومان قيمتش است متری سه تومان چهار تومان 

ً بنام ملکه چونکه اتفاقا  .  چقدر گرفته اند خيابان استخر حسن آباد تا خانه شخصی بنده                        
                                                     ً                        چندقدم راه بيشتر نيست بنده اين مطلب را خوب ميدانم اوال  اراضی آن خيابان و آنجا 
                                                                   ً         بنده نميدانم هفتاد هشتاد نود تومان قيمت پيدا کرده است يا نه ولی اصال  در آنجا 

نتی خريداری نشده،  اراضی نه بنام عليا حضرت ملکه و نه بنام کسی از خانواده سلط
چيزيکه هست اين است که يک مستغالتی در آنجا بوده است متعلق به عزيزخان 
خواجه و آن مستغالت چنانچه شايد آقايان هم اطالع دارند اموالش را عزيزخان 
بعنوان وصيت نامه يا صلحنامه منتقل کرده بود به پادشاه وقت و بموجب آن عمل 

هم منتقل شده است به پادشاه سابق و اآلن در تصرف  مستغالت سر خيابان حسن آباد
اين يک امر .  دولت است و جزو همين ا مالکی است که بدولت منتقل شده است

خالف حقيقتی بود که آقای دشتی نسبت داده اند و بنده خواستم توضيح داده باشم که 
انواده سلطنت اما بيان آخرشان که راجع بود باينکه سلطنت و خ. اين شبهه مرتفع شود

بايد درقلوب مردم جا داشته باشند و گرنه نه با مال و دولت درست ميشود و نه با 
                                   ً                                 البته اين بيان بسيار صحيحی است ضمنا  بنده ياد آوری ميکنم که چون قدری .  حزب

اهل تاريخ هستم و تمام مذاکرات را هم آنقدری که يادم است ياد آوری ميکنم که آن 
دند از فردريک پادشاه پروس وقصر پتسدام اگر حقيقت داشته باشد داستانی که نقل کر

( اين موضوع مربوط به ايران و راجع بانوشيروان پادشاه ساسانی خودمان است 
که بيش از هزار سال قبل از اينکه فردريک پادشاه پروس بدنيا بيايد ) صحيح است

در اين مورد راجع به  بنابراين سرفرازی که در اين باب هست بحمدهللا.  بوده است
ملت ايران و پادشاهان ايران است و حکايت هم ميکنند که پادشاه ايران در موقعيکه 
قدرت کامل داشتند همه ميدانند که قصری انوشيروان ساخته بود و پيرزنی کلبه ای 
پهلوی آن قصر داشت هرچه خواستند آن کلبه را بخرند حاضر نشد ، در صورتيکه 

پيرزن حاضر نشد بفروشد و انوشيروان هم صرف . يع کرده بود منظره قصر را ضا
  .نظر کرد و گفت باشد

مسئله حزب را بنده هم شنيده ام که يک حزبی درست کرده اند يا . اما مسئله حزب 
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درست شده است اما  بنده به دو روايت شنيده ام يک روايت اين استکه حزبی خواسته 
حزب اين بوده است که احترام مقام سلطنت را  اند درست کنند که سر لوحه مرام آن

                                              ً                              نگهدارند،  رعايت احترام مقام سلطنت اينکه اساسا  بنظر بنده يک کار بدی نيست که 
جماعتی باشند يک حزبی باشد که مرامشان هم اين باشد که احترام مقام سلطنت را 

شخص حفظ کنند و بروايت ديگری که شنيده ام اين است که خواسته اند نسبت ب
اعليحضرت تشويقی بکنند در اينجا بنده بايد تصريح بکنم کسانيکه اين کار را 
ميخواهند بکنند يا کرده باشند عرض نميکنم غرض داشته اند ولی شايد ميتوانم 
عرض کنم که دوست نادانند زيرا اين مطلب مسلم است که پادشاه مملکت رئيس کل 

ک قسمتی از مردم است اگر تمام ممکلت و رئيس کل ملت است ولی حزب ناچار ي
مملکت باشد که حزب نيست و اين مسئله مسلم است که يک کسی که رئيس تمام اهل 
مملکت است نميآيد مقام خودش را تنزل بدهد باينکه رئيس يک قسمتی باشد بنابراين 
اگر کسی اينکار را کرده است از روی غفلت و نادانی کرده ولی اين منتسب بشخص 

     ً                                                 ً               د اوال  بجهت اينکه بنده ميدانم که ايشان اين نکته را کامال  متوجه هستند و شاه نميشو
هيچوقت در صدد اين نبوده اند و شايد اطالع هم نداشته باشند از اينکه همچو کاری 
شده است و اين بيانی که آقای دشتی من باب نصيحت فرمودند که آنچه شنيده اند 

صيحت جا نداشت در مجلس شورای ملی بشود خواسته بودند نصيحت کنند البته اين ن
بايستی بآن عده ای که اين حزب را ميخواهند بسازند يا ساخته اند بگويند ولی اين 
توضيح و تذکر را بنده عرض ميکنم اعليحضرت همايونی اين نکته را خوب متوجه 
 هستند و بعالوه گمان ميکنم آقايان هم تصديق داشته باشند و شايد خود اعليحضرت
همايونی اين را حس کرده باشند که اين پادشاه جوان که از او کسی جز نيکی نديده و 

از ( بهيچکس آزاری نرسانيده اند در قلوب تمام ملت ايران جا دارند و خواهند داشت 
 .)صحيح است - صحيح است –طرف نمايندگان 

 آقای دشتی - رئيس
کردم و ميخواستم اين نکته را     ً                                      اوال  قسمتی را که راجع به فرماليته بنده عرض- دشتی

معامالت بگويم که اکثريت بطوريکه در جلسه گذشته عرض کردم بر اين است که 
شما آمديد يک اليحه آورديد و فرمول . اعليحضرت شاه سابق بکلی لغو و باطل شود

ايجاد کرديد، ميگوئيد آن پادشاه داده است باين پادشاه و اين پادشاه داده است بدولت 
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در صورتيکه ساده تر و بعدالت نزديکتر و بذوق سليم خيلی .  ت بمردم ميدهدو دول
اين نظر اکثريت مجلس است و .  نزديکتر بود که بگويند تمام آن معا مالت لغو است

اين هم از اين نقطه نظر است که ما خواستيم يک سانکسيون اخالقی و يک مکافات 
س عبرتی باشد برای آينده چيزی که اخالقی برای ظالم وغاصب معين کنيم و يک در

. که قانون را باين شکل آوردن فرماليته است .ما گفتيم اين است وتصديق بفرمائيد
اگر قصد فرماليته نبود؟ دولت بايستی در ماده اول پيشنهاد بکند تمام معا مالت شاه 

ين قصد بنده ا.  سابق لغواست و مطابق مواد ذيل اموال مردم را بمردم پس ميدهيم
آقای نخست است وتصديق بفرمائيد که اين خيلی ساده تر و صحيح تر بود وخود 

وزير در پشت تريبون اعتراف ميفرمايند قصدتان از اين پس دادن اعتراف باين 
برای خوب چه مانعی دارد که اين شکل در قانون بنويسيم .  است که غصب است

ار بدبختی شده ايم که سالطين اينکه ما در تاريخ زندگيمان از اين قبيل زياد دچ
مستبد آمده اند بجای اينکه قوه و قدرتی را که از ملت گرفته اند بصالح ومصلحت 
مملکت و ملت بکار ببرند و صرف اجرای عدالت و امنيت وراحتی مردم بکنند 
صرف ستمگری و تعدی بحقوق مردم کرده اند البته با پيشرفت تمدن دنيا و اينکه 

   .ست و افکار در سياست و اخالق و اجتماع بلند شده استقرن بيستم شده ا
ديگر اين فرماليته معنی ندارد و ملت ايران نيز از نعمت واقعی آزادی آرامش 
برخوردار شود و يک خورده ملت بدبخت مزه عدالت را بچشد بنابراين بايد بغاصب 

و بديگری و ظالم بگويند تو غاصب و ظالم هستی و اين ملک را از تو ميگيرند 
پس تصديق بفرمائيد که اين فرماليته است . ميدهند واين سابقه هم در تاريخ ايران باشد

من نميدانم اين جوابی که آقای نخست وزير دادند چيست بنده؟  گفتم فرماليته است اين 
اما . فرمول را برداريد و طريقه ای که بحقيقت و عدالت نزديکتراست اتخاذ کنيد

باين قضيه تاريخی گرفتند البته بنده هم اين را که فرمودند شنيده ام ايرادی که راجع 
ومنظورم اين نبود که در ايران چنين چيزی رخ نداده ولی چيزی که محقق است 
فردريک کبير هم يک همچو کاری کرده است و اگر بخواهيم دراين باب صحبت 

) ن هم بوده استمال انوشيروا - يکی از نمايندگان( بکنيم مثل مالنقطی ميشود 
بسيارخوب بنده که نظری نداشتم، اثبات شيئی که نفی ما عدا نمی کند من نظر 
بخصوصی نداشتم خيلی ازمسائل در تاريخ چند ملت هست بنده نفهميدم مقصود آقای 
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رئيس الوزراء چيست مگر اينکه خواستند اين را هم تصريح بکنند و خود آقای 
ستند ميدانند اين قسمت که من گفته ام در تمام نخست وزير که مرد فاضل متبحری ه

تاريخ ها ثبت است حا ال منتسب بانوشيروان هم هست باشد آنهم اين کار را کرده باشد 
قسمت ديگرکه آقای فروغی اشاره ) شاهرخ شاه تيموری هم کرده است  - هاشمی( 

عرض کنم                                                     ً            ً کردند مسئله حزب است فرمودند در مسئله حزب اين را قبال  بايد توضيحا  
که ازاظهار اين مطلب قصد هيچگونه توهينی يا حتی جسارتی نسبت بمام 
اعليحضرت نداشتم وهيچ کلمه ای که خالف شأن مقام سلطنت باشد از زبان بنده 
جاری نشده است، بنده ميخواستم فقط اين مطلب را بگويم که يک پادشاهی که مقام او 

حا ال شما ميگوئيد من به .  بحزب نيست را قانون اساسی تثبيت کرده است ، محتاج
!  آن کسانيکه تشکيل حزب داده اند بايد نصيحت کنم که برای شاه حزب تشکيل ندهند

بنده يک نکته ای را ميخواستم عرض کنم که يک دسته ای بروند دور همديگر جمع 
 شوند و کاغذی بردارند و چاپ کنند که از شاه حمايت کنند،  بدون نظر اين موضوع

متأسفانه آنچيزی را که چاپ کرده بودند که يکيش .  کمی قابل تأمل و تعمق است
                                                                ً            دست بنده آمد داشتم وا الن همراهم نيست که بخوانم اما مضمونش تقريبا  اينطور است 
ً      اوال  باالی کاغذ تاج سلطنتی يا شير و خورشيد است و بعد مقدماتی تقريبا  باين                                                                ً   

س بود همه اش بفکر ميهن بود اوست که حا اوست که وقتيکه در سوي‹‹ مضمون 
ال که پادشاه شده است در فکر شما و ملت است اوست که فکر و روح او از روری 

بعد آنوقت  )خنده حضار( ›› امواج اقيانوسها مثل شعله در ابديت منهمک شده 
مينويسد بنده که امضا کننده اين ورقه هستم بشرف و ناموس قسم ميخورم که هميشه 

ت بشاه چنين باشم و اينجور بکنم و اطاعت بکنم امرکميته سری را که معلوم نسب
نيست چيست و زيرش هم نام ونشان و فالن است عرض کردم متأسفانه اين کاغذ 
همراهم نيست ميآورم و حضور آقای رئيس تقديم ميکنم که محفوظ باشد و اگر آقايان 

ست کرده اند مالحظه بفرمايند بنده خواستند به بينند روی چه فرمولی اين حزب را در
عرض ميکنم بموجب قانون اساسی مقام سلطنت محترم است يعنی مقام سلطنت در 
ايران مافوق تمام افراد مملکت ما فوق احزاب است و نبايد به منتسب بکسی باشد و 
در آنروزيکه فهميدند بايد بالفاصله جلوگيری بفرمايند چون اعليحضرت يک شخص 

ند که مورد محبت و احترام همه ميباشند ممکن است يک اشخاصی يا جوانی هست
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                                                            ً              برای تملق يا برای چاپلوسی يک چنين کاری بکنند بنابراين مخصوصا  با بودن آقای 
بشود فروغی در رأس هيئت دولت نبايستی بگذارند اين جور چيزها دوباره شروع 

ادشاه مشروطه باشند تمام مجلس تمام ملت معتقدند باينکه اعليحضرت همايونی پ
ولی شما ) صحيح است –جمعی ازنمايندگان ( يعنی مداخله در کارها نداشته باشند

االن ايشان متوسل شده اند به آن نميگذاريد اين کار بشود نميگذاريد اين است که 
ماده قانون اساسی که ميگويد فرماندهی کل قوا با پادشاه است وباستناد آن می 

صب و مسائل قشونی و جنگی با نظر اعليحضرت بايد باشد در گويند تمام عزل و ن
صورتيکه خودتان ميدانيد که اين مسئله مخالف است با آن اصلی که مسئوليت 
وزراء را معين ميکند وزير در مقابل مجلس مسئول است وقتيکه مسئول است بايد 

مسئله . کارهايش را مطابق نظر خودش انجام بدهد و خودش عزل ونصب کند
فرماندهی کل قوا برای ايام جنگ است و بيشتر جنبه تشريفاتی دارد و ا ال شخص 

آقای فروغی شما مشروطه  .پادشاه چه لزومی دارد که مداخله در مسائل جنگی کند
خواه هستيد شما بقول خودتان از مواليد مشروطيت هستيد شما شخص عاقل شريف 

ونی اين نکته را حالی کنيد که لزوم بزرگ پاکدامنی هستيد شما بايد باعليحضرت هماي
وزارت جنگ در مقابل مجلس مسئول است اگر ميخواهيد . ندارد اين کارها را بکنند

مجلس و مشروطه درست شود و اال اگر ميخواهيد بوضع سابق برگرديد آن هم مسئله 
ايست ولی اگر ميخواهيد مجلس و مشروطيت درست شود مداخالت اعليحضرت در 

کابينه در کاخ سلطنتی تشکيل دادن و در اين .  انه ها بايد محدود شودامور وزارتخ
جور چيزها مزاحم اعليحضرت شدن اينها مسائلی است که باساس مشروط لطمه 

در اين مراحل بنده بيش از صحبت نميکنم چون قصد شما اين بود که زياد . ميزند
عرض کنم که بنده  صحبت نشود بنده هم صحبت نخواهم کرد ولی اين را ميخواستم

دراين صحبت کردن خدا شاهد است سرسوزنی نسبت باعليحضرت همايونی 
پادشاه جوان است نگذاريد تحت .  نظرسوء يابد ندارم يا هيچ نظر وغرضی ندارم

تأثير تملق و چاپلوسی و شانتاژ واقع شوند و اما نکته ای را که با کمال طمطراق و 
ت حا ال بنده ثابت ميکنم آقای منصف دوست جالل فرموديد که برخالف حقيقت اس

بنده خودش عضو انجمن شهرداری است در چهارماه پيش از اين ايشان برای بنده 
نقل کردند که زنی آمده بانجمن شهرداری متظلم شده اينها دو خواهر يا سه خواهر 
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بودند که يکی از آنها آمده و شکايت کرده اند که در منزلش که مقابل خيابان 
بانجمن شهرداری شکايت ) منتهی در محلش اشتباه کرده ايد - منصف( …تخراستاس

کرده است و گريه زاری که ملکش را در حدود سی و هشت قران و اين حدود خريده 
اند مال سه چهار ماه پيش از اين است درست يادم نيست و حا ال قصدمان در اينجا 

است که طرز فکر وعلل آقای نخست وزير قصدمان اين .  موضوع خاصی نيست
واين سابقه ای که اعليحضرت رضا شاه پهلوی بزور از مردم مالشان را ميگرفت 

ما ( صحيح است  - چند نفر از نمايندگان( کم کم باطرافيانش هم سرايت کرده بود 
ميگوئيم که آنهم مشمول اين قانون شود با التر عرض کنم از افراد خاندان سلطنتی 

ا به داماد ها نيز سرايت کرده بود شما موضوع اتومبيلهای شاهپورها و شاهدخته
بويک و شورلت و اينها را ميدانيد من خودم در شرکت راه پيما ديدم که از صد تا 
اتومبيل که خواسته بودند پنجاه و چند تاش را دربار خواسته بود باسم اين شاهزاده 

نها در حدود نه هزار و آن شاهزاده و شوفرها و پيشخدمتها برای اينکه قيمت آ
هزار تومان ميفروختند درهرصورت قصد ما  ١۵و  ١۴تومان بوده و در خارج 

ازاين صحبت ها اين است که اگراز اين راهها بحقوق مردم تعدی شده باشد جبران 
 .شود

آقای دشتی نميدانم چرا عصبانی شدند درصورتيکه بنده نسبت بايشان - نخست وزير
در خصوص اين مطلب اساسی که راجع با . فی که نگفتمبی ادبی که نکردم و خال

عقيده ام اين است مطابق اين قانون مالک فرمودند اين فرق سليقه است بنده که 
اموال را بمردم پس بدهيم معنايش اين است که اين اشخاص را صاحب اين ا مالک 

 و در) صحيح است - عده ازنمايندگان( ميدانيم و ميخواهيم بهشان پس بدهيم
ا لبته خصوص همين زمين خيابان استخر و حسن آباد بنده مقصودم اين بود که 

درست است که يک امالکی غصب شده است اين امالک و خيلی است وخود 
مأمورين اعليحضرت شاه سابق و بستگانش هم کرده اند اما آقا ميفرمايند مجلس 

مال کسی را غصب شورای ملی حا ال تازه ميخواهد تأسيس يک اساسی را بکند که 
بنده و شما ميگوئيم . نکنند متأسفانه سالها و قرنها است که اين اساس تأسيس شده

مال کسی را نبايد غصب کرد متأسفانه بشر اينطور است قادر که شد متعدی هم که 
شد تعدی ميکند برخالف حق برخالف حکم خدا برخالف حکم پيغمبر برخالف 
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اشد ميکند خوب او ميکند بايد جلويش را قوانين مجلس شورای ملی و هرچه ب
گرفت يا همانموقع يا بعد از آنکه کرد اگر آنوقت که ميکند نميتوانند جلوش را 

  .بگيرند بعد جلوش را بگيرند
در باب خيابان استخر يک چيزی که درست است بايدگفت اما نبايد يک چيزی را هم  

                           ً خر حسن آباد و آن نواحی ابدا  که حقيقت ندارد گفت بنده عرض کردم در خيابان است
زمينی بنام ملکه خريده نشده اعم از اينکه ارزان خريده باشد يا گران خريده باشند اين 
چيزی هم که ميفرمائيد عرض کردم جزو مستغالت عزير خان خواجه بوده است حا 
الدرخصوص حزب و شاه ومشروطه و اينها هم که بنده تصديق کردم و قول شما را 

ردم منتهی يک چيزهست آيا شما تصور نميفرمائيد که کسانی هم باشند که اين تأييد ک
 - هاشمی( کار را کرده باشند بقصد اينکه يک همچو وهنی بمقام سلطنت وارد بيايد 

اينکه ممکن است که مردم بمحض اينکه اين چيز را ديدند حمل بکنند ) ممکن است 
ورتيکه شاه تصديق داريد و که شما ميخواهد برای خودش حزب درست کند درص

درهرصورت بنده ) صحيح است(ميدانيد آنقدر ميداند که رئيس کل مملکت وملت است
مقصودم اين بود که اين مطلب گفته شود همه کس بداند که شاه در صدد ساختن حزب 
نيست و آقای دشتی هم که توضيح دادند که قصد توهين بمقام سلطنت نداشته 

 )ست صحيح ا - صحيح است(اند
 )ختم جلسه–موقع و دستورجلسه بعد  - ۴( 

 ختم جلسه- جمعی از نمايندگان
 .دو سه نفر از آقايان اجازه خواسته اند - رئيس

 ختم جلسه- نمايندگان
جلسه آينده روز پنج شنبه بيست و سوم بهمن سه ساعت پيش از ظهر دستور  - رئيس

 .بقيه شور اليحه امالک واگذاری
 )ز ظهر ختم شدمجلس پنجاه دقيقه بعد ا(

  حسن اسفندياری - رئيس مجس شورای ملی
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بهمن ماه   ٢۶روز يکشنبه  ٢۵جلسه  ١٣مجلس شورای ملی دوره 
١٣٢١  

  
 خواندند) منشی( را اقای طوسی 

 )بيانات آقای دمحم اخوند گرکانی راجع به امالک قسمت شمال  – ۶( 
 .آقای گرگانی- رئيس

معذرت ميخواهم چون زبان بنده ترکی است اوال ازآقايان  - دمحم اخوند گرگانی
نواقصی داشته باشد عفو فرمائيد بنده با اين اليحه بطور کلی مخالف نيستم اما بعضی 
نواقصات دارد آنهم ا لبته ازحسن نظر و خوش بينی جناب آقای وزير دادگستری 

بانش بنده که ميدانم دولت هيچ نظری ندارد ا مالک مرد مرا بصا ح. مرتفع خواهد شد
ً                                                     مخصوصا  جناب آقای وزير دادگستری معلوم است بنده در کميسيون و . ميدهد       

ا .درمجلس اظهارات ايشان استنباط کرده و خوب ميدانم امالک را بصاحبانش ميدهند
لبته بعضی نواقصات هم باشد رفقای خود ونمايندگان محترم پيشنهاد کرده اند جناب 

اما يک چيزی هست . اصالح ميشود. فرمودآقای وزيردادگستری هم موافقت خواهند 
که بنده عرض کرده دولت و نمايندگان محترم مجلس را مستحضر مينمايم چون بنده 
اهل آن محل هستم و وضعيت آنجا را خوب ميدانم اآلن اين اليحه مجلس آمده چهار 

و ماه زيادتر شده اآلن هم موقع زراعت باست بايد پيش اززراعت قنوات را آباد کرده 
پاک نمود وبايد بعضی زمينها را هم آب بست در چله زمستان آب خورده تا اينکه در 

صاحب ملک . حال نگاه کنيم اين کارها را که ميکند. تابستان بآب کمتر محتاج گردد
که دستش کوتاه و در دست خود ملک ندارد و رعيت و زارع هم بفکراين چيزها 

دارد گمان هم نميکنم خود دولت اين کار ها نيست و اگرهم درفکرش باشد پول و قوه ن
لذا تأخير ماندن اين اليحه هم برای ملت وهم صاحبان امالک و هم . را کرده باشد

اين امالک صدی پنجاه عايداتش کم خواهد .باری دولت خسارت و ضررخواهد شد
شد لذا خواهش است وتمنی دارم ازرفقای خودم اين قانون زودتر تصويب شود بعد 

ويب شدن هم خواهش وتمنی دارم از آقای وزير دادگستری فوری بطور عجله ازتص
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. اين قانون را اجرا فرمايند وا ال برای کشور فوق العاده ضرر متوجه خواهد گرديد
عرض ديگری که دارم عرض کنم چون از رفقای خود درخارج و داخل مجلس 

يان اشتباه ميفرمايند چون بعضی صحبتها را ميشنوم آن صحبتها و خياالتيکه دارند آقا
شنيدن کی . بنده اهل آن محل هستم آقايان ميشنوند و بنده می بينم با چشم خود ديده ام

      ً                                    مخصوصا  درجلسه گذشته آقای اعتبارالدوله يکی . بود مانند ديدن که آن اشتباه است
ازنمايندگان برجسته ورفقای ماست اظهار فرمودند امالک شمال آباد شده و قيمتش 

برابرشده مخارج و عايدات کشور درشمال خرج شده است اين اظهارات فقط در دو
اما اين خيا الت . ذهن آقای اعتبارالدوله نيستند رفقای ديگر هم اين خياالت را دارند

اشتباه است برعکس ميباشد عايدات شمال کشور در جاهای ديگر خرج شده است بنده 
 - ثقه االسالمی( ارک ثابت ميکنم اين عرايض که عرض مينمايم با داليل ومد

عرض ميکنم اوال ما امالکی که بصاحبش بدهيم آن ا مالک از ) مدارکتان چيست
اولش خرابتر شده است آقايان خيال ميکنند آباد شده نه خيرخرابترشده است آبادی 
امالک مربی ميخواهد و آباد کردن ملک دلسوز و صاحب ميخواهد اين امالک 

ست چند نفر اشخاص بوده اند يکی اسمش رئيس امالک اعليحضرت سابق بد
وديگری رئيس بخش وسومی مباشر آنها کارشان چه بوده فقط ظاهر سازی 
وشالق زدن رعيت و ازطرف ديگر پرکردن جيب خودشان بوده است آنها فکر آباد 
کردن ملک و پاک نمودن قنوات نبوده سال بسال بلکه ماه بماه اين امالک خرابتر 

                      ً                   صد جريب نساق داشته فعال  شصت الی هفتاد عمل  ١٣١۴ال يک ملکی شده مث
ميآورد صدی چهل الی صدی سی کم شده است با اين وصف رئيس امالکهای بيرحم 
خودشانرا باعليحضرت خوب وخوشنما نشان بدهند و پيش او مقرب باشند وهميشه 

الوه تر سرکارباشند و استفاده خوب بکنند با اين مالحظه صدی بيست بلکه ع
مالکانه از رعيت بيچاره ميگرفتند يکی از داليل عرض بنده آنست خود دولت ملک 
خالصه و مستأجر درگرگان داشته مستأجر با جان و دل کار ميکردند و زحمت 

چندی پيش بنده مباشران ميکشيدند عايداتش زياد کرده که منفعت خودش زياد باشد 
اول سئوال کردم که عايدات خالصه چقدر و چه خالصه را که منزل بنده آمدند ديدم از 

دليل هم اين . مقدار است اظهار کرد خيلی خراب شده وصدی چهل از اول کمترشده
را مالحظه فرمايند وامسال خود زمين را هم مساحت کنند  ١٠و  ١٣١٢است دولت 
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. اما در دفتر اعليحضرت زياد است. آنوقت معلوم خواهد شد چه مقدار کم شده است
دفتر اعليحضرت را رئيس . ز روی دفتر عرض نکرده حقيقت را عرض مينمايما

بنده سئوال . امالکهای ظالم دروغی زياد کرده اند و پدر رعيت بيجاره را درآوردند
يکی آقای مهدوی . کردم کليه اينطور ميباشد يا فقط خالصه گفتند کليه اينطور است

                    ً          ه از امالک ايشان شخصا  خوب اطالع رفيق خودم ملکی دارد با ما همسايه است بند
غيرازاينها هم . دارم يکماه پيش تحقيق کردم نساق امالک ايشان صدی چهل کم شده

هر نساقی صدی . بنده کامال اطالع دارم صد درصد ديده و ميدانم همينطور است
خالصه عرض بنده اين است امالک مزروعه خرابتر شده و آباد . چهل کم شده است

راه ها . حال آمديم عرض کنيم بآباد شدن شمال کشور چه آبادی دارد. نشده است
درست شده است و کارخانه ها دايرگرديده و قصرها ساخته شده است بعضی جاها 

اوال که صاحبان امالک با آن قصر وکارخانه ها ادعا ندارند و . گل کاريها دارد
ً                        ثانيا  اگر ما هم نمايندگان ملتاگربدهيم هم نميگيرند و  و دولت قضاوت نمائيم آن       

قصرها وکارخانه ها مال ملت و رعيت بيچاره طرف شمال است کليه عمله های آن 
                                      ً                                 کارخانه ها وقصرها بدون يک ديناری مجانا  اسمش را گذاشتند بيگاری مفت بدون 

اين کارخانه و قصرهای شمال با خون جگر رعايای شمالی درست . مزد کار کردند
بعالوه از بعضی . را رعايای بيچاره بيگاری کرده اندشده است چوبش و آجرش 

اشخاصيکه آبرومند بوده و بيگاری نميکردند بآنها گفتند که شما بيگاری نميکنيد 
وا الزيرشالق پوست شما را ميکنيم آن بيچاره شخص آبرومند . بايد پول بدهيد

ز هم مثل چکار بکند العالج پول داده جانش خالص مينمود بعد از چهار و پنج رو
سابق بايد پول بدهند بنده که خوب اطالع دارم در حوزه گرگان علی آباد کتول وگنبد 
                                                      َ           کاوس کارخانه پنبه بنا کرده از عمليات و وضعيات آن کا مال  اطالع دارم 
همينطوريکه عرض کردم همان است فقط ميدانم رئيس بخش ها بيرحم برای همان 

شته اند بعد از آن رئيس بخش هم بيرحم عملگی کارخانه دو نفر را زير شالق ک
است ادارات ديگر ما هم همينطور است آقايان ميروند و ميگويند که اين جنازه کشته 

اقايان اين . نشده و مرض قلبی داشته اند و تصديق ميکند و اجازه دفن را ميدهند
عرايضی که عرض ميکنم يکی و دوتا نيست بلکه زياد است و ازگفتن زبان 

 قلم عا جزاست ظلمی که طرف شمال ايران ديده و کشيده بی نهايت است ونوشتن
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خالصه عرايضم را خاتمه بدهم ومزاحم آقايان زيادتر از اينها نشوم فقط خواهش 
وتمنی دارم ازرفقای خود و جناب آقای وزير دادکستری ای است که طرف شمال 

طن هستيم بايد يکديگر کشورقابل ترحم و قابل توجه است ماها همه يک برادر و همو
را مالحظه کنيم يک عرضی که داشتم و در با العرض کردم عايدات طرف شمال 

اين مالکانه عايدات شمال . درجای ديگر کشور خرج شده است آنست مالحظه فرمائيد
درظرف ده يازده سال کجا رفته ودرکجا خارج شده است بايد بدانيم بنده که ميدانم 

و جاهای ديگر ساخته شده اين هشتاد مليون تومان بدولت  قصرهای متعدد درتهران
داده شده است عايدات کجاست اين اعليحضرت جوانمرد محبوب ما اين پولها را 
اعطا ميفرمايند کليه عايدات شمال است وعايدات شمال را بمحل های ديگر کشور 

لی کشور قابل                          ً                                      خرج کرده اند باز هم مجددا  استدعا دارم وخواهش و تمنی مينمايم اها
 .ترحم و قابل تجه است

فرمايشات نماينده محترم را بنده با دقت گوش دادم يک قسمت - وزيردادگستری
ازبيانات ايشان هم صحيح بود وبنده هم اطالع دارم که بعضی جاها هم خراب شده 
است ولی منظور اقای اعتبار بطور کلی بود که آنهم بجای خودش صحيح است 

شان درضمن اين اليحه تأمين شده و دولت هم کوشش دارد که درهرحال مقصود اي
 .هرچه زودتر منظورايشان را انجام بدهند

 .آقای طباطبائی - رئيس 
اينجا هم بنظر بنده اگر توجه بفرمائيد يک تسهيل و ارفاقی برای شکايت - طباطبائی

می کنند کنندگان قائل شويم بهتر است و آن اين است که اشخاصی که ميايند و شکايت 
اگر هزينه رسيدگی را نداشته باشد گفته شده است که دعوی اعسار کنند دعوی اعسار 
را کجا بايد بکنند اين هيئت رسيدگی که نميتوانند بنده خيال کردم بايد برود محکمه و 
آن تشريفات طوالنی را سيرکندو بنده معتقد نيستم که باين ترتيب باشد زيرا کسی که 

ده وچندين سال هم مقيد بوده ودچار بدبختی و مشکالت بوده حاال ملکش را ازدست دا
او را مکلف کنند برود اعسارش راثابت کنند بنظر بنده ازلحاظ حال شاکی و ارفاق 
مالک يکی ازدالئل اعسار اين باشدکه کالنتری ها تصديق کنند که اين چيزی 

ندارد چون فرمودند اين نداردچون فرمودند اين هيئت اينجا تصريح کنند که اين چيزی 
هيئت اينجا تصريح شده که محکمه نيست اگر اينطور است چطور بدالئل اعسار 
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رسيدگی می کند واين از مختصات محاکم دادگستری است که آن محاکم اينکار را می 
کنند اين هيئت سه نفری يا پنج نفری که اينکار را انجام ميدهد با نظر ميانجيگيری و 

ر اينها محکمه نيستند که بدعوی اعسار رسيدگی کنند وحکم برای کدخدا منشی ديگ
معسربودن کسی صادر کنند بنظر بنده کافی است که اگر چنانچه شاکی وقتی توانائی 
پرداخت هزينه را نداشت گفته شود بکالنتری مربوطه مراجعه کند وتصديق بی 

 .بضاعتی خودش را ازآنجا صادر کند واين يک ارفاقی است
افسوی که وقت ديراست ودقت هم خسته شده است و اين قسمت - ادگستریوزيرد

ازعبارت ازنظر می گذرد و اال درهمين ماده اگرتوجه شود گفته شده اعساراز هزينه 
مرحله تجديد نظر بايستی در ظرف ده روز از تاريخ ابالغ حکم به هيئت رسيدگی 

ع گردد پس مرجع اينجا معين نخستين تقديم شود تا مطابق اين ماده مورد رسيدگی واق
است راجع به اينکه اين هيئت صالحيت دارد يا نه و فرمودند که اين هيئت دادگاه 
نيست واين امر از مختصات صالحيت دادگاهها است و البته اين کلی که فرمودند 
صحيح است مادام که قانون اختياری به هيئتی نداده و رسيدگی باعسار و اين 

شده باشد البته حق ندارند ولی وقتی که باين هيئت اختيار داده صالحيت ها داده ن
ميشود که درحدود اين قانون صالحيت داردکه باعسار رسيدگی کند البته ميتوانند 
رسيدگی نمايند و بهترين راه حل هم اين است که اين هيئت صالحيت داشته باشد که 

اسباب زحمت ميشد برای  رسيدگی کنند چرا؟ برای اينکه اگر اينکار را نميکرديم
اشخاص که بايستی بترتيب عادی در دادگاهها يا جای ديگر بروند ومطابق جريان 
عادی مدتی اينطرف وآنطرف صرف وقت کنند واسباب زحمت مردم وخسارت مالی 
برای آن ها فراهم ميشد باين جهت به اين هيئت صالحيت داده شدکه خودشان به 

بوت ترتيب اثر بدهند اما اينکه فرمودند کالنتری ها اعسار رسيدگی کنند و پس از ث
                                  ً                                    تصديق کنند از خودشان ميپرسم انصافا  اين هيئت بيشتر صالحيت داردکه رسيدگی 
باعسارکند يا کالنتری ها کالنتری ها که وقت ومجال زيادی ندارند و ممکن است 

اين هيئت  مواردی هم پيش بيايد که اعسار موافق حق تقاضا نشده باشد درصورتيکه
بهتر ميتوانند هم تنسيق کنند و هم تشخيص مطلب را بدهند واما راجع باينکه خوب 
است ارفاق شود اين ماده از لحاظ ارفاق وتسهيل کار وضع شده و اين اختيارات برای 
همين داده ميشود واينجا گفته شده اشخاصی که معسر باشند و شاق باشد دعوی اعسار 
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ط اعسار را درنظر نگرفته ايم که اگر مهلت هم بخواهند بآنها داده کنند اينجا ما تنها فق
شود پس دو راه باز است هم ميتواند دعوی اعسار کند و هم تقاضای مهلت نمايد 

 .ازاين هيئت ومهلتی هم ميتواند بگيرد و بيکی از اين دو راه ميتواند بمقصود برسد
  

  ١٣دوره  - مجلس شورای ملی  ١٣٢١يکشنبه نهم فروردين ماه   
  
بنده پيش ازدستور سئوالی از آقای نخست وزير داشتم اگر حاضرند  - دکترطاهری 

 عرض کنم 
 بفرمائيد - نخست وزير
راجع به امالکی که اعليحضرت شاه سابق قبال معامله کرده بودند آقای  - دکترطاهری

وزيردادگستری يک اليحه ای آوردند که يک شورشده ويک شورديگر خواهد شد 
احقاق حق اشخاصی که حق دارند ولی يک عده عشاير وايالت هم هستند که  برای

آنها هم تظلماتی دارند دراين خصوص که نسبت به آنها هم يک تعدياتی راجع 
بامالکشان شده است صحت وسقمش را بنده نميدانم ولکن خواستم به بينم که 

برای احقاق  صحتی دارد يا ندارد واگر صحت دارد خوب است دولت توجهی بکند
درمجلس شورای ملی چنانچه خاطرآقايان نمايندگان مستحضراست  حق آنها و اگر

خرداد  ٢۵مبلغ اسکناسی که بانک ملی فعال ميتواند درگردش داشته باشد طبق قانون 
 .دوهزار ميليون لایر ميباشد ١٣٢٠

را تااين اواخر که اثرات جنگ عالم گيرواشکاالت اقتصادی جهان گردش معامالت 
درکشورايران باندازه امروز بطئی نکرده بود حتی انتشار تمام اين مبلغ اسکناس هم 
هيچوقت الزم نشده ومجموع اسکناس دردست مردم بيش از يکهزارو ششصد 

 .وکسری ميليون لایر تجاوز نمينمود
اکنون دراثراشکاالت بازرگانی وعسرت حمل ونقل بقدری گردش پول بطئی شده 

ی از معامالت تقريبا دچار وقفه گرديده واگر در چاره جوئی است که قسمت مهم
ّ            ً                      تأخيرشود جلوگيری ازمض رات آن قطعا  بآسانی ممکن نخواهد شد                     . 

ّ            سرعت عادی گردش رد وبدل ساليانه اسکناس بين مردم وبانک ملی درح د متوسط به                                                             
نصف سرعت عادی تنزل يافته است زيرا اوال بواسطه شرط نقدی بودن معامالت 
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کاالت سفارش کاال وتأخير زياد درحمل ونقل باعث ميگردد که سرمايه ريالی واش
واردکنندگان وهمچنين اعتبارات دريافتی آنها ازبانک چندين ماه بصورت ارز 
خارجی متوقف بماند تا دوباره برگشته وبمصرف معامالت ديگر برسد ثانيا 

ل به نقد کرده صادرکنندگان هم بسرعتی که دروضع عادی کاالی خود را تبدي
واعتبارات دريافتی ازبانک را واريز ميکردند اکنون نميتوانند کاالی خود را درمدت 
کوتاهی به بازارهای خارجی که فعال عده آنها خيلی محدود است رسانيده وبفروش 

 .برسانند وحساب خود را بطريق معمولی با بانک تصفيه کنند
و سايرضروريات اوليه زندگانی مردم عالوه برمسائل مذکور برای تأمين خواربار 

وهمچنين برای جمع آوری دآمد کاالی انحصاری دولت ناچار است اجناسی را 
برنج وچای داخلی وپنبه وتوتون وترياک درداخله وقند و قماش ودارو  - ازقبيل گندم

بديهی . وغيره را ازخارجه يکجا خريداری نموده ودردسترس مصرف کنندگان بگذاد
ن قبيل معامالت برحسب نوع ومحل خريد ومسافتی که اجناس بايد حمل است برای اي

شود وهمچنين برای مصرف تدريجی آنها دست کم ازشش تا چهارده ماه وقت الزم 
است تا وجوهی که جهة خريد اجناس خارجی مساعده داده ميشود و وجوهيکه برای 

ام اين معامالت هم خريد اجناس داخلی يکجا پرداخته ميشود برگشت کند  البته انج
محتاج بداشتن مبلغ اعتباری است که تحصيل آن درحدود ميزان فعلی اسکناس جاری 
بکلی غير مقدور ميباشد هرچند اين اواخر که تازه اشکاالت مذکور احساس شده بود 

 ١٣٢٠قانون هشتم آبان ماه  ٢دولت برای تسهيل امورپولی ومبادالت ضمن ماده 
ليون اسناد خزانه را تحصيل نموده بود ولی درنتيجه اجازه انتشار چهارصد مي

بررسی هائی که بعد بعمل آمد استفاده ازاين اجازه را دولت مقتضی نديده و با ا 
طمينان کامل معتقد شده است که درغير موقع حاضر همان دوهزار ميليون اسکناس 

 .برای انجام مبادالت کافی بوده وبوسائل ديگری احتياج نيست
م که افزايش بر دوهزار ميليون لایر الزم شده فقط بجهاتی است که بطوء اکنون ه

زياد گردش پول ايجاب نموده زيرا همانطور که سرعت گردش پول مبلغ اسکناس 
درجريان را تقليل ميدهد بطوء آنهم افزايش اسکناس را الزام مينمايد و طبيعی است 

پول بوضع عادی  که بمحض برطرف شدن موجبات فعلی دوباره سرعت گردش
خود برگشته ودرنتيجه هرمبلغ زائد بر حوائج مبادالتی کشور درگردش باشد بخودی 
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درخاتمه ازخاطرنشان کردن اين نکته نيز ناگزير . خود از جريان خارج خواهد گرديد
است که چون در اليحه تقديمی الغاء قانون مربوط باجازه انتشار چهارصدميليون 

است درحقيقت ميزان افزايش دروسيله مبادله بيش از سيصد  اسناد خزانه تقاضا شده
 .ميليون لایر نخواهد بود

بنا بمقدماتی که عرض شد طرح قانون ضميمه پيشنهاد وتصويب آن با قيد دوفوريت 
 .تمنا ميشود

بانک ملی ايران مجاز است برای پرداخت مساعده ای موقت معامالت خارجی - ١ماد 
خرداد  ٢۵انحصاری عالوه بر مبلغ منظوردرقانون وهمچنين برای خريد اجناس 

 .تاميزان هفتصد ميليون لایر اسکناس دراختيار دولت بگذارد ١٣٢٠
 .خواهد بود ١٣١٨اسفند  ٢١اين مبلع ازحيث پشتوانه تابع مقررات قانون  - ٢ماده 
دولت ميتواند ازاين مبلغ با شرايط مقتضی چهارصد ميليون لایر برای - ٣ماده 

ای معامالت خارجی و سيصد ميليون برای خريد اجناس انحصاری مساعده ه
 .بتدريجی که الزم ميشود اختصاص بدهد

راجع باجازه انتشار چهارصد ميليون لایر  ١٣٢٠آبان ماه  ٨قانون  ٢ماده  –ماده 
 .اسناد خزانه ملغی ميشود

 رأی گرفته ميشود بفوريت اول اين. مخالفی نيست. فوريت اول مطرح است- رئيس
فوريت دوم مطرح است . تصويب شد) اکثر قيام نمودند(اليحه موافقين برخيزند 

آقای . مذاکره درکليات است. تصويب شد) اغلب برخاستند( موافقين برخيزند
 .طباطبائی
اگر چه درجلسه خصوصی دومرتبه در اين باب مذاکره بحد کفايت تقريبا - طباطبائی

د اما چون اليحه ازلحاظ ثروت عمومی بعمل آمد وتوضيحاتی ازطرف دولت داده ش
مملکت کامال مورد دقت وتوجه است والبته مورد عالقه همه اهالی مملکت است بنده 
الزم ميدانم درجلسه علنی هم آقای وزيردارائی دراين باب توضيحات کافی تری 
بدهند وقتی که صحبت ازاسکناس ميکنيم طوری که درمقدمه اليحه هم تصريح شده 

ر توجه کامل ومخصوصی هم به مسئله ارزيعنی ليره وقيمت ليره وکيفيت است ناچا
کنترلی که درارزهست وهم راجع به اندوخته وموجودی که ما از اين حيث بطوريکه 
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توضيح دادند درحدود پنج ميليون پيدا کرديم البته بعد هم ممکن است اضافه شود باين 
نی اسکناس عبارت است مبلع بنده صبح در جلسه خصوصی عرض کردم پول يع

ازقوه خريد وقوه معامالت عمومی مملکت ما هرقدردر اين باب بيشتر دقت کنيم 
وتوجه کنيم به ثروت عمومی مملکت وجريان اقتصادی مملکت بيشتر کمک کرده 

ضمن توضيحاتی که فرموديد دردوجلسه خصوصی اين بود که اميدواری کامل . ايم
اين جريان خيردوقسمت اجناس که مورد استفاده  هست ازاندوخته ليره ای موجود هم

بنده چون صبح فرصت نشد حاال . واحتياج عمومی است ازاين راه تأمين خواهد شد
خواستم اين نکته را تذکر بدهم که ضمن توضيحات آقا بفرمايند که يک قسمت ازاين 

هت  اجناس ازامريکا بايد خريداری شود مثال اتومبيل ولوازمش که برای اين کار
الستيک وسايروسائل وحتی گندم بايد ازامريکا وارد شود ما اندوخته مان ليره ات 
وحال آنکه معامله بايد تأمين شود يا از اين منبع ارز داخلی کشور وديگر بنده خواستم 
توضيح بفرمايند که برای نيت خريد جنس بوده وهست ولی چه فکری فرموده اند که 

دتر دردسترس مملکت قرار گيرد وچون ازوقتی که اين کار زودتر عملی شود وزو
ليره های موجود ذخيره شد دولت سابق هم بهمين نيت بود که ميگفت يک احتياجاتی 
ماداريم وبايد ليره تهيه کرد وبعدا با ليره های باب ندارم که آيا اين فکر روی عمل هم 

اجناس مورد  رفته است ولباس عمل پوشيده است يا نه چون عالوه بر اينکه اين
احتياج ما است برکسی پوشيده نيست که روز بروز مسئله گرفتن جنس ودادن اجناس 
وفراهم کردن اجناس خارجی از هرجهت مشکل تراست اين صحيح است که يک 

درخارج پيدا کرديم وشايد روزی بدرد بخوردوشايد هم ضرر داشته اندوخته ليره ما 
اجاتمان روز بروز شديدتراست وراهها هم از باشد ولی مالحظه بفرمائيد که ما احتي

بنده خيال ميکردم . هرجهت همانطوری که برای دنيا مشکل است برای ما هم هست
که اگر تاکنون نکرديم بعد ازاين اين اسکناس را که ما ميدهيم درمقابل اصال پول 

شته نگيريم ليره هم نميخواهيم ذخيره هم الزم نداريم فقط دراين باب قراردادی دا
باشيم قرارداد مطمئنی که ازهمان دست که ما پول ميدهيم باهمان دست هم جنس 
بگيريم آبا اين بهتر نيست؟ و آيا ممکن است دراين باب مطالعه بفرمايند وتصميمی 
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ديگر با  اتخاذ شود که ما آن پنج ميليون را که صبح فرمودند ا دوميليون وخرده
ج ميليون ودويست هزار دالر خريد ساليانه ميکنيم                       ً          دالر خريد ميکند وتقريبا  بيست و پن

يک همچو موجودی خيلی مهم نيست که اسباب نگرانی عامه بشود يک موجودی 
است که هميشه داشته ايم اگربوضعيت دوسال قبل سه سال قبل کميسيون ارز مراجعه 

که  بفرمائيد خواهيد ديد هميشه اين موجودی بوده است واين را البته بايد عرض کنم
درآينده ازلحاظ اينکه با اين موجودی مشکل است بموقعش نميتوانيم اين موجودی را 
تبديل بکاال کنيم وازطرفی چه دول متفقه و چه بهره که ما ازشرکت نفت ميبريم البته 
افزوده ميشود وسعی دولت بايد اين باشد وهمينطور هم هست که هرچه زودتر 

يل بکاال کنيم و دراين موضوع هم بنده يقين دارم بمحض اينکه اين ليره ميرسد ما تبد
که اشخاص يعنی هم دولت وهم آنهائی که بما ليره ميفروشند ودالر ميفروشند ما سعی 
کنيم و هم آنها کمک خواهند کرد که درمقابل آنها کاالهائی بدهندو البته تا بحال شده 

درموقعش بعرض  است وکاالهائی هم رسيده است وصورتش هم اگرالزم باشد بنده
مجلس ميرسانم قلم مهمش گندم است وتابحال قريب شصت ، هفتاد هزارتن گندم ما 
وارد کرده ايم بعدها هم وارد ميکنيم چيزهای ديگرهم وارد ميکنيم پس اگر يک 
نگرانی باشد برای آتيه است وآنهم بايد توجه شود که اين ليره ودالری که تسعير 

اال بشود واين کاالها بجريان بيفتند و وقتی که آمد ميکنيم هرچه زودتر تبديل بک
وبفروش رسيد پول بر ميگردد وميرود پيش بانک وباالخره ما مجبور نخواهيم بود 
که بيش ازحد دوهزار ميليون لایر بيشتر داشته باشيم تااين اندازه اين اليحه پيشنهادی 

اطبائی فرمودند واو اما راجع به قسمتهای ديگری که آقای طب. مربوط بود به ارز
مربوط ميشود باينکه بنده يک توضيحی عرض کنم که از لحاظ تأمين احتياجات 
عمومی چه اقداماتی شده آن مربوط ميشود به خواربار وهمين چيزهائی که مامعموال 
ازخارج وارد ميکنيم اين موضوع نه حاال بلکه ازديرزمانی است که دولت درمدنظر 

ال گذشته ما که خيلی بد بوده است ترتيبی بدهد که تا رأس داشته است که خواربار س
خرمن اين چند ماهه را بحد الزم گندم داشته باشد البته نتيجه هم بخشيده است گرچه 
باندازه که ما الزم داشته ايم که وضعيت همه کشور را تأمين کند نرسيده است ولی 
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سيده و همينطور هم تقسيم شده البته باندازه که مردم يک قوت اليموتی داشته باشند ر
واميدوارهم هستيم که تا راس خرمن بقدر کفايت برسد وحتی دولت درنظرگرفته 
است که مبادا سال آينده باز هم وضع محصول خوب نباشد و ما بی ذخيره نباشيم يک 
معامله خيلی مهمی هم اخيرا درآمريکا شده است اميدوار هستيم آنهم برسدکه اگراحيانا 

کرده وضع محصول بد بود ما دراين موضوع پيش بينی الزم را کرده باشيم خدای ن
ويک ذخيره صحيحی در تمام کشور داشته باشيم و البته تمام اين وضعی که عرض 
ميکنم معامله شده است ودولت آمريکا هم ترتيب حمل را برعهده گرفته است ولی 

چکس نميداند وحتی خود اينکه کی خواهد رسيد آن البته يک چيز هائی است که هي
امريکا هم که تعهد کرده است آن جنس را وارد بکند نميداند چه موقع خواهد رسيد 
ولی چون خواسته های ما تابحال مرتب رسيده است دليلی نداريم که بگوئيم درآتيه 
نخواهد رسيد واميدواريم که درآتيه هم بترتيب برسد همچنين راجع باجناس ديگری 

ج است ازقبيل قند وشکر وکاميون والستيک وغيره تمام اينها چه هم که کشورمحتا
ازطرف وزارت بازرگانی وچه از طرف وزارت دارائی همه اينها درمدنظر گرفته 
شده وبا نمايندگان بنگاه های خارجی که درطهران هستند مذاکره شده و اميدوارهستيم 

جنگی که درپيش است  که نتيجه بدهد ولی البته بازهم بايد عرض کنم که با اين
وهرروزه بروخامتش می افزايد ممکن است ديربرسد ويکقدری بموقع نرسد ولی 
درهرصورت مادرصدد تأمين وتهيه آنها برآمده ايم فروشندگان هم اطمينان داده اند که 

اينکه فرمودند قسمتی از اين اجناس را ما ازامريکا ميخريم و . بوسائلی بما برسانند
رد آنها نميخورد البته همينطوراست ولی ماهم تجارت با ا مريکا داريم اين ليره ها بد

همينطور که از ا مريکا ميخريم بامريکا هم ميفروشيم وتابحال هم تقريبا تعادلی بين 
بازرگانی ما وامريکا داشته و خريد وفروش تقريبا دريک حد بوده است ودرآتيه هم 

روشمان بود دولت فکری خواهد کرد که اگرخريدی که ما از امريکا داريم بيش از ف
مساوی وتأمين بشود وتصور ميکنم بفرض اينکه موفق به تعادل نشويم بيک ترتيب 

          ً            اين تقريبا  رؤس مسائلی . ديگری و وسائلی که درنظراست اميدوار هستيم تأمين شود
بود که آقای طباطبائی فرمودند وبنده هم جواب عرض کردم ولی درقسمت خود 
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چون عرض کردم يک توضيحات ديگری عرض ميکنم حضورتان اين اليحه هم 
خالصه منظوردولت از پيشنهاد اليحه اين است که . است که عرض ميکنم 

دراثراتفاقات وجنگ عالم گيرگردش اسکناس درکشور بطی شده است وما احساس 
ميکنيم اين مقدار اسکناس که درکشور است واجازه انتشارش از طرف مجلس داده 

اين مقدار اسکناس با اين بطوء جريان تأمين نميکند وضعيت بازرگانی و شده 
اقتصادی کشور را واين بطوء جريان البته عللی داردکه يکيش موضوع ارز بود که 
فرموديد و جواب عرض کردم وعلل ديگری هم دارد مثال يک بازرگانی جنس 

از گذشته است مدتی ازايران ميخرد مثال پشم ميخرد ميخواهد صادرکند امروز غير 
ميگذرد که اين پشم صادرشود و وقتی که صادر شد و وسيله صدور فراهم شد مدتی 
طول ميکشد که بفروشد بعد هم که پولش بدست آمد مدتی طول ميکشد که تبديل بريال 

همچنين اشخاصی که ميخواهند جنس وارد کنند آنهم درقسمت ) صحيح است(کنند 
مت فروشش واين يک چيزی است طبيعی است ورودش معطلی دارد وهم درقس

وماهم نميتوانيم جلويش ا بگيريم وعرض کردم معموال يک مقدار اسکناس درمواقع 
عادی شايد درعرض سال بيست مرتبه برميگردد به بانک ملی و مجددا بدست مردم 
ميآيد وحاال نصف آن گردش را هم نداردپس اگر ما سابق با دوهزار ميليون لایر 

ميتوانستيم وضعيت بازرگانی خودمان را ادامه بدهيم وبيست مرتبه  اسکناس
برميگشت وهردفعه چهل ميليون حاال چون ده مرتبه برميگردد ميشود بيست ميليون 
لایر پس حقا ما بايستی مقدار اسکناسی که درجريان است دومقابل کنيم تا به آن اندازه 

م وشايد اآلن دومقابل الزم نباشد داشته باشيم ولی دومقابل را بطورمثال عرض کرد
چون مقدار معامله باندازه سابق نيست ومعامله کم شده است واين جهت درهمه دنيا هم 
هست واين جنگ اثرخودش را درعمل کارتجارتی و اقتصادی وبانکی دارد وازاين 
جهت دولت تقاضا ميکند که يک مبلغی برآن ميزانی که فعال درجريان است زياد کنيم 

يک قسمت ازپيشنهاد دولت است ويک قسمت ديگر از پيشنهاد دولت اين است که  اين
دولت مجبوراست درعرض سال، دريک قسمت کم سال يک قسمت زيادی ازاجناس 
انحصاريرا خريداری کند واين ا جناس انحصاری درسال بالغ برهفتصد هشتصد 
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مقدمه اليحه هست ميليون لایر ميشود برنج است، پنبه است وساير چيزهائی که در
اين اجناس را ما مجبور هستيم دريک مدت کمی خريداری کنيم ودريک مدت 
بيشتری بفروشيم وبرای اين کار يک سرمايه ای الزم است خود دولت يک مقداری 
را دارد و چون بازممکن است خريد و فروشش بطی باشد باز هم الزم ميدانيم که يک 

صوصا خواستم اين نکته را درجواب آقايان مبلغ ديگری هم به ما کمک کنند ومخ
عرض کنم که يک مملکتی اگرمجبور شود برای احتياجات روزانه اش قرض کند 
وضعيت مالی واقتصادی آن کشور البته بد خواهد بود ولی ما بحمدهللا دراين مدت 
ّ                 مجبور بقرض نشديم و درآتيه هم مجبور بقرض نخواهيم شد ام ا يک مملکتی مثل                                                      

امروز يک قسمتی از بازرگانی را در دست دارد بايد برای بازرگانی ايران که 
خودش سرمايه تهيه کند وهمانطور که يک بازرگانی برای معامالت خودش احتياج 
پيدا ميکند که يک مبلغی ازبانک وام بگيرد و کارشرا راه بيندازد اين دليل براين 

نطوراست برای کار نيست که اين بازرگان بی اعتبار شده است دولت هم همي
بازرگانيش مجبور ميشود مبلغی ازبانک بگيرد وپس بدهد پس اين پوليرا که ما 
ميخواهيم چه برای تجارت داخله وچه برای تجارت خارجه مثل بازرگانی است که 
می آيد از بانک ميگيرد وميدهد ولی گرفتن بازرگان قانون الزم ندارد ولی معامله 

منوط باجازه مجلس است اين است که آن معامله تجارتی بانک بادولت مطابق قانون 
را که بانک بابازرگانان عادی ميکند نميتواند با دولت بکند ومعامله بانک با دولت 
منوط باجازه مجلس شورای ملی است اين است که برای اين معامله تجارتی يا 

بيائيم قانون  بازرگانی عادی بانک با کمال ميل معامله ميکند ولی ما مجبور هستيم
بگذرانيم برای اينکه قانون معامله بانک را با دولت محدود کرده است ومنوط کرده 

يک قسمت هم منوط ومربوط است . است باجازه وتصويب مجلس شورای ملی
معامالت خارجی هم همانطور که عرض کردم درنظر است آن . بمعامالت خارجی

همين نظردولت بود که اگر ما با  پيشنهادی که آقای طباطبائی فرمودند اتفاقا
کشورهائی که با آنها معامله داريم عوض اينکه يک ارزی را واسطه قراربدهيم ارز 
را واسطه قرار ندهيم، ارز واسطه نباشد و لایر باشد ما لایر بآنها بدهيم آنها هم جنس 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٤٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

) رشورویاتحاد جماهي( شان را با ما بريال بفروشند کما اينکه ما با دولت روسيه با 
وغيره سابقا هم عمل می شد تعميم بدهيم اين تا يک حدی ازاشکال اينکه ميزان ارز و 

همانطور که ( نسبت ارز با لایر چقدر است خواهد کاست و البته اگر ما موفق بشويم 
دراين طريق البته يک اشکاالتی که مربوط بارز باشد ) عرض کردم درنظر داريم 

بريال هم جنس ميدهيم وبريال هم جنس ميخريم ولایر را ماميگوئيم . رفع خواهد شد
مأخذ قرار ميدهيم وميشود گفت دربين تمام نقود دنيا يکی ازنقود ثابت با اعتيار همين 

پس بنابراين بطور خالصه اين . اين هم يک نظردولت است) صحيح است(لایر است 
م باز هم اگر دو قسمتی است که فرض شده است وعلتش هم همين بود که عرض کرد

آقايان راجع بجزئيات آن توضيحاتی بخواهند ومطالبی باشد البته بنده عرض خواهم 
 .کرد

 .آقای نراقی- رئيس
بنده با اينکه بشخص آقای وزيردارائی ايمان دارم وبدون تعارف اعتقاد دارم  - نراقی

اينکه که تنها مردصالح وامينی که برای اينکار انتخاب شده است ايشان هستند برای 
هم امانت دارند هم جديت دارند ويقين دارم آقايان هم با من هم عقيده هستند ومن هم 

بنده در کميسيونهائی که منتعقد شد برای ) صحيح است(درعقيده خود بخطا نرفته ام 
اينکارحضور داشتم مذاکرات جلسه خصوصی را هم تماما گوش کردم و تا اندازه 

بن بستی رسيده است وچاره جز اين نيست معذلک  تصديق ميکنم که کار بيک مرحله
بنده نميتوانم خودم را قانع کنم و ناچارم بصورت مخالفت يک تذکرات مفيدی بدهم 
حاال شايد هم مفيد نباشد و آن اينست که بايد توجه کرد چه علل وچه موجباتی فراهم 

ميته بکنيم  شده است که کارباين جا کشيده شده است و ناچار ميشويم که حقيقة کل
يعنی بزور پولمان را زيادی منتشر کنيم وازاعتبارش بکاهيم و سطح زندگانی را باال 
. ببريم اين موجبات را بايد توجه کرد که درآتيه دو مرتبه اين مضيقه فراهم نشود

بعقيده بنده اين سيستم غلط اقتصادی که چند سال درمملکت ما ايجاد شد نتيجه همان 
يک رويه غلطی پيدا شده بود . ن جريان واين امرشده استاست که منتهی باي

درمملکت ما درعصر حکومت گذشته که هرسال بايد شيفر و رقم بودجه برود باال 
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البته . سالی صدميليون الاقل برود باالدرآمد هم نبود وبرای آن درآمد جعل می کردند
وتوليدش بيشتر  درآمد توليد ثروت به نسبت همان پانزده سال بيست سال پيش بود

نشده بود زيادتر نشده بود اگرهم گفته شود حقيقت ندارد اين ارقام بزرگ که دربودجه 
گفته می شدونوشته ميشد وصول نمی شد وصول نشدن آن ارقام هم که خرج در 
مقابلش بود مشکل می شد چه ميکردند؟ می آمدند وناچار اسکناس زيادی انتشار 

فتند که مخارج را بدهند ودرنتيجه قيمت پول روز ميدادند ومساعده ازبانک ميگر
بروز تنزل پيدا کرد اولی که اسکناس منتشرشد سی ميليون تومان اسکناس منتشرشد 
ومعادل آن هم برايش پشتوانه نقره و طال بود و مساوی بود با آن و تاچندين سال 

ند وپول کاغذ مخلوط باهم معامله می شد حتی مردم ترجيح ميدادند پول نقره را رد کن
بگيرند بتدريج که دولت شروع کرد بباالبردن رقم بودجه و درآمد هم درمقابلش 
نداشت ومحرمانه ازبانک مساعده ميگرفت ومخارج را می کرد ومخارجش را کفاف 
می کرد ودرضمن واردات هم فزونی برصادرات داشت ومجبور شد که نقره را 

وز زياد شد و شروع شد باينکه ارزش حبس بکند ومقداراسکناس وانتشارآن روز بر
آقای وزير دارائی درضمن صحبت شان فرمودند چون ما قرض نمی .پول کم بشود

 .کنيم ومقروض نيستيم مانع ندارد اسکناس زيادتر منتشر کنيم
آبان  ٣٠تا  ١٣٢٠آبان  ٢٢ - مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری سيزدهم 

١٣٢٢ 
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  چهاردهمفصل 
  

  
 ۴۵نشست  ١٣٢١ارديبهشت  ١مذاکرات مجلس شورای ملی   
 .آقای اعتبار- رئيس
خواستم استدعا کنم از آقايان رفقا که مجال بدهند واجازه بدهند  بنده قبال می- اعتبار

شود  مطالبی که الزم است گفته شود و اگر هم تصور اين برود که مطالبی که گفته می
نيست البته اين تقاضا و استدعای اوليه بنده شايد بضرر يک اشخاصی است اينطور 

کنيم  بود که ميل داشتم حقيقۀ مجلس توجه داشته باشد باين قانونی را داريم تصويب می
کنم برای  بنده عرايضی را که در شور اول اين قانون کردم آن را ديگر تکرار نمی

است آن هم  دهاند وحاال صحيح يا سقيم بو اينکه آقايان همه اين عرايض را شنيده
قضاوتش با مجلس شورای ملی است و باالخره با آتيه که مردم ديگری هم هستند و 
آنها هم قضاوت خواهند کرد که اين مطالب تا چه اندازه صحيح بوده و ما چه 

بعد از شور اول اين اليحه متأسفانه اطالعاتی بمن . کنيم منظوری را داريم تعقيب می
خودم اين اليحه و اين قانون موضوعش منتفی است رسيد وتحصيل کردم بعقيده 

کنم به آقايان که خودم اول نفر و اول کسی بودم     ً                              اصال  بنده باز اين را هم يادآوری می
در مجلس شورای ملی که از دولت تقاضا کردم موضوع امالک که يکی از 

 اند و موضوعاتی است که مبتلی باين کشور است ومردمی از اين جهت زيان ديده
اند مورد توجه قرار بدهند که باالخره امالکی که از ضعفا و بيچارگان  متضرر شده

من غير حق گرفته شده بآنها مسترد بشود پس اين نظر را از اول داشتم و اين نظر 
من هم تغييرنکرد همان رويه و همان عقيده را آنوقت هم داشتم حاال هم دارم حاال 

ن شروع شده و عمل شده ماميخواهيم چه بکنيم با اين بيائيم ببينيم اين طرز عمل که اال
يا ) يا ندارد ديگر - دشتی.(قانون؟ اين قانون روحش اين است که امالکی که بعنف يا

است از آنها  بفرض بعناوين مختلفه يا بدون رضايت خاطر صاحبان آنها گرفته شده
طرز رسيدگی باين دهيم بعد آمديم در تحت بيست وشش ماده  اين امالک را ما پس می



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٥٢                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

کار را که بچه صورت تشخيص بدهيم ببينيم که اين امالک چه کيفيتی داشته بچه 
نحوی بچه صورتی از يد صاحبان اوليه آنها خارج شده وبچه صورتی بايستی اين 

اند اين امالک را رسيدگی بکنند بوضعيتشان و  هائی که در اين قانون تشکيل شده هيئت
بنده مطلع شدم که اين امالک قسمت مهمش االن دريد  باصطالح احقاق حق کنند

کند که اين امالک مال من است اين  گويد دعوی می دولت نيست يعنی آنکسی که می
           ً                                                            امالک را اصال  رفته تصرف کرده واالن دارد تمام عمل مالکانه را در آنجا اعمال 

قانونی ميگذراند شود ما داريم مجلس دارد يک  فهمم اين چه جور می کند بنده نمی می
هائی بنشينند رسيدگی کنند تشخيص بدهند که متصرف اوليه کی بودن         ً     که بعدا  هيئت

اش اين است که اين ملک در يد دولت  باالخره مواد مختلفی اينجا هست اين الزمه
باشد بعد آن اشخاص مطابق اين قانون مطابق مواد اين قانون بروند شکايت کنند و 

ز تحقيات اگر معلوم شد مال آنها است برطبق اين قانون استرداد تحقيقات بشود و پس ا
اند واين امالک را  بينم که اين اشخاص خودشان رفته بشود ولی اگر در عمل به

اند در رأس اين امالک اين جنبه در رويه قضائی چه  اند و نشسته متصرف شده
يک وضعيت  صورتی دارد و اين قضيه را چطور بايد عمل کرد؟ بنظر بنده اين

خوبی نيست وضعيت هرج ومرج است اين وضعيتی نيست که در مجلس شورای 
کنيم داريم يک  ملی طرف توجه آقايان واقع شود که ما حقيقۀ اينجا داريم قضاوت می

حقوقی را که مجلس شورای ملی بايد متوجه باشد آن حقوق ششصد ميليون تومان 
ين يک حقوقی است مربوط بدولت شاه سابق                                     ً  است يا کمتر بنده کار ندارم ولی اساسا  ا

گيريم  است يک حقوقی است داريم از دولت می توی کار نيست شاه سابق رفته
شنويم يکی از  تر از همه می ميخواهيم مطابق اين قانون بدست اشخاص بدهيم با مزه

مأمورين عالی رتبه دولت يکی از مأمورينی که خيلی امروز وضعيتش هم خوب 
اند و در تعويض هم خسرانی نبرده و بشهادت  ش را تعويض کردهاست وامالک

آقايانيکه مطلع هستند خيلی هم خوب استفاده کرده اين امالکش را آمده اجاره داده و 
است خودش هم  است سر امالکش هم نشسته گيرد بعد رفته چند هزارتومان اجاره می

است  ست اين ملکش را رفتها است آنجا و اين امالک را نگهداشته حاکم است ونشسته
است وبنده  اند واين خيلی بامزه است آقايان هم اين حاکم را نگهداشته سرش نشسته

فهمم که طرز فکر دولت ما چه جوری است بنده متمرد زورتان هم به بنده  نمی
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 ٠٠٠!رسد آقا حاکم هم هست؟ نمی
 .کيست اين شخص؟ بفرمائيد- امير تيمور

 ٠٠٠عرض کنم که  - است حاکم رشت نهالسلط اين آقا فطن- اعتبار
 .اينطورها نبايد باشد- دکتر سميعی

کنم محل شبهه  همينطور است از خود دولت هم که تحقيق بفرمائيد گمان می- اعتبار
نيست واين را برای هر خدمتی هم دولت کانديدا کرده در اين مدت خدمات خيلی مهم 

اند اين درو آن در  و تشبث جسته برای استانداری هم اينجا بيان کردند ايشان توسل
 )همهمه بين نمايندگان(٠٠٠اند که بمانند تقاضا کرده
 .اينطور نيست- طهرانچی

 اند مردم خواسته. اند تقاضا نکرده - نبيل سميعی
 .اند بخود من نوشته–اعتبار 
 آنچه حقيقت است بفرمائيد. اغراض را داخل نکنيد- آزادی
نقدر مجال بدهيد که يکنفر حرفش را بزند بعد هم کنم که اي اوال استدعا می - اعتبار

 ٠٠٠بنده يکنفر که بيشتر نيستم شما اکثريت داريد. تصويب بفرمائيد
. حاال شمابرای يکنفر همه رامقصر قلمداد کرديد؟ اين است که ميگوئيد - دکتر سنگ 
 .حاال بفرمائيد

. ير واقع بشودعرض کنم باالخره مجلس شورای ملی نبايستی حقيقۀ تحت تأث- اعتبار
کند و وارد بحث اين  بايستی مجلس شورای ملی امروز که اين قانون را تصويب می

العاده با يک نيت پاکی با يک حقيقتی مواجه  شود حقيقۀ خيلی آزاد و فوق قانون می
کنم که يکعده از مردم شايد از بنده خوششان نيايد  باشد باالخره بنده البته تصديق می

گويم نظر حب  گيرم که اين مطلبی را که می تم و خدا را شاهد میولی من موظف هس
بنده نظرم با دولت بود که وقتی کی مأمور شما دارای حيثيت . وبغض با ايشان ندارم

اند  است دارای اين وضعيت است حاالديگران عصبانی هستند چه هستند رفته
کند بنده  ار را میرود اينک سرامالک خودشان حرفی است ولی يک مأمور شما که می

است؟ اين يا حقيقت ندارد يا  تعجبم اينجا است که دولت چرا و چطور اينجا ساکت شده
ندارد اگر اينطور است خوب دولت بايد در اين باب تصميم بگيرد باالخره اين ملکی 
که بايد تشخيص متصرف را بدهند اين بايستی در يد خودش باشد تا متصرف معلوم 
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ر در يد بنده و عمر وزيد باشد که تصرف دولت معنی ندارد و اين بشود و البته اگ
ً                                                           مخصوصا  در قسمت مأمورين دولت که موظف و حقوق بگيرند بنظر بنده خيلی        

شوم که آقای وزير دادگستری تکذيب بفرمايند و  ناروا است و بنده خيلی خوشوقت می
بنده هم اصراری ندارم بفرمايند اينطور نيست ممکن است به بنده اشتباه گفته باشند 

عرض کنم يک فسمت ديگر . ولی البته اگر حقيقت اينطور باشد اسباب تعجب است
است اين امالک يک قسمتش در  امالکی است باز بعنوان تبعيض به اشخاص داده شده

حومه طهران بوده ويکقسمتی درجاهای ديگر بوده اين امالک را آقايان متصرف 
دانم آقای  اند در خود اطراف طهران اين رابنده می هم فروختهاش را  اند و چند فقره شده

اند وپول  دانند اين امالک فروخته شده يک قسمتش را هم بيع گذاشته دهستانی هم می
يک قسمت . اند هائی که تبعيض کرده همين) کی فروخته؟- يکی از نمايندگان(اند  گرفته

اند امالکی هم که  تأسفانه رفتهاست و همين آقايان باز هم م آقای زرکش خريده شده
دانم اين چه وضعيتی است و چه  بنده نمی. اند سرش مورد ادعاشان است رفته

خواستم باز اين نکته را                           ً                       صورتی دارد اين قانون اصوال ؟موضوع ديگری که بنده می
کنم راجع است به قسمت ب  هم مجلس بداند و باز نظر خودم را هم عرض می

سمت را در شور اول عرض کردم و بعد هم پيشنهاد کردم که بنده اين ق ١۴ازماده
اينقسمت ب حذف شود يعنی اين سه هزارتومانی که برای هر معامله ما نصاب 

دهيم که آن را برايگان بپردازيم و در مقابل پولی مطالبه نکنند و ملک را  تشخيص می
ری عرض دهند آن را حذف کنند دالئلی هم آن روز عرض شد حاال هم مختص می
کنم اين امالک بنده البته نظر اينرا ندارم که حقيقۀ بيک مردم ضعيف و بيچاره  می

کمک نشود ولی همانطور که عرض کردم مجلس بداند و توجه کند بعد هم همه را 
امالکی که معامله شده کمتر است که از سه هزار تومان تجاوز . ببخشد اشکال ندارد

کمتر تويش هست که شش دانگ معامله شده باشد  کند چطور؟برای اينکه اين امالک
اندکه با آنها تک تک  اند صاحبانی بوده سهام است باالخره در هر ملکی وراثی بوده

شنويم در اداره امالک  اند واينها وقتيکه آن قبالجات زيادی که می معامله کرده
ش يک مللک شش است اينرا آقايان بايد بدانند که اين قبالجات هر کدام آوری شده جمع

اند اينها را از اشخاص  دانگ نبوده خورد بوده کوچک بوده اشخاص متفرق بوده
است پس اگر  است يک ملکرا تشکيل داده اند باالخره يک قباله داده شده متفرق خريده
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ام آقايان هم مراجعه بفرمايند مالحظه  باينها مراجعه شود وبنده مراجعه کرده
يعنی قسمت ب صد نود از اين امالک برايگان داده  ١۴اده فرمايند که با تصويب م می
داند دولت هم پيشنهاد  شود بنده مخالف نيستم مجلس شورای ملی مقتضی می می
کند بدهند ولی خوب صدی ده ديگر چه گناهی کرده؟ خوب صدی ده راهم بدهند  می

ً                                                      خوب واقعا  مجلس شورای ملی يک ماده واحده تصويب کند که اين امالک را ما           
کنيم بعد هم دردسر بخودشان و مجلس وخارج و مردم ندهند و بايد بدانيم  واگذار می

اين امالکرا صدنودش را برايگان  ١۴که با اين ترتيب و با تصويب قسمت ب ماده
دهيم و بنظر بنده اين رويه عادالنه نيست بچه دليل؟به دليل اينکه همانطور که  می

ک با سابق طرف مناسب ومقايسه نيست عوايد آنروز عرض کردم وضعيت اين امال
هائی که ما داريم هيچکدام مالحظه  است بودجه اين امالک خود بهترين شاهد بنده

هائيکه داريم در قسمت کشاورزی حساب  است ما بودجه نفرمايند باز بهترين شاهد بنده
کرديم همه قسمتها يک ارقام درشتی در قسمت کشاورزی حساب کرديم قريب صد 

است ولی عايدات اضافی که  هفتاد کشاورزی خرج عمران و آبادی اين امالک شده
پيدا شده اين عايدات اضافی از نظر همان عمران وآبادی وهمان مخارجی است که 
برای آبادی اين امالک به عمل آمده و اين عايدات هم در نتيجه آن سعی و عمل 

پس ) تبار عايدات مصنوعی بودآقای اع - سميعی - نبيل(العاده بوده  ومخارج فوق
دکتر سنگ بصاحبانش رد (دهيم  وقتيکه ما يک همچو امالکيرا با اين کيفيت پس می

کنيم با قيمتی که روز اول بما واگذار شده به شاه سابق  بصاحبانش رد می) کنيم می
وشاه سابق به دولت داده آن قيمت رادر نظر بگيريم و آن نوشته وقباله را در نظر 

دکتر سنگ (ايم م خالصه اين است که انصاف بدهيد اين امالک را برايگان دادهبگيري
تنرل که اميدوارم نکرده باشد روزگار ترقی ) کنيد اگر تنرل کرده باشد چکار می –

 ٠٠٠کرده آنجا هم ترقی کرده
 )صدای زنگ رئيس(امالک کنار جاده را نگاه نکنيد - دکتر سنگ

. شوند ق کردن دارند چرا داخل صحبت يکديگر میبا اينکه همه آقايان حق نط- رئيس
 .شود کنيد نتيجه هم گرفته نمی وقت را ضايع می

خالصه اينکه ما يک ملکی را که در نتيجه سعی وعمل در نتيجه خرج - اعتبار
العاده از عايدات پانصد تومانی به پنچهزار تومان رسانديم و اين ملک را هم  فوق
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اريم بايد گفت برايگان است ديگر اينجا ما بيائيم تا سه د بهمان قيمت اوليه مسترد می
بخشيم ونميگيريم، اين رايگانی  ای بخواهيم بگوئيم می هزار تومان نسبت بهر معامله

همانطور که عرض کردم هيچ اشکال . است که بنظر بنده منطق ندارد دليل ندارد
دادگستری قانون را  ندارد بنده خودم يکی از موافقين اين فکر هستم که آقای وزير

بگذاريد کنار يک ماده پيشنهاد کنيد و اين امالک را واگذار کنيد و مجلس هم هيچ چيز 
است و کار بدی هم نيست و  است و کار بدی نشده نگويد بنظر بنده کار بدی نشده

مجلس شورای ملی هم اينطور صالح دانسته که بيکدسته از مردم اينطور کمک کند 
صحيح باشد که اگر ما امالک رابدست اشخاص متفرق بدهيم بهتر وشايد تشخيص هم 

اداره شود ولی ما بيائيم با يک فورمولهای مختلف صدی نود امالک را اينطور 
اين چه دليل دارد که اگر کسی سه هزار . ماند واگذار کنيم يک صدی دهی باقی می

ومان قيمت داشته تومان ملکش قيمت داشته باو مسترد شود ولی اگر سه هزار ويک ت
توان قائل  است برای اين هيج دليل و منطقی نمی نبايد باو داده شود اين چه گناه کرده

خورد و نه  شد از اين جهت بنده معتقدم خالصه اينکه اين اليحه نه بدرد مردم می
تواند با اعتماد خاطر بگويد که ما يک قانونی گذرانديم                       ً   مجلس شورای ملی حقيقتا  می

کنيم با آن زيرا تمام آن  کنيم و عملمان را تطبيق می قانون هم عمل میوروی آن 
هائی که مورد نظر است در قسمت تصرف است وآن هم نيست اصال وقتی که  قسمت

کند بنظر بنده بهتر از همه اين  نيست مجلس شورای ملی تصويب هرج ومرجی می
تصويب شود که اين است که آقای وزير دادگستری موافقت بفرمايند که يک ماده 

 .امالک را بتمام آقايان هر کس هرجا هست بدهند و لطف شما زياد
بنده ميل داشتم که يک عده بيشتری از آقايان مطالب خودشان را  - وزير دادگستری

اظهار بفرمايند بعد بنده عرايضم را در موارد بکنم واميدوارم بودم در شور دوم اين 
هاکاسته شود و اسباب تسريع تصويب اين اليحه  تالمقدور از صحب اليحه ديگر حتی

بهتر فراهم شود ولی متأسفانه يا در اثر عدم توجه يا در اثر اشتباهاتی که دست 
است به آقای اعتبار نماينده محترم باز احتياج باين است که بعضی مذاکرات  داده

اند و  رف کردهاند تص آقای اعبتار فرمودند که مالکينی که در محل هستند رفته - بشود
با اين تصرف آنها در ملک ديگر اين اليحه معنی ندارد ودولت با تصويب اين اليحه 

                            ً    کنم مطلب اينطور نيست هم علما  از  کند بنده تصور می يک هرج ومرجی توليد می
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اند سر اين امالک و آنهائی که امالک را دردست                   ً         نظر حقوقی وهم عمال  هم نرفته
اند خورده مالکين هستند ودولت  از سابق هم در اين امالک بودهدارند آنهائی هستند که 

هم از نظر اينکه کشت وزرع اين امالک معوق نماند مانعی برای اين نديد که آنها اين 
ً                                       عمل را در اين امالک بکنند فرضا  دولت در نظر دارد که کمک بخورده مالکين                               

و مساعدتی برای کار آنها ورعايای نقاط مختلفه که اين امالک در آنجا واقع است 
گذاشتيم تا اين اليحه تصويب شود اجازه بدهيم کشت وزرع  فراهم باشد بکند و اگر می

شد و اسباب مضيقه خواربار برای ممکلت  گذشت وچيزی کاشته نمی کنند موقع می
شود که دولت يک هرج ومرجی را تصويب کرده باشد  شد اما اين دليل نمی فراهم می

نجاهائی که ديد اشخاص خواستند اين عمل را بکنند که در نتيجه آن خيردولت در آ
کند  شد جلوگيری از آنها بعمل آورد و ممانعت کرده و می      ً                  واقعا  هرج ومرج توليد می

است مؤثر واقع شده  والزم نيست اقدام ديگری بعمل آيد چون اقداماتی که تا بحال کرده
        ً                         يرا فرضا  هم اشخاص بروند و در اين از نقطه نظر حقوقی هم مطلب اينطور نيست ز

امالک تصرفی بکنند آنها متصرف غير قانونی خواهند بود که دولت وسائل دارد 
يد از آنها بکند چون اين امالک دارای اسناد ثبتی رسمی هستند و تا اين قانون  خلع

نگذشته متعلق بدولت است وهر متصرفی را غاصب خواهد شناخت و آنها را بيرون 
اند بنده تصور  السلطنه کرده اشاره که نماينده محترم راجع به آقای فطن. کرد خواهد

است که رخ داده واطالع غير صحيحی است که بايشان  کنم مبتنی بر اشتباهی بوده می
اند امالکی که  است و آقای مجد در آنجا حاکم نيستند ايشان در گيالن حاکم بوده رسيده

ست و تنکابن هم جزء مازندران است وايشان حکومت فرمايند در تنکابن ا ايشان می
در آنجا ندارند بعالوه ايشان در محل فرمانداری خود بوده و يکی از مأمورين جدی 

است که بايد قدردانی کرد ولی ممکن اشخاصی از  دولت بوده وخدماتی هم کرده
ه ايشان خانواده او در آنجاها باشند و اقداماتی کره باشند ولی قطع نظر از اينک

فرماندار باشند يا ديگری هر کس باشد از هر شخصی متعدی جلوگيری خواهد شد 
است اين يک بابی  خواه منتسب بايشان باشد يا نباشد، راجع بامالکی که تعويض شده

است البته آنهائی که  است جداگانه در اين قانون ذکر شده و تکليف آنهم معين شده
و وقتی که بمواد رسيديم آنجا مالحظه خواهند است شکل ديگری دارد  تعويض شده

را پيشنهاد کردند و موضوع ) ب(حذف بند . است فرمود که ترتيب عادالنه داده شده
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ً     است که قيمتش تاسی هزار لایر است مجانا  وبال  ذکر شده) ب(امالکی که در بند                                    
ذکر شده  اند که اگراين بند که عوض واگذار شود و بنابر اطالعاتی که حاصل فرموده

شود که نود درصد اين امالک مسترد خواهد شد و صدی ده باقی  بگذرد نتيجه اين می
                                                     ً                     ماند وبنابراين آن صدی ده را هم بيائيم واگذار کنيم اوال  عرض کنم بنده و دولت  می

در اين جا پيشنهاد کرده بوديم امالکی که تا بيست هزار لایر قيمت دارد واگذار بشود 
کردند که تا پنجاه هزار لایر باشد و ما دالئلی  آقايانی که پافشاری میوبنابر پيشنهاد 

ذکر کرديم که مصلحت نيست و منظور دولت اين است که بخورده مالکين کمک 
شود چون ممکن است بآنها خسارتی وارد شده باشد و آنها هم از افراد اين کشور و 

هزاز لایر  رديم که تا سیتمکن آنها اسباب تمکن وقدرت دولت است ماهم موافقت ک
خواهد بخورده  باشد و اين هم منطق داشت ودارد و منطقش اين است که دولت می

                                                                          ً مالکين و زارعين کمک کرده باشد و تا اين ميزان دولت قبول کرده که بآنها محانا  
رسد بنده هم  داده شود ولی اين ميزان به نود درصد که آقای اعتبار فرمودند نمی

کنم از صدی هفتاد  پورسانتاژ قطعی اين امالک را قيد کنم ولی تصور می توانم که نمی
تا صدی هفتادوپنج زيادتر نباشد و اين هم بنظر بنده خوب است برای اينکه بکشور و 

فرمودند ما قانون ميگذرانيم برای اينکه . شود عايدات دولت از اين راه افزوده می
صورتی که نسبت بيک امالکی که يک امالک خالصه را تقسيم کنيم بين مردم در 

است باينکه اين دعاوی ممکن است که حقيقت  دعاوی هست واذهان همه مردم متوجه
برد ماهم ميگوئيم اين اظهارات  ها دولت ضرری نمی داشته باشد و از برگرداندن اين

اگر صحيح باشد بعد از اينکه رسيدگی شد و معلوم شد که اين اظهارات صحت دارد 
برد اما اينکه فرمودند  کنم و از برگرداندن اينها دولت ضرری نمی واگذار میما هم 

اند که ملک آنها داده نشود اين بنظر بنده صدی ده نيست  اين صدی ده چه گناهی کرده
و صدی سی است و اين بکلی حکمش غير از آن صدی هفتاد است که عرض شد اين 

کرده يا عوض داده يا از امالک امالک مهم و عمده ايست که دولت يا خريداری 
خالصه برگردانده و بطور کلی از لحاظ مصالح کشور دولت متقضی نميداند که اين 
امالک مهم و عمده برايگان بآنها داده شود صرف نظر از نظرهای ديگری که ممکن 
است باشد جهت ندارد بنظر بنده که مالک ملک مهم که شايد پنجاه هزارتومان 

اشد اين ملک برايگان باو واگذار شود آنجاهائی که ما گفتيم تا بيست عايدات داشته ب
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هزار لایر گفتيم که ملک کوچکی است وصاحبش هم دعاوی دارد و متضرر هم 
است بزندگانی او اما ديگر دولت تعهدی  است در ظرف اين چند سال و کمکی شده شده

نجاه هزار تومان بيشتر يا ندارد که به بنده که چند تا ملک شش دانگی دارم و سالی پ
کمتر عايدات برميدارم بيايد صدی ده که سهل است صدی دو هم اگر بشود نبايست 
رد کرد بنظر بنده منطق و برهان مطلب با خودش است وخيلی روشن است باين 

کنم چطور  جهت بنده با مذاکرات و اطالعاتی که نماينده محترم دارند تعجب می
امالک را واگذار کنيم برای چه واگذار شود اگر گفتيم که  فرمايند که تمام اين می

اشخاصی که تمکن ندارند و ذی حق هستند امالکی که متعلق بآنها بود بهشان واگذار 
اند و قيمت                                                          ً       شود آيا نتيجه بايد اين شود که اشخاصی هم که امالکشان راقبال  فروخته

که اينکار را بکنيم بنابراين اين اند چه جهت دارد رد بشود ثوابی هم ندارد  خوب گرفته
فرمايشاتی که آقا فرمودند بنظر بنده و اکثريت آقايان بطوريکه خودشاه هم تصديق 

خواستم عرض کنم که اگر زودتر ما بپردازيم  خواهند فرمود وارد نيست و اين را می
را تصويب کنيم يک خدمت بزرگی به خواربار و امنيت و  بمواد و زودتر اين قانون

سايش اهالی اين کشور شده است و مطالعات دقيقه هم در کميسيون و در مجلس شده آ
کنند اين اليحه منافعی ندارد به نظر  است و بنده برخالف عده معدودی که تصور می

بنده خيلی منافع دارد و خيلی هم مؤثر است هم برای جامعه و هم برای امنيت کشور 
 .و دولت

 .ای دارم بنده اخطار نظامنامه - انوار
 .بفرماييد - رئيس
دهم برای خاطر اين  بنده برای اطالع آقايان سه ماده از نظامنامه را تذکر می - انوار

شود در اين ماده برخالف نظامنامه بوده است چون شور دوم  که آنچه که صحبت می
است نه شور اول در شور دوم کليات ندارد شور ثانی بايد ماده به ماده صحبت شود و 

شود و بعد  در شور ثانی نسبت به مواد و اصالحات پيشنهادی رأی گرفته می. شودرد 
شود ولی قبل از دادن رأی هر يک  از اين ترتيبات يک رأی قطعی در اليحه داده می

گويد و  است که می ۶۵از نمايندگان حق دارند در کليات صحبت کنند و يکی هم ماده 
 ...همچنين است طرحی که خواه

 .اين مربوط به بودجه است - مايندگانيکی از ن
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گويد اصالحاتی که در ضمن شور  است که می ۶٣ماده . بلی بلی صحيح است - انوار
شود در صورتی که از طرف کميسيون ارجاع آن خواسته شود  ثانوی پيشنهاد می

 ...کند  صاحب اصالح به طور اختصار آن را توضيح و استدالل می
 )صدای زنگ رئيس) (بودجه است اين مال - همهمه نمايندگان(

کنند و اين اليحه  وهللا من نظر به کسی ندارم آن وقت آقای دکتر سنگ ايراد می - انوار
 .ماند تا آخر دوره می

 .همين توضيح نظامنامه هم بايد مختصر باشد - اورنگ
يک ماده هم راجع است به حضرت اشرف عالی که در مباحثات . بسيار خوب - انوار

شود و ناطق بايد از موضوع خارج نشود و آقای رئيس بايد او را تذکر  بايد رعايت
ای و اگر ناطق بخواهد توضيحاتی بدهد که او از  بدهند که از موضوع خارج شده

موضوع خارج نشده و داليلی دارد به طور اختصار در اين باب اجازه داده نخواهد 
خدا شاهد است برای گذشتن اين  کنم و شد حاال اين نظامنامه است و بنده يادآوری می

فرماييد اگر پيشنهاد رد شد  اليحه است به هر ماده که رسيدند پيشنهادات خودتان را می
شود به ماده  شود و اگر پيشنهاد رد نشد به پيشنهاد رأی داده می به ماده رأی گرفته می

 .شود رأی داده نمی
موديد به آقای اعتبار تذکر تذکر جنابعالی صحيح است و همين طور هم که فر - رئيس

 ...داده شد و دعوت شدند که در ماده اول صحبت کنند 
 .کردند صحبت می ١۴در ماده  - انوار
گوش بدهيد در ماده اول داليلی داشتند و ذکر کردند ولی اين نظر سرکار  - رئيس

آقای دکتر سميعی در . صحيح است و اگر زودتر اين اليحه بگذرد به نفع همه است
 اول فرمايشی داشتيد؟ ماده

بنده در ماده اول عرضی ندارم ولی اگر آقايان اجازه بدهند يک  - دکتر سميعی
 .کنم عرايضی عرض می
 .بفرماييد - بعضی از نمايندگان

 .بفرماييد - رئيس
آقای اعتبار نسبت به اين اليحه فرمايشاتی فرمودند که يک قسمت  - دکتر سميعی

اند که خوشبختانه آقای وزير  جد فرماندار گيالن کردهمربوط به عملياتی بود که آقای م
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کنم که ايشان فرماندار رشت     ً              اوال  به شما عرض می. دادگستری هم تکذيب کردند
ً        هستند و در مازندران نيستند ايشان يکی از اشخاصی هستند که واقعا  يکی از                                                               

ضرند در کارمندان خوب دولت هستند و همه از ايشان راضی هستند همه آقايان مستح
قضايايی که در شهريور ماه رخ داد کليه کارمندانی که از محل خودشان حرکت 
نکردند آن محل مصون ماند و ايشان هم يکی از کارمندانی هستند که در آن موقع در 
ً                                  محل ماندند و انجام وظيفه کردند و واقعا  نگاهداری کردند و با يک روح صميمی                                        

دادند و يک خدماتی هم نسبت به آذوقه آن محل  کارهای مربوط به خودشان را انجام
کردند به اتفاق يکی ديگر از مأمورين که اگر اين دو نفر نبودند وضعيت آذوقه آن 

جايی زده شود و اما راجع به وضعيت  شد و حاال نبايد يک تهمت بی محل مختل می
امالک سه کنم که اين  اين امالک بنده به طوری که آقايان هم اطالع دارند عرض می

صورت دارد يک قسمت به قيمت خوبی خريداری شده يعنی صاحبانش به قيمت 
اند و يک قسمت هم امالکی است که تعويض شده بنده در اين دو قسمت  عادله فروخته

شان هستند که  اند ولی يک عده عرضی ندارم برای اين که آنها به حق خودشان رسيده
اين عده ظلم شده و امالکی که از آنها گرفته شده به       ً                            واقعا  حق آنها از بين رفته يعنی به

افتادند که يک عده                   ً                                         اين ترتيب بود اوال  در سال اول که مأمورين امالک به فکر اين می
کردند که در نتيجه درآمد و  امالکی را ضميمه امالک کنند آب اين امالک را قطع می

کردند  مالک دخالت می رفت بعد در سال دوم بدون رضايت محصول آنجا از بين می
کردند و از رعيت صورت درآمد آن  شدند در محل و دخالت مستقيم می يعنی وارد می

دادند يعنی ملکی که در سال قبل  گرفتند و آن را مالک مبادله و قيمت قرار می را می
                                         ً                                 درآمد خوبی داشته در نتيجه قطع شدن آب بعدا  درآمد آن سوخت شده در آن سالی که 

کردند و برای آن  بين رفته در آن موقع يک ميزانی از برای آنها معين می درآمدش از
نمودند که بايد به اين قيمت ملک را  درآمد دو مقابل يا سه مقابل قيمت معين می

فرماييد تنها محصول يک ملکی برنج تنها نبود بلکه  بفروشد و البته تصديق می
رفته و فقط  مام اينها از بين میکاری نيز داشته و ت کاری صيفی کاری توتون چای

اند آن هم دو مقابل و سه مقابل قيمت درآمد پول  گيرفته محصول برنج را در نظر می
اند و اما اين که فرمودند  اند که بعضی از اين اشخاص هم آن پول را نگرفته داده می

شد اين طور نيست تمام اين  هفتاد درصد بودجه کشاورزی در اينجاها صرف می
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ک به دست خود زارعين آباد شده نه تنها خود زارعين مازندران بلکه از گيالن امال
آوردند مازندران برای احيا و آبادی آنجا و راه  زارعين آنجا را از چندين فرسخ می

سازی و  آوردند که جاده سازی آنجا يک زارع بدبخت را پياده از چندين فرسخ می
مجبور بودند غذای خودشان را همراه بياورند بنايی و عملگی کنند و اين زارعين هم 

کنم  بنده عرض نمی. که تحميل به اداره امالک نشوند با اين ترتيب اين امالک آباد شده
از اعتبارات دولت خرج نشده شده ولی در کجا در همان قسمت جاده شده است اگر 

ها هيچ نوع  ايد در محل ها نرفته ايد و در محل ها را ديده ايد فقط جاده شما مازندران رفته
سازی شده است به دست زارعين اين است که بنده به طور  خرجی نشده فقط يک راه

کنم که از اعتبار دولت در محل و برای  کلی فرمايشات آقای اعتبار را تکذيب می
 .وجه خرجی نشده است  آبادی محل به هيچ

 آقای طباطبايی - رئيس
کنم و احتياجی هم نيست وارد  نظر می ته صرفبنده از تکرار مطالب گذش - طباطبايی

جزئيات و خصوصيات و کيفياتی که ذکر شده شوم و البته اطالع زيادی هم در امور 
االصول بنده در شور اول اين اليحه يک عرايضی  مربوط به امالک ندارم و علی

 کنم از اين حيث عرض کردم و حاال هم اگر در ماده اول و ساير موارد عرايضی می
شود يک مالک يا مأموری  است اين تغييری که آقای اعتبار فرمودند که چه طور می

آقا وقتی که همين معامله را . برود و ملکی را خودش تصرف کند بدون اجازه دولت
کردند يعنی بدون مجوز قانونی بدون هيچ استحقاق ملک مردم را  با مردم می

اش اين عمل غلط  عمل غلط نتيجه العمل آن عمل غلط است اين بردند اين عکس می
کند از هر کسی که  فرماييد البته اين عمل را کسی تصويب نمی است که مالحظه می

به خودسری و برخالف ترتيب و قواعد کاری بکند بايد جلوگيری کرد و کار بد البته 
بد است ولی اگر کمی توجه بفرماييد که عده کثيری هم از صاحبان امالک بيچاره 

اند نتيجه آن عمل بد استيصال و فقر و  ها با بيچارگی به سر برده و مدتهستند 
فرماييد اما با اليحه بنده از دو جهت مخافت  پريشانی اين عده است که مالحظه می

دهم يکی اجرای اين همه تشريفات به نظر بنده مشکل  کردم و حاال هم تذکر می
شود  هنوز تجربه نشده بود که می اند اوايل امر چون يک امالکی را گرفته. آيد می

ملکی را به عنف و جبر گرفت و ممکن است اوايل امر يک ملکی عادالنه خريداری 
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شده باشد و يک قسمت هم گويا تعويض شده و شايد هم آنچه داده شده باشد به 
                                                ً دانم اطالع ندارم ولی قسمت زيادی هست که اينها صرفا   ارزش ملک اولی باشد نمی

د ان اند به صاحبش يا خيلی کم داده                   ً           ف غصب شده يا اساسا  چيزی ندادهبه جبر و عن
حاال اين را اگر بنا شود پس بدهند و انشاءهللا اين طور است و نظر دولت همين است 
اين را ممکن بود يک ماده واحده تصويب شود که اين اشخاص به دفاتر امالک 

گرفته شده و برای اين قسمت مراجعه کنند و معين است که کدام ملک به چه تاريخ 
شود و اين کار را  يک اداره کوچکی تحت نظر وزارت دادگستری تأسيس می

کردند و من نگران هستم هميشه از حيث درست کردن اداره و برای يک کاری  می
که بايد زود انجام شود اين امر احتياج به اين دارد که به ادارات دولتی که مالحظه 

تر تماس حاصل شود و  کنند کم کنند و اغلب هم خوب کار نمی میفرماييد دير کار  می
آقايان هم تذکر دادند که بايد اين کار زودتر انجام شود که موقع کشت و زرع هم اگر 
چه گذشت ولی باز هم هر قدر تسريع شود به نفع مملکت و مردم است اما رسيدگی به 

زحمت است مطلبی  طوالنی و پر اين مسأله با رعايت اين مواد به نظر بنده يک قدری
که اينجا در خود اليحه هست و حاال هم صحبت شد و آقای دکتر سميعی هم جواب 

کنم و آن مسأله آبادی و ترقی امالک است بنده خودم از اداره  دادند بنده هم تأکيد می
کشاورزی حاال پرسيدم و اطالع پيدا کردم که اگر استاتستيک بدهند مالحظه 

ً                        که امالک ترقی نکرده است مخصوصا  در صفحات شمال مازندران  فرماييد می                              
امالک از حيث کشت و زرع و محصول پآئين آمده است در ساير قطعات هم البته 
اين صدمه به مملکت وارد شده يکی از آقايان در اطراف بودجه وقتی صحبت شد 

ً                             اينجا توضيح داد ساير جاها مخصوصا  کشت برنج را در بعضی نقاط قدغ ن کرده                                 
بودند چرا؟ برای اين که برنج منحصر به اينجا باشد و به قيمت بيشتری خريد و 
فروش شود بنده عرض کردم که اين را تحقيق کردم کشت و زرع مازندران پآئين 
آمده و از حيث محصول تنزل پيدا کرده اما از حيث صورت البته بنده خودم چند سفر 

ت يک قسمت عمارات خوب ساخته شده که های خوبی هس به مازندران رفتم جاده
خورد تا چه  دادند خالی بود به درد ما هم که مسافر بوديم نمی کسی را آن تو راه نمی

رسد به درد زارع و دهقان و اهالی بنده اين اطالع مستقيم صحيح را از اداره 
کشاورزی دارم که محصول چون از حيث کميت در صفحات مازندران و جاهايی 
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شد آن  تر بوده آن وقت از بودجه کشاورزی تأمين می شد پآئين عمل اجرا میکه اين 
داشتند در          ً                                                      کسری مثال  فرض بفرماييد ده خروار پنبه امسال از اين ملک حاصل برمی

صورتی که سال پيش پانزده خروار بوده اين پنج خروار کسری را از اداره 
کردند و به همين  ل را میداند و همچنين از حيث قيمت هم همين عم کشاورزی می

جهت در اين چند ساله بهره و استفاده از وجود کشاورزی مملکت نبرد و در اطراف 
شد گفتم فلسفه تشکيل اداره کشاورزی برای ما همين  بودجه وقتی که صحبت می

مسائل بوده است به همين جهت بود که در اين چند سال مالحظه فرموديد ما بهره 
کرديم و مملکت ما از وجود اين اداره استفاده نکرد برای اين که نبرديم و استفاده ن

ً       تمام اهتمامش در اين راه بود مخصوصا  و اما اين که اگر گفته شود واقعا  در يک                                  ً                                   
اند و شايد ترقی هم کرده  ملکی دخل و تصرف شده و يک مقداری هم آنجا خرج کرده

فرماييد  ساير جاها مالحظه می باشد نسبت به ده پانزده سال پيش در خود تهران و در
اراضی روز به روز ترقی کرده و ملکی که ده سال پيش فرض بفرماييد هزار تومان 
                                                                          ً بوده دو هزار تومان قيمت پيدا کرده اما بايد اين اصل مسلم را در نظر گرفت اوال  

باشد                                ً     ً       ً       ً                        ملکی را که به عنف گرفته شده حقا  شرعا  قانونا  انصافا  هر اندازه هم ترقی کرده 
بايد اين نکته را در نظر بگيريم که اگر بنا شد مالک اصلی را که حاال ملکش را بهش 

دهيم بخواهيم قيمت آنچه که مصرف اين ملکی که غاصبانه و بر خطا در آنجا  پس می
حق است که از ما خسارت عمرش، شرفش،  ايم از او بخواهيم او هم ذی کرده
عرض کنم يک نظری که در ماده ) صحيح است(اش و عوايدش را مطالبه کند  عايله

اول من و چند نفر از آقايان داشتيم که در شور اول هم عرض شد حاال هم ناچار بايد 
                                        ً                دانم توجه نخواهند فرمود اين است که اساسا  اين فرمول صحيح   تذکر بدهم اگرچه می

و حاال هم شناسيد                        ً                                  نيست آقا ملک اگر واقعا  خريداری شده و مالک شاه سابق را می
       ً                                                                   اگر حقا  متعلق به دولت است به همان دليلی که آقای وزير دادگستری فرمودند جهت 
ندارد که ما بياييم اين را ببخشيم به مردم و اگر اين طور نيست و معتقد هستند که اين 
امالک به غصب از مردم گرفته شده و مغصوب است و متعلق به مردم است اين 

 .قا         ً            فرمول اصال  صحيح نيست آ
 آقای دکتر جوان - رئيس

آقای انوار يک تذکری دادند راجع به نظامنامه بنده هم با ايشان موافق  - دکتر جوان
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کنند که مربوط به ماده  بينم در ماده اول مذاکراتی می هستم متأسفانه اغلب آقايان را می
 اول نيست و راجع است به مواد ديگر در هر صورت قصد بنده اين بود که در ماده

هايی که شد پيشنهادهايی دادم که  اول صحبت کنم بنده در شور اول در ضمن صحبت
ارجاع شد به کميسيون که يکی از آنها دوازده ماده بود که به جای بيست و پنج ماده 
پيشنهاد کرده بودم و به طوری که شنيدم متأسفانه در کميسيون نه تنها در پيشنهادات 

ً    بنده بحث نشده بود اساسا  اين طور شنيدم که دو ماده آن را خوانده بودند و بقيه را                         
   ً                                                                         اصال  نخوانده بودند باز هم شنيدم که آقای وزير دادگستری نظرشان اين بوده است که 
اين پيشنهاد نيست و طرح قانونی است بايد طبق تشريفات به مجلس داده شود در 

شنهاد در              ً                                         صورتی که اصوال  اين طور نيست طرح وقتی است که موضوع آن پي
مجلس مطرح نشده باشد اين موادی که بنده پيشنهاد کردم در مجلس مطرح بوده و در 

                                                        ّ    بايستی مورد مطالعه قرار بدهند اگر صالح بود اصالح کنند و اال  رد  کميسيون می
خواهم در مواد پيشنهادی خودم صحبت کنم و حاال  کنند در هر صورت بنده حاال نمی

ام برای  رد اما در ماده اول چون يک پيشنهادی هم دادهدر شور دوم ديگر مورد ندا
کنم  دانم آن پيشنهاد را در اطراف آن صحبت می اصالح اين ماده و بند خيلی مهم می

نويسد که اين  شود در اينجا می شود ديگر صحبت نمی وقتی که پيشنهاد بنده مطرح می
فقط به موجب قضاتی که اين موضوعات به اين مهمی را طرح خواهند کرد و 

مقررات اين قانون رسيدگی خواهند کرد و آن موادی که فقط دستورات قضات است 
ها  در رسيدگی فقط ماده چهارده است ساير مواد راجع به تشريفات تشکيل اين هيئت

است که اجرای آنها با وزارت دادگستری است قضاتی که اين موضوعات را حل 
خواهم  اده چهارده است من از شما انصاف میکنند فقط يک ماده دارند که آن م می

تواند بنشيند و يک موضوعات به اين مهمی را به استناد يک ماده حل  کدام قاضی می
کند؟ مالحظه بفرماييد اين قضات اين موضوعات را حل خواهند کرد به موجب 

ها در رعايت مقررات مدنی آزاد  مقررات اين قانون يعنی آن قضات و اين هيئت
د که رعايت بکنند يا نکنند؟ در رعايت مقررات اصول محاکمات حقوقی آزاد هستن

هستند که رعايت بکنند يا نکنند؟ گر چه اين موضوع را آقای وزير دادگستری در 
ای هم آقايان متقاعد شدند چون فرمودند برای  شور اول توضيح دادند و شايد تا اندازه

نی اسباب زحمت و بطو جريان و طول اين که آن تشريفات قانون آئين دادرسی مد
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                                                                      ً رسيدگی نشود از اين جهت نوشته شده است به موجب اين قانون رسيدگی شود فرضا  
هم اين طور باشد ما نبايد قضات را آن قدر آزاد بگذاريم که قانون مدنی را هم رعايت 
نکنند اگر درست دقت کنيم اين قضات مکلف نيستند که مقررات را رعايت کنند و 

اد هستند که رعايت کنند يا نه در صورتی که اگر مستداعيين تداخل کردند در آز
گويد  اختالف کردند قانون ما می  حکميت يک نفر يا دو نفر يا سه نفر نشستند و حل

ها را  اينها مکلف نيستند به رعايت آئين دادرسی مدنی ولی همان قانون همان حکم
ً                کند که حتما  قانون مدنی کشور مکلف می را رعايت کنند حاال چطور شما يک             

گذاريد دادگاه اختصاصی رسمی و از طرف دولت معين  جاهايی را که اسمش را می
شوند آن وقت اينها در رعايت قانون مدنی آزاد نيستند؟ فرض کنيم در قانون مدنی  می

يکی از مقررات قانون مدنی اين است که اگر مدعی صغار باشد صغير باشد محجور 
ً                                                               تما  يک سرپرست قانونی يا قيم قانونی بايد برای او معين شود که دارای باشد ح    

خواهند رأی بدهند در يک موقعی يک  ها که می تشريفات باشد حاال اگر اين هيئت
کسی آمد خودش را به عنوان قيموميت معرفی کرد و دارای آن تشريفات قانونی هم 

دانند اين قضات چون آزاد  م مینبود شايد در خارج هم اشخاص ديگری خودشان را قي
شود؟ چرا ما  هستند يعنی مکلف نيستند که رعايت قانون مدنی را بکنند اين چطور می

بايد اين قدر اينها را آزاد بگذاريم در هيچ جا سابقه ندارد که يک قضاتی باشند که 
سه  مکلف به رعايت اين همه قوانين نباشند مگر در تاريخ حقوق رم ما خوانديم که در

گانه را مجبور به رعايت بودند  هزار سال قبل فقط قضاتی بودند که آن الواح دوازده
ولی امروز نبايد اين طور باشد از اين جهت بنده پيشنهاد کردم که در اينجا عالوه شود 
که شکايات و دعاوی اشخاص به موجب مقررات اين قانون و مقررات قانون مدنی 

شته باشد رسيدگی شود اين هيچ مانعی نخواهد داشت گر چه که با اين قانون منافات ندا
کنم که آقای وزير دادگستری در جواب عرايض بنده خواهند فرمود  بينی می بنده پيش

ايم و  که اين قضات مکلف هستند که قانون مدنی را رعايت کنند و ما هم منعی نکرده
ون مدنی را رعايت نکند بنده وجه مانع از اين نيست که قان شده به هيچ   اين که نوشته

کنم اين جمله  کنم مانع نخواهد داشت ولی از ايشان استدعا می هم جواب عرض می
عالوه شود که به موجب مقررات اين قانون و مقررات قانونی مدنی که با اين قانون 
منافات نداشته باشد برای اين که اگر آقايان دقت کنند اين قانون فقط تنها وضعيتش 
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ها قنوات و ديگر موضوع امارات و داليل است  ر نيست موضوع جنگليک جو
دانيد در قانون مدنی راجع به کيفيت داليل و کيفيت امارات يک موادی هست که  می

دانم که اين جمله عالوه شود و  خيلی اهميت دارد از اين جهت بنده خيلی ضروری می
 .کنم پيشنهادم را هم تقديم می

عرض کنم يک جمله در بيانات آقای اعتبار بالجواب ماند  - )مخبر کميسيون(نقابت 
راجع به اين که در نتيجه ترقی امالک و خرج معتنابهی در مورد آنها اين امالک 
ترقی کرده است و خوب است وضعيت حين انتقال مورد توجه شود نه وضعيت 

يرا در بينی شده است ز پيش ١۴ماده ) ج(امروز اين بيان خيلی صحيح بود در شق 
مطابق روز تصرف صادر (             ّ                      شود حکم به رد  بهای کنونی ملک مزبور  آنجا گفته می

بنابراين نظری که آقا داشتند در اين ماده تأمين شده آقای طباطبايی راجع به ) شود می
تشريفات زياد و فرمول اين قانون انتقاد فرمودند بنابراين است که رسيدگی شود که آيا 

       ً                                           آيا اصال  ملک اينجا داشته است يا نداشته است پول خوب  شاکی حق دارد يا نه؟
گرفته يا نگرفته حق دارد يا ندارد به هر صورت اين يک مرجع الزم دارد و در 
رسيدگی به حق هميشه رسيدگی کامل خواهد شد که يک قدری با دقت و صرف وقت 

های  گیبينی کرديم که رسيد رسيدگی شود اين فرمولی که ما در سنوات اخير پيش
قضايی خيلی تند و سريع و با عجله باشد اين غلط بوده است در قضاوت عجله صالح 

کند اما راجع به پيشنهاد آقای دکتر جوان البته چون  نيست خود مرور زمان حل می
نوشته شده که نسبت به اين  ١قرائت نشده است جمله که بيان کردند که در ماده 

قانون رسيدگی خواهد شد چون قوانين ديگر  امالک به خصوص مطابق مقررات اين
راه رسيدگی ندارد زيرا ملکی که سند مالکيت دارد و به نام يک مالکی ثبت شده هيچ 

شود مطابق قانون ثبت اسناد بنابراين چون راه بسته  اعتراضی بر عليه او پذيرفته نمی
ت هم پيدا کرده بود از طرفی هم اين طور شد که اين معامالت و امالک انتقال به دول

و مالی که ملک دولت شد به موجب قانون اساسی دولت حق ندارد به کسی بدهد مگر 
گذرد به اين جهت قانون جواز  به موجب قانونی که از مجلس شورای ملی می

رسيدگی و دخالت در آن امور است که بايد رسيدگی شود و طبق اين قيود و شرايطی 
داده شود و اما اين که فرمودند بهتر اين است که بيان شده است پس  ١۴که در ماده 

قيد کنيم به موجب مقررات اين قانون و ساير قوانينی که مخالف با اين قانون نباشد يا 
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                                                                           ً قانون مدنی که مخالف با اين قانون نباشد اين قيد مثل اين است که اين مقصود اصال  
را نکن در صورتی که  نفی شده يعنی به قاضی نهی شده است که رعايت قانون مدنی

تواند قاضی رعايت نکند دليلش هم همين مثالی است که                ً          اين قيد طبيعتا  هست و نمی
خودشان بيان کردند زيرا فرمودند صغيری ادعايی دارد و بايد برای او نصب قيم 
شود و ملک را بايد به کسی داده که نصب قيم کرده باشد در هر صورت همين 

فرمايند که رعايت قانون مدنی را بکنند خير  اين که می رعايت قانون مدنی است و
                          ً      اجازه داديم در اين که بدوا  شاکی  ٧و  ۶اين نظر صحيح نيست زيرا وقتی که در ماده 

ام و ارثم مالکم وکيلم قيم هستم  بايد صالحيت خودش را محرز کند که من چه کاره
بايد ارائه دهد و بايستی سمت خودش را بايد معين کند حتی قيد شده است مدارکش را 

    ً                                                                بدوا  صالحيت اشخاص و سمت آنها تشخيص شود اينها تشريفات مقدماتی است اما 
قانون مدنی در مورد ساير امالک اين امالک مورد بحث که انتقال يافته فرض 
بفرماييد ملک دولت است هيچ کس امروز حقی ندارد وقتی که اجازه داد رسيدگی 

لحوظ شود آن وقت باب رسيدگی کيفيت رسيدگی مقرراتی شود و حقوق سابقه آنها م
      ّ            شود اال  اين که اين  که در اصول محاکمات حقوقی و ساير قوانينی هست رعايت می

ای هم مقرر شده که خيلی تند و سريع و به زودی تهيه بشود تشريفات را  نامه آئين
    ّ    و اال  آن  ساقط کرد اشخاص را با تلفن خواست با تلگراف خواست که تسريع شود

نظر نفی                                           ً شود فرمايش آقای دکتر جوان مثل اين که اصال   مقررات هميشه رعايت می
آن مقررات بوده و حال اين که هم مقررات قانون مدنی مطابق ماسبق به اعتبار خود 

 .باقی است و البته رعايت خواهد شد
 آقای دکتر سنگ - رئيس

                             ً    ه است آقای حاکم رفته است فرضا  سر ها آمد هر مصيبتی که آمده به سر ما مازندرانی
امالکش ربطی به مازندرانی ندارد به اينها مربوط نيست فرمودند که صدی نود 
امالک به رايگان رفته آقای اعتبار اين طور نيست خودتان معتقد هستيد و مالحظه 

ها  فرماييد که اينها اشخاص خورده مالک هستند بيچاره هستند هيچ چيز ندارند سال می
خواهند پس بدهند اين رايگان است؟  اند حاال که می است ملكشان را از دستشان گرفته

فرمايند آقا اينها بيچاره هستند بدبخت  کنم از اين فرمايشی که می بنده خيلی تعجب می
فرماييد آقای  هستند حاال هم که خدا خواسته است به حق خودشان برسند اين طور می
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شناسم و بيشتر روی اين قسمت شما  تيد من شما را میاعتبار شما شخص محترمی هس
تواند داشته  ارادت دارم که شما شخص محترمی هستيد اين امالک را نه دولت می

باشد نه کس ديگری فقط بايد به دست صاحبش برسد به هر نحوی از انحا باشد اين را 
ای اين که در خدا خواسته است فرمودند اين امالک ترقی کرده از کجا ترقی کرده بر

اند  اند مقداری هم خرج قصر کرده اند قصر ساخته اند بله خرج کرده اينجاها خرج کرده
کند که قصر مال او باشد  آقا هيچ مازندرانی اين توقع را ندارد و اين تقاضا را نمی

االرضی خواست از بابت آن  خورد حاال اگر کسی آمد و يک حق    ً              اصال  به درد او نمی
ه است به انصاف خودتان اما کی مهمانخانه بابلسر يا چالوس را زمين اين بست

خورد؟ هيچ کس مشهدی احمد يا کرباليی فالن قصر به چه  خواهد؟ به درد کی می می
اند ده درصد خانواری رسيده  اند و از بين رفته اينها همه بيچاره شده. خورد دردش می

رسد  است تلگرافاتی که می است به بيست خانوار آقا خوب آقا کجايش ترقی کرده
مالحظه بفرماييد ببينيد چه خبر است تلگرافی رسيده بود خدمت حضرت اشرف در 

اند که ما بذر نداريم بلکه بذر بدهند زراعت کنند اينها اسباب  آنجا عرايضی کرده
داشتند اثاثيه داشتند فرش داشتند چراغ داشتند همه چيز داشتند حاال هيچ ندارند بيچاره 

اند آقا بايد نسبت به اين مردم ارفاق شود در اينجا قريب شصت نفر از آقايان  شده
پيشنهادی امضا کردند که تا پنج هزار تومان به رايگان داده شود باالخره با سه هزار 

اند و شما خودتان هم  تومان موافقت شد برای چه؟ برای اين که اينها بيچاره شده
اند پس حاال اجازه  منتها شما را دچار اشتباه کرده            ً             دانيد و کامال  متوجه هستيد  می

فرموديد و الزم شد که بنده شما را از اشتباه بيرون بياورم اين ارفاق برای اين است 
اند  اش بيچاره شده که اين بيچاره ده سال از عايدات ملکش محروم مانده خودش عايله

کنم  د نظر داشت استدعا میاند پس آقای اعتبار خدا را هم بايد در م و از بين رفته
حضرتعالی هم موافقت بفرماييد نسبت به اين مردم آن طور که خداوند و وجدان گفته 
است عمل شود بگذاريد و کمک بفرماييد اين قانون خوبی است بنده استظهارم به 

و اين مردم هم از همه آقايان . فضل حضرت خداوندی است و بعد از آن هم به آقايان
ان را دارند و استدعاشان اين است که زودتر اين قانون بگذرد اين بود کمال اطمين

 .عرايض بنده ديگر بسته به نظر آقايان
 .آقای اورنگ - رئيس
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شود نيست من در طهران که بودم و نرفته بودم به گيالن و آن  در پيش ما گفته می
ن و آنجاها گفتند بعد رفتم به گيالن و مازندرا صفحات به خود من هم چيزهايی می

کنم من آن اطالعاتی را     ً                                                اصال  از آنچه که شنيده بودم اثری نديدم منصفانه عرض می
گفتند و ميل ندارم اينجا ذکر کنم آقای اعتبار من در گيالن و  که اينجا در طهران می

ها و چه و فالن و اينها دروغ بوده است  مازندران اثری از آنچه شنيدم نديدم دخالت
بيند  رود می گويند انسان وقتی که به محل می بعضی چيزها به آدم میقضيه اين است 

اين طورها هم نيست و جور ديگر است همين به صرف گفتن فالن و فالن اين 
مطلب اين جوری که آقايان ذکر . ها. شود روی آن قضاوت کرد جورها نيست و نمی
ملک خودش را االن  علی آقای امينی در لنگرود. در لنگرود                   ً کردند هم نيست مثال  

های چاييش خار و گياه بيرون  کند يعنی از بين باغ مشغول است دارد فلخو می
آورد اين ملک را نه خريدند و نه قباله گرفتند به زور رفتند سر ملک و از او  می

آقای امينی فراری بود و پيدايش نکردند شب اينجا بود روز   گرفتند و شش سال علی
عصر مشهد خالصه گم بود حاال رفته است سر باغش االن هم  آنجا صبح تبريز بود

چيزی ندارد که او بيايد بگيرد شش ماه ديگر اگر محصولی داشت و به دست آمد 
هللا املشی و پسر او حاج ميرزا يحيی خان و  گيرد مرحوم حاج ميرزا حبيب می

من همه را )                ً سه پسر دارد فعال  (های ايشان يعنی پسران حاج ميرزا يحيی خان  نواده
دانم اين طورها نيست که اينجا در  شناسم و جزئيات کار را می شناسم يکايک می می

رعايايی بودند گرسنه بودند . بينيد اين جور نيست گويند آنجا که رفتيد می طهران می
اند که بکارند و به  اند اينها هم تشويق شده اند حاال جمع شده اند بدبخت بوده بيچاره بوده

بدهند و اين جور نيست وضع که بايد بگويد سالم عليکم بنده متصرفم در ملک شما 
زنيم حقيقتش را عرض  هايی که اينجا ما می اما اين حرف. اين طور نيست ها. شمال

                                                                  ً کنم همان شخصی که ازش اينجا صحبتی شد از جنبه عمومی و منصفانه حقيقتا   می
قدردانی ) آنچه که من آنجا ديدم(ست خيلی خيلی عملياتش قابل تمجيد است اگر بنا ا

بنده از (بشود از يک آدمی از يک مستخدمی که وظيفه خودش را انجام داده است 
من ميل ندارم که صحبتی بشود از ) صحيح است(يکيش همين آدم است ) نزديک ديدم

کنم  ها باشد حاال که گفته شده عرض می اشخاص در مجلس و مجلس جای اين حرف
ها آنجا عاقالنه رفتار کرده اگر يک مأمور عادل عاقل  ل خيلی اين آدمکه به هر حا
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و در سياست داخلی باشد از اين دو معنی )       ً مخصوصا  (آبرومندی در سياست خارجی 
بسيار آدم عاقلی است به ) صحيح است(توانم بگويم که بهتر از اين آدم نديدم  من می

کنم در اطراف  وع و عرض میکوشم راجع به اين موض هر حال من به اختصار می
ای از عمر شما که اين اليحه را زودتر  ام هر دقيقه اين قضيه خيلی مطالعه کرده

ايد لفظ مازندرانی نشنويد  بگذرانيد و تصويب کنيد به سعادت اين کشور خدمت کرده
كنم و از  لفظ گيالنی نشنويد صحبت با اشخاص نيست اين كلی را من اينجا عرض می

ً        عالما  عامدا  و ملتفتا  طفره می توضيحش هم          ً      ً خواهد اين فهميده شود  زنم و دلم می      
هر دقيقه که اين اليحه با هر کيفيتی بگذرد که يک مرجعی معين شود ) صحيح است(

در کشور که هر شاکی در اين کشور به هر عنوانی از اين مباحث هر صحبتی دارد 
را اين به سعادت اين کشور به آن مراجع مراجعه بکند و آن مرجع فصل کند آن 

                                                       ً                 داليلی را هم که آقايان ذکر کردند هيچ کدام کليت ندارد مثال  آقای دکتر سميعی . است
 .اند مثل اين که وضع آنها خوب است فرمودند افرادی که تعويض کرده

 .ها را گفتم همه را نگفتم بعضی - دکتر سميعی
آباد دادند  به عوض قاسم به آن اشخاص به بيست هزار تومان آن چهار دانگش که

آباد صد هزار تومان  محصولش هفتصد تومان است و حال آن که شش دانگ قاسم
قضيه همان است ! توانم اين تعويض را چه جوری درست کنم؟ عايديش است بنده نمی

اند اين مال صاحبان  که عرض کردم کليت ندارد در مورد اشخاصی که تعويض کرده
اند از سنه فالن به پآئين يا به باال بدش هم  هم که پول گرفته آباد در آن اشخاصی قاسم

به  - به داليل. خوبش هم هست پس مرجع الزم دارد که آن مرجع رسيدگی کند. هست
کنم که يک قسمتی را هم                                     ً                 اسناد، به امارات به همه چيز و واقعا  اين را هم عرض می

ما ياد من بکنيد مردمی به فردای اين محکمه اگر من هم مردم ش خواهيد ديد در پس
کنند که مالک اين امالک نيستند اين را خواهيد ديد مردمی  اين مرجع مراجعه می

کنند دو تا رباعی  ريزند يقه پاره می کنند و عرق می روند از همه بيشتر گريه می می
خواهد و حال  خوانند و ملکش را می می) يا دو تا دوبيتی(هم به قول آقای دکتر سنگ 

           ً                    ای که واقعا  مالک ملک است يا از  که اين نالوطی آنجا ملک ندارد و آن مادر مردهآن 
ناتوانی يا از بيچارگی يا از بدبختی يا از نداشتن مئونه يا از نداشتن وسيله صدايش هم 

ای افتاده است سه سال چهار سال گرسنگی خورده چطور  آيد و در يک گوشه در نمی
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زنم برای اين  بينند من که حاال کم داد می سيری است می داد بزند داد زدن هم فرع بر
به هر حال اين وضعيت اين امالک است که ما اگر چنانچه . ام است که ناهار نخورده

خورم که همه  خواهيم و من قسم می                        ً              مصلحت اين کشور را واقعا  آن طوری که می
به اعتقاد من يک                                      ً چون موجب ندارد که نخواهيم اگر حقيقتا  ) صحيح است(خواهيم  می

و اما راجع . دقيقه زودتر اين اليحه بگذرد صد در صد به مصلحت اين کشور است
به ماده اول البته من پيشنهادی دارم که اينجا هست و در ماده اول همان طور که آقای 
انوار فرمودند و نظامنامه داخلی را هم خواندند اجازه هست که در اطراف کليات يک 

 ...اختصار صحبت شود  مقداری ولو به
 ولی نه در شور ثانی - انوار
 .ها هی زياد شده است اند در دنيا که اين صحبت شده

 از آن دم که شد قاضی حق نهان
 پر از ديو کژگوی گشت اين جهان

 )احسنت احسنت. صحيح است(
 تاش آقای حمزه - رئيس
 عرضی ندارم - تاش حمزه

 .مذاکرات کافی است - جمعی از نمايندگان
 آقای دهستانی - يسرئ

از اين که هيچ يک از نمايندگان در اين اليحه نظر خاصی ندارند ترديدی  - دهستانی
کند اين ملک و ثروت مال ملت  ندارم برای اين که در حقيقت برای هيچ کس فرق نمی

کند و همان طوری که آقای اعتبار فرمودند  است و آنها هم ملت هستند چه فرق می
نبوده است که فالن کس استاندار بوده يا فرماندار بوده اين حقايقی کنم نظری  گمان می

اند بعضی از آنها برای اين که  فرمايند و در واقع گناه کرده است که اگر ايشان می
قسمتی هم از اين معامالت در حوزه انتخابيه بنده است که در عوض ملکی ملک 

برم ولی اسم محل را  میديگری به يک اشخاصی داده شده بنده اسم اشخاص را ن
خواهم برد يکی از آن امالک يک ده معظمی است در تنکمان که دارای چند مزرعه 

اند و عالوه بر قيمتی که دولت  مهم است در ساوجبالغ تهران اين را به يک نفر داده
به او داده او هم فروخته است به ديگری شايد اين معامله صد هزار تومانی را اگر 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

. ز از آن خريدار پس بگيرم به پانصد هزار تومان هم ندهد اين ملک رابخواهم امرو
اين ملک فروخته شده است و مالک همين ملک هم سر ملک قبلی خودش رفته و 

از . کند خوب اين رفتار جاهالنه است و رفتار رفتار عاقالنه نيست تصرفات هم می
ون هم نوشته شده که طرف ديگر در همين امالک معاوضه شده است که در همين قان

بايد مسترد شود اين امالک دچار يک معامالت عجيب و غريبی شده است که اگر بنا 
بنده . باشد اين امالک را بدهند و آنها را بگيرند باز هم دچار اشکال قانونی خواهد شد

بخل ندارم و بخيل نيستم برای اينکه رويه کشاورزان اين طور است که هر مالکی که 
دارند حاال چه بهتر از اين که اين امالک به دست  باد کند آن را دوست میملک را آ

انصافانه  يک اشخاصی بيفتد که آن ملک را بهتر از سابق آباد کنند اما يک رفتار بی
   ً                مثال  آقايانی که ملک . کند بعضی مطالب را عرض کنيم شود که ما را مجبور می می

اين عرض . کنند د آنها باز مداخله در امالک میان اند يا فروخته خودشان را اجاره داده
را که به عرض مجلس برسانيم اظهاراتی است که يکی از مباشرين دولت برای بنده 

گو يا  کرده است يعنی يکی از مأمورين محترم دولت است و شخصی نيست که دروغ
اند  تهگويد بناهای دهقانی و روستايی را که به آن خوبی ساخ او می. گو باشد گزافه

شکنند برای اين که در موقع تقويم اين بناها  ها را می کنند شيشه دارند خراب می
ارزش کمی داشته باشد يا هيچ ارزشی نداشته باشد انصاف بدهيد اين معنی عمران و 

کند  آبادی است؟ باغات چايی را که با هر ترتيبی هر کس به زحمت خودش ايجاد می
های چای را که به اين خونابه  و باغات چای و بوته ريزند در مزارع گاو و حشم می

هايی که مأمور مباشرين دولت  چرانند اين خوب است؟ امنيه جگر عمل آمده است می
ها در منزل آقايان مشغول کشيدن  دهند ولی شب هستند روزها به مباشرين سالم می

ين اطالعی وافور يا خورد و خوراک هستند انبارهای درآمدی که در آنجاها هست ا
است که از اداره امالک واگذاری رسيده است در انبارهايی که در آنجا هست 

های  خواهم حاال حرف کنند بنده ديگر نمی برند و تقسيم می ريزند و می روند و می می
دانيم و  مان می ديگری را بزنم و وقت مجلس را بگيرم قضيه اين امالک را ما همه

حقی از هر کس فوت شده به صاحبش مسترد شود در خيلی هم مايل هستيم که اگر 
اين هم ترديدی نيست امالکی که اعليحضرت رضا شاه پهلوی از اين اشخاص خريده 

اند متنفذ بنده يقين دارم که از روی  دارای چند صورت بوده است يکی اشخاصی بوده
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اند  ارج کردهاجبار ملکی به آنها داده شده و برای تأمين کشور آنها را از جاهايشان خ
اند ولی خوب صالح کشور را  اند ولی البته آنها راضی نبوده و به محل ديگری آورده

قسمت . ها نباشند و از لحاظ امنيت بوده دانستند که متنفذين در اين محل اين طور می
های  زبانی و آن چاپلوس اندازی و خوش ديگر امالکی بوده که در اثر پشت هم

کردند مردم را تحت عنوان اين  کردند يعنی وادار می گذار میمردم وا - مباشرين محل
که مالک درخواست کرده است که اعليحضرت اين ملک را بخرند در صورتی که 

شد که اين  اين طور نبود بلکه اين اظهار برای خود شيرينی بوده و بعد اجازه داده می
ايد از مبلغی هم که امالک را خريداری کنند البته مأمور هم در آنجا نظر داشت ش

خريدند آن هم برای تقلب و تملق و چاپلوسی و بلکه  تر می ارزش اين ملک بود کم
يک قسمت ديگر از امالک که خريداری شده اين بود بعضی . بدبختی خودش بود

کردند که قربان تقديم  الملک هم داشتند استدعا می مالکين که عرضه نداشتند و شريک
شد خريداری کنيد البته آن وقت باز هم بنده و امثال بنده که  یکنيم آن وقت امر م می

ها را از هستی ساقط کنيم ولی شاه  ايرانی هستيم اسباب فراهم کرديم که آن بدبخت
نظری نداشت قسمت ديگر از امالک را در تحديد حدودها مال يک مشت خورده 

آقا خريده بودند در  بردند ملکی را از کردند و می مالکين بيچاره را هم ضميمه می
تحديد حدود ملک آن بيچاره رعيت و خورده مالک را هم جز و ضميمه آن امالک 

المثل بايد به صاحبانش  کردند البته اين طور امالک را بدون چون و چرا با اجرت می
مسترد نمود بلکه بايد از آنها معذرت هم بخواهيم البته اگر بخواهيم يک نظر 

اظهارات و بيانی بکنيم و يا توی رو در بايستی بيفتيم يعنی  خصوصی اعمال کنيم يا
کنم خالف وظيفه است بنده يک  نگوييم که حق با کيست و سخن را نگوييم گمان می

کنم امالکی را  ای مطلع هستم عرض می نفر کشاورز هستم و از کشاورزی تا درجه
مالحظه بفرماييد  که شاه سابق خريده است آن خرابه و آن آباد طرف مقايسه نيست

 - فياض(کنم بلکه در تمام دنيا اين امالک در رديف اولين دهات دنيا است  بنده ادعا می
حاال چه ضرر دارد رسيدگی کنند ما هيچ مخالفتی نداريم، داليل را ببينيد و از ) دنيا؟

خواهند  به صاحبانش بدهيد و اگر صاحبان آنها هم در حقيقت می  روی قيمت
يک . کند ده باشند بايد عرض کنم اين هم مال ملت است چه فرق میانصافی کر بی

قسمتش را هم عرض نکردم و آن راجع به امالک مرحوم سپهساالر بود که دولت يا 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧٥                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

دانم ولی در اينجا وقتی که حساب کنيم بنده  اند آن را خوب درست نمی ديگران خريده
بينيم به آنها هم  يم میشناسم وقتی روی حساب بگذار سپهساالر و ديگری را نمی

اجحاف شده است همان بقايای مالياتی که بنده داشتم قسمتی را تخفيف دادند و قسمتی 
ً                    گيرند و دفعتا  آمدند و هستی من را  را هم به استهالک گرفتند و هنوز هم دارند می              

تصرف کردند بابت قرضی که بنده و ديگران به بانک روس داشتيم که از سايرين به 
گيرند تا  يب يا به اقساط گرفتند يا هيچ نگرفتند يا طور ديگر گرفتند و دارند میچه ترت
دانم ولی خان بود اسمش چه بود اگر او  ای هم آقايان مسبوق هستند حاال اگر نمی درجه

نتوانست قرض خودش را و ماليات مورد مطالبه را بدهد در اثر آن عملياتی است که 
 ...آمد امالک را خرج آن مجاهد بازی در اوايل مشروطه کرد يعنی در

توانی حاال آزادانه اينجا حرف  مجاهدت بود که تو می. مجاهد بازی نبود آقا - انوار
 بزنی

دانم نسبت به آنها  و آن کارها نمود، گرفتند و آن جريانات پيش آمد بنده می - دهستانی
ً                                       هم ظلم شده و مخصوصا  يکی از دهات آنها نزديک محل انتخابيه بن ده است                    

تر شده از اين  تنها عمران و آبادی نشده بلکه خراب آباد است و اين ملک نه  شريف
خواهان  جهت هم اگر دولت توجهی به اين قسمت بکند باعث امتنان تمام مشروطه

 .خواهد بود
 .کافی نيست - جمعی ديگر - مذاکرات کافی است - ای از نمايندگان عده

دانند  آقايانی که مذاکرات را کافی می. کراتگيريم به کفايت مذا رأی می - رئيس
 :شود پيشنهادات راجع به ماده اول خوانده می. تصويب شد) اکثر برخاستند(برخيزند 

 :پيشنهاد آقای دکتر جوان
کنم که در ماده يک قانون پيشنهادی نسبت به امالک واگذاری بعد از  بنده پيشنهاد می

و ساير مواد قانون مدنی که با اين قانون جمله به موجب مقررات اين قانون عبارت 
 .منافات نداشته باشد عالوه شود

 .توضيح داديد آقا - ای از نمايندگان عده
 آقای نقابت. کنم خيلی مختصر عرض می - دکتر جوان

شود منافات ندارد که  فرمودند که اينجا نوشته شده مطابق اين قانون رسيدگی می
عايت کنند ساير مواد قانون مدنی يا قانون آئين قضات مکلف باشند رسيدگی کنند و ر
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دادرسی مدنی را بنده خواستم عرض کنم که متأسفانه اينجا توضيح ايشان برخالف 
توضيحی بود که آقای وزير دادگستری در شور اول دادند در شور اول آقای وزير 

لف دادگستری توضيح دادند که اين طور که نوشته شده برای اين است که قضات مک
نباشند به رعايت قانون آئين دادرسی مدنی و جريان محاکمه طول نکشد از اين جهت 

تر رسيدگی کنند و به جای آن در ماده ديگری قيد شده  اين طور نوشته شده که خالصه
کنم اينجا  عرض می. شود بينی می ها بعضی مقررات الزمه پيش نامه است که در آئين

تيد اينجا قضات آزاد خواهند بود از اين جهت بنده وقتی ماده اول را اين طور نوش
پيشنهاد کردم نوشته شود و ساير مواد قانون مدنی که با اين قانون منافات نداشته باشد 

 .نيز بعد از جمله مقررات اين قانون عالوه شود که رفع اين اشکال بشود
شکال آقای بنده تصور کردم از توضيحات کافی آقای نقابت رفع ا - وزير دادگستری

شود هنوز ايشان به آن اشکال خود باقی هستند اين  دکتر جوان شد ولی معلوم می
آمد که يک کلمه فقط اينجا از پيش خود اضافه کردند در   اشکال هم از اين جهت پيش

شود و حال آن  شان و گفتند که فقط به موجب مقررات اين قانون رسيدگی می بيانات
نيست و اين که حاال فرمودند صحيح بود منظور بنده همين که در ماده اول کلمه فقط 

المقدور تسهيالتی بشود که کار به  بود که در مقررات قانون آئين دادرسی مدنی حتی
طول نينجامد و آنچه که در اينجا ذکر شده راجع است به تشريفات رسيدگی البته با اين 

تغنی خواهند بود از اين که مقرراتی که در اينجا ذکر شده قضات و هيئت رسيدگی مس
به مواد مربوطه به اين امر که در آئين دادرسی مدنی شرحش ذکر شده است رجوع 

شان باز باشد و رعايت کنند و  کنند اما اين که راجع به قانون مدنی فرمودند که دست
فقط اينجا اين طور تنها نيست که اين استنباط ازش بشود و . اين کار نشده است

شود  بشود اينجا گفته شده است به موجب مقررات اين قانون رسيدگی میسوءتفاهم 
يعنی ترتيباتی که در اين قانون مقرر شده است نسبت به امالک مالک عمل آنها 

شود که به موجب آن رفتار کنند اما در هيچ يک از مواد  خواهد بود و اجازه داده می
نکرديم که رعايت آنها را نکنند  اين قانون مواد قانون مدنی را منع نکرديم و فرض

بايد بکنند چون که هست و ما گفتيم مسأله تشريفات بود که زودتر بگذرد آن هم از 
لحاظ تسريع در کار اينجا هم مکرر عرض کردم که همين که احراز سبق تصرف 
شد و نسبت به قبل از انتقال متصرف آن روز شناخته شد و به ثبوت رسيد برای اين 
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است و احتياج به تشريفات زيادی هم ندارد که رعايت شود و بايد کار کافی 
فرمايند اين  المقدور سعی شود که حق مردم برسد و خودشان هم تصديق می حتی

موضوع را به اين جهت اينجا اشکالی نيست و اگر مسترد بفرمايند اسباب تسهيل کار 
 .اند را فراهم کرده

عده قليلی (دکتر جوان آقايان موافقين برخيزند  گيريم به ييشنهاد آقای رأی می - رئيس
 :پيشنهاد آقای مجد ضيايی. رد شد) قيام کردند
 .کنم در ماده يک بعد از کلمه اشخاص و وراث قانونی آنها يشنهاد می

اينجا مقصود آقای مجد ضيايی شايد شکايت و دعاوی اشخاص و ورثه آنها  - مخبر
 .باشد

 .صحيح است - مجد ضيايی
مالحظه بفرماييد در ماده ششم گفتيم هر کس به هر عنوان نسبت . يار خوببس - مخبر

به عين امالک واگذاری حرفی دارد عنوان هم اعم است از عنوان خودش يا عنوان 
       ً      آيد قبال  بايد  ها بايد هر کس در محکمه می وراثت يا وصايت يا وکالت يا ساير قسمت

الحيت خودش را اقامه کند به اين صالحيت و سمت خود را معرفی نمايد و داليل ص
 .جهت مقصود آقا حاصل است

 .کنم بنده قانع شدم با توضيح آقا مسترد می - مجد ضيايی
 .پيشنهاد آقای محيط - رئيس

 .مقام محترم رياست مجلس شورای ملی
 .نمايم ماده ذيل را پيشنهاد می

 به بعد جز امالک خاصه شده ١٣١٧امالکی که در سنه 
قه مالکيت و يا عدم او از امالک ما قبلی مجزا و از پنج هزار اعم از صدور ور

تر بهای او باشد تحت نظر يک کميسيون مرکب از يک نفر معتمد محلی و  تومان کم
العموم در محل تشکيل به  نماينده وزارت دادگستری و وزارت دارايی و مدعی

بر رد ملک  اظهارات شاکی رسيدگی کرده هر گاه رأی کمسيون مزبور به اکثريت
صادر شود ملک به تصرف شاکی داده و وجهی که دريافت داشته مسترد دارد و اگر 
دو ثلث موافق بر رد ملک شوند باز ملک مزبور به صاحبش مسترد شود و اگر به 

 .تواند از رأی کميسيون پژوهش بخواهد اتفاق مخالف با اظهار شاکی بودند شاکی می
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 ).خنده نمايندگان(دارم  جوع میبنده پيشنهاد خودم را مر - محيط
 .پيشنهاد آقای اعتبار - رئيس

 .پس تکليف پيشنهاد آقای محيط چه شد - اميرتيمور
 .ايشان مرجوع داشتند - وزير دادگستری

 .بلی پس گرفتم بلی  - محيط
 :شود پيشنهاد آقای اعتبار خوانده می - رئيس

 :کنم تبصره ذيل را به ماده اول پيشنهاد می
اند آن عده نه فقط بايد  ی که خودسرانه تصرفاتی در امالک نمودهاشخاص - تبصره

های عمومی خواهد شد و از مواد اين قانون      ً                                    فورا  خلع يد نمايند مراجعه آنها به دادگاه
 .توانند استفاده کنند نمی

ً                        اين پيشنهادی که بنده تقديم کردم صرفا  از نظر عرض جواب بود که  - اعتبار                                     
. رض کردم خدمت آقايان اينها تمام متکی به داليل رسمی استاظهاراتی را که بنده ع

تر دارای يک حقايقی نباشد اين  کنم کم بنده سعی دارم هميشه عرايضی که می
ً            عرايضی که شد اينها را بنده تحقيق کرده عرض کردم مخصوصا  در قسمت آن                                                       
شخص محترمی که اينجا صحبتش بود هيچ نظری مخصوص نسبت به ايشان ندارم 

اند به دهاتی  رفته                                                     ً الزم دانستم اين را هم عرض کنم که ايشان خودشان مخصوصا   و
اند از اين جهت چون  اند و عايداتش را برده         ً                            که سابقا  مال ايشان بوده و تعويض کرده

يک جنبه رسمی دولتی دارند و مأمورين دولتی بايد سرمشق ديگران باشند از نظر 
                                             ً کرد مرا در اين قبيل قضايا مأمورين بايد حقيقتا   انتظامات دولتی به اين جهت متأثر

هايی بکنند او بايد به آنها بگويد و  ساعی باشند که اگر ديگران هم بخواهند خودسری
جلوگيری کند نه اين که او سرمشق بشود وقتی که خودش کرد نبايد از ديگران متوقع 

م و حاال هم اصراری ندارم بود اين بنده را متأثر کرد از اين جهت اين پيشنهاد را کرد
ً                       کنم و مخصوصا  از آقای وزير دادگستری  که پيشنهاد بنده قبول شود و استرداد می             

نفع  کنم توجه مخصوصی در اين قسمت بفرمايند که اگر مأمورين دولتی ذی تقاضا می
خيلی خوب ما قانونی را در دست داريم و . هستند نبايد خودشان هرج و مرج بکنند

کنند  ذرانيم مأمورين دولت هم اگر مطابق اين قانون حقی دارند استفاده میگ داريم می
روند آنجا ما هيچ داعی نداريم ديگر اين کار را بکنيم و با اين  وقتی که ايشان می
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 .توانيم جلوی ديگران را بگيريم ترتيب ما چگونه می
ع به اين مطلبی ايشان که پيشنهاد خودشان را مسترد داشتند اما راج - وزير دادگستری

توانم تصديق کنم که اين مطلب همين طور است يک چيزی هم  که فرمودند بنده نمی
کنيم و اگر اين طور است که  ايم و تحقيق هم می ايم و در صدد برآمده ما شنيده

موضوع تعقيب خواهد شد و عرض کردم هر کس که من غير حق و قبل از اين که 
 .و خودسری بکند مورد تعقيب واقع خواهد شد قانون اجازه بدهد تصرفاتی بکند

 .تصويب شد) اکثر برخاستند(موافقين با ماده اول برخيزند  - رئيس
 .ختم جلسه - جمعی از نمايندگان

اجازه بفرماييد بنده يک عرضی دارم و آن اين است که اين ماده پنجمی است  - رئيس
در اينجا از خانه و  که اين اليحه آمده است به مجلس شورای ملی و يک جمعی هم

اند برای انجام اين کار و بالتکليف هستند و هر روز  اند و آمده شان دور مانده زندگی
آميزی از مازندران و گيالن  رسد تگرافات رقت هم تلگرافات زيادی برای مجلس می

ً                             رسد بنده توقعم از آقايان مخصوصا  اين است که اين کار را هر چه  و گرگان می                                
ست انجام بدهند و اگر مطالبی دارند در باب مواد به طور پيشنهاد به زودترممکن ا

مجلس بدهند و اگر مجلس شورای ملی تصويب کرد و قبول کرد و اگر نکرد صحبت 
دانيد بعد از تصويب اين  البته خودتان می. زياد نشود که کار زودتر بگذرد و تمام شود

محاکمات اين کار را انجام دهد و  قانون چقدر کار دارد وزارت دادگستری که ترتيب
چندين ماه هم بايد اين طور بگذرد آن وقت برای اين مردم بيچاره از حيث خواربار و 
ً                                          از حيث آسايش مردم واقعا  الزم و ضروری است که اين کار را مجلس زودتر                         

 .بگذراند
 ختم جلسه - موقع و دستور جلسه بعد - ٣

 )صحيح است(تم کنيم فرماييد جلسه را خ اگر اجازه می - رئيس
 فردا روز پنجشنبه جلسه آتيه پس

 فردا - دکتر سنگ
 بلی فردا - دشتی
 .عصری جلسه بشود - تاش حمزه

 .پنجشنبه بهتر است - ملک مدنی
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 .بلی همان پنجشنبه باشد - دکتر طاهری
 پنجشنبه پنجشنبه - ای از نمايندگان عده

عت قبل از ظهر دستور ماه سه سا جلسه آتيه روز پنجشنبه سوم ارديبهشت  - رئيس
 )صحيح است(اليحه امالک 

 )مجلس يک ساعت بعد از ظهر ختم شد(
 ياری حسن اسفند - رئيس مجلس شورای ملی

  
  

  ١٣٢١ارديبهشت  ٣مذاکرات مجلس شورای ملی 
  

    دوره قانونگذاری سيزدهم -  ۴۶نشست  
  

 .آقای مؤيد احمدی - رئيس 
امالک چند قسم است يک قسم امالکی عرض کنم که بعقيده بنده اين  - مؤ يد احمدی 

است باسم شاه سابق و معامله در محضر شده اينها  است که سند مالکيت صادر شده
معامالت محضری است و قبالجاتش االن در اداره بيوتات است و در ماده يازده هم 
تصريح شده که اگر شاکی استناد کرد بمدارکی که در ادارات دولتی هست هيئت 

ها هم معين هستند و  د تحقيق کند که تمام قبالجاتش هست و تمام فروشندهرسيدگی ياب
است که اگر فروشنده ديگری باشد مثال يکی از  در يک ماده ديگری هم معين شده

ازش قباله گرفته اند اينهم در يک ماده ) چون او در محل نبود(اند  بستگان او را آورده
تواند بگويد که من در فالن  نی بر اين میديگر تکليفش معين شده که باو بدهد و ثا

شود استناد کرد و  ام و می محضر معامله کرده ام آنجا معين است که من فروشنده بوده
ها و استشهاد را هم آقای وزير دادگستری  بعقيده بنده خيلی راه را باز کرديم برای اين

را بخوانند هيچ  ١١اده پذيريم ديگر بنظر بنده ماده اشکالی ندارد و اگر م فرمودند می
شود استشهاد کرد که مال فالن آدم است قبو ل  اشکالی ندارد راجع بمرتع هم می

 .دهند و اشکالی ندارد بيند و حکم می کنند قباله جات را هم با دوسيه امر می می
 آقای دشتی - رئيس 
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است و  کنم بيانات آقای انوار و آقای دکتر سميعی هر دو صحيح بنده گمان می - دشتی 
کنند باين قسمت که قصد عمد ه  کنند و توجه نمی آقای وزير دادگستری بيخود لج می

اين است که اين امالک بمردم داده شود و اين قانون برای اين است که چطور داده 
شود و حق بمن له الحق برسد و حق ديگری بديگری داده نشود اما اينطوری که اينجا 

وارد خاصی اسباب زحمت شود و آن اين است که است ممکن است درم گفته شده
شود و  نويسد اگر شخصی ادعا کرد و مدرک نفرستاد اين اصال دعوايش رد می می

ادعايش کان لم يکن است و اين غلط است و بايد برای اين موضوعات يک شر ايط 
خاصی هم قائل شد مثال فرض بفرمائيد يک ملکی است اسمش مجدآباد ا ست و من 

ردم ولی مدرک نفرستادم اما آقای دکتر سنک مدرک فرستاده البته هيئت ادعا ک
يا فرض بفرمائيد . شود کند بمدارک فرستاده شده آنوقت تکليف من چه می رسيدگی می

ملکی است بيات آباد و کسی بر او ادعا کرده باشد ولی مدرک نداده باشد اين ادعا رد 
آيد مسلمأ در  ء خالصجات دولت در میشود و نتيجه امر اين است که آن ملک جز می

مازندران و گيالن يک جاهائی بوده يعنی زمين هائی مال فالن پيره زن و فالن 
اند و لی  بدبخت مأمورين امالک برای خود شيرينی گرفته اند و ضميمه امالک کرده

ل شود بنا براين بايد قانون را کام قباله نگرفته و مدرکی هم نيست اين تکليفش چه می
های خاصی هم مشمو ل قانون شود و حق هيچکس  نوشت و سعی شود که يک کار

هم پايمال نشود اين يک موضوع موضوع ديگری که آقای مهدوی اينجا تذکر دادند 
راجع باشخاصی است که در خارجه اقامت دارند و روابطش با ايران طوری است 

آنها هم بايد مهلت بيشتری قائل  که تا چهار پنج ماه ديگر نتوانند ادعائی کنند و برای
 .شد که بتوانند شکايت کنند

بنده مذاکرات آقای دکتر سميعی و آقای انوار را توجه کردم و  - وزير دادگستری 
سابقأ هم در کميسيون مورد دقت واقع شده بود نه اين است که بيخود توجه نشده و 

کنند ما صحبت  مال میکنم از آقای دشتی که چرا عبارت لجبازی را استع تعجب می
کنيم و اگر صحيح  فرمايند و ما هم دفاع می لجبازی نداريم يک مطلبی را ايشان می

بنده از . کنيم و اکثريت مجلس هم قاطع امر است کنيم و اگر نباشد رد می باشد قبول می
روز اول گفتم که نظر دولت اين است که ملک بمالک حقيقی و بمن له الحق برسد و 

واد هم کامأل اين منظور تأمين شده حاال اگر آقايان نمايندگان انس ندارند به در اين م
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ترتيب قضائی آن يک امری است عليحده و من هم ايرادی ندارم وليکن ناگزيرم اين 
شود و  مطلب را تذکر دهم که نفرمايند که اگر اين مدرک نداشت درخواستش رد می

معمول اين است و اينجا هم همينطود  شود اينطور نيست عرض کردم حق او باطل می
پيش بينی شده که اگر کسی ادعائی دارد با مدارکش بايد بيايد و ادعای خودش را تقديم 

آيد  دادگاه هيئت رسيدگی کند قانون گزار هميشه نظر ارفاق را نسبت بکسی که می
گيرد فرض ميکند که اين شخص مدارکش را که  کند در نظر می اقامه دعوی می

دهيم که بتواند مدارکی  مه نکرده شايد فراموش کرده باشد باين جهت مهلت میضمي
است بيدار است نخوابيده بيايد  که دارد بياورد و اظهار کند و اين شخص که زنده

مطالبه حق خودش را بکند هم مقررات کلی قضائی و هم در اين قانون موجبات 
او در اين قانون در نظر گرفته شده هدايت او فراهم شده است و راههائی برای ادعاء 

که اگر مدارک خود را نفرستاده بعد از اينکه باو اخطار شد در ظرف يکماه بيايد و 
مدارکش را اظهار و اين هم از دو حا ل خارج نيست يا مدارک دا شته يا نداشته اگر 

است  ی شدهپيش بين ١١است تهيه کند در ماد ه فرستد و اگر نداشته يا نتوانسته داشته می
و راه برای او باز شده که بتواند تقاضای خودش را مستند کند به تحقيقات محلی و 

ها و بمدارک و اسنادی که در جاهای ديگر سراغ دارد و باين  ها و پرونده دوسيه
تواند حق خودش را اثبات کند اگر آنطوری که آقای  ترتيب که يک حقی ثابت شود می

عنی بگوئيم که مدرک نداشته باشد آنوقت مالحظه ميفرمائيد دکتر فرمودند قبول کنيم ي
کند  هر کسی آنوقت بدون مدرک ادعا می) صحيح است(کند  که چه مضاری پيدا می

شود و هيچ  شود و با اين قانون ابطال حقی نمی و اسباب اشکال و زحمت فراهم می
جمعی از (استفاده کنند توانند کامال  راهی هم بسته نشده و راهها هم تمام بازاست و می

  )نمايند گان مذاکرات کافی است
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  ١٣٢١ارديبهشت  ۶مذاکرات مجلس شورای ملی  
  
      دوره قانونگذاری سيزدهم  ۴٧نشست  
  

عرض کنم راجع به عوض ومعوض که آقای تهرانچی تذکر دادند  - وزير دادگستری 
ته شده درکميسيون هم اين استعجاب فرمودند که چرا در معوض هم تغييرات مهم نوش

موضوع مطالبعه شد ومنطق هم دارد برای اينکه تغييرات مهم ممکن است هم مثبت 
باشد هم منفی هم ممکن است يک ساختمان خوبی باشد هم ممکن است که خرابی شده 

شود  باشد اگرچنانچه درمعوض خرابی شده باشد که مورد قبول نباشد اين را که نمی
اما راجع به سی هزار ريالی که فرمودند بنده که استنباط نکرد م . دحقی برايش قائل ش

کنم که خدای نخواسته نظرخاصی از طرف کسی باشد  و همچو تصوری را هم نمی
اين است که بنظر بنده اينطورهم که گذارده شد منطق هم دارد و ) صحيح است(

اين بود که منطقش راهم بنده مکرر عرض کردم همين امروز هم عرض کردم وان 
کمک وارفاقی بشود نسبت باشخاص که نسبتأ بنيه ماليشان ضعيف است ونسبت به 
خرده مالک و اال يک کسی راکه خود تان ميفرمائيد که ممکن است ملکی را پانزده 
هزارتومان يابيست هزارتومان ياسيهزارتومان وبطور خالصه بيش ازسه 

غير از ان است کهک کسی هزارتومان فروخته باشد اين شخص متمکن است و
ها معامله کرده  ملکی راهزارتومان ياپانصدتومان سه هزارلایر دوهزارلایر واينطور

باشد نظر باينکه در اين مدت ممکن است اينها از منافع و ملکشان بی بهره مانده باشند 
گفته شد کمک بشود و اين نظر عملی شد که اين طبقه افراد در نظر گرفته شود 

است که نسبت به اين طبقه اين عمل بشود ونظر  بنظر بنده خيلی عادالنه بنابراين
کميسيون هم نسبت به عدم مشمول از سه هزارتومان باالتر صحيح 

هرکسيکه تا سی هزار لایر معامله ) راجع به چند نفر چطور؟ - طهرانچی (است بوده
ر باشند امايکنفر خواهد پنج نفر ياده نفر ياپنجاه نف شود پس داد می کرده باشد می

اگرچندين معامله کرده باشد که مجموع ان از سی هزار لایر بيشتر باشد اين يک 
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شخص متمکنی استکه دارای ده تا ملک بوده برفرض هرکدام راسه هزار تومان 
شود اين قبيل اشخاص درنظرنبود بانها ارفاقی  فروحته باشد سی هزار تومان می

باشخاصی بشود که غير متمکن باشند واين منطقش  بشود نظراين بود که ارفاق نسبت
بود و بنظر بنده اين منطق هم صحيح بود و راجع به حق الجعاله هم که فرمودند قرار 

 .کنيم شد که بعنوان ماده الحاقيه پيشنهاد کنند وما هم قبول می
 .آقای بهبهانی - نايب رئيس 

ف است و شايد متضاد هم اين مطلب مسلم است که در مجلس افکار مختل - بهبهانی 
هست و لی باالخره هرکس روی عقيده خودش روی پيشنهاد ونظر خودش بايد 
صحبتش رابکند و داليل خورش را بگويد البته نظر اکثريت مجلس هم قاطع است 
پس اينکه اعتراض کنيم بهمديگر که در فالن مطلب مذاکره شده و ديگر الزم نيست 

بنده  ١۴در اين ماده . خارج ازموضوع استمذاکره شود بنظر بنده يکقدری 
ام و لی متأسفانه در کميسيون هيچيک  ام ودر شور اول تقديم کرده پيشنهاداتی داشته

مورد توجه واقع نشد همين مسئله پنجهزار تومان همين مسئله مال االجاره همين 
کردند مسئله عايدی ملک در پيشنهادات بنده بود ولی متأسفانه آقای وزير موافقت ن

حاالياپنج هزارتومان باشد يا سه هزار تومان بنده عرضی ندارم ولی يک ظلم فاحشی 
فرمايند فقط  ای که می نسبت باشخاص شده استکه امالک آنها را با انکه همان فلسفه

اند فقير هم هستند بيچيز هم هستند  اند و هيچ پول هم بهشان نداده بعنوان عنف برده
روند و  ها پابرهنه راه می کرده و بچه هايشان هم در توی کوچهوکسی هم بانها اعتنا ن

ای که برای سه هزار تومان در نظرميگيريم در مورد ان اشخاص هم  همين فلسفه
کند فرق آنها با اشخاصی که سه هزار تومان يا پنجهزار تومان  بنحو اکمل صدق می

اند  هستند که ملکشانرا بردهاند ولی اشخاصی  اند چيست باز اينها يک پولی گرفته گرفته
بدون اينکه چيزی باوداده باشند و انوقت اثاث الملک هم داشته يک مطالباتی هم از 

خواهند ملکش را بدهند  اند و حاالکه می رعيت داشته همه اينها را هم از او گرفته
دهيم واقعأ اين يک چيز نامشروعی است در نظر گرفتن سه  ميگويند هيچ بهت نمی

ومان بيشتر از نظرهمان خرده مالکينی است که ا ين حال را دارند وبنابراين هزار ت
بنده تقاضاميکنم که آقای وزير دادگستری هم مساعدت بفرمايند که برای اشخاصی هم 

اند يک حقی منظور شده باشد اگر چه اين مذاکره سابقه دارد هم در  که پولی نگرفته
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فرمايند نميشود اوال  ايشان اين است که میکميسينون هم در مجلس مذاکره شد مانع 
منافع معين کرد و از طرف ديگردولت قدرت بر دادن اينجور پولها را ندارد اما 

فرمايند نميشود اول منافع معين کرد و از طرف ديگر دولت  موضوع اول که می
 فرمايند نميشود منافع قدرت بردادن اين جور پولها را ندارد اما موضوع اول که می

فرمايند  اند می معين کرد بنده تقاضايم اين است که روز اولی که اين ملک راگرفته
است و  است ويک منافع کمی د اشته است وانوقت مخروبه بوده حاال اين ملک اباد شده

کنم اين ملکی  شود اينها را داد بنده عرض می حاال يک منافع زيادی دارد چطور می
است ان دو باربرنج رادراين مدتی که  بار برنج د اشتهاند ان روز دو تا  راکه گرفته

است تاامروز حساب کنند وبهش بدهند پس بنابراين بنده پيشنهاد  دست دولت بوده
کنم که برای انها يک وجهی يک عايدی معين کنند مطابق ان روز که ملک را  می

واند بدهد و هم شود که دولت نت اند وبدهند واينهم مقدارش انقدر زياد نمی ازش گرفته
 است اين است عرايض بنده دراين ماده نسبت بانها هم يک ارفاقی شده

آقای طباطبائی بصورت مراجعه شد اسم آقا نبود ولی فعال نوبت شما  - نايب رئيس 
 .است بفرمائيد

اينجا  - نبيل سميعی (عرض کنم که بنده نوشته بودم نميدانم چه شده  - طباطبائی 
بحد کفايت بنظربنده گفته شده و حاال بنده هم انطوری که  عرض کنم مطالب )نبود

در قسمت الف مالحظه می فرمائيد در . کنم ها خودداری می فرمودند از تکرار گفته
آن سطر اول صريحأ کلمه غصب هست اگر فرض کنيد که يک ملکی را غصب 

که حکم کنيم شود اين را اگر بخواهيم  اند واقعأ باهمين طرزی که اينجانوشته می کرده
مطابق وضعيت روز تصرف ) است وسط پرانتز که تصريح شده(به رد قيمت ملک 

کنيم باينکه غصب  اند وما هم اعتراف می کنم اگر ملکی را غصب کرده بنده تعجب می
 - وزير دادگستری (خواهيم مطابق قيمت ده سال پيشب دهيم؟  است حاال چطور می

حکم به رد بهای کنونی ملک : (وراست اينجااينط) کی گفت مطابق قيمت دهسال پيش
نويسد تغييرات اساسی و  روزتصرف يعنی چه می) مطابق وضعيت روز تصرف

توانم هنوز حالی شوم که در امالک  مهم داده نشده باشد بنده اين را واقعأ نمی
است اينجا گفته شد آقای دکتر سميعی هم  مزروعی چطورتغييرات اساسی داده شده

اند راه چه تاثيری دارد از نقطه نظرزراعت يک ملکی  ر راه ساختهفرمودند اگ
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ازنقطه نظر کشت و زرع اگر در اين امالک مغصوبه پنج تاده تا ساختمان يعنی مهم 
است اين چه مربوط است بزارع و چه  است قصر ساخته شده انخانه ساخته شده

است و  داشتهمربوط استب مالکی که در اين ملک کشت و زرع ميکرده ومحصول 
اکثريت کامل هم با اينطور امالک است فقط چيزی که در آنجا اين نظر باشد شايد 
مستغالت است که آنهم خيلی محدود است و لی عده امالکی که حاصلخيز است و ازد 
ست رعايا و مالکين گرفته شده خيلی زياد است و در اين امالک هم هيچگونه 

پرگرام دولت مطرح بود من در اينجا عرض کردم تغييرات مهمی داده نشده وقتی که 
يا در همين اليحه بود گويا عرض کردم که از نظر محصول وکشت وزرع اين 

شود که  است و درش تغييرات مهمی داده شده بنابراين چطور می امالک تنزل کرده
مطابق وضعيت روز تصرف يک ملکی را که ما معترفيم غصب است ما قيمت کنيم 

که مجلس و دولت دارد که احقاق حق بشود؟ در قسمت ه آخر اين ماده  با ان نظری
هم راجع بان امالکی است که تعويض شده در سطر اخرهست که حکم برد تفاوت 

شود باز همين اشکال که عرض شد  قيمت مطابق وضعيت روز معاوضه داده می
مورين شاه نويسد اگر ما است که می ٢دراينجا هم هست عرض ديگر بنده در تبصره 

سابق امالکی را بنام خود انتقال گرفته باشند و بعد أ بشاه سابق منتقل نموده باشند 
توانند بر طبق اين قانون آقامه دعوی  متصرفين قبل از انتقال بمأمورين مزبور می

نمايند انتقال دهندگان مزبور در حدود اين قانون الی آخز گويا مقصود اين است که 
اند آن مالک حقيقی  رين شاه سابق گرفته و بعد بشاه سابق انتقال دادهاگر ملکی را مأمو

تواند از اين قانون استفاده کند ولی اگر در يد آن مأمور باقی  و صاحب او لی ملک می
تواند استفاده کند بنده ميخو استم  مانده و بشاه سابق منتقل نکرده از اين قانون نمی

مأمورين هم را مشمول کنند چون تمام اين آتشها را تقاضاکنم که اگر موافقت بفرمايند 
توانم اينجا عرض کنم که  اند خود شاه نبوده و حتی بنده می مأمورين روشن کرده

رفتند بشاه سابق اصال در خيلی از موارد برای خود شيزينيوبرای استفاده خودشان  می
استند برای شاه کردند يکوقتی بنده اينجا عرض کردم يک جائی راميخو راهنمائی می

رفتند ميگفتند قربان پنج هزار تومان  بسازند صد هزار تومان خرج داشت می
خواستند بخرند پنجاه هزار تومان قيمت د اشت اين  بيشترخرج ندارد يک ملکی را می

رفتند ميگفتند قيمت اين ملک بيش از پنج هزار تومان نيست و در اثر  مأمورين می
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است بفروشد شما يک مورد را پيدا کنيد که  حاضر شده توجهات ملوکانه باين قيمت
خود شاه سابق رفته باشد و يک مالکی راگرفته باشد وبرده باشد محضر تمام اينکارها 
را اعمال کردند يک مورد را شما پيدا کنيد امان از دست اين مامورين حاال شما 

ايد که اگر اين ملک را  شدهايد واستثينائی قائل  ايد يقه شاه سابق را اينجا گرفته آمده
آقا اگر ملک غصبی . است پی کارش است که خوب برده وخورده ورفته انتقال نداده

است اگر باين مالک ظلم شده تعدی شده هر که هست و دست هر کس که هست بايد 
گرفت و پدرش را درآورد حاال آن که گذاشت و رفت عمده مطلب اينست که ما يک 

ز اين عمل واز اين احقاق حق درمجلس باقی بگذاريم بنده به آثاری يک ياد گاری ا
آيد  دهم برای اينکه ظالم خورش ملکش يک چند سالی می خود مالک زياد اهميت نمی

ماند ظلم است و اثر صحيحی که از  شود و لی اثر بدی که می وميرود و فراموش می
است اهميت  ته شدهاين موضوع بيشتر از همه اين موارد و همه اين مطالبی که گف

دهيم شما کاری بکنيد که ريشه ظلم رابکنيد واين ممکن نيست مگربارسيدگی  می
ومجازات مامورين شاه سابق را از اعلی تا ادنی هرکس ) صحيح است(واحقاق حق

در هرمقامی که هست اگر کشيديد پای ميز محاکمه و حقش را کف دستش گذاشتيد 
 ايد و اال خير احقاق حق کرده

عرض کنم ما آشنا هستيم به طرز بيان آقای طباطبائی و  - ر دادگستری وزي
اعتراضات ايشان فرمودند که خوب چرا تفاوت قيمت را مطابق باوضعيت آن 

است اعتراض فرمودند وتصورکردند  روزميدهيم اين راکه درماده نوشته شده
ه برخالف عدالت است وضمنأ تذکر دادند که وضعيت ملک مزروعی از نظررا

است حاال بنده صرفنظر از اينها  سازی چه تأثير دارد و چه تغييرات اساسی داده شده
شود که در يک ملکی تغييرات اساسی د اده نشود حاالبنده  کنم چطور می عرض می
کنم ومالحظه ميفرمائيد که يک ملکی قنات احداث شود اگر در يک  عرض می

باغ ) خيلی هم اتفاق افتاده(است  هاراضی زراعتی که شالی کاری ياچيز ديگری بود
کند ياخی،  چای احداث شود آيااين تغييرات مهم هست وتفاوت قيمت زيادی حاصل می

کنم  بايد قيمت ملک را مطابق وضعيت او ليه ملک در نظر گرفت و تصور می
است که ما قيمت امروزملک را  است خيلی عاد النه بطوری که در ماده نوشته شده

گيريم که ان اراضی روز اول چطور بوده و  روز اوليه در نظر میمطابق وضعيت 
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شود اما قيمت آن  االن هم ممکن است درمجاورش باشد آن وضع درنظرگرفته می
اراضی اگر در آن روز پنج تومان بوده و حاال صد تومان پانصد تومان است قيمت 

النه و صحيح باشد گيريم و اين ترتيب تصورميکنم که خيلی عاد امروز را در نظر می
وتغييرات هم مؤثر است تغييرات اساسی هم ممکن است زياد داده شده باشد اگرچه به 

 .نظر بنده کم و زياد در مطلب نأثير ندارد اصل مناط است
بايد فهميد که اساس اين ميزان دردست باشد اساس باير بدست داد تا قاضی بتواند 

راجع بموضوع تبصره دوم . نجام دهدمطلب را حل کند و بطور صحيحی مطلب را ا
اند و شرح کشافی در  فرمودند که مأمورين انتقال گرفته و بعد بشاه سابق انتقال داده

اين باب اعتراض فرمودند که همه هم البته فرمودند صحيح است ولی متأسفانه در 
کند چرا، برای اينکه اينجا احقاق حق اشخاص مقصود  مورد اين قانون صدق نمی

است بدولت و  است بشاه سابق و بعد منتقل شده که امالک مردم که منتقل شده است
هيئت رسيدگی بايد باشخاص بدهد اصال موضوعأ خارج است يعنی اشتباه موضوعی 
است فرمايش آقا کامال صحيح است ولی خوبست مربوط بيک پيشنهاد ی باشد يک 

ورد توجه قرار بگيرد وقانون ابتکاری که آنرا البته بايد قابل توجه قرار داد و م
خاصی برای اينکار تصويب بشود که البته مؤثر بشود آنوقت اين قانون هم البته يک 
از آثار خوب مجلس شورای ملی است و آن قانون هم که بگذرد يکی از آثار خيرات 

است بسيار خوب در جای  خوب پيشنهاد که شده) است پيشنهاد شده - طباطبائی (
 .اين قانون عملش بنظر بنده خيلی مشکل استخودش واال در 

 .آقای دشتی - نايب رئيس 
کنم توجه کاملی بفرمايند که مقصود  بنده از آقای وزير دادگستری خواهش می - دشتی 

خواهم فصاحت بهم بفروشيم يک نظر خاصی داريم و  ما واقعأ سخنوری نيست نمی
شورای ملی بگذرد وقتی قصدمان اين است که قانون بشکل کامل صحيحی از مجلس 

که اين قانون مطرح بود از چند ماه باين طرف چندين دسته چندين مرتبه بامن 
ها شش  ها گفتند که خوبست تا پنج هزار تومان بشود بعضی صحبت کردند بعضی

گفتم که بنده بااين سه هزار تومان هم که نوشته شده  هزار تومان بنده بهمه اينها می
ينکه ما جهت ندارد اين کار را بکند ويکی از کارهای غلط مخالفم چرا؟ برای ا
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است  است و هزارتومان اضافه کرده است که دولت دوهزارتومان کرده کميسيون بوده
واين درحقيقت اضافه خرج است برای اينکه امالک را ما بايد کاری بکنيم که بمردم 

حقی حاالسه هزارتومان  اند پس بدهند پس ما بچه پس بدهند و پولی را که مردم گرفته
پول عمومی مردم رابدهيم وعلت عمده اين طرز فکر که در مجلس شورای ملی پيدا 

ای هستند برای اين است که غالبأ درايران د و  شده که ميگويند مردمان فقير بيچاره
کنند که اين  لت رايک موجوری ظالم ومتعدی ميدانند که جدا از ملت است وخيال می

است چه ضرر دارد بهر کسب دهيم درهمين  ت داردگنجی پيدا کردهپول راکه دول
گفتند آقا فالن کس مرد فقيری است چه ضرر  مجلس وقتی که شهريه مطرح بود می

دارد ماهی دويست تومان سيصد تومان باو بدهيم آقا اين مال ما نيست مال آن رعيت 
است که ما  اين شده پا برهنه کرمان است مال آن بيچاره هاست اين اصل غلط باعث

دهيد از پول خودمان  خواهيم ببخشيم ازکيسه دولت چرا می ارفاق را او کيسه خليفه می
. حواله بدهيم باو اين پول دولت يک چيزی نيست که ما بتوانيم انجور خرج کنيم

عرض کنم بنده بهترين تربيت همان رويه حضرت اميرالمؤمنين است که ميگويند 
ودند که به محاسبه رسيدگی کنند شخصی که گويا عقيل بود چراغ راروشن کرده ب

وارد شد آنجا باايشان صحبت متفرقه بکند ايشان چراغ را فورأ خاموش کردند 
کنم حق ندارم حرف  غ که اموال بيت المال را رسيدگی می وفرمودند که با اين چرا

ما نبايد اينکار شود مال مردم است  شخصی بزنم اين پولهائيکه از اين بابت عايد می
را بکنيم ما آنچه حق داريم و بايد طرفداری بکينم اين است که سعی بکنيم اين امالک 
رابآنها پس بدهيم واگرپولش را نتوانست پنج سال بدهد در ده سال پانزده سال بدهد 
ويک مسئله ديگر هم هست که آن اهميت دارد ميگويند که چون اين فقير است اين 

نيم اين يک فکری است که در مشرق پيدا شده وبه منتها درجه شايع ارفاق را باو بک
دهند و او  کنند که پول ييک کسی می است که رحم و شفقت راروی اين اصل می شده

آورند بايد مردم راطوری کمک کرد که استطاعت اين را داشته باشند  را اگدا بار می
ائی را درست کردن اين يک که خودشان بتوانند در مقابل زندگی بايستند اصول گد

  ؟)است باعث نگرانی مردم که شده - مسعودی خراسانی (اصل کثيف وغلطی است 
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ام اين استکه اصوالاين کارها غلط است ارفاقی که بمرد م  بهرصورت بنده عقيده
مالشان را بايد بهشان  - مسعودی خراسانی (شود بايد ارفاق قانونی و صحيح باشد  می
شود که مجانی داد حتی اگرنتوانند بدهند ده  مال دادن که دليل نمی اين صحيح است)داد

. ساله پانزده ساله بيست ساله بگيرند ولی مجانی داده غلط است مال ما نيست که بدهيم
مخصوصأ کمسيسون دادگستری که برداشتند دو هزار تومان را سه هزار تومان 

راجع به اجرت المثل اينجا آقای  اما. اند کردند اين را ديگر برخالف نظامنامه کرده
حمزه تاش آمدند وصحبت کردند راجع به بند الف راجع بآن سه هزار تومانی که 
مجانی بآنها بدهند بعقيده بنده اين پول را اگر ازشصت و هشت ميليون تومان بدهند 
خوب است برای اينکه از بابت اين امالک آن پول عايد شده ودست ما است ولی اگر 

زخودش بخواهد بدهد اين مال مردم است مال مملکت است اگر از آن شصت دولت ا
ولی متأسفانه کابينه آقای فروغی برای ما وهشت ميليون تومان بدهند عيبی ندارد 

است که آن شصت و هشت ميليون تومان جبران بکند تعديات و  اميدی باقی نگذاشته
است ما داعی  کار را نکرده است بنابراين حاال که آن مظالمی که شاه سابق کرده

نداريم وبه نظر بنده چنين حقی نداريم که تا سه هزار تومان مجانأ بدهيم مثال سه 
است که آن را ندهيم آن اضافه چه گناهی  هزار و دويست تومان چه گناهی کرده

است؟ اغلب اينها خرده مالک هستند صدی شصت صدی پنجاه آن را بايد  کرده
کنيم شما اين را بهشان بدهيد پولی که داده شده  اين کاررا میبالعوض داد چرا ما 

شود که از جيب مردم اين مملکت  پس بگيريد ده ساله پانزده ساله واال نتيجه اين می
ام اين است که  دهيم و بيخود اينکار را ميکنيم بنابراين بنده عقيده اين پول را می

کند که اين پول را  کار غلط می کند دستمال نبنديم اساسأ دولت سری که درد نمی
دهد بمردم و غلط تر اين بود که در کميسيون دادگستری اين دو هزار تومان را  می

کردند سه هزارتومان بهتر اين است که اينکار را نکنيد ملکش را بدهيم پولش را 
 توانند درمدت پنجسال بدهند مدتش را زياد کنيد هم از مردم بگيريم تنها اگر نمی

کنم و هم فرمايشات  بنده هم فرمايشات آقای دشتی را تصديق می - دادگستری  وزير
آقای بهبهانی را و اينجور نظرهای مختلف و متضاد در اين باب در مجلس هست 
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وظيفه اش اين است که حتی  وقوت هم دارد دولت دراينجور موارد وظيفه اش چيست؟
بمردم رو به اعتدال ايجاد شده المقدور التيام بدهد و يک طوری بکند که هم نسبت 

باشد و هم عمالاين کار زودتر بگذرد البته در اليحه اول که ما آورديم مبلغ بيست 
هزارلایر هم نبود ولی نظر بمذاکراتی که در مجلس شورای ملی شد و صحبت هائی 
که در خارج شد اظهاراتی در اين باب شد که کامال منطق آقای دشتی دراين قيد 

خواهيم ارفاق را بحساب دولت بکنيم وميگويند که اين  هميشه میصحيح است 
است و بايد باو کمک بشود از پول د ولت اين هميشه جزء عادات ما است و  بيچاره

کنيم ولی خوب ما ديد يم که بايد اين دمل نشتر بخورد  اين نظر را همه جا اعمال می
ين پيشنهاد شد مطالعه شد باآقايان واين عمل بشود و ان کار خاتمه پيدا بکند وقتی که ا

مذاکره کرديم ديديم بهتر است راه حل قضيه باين صورت درآيد چنانکه در کميسيون 
هم مطالعه شد وبا ان پيشنهادات مختلفی که زياده از اين ميزان شده بود وجه جمعی 

ست ا ای که به مجلس شورای ملی داده شده که پيدا شد همين بود که بصورت اين اليحه
درآمد که بيست هزار لایر بود وبعد سی هزار لایر شد در صورتيکه عده زيادی از 

خوب . آقايان پنجاه هزار لایر هم پيشنهاد کرده بودند که هنوز هم وجود خارجی دارد
بعد ازحرفهای زيادی که زده شد و استداللهای زيادی که شد و جهات مختلفی که در 

ديم طرفين باينکه اين مبلغ باشد بنده که قبول کردم نظر گرفته شد باالخره توافق کر
بعد ازمذاکره با دولت نه فقط از لحاظ اين بود که خوب بايد واقعأ ارفاقی يشود نه 
برای قبول اين منطق بلکه منطق ديگری هم داشت و آن اين بود که اينها يک منافعی 

بايد ملکشانرا داد و هم داشتند چنانکه مالحظه ميفرمائيد آقای دشتی فرمودند که 
خواهند بدهند آقای بهبهانی  ديگران هم گفتند که مطابق قانون مد نی ملکشان راکه می
خواهند بدهند منافع هم منافع  پشت همين تريبون مکرر فرمودند که ملکشان را که می

ملک است و بايد بهشان داد و ما هم که برای پرداخت منافع دچار اشکاالت زيادی 
مديم همه مطالب را روی هم ريختيم و مطلب را باين صورت در آورديم شديم آ می

خوب مطلب سرمنافع گذشته بودو اين هم منطق داشت بی منطق هم نبود از روی اين 
منطق بود که ما موافقت کرديم و کميسيون اين مصلحت را رعايت کرد اين بود که 
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کنم که عيبی هم  و تصور می باتوافق نظر دولت و کميسيون اين پيشنهاد به مجلس آمد
نداشته باشد اما البته اختيار همين هم با مجلس شورای ملی است اگر اکثريت آقايان 

کنند باينکه قيمت اين امالک باقساط چندين ساله گرفته شود واين سی  موافقت می
پذيرم ولی اينکه ما موافقت کرديم  هزار لایر هم داده شود بنده هم با کمال ميل می

ی اين بود که هيچ منطقی درکارنبود اين منطق بجای خودش حکيمانه وصحيح برا
است ان سی هزار ريالی که آقا راحع به بند الف تذکر دادند اين راجع بامالک 
مغصوبه بود منافع امالک غصب شده ايست که هيچگونه عوض بآنها داده نشده 

نها خارج بوده خوب يک امالکی ازيک اشخاصی گرفته شده ومدتی هم ازدست ا
فرمودند که اوالدش چطور است و زنش چطور و به چه  همين االن آقای بهبهانی می

خواهند بهش بدهند يک چيزی هم باو بدهند  وضعی گرفتار است و اين ملک را که می
که بتوانند اساس کارخودش رافراهم کند دولت هم نظرباينکه يک ميزان معتدلی 

د راقبول کرد حاالهم موافقت دارد برای اينکه عرض ارفاق بآنها بکند اين پيشنها
کنم اگر آنهائی که استحقاق دارند بهشان کمک بشود مثل اين است که در واقع  می

بخود دولت کمک شده اينها سرچشمه عايدات مملکت هستند ما بايد کاری بکنيم که 
ه که زياد شد اسباب افراد مملکت بنيه پرداخت پيدا کنند عايدات انها که زياد شد بينه آن

شود اما اينکه فرمودند سه هزارو دويست  آبادی کشور و عمران خزانه مملکت می
کنم سه هزار تومان و پنج دينار را خوب  است بنده عرض می تومان چه گناهی کرده

گويم گناهی  است بنده نمی فرمودند خيلی روشن تر بود بلی اين گناهی نکرده بود می
که يک حدنصابی را در هر مورد بطور کلی قائل بشويم ديگر  است ولی وقتی کرده

شود داد البته ان  شود در نظرگرفت ما گفتيم تا اين ميزان می باال و پائينش را نمی
شد خوب تر بود  کسی که سه هزار تومان و ده ريالی است اگر آن هم بهش داده می

قاقشان خيلی بيشتر باشد ها اشخاصی هم باشند که استح حاال ممکن است بين باالتری
اما قاعده و اصل اقتضا دارد برای اينکه در اينجور موارد يک حد نصاب معينی باشد 
و در اين قانون تنها نيست بلکه هزاران موارد ديگری از قوانين ما و قوانين دنيا 
وجود دارد پس بطوريکه مالحظه ميفرمائيد دولت بانهايت دقت هم اظهارات و 
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نمايندگان محترم را در نظر گرفته و توجه کرده وهم اظهاراتی که در  تذکرات آقايان
است پيدا کند که اين مطلب زودتر حل شود  خارج بوده و راه عملی قضيه را خواسته

است اين است که اين  چيزی که بيش از همه دولت و مجلس را بايد متوجه کند وکرده
دم معلوم شود واين اشخاص که غائله را خاتمه بدهند بطوری که زودتر تکليف مر

خودشان را دارای حقوقی در اين امالک ميدانند اگر حقی دارند بهشان داده شود اگر 
حقی هم ندارند بهشان گفته شود آقاتو حق نداری فالن آدم ذيحق است اين را بايد توجه 

شود و آيا اين پيشنهاد خرج است يا چيز ديگری  نيم حاال از چه محل پول داده می
است و يک مطالبی است که درجای خودش ازنظر فرم و   است اينها در واقع فرماليته

کار صحيح است اما برای حل اين مطلب که يک اهميت خاصی دارد چندان نبايد 
کنم که اگر آقايان نمايندگان محترم توجه بفرمايند  مورد مالحظه باشد بنده تصور می

ه وبا نظر اعتدال حل شود يک قد م بزرگی باينکه مطلب رويهمرفته بطورکلی عادالن
 »...ايم ما پيشرفت کرده

 )مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد(
  بيات - نائب رئيس مجلس شوراى ملى
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  توضيحات و مآخذ 
  

آنچه . خاتمه می يابد» فساد و غارت در دوران پهلوی اول « دراين فصل مجموعه 
سلسله «کارگزاران وسرسپردگان رژيم استبدادی  شايان ذکراست هشداربه شما

،  به شما "پاسداران"و به شما  نيروهای سرکوبگرسپاه » روحانيت شيعه ايران
روحانيون و بنيادهای مذهبی و به شما بخشی از مردم  توجيه گر آلودگی خود به فساد 

دن حقوق و چپاول در ايران، با تمام آگاهی در دزدی وغارت اموال ملت وپايمال کر
ملی وپيش خورکردن هستی ايرانزمين با اين رژيم جنايتکار، فساد گستر و خيانتکار 
همکاری و شرکت فعال داريد و گوی سبقت را در سرکوب مردم واستعدادهای 
انسانی وغارت و تاراج ثروت ملی ايران از دوران پهلويها ربوده ايد و دراعمال 

مذهبيتان که بنگری با دوران رژيم گذشته زشت و ددمنشانه تان، درسالوسبازيهای 
قابل مقايسه نيست، شما هيچوقت نخواستيد ونمی خواهيد ازتاريخ اجتماعی وسياسی 
ايران وجهان درس عبرت بگيريد وبه تکرارهمچنان روش و تجارب مخرب و 
ويرانگرگذشتگان را ادامه می دهيد و به شما تشنگان قدرت و پيروان تزويرو ريای  

دکامه که بازار داللی و سوداگری و اقتصاد مصرف محوری را بنفع رژيم خو
بيگانگان توسعه و گسترش داده ايد، ازخيزش و قيام اين ملت برعليه ظلم و ستم 

  !بترسيد که آنوقت پشيمانی شما خيلی ديرخواهد بود
بياد شما می آورم ارسالن خلعتبري وکيل ورثه سردار اسعد، بعد   

ط و تبعيد  رضاخان، در دادگاه در پاسخ به سخنان احمد با سقو١٣٢٠ازشهريور
» وکيل تسخيری پزشک احمدی و مختاری رييس زندان قصرتهران « کسروی 

  :گفت
شما مي گوئيد، يك حكومت ديكتاتوري يا قلدري با اصل اولدورم و بولدورم دراين « 

برخالف  مملكت تأسيس شد، و همه اختيارات را بدست گرفت، و همه را مجبورنمود
ميل و اراده آزاد خود، مرتكب اعمال زشت خالف قانوني شوند و از آن جمله، 
اشخاص مورد تعقيب هستند كه اراده آزاد نداشتند و چون مطيع آن حكومت بودند، 
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و چون ديگران مجازات نشده اند، آنها نبايد . آنها هم يك جزئي از آن كل هستند
ستند كه وقتي خود آنها در دوره پنجم به وكالي مجلس مگرنمي دان. مجازات شوند

زورانتخاب شدند در دوره ششم ممكن است اشخاص ديگري به زورانتخاب شوند؟ 
چرا، مي دانستند، اما به تصور اينكه هرقدر تملق بگويند، نزديكترخواهند شد، و اگربا 

توري آن رژيم كار كنند، هميشه درآن دستگاه سمتي خواهند داشت، مملكت را به ديكتا
بعضي هاشان در ازاء پول، بعضي ديگردر ازاء مقام وكالت و وزارت . فروختند

وغيره، وديديد، كه تا به آخر، روي آن تخته هاي تابوت در گورستان آن روز 
  ».بهارستان، برقرار ماندند

فساد و غارت  در دوران  « در بارۀ  بدينرو، قبل از اينکه ادامۀ مذاکرات مجلس
در اختيارشما خوانندگان ارجمند قرار بدهم، بعنوان  نمونه پروندۀ   را»  پهلوی اول

سايت انقالب اسالمی در « يکی از آقازاده های رژيم مافيائی از دو منبع مختلف 
خوانده ام را در زيرمی آورم که  ١٣٩٣که در مهر ماه » سايت دانا« و » هجرت

ارگزاران رژيم منحوس و چگونه به روش ها و راههای مختلف؛ سران، مسئولين و ک
فاسد سلسلۀ روحانيت شيعه ايران در طول بيش از سه دهه تاکنون، هستی مردم ايران 

  .  را بخاطر منافع شخصی خود به تاراج می دهند
��

پرونده پر فسادو پر رشوه قرارداد کرسنت که ايران را بدون هيچ نفعی 
  می کند ميليارد دالری نيز ٣۵وادار به پرداخت جريمه و خسارت 
  

نشريه ما در تمامی مراحل پرونده کرسنت بطور : نقالب اسالمی در هجرتسايت ا
اکنون نيزبرای اطالع دقيق . مرتب مردم را در جريان حقايق اين پرونده قرارداده است

 :خوانندگان پرونده قرارداد کرسنت را از ابتدا تا مرحله کنونی نقل ميکنيم
آغاز و در نهايت اين مذاكرات به  ١٩٩٧رات از سال مذاكرات فروش گاز ايران به اما
منجر و در زمان بيژن نامدار زنگنه ) ١٣٨١( ٢٠٠١امضای قرارداد كرسنت در سال 

 .وزير نفت دولت اصالحات آقای خاتمی امضا شد
ای از ميدان سلمان به امارات، مقرر شد  بر اساس مفاد اين قرارداد، با ساخت خط لوله 

ميليون  ٥٠٠دان نفتی سلمان از مخزن مشترك با ابوظبی به ميزان گازهای همراه مي
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 فوت مكعب در روز به اين كشور صادر شود
توليدی ) فرآوری نشده(شد گاز ترش  براساس مذاکرات انجام شده، ايران متعهد می

ميالدی به امارات  ٢٠٠۵سال و از آغاز سال  ٢۵ميدان گازی سلمان را به مدت 
ميليون مترمکعب گاز  ۵٠٠حجم صادرات هم قرار بود از . ندمتحده عربی صادر ک

ساله  ٢۵درطول دوره . ميليون مترمکعب در روز برسد ٨٠٠آغاز شود و به تدريج به 
حدود يک (درصد  ٢٠تا  ١۶اين قرارداد، درآمد ايران از فروش گاز به کرسنت بين 

 شد اله میس ٢۵بهای گاز قرارداد ايران با ترکيه در دوره مشابه ) پنجم
سال تخفيفی هنگفت به امارات داده شده است دراين  ٧در مرحله اول بمدت - الف

 شود دالر با ايران حساب می ١٨مرحله، قيمت گاز معادل هربشکه نفت، 
سال بطول ميانجامد قيمت گاز، با ايران، معادل هربشکه  ١٨و در مرحله دوم که  - ب

 شود دالر حساب می ٤٠نفت 
طبيعی بعنوان جايگزين سوخت های فسيلی جامد و مايع خاصه نفت و گرچه قيمت گاز 

بعنوان سوخت پاک ،در مقصد براساس عوامل مختلفی تعيين ميگردد و به همين دليل 
چگونگی و عوامل مؤثر در تعيين آن از پيچيدگی فراوانی برخوردار بوده و در هر 

    ً                 طالحا  بدان قيمت منطقه منطقه و هر شرايطی قيمت خاص خود را پيدا می کند که اص
 .ای گاز می گويند

اما تعيين قيمت گاز به توانايی اقتصادی وسياسی کشورهای دارای گاز و نيز قدرت ان 
  .کشور در چانه زنی و نقش قدرت سياست ان نيز دارد

 
 :اشکاالت و ابهامات موجودر در اصل قرارداد● 
  

های جنبی آن و نيز اسناد و مدارك  هنام ها و توافق بررسی مفاد قرارداد اصلی، الحاقيه
به آن، حاكي از وجود ابهامات و شرايط غير   مرتبط با قرارداد و مذاكرات راجع

المللی در زمينه  هايي قراردادهای بين متعارفي است كه با اصول و مقررات و رويه
ي فروش گاز سازگاري نداشته و مغاير با منافع و مصالح عمومي است؛ تا حدي كه مبان

ای سست و متزلزل ميكند و آن را به قراردادی تبديل  اين قرارداد را تا حد قابل مالحظه
عالوه بر ان . شود كند كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملی كشور می می
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 .پرداخت و گرفتن رشوه در اين قرارداد نقش بسزايی داشته است
علي ايزدی معاون اجرايی ،، مهندس دمحم٨٥ارديبهشت  ١٢به گزارش ايسنا سه شنبه 

بيني حاصل از فروش  امور دولت مجمع متخصصين ايران، درباره درآمد قابل پيش
براساس بهای تعيين شده و فرمول افزايش قيمت، درآمد : گاز در اين قرارداد گفت

ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين شرح است كه قيمت گاز 
دالر  ١٧٫٥سنت معادل هر هزار مترمكعب  ٥٠هر يك فوت مكعبتحويلی ثابت و 
  تعيين شده است

 
  :در آمد فرضی ايران از کل قرار داد ●
 

ميليون  ٣٤٠بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعا از حدود 
يش دالر تجاوز نخواهد كرد و از سال هشتم قرارداد، بهای گاز تحويلی به ميزان افزا

قيمت نفت افزايش خواهد يافت و با برآوردهاي به عمل آمده، كل درآمد ايران از محل 
 ٤٫٥ساله بسته به قيمت نفت خام بين دو تا  ٢٥اجراي اين قرارداد در طول دوره 

شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ . شود ميليارد دالر برآورد مي
ليات حفاری احداث سكوهاي موردنياز و احداث خط لوله ميليون دالر براي عم ٦٠٠

گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي  انتقال گاز سرمايه
اجراي قرارداد عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد، زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز 

نقش اين شركت را در كل توان  آبي ايران با امارات بر عهده طرف ايرانی است و می
حال اين . بخش عملياتی موضوع قرارداد عمدتا به عنوان واسطه يا دالل تعريف كرد

سئوال ايجاد ميشود كه شركت كرسنت چرا و چگونه به عنوان طرف قرارداد شركت 
ملی نفت ايران براي فروش گاز به امارات متحده عربی انتخاب شد و چرا به جاي عقد 

تي كه فقط نقش داللي ايفا كرده است مستقيما با دولت امارات يا قرارداد با شرك
 هاي دولتي امارات معامله انجام نشد؟ شركت

های دولتی  اطالعات ديگری در دست است كه برخي شركت: ايزدي معتقد است
درصد بيش از بهاي قرارداد  ٤٠تا  ٣٠امارات خواهان خريد گاز به قيمتی حدود 

  .ملی نفت ايران هنوز حاضر به عقد قرارداد با آنها نشده استكرسنت بودند كه شركت 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩٨                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 
  :بهای فروش گاز به کرسنت ارزانترين قيمت در قرارداد های گازی● 
 

ترين قيمت  ای ارزان بدون ترديد بهای گاز قرارداد كرسنت به نحو غير قابل مالحظه
قراردادهای گاز در قراردادهای ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و 

فروش گاز در بازارهاي جهانی است و مروری بر قيمت گاز در قراردادهای ايران، 
  :كند منطقه و جهان اين واقعيت را نمايان می

 
  :نقش رشوه در انعقاد ارزانترين قرار داد گازی● 
 

بهاي گاز . ساله اقدام به فروش گاز به تركيه كرده است ٢٥ايران طي يك قرارداد 
دالر بابت هر يك  ١٨ه به تركيه در اين قرارداد بر مبناي قيمت هر بشكه فروخته شد

دالر است؛ حال آن كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر  ٨٤هزار مترمكعب گاز 
دالر است؛ يعني قيمت گاز در قرارداد  ١٧٫٥دالر  ١٨مبناي قيمت هر بشكه نفت 

از حيث كل درآمد ايران در . درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است ٢٠كرسنت فقط 
ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله  ٢٥طول 

 ٢٥دهد؛ چنانكه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول  چشمگيري را نشان مي
ميليارد دالر و از قرارداد تركيه بر  ٢٫٢٢٧دالر  ١٨سال بر مبناي نفت هر بشكه 

 ميليارد دالر خواهد بود ١٠٫٩٥همين مبنا 
ميليارد دالرکمتر از قرار داد با ترکيه  ٨يعنی بهای گاز در قرار داد کرسنت بيش از 

در واقع شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات . برای ايران در امد خواهد داشت
ست؛ حال برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده ا ٢تا  ١٫٥داللي حدود 

آن كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيما با دولت امارات منعقد 
 رسيد شد، سود شش ميليارد دالري كرسنت به ايران مي مي

الزم به تذکر است که در قرارداد فروش گاز روسيه به : انقالب اسالمی در هجرت 
 ١٤دالر يعني حدود  ٢٣٠روپا اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به ا

 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است
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دمحم رضا رحيمی رييس . بمب خبری ترکيد ٨٤روز دهم بهمن سال ١١درساعت      
وقت ديوان محاسبات کنفرانس خبری ترتيب داد، پرده از فساد در اين قرار داد برداشت 

گذشته بود اما هنوز گازی » کرسنت«اد سه سال از امضای قرارد. وافشاگری کرد
فساد . رحيمی اين قرارداد را بزرگترين مصداق فساد اقتصادی دانست. صادر نشده بود

 .اقتصادی به خاطر پرداخت رشوه و داللی برای عقد قرارداد
رحيمی که بعد از رياست ديوان محاسبات به معاون اولی احمدی نژاد ترفيع مقام يافت 

ها گروهی عمل  به ميان نياورد و فقط به اين نکته اکتفا کرد که آن نامی از مفسدان
بگذريم که خود وی پرونده عظيمی نيز ( توانيم با آن گروه برخورد کنيم کنند اما نمی می

  ).در فساد دارد 
 
  :حاصل بازداشت گسترده ولی بی ●
 

ن بخش منابع خبری از بازداشت گسترده برخی فعالي ٨٦در اوايل ارديبهشت ماه 
اکثر . خصوصی در حوزه نفت و گاز و حسين رضايی رئيس دفتر زنگنه خبر دادند

اين افراد از سرمايه گذاران و فعاالن بخش خصوصی در انرژی بودند که روابط موثر 
و مناسبی با طرف های خارجی و سرمايه گذاران غير ايرانی داشتند و در بسياری از 

يی وارد کشور کنند و  شدند تا سرمايه رکت ها میمواقع رابط بين دولتی ها و اين ش
 .رسد نفر می ١١شد تعداد اين فعالين اقتصادی به  گفته می. قراردادی را اجرايی کنند

ميليون  ٣نيز رحيمی از دستگيری فردی به اتهام دريافت رشوه  ٨۶مردادماه سال 
ه فرد رحيمی عنوان داشت ک. دالری در جريان عقد قرارداد کرسنت خبر داد

  .دستگيرشده به تخلف خود اعتراف کرده است
 
  :نقش مهدی هاشمی فرزند رفسنجانی در گرفتن رشوه  ●
 

ميليون دالر توسط عباس يزدان پناه  ٦٠اعتراف به دريافت يک قلم رشوه به مبلغ 
 :است ای که مهدی هاشمی ستانده ميليون دالر رشوه ٨٥يزدی مفقوداالثر و

در اين داللی، . دالل اصلی قرارداد مهدی هاشمی بود:رتانقالب اسالمی در هج   
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در شرکت ملی نفت نيز . حال، پوشش او بود عباس يزدان پناه يزدی، دستيار و در همان
او نيز دستيارانی داشت که جملگی احضار و توقيف . همدستی بنام علی ترقی جاه بود

 .شدند
ری علی اکبر هاشمی رفسنجانی جمهو و در رياست ٧٠پناه در اوايل دهه  عباس يزدان

سال زندان  ٨در يک پرونده جاسوسی صنعتی دستگير و با رعايت علل مخففه، به 
و کار . رود شود و به انگلستان می شود، با اعمال نفوذ، او از زندان آزاد می محکوم می

در يک . گيرد دستياری مهدی هاشمی در داللی معامالت نفت و گاز را برعهده می
يابد و خود را با  فرانس از محل شرکت کرسنت، او در دادگاه الهه حضور میويدئوکن

شود و مقامات انگليسی و  بعد ناپديد می. يابد سئوالهای طرف ايرانی مواجه می
های امنيتی جمهوری اسالمی  کنند او را گروه ضربت دستگاه اش ادعا می خانواده
 !است ربوده

ا دادگاه الهه، به رشوه ستانی بابت به امضاء پناه در ويدئوکنفرانس ب عباس يزدان
ميليون  ۶٠در يک مورد، يک قلم : گويد کند و می رساندن قراردادهای نفتی اعتراف می

جاه نيز گرچه حاضر به شرکت در دادگاه الهه نشد  علی ترقی. است دالر رشوه گرفته
ضور در دادگاه اما تعدادی از نزديکان او از جمله منشی دفتر لندن ترقی جاه با ح

. ها را گفتند درباره مراودات فسادآلود او با حميد جعفر ، رئيس شرکت کرسنت، گفتنی
مهدی هاشمی، بابت به امضاء : اما مدير اسبق روزنامه ايران، در دادگاه، گفته بود

 .است ميليون دالر رشوه گرفته ٨٥رساندن قرارداد کرسنت، 
سترده حميد جعفر رئيس شرکت کرسنت و حتی اسناد مربوط به مراوده مالی گ   

 دالالن پرونده از بانک انگليسی استاندارد چارتر به دست آمده اند
اين پرونده چنانچه در ذيل از قول زنگنه وزير نفت دوران خاتمی و روحانی ميخوانيد 

  !داشت) رشوه گير (هللا دو دالل و يک آيت
 

 :نقش بيژن زنگنه در اين قرارداد● 
  

و از جايگاه دبير شورای عالی  ٨١اينکه آقای روحانی در آذرماه سال  جالب توجه
ای خطاب به آقای خاتمی رئيس جمهور وقت به عملکرد بيژن  امنيت ملی با ارسال نامه
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زنگنه، وزير نفت کابينه اصالحات به شدت اعتراض کرده و اقدام او در انعقاد قرارداد 
دانسته و اين » واسطه«و از طريق  را بيرون از چارچوب قانون» کرسنت«نفتی 

روحانی .قرارداد را دارای آثار منفی فراوان برای جمهوری اسالمی ايران دانسته بود
عقد قرارداد «تأکيد کرد که ) خاتمی(ای به رئيس جمهور وقت  ضمن نامه ٨١در سال 

طوالنی گاز با شرکتی غير معتبر که بنابر گزارشات دريافتی از وزارت نفت طی 
های گذشته عملکردی ضعيف و توأم با ناديده گرفتن حقوق ايران در ارتباط با  لسا

ميدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که ساليان دراز گرفتار آن خواهيم 
شرايط بازار موجب گشته که قيمت و شرايط «: روحانی همان زمان معتقد بود» .بود

روحانی » .نطقه بسيار پايين و غيرمطلوب باشدقراردادی مذاکره شده در مقايسه با م
      ً احتماال  ] با پيگيری شخص زنگنه[در آن نامه با هشدار درباره اينکه قرارداد کرسنت 

آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هيچ منفعت سياسی 
ی از وزير نفت نيز در پی نخواهد داشت، تأکيد کرده بود از حدود يک سال پيش سؤاالت

درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی ) زنگنه(
کند قرارداد مذکور از طريق  روحانی در اين نامه تصريح می. دريافت نشده است

 .ها و عدم ارتباط مستقيم دولتی با يک شرکت غيرمعتبر به امضا رسيده است واسطه
اد ها را به شخص زنگنه در انعقاد قرار داد کرسنت در حالی که خود سخت ترين انتق

داشت با تشکيل کابينه حکومت يازدهم، روحانی زنگنه، وزير نفتی که مسوول امضای 
که  طرفه اين! اين قرارداد در گذشته بود را بر مسند وزارت نفت در کابينه خود نشاند

از شرکت کرسنت  الدين جوادی را که از متهمان به گرفتن رشوه بيژن زنگنه رکن
در زمان انعقاد قرارداد، وی . است است، هم اکنون، رئيس شرکت ملی نفت ايران کرده

با نصب او، شرکت کرسنت مدعی است که فسادی . است رئيس شرکت گاز ايران بوده
ميليارد دالر خسارت  ١بدين سو، ساالنه  ٢٠٠٥درکار نبوده و از ايران، از سال 

 کند مطالبه می
گزارش بازرسی را انتشار داده است که مربوط ) ٩٣فروردين  ١٢(ز مشرق نيو

در آن، بدون هيچ توضيحی، به نحوه . قرارداد کرسنت  شود به روند تصويب الحاقيه می
 رشوه خواری در اين قرار داد پرداخته شده است

گردد اعتبار  قرارداد کرسنت شرکت خريدار گاز متعهد می ٥به موجب الحاقيه شماره 
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ناد تضمينی به مبلغ چهل ميليون دالر و يک نامه تضمين پرداخت وجه گاز ظرف اس
سپتامبر  ١٧مهلت ارائه تا . ارائه نمايد ٥مدت شش ماه از تاريخ انعقاد الحاقيه شماره 

مجاز به فسخ ) شرکت ملی نفت ايران(صورت فروشنده  در غير اين. بوده است ٢٠٠٣
بنابراين، امکان . شود ها مربوطه نمی رائه تضمينکرسنت قادر به ا. قرارداد بوده است

 .است فسخ قرارداد وجود داشته
آقای جوادی مديرعامل شرکت ملی صادرات گاز به توصيه تلفنی آقای زنگنه مهلت    

کند  روز زنگنه انکار می فردای آن . کند ارائه مدارک را به مدت سه هفته کتبا تمديد می
شود اما  ام و لذا تمديد انجام نمی گويد اشتباه کرده يرد و میگ اش را پس می و جوادی نامه

 .شود در عمل زمينه تمديد آن فراهم می
شود  های داللی شروع می شود و رايزنی ماند و تصميمی گرفته نمی اين قضيه قفل می   

اين قرارداد دو دالل و يک : گويد زنگنه می. که نقطه شروع فساد در قرارداد است
 - ١فرزند ايشان به نام حسين که بابت دو کار پول گرفته [...] يعنی آقای (داشت هللا  آيت

زند  که در همان جلسه به آقای زنگنه تلفن می[...] بردن حميد جعفر به مالقات آقای 
دهد  می[...] ميليون تومان به حسين  ٣٠جاه مبلغ حدود  ترقی - ٢برای حل کار ايشان 

جاه در واواک،  که در پرونده ترقی) دهد را می[...] هللا  که ترتيب مالقات جعفر با آيت
 .اقارير وی موجود است

دهد که آقای نوبخت  ميليون تومان به آقای نوبخت می ٦٠حدود : جاه کار ديگر ترقی   
در مقابل آن . به حساب اعتدال و توسعه ريخته و اقارير وی نيز در پرونده موجود است

 .قراردادی را فسخ نکند به آقای زنگنه زنگ زده که
. جاه را در اعمال نفوذ و تمديد قرارداد  های ترقی کند توانمندی اين اقدامات اثبات می   

بند تنظيم  ٩جاه و حميد جعفر در  ای بين ترقی توافقنامه) ماه مه( ١٧/٥/٢٠٠٤در تاريخ 
شود که  مقرر می): ٢a(به موجب بند يک آن : TERMSHEETشود تحت عنوان  می

يک ديدار خصوصی بين ) PISاز طريق شرکت (جاه  آقای ترقی ٢٠٠٤مه  ٣٠قبل از 
ترتيب دهد تا تمام مسائل مربوط به قرارداد کرسنت حل و فصل ) وزير(جعفر و زنگنه 

 .شود



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٠٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

نفت برگزار می  در محل وزارت) ٦/٣/٨٣چهارشنبه ( ٢٠٠٤مه  ٢٧جلسه در    
ميليون تومان  ٥٠قای زنگنه که مبلغ شود با هماهنگی حسين رضايی مسئول دفتر آ

در ديدار، آقای زنگنه به جعفر . نمايد جاه بابت تشکيل اين جلسه دريافت می از ترقی
گويد با آقای جوادی صحبت کنيد به او می گويم به زودی نهايی کند و دستور  می

 ٢cبند  که اين توافق داللی دو جانبه در. کند را صادر می ٦نهايی شدن الحاقيه شماره 
 .جاه و حميد جعفر بوده است بين ترقی

دارند که قرارداد فروش گاز در  طرفين مقرر می: ٦جمله مهم الحاقيه شماره    
و اين مبنای مطالبات ) يعنی قرارداد معتبر است. (باشد موقعيت و اعتبار مناسب می

 .ستباشد و اين دستور آقای زنگنه ا خسارت چندميلياردی کرسنت در داوری می
را پاراف  ٦بعد از اين آقای جعفر به لندن عزيمت نموده و آنجا الحاقيه شماره      
 ).روز جمعه ٨/٣/٨٣يعنی در تاريخ (نمايد  می

روز جمعه خطاب به آقای  ٨/٣/٨٣جوادی در يک يادداشت دست نويس به تاريخ 
را اجرا گويد دستور آقای زنگنه  ميرمعزی مديرعامل وقت شرکت ملی نفت ايران می

نويسد که امضای اين نامه را به  آقای زنگنه باالی نامه می[...]ما امضا بکنيم، . کردم
و آقای ميرمعزی مدعی بودند از لحاظ ) به آقای ميرمعزی(دانم  مصلحت شما نمی

 .کند پرستيژی به صالح آقای ميرمعزی نيست که امضا کند و آقای جوادی امضا می
 ٢در اين رابطه مبلغ . گردد شود و قرارداد ابطال نمی یهم عمال محقق م ٢cبند    

يک ميليون درهم . شود جاه واريز می ميليون دالر به شرح زير به حساب آقای ترقی
از حساب شخصی آقای حميد جعفر از بانک ) ميليون درهم٢يعنی (در دو فقره 

IBTF  ميليون درهم از حساب شرکت کرسنت نزد بانک٥و يک فقره به مبلغ 
هزار درهم از حساب آقای  ٧٥و دو فقره هر کدام به مبلغ ) دوبی( استاندارد چارتر 

ميليون  ٢معادل (حميد جعفر جمعا به مبلغ هفت ميليون و يکصد و پنجاه هزار درهم 
جاه نزد بانک استاندارد چارتر واريز و به منظور عدم  به حساب شخصی ترقی) دالر

 .رود جا و از بين می بانک استاندارد چارتر جابه رديابی کليه مستندات در بايگانی
شود که به ازای تحويل و جريان گاز هر  مقرر می> ترم شيت<ضمنا در بند آخر    
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جاه به صورت  سنت حق داللی به آقای ترقی ١٫٧٥يک هزار فوت گاز به مبلغ 
] ايراندر [جاه  ماهيانه پرداخت شود که به دليل افشای فساد و دستگيری آقای ترقی

 .اين بند عملی نشده است
حميد : بين آقای حميد جعفر و زنگنه آمده است ٦/٣/٨٣در صورتجلسه مذاکرات 

بسته به : هد آيا کار ديگری هست که انجام دهيم؟ زنگنه پاسخ می: کند جعفر سؤال می
  !شما است

 
 :ادامه مذاکرات با کرسنت در دولت نهم ●
  

برای افزايش قيمت قرار داد ادامه » کرسنت« دولت نهم به مذاکرات خود با شرکت
، وزيری هامانه از وزارت نفت رفت و غالمحسين نوذری  ٨٦در آبان ماه . داد

 .جانشين وی شد
: وی در آن مقطع در اين باره گفت. کرد نوذری فرآيند مذاکرات را هدايت می

ها بسياری از  هايم که در اين جلس های زيادی با مقامات اماراتی برگزار کرده نشست«
هايی نيز دست يافتيم اما چون به نقطه مطلوب نرسيديم،  بندی مسائل روشن و جمع

 ».هنوز قيمتی نهايی نشده است
يك خبرموثق حكايت ازآن دارد كه «: نوشت ٨٧شهريور ١٩حسين شريعتمداری در

  امروز ١٢واردتهران شده وقراراست ساعت »كرسنت«مديرعامل شركت اماراتی
 ».قرارداد جديد خريد گازازايران را نهايی كند! ی با حضور وزيركشوردرجلسه ا

وزيرکشور در آن زمان علی کردان بود، کردان از دوستان نزديک دمحم رضا رحيمی 
 ..اش بود کردان درگير پرونده مشهور به مدرک تحصيلی تقلبی. شد محسوب می

ای را به علی کردان،  ابقهس ای در کيهان، اتهامات بی حسين شريعتمداری در سرمقاله
تر رياست ديوان  جمهور که پيش ، معاون حقوقی و پارلمانی رئيس و دمحمرضا رحيمی

  .گيری را مطرح کرد رشوه» احتمال«محاسبات را برعهده داشت، وارد و 
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و ابطال ان توسط کميسيون اصل نود مجلس  ٩٠قرارداد جديد با کرسنت در سال  ●

  :نظام
 

ها اعالم کرد ايران و شرکت کرسنت برای  يکی از خبرگزاری٩٠فروردين  ٢٢در 
اما ساعتی بعد سخنگوی کميسيون . اصالح قرارداد گازی به توافق رسيده اند

با  ٨١قراردادی که در سال . شد» کرسنت«مجلس خواستار ابطال قرارداد  ٩٠اصل
جنجالی  توسط دمحم رضا رحيمی به ٨٤طرف اماراتی منعقد شد اما در اواخر سال 

 .پايان مبدل گشت بی
وخبرگزاری مهر از توافق جديد ايران و شرکت کرسنت برای انتقال گاز به امارات 

بر اساس توافق صورت گرفته قيمت پيشنهادی ايران برای صادرات گاز . خبر داد
برابر گاز قطر بوده که بدون هيچ گونه پيش  ٥باالترين نرخ در خليج فارس و 

 .يد پذيرفته شده استشرطی اين قيمت جد
با اشاره به توافق با دولت جمهوری اسالمی ايران برای » کرسنت پتروليوم«شرکت 

واردات گاز طبيعی، اعالم کرد که از حدود يکسال گذشته با هدف اصالح قرارداد 
 ..کرسنت دور جديد مذاکرات گازی بين دو طرف آغاز شد
در گفت و گو با  ٩٠اصلساعتی پس از انتشار اين خبر سخنگوی کميسيون 
االسالم حسين اسالمی  حجت. خبرگزاری فارس خواهان ابطال قرارداد کرسنت شد

: نماينده مردم ساوه با اشاره به تحقيقات اين کميسيون درباره قرار داد مذکور گفت
                                    ً        بندی رسيد كه ماهيت اين قرارداد اساسا  به نفع  به اين جمع ٩٠     ً             اخيرا  كميسيون اصل «

  .می نيستجمهوری اسال
 
ميليارد دالرخسارت و غرامتی که ايران در صورت محکوم شدن در داد ٣٥مبلغ  ●

  :گاه الهه بايد بطرف اماراتی بپردازد
از زمانی که امارتی ها از ايران به داد گاه الهه به خاطر لغو يک طرفه قرارداد 

کرسنت و  پی گيری پرونده.شکايت برده اند ،نظام واليت فقيه بر سر دوراهی است 
بررسی نقش زنگنه و مسئوليت وی در انعقاد اين قرارداد و نيز نقش ساير دالالن و 
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ميليارد دالر غرامت  ٣٥تا  ٨ها و فرزندانشان در رشوه ستانی يا پرداخت " ايت هللا"
در واقع هزينه عدم پی گيری پرونده زنگنه چندين برابر عايدی توافقنامه .به امارات

 .اشت ژنو هزينه خواهد د
عليرضا زاکانی رئيس کميته پيگيری قراردادهای نفتی مجلس گفته بود که پرونده 

با موضوع فساد در حال رسيدگی است وايران در اثبات فساد در "کرسنت در الهه 
المللی الهه عملکرد موفقيت  قرارداد کرسنت در دو گام اول داوری در ديوان بين

 ٣۵تا  ٨دولت بايد بين "محکوم شدن،  با اين حال در صورت.آميزی داشته است
ميليارد دالر  ٨تا  ٧ميليارد دالر خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند که 

 ."سال بايد گاز تحويل دهد ٢۵از اين رقم ضرر ديرکرد است و ايران برای 
ما به شدت پيگير : به گزارش فارس عليرضا زاکانی در شبکه خبر اظهارداشت

سه جانبه بين نمايندگان مجلس، شورای عالی امنيت ملی و وزارت برگزاری جلسه 
ايم تا درباره محتوای اليحه ارسالی ايران برای گام سوم داوری کرسنت به  نفت بوده

 .نتيجه مطلوب برسيم اما اين جلسه تاکنون دوبار لغو شده و برگزار نشده است
ر با آقای الريجانی ديدار من در طول اين هفته و هفته گذشته چندين با: وی افزود

اند من دو بار با آقای شمخانی دبير شورای عالی امنيت  کردم و آقای الريجانی گفته
  .ملی برای برگزاری اين جلسه سه جانبه ديدار کردم

 
مکعب در روز، گاز ما در  فوت ميليون٦٠٠سالی که   هفت: خسارت ديگر ايران  ●

  :ميدان مشترک با امارات سوخته شد
 
عنوان فساد نفتی دولت خاتمی از آن  نژاد به ن قرارداد اگرچه در ابتدای دولت احمدیاي

» كرسنت«ياد شد اما نوذری، وزيرنفت دولت نهم در پاسخ به اين سوال که آيا 
نفع کشور است  بهتر است اينطور بگوييم که به: ها شده تاکيد کرد کاری قربانی سياسی

جانبه شود و  باشد و از اين تصميمات حمايت همه شود منسجم تصميماتی که اتخاذ می
سئوال من اين است که تکليف . از سوی ديگر تصميمات متناسب با زمان اتخاذ شود

مکعب در روز، گاز ما در ميدان مشترک با  فوت ميليون٦٠٠سالی که   اين هفت
ه گفته شود؟ ب ها گاز ترش همين ميدان را بردند، چه می امارات سوخته شد و اماراتی
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وی، چنانچه قرارداد اين ميدان هنوز پابرجا بود امروز برمبنای همان قرارداد 
بندی  ويژه در قيمت آن تجديدنظر کنيم چرا که در  توانستيم در شرايط قرارداد و به می

گيری  توان در مورد قيمت تصميم سال می از اين قرارداد تاکيد شده بود پس از هفت
از وضعيت فعلی نبود که بخش اعظم تاسيساتی که برای اين  آيا اين بهتر. جديد کرد

  قرارداد فراهم شده بود آسيب ديده است؟
 

  :دستور سکوت در باره قرارداد بدون توضيح علت● 
 

اين بدعتی است که برای اولين «: الياس نادران در تذکری به هيات رييسه می گويد
شود و تاکنون چنين کاری  یبار توسط هيأت رئيسه مجلس شورای اسالمی انجام م

آئين نامه، در صورت طرح سئوال توسط هرکدام  ٢٠٩براساس ماده . سابقه نداشته
از نمايندگان، وزرا بايد در صحن علنی مجلس حضور پيدا کنند و به سئواالت پاسخ 

ماه است که سئوال من درباره  ٨نزديک به . روز است ١٠بدهند و اين مهلت تنها 
است تا  اند که آقای رئيس دستور داده است و گفته يأت رئيسه ماندهبحث کرسنت در ه

شوم و  من هم منافع ملی را به اندازه بقيه دوستان متوجه می. اين سئوال مطرح نشود
درباره مرتبط نبودن بحث موضوع سئوال با اختيارات . دلسوز منافع ملی هستم

شود مسئول  طرح میوزير، تمام وزرا نسبت به موضوعی که در هيأت دولت م
 ».هستند و بايد جواب دهند

درباره به تعويق افتادن بحث سئوال « : است و علی الريجانی، رئيس مجلس گفته - 
بخاطر اينکه شورای عالی امنيت ملی وارد اين موضوع شده بود امکان ورود مجلس 

 .ای به دوستان گفتم به اين مسئله وجود نداشت و من اين مسئله را طی جلسه
امکان استيضاح آقای : در مجلس، وقتی رسايی گفت : انقالب اسالمی در هجرت

چون اگر ايشان استيضاح نشود طرف .زنگنه نيز بخاطر قرارداد کرسنت وجود دارد
مقابل اين قرارداد ادعا خواهد کرد که قرارداد کرسنت درست بوده و بعد ما بايد 

رارداد کرسنت لب به سخن بگشايد، جريمه هنگفت آن را بپردازيم وخواست در باره ق
علی الريجانی به او تذکر داد که بلحاظ اهميت استراتژيک مسئله، شورای عالی 

ترتيب مجلسی که قراربود  بدين. است درباره آن سخنی گفته نشود امنيت ملی خواسته
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علت سانسور نيز . شود باالتر از همه باشد، توسط شورای امنيت ملی سانسور می
است و هرگاه سخنی در باره قرارداد گفته  که شرکت قطری شکايت کردهاست  اين

است  حقيقت اين. است اما حقيقت جز اين. شود، شاکی از آن بسود خود استفاده می کند
دستيار او را » گم شدن«تواند رشوه ستانی مهدی هاشمی و ماجرای  که چون نمی

. اند وم کنند، دستور سکوت دادهبطور رسمی و علنی بازگويند و فساد قرارداد را معل
دانند که انقالب اسالمی، از زمان انعقاد قرارداد فسادآلود، آن را افشا  خوانندگان می

داند که اگر فساد محرز  مشغول تحقيق است و می ٩٠کميسيون اصل . است کرده
گذارد که حقوق  ساله جا برای ترديد نمی ٣٥اما تجربه . شود، قرار داد باطل است

شود و بسا ايران در دادگاه الهه  قربانی خورد و برد مافياهای حاکم بر کشور می ملی
  محکوم خواهد شد) است ميليارد دالر نيز برآورد شده ٣٠تا (به پرداخت ميلياردها 

 
نعمت زاده وزير صنعت ،معدن و تجارت خبر از صدور رای دادگاه الهه به ضرر  ●

  :ميليارد دالر جريمه ميدهد ١٨ايران و محکوميت ايران به پرداخت 
 

خرداد در مراسم توديع و معارفه دو رييس، در سازمان گسترش و نوسازی  ١١روز 
زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت حکومت روحانی، به  صنايع ايران، نعمت
نژاد با  پرداخت و با بازگويی ماجرای جلسه احمدی» کرسنت«بازخوانی ماجرای 

شاوران وی در حکومت دهم برای اصالح قرارداد وزير نفت و معاونان و م
های بسياری دارم، اما بارها شاهد  نژاد اختالف ديدگاه اگرچه با احمدی: کرسنت، گفت

بودم که وی بر توسعه روابط تجاری و حوزه انرژی با کشورهای همسايه تاکيد 
ا های دمحمرض کاری نيز که به دليل برخی ندانم» کرسنت«داشت، حتی قرارداد 

نژاد  رحيمی، معاون اول دولت گذشته با مشکالتی مواجه شد، بارها از سوی احمدی
نژاد به وزير نفت دستور داده بود  احمدی: وی اظهار کرد. مورد تاکيد واقع شده بود

. اينکه اين قرارداد متوقف شود را اصالح و اجرايی کند، نه» کرسنت«که قرارداد 
 :ی قرارداد کرسنت اشاره و خاطرنشان کردزاده به جريمه دادگاهی برا نعمت

را که به » کرسنت«ها، برگزاری دادگاه  باوجود اينکه بارها از طريق برخی کانال«
شد، عقب انداختم اما باالخره دادگاه ايران را به پرداخت  ضرر ايران تمام می
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روش ای از ف تنها ايران عايدی برهمين اساس، نه. ميليارددالر جريمه محکوم کرد١٨
 .ميليارددالر جريمه هم شد ١٨گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت 

روزها به آقای نژادحسينيان که معاون وزير نفت بود، دستور داده  آن: وی اظهار کرد
شد که قرارداد کرسنت را اصالح کند، اما اين کار انجام نشد، در حالی که بنده 

هر چند » . وم اما کشور منفعت ببردخاطر اين قرارداد به زندان بر حاضر بودم به
زاده وی را با اقای رهگذر معاون امور بين المللی  نژاد حسينيان معتقد است نعمت

زاده اشاره به صدور  شرکت ملی نفت اشتباه گرفته است اما نکته جالب سخنان نعمت
رای داد گاه الهه به ضرر ايران و نيز طعنه به مهدی هاشمی است که رشوه را تو 

رفتی ولی به علت مستهظر بودن به پشتيبانی پدرت هاشمی رفسنجانی به زندان گ
  !نرفتی 

 
تکذبيه روابط عمومی وزارت نفت درباره صدور رای داد گاه الهه و محرمانه  ●

  :تلقی کردن پرونده کرسنت
 

الهی مديرکل  ها و سايتهای خبری، اکبر نعمت زاده در رسانه در پی انتشار قول نعمت
متن اطالعيه . ای، اين خبر را تکذيب کرد عمومی وزارت نفت، در اطالعيهروابط 

 به اين شرح است
 بسمه تعالی

دبيران محترم سرويس های اقتصادی صدا و سيما خبر گزاری ها و روزنامه های 
 کثير االنتشار

 با سالم
ً                                                           احتراما  پيرو خبر مندرج در خبرگزاری مهر و برخی از مطبوعات با عنوان            
ميليارد دالری ايران در  ١٨محکوميت / ير صنعت دولت يازدهم افشاگری کردوز"

زاده، وزير  ، به بيان مطلبی به نقل از جناب آقای مهندس نعمت"پرونده کرسنت
محترم صنعت، معدن و تجارت در مورد قرارداد با شرکت کرسنت پرداخته شده که 

 :در اين راستا بيان توضيحات زير ضروری است
های ايشان  زاده، متن کامل و دقيق صحبت بر اظهارات جناب آقای مهندس نعمتبنا    
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در مورد قرارداد با شرکت کرسنت در روزنامه دنيای اقتصاد روز دوشنبه مورخ 
 .است منتشر شده ١٢/٣/٩٣
عمومی وزارت محترم صنعت، معدن و تجارت، نيز اعالم   همانگونه که روابط   

دادگاه باالخره ايران را "زاده به اين موضوع که  دس نعمتکرده اشاره جناب آقای مهن
متاسفانه طی هشت ماه و نيم که از   نادرست بوده" به پرداخت جريمه محکوم کرد
های دوستانه و همچنين  رغم درخواست گذرد، علی عمر دولت تدبير و اميد می

دولت  ها از جمله خبرگزاری مهر که از بودجه تذکرات مکرر، برخی از رسانه
کند، به ذکر اعداد نجومی به عنوان جريمه و يا خسارت به شرکت کرسنت  استفاده می

پايه و اساس، که آگاهانه و يا ناآگاهانه، خواسته يا  پردازند، بيان اين اعداد بی می
باشد و  شود، در تضاد با منافع ملی جمهوری اسالمی ايران می ناخواسته مطرح می

تذکر و درخواست بازهم از اين اقدامات خالف خود دست متاسفانه عليرغم بارها 
 ."دارند برنمی

الهی مدير کل روابط عمومی وزارت نفت اشاره  نعمت:انقالب اسالمی در هجرت 
نميکند چرا دولت خود از اعداد خسارات وارده به ايران پرده بر نميدارد و پيگيری 

د ولی از حق مردم بدانستن دان مطبوعات را در تضاد با منافع جمهوری اسالمی می
 !حقيقت غافل است 

وگو با  اللهی؛ مديرکل روابط عمومی وزارت نفت همچنين در گفت اکبر نعمت
های  خرداد در مورد صحت گفته ١٣خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنيم در 

زاده؛ وزير صنعت، معدن و تجارت مبنی بر محکوم شدن ايران به  دمحمرضا نعمت
زاده اعالم کرده موارد مطرح  آقای نعمت: در قرارداد کرسنت گفتپرداخت جريمه 

افزايی مديران و در يک     عنوان نمونه و مثال و جهت هماهنگی و هم شده را تنها به
وی با اشاره . جلسه داخلی مطرح کرده است و اطالعاتی از داوری اين پرونده ندارد

جارت در مورد قرارداد که موضوعيت ندارد وزارت صنعت، معدن و ت به اين
عهده شورای  گيری اين پرونده در حال حاضر به پی: کرسنت صحبت کند، گفت

 .امنيت ملی و وزارت نفت است
که تاکنون حکمی در اين زمينه صادر نشده است که مطابق  اللهی با تأکيد بر اين نعمت

. نی استروند صدور حکم داوری الهه طوال: آن چيزی ابالغ شده باشد، اظهار کرد
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کند که توانايی  های الزم اعالم می در ابتدا داوری الهه بعد از تحقيقات و بررسی
شود و در  ورود به اين پرونده را دارد يا نه، بعد از آن اظهار نظر اوليه ارائه می

 .ادامه مراحل بعدی نيز وجود دارد؛ به همين سادگی نيست
اين سؤال که آيا ايران اليحه  مديرکل روابط عمومی وزارت نفت در پاسخ به   

وزارت نفت اليحه دفاع خود از : دفاعيه را به داوری الهه ارسال کرده است، گفت
 .کيان جمهوری اسالمی ايران را تهيه و به داوری ارسال کرده است 

اليحه دفاعی ايران در پرونده قرارداد کرسنت با کمک و همکاری : وی افزود
گونه نبود که تنها  های مرتبط آماده شد و اين ها و ارگان مانمسئوالن نظام، نهادها، ساز

 .وزارت نفت در تهيه آن دخيل باشد 
اللهی در پاسخ به اين موضوع که نمايندگان مجلس شورای اسالمی از ارائه  نعمت

دانم شورای امنيت ملی اين  نمی: مند هستند، توضيح داد نشدن اين اليحه به مجلس گله
يار مجلس قرار داده است يا نه، اما با توجه به اينکه شورای امنيت اليحه را در اخت

تواند اين اليحه  ملی اعالم کرده اطالعات اين اليحه محرمانه است وزارت نفت نمی
را به نمايندگان مجلس بدهد، بهتر است که نمايندگان مجلس اين اليحه را از طريق 

  .شورای امنيت ملی دريافت کنند 
 
  :می در هجرت انقالب اسال ●
 

يکی از اصلی ترين وظايف نمايندگان مجلس نظارت بر قراردادهای دولتی و صيانت 
از حقوق ملی مردم ايران است، اما در نظام واليت فقيه که مجلس نشينان از مردم 

کنند و گوش بفرمانند، ورود به اين مقوالت نيز بر آنها ممنوع است،  نمايندگی نمی
و به اصطالح نمايندگان آنها از چنين پرونده که فسادی حال چرا نبايد مردم 

فرزندان هاشمی (اقتصادی است اطالع داشته باشند؟ زيرا امر بر دخالت آقازاده ها 
و گرفتن رشوه از سوی آنها برای امضای اين نوع قرادادهای ...) رفسنجانی و

ران يک راست بودن و يا نبودن محکوم شدن اي. ناقض حقوق ملی ايرانيان است
) از جمله مافيای هاشمی رفسنجانی(حرف است و تقدم مطلق خورد و برد مافياها 

نيز تقدم » نظام«اين خورد و بردها حتی بر وجود . بر حقوق ملی حرفی ديگراست
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بدين ترتيب، دو تقدم، يکی تقدم بقای نظام بر حقوق ملی و بسا بقای . اند جسته
اها بر بقای نظام و حقوق ملی مردم ايران، تا ايران و ديگری تقدم خورد و برد مافي

همانگونه که در باال ذکر شد مهدی .  کنون ميلياردها دالر خسارت ببار آورده است
. هاشمی ، فرزند هاشمی رفسنجانی يکی از متهمان رشوه گيری در اين پرونده است

اشت و اخيرا آقای يزدان پناه يکی از نزديکان و همکاران او که در اين پرونده نقش د
در دادگاه الهه که به اين پرونده رسيدگی می کردشهادت داده بود ، در دبی ناپديد شد 

ها، برای انعقاد  ستانی با ارائه مدارک رشوه. و بنا بر برخی خبر ها به قتل رسيده است
چون . القاعده، دادگاه نميتواند ايران را محکوم کند قرارداد کرسنت، به دادگاه، علی

هدی هاشمی در ميان است، ظاهرا وکالی ايران تا کنون از ارائه چنين مدارکی پای م
اگر خودداری نکرده بودند، از چه رو اين شخص و دستياران او . اند خودداری کرده

اند؟ مگر نه  اند؟ ازچه رو پرونده رامحرمانه کرده را تحت تعقيب قضائی قرارنداده
يرانيان و افکار عمومی دنيا از فساد بزرگ، ها و آگاهی ا انتشار مدارک رشوه ستانی

دارد حقوق مردم ايران را رعايت کند؟ مسئول  بسود ايران است و دادگاه را برآن می
 سوزد و خسارتی که ببار ميآورد کيست؟ از بين رفتن گازی که می

  نقالب اسالمی در هجرتسايت ا: منبع
  
  همه مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی �

 
های کالن مالی بخش مهم و  اتهامات اقتصادی و پرونده: دانا  سايت الکترونيکی

، >کرسنت<ای مانند  های پرحاشيه دهد؛ پرونده ای از اتهامات او را تشکيل می عمده
 .که اسناد فراوانی درباره آنها وجود دارد > توتال<و > استات اويل<

ی که حتی دادستان ا به گزارش شبکه اطالع رسانی دانا به نقل از مرآت، پس از دوره
کل کشور نيز به طوالنی شدن آن اذعان کرده است، سرانجام از ابتدای اين هفته، 
محاکمه مهدی هاشمی فرزند چهارم رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام از سر 

 .گرفته شد
مهدی هاشمی بهرمانی فرزند چهارم هاشمی رفسنجانی، تقريبا دو سال پيش و در دوم 

ک به سه سال از زمان خروجش از ايران به کشور پس از نزدي ١٣٩١مهر 
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روز بعد به دادسرای امنيت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنيتی باشد . بازگشت
که عليه او مطرح شده بود و در ساعات پايانی همان روز دادستانی تهران اعالم کرد 

ار بازداشت که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهيم اتهام شد و با صدور قر
 .موقت به زندان رفته است

با توديع  ٩١آذر  ٢٧پس از حدود سه ماه بازداشت موقت وی در زندان اوين، در 
عباس جعفری دولت  ١٣٩١دی ماه  ٢٠ميليارد تومانی پايان يافت و در  ١٠وثيقه 

عنوان  ١٢صفحه با  ١٢٥آبادی دادستان تهران از صدور کيفرخواستی مشتمل بر 
 .ی مهدی هاشمی خبر داداتهامی برا

 ١٥قاضی ناصر سراج قرار بود اولين جلسه رسيدگی به اتهامات مهدی هاشمی را 
در دادگاه انقالب برگزار کند ولی به دليل موافقت دادگاه با استمهال  ٩٢ارديبهشت 

. مهدی هاشمی و همچنين وجود نقص در کيفرخواست اين پرونده به دادسرا بازگشت
ماه دادگاه با يک قاضی جديد کار خود را از سر گرفته  ١٥ اکنون پس از گذشت

 .است
اگر چه اکثر مردم و حتی فعاالن سياسی، عمده اتهامات مهدی هاشمی را در زمينه 

دانند و حجم زيادی از پرونده او نيز به اين مسائل  های سياسی و امنيتی می فعاليت
های کالن مالی نيز  پروندهاختصاص دارد اما از سوی ديگر، اتهامات اقتصادی و 

ای مانند  های پرحاشيه دهد؛ پرونده ای از اتهامات او را تشکيل می بخش مهم و عمده
که اسناد فراوانی درباره آنها وجود دارد اما > توتال<و > استات اويل<، >کرسنت<

  .تاکنون به فرجامی نرسيده است
 
  :اتهامات اقتصادی ●
 

 زاد و قراردادهای صوریاستفاده از رانت های دانشگاه آ
مهدی هاشمی در هر سمتی که در سالهای اخير بوده از موقعيت های اداری و رانت 

وی در  ١٣٧٢در سال . های ايجاد شده برای استفاده های شخصی بهره برده است
سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امکانات شرکت تاسيسات  ٢٤حالی که تنها 

فريحی خود را بدون حق گمرکی از ترانزيت هوايی وارد ت - دريايی، قايق شخصی
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همچنين پس از روی کار آمدن دولت نهم و خروج مهدی هاشمی . کشور کرده است
از دستگاه های دولتی، او دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد را محل فعاليت های خود 

هاشمی از قرار داده که نمونه هايی از رانت خواری ها و سوء استفاده های مهدی 
 :اين محل عبارتند از

عقد قرارداد های صوری دانشگاه آزاد با برخی چهره های سياسی در آستانه  ١- 
انتخابات دهم رياست جمهوری مانند قرارداد مشاوره با آقای دمحم عطريانفر از تاريخ 

 هزار تومان ٨٠٠به مبلغ ماهيانه  ١٢/٠٩/١٣٨٨تا  ١٣/٠٩/١٣٨٧
دانشگاه آزاد را در پرداخت هزينه های شخصی اش مهدی هاشمی جيب خود و - ٢

مانند پرداخت هزينه های ذيل از حساب . يکی می دانسته و تفاوتی قائل نبوده است
 :دانشگاه آزاد

، تلفن منزل، )فرشته هاشمی( موبايل های شخصی مهدی هاشمی، موبايل همسرش 
، ويزای )عيد قربان(آرايشگر شخصی، معلم خصوصی همسر وی، گوسفند نذری 

خانوادگی دبی، قبض برق منزل، خريد از فروشگاه های فرودگاه مهر آباد و حضور 
خانواده اش در کافی شاپ فرودگاه، بيمه نامه خودروی همسر مهدی هاشمی، هزينه 
های تميز کردن شيشه های منزل مهدی هاشمی، هزينه های ستاد مردمی دوستداران 

 .....آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و 
در ٢٠٧٦صدور حکم ماموريت برای مهدی هاشمی به لندن به شماره پرسنلی  - ٣

حالی که وی متواری است به امضای شخص جعفر علی عبدهللا جاسبی با حکم 
به مبلغ فوق العاده ماموريت  ٢٧/١١/١٣٨٨مورخ  ٥١٦/٤٤٠/٥٣مأموريت شماره 

 .پوند ٢٥٣٠
و اقسام اسناد و پرونده های  همچنين در دفتر هيات امنای دانشگاه آزاد انواع

 ١٥٠محرمانه، قراردادها، مکاتبات، ترازنامه ها و اسناد برخی شرکت ها که حدود 
تمرکز فعاليت های ويژه اقتصادی مهدی هاشمی . زونکن می شود، وجود داشته است

... در زمينه های نفت، گاز، نيروگاه ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو 
 :اسناد شرکت ها و زمينه های کاری ذيل در اين دفتر وجود داشته استمی باشد و 

شرکت ملی  - ٥تاسيسات دريايی  - ٤استات اويل  - ٣پترو پارس  - ٢کرسنت - ١
پروژه های نفتی از جمله  - ٧گزارش واگذاری بسياری از شرکت ها  - ٦نفتکش 
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ز جمله مس و نقشه های محرمانه از معادن ا - ٨ميدان های نفتی آزادگان و ابوذر 
مکاتبات و  - ١٠برخی مذاکرات نهاد های اقتصادی با طرف های خارجی - ٩سيمان 

مکاتبات محرمانه در زمينه پارس  - ١١مذاکرات با شرکت های رنو فرانسه و فيات 
  گزارش های خاص درباره صندوق ذخيره ارزی کشور - ١٢جنوبی 

 
  :پولشويی و اختالس در سازمان بهينه سازی مصرف سوخت ●
 

های  را بايد پاتوق اصلی پرونده> سازی مصرف سوخت سازمان بهينه<در اين ميان 
کالن اقتصادی مهدی هاشمی دانست؛ سازمانی که چند سال تحت مديريت پسر اکبر 

های سنگينی در دستگاه قضا  هاشمی رفسنجانی بود و در طی همين مدت، پرونده
 .تشکيل شده است

مومی در انتخابات و اختالس، تنها بخشی از عملکرد پولشويی، استفاده از اموال ع
 .مهدی هاشمی در سازمان بهينه سازی مصرف سوخت بود

اختالس توام با جعل اسناد برای تامين هزينه <ها که با عنوان  در يکی از اين پرونده
تشکيل شده، عناوين اتهامی زير به > سازی انتخابات از محل بودجه سازمان بهينه

طی دو فقره چک به ] …[ميليون تومان از  ٣١٠دريافت مبلغ : دخور چشم می
در اظهارات . در قالب نرم افزار فروخته شده توسط پارس کمپرسور[...] واسطه 

ميليون تومان هم از  ٣٠٠آنطور که مطلع شدم، مبلغ <: يکی از متهمين آمده است
پارس . تبه وی پرداخت شده اس[...] طريق شرکت پارس کمپرسور بابت طلب 

سازی بود که در  های طرف قرارداد با سازمان بهينه کمپرسور هم يکی از شرکت
از طريق آن [...] ميليون تومان هم  ٣٠٠از افراد موثق شنيدم که . حوزه اينجانب نبود

شرکت بابت طلب چاپ پوسترهای هاشمی رفسنجانی از شرکت پارس کمپرسور که 
بدين صورت آقای . است، دريافت کرده استسازی  طرف قرارداد با سازمان بهينه

ميليون تومان از حوزه  ٢٠٠دو مبلغ به شرح زير [...] مهدی هاشمی از طريق 
ميليون تومان از طريق شرکت  ٣٠٠سازی که من مسئوليت آن را داشتم و  فرهنگ

های  پارس کمپرسور که ارتباطی با بنده نداشت و زيرمجموعه ساير قسمت
  <.ميليون تومان برای انتخابات هزينه نمود ۵٢٠عا به مبلغ سازی بود جم بهينه
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جلد کتاب که در سال  ٨٠به عنوان چاپ [...] ميليون تومان به  ٣٠٠پرداخت  ●

  :چاپ نشده است ٨٢
 

های نهم و  وی اظهار داشته که در دوره<: يکی از متهمين در اين زمينه گفته است
ی کار تبليغاتی و نشر و چاپ انجام دهم رياست جمهوری برای ستادهای انتخابات

 ١٣٨۴داده است و در دوره نهم فقط برای ستاد آقای هاشمی رفسنجانی از خرداد  می
مبالغ را نقدا در دوره . تومان هزينه اين عمليات شده است ١٢٠٠٠٠٠٠٠حدودا 

درهم دريافت نموده است و  –انتخابات از مهدی هاشمی در ستاد به صورت تراول 
ميليون تومان پرداخت نشده  ٣٠٠ميلون تومان در زمان انتخابات گرفته و  ۶٨٠مبلغ 

  >.های کودک گرفته است ميليون تومان بابت کتاب ٢٢٠است که مبلغ 
 
از شرکت نگاه شرقی سبز جهت [...] ميليون تومان به واسطه  ٣٢٠برداشت  ●

  :پوشش هزينه تبليغات انتخابات با اضافه کردن مبلغ به فاکتورها
 

 ٨۴آقای مهدی هاشمی برای انتخابات <: يکی از متهمين در اين زمينه گفته است
های قرارداد  المال و از محل پول طرف های انتخابات را از محل بيت بخشی از هزينه

مبلغ [...] در مورد شرکت نگاه شرقی سبز با مديريت آقای . سازی تامين کرد با بهينه
ميليون آن حقيقتا انجام گرفت ولی بنا به  ٧٠٠د يک ميليارد تومان کار بود که حدو

دريافت و تحويل [...] ميليون تومان آن را از آقای  ٣٢٠دستور مهدی هاشمی مبلغ 
در همه موارد با دستور . ها و طلبکاران انتخابات دادم های طلبکار و روزنامه شرکت

ير مهدی هاشمی تا روزی که مد. مهدی هاشمی اين اتفاقات صورت پذيرفت
سازی رفت چون  داد و وقتی هم از بهينه سازی بود به صورت مستقيم دستور می بهينه
نيز مانند بنده با مهدی رودربايستی داشت و بنا به احترامی که برای پدر [...] آقای 

  »مهدی هاشمی قائل بود، مجبور شد راه مهدی و دستورات وی را عملی سازد
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  :عنوان کتاب کودک ١٢درقالب چاپ مجدد ][...تومان به ٢٢۴۶٧٠٠٠٠پرداخت ●
 

به دستور مهدی هاشمی بابت طلب ستاد <: يکی از متهمين در اين زمينه گفته است
ام با مجوز ايشان اين کار  ام و فکر کرده آقای هاشمی رفسنجانی اين کار را کرده

ن قبول دارم اي. گيرد و بايد مخارج انتخابات از اين منابع تامين شود صورت می
نسخه  ۵٠٠٠نسخه سندسازی کرديم؛ در حالی که فقط  ۵۵٠٠٠ها را در تيراژ  کتاب

سازی دريافت  آنها را فاکتور کرديم و مبلغ آن را از بهينه. آن را چاپ کرده بوديم
  >.کرديم

 
  :ميليون تومان به نفع يکی از اقوام متهم ۵٢٠برداشت  ● 

 
ميلون  ۶٠٠وژه کارت سبز مبلغ در پر<: يکی از متهمين در اين زمينه گفته است

تومان به پيمانکار مربوطه پرداخت شده است در حالی که طبق کارشناسی انجام شده 
. هزار تومان بوده است ۶٠٠توسط مدير وقت واحد طرح و برنامه، هزينه حدود 
  >.پيمانکار، يکی از اقوام مهدی هاشمی رفسنجانی است

 
  :جهت تبليغ برای هاشمی[...] سازی به روزنامه  تحويل کاغذ بهينه ●
 

: مسئول اتاق فکر ستاد آقای هاشمی رفسنجانی[...]  ٨٨آذر  ٢۵اظهارات مورخ 
روزنامه توسعه در زمان انتخابات دوره نهم رياست جمهوری برای آقای هاشمی <

 ١٠بر همين اساس برای چاپ حدود . کرد و طرفدار ايشان بود رفسنجانی کار می
که مسئوليت پشتيبانی [...] تا، از آقايان  ای نيم ار تا هشت صفحهشماره ضميمه از چه

به عنوان مدير [...] ستاد آقای هاشمی را برعهده داشتند، کاغذ دريافت شد که آقای 
چون در آن زمان کار چاپ و . نمود اجرايی روزنامه توسعه کاغذها را دريافت می

قداری کاغذ رول به آقايان بدهم و سازی با من بود، مهدی گفت که م کاغذ ستاد بهينه
بعد از يک روز فروشنده کاغذ به من اعالم کرد که همان کاغد را به من . من دادم
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پيشنهاد کرد که فروخته شود و من به مهدی گفتم اگر قرار است اين کاغذ بفروشد و 
دن به اند و اين کاغذ دا سود داشته باشد، جلويش را بگير چون آنها کاغذ را تبديل کرده

  >.دستور آقای هاشمی بود
 
سازی مصرف  اتهامات ديگری نيز در کارنامه عملکرد او در سازمان بهينه ●

  :اند بندی شده سوخت وجود دارد که بخشی از آنها تحت عناوين زير دسته
 

واگذاری قرارداد و مديريت تبليغات سازمان : تبانی در معامله دولتی از طريق
به توصيه [...] ه شرکت نگاه شرقی سبز با مديريت سازی مصرف سوخت ب بهينه

نوبخت، واعظی و فاطمه هاشمی و بدون رعايت تشريفات مناقصه و اخذ سفته به 
جای ضمانت نامه بانکی، انعقاد قرارداد با شرکت نگاه شرقی سبز با وجود برنده 
شدن شرکت راش خانه، معاونت در جعل اسناد، استعمال سربرگ مجمع تشخيص 

حت نظام و هيات امنای دانشگاه آزاد، جعل عناوين علمی، استفاده غيرمجاز از مصل
 .اموال دولتی و پولشويی

ای که با محوريت اشراف  دانست؛ فتنه ٨٨مهدی هاشمی رفسنجانی را بايد نماد فتنه  
های  به منظور حمله به جمهوريت نظام تدارک ديده شد و در اين ميان، باندها و کارتل

صادی که در دوران کارگزاران و اصالحات در اختيار يک جريان خاص عظيم اقت
 .بودند، به پشتيبانی مالی از آن پرداختند

ارتباط  شايد اين مساله با ارتباط گسترده اين جريان با حکام عربستان سعودی هم بی
نباشد؛ چرا که مهدی، فاطمه و فائزه هم همراه برخی ديگر از اعضای خانواده خود 

خوب و مستمری با ساکنين رياض دارند و به همين دليل است که خوی  رابطه
ها  کنند تمامی سازمان اند و گمان می پادشاهی و مالکيت کشور را از آنان به ارث برده

توانند به  های اقتصادی و سياسی کشور متعلق به آنان است و می و نهادها و سرمايه
صرف کنند و کسی هم نبايد متعرض صورت دلخواه از آنان برای استفاده شخصی م

آنان باشد؛ حس مالکيت و خوی خطرناکی که پاسخ خود را از پالکاردهای 
 ..دی گرفت ٩نويس و شعارهای خودجوش مردم در راهپيمايی تاريخی  دست

تخلفات وی در پرونده .اما مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی تنها به اينها محدود نمی شود
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پرونده ای که تمام طرف های غربی . مستند گرديده استرشوه خواری استات اويل 
اش به خاطر رشوه دادن به يک آقازاده قدرتمند در ايران استعفا داده و محاکمه شدند 
. اما مهدی هاشمی به خاطر برخی حمايت ها تاکنون از محاکمه فرار کرده است

پارس جنوبی  ٣و ٢مفاسد اقتصادی مهدی هاشمی در قرارداد با شرکت توتال در فاز 
ميليون دالر پورسانت گرفته  ٨٥متهمان تنها در قرارداد کرسنت، . نيز آشکار است

آيا دريافت اين پورسانت، مفسده اقتصادی نيست؟ ما معتقديم کارچاق کنی مهدی . اند 
هاشمی برای شرکت های نفتی چند مليتی، با نام فرزند رئيس جمهور اسبق و فرزند 

حت نظام، هتک حرمت نظام است و عدم افشا و تبيين آن، رئيس مجمع تشخيص مصل
 .ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهيد انقالب اسالمی است

فعاليت اقتصادی و مفاسد مهدی هاشمی به جايی رسيد که يکی از روزنامه های 
خارجی سالها قبل گزارشی را منتشر کرد که براساس آن مهدی هاشمی و فرزندان 

راق، صدام به شراکت در تجارت مواد سوختی تصفيه شده، کود ديکتاتور معدوم ع
هزار دالر  ٣٥٠شيميايی، سيمان و خرما اقدام کرده بودند که اين تجارت روزانه 

گفتنی است بعد از سالها هنوز مهدی هاشمی هيچ واکنشی نسبت . سود به همراه داشت
نماد مفاسد  در نظر افکار عمومی، مهدی هاشمی. به اين گزارش نداشته است

می تواند ... تنها بررسی پرونده های کرسنت، توتال، استات اويل و. اقتصادی است
 .....وضعيت پنهان برخی افراد که خود را صاحب مملکت می دانند، افشا کند

 ١٣٩٣/۵/١۴  - سايت دانا : منبع
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  پانزدهم فصل 
  
  

  ارديبهشت  ٨مذاکرات مجلس شورای ملی 
  

  .دوره قانونگذاری سيزدهم  -  ۴٨نشست  ١٣٢١
    

  .بقيه شور اليحه واگذاری امالک 
 

 }بقيه شور اليحه واگذاری امالک-  ۴{
 .آقای مؤيد احمدی. اليحه واگذاری امالک مطرح است ١۴ماده - نايب رئيس

است زيرا مواد پس و  ١۴بعقيده بنده عمده مواد اين قانون همين ماده  - مؤيد احمدی
تشريفاتی است که هيئتها چطور تشکيل شود و چه بکنند ولی عمده  پيش اين ماده مواد

نظامنامه که هر  ٩٩است بنده در جلسه گذشته پيشنهاد کردم مطابق ماده  ١۴ماده 
تواند تقاضای تجزيه کند پيشنهاد کردم بمقام رياست فرمودند در موقع  وکيلی می

ه بايد تجزيه شود علتش هم اين شود عقيده بنده اين است که اينماد پيشنهادات قرائت می
است که ممکن است يکنفر به قسمت الف رای بدهد و بقسمت ج رای ندهد بعقيده بنده 

قسمت است و بايد تقسيم شود يک قسمتش چندان مهم نيست که قسمت  ۶اين ماده 
اولش باشد ولی پنچ قسمت ديگرش بايد پنج ماده شودوماده بماده رای گرفته شود البته 

شود اما يک موضوع را خواستم کليه عرض  م اکثريت پيدا کرد تصويب میهر کدا
کنم که البته اين امالک چند نوع دارد و يکقسم نيست اينرا بايد درست دقت کرد و 
تجزيه کرد و روی آن ترتيب تکليفی برايش معين کرد مثال فرض بفرماييد که يک 

ابق ورقه مالکيت صادر شده قسمت اين است که يک امالکی خالصه بوده باسم شاه س
حاال برميگردد به دولت بوزارت ماليه و ورقه مالکيت هم بايد باسم وزارت دارای 

است که يک اشخاصی  تصحيح شود اين يک قسم يک قسم دوم قسم معاوضه
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اند و بعضيها معامله  امالکشان را تعويض کردهاند با يک امالکی و اينها هم فروخته
است و اين هم برگرداندنش خيلی اشکال دارد بنده  سوم گشته اند و دست دوم و کرده

اند از اينکار که امالک مازندران را  اند که صرفه برده اطالع دارم که اشخاصی بوده
اند و اگر حاال بخواهند عوض بکنند  اند و امالک خوب شيراز را در عوض برده داده

ماند دو قسم  قسم باقی می شايد راضی نباشند که آن تعويض بهم بخورد اين هم يک
اند همين  اند و نه پولی داده يکقسم غصب صرف است که يعنی نه قباله ازش گرفته

اند البته اين بايد بصاحبش بر گردد و چون اجرت المثل اين مدت هم واقعا  طور برده
برای دولت پرداختش کار مشکلی است همان تصميمی که در بند الف گرفته شده 

افی است و خوبست باقی بماند قسم ديگری که معامله شده يعنی ملکی را بعقيده بنده ک
اند که شايد آن ملک صد هزار تومان قيمتش بوده با ده هزار  اند و قباله گرفته گرفته

اند در هر حال  اند و يا کمتر داده اند يا آن ده هزار تومان را هم نداده تومان قباله گرفته
خواهند تکليفش را معين کنند حاال  می) ب(ا در فصل اين هم يک قسم است که اين ر

آقای دشتی تشريف ندارند ايشان اعتراض کردند بکميسيون وگفتند که اوال دولت حق 
است پيشنهاد کند و بعد هم کميسيون حق نداشته که اين سه هزار تومان را  نداشته

باقساط بکنند هم بپذيرد اوال بنده از اشخاصی هستم که معتقد هستم که اگر اين را 
بصرفه دولت است و هم بصالح مردم يعنی اين را ده ساله بکنند که در ظرف ده 
سال اين پول را بپردازند يعنی اينها هر سال مقداری از عايدات ملکشان را بردارند و 
قرضشان را بپردازند اين بهتر از اين است که بگوئيم هزار تومان دو هزار تومان 

ندهند واين خوب ترتيبی نيست حاال البته بايد ماده تجزيه شود و سه هزار تومان را 
در وقت تجزيه در هر ماده پيشنهاد شود به پيشنهادات رای گرفته شود البته اگر آقای 
وزير دادگستری هم به پيشنهاداتيکه در مجلس شد موافقت کنند که ديگر محتاج نيست 

تواند پيشنهاد خرج بکند  يد وکيل نمیبرود بکميسيون اما جواب آقای دشتی که ميفرمائ
خوانم که مالحظه بفرمايند که هيچ مربوط باين قضيه  بنده اصل ماده نظامنامه را می

 :نيست
در قانون بودجه هيچ طرحی را که مستلزم ازدياد مقرری يا مدد معاش يا - ۶۵ماده

د و همچنين توان پيشنهاد کر وظيفه باشد بعنوان ماده الحاقيه يا بعنوان اصالح نمی
است طرحی که خواه مستلزم احداث تاسيسات يا شغل يا وظايف بوده خواه باعث 
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حاال نظر دولت و . توسعه هر يک از اين سه فقره خارج از حدود قوانين جاريه باشد
نظر کميسيون اين بود چون يک پيشنهادی هم از طرف پنجاه نفر از آقايان نمايندگان 

حاال کميسيون چه بکند ) صحيح است(اند  آنرا امضا کردهشده بود و پنجاه نفر وکيل 
در مقابل يک پيشنهاد پنجاه نفری اين بود که آمديم با آقای وزير دادگستری تا سه 
هزلر تومان در نظر گرفتم ليکن االن خود بنده هم که عضو کميسيون هستم موافق 

 .سط بپردازندهستم که اين را برداريم و اين را بگذاريم که تا ده سال به ق
 آقای انوار - نايب رئيس

موضوعی را که آقای مؤيد احمدی بيان کردند در اينجا که اين مبلغ را بردارند  - انوار
و همان ده سال را بگذارند که باقساط بپردازند بنده اگر چه پريروز اين مسئله را تا 

د که چرا پريروز اندازه تائيد کردم ولی بنده فعال برخالف آن هستم کسی هم ايراد نکن
را اينطور گفتی امروز اينجور ميگوئی چون مسئله يک مسئله ايست که هر روزی 

خواهم بکنم از نظر دفاع از کميسيون  آيد حاال عرضی که می يک ترتيبی بنظر می
است اين مبلغی که در کميسيون در نظر گرفته شد نظر به امالک اين خرده مالکين 

است بنابراين يک چيزی بآنها داده  بت به اينها شدهاست چون نظر ترحيم نس بوده
شود نسبت به آنهائی است که در واقع  است حاال آن چيزی که در نظر گرفته می شده

ضعيف و ناتوان هستند وبيچاره هستند و مسکنت دارند و بنابراين گفته شد که آن 
گيرند و ملکشان بهشان اند امروز از اينها ن پولی که آن روز با آن ترتيب به اينها داده

داده شود و آقای وزير دادگستری هم موافقت کردند و کميسيون هم از نظر ارفاق و 
است و اين نظر را تائيد  مالحظه کردن اينها اين را در نظر گرفت از اين جهه آمده

است و اميدوار هستم که اکثزيت مجلس هم موافقت بفرمايند و حال ضعفا را در  کرده
فرمايند در ظرف ده سال بيايند اين پول را  و آقای مؤيد احمدی که می نظر بگيرند

خواهد وسائل زندگی و رعيتی  رود سر ملکش نان می بدهند اين بيچاره که االن می
تواند که سال بسال يک مبلغی هم بدولت بدهد در هر حال بنده با  خواهد چطور می می

 .لس استاين نظر ايشان مخالفم و حکومتش با اکثريت مج
 آقای اعتبار- نايب رئيس

کنم در اين قسمت بنظر بنده صحبت زياد شده و استداللی هم که  عرض می - اعتبار
ايم نسبت  شود اين است که ما يک حد نصابی قائل شده است و می فقط در مقابل شده
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آورند اين است که بيچاره هستند بنده  بيک مردم ضعيف و بيچاره و دالئلی هم که می
کند آن  کنم که اگر ما اين فرض را قبول کنيم که اينها بيچاره هستند فرق نمی می خيال

کند چون اصل عمل  سه هزارو صدتومانی و چه ده هزار تومانی هيچ فرق نمی
اند پس يک  توان گفت که همه بيچاره است می صحيح نبوده و بدون رضايت اينها بوده

را بيچاره نگفت اين نظری که بنده و شود بيچاره گفت و طبقه ديگر  طبقه را نمی
کنم که اگر آقايان اهل حساب باشند  بعضی از آقايانيکه اظهار کردند داريم بنده فکر می

فرمايند که چيزی صاحبان  و قلم وکاغذ دست بگيرند و حساب کنند مالحظه می
ند کنند ما اگر چنانچه ميگوئيم اين امالک را ده ساله پولش را بگير امالک گم نمی

کنيم اين سه هزار تومان را بده تقسيم که بکنيم شايد در هر سال هر قسط  حساب می
شود و اگر آقايان هم توجه فرموده باشند  دويست و شصت دويست وهفتادتومان می

عمران و آبادی امالک هم تا حدی بود که عايداتش نسبت بسنوات و ايامی که در 
سه نيست و از طرفی هم نرخ اجناس و دست اينها بوده هيچ طرف مشابهه و مقاي

کنم که  عايدات هم نسبت بآن سال باز قابل مقايسه نيست در هر صورت بنده خيال می
اگر چنانچه برای هر مالکی دويست و شصت تومان دويست و هفتاد تومان قائل 

برند از آن  شويم و اين امالک را ما بطور رايگان و مجانی ندهيم آنها هم ضرری نمی
مجلس شورای ملی هم از يک تبعيض و يک رويه که هيچ دليل ندارد مبرا و  طرف

کند اينجا صحبت شد که تاثير سه هزار تومان نسبت به سهم  خودش را خالص می
است بنده عرض کردم نود در صد مطابق اطالعاتی که داشتم و  فروشنده تا چه اندازه

آقای وزير دادگستری فرمودند شود  سه هزار تومان باين رايگان و مجانی داده می
هفتاد در صد بنظر بنده هفتاد در صد هم چرا؟بنده با يکنفر از آقايان راجع بيک کاری 
در وزارت دارائی بوديم اتفاقا اين صحبت پيش آمد آقای وزير دارائی و متصدی 

در صد اين بيانی است که آقای وزير دارائی ما در وزارت دارائی ٩٩مربوط گفتند 
د ده پانزده نفر از آقايان هم تشريف داشتند يک وقتی مجلس شورای ملی واقعا فرمودن

خواهد اين امالک را رايگان بدهد خوب مجلس شورای ملی يک ماده تصويب  می
بکند که بدهند و چيزی هم نگيرند و صد در صد واگذار کند ولی ما بيائيم فورمولی 

که سه هزار تومان نسبت به سهم هر شود  قائل شويم و اين فورمول نتيجه اش اين می
خواهيم رايگان بدهيم نتيجه حساب همان است که گفته شد و  فروشنده مؤثر شود و می
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همان است که وزارت ماليه که متصدی اين کار است و عمل در دست اوست اظهار 
بينم يک اختالف نظری در اين قسمت هست  کند از اين جهه بنده برای اينکه می می
تم تمنی کنم از آقای وزير دادگستری که ايشان هم موافقت کنند با اين فکر که خواس می

ما همانطور که آقای دشتی هم فرمودند اصال مفتخواری صورت خوبی ندارد 
آقا اينطور نيست مفتخواری نيست از صندوق دولت که بآنها چيزی - همهمه نمايندگان(

کنم  ان تمام شد بنده عرض میخوب حاال هر وقت حرارت آقاي) شود آقا داده نمی
 )همهمه نمايندگان(

 .ايد آقا حرارت نيست شما تحت تاثير قرار گرفته- دکتر سميعی
اينکه گفتم مفت اين دليلش با خودش است دليلش همان معامالتی است که شده - اعتبار

و پول گرفته شده ما امروز ميگوئيم آن پولی را که آن روز گرفتيد پس بدهيد چه 
رد واقعا شما يک ملک پنجاه هزار تومانی را به بنده بدهيد به سيصد هزار ضرری دا

تومان و ده ساله پولش را از من بگيريد از اين جهه چون حقيقته همه يک نيت و يک 
مقصود داشته و داريم و آن اين است که اين امالک بر گردد بصاحبان آنها بيک 

که بنظر بنده رسيده موافقت صورت بهتر و سهلتری از اين جهه اين راه حلی 
کنم آقايانی هم که در اين قضيه ذی سهم هستند ضرری  بفرمائيد و بنده خيال می

 .برند بلکه نفعشان هم در اين کار خواهد بود نمی
خاطر آقايان مستحضر است که بنده از لحاظ  - ) مخبر کميسيون دادگستری(نقابت

ک دالئل موجه و قانونی مخبری هميشه در متن موضوعی که مطرح است با ي
شوم و هيچوقت  کنم و هيچوقت وارد حواشی مطلب نمی بعضی توضيحات عرض می

کنم و نه در مقابل بعضی نطق هائی که  نه سنگ اتهامی بطرف کسی پرتاب می
شوم فقط توضيحات الزمی را  دارای يک حرارت و حواشی مختلفی است وارد می

کنم ولی چون  بنده خودم را عرض می)دممن تهمت بکسی نز- اعتبار(کنم  عرض می
فعال موضوع مهمی مطرح است و يک جماعت بسياری شايد يک ميليون انتظار 
دارند که زودتر تکليفشان معلوم شود و به بينند مجلس در مقابل اين قانون چه 

کنم يکقدری ما احساسات را کنار بگذاريم يعنی هم موافق و هم  کند استدعا می می
با احساسات صحبت نکنيم و منطق و قوانينی که در دست داريم و  مخالف صرفا
است رعايت کنيم البته خاطر آقايان مستحضر است که اعايحضرت شاه  الزم الرعايه
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است  سابق بموجب يک صلحنامه اين امالک را با عليحضرت فعلی تسليم کرده
اينکه اگر اشخاصی  اند با قيد ايشان هم بدولت ايران يعنی بملت ايران واگذار کرده

حقی دارند و دعاوی دارند بدعاوی آنها رسيدگی شود واحقاق حق آنها بشود پس 
اين برگذاری با فرض صحت با فرض اينکه تمام آن اسناد مالکيت معتبر باشد 

است که اشخاص ذيحق  برگذاری و صلحی مشروط است يعنی ضمن العقد شرط شده
فعلی اين امالک برای دولت اين تملک او  را حقشان را بدهند بنابراين در صورت

نيست با آن عقد صلح يعنی االن دولت ايران مالک حقيقی اين امالک نخواهد بود 
و در حدود قانون قطع شود  مگر اينکه دعاوی راجع باين امالک تشخيص نشده

خواهيم احقاق حق کنيم البته شاکی پيدا  آنوقت دولت تصرف کند خوب حاال ما می
توانيم تشخيص بدهيم بدون  يک ميليون دو ميليون بيشتر و کمتر ما نمیشود  می

رسيدگی وقضاوت و بدون گذراندن اين قانون بطور کلی بگوئيم اينها مفتخوار هستند 
توانيم بگوئيم مجلس حمايت از  کند و نمی يا اينکه دولت تشويق از مفتخوری می

ند دالئل خودشان را بگويند تا کند بايد اشخاص شکايت خودشان را بکن مفتخوری می
معلوم شود مفتخورند يا نه اگر معلوم شود مفتخورند آنوقت مطابق اين قانون خسارت 
محاکمه را هم بايد بپردازند و اگر مفتخور نبودند ندهند اما آمديم سر اصطالح 

) ديگر مطرح نکنيد–بعضی از نمايندگان ) (ولش کنيد ديگر آقا- افشار(مفتخوری 
وب اگر آقايان ديگر در اين باب صحبت نخواهند فرمود بنده هم ديگر در اين بسيار خ

کنم يک لغت ديگری گفته شد که عمل غلط تر از اين  خصوص چيزی عرض نمی
عمل کميسيون دادگستری است چون بعضی از حرفها شانش اين است که خيلی زننده 

شوم  يه متوجه نمیدهند ولی عرض کردم که بنده بحاش باشد آنوقت مردم گوش می
حاال آمديم سر اين سه هزار تومان که اين بخشودگی برای چيست البته نطق هائی که 

اند اينها در صورت مجلس مذاکرات  آقايان هر کدام در موقع طرح اين اليحه فرموده
درج است در اينجا همه با يک حرارتی گفتند اينها مال مردم است بدهيد برود پی 

طول و تفصيلی معنی ندارد يکی از مخالفين هم خود بنده بودم که با کارش اليحه باين 
اين اليحه مخالف بودم اما بعد صحبت که شد ما را بمرگ گرفتند که به تب راضی 
شديم گفتيم حاال در اين فصل قحطی و بدبختی دنيا اگر بنا باشد شما از کرمان و يزد 

هم خرج اين کار بکنيد باالخره  زارع برداريد و ببريد مازندران و يک پول گزافی
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اين صالح وصرفه مملکت نيست باين جهه گفتيم بگذاريد زارعين بروند سر امالک 
دهيد بمردم حاال  و زراعت کنند حتی آقای اورنگ گفتند آخرش که يک چيزی می

بگذاريد بروند و مشغول شوند آمديم سر سی هزار لایر اين مبلغ وافی بتمام حق است 
ذاريد اين حق داده شود آخر ديگر تجديد مطلع نکنيم آن دردهای بيدرمانی يا نيست بگ

را که آقايان آمدند پشت تريبون و گفتند که اشخاص را گرفتند و بردند حبس کردند 
کتک زدند و بزور از آنها سند گرفتند در سند هم نوشتند بيست هزار لایر سی هزار 

اند اينها حرفهائی بود که در  اند و نداده خوردهاند و  لایر اين مبلغها را هم عمال گرفته
اينجا گفته شد جرائد هم نوشتند معهذا ديگر نخواستيم تجديد مطلع کنيم در مقابل تمام 

اند و بعد در فاصله اين مدت هم به او  اند و هيچ نداده اين وضعيات که ملکش را گرفته
شود بنابراين آمديم و يک منطق  اند حاال هم بابت منافع چيزی داده نمی هيچ چيز نداده

ارفاقی در نظر گرفته شد بعنوان حمايت از خرده مالک که تا سی هزار لایر را 
فرمايند که خوب سی و  شد حاال می معاف کنيم برای اينکه بيش از سی هزار لایر نمی

چند هزار ريالی چه گناهی کرده آقای دشتی هم فرمودند اين حرف صحيحی است و 
هم شده بود که پنجاه نفر از آقايان هم امضا کرده بودند که تا پنجاه هزار پيشنهادی 

لایر معاف باشند در کميسيون پس از مذاکرات زياد اينطور شد که اين سی هزار لایر 
ماخذ باشد حتی اشخاصی که پنجاه هزار لایر سند دارند سی هزار لایر اولی جزء 

ش را بدهند و باالخره بعد از مطالعه در معافی عمومی باشد و بيست هزار لایر ديگر
ملکش ١٣٠۵کميسيون اين جور شد که اينها بايد طبقه بندی بشوند مثال يک کسی در 

 ١٣١۵يکی در ١٣١٠گرفته شده آقای مؤيد احمدی اين پيشنهاد را کردند يکی در 
گرفته  ١٣١٨يا آن کسی ملکش در  ١٣١۶با آن کسی که در  ١٣١۶يکی در 

ارد بايستی البته به آن کسی که چند سال قبل ملکش را گرفته است فرق د شده
اندباوبيشتر داد ديديم که خوب اگر نسبت بهر مورد خاصی بخواهند يک طور توجه 

کند باين جهه در مورد اموال غصب شده که بند  بکنند اين قضيه يک دنباله پيدا می
کيفيت يعنی همين  الف باشد ذکر شده که آن هيئت نظر دارد باوضاع و احوال و
اند با آن کسی که ده  مسائلی که عرض کردم يعنی کسی که ملکش را پارسال گرفته

اند از لحاظ عدل و انصاف تفاوت دارد اين را سه هزار لایر بدهند  سال پيش گرفته
آنرا هم سه هزار لایر بلکه يک تفاوتی بايد قائل شد اما در مورد اين معامالت در 
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بطور کلی و بنحو اطالق نخواستيم اين معامالت را در اين قانون  کميسيون گفته شده
گفته باشيم ولی گفتيم اين سه هزار تومان را بطور مطلق در نظر بگيريد واين سه 
هزار تومان را مالک قرار دهيد و معذلک نسبت بآن هفت سال بيشتر چون دولت 

معارضه شديدی بکند با  ای نداشتند بنا بود که يا موافقت نکرد و ديگران هم چاره
دولت يا باالخره يک موافقتی و راه مسالمتی را اختيار کند باين طريق کميسيون با 
دولت صلح کرد که آن قسمت را ول کند و اين قسمت را تا سه هزار تومان حاتمه 
                  ً                                                          بدهد حاال اگر واقعا  مجلس از لحاظ اصل بخواهند بگويند اين سه هزار تومان يا پنج 

نی سه هزار تومانش را ندهند و دو هزار تومانش را بدهد برای اينکه يک هزار توما
مساواتی ايجاد شده باشد خوب اين يک حرفی است و بسته بنظر مجلس است ولی 
نظر کميسيون باتمام اين مسائلی که مذاکره کرد اين بود اما اين نکته که فرمودند 

ريم و تمام اقساط سه هزار خوب است ده ساله بدهيم عمل سه هزار تومان را بگي
تومان را باقساط ده ساله بگيريم اينجا توجه بفرمائيد البته هر پولی که دولت باشخاص 

دهد پس  دهد اين مطابق قاعده نزولی دارد که کمتر از صدی ده هيچ بانکی نمی می
دهيد حاال بايد سه يا پنجهزار تومان ده ساله بدهد نزول  شما ملک را بتصرف او می

شود سيصد تومان شما ده ساله  ده را حساب کنيد سه هزار تومان در سال می صد
خواهيد بگيريد يعنی هيچ نگيريد اگر بخواهيد تقسيم بکنيد هزار و نهصد تومانش  می

رود و آنوقت بايد يک اداره مفصلی با يک خرج طوالنی مثل اداره بانک  از بين می
د و آنوقت اين بودجه هزار و پانصد کشاورزی راجع بمطالبات بانک روس باز کني

تومان را هم خرج آنها بکنيد تا ده سال اين اقساط را وصول کنيد و بهتر اين است که 
است برای اشخاصی که زائد بر اينها  از اين صرف نظر کنيد پنج سال هم قيد شده

د تا توانند باقساط قرار دهن است و پولهائی ندارند باين هيئت اختيار داده شد کهمی
                                                                  ً     ميزانی که از پنج سال تجاوز نکند ممکن است خود طرف تقاضی کند که حتما  اين 

است يک نکته ديگر آقای مؤيد احمدی راجع به  کار بشود باين جهت در اينجا قيد شده
است و در موقع رعايت خواهد  تجزيه اين ماده فرمودند البته تجزيه يک حق نظامنامه

يک انشعابی دارد که  ١۴عرض کنم بايشان که مادهشد ولی بر سبيل تذکر خواستم 
                                                               ً        تمام مقرراتش بيکديگر ممتزج شده يعنی يک ترتيب مزجی پيدا کرده مثال  شق ب و 

شود در مورد شکايتی که بيش از  گفته می) ج(                        ً       ج و د همه توی هم است مثال  در شق 
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ت و طوری سی هزار لایر باشد و يا خمس تفاوت باشد و چه وچه اينها بهم مربوط اس
شود بند بندش را جدا کرد و  است که تجزيه اش مشکل است و نمی مطلب تنظيم شده

     ً                                                                           حقيقه  اگر اين نظر باشد بعقيده بنده بايد ماده برگردد بکميسيون و در کميسيون تجزيه 
شود و نظرياتی هم که آقايان دارند تشريف بياورند در کميسيون مذاکره شود و يک 

يدا کنيم و اال اينجا در مجلس و با عجله و تحت يک فرمولهای راه حل اساسی برايش پ
ای يک چيزی ممکن است از آب در بيايد که غير علمی باشد و مهمترين  نظامنامه

است اين تذکراتی بود که در جواب آقايان الزم بود  ١۴مواد اين اليحه هم همين ماده
 .عرض کنم
 .آقای بهبهانی- نايب رئيس

ه قبل يک مذاکراتی نسبت به پيشنهادات در کميسيون عدليه شده چون در جلس- بهبهانی
                                                                    ً         که شاهد سوءتفاهماتی توليد کرده باشد و بعضی آقايان تصور کنند که واقعا  در مجلس 
يک گفتگوهائی شده که شايد نظريات خصوصی در کار باشد بنده که عضويت 

ی عرض کرده کميسيون را دارم خود را مکلف دانستم که ببعضی از مطالب جواب
فرمايند که هرکميسيونی در رد و قبول پيشنهادات آزاد  باشم البته آقايان تصديق می

کند  است و آزادی او هم البته بايد باشد چون افکار و نظريات در مطالب فرق می
است البته روی نظر صحيحی که  کنند که آن کسی که پيشنهاد کرده ها خيال می بعضی

مکن است آن نظر او مخالف باشد با نظر کميسيون يا با آن است م خودش داشته کرده
کنند منجمله  شود انها روی دالئل ديگری پيشنهادات را رد می جمعيتی که تشکيل می

اينجا بعضی از آقايان فرمودند پيشنهادی شده بود راجع به الغاء معامالتی که از اول 
قع نشده و در همين است و اين در کميسيون محل نظر وا شهريور بانطرف شده

شود بنده عرض  خصوص هم گفته شد که اينجا نظر خصوصی و شخصی اعمال می
کنم نظر خصوصی و شخصی نبود اين ضيشنهاد بواسطه اينکه تکليف شرعی و  می

ً                       است شرعا  وقانونا  وارد اين پيشنهاد بشود  توانسته قانونی مجلس نبوده کميسيون نمی         ً         
چرا؟ برای اينکه کليه . ين پيشنهاد را قبول نکردلهذا در اين باب وارد نشد و ا

معامالت يک جنبه شرعی دارد و يک قانون شرعی و عالوه بر اين يک قانونی هم 
در مجلس برای اشخاص که بتوانند آزادانه بروند يک معامالتی بکنند البته آنها بايد 

والبته اگر  مردمان عاقلی باشند و کالهشان را پشت معرکه نگذارند و گول نخورند
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تواند  اند قانون و شرع آن معامالت را امضاء کرده مجلس چطور می معامالتی کرده
بگويد آن معامالت صورت قانونی ندارد بلی ممکن است يک اشخاصی کاله برداری 
کرده باشند يک اشخاصی مردم را بيک چيزهائی مغرور کرده باشند و معامالتی 

است ممکن است بروند در مقامات صالحه و دعاوی  کرده باشند آنهم راه قانونيش باز
خواهم ترديد کنم اين  کاله برداری يا چيز ديگر بکنند ولی در هر صورت بنده نمی

معامالت را که از اول شهريور منعقد شده اگر شده باشد بنده هم بد ميدانم اين 
ندارم ولی معامالت را و خوب هم نميدانم البته اگر اشخاصی کرده باشند بنده خبر 

همين مذاکرات مجلس را کافی ميدانم در اينکه کسی را بخواهند کالهش را بردارند 
شود بعضی از آقايان فرمودند که اينجا از مال بيت المال  بفهمد يا اينکه گفته می

است پنجهزار تومان و اين مال مال دولت است يا مال ملت است البته  پيشنهادی شده
ست و نظرها مختلف است حاال شايد نظر آقايان در اين اين هم يک مطلب نظری ا

امر صائب باشد ولی در هر حال آقای نقابت مطلب را مشروحتر و بهتر بيان کردند 
است درش اين هنوز معلوم        ً                                       که اصال  اين امالک مادام که حقوق مردم ملحوظ نشده

از شخصی  نيست مال کيست و البته اين نکته را بايد عرض کنم که وقتی يک ملکی
معلوم شد که بغصب گرفته و حاال بايد بهش مسترد شود البته نخواست يعنی دولت 
نخواست کميسيون بگويد که آن مال با منافعش بايد برگردد بصاحبش برای آن 

است ولی باالخره آن اشخاصی که پيشنهاد کردند که پنجهزار يا  محظوراتی که داشته
است و  ی استرداد بی منفعت و بيحاصل نبودهسه هزار تومان تصويب کردند اين رو

    ً         ً        ً        ً         ً                                  شرعا  و ديانتا  و عادتا  و اخالقا  و وجدانا  هر ملکی که غصب شده آن يک عايداتی 
است که بصاحب ملک بايد پس بدهند عايداتش را بنابراين اختالف نظر است نه  داشته

کميسيون بر  اينکه مال بيت المال باشد و از مال بيت المال پيشنهادی شده باشد و
خالف وظيفه عمل کرده باشد اين عرايض را خواستم عرض کنم و البته آقايان ميدانند 
که عرايض بنده بدون نظر شخصی و خصوصی است و فقط راجع به اين است که 

است  بدانند که کميسيون که بنده هم افتخار عضويت آنرا دارم کاری بر خالف نکرده
 .شود ون هم روی اختالف نظر صحبت میالبته نظرها مختلف است در قان

 .کنم عرض می- وزير دادگستری
 .شود سه موافق پشت سر هم حرف بزنند اينکه نمی - دشتی
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تواند صحبت کند و  کنم وزير هر موقع مقتضی بداند می گمان می - وزير دادگستری 
ترسم باز امروز هم وقت  بنده که خواستم چند کلمه عرض کنم برای اين است که می

بمانيم بدون اينکه تکليفی معين شود متاسفانه ما در  ١۴بگذرد و ما در خم همين ماده 
حال افراط و تفريط هستيم در اينجا گروهی را عقيده بر اين است که نبايد چيزی داد و 

شود کم است خوب باالخره  گروهی را عقيده بر اين است که اين چيزی که داده می
فرمايند و بمنطق  ای اثبات مدعای خودشان ذکر میهر يک از طرفين هم منطقی بر

کنند و او را بيچاره و يا باچاره اش ميدانند و باالخره بايد خاتمه  ديگران هم حمله می
                                                         ً        مالحظه بفرمائيد اينکه راجع به سه هزار تومان که گفته شد اوال  اين سه . داد باين کار

يک عده خرده مالکی که گفته هزار تومان نيست تا سه هزار تومان گفته شده يعنی 
                             ً                                 است و قيمت آن ملک در حدود مثال  صد لایر هزار لایر قيمت داشته باشد بآن  شده

جهاتی که همه آقايان ميدانند و بعضی آقايان هم اينجا ذکر فرمودند رعايت آنها 
مقتضی اين است تا سی هزار لایر را معاف بداريم و ملک را همينطوربآنها رد کنيم 

های بسياری بود که شد و طبقه بندی بود که بچه صورت در بيايد  بعد از دقتاين هم 
و به نهج مختلفی اصالح موضوع در نظر گرفته شد و بعد ديده شد که بهتر است که 
بآن صورت در بيايد زودتر نتيجه گرفته شد اينکه گفته شد ممکن است نود در صد 

شود  بنظر بنده اين دليل ندارد نمی باشد شصت در صد باشد يا نود و نه در صد باشد
کنم بايد بين شصت و هفتاد باشد و بيشتر نياشد  حساب صحيحی کرد بنده تصور می

کنند صد نود است ولی نود و نه  بعضيها گفتند خير کمتر است و بعضيها هم خيال می
ً      درصد که قطعا  اشباه کنم از هفتاد درصد هر چه باالتر برويم  است بنده خيال می             

شود بنظر بنده صحبت  ديگر اينکه صحبت مفتخواری هم می. غراق است و اشتباها
مفتخواری هم نبود صحبت اين بود که يک عده رعايا و خرده مالکين که ممکن است 
خساراتی بآنها وارد شده باشد بآنها کمکی شده باشد ولی در عين حال عرض کردم که 

ع شود ولی در هر صورت مبلغ از جهات ديگر قضيه هم بايستی مورد وقت واق
معتنابهی از اين بابت و شق الف پرداخته شود که مقدارش بسته باين است که اين نوع 
اراضی و امالک چقدر باشد ولی البته ترويج مفتخواری در هر حال منظور 

کنم اين مطلب اگر بنا شود و ميل داشته باشند که اين ماده  است بنده تصور می نبوده
يسيون و تجزيه شود بايد اصوال تکليف اين قسمت معلوم شود که آيا آن برگردد بکم
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سی هزار لایر را منظور بدارند يا منظور ندارند در اين قسمت بنده عقيده دارم که 
پيشنهاد بشود که تکليف اين کار معلوم شود اگر نظر اکثريت مجلس براين باشد که 

عنوان تقسيط باقساط وسنوات پنج ساله خير اين سی هزار لایر را ما منظور نداريم و 
يا کمتر يا زيادتر محسوب بشود و اين مبلغ از آنها گرفته شود آنوقت ممکن است 
برگردد بکميسيون و ترتيب اين ماده داده شود يعنی عباراتش بطوريکه الزم است 
نوشته شود و ماده تنظيم شود و اال اگر غير از اين باشد باالخره برود بکميسيون 

دوی مذاکره شد و زياد هم در اين ماده صحبت شد باز هم صحبتهای زياد خواهد شد ب
ماند باين جهت آقايان توجه بفرمايند  گرديم بهمين نظر يا بی نتيجه می آنوقت بازبر می

است يا موضوع اقساط يا موضوع پذيرفتن سی هزار  و پيشنهادی که در اين باب شده
 ١۵را معلوم فرمايند راجع باقساط ما در تبصره ماده                  ً        لایر يک کدام را قطعا  تکليفش 

قيد کرديم که ممکن است باقساط رفتار شود حاال اگر اين پيشنهاد راجع به سی هزار 
لایر رد شود بايد که ميزان قسط بندی و پبجساله يا يا هفت ساله يا کمتر يا بيشتر در 

جلس در اين باشد که آن حدود توافق نظری حاصل شود اگر چنانچه نظر اکثريت م
اين سی هزارلایر باقی بماند که اين هم سر جای خودش هست و موضوع اقساط 

های رسيدگی در مواردی که ضرورت پيدا کند ممکن است  پنجساله هم نظر هيئت
راجع بآزادی معامالت و موضوع آن ماده الحاقيه که آقای بهبهانی اينجا . اعمال شود

ر جلسه گذشته در کميسيون مورد مورد مذاکره شد و ذکر کردند بنده عرض کردم د
دالئل آن هم گفته شد و مسکوت ماند و حاال صاحبان پيشنهاد اگر پيشنهاد بفرمايند 

شود قبول  نمايد با آن پيشنهاد و بنده هم پيشنهاد مفيدی ميدانم و می دولت هم موافقت می
ودر هر صورت دولت و قوه کنم  کرد در همينجا آقايان پيشنهاد کنند بنده قبول می

مقننه تکليف دارند که جلوی حيله در معامالت را بگيرند اگر اشخاصی در صدد 
باشند که سوء استفاده در بعضی معامالت بکنند و مقرراتی برای اين کار نباشد اکر 
الزم باشد در يک موردی تصريح بيک مقرراتی بشود مانعی ندارد که اين امر بشود 

بطوريکه آن دفعه هم عرض کردم اين پيشنهاد را بنده هم موافقت  در هر حال بنده
های گذشته تکرار  خواستم بدون اينکه صحبت بنده می ١۴کنم اما راجع به ماده  می

 .شود اين قسمت ال و نعم تکليفش معلوم شود
 .مذاکرات کافی است - جمعی از نمايندگان
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 .کافی است شود صحبت کرد در پيشنهادها هم بعد می - جمعی ديگر
چون اجازه داده شده بعد از يکنفر بکفايت مذاکرات رای گرفته خواهد - نايب رئيس

 .آقای فرمانفرمائيان. شد
اين قانون بنظر بنده يک اثر محدودی دارد و آن راجع باسترداد امالکی - فرمانفرمائيان

است ولی يک  شود غصب شده و بعناوين ديگری سلب مالکيت شده است که گفته می
اثر مهمتری دارد که بنده در آن قسمت بيشتر ذی نظر هستم و وسيع تر است از نقطه 
نظر اجتماعی و آن اين است که اين قانون را بعد از پانزده سال مجلس شورای ملی 

خواستم  است حق گذاری کند و هيچ منتی هم بر مردم ندارد بنده اصال می خواسته
که در آتيه قبل از دستور روزی چند بند  برای تذکر يک عرضی بکنم و عقيده منهم

از قانون اساسی اينجا قرائت بشود برای اينکه مدتها است ما نه تنها با قانون اساسی 
ترسم که خود قضات محترم هم فراموش کرده                          ً        تماس و آشنائی نداريم اصال  بنده می
گويد هيچ ملکی را از تصرف صاحب ملک  باشند من جمله اصل پانزدهم می

توان بيرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نيز پس از تاديه قيمت عادله آن است  نمی
ضبط امالک و اموال مردم بعنوان مجازات و سياست ممنوع است  - اصل شانزدهم

اصل هفدهم سلب تسلط مالکين و متصرفين از امالک و دارائی . مگر بحکم قانون
اين سه اصل در . حکم قانونمتصرفی ايشان بهر عنوان که باشد ممنوع است مگر ب
های قضائی ما و چه بدست                                     ً             مدت اين پانزده سال و بيست سال دائما  چه بدست هيئت

تشکيالت ديگری که برای مملکت و برای ملت ايجاد شده بود و همه اميد داشتند 
                                          ً                                   برای آنها اينها کاری بکنند اين سه اصل کامال  پايمال شده و در هرموردی هم که پيش 

اين است که بنده باين قانون اگر اين . اند کمترين توجهی باين سه اصل نکرده است آمده
کنم از نظر عمومی و جنبه اجتماعی اين قانون است که  چند کلمه را عرض می

است آنها البته در جماعت ايرانی  دهم و اال آنهائی که امالکشان غصب شده اهميت می
اند ديگران دستی از دور بر آتش  خوردهعده معدودی هستند و آن ضربتهائی که آنها 

تواند باشد و اين مسلم است و  اند و البته احساسات اينها با آنها يکسان است نمی داشته
                               ً                                  بعد در خود اين ماده چهاردهم اوال  در اين قسمت بالصراحه در خود ماده 

ً                          در صورتيکه ملکی بدون معامله غصبا  تصرف شده باشد ديگر اينجا :مينويسدکه                                 
فرمايند بعد انواع  کنند آقايان اين مقدمه را اينجا ذکر می لی کار را سهل و ساده میخي
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است مگر غير از  گذارند اگر ملک غصب شده ها در اطرافش می و اقسام پيچ و خم
اين است که بايد پس داده شود و بلکه بعقيده بنده اين ماده هم بگذارد ما از طرف آن 

را هم بخواهيم زيرا مجلس شورای ملی وجود  غاصب نسبت بمردم کمال معذرت
است اگر دوره فترت و مجلس شورای ملی نبود باز بمراتب سهل تر بود اين  داشته

شد پس  مذاکرات ولی مجلس شورای ملی وجود داشت و اين اعمال روزانه تکرار می
واهيم خ در اينجا نبايد يک عنواناتی کرد مثل اينکه ما ميآئيم ميگوئيم ملکشان را می

پس بدهيم گاهی اوقات ميگوئيم نميدانيم اينها کی هستند گاهی وقتها ميگوئيم ترقيات 
اند بايد  کنم ملکی که گرفته است بنده تعجب می محير العقولی که در امر فالحت شده

است کارخانه مال دولت صاحب  پس بدهند کارخانه اگر توی اين ملک ساخته شده
خواهد که شلتوک تويش بکارد  مزرعه می. خواهد نمیخواهد قصر  ملک کارخانه نمی

شما قصر را بدهيد . خواهد چه کند قصر می. خواهد که گاوش در آنجا بچرد مرتع می
است  بايد آقا ملکی که مغصوبه. ماند که چه کند              ً           بصاحب ملک اصال  تويش در می

م و آنچه هم بدون هيچ قيد و شرط باو داده شود کمال اعتذار را هم از آنطرف بخواهي
. است آنرا هم حساب کنند بدهند که در اين مدت از بابت سنوات ديگری استفاده کرده

ام ولی علم اليقين دارم که هيچ نوع ترقيات محير  بنده امالک مازندران را هيچ نديده
است اين چه ربطی دارد  است ترقيات اين است که جاده ساخته شده العقول آنجا نشده
ام عمله  است يا نه بنده آنظوريکه شنيده و ديده فالن مزرعه شدهباينکه آبياری 

مازندرانی در آذربايجان پيدا شده بود و همه مازندرانی بودند و جالی وطن کرده 
آمدند در راه  بودند چون چيزی نداشتند برای قوت اليموت خودشان معطل بودند و می

مت غصب عقيده بنده اين است کردند اين است که در اين قس آهن آذربايجان کار می
که حکم بعقيده بنده و چيز ديگر هر چه باشد اينها ادامه دادن بهمان سيستم است گفته 

است آقايان که همه علم  شود آمديم آنهائی که صورت ظاهرش غصب هم نشده می
است و يک صورت                                              ً         داريد در همين جا هم گفته شد آنها هم که ظاهرا  غصب نشده

ما در وضع قانون بايد بمعنی بر بخوريم . ن هم در معنی غصب استمالکيتی دارد آ
افتد که سندی نباشد لکن تهيه  است؟البته کمتر اتفاق می يا به صورت ظواهری که بوده

آن سند و انجام آن تشريفاتيکه برای يک سندی الزم است که برای آن شخص در آن 
نويسد در صورت موافقت  ماده میاز اين ) ه(       ً        است مثال  در بند  زمان اشکالی نداشته
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دولت از نظر مصالح عمومی کشور اين جمله هم بنظر بنده از آن جمالتی است که 
است و هيچ هم معنی ندارد يک جمله پوچی است که در  خيلی بيمورد استعمال شده

شود آنهم برای يک نظرياتی است در اينجا هم البته بنده يقين دارم  اينجا استعمال می
وز کسی نظريات خاصی ندارد و اينها مسائل عادی است و اين جمله بر اثر که امر

مصالح عاليه کشور کدام مصالح عاليه ملک در مازندران با ملک آذربايجان چه 
. است آقا در قزوين در سياه دهن برای مصالح عاليه کشور اشغال شده. فرقی دارد

آن . مالک مازندران چه فرق داردسياه دهن با ا) است اشغال نشده- يکی از نمايندگان(
شخص يک تعلق خاطری داشت بهر چيزی که شيئی بود در اين مملکت زمين و 
خاک و خانه هر چيزی که شيئی بود اين خواه در آذربايجان بود يا در مازندران يا 

اين جمله از جمالت زائده و جمالت . کرمانشاه يا خوزستان و هکذا جاهای ديگر
اين است که حذف شود چون مصالح عاليه کشور ايجاب  است و بهتر مهمله

است ملک مردم را ببرند برای منافع شخصی ايجاد باغات کند با کار ديگری  نميکرده
) ه(است مسئله تعويض در همين بند  راجع به تعويض اينکه در اينجا نوشته شده. بکند

يند بنده يقين دارم شود آقايان تصور نفرما ای ايجاد می در انجا مشکل فوق العاده
شود و آنهائيکه اطالع دارند ميدانند که اينطور  تصورش را نميفرمائيد ولی گفته می

نيست و آن اين است که تصور نفرمايند همه از اين تعويض استفاده کرده باشند در 
اند  اند ولی بنده نميدانم ملکی که در مازندران داشته آذربايجان ملک عوض گرفته

شناسم که  اند و لکن عده کثيری از آنها را می ده که اينها را عوض دادهچقدر خوب بو
اند  شناسم که ملک داشته بدبخت ترين اشخاص هستند بنده در مازندران اشخاصيرا می

اند و از فالن ملک  اند روی يک اصول غلطی ملک تقديم کرده و در آذربايجان آمده
اند و باالخره آنها را  يچ اطالعی نداشتهاند و آنها هم ه خالصه دو دانگ بآنها داده

اند که آن ملکرا از دست بدهند و البته درباره اينها بی عدالتی نيست که  مجبور کرده
اند آنها حاضرند چيزی دستی بدهند  انها را برگردانند بهمان ملکی که روز اول داشته

ن قانون در نظر که اگر برگردند بآن ملک و البته اين مسئله اساسی را بايد در اي
کنم و البته نبايد يک کاری کرد  گرفت بنده از نظر عمومی يک عرايضی عرض می

که اصل مالکيت در اين قانون متزلزل شود اين قانون يک کيفر زنده ايست برای آينده 
کند از اين افکار شوم و از اينگونه حرص و آزها که انسان بتواند  که جلوگيری می
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الی يا نيم قرن در يک مملکتی حکومت کند و نتواند و باين چهار صباحی يا چند س
فکر نيفتد که اموال خصوصی مردم را تصاحب کند بنده باين قانون از اين نظر 

دهم که اين قانون ممکن است تاثيراتش تا پنجاه سال ديگر حقيقت پيدا کند و  اهميت می
ند پيش بينی کند که آن توا درواقع يک درس عبرتی باشد برای ديگران که انسان نمی

شوند و از اين گونه امالک البته در مازندران تنها نيست  ديگران چگونه توليد می
آقايان اطالع داريد که در مجلس هم يک دفتر مخصوص بود که آنها ادای وظايف 

گرفتند و به عالوه در  وجدانی و قانونی خودشانرا بجا مياوردند و در مجلس قباله می
زدند و برای سپردن ملک مردم چکی بابت  های عجيبی می هم حقهجاهای ديگر 

گرفتند و اين اشخاص چطور  دادند و بعد پس می کردند و می قيمت ملک امضا می
خواستند تظلم کنند يکی بکنند لهذا بنده  توانستند شکايت و تظلم کنند و اگر هم می می

زائد ميدانم و بايد اين قانون را  دهم و اين تشريفات قانونی را هم باين قانون اهميت می
شود که اين اموال را نگاهداريم و جزء  بطور خيلی ساده نوشت بعضی جاها گفته می

اقالم بودجه باشد مثل خالصجات اينها هم باشد و سالی پنجاه شصت ميليون درآمد 
دارد چه ضرر دارد باشد بنظر بنده اين فکر غلطی است اين چه حرفی است که 

   ً                                                            اصال  ريشه اين منطق غلط است در اينجا آقای مخبر بيانات فصيح اظهار زنند  می
است مصالحه کرده بديگری و آن  فرمودند که فالن آدمی که اين امالک مال او بوده

                                                                        ً ديگريهم برای احقاق حق اشخاص واگذار کرده بدولت که رسيدگی کند که اگر واقعا  
ک بدست آمده و چطور صلح است پس بدهند همه ميدانيم که اين امال غصب شده

اين امالک مال مردم است و امروز هم .        ً               است اصال  آن صلح غلط است شده
کوچکترين وظيفه شورای ملی تصويب اين قانون است و از تمام قوانينی که از 
مجلس شورای ملی گذشته اين قانون بهتر است زيرا اين قانون راجع بيک عده 

است و اين قانون اثرات آتی در مملکت دارد و  مازندرانی نيست راجع بتمام مملکت
 )احسنت- صحيح است(آن اثرات را بيشتر بايد اهميت داد تا اثرات آنی انرا 

برای اينکه مطلب خوب روشن شود و خود آقای فرمانفرمائيان که - وزير دادگستری
ر بند در خود ماده د. دهم اند توجه بفرمايند چند کلمه توضيح می اين پيشنهاد را داده

خوانم تا متوجه شوند عين پيشنهاد ايشان در ماده  است که بنده آنرا می الف نوششته شده
ً          در صورتيکه ملکی بدون عنوان معامله غصبا  تصرف شده  - نويسد الف هست می                                       
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باشد چنانچه تغيير مهمی از حيث بنا و غير آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عين 
ساختمان مهم يا تغييرات اساسی ديگری در ملک شده  ملک داده خواهد شد و هر گاه

صادر ) مطابق وضعيت روز تصرف(باشد حکم برد بهای کنونی ملک مزبور 
در اين موارد هيئت رسيدگی اختيار دارد عالوه بر رد عين ملک با توجه . شود می

بمدت تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال کار مبلغی که از سی هزار لایر 
اين ترتيب که در ماده ذکر شده . نمايد بنفع صاحب ملک حکم صادر کندتجاوز ن

کنم جامعتر و مفيدتر باشد و بهتر اين است که پيشنهادشانرا پس بگيرند  تصور می
 .است چون منظورشان تامين شده

 .پيشنهاد بنده با اين قسمت ماده فرق دارد رای بگييريد- فرمانفرمائيان
پيشنهاد آقای فرمانفرمائيان آقايانی که موافقند اظهار  گيريم به رای می- نايب رئيس

تبصره ذيل را بماده . پيشنهاد ديگر. رد شد) عده کمی قيام نمودند(موافقت بفرمايند 
امالکی که غصب شده بايد درآمد انها تعيين شده : نمايم قسمت الف پيشنهاد می ١۴

 .ملک مدنی. پرداخته شود
 .آقای ملک مدنی- نايب رئيس

                     ً                               عرض کنم موضوعی که فعال  در مجلس مطرح است بنظر بنده يک  - مدنی ملک
بنده ممکن است با يکی از . موضوع اصولی است و عقايد اشخاص مختلف است

نزديکترين اشخاص که با بنده سالها است دوست و رفيق است در اين موضوع 
دانه اظهار کنم بخصوص اختالف عقيده داشته باشم و بايد بنده عقيده خود را اينجا آزا

و نبايد مورد تعرض و ايراد واقع شوم و هر کسی بتواند عقيده خود را بيان کند زيرا 
يکی از همان چيزهائيکه گفته شد و بنده هم در شور اول در همين جا عرض کردم 
موضوع اليحه واگذاری امالک است که اين موضوع سابقه ندارد اول اليحه ايست 

است و يک امر فوق العاده اساسی است يعنی  مجلس آمده که در مشروطيت ايران به
هيچ وقت در اين مدت که مشروطيت بوده سابقه نداشته که امالک کسی را غصب 
کنند و ازش سند رسمی بگيرند باين کيفيتی که همه آقايان مسبوق اند بنده خودم اعتقاد 

در اداره تند  شخصيم اين است همانطوريکه در اينجا هم عرض کردم مذاکرات بنده
                         ً                                                 نويسی مجلس موجود است عمدا  هم گفتيم برای اينکه در دفتر يادداشت باقی باشد و 

ام اين است که هر کس در  افکار هر کسی را آينده روی آن قضاوت کند بنده عقيده
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کشور ايران قدمی بردارد بر ضرر حقوق و حدود اشخاص آن آدم بايد مجازات و 
ست و نيز عقيده دارم که حدود وحقوق اشخاص مصون کيفر ببيند اين عقيده من ا

است و بايد هر کس در سايه عدالت و رفاهيت بتواند زندگی کند چه دهقان چه مرد 
متمکن اين يک اصل کلی است که پايه و اساس حکومت دموکراسی و مشروطيت 
است و بر روی اين اصل است که بنده اين پيشنهاد را کردم وقتی که مجلس شورای 

کند دادگاهی که  اند دادگاه رسيدگی می کند يک ملکی را غصب کرده لی تصديق میم
شود و  با پيشنهاد وزير دادگستری و تصويب مجلس شورای ملی تا سيس می

شويم چرا نبايد درامد ملکی که غصب شده بصاحبش  صالحيت برای او قائل می
مان اويک مبحث بدهند اين يک اصلی است بنده کار ندارم بقضيه سه هزار تو

شويم که ملکی غصب شده و دادگاه  ديگری است ولی وقتی ميآئيم وارد اين مطلب می
تواند بگويد اين  است چرا نبايد درآمد آنرا بپردازند کسی نمی تاييدکرده که غصب شده

بيت المال مسلمين است و نبايد دخالت در آن کرد مال شخصی است و دادگاه هم 
اين جهت بنده اين پيشنهاد را کردم ازنقطه نظر عقيده شخصی گويد بايد بدهند ب می

خودم اعم از اينکه مجلس رای بدهد يا ندهد من اعتقاد خودم را عرض کردم حاال 
ممکن است گفته شود که محل ندارد محلش همين اضافات امالکی است که ميگويند 

ال شخصی دولت بايد بگيرد دولت مال ملت را ببرد درست است مال ملت است م
نيست ولی يک اصلی است است که پس از اينکه معلوم شد که تا سه هزار تومان 

کنم  بدهند چه فرق دارد سه هزار تومان يا سه هزار وپانصد تومان بنده خواهش می
 .آقايان رفقائی که هميشه با اصول موافق هستند با اين تبصره هم موافقت بفرمايند

ک مدنی راجع بپرداخت منافع امالک غصب شده فرمايش آقای مل - وزير دادگستری
                    ً                                                    نظر صحيحی است و اصوال  هم بايد اين نظر تامين شود و اينجا هم مذاکره و صحبت 

کنم از نقطه  شد و برای اجرای اين منظور اين دو سه ماده اضافه شد و بنده تصور می
ن حد برسانيم و نظر اصولی و حفظ قوانين اين مطلب تامين شده اما بيائيم و اين را باي

بگوئيم تمام منافع امالک پرداخت شود اين را تصديق بفرمائيد غير عملی است و غير 
ممکن است بشود تشخيص داد که اين منافع امالک چقدر بوده و چه ميزان بوده حاال 

کنم مالحظه  کنم و عرض می است يا نه بنده از نقطه نظر عمل توجه می عادالنه
عايدات پانزده ساله ملک را معين کرد بنظر بنده اين غير عملی  شود ميفرمائيد آيا می
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 .است و بهمين اندازه که ذکر شد اکتفا کنم بهتر است
 .اجازه ميفرمائيد- مويد احمدی
 .بفرمائيد- نايب رئيس

                                                    ً کنم که بنده دو سه نکته را الزم دانستم بعرض برسانم اوال   عرض می- مويد احمدی
اين راجع به امالک غصب است و راجع به آن امالکی  اين را آقايان مستحضر باشند

کنم که اينها زياد هم نباشد و از آن طرف هم  که معامله شده نيست و بنده خيال می
مطابق قانون مدنی وقتی کسی که يک ملکی را غصب کرد بايد البته اجره المثل را 

اين يک قاعده ايست هم بدهد شبهه ندارد و ما مخالفت با اين بکنيم معنی ندارد زيرا 
 :فرمايد که می

الغاصب يوخذ با شق االحوال؟از غاصب بشديدترين وجهی اجره المثل و منافع هم 
کنم محصول اين امالک را  شود ميفرمايند از کجا بدهند بنده عرض می گرفته می

ميليون بدهند يکدفعه  ۶٨اند از همان عايدات بردارند و بدهند از  چندين سال برده
امير تيمور (اين خيلی بنظر بنده عملی است ) صحيح است(            ً       بدهند متدرجا  بدهند  ندارند

خيلی خوب دولت از همان محل بدهد آقا بنده ) ميليون را دولت قرض گرفته ۶٨آن –
اند ارفاقی باينطرف بکنند چون  پيشنهاد آقای انوار و بهبهانی را مفيد ميدانم و خواسته

اند و  شان را بدهند هر چند سالی که غصب کرده     ً                       قاعده  بايد عين محصول و عوايد
اند مطابق منافع سال اول بدهند اشکالی هم ندارد اينها هم دفتر  آقايان هم در نظر گرفته

يک ملکی که غصب شده در دفترتان ثبت شده که . دارد حساب دارد منظم است
و از عايدات  عايدات سالش چقدر بوده اين معين است همان دفاتر را ماخذ قرار بدهند

                                              ً                                  شاه سابق بپردازند و بدهند بمردم ندارند متدرجعا  بدهند لکن ما رای بدهيم ندهند اين 
 )صحيح است(برای مجلس از نظر مقررات قانون مدنی خوب نيست 

است که  يک پيشنهادی از آقای دکتر سميعی و آقای انوار رسيده- نايب رئيس
 .شود موضوعش عين همين است خوانده می

 :بطريق زير اصالح گردد ١۴نمايم سه سطر آخر بند الف ماده  اد میپيشنه
در اين موارد هيئت رسيدگی اختيار دارد عالوه بر رد عين ملک  - بند الف- ١۴ماده 

مبلغی کخ کمتر از درآمد سال اول تصرف نباشد با توجه بمدت تصرف بنفع صاحب 
 .ملک حکم صادر نمايد



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

 .آقای دکتر سميعی- نايب رئيس
بنده . در جلسه قبل بنده توضيح مختصری به عرض مجلس رساندم- سميعی دکتر

کنم مظلوم ترين مالکين اين امالک همين کسانی هستند که امالک شان  تصور می
اند و آن مبلغی را هم  غصب شده و ديناری هم به آنها داده نشده عوائدشان را هم برده

وز نکند برای جبران منافع غالب است از سه هزار تومان تجا که دولت پيشنهاد کرده
اين امالک کافی نيست و بنده ميدانم و اطالع دارم مالکينی هستند در مازندران و 

اند عوائد امالکشان هم خيلی است و ديناری هم  گيالن که امالکشان را به غصب برده
ت سال اند به اين جهت بنده پيشنهاد کردم که مالک عمل را به همان عايدا به آنها نداده

 .اول تصرف قرار بدهند با بمدت تصرف
 آقای وزير دادگستری نسبت به اين پيشنهاد چه نظری داريد؟- نايب رئيس

اين پيشنهادات از نظر اصول صحيح است که بايد منافع امالک - وزير دادگستری
مغصوبه داده شود اين صحيح است به اين جهت هم بود که در ماده اين سه سطر 

اما راجع به اينکه بيائيم و بگوئيم منافع از . ظور آقايان تامين بشودعالوه شد که من
کنم هم  فالن تاريخ يا فالن روز يا فالن سنه ايجاد بنظر بنده اگر دقت شود تصور می

برای مجلس شورای ملی و هم برای دولت و هم برای صاحبان امالک بهتر اين است 
باالتر نرود برای اينکه اين يک باب تازه  که المحاله از اينکه اين جا نوشته شده ديگر

کند برای يک سازشهائی که ممکن است بروند اشخاص و ساخت و  را باز می
شود و نه فايده برای او دارد يک اسباب  پاختهائی بکنند و نه بمالک چيزی عايد می

شود بنابراين بنظر بنده بهتر است از اين پيشنهاد  زحمت هم برای دولت فراهم می
 …شود به مفاد اين دو پيشنهاد  رای گرفته می- ف نظر بکنند نايب رئيسصر

 .يکی يکی رای بگيريد- بهبهانی
 .مفاد هر دو پيشنهاد يکی است- نايب رئيس

 )زنگ نايب رئيس(خير يک جور نيست - بهبهانی
فرمايند  گيريم بمفاد اين دو پيشنهاد آقايانی که اظهار موافقت می رای می- نايب رئيس

 .رد شد) عده کمی برخاستند( برخيزند
 .پيشنهاد آقای دشتی

در صورتی که ملکی  - )١(بند :کنم بجای بند اول اين طور نوشته شود بنده پيشنهاد می
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                           ً                                         را بدون عنوان معامله و غصبا  تصرف شده باشد صاحب ملک ديگر بهيچ عنوانی 
 .حقی بملک خود ندارد

 .دوباره بخوانيد - حمزه تاش
عرض کنم وقتيکه مجلس به اين صراحت . دهم دم توضيح میخو. الزم نيست- دشتی

يک حق قانونی و يک حق طبيعی را که حتی در وحشی ترين ممالک دنيا مسلم است 
برای اينکه آقا . کنم که اين حرف را بزنم گذارد بنده هم اين پيشنهاد را می زير پا می

ل حق مالکيت است تمام    ً                                                  اوال  در تمام دنيا از اول خلقت تا به حال محترم ترين اصو
است شما  قوانين دنيا حتی در وحشی ترين ممالک دنيا حق مالکيت را محترم شمرده

. است است غصب کرده است و ملک مردم را برده آقا مالحظه بکنيد يک پادشاهی آمده
خواهيد مال مردم را پس بدهيد؟ نميخواهيدمنافع آن را جبران کنيد؟ اين چيز  شما نمی

کند؟وزير دادگستری  مجلس شورای ملی هم اينحرف را قبول نمی…غريبی است 
چطور پول نداريد بدهيد؟ اين حرف عجيبی . گويد اين پول را ما نداريم بدهيم می

 .است
 قرض کنيد- طباطبائی

اند و تمام اين امالک هم غصبی است حاال ميگويند  امالک مردم را گرفته. بله- دشتی
ً                   عده کمی را صريحا  ميگويند غصب است و همه اين امالک غصب نيست و يک                  

خوب اينها را با اين ترتيب و اين جور که . اند اند و سند مالکيت نگرفته معامله نکرده
است  شود بدهيد ديگر يکی از رفقا بمن نوشته خودتان ميگوئيد تمامش يک ميليون نمی

 :ها را بدهند کافی نخواهد بود که اگر چندين سال هم عوائد اين ملک
 .بلی بنده نوشتم- امير تيمور

است ملک يک بيوه زن را بزور  آقا يک شاهی آمده اصل مالکيت را زير پا گذاشته
 .است گرفته
اند اين خيلی          ً      اند غصبا  گرفته اينطور نيست آقا تمام امالکی را که از مردم گرفته- دشتی

ه اصولی حرف است آقا زيادتر باشد يا کمتر باشد بنده حرفی ندارم اين يک مسئل
شود آن را پايمال کرد  کنم اين يک اساسی است که نمی است که بنده عرض می

توانيد  توانيم پايمال کنيم اصل مالکيت و احترام مالکيت را نمی قانون مدنی را ما نمی
است ملک يک بيوه  پايمال کنيد آقا يک شاهی آمده اصل مالکيت را زير پا گذاشته
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خواهيد  است حاال شما می ولش را هم بهش ندادهاست ازش پ زن را بزور گرفته
يکی (دهيم  بهش پس بدهيد آن وقت ميگوئيد چون دولت پول ندارد ما بهش پول نمی

ساله عوائدش چه شده؟ از محل عايدات  ١٨در اين مدت ) نداريم - از نمايندگان
را آن سه هزار تومان مجانی . همين امالک بدهيد از آن محل سه هزار تومان بدهيد

ميليون  ۶٨عالوه بر اين . ندهيد ولی از محل آن عوائد اين مال مغصوبه را بدهيد
تومان را اعليحضرت همايون رضا شاه پهلوی از سواد کوه که نياورده بود از محل 
استفاده همين امالک بود و از همانمحل هم مال مردم را بهشان بدهيد حق مردم را 

بنده پس گرفتم پيشنهاد . جلس شورای ملیاين خيلی غريب است که يک م. بدهيد
 .خودم را خواستم اين حرف را بزنم

پيشنهاد آقای طوسی تبصره ذيل در قسمت الف پيشنهاد . مسترد کردند- نايب رئيس
 :شود می

در صورتی که حقانيت شاکی محرز گرديد عالوه بر استرداد ملک حکم برد عايدات 
اند بنفع شاکی  امالک را واگذار فرموده از تاريخی که اعليحضرت همايون شاهنشاهی

  .صادر گردد
  
  

  ١٣٢١ارديبهشت  ١٠مذاکرات مجلس شورای ملی 
  
 دوره قانونگذاری سيزدهم -  ۴٩نشست  
 }بقيه شور اليحه امالک واگذاری  -  ٣{

پيشنهادات مطرح شد و پيشنهادی از طرف آقای مخبر  ١۴در ماده  - نايب رئيس 
آن موکول بجلسه امروز شد در زمينه اين پيشنهاد هم  فرهمند شد و مطرح شد و رای

ً                                     يک پيشنهادی آقای اعتبار کرده اند تقريبا  با اين پيشنهاد يکی است آن هم خوانده                                         
 .ميشود 

پيشنهاد ميکنم منافع امالکی را که غصب آنها محرز و سند روی آن صادر نگشته سه 
 .اعتبار. ساله بپردازند 

 اقای اعتبار - نائب رئيس 
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اين پيشنهاد بنده با پيشنهاد آقای مخبر فرهمند يک تفاوت دارد و آن اين است  - اعتبار 
که ايشان پيشنهاد کرده اند منافع امالک غصب شده را سه ساله بپردازند و با پيشنهاد 
بنده تفاوتش اين است که بنده نوشته ام که سند رويش صادر نشده باشد البته آنچه که 

ع امالک غصب شده يک صورتهای مختلفی دارد و اصل هم اين بنده شنيده ام مناف
است که بايد پرداخته شود و در موضوع امالک غصب شده گفته ميشود که رويش 
معامله شده يعنی باين ترتيب يک ملکی را از همسايه او خريده اند بعد از تحديد حدود 

و البته اين در امالک ديگری را هم ضميمه کرده اند و سند رويش صادر شده است 
عمل و پيدا کردن قطعات و منافع آن ملک کار مشکلی است باين جهه نظرم اين است 
که آنهائيکه سند رويش صادر نشده است منافع آن ملک هر قدر باشند بايد بدهند و 
آنهائيکه سند صادر شده است بهمان ترتيبی که آقای وزير دادگستری در نظر گرفته 

 .فقت کرده عمل شود اند و کميسيون هم موا
 .آقای مخبر فرهمند  - نايب رئيس 

                                                             ً بنده هم معتقدم امالکی را که پول نداده اند و سند نگرفته اند حقا   - مخبر فرهمند 
بايستی منافعش داده شود و برای اينکه دولت در مضيقه نباشد پيشنهاد کردم سه ساله 

 .منافع را بپردازند 
 .آقای مويد احمدی  - نايب رئيس 

بنده در جلسه گذشته عرض کردمو البته عقيده همه آقايان حتی آقای  - ويد احمدی م
وزير دادگستری همين است ملکی که غصب شده و واگذار ميشود منافعش هم داده 
شود و بنده هم موافقم و اين فقط يک اشتباهی است که سند صادر شده و سند باسم شاه 

ينطور که فرمودند ملکی را خريده اند و سابق صادر شده لکن قباله ندارد يعنی هم
يک قسمتهائی هم اضافه برده اند بنابراين بنده هم با اين پيشنهاد موافقم و خوب است 

 .اصالحی ميباشد 
 .اقای ملک مدنی  - نايب رئيس 
اين مطلبی که ميخواهم عرض کنم در جلسه خصوصی هم عرض  - ملک مدنی 

ده و قباله از او نگرفته ملک را کردم که يک قسمت امالکی هست که غصب ش
                                                ً                          تصرف کرده اند و بعد هم سند صادر شده است و انصافا  بايستی نسبت باين ها توجه 
                                                       ً                    شده و درآمد امالک اينها را مسترد کنند و بنظر بنده مخصوصا  برای جلب توجه آقای 
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وزير دادگستری عرض ميکنم که محل پرداخت اجره المثل اين قبيل امالک را درآمد 
                                                             ً         آن امالکی که باقی ميماند و در يد دولت هست معين نموده و چون اقال  صد بيست 
امالک باقی ميماند و در دست دولت باقی خواهد ماند از درآمد آن امالک سه ساله 
اجره المثل آن امالک مغصوبه را بپردازند که مجلس يک رای اساسی و منطقی داده 

 .باشد 
بنده پيشنهاد ) بشرح زير خوانده شد . ( فرهمند  پيشنهاد آقای مخبر - نايب رئيس 

ميکنم منافع امالک غصبی که قباله صادر نشده باشد در ظرف سه سال بصاحبانش 
 .پرداخته شود

بنظر بنده اين پيشنهادی که حاال قرائت شد هم مجمل است و هم  - وزير دادگستری 
سه سال پرداخته مورد اشکال واقع خواهد شد زيرا نوشته شده است که در ظرف 

خواهد شد و ديگر اينکه نوشته شده قباله صادر نشده باشد بنظر بنده گير مطلب در 
اين جا نيست ملکی که صحبت ميشود که ممکن است غصب شده باشد يعنی معامله 
نسبت باو نشده باشد يعنی از بابت ملکی که تصرف شده پولی پرداخته نشده باشد و 

ت اگربشويم توليد زحمت ميکند برای آن کسانی که بنظر بنده داخل اين جزئيا
                                                                  ً         رسيدگی خواهند کرد اين مطالب را بنظر بنده واردش نشويم و بگوئيم کليه  ملکی که 
غصب شده يک ميزانی برايش در نظر بگيريم که بعنوان منافع پرداخته شود بهتر 

وات ذکر است و بنظر بنده بهترين ميزان همان است که در اليحه ذکر شده اگر سن
کنيم يعنی مالک پرداخت را عايدات يک سال يا دو سال قرار دهيم جون تشخيص 
مشکل است توليد اختالف زياد ميکند و همانطور که عرض کردم راه ميدهد 
بچيزهائی که برخالف منظور آقايان است و بهمين ترتيبی که نوشته شده است هم 

 .ميشود کمتر اختالف توليد ميشود و هم زودتر مطلب حل 
 .بنده هم با پيشنهاد آقای مخبر فرهمند موافقت ميکنم  - اعتبار 

رای ميگيريم به پيشنهاد آقای مخبر فرهمند که آقای اعتبار هم قبول  - نايب رئيس 
تصويب ) عده قليلی برخاستند ( فرمودند آقايانی که موافقند اظهار موافقت بفرمايند 

هاد ميکنم که مبلغ سی هزار لایر در آخر بند الف بنده پيشن. پيشنهاد آقای اوحدی. نشد 
 .حذف شود 
 .آقای اوحدی  - نايب رئيس 
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استدعا ميکنم آقای وزير دادگستری و ساير آقايان توجه بفرمايند که بچه  - اوحدی 
بنده از ابتدای طرح اين اليحه موافقت و عقيده . نظر بنده اين پيشنهاد را تقديم کرده ام 

( تصرفش بر غاصب حرام رد آن بصاحبش واجب است  داشتم که ملک غصب
از ابتدا اين عقيده را داشتم و حاال هم دارم و تصور ميکنم همه آقايان ) صحيح است 

بيائيم سر مسئله منافع در اصل نظری نيست که ) صحيح است ( اين عقيده را دارند 
سلمه که از ناحيه بايد رد شود بسيار خوب می آئيم سر منافع بنده معتقدم يک اصول م

ذات احديت بهمه ما رسيده گاهی بلسان قرآن و گاهی بلسان اخبار و گاهی بلسان 
         ً                                                          قانون اقال  او را رعايت کنيم و برخالف او صحبتی نکنيم عرض ميکنم در غصب 
ايادی متعدده پيدا ميشود يد اول غصب منتسب است باعليحضرت شاه سابق و يد دوم 

و يد سوم منتسب است بملت که بنام دولت گفته  منتسب است باعليحضرت فعلی
 ٣٢٠از قانون مدنی را بنده اينجا بخوانم ماده  ٣٢٠ميشود و بنابراين اجازه بدهيد ماده 

نسبت بمنافع مال مغصوب هر يک از غاصبين باندازه منافع زمان تصرف خود و 
م شهريور ملتفت شديد اين صريح قانون بنابراين از سی ا. مابعد خود ضامن اند 

اين امالک بملت واگذار شده پس اگر بنا شود ملت ضامن باشد از آن تاريخ هر ١٣٢٠
ملکی که غصبش معين شد چه يک تومان چه هزار تومان چه ده هزار تومان بايد 
منافع آنهم داده شود عنوان يکسال و دو سال و عنوان ده هزاروبيست هزار تومان بر 

است اگر بنده يک ملکی را امروز غاصب هستم و خالف حکم خدا و رسول و قانون 
صد هزار تومان انتفاع آنرا برده ام بايد تمام آنرا بدهم يکسال دوسال برای چه ؟ راه 
عمل را قانون معين کرده و اين را بر خالف اين ماده بخواهيد رای بدهيد بر خالف 

ی ذی حق راه باز قانون برا. حکم خدا رای داده ايد اين محرز بماند سر جای خودش 
کرده امروز اعليحضرت شاه سابق يک فرد عادی بيشتر نيست هر کس ميخواهد بقوه 
قضائيه که مرجع رسمی تظلمات است برود شکايت کند مطالبه کند حق خودش را 
بگيرد بايد برود عدليه و غير عدليه کسی صالحيت ندارد که اظهار نظر کند خودش 

خودش هم بايد رد کند در خاتمه يک کلمه هم ضامن است خودش دارائی دارد و 
بدوست عزيز خودم آقای نقابت ميخواستم عرض کنم که رفع اشتباه از ايشان شده 
باشد ايشان در جلسه قبل اظهار کردند که واگذاری اعليحضرت شاه فعلی اين امالک 
را بملت مشروط بشرط است و ضمن العقد شرط شده بنده هر چه گشتم همچو خبری 
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پيدا نکردم در فرمان واگذاری اعليحضرت بنده اينطور ملتفت شدم از عبارتی که  را
مرقوم فرموده اند که چون منظور اصلی اعليحضرت پدر بزرگوار ما از واگذاری 
اموال خودشان بما اين بود که بمصارف خيريه برسد و ما هم هميشه سعی داشته و 

حيث فراهم آوريم بنابراين تصميم  داريم که وسائل آسايش و رفاه عموم را از هر
گرفتيم اموالی که از قبيل امالک و مستقالت و کارخانجات بما واگذار شده است 
بمنظور ترقی کشاورزی و بهبود حال ترقی اوضاع شهرها ترقی صنايع کشور بهبود 
حال کارگران و فرهنگ و بهداری بدولت و ملت اعطا مينمائيم که برای انجام مطالب 

ا امالک را بفروش برسانند و يا با حفظ و توسعه آبادی آنها در ملک دولت باال ي
نگاهدارند و نيز مقرر ميداريم که اگر کسانی باشند که نسبت بامالک ادعای غبنی 
داشته باشند پس از رسيدگی بشکايات آنها از محل همين امالک رفع ادعا بشود پس 

يک چيز زائدی نبوده است و آن عنوان  اين عين فرمان پادشاه فعلی ما است بنابراين
مورد ندارد که بگويند ضمن العقد شرط شده است ضمن العقد شرطی نشده است 
واگذار شده است برای رفاهيت مردم و بنده بيش از اين عرضی ندارم و اميدوارم 

 .آقای وزير دادگستری توجه بفرمايند که اين سه هزار لایر حذف شود 
 وارآقای ان - نايب رئيس 

آقای اوحدی يک شخص مبرزی هستند در عين اينکه ميخواهند کمک کنند در  - انوار 
عين حال ضرر ميرسانندبرای خاطر اينکه امالکی که غصب شده بنابر اطالعی که 
                                          ً                             دارم کمتر آنها دارای سه هزار تومان است مثال  يک ملک شش دانگی را که خريده 

ائی را هم غصب و تصرف کرده اند و اند آمده اند در حدود اين امالک يک جاه
آنجاها سه هزار تومان منافع نداشته و باعتبار حدود در نظر گرفته اند با اين 
صحبتهائی که شد توافق شد که ما بيائيم نسبت باينهائی که امالک آنها در آن حدود 
ملک خريداری بوده و غصب شده سه هزار تومان برای آنها قائل شويم که تا اين 

از آنوقت تا کنون کسی چيزی گيرش نيامده  ١٣٢٠                ً      ً        داده شود اين اوال  ثانيا  بعد از  مبلغ
است بنده تحقيق کرده ام آقايان از مازندرانی ها اطالع ندارند که بچه زحمات و 
ابتالئاتی افتاده اند و بنده موافقم اين موضوع بيک صورتی در آيد که اگر صد هزار 

به بعد ميدانم چيزی گير کسی نيامده تا  ١٣٢٠هريور تومان هم باشد بدهند ولی از ش
اينکه بيايند و بيان کنند و بدهند پس عقيده بنده اين است آنچه که کميسيون پيشنهاد 
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کرده و دولت هم موافقت نموده اين بحال آنها نافع است و اين چيزی که آقای اوحدی 
 .يست ميگويند با آن بيان شافی و کافی و غمخواری کردند عملی ن

 نظر آقای مخبر کميسيون چيست ؟ - نايب رئيس 
 )     ً           مجددا  خوانده شد . ( دو مرتبه قرائت شود  - مخبر 
 .اينکه قابل رای نيست پيشنهاد حذف است - اعتبار 

پيشنهاد کرده اند که اين قسمت سی هزار لایر حذف شود اگر مجلس  - نايب رئيس 
يريم بقابل توجه بودن پيشنهاد آقای رای ميگ. رای داد اين سی هزار لایر حذف ميشود

. رد شد ) عده کمی برخاستند ( اوحدی آقايانی که موافقند اظهار موافقت بفرمايند 
 .پيشنهاد آقای اورنگ 

بنده پيشنهاد ميکنم در آخر بند الف اصالح شود که تا پنجاه هزار لایر محاکم حکم 
 .صادر کنند که بصاحبان آنها داده شود 

آقای اورنگ تشريف ندارند بنابراين پيشنهادات راجع به بند الف خاتمه  - نايب رئيس 
 …پيدا کرده رای ميگيريم بقسمت الف 

بنده پيشنهاد تجزيه در بند الف ميکنم باين ترتيب که الف در صورتيکه ملکی  - اعتبار 
بدون عنوان معامله تا آخر عبارت صادر ميشود يک رای گرفته شود و از قسمت در 

 .ارد تا آخر قسمت هم يک رای گرفته شود اين مو
عرض کنم در يک قسمت نميشود تقاضای تجزيه کرد چون ماده قسمت  - نايب رئيس 

بقسمت دارد الف و ب و ج و د در آن قسمت ها پيشنهاد تجزيه کرده اند آهنا البته قابل 
همان  رای ميگيريم به بند الف مطابق. تجزيه بود ولی اين قسمت قابل تجزيه نيست 

( پيشنهادی که شده است از طرف کميسيون آقايانيکه موافقند اظهار موافقت بفرمايند 
. پيشنهادات راجع به بند ب قرائت ميشود. تصويب شد ) عده زيادی بر خاستند 

 :را بشرح زير پيشنهاد مينمايم  ١۴پيشنهاد آقای اعتبار قسمت ب از ماده 
ين قانون بصاحبان آنها مسترد ميدارد تا مبلغ دولت ميتواند امالکی را که طبق ا - ب 

سی هزار لایر باقساط متساوی ده ساله مطابق قانون فروش خالصجات دريافت دارد 
 .اعتبار.

 .آقای اعتبار  - نايب رئيس 
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عرض کنم صحبت زياد شد در اين قانون و باالخره برای خاطر اينکه  - اعتبار 
حدی تامين شود پيشنهاد کرديم که اين هم  موضوعی را که آقايان بهش توجه دارند تا

باقساط ده ساله مطابق همان رويه که در فروش خالصجات بوده است عمل شود و 
 اگر آقايان موافقت بفرمايند نظر هر دو قسمت تامين شده است 

آقای دشتی هم يک پيشنهادی فرموده اند مطابق همين پيشنهاد آقای  - نايب رئيس 
 :پيشنهاد آقای دشتی. يشود که توضيح بدهند اعتبار است خوانده م

اشخاص بی بضاعت که بهای  - بنده پيشنهاد ميکنم بجای بند ب اينطور نوشته شود ب 
ملک آنها تا سی هزار لایر باشد ميتوانند بهای بازخريد ملک خود را تا ده سال 

 .بپردازند
 .بنده هم موافقم با اين پيشنهاد  - اعتبار 
ميخواستم از اين حق توضيح استفاده کنم و يک سوءتفاهمی که در  بنده اينجا - دشتی 

عرايض جلسه قبل من هست عرض بکنم و آن اين است که در بند الف ناظر بتمام 
امالک نيست بند الف راجع بآن قسمت مختصری از امالک بود که مجلس اعتراف 

ک را که بعنوان ميکند که بطور غصب بوده است يعنی معامله ای نکرده اند تمام امال
صورت معامله دارد اغلب آنها و من بموجب اين قانون آنها را . غصب برده اند 

غصب نميدانم يک ملکی بوده است مال پادشاه سابق به اعليحضرت فعلی داده اند آن 
هم بدولت واگذار کرده است و دولت هم تصديق ميکند مال اشخاص بوده است دو 

بعنوان کسانی است که ادعای غصب دارند  ١۴ند الف ماده مرتبه بآنها واگذار ميکند ب
بآنها واگذار ميکند اين عنوان عمومی امالک نيست فقط يک عده کوچکی از اين 

امالک  ١۴امالک هست که مجلس آنها را عنوان غصبيت قرار داده بند الف از ماده 
تراف ميکند باينکه را معامله نکرده اند البته کم است دليل هم گفتيم وقتی که مجلس اع

غصب است بايد تمام محصول و منافع آنها را بهشان بدهند يهنی مابه الثمن آنها را 
بدهد نسبت باين قسمت است نه تمام امالک بعضی از رفقا آمدند از بنده ميپرسيدند که 
تو دو نظر متناقض داری از يک طرف ميگوئی تا سی هزار لایر را از مردم بگيريد 

طرف ميگوئی اين امالک را همينطور بدهند و حال آنکه نظر بنده و اما از آن
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اينطورنيست در قسمت بند الف راجع بيک قسمت محدودی است بايد مال دولت مال 
دولت و مال مردم مال مردم باشد نه اينکه از يک طرف حاتم بخشی کنيم از يک 

مظهر عدالت  طرف مال مردم را ندهيم بايد مجلس عادل باشد و مجلس شورای ملی
و حقگذاری باشد در قسمت بند الف آنچه که مجلس تصديق کرده است اين است که 
ً                                     يک ملکی راغصب کرده اند و غصبا  در يد شما است و حاال شما ميخواهيد پس                               
بدهيد ميگوئيد تا سه هزار تومان اگر غصبی است تا هر اندازه که عوايدش هست بايد 

مالکی که مال دولت است يک امالکی که مال تمام بدهند هر قدر باشد و از آنطرف ا
ملت است چرا بدهيم بيک اشخاصی ديروز آقای نقابت در اينجا صحبت کردند و 
خواستند دفاع کنند از اليحه و طوری صحبت کردند که ما ميخواهيم صاحبان امالک 
                                                                    ً را باصول مفتخوری سوق بدهيم و مفت خوری را ترويج بدهيم ما ميگوئيم اصوال  
اين پر نسيپ اين ملک را اينطور دادن اين ترويج اصول مفتخوری است شما يک 
ملکی را همينطور بدهيد برای اينکه مال ما نيست اين حق مال مملکت است و بايد 
بمصرف تمام کشور برسد بنابراين بنده از آقايان نمايندگان استدعا ميکنم که توجه 

ت که حاتم بخشی بکنيم و سی هزار لایر باين عرايض بکنند که اين پول مال ما نيس
را بدهيم بيک اشخاصی و بر حسب اظهار خود آقای وزير دادگستری اين قسمت از 
امالک شامل صدی هفتاد از امالک خواهد بود يعنی اگر امالک ششصد ميليون باشد 
چهارصد ميليونش را ممکن است ما کمک کنيم بنابراين بنظر بنده و آقايان نه اين 

که صاحبان امالک کوچک و خرده مالک را ندهند نه بهشان بدهند وده ساله است 
ازشان بگيرند پانزده ساله بگيرند باالخره اين پول را ازشان بگيرند که باالخره اين 

 .پول بصرفه تمام مماکت تمام شود 
در قسمت بند الف بنده وارد نميشوم چون گذشته است راجع باين  - وزير دادگستری 

د هم که شده است بنده آن مرتبه عرض کردم موافقم منتهی مدت ده سالی که پيشنها
 .آقايان پيشنهاد ميکنند خيلی زياد است و در تبصره ذکر شده که پنجسال باشد 

 .پس قبول کرديد که پنجساله باشد  - اعتبار 
  .پيشنهاد بند مخالف با اين پيشنهاد است  - طباطبائی 
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مت پنجسال با اينکه آقايان پيشهناد کرده اند با هم عرض کنم اين قس - نايب رئيس 
 .اختالف دارد 

 .ما هم موافقيم  - دشتی 
قسمت پنجسال را همينطور بطور کلی قبول کرديم که اشخاصی  - وزير دادگستری 

که نتوانند از عهده پرداخت برايند پنجساله بتوانند مسترد نمايند اينجا پيشنهادآقايان 
ين سی هزار ريالی که اينجا معاف کرديم برداشته شود و اينها مربوط باين است که ا

                                                                       ً هم همه مشمول آن مدت بشوند که بتوانند باقساط بپردازند بنده عرض کردم اصوال  
 .قبول دارم 

يعنی نظر آقای وزير دادگستری اين است که سی هزار ريالی را که  - نايب رئيس 
پيشنهاد کردند که آن سی هزار لایر ده پيشنهاد کرده بوديد بخشيده شود حاال آقايان 

آقای دکتر جوان عضو کميسيون . مقصود اين پيشنهادها اين است . ساله گرفته شود 
 هستيد ؟

 .خير - دکتر جوان 
 آقای دکتر تاج بخش عضو کميسيون هستيد؟ - نايب رئيس 

 .خير - دکتر تاج بخش 
ر پيشنهادات فقط عضو البته نظامنامه را مالحظه فرموده ايد که د - نايب رئيس 

 .آقای انوار. کميسيون ميتواند صحبت کند 
ما کاری کرديم در . بنده نميدانستم آقای وزير باين سهلی هستند  - سيد يعقوب انوار 

کميسيون و صحبت کرديم يک امالکی هست که سه هزار تومان چهار هزار تومان 
نه طبقات اول و دوم  در واقع قيمتش است در واقع مال طبقات سوم و چهارم است

که دارای تمول و زندگانی باشند از اين نظر هم وزير ماليه سابق که در آنجا رفته 
برسی و رسيدگی کرده بود و موانع مردم را ديده بود آمد راپرت داد و هم از بيانات 
خودتان در کميسيون که صحبت کرديم و بنابراين شد و از روی ارفاق است آقای 

عتبار توجه بفرمايند ما در اينجا پيشنهاد نکرديم که از خزانه دولت دشتی و آقای ا
چيزی برده شود نه نه پيشنهاد خرج کرديم نه پيشنهاد بردن خزانه دولت کرديم 
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گفتيم اين امالکی که از بيچاره ها که ده سال است گرفته شده و تا سه هزار تومان 
تومان بوده و آقايان بدانند  قيمتش بوده و آن سه هزار تومان هم اسمش سه هزار

که اين سه هزار تومان بجيب صاحبش نرسيده باين جهت گفتيم از آنها گرفته نشود 
نه اينکه از خزانه دولت ما اينجا بخواهيم چيزی بآنها داده شود گفثيم که تا سه هزار 

ی تومان از آنها گرفته نشود حاال شما آمديد چکار کرديد اين سه هزار تومان را بکل
از بين برديد و آنوقت ميگوئيد پنجساله اين برخالف فلسفه ای بود که در کميسيون 

 .گفته شد
بنده خواهش ميکنم سوء تفاهمی در اين موضوع نشود بنده بطور  - وزير دادگستری 

          ً                                                              مفصل سابقا  عرايضی که الزم بود عرض کردم و منطق و فلسفه اين ماده که چرا از 
ظر شود آنرا هم باستحضار آقايان رسانديم آقايان هم که اين مبلغ ذکر شد که صرف ن

اطالع دارند که پيشنهاد دولت پيشنهاد دوم دولت که بعد از آنکه آن اليحه اول پس 
گرفته شده اليحه دوم داده شد بعد بنا بر تقاضای آقايان نمايندگان در کميسيون 

به سی هزار لایر آنجا  پيشنهادات زياد بود پنجاه هزار لایر و اينها بود باالخره
موافقت شد که ذکر شود و تا اين مقدار امالکی که مسترد ميشود از بابت معامله ملک 
از بهاء آن صرف نظر شود و بطوريکه در جلسه گذشته بنده عرض کردم اين 
موضوع مواجه شده است با يک اختالف نظر شديدی که بنده می بينم در بين آقايان 

د اين مبلغ حذف شود و اين ارفاق بعمل نيايد و بعضی آقايان هست بعضی عقيده دارن
عقيده دارند برعکس اين ارفاق بشود آقايان خواستند که اين ارفاق باين وسيله بعمل 
بيايد که پرداخت قيمت باقساط بشود خوب اين هم نظری بود که يک عده ديگر آقايان 

لایر بعمل بيايد و از اين راه  ميل داشتند ارفاق از راه استرداد اين مبلغ سی هزار
ارفاقی بآنها بشود اين بود که بنده عرض کردم دولت ممکن است موافقت کند با اين 
مبلغ و اين مبلغ را اينجا خذف کنند و بگوئيم که بطور اقساط گرفته شود حاال تکليف 

 .با خود آقايان است موافقت کنند که زودتر بگذرد 
      ً                                          مخصوصا  استدعا دارم که توجهی بفرمايند که قرار بر  بنده از آقای اعتبار - مخبر 

اين شد مذاکرات سابقه را ما تکرار نکنيم يعنی آن مسائلی را که آقايان در بدو افتتاح 
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دوره سيزدهم بيان کردند و شايد تا حدی هم با عين مالحظه که در گفتارشان بود باز 
ه اين اليحه را تکميل کرد و در هم خيلی وسيع بود آنها را تکرار نکنند زيرا دولت ک

آنجا بيست هزار لایر هم ذکر کرده از رقم بيست هزار لایر مورد موافقت دولت يک 
اتخاذ سندی کرديم که وقتيکه دولت قيد ميکند که تا بيست هزار لایر معاف پس 
جريان خريداری امالک يک طوری بوده است که اقتضا دارد ما رعايت کنيم و 

تمام استحقاق پرداخت نشده آقای دکتر سميعی البته اطالع دارند که يک بگوئيم که او ب
                ً                                                             خريدهائی شده مثال  مراتعی که فرض بفرمائيد هزارها حشم در آنجا ميرفتند به پانزده 
تومان يا صد وپنجاه و پنج لایر خريده اند در همان سال دويست و پنجاه تومان بمالک 

اول خريداری با سند رسمی اجاره نامه هم با سند همانجا اجاره داده اند در همان سال 
رسمی هر دواش هم حاضر است هر کس هم منکر است از آقايان بنده اثبات ميکنم 

تومان فالن مزرعه فالن پيرزن فالن مزرعه اشخاص يتيم و بينوا خريداری شده  ٢٧
سه برابر  تومان با چهل تومان با پنجاه تومان و بعد در همان سال دو برابر و ٢٧با 

عايدات همان ملک بوده و پول هم بتمام شرحی که در سنه نوشته شده پرداخت نشده 
است با اين اوضاع و احوالی که هست يک طرف بوسيله دلسوزی و بعنوان 
طرفداری از ضعفاءو فقر او خرده مالک اينجا اظهار احساسات ميشود که خوب 

بگوئيم که چون اين پانزده تومان کمتر  است پول فقرا را ما اينحا پس بدهيم حاال باز
جمعی از ( از سی هزار لایر است اين را بيا و باقساط بما پس بده خوب نيست آقا 

ما نگفتيم که سه هزار تومان را همه را پس بدهيم گفتيم تا ) صحيح است  - نمايندگان 
ضات مبرز سی هزار لایر و البته اداره امالک که آقای وزير دادگستری چند نفر از ق

را مامور کرده اند و رفته اند و پرونده ها و دفاتر را ديده اند و گزارش داده 
اندبنابراين گزارشها دولت وضعيت معامالت را دقت کرده از روی آنوضعيت 
معامالت خودشان موافقت کرده اند تا بيست هزار لایر را که خرده مالکين بيست 

م گرفته نشود علت اين است که مالحظه تومان و سی تومان و چهل تومان از مرد
                           ً                                           فرمائيد چه جور ميگرفتند مثال  فرض بفرمائيد در يک ناحيه ای يک صد تا خرده 
مالک است ميگفتند تا آن حدودی که چشم کار ميکند بايستی جزء امالک باشد آنوقت 
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ميآمدند نگاه ميکردند ميديدند که اين خانه مال ورثه است مال يک اشخاص بيچاره 
يست آنوقت آن مباشر اين صورتها را باقالم ريز ميفرستاد بطهران جمع اين ا

صورتها ميشد فرض بفرمائيد شصت هزار تومان ميگفتند فالن مقدار بخريد و اين را 
. نه ميدانستند مال کجاست نه ديده بودند اينرا گفتيم بعنوان معافيت چيزی گرفته نشود

عه ای را بنده عرض ميکنم برای اطالع در همين روزهای نزديک شهريور يک واق
در نزديکی همين امامزاده هاشم سر گدار بوديم عرض کنم يکی از افسران دستور 
داده بود که آن خرده مالکين اطراف را بياورند آنجا آنها را آورده بودند افسر پياده شد 

ند بود جمعيت را ديد گفت همه را بخط کنيد اين جمعيت خرده مالک مال اطراف دماو
همه را بخط کردند يعنی صف بستند بعد آن مباشر بآن افسر گفت معلوم ميشود که تو 
آخوندی افسر بهش گفت نه افسر هستم گفت اگر آخوند نيستی تا ظهر بايد اين کار تمام 

اينها همه آمدند )حالل و طيب و طاهرش باشد  - انوار . ( شود همه بايد سند بدهند 
د اينها همه آمدند در آن محضر در دفتر آن افسر نطقی کرد محضر دفتر رسمی دماون

گفت من آخوند نيستم و بشما ميگويم که اين امالک بايد برضايت باشد و هر کس 
معلوم  - نبيل سميعی ( راضی است امضاء کند بدهد و هر کس ناراضی است نکند 

گفت که من  يکی از آنها خيال کرد که او راست ميگويد) ميشود آخوند زاده بوده 
همانجا بستندش بچوب و توی محضر چوب زدند تا راضی شد آنهای . راضی نيستم 

ديگر گفتند راضی هستيم دولت حاال ميخواهد اينها را دو مرتبه بنام عدالت همه را 
بخط کند آقای وزير دادگستری بايستند در سر همان کتل امامزاده هاشم بخط بکنند و 

( تومان کمتر تا ده تومان هر چه هست ما بخشيديم  بگويند آقايان از سه هزار
صحبت ارفاق هم نيست اجازه بفرمائيد اگر کسی ) همين ارفاق است  - طباطبائی 

مريض شد و من غير حق مجروح شد و او خودش مصدوم و مجروح تکليف طبيب 
معالج اين است که بجراهت اويک مرهمی بگذارد آقا بيست سال زحمت و خسارت و 

اجازه بدهيد يک قدری يک مرهمی هم با اين ده پانزده تومان بيست تومان بآنها آزار 
بگذاريم مال خارجی نيست مال اهل مملکت خودمان است که ميخواهند بروند آنجا 
                                                                       ً        زراعت کنند و بنده استدعا ميکنم هم از آقای دشتی و هم از آقای اعتبار لطفا  موافقت 
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 کنند و اين پيشنهاد را پس بگيرند
 .آقای وزير هم که نسبت باين پيشنهادها موافقت ندارند  - ايب رئيس ن

 .بنده عرض کردم تکليفش را مجلس معين کند  - وزير دادگستری 
 .دوباره بخوانند - يکنفر از نمايندگان 

(                        ً                                          پيشنهاد آقای دشتی مجددا  خوانده ميشود بنده پيشنهاد ميکنم بجای بند  - نايب رئيس 
 اينطور نوشته شود) ب 
اشخاص بی بضاعت که بهای ملک آنها تا سی هزار لایر باشد ميتوانند بهای باز  - ب 

 دشتی. خريد ملک خود را تا ده سال بپردازند 
 .رای ميگيريم به پيشنهاد آقای دشتی آقای اعتبار هم که موافقند - نايب رئيس 

 .بلی - اعتبار 
جمعی . ( ت بفرمايند موافقين با پيشنهاد آقای دشتی اظهار موافق - نايب رئيس 

 )برخاستند 
) ب ( پيشنهاد ميکنم در قسمت :پيشنهاد آقای طباطبائی . قابل توجه نشد  - نايب رئيس 

سطر اول اينجور اصالح شود در صورتيکه بهای پرداختی بصاحب اصلی ملک 
 .طباطبائی .بيش از سی هزار لایر نباشد

يان تذکری عرض کرده باشم اين بنده چون ميل ندارم در بين نطق آقا - نايب رئيس 
را در موقع دادن توضيحات  ۶٣          ً                                است که قبال  خواهش ميکنم آقايان مراعات ماده 

 آقای طباطبائی. بفرمايند که در موقع نطق بنده مجبور نشوم عرضی بکنم
يک پيشنهاد ديگر هم بنده داشتم آنرا هم بفرمائيد قرائت کنند که توضيح  - طباطبائی 

 .نم هر دو را عرض ک
 .پيشنهاد ديگر آقای طباطبائی  - نايب رئيس 

 .در قسمت ب بجای مبلغ سی هزار لایر نوشته شود پنجاه هزار لایر 
عرض کنم بنده اين پيشنهادی را که کردم برای صحبتها و مذاکراتی است  - طباطبائی 

م که در اطراف اين مبلغ شد که سی هزار لایر بگيرند يا نگيرند اين اليحه امالک ه
   ً                                                                           قبال  بايد عرض کنم که آقايان توجه بفرمايند باين شرط اليحه تنظيم شده و آمده که يک 
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هيئتی برای رسيدگی تشکيل شود يعنی قبل از رسيدگی قبل از اينکه يک شکايت نامه 
بدهند و يک مراحلی را طی کنند بهيچکس هيچ چيز داده نخواهد شد خود امالک هم 

است که همانطور که آقای ملک مدنی هم اآلن دو قسمت است يک قسمت امالکی 
تذکر دادند به ملکيت دولت باقی ميماند برای اينکه يا طرز معامله صحيح بوده است و 
يا اينکه فروشنده و صاحب اصلی نيست و در طی مرور زمان و گذشتن مدتی از از 

ر که پس بين رفته است و اينگونه امالک به ملکيت دولت باقی خواهد ماند قسمت ديگ
داده ميشود بعد از رسيدگی است يعنی آنکسی که خودش را ذيحق ميداند عرضحال 
ميدهد و به عرضحال او رسيدگی ميشود اگر ذيحق بود به او رد ميکنند و 
                        ً                                                       برميگردانند بنابراين اصال  بنده نفهميدم معنی ارفاق يا بخشيدن يا مفت دادن کجا توی 

              ً                               ی ميخواهند اصال  مفت يا اعطاء کنند يابه بخشند؟ اين اليحه است کجا مورد دارد به ک
بنده آمده ام ميگويم که فالن ملک يکدانک سه دانک ششدانک مال من بوده است پس 
بهيد بصرف اظهار که پس نميدهند اگر به صرف اظهار پس می دادند البته اين 

خواهند فرمايشات صحيح بود ولی اينطور که نيست بايد رسيدگی کنند پرونده را می 
اسناد را ميخواهند سابقه تصرف را ميخواهند و وارد ميشوند اگر ثابت شد که من حق 
دارم به من پس می دهند و اين مسئله اساسی که اينجا مطرح شد که مردم را بايد 
تشويق کرد به کار کردن و زحمت کشيدن و هيچ کس هم فکر نکند که برايگان 

نيست اينجا مورد بخصوصی است شايد دو                     ً            ميشود چيزی گرفت اصال  موردش اينجا
هزار سال تاريخ را هم که نگاه کنيد يک همچو چيزی شايد مورد نداشته باشد وشايد 

اين سه هزار تومان ) صحيح است ( کمتر پيدا شود يک چنين معامالتی که شده است 
که سی هزار لایر گفته ميشود به نظر خيلی بزرگ می آيد برای اين است که يک 

کی از شخصی گرفته اند و غصب کرده اند و عوائدش را برده اند حاال بعد از مل
سالهای سال شاکی آمده است عرض حال داده و ثابت شده است که ذيحق است سه 

بلی تا سه هزار ) تا سه هزار تومان  - نقابت ( هزار تومان ميخواهند ازش نگيرند 
ت برای اينکه شما ميگوئيد تومان و اين يک مفری است که دولت پيدا کرده اس

غصب وقتی که غصب است هر چه که متعلق بغصب است بايستی برگردد به 
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صاحبش دولت وقتی خودش را در محظور می بيند و يک ديوانه هائی يک سنگ 
هائی در يکچاه هائی انداخته اند که حاال ما هر چه سعی می کنيم نميتوانيم بيرون 

ار پيدا کرده اند و گفته اند عوض اجرت المثل و بياوريم فقط يک راهی برای اينک
خسارت و عوض هزاران بدبختی و بيچارگی که باو وارد شده است سه هزار تومان 
از او نگيرند و اين يکعوض کمی است که باسم ارفاق و رعايت حال خرده مالک 

ولت نيست                                                         ً              ميخواهيد در اينماده بگنجانيد و بايد توجه بفرمائيد که اصال  اين مال مال د
که گفته ميشود مال دولت را به کی بدهيم در اين معامله هم بنده قطع دارم که دولت 
مغبون نخواهد شد و ضرر نميکند وقتيکه باقی و فاضل کرد باز يک مبلغی ميبيند که 

بفروشنده ( اما آن پيشنهادی که بنده تقديم کردم که عوض . در جيب دولت هست 
ً           چون فروشنده نيست اگر واقعا  ملکيرا او ) اصليش بمالک ( نوشته شود ) ملک                            

فروخته و خريداری شده است معامله صحيح است و ديگر چه چيز را پس بدهند به 
کی بدهيم در صورتيکه اصل منظور مجلس شورای ملی احقاق حق است اگر ملکی 
است که اآلن در يد دولت است و صاحب ديگری دارد که صاحب اصلی شرعی او 

بنابراين بنده برای . ن را پيدا کنيد و بهش بدهيد و اگر اينطور نيست ندهيد است هما
حفظ اين نکته اينطور پيشنهاد کردم که نوشته شود به صاحب اصلی ملک پس داده 
ميشود و اما اينکه پيشنهاد کردم تا پنجهزار لایر البته عالقه باين مبلغ ندارم اين 

در اطراف آن سی هزار لایر و حاال استرداد پيشنهاد را فقط کردم که توضيح بدهم 
 .ميکنم

 هر دو پيشنهاد را استرداد ميکنيد ؟ - نايب رئيس 
 .بلی هر دو را استرداد ميکنم - طباطبائی 

بقرار زير  ١۴پيشنهاد ميکنم بند ب از ماده :پيشنهاد آقای دهستانی  - نايب رئيس 
 .اصالح شود

لک خريداری شده بيش از سی هزار در صورتيکه بهای پرداختی بفروشنده م - ب 
لایر نباشد ملک بفروشنده يا کسيکه متصرف حين انتقال تشخيص گردد واگذار 
ميشود و بهای پرداختی دريافت ميگردد مشروط بر اينکه ساختمان مهم يا تغييرات 
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اساسی در آن داده نشده باشد که در اين صورت تفاوت بهای حقيقی ملک مطابق 
 .پرداخته خواهد شد وضعيت روز انتقال

 .پيشنهاد حذف را هم بخوانند - دهستانی 
آن پيشنهاد حذف در موقع رای تکليفش معلوم ميشود و قابل رای نيست  - نايب رئيس 

 .در پيشنهادی که خوانده شد توضيح داديد بفرمائيد. 
   ً                                                              اوال  آقای نقابت يک تذکری راجع به گذشته فرمودند که بنده وارد بحث و  - دهستانی 

جواب اين قسمت نخواهم شد و نظر تمام نمايندگان اين است که در حقيقت احقاق حق 
بشود و سعی و گفتگو و پيشنهاداتيکه از طرف عموم تقديم ميشود فقط و فقط روی 
اين نظر است و نظر خصوصی از طرف هيچ کس نيست ولی قانون طوری تنظيم 

را که بدون معامله ملکشان  شده است که تبعيضی قائل شده باين معنی که اشخاصی
                          ً           المثل آن خودداری ميشود مثال  آقای وزير  - را غصب کرده اند برای اجرت 

دادگستری فرمودند که اگر ما اين حد نصاب را قائل نشويم با اشکاالتی مواجه 
                        ً                                                  خواهيم شد مجلس هم تقريبا  بيانات ايشانرا قبول کردند و گذشت ولی از طرف ديگر 

ه يک بام و دو هواست بنده نميدانم چه فرق دارد آن معامله سی قضي) ب ( در قسمت 
هزار تومانی يا چهل هزار تومانی يا صد هزار تومانی با سه هزار تومانی اگر 
رعايت ميشود و اگر بايد پولی که در اين معامالت فروشنده گرفته است پس ندهد پس 

و خواهند فرمود که اين  بايد صد هزار تومان را هم پس ندهد و اگر نظر رعايت است
امالک سه هزار تومانی مال اشخاص بی بضاعتی بوده است پس علت اينکه پول را 
پس ندهند چه خواهد بود اگر خواهند گفت که درآمد داشته است اين ملک خوب بنده 
هم عرض ميکنم که آن پول هم درآمد داشته است پس اين تبعيض واين فرق برای 

ن آن ملک صد هزار تومانی باآن ملک سه هزار تومانی چيست و چه فرقی است بي
بايد آنچه را که تشخيص ميدهند غصب است و مطابق قانون بطور غصب برده اند 
بايد اجرت المثل بدهيم و بنده پيشنهاد کردم که هر کس هر پولی گرفته است بايد پس 

 .بدهد حاال بسته است بنظر آقايان
ت عنوان اينکه نظر مجلس احقاق حق است عرض کنم آقای دهستانی تح - مخبر 
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استدالل برخالف حق فرمودند البته نظر مجلس احقاق حق بود و با توضيحاتی هم که 
بنده عرض کردم نخواستم تعريضی از گذشته کرده باشم و نخواستم تملق از يک 
دستگاهی گفته ياشم آنچه پيش از وقت هم گفتم روی ايمان و حقيقت بود و حاال هم 

                                                 ً                     ايمان ميگويم و به همين جهت هم زندگانی امثال غالبا  دچار تزلزل است برای  روی
اين که عقايد خودشان را ميگويند و بعد ادوار مختلف با آن اظهار عقايد سازگار 
نيست و هی برمی خورد با يک چيزهائی و نمی پسندند ولی بعضی ها در يک نظر 

فقت می کنند و اين را باالنس حياتی نمی مانند و با هر قسمتی که پيش می آيد موا
ميگويند به هر صورت بنده نظری ندارم و عرض کردم هميشه در مقام دفاع اظهار 
عقيده ام به متن قضايا است و هيچ وقت به حاشيه نمی پردازم ايشان فرمودند فرق 
                                          ً                         بين سه هزار تومان و سی هزار تومان چيست اوال  سی هزار تومان و سه هزار 

                   ً                                                ق عددی دارد و ثانيا  عرض کردم و مثال هم زدم که اين تا سه هزار تومان تومان فر
است چهارده تومان هست شانزده تومان هست سی تومان هست چهل تومان هست 
                                       ً                                  يک دستجاتی مختلفی است و مبالغش هم غالبا  خيلی کم است اينها را مجلس موافقت 

د و اين مبلغ را ازشان کرد که وزارت دادگستری اين مردمان مفلوک را بخط بکن
نگيرد و ملکشان را بهشان بدهند بروند و يک روزی آقای دهستانی موافقت کردند که 
ً                                    اين مردم را بياورند و به بينند اگر واقعا  ظلمی شده اگر حقی دارند احقاق حقشان                                          
بشود و اگر هم حق ندارند که تکليفشان معلوم شود و اين جا هم برخالف حق چيزی 

                          ً                                      ه است و پيشنهادی هم که فعال  آقای دهستانی فرموده اند فقط اين قسمت نوشته نشد
ً                  صرف نظر از دعوی غبن و غيره ملک عينا  بدون مطالبه بهای ( عبارت که                                     

حذف شده در صورتيکه متن ماده بيشتر جنبه ارفاقی دارد و امتياز پيشنهاد ) پرداختی 
ت مختلفه ای نموده باشد ميزان ايشان با متن ماده اين است که چنانچه يکنفر معامال

سی هزار لایر در صورتی مناط عمل است که مجموع قيمتهای پرداخت شده باو از 
سی هزار لایر تجاوز ننمايد از اين قسمت هم صرف نظر فرموده اند در صورتيکه 
اين منظور پيش آمد و کميسيون هم پذيرفت که اگر کسی ده پانزده معامله کرده باشد و 

عامالتش بيش از سی هزار لایر است معلوم ميشود اين شخص يک آمدم مجموع م
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متمکنی است و دارای ثروت و رندگانی است و اين ديگر مشمول معافيت نباشد و اين 
معافيت برای خرده مالکين و بيچاره ها و بی چيزهائی است که يک ملکی داشته اند 

ه اند و بنده تقاضا ميکنم آقای و از دست آنها گرفته اند و يک مبلغ جزئی بآنها داد
 .               ً                               دهستانی هم لطفا  پيشنهاد خودشان را استرداد کنند

رای ميگيريم به پيشنهاد آقای دهستانی موافقين اظهار موافقت بفرمايند  - نايب رئيس 
 .پيشنهاد ديگر آقای دهستانی . رد شد ) عده کمی قيام نمودند (

 :الح شودبقرار زير اص ١۴پيشنهاد ميکنم بند ب ماده 
در صورتيکه بهای پرداختی بفروشنده ملک بيش از سی هزار لایر نباشد بهای  - ب 

ً                 پرداختی بمدتی که بيش از پنج سال نباشد دريافت و ملک عينا  بفروشنده واگذار                                                         
ميشود مشروط بر اينکه ساختمان مهم يا تغييرات اساسی در آن داده نشده باشد که در 

 .ملک مطابق وضعيت روز انتقال پرداخته خواهد شد اينصورت تفاوت بهای حقيقی 
 .آقای دهستانی - نايب رئيس 

در اين پيشنهاد نظر مساعدت آقای وزير دادگستری شرط است ولی بعقيده  - دهستانی 
بنده اگر موافقت بکنند خيلی بمورد و بجا است بنده عرايض قبلم را باز تکرار ميکنم 

باشد هزار تومان فرق نميکند بنده عرض بنده عرض نکردم که سی هزار تومان 
کردم آن کسی که ملک سی هزار تومان را فروخته است و کسی که ملک سه هزار 
تومانی را هر دو بايد هر چه گرفته اند پس بدهند و باصطالح هر که بامش بيش 
برفش بيشتر او تمکن دارد و ديگری ندارد مربوط به قضيه نيست بنده عرض ميکنم 

يد قائل شد حاال بفرمايش آقا اينها مردمان ضعيفی هستند بنده پيشنهاد کردم تبعيض نبا
 .                           ً                                   آن پول را پنجساله و استهالکا  بدولت بپردازند و ملکشان را بگيرند 

اين پيشنهاد عين همان پيشنهاد آقای اعتبار است و يکی ديگر از  - وزير دادگستری 
 .آقايان که رای گرفتند و رد شد

شنهادها با هم تفاوت دارد اگر اين جور ياشد بنده خودم مطرح نميکنم پي - نايب رئيس 
پيشنهاد آقای اعتبار و آقای دشتی ده ساله بود که وجهش را ده ساله بگييريد آن رد شد 
و يک پيشنهاد ديگری کردند آقای دهستانی که تمام وجهش گرفته شود آنهم رد شد 



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥٩                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

باآن دو پيشنهاد تفاوت دارد تفاوت در  حاال پيشنهاد کردند پنجساله وجه گرفته شود
مدت دارد و چون تفاوت دارد رای گرفته ميشود آقايان موافقين اظهار موافقت 

 :رد شد پيشنهاد آقای ملک مدنی )عده قليلی قيام نمودند .( ميفرمايند 
 :پيشنهاد مينمايم ١۴تبصره به بند ب را به ماده 

سيدگی واگذار ميشود و ملک اولی امالکی که معاوضه شده و عوض او پس از ر
بصاحبش مسترد ميشود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران اين امالک به 

 .صاحب ملک قرضه برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نمايد
 آقای ملک مدنی - نايب رئيس 
شنهاد عرض کنم اين يک تبصره ايست که بنده پي. اجازه ميفرمائيد - ملک مدنی 

           ً                                                            کردم مخصوصا  توجه آقای وزير دادگستری را باصل مطلب جلب ميکنم که نظر بنده 
وارد است و بنده کمتر مطلبی را عرض ميکنم که با اصول تطبيق نکند حاال مورد 
توجه واقع شود يا نشود آنرا کاری ندارم ولی هميشه عرضی که ميکنم منظورم اين 

امالکی که معاوضه . نهاد خودم را ميخوانم است که با اصول تطبيق کند حاال پيش
شده و عوض او پس از رسيدگی واگذار ميشود و ملک اولی بصاحبش مسترد 
ميشود بانک کشاورزی مکلف است برای عمران اين امالک به صاحب ملک قرضه 

حاال توضيح ميدهم .برای مدت ده سال بدهد که بتواند به عمران ملک اقدام نمايد 
ی را از يک اشخاصی در نور و کجور و قسمت های ديگر گرفتند و عرض کنم امالک

صاحبان آنها را تبعيد کردند به فارس و شيراز آقايان نمايندگان فارس و شيراز از 
بيچارگی آنها مطلع هستند و همه هم اآلن حاضر هستند و همه ما هم آنها را 

آنجا داده اند حاال می ميشناسيم يک ملکی را اين جا ازش گرفته اند و يک ملکی را 
آيد در دادگاه ميگويد که ملک مرا بدهيد و ملک خودتان را بگيريد حرف هم حسابی 
است و مطابق اين قانون ملک او اگر دارای شرايطی باشد که در اين قانون ذکر 
شده باو مسترد ميشود ولی اين بيچاره که ده دوازده سال از کار و زندگی ملکش 

ی بوده اين شخص قادر به آبادی و عمران آنجا نيست بنده کنار بوده و متوار
پيشنهاد کردم که اگر موافقت بفرمايند در اين قانون اين تبصره گذاشته شود و مورد 
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توجه واقع شود البته بانک کشاورزی مثل ساير امالکی که گرو برميدارد و ارفاقی 
خودشان را رفع بکنند و  هم درباره صاحبان اين امالک ميکند که بتوانند آلودگيهای

هم بتواند وسائل و موجبات رعيتی و زراعت را برای خودش فراهم کند بنده 
خواستم تقاضا کنم که آقای وزير با اين تبصره موافقت بفرمايند که نسبت باين 

 .اشخاص يک ارفاقی بشود 
فرمايش آقای ملک مدنی البته صحيح است و خوبست نسبت به  - وزير دادگستری 

ً           قبيل اشخاص کمک و مساعدت بشودبانک کشاورزی هم اساسا  برای همين  اين                                                  
منظور تشکيل شده است که کمکهائی بکنند و اينها شايد اجالی افرادی هستند که بايد 
بهشان کمک بشود ولی اين تکليف بنظر بنده در اينجا مناسب نيست چون اين تکليف 

انون گنجاند ولی البته همينطور مربوط به بانک کشاورزی است که نميشود در اين ق
که فرمودند کمک ميشود که بانک کشاورزی اين مساعدتی را که فرمودند بآنها بکند 

. 
 .بنده پيشنهادم را استرداد ميکنم خواستم اين موضوع را تذکر بدهم  - ملک مدنی 
 :پيشنهاد آقای اورنگ - نايب رئيس 

 ت هزار لایر قيد شوددر بند ب پيشنهاد ميکنم بجای سی هزار لایر بيس
 .آقای اورنگ  - نايب رئيس 

بنده قصدم از اين پيشنهاد صرف برای اين بود که دو سه کلمه که در  - اورنگ 
اطراف اين موضوع است عرض کرده باشم و آن اين است که بخاطر دارم که هفت 
 ماه است يا چند روز کم يا چند روز زياد اين اليحه به مجلس تقديم شده و تصديق
                                        ً                               ميفرمائيد که در هفت ماه قبل محصول مخصوصا  در قسمت شمال هنوز بدست نيامده 
بود يعنی اگر ما آنوقت که اين اليحه تقديم مجلس شد تصويب ميکرديم بقول يکی از 
آقايان خلعت بری بود يا يکی ديگر که گفتند چهل و چند ميليون مدخول اين امالک 

امالک از بين نميرفت و تفريط نميشد و در  است اين چهل و چند ميليون مدخول اين
ً                                                 اثر اطالعی که من شخصا  دارم اين محصول امسال يا بکلی از بين رفته است يا                      
قسمت مهمش تفريط شده است باين معنی که رعايای مقيم در دهات نه به عمال و 
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که مباشرين محصول دادند و نه بديگران و اينهم که يک سوء تفاهمی بين رفقا پيدا شد 
خيال فرمودند که بعضيها رفته اند اين امالک را تصاحب کرده اند اين جور نيست 
رعايای آنجاها نميخواستند محصول را بدهند مالک گفت اگر بمن بدهی من رسيد 
ميدهم يک مقداری هم گرفته اند و يک رسيدی هم داده اند ولی حقيقت اين است که 

مالحظه بفرمائيد که صندوقی برای  اصل مدخول و محصول از بين رفته است اگر
اين کارها است در جوف آن صندوق چيزی نيست و حاال در ضمن عمل مشاهده 
                                                                  ً     ميکنيم که در مجلس دو جريان حاد است يک قسمت را عقيده اين است که اصال  اين 

عده از ( امالک را ندهند بکسی يا بنفع بانک کشاورزی ضبط کنند يا بنفع مملکت 
صحيح و سقيم را کار ندارم و از مدخول و محصول ) نين عقيده نيست چ - نمايندگان 

اين امالک ادعای غبن مردم جبيره و جبران شود يک نظر اين بود يک قسمتهائی 
نظرشان اين بود که عالوه بر آنکه عين اين امالک رد ميشود مدخول و محصولش 

حاال خير تا وقت  هم از زمان تصرف حساب شود تا اين حين که وقت دادنش است تا
تحويل دادن حساب مدخول و محصولش هم بشود و مدخول و محصولش را روی 
ملک بگذارند و تقديم اين آقا بکنند بعضی ميگويند اين امالک غصب است غصب 
يعنی عدم رضايت معنی غصب يک کلمه است دو کلمه نيست بهر حال حاال که از 

ند يک وقت نوشته هم ميگرفتند و يکوقت اين آدم که با عدم رضايت ملکش را گرفته ا
که هر دو يک است و معانی  - نميگرفتند اين البته ملکش را گرفته هر دو يکی است 

دگر يکی سود باشد تجارت دگر اين هر دو نظر بنا بر معتقد من در افراط و تفريط 
قضيه واقع است هم آن طرف قابل قبول نيست و هم اينطرف بعقيده بنده خوبست 

ين اندازه ما راضی شويم که امالکی را که بدون رضايت از مردم گرفته شده با بهم
يک صورت خوبی بصاحب ملک برسد اصل اين قانون برای اين است که يک حقی 
بصاحبش برسد يعنی ميخواهم حق بمن اله الحق برگردد لکن هميشه ما درعمل 

يشتر داد ميزنند در اينجا هم مشاهده کرده ايم کسانی که حق ندارند يا کمتر حق دارند ب
نمونه اش مالحظه شد مشاهده فرموديد کسانی که حق نداشتند بيشتر ادعا داشتند در 
خارج برای اين اين قانون آمد که اينها ازدهام نکنند و آن کسی که مالک يک ملکی 
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         ً                                                                 است واقعا  آن ملک بيک کيفيتی که مقدور است و در مقدرت ما است باو داده شود و 
چيزی کسر و کم است نه معنايش اين است که ما اصول را زير پا گذارده باشيم  اگر

               ً                                                             تمام اصول واقعا  صحيح است و اگر ما اعتقاد داشته باشيم يا نداشته باشيم اصل در 
اصليت خودش هست تنها ما هم اقرار داريم ولی اين کاری که ما اآلن ميکنيم اين 

ست که امروز اين ملک را با اين کيفيت مقدرت ما است اين ممکن ما است ممکن ا
باين افراد بدهيم من اعتقادم اين است رفقا تفضل بکنند ترحم بکنند باين بيچاره هائی 
که هفت ماه است ملک اينها را نگاه داشته ايم ميگوئيم آقا دل ما ميسوزد اما ملک را 

عد بدهيم ميگويد نميدهيم منتظريم يک ميليون هم پيدا کنيم و روی آن ملک بگذاريم ب
خير حاال ملک را بدهيد بعد هر وقت يک ميليون پول را پيدا کرديد بنده هم شرفياب 
ميشوم شما هم تشريف بياوريد بمن بدهيد حاال سخن اين است که همه اتفاق کنيم و 
مذاکرات را ديگر يکقدری طی کرده باشيم و مختصر کنيم که زودتر اين امالک 

ين بود بيان بنده و علت اين پيشنهاد و اال نه با بيست هزار بصاحبانش رسيده باشد ا
 .ريالش کار دارم و نه با ده هزار ريالش و االن هم استرداد ميکنم 

 ۶٣ماده ( تذکر داده شود  ۶٣آقای انوار پيشنهادی کرده اند که ماده  - نايب رئيس 
 )قرائت شد 

شود در صورتيکه ازطرف اصالحاتی که در ضمن شور ثانوی پيشنهاد مي -  ۶٣ماده 
کميسيون ارجاع آن خواسته نشود صاحب اصالح بطور اختصار آنرا توضيح و 
استدالل ميکند و فقط اعضاء کميسيون حق جواب دارند پس از آن مجلس در باب 
قبول توجه يا عدم قبول توجه رای ميدهد در صورت قبول توجه آن اصالح 

ل اصالحات نميتوان همانروزی که پيشنهاد بکميسيون فرستاده ميشود درباره اين قبي
 .شده است رای داد

                                          ً                 اين تذکری که داده شده صحيح است بنده هم قبال  عرض کردم که ميل  - نايب رئيس 
ندارم بين نطق آقايان تذکری بدهم ولی آقايان هم بايد رعايت بفرمايند در همان قسمتی 

در کليات وارد بشوند و مذاکره  که پيشنهاد ميکنند توضيحات بدهند واال اگر بخواهند
پيشنهاد آقای ) صحيح است ( در کليات بکنند بنظر بنده مطابق نظامنامه نيست 
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بشرح زير اضافه شود چنانچه  ١۴پيشنهاد ميکنم به قسمت اخير بند ب از ماده :اعتبار
فروشندگان در يک ملک شش دانگ از يکنفر متجاوز باشد و فروشنده چند نفر باشند 

ار لایر فرق بنسبت متساوی بين فروشندگلن تقسيم خواهد شد و خالصه بيشتر سی هز
 .از يک سی هزار لایر به مجموع سهام فروشندگان تعلق نخواهد گرفت 

 .آقای اعتبار - نايب رئيس 
اين پيشنهادی که بنده تقديم کردم در خارج هم که مذاکره کرديم آقای وزير  - اعتبار 

کميسون همه شان ميفرمودندکه نظر ما هم همين است  دادگستری و آقايان اعضاء
ولی چون يک ابهامی بود بنده خواستم رفع بشود البته مجلس با آن پيشنهاداتی که داده 
شده موافقت نکرده ما هم حرفی نداريم ما هم موافق هستيم با آن سی تومان و چهل 

ين نيست که يک ملکی تومانی که آقای مخبر توضيح دادند ولی البته نظری نبوده و ا
که به هفتاد سهم قباله شده ما سی هزارلایر را نسبت بهر سهم معاف بداريم منظور 
اين نبود چون اين نظر را آقای وزير دادگستری هم فرمودند که نيست و فرمودند نظر 
ما هم همين است که تو داری و آقايان اعضاء کميسيون هم همينطور فرمودند بنده 

مطلب اين پيشنهاد را کردم که ما يک سی هزار لایر را می بخشيم  برای روشن شدن
و ارفاق ميکنيم حاال ممکن است اين سی هزار لایر بيک نفر برسد يا به پنج نفر اين 

 .بود نظر بنده 
عرض ميشود وقتی در يک قضيه مراعات تناسب ميکنيم دو طرف دارد بايد  - مخبر 

يم گفته اند در خانه مور شبنمی طوفان است هر دو طرف تناسب را رعايت کرد از قد
ما اگر نسبت بگيريم مور را با فيل اختالفش بسيار است اين جا آقای اعتبار يک 
قياسی ميفرمايند که يک ملکی است شش دانگ در اين شش دانگ هفتصد نفر خرده 

د مالک فروشنده است بنابراين اينطور قياس ميکنند که هفتصد تا سه هزار تومان باي
بدهيم هفتصد تا سه هزار تومان دو مليون و صد هزار تومان اين حساب درست 

 …نيست 
 .    ً                         کامال  درست است حاضرم ثابت کنم  - اعتبار 
حساب حساب عدد است اين خيلی روشن است بنده و حضرتعالی اميدوارم  - مخبر 
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يک مورد خارجی در قضيه نداشته باشيم حساب هم حساب عدد است عدد هم خيلی 
خيلی متشکرم که داخل عدد بشويد ( ود روشن ميکند و زود ميشود حساب کرد ز

   ً                                                     اوال  گفته شد برای ارفاق به خرده مالکين تا سی هزار لایر معاف ) روشن بشود 
شود بنده عرض کردم رقم کوچک زياد است رقم پانزده تومان بنده عرض کردم 

الک اسم خريدار اينهائی که وارد خصوصيات اجازه بدهيد نشويم و اال اسم ده اسم م
اينها را بنده بر حسب عادت ضبط ( کاغذ نوشته اند اين مراسالتی که رسيده است 

کرده ام آقايان دور ميريزند شايد اکثريت آقايان در حافظه نگاه داشته اند و بنده 
خيلی زياد است از اينطرف شما قضاوت عادالنه شما بايستی شمول ) ضبط کرده ام 

شد نسبت بهر فردی از افراد اين کشور حاال خواه توی اين ده هفتصد نفر داشته با
زندگانی بکنند با يکنفر حکم قانون و کليات هميشه متوجه ميشود بافراد هر جامعه 
ای شما وقتی وارد يکدهی ميشويد می بينيد يک مردی و دارای دو بچه و يکزن و 

داشتی او خواهد گفت که بنده سه تا يتيم برادرش هست ميپرسی که تو چقدر ملک 
دو تا مزرعه داشتم در اينجا و در آن موقع جزء نقشه نشد و آنچه بخاطرم می آيد 
وقتی مامور ثبت اسناد آمد آن جا که آن قريه کياکالرا ميله نسب کند ميله اش اينجا 
نيست آن مامور طناب هم نداشت راه افتاد با اتوموبيل و آن سروان سوار 

رد و برد در يکفرسخ آن طرف تر ميله را گذاشت بعد هم گفتند اين هيچ اتوموبيلش ک
جزء اين نيست بعد هم ما رفتيم شکايت کرديم دستمان نرسيد خواستيم يک تلگراف 
مخابره کنيم شهربانی ما را خواست گفت غدغن است رئيس تلگرافخانه هم تلگراف 

راف مخابره نشد يکمورد ما را گرفت پولش را هم گرفت اينهم قبضش است اما تلگ
دادخواهی را اين مشهدی حسن برای شما خواهد گفت حاال نسبت باين مشهدی 
حسن من بگويم که چون اين ده شما هفتصد تا مشهدی حسن دارد و هفتصدتا سه 
هزار تومان دو ميليون ميشود ما ارفاق نميکنيم درست است که اين دو ميليون می 

فراد خرد کنيد و بگوئيد که در خانه نور شبنمی شود ولی از آن طرف نسبت به ا
طوفان است دو سر تناسب را نگه کنيد بايد آن خرده مالکرا توجه کرد و نظری را 
که آقای اعتبار دارند و صحيح هم هست به اين ماده بايد نگاه و استناد کرد که اگر 
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دتر از سی هر گاه کسی معامالت متعدد کرده باشد و مجموع پوليرا که گرفته زيا
هزار لایر است بهش نميدهند ممکن است يک کسی با سی هزار لایر يک ملک 
فروخته است يک مرتع فروخته است يکخانه کجا فروخته است تمام اينها را وقتی 
که حساب می کنيم می بينيم از سه هزار تومان باال رفته اينهم مشمول نيست برای 

نيد و اينطرف تناسب را نگاه کنيد يعنی اينکه شخص او مورد نظر است شما جمع بز
اين حکم بايد شمول داشته باشد بهر فردی و درباره هر فردی قضاوت بشود وقتی 
که خواهش می کنم هيچ تناسب ندارد بنده استدعا می کنم آقا عصبانی هم نشويد که 
قضيه اينطور است و آقايان موافقت نفرمودند البته اين يک منطقی است که اينطور 
در نظر گرفته اند اين مربوط باوضاع است که پيش می آيد اين اوضاع همه را 
عصبانی کرده است هم شما را هم ما را هم از اولش هم از وسطش هم از آخرش هم 
از سياستش هم از قانونش در موقعی که بايد بنشينيم فکر کنيم که ما در اين دنيا چه 

ی را که رشته شده پنبه کنيم آن وقت ببينيم بدبختی ها داريم بايد بنشينيم آن نخ هائ
 چه گرفتاری است بنده اميدوارم آقای اعتبار توجه بکنند و مسترد بکنند

بنده اجازه ميخواهم عرايض بنده را سوء تعبير کردند ميخواهم توضيح  - اعتبار 
 عرض کنم

 بفرمائيد - نايب رئيس 
فرمايند رقم است بنده عرض  بنده عرض کردم اينجا رقم است ايشان هم می - اعتبار 

                                 ً                                                  کردم رقم است بنشينيم درخارج واقعا  رسيدگی کنيم ببينيم که بنده اشتباه می کنم يا آقای 
نقابت و شايد خودشان هم متوجه هستند و من تعجبم اين است که وقتی اعضاء 
کميسيون و آقای وزير دادگستری هم ميفرمايند که موافق هستند چرا ايشان به اين 

 .هاد موافقت نمی کنند پيشن
 آقای وزير دادگستری نظرآقا چيست ؟ - نايب رئيس 

 موافقم - وزير دادگستری 
 بنده مخالفم - مخبر 
 چرا - اعتبار 
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 ايشان مخبرند و حق دارند - نايب رئيس 
 …عرض کنم اين مطلب سابقه زياد دارد در همين يک وقت يک اختياراتی  - مخبر 

حرف ميزنند حرف خصوصی رل بيرون ميشود زد  ايشان روی چه ترتيبی - اعتبار 
. 

 مخبر کميسيون در هر موقع حق دارد توضيح بدهد - نايب رئيس 
عرض کردم سابقه دارد آقای وزير دادگستری اختياراتی خواسته بودند  - مخبر 

پيشنهاد شد که از اختيارات کاسته بشود آقای وزير هم موافقت کردند ولی کميسيون 
قانع شده بود موافقت نکرد آقای وزير دادگستری در اين اليحه  عدليه بجهاتی که

نظرشان بيست هزار لایر بود و بعد هم اگر از نظر دولت تلقی ميفرمائيد و وزارت 
ماليه باالصراحه عرض ميکنم اين ماليه ای که تشکيل شده ميل ندارد يک مثقال ملک 

 …نکه باز هم مامورين بروند بمردم داده شود برای اينکه اين پست ها باشد برای اي
آقا در ضمن مذاکرات متوجه باشيد که با نزاکت ) آقا صدای زنگ (  - نايب رئيس 

 …صحبت بکنيد 
باالخره اعضاء کميسييون عدليه با هزار جهت اينها عقايد شخص بنده هم  - مخبر 

غير عقيده اعضاء کميسيون  - اعتبار ( نيست اينها عقايد افکار اعضاء کميسيون است 
اعضاء کميسيون اگر بخواهند رای بدهند ولی رای اولی خودشان را ) از اين است 

نقض نکرده انند و به بنده اختيار داده اند که عرض کنم کميسيون عدليه بهزار دليل که 
يکيش نگفتنی است و هر وقت بنده اينجا ميخواهم يکی از آن حرفها ئی را که در 

زنگ صدا خواهد آمد و هم دماغ انسان خواهد ترکيد کميسيون گفته شده نقل کنم هم 
بنده برای رضای خدا استدعا ميکنم اجازه بفرمائيد بهمين صورت . که اينها چيست 

 که هست بگذرد و حق بيچارگان مستمندان بآنها برسد
 دولت قبول کرده است آقا مورد ندارد - اعتبار 

 آقای انوار - نايب رئيس 
ده چهارده خارج شد برای اينکه دولت قبول کرده است عنوان        ً      اين فعال  از ما - انوار 

اين فرمايشی را که آقای اعتبار فرمودند و توضيحی که دادند بنده هيچ . ديگری دارد 
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ملتفت نشدم کی موافقت گرده در خارج چرا؟حاال عرض ميکنم هيچ بنده تصور 
همهمه ( د نکردم که در يک ملک مجاز باشد بيش از سه هزار تومان داده شو

حاال يا تمام ( صبر کنيد آقا ميگويد اين ملکی که منتقل شده اگر قيمت آن ) نمايندگان 
بيش از سه هزار تومان باشد که هيچ و اگر تا سه هزار تومان ) ملک باشد يا يکدانگ 
حاال ما صد هزار جور بگوئيم اين عبارت است ) صحيح است ( باشد ازش نميگيرند 

رمائيد در صورتيکه بهای پرداختی بفروشنده ملک خريداری شده دو مرتبه توجه بف
ً      بيش از سه هزار لایر باشد صرف نظر از دعوی غبن و غيره ملک عينا  بدون                                                           
مطالبه بهای پرداختی بفروشنده يا کسی که متصرف چنين انتقال تشخيص گردد رد 

 اگر سه هزار ميخواهد ملک را بهشان برگردانند و اين پول را نگيرند حاال. ميشود 
تومان قيمت آن باشد از او نميگيرند يک کسی ديگر هم که در اين ملک شريک است 

که باين شخص داده اند سه هزار تومان . يک حقی دارد اين را بگويند چون اين قيمتی
نه اين نميشود حاال اين عبارت است ميخواهی تجزيه کن . است بتو ديگر نبايد بدهند 

ب کن منحل کن عبارت همين است اين است که کميسيون هم جمع کن فصل کن مرک
موافقت کرده روی اين نظر که نسبت به فرد فرد اشخاص که معامالتشان از سه 
هزار تومان بيشر نباشد اين ترتيب واقع شود آقای اعتبار بنده و شما همه مان طرفدار 

جلس در تمام ايران دولت هستيم و طرفدار امنيت هستيم وقتی که اين قانون آمد به م
صداها بلند شده بود دولت و مجلس خواستند اين صداهائی که اين مدت بلند شده و اين 
داغهائی که بيست سال در دلها بود برای اينکه آبی بآتش آنها بريزيم و آن صداها را 
خاموش کنيم باينصورت آورديم حاال هی خرده خرده بيرونش بياوريم اينجايش نه 

ی کم بکنيم و از ميان برود دولت آمد گفت از روی استحقاق اين را آنجاييش نه ه
خواهيم داد حاال ميگويند که در يک ششدانگی اگر چند نفر باشند اين را مستثنی بکنيم 
اين نميشود بايد نسبت بهر يک از انتقال دهندگان سه هزار تومان منظور شود و بيک 

پيدا کرده است و از دست او رفته است نفر داده شود حاال قيمت آن ملک که انتقال 
اگر سه هزار تومان بيشتر يا کمتر باشد از او نميگيرند آنچه که ما فهميديم اين است و 
مطابق اين ما رای داديم بغير اينهم ما نطری نداريم ما که از خزانه مملکت نداده ايم 

جهت سياست  پيشنهاد خرج نکرده ايم حاال بيائی مالحظه مملکت را بکنيد يا از
مملکت يا از جهت مفلوک و بيچاره بودن اين رعايا اين را موافقت بفرمائيد و اين 
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 پيشنهادتان را پس بگيريد
عرض کنم اين پيشنهاد را آقای وزير دادگستری قبول کردند جزء ماده  - نايب رئيس 

در قسمت بند ب سه فقره پيشنهاد راجع به حذف شده است در موقع رای . ميشود 
 .ليف آنها معلوم ميشود حاال رای ميگيريم به اول فقره ب با اصالحی که شد تک

 .بنده پيشنهاد تجزيه ميکنم - دکتر جوان 
 اعالم رای شده است پيشنهادها هم تمام قرائت شده - اعتبار 

بنده تقاضا دارم يکدفعه باآن پيشنهادی که آقای اعتبار دادند رای گرفته  - دکتر جوان 
 .دون آن پيشنهادشود يکمرتبه ب

 يک قسمت را نميشود تجزيه کرد - نايب رئيس 
 .پيشنهادی که آقای اعتبار دادند بعنوان تبصره است  - دکتر جوان 
 تبصره نيست - نايب رئيس 
چون اين خودش عنوان مستقلی است ممکن است يکمرتبه به بند ب  - دکتر جوان 

 رای بگيريم يکمرتبه هم با اين پيشنهاد
              ً                                           يک قسمت را قبال  عرض کردم که نميشود تجزيه کرد اين عبارت را  - نايب رئيس 

 آقای وزير دادگستری قبول کردند جزءماده شد
کميسيون داد ) اعالم را ی شده است  - بعضی از نمايندگان ( اجازه ميفرمائيد  - مخبر 

گستری نسبت باين پيشنهادی که آقای اعتبار داده اند مخالف است ولواينکه دولت 
کند بايد به پيشنهاد رای گرفت اگر مجلس تصويب کرد جزء ماده ميشود غير از  قبول

 اين نيست ممکن است نظامنامه را قرائت بفرمائيد
 .دولت وقتی قبول کرد جزءماده ميشود - نايب رئيس 

 بنده تقاضای ارجاع اين ماده را به کميسيون ميکنم - مخبر 
ماده پانزده را . جاع به کميسيون ميشود اين ماده ار. اين را ميتوانيد - نايب رئيس 

 .ممکن است مطرح کنيم 
 بند بعد را ممکن است مطرح بفرمائيد - وزير دادگستری 

 .بند بند که نميشود تمام اين ماده به کميسيون برگشته است  - نايب رئيس 
 اين ماده ميرود تمام اليحه که. پس ماده پانزده را قرائت بفرمائيد  - وزير دادگستری 

 نميرود
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اگر ماده چهارده ) وزير دادگستری خير ندارد ( تاثير در آن ماده ندارد  - نايب رئيس 
يک تغييراتی پيدا کرد آنوقت در مواد ديگر تاثير دارد باين جهت بنده عرض کردم که 
تمام اليحه بکميسون رجوع ميشود در جلسه ديگر مطرح ميشود چنانچه آقايان اجازه 

آقای اميرتيمور فرمايشی .مجلس شورای ملی مطرح شود  ١٣٢١بفرمايند بودجه سال
 .دارند 

 .اگر بودجه مجلس مطرح بشود عرض دارم  - اميرتيمور 
 ختم جلسه - موقع و دستور جلسه بعد  - 
 }ختم جلسه  - موقع و دستور جلسه بعد  -  ۴{

 .جلسه را ختم کنيم بنده پيشنهاد کنم  - روحی 
جلسه را ختم ميکنيم ) خير ( تم جلسه مخالفی نيست نسبت به پيشنهاد خ - نايب رئيس 

 جلسه آينده يکشنبه سه ساعت پيش از ظهر
 )مجلس يک ساعت بعد از ظهر ختم شد ( 

 بيات - نايب رئيس مجلس شورای ملی 
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 شانزدهم فصل 
  

   ١٣٢١ارديبهشت  ١۵مذاکرات مجلس شورای ملی  
  

 مدوره قانونگذاری سيزده  -  ۵١نشست 
 بفرمائيد - رئيس 

شمسی ببعدوضعيت ١٣٠٧عرض کنم البته آقايان تصديق ميفرمائيدکه ازسال - سزاوار
            ً                                  است که غالبا امالک شاه سابق راکه درهرکجاساختمان  شهرداری طوری بوده

ميکردبيشترآن ساختمانهايايک قسمت خيلی مهمش بوسيله شهرداری انجام ميشدهم 
صحيح (است  ی که شهرداری دردست داشتهازجهت کمک مالی وهم از جهت وسائل

اين قسمت دردفاترشهرداری منعکس نيست . است وآنهاراشهرداری انجام ميداده)است
است که يک قسمتش روشن نيست درخارج ويک قسمتش هم  البته يک ترتيبی بوده

هاراازدفاترشهرداری بيرون آوردحاالصرف  توان اين قسمت خيلی روشن است ومی
دجه شهرداری شايددوثلث يانصفش نصف بيشتری بمصرف اين نظرازاينکه بو

کمااينکه درسال گذشته دوميليون ونيم شهرداری راکه )صحيح است(کارميرسيد
انجمن شهرداری نتوانست موافقت کندورأی بدهدوتصديب کند دو ميليون ونيم 

وروی )صحيح است(ازبودجه شهرداری بمصرف ساختمانهای شاه سابق رسيده بود
صل ساختمانهای خودشهراری وکمکهائی که بايد بکندنسبت بوضعيت همين ا

شهروهمچنين ازنظربهداری وکمک بسايرمؤسسات شهرمعطل ومعوق مانده بود 
است بايک مشت  اخيراشهرداری تهران مواجه شده. بواسطه نداشتن محل يبرای اين

ی طلبکارانش که اين طلبکاران همين پولهاراميخواهنديعنی يک مشت مردمان
اندحاال پولشان راازشهرداری ميخواهنديک  هستندکه ساختمانهائی برای آنجاکرده

قسمت مصالح ساختمانهااست که برای آنجاهاخريداری شده وشهرداری واسطه بوده 
وحاالازشهرداری مطالبه ميکنندومحلی برای پرداخت اينهانيست ومدتی است که اين 

جريان هست برای اينکه يکقسمت جريان هست بين دولت وشهرداری ومذاکراه در
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هذا  کمکی ازاين محل بشود شايد شهرداری بتواند الاقل جواب طلبکارانرا بدهد علی
بنظر بنده نسبت باين قسمت برای اينکه رسيدگی شود آقايانی که اين 

اندکه قرائت شدونسبت  اند اينطوردر نظرگرفته راامضاءنمده)الحاقيه ماده(پيشنهاد
ها  دگی کنندوپس ازاينکه تشخيص شدآنوقت ازاين محلها مهمانخانهبميزان ومبلغ رسي

و ابنيه واگذرکنند که شهرداری آنهارابتواندبفروشدهم بتواندبقروضش بدهدوهم 
 )صحيح است(بمصارف خودش برساند و احتياجات شهرراکهمانده اشت تأمين کند

ن اليحه بشوديکی تواندضميمۀاي بنظربنده بدوجهت اين پيشنهاد نمی - وزيردادگستری 
 صحيح است -          ً     اينکه اوال رضوی 

اندکه ميگوئيدصحيح  چه چيزصحيح است؟هنوزهيچ چيزی نگفته - طباطبائی 
 )خنده نمايندگان(است

ً       است قطعا غلط است اين مبلغ سيصدميليونی که اينجاذکرشده - وزيردادگستری           
 صحيح است - اينطورنيست  - سزاوار 

که فرستاديم رسيدگی کرديم درشش هقت ماه  کنم      ً      منجزا عرض می - وزيردادگستری 
قبل ومعلوم شدبهيچوجه حسابی ازبابت اين سيصدميليون تنظيم نشده ووجودخارجی 

 .ندارد
 اينطور نيست آقا - طباطبائی 

ً                ثانيا  دولت اقدام کرده - وزيردادگستری  است  است يک کميسيونی معين کرده      
مطالباتی شهرداری داردکه . است که بروندورسيدگی کنند واشخاصی رامعين کرده

استکسانی راکه بروند رسيدگی  اين مسلم است وبايدپرداخته شوددولت هم معين کرده
ً                                                       کندوآنچه واقعا طلب شهرداری است پرداخته شودورنظربنده عمل شهرداری ودولت                

اينيک موضوعی است خارج ويک مطالباتی ممکن . غيراز عمل مردم ودولت است
 شداست شهرداری داشته با

 قطعی است آقا. ممکن است کدام است - طباطبائی 
دولت هم البته موردتوجه قرارخواهدداد ودارد رسيدگی  - وزيردادگستری 

پردازد  است که رسيدگی کنندوبعدکه معلوم شدالبته می ميکنداشخاصی رافرستاده
هاپرداخته وداردميپردازدکه کمک      ً                                 وفعال هم وزارت دارائی مبلغی ازهمين بابت

 .هرداری بشودوبنظربنده جانداردکه مااين راوارددراين قسمت اليحه بکنيمبکارش
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 اجازه ميفرمائيد؟ - اعتبار 
 بفرمائيد - رئيس 

اين پيشنهادنيست اين مادهاست وميشوددرش صحبت کردهمه کس  - اعتبار 
 ).صحيح است(تواندحرف بزندواظهارنظرکند می

 .خواهم اجازه می - مدنی  ملک
 .بفرمائيد - رئيس 

اين موضوع شهرداری ومحاسبات اوورسيدگی بوضعيت آنجايکی  - مدنی   لکم
ازمسائلی است که بنظربنده بطوريکه پيشنهادشده موردداردکه آدم دراطرافش 

اين حساب چندين ساله شهرداری واين پولهائی که درآنجامصرف شده . صحبت کند
رسيدجگيهای دقيقی بايدرسيدگی شودوهمينطورکه اقای وزيردادگستری اينجا فرمودند

بايدبشودامامتأسفانه گفته ميشودکه بناهست رسيدگی شودولی آثاری ازاين رسيدگی 
کنم اينجاشهرداری تهران تمام درآمدش  کنم وعرض می بينيم وبنده تقاضی می مانمی

ازهريک دسته سبزی هم که وارداين )صحيح است(راساکنين اين شهردارندميدهند
گيرند و در گذشته هم وضعيت شهرداری  شهرميشودعوارض شهرداری می

اندوهمه مردم عالقمندبرسيدگی  که چه کرده)صحيح است(برهيچکس پوشيده نيست
العاده  همه ميدانندکه شهرداری وضعيت فوق)صحيح است(باين موضوعات هستند

اسف آوری داشت وهمه نگران بوديم که خوب چرااين پولها حبف وميل ميشودوبيک 
بنابراين دولت )حاالهم همينطوراست - ضی از نمايندگان بع(رسد مصارفی می

اش اين است که  وونماينده دولت آقای وزيردادگستری که اينجاتشريف دارندوضيفه
اولين قدم را برداردوحساب چندين ساله شهرداری رارسيدگی کنديک گزارشی هم 
 برای استحضارعامه ومجلس شورای ملی بدهندکه اين رسيدگی شدوفالن مباغش

المال  اينهاجزءبيت(است خرج فالن کارشده يابه يک مصارف اخصاصی رسيده
است وبعقيده بنده تاجلوی اين کارهاگرفته  وفالن مبلغ زيروروشده)است مسلمين شده

توانيم وارددراين اقالم بشويم مثل اينکه                               ً     نشودوتااين کارهاتصفيه نشوداصال مانمی
دراين هفده هجده ساله بنده  قراربودکه رسيدگی بحساب وزارت جنگ شودچون

هميشه عضوکميسيون بودجه بودم هيچوقت بودجه وزارت جنگ دراينجانيامددراوايل 
شهريورماه سال قبل که اين تغييرات پيداشدتاخواهش کرديم که حاالکه دولت 
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ميخواهديک قدمهائی برداردمحاسباتوزارت جنگ رايک رسيدگی بکندويک راپرتی 
دت شانزده هقده سال دروزارت جنگ چه جرياناتی بوده وچه بدهدکهمابدانيم دراين م

شده وچه نشده وازآنوقت تابحال حسابش چيست سال گذشته بنده خاطردارم که 
خودبنده دراينجا صحبت کردم ومتأسفانه هيچ خبری ازرسيدگی نشداالن هم ماه دوم 

نم آقی ک اندبمجلس وبنده خواهش می سال است وبودجه تفصيلی خودشانرا نياورده
وزيردادگستری اين موضوع رادرهيئت وزراءکه تشريف دارند مطرح کنندوتصميم 
مقتضی برای اين کاربگيرندکه مجلس شورای ملی مطلع شودکه هم شهردار يچه 
کرده وچه ميکندوهم درگذشته وزارت جنگ چه جرياناتی داشته زيرااين دوقسمت 

داشته والزم است که وضعيت اين است که هيچ نوع کنترلی درگذشته ن ازجاهائی بوده
 )صحيح است(دوجاروشن شده وازجريان گذشته وحال آن عامه مردم مستحضرشوند

است  بنده راجع بشهرداری عرض کردم که دولت اقدام کرده - وزيردادگستری 
ومشغول رسيدگی هستندوعنقريب ممکناست صورت حسابش منتشرشودوالبته 

است ومشغول هستندالبته  زهمانوقت اقدام شدهبايدمنتشرشود راجع بوزارت جنگ هم ا
تصديق ميفرمائيدکه ترتيب وتنظيم يک حساب شانزده هفده ساله وزارت جنگ 
کارپنج ماه وشش ماه نيست که بشودازش نتيجه گرفت وبايد دقت شودووقت کافی 
الزم داردوالبته بعدازاينکه رسيدگی کردندونتيجه معلوم شدهم آقايان متوجه خواهندشد 

 .هم باطالع عامه خواهدرسيدو
 آقای اميرتيمور - رئيس 

بنده هم بااين پيشنهادمخالفم وعلت مخالفت بنده هم اين است البته  - اميرتيمور
کنم ممکن است شهرداری وجوهی رابمصرف  فرمايشات آقای سزاوارراتگذيب نمی

مخارج خصوصی ساختمانهای شاه سابق رسانده باشداماآن مخارج مربوط به 
است مربوط بيک مواردخاصی  دامالک واينهانيست مخارجی که شهرداری کردهدرآم
                                                                ً      است که اگرهم بناباشدتأمين شودازآن مواردبايدتأمين شوداين امالک فعال بدولت  بوده

است وجزءخزانه عمومی مملکت است ومتعلق بعموم است البته  تعلق گرفته
 و ان محلی که ميخواهداگرشهرداری تهران مطالباتی داشته باشدمطالباتش ازهم

 .مصرف حسابش است ازهمان محل اختصاصی باسدتأمين شود
 آقای طباطبائی - رئيس 
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 را کنم بنده خواستم خواهش کنم ازآقايانيکه اين پيشنهاد عرض می- طباطبائی
اندپيشنهادشان راتکميل کنندباين صورت که آنچه شاه شابق دارداز اين  امضاکرده

دولت است وتمام اين ساختمانهامتعلق بدولت است واينکه مقوله که فرموديدمتعلق ب
اينطورنيست تمام اين قصوروهمه اين . آقای وزيردادگستری ترديدکردنددراين حساب

ساختمانهاراهمه اهالی اين مملکت شاهدند که بدست مأمورين بلديه وباعوائد بلديه 
م بايدمال دولت حااله)صحيح است(است  است وساخته شده وبودجه بلديه تأمين شده

و ) بدولت - دشتی (باشدواز بابت طلبشان هم مراجعه ميکنندبدولت، بشهرداری،
 .مطالباتشان راميگيرند

 نماينده تبريز
 االسالمی آقای ثقۀ - رئيس 

الحاقيه مخالفم بجهت اينکه اگرآقايان توجه بفرمايند تمام  بنده بااين ماده - االسالمی  ثقۀ
                      ً                          ل تمام مملکت است خصوصا  آذربايجان دراين بيست سال خرج شده ما اين پولهائيکه 

تبريز که يکی ازشهرهای قشنگ ايران بود حاال بيک پل  است  اخيربکلی ازپادرآمده 
سال تمام است که درآنجا يک سيلی آمد و  است هشت سال بلکه ده  خاکی مبدل شده

    ً            اقعا  خجالت دارد گرفتند و و رودخانه راخراب کرد سدی بستند و پولش راهم ازاهالی 
چوبی                                                        ً        که آدم اينجا بگويد درآن شهرهشت تاپل قشنگ خراب شده وفعال  دوتاپل 

است ودراين  اش چقدر بوده اند و آقايان ميگويند شهرداری تهران به بينيم بودجه بسته
است پس بايد دويست ميليون تومان عايدات داشته باشد  چقدرهم بدولت داده بيست سال 

الحاقيه کاقی برای اين   کند وهم قصورسلطنتی رااگراين مادۀ ن راآباد که هم شهرتهرا
آذربايجان تأمين شود بجهت اينکه تمام ممولين  نظرباشد پس بايد تمام ادعاهای 

خواستيم پيشنهادکنيم  الحاقيه می ماده اند آنروزمااين جايک  آنجاراخاکستر نشين کرده
ملت هم مال دولت  است  ن اين پولهارادادهگفتندکه اين پولهامال ملت است ملت ايرا

ميليون تومان درآنموقع  است اگربناباشداين هم جزءاموال منقول است سی
اند و چندين ميليون تومان از خوانين اردبيل  مرحوم اقبال السلطنه گرفته  ثازورا
اغرماب اند اگربنا باشد که اين ر را دراين بيست سال چاپيده وتمام آذربايجان  اند گرفته

ميخواهند امالک را بدهند امالک مال  کنند بايد برای تمام مملکت غرماب کننداين که 
است اگربخواهند  شده شود ولی پولی که خرج   شده بايد بآنها داده اشخاصی است برده
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واال با )است صحيح (پس بدهند ما آذربايجانيها راضی نيستيم ساير اياالت هم همينطور
خوب دولت از کجا بدهد دولت بايد ازجيب . ميگوئيد دولت بايد بدهد الحاقيه اين ماده

بدهد ازجيب تمام مملکت بدهد ما تبريزرا مختصرحسابی کرديم که دولت وقت  مردم 
چهارميليون تومان پول بلديه وتسعيرغله وغيره از تبريز   درعرض اين دوسه ساله 

ندارد؟اگربناباشدکه بدهند بايدهرچه ندارم چرا است حاالکه ماليه ميگويدمن پول  گرفته 
 آقای بيات - رئيس  .ازاياالت گرفته شده به آنها برگردد

بنده نميدانم اين پيشنهاد بچه صورتی مطرح شده بجهۀ اينکه اگرصورت  - بيات 
پيشنهاد باشد که بايد با يکنفر موافق صحبت کند ويکی ازاعضاء کميسيون هم جواب 

گردد بکميسيون واال رأی گرفته ميشود اين پيشنهاد که بدهد اگرقبول کردند که برمي
است همه آقايان دارند صحبت ميکنند وبنظر بنده اين ترتيب موافق  مطرح شده

نظامنامه نيست واگراطرف مقام رياست سئوال شده باشدکه دولت يامخبرقبول کنندکه 
يست ماده بشودآنوقت ممکن است همه دراطرافش صحبت کننداماوقتی که ماده ن

کنم ماحق صحبت نداريم ووقت تلف ميشودوحاالهم بنده  وپيشنهاداست گمان می
             ً                                         کنم بنده اصوال  مخالفم همانطورکه اقای وزيردادگستری صحبت  عرض می

است  کردندطرف اشخاصی نيستندکه قانونی برايش بگذزانيم هردودولت است بلديه
البحساب شهرداری اين طلب هم اگرهست مال دولت است بايددولت کام

شهرداريهارسيدگی کند همانطورکه آقای سزاوارفرمودندهرسالی دوميليون ونيم 
کنند که  است حاال آقايان پيشنهاد می هاخرج امالک اختصاصی شده ازاين

اينرابگيرندوصرف شهرداری تهران بکنند شهرداری يک کارهائی دارد که بااينکه 
طراف شهرراامروزمالحظه بفرمائيد مثل کند اين ا                       ً         پول هم الزم ندارد وابدا  توجه نمی

دهات سابق دارند جامی سازند پس فردابلديه بخيال ميافتددومرتبه هرچه اين مردم 
 - نبيل سميعی (اندازد اندخراب ميکندويک خسارت عمدۀبکردن مردم می بيچاره ساخته

از امروزبايدازاين قسمتهاجلوگيری شودو نقشه بدهندبمردم که )کند ديگرجرأت نمی
هابنابسازند ودرست کننداين نزديک دروازه شميران  مردم روی آن نقشه

رابرويدمالحظه کنيدآقايان تشريف ببرندبه بيننداين کارکه ديگرپول الزم نداردنه 
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. هانقشه داشته باشد بودجه ميخواهد نه پيزی بايدفقط توجه بشود اصوالکه اين قسمت
انداين قسمت راهم همانطورکه  ادکردهدرباب طلب شهرداری هم که اين جاآقايان پيشنه

آقای وزيردادگستری اظهارفرمودندرسيدگی ميکنندهرجه شهرداری طلبش تشخيص 
اند قبال برای  شد ترتيب پرداخت آنراخواهندداد چون اين محلی که آقايان پيشنهاد کرده

آن طرحی پيشنهاد شده که بيک مصرف توسعه وترقی کشاورزی اين مملکت برسد 
ه ازسروته اين محل بزنند که بيک مصارفی برسد از يک امرخيری حاال هرچ
ام اين است که دولت به اين ادعائی که شهرداری داردرسيدگی  بنده عقيده. بازميماند

ً                                                        ميکند اگر واقعا  برای کار خيری الزم باشد بشهرداری پرداخته ميشود وبرای آن                 
آنوقت يک امرخيری که بدهند مصرف کند نه اين که بيايد جزء بودجۀ عاديشان 

درنظرگرفته شده که ازمحل اين پول بشودازبين برود ويک قسمت اصالحات 
 .کشاورزی دراين مملکت بعمل نيايد

    
  
 

  ١٣٢١ارديبهشت ماه  ٣١صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه �
  

 

 .اليحه قانونی امالک واگذاری١٩بقيه مذاکره درماده -  ٨
 .آقای دشتی - رئيس 
خواهم يک اشارۀبکنم به بيانات آقای مخبرکميسيون  م که بنده میعرض کن - دشتی 

ام بايدوکيل وزيرهم  قوانين دادگستری که فرمودندبنده درجلسه خصوصی گفته
بشودوبعدهم بتواندبرگرددبمجلس حق وکالت دادگستری راهم ندارداين يک قياس 

ً         الفارق است آقای نقابت مجلس شورای ملی اساسا ساخته شده مع برای اينکه است                                            
وکالءدرسياست مداخله کننديعنی اين دستگاه دستگاه سياست است همچنين تمام 
افرادوکالی مجلس که درمجلس هستنددرحکومت ودرسياست مملکت بايدصاحب 
رأی وعقيده باشنداين مسئله درتمام حکومتهای دمکراسی محرزواين اصل مسلم است 
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بتقليد آنها وازروی سبک آنهاحکومت  درتمام حکومتهای دمکراسی دنياکه ماايرانيان
حکومت دمکراسی يعنی حکومت ملی . ساختيم درپهلوی آنهااين اصل محرزاست

تواندبرخودش  يعنی حکومت ملت برخودش البته بيست ميليون سی ميليون نفرکه نمی
حکومت کند ناچاراست نماينده بفرستدپس اين نمايندگان هم که همه نميتواستندحکومت 

کنندورأی اعتمادميدهندبهشان  لذااينهاهم يک عده راانتخاب می کنندبرملت
درتمام دنيااين اصل مورد قبول است . وباوميگويندحکومت کن واسم اودولت است

ول ياين غيرازاين است که يک وکيل دادگستری وقتی وکيل مجلس شورای ملی 
کالت شدبواسطه مقامی که داردوقتی که وکيل مجلس شدمکلف است پس ارقبول و

ً                             مجلس وکالت دادگستری رانکنند مخصوصا درممالکی که رشدونموسياسی شان                                    
است وممکن است قضات تحت تأثيراوواقع شوندوممکن است اين  بحدکافی نرسيده

ً       خواهم بگويم حتما هم اين  وکيل دادگستری اعمال نفوذبکنداين شبهه هست نمی                 
ً                  کارميشودولی اين شبهه هست مخصوصا درموردقانئن استردا دامالک که دراين قانئم                                

                                             ً      کنم حقيقت مجلس شورای ملی نيتش خالص است وقربتا الی هللا  بنده اينطور تصورمی
ميل داردکه امالک مردم راپس بدهندحاالممکن است يک نفردونفرپيداشوندمن بکسی 

ً                                       زنم ولی حقيقتا مجلس شورای ملی نيتش خالص است بنده يادم  تهمت نمی               
ن بواسطۀ کارهای مختلفی که مجلس داشت عقب آيددرموقعی که اين قانو می
هابشبهه افتاده بودندکه اين قانون رادولت  اقتاديک عده زيادی ازمازندارانی می
خواهدبگذراندآمدندپيش بنده بااينکه آن موقع بنده بادولت مخالف بودم باکابينه آقای  نمی

که من فروغی مخالف بودم من قسم خوردم که همين کابينه فروغی برای اين
بااومخالف هستم نيتش اين است که اين امالک راپس بدهدهم دولت اين نيت راداردهم 

دراين مملکت يک حرفهائی زده ميشودوهمه مجلس اين نيت را داردولی معذلک 
خواهندکارهائی بکنندويک  اندومی ايد ميگوينديک عدۀبندوبست کرده شماهاهم شنيده

ای اينکه اين شبهه راازمجلس رفع حقه بازيهائی بکننديک عدۀازوکالء بر
                                                          ً                 کنندونگذارنددامن مجلس آلوده باين اتهامات بشودگفتندکه مااصال دراين کارهادخالت 

کنيم ومنظورشان هم اين نبودکه فالن وکيل دادگستری آقای نقابت ياديگری  نمی
صحيح (خداشاهداست مااين قصدرانداريم )صحيح است(اينکارراکرده باشد

ما چه داعی …وبطورجدی برای اينکه رفع اين شبهه شده باشد ولی بطورکلی)است
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داريم آقابقول حديث نبوی اتقوامن مواضع التهم بايدحتی القوه سعی کردکه ازتهمت 
اندکه مجلس  است آن کسانی که اين پيشنهادراداده برکنارماندپس بنابراين نيت بوده

ی اعتبارفرمودندصحيح شورای ملی ازاين تهمت مبری بشودولی اين سابقۀراکه آقا
است ولی البته مطابق مثل  است اين قضيه هيچ درمجلس شورای ملی سابقه نداشته

بخشد اکثريت مجلس شورای  بخشدوشيخعلی خان نمی معروف که ميگويندشاه می
گويم ونمی  ملی بايک پيشنهادی مواققت ميکندوبآن رأی ميدهدکميسيون عدليه نمی

ظربکندولی از نظرنزاکت سياسی واجتماعی بايداين خواهم بگويم حق نداردامعان ن
را ردنظربگيردکه اکثريت مجلس شورای مل ينظرش محترم است وبايدنظراکثريت 

اکثريت مجلس شورای ملی هرچه رأی )صحيح است(مجلس راموردتوجه قراردهد 
دادکميسيون عدليه بايدآنراتوجه بکندنه اينکه يکمرتبه بيندازدش دوروکان لم يکن 

اين شايسته نيست . کندويک گزارش ديگری بدهدبمجلس شورای ملی فرض
اندآن پيشنهادراومجلس شورای ملی  باالخره آن کسانيکه امضاکرده)صحيح است(

هم آن را رأی داد يک نظری داشتندکه آن نظربايستی درکميسيون دادگستری مطرح 
ح اگرالزم داشت ميکردند عبارتش رااصال ميشدويک جرح وتعديلی هم اگرالزم می
ولی همينطور يکمرتبه )صحيح است(دادند داشت ميکردندوبه مجلس گزارش می

برای چه؟برای اينکه تمام )صحيح است(بطورمطلق اورابيندازنددوراين خوب نيست 
قوت وقدرت شمااعضای کميسيون عدليه ازمجلس شورای ملی است اگرمجلس 

 شورای ملی نباشدشماچه هستيد؟
شخاص که بدون مجوزقانونی ازطرف شاه سابق ضبط شده تبصره ـ کليۀاراضی ا

 .طبق اين قانون رسيدگی وقطع وفصل خواهدشد
 رئيس ـ آقای بهبهانی

بهبهانی ـ يک اراضی ازطرف اعليحضرت سابق درهمين اطراف شهربدون مجوز 
قانونی ودادن قباله ياپولی اتخاذشدودست آنهاراازاين اراضی کوتاه کردندياثبت شده 

ثبت شده يانشده واينجا برحسب اين قانون ومواداين قانون جائی تصريح  يااعالن
باين مطلب شده باشدوتصريح داشته باشدکه دعوی آنها شامل اين قانون است 

اند بايد  نيست وشايديک تصرفاتی هم درآنهاکرده باشندالبته آنهائی که تصرفات کرده
بصره راکه شامل همين معنی عين آنراردکنندياطرف راراضی کننداين است که اين ت
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اندبدون مجوزقانونی  است که اراضی که در زمان اعليحضرت سابق تصرف کرده
مشمول همين قانون است بنده پيشنهادکردم که روی همين قانون هم باين قسمتها 

 .رسيدگی شود
 )بشرح سابق خوانده شد. (دو مرتبه بخوانيد اين پيشنهاد را - دشتی 

 .رئيس ـ آقای اوحدی
اوحدی ـ بنده ملتفت نشدم که مقصود آقای بهبهانی ازاين پيشنهاد وتبصره کدام اراضی 
است اگراراضی اصراف شهرمقصودشان است اراضی اطراف شهرراشاه سابق 

های ثبت  تصرف نکرده اراضی اطراف شهراگرالزم  بتوضيح باشد بايستی پرونده
مام افرادنمايندگان ملت آن اسناد درآورد وپشت اين تريبون گذاشت وآنوقت برای ت

ها راخواند تا معلوم شود چه فعل وانفعاالتی بواسطه يک عدۀ اشخاص برای  پرونده
است اگراين اراضی اطراف شهرمقصودشان اين است  اين اراضی اطراف شهرشده

که بنده بکلی مخالف هستم واصل اين قانون رد امالک را متزلزل ميکندا ين قانون 
ذاری است که اين قانون باين اسم دارد تهيه ميشود يعنی امالکی مربوط بامالک واگ

 است باعليحضرت فعلی واعليحضرت فعلی واگذار است که شاه سابق واگذارکرده
است آن دولت ميخواهداگردرجائی تعدی وغصب  است بملت که نام اودولت شده کرده
يک اراضی  است آن رابرگرداننداين قانون روی اين است اگر ما بخواهيم شده

رادريک جاهائی بيک عناوين وتحت يک حرفهائی آنهاراهم بخواهيم ضميمه اين 
قانون کنيم اصل اين قانون متزلزل ميشود بنابراين بنده بکلی با اين پيشنهاد مخالف 

 .هستم واظهارعقيده دراين خصوص را اطالع نميدانم
 بهبهانی ـ اجازه ميفرمائيد توضيحی عرض کنم؟

 .ئيدرئيس ـ بفرما
بهبهانی ـ آقای اوحدی يک اظهار ابهام بيموردی کردندکه نميدانم چيست ولی باالخره 
يک مردمی يک اراضی ازآنهاياثبت شده ياثبت نشده گرفته شده وشايددرآنهايک 

حاالآقايان ميفرمايند مادۀ اول اين . بناهائی هم شده باشدوبايدتکليف آنهامعلوم شود
اراضی واموال (است  ت برای اينکه نوشته شدهقانون شامل اين اراضی هم هس

گيرم اگرشامل نيست که  اگرشامل اين هم هست بنده پيشنهادم را پس می) غيرمنقول
تقاضا ميکنم به اين پيشنهاد رأی گرفته شود  باتوضيحی آقای وزيردادگستری دراين 
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 .باب بيان کنندورأی آقای وزيرمناط است
نون درواقع يک امرکلی است بايدتکليف دعاوی که وزيردادگستری ـ ماده اول اين قا

بلی کليه )انوار ـ اموال غيرمنقول(ممکن است نسبت بامالک واگذاری باشدمعين شود 
. است تکليف آنهاراميخواهيم معين کنيم اموال غيرمنقول وامالکی که واگذارشده

ضوع امالک امااينکه اقای بهبهانی پيشنهادفرمودندآنچه که بنده فهميدم خارج ازمو
است  واگذاری است يعنی خارج ازآن چيزهائی است که درتصرف پادشاه سابق بوده

است به دولت يک معامالت ديگری را ايشان درنظردارند يک قسمت  و واگذارشده
است وگمان  رابنده اطالع دارم که مشغول مذاکره هستندباآن اشخاصی که معامله شده

که مشمول اين قانون باشدنيست يعنی آن کنم اصالح شود و بطورکلی چيزی  می
قانون برآن نوشته نشده واگروارداين قانون کنيم منظور را حاصل نميکند مادرقانون 

کنيم وآن موضوع بکلی خارج ازامالک واگذاری است و  امالک واگذاری صحبت می
باين قسمت بايد جداگانه رسيدگی شود اگربشود که نواقصی حاصل شودوبا آنها 

ميکنند و بنظر بنده خوب است که آقای بهبهانی اين پيشنهاد را پس اصالح 
 .بگيرندوجداگانه مذاکره شود دراين خصوص بهتراست

کنم دراينکه اگرکسی بدون اينکه منتظرحکم دولت وحکم محکمه  دشتی ـ عرض می
بشودبرودوامالک راتصرف کنداين کارخوبی نکرده وتمام آقايان هم بااين موضوع 

                                                             ً ندولی اين پيشنهاديک عيبی داردکه اگرمختصرمداخله کرده باشدواقعا  موافق هست
يکنفرازنمايندگان ـ يک ماه مهلت (محروم بشودوسر ملکش نرود اين کارغلط است 

 :اجازه بفرمائيدآقا به اين مناسبت بنده يک شعری ازصائب نظرم آمد ميگويد)دارد
  هرکه چون تيغ مدارش کجی وخونريزی است

 ه گويندکه جوهرداردخلق عالم هم 
اندغاصب  اندسرملک خودشان وملکشان راتصرف کرده هائی که رفته مااين بيچاره

ميدانيم امايک پادشاهی که بازوراين امالک راگرفته وازقدرت خودش سوءاستفاده 
                                ً                                   کرده اوغاصب نيست اين قضيه مخصوصا برتمام ايرانيان ثابت است که رضاشاه 

ايدملک  منتهاحاالبااين فورمول شماآمده)ستصحيح ا(امالک مردم راغصب کرد
اند سرملکشان  اند رفته مردم راميخواهيدبهشان پس بدهيدحاالچهارنفرجهالت کرده

بايد مطابق قوانينی که ماداريم اينهارا تعقيب کنيد والزم نيست ديگردريک قانون 
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ه يکه برای احقاق حق مردم مياوريم يک شمرخوانی هم کرده باشيم يک تناقضی ک
دراين پيشنهاداست وآن اين است آن ارفاقی است که راجع به خرده مالک 

است غاصب ميدانيد پس چه فرق است بين  انداگرشما هرکسی که تصرف کرده کرده
خرده مالک ياغيرخرده مالک درهمين پيشنهاد مالحظه ميفرمائيديک تناقض خيلی 

بايک نيت صحيحی زاده که اين پيشنهادرا صريحی است بنده ازآقای دکترملک
انداستدعاميکنم پيشنهادشان راپس بگيرندوهمانطورکه آقای وزيردادگستری  کرده

 .گفتندمطابق قوانين موضوعه بااين اشخاص عمل کنند
 جمعی ازنمايندگان ـ مذاکرات کافی است

همه نمايندگان ـ مذاکرات کافی است رأی (زاده ـ بنده يک توصيحی دارم  دکترملک
 )بگيريد
زاده ـ بنده خيلی متأسفم که بيان من بدرجه الکن ونارسابودکه نتوانستم  کدکترمل

مقصودومنظورخودم رابه مجلس شورای ملی بفهمانم وازآنطرف متأسفم ازبيانات 
بنده رانيز (آقای دشتی که انتظارنداشتم باآن لحن مخصوصی که دارندکه گفت 

نطق خودراروی اصل بودکه                               ً بنده هم اين کاره هستم بنده قبال م)خدامرک دهدماليم
بنابراين آقاباز  بدارند ماروز اول امضاکرديم که اين امالک رابصاحبانش مسترد

تشريف برديدروی آن اصل که وزن وسنگينی کالم خودتان قراربدهيدومراموردبی 
ام اين است که دريک مملکت  مهری قرار بدهيداين انتظار را نداشتم بنده عقيده

الطوايفی وقلدری بايستی  قدرت قانونی باشدوازقدرت ملوکمشروطه بايستی قدرت 
کسی خيال بکندکه دوباره اصول  اگر    ً                                جدا جلوگيری کردوبايستی اينطورهم باشد

الطوايفی راميشودتجديدکرداين خيال باطل است وخيانت بمملکت  قلدری وملوک
درمدت  راکردم که به اينهااخطارشودکه ومشروطيت است بنابراين بنده اين پيشنهاد

کنيم  مامشغول رسيدگی هستيم واحقاق حق می يکماه دست ازتصرف ومداخله بردارند
کنيم اگراين امالک مال شمااست مطابق اين قانون  برطبق اين قانون رسيدگی می

                   ً                                                 مستردميکنيم ولی قبال  برود ويک تصرفاتی بکنداين بنظر بنده صالح نيست حاال 
 دارم بنده پيشنهاد را مسترد میاگردولت هم با اين نظرموافق است که 

 .نبيل سميعی ـ اين بيست ساله مطابق قانون بود
 .گفتيم پس بدهند زاده ـ اگرعمل صحيحی بودکه مانمی دکترملک
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است بمجلس تابحال پنجماه  نقابت مخيرکميسيون ـ از وقتی که اين قانون آمده
چهارپنج  شايدو است وازاوائل شهريورواردبحث ميشود بيشتراست درحدودشش ماه

است که درخودمجلس مطرح است حاالدرخالل اين چندماه قوانين ديگری بمجلس  ماه
آمدبودجه آمدواين قانون معوق مانددرصورتيکه اول حرفی که درمجلس زده شدواول 

اندواين تاخيرمجلس  سخنی که آغازشداحقاق حق اشخاص بودکه موردتعدی واقع شده
اگر چنانچه آقايان يک کاری دروزارت دادگستری                ً             شورای ملی واقعا يک آثاری دارد

است  داشته باشدوتشريف ببريدآنجاشش ماه هفت ماه معطل شويدوندانيدنتيجه چه شده
زاده ازلحاظ اصول  پيش آقای دکترملک. اين يک تأثروتاسفی برای شماتوليدميکند

          ً                                                    ومنطق کامال صحيح است ولی ازنظرسياست مداری ومملکت داری صحيح نيست 
خواهد اگرآن دريچه رابرای آن قانون  ی اينکه هرقانونی يک دريچه اطمينانی میبرا

نگذاريدمملکت رانميشوداداره کردوبهمين دليل است که درتمام فورمولهای قوانين 
کيفری يک حداقل ويک حداکثری برای مجازات معين شده وبقاضی اختيارداده 

مکرردرقانون ۴۵و۴۵ک مادهاست که بين حداقل واکثررسيدگی کندوهمينطوري شده
مجازات ماهست که قاضی حق داردازحداقل هم پائين بيايدواوضاع واحوال رارعايت 

است  کنددرتمام قوانين يعنی ان جرائمی هم که دردنياخيلی سنگين است وگناه کبيره
است ودرجائيکه مجازاتش اعدام است بگذشت     ً                        اصال  سهل وممتنع پيش بينی شده

يرودبرای اين است که اموراداره شودحاالدراينجااين مدعی خصوصی ازبين م
اندمجلس  پيشنهاددرواقع يک سربارفوق العاده برای مردم ميشوداينهامعطل شده

                       ً                                است که ان کارها را ضمنا  انجام دادهاست حاالهم دولت توضيح  کارهای مهمی داشته
هرکس هم که ايم مامورهم فرستاديم بمحل  ميدهندکه آقاامالک خودمان راتصرف کرده

ايم حاالهمانطورکه اقای دشتی فرمودندممکن  ايم آورده است کتش رابسته مزاحم شده
است ازناحيه بعضی ابراز جهالت شده باشدقوانين مملکتی ماکه بهم نخورده ودرجای 
خودش رسيدگی ميشودولی اين پيشنهادآن دريچه راميبنددوآن اميدراازبين ميبردبنده 

 اشتم که انشاءهللا اميدوارم امروزتمام شودبااين پيشهادازنظروظيفه مخبری که د
 .مخالفم

 .توانم توضيح بدهم ام می اعتبارـ بنده هم پيشنهادراامضاکرده
 رئيس ـ بفرمائيد
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کنم گاهی يک چيزهای خيلی بديهی ومطالب  اعتبارـ عرض کنم که بنده تعجب می
 شنهادآقای دکتربنده هم چون پي. شود خيلی روشن وبديهی موردبحث وافع می

 بشوند ام ومعتقدم که اين آقايان واين اشخاص بايستی منتظر زاده راامضاکرده ملک
چه عرض کنم تاکی هروقت هيئتها )نبيل سميعی ـ تاکی(شد هاتشکيل می تااين هيئت

تشکيل شدنداگرمااين راقبول نداريم که منتظرقانون بشويم تاقانون بگذردويک عدل 
نظربنده بايداين قانون راپاره کردوريخت دورديگرقانون ودادهائی درکارباشد ب

دهيم هرکس که  موضوع نداردازطرفی ميگوئيم قانون ازطرف ديگر هم اجازه می
توانست باپشت هم اندازی برودويک امالکی راتصرف کنداين نقض عرض است اگر 

رض هرج ومرج راموافق هستيم ديگر قانون نبايد بگذرانيم وبنده ناچارم اين راع
کنم که اگرآقايان بايک همچوامربديهس موافقت نکننداين درقانون مؤثر است 
زيراباحسن نيتی که ماداريم اين قانون راتلق يمکنيم ناچاريم آخرکاررأی ندهيم بنده 
موافق باهرج ومرج نيستم اين صحبت شاه سابق وزورسابق راآقای دشتی 

ماميخواهيم ان عملی راکه فرمودندحاالکه شاهی درکارنيست زوری درکار نيست 
دهيم  کنيم حاالاجازه می است باوضع قانون داريم آنهاراپايمال می ميگوئيم بدبوده

همين ميشودديگرماميگوئيم که )دشتی ـ ماکی اين راگفتيم(بنحوديگری اعمال شود
است اين امالک راپس بدهيم بصاحبانش درعينحال هم اشخاط رااجازه  حاالکه بدکرده
وندآنجاوتاخت وتاز بکننداين بنظربنده کامالغلط است وصحيح نيست بدهيم که بر

خواهيم يگذرانيم اشخاصی  اينجاآقای دشتی فرمودندکه مايک قانون شمری می
راميخواهيم بيرون کنيم بنظربنده پس توجه بقانون نفرموديداين پيشنهادآقای 

جهالت  ام گفتيم اشخاصی که ازروی دکترملک زاده راکه بنده هم امضاکرده
انددولت از  اندويک تصرفات ومداخالتی کرده همانطورکه خودتان فرموديد رفته

که رفع يدبکنندومنتظرنتيجه  بکنيد اخطار تاريخ تصويب قانون تايکماه به انها
رسيدگی بشونداين رابنظربنده ضعيف کشی نميشودگفت اين حق وعدالت است 

ً                      واگراين راحقيقتا ماقبول نداشته باشيم می های رسيدگی اهميت  هيم باين هيئتخوا                 
ندهيم واعتمادنداشته باشيم بنظربنده قانون موضوع خارجی پيدانميگنداينجاآقای 

صحيح است ومنطقی است ودرست است اماـوقتی که منطقی  پيشنهاد مخبرفرهمند
اين عين سياست )مخبرـ آقاحرف راتمام بزنيد(سياست کدام است  اماندارد ديگر شد
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هرج ومرج راازبين ببردومردم منتظربشوندتاقانون بگذردوتکليفشان است که دولت 
معلوم بشودآنوقت بروندسرملکشان ويکی ديگرميخواستم عرض کنم دريک 

تاش بودکه ازتاريخ  پيشنهادی هم بنده موافقت کردم که آن پيشنهادآقای حمزه
ئوال صدورحکم اجرت المثل رابهشان بدهندبنده خواستم ازاقای وزيردادگستری س

ايدچه بوده؟اين  کنم که اگراين امالک درتصرف دولت بوده شمابهرۀ که امسال برده
هزارتن برنج ميدادشماامسال چی برديداين رابفرمائيدکه مجلس شورای ٧۴امالک

است  ملی بداندکه اگراين امالک دست شمابوده محصول اينجاچطوربودهوچطورشده
لبی است که حق است و عدالت است بنظربنده يک مطالبی که بديهی است ويک مطا

اينهاراازش روگردان بشويم وتخطۀ بکنيم اين صحبت بيچارگی نيست مابرای همان 
خرده مالکينی که اقای وزيرعدليه هم درجلسه قبل فرمودندباری انهاهم يک راهی 

است  باز کرديم وگفتيم آنهائی راکه دولت ازنظر کشاورزی معتقداست والزم دانسته
 ک مداخله کنندآنهامشمول نخواهندبود بنظربنده دولت بايستی اين پيشنهادکه درامال

 .قبول بکندواين پيشنهادبصالح دولت وبصالح تصويب اين قانون است را
 

 برود بکميسيون و باساير ـ اگرآقايان موافقت بفرماينداين پيشنهاد وزيردادگستری
 .پيشنهادات مطرح شود

 .راده ـ برود بکميسيون دکترملک
 .ای از نمايندگان ـ آقارأی بگيريد عده

ـ پيشنهادوقتی بکميسيون ميرودکه ازطرف مخبرکميسيون )مخبرکميسيون(نقابت ـ 
بعضی از نمايندگان ـ .(تقاضابشوداين پيشنهادراکه هنوزقابل توجه بودنش معلوم نيست

بنده استدعاميکنم يکقدری احساسات راکناربگذاريم آخر )آقادولت قبول کرد
ً   اندوواقعا هم  ترارهمه گويااين مردمانی هستندکه اين چندسال گرفتارتعدی شده بدبخت          

هنوزدوره بدشانسی شان خاتمه پيدانکرده اين همه طول وتفصيل آخر مالحظه کنيدچه 
احساساتی از طرف آقايان غليان پيداميکندويک پيشنهاهائی ميشوددرصورتيکه البته 

نظامنامه داخلی مجلس ميگويددرموردی . ههائی که مبانی حق بودرسيدگی شد آنقسمت
توان  که يک پيشنهادی ازصرف مخبرکميسيون تقاضای ارجاع بکميسيون بشودمی

ارجاع کرد و در سايرموارددر شوردوم اگربه پيشنهادی رأی گرفتندوقابل توجه 
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 اصالح شودحاالچند تاپيشنهاد بکميسيون که اگراصالح عبارتی دارد شدميرود
ورتيکه اميدواری چنين بودکه امروز اين ماده واين قانون خاتمه ديگرهم هست درص

ميکندبنده تصورميکنم بااين توضيحات قانع نشدنديک رأئی گرفته شودبه قابل  پيدا
 .توجه بودن اين پيشنهاداگرقابل توجه شدکه ميرودبکميسيون واالتکليفش معلوم است

 .وزيردادگستری ـ ماهم گفتيم درصورت موافقت
 

  ۶١نشست  ١٣٢١خرداد ١٢شروح مجلس روز سه شنبه صورت م
 

نسبت باراضی که بوسيله عليحضرت شاه سابق بمؤسسات يا اشخاص  - ماده الحاقيه 
است وزارت دادگستری مکلف است برای رسيدگی و  يا ادارات دولتی واگذارشده

 بيات - بهبهانی . احقاق حق متظلمين قانونی پيشنهاد نمايد
بل بنده يک پيشنهادی کرده بودم که اراضی که از طرف در جلسه ق - بهبهانی 

عليحضرت سابق بدون مجوز قانونی از اشخاص گرفته شده جزء اين قانون 
رسيدگی و احقاق حق شود آقای وزير دادگستری فرمودند که آن اراضی مشمول 
اين قانون نيست و اين قانون مربوط بامالک واگذاری است و آنها جزو امالک 

نيست و بايد طبق قوانين جاريه مملکتی احقاق حق بشود اين بود بنده با واگذاری 
اين فرمايش آقای وزير دادگستری آن پيشنهاد خودم را مسترد کردم ولی تصور 

کنم يک کسی که يک قسمت يا تمام اراضی او بدون مجوز قانونی گرفته  می
ده شده يا است از طرف شاه سابق بمؤسسات دولتی يا ادارات دولتی دا شده

ها حاال بروند روی قوانين جاريه مملکتی احقاق  باشخاص مختلفی واگذارشده اين
حق شان را بخواهند اين اسباب زحمت آنها خواهد بود برای اينکه ممکن است 
نتوانند يا نشود بمحاکم يا مراجع صالحه مراجعه کنند اين است که دراين پيشنهاد 

کنم آقای وزير دادگستری هم اظهار  قاضا میبنده تعديل کردم نظر خودم را و ت
موافقت بکنند برای حفظ حقوق مردم و آن اين است که برای اينگونه اراضی آقای 
وزير دادگستری يک قانون مخصوص بياورند که خيلی اينها بزحمت نيفتند برای 
اينکه اساسا معلوم است که نظر دولت اين است که اراضی که شاه سابق از دست 

کند که چه اراضی باشد  بدون مجوز قانونی گرفته مسترد کند اين هيچ فرق نمیمردم 
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کنند و چه اراضی که  که گرفته باشد و بمؤسسات واگذار کرده باشد و آنها دخالت می
اند اين مربوط به قانون  واگذار به دولت کرده و دولت االن متصرف است چون گفته

کنم که قبولش هم  نهاد را کردم و تصور میامالک واگذاری نيست لهذا بنده اين پيش
 ضرری به جائی نخواهد زد و يک راه سهلی پيدا خواهد شد

 .نظر آقای وزير چيست - نايب رئيس 
 خواهم ببينم موافقی دارد؟ بنده می - وزيردادگستری 

 قبال بايد نظر آقايان وزير و مخبر معين بشود موافقين يا مخالف؟ - نايب رئيس 
اين ماده را که پيشنهاد فرمودند و بنده که اجماال توضيحی دادم  -  وزير دادگستری

نظر باينکه پيشنهادات ديگری هم شده که آنها البته بايد قرائت شود و به بينيم که حکم 
آنها چه خواهد بود به نظر بنده آنچه که بنده توانستم آشنا شدم همينطوری که خود آقای 

“ تواند بشود چون موضوعا ول اين قانون نمیبهبهانی فرمودند طوری است که مشم
خارج است با اين جهت اينها را نبايد داخل اين قانون کرد آقای بهبهانی و آقايانی که 

فرمايند که اراضی است که ممکن است اين  اند خيال می اين پيشنهاد را امضاء کرده
ولت آورد بمجلس جنبه را البته مورد دقت قرار داد اگر همنطوری که اين قانون را د

شورای ملی پيشنهاد کرد برای اين بود که اهميت داشت و اين موضوع مبتلی به جمع 
کثيری بود البته اگر موضوعات ديگری هم باشد که قانونی الزم داشته باشد و قانونی 
نداشته باشد آ نرا هم دولت مضايقه ندارد که قانونی برای آن بياورد و بتصويب 

کنم که خوب است  اجرا گذارده شود با اين جهت بنده تصور می مجلس برسد و بموقع
آن پيشنهادات خوانده شود بعد تکليف آنها که معلوم شد تکليف اين ماده هم معلوم شود 

 .شود و ممکن است اختالف بين آنها پيدا شود و اال نمی
ای پيشنهاد آق. شود پس اين پيشنهاد بعد از آن پيشنهادات مطرح می - نايب رئيس 
 :فرمانفرمائيان

کليه اراضی که بدون مجوز قانونی بتصرف شاه : کنم ماده زير الحاق شود پيشنهاد می
اند مطابق  سابق درآمده و يا آنکه حسب االمر بيک مؤسسه و يا به غيری واگذار کرده

 .شود موادهمين قانون باسناد رسيدگی وحکم قطعی صادر می
 .آقای فرمانفرمائيان - نايب رئيس 

اين پيشنهای که بنده تقديم کردم آقای وزير دادگستری توجه بفرمايند  - رمانفرمائيان ف
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هيچ منافات ندارد و محتاج باين نيست که يک قانون مخصوص ديگری بمجلس بيايد 
و شش ماه عمر مجلس صرف آن بشود اگر در همين قانون تفقد بفرمايند واين ماده 

شود در حين و در  که بعدها دادگستری مبتال میالحاقيه را قبول بفرمايند آن زحمتی 
شود در  گذرد ويک جرياناتی برای اين کار وضع می ضمن اينکه اليحه امالک می

شود  اسناد و صدور حکم قطعی اين موضوع هم که مبتلی به جمع کثيری استحل می
موضوع يکی است هدف از اين مقصود اين است که تعدياتی که در زمان سابق 

چه از حيث امالک مزروعی چه از حيث اراضی و قطعات و غيره از اين  است شده
است و اسناد و مدارک مثبت در دست مردم است مردم است آنها  قبيل آنچه که شده

حل بشود واال آقای نخواستند که واقعا امالک مرزوعی را قبول بفرمايند و مجلس 
د و با اراضی ديگر معامله شورای ملی رای بدهد با اينها بايد اين معامله را کر

ديگری کرد يا هيچ معامله نکرد و طرف توجه قرار ندادند در جلسه گذشته يکی 
ازآقايان نمايندگان اظهار علم قطعی کردند که اصال اين قبيل اراضی وجود ندارد بنده 
حاضر هستم که با اسناد ومدارک اينجا ارائه بدهيم که فقط در اطراف ايستگاه راه 

ان بالغ بر يک ميليون و هفتصد هزار متر اراضی است که متعلق بمردم آهن طهر
اند  است م اراضی غير را تصرف کرده است و اسناد مالکيت در دست آنها مانده بوده

است  اند بدتر از همه اين است که آن ثبت داده حتی نسبت بآن اراضی معامله کرده
ام که  در بعضی از دوائر شنيدهاست  اسنادی که طبق مقررات و تشريفات صادر شده

است و ثبت  يک نقشه هست که در زمان شاه سابق آن نقشه ترسيم شده. دهند جواب می
است نصف حدود شهر تهران جزء آن نقشه وارد است  اسنادهم آن نقشه را امضا کرده

و ممکن است روی آن نقشه از مردم حق االرض مطالبه کنند البته اين يک بام و دو 
کند و اصال گمان  شود و اصال اين قانون مالکيت و ثبت اسناد را معدوم می هوا می

کنم که محتاج باين باشد که در اينجا يک استقامتی بفرمايند که اين ماده الحاقيه را  نمی
 .کند پذيرفته نشود که تکليف اين قبيل اراضی را معلوم می

کنم عرايضی  قت مقامت نمیبنده در مقابل فرمايشات آقايان هيچو - وزير دادگستری 
شود کرد و بنظرم  کنم استدالل ديگری می کنم برای اينست که تصور می که می

کنم آنوقت البته  آيد و برای اينکه مطلب روشن شود استدالل را هم می صحيح می
شود قانون  قضاوتش با مجلس شورای ملی است و هر طورکه تصويب کنند می
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ی فرمانفرمائيان توضيح فرمودند در تعقيب پيشنهاد عرض کنم اين مطلبی را که آقا
آقای بهبهائی دادند و خوانده شد و اين  خودشان اين روشن کرد زمينه پيشنهادی را که 

از همان موضوعاتيست که واقعا خارج از اينقانون است اين پيشنهادی که آقای 
اند يا بخود  م نفرمودندها فرمانفرمائيان فرمودند با توجهی بعرايض بنده که تا بحال کرده

شود که ما نگفتيم امالک مرزوعی  فرمودند معلوم می قانون بخود قانون اگر توجه می
شود که امالک مزروعی را برايش  تنها که ايشان فرمودند چرا يک بام و دو هوا می

نه اگر بقانون توجه بفرمايند . اين حکم قائل شديم و برای اراضی حکم ديگرقائل شويم
طور کلی امالک را ذکر کرديم و فرقی هم بين مرزوعی و غير مزروعی در کار ما ب

گيرد اينقانون چيزی که از اين قانون  نيست حتی مستغالت و غير ذلک را هم می
شود کليت امالکی است که مورد انتقال واقع نشده يعنی متعلق بشاه سابق  خارج می

وارد نبوده چيزی که جزء اين نيست ما است  نبوده جزء انتقالی هم که بدولت داده شده
البته موضوع اراضی را که آقای فرمانفرمائيان تذکر دادند . توانيم باين بچسبانيم نمی

بنده وارد بودم درش و ميدانم يک موضوعی است نسبتا مهم اين است که وارد آن 
بشود  بشود و برايش فکری بکنيم وشايد هم جا داشته باشد که قانونی برايش پيشنهاد

آنوقت برايش مطابق آن پيشنهادی که اقای بهبهائی کردند ممکن است بر طبق آنقانون 
شود جزء اين قانون قرار داد برای  اينجا وضعيتش روشن بشود ولی بهر حال نمی

است  اينکه اساسا اين امالک و اينجور اراضی خارج از اين قانون است که آورده شده
ام و داليلی که  کنم با عرايضی که تا بحال کرده یبدليلی که عرض کردم و تصور م

کنم مقتضی باشد آقای فرمانفرمائيان پيشنهاد خودشان را  ام تصور می عرض کرده
مسترد بدارند و کمک بفرمايند باينکه زودتر اين قانون بگذرد آن پيشنهادهای ديگر 

قت کنم آنوقت زودتر هم اگر اينطور باشد بنده ممکن است با پيشنهاد آقای بهبهائی مواف
 .نتيجه حاصل شود

رد )ای بر خاستند عده(شود به پيشنهاد آقای فرمانفرمائيان  رای گرفته می - نايب رئيس 
 :شود شد پيشنهاد آقايان امير تيمور وعده ديگر از آقايان قرائت می

 :پيشنهاد آقای امير تيمور وعده ديگر از آقايان
 .کنيم پيشنهاد می ٢٧ده امضا کنندگان شرح ذيل را بعنوان ما

دولت مجاز است امالک فريمان و متعلقات آنرا بعنوان مالکيت به آستانه  -  ٢٧ماده 
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قدس رضوی واگذار نمايد در مورد امالک مزبور هر گونه دعاوی و شکاياتی 
بطرفيت آستانه  ٢های مذکور در ماده  موجود باشد بر طبق اين قانون در هيئت

امير تيمور فرخ مسعودی خراسانی و چند : اهد شدرسيدگی و قطع و فصل خو
 .امضای ديگر
 .آقای امير تيمور - نايب رئيس 
اين پيشنهاد را تقريبا دوازده نفر از آقايان نمايندگان محترم خراسان  - امير تيمور 

امضاء فرمودند که تقديم شد و همان آقايان به بنده اجازه دادند که نظر آقايان را 
 .مبعرض مجلس برسان

منظور از تقديم اين پيشنهاد آنطوری که آقايان احساس کردند اين است که از اين 
است و مجلس هم چندين  خواهد بگذرد دولت هم به مجلس تقديم کرده قانونی که می

کند اين است که احقاق حق مردم بشود  جلسه قبول زحمت در گذراندن اين قانون می
است که بعضی از آنها از  تمل بر چندين پارچهبه من له الحق برسد امالک فريمان مش

قبيل فرهاد جرد و غيره متعلق بخود آستانه رضوی بوده که منتقل بشاه سابق شده و 
يک امالک ديگری هم هست که متعلق بخود اهالی خراسان است از جمله عشق آباد 
است که متعلق به آقای مسعودی حاضر در مجلس تشريف دارند يک کالنه 

است و همچنين امالک ديگری است که متعلق  است که متعلق به آقای اقبال بوده اقباليه
ها است و عالوه بر اين تمام وجهی که صرف امالک فريمان از ناحيه  بخود خراسانی

کنم بيشتر از هفتاد هشتاد هزار تومان نيست  شاه سابق شده بنده با اطمينان عرض می
مان از وجوه اهالی خراسان الی حال خرج در حالی که متجاوز از پنج ميليون تو

است و همه ما همه هم از روزی که فريمان متعلق بشاه سابق شده ماهی  فريمان شده
پنجهزار تومان ده هزار تومان بتفاوت از طرف آستانه رضوی صرف اينها شده و 

است و بعالوه در تمام اين مدت در يک  تمام مخارج فريمان از بودجه آستانه شده
اند برای آبادی  اع پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ تمام اهالی آنجا هر چه توانستهشع

اند حاال  اند چه کرده اند چه کرده اند عمله بيکار داده اند بوته آورده فريمان کمک کرده
خواهم بجزئيات بپردازم و مصلحت هم در اين نيست اما چون مقصود مجلس  بنده نمی

اند  افرادی هم که در آنجا کار کردند عرق ريخته احقاق حق است و احقاق حق آن
اند فردا فرد ميسر نيست بهترين وجه آن اين  اند مايه داده اند پول داده زحمت کشيده
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شود و حال آنکه يک قسمت از اين  است که امالک بآستان قدس رضوی تقديم می
هم متعلق است امالک ديگری  است فرهاد جرد مال آستانه  امالک مال خود آستانه

ها است از قبيل مسعودی و آقای اقبال و ديگران که خود آقايان هم اين  بخراسانی
کنند و بعالوه ما در اين پيشنهاد  اند و با طيب خاطر تقديم می پيشنهاد را امضاء کرده

قيد کرديم که اگر دعاوی هم کسی نسبت باين امالک داشته باشد طبق مواد اين قانون 
ها  ر است که جواب گوئی بکند و بطرفيت آستانه حاضردر هيئتاداره آستانه حاض

طرح دعوی بشود و جواب گوئی بشود حاال بنده از آقايان نمايندگان محترم که همه 
نياتشان خير است از نظر خدمتگذاری بمردمی که پنجاه فرسخ در پنجاه فرسخ 

اند و  ند جان کندها اند و پولی خرج کرده اند بيکار داده اطراف اينجا زحمت کشيده
است موافقت کنند باين  خاصه بودجه آ ستانه در چندين سال صرف اين کار شده

پيشنهاد و مخصوصا آقای وزير داد گستری هم موافقت بفرمايند با اين نظر که خير 
 .دنيا و آخرتشان در اين است

تيموری  پيشنهاد آقايان نمايندگان محترم و توضيحی که آقای امير - وزير دادگستری 
دادند اساسا صحيح است و بنده هم اساسا مخالفتی ندارد و لکن باز متاسفانه بايد 
عرض کنم جايش اينجا نيست دليل هم دارد بنده نظر به مخارجی که فرمودند 

شود ندارم اگر هم مخارج بيشتر يا کمتر باشد البته بايد هم جبران  است و می شده
يگران جبران شود اين قانون هم برای همين خسارات اهالی بشود و هم خسارات د

پيشنهاد شده استخسارات ديگران هم جبران شود چيزی هست مالحظه بفرمائيد آقا 
منطق اين قانون اين بود که امالکی را ما بصاحبان آنها مسترد بداريم وملکی که وقف 

آقای شود بايد شرعا خالص ترين باشد و شائبه غصب و غيره در آن نشود بنده و می
امير تيمورو ديگران چه ميدانيم که صاحبان اراضی و امالک که بموجب اين قانون 

صحبت  - فرخ (دهند که ما ملکشانرا وقف کنيم يا خير؟  بايد حقشان برسد رضايت می
وآيا بهتر نيست که اول اين امالک فريمان را از اين ) گيرند وقف نيست پولشان را می

ت تصفيه کنيم و بعد آنوقت هر چه ماند باستانه تقديم اعتراضاتی که نسبت بآنها هس
کنيم و اساسا اين جايش اينجا نيست بايد گذاشت قانون بموقع اجرا گذارده شود از دو 

خواهند ما بموجب مواد ديگر  حال خارج نيست يا اينکه اشخاص ملک خودشان را می
خريد وپولش را بآنها داد اين قانون بآنها وعده کرديم امالکشان را رد کنيم اگر دولت 
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ماند دولت وآنوقت ممکن است بموجب يک قانون ديگری يا خود دولت ديگری  که می
کنم اين بهترين راهی که ممکن است  يا خود دولت اين را واگذار بکند بنده تصور می

پيدا کرد م بعالوه طرفيت هم با حضرت ايجاد کردن بنظر بنده خوب نيست خالص 
  .کمال خلوص تقديم کنيم بهتر است که شد يکدفعه با

 
 .آقای مسعودی خراسانی - نايب رئيس 

ام موضوع فريمان  عرض کنم اين پيشنهاد را بنده هم امضاء کرده - مسعودی خراسان 
را همانطور که آقای وزير دادگستری فرمودندبايد با خود مالکينش صحبت بشود 

اند مال مردم است فريمان  م گرفتهفريمان البته مزارعاتی دارد و مزارعات را از مرد
است اگر هم اين ملک بايد وقف شود ورثه مرحوم عين الدوله را اول  خالصه هم بوده

اند اول بايد ورثه  اند وبه بيع شرط برده راضی بايد کرد ملک آنها را بيع شرط گذاشته
هللا را راضی کرد حقشان را داد بعد اگر نظر اين باشد که وقف شود آنوقت انشاء 

 .وقف بشود
 .آقای فرخ - نايب رئيس 

ما پيشنهاد کرده بوديم که اين امالک وقف آستانه بشود که اين محاظری که  - فرخ 
ايشان فرمودند پيش نيايدما گفتيم آستانه در اينجا حقوق دارد برای احقاق حق آستانه 

. است ده شدهحقوقی آستانه دارد چندين برابر بالتر از آن مبلغی است که اين ملک خري
است مرحوم عين الدوله داده بود به چهل  هشتاد هزار تومان اين ملک خريده شده

هزار تومان به بيع شرط داده بود و وقتی که فرع بود رويش شده بود هشتاد هزار 
تومان اشخاصی که بيع شرط گرفته بودند تقاضای اجرا کردندقانون منع فروش بيع 

است به هشتاد  ها شاه سابق خريده حيص و بيصفروش شرط در کار بود در اين 
است  هزار تومان آستانه تقريبا سيصد چهار صد هزار تومان پول در آنجا خرج کرده

ما برای احقاق حق تقاضی کرديم که اين ملک از يد دولت منتقل شود به يد آ ستانه 
ز دولت فرمايند ايشان يا اوشان بر آستانه بشود عوض اينکه ا همين دعاوی که می

 .بگيرند از آستانه بگيرند
کنم تقويت کرد  عرض کنم مطلبی که آقای فرخ فرمودند تصور می - وزير دادگستری 

بعرايض بنده در صورتيکه ميل نداشته باشند که وقف بشود بر آستانه که مطلب حل 
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فرمايند آستانه هم ذيحق است در اين امالک پس اشخاص  است برای اينکه اينطور می
که ممکن است حق داشته باشند در صورتيکه اينطور باشد بدعاوی توليت هم  ديگری

شود بعالوه بنده  البته رسيدگی خواهد شد آنچه از حق آستانه برده شده مسترد می
عرض کردم ممکن هم هست باقی ديگر را واگذار کنند يا خريداری شود از آنها آن 

ر حل شود و بآستانه واگذار شود هم ممکن است ترتيب ديگری داده شود و اين منظو
است الزم نيست  فرمايند در قانون هست و قانون اين را حل کرده اين ترتيب که آقا می

ها و اقامه  آيد در اين هيئت ماده خاصی پيشنهاد کنيم زيرا آستانه هم مثل ديگران می
 .کنند و خساراتش هم بايد داده شود البته دعوی می

) ای بر خواستند عده(شود با ين پيشنهاد موافقين برخيزند  میرای گرفته  - نايب رئيس 
رد شد دو سه فقره پيشنهاد ديگر باقی است ولی يک پيشنهادی هم برای ختم جلسه 

است بايد تکليفش  چون پيشنهاد ختم جلسه) جمعی از نمايندگان تمام کنند(است  شده
 .آقای ملک مدنی مخالفيد بفرمائيد. معلوم شود

اين قانون االن چندين ماه است در مجلس . ما با ختم جلسه مخالف هستيم - ملک مدنی 
معتل مانده شايسته مجلس اين است که ما بنشينيم و لو تا دو بعد از ظهر اين قانون را 
بگذرانيم و تکليف مردم معلوم شود يک ساعت به نظر بنده مهم نيست خوبست آقايان 

 موافقت بفرمايند تا قانون تمام شود
عدۀ کمی (شود به پيشنهاد ختم جلسه موافقين بر خيزند  رای گرفته می - ايب رئيس ن

 .شود تصويب نشود پيشنهاد ماده الحاقيه قرائت می) برخاستند
در صورتی که آب ملک غير را به يکی از امالک  - شود  ماده الحاقيه زير پيشنهاد می

نفع امالک اختصاصی اختصاصی برده و يا از اراضی امالک مجاور مباشرين به 
دارد  اند مطابق مقررات همين قانون رسيدگی و قطعی صادر می تصرفاتی نموده

 .فرمانفرمائيان
 .آقای فرمانفرمائيان - نايب رئيس 

اراضی از ) آقای وزير توجه بفرمايند(مقصود بنده از اين پيشنهاد  - فرمانفرمائيان 
ف شاه سابق از آنها استفاده آبهائی است که در اين سالها ی اخير در موقع تصر

کرده چنانکه قبال رودخانه ابهر رود زنجان و رودخانه خر رود که جزء محا الت 
آورند بقريه سياه دهن و از اين راه چه خسارات فوق  قزوين است تمام اينها را می
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است قسمت  العاده چه باهالی ابهر رود و چه بدهات مجاور سياه دهن وارد آمده
همان عرضی که سابق کردم بايد در اينجا هم جا دارد عرض کنم ملک  ديگر هم باز

فرح آباد همه آقايان اطالع دارند در داخل شهر تهران است پس از اينکه اين ملک 
ای بود شايد در حدود ده خروار  فرح آباد را تصرف کردند که اول يک مزرعه

ت خروار وسعت اراضی داشت و پس از تصرف شاه سابق اين ده خروار به دويس
پيدا کرده يعنی از حد يقف گذشت و حدودی برای آن قائل نشدند حاال آن پيشنهادی 

اگر ميفرمائيد . کند که سابقا بنده عرض کردم و مورد توجه واقع نشد مورد پيدا می
وزير دادگستری بنده (ملک فرح آباد جزء آن نيست که بنده عرضی ندارم 

وزير دادگستری (ی را که مجلس نميداند چيست خوب صورت امالک واگذار)نميدانم
شد که بدانند و اين عرض  خير الزم بود بايستی طبع و توضيع می) الزم هم نيست - 

کند که جبران خسارت بشود در هر صورت اين  کنم مورد پيدا می را که بنده می
پيشنهاد هم روی اين اصل هست فقط برای جلوگيری از تخطی و تجاوزی است که 

است چه از حيث بردن آب آنها و چه الحاق  ت به حقوق مجاورين شده بودهنسب
اراضی آنها اگر وارد است در اين قانون که آنرا بفرمايند و اگر وارد نيست که 

 .تکليف آنها را هم معلوم بفرمايند
 هست - وزير دادگستری 

از مالکيت يا  اعم(هر کس بهر عنوان : را بخوانم ۶فقط اجازه بفرما ئيد ماده  - مخبر 
نسبت بعين امالک واگذاری يا متعلقات و حدود آن و يا قنوات و حقابه ادعا و ) وقفيت

يا شکايتی راجع به عمليات و تصرفات با واسطه يا بالواسطۀ اعليحضرت پادشاه 
سابق و مامورين ايشان داشته باشند بايد در ظرف مدت شش ماه از تاريخ نشر آگهی 

گی در هر حوضه شکايت خود را باين هيئت بنمايد تا آخر تشکيل هيئت های رسيد
و حتی راجع به آب ابهر رود زنجان هم آقای رهبری تذکر دادند و منظور را . ماده

 کند ماده تامين می
 :پيشنهاد آقای مويد احمدی و عده ديگر - نايب رئيس 

 :ماده الحاقيه ذيل را پيشنهاد مينمائيم
ک و اراضی آنها به حکم دادگاه حقوقی يا کيفری کسانيکه امال - ماده الحاقيه 

دادگستری در نتيجه دعوی از طرف شاه سابق هعنوان مالکيت يا توليت متصرف 
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شده حق دارند از تاريخ انتشار اين قانون تا سه ماه از دادگاه تقاضای تجديد نظر و 
شد و در رسيدگی نمايند و لو به اسم شاه سابق سند مالکيت يا وقفيت صادر شده با

صورتی که محکمه تجديد نظر حکم بحقانيت تقاضا کننده بدهد سند مالکيت شاه سابق 
 شود و وقفيت لغو شده بنام تقاضا کننده سند مالکيت صادر می

 آقای مويد احمدی - نايب رئيس 
عرض کنم انواع و اقسام امالک شاه سابق چه خالصجات چه تعويضی  - مؤيد احمدی 

است ولی يک  ر اين قانون به عقيده بنده هم پيش بينی شدهچه غصب و چه فروشی د
کنم آقايان ولو اينکه وقت گذشته و ميل داشتند تا دو  استدعا می(فقره امالکی است 

يک قسمت از امالک هست که به حکم دادگاه ) بعدازظهر به نشينند اقال توجه بفرمايند
کند و اگر اعتراضی نرسيد بعد  اند يعنی همچنان که ثبت اسناد سه ماه اعالن می برده

شود آنها را ميگوئيم لغو شود ولی يک دادگاهی که يک نفر  ورقۀ مالکيت صادر می
اند و  اند مجبور کرده اند به محکمه و طرف را آورده است و يک عرضحالی داده بوده

است اکثر  است يا نداده است و طرف هم يا استيناف و تميز داده يک رائی محکمه داده
اند و همانطور که آقای فرمانفرمائيان گفتند  م داده ولی فايده نکرده و ملک را بردهه

کاش قانع شده بودند بحدود اصلی آن ملک حدود شش کيلومتر در شش کيلومتر را 
اين است که بنده پيشنهاد کردم ) صحيح نيست(اند  بعنوان آن ملک تصرف کرده

و يا امالکيکه بعنوان توليت آستانه يا جاهای اند  امالکی که بحکم عدليه از مردم برده
اند و اين امالک البته مشمول اين قانون نيست آنها حق داشته باشند تا سه  ديگر برده

ماه عرضحال تجديد نظر بدهند و محاکم هم رسيدگی کنند اگر حق داشته باشند بآنها 
ر را کرديم که االن بدهند اگر حق نداشته باشند ندهند در قسمت جزائی هم ما همين کا

خيلی از اين امالک را بنده سراغ . کنند در اينجا هم اين حق را بدهيم دارند عمل می
دارم هم وقف و هم ملک را و همه تان ميدانيد و شاهد هستيد که اينها را به محکم 

ايم که اجازه داده شود تا سه ماه تقاضای تجديد  اند اين را ما پيشنهاد کرده محکمه برده
 .ظر در احکام صادره بنمايندن

در پيشنهاداتيکه . کنم عرض کنم بنده عقيده شخصی خودم نيست که عرض می - مخبر
در شور اول آقايان تقديم کردند و چاپ شد و به کميسيون دادگستری مراجعه شد يک 
پيشنهادهم قريب بهمين مضمون بود و حتی مصداق خارجی هم داشت و مورد را هم 
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ه کرديم در کميسيون دادگستری که مطرح شد با الخره اکثريت در کميسيون توج
کميسيون که آن رای را داد و اين خبر شور دوم آمد اين جور استدالل کردند و گفتند 
که ما اين دعاوی را نسبت بامالک واگذاری از طرف اعليحضرت پادشاه سابق به 

سابق بر حسب سمت  کنيم اما اگر آنچه اعليحضرت پادشاه دولت ايران رسيدگی می
اند و همچنين سمت توليتی که در امالک  توليتی که در آستانه قدس رضوی داشته

اند و محکمه يا ساير  اند يا جاهای ديگر دخالتی کرده مدرسه سپهساالر داشته
است از مورد  ها حکمی بنفع آن آستانه يا بنفع آن دستگاه وقف صادر کرده رسيدگی

نوشته شده که دعاوی راجعه بامالک واگذاری  ١در ماده  اين اليحه خارج است زيرا
آقا ) راجع بامالک را ميفرمائيد دو قسم بود - مؤيد احمدی (شود  اين جور رسيدگی می

اين قسمت . اگر حوصله داشته باشيد در شنيدن بنده در گفتن يک قدری حوصله دارم
های ديگريکه راجع  تآمديم در يک قسم. را در کميسيون استدالل کردند و رد کردند

که اآلن بنده خواندم قيد شده بود که باين دعاوی  ۶به احکام دادگاه است در ماده 
شود خواه سند صادر شده خواه مدت اعتراض گذشته يا نگذشته باشد آنجا  رسيدگی می

هم در يکی از پيشنهادها بود که نوشته بود خواه از طريق داوری يا دادرسی بدست 
توانيم احکام محاکم را  را هم دولت موافقت نکرد باعتبار اينکه ما نمی آمده باشد اين

بی اعتبار تلقی کنيم گفته شد که اسناد مالکيت ثبت اسناد هم همان رزانت و استحکام 
کنيد استدالل  کنيد و اين را قبول می را دارد که حکم محکمه دارد پس چرا آنرا رد نمی

دگی بوده و شايد مقتضی ندانيم از نظر اوضاع کردند که حکم محکمه مبتنی بر رسي
است اين قسمت را هم در  عمومی که بگوئيم تشکيالت قضائی تحت تاثير بوده

کميسيون اکثريتش موافقت نکرد و باين ترتيب که مالحظه ميفرمائيد ماده تصويب 
 رای داده ١٩آمديم سر قسمت تجديد نظر يک مطلبی اينجا پذيرفته شد و جزءماده . شد

داشتند يا  آورند نگاه می ها بود يک اشخاصی را می شد و آن راجع به قرار سقوط
گفتند دعوی را تعقيب نکن و مطابق قانون ثبت اسناد وقتی که دعوائی را  بهشان می

شود اين را گفتند که بروند تقاضا  شصت روز تعقيب نکردند قرار سقوط صادر می
است اجازه داده شود بروند  انشاء حکم نکردهکنند تجديد نظر شود برای اينکه محکمه 

تعقيب کنند و محکمه انشاء حکم بکند آمديم قياس فرموديد قسمتهای حقوقی را با 
های جزائی در جزائی از لحاظ اينکه قوانين ما حد فاصلی بين جرائم سياسی و  قسمت



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٩٦                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

يک  غير سياسی ايجاد نکرده بود مثال قانون انتشار اکاذيب يک قانونی بود که
قسمتش سياسی است ولی چيزی نداشت يا قانون انتساب به بعضی از احزاب چيزی 
نداشت ولی سياسی بود وقتيکه عفو عمومی داده شد اين جرائم را جزء جرائم عمومی 

کرد اين بود که آمدند يک مقرراتی وضع کردند که  کردند و آن فرمان عفو کفايت نمی
جهات بود که در کميسيون موافقت با اين باين . تجديد نظر بشود در آن احکام

پيشنهادها نشد و اال بنده عرض کردم شايد معنا خود بنده با نظر آقايان موافق با شم 
ولی کميسيون دادگستری که بنده مبين نظريه اکثريت کميسيون هستم به اين جهت رد 

 کرد و بنده هم وکالت در قبول ندارم
 اجازه ميفرمائيد؟ - امير تيمور 

 آقای بهبهانی. شما غضو کميسيون نيستيد - يب رئيس نا
زنم خودم تکليف حقۀ خودم  کنم بنده مثل بخودم می بنده خيلی تعجب می - آقای بهبهانی 

ايم حفظ حقوق مردم است  ام که يکی از تکاليف ما که اينجا نشسته را فراموش کرده
مال اعليحضرت شود ما بايد جلويش را بگيريم اع هر جا حقوق مردم تضييع می

پهلوی سابق در اين مملکت هيچ قابل پرده پوشی نيست اينجا ميگوئيد چون محکمه 
توانيم حرف بزنيم آقای مخبر کميسيون اين صحبتها که در  حکم داده ديگر نمی

کميسيون شد ما هم بوديم وشنيديم اگر برای اين بود که ما را متقاعد کنند ما که متقاعد 
کرديم اگر در  ه بوديم که ديگر در مجلس اين پيشنهادرا نمینشديم اگر متقاعد شد

کميسيون يک پيشنهادی رد شد نماينده حق دارد در مجلس در شور دوم نظر خودش 
است که بايستی اين حکم محفوظ بماند؟  را پيشنهاد کند آقا محکمه چه جور حکم داده

واال اگر ) خير نميدانيم - خير  - عدۀ از نمايندگان (است؟ بگويم که چه جور حکم داده
توانست از فرمايشات اعليحضرت  کنيد محکمه چطور می بگويم همهتان تعجب می

دهند و حکم سه دانک  وقت تخلف کند يک محکمۀ که عريضه نيم دانگی بهش می
چرا اين ! اين چه جور محکمه ايست؟) ششدانک - عدۀ از نمايندگان .(کند صادر می

کند  برد پاره می که وقتی حکم نيم دانگی را میطور حکم صادر کرده برای اين
برند سه کيلومتر در سه کيلومتر اطراف آن  باالخره وقتی که حکم را داد تازه می

آخر آقايان . کنند بعنوان اينکه مال ما است ملک را ملک هر کس که هست ظبط می
 است چطور گويند محکمه محترم باشد ولی احکامی که با صادر شده محکمه می
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شود قبول کرد آخر اين را هم فکر کنيد که حقوق مردم را هم نبايد باين عنوان  می
خواهيد تضييع بکنيد من حرفی ندارم ولی حقم اين است که تذکر بدهم  تضييع کرد می

گويند احکامش بايد محترم باشد اين جور  به آقايان که آقايان اين محاکمی را که می
کنند که باطنا شايد موافق باشند ولی ظاهرا  جا بيان می آقای نقابت اين. است حکم داده

است  است بنده هم قبول دارم که رويه بوده فرمايند اينطور شده و رويه اينطور بوده می
ولی اجازه بدهيد عرض کنم که حقوق مردم در صورت بايد محفوظ باشد و اگر 

خواهيد  ايم حاال می امروز تضييع حقوق مردم بشود بگيردن ما است که اينجا نشسته
 .رای ندهيد

عرض کنم که بنده هم با آقايان کامال موافقم که بايد احقاق حقوق  - وزير دادگستری 
گذرد برای اين  مردم بشود اين قانون هم که بازحمات آقايان بااين زحمت و مشقت می

نظر است البته بايد سعی کرد که حقوق فرذ محفوظ بماند و احقاق حق بشود ولی 
شود که ضررش بيش از نفعش است خدشه کردن در احکام  صی پيشنهادات میبع

محاکم آقا اساسا بنظر بنده بنفع جامعه نيست اين را بنده سابقا هم عرض کردم اينکه ما 
در جزئيات اين کار را کرديم در جزئيات بکلی صورت ديگری دارد و بجهاتی جنبه 

شود اين کار را کرد ولی مسائل حقوقی  یارفاق در توجه به آثار جرم تاثير دارد و م
اين جور نيست وصورت ديگری دارد و بايد حتی المقدور سعی کنيم عوض اينکه 
رعايت احساسات را بکنم حفظ حقوق جامعه را هم در نظر داشته باشيم و بنده 

است اين مطلب مورد موافقت واقع شد و ما مصلحت  بامذاکراتی هم که سابقا شده
ال صرف نظر از اينکه تحقيقات که بنده کردم در اين قسمت اين فرمايشاتی نميدانيم حا

توانم قبول کنم و چنين  که آقای بهبانی کردند بنده چنين چيزی را نميدانم و نمی
است رويهمرفته صرف نظر از اين مطالب بنظر بنده مصلحت  احکامی صادر نشده

و بنظر بنده بهتر است که آقايان نيست احکام صادره را دچار اين تحوالت قرار دهيم 
 .از اين ماده پيشنهادی صرف نظر کنند و بگذارديم قانون زودتر بگذرد

شود به ماده الحاقيه پيشنهادی آقايان موافقين اظهار  رای گرفته می - نايب رئيس 
 :رد شد پيشنهاد ديگر) عده بر خاستند(موافقت فرمايند
حق مردم را نکنيد؟ چون گذشته تز بسيار خوب پس عجب احقاق  - مويد احمدی 

امالکی که در اين الحيه پيش بينی شده امالک واموال از طرف شاه سابق يا کسان م 
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بستگان اايشان و يا افسران ارشد در زمان تصدی در محل ماموريت مستقيما يا به 
تبعيت از نوع معامالت منظور در اين اليحه از اشخاص گرفته شده و يا فروشندگان 

اند و بايستی بطور کلی تکليف مالکين اين قبيل امالک و  در معامالت مغبون کردهرا 
 .اموال نيز معلوم گردد لذا ماده الحاقيه و تبصره زير را پيشنهاد مينمائيم

هر کس يا هر اداره وبنگاه نسبت بامالک و اراضی خريداری خانواده  - ماده الحاقيه 
اقوام ايشان که مبادرت بخريد اراضی و سلطنتی شاه سابق يا کسان و بستگان و 

اند هر گونه ادعا و يا شکايتی از قبيل دعوی غبن يا اکراه يا اجبار و  امالک کرده
تواند از تاريخ تصويب اين قانون در مدت نودروز اعتراض و  غيره داشته باشد می

ال سند ادعای خود در دادگاه صالح اقامه نمايد اعم از اينکه نسبت بآن امالک و امو
مالکين و اموال سند مالکيت صادر يا جريان ثبتی آن خاتمه يافته يا از طريق داوری 
يا دادرسی بدست آمده باشد دادگاه مکلف است دعوی مزبور را بپذيرد و در صورت 

 .احراز دعوی با ابطال سند مالکيت حکم بحق خواهان صادر نمايد
اه سابق بعنوان توليت يا ملکيت نسبت بامالک و اراضی که از طرف پادش - تبصره 

تواند در ظرف مدت  مورد ادعا و تصوف واقع شده هر کس ادعا و شکايتی دارد می
مذکور در ماده فوق بدادگاه صالح مراجعه نمايد اعم از اينکه امالک مزبور ثبت شده 
يا از طريقداوری و دادرسی بدست آمده باشد دادگاه ملکف است آن دعويرا رسيدگی 

 .بهبائی مؤيد احمدی انوار و جمعی از آقايان ديگری نمايد
 .آقای بهبهانی - نايب رئيس 

اند که مدتی است اين طفره را اعمال  اينجا يک طفره را در نظر گرفته - بهبهانی 
گويند اين قانون مال يککار مخصوصی است وبرای کاهای ديگر مهيا  کنندکه می می

راغ دارم که برای کارهای مخصوصی بوده نيست اگر اينطور استبنده چند قانون س
است من جمله همين قانونی که چندی قبل  ودر ضمن مواد ديگری هم آن ضميمه شده

از اين در همين مجلس راجع به ارز گذشت که آقای نيکپور پيشنهاد کردند يک ماده 
پنچ هم که هيچ مربوط بآن قانون نبود به آقايان تکلف کردند وقرار شدکه جزء آن 

انون باشد و همچنين در قانون عفو عمومی يک ماده آقای وزير دادگستری پيشنهاد ق
کردند که راجع به مقصرين نميدانم سياسی يا جای ديگر بود که جزء آن قانون نبود و 
جزء آن قانون شد پس بنابراين اين عذر آقای وزير دادگستری که اين قانون چون 
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د بهيچوجه من الوجوه ماده ديگری جزء آن شو برای امالک واگذاری است ديکر نمی
کنم که احقاق حق در  بشود اين بنظر بنده پسنديده نيست عالوه بر اين بنده تصور می

هر صورت و در هر لباس که باشد از تکاليف دولت و تکاليف مجلس است و اگر 
شما ديده باشيد فلسفه امر بمعروف و نهی از منکری هم که در شرع اسالم هست و 

مروز متروک است همين که بايد حقوق مردم محفوظ باشد و هر کس بايد مکلف ا
تواند حقوق مردم را محفوظ بدارد اينکه کلکم راع و کلم مسئول عن  باشد که تا می

است يک فقره اين است امالکی که  ام شامل سه فقره رعيته اين پيشنهادی که بنده کرده
د از مردم بعنوان زور يا بهر عنوانی که ان کسان و بستگان اعليحضرت سابق خريده

اند آنها را بنظر بنده راه و  اند يا چطور داده اند يا کمتر داده اند يا پولش را نداده توانسته
نظر احقاق حق اين است که در اين قانون يک پيش بينی برای آن که آنها بحقوقشان 

شود ما گفتيم که اينها برسند نکرديم وتحمل نکرديم که بموجب مقررات اين قانون ب
فرمايند محکمه که حکم کرد ديگر  برود بمحا کم صالحه آقای وزير دادکستری می

کند ديگراستيناف چيست اينهم يک حکم استينافی است  نبايد تغيير بکند اگر محکمه می
اگر بنا باشد که وقتی که احکام صادر شد ديگر نباشد رسيدگی شود محکمه ابتدائی که 

در استيناف نبايد رسيدگی شود آقا اگر حکم شائبه غرض مخصوصی درش حکم داده 
شد و شائبه نظر ديگری درش شد قابل رسيدگی است بنابراين همينطور که امالکی 

شد بهمان دستهائی که امالک را بآن  بهمان دستهائی که برای پاد شاه سابق خريده می
ای کسان پادشاه سابق وبستگان انداختند بهمان دستها هم بر زجر و کثافت بزحمت می

است اگر تصور بفرمائيد اين حرف اغراق است تصديق  ايشان هم امالکی خريده شده
کنم که باسم شاه سابق و کالت نامه از صاحب ملک  بکنيد اين عرضی را که می

گرفتند و باسم ديگری در محضر معامله انجام شد و آن وکالت نامه جزء همان دو 
اند از اعوان و انصار پادشاه سابق آقا اينها چه  س ديگر فروختهاست که به ک سيه

آقای وزير . کنيم بشنويم و باز هم اعتنا نمی بينيم و می چيزی است؟ اينها را می
فرمايند چون اين قانون مربوط باسترداد امالک واگذاری است لهذا ما  دادگستری می

ون بکنيم و در اين قانون قبول کنيم توانيم بهيچوجه من الوجوه چيزی داخل اين قان نمی
کنم اين مطلب خارج از متعارفاست حق را بايد در هر جائی که ممکن  بنده تصور می

است بايد احقاق حق کرد اين يکی از فقراتی بود که عرض کردم فقرات ديگری که 
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است آن امالک و اراضی است که اقوام ايشان که در  مشمول اين پيشنهاد بنده
ن ورشت خيلی زياد است بواسطه قوه اتصال بايشان وقوم وخويشی با ايشان مازندارا

اند امثال هم خيلی دارد اگر آقايان بخواهند ممکن است  از مردم باسم خودشان گرفته
همان اسنادی که بنده عرض کردم وحاضر است بياورند به آقايان نشان بدهند بنابراين 

يک فشارهائی به مردم وارد بياورد و  چرا موجب شود يک آدمی بيايد برای خودش
امالک مردم را از دست آنها بگيرد و قوم و خويشهای او هم بجان مردم بيفتند و 
امالک مردم را بگيرند اين واقعا خارج از حق و انصاف است که آقايان نخواهند اين 

همين را قبول کنند يکی ديگر از چيزهائی که در پيشنهاد در نظر گرفته شده راجع به 
امالک و چيزهائی است که شاه سابق بيک محکمه يک عرضيه داده از طرف پادشاه 

داد برای بردن يک ملکی و هيچکس قدرت  ای می سابق يک وکيلی يک عريضه
نداشت بررود اعتراض کند هيچکس قدرت نداشت درآن محاکمه وارد شود گذشته از 

گرفتند تا  خاصی را میاينکه يک مقدارش هم در همين جا تصريح شد که يک اش
کرد و محکمه هم همانجور  موقع اعتراض بگذرد يااينکه بيک محکمه هم مراجعه می

شد حاال بنده تقاضا  بود که عرض کردم اين ملک از دست صاحب آن خارج می
اند اين پيشنهد رايادوباره به کميسيون مراجعه  کنم و استدعا ميکن اگر آقايان خسته می

وزير دادگستری در اين باب مطالعه کنند و فعال جلسه را ختم بکنيد  بفرمايند تا آقای
وجلسه ديگر در اين باب مذاکره بشود در هر صورت بنده در اين پيشنهاد عاجزانه 

شود و بی جهت  است و پايمال می کنم برای اينکه حقوق عده پايمال شده استدعا می
توانيم قبول کنيم اين پيشنهاد را رد  بعلت اينکه اين قانون استرداد امالک است وما نمی

 .نکنند
اند  کنم که بهتر اين است اين پيشنهاد را که آقای بهبهانی فرموده بنده تصور می - مخبر 

اند موافقت بفرمايند اگر عده امضاء کنندگان هم کمتر از  و ساير آقايان هم امضاء کرده
قانونی در بيايد و  پنزده نفر است ما حاضريم امضاء کنيم که بصورت يک طرح

برود به کميسيون مبتکرات م اين اليحه هم معطل نشود و بنده معتقدم با اين ترتيب اين 
شود و فردا يک اليحه اصالحی خواهد آمد اگر  اليحه در عمل دچار اشکال می

آقايانی موافقت بفرمايند برای اينکه در اين پيشنهاد بيشتر توجه بشود اين را بصورت 
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 .در بياوريم و برود به کميسيون مبتکرات و در آنجا مطالعه شوديک قانونی 
 .بنده کميسيون دادگستری را کافی تر ميدانم برای اين کار - بهبهانی 

رد شد اين )عده کمتری برخاستند(موافقين با اين پيشنهاد قيام فرمايند - نايب رئيس 
ای آخر خوانده پيشنهاد اخيری است که آقای وزير دادگستری فرمودند بماند بر

 .شود می
 :کنم ماده الحاقيه ذيل را پيشنهاد می

نسب باراضی که بوسيله شاه سابق به موسسات يا اشخاص يا ادارات  - ماده الحاقيه 
است وزارت دادگستری مکلف است برای رسيدگی و احقاق حق  دولتی واگذار شده

 .بيات - متظلمين قانونی پيشنهاد نمايد بهبهانی 
 نظر آقای وزير دادگستری؟ - نايب رئيس 

يک جمله را نداشت . کنم که به بينيم بندهدر عبارتش دارم دقت می - وزير دادگستری 
 .يکدفعه ديگر بخواهد آقا. زياد

 )بشرح باال خوانده شد(
اعليحضرت سابق )بدستور(اعليحضرت سلبق تبديل شود)بوسيله(يک کلمه  - مخبر 

 .کنيم د قبول میآنوقت چون بايد يک قانونی بعد بياورن
 .کنم بنده هم قبول می - وزير دادگستری 

شود به ماده الحاقحه با اين اصالح آقايانيکه موافقند  رای گرفته می - نايب رئيس 
مخالفی (تصويب شد شور در کليات است )اغلب برخاستند(اظهار موافقت فرمايند 

رای با ورقه گرفته  اند که نسبت باين قانون يک عده از آقايان پيشنهاد کرده)نيست
 .شود

 .مخالفی نيست رای باورقه گرفته شود - جمعی از نمايندگان 
گزيم به اين  است رای می شود مخالفت کرد چون بر طبق نظامنامه نمی - نايب رئيس 

 .قانون آقايانيکه موافقند ورقه سفيد خواهند داد
 )اخذ و شماره آراء بعمل هشتاد و دو ورقه سفيد تعداد شد(

 .رای تصويب شد ٨٢باکثريت  ٩۴عده حاضر  - رئيس  نايب
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 :شود است قرائت می شرحی از طرف آقای مؤيد احمدی رسيده - نايب رئيس 
 :مقام شامخ مجلس مقدس شورای ملی

اين بند از يضويت کميسيون دادگستری استعفا دارم استدعا است استعفای بنده را 
 .خاب فرمايندبعرض مجلس برسانند که ديگری را بجای بنده انت

 موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه - 
 موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه -  ۴

چون (جلسه آينده)صحيح است(فرمايند جلسه را ختم کنيم اگر موافقت می - نايب رئيس 
 خرداد سه ساعت و نيم پيش از ظهر ١٧يکشنبه )پنجشنبه جلسه خصوصی است

 )مجلس يکساعت و نيم بعد از ظهر ختم شد(
 بيات - نايب رئيس مجلس شورای ملی 

 قانون تصويب شده
 ١٣٢١خرداد  ١٢مصوب  - قانون دعاوی اشخاص نسبت بامالک وا گذاری 

شکاياتو دعاوی اشخاص نسبت بامالک و اموال که از طرف اعليحضرت  - ماده اول 
پادشاه سابق باعليحضرت همايون شاهنشاهی دمحم رضا شاه پهلوی منتقل شده و 

است بموجب مقررات اين  بدولت انتقال يافته ١٣٢٠شهريور ٣٠رمان بموجب ف
 .شود رسيدگی و قطع وفصل می

برای رسيدگی بدوی باين دعاوی يک يا چند هيئت مرکب از سه نفر بنام  - ماده دوم 
 .گردد هيئت رسيدگی و تصفيه امور امالک واگذاری در دولت دادگستری تشکيل می

ها و همچنين تعيين اينکه کدام يک ثابت  از اين هيئتحوزه رسيذگی هر يک  - تبصره 
و يا سيار خواهد بود بطوريکه مقتضی باشد از طرف وزارت دادگستری معين 

 .خواهد شد
ها رئيس کارمند اصلی وبقدر احتياج کارمند  برايهر يک از اين هيئت - ماده سوم 

مندان قضائی و جانشين به پيشنهاد وزارتدادگستری از طرف هيئت وزيران بين کار
رئيس . شود اداری دولت که بصير باينگونه امور و مطلع از قوانين باشند انتخاب می

 .شعبه اول سمت رياست کل اين هيئت را خواهد داشت
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وزارت دادگستری بقدر احتياج کارمندان دفتری و مامورين برای اين  - ماده چهارم 
 .ها معين خواهد نمود هيئت

ائی نمايندگانی معين خواهند کرد که در موقع رسيدگی باين وزارت دار - ماده پنجم 
 .شکايات حاضر شده توضحيحات الزمه را در مقابل دعاوی اشخاص بدهند

 )اعم از مالکيت يا وقفيت(هر کس بهر عنوان - ماده ششم 
نسبت بعين امالک واگذاتری يا متعلقات و حدود آن وياقنواتو حقابه ادعا و ياشکايات 

ت و تصرفات باواسطه يا بالواسطه اعليحضرت پادشاه سابق و مامورين راجع بعمليا
های  ماه از تاريخ نشر آگهی تشکيالت هيئت ۶ايشان داشته باشدبايد در ظرف مدت 

رسيدگی در هر حوزه شکايت خود را اين هيوت بنمايد خواه بعنوان تصرف غير 
اعليحضرت پادشاه سابق قانونی باشد وخواه نسبت بمورد گفتگو در خواست ثبت بنام 

است و يا نشده باشد و خواه سند معامله رسمی بوده ملک در دفتر امالک ثبت شده  شده
 .يا نشده باشد

خواهراجع بعين باشد يا (هيچ دادگاه ديگری صالحيت رسيدگی باينگونه را  - تبصره 
 .نخاهد داشت)منافع

رت پادشاه سا بق يا کسی که اگر کسی مدعی باشد که انتقال دهند باعليحض - ماده هفتم 
ملک از او انتزاع شده حق انتقال نداشته و تصرفات اوقانونی نبوده و شاکی ذيحق در 

تواند در ظرف مدت شش ماه مذکور شکايت خودرا بدفتر هيئت  باشد می آن ملک می
رسيدگی تقديم دارد مشروط براينکه قطع نظر از تصرفات اعليحضرت پادشاه سابق 

مالکيت بنام ايشان از جهات ديگری ادعای مزبور ساقط نشده و قابل و صدور سند 
 .استعمال باشد

پس از انتقضای مدت شش ماه مذکور هيچگونه شکايت و ادعائی نسبت  - ماده هشتم 
 .ها در هيچ دادگاهی پذيرفته نخواهد شد بامالک واگذاری نه در اين هيئت

توانند تا يکسال از تاريخ اجرا،  می کسانيکه در خارج از کشور اقامت دارند - تبصره 
 .های نامرده تقديم دارند اين قانون شکايت خود را بهيئت

شکايت نامه بايد بعنوان هيئت رسيدگی و تصفيه امالک واگذاری در ظرف  - ماده نهم 
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مدت شش ماه مذکور کتبا با تمام مدارک آن به دفتر هيئت رسيدگی و يا به اداره ثبت 
ر مقابل قبض رسيد و يا به پست خانه با پست سفارشی تسليم شود محل اقامت شاکی د

تاريخ قبض رسيد دفتر هيئت رسيدگی و يا اداره ثبت و يا پستخانه تاريخ شکايت 
 .شود شکايت ممکن است تلگرافی هم باشد محسوب می

های راجع به آن  توان شکايت نامه چنانچه هيئت رسيدگی در حوزه تشکيل شود می
در صورتی که شکايت بدون . دفتر هيئت رسيدگی آن حوزه تسليم نمود حوزه را به

نمايد که در ظرف يک ماه با  مدارک فرستاده شود دفتر هيئت رسيدگی اخطار می
رعايت مهلت مسافت کليه مدارک و اسناد خود را ارسال دارد و اال در خواست او 

 .رد خواهد شد
يله دفتر هيئت رسيدگی به وزارت رونوشت شکايت نامه و مدارک بوس - ماده دهم 

شود وزارت نام برده مکلف است منتها در ظرف بيست روز از  دارائی ابالغ می
تاريخ ابالغ هر گونه اظهاری دارد با مدارک آن کتبا به دفتر هيئت رسيدگی تسليم 

 .نمايد
تواند از دادگاهها و ادارات مربوطه و مامورين  هيئت رسيدگی می - ماده يازدهم 

ارتخانها و بنگاههای دولتی و ملی و توضيحات الزمه را بخواهد و به پروندههای وز
وابسته مراجعه کند و در صورتيکه تحقيقی از اشخاص و يا از وضعيت ملک الزم 

دادگاهها و ادارات و مامورين و بنگاههای مذکور مکلفند پاسخ هيئت . باشد بعمل آورد
و همچنين اشخاص . است انجام دهند رجوع شدهرا داده و تحقيق و عملی را که بآنها 

 .توانند از مدارک موجوده در ادارات و دادگاهها استفاده نمايند ذی نفع هم می
تواند برای توضيحات و حفظ  در دعاوی راجع بموقوفات نماينده اداره اوقاف نيز می

 .منافع وقف حضور داشته باشد
اکی يا نماينده او را برای توضيحات تواند شخص ش هيئت رسيدگی می - ماده دوازدهم 

تواند اشخاص ديگری را هم برای توضيح بخواهد  و رسيدگی احضار و همچنين می
 .و بوسايل الزم و مقتضی تحقيقات محلی بعمل آورد

در صورتيکه نسبت بيک ملک چند نفر شکايت کنند هيئت رسيدگی  - ماده سيزدهم 
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دهد و پس  اه سابق را تشخيص میکرده بدوا متصرف قبل از تصرف اعليحضرت ش
 .نمايد از آن گفتگوی او را با دولت برطبق اين قانون قطع و وصل می

 ۶چنانچه پس از صدور حکم بدوی در دعوائی در ظرف مدت مذکور در ماده 
ای نست بهمان موضوع بشود اگر در هيئت تجديد نظر مطرح باشد آن  شکايت تازه

شود و اگر از هيئت تجديد نظر  نظر فرستاده میشکايت برای رسيدگی بهيئت تجديد 
هم حکم صادر شده باشد هر گاه دولت محکوم له باشد موضوع در هيئت بدوی 

تواند بطرفيت  شود و اگر حکم بنفع اشخاص صادر شده باشد شاکی می رسيدگی می
 .اشخاص در داد گاههای عمومی اقامه دعوی نمايد تا در آنجا رسيدگی به عمل آيد

تشخيص هيئت رسيدگی راجع به صاحب حق فقط ضمن شکايت از رای  - ه تبصر
 .نهائی قابل تجديد نظر است

هيئت پس از تکميل رسيدگی با رعايت مراتب زير رای خود را به  - ماده چاردهم 
اتفاق و يا با کثريت خواهد داد اعم از اينکه مبنی باشد بر ا سترداد تمام يا قسمتی از 

ملک ديگری از امالک واگذاری که مناسب با ميزان دعوی  موضوع دعوی يا دادن
 .باشد يا وجه نقد و يا حکم به بيحقی شاکی

درصورتيکه ملکی بدون عنوان معامله غصبا تصرف شده باشد چنانچه تغيير  - الف 
مهمی از حيث بنا و غير آن در آن حاصل نشده باشد حکم برد عين ملک داده خواهد 

هم يا تغييرات اساسی ديگری در ملک شده باشد حکم برد شد و هر گاه ساختمان م
 .شود صادر می) مطابق وضعيت روز تصرف(بهای کنونی ملک مزبور 

در اين موارد هيئت رسيدگی اختيار دارد عالوه بررد عين ملک با توجه به مدت 
کارمبلغی که از سی هزار لایر تجاوز  تصرف و مقدار ملک و اوضاع و احوال

 .فع صاحب ملک حکم صادر کندننمايد به ن
درصورتی که بهای پرداخت شده به فروشنده ملک خريداری شده بيش از ده  - ب 

هزار لایر نباشد و عدم تمکن صاحب ملک هم در نظر هيئت رسيدگی محرز باشد 
صرف نظر از دعوی غبن و غيره ملک عينا بدون مطالبه بهای پرداختی به فروشنده 

شود مشروط بر اينکه ساختمان  تقال تشخيص گردد رد میيا کسی که متصرف حين ان
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مهم يا تغييرات اساسی در آن داده نشده باشد که در اين صورت تفاوت بهای کنونی 
ملک مطابق وضعيت روز انتقال پرداخته خواهد شد چنانچه يک نفر معامالت 

ه باشد ک متعددی نموده باشد ميزان ده هزار لایر در صورتی که مناط عمل می
مجموع قيمتهای پرداخت شده به او از ده هزار لایر تجاوز ننمايد و هر گاه صاحبان 
ملک تمکن تاديه تا ميزان ده هزار لایر را داشته باشند با دريافت بهای پرداخت شده 

 .شود ملک به آنها رد می
چنانچه بهای معامله ملک مورد شکايت بيش از ده هزار لایر باشد و تفاوت مبلغ  - ج 
ريداری با بهای حقيقی تاريخ معامله از يک پنجم کمتر نباشد و در ملک هم احداث خ

ساختمان مهم و يا تغييرات اساسی ديگری داده شده باشد حکم برد تفاوت بهای ملک 
مطابق وضعيت روز انتقال صادر خواهد شد و ملک به ملکيت دولت باقی خواهد 

ملک نشده باشد در صورت احراز  ماند و اگر تغيير اساسی و ساختمان مهمی در
تفاوت مذکور در باال بنابر تقاضای شاکی ملک پس از دريافت بهای پرداخت شده 

 .شود گردد و يا حکم به پرداخت تفاوت بها داده می مسترد می
در تمام موارد مذکور هر گاه در قسمتی از ملک ساختمان مهم يا تغييرات اساسی  - د 

لی بدون تغيير اساسسی باقی مانده باشد و برای استفاده از شده و بقيه ملک به حال اص
قسمت اول هر مورد احتياج نباشد قسمتی که در آن ساختمان مهم يا تغيير اساسی شده 
و يا برای استفاده اين قسمت الزم باشد به ملکيت دولت باقی خواهد ماند و قيمت 

متصرف بوده  حقيقی آن مطابق وضعيت روز تصرف به کسی که در آن تاريخ
شود مگر اينکه ملک قابل  پرداخت خواهد شد و بقيه ملک هم عينا به مسترد می

 .تجزيه نباشد که در اين صورت قيمت يا تفاوت قيمت تمام ملک پرداخته خواهد شد
اگردرعوض ملک مورد شکايت ملک ديگری به شاکی داده شده باشد در  - ه 

روهمچنين درصورت عدم احداث صورت موافقت دولت از نظرمصالح عمومی کشو
شود  ساختمان مهم يا تغييرات اساسی در عوض يا معوض ملک به شاکی مسترد می

گردد و اگر دولت موافقت نداشته باشد و تفاوت قيمتی در  و عوض آن به دولت بر می
  .بين باشد حکم برد تفاوت قيمت مطابق وضعيت روز معاوضه داده خواهد شد
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اند به حال  سبت به اعيان و غيره از سابق در اين امالک داشتهحقوقی که رعايا ن - و 
خود محفوظ خواهد بود و رد اين امالک به متصرف آن خللی به حقوق رعايا وارد 

  .سازد نمی
 

شود و ملک  ساختمانهای روستايی از ساختمانهای مهم محسوب نمی -  ١تبصره 
 .شود رعايای ساکن آنجا شناخته می

دی که مامورين علی حضرت پادشاه سابق امالکی را بنام خود در موار -  ٢تبصره 
انتقال گرفته وبعدا به پادشاه سابق انتقال داده باشند متصرفين قبل از انتقال به مامورين 

انتقال دهندگان مزبور در حدود . توانند برطبق اين قانون اقامه دعوی نمايند مزبور می
 .سابق شناخته خواهند شداين قانون متصرفين قبل از تصرف پادشاه 

هرگاه شاکی در حين شکايت بهای دريافتی خود را نقدا به صندوق  -  ٣تبصره 
دادگستری بسپارد و پس از ختم رسيدگی حکم قطعی بر صحت شکايت او صادر 

 .شود منافع ملک مورد حکم از تاريخ حکم متعلق به شاکی خواهد بود
شود فروشنده بايد بهای  نده رد میبه کليه مواردی که ملک به فروش -  ١۵ماده 

دريافتی رابه دولت مسترددارد و رد ملک به او موکول به پرداخت مبلغ دريافتی 
 شود باشد درمواردی هم که تفاوت قيمت ملک به فروشنده پرداخته می می

است احتساب خواهد شد در صورتی که  وجهی که قبال از بابت قيمت پرداخته شده
 ١۴لک حق انتقال نداشته ملک با رعايت شرايط مقرر در ماده معلوم شود فرشنده م

راجع به ساختمان مهم و تغييرات اساسی به متصرف حين انتقال مسترد و حکم به 
 .دريافت بها ی پرداختی از فروشنده صادر خواهد شد

در مواردی که هيئت رسيدگی رای براين برد ملک و دريافت بهای  -  ١تبصره 
نمايد در صورت تقاضای شاکی قراری برای پرداخت بها به  میپرداخت شده صادر 

اقساطی که زائد بر پنج سال نباشد خواهد داد و عين ملک و صيغه پرداخت تمام 
 .اقساط خواهد بود

مقصود از تصرف تصرف به عنوان مالکيت است و يا وقفيت خواه بدون  -  ٢تبصره 
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رای  - امثال آن ماده شانزدهم واسطه باشد و خواه به واسطه مستاجر و مباشر و 
شود و قابل اعتراض نيست فقط از تاريخ ابالغ تا ده  هيئت باطراف دعوی ابالغ می

برای مسافت از قرار هرسی و . روز بارعايت مسافت قابل تجديد نظر خواهد بود
شش کيلو متر يک روز اضافه شده و برای کسر ان هم يک روز تمام منظور 

 .وز تقديم درخواست تجديد نظر حساب نخواهد شدروز ابالغ ور. شود می
آيدم کب از پنج نفر که ترتيب انتخاب  تجديد نظر در هيئتی بعمل می - ماده هفدهم 

رئيس و کارمندان صلی و جانشين و رسيدگی و صدور رای و حضور نماينده 
 .است وزارت دارائی بنحوی است که در مورد هيئت نخستين ذکر شده

شود هم  ی هيئت تجديد نظر قطعی است و به موقع اجرا گذارده میرا - ماده هجدهم 
چنين است احکام هيئت نخستين که در مدت قانونی نسبت بآن درخواست تجديد نظر 

 .نشده باشد
در موارديکه بموجب حکم قطعی اين هيئتها ملک بتصرف شاکی داده  - ماده نوزدهم 

سند مالکيت بنام شاکی با ايادی شود هر گاه قبل از تصرف اعليحضرت شاه سابق  می
قبل از او صادر شده باشد و يا جريان ثبت بنام شاکی يا ايادی قبل از او پايان يا فته و 
مدت اعتراض آن گذشته باشد ملک مطابق مقررات ثبت بنام صاحب حق در دفتر 

شود و در غير  امالک ثبت خواهد شد و سند مالکيت اعليحضرت شاه سابق باطل می
و صورت چنانچه سند مالکيتی بنام اعليحضرت شاه سابق صادر شده باشد اين د

است طبق مقررات درخواست  ابطال و کسی که حکم اين هيئت به نفع او صادر شده
بدون درخواست  - ثبت خواهد نمود و مطابق قواعد عمومی با او رفتار خواهد شد 

د نسبت باين امالک يا توانند اگر حقی بر يکديگر داشته باشن ثبت نيز اشخاص می
است در دادگاهها طبق مقررات  وجهی که دولت در عوض اين امالک پرداخته

 .عمومی اقامه دعوی نمايند
هر گونه نقل و انتقال صلح و هر قسم قراردادی که از تاريخ اول شهريور  -  ١تبصره 

ن تا تاريخ تصويب اين قانون اعم از رسمی و غيره بهر عنوان راجع باي٣٢٠ماه 
امالک انجام شده باشد از درجه اعتبار ساقط است و هيچگونه ترتيب اثر قانونی در 
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شود ولی حق الو کاله يا کارمزد مطابق تعرفه  هيچيک از دادگاهها بآنها داده نمی
 .وزارت دادگستری مشمول اين قسمت نخواهد بود

تصرف پادشاه قرار سقوتهائيکه در خالل دادرسی راجع به امالکی که به  -  ٢تبصره 
سابق در آمده صادر گرديده از تاريخ اجرای اين قانون تا بيست روز قابل پژوهش و 

 .شود فرجام است و بهر حال جريان کار در داد گاههای عمومی تعقيب می
 ١۴هيئت رسيدگی در مورد امالک غصب شده مذکور در بند الف ماده  -  ٣تبصره

عوايد و محصول ملک نيز از  ضمن صدور حکم برد عين ملک نسبت بپرداخت
 .تاريخ تقديم دادخواست تا روز اجراء حکم رای خواهد داد

توانند در هيئتهای رسيدگس  هيچ يک از آقايان نمايندگان مجلس نمی -  ۴تبصره 
 .مجموع اين قانون به سمت وکالت دادگستری يا حکميت وارد دعاوی شوند

سابق و تصرفات بعد از ايشان تا دوره تصرفات اعليحضرت پاد شاه  - ماده بيستم 
موقع صدور رای قطعی اين هيئتها جزء مدت مرور زمان راجع بدعاوی محسوب 

 .شود نمی
اگر نتيجه حکم به نفع دولت باشد سند مالکيت اعليحضرت شاه  - ماده بيست و يکم 

 .سابق بنام دولت تبديل خواهد شد
از هزينه دادرسی در  ١۴ه ماد) ب(و ) الف(دعاوی مشمول شق  - ماده بيست ودوم 

اين هيئتها معاف بوده ولی چنانچه پس از رسيدگی تشخيص شود که شکايت وارد 
است به پرداخت هزينه دادرسی محکوم خواهد شد هزينه دادرسی در مرحله  نموده

است که موقع تقديم دادخواست بايد داده شود و در  بدوی نيم در صد بهای خواسته
ر صد از مبلغی است که نسبت به آن تجديد نظر خواسته شده مرحله تجديد نظر يک د

 .و بايد در موقع تقديم در خواست تجديد نظر پرداخته شود
کسانيکه نتوانند هزينه رسيدگی را در مرحله بدوی يا تجديد نظر  - ماده بيست و سوم 

 توانند تقاضای مهلت يا دعوی اعسار نمايند در صورت درخواست بپردازند می“ نقدا
مهلت بايد ضامن معتبر معرفی نمايند که تا بعد از اجراء حکم هزينه رسيدگی را 
پرداخت کنند و در اين حال مهلت داده خواهد شد اما در صورت دعوی اعساراز 
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با حضور نماينده وزارت دارائی رسيدگی بعمل آمده و رای “ طرف هيئت بدوی فورا
مبنی بر تصديق اعسار باشد  رای مزبور در صورتی که. شود شايسته صادر می

قطعی و اگر بر رد آن باشد در ظرف مدت ده روز پس از ابالغ با رعايت مسافت 
اعسار از هزينه مرحله تجديد . قانونی قابل شکايت در هيئت تجديد نظر خواهد بود

نظر بايد در ظرف ده روز از تاريخ ابالغ حکم بدوی به هيئت رسيدگی نخستين تقديم 
 .ق اين ماده رسيدگی واقع گرددشود تا مطاب

ترتيب جريان شکايت در دفتر و رسيدگی هيئتهای نخستين و  - ماده بيست و چهارم 
تجديد نظر و جلب و ورود سوم کس و تعيين کارشناس و ارز ياب و احضار 
اشخاص ذينفع و ابالغ برگها و صدور رای واجرای آن و غيره در آئين نامه 

با رعايت کمال سادگی و سرعت رسيدگی تنظيم  مخصوصی که وزارت دادگستری
 .شود خواهد نمود معين می

وزارت دارائی بودجه هيئتهای بدوی و تجديد نظر مذکور در اين  - ماده بيست و پنجم 
قانون مصوب  ۵قانون و همچنين بودجه دادگاه تجديد نظر ديوان کيفر مذکور در ماده 

ساير هزينه آنها را از صرفه جوئی اعم از حقوق کارمندان و  ١٣٢٠مهر ماه  ٢۴
بودجه کل کشور و يا از اعتبار دولت بنا بر پيشنهاد وزارت دادگستری خواهد 

 .پرداخت
دعاوی اشخاص نسبت به مؤسسات صنعتی يا فالحتی که متعلق  - ماده بيست و ششم 

به آنها بوده و بهر عنوان به تصرف اعليحضرت شاه سابق در آمده باشد قابل 
در اين هيئتها خواهد بود و نسبت به اين دعاوی و همچنين تعقيبات جزائی رسيدگی 

اشخاص در اين گونه موارد مدت تصرف اعليحضرت سابق جزء مدت مرور زمان 
 .شود محسوب نمی

کسانی که بدون اجازه دولت دخالت و تصرفاتی در اين امالک  - ماده بسيت و هفتم 
از تاريخ تصويب اين قانون رفع مداخالت و  نمايند و در ظرف دو ماه نموده و يا می

تصرفات خود را ننمايند از طرف دولت مطابق مقررات قوانين مورد تعقيب و کيفر 
قرارخواهند گرفت بعالوه در صورتی که خلع يد ننمايند بپرداخت قيمت محصول آن 
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خرده مالکينی که برحسب  - محکوم خواهد گرديد  ١٣١٩ملک نيز مطابق عمل سال 
 .اند مشمول اين ماده نخواهند بود زه کلی دولت برای امور کشاورزی مداخله نمودهاجا

ماده بيست و هشتم نسبت به اراضی که به دستور اعليحضرت شاه سابق به مؤسسات 
است وزارت دادگستری مکلف است برای  يا اشخاص يا ادارات دولتی واگذار شده

 .نمايدرسيدگی و احقاق حق متظلمين قانونی پيشنهاد 
است در جلسه دوازدهم خردادماه يک  اين قانون که مشتمل بر بيست و هشت ماده

 .هزارو سيصدو يست و يک به تصويب مجلس شورای ملی رسيد
 )١(حسن اسفندياری - رئيس مجلس شورای ملی 
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  هفدهم فصل 

  
 سرنوشت امالک رضا شاه

  
ذاری سلطنت  به وليعهد  خود دمحم رضا پس ازاستعفای رضا شاه از سلطنت و واگ«

پهلوی کليۀ دارائی يعنی اموال منقول وغير منقول خويش را در ايران  طبق مصالحه 
نامۀ  رسمی تحت  الذکر  به فرزند  خود دمحم  رضا شاه  واگذار نمود که او هم  طبق  

( و نقدينه فرمانی  اموالی که غير منقول  بود به دولت  يعنی به ملت ايران واگذار
را بطوريکه  گفتند بعنوان عطيۀ  ملوکانه  صرف بعضی مصارف از )  اموال منقول

قبيل ساختمان بيمارستان در شهرستانها و بذل و بخشش ها و غيره رسانيد، و چون 
شکايات  بسيار  و سرو صدای زيادی  در باره  غصب امالک و اموال مردم  توسط  

نی  که از مجلس  گذشت  قرار شد اشخاص و افرادی  رضاشاه برآمده  بود طبق  قانو
که امالک آنها بزور  و عنف گرفته  شده بدادگاه  اختصاسی  امالک  واگذاری  

ّ              ام ا  عده ای از . مراجعه  در صورت  ثبوت به صاحبان  آن امالک  برگردانده شود  
رموقع صاحبان امالک در حين غصب امالک آنها درزندانها تلف شده وبسياری هم د

مقرر بواسطه فقرونداشتن حق الوکاله و بی اطالعی از قانون ومشکالت ديگر 
فقط  بعضی  صاحبان  .  نتوانسته بودند بدادگاه مربوطه مراجعه و حق  خود را بگيرند

بقيۀ  امالک  و اموال  غير . زرو زور توانستند امالک  خود  را متصرف شوند
بحساب خزانه  دولت  ريخته می . يد آنمنقول جزو خالصاجات عمل می شد و عوا

شد تا آنکه دمحم رضا شاه رفته رفته قدرتی  پيدا کرد  و جرايد در نوشتن پاره ای 
مسائل  مربوط بدربار محدوديت هائی  يافتند لذا  دمحم رضا شاه  بخيال  افتاد آنچه را 

صورت بنام بخشش وعطيه بملت واگذار کرده  پس گرفته و تصاحب نمايد و برای 
ظاهر  و قانونی جلوه  دادن باين مسئله،  دولت اليحه ای  درموقع خاص و شرايط 
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ويژه ای  که اهم  آن اکثريت  مجلسی  بود که تحت اراده اوامر دربار و ستاد ارتش 
بودند  وبايستی دوره ديگر هم انتخاب شوند به مجلس تقديم  نموده که کليه اموال غير 

اين اليحه  با صحنه سازی عجيبی . ضا شاه برگردانده شودمنقول واگذاری به دمحم ر
ً            که صورتا  وقف ولی در . که دراينجا  بذکر آن پرداخته خواهد شد بتصويب رسيد         

. حقيقت  چون ملک  واموال غير منقول ديگر بود و روی اصول وقف عمل نمی  شد
ش بيار وعوايد آن صرف  بذل  و بخشش های بی حساب می گرديد و عده ای  که آت

  .معرکۀ دربار بودند ازاين ممر  استفاده  می نمودند
  :            ً                                                  اينک  مختصرا  سرنوشت اين اموال غيرمنقول را بدين شرح متذکرمی شود 
  

  متن صلح نامۀ رضاشاه 
  

بنام خداوند متعال چون ازابتدای تأسيس و تشکيل سلطنت خود پيوسته در فکر « 
ر مقدمۀ برنامۀ اصالحات کشور خود عمران و آبادی  کشور بوده و اين مطلب را د

قرار داده بودم و مواره در نظر داشتم آن رويۀ عمران سرمشق کليه صاحبان زمين 
وامالک گردد تا در موقع خود بتوانم از ثمرۀ اين امالک کليه ساکنين و رعايای 
کشور خود را بهره مند نمايم اين فرصت دراين موقع که فرزند ارجمند عزيزم 

دمحم رضا شاه پهلوی زمام امور کشور رابدست گرفته اند حاصل شده اعليحضرت 
اعم ازمنقول وغير منقول (است بنابراين مصالحه نمودم  کليه اموال و دارائی خود را 

ازهر قبيل که باشد بايشان بمال الصلح ده گرم نبات موهوب ) و کارخانجات وغيره 
وغيره بهرطريقی که  تا به مقتضای مصالح کشور بمصارف خيريه وفرهنگی

  .»صالح بدانند برسانند
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  متن فرمان مصالحۀ دمحم رضا شاه

  
  :جناب  نخست وزير« 

چون منظور اصلی اعليحضرت پدر بزرگوار ما در واگذاری اموال خودشان بما اين 
بود که  بمصارف خيريه  برسد و ما هميشه سعی داشته و داريم که وسيلۀ آسايش و 

هرحيث فراهم آوريم بنابراين چنين تصميم  نموديم  اموالی که از  رفاه عموم  را از
قبيل اماک و مستغالت و کارخانجات بما واگذارشده است بمنظور ترقی  کشاورزی و 
بهبود حال کشاورزان و ترقی  اوضاع شهرها و ترقی صنايع کشور و بهبود حال 

م تا برحسب اقتضا کارگران و ترقی  فرهنگ و بهداری بدولت و ملت اعطا نمائي
برای انجام منظورهای  باال يا امالک  را بفروش برسانند و يا با حفظ  و توسعۀ آبادی 
آنها در ملک دولت نگاهدارند و نيز مقرر می داريم  که اگرکسانی باشند  که نسبت 
بامالک ادعای غبنی داشته باشند  پس از رسيدگی بشکايات آنها از محل همين امالک  

  )٢(بشود امضا  رفع ادعا
  

  برگشت امالک به دمحم رضا شاه
  

  ١٣٢٧پانزدهم خرداد  کشنبهيمورخ  ١۶٩جلسه 
  
  

تقديم يك فقره اليحه راجع به امالك واگذارى از طرف آقای وزير دارايى بقيه يك   
  فوريت
 .قانون كار گزارشش آمده است، آقای وزير دارايى فرمايشى داريد؟ بفرماييد - رئيس 

اعليحضرت  ١٣٢٠آقايان مسبوق هستند كه در شهريور  - ) وزير دارايی(گلشاييان 
فقيد كليه امالك و مستغالت خودشان را به دولت واگذار كردند كه به مصارف خيريه 
برسد و بعد هم چون راجع به اين امالك يك دعاوى بود قانونى گذشت كه در يك 
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ن بود بعد از اين كه اين محكمه خاصى نسبت به اين دعاوى رسيدگى شود ولى نظر اي
امالك تكليفش روشن شد، همان منظورى را كه نسبت به اين امالك داشتند انجام شود 

خواهم عرض  بنده نمی) اند اش را برده ديگر امالكى نمانده همه - يك نفر از نمايندگان (
كرده باشم اين تذكرى كه ايشان دادند شايد يك قسمتش هم شده باشد، به هر صورت 

اى با قيد يك فوريت به مجلس پيشنهاد شود  نظر گرفته شده است كه يك ماده واحدهدر 
                 ً                                                      كه اين امالك مجددا  به اعليحضرت همايونى واگذار شود، به شرط اين كه موقوفه 

البته اين امالك يك قسمتى هست كه تكليفش روشن شده است از ) صحيح است(باشد 
ش ماه اعتراض شده است و حكم بر له نظر اين كه يا اعتراض نشده، يا بعد از ش

نسبت به امالكى كه . شود                                      ً          دولت صادر شده است آنها به طور قطع فعال  واگذار می
هنوز تكليف آنها در دعاوى روشن نشده به تدريجى كه احكام از محكمه صادر شد و 

شود اگر مسلم شد كه مال دولت است  حق اشخاص مسلم شد به اشخاص واگذار مى
گردد، البته يك  شود، واگذار می الك هم مثل ساير امالكی كه واگذار میكه اين ام

اى بوده است كه در اختيار ادارات دولتى هست  قسمت هم راجع به مستغالت و ابنيه
. البته اين قسمت را موافقت فرمودند كه در اختيارات ادارات دولتى استفاده بكنند

 )صحيح است(
 )به شرح زير قرائت شد. (شود قرائت میاليحه يك فوريت دارد و  - رئيس 

 ٢٠چنان كه خاطر نمايندگان محترم مستحضر است در : مجلس شورای ملى
اعليحضرت فقيد كليه امالك و مستغالت خريدارى خود را به  ١٣٢٠شهريور ماه 

دولت واگذار نمودند كه به مصارف خيريه برسد و چون نسبت به اين امالك اشخاص 
از مجلس شورای ملى گذشت كه  ١٣٢١خرداد  ٢٢انونى در ادعاهايی داشتند ق

اشخاصى كه دعاوى دارند در ظرف مدت شش ماه در محكمه حاضر و به محكمه 
عادى امالك واگذارى مراجعه نمايند چون منظورى كه از واگذارى امالك مزبور 
براى مصرف خيريه بوده در اين مدت انجام نشده بنابراين اين در نظرگرفته شد، 
امالكى كه نسبت به آنها اقدامى نشده يا اگرشده به ملكيت قطعى دولت در آمده است 
     ً                                                                  مجددا  به ملكيت اعليحضرت همايون شاهنشاهى واگذار كه امالك مذكور را وقف به 
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مصارف خيريه بفرمايند براى اين منظور ماده واحده زير به قيد دو فوريت پيشنهاد و 
 .]استدعاى تصويب را دارد

امالك و مستغالت اعليحضرت شاهنشاه فقيد كه مطابق فرمان همايونى  - احده مادۀ و
به (به دولت واگذار شده است تا به مصارف خيريه برسد  ١٣٢٠شهريور  ٢٠مورخ 

هاى توابع آنها و   استثناى اراضى كه در آنها كارخانه تأسيس شده و ابنيه و ساختمان
هاى مربوطه به استناد قانون   دادگاههمچنين امالك و مستغالتى كه به موجب حكم 

) شود ملك اشخاص شناخته شده و يامنعبد می ١٣٢١امالك واگذارى مصوب خرداد 
گردد كه بنا به تصميمى كه اتخاذ  در اين تاريخ به ملكيت اعليحضرت همايونى برمی

ه اند به نام موقوفه خاندان پهلوى ناميده شود و عوائد آن به مصرف امور خيري فرموده
بردارى امالك و مستغالت مزبور به عهده سازمان شاهنشاهى  اداره بهره. برسد

خدمات اجتماعى خواهد بود و سازمان آنها را به هر نحو كه صالح بداند بهر 
بردارى نموده و عوائد حاصله را به نحوی كه اعليحضرت همايون شاهنشاهى در  ه

 .رساند نامه قيد خواهند فرمود به مصرف می وقف
اين واگذارى در مورد امالك و مستغالتى كه تا اين تاريخ ملك قطعى دولت شناخته 

هاى مربوطه بر          ً                                                   شده فورا ، و در مورد بقيه بالفاصله پس از صدور حكم قطعى دادگاه
كه   براى استفاده مجانى از ابنيه. له دولت نسبت به هر يك از آنها انجام خواهد گرفت

ولتى است ترتيب خاصى بين سازمان شاهنشاهى مورد استفاده قطعى ادارات د
 .خدمات اجتماعى و ادارات دولتى داده خواهد شد

  گلشاييان وزير دادگسترى دكتر سجادى. وزير دارايى. نخست وزير دمحم ساعد
 

برای تصويب  الۀ  امالک  واگذاری جلسۀ  فوق العاده  اعالم  شد يعنی  بر خالف  
پنج شنبه تشکيل  می گرديد،  روز  –سه شنبه  –ه                  ً        روزهائی  که معموال   يک شنب

                 ً                                اعالم نمودند و قبال   هم به نمايندگانی که در مرخصی   ١٣٢٨تير  ماه  ٢٠دوشنبه 
بودند  بر خالف  آئين نامه  خبر کردند  که در اين  جلسه حاضر شوند،  تا تعداد رأی 

نمايندگان از ترس دهندگان زيادتر باشد و چون آخرين روزهای دوره پانزدهم بود 
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اينکه مبادا در دوره بعد انتخاب نشوند شرکت نمودند تا در يک جلسه کارتصويب  
اليحه امالک واگذاری  را تمام کرده  بتصويب برسانند، و اين موضوع يعنی حضور 

مورد   ١٨٨نمايندگانی  که در مرخصی بودند خالف نظامنامه بود درهمين  جلسه 
  :       ً                            که عينا  چگونگی آن در زيرنقل  می شود. اخطار نظامنامه واقع شد

 .٨١اى دارم طبق ماده  بنده اخطار نظامنامه - دكتر بقائى
 .بفرماييد - رئيس

عرض كنم يك بار ديگر هم بنده اين موضوع را در مجلس تذكر دادم  - دكتر بقائى
ً                                                          مخصوصا  در يك چنين روزى بايد دقت بشود كه عده حاضر در مركز را غلط        

نفر عده حاضر در مركز امروز نود و چهار نفر در مجلس  ٧٣جا نوشته ننويسند اين
 .بودند
 .نفر شد آقايانى كه در مرخصى هستند آنها هم آمده بودند ٨١خير  - رئيس

  .عده حاضر در مركز ديگر مرخصى و غير مرخصى ندارد - دكتر بقائى
  
 

ماه   ريت ٢٠نقل از صورت مذاکرات مشروح مجلس مورخ دوشنبه  
١٣٢٨ 
  

  
  طرح و تصويب اليحۀ امالک واگذاری   

  
 .ديوانى آقاى صاحب. موضوع امالك واگذارى مطرح است - رئيس
  تبانى شده است. ما اقليت هستيم ما بايد مخالفت كنيم - مكى

 .خواستيد تشريف بياوريد مخالفت كنيد شما می - صاحب ديوانى
الزم (ديوانى آقاى صاحب. نندك در لوايح اقليت و اكثريت ندارد اظهار عقيده می - رئيس

به ياد آوری است که تاج الملوک پس از فوت رضاشاه با غالمحسين صاحب ديوانی 
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صاحب ديوانی در واقع هم سن و سال پسر تاج الملوک مادردمحم رضا «.ازدواج کرد
شاه بود و عضو يکی از شاخه های خانواده متنفذ قوام الملک شيرازی دراستان 

غالمحسين خان صاحب ديوانی پس . ه انگليس به شمارمی آمدفارس و سرسپرده ب
از اين وصلت مدارج ترقی را طی کرد و خيلی زود به نمايندگی مجلس شورای ملی 

متن سخنرانی او درمجلس بيانگر وابستگی اش به دربار و خاندان » .انتخاب شد
 ) .پهلوی است

قى به عرايض بنده بفرماييد و كنم براى چند دقيقه توجه دقي استدعا می - ديوانى صاحب
روش بنده را در جريان دو   قبل از تجزيه و تحليل مطالب هم در قضاوت عجله نكنيد

سال مجلس كليه همكاران محترم تشخيص دادند كه در هيچ مورد قصد كوچكترين 
شوم كه سوگندى را كه در  تظاهر يا غرض خاصى را نداشته و اكنون هم يادآور می

خالف آن رفتار  ام تا آخرين دقيقه عمر مجلس در نظر داشته و بر ردهاينمجلس ياد ك
        ً     كنم صرفا  روى  نخواهم نمود و بياناتى را هم كه اكنون به طور اختصار عرض می

منافع ملت و آينده كشور است بنده با در نظر گرفتن جهات مختلف و وضع فعلى 
ود و اشخاصی كه به طور روز بش دربار و مخارجى كه به طور اجبار بايد در شبانه

نمايند و عدم خوددارى شاهنشاه محبوب از بذل  استمرار در حريم سلطنت اعاشه می
و بخشش در راه امور خيريه و حفظ شعائر ملى و عظمتى را كه دربار كهنسال ايران 

معتقدم كه كليه امالك اعليحضرت   ازقرون متمادى دارا بوده وحاال هم بايد دارا باشد
گونه قيد و شرطى از قبيل عنوان موقوفه و يا عناوين ديگرى به  ستى بدون هيچفقيد باي

ملكيت اعليحضرت همايونى برگذار و اعاده شود و علل مخالفت مشروط خود را هم 
ً                                      بعلت شرطی كه تلويحا  درماده واحده شده است به عرض آقايان می رسانم گذشت                     

ار ساختن وقايع عامل بسيار زمان در كشف حقايق و از بين بردن اغراض و نمود
خوشبختانه بيش از   كنند مؤثرى است كه بيشتر از همه مورخين از آن استفاده می

هشت سال نگذشته است كه مردم به خودى خود بدون تبليغات و تلقينات با وجود اين 
پرستى و نبوغ و خدماتی كه  كه هنوز هم زمينه آن طور كه بايد فراهم نيست به وطن

اند و هرچه زمان بيشتر بگذرد اين  فقيد به اين كشور نموده است پى برده اعليحضرت
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شاهنشاه فقيد در كليه امور احاطه و توجه مخصوصى  - شود حقايق بهتر آشكار می
ً           داشت ولى سه قسمت را ذاتا  بيشتر عالقه اول قبل از همه چيز به ارتش  - مند بود                         

اموال و نگاهدارى اشياء و صرف نظر از انظباط و ساير فنون نظامى در حفظ 
عزيزترين اشياء و دارايى   تحهيزات به قدرى دقيق بودند كه هيچ فردى نسبت به

كنم خود بنده  من باب مثال عرض می - تواند بود مند نمی شخصى خود تا اين حد عالقه
آجودان هنگ توپخانه لشكر اول مركز بودم و اعليحضرت فقيد بر حسب معمول 

بازديد فرمايند با اين كه حتى كشوهاى ميز خود را نظيف كرده و  قرار بود از لشگر
فرما   رعايت كليه جهات و جوانب را نموده بودم وقتی كه به اطاق كار بنده تشريف

شدند پس از اداء مراسم نظامى كه به جاى آوردم به اطراف توجه دقيقى فرموده يك 
نشان داده فرمودند آقاى آجودان شيشه اطاق را كه اندكى كثيف بود به اعصا به بنده 

اين شيشه از پول ملت خريده شده اگر امروز به كثيف شدن آن اهميت نداديد فردا 
كنون هيچ يك از شما  بين خود و خدا قضاوت كنيد تا - بشكستن آنهم اهميت تخواهيد داد

صى آقايان برايتان اتفاق افتاده است كه چنين توجه دقيقى به حفظ و نگاهدارى مال شخ
. خود نموده باشيد و هيچ حافظى بهتر از او قادر بود همه چيز اين ملت را حفظ نمايد

دو ثلث از بهترين مهمات و لوازم نظامى ما  ٢٠متأسفانه در اثر وقايع شوم شهريور 
كه با آن دقت تهيه و نگاهدارى شده بود از بين رفت و هيچ كس كمترين توجهى به 

 .اين موضوع نكرد
فرماييد هر كجا عمارتى است  چنانچه مالحظه می - ختن ابنيه و قصوردر سا - دوم

قصرى است آثارى از تمدن غرب آميخته با تمدن باستانى است نتيجه ذوق و قريحه 
ً                      شاهنشاه فقيد است متأسفانه بايد عرض كنم آنها هم تدريجا  رو به خرابى و انهدام                                                       

  .رود می
اعليحضرت  - توسعه كشاورزى بود قسمت عمران و آبادى امالك مزروعى و - سوم 

فقيد براى تشويق زارعين و جلوگيرى از تماس دائم مأمورين دولت با كشاورزان و 
آباد شدن امالك ماليات مزروعى را موقوف نمود و در عوض مالياتى به نام صدى 
سه بر محصول كشاورزى مقرر داشت حاال نتيجه حاصله از اين كار تا چه اندازه 
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 - پرداخت و با مأمورين در تماس نبود ل شرح نيست زيرا مالك ماليات میمفيد بود قاب
رعيت هم آنچه را كه براى اعاشه ساليانه خود الزم داشت و در خانه خود نگاه 

نمود از ماليات معاف بود و بالنتيجه سطح توليد روز  داشت و تدريجى مصرف می می
و تشويق كشاورزان  رفت و براى پيشرفت زراعت و فالحت به روز باال می
كنف كه محصوالت صنعتى و صادرتى بودند منتهاى  - چاى - پنبه - بزراعتهاى چغندر

مجاهدت را مبذول فرمودند من عقيده دارم حاال هم اگر بخواهيم قدم اساسى به حال 
اين مملكت و ملت برداريم و خود را از فقر اقتصادى و بحران كنونى از هر حيث 

نتيجه برداشته و كتابى به نام متد مملكتدارى  ت از ابتكارات بىنجات بخشيم بايستى دس
النعل بالنعل  رضا شاه كبير از كليه تعاليم و دستورات آن شاهنشاه تدوين نموده و طابق

بدون اين كه سليقه خود را در آن دخالت دهيم به آن عمل كنيم به نظر آوريد كه همين 
فقيد چه صورت ويرانه داشته و در اين امالك واگذارى قبل از خريدارى شاهنشاه 

هاى  مدت تا چه حد در عمران و آبادى و غرس اشجار با اصول فنى و ساختن خانه
ها فعاليت شده است امروز هم پس از هشت سال مالحظه  رعيت نشين و ايجاد راه

ها لایر  اين امالكى كه ساليانه ميليون - فرماييد تا چه حد خراب و ويران گرديده است
                     ً      كند شاهنشاه فقيد صرفا  براى  وايد داشت امروز به نقصان و كسر بودجه كمك میع

نمود اگر در قيمت خريد از طرف  آبادى و عمران كشور اين امالك را خريدارى می
مأمورين مربوطه نسبت به بعضى از مالكين قبلى اجحافى شده باشد به خداى اليزال 

منزل مبلغى جهت خرج به مستخدم خود كه شاه فقيد گناهى نداشت شما روزانه در 
دهيد با اين كه مستخدمين شما معدود و زندگانى امثال بنده و شما آن قدرها وسعت  می

ندارد معهذا مستخدم هر اندازه خوب باشد در روز مبلغى به عنوان نظارت از مال را 
ى كه كند و قادر نيستيم جلوگيرى نماييم چگونه ممكن است شاهنشاه شما برداشت می

نمود بتواند در خريدارى اين امالك تا اين حد             ً         آور را شخصا  اداره می يك كشور پهن
مراقبت كند كه اجحافى صورت نگيرد بنده از شخص موثقى در كالردشت شنيدم كه 
در مازندران يك نفر پيشنهاد كرده بود كه اعليحضرت يكى دو ملك خانم فخرالدوله را 

خريدارى فرمايند اعليحضرت در جواب فرموده كه مجاور امالك شاهنشاه است 
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الدوله در عمران و آبادى امالك خود اليق و شايسته است من هرگز  بودند كه فخر
كنند ندارم  عالقه به خريد امالكی كه مالكين آن در عمران و آبادى ملك كوتاهى نمی

ست برويد امالكى را كه خراب و ويرانه است و صاحب آن اليق به عمران آن ني
اين غرض از خريد اين امالك جز معمور نمودن آنها چيز ديگرى  بر خريدارى كنيد بنا

نبوده و اين امالك هنوز هم موجب افتخار و مباهات اين كشور است اگر مهمان 
القدرى داشته باشيم براى حفظ آبروى خود به صفحات شمال راهنمايى  گرامى و جليل

ه و موجب رو سفيدى ما گردد رضا شاه كبير تمام كنيم تا آثار آن شاهنشاه را ديد می
محصول عمر خود را در اين كشور گذاشت و رفت و جز مشتى خاك با خود نبرد آن 

كشيدند كه رضا شاه جواهرات و ارزهاى زيادى با  پرستان فرياد می روز كه بيگانه
يه رضا شاه به قدرى فراهم شد كه اعالم اعليحضرت دمحمخود برده موجبات تأثر 

هاى خارجى پولى و ارزى از شاهنشاه سابق هست  صادر فرمودند كه اگر در بانك
آقايان براى نمونه از  نمايم من به كسی كه كاشف آن باشد همه را هبه می

نك  پرستى و دقت نظر اعليحضرت فقيد يك مثال كوچك عرض مى كنم وقتيكه با وطن
مردم جمع و در بانك ملى  فرمايند كه طالهاى ملى در شرف تأسيس بود امر می

سه سال قبل از طرف  - شود نگاهدارى شود اين امر در دربار هم عملى می
اعليحضرت همايونى به اتفاق چند نفر مأمور شديم كه صندوقخانه اعليحضرت فقيد 

بردارى نموده و با دفتر آن تطبيق نماييم در ضمن اجراى امر در  را باز كرده صورت
هاى  ساعت بغلى بدون قاب ديده شد كه از كارخانه ٧٠الى  ۶٠ميان اثاثيه تعداد 

آورى  معروف دنيا بود چگونگى را كه تحقيق كرديم معلوم شد موقعى كه طالها جمع
نيز جمع و به بانك تسليم و   هاى خاندان سلطنت شده طبق امر مخصوص كليه طال می
قيمتى آن بدون قاب مانده  هاى ها را هم به بانك برده اند و كارخانه هاى اين ساعت قاب

پرست بوده است نبايد امروز خاندان سلطنت  است آقايان شاهنشاهی كه تا اين حد وطن
دهم كه بودجه دربار  دچار مضيقه مالى باشند به طور قطع خدمت آقايان اطمينان می

شود بسيار نا چيز است و از  جويى می نسبت به مخارجى كه در نهايت دقت و صرفه
از اعليحضرت فقيد باقى مانده بود دينارى ديگر وجود ندارد كدام  وجوهى كه
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شهرستان است كه از عطاياى ملوكانه در اين مدت برخوردار نشده است اعيحضرت 
زدگان،  همايونى هرچه را داشتند در راه عمران و آبادى شهرها و كمك به سيل

و بينوايان تأسيس   اكشى كمك به فقر زدگان ايجاد قنوات لوله زدگان، زلزله حريق
ها و مدارس به رايگان اعطا فرمودند و سر و كار به جايى رسيد كه  بيمارستان

هاى خصوصى را هم فروخته و وجه آن را صرف همين امور  شاهنشاه محبوب خانه
الطبع است قادر نيست كه مالى داشته باشد و  فرمودند شاه ما رئوف و مهربان و سخى

ر اين مدت امتحانات مكرر اين موضوع را ثابت كرده است در راه ملت خرج نكند د
خواهيد اعليحضرت رئوف خود را دچار فقر مالى كنيد ملت ايران عادت  چرا می

دارد كه از شاه خود كمك و استعانت جويد شاه هم معتاد شده است كه در راه ملت 
ى مخارجى انفاق كند نبايد از اين رويه ممدوح جلوگيرى كرد وقتيكه دربار دارا

شود وقتی كه ناگزير بايد ده نفر اوالدهاى  زيادتر از مبلغى است كه از خزانه تقديم می
ها با شئوناتى كه دارند  عاليحضرت فقيد يعنى واالحضرت شاهپورها و شاهدخت

ماهيانه مبلغى مخارج نمايند و بخصوص از دخالت در امور هم ممنوع باشند و تمام 
مايونى بايستى بدهند بايد اجازه داد كه امالك خريدارى اين مخارج را اعليحضرت ه

پدر تاجدارشان به آنها تسليم شود آقايان هركس در اين مدت به اين امالك ادعايى 
                                                                ً    داشت ملك خود را حق يا باطل تصاحب كرد آنها هم كه در جريان است فعال  از 

نده ملك واقعى شود بنابراين باقيما برگذارى آن تا صدور حكم نهايى خوددارى می
اند حاال  اعليحضرت فقيد است كه در عمران و آبادى آنها منتهاى فعاليت را نموده

خواهيد به عنوان موقوفه برگذار نماييد اين چه شرطى است مگر هيچ مقامى جز  می
شخص اعليحضرت دمحم رضا شاه پهلوى صالحيت دخالت در اين امالك را دارد در 

الك را حبس كرد و قيودى قائل شد و به خرابى آنها اين صورت الزم نيست اين ام
چيزى  كمك نمود نگاهى به ثروت پادشاهان ساير كشورها از خاورميانه تا انگلستان نا

تر از  كند امروزه دربارى ساده تر كم خرج قدر و قيمتى اين امالك را ثابت می و بى
گر از جنبه حقوقى هم ترين دربارهاى دنياست نخواهيد ديد ا دربار ايران كه قديمى

آميز  بخواهيد موضوع را حالجى كنيد اين امالك در يك زمان غير عادى و بحران
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برگذار گرديد و امروز كه الحمدهللا اوضاع وخامت خود را از كف داده است 
برگذارى مجدد آن را به نام قدرشناسى و حق و عدالت بايستى نمايندگان ملت ايران 

آقايان بايد مطمئن باشند كه شخص اعليحضرت  - مايندبدون قيد و شرط تصويب ن
همايونى با كمال حسن نيت منافع حاصله آن را در راه كشور خرج خواهند فرمود و 

 .هزار بار بهتر از مقيد بودن بمصرف امور خيريه و عمرانى خواهند رسانيد
ى فرماي كرد كه هنگام تشريف آقاى دكتر طبا رئيس سابق دارايى يزد تعريف می

اعليحضرت همايونى به شهرستان نائين در مدخل شهرستان پير مردى شعرى خواند 
خوريم و  كه مضمون آن اين بود كه شاها نان نداريم و به جاى آب هم خون دل می

ترين فرد به اعليحضرت همايونى بودم ديدم بالفاصله اشك تأثر  ميگفت من كه نزديك
ستند از ريختن اشك جلوگيرى نمايند قادر از ديدگان شاهنشاه جارى شد و هر چه خوا

ريخت كه چرا  نبودند و من از فرط تأثر شاهنشاه به گريه افتادم ولى شاه اشك تأثر می
مردم اين شهرستان آن قدر در زحمتند كه آب خوردن هم ندارند و من از شعف گريه 

انات هم كردم كه چنين شاهنشاه رئوف و مهربانى داريم كه قادر بشنيدن اين بي می
كشى آب شيرين اهدا فرمودند و اكنون  نيست و همان روز يك ميليون لایر جهت لوله

خواهيد براى چنين پادشاه رئوفى قيد و شرط  آقايان شما می - كشى دارد نائين آب لوله
با داليلى كه عرض شد با برگذارى  - معين كنيد و عنوان موقوفه بودن امالك بگذاريد

مخالفم و پيشنهاد اصالح ماده واحده اليحه تقديمى دولت را  امالك با هر گونه شرط
هم داده ام و اگر توضيحات بيشترى هم الزم باشد هنگام قرائت پيشنهاد خود عرض 

 خواهم نمود
 .آقاى نورالدين امامى - رئيس

بنده خوشبختانه به طول كالم يا بدبختانه عادت ندارم و تصور هم  - نورالدين امامى
د احتياج به بحث در اطراف اين اليحه نباشد و بنده اگر به عنوان موافق كنم كه زيا می

اش اين بوده است كه خود بنده چندين سال در  ام علت عمده مشروط اسم نوشته
ام و از وضعيت اين امالك اطالعاتم بيشتر از اكثر  مازندران رئيس ثبت اسناد بوده

                              ً انتقالنامه اعليحضرت فقيد اساسا  آقايان است علت مشروط بودنم اين است كه مطابق 
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و وقف بر امور خيريه و بهداشت، ) چرا؟ - دكتر طبا(               ً             اين امالك تقريبا  وقف شده بود 
بنابراين مصالحه نمودم كليه اموال و «صريح وقفنامه و انتقال اعليحضرت فقيد است 

كه باشد جات و غيره از هر قبيل  منقول و كارخانه دارايى خود را اعم از منقول و غير
الصلح ده گرم نبات و اعليحضرت همايون شاهنشاهى هم به مقتضاى  به ايشان به مال

مصالح كشور به مصارف خيريه و فرهنگى و غيره به هر طريقى كه صالح بدانند 
اين خودش يك نوع وقفنامه است و انتقال براى يك مصارف ) صحيح است(» برسانند

د مرحوم آهى را آمد و اين قانون را گذراند معينى است حاال كه دولت خدا رحمت كن
                              ً                                               و همان طور كه آن روز هم تلويحا  جناب آقاى گلشائيان فرمودند مقدار زيادى از اين 
امالك را غرما گرفتند و بردند و اشخاصى كه صد در صد هيچ گونه سمتى نداشتند و 

م شاهدم يك آمدند و گرفتند بنده خود) صحيح است(مالكيتى در اين امالك نداشتند 
اند و  توان گفت سند مالكيت گرفته مشت موقوفه را كه تبديل به احسن كرده و االن می

بعضى از (حكم گرفتند تمام جزئيات آن وقفنامه االن در نزد من هست و محفوظ است 
امالك تنكابن، امالك تنكابن يك ملكى است كه در زمان رياست ) اسم ببريد - نمايندگان

نتيجه مطالباتی كه دولت از مرحوم سپهساالر داشت انتقال داده شد به دكتر ميلسپو در 
اى اينها را غرما كرده  اند عده دولت دولت هم انتقال داد به اعليحضرت فقيد، حاال آمده

برند در صورتی كه اين امالك هم مربوط به امالك واگذارى هم نبوده  اند و دارند می
من چكار دارم اسم ) اسم ببريد - ز نمايندگانبعضى ا) (سويس ايران است - مكى(است 

ببرم يكى دو تا ملك كه نيست پرونده دارد وزارت دارايى سابقه دارد برويد رسيدگى 
كنيد اگر كسى مدعى باشد بايد برود به محاكم امالك واگذارى و اين امالك تنكابن نبود 

ديگرى شايد  ولى اشخاص) گيرند تمانقليج هم می اين صحيح است، آقاى با - مكى(
اگر هم باشد يك قسمت هست ) امالك بنده مربوط به آنجاها نيست - باتمانقليج(باشند 

آن قسمت  - دكتر طبا... (و اشخاص ديگرى هم هستند) خير مربوط نيست - باتمانقليج(
قانونى را كه ) خير ندادند - باتمانقليج) (را هم كه آقاى باتمانقليج دارند دادند به سازمان

ده است به نظر بنده نواقصى دارد اين امالك انتقال داده شده به اعليحضرت دولت آور
دانند به مصارف امور خيريه برسانند ولى بعدها تكليف  فعلى كه هر طور صالح می
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اين امالك معلوم نشد اگر اين امالك را اعليحضرت همايونى وقف خواهند كرد متولى 
        ً                         خير شخصا  دخالت خواهند كرد آن وقت  و اگر. شود و توليت آن هم بعدها معلوم می
هاى آخر اليحه اضافه است كه بايد جناب آقاى وزير  يك قسمت از اين مواد قسمت

دارايى در آن قسمت يك توضيحى بدهند و به عقيده من هيچ كدام از آقايان نمايندگان 
 آن                                                                         ً اشكالى و ايرادى نسبت به اين كار ندارند امروز اين كار را تمام كنيم كه اقال  

سال بتوانند از آن بهره ببرند  ٨قسمتى كه از اين امالك باقيمانده است مردم پس از 
 )احسنت(

 .آقاى وزير دارايى فرمايشى داريد؟ بفرماييد - رئيس
راجع به اين اليحه تذكراتى كه در كميسيون بودجه و در كميسيون  - وزير دارايى

از آقايان داده شده بود و حتى دارايى و چه در كميسيون دادگسترى از طرف بعضى 
اى كه آقاى صاحب ديوانى و آقاى امامى اينجا كردند الزم است قبل از اين كه  اشاره

                                                                ً        وارد پيشنهادات بشويم توضيحاتى را به عرض آقايان محترم برسانم، اوال  خواستم 
 توجه كرده باشيد كه تاريخ اين اشتباه است كه در موقع تصويب اليحه توجه بفرماييد

شهريور، خواستم تذكر بدهم  ٢٠در آنجا نوشته شده است مطابق فرمان همايونى در 
شهريور نبود  ٢٠كه در   شهريور بوده است براى اين ٣٠شهريور نبوده و  ٢٠كه 

اعليحضرت فقيد استعفا نداده بودند و تهران را ترك نكرده بودند و اعليحضرت 
 ٢۵ندو اعليحضرت فقيد هم در روز شهريور سلطنت را قبول فرمود ٢۶همايونى در 

شهريور است اين را خواستم تذكر  ٣٠شهريور استعفا دادند اين تاريخ واگذارى در 
دوم اين كه اين امالكى كه ) صحيح است(شهريور اصالح بشود  ٣٠داده باشم كه در 

در تصرف دولت داده شده بود و مطابق قانونى بود براى مصارف معينى ذكر شده 
ح داشت براى ترقى اوضاع كشاورزى بهبودى حال كشاورزان ترقى بود تصري

اوضاع شهرها ترقى بهداشت و فرهنگ، ترقى صنايع كشور و اجازه داده شده بود 
كه اين امالك را دولت بفروشد و اين كارها را بكند يا اين كه نگاهدارد و در ملكيت 

منفعه بشود، آقايان اطالع ال دولت بگذارد و از عوايد آنها صرف اين قبيل امور عام
دارند كه وقتى كه اعليحضرت فقيد تشريف بردند، دارائيشان اين امالك بود و يك 
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رضاشاه و  ها را واگذار كردند به اعليحضرت فعلى دمحم مقدارى وجه نقد كه اين قسمت
صلح فرمودند و منظور از اين عمل اين بود كه عوايد اين امالك صرف آبادانى، 

و فرهنگ، صرف ترفيه حال مردم اين كشور بشود االن هم  صرف بهداشت
اعليحضرت همايون شاهنشاهى نظرشان در اين قضيه اين است كه نسبت به اين 

ماند وقف بشود براى اين كه قابل نقل و انتقال نباشد و توليت آن  امالكى كه باقى می
به چه صورت  هم با شخص اعليحضرت همايونى باشد و اين كه آقاى امانى فرمودند

باقى خواهد ماند اين طور قيد شده است كه وقف بشود و عوايدش هم صرف امور 
خيريه بشود با اين نيت مقدسى كه اعليحضرت همايون شاهنشاهى دارند من تصور 

ً                                                        كنم و شخصا  هم ميل براى اين كار دارند لزومى ندارد اين پيشنهاد آقاى  می           
نه دربار زياد است بودجه دربار شايد كنم كه هزي ديوانى، من تصديق می صاحب

مناسب با هزينه دربار نيست اين وظيفه ما است يعنى دولت و مجلس كه هزينه دربار 
را مناسب با شئون دربار در نظر بگيرند ولى نسبت به اين امالك چون خود 
                     ً                                               اعليحضرت همايونى شخصا  عالقه داشتند كه اينها صرف خيرات و مبرات بشود و 

كنم كه  هم با نظر خود ايشان تهيه شده شده است و بنابراين بنده تصور می اين اليحه
ميليون تومانى  ۵۶ديوانى ديگر موردى ندارد كما اين كه در اين  پيشنهاد آقاى صاحب

اش استفاده كنند از آن هم  كه ايشان پول داشتند نتوانستند استفاده كنند يا الاقل از بهره
اى از ايران االن يك مؤسساتى  دانند كه در هر گوشه قايان میاى نكردند و همه آ استفاده

ها هميشه  بوشهری - صفوى(هست كه يا تكميل شده است و يا در شرف تكميل است 
از محل ) ها هم متشكرند بلوچ - ارباب) (از مراحم اعليحضرت همايونى متشكرند

ه اشاره كردند ميليون بوده است همان طور ك ۵۶عطاياى ملوكانه و آن از اين پول 
                           ً                    ً                             آقاى امامى آن روز من تلويحا  گفتم حاال بايد صريحا  عرض كنم تا امروز نظر بر اين 

رفت كه  بود كه اشخاصى كه نسبت به اين امالك دعاوى دارند يا تفوه اين می
مأمورين و كارپردازان امالك تعدى كرده باشند نسبت به امالك مردم اگر مردم 

مطابق قانون امالك در ظرف مدت معينى حق خودشان  دعاوى دارند و حقى دارند
وجه  را بگيرند متأسفانه بايد گفت كه در ظرف اين چند سال اشخاصى كه به هيچ
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ارتباطى با اين امالك نداشته نه فروشنده بودند نه خريدار بودند نه رعيت بودند نه 
ها سوء  دولت مشروعى از عدم قدرت مجاور امالك بودند اين اشخاص با يك وسايل نا

و احكام را صادر كردند كه به ضرر مملكت و به ) صحيح است(كردند  استفاده می
خود من در دو سال قبل ) صحيح است(ضرر دولت هم تمام شد و امالك را هم بردند 

ها و منتشر شد  اى نوشتم در يكى از روزنامه از اين كه رفتم در مازندران يك مقاله
ته بودم به اسم يكى از وزراى سابق كه اين امالكى كه مطابق البته به اسم ننوشتم نوش

اين قانون قيد شده است كه در آن مستحدثات جديدى هست حكم به انتقال عين ملك داده 
شود يك اشخاصى براى اين كه اين امالك را ببرند  نخواهد شد و بهاء آن پرداخته می

ون هم تصريح و قيد شده بود آنها هاى رعيتى را با اين كه در خود قان تمام اين خانه
را خراب كردند براى اين كه بتوانند حكم صادر كنند   جزء مستحدثات هست آنها

شود گفت شهرستان  هايى كه امروز می بنابراين بعضى امالكى با بعضى از شهرستان
                                                                        ً آنها حكم گرفتند به اسم يك قريه كه اين مستحدثات نيست و من نوشتم اگر واقعا  

موافقت كنند با اين حكم بايد اين قاضى را به چوب ببندند و اين را نشان بدهد  بخواهند
بايد بگوييد چطور اين مستحدثات در اين ملك نيست متأسفانه بايد من اين را اذعان كنم 

صالحى بر كنار بوده است و يك قسمت اعظم  كه اين امالك از دستبرد ايادى ناپاك نا
بردند  بردند و می اند می اى دوخته ردند، براى آنها كيسهاز اين امالك را بردند و خو

صورت امالكی كه اشخاص در ) صورت آن را بفرستيد براى مجلس - دكتر معظمى(
ظرف اين مدت حكم نسبت به آنها صادر شده و صورت امالكی كه االن در جريان 

اين ) را بفرماييد اساميشان - دكتر معظمى(محاكمه است اينجا نزد بنده است دارم، 
صورت مفصلى است امروز مورد بحث ما نيست كه اين امالكى كه گذشته يا حكم 
                           ً                  ً                        صادر شده چيست، نظر دولت فعال  در اين است كه اقال  امالكی را كه باقى مانده 
است و امالكى كه در محاكم مورد بحث نيست در ظرف مدت قانونى يعنى در ظرف 

حضرت همايونى كه وقف بفرمايند منتهى اينجا                ً              ماه برگردد عينا  به ملكيت اعلي ۶مدت 
اى شده است كه چون از عوايد اين امالك هر ساله يك مبلغى به سازمان  يك اشاره

شد و اين سازمان شاهنشاهى مجهز براى اين كار هست آقايان  شاهنشاهى پرداخت می
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مات خودشان مسبوق هستند كه از مدتى كه سازمان شروع به اين كار كرده با يك زح
هايى  اند و در مملكت درمانگاه حضرت اشرف متحمل شده ناپذيرى كه واال خستگى

و مراقبت كاملى فرمودند كه اين سازمان و اين دستگاه هم به ) صحيح است(اند  ساخته
تواند اين  آن سازمان ملحق بشود كه اين سازمان هم چون يك دستگاه منظمى دارد می

ماند يك قسمت از امالك كه هنوز تكليف آن روشن نشده  دستگاه را اداره بكند باقى می
است، شايد عقيده خود من اين بود كه اين امالك را به همين صورت برگردانند ولى 

كرديم متوجه شديم براى اين كه توهم اين نرود كه  بعد وقتى كه اين اليحه را تنظيم می
حت تأثير واقع شوند ممكن است قضاتى اعمال غرض بكنند يا اين كه خداى نكرده ت

كه طرف دعوى سازمان شاهنشاهى و شخص اعليحضرت همايون شاهنشاهى است 
        ً                                                              و احيانا  احقاق حق از كسى نشود نظر خود اعليحضرت همايون شاهنشاهى هم اين 

محاكمه بشود . بود كه بيطرفانه نسبت باين امالكى كه مورد دعوا است رسيدگى بشود
وشن شد و به طور قطع تسليم دولت شد اينها همين در روزی كه تكليف اين امالك ر

طور مطابق اين قانون واگذار بشود كه در وقفنامه اشاره بشود البته در اين قسمت كه 
باقى مانده است بايد دولت مراقبت بكند مراقبت هم خواهيم كرد كه بتوانيم زودتر اين 

ترتيب كه مالحظه  محاكمات را تمام بكنيم و از دستبرد هم مصون بماند با اين
فرماييد هم از نقطه نظر قانونى امالكى كه متعلق باعليحضرت همايون شاهنشاهى  می
رضا شاه پهلوى بوده و نيتشان اين بوده كه به مصرف امور خيريه برسد صد در  دمحم

صد انجام نشده ناچار بايستى كه اين امالك به ملكيت خودشان برگردد كه وقف بكنند 
كه در فرمان اول داشتم براى كمك به فرهنگ مملكت، براى ترفيه كه به منظورى 

حال مردم براى كمك به بهداشت بتوانند روى برنامه عمل بكنند فقط يك قسمتى در 
آخر اين ماده اشاره شده است كه خواستم آقايان توجه بفرمايند كه اين امالك يك قسمتى 

ادارات دولتى از آنها استفاده  ر تصرف ادارات دولتى در آمده و بعد از شهريور د
پردازند اينها را هم موافقت فرمودند  االجاره هم نسبت به آن امالك نمی كنند و مال می

كه آن امالكی كه در تصرف ادارات دولتى است باز كماكان در تصرف ادارات 
ما دولتى باقى بماند و از آنها هم اجاره گرفته نشود و در اختيار آنها باشد بنابراين 
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كنم تمام آقايان موافق باشند كه عوايد يك دستگاهى كه  كنيم كه تصور می عملى می
بدبختانه در ظرف اين مدت نه تنها از دستبرد محفوظ نمانده بلكه به مصرف واقعى 
خودش هم نرسيده و به بودجه مملكت وارد شده و نقصان پيدا كرده و خرج عادى 

ل اخير پيدا شده است و آقايان خود متوجه شده و با اين وضعى كه در اين چند سا
شود گفت صدى دهش هم خرج عمران و                                    ً   هستند نسبت به بودجه كشور كه تقريبا  می

  آبادى
شده خيلى به جا و مصلحت خواهد بود كه دو مرتبه هم مطابق نظر اعليحضرت فقيد 
و هم نظر اعليحضرت همايون شاهنشاهى وقف بشود و صرف خيرات و مبرات 

 .و بتوان كمكى به وضع بهداشت و زندگانى مردم بيچاره اين مملكت كردبشود 
 .آقاى مكى - رئيس
كنم كه در مركز ثقل قانونگذارى ايران يك موضوعى مطرح  بنده تعجب می - مكى
كنند يكى به عنوان موافق و يكى مخالف  شوند صحبت می شود و چند نفر بلند می نمی

گوند پس از اظهار يك موافق و  شنهاددهنده هم میكه هر دو موافق هستند و آن وقت پي
من از مجلس شوراى ملى ايران . يك مخالفتى به كفايت مذاكرات رأى گرفته شود

كنم كه چه دليل مخالفتى مخالف اول در اينجا ابراز كرد و چه موضوعى را  سؤال می
) يح استصح(مطرح كرد كه از لحاظ مخالفت با اين امالك مجلس را قانع كرده باشد 

كه يك چنين كار به اين خطيرى و مهمى را بدون اين كه مخالفى روى آن صحبت 
گويند                            ً                                       كرده باشد رأى بدهند و اصوال  خوب نيست و اگر مجلس رأى بدهد آن وقت می

) همچو چيزى نيست آقا - دهقان(اكثريت مجلس عقيده اقليت را ترور كرده است 
ده اقليتى صحبت بكند، تا فجايع ضبط اين آزادى وجود نداشت كه بگذارند يك نماين

خواهيد وقف  امالك را يكى يكى اينجا به عرض مجلس شوراى ملى برساند، شما می
شود وقف كرد وقف بايد مشروع باشد شما به تمام  كنيد؟ آقايان از مال غصب كه نمی

شده فقهاى اسالمى مراجعه كنيد و بگوييد كه اين امالكى كه به زور از مردم گرفته 
بگذاريد من داليل خودم را عرض كنم ! خواهيم وقف كينم اگر اجازه دادند است می

                                                                        ّ بعد از اظهارات يك مخالف آن وقت ممكن است به كفايت مذاكرات رأى بگيرند و اال  
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 - يمين اسفنديارى(كنون كسى به عنوان مخالف با اين اليحه صحبت نكرده است  تا
خواهند  بايد اثبات بكنم كه اين امالكى را كه االن می بنده) بگذاريد داليلشان را بگويند

ببخشند مال دولت و ملت ايران است يك مقدارش خالصه بود كه هم عوضش را 
كنم كار به                                     ً                            دولت داده و هم معوضش را، اينها كامال  بايد روشن بشود من استدعا می

ت ولى من نفر اس ٧٣اين مهمى را شمار كه اكثريت داريد و عده حاضر در مركز 
نفر در مجلس هستند و تمام حاضرند و غير از بنده و دو سه نفر ديگر  ٧٩بينم كه  می

                                                                    ً       هم كه كسى رأى مخالف نخواهد داد شما هم كه قضاوتى را كه بايد بكنيد قبال  تصميم 
توانيم حاصل بكنيم شما قضاوت نهايى  ايد ما هم كه در قضاوت شما ترديدى نمی گرفته

كرده اين كه امروز بياييد اينجا رأى بدهيد پس بگذاريد كه ما اينجا              ً خودتان را قبال  
و يك هاى خودمان را بزنيم كه بعد اگر پنجاه سال گذشت، سى سال گذشت  حرف

روزى اعليحضرت فعلى گفتند به ما خيانت شده من بگويم كه من در توى اين 
ند به شاه خيانت مجلس شورای ملى ايران با صداى رسا گفتم كه اطرافيان شان دار

كنند من بايد داليلم را بگويم من بايد  كنند و بين او و ملت ايران جدايى ايجاد می می
ام پشت اين  از لحاظ مصلحت مملكت و از لحاظ مصلحت شاه مملكت كه قسم خورده

تريبون بايد از اينجا با صداى رسا بگويم و عرايض من را هم باد بگوش ايشان 
انگيزند كه بين او و ملت جدايى ايجاد  ها وسايلى است كه بر میخواهد رساند كه اين

خواهم كه يك  كنند همان طوری كه بين پدرشان و ملت جدايى ايجاد كردند و من نمی
گويند در راه بهبود مملكت، و در راه اصالح  پادشاه تحصيلكرده و جوانى كه می

ت ايران خيانت بكنند و اين خواهد قدم بردارد يك مشت خائن به او و به مل مملكت می
 - يمين اسفنديارى( طور كم كم مقدمه جدايى و افتراق بين او ملت ايران را فراهم كنند

من دليل دارم اجازه بدهيد توضيح بدهم اين امالك را ) دهيد؟ آقا نسبت خيانت چرا مى
خواهيد قيصريه را آتش بزنيد  خواهيد واگذار كنيد و براى يك دستمال می چرا می

 )بگذاريد حرفشان را بزنند و جوابشان را من بدهم - يمين اسفنديارى(
 .آقا رأى ندهيد تا اعاده شود مذاكرات آقاى سزاوار - رئيس
   ً                                                                   اوال  بنده نظرم اين است كه اگر موافق و مخالف تمام مطالب خودشان را اينجا  - مخبر
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وارد نيست در در مجلس توضيح بدهند همه آقايان متذكر خواهند شد كه هيچ اشكالى 
اين قانون و اين قانون را بنده در دوره سيزدهم خودم در مجلس شورای ملى بودم و 
در كميسيون دادگسترى بودم و قانون امالك واگذارى را خدا رحمتش كند مرحوم 

هايى كه در مجلس بود آن قانون امالك واگذارى را كه در آن  بندی آهى را با يك دسته
كه اگر اين امالكی كه متعلق به شاه سابق بوده است شاه سابق تاريخ منطقش اين بود 

رفت كه در بعضى جاها از  واگذار كرده بود به اعليحضرت فعلى اگر توهم اين می
طرف رؤساى امالك اجحاف و تعدى و تجاوزى نسبت به حقوق اشخاص باشد 

د نسبت به قانونى وضع شد كه به موجب آن در يك مدتى آنهايی كه حق و ادعايى دارن
راجع به همين  - مكى(توانند به دادگاه مراجعه كنند                 ً               آن امالك مستقيما  يا با واسطه می

گذرد و بنده خودم  سال می ٨اجازه بفرماييد، از آن تاريخ تا امروز ) هم عرضى دارم
كه وكيل دادگسترى هستم و در دعواهاى دادگسترى وارد هستم در اين مدت آنچه را 

استفاده شد از  شوم كه چقدر سوء د يا فرضى بوده حاال بنده وارد نمیكه تصور بفرمايي
ها مراجعه كردند و يك  اين قانون و چه اشخاصى با چه وسايلى و چند قسمتى به دادگاه

قسمت احكامش را به عناوين مختلف صادر كردند اگر فرض حقى براى كسى بود 
اد كرده و اگر هم فرض كنيم يك در اين مدت به دادگاه مراجعه كرده و حقش را استرد

حقى و ادعايى براى يك كسى باقى باشد آن هم در جريان دادرسى است از اين وضع 
مستثنى شده است يعنى آن هم جزء اين قسمت واگذارى نيست نبايد اين را كه هر 

اند و يك  چقدر شبهه را قوى بگيريم اعليحضرت فقيد يك قسمت اين امالك كه خريده
اند و آنچه كه باقى هست آنها است كه در مقابل  مقابل اين امالك پرداخته پولى كه در

مستقيم يا از آن طرق و اسباب  اند يا مستقيم و يا غير اى نبوده و نتوانسته او هيچ شبهه
آقايان توجه بكنند و هر يك . اند راجع به آن قسمت اظهار نظرى كنند كارى كه داشته

اجازه بدهيد تا  - مكى(بگويند نسبت به فالن مورد اعتراضى دارند در مورد خودش 
بله بله بگوييد نسبت به مواردش بگوييد تا بشود نسبت به مواردش دفاع ) عرض كنم

كرد بنابراين اين اليحه با اين منظورى كه تنظيم شده آن هم به منظورى كه تازه اين 
زمان شاهنشاهى اند اعليحضرت همايونى وقف بكنند و آن را هم سا امالك را آمده
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گويم چون بنده  بايستى اينجا می اداره كند سازمان خدمات شاهنشاهى بنده بدون رودر
.) اند همه كرده - دكتر طبا(ام  ام استفاده كرده شخصى هستم كه در حوزه انتخابيه

                                                           ً              نوبران يك جايى است كه در سال يك قرص كنينى باور بفرماييد اصال  دوا و طبيب و 
ماه است آنجا يك درمانگاه پيدا شده  ١٨صفحه پيدا نشده آالن مدت پزشك هيچ در آن 

بينم يك دكتر آلمانى هم دارد و از همين مؤسسه آالن سه چهار هزار تومان  بنده مى
گذار باشيم و نسبت به  بايستى كه ما بيش از اين حق كنند می دارند ماهى آنجا خرج می

المنفعه داشته باشيم به  ا يك مؤسسات عاميك چنين موارد بايد بيشتر شكر گذاشت اگر م
نظر بنده اگر هزار تومان بگيرند پانصد تومانش را بخورند الاقل پانصد تومانش را 

مورد است براى اين كه الاقل  خرج مردم بكنند باز هم صحيح است و بجا است و بی
در  - بادكتر ط(اند  ثلثش را مردم استفاده كرده. اند نصفش را مردم استفاده كرده

حاال بنده عرض كردم، حرف اين بود كه ) كنند اش را مردم استفاده می سازمان همه
در هر موردى باشد حاال سازمان شاهنشاهى گذشته از اين كه در تحت رياست 
شخص اعليحضرت همايونى است كه همه چيزشان را فداى رفاهيت و آسايش 

هستند هم از اشخاص  كنند عده اى كه در سازمان مشغول عمومى كرده و می
اى هم از نمايندگان محترم مجلس شورای ملى است كه  برجسته و يك قسمت يك عده

به نظر . تواند ايراد و اعتراضى بكند از اشخاصى هستند كه در اطراف آنها كسى نمی
بنده هيچ ايراد و اشكالى بر اين قانون وارد نيست و بنده معتقدم اگر آقايان ايراد و 

ً                                      رند صريحا  نسبت به فالن موضوع و فالن موضوع بگويند اعتراضى دا  - مكى(         
و اين امالكى كه االن می گويند مال اشخاص است بگويند ) گوييم اجازه بدهيد ما می

شود اگر اشخاصى يك چنين نسبت به  به صرف گفتن اين كه مال اشخاص است نمی
د ولى تا به حال كسى به آنها اند تا به حال به دادگاه مراجعه كرده بودن اين امالك داشته

 .اند اند كشته شده اند مكى آنها نبوده نكرده  حقى نداشته است و تا به حال هم مراجعه
اكثر (شود بپيشنهاد آقاى دكتر طبا آقايانى كه موافقند قيام كنند  رأى گرفته می - رئيس

 )به شرح زير قرائت شد(شود  پيشنهادات قرائت می. تصويب شد) برخاستند
نمايم كه تبصره ذيل به ماده واحده  ياست محترم مجلس شورای ملى پيشنهاد میر
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 :هوتى ال. امالك واگذارى اضافه شود
امالكى را كه اشخاص در مقابل بدهى خود و يا مورث آنان به موجب سند  - تبصره

يى به نحوى از انحاء برگذار نموده و سپس به  رسمى به ديگرى و يا مؤسسه
منتقل شده باشد مشمول امالك واگذارى نبوده و از اين تاريخ اين اعليحضرت فقيد 

هاى امالك واگذارى بالاثر و اگر مدعى راه قانونى ديگرى  قبيل دعاوى در دادگاه
 .تواند به دادگاه عمومى مراجعه نمايد براى اقامه دعوى داشته باشد می

 .آقاى الهوتى - رئيس
ورای ملى در حدود دو سال است كه بنده به آقايان نمايندگان محترم مجلس ش - الهوتى

ای است كه پشت اين تريبون  سمت نمايندگى مشغول انجام وظيفه هستم اين اولين دفعه
خواهم يك مطالبى را به عرض مجلس برسانم با اين كه هزاران مطلب و  ام و می آمده

مام اينها تقاضا از طرف اهالى حوزه انتخابيه اينجانب به اينجانب مراجعه شده و ت
يى كه در استخدام دولت داشته و  هاى اين كشور بوده و باسابقه مربوط به وزارتخانه

دارم براى انجام آن كارها به مقامات مربوطه مراجعه و اعم از اين كه نسبت بآن 
مطالب ترتيب اثر داده يا ندادند مقتضى نديدم به اظهار آن مطالب وقت مجلس را 

كر شايد در نظر نمايندگان محترم و عموم ملت ايران يك بگيرم روى آن فلسفه و ف
ام و اين عمل هم براى بنده گوارا بود زيرا  نماينده ساكت و محجوب به شمار رفته

دانستم براى ابراز مطالب خصوصى كه هر يك مرجع  وظيفه نمايندگى خود نمی
وم رسانم مرح خاصى دارد وقت مجلس را بگيرم ولى در اين موقع به عرض می

يى بود و اگر بخواهيم خدمات او را احصاء كنيم هم  رضاشاه كبير يك شخص نابغه
وقت كافى نيست و هم توضيح واضحات است و تمام نمايندگان محترم و تمام ملت 

اند و چه حقى به گردن ملت  دانند كه ايشان چه خدماتى در اين مملكت كرده ايران می
ها خيال بكنند كه  مت هم وارد بشوم شايد بعضیخواهم در اين قس ايران دارند من نمی

كنم ولى يك موضوعى  كنم از اين جهت مطالب را باز كوتاه می گويى می من تملق
است كه موجب شده يعنى براى بنده وظيفه است كه هر وقتى كه ببينم شئون يك 

توانم  خواهند مورد ملعبه قرار دهند آن وقت بنده نمی خدمتگذار بزرگى را می
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دهم هيچ وقت بنده فراموش  ددارى كنم و بدون اختيار بنده وظيفه خودم را انجام میخو
كنم در قزوين كه در زمان زمامدارى آقاى صدراالشراف بود بنده مأمور قزوين  نمی

بودم آن متجاسرين و همدستان متجاسرين آن موقع قدرت داشتند و تمام شئون و نفوذ 
سى جرأت نداشت در مقابل آنها عرض اندام بكند آنها                             ً  قزوين در دست آنها بود و ابدا  ك

يك متينگى داشتند و نسبت به اعليحضرت فقيد جسارت كردند و از آن دقيقه با تمام 
خواهم  اى كه بود بنده قيام كردم و با عموم رفقا خدماتى كردم آن را هم نمی مخاطره

يادم نبود و يك جمله                                                      ً اينجا صحبت كنم شايد اينجا حمل بر خودستايى بشود مخصوصا  
ها نسبت ببنده يك چيزهايى گفتند كه  كوچكى را هم در موقع مجلس مؤسسان بعضى

السلطنه را نسبت به  هللا من قوام فالنى نسبت به قوام السلطنه ابراز نموده است گفتم و
عملياتى كه وارد بودم بزرگترين خدمتگذار خاندان سلطنتى پهلوى و مملكت ايران 

                                           ّ                 كنون هم خالف آن براى بنده ثابت نشده است و اال  ما در اينجا قسم  تادانم و  می
ايم كه نسبت به مملكت و نسبت به خدمتگذاران مملكت خدمت كنيم بنده بنوبه  خورده

ام مزاحم  كنم و اما حاال كه آمده كنم و غير اين هم عرض نمی خود خوددارى نمی
كه گذشت براى اين نبود كه امالك حقه ام اين است كه اين قانون امالك واگذارى  شده

                          ً     يى از مأمورين امالك كه ابدا  روح  شاه را هم بدهند به مردم بلكه براى اين بود كه عده
شاه فقيد خبر نداشت نسبت به يك عده بيچارگان شايد تعدى كرده بودند و آن موقع هم 

خودشان را به يك عمالى بودند و شايد به نظر بنده خائن بودند و نگذاشتند عرايض 
عرض پادشاه خودشان برساند روى اين اصل امالك يك عده خرده مالك و افراد 
كوچكى تصرف شده باشد ولى يك امالكى كه مال خودشان هست االن نسبت به اين 

پارچه آبادى  ۶٠٠پيشنهادى كه كردم اينجا مدارك هست مداركى است كه در حدود 
                                      ً واگذار شد بانك هم تقاضاى ثبت كرد، بعدا   از بابت قروض مرحوم سپهساالر به بانك

آيا سزاوار است يعنى بايد . آمدند آن را منتقل كردند با سند رسمى به اعليحضرت فقيد
اند براى بردن اين  اين مطلب پوشيده بماند كه اين اشخاصى كه االن چشم طمع دوخته

ند؟ بنده ديگر بيشتر امالك بيايند خودشان را مظلوم قلمداد بكنند و اين امالك را ببر
يى است در آن موقع بانك صادر كرده  شوم اگر الزم باشد اين هم يك اعالميه وارد نمی
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كه در جرايد مهم  ١٣٠٩خوانم در تعقيب اعالن وزارت جليله ماليه مورخه مرداد  می
تهران انتشار يافته بار ديگر به اطالع عموم در مركز و واليات و محاضر شرع و 

وليخان  رساند كه كليه امالك مرحوم دمحم ى و ادارات اجراء عدليه میمحاكم قضاي
خلعتبرى سپهساالر اعظم در شهر تهران و شميران و حومه طهران و قزوين و 
گيالن و طوالش و استراباد و مازندران و محال ثالثه تنكابن و كالرستاق و سيارستاق 

ت خود آن مرحوم به رهن به در زمان حيا  و عراق و قم و راهجرد و زرند و گروس
                                                                        ً    بانك ايران واگذار و مستقر گرديده و در توقيف دولت است كه يك قسمت آن اخيرا  به 
انتقال قطعى به بانك ايران و دولت منتقل و در شرف اتمام و بقيه براى اجراى شرايط 
در رهن و توقيف باقى است و به قسمی كه در اعالن وزارت جليله ماليه اشاره شده 

ل از اعالن رسمى در بانك رهن و رفع توقيف هر معامله و نقل و انتقالى كه خود قب
مرحوم خلعتبرى پس از تاريخ واگذارى امالك به رهن نموده باشد يا ورثه آن مرحوم 

الذكره مقام توقيف برآيد و تأمين مدعا به قرار دهد از درجه اعتبار  از امالك فوق
 .ساقط خواهد بود

يك سندى است كه تصفيه محاسبه در زمان وزارت دارايى جناب عرض كنم اين هم 
زاده كه اينجا رسيدگى شده و حساب آن پرداخت شده و آن هم چون مفصل  آقاى تقى

رسانم كه يك  خوانم آن را و اگر مقبضى باشد در موقعش به عرض می است بنده نمی
اين امالك مشمول توان گفت كه  ر مقابل اين اسناد آيا می همچو اسنادى است و د

         ً          دانم ابدا  اين قسمت                                                   ً        استرداد امالك واگذارى است و بنده كه خودم را تقريبا  قاضى می
اند با  التأسف همين اشخاص آمده دانم ولى مع امالك را مشمول آن امالك واگذارى نمی

ها خودشان را مظلوم  صورت مظلومى در كريدور وزارت دادگسترى در جلو دادگاه
اند آيا سزاوار هست كه يك همچو  گويند اى امان مال ما را برده ند و میكن قلمداد می

وضعيتى در مقابل يك همچو پادشاهى كه امروز همه مفاخر ما در نتيجه زحمات 
اوست از دكترها گرفته از مهندسين گرفته از طبقه روشنفكر كه امروز افتخار ملت 

كبير است و همچنين اين  ايران است همه در نتيجه افكار خوب مرحوم رضا شاه
ها  دولت ٣٢٠آهن آنها را بعد از شهريور  ها و راه ها و عمران و اين جاده قسمت آبادی
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نتوانستند حفظ بكنند معذلك بياييم نسبت به اين شخص اين جور بكنيم، به نظر بنده 
سزاوار نبوده كه نسبت به تمام امالك بگوييم كه تمام امالك مرحوم رضا شاه غصب 

بنده ) حاال چكار بايد كرد؟ - اردالن(ه و هر شخصى هم شايد نسبت به آن ادعا كند بود
ام اين امالك بخصوص آن امالك مخصوص كه مطابق اين اسناد ملك  پيشنهادى كرده

طلق رضا شاه بوده است و شامل آن استرداد امالك واگذارى نبوده آنهايى كه با اشتباه 
اند آن عرضحال كان لم يكن و اگر حقى  ه ى داداند عرضحال بازى آمده كارى و حقه

يمين (براى خودشان قائل هستند بروند در محاكم عادى حق خودشانرا طرح كند 
بنده ديگر عرضى ندارم و ) ام صحيح است بنده هم چنين پيشنهادى كرده - اسفنديارى

 .اگر الزم شد توضيحاتى بعد خواهم داد
 - الهوتى فرمودند خوب شد بنده را يادآورى شداى كه آقاى  اين اشاره - وزير دارايى

اى فرمودند به  اى هم آقاى مكى فرمودند و بنده جوابى ندادم ايشان اشاره اشاره
ولى خان  ولى خان سپهساالر امالك ورثه مرحوم دمحم جات و امالك دمحم خالصه

هايى كه بنده دارم اين امالك دو قسمت بود يك قسمت  سپهساالر مطابق صورت
وليخان سپهساالر حسابى با وزارت ماليه  الكى است كه همان طوری كه گفتند دمحمام

داشتند از جهت ديوانى كه داشت تا چند سال ماليات اين را حساب كردند باغ فردوس 
تهران و امالك مازندران آنها تمام به بانك كشاورزى منتقل شد و اعليحضرت فقيد 

دعاوى هم داشته باشند ورثه مرحوم  ازبانك كشاورزى خريد يعنى خالصه اگر
سپهساالر، مربوط به بانك كشاورزى است و بايد بروند نسبت به بانك كشاورزى 

اند اقامه دعوى  اقامه دعوى كنند و اين هم جريانش را اگر آقايان مسبوق باشند رفته
د كه اند حال اگر بخواهند بايد دوباره بروند و عرضحال بدهن اند و محكوم هم شده كرده

در تجديد نظر تكليفش معلوم شود ولى اين امالك يك امالك تعويضى نبوده است كه 
از ورثه سپهساالر به اعليحضرت فقيد داده شده باشد بلكه امالكى بوده است كه بانك 
كشاورزى به اعليحضرت فقيد فروخته است راجع به امالك واگذارى هم كه آقاى 

كه در ظرف اين مدت خالصه را اعليحضرت  مكى اشاره كردند اين هم تصور نشود
اند  اند اين طور نبوده است همان طور كه امالك ديگر را خريده از ما مفت گرفته
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اعليحضرت فقيد امالك خالصه مازندران را هم دولت فروخته به ايشان چون اين 
طور كه اشاره كردند آقاى مكى اگر اين امالك برگردد عوض و معوض هر دو 

جاتى                                   ً                        صورتی كه اينطور نيست و بنده صريحا  ميگويم كه تمام آن خالصه برگشته در
                                  ً     كه هست تمام اين امالك خالصه را عينا  پول  هايی كه هست و مطابق صورت و قباله

تفاهمى نشود يك  اند پس راجع به اين قسمت هم براى آقايان سوء اند و قباله گرفته داده
خود امير اسعد و قيم امير اسعد در زمانيكه قسمت ديگر هم از امالك تنكابن است كه 

اسعد تعويض كردند بعد هم آن  امير اسعد محجور بودند خود ايشان، بعد هم ورثه امير
اسعد امالك  را فروختند صحبت امالك تعويضى و اينها نيست آن قسمت ورثه امير

اند و آن وقت بانك كشاورزى فروخته است به  تنكابن را هم خودشان فروخته
اعليحضرت ارتباطى به تعويض ندارد و اگر حقى دارند بايد بانك كشاورزى طرف 

  شوند پس مربوط به امالك واگذارى نيست
                        ً پيشنهاد آقاى الهوتى مجددا  (آقاى رئيس اجازه بفرماييد دو مرتبه قرائت شود  - سزاوار

 )به شرح سابق قرائت شد
 .آقاى سزاوار - رئيس

طرح قانون يا وضع يك قانونى اگر هر كس يك نظر به نظر بنده در موقع  - سزاوار
خاصى يا مورد ابتاليى دارد اين را پا شود در آن قانون وارد كند كه ارتباطى با آن 

ايم ماده واحده كه بقاياى امالكى كه متعلق به  اى آورده اينجا ما يك ماده! ندارد
رت همايون شاهنشاهى كنيم باعليحض                                  ً          اعليحضرت فقيد بوده اينها را مجددا  واگذار می

كنند و به آن صورتى كه در اين قانون نوشته شده است كه           ً             فعلى بعدا  ايشان وقف می
                                                                     ً        اين پيشنهادى كه آقاى الهوتى كردند هيچ ارتباطى با اين موضوع ندارد مضافا  به اين 
كه اين در قانون يك حكم خاصى دارد كه اكر يك كسى آمد كه ملكش را خودش يا 

ديگرى فروخت بعد رفت جاى ديگر معامله كرد اين در حكم جعل مورثش را به 
خواهيد راهى براى اين باز كنيد به نظر  اسناد دولتى است هم كيفر دارد هم اگر می

 .بنده اينجا جايش نيست و ارتباطى ندارد
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 .؟ بنده مخبر كميسيون دارايى هستم...فرماييد آقا اجازه می - اميرتيمور
 .بفرماييد - رئيس

در بياناتى كه نماينده محترم آقاى الهوتى اظهار كردند بنده هم در حسن  - تيمور رامي
در مجلس شوراى  ١٠نيت ايشان هيچ ترديدى نداشتم در تمام مدتى هم كه در دوره 

اند و همه هم نسبت به ايشان كمال احترام  اند جلب احترام كرده ملى انجام وظيفه كرده
وجه ربطى  يشنهادى كه كرده اند اين پيشنهاد به هيچرا دارند ولى راجع به موضوع پ

وقت در مقام قضاوت                           ً                             به اليحه امروز ندارد مضافا  به اين كه مجلس شوراى ملى هيچ
نيست، اين مربوط به كار محكمه است و بايد محكمه تشخيص بدهد كه فالن مورد 

ر يك عرضحال را بپذيرد يا نپذيرد و اگر مجلس شوراى ملى بر فرض بخواهد د
اى اظهار نظر بكند اين بر خالف عدالت است مجلس شوراى ملى كه نمی  چنين مسئله

شود كه متداعيين يعنى طرفين دعوا بايد در  تواند قضاوت كند قضاوت در موقعى می
محكمه باشند و اظهارات هر دو طرف شنيده شود نه اين كه تنها به قاضى بروند اين 

م تنها به قاضى رفتن است اين است كه بنده خواستم با پيشنهاد اگر اينجا قبول شود حك
اطمينانى كه به محاكم قضايى بايد باشد از نماينده محترم تمنى كنم پيشنهاد خودشان را 

 .گذارى خواهد شد مسترد بفرمايند البته در موقع رسيدگى در محاكم قضايى حق
 خواهيد توضيح بدهيد يا پس بگيريد؟ آقاى الهوتى می - رئيس

  دو كلمه عرض مختصرى دارم - هوتىال
ايد رأى گرفته  ديگر توضيحى ندارد خيال كردم براى پس گرفتن بلند شده - رئيس

) اى برخاستند عده(شود به پيشنهاد آقاى الهوتى آقايانى كه موافقند قيام كنند  می
رياست محترم ) به شرح زير قرائت شد(پيشنهاد ديگرى قرائت شود . تصويب نشد

كنم شرح زير به عنوان تبصره به اليحه امالك  راى ملى پيشنهاد میمجلس شو
 :واگذارى اضافه شود

هزار لایر باعليحضرت  ١٠خورده مالكينى كه امالك يا مراتع آنها كمتر از  - تبصره
                                        ً                             فقيد فروخته شده و يا از طرف مأمورين غصبا  تصرف شده و يا جزء امالكى است 

المطالبه  ف كرده وصول بهره آنها موقوفتصر ٢٠كه اشخاصى بعد از شهريور 
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تواند پس ازتصويب اين قانون  اند می باشد وصاحبان آنها دادخواست نداده می
اى به پيوست مدارك خود به وزارت دربارشاهنشاهى يا سازمان  نامه شكايت

شاهنشاهى تقديم دارند كميسيونى كه مركب از سه نفر از طرف اعليحضرت همايونى 
ند در ظرف سه ماه به شكايت و مالكيت اشخاص مزبور رسيدگى نموده شو تعيين می

 .عباس اسالمى - دارند و در صورت حقانيت آنها امالك يا مراتع را مسترد می
 .آقاى اسالمى - رئيس

دقيقه  ۵كنم  اين موضوع كمال اهميت را دارا است بنده از آقايان استدعا می - اسالمى
فرمايند مجرى دارند بنده  هر نوع قضاوتى كه میبه توضيحات بنده گوش بدهند بعد 

اين پيشنهاد را از نظر كمال عالقه كه به شخص شخيص اعليحضرت همايونى و اين 
مملكت داشتم كردم براى اين كه اين پيشنهاد به صالح مملكت و شخص اعليحضرت 

شود  همايونى است بنده مخالف هستم اين امالك به اين ترتيبى كه پيشنهاد شده عملى
حتى بعضى از امالكى بود كه متعلق به شخص اعليحضرت فعلى واليتعهد وقت بوده 
و به اسم ايشان خريدارى شده با مبالغ خيلى حسابى كه خود اعليحضرت همايونى 

سال اداره امالك تصرف كرده بودند و بنده اين قسمت را عرض  ۶متوجه نبودند 
نابراين اعليحضرت همايونى هيچ نظر             ً                          كردم و اخيرا  تحويل و تحول شده است پس ب

شخصى ندارند چنان كه عرض كردم حتى اطالع نداشتند كه ايشان يك همچو ملكى 
دارند و هيچ مربوط به امالك واگذارى نبوده، حتى قبل از اين كه اعليحضرت فقيد 
اعليحضرت بشوند متعلق به ايشان بوده و واگذار كرده بودند به اعليحضرت فعلى با 

قدمه بنده مخالفتى ندارم ولى چون اعليحضرت همايون همه آقايان تصديق اين م
فرمايند كه نسبت به عموم افراد مملكت و ملت رئوف و مهربان هستند و  می

                                        ً فرمايند نسبت به طبقه ضعيف و كارگر مخصوصا         ً                     مخصوصا  در همه بياناتى كه می
اين نظر كردم كه منويات دارند بنده اين پيشنهاد را از  يك توجه مخصوصى مبذول می

                    ً                                                   خيرخواهانه ايشان عمال  صورت خارجى پيدا بكند عرض كنم بنده براى اين كه اين 
امالك نقل و انتقال شده بنده عرض كنم در دو كلمه كه يك عده امالك مال كسانى بود 
كه رفتند ملك خود را فروختند منتهى چون كم فروخته بودند رفتند عرض حال دادند 
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 .است يا اين كه آالن در دادگاه مطرح است مسترد شده
ها، باندها و قضاوتى  جات مسلم بوده يك كمپانی يك قسمت امالكى بوده كه خالصه

دانگى هم آنجا  ۶دانگى اينجا بود يك  ۶يك امالكى بود يك . درباره آنها خواهد كرد
ان توم ٢٠٠تومان  ١٠٠جريب زمينى كه  ۵جريب زمين  ١٠بوده و بين آن دو تا 

ً                             ارزيد مأمورين امالك اينها را غصبا  متصرف شدند براى اين كه امالك  بيشتر نمی                                 
اختصاصى به هم مربوط باشد وقتى كه آن به قانون تصويب شد وزارت دارايى 
بخشنامه كرده به مازندران به آنجاهايی كه امالك بوده كه امالكی كه از هزار تومان 

المطالبه  كانه هم وصول نكنيد به عنوان موقوفكمتر بوده شما دخالت نكنيد بهره مال
داند يعنى بهره مالكانه هم در اين  اين يك تيتر و عنوانى است كه وزارت دارايى هم می

ها وقتى كه  ها نه گردن كلفت ها يعنى دهاتی اند اين بيچاره مدت از آنها نگرفته
اند حاال بنده  دهمتصرف شدند ديگر دادخواست ندادند يعنى فكر عرض حال را هم نكر

نگرانم كه نكند وقتى اداره سازمان شاهنشاهى كه در كمال خيرخواهى است و 
ها  خواهد به مردم خدمت كند از اين طرف مأمورين آنجا، چون تمام اين بدبختی نمی

كنند اينها است كه اينها فردا مزاحم مردم شوند يك  از مأمورين است كه بد عمل می
 ۵٠٠تومان  ٢٠٠تومان  ١٠٠نجا خورده مالك هستند كه عده ديگر مردمى كه اي

تومان فروختند امالكشان را به اعليحضرت فقيد اينها اشخاص  ١٠٠٠تومان تا 
شان زياد است و اعليحضرت همايونى عالقه مخصوص  محتاجى هستند ولى عده

كه نسبت اند بنده پيشنهاد كردم                                      ً             دارند كه به آنها تعدى نشود اينها اصال  عرضحال نداده
به اين قبيل اشخاص خورده مالك جزيى يك كميسيونى در وزارت دربار تشكيل شود 
و به دادگاه و دادگسترى احاله نشود و از اشخاصی كه الزم است يك كميسيونى 
تشكيل شود و هر كه شكايتى دارد بفرستد آن كميسيون تا سازمان خدمات شاهنشاهى 

انداز و  تا اين يك جريب مال تو و به دست رسيدگى كند و ببيند مالك است بگويند
كنم كه اعليحضرت با اين پيشنهادى كه  هاى دادگاه نيندازند بنده خيال می گرفتاری

ام موافق باشند استدعا می كنم كه آقاى وزير دارايى هم و همچنين آقايان نسبت  كرده
دن كلفتى كه دهند الاقل آن اشخاص گر به اين موضوع رأى بدهند و اگر هم رأى نمی
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 .جات را بردند و خوردند يك فكرى بكنيد آمدند آنجا خالصه
 .آقاى رفيع - رئيس

اطالعات بنده راجع به امالك شايد بيشتر از آقايان باشد براى اين  - حاج آقا رضا رفيع
شد من هم هميشه به عرض  كه در زمان شاه فقيد وقتى كه تظلمات مفصلى به بنده می

ده با اين وضعيت موافقم داده بشود به دست اعليحضرت همايونى رساندم، بن ايشان می
به ترتيبى كه وقف كنند براى خاطر اين كه هيچ دادرسى در ماليه، در دادگسترى در 

اندازه  اين مدت نبوده همين طور كه ايشان اشاره كردند نسبت به اشخاص ضعيف بى
ده موافقم كه رأى داده بشود رسند بن ظلم شد و در آن وقت هم نرسيدند و حاال هم نمی

اين امالك داده بشود به دست اعليحضرت همايونى براى اين كه فقط به مجرد اين كه 
                     ً                                                    به ايشان فرض شود فورا  خواهند داد اين كه من موافقت كردم به اين جهت بود كه 
باشخاص ضعيف يك كمكى شده باشد شما هم موافقت كنيد آقا قبول نكند بنده يقين دارم 

مجرد اين كه اشخاص صورتش داد شد كه حسن على جعفر و اشخاص معينى به 
خواهيد  تظلم كردند يعنى اظهار كردند توجه خواهد فرمود فقط راجع به چيزى اگر می

جهت آمدند و گردن كلفتى كردند كه در مملكت  بفرماييد راجع بآن اشخاصى كه بى
راجع به ) صحيح است(كنند آنچه را كه نبايد بكنند كردند براى آنها دلسوزى ن

دهم براى شما كه هر كدام از آنهايى كه حق  اشخاص ضعيف بنده خودم ضمانت می
ای است راجع به سازمان، راجع به شخص  داشته باشد داده بشود اين يك مسئله

اعليحضرت همايونى راجع به واالحضرت اشرف هيچ كس انكار ندارد كه اگر يك 
شاهى خودشان را بخواهند داخل سازمان بكنند و يك اشخاصى به نام سازمان شاهن

عملياتى بكنند مربوط به سازمان نيست مربوط به خود آنهاست آنها بدنام هستند، آن 
اشخاص تقوى پيدا بكنند همه مردم همان اعتقادى را كه به رئيسشان دارند به آنها هم 

 .داشت
 .تيمور بفرماييد آقاى امير - رئيس

 .خواهم پس بگيريم كلمه عرض می بنده با دو - اسالمى
 .بفرماييد - رئيس
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دانم  بنده چون كمال اطمينان و اعتقاد را به فرمايشات آقاى رفيع دارم و می - اسالمى
خواهى حقايق را به عرض  كه ايشان تنها كسى بودند كه هميشه به نام خير

ستدعا رسانند بنده ا                    ً                              اعليحضرت فقيد و فعال  هم به عرض اعليحضرت همايونى می
                                   ً                                         دارم همان طور كه ايشان فرمودند شخصا  توجه بفرمايند راجع به خورده مالكين بنده 

 .دارم پيشنهادم را مسترد می
رياست ) به شرح ذيل قرائت شد. (شود پيشنهاد ديگر آقاى اسالمى قرائت می - رئيس

 كنم شرح زير به عنوان تبصره به اليحه امالك محترم مجلس شورای ملى پيشنهاد می
 .واگذارى اضافه شود

هاى روستايى پس از تصويب اين  براى جلوگيرى از خرابى و از بين رفتن خانه
نفر كه به انتخاب وزارت دربار شاهنشاهى تعيين  ٣قانون كميسيونى مركب از 

هاى روستايى مزبور رسيدگى نموده و پس از رسيدگى طبق  شوند به مالكيت خانه می
 .نمايند هاى مزبور واگذار می ابق آنان را به روستايیروح قانون امالك واگذارى س

 بفرماييد. شود آقاى اسالمى به اين پيشنهاد رأى گرفته نمی - رئيس
اند دو تا اطاق است  اند مالحظه فرموده عرض كنم آقايان بابلسر تشريف برده - اسالمى

يا ساخته شد كه قديمى بوده بعد دود تا پالژ يا بيشتر ايجاد شد، بعد كه پالژ دم در
ها را خراب كرد اداره امالك از آن مصالح  هاى جديدى احداث شد آن خانه جاده
و  ٢١هاى روستايى در قانون  هايى ساخت و تحوبل روستاييان داد راجع به خانه خانه
              ً                                                      در آنجا مخصوصا  متذكر شده است كه اينها مال روستاييان است منتهى وزارت  ٢٢

كنم ولى  شود بنده استرداد می آن موضوع می  ول همدارايى توجه نكرده چون مشم
                                    ً         ها بايد داده بشود به اشخاصى كه سابقا  در آنجا  مطابق روح آن قانون به اين روستايی

كند  كند و نه به اشخاص واگذار می اند داده شود نه دولت خودش تعمير می منزل داشته
 .كه آنها خودشان تعمير كنند

ديوانى و آقاى قباديان كه هر  است از طرف آقاى صاحبدو پيشنهادى رسيده  - رئيس
رياست ) ديوان به شرح زير قرائت شد پيشنهاد آقاى صاحب(شود  دو قرائت می

 :كنم ماده واحده به طريق ذيل اصالح شود پيشنهاد می: محترم مجلس شورای ملى
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ن امالك و مستغالت اعليحضرت رضا شاه كبير فقيد كه مطابق فرما - ماده واحده
به استثناء اراضى (به دولت واگذار شده بود  ١٣٢٠شهريور ماه  ٢٠همايونى مورخه 

ی توابع آنها و همچنين امالك و  ها كه در آنها كارخانه تأسيس شده نو ابنيه و ساختمان
هاى مربوط به استناد قانون امالك واگذارى  مستغالت كه به موجب حكم دادگاه

                  ً از اين تاريخ مجددا  ) خته شده و يا منبعد بشودملك اشخاص شنا ١٣٢١مصوب خرداد 
گردد اين واگذارى در مورد امالك و  می رضا شاه پهلوى بر به ملكيت اعليحضرت دمحم

                                                     ً                مستغالتى كه تا اين تاريخ ملك قطعى دولت شناخته شده فورا  و در مورد بقيه 
هر يك از  هاى مربوط بر له دولت نسبت به بالفاصله پس از صدور حكم قطعى دادگاه

هايى كه مورد استفاده قطعى  براى استفاده مجانى از ابنيه. آنها انجام خواهد گرفت
ادارات دولتى است ترتيب خاصى بين نماينده صاحب اختيار از طرف اعليحضرت 

 .رضا شاه پهلوى و ادارات دولتى داده خواهد شد همايون دمحم
 فرماييد؟ اجازه می - ديوانى صاحب

به شرح . (پيشنهاد ديگرى كه مشابه اين پيشنهاد هست قرائت بشود صبر كنيد - رئيس
كنم كلمه وقف حذف شود نوشته شود امالك  اينجانب پيشنهاد می) ذيل قرائت شد

             ً                                                       واگذارى مجددا  به شخص اعليحضرت همايونى واگذار شود و هر طور كه خودشان 
 .نندصالح بدانند بهره امالك مذكور را به مصرف خيريه و غيره برسا

اين دو پيشنهاد وارد نيست براى اين كه تمايل اعليحضرت همين است كه اين  - رئيس
 .امالك وقف بشود و از مطامع اشخاص و دستبرد حوادث مصون بماند

اجازه بفرماييد بنده توضيح بدهم اين اليحه مربوط به امالك خود بنده است  - قباديان
رأى . اجازه بدهيد توضيح بدهم خواهم به شاه بدهم من خودم مال خودم را می

    .گيريد بنده توضيح خودم را عرض كنم گيريد يا نمی می
 .شود خيلى خوب بفرماييد ولى به اين پيشنهاد رأى گرفته نمی - رئيس
دقيقه توجه به عرايض بنده بفرمايند زياد هم  ۵كنم آقايان به اندازه  خواهش می - قباديان

خواهم مطالبى بر عليه اين اليحه تقديمى دولت عرض  گيرم و نمی وقت آقايان را نمی
اند روز اولى كه اليحه امالك واگذارى به مجلس  كرده باشم همه آقايان شايد شنيده
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نويسى نكردم زيرا  تقديم شد بنده به كلى سكوت كردم و جزء مخالف و موافق هم اسم
ردى خيرخواه بنده به شخص اعليحضرت همايونى هميشه معتقد هستم و ايشان را م

گذشته از مقام سلطنت و موقعيت خاصى كه در دل ملت ايران دارند من شاه را به 
دانم و حاضر هستم تمام هستى خود را در راه ايشان صرف كنم  منزله پدر خود می

                                                                ً زيرا شايسته اين هست و ملت ايران به طريق خوبى شخص اعلحضرت را كامال  
نقد و جنس هر چه داشت همه را صرف  شناخته است، تمامى هستى و امالك از

امورات خيريه كرد، بنابراين چون ديگران هم توضييح دارند بنده راجع به اين قسمت 
يكى اين كه اين اليحه كه . كنم چيزى عرض نمی كنم فقط دو مطلب را بنده عرض می

از طرف جناب آقاى وزير دارايى و جناب آقاى . دولت آورده و تقديم به مجلس كرد
سال يك عده از مباشرين  ٢٠اعد، البته اليحه بسيار مفيدى است زيرا در ظرف س

اعليحضرت فقيد شايد به يك ليت لعله زندگى و هستى مردم را به باد فنا دادند واز راه 
ها بزرگى براى پادشاه فقيد كردند خدا شاهد است  و ناحيه مأمورين توليد يك نگرانی
گرفتند بنده اطالع دارم  ه رايگان در دست مردم میاغلب اوقات كه امالك مردم را ب

كه تقصير شخص اعليحضرت فقيد نبود بلكه تقصير مأمورينى بود كه در محل اين 
ام هم تبعيد شد به  ها در زندان زندگى كردم و خانواده دادند بنده مدت اعمال را انجام می

نده به بنده خراسان قسمتى از امالك بجنورد و سرخس عوض امالك واگذارى ب
تيمور مطلع هستند و  بعد از چهار سال شايد جناب آقاى امير) صحيح است(واگذار شد 

جناب آقاى دكتر اقبال وزير محترم كشور هم ممكن است اطالع داشته باشد چون 
ايشان هم مدتى در خراسان بودند جناب آقاى وزير دارايى هم قبل از اين كه وزير 

ك ما مستحضرند همان موقع بعد از چهار سال امالك دارايى بشوند از قضيه امال
بجنورد ما را تصرف كردند يعنى پادشاه سابق تصرف كرد و دوباره خانواده بنده را 

ها در قسمت جنوب فراشبند و در قسمت  فرستادند به قسمت جنوب قسمت قشقايی
خوانين  ١٣٢٠ گذار كردند در واقعه شهريور آباد چند آبادى چند آبادى به ما وا فيروز

قشقايى كه برگشت كردند امالك خودشان را تصرف كردند و اين امالكى هم كه از 
طرف دولت به بنده واگذار شده بود اين امالك را هم بردند، امالك بنده و خانواده بنده 
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هم در تصرف دولت ماند ديگران امالكى را كه دولت عوضى بهشان واگذار كرده 
الكى را كه دولت از آنها گرفته بود آنها را هم تصرف كردند بود بردند و گرفته و ام

گويم  و هزار نوع انقالب و حوادث در اين كشور رخ داد و اقداماتى كردند بنده نمی
شايد حق داشتند چون امالك شخصيشان بوده است ازشان گرفتند بودند صدها سال در 

خودشان تصرف كرده اند اند امالك  تصرف خودشان و آبا اجدادشان بوده است رفته
سال سابقه داشتم در داشتن اين  ۵٠٠ولى امالكيكه بنده داشتم و اين حق را داشتم 

امالك و ايلى مثل كلهر كه دويست هزار نفر جمعيت دارد روى همين امالك زندگانى 
اند معهذا بنده مطيع قانون و مقررات كشور بودم در مقابل همان كردستانى كه  كرده

كرد آن اتحاديه قوى را من در غرب بر عليه آنها تشكيل دادم  الل میادعاى استق
) آقا كردستان نمی كرد تقاضاى چند نفر خائن بود كردستان خودش نكرد - صفوى(
بنده ) آقاى قباديان فرمايش خودتان را اصالح كنيد) كردستان را نفرماييد - اردالن(

حرف ميزدى بنده آنجا رفتم سى                          ً                   خودم آقاى اردالن رفتم عمال  ثابت كردم تو اينجا
آييد اينجا پشت تريبون يك حرفى ميزنى البته  هزار نفر را تجهيز كردم جنابعالى می

بنده كرد هستم ولى يك كردى كه هميشه ايران را دوست داشته و كرد را خالصترين 
خالصه بنده با اين كه قدرت داشتم معهذا نسبت به يك ) احسنت(دانم  نژاد ايرانى می

نفر از مأمورين وزارت دارايى كه در اداره امالك بودند تخطى نكردم و يك نفر را 
پارچه امالك و  ٢١۵ساله خودم نفرستادم د رحدود  ۵٠٠بر امالك آباء و اجدادى 

هاى ما را در زمان پادشاه فقيد بردند و ديگر اين كه مأمورين به عناوين مختلف  آبادى
رسانيدند و باالخره هم اين  عرض اعليحضرت می هايى به هايى گزارش پورت يك را

امالك در تصرف دولت در تصرف اداره امالك واگذارى در آمد شكايات ما در 
ها بدوى از طرف خورده مالكين پسرهاى مرحوم والى پشت كوه كه آنها هم  دادگاه

داراى يك قسمت از امالك بودند مطرح شد و حكم به نفع ما داد شد يك قسمت هم 
                             ً                                       يد نظر خواسته شده است كه بعدا  به دادگاه تجديد نظر واگذار شده و هنوز تجد

پارچه آبادى ما را در اين موقعى كه اين  ٩۵     ً اخيرا  . مراحلش را طى نكرده است
نظر با اين كه حكم  اليحه را جنابعالى تقديم كرديد به مجلس شوراى ملى دادگاه تجدی
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ن زد و بر عليه ما حكم داد صد و پنج پارچه را بر له ما صادر كرده بود حكم را به م
جات دولتى داد در صورتی كه بنده در آنجا  آبادى در ايوان و سومار را به اسم خالصه

ما دو . جات نداشته و ندارند استدالل كرده بودم كه دولت در ايوان و سومار خالصه
م مدرك داريم يكى در دوره نادر شاه است يك دفتر مخصوصى است كه تما

جات دولتى در آنجا قيد شده است و يكى هم در دوره ناصرالدين شاه شما به  خالصه
اين دو دفتر مراجعه كنيد ببينيد كه اسمى از ايوان و سومار به عنوان خالصه در آنجا 

كنم دادخواست خودم را  ام كه استرداد می اگر ذكر شده بنده چندين دفعه گفته. ذكر شده
خالف قولت با من  اى ندارم زيرا بر وزير دارايى هيچ گله و از جنابعالى هم آقاى

رفتار كردى يادت هست كه در آنجا كه خدمتت رسيدم و با حضرتعالى درد دل 
گفتيد كه اين يك وزير دارايى مقتدر با  كردم راجع به زندگانى گسيخته يك ايل و می می

ايد و اليحه امالك  خواهد متأسفانه دولت آقاى ساعد و جنابعالى آمده انصافى می
ايد بنده آقا معتقد نيستم كه اينها را وقف كنيد براى اين  واگذارى را تقديم مجلس كرده

خواهيد  رود اين امالك مال مردم است شما می كه وقف كه شد حق مردم از بين می
اى مثل امالك  اين را به وقف بدهيد من موافق با اين سازمان نيستم كه يك عده

ها را بخورند و بچاپند ولى معتقد به شخص اعليحضرت همايونى هستم و واگذارى اين
گويم بنده حاضر هستم تمام هستى و دارايى خودم را به شخص  صريح و ساده می

آيد پادشاه مملكت است  اعليحضرت همايونى واگذار كنم و اگر گرسنه ماندم عارم نمی
من كمك كنيد شاه كنم كه زندگى من مختل است به  روم حضورش عرض می می

كند براى سرفرازى است  مملكت هم از مال خودم و يا از مال خودش به من كمك می
ولى سازمان ديگر ممكن است كه مال من و دويست هزار جمعيت كلهر را بگيرد و 
حقوق را به من بدهد بنابراين بنده پيشنهاد كردم كه وقف حذف بشود، شما كه 

ايد  به اين پيشنهاد ندهيد حق مسلم مرا از من سلب كردهنمايندگان ملت هستيد اگر رأى 
ايد در واقع  ايد و خواسته و يك توهين خيلى بزرگى هم به پادشاه خيرخواه خودتان كرده

 .مال مردم را به زور به وقف بدهيد
 .آقا بنده مخالفم - دهقان
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ورى و  پيشه آنچه را هم كه بنده گفتم مربوط به كردستان نبود مربوط بود به - قباديان
 )احسنت(            ّ                                            اتباع و و اال  هيچ كردى جز استقالل ايران منظور ديگرى ندارد 

 .اجاره بدهيد كه مخالف هم نظرش را بدهد ولى رأى نگيريد - دهقان
خواهيد بدهيد به  گيريم ديگر توضيحى ندارد چه توضيحى می وقتى رأى نمی - رئيس

به (شود  مين اسفنديارى قرائت میشود؟ پيشنهاد آقاى ي پيشنهادى كه رأى گرفته نمی
ها به ملك  پيشنهاد ميكنم امالكى كه طبق احكام قطعى دادگاه) شرح زير قرائت شد

التفاوتى كه  اشخاص واگذار شده بايد به قيمت تاريخ تحويل ارزيابى شود و ما به
 ...اند به اضافه اجرت اعليحضرت فقيد پرداخته

 .اسفنديارى آقاى يمين - رئيس
ام اجازه بفرماييد انسان آقا اگر بخواهد اينجا   اين را بنده اصالح كرده - فنديارىاس يمين

يك مطلبى را بگويد بايد شبيخون بزند تا اين كه موفق بشود كه اسمش را بنويسد و بعد 
آمديم اينجا و متأسفانه نتوانستيم آقاى  ٧يك مطلبى را اظهار بكند ما امروز ساعت 

ى اين كه يك توضيحاتى راجع به اين قسمت امالك داده باشيم امامى را قانع كنيم برا
كه هم مفيد به حال سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى باشد و هم اين كه خوب براى 

كنند به اين كه يك امالكى را از مال  آقاى مكى روشن شود كه آقاى مكى اظهار می
د نيست امالك پول داده شده گوين اند اين طور هم باين سادگى كه ايشان می مردم گرفته

و خريدارى شده و اين امالك ترقى كرده و بعد هم به موجب يك احكامى يك اشخاص 
قلدرى يك اشخاص گردن كلفتى يك اشخاص قوى كه همه جور براى آنها وسيله 
فراهم بوده است از اين امالك استفاده كردند و اين امالك را هم بر امالك ديگرشان 

كس  دهند به مردم نه به خزينه دولت و نه به هيچ   ً          دا  نم پس نمیگذاشته اند و اب
بنده كه اهل  - سزاوار(وكيل دادگسترى  - نه به آقاى سزاوار) نه به ما - سزاوار(

ايشان يك حرفى زدند  - سزاوار(گذاريد حرفم را بزنم  آقا چرا نمی) مازندران نيستم
واهم و از شما هم خواهش خ بسيار خوب از ايشان معذرت می) بنده نقل قول كردم

كنم ببخشيد عرض كنم ضعفا و فقرا و بدبختانى كه نه از جايى اطالع دارند و نه  می
اى براى آنها فراهم بوده حق  اند ونه قانون اطالعى دارند نه وسيله اين كه پولى داشته
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رحوم آنها داده نشده ولى آقايان اميراسعد و سردار اقتدار دو اوالد بالفصل سپهساالر م
كه خدمات سپهساالر چه اجتماعى چه سياسى و چه ملى در ايران هيچ وقت فراموش 

 ٢۵٠اش هميشه به روى همه باز بوده اين آقايان  و در خانه) صحيح است(شود  نمی
اى يك دينار خرج بكنند                        ً                                 پارچه ملك دارند و ابدا  هم حاضر نيستند كه براى هيچ مؤسسه

ايد و بنده  ك همين آقايانی كه جنابعالى شكلشان را نديدهپارچه مل ٢۵٠اينها متجاوز از 
هم بهر دوشان اخالص دارم و هيچ غرضى هم ندارم ولى بدبختانه طورى سوء 

كنند از اين وضعيت  كنند از اين وضعيت كه هيچ در نظر ندارند استفاده می استفاده می
باشند و اينها همين  كه هيچ در نظر ندارند دراين سيستمى كه دارند يك تعديلى كرده

گذارند و حتى اوالد خودشان هم كه االن به وضع بدى  ها را روی هم می طور ملك
كنند  كنند و شايد در نهايت فشار و زحمت هستند به آنها هم مساعدتى نمی زندگى می

ام به اين ترتيب پيشنهاد  حاال بنده اين پيشنهاد را كه اينجا تقديم كردم اصالح كرده
 .ين تبصره به ماده واحده اضافه شودكنم ا می

امالكى كه طبق احكام قطعى دادگاه به ملك اشخاص واگذار شده است به قيمت تاريخ 
التفاوت قيمت خريد و ارزيابى تشخيص و نصف اين مبلغ  تحويل ارزيابى شود و مابه

در مدت سه سال به صندوق سازمان شاهنشاهى اين مبلغ در مدت سه سال به 
اين آقايان مفت اين امالك را . مان شاهنشاهى خدمات اجتماعى تأديه شودصندوق ساز

كردند به اين كه رضا شاه مال ما را برد همين  اين اشخاصى كه فرياد می. بردند
هايى كه هيچ قيمت نداشت و اين امالك  اشخاص در سايه همان رضا شاه استفاده ملك

اين امالك را به ثمن بخسى از دست  هاى زيادى رسيد و اينها به اين ترتيب به قيمت
اى كمك بكنند و به  صدد اين نيستند كه به مؤسسه آوردند و امروز هم هيچ در دولت در

بينيم كه مثل آقاى نمازى و  اى چيزى بدهند در صورتی كه االن در شيراز مى  خيريه
و اين  كنند كنند و اين همه بشيراز خدمت می آقاى فاطمى شيرازى اين همه مخارج می

آقايان از اين امالكى كه به اين قيمت با نهايت سهولت بردند هيچ كمكى و مساعدتى 
اسعد و سردار اقتدار و  عرض كردم امير) اسم ببريد - جمعى از نمايندگان(شود  نمی

كنم كه آقاى وزير دارايى و آقاى مخبر  اعوان و انصارشان، حاال بنده تمنى می
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د موافقت بفرمايند كه هم بآنها تحميلى نشده و هم از كميسيون نسبت به اين پيشنها
اند يك مساعدت و  آورده طرف ديگر اين امالكی كه به اين صورت از چنگ دولت در

هايش براى همه روشن است و  كمكى هم به اين سازمان شاهنشاهى كه خدمات و كمك
ايى كه در همه آنهايى كه تماس دارند با سازمان خدمات اجتماعى شاهنشاهى و آنه

  دانندكه اين سازمان وجودش  بينند و اطالع و بصيرت دارند می هاى خودشان مى محل
  

تواند خدمتى به اين كشور كرده  العاده نافع است و از هر جهت می در كشور فوق
 .باشد

 .آقاى سزاوار - رئيس
 ...بنده راجع به اين موضوع امالك واگذارى - مخبر

....  
بعضى (بپيشنهاد آقاى اسالمى آقايانى كه موافقند قيام كنند  شود رأى گرفته می - رئيس

زاده  پيشنهاد آقاى حائرى. (شود پيشنهاد ديگرى قرائت می. قابل توجه نشد) برخاستند
 .نمايم ماده واحده به طريق زير اصالح شود پيشنهاد می) به شرح زير قرائت شد

است اعم از خالصه قديم يا  كليه امالك و مستغالتى كه در تصرف دولت - ماده واحده
امالك واگذارى و از نظر حاكميت مورد حاجت نباشد بين كسانى كه داوطلب اداره و 

 شود آباده باشند تقسيم می
اين توضيح ندارد اين خوب است كه بين بنده و عموم آقايان نمايندگان تقسيم  - رئيس

 .شود بنده هم مدعى آبادى هستم
 زه بفرماييدتوضيح دارد اجا - زاده حائرى
به شرح  ١٢٠ماده . (نامه قرائت شود توضيحى ندارد اجازه بفرماييد ماده آئين - رئيس

 )زير قرائت شد
نمايندگان حق دارند نسبت به هر يك از موارد اصالحاتى پيشنهاد نمايند  - ١٢٠ماده 

                               ً                                       مشروط بر اين كه آن پيشنهاد كامال  مربوط به موضوع اليحه باشد كليه اصالحاتى 
اى را  شود بايد كتبى باشد و ماده از طرف يك يا چند نفر از نمايندگان پيشنهاد میكه 
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كه اصالح پيشنهادى مربوط به آن است تصريح نمايند به اصالحاتى كه به تشخيص 
شود و به قرائت آن اكتفا  رئيس مجلس خارج از موضوع است ترتيب اثر داده نمی

 .شود می
جات را بدهند به مردم اين ربطى به اين  خالصه اين توضيحى ندارد كه همه - رئيس

 .شود و ديگر توضيحى ندارد اليحه ندارد و فقط به قرائت اين قبيل پيشنهادات اكتفا می
 .مربوط به اين اليحه است اجازه بدهيد من توضيح بدهم - زاده حائری
 .ىجات را ببخشند معلوم نيست به ك گوئيد خالصه خير مربوط نيست، شما می - رئيس

 .ما طرفدار ازدياد خرده مالكين هستيم - زاده حائری
خرده مالكين نيست مدعى آبادى آنهايى هستند كه ثروتمندند و پولدار پيشنهاد  - رئيس

پيشنهاد ) پيشنهاد آقاى يمين اسفنديارى به شرح زير قرائت شد(ديگرى قرائت كنيد 
داخت هر نوع ماليات و آمد حاصله از امالك مذكور در اين قانون از پر كنم در می

 .عوارض معاف است
 .اين پيشنهاد هم قابل رأى نيست - رئيس

نه آقا پيشنهاد خرج نيست اين پول بايد به مصرف مؤسسات خيريه  - يمين اسفنديارى
 )همهمه نمايندگان(برسد 
. پيشنهاد ديگرى قرائت بفرمائيد - گيرم اين پيشنهاد خرج است بنده رأى نمی - رئيس

 )اى مكى به شرح زير قرائت شدپيشنهاد آق(
نمايم تبصره ذيل به اليحه امالك  رياست محترم مجلس شورای ملى پيشنهاد می

ها يا از بودجه وزارت  امالكى كه از پول شهردارى - تبصره: واگذارى اضافه شود
                                                                ً            راه آباد شده و همچنين امالكى كه متعلق به مردم است يا امالكى كه قبال  خالصه بوده 

 كيت شاه سابق در آمده است مشمول مقررات اين قانون نخواهد بودو به مل
 .شود به اين پيشنهاد رأى گرفت نمی - رئيس
 .ها ساخته شده شود بايد توضيح بدهم كه چطور از پول شهرداری چطور نمی - مكى

 .شود قابل رأى نيست توضيح بدهيد ولى رأى گرفته نمی - رئيس
 .توى مجلسترور كه نبايد كرد افكار را  - مكى
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نامه به بنده داده است شما حق توضيح هم نداريد  ترور چيست اين حق را آئين - رئيس
 .خواهيد نگذارم حرف هم بزنيد اگر می

.... خواهد كتكم بزنيد كنيد، درست حرف بزنيد، نمی شما ترور می. نگذاريد - مكى
 .روم بيرون وقتى حق حرف زدن از من سلب شود من هم می

 يح نداريد ترور يعنى چه من بشما اخطار خواهم كردحق توض - رئيس
دو ميليون اخطار كنيد بگوييد مرا هم اخراج كنند، خوب مشروطه را شما حفظ  - مكى

 در اين موقع آقاى مكى با حالت عصبانيت از تاالر جلسه خارج شدند(كرديد 
) انده شدپيشنهاد آقاى قباديان به شرح زير خو. (پيشنهاد ديگرى قرائت كنيد - رئيس

كنم دادگاه تجديد نظر مكلف است از  رياست محترم مجلس شوراى ملى پيشنهاد می
 .اين تاريخ تا سه ماه تكليف امالك واگذارى مردم را روشن نمايد

 .آقاى وزير دارايى - رئيس
كردم كه ديگر اين اليحه اين قدر پيشنهاد نداشته باشد ولى  بنده خيال می - وزير دارايى

.            ً                     دهند كه اصال  مربوط باين اليحه نيست م كه اين قدر پيشنهاداتى میبين حاال مى
اعليحضرت همايون شاهنشاهى امالكى را داده بودند به دولت كه خرج خيرات و 

خوردند حاال  برند می مبرات بشود در ظرف اين هشت سال ديده شد اين امالك را می
لبكار براى اعليحضرت درست فرماييد كه پولى را كنار بگذارند و يك عده ط شما می

 كنيم كه بروند دم خانه اعليحضرت
اگر اين پيشنهادى كه شما داديد . و اعليحضرت هم از خودشان يك چيزى بدهند

كنم از حسن نيت اعليحضرت همايونى سوء استفاده  تصويب بشود بنده هم هوس می
اين طور  - رىيمين اسفنديا(گيرم  نويسم يك پولى می روم يك كاغذى می كنم می می

يك اشخاصى مطابق قانون حق داشتند عرضحال بدهند ) نيست اين خلط مبحث است
حتى قانون گذشته بود اگر پول ندارند از اينها پول تمبر هم نگيرند اين ارفاقات هم 

سال از اين مقدمه گذشته است آن كسى كه حق داشته تا به حال  ٨بهشان شده 
كه ما يك عده طلبكار پيدا بكنيم كه اينها بروند عرضحال داده است اين صحيح نيست 
اين چه حرفى است اگر سند  - يمين اسفنديارى(از اعليحضرت همايونى پول بگيرند 
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كرد و عرضحال داد  اگر سند داشت در ظرف اين هشت سال مطالبه می) داشته باشد
 - ايندگانهمهمه نم) (پول نداشته، كسى توجه به كارش نكرده - يمين اسفنديارى. (بود

گويد كه محاكم براى قطع دعوى هستند نه احقاق حق  ماده اول اليحه می) زنگ رئيس
اينها يك مقرراتى دارد در يك مدت معينى بايد . اين در تمام حقوق دنيا هست

يك مدت معينى مرور زمان . عرضحال بدهد در يك مدت معينى بايد استيناف بدهد
                   ً               ى طلبى داشت اگر مثال  در ظرف سه سال گويند اگر كس چه جهت دارد می. دارد

كسى . اينها تمام روى يك اصول و قوانين وضع شده. مطالبه نكرد حق مطالبه ندارد
كه هشت سال تمام وقت داشته و عرضحال نداده از حق خودش نخواسته استفاده بكند 

مطالبه  يا بفرمايش آقا نتوانسته استفاده بكند مطابق تمام قوانين دنيا ديگر امروز حق
اگر اين پيشنهاد آقا تصويب بشود ايجاد اشكال خواهد شد اين است كه بنده . ندارد

 .كنم پس بگيريد خواهش می
 گيريد يا رأى بگيرم؟ آقاى يمين اسفنديارى پس می - رئيس

خواهند رأى  دهم آقايان می گيرم من وظيفه خودم را انجام می پس نمی - يمين اسفنديارى
 .رأى بگيريد. ى ندهندخواهند رأ بدهند می

شود بپيشنهاد آقاى يمين اسفنديارى آقايان موافقين قيام كنند  رأى گرفته می - رئيس
پيشنهاد آقاى . (شود قابل توجه نشد پيشنهاد ديگرى قرائت می) اى قيام كردند عده(

 )زاده به شرح زير قرائت شد حائرى
اصرى و مظفرى جات زمان ن امالك واگذارى به طريق خالصه - ماده واحده

باشخاصى كه داوطلب آبادى و پرداخت عايدات فعلى باشند داده شود تا عايدات دولت 
محفوظ بوده از خرابى امالك جلوگيرى بشود ماده فوق را به جاى تبصره به 

 .نمايم كميسيون دادگسترى پيشنهاد می
 .زاده وارد نيست اما حاال توضيحتان را بدهيد آقاى حائرى - رئيس

زنيم نه مجراى تاريخ را  هايى كه در مجلس داريم ما می اين سيستم حرف - زاده حائرى
دهد اعليحضرت سابق زمانى كه وزارت جنگ  كند نه حقايق را تغيير می عوض می

هاى همت  ها كرد كه من استطاعت پرداخت اين بليط را داشت اعالنى در روزنامه
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ايشان تجارت و كار ديگرى كه عالى را ندارم براى من نفرستيد و بديهى است كه 
غير از آن مقام فرماندهى كل قوا و سلطنتى كه بعد بهشان داده شد نداشتند يك امالكى 

اى گرفتند حبس كردند كشتند به يك   يا اشخاصى ياغى شدند يا اشخاصى را به يك بهانه
شق مختلفى به دست شاه سابق رسيد كه موقعى كه شاه سابق مسافر خارج ايران شد 

ميليون كمتر بيشتر نقدينه در ايران ودر خارج چقدر بود بنده اطالع ندارم اين  ۶٠
جاتى كه زمان نادر تحصيل شده يا زمان قاجاريه  امالك هم بود با ساير خالصه

اند يا  تحصيل شده بود پيش من فرقى ندارد يك اموالى است كه صاحبانش كشته شده
يا به قول آقاى اسالمى بيچاره بودند گفتند نيستند يا در محاكم مشغول دعوا هستند 

شان آرام نشستند و اعتراضى هم نكردند يك امالكى  المطالبه باشد آنها در خانه موقوف
نيست كه به دست اين و آن داده شود كه بروند و حيف و ميل كنند و خراب كنند آقايان 

كار خير هر  هم كه نسبت به سازمان شاهنشاهى احساسات خوب دارند بنده هم كه
كس بكند مخالف نيستم ممكن است البته از بودجه مملكتى يك ميليون صد ميليون براى 

كنند تخصيص بدهد دولت  هايى كه فقرا و ايتام را نگهدارى می مريضخانه براى بنگاه
هاى ممالك مختلف هست رژيم مملكت ما يك  جات رژيم مانعى ندارد اين خالصه

                                              ً    عى بكنيم مالكيت مهم پيدا نكنند و مالك مهم قهرا  به رژيمى نيست كه اشخاص را س
برد دهات  مجاورين خودش ظلم و تعدى ميكند بسايرين تعدى ميكند آب ده را می

خشكاند اين امالكى كه به صورت خالصه هست يا اين امالكى كه گير  مجاور را می
شاه و  الدين اى در زمان ناصر شود يك رويه ها آمده است تجديد می اين دولت

اند با تأمين مال  جات را آمده مظفرالدين شاه اتخاذ شده است در اين مملكت كه خالصه
اى كه چند خروار جنس هزار  خالصه به اشخاص واگذار كردند گفتند اين خالصه

شود كه همه ساله بپردازد اين ملك را  دار می  تومان نقد دارد اين را آقاى سزاوار عهده
رود آباد كند يك شاهى هم از عايدات مملكتى كسر نشده است دولت به او واگذار كنيم ب

هم كه مالك و مدير بدی است براى امالك دولتى كارى كه مزبور به خودش بوده 
جات عمومى را پيشنهاد كردم گفتند  نظر كرده است حاال من اين خالصه است صرف

تى است كه به جات مملك مربوط به اين موضوع نيست اين هم يك قسمت از خالصه
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شود اين را اگر بيايند به اشخاص واگذار كنند اين  اسم امالك واگذارى خوانده می
آيد اينرا متعهد بشود يك كسى و بدهد ماليه ماليه هم  منالى كه از اين به دست می

صرف كار خير كند صرف خيرات و مبرات كند يك وزير مسئول خيرات و مبرات 
زير بهدارى ما اليق براى اين كار هستند يك شود وزير فرهنگ و و درست می

دهند آن بحث ديگرى است ما اين امالك را اگر بدهيم  بنگاهى براى اين كار ترتيب می
شود خرجشان هم                                               ً             دست اشخاص كه قبول بكنند اين عايداتى را كه فعال  عايد دولت می

ن نيامده ميليون خرجش هم از جيب مملكت بيرو ٩ميليون عايدات  ١٨گردن خودشان 
شود كه اين امالك را به اشخاص واگذار كنند هركس يكى  ميليون هم تأمين می ١٨و 

تواند آباد كند آن عوايد را به دولت بدهد دولت صرف امور  اى كه می دو تا مزرعه
ها براى آبادى مملكت مفيد است آن پيشنهاد سابق من هم همين  خيريه كند ساير قسمت

دانم و معتقد هستم كه نظر  بيشتر با تنگى وقت مفيد نمیرا داشت و توضيح   معنی
 .شود خيرى اگر هست كه صرف خيرات بشود بهتر تأمين می

فرمايند كه اگر اين پيشنهاد خوب هم  زاده خودشان تصديق می آقاى حائرى - رئيس
اى دارند طرحى  شود رأى گرفت اگر عقيده باشد مربوط به اين كار نيست و نمی

زاده به شرح  پيشنهاد آقاى شريعت. (شود م كنند پيشنهاد ديگرى قرائت میجداگانه تنظي
 )زير قرائت شد

 .كنم كه بر ماده واحده اضافه شود تبصره ذيل را پيشنهاد می
خورده مالكينى كه نسبت به امالك مورد دعوى به موجب قانون مصوب  - تبصره
ه از تاريخ اجراى اين ما ٣توانند درظرف  اند می اقامه دعوى نموده ١٣٢١خرداد 

 .هاى مزبور در قانون مذكور شكايت نمايند قانون به هيئت
پيشنهاد ديگر آقاى . (يك پيشنهاد ديگر هم هست آن را هم قرائت بفرماييد - زاده شريعت
 )زاده به شرح زير قرائت شد شريعت

 كنم قسمت اول ماده واحده به طريق ذيل اصالح شود پيشنهاد می
كند كه اعليحضرت همايون شاهنشاهى  لس شورای ملى تصويب میمج - ماده واحده

امالك مزروعى و مستغالتى را كه به موجب فرمان شاهنشاه فقيد به استثناى اراضى 
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هاى  هاى آنجا كه به موجب احكام دادگاه كه در آنجاها كارخانه تأسيس شده و ساختمان
                  ً شناخته شده يا بعدا  ملك اشخاص  ١٣٢١امالك واگذارى طبق قانون مصوب خرداد 

شناخته شود به موجب وقفنامه همايونى به نام موقوفه خاندان پهلوى صرف امور 
 خيريه نمايند

  زاده آقاى شريعت - رئيس
توانم بلند حرف بزنم اين است كه  خوردگى نمی بنده امروز به علت سرما - زاده شريعت

توانم بلند حرف بزنم به  میكنم آقايان به عرايض من گوش بدهند زيرا كه ن استدعا می
              ً                                                             نظر بنده اساسا  اين ماده واحده در كميسيون قوانين دادگسترى به طوری كه شايسته 

دهند كه مصلحت مملكت و  دهم نشان می بود مورد دقت واقع شد و توضيحاتى می
مصلحت مجلس شورای ملى براى تعظيم و تحليل از نيات پاك و عالى اعليحضرت 

شاه پهلوى و صرف اين امالك به امور خيريه مقتضى اين است كه رضا  شاهنشاه دمحم
كنم در مجلس شورای ملى تصويب شود البته اينجا  آن طوری كه بنده پيشنهاد می

زاده گفتند و اين صحيح نيست ايشان  ناچار هستم اشاره بكنم به منطقى كه آقاى حائرى
ه قوانين موجوده اين عنوان را جات تلقى كردند و حال اين ك آن امالك را مانند خالصه

نمايد زيرا اينها امالكى بوده به نام اعليحضرت شاهنشاه فقيد سند مالكيت  نفى می
صادر شده و اصول معتبر و جارى در اين مملكت از حيث اعتبار سند مالكيت كه 
موجد مالكيت است و از حيث تصرفات مالكانه و همچنين از حيث قطعيت مندرجات 

قانون مدنى كه تصرف مالكانه را  ٣۵و همچنين قانون مدنى يعنى ماده اسناد رسمى 
كنم اصول موجود اين امالك به ملكيت  دليل مالكيت شمرده است سعى می

جات  توان گفت كه اين امالك مانند خالصه اعليحضرت فقيد بوده است از اين نظر نمی
نسبت به آن كرد شود كرد  جات می توان رفتارى كه با خالصه دولتى است و می

كند و اين توضيحات راجع به همين  دهم اين مطلب را تأييد می توضيحاتى كه بنده می
 پيشنهاد بنده است چنان كه عرض كردم اعليحضرت فقيد امالك مزروعى و

مستغالت مورد اين قانون را به موجب فرمان و صلح قطعى به اعليحضرت شاهنشاه 
امالك و عوايدش به امور خيريه مصرح در همان  ما منتقل كرده با اين شرط كه اين
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فرمان مصرف شود بنابراين مالكيت اعليحضرت نسبت به اين امالك مسلم است 
شود صحيح نيست زيرا فرمان اعليحضرت  عنوان انتقالى هم كه به دولت داده می

 رضا شاه پهلوى حاكى از اين است كه به دولت اجازه داد كه عوايد اين شاهنشاه دمحم
امالك را صرف امور خيريه نكند اين يك نوع نمايندگى و فرمان اعليحضرت 
                                         ً                               شاهنشاهى تصريح به تمديد نيست بنابراين اصال  عنوانى كه در اين گزارش است كه 

گردد به اعليحضرت اين صحيح نيست زيرا مالكيت ايشان باقى است حاال آمديم  برمی
ايد بگويد اين دليل به ملكيت است فرض كنيم كه اگر يك كسى برخالف نص فرمان بي

ً                  اين صحيح نيست زيرا طرف معامالت مستقيما  خود قوه مقننه نمی تواند باشد قوه                                       
ً                             مقننه مستقيما  معامالت بيع و فسخ و اقاله نمی تواند انجام دهد اگر مقصود اقاله آن               

ى قوه اى شده باشد بايستى اجازه بدهد كه دولت يعن معامله است در صورتی كه معامله
مجريه طى اصول اقاله بكند وقتى كه اقاله كرد به خودى خودش منتقل به 

شود بنابراين اين است كه بنده براى اين كه آن مقصود حاصل بشود  اعليحضرت می
از نظر حقوقى اعتراض وارد بود همين مقصود را به اين صورت پيشنهاد كردم كه 

حضرت فقيد به موجب فرمان به مجلس شورای ملى تصويب كند امالكى را كه اعلي
صلح قطعى به اعليحضرت شاهنشاهى انتقال داده باشند با شرط اين كه به مصرف 
امور خيريه برسد اعليحضرت شاهنشاه به نام موقوفات خاندان پهلوى وقف مؤبد 
بكنند بنابراين اين پيشنهاد من هم از نظر حقوقى صحيح است و هم مقصود را تأمين 

 .الى نداردكند هيچ اشك می
  آقاى وزير دارايى - رئيس

زاده كرده باشند در  كنم كه يك اشتباهى اينجا آقاى شريعت گمان می - وزير دارايى
فرمان سابق كه اعليحضرت همايونى صادر فرموده بودند اين امالك به دولت انتقال 

زاده  ت             ً                                                         داده شده رسما  به دولت كه در اينجا قيد شده است مالحظه بفرماييد آقاى شريع
انتقال داده شده است كه در اينجا عوايدش را صرف يك مصارف معين بكنند و در 

اند كه بتوانند به فروش برسانند اين عبارت  آنجا اشتباه شده و حتى اجازه فروش داده
فرمان است بعد هم براى اين كه در خود قانون قيد دارد در اين قانون دعاوى امالك 
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شود و  بت به امالكب كه احكامى بر عليه افراد صادر میدولت نس ٢٠و  ١٩در ماده 
عرضحال دادند سند مالكيتى كه به نام اعليحضرت فقيد بوده است به نام دولت بايد 

شان صادر ميشود باز قيد كنند كه اسناد  سند صادر بشود و اشخاصى كه حكم بر له
م آن محكوم له صادر مالكيتى كه به نام اعليحضرت فقيد بوده باطل شده و سند به اس

شود پس تمام امالك به دولت واگذار شده است يك قسمت ديگر تذكر فرمودند كه  می
تواند طرف دعوى باشد در اينجا هم قوه مقننه طرف دعوى نيست در  قوه مقننه نمی

آنجا دولت طرف دعوى است توجه بفرماييد چرا ما قانون آورديم بمجلس؟ براى اين 
جات تمام اينها مدت قانونيش منقضى  جات و واگذارى خالصه هكه قانون فروش خالص

شده است اين امالك مال ما شده است يعنى خالصه دولت شده به موجب فرمان 
رضا شاه پهلوى منتهى نظر اين بود كه به مصارف معين برسد حاال  اعليحضرت دمحم

دولت است سند به خواهيم اين قانون را برگردانيم كه امالك خود  كه مطابق قانون می
خواهيم مجوز قانونيش اين بود كه مجلس به  اسم دولت صادر شود مجوز قانونى می

ما اجازه بدهد كه به خود اعليحضرت دمحمرضا شاه پهلوى برگردانيم پس اين طرحى 
رضا  كه ما تهيه كرديم همين اجازه مجلس است برا ى برگردانيدن به اعليحضرت دمحم

                                                ً خصى خود اعليحضرت همايونى بر اين بوده است كه حتما  شاه پهلوى يعنى نظر ش
در متن قانون قيد شود كه منظور از اين برگشت امالك به منظور استفاده شخصى 
نيست براى وقف كردن و خرج خيرات و مبرات است اين است كه عين اين عبارت 

 .را در قانون ذكر كرديم كه موجب سوء تفاهمى در آتيه نشود
عده (زاده آقايانی كه موافقند قيام كنند  شود بپيشنهاد آقاى شريعت فته میرأى گر - رئيس

پيشنهاد ديگر آقاى (شود  قابل توجه نشد آخرين پيشنهاد قرائت می) كمى برخاستند
 )زاده به شرح زير قرائت شد شريعت
خورده مالكينى كه نسبت به امالك مورد دعوى طبق قانون مصوب خرداد  - تبصره
ماه از تاريخ اجراى اين قانون  ٣توانند در ظرف  دعوى كرده بودند میاقامه  ١٣٢١

 هاى مذكوره در قانون مزبور مراجعه نمايند به هيئت
 .زاده آقاى شريعت - رئيس



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٥٨                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

عرض كنم كه بنده آقاى وزير دارايى توجه بفرماييد بنده باز استدعا  - زاده شريعت
يشنهاد بنده اگر از طرف دولت و كنم به اين عرض بنده توجه بفرماييد چون اين پ می

مجلس شوراى ملى قبول شود از دو جهت مصاب است يكى اين كه پيروى از نيات 
كنم كه اجازه  آقاى امامى بنده استدعا می... اعليحضرت شاهنشاه زيرا در فرمان

بفرماييد آقاى نخست وزير هم توجه بفرمايند اعليحضرت شاهنشاه در فرمان تصريح 
لى رغم شئونى كه بنده راجع به مالكيت ايشان عرض كردم در فرمانشان اند ع فرموده

اند مردمى كه مدعى غبنى هستند بايد دعوى آنها مورد دقت و استناد  تصريح كرده
قرار گيرد بنابراين اگر اين پيشنهاد بنده قبول بشود پيروى از همان نيت مقدس 

 ١٣٢١ون مصوب خرداد اعليحضرت شاهنشاه است و همان نيت اعليحضرت در قان
ترين وجهى تأئيد شده و مدت شش ماه تمديد شده كه اشخاصى كه شكايت  با صريح

نويسم  دارند طرح بكنند يك قدرى بايد توجه منصفانه در اين كار بكنيد كه وقتى من می
اينها كى هستند؟ اينها اشخاصى هستند كه يك جريب دو جريب و پنج جريب زمين در 

ندران و هيچ متوجه نيستند و صالحيت و رشد در آنها نيست و توجه نقاط مختلفه ماز
نكردند در اين مدت به عالوه جناب آقاى وزير دارايى توجه بفرمايند خود دولت هم 

ها دستور  عملى كرده است اينها را بيشتر اطمينان داده است يعنى به موجب اعالميه
ه اين اعتماد اين مردم منتظر ب. داده است كه به اين خورده مالكين تعرض نكنند

اند و منتظرند كه عدالت نسبت به آنها اجرا بشود اما اين حس را نكردند كه  نشسته
اند و اقامه  اجراى عدالت بدون فعاليت خودشان ممكن نيست فهم اين را هم نداشته

حاال پيشنهاد بنده اين است كه . اند وقتى ملتفت شدند كه مدت منقضى شده دعوى نكرده
به پيروى از نيات اعليحضرت شاهنشاه كه تصويب فرمودند اين مردم دعوى غبنشان 
مورد رسيدگى واقع شود سه ماه مهلت دادن به اين خورده مالكين كه اگر شكايتى 

اى كه طبق نظر اعليحضرت تصويب شده است رجوع شود  دارند به همان محكمه
ه به مؤسساتى كه مأمور اداره خورد و منافاتى با توجه شاهان اين به جايى برنمی
                                              ّ     اگر آنها رجوع كردند و احقاق شد كه چه بهتر و اال  خود . امالك هستند ندارد

اعليحضرت هم توجه خواهند فرمود كه نسبت به آنها توجه شود و اين خورده مالكين 
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 .از عواطف اعليحضرت برخوردار شوند
 .آقاى سزاوار - رئيس

زاده توجه بفرمايند به توضيحات آقاى اسالمى  ريعتبه نظر بنده اگر آقاى ش - سزاوار
شود كه تجديد مطلع بشود  شود و ديگر الزم نمی و آقاى وزير دارايى مطلب حل می

اى را به  زيرا اگر به اين صورتى كه ايشان پيشنهاد كردند ما رأى بدهيم ما ماده واحده
ى دربار شاهنشاهى كنيم بلكه يك دعوايى برا آن صورت كه دولت آورده تصويب نمی

دهيم خورده مالكين بيايند و بروند و دعوى                      ً         كنيم كه دو مرتبه اصال  اجازه می ايجاد می
شويم كه امالك منتقل شود به دربار شاهنشاهى  كنند آن وقت دو مرتبه مواجه با اين می

و در آنجا وكاليى تهيه بشوند براى جواب دادن به اين دعاوى و به نظر بنده اين 
هللا به  نيست بلكه راه حل قضيه آن است كه جناب آقاى رفيع فرمودند انشاء مصلحت

فرمايند و موضوع حل  عرض اعليحضرت همايونى كه رساندند ايشان توجه می
 )رأى - رأى(شود  می

 فرماييد؟ اجازه می - يمين اسفنديارى
 اگر قرار باشد كه مخالفى صحبت بكند اول بايد آقاى كشاورز صدر صحبت - رئيس

 .آقاى كشاورز صدر. بكند
 .آقاى كشاورز صدر از مازندران اطالعى ندارند - يمين

       ً اند اصال   دو مرتبه در اين موضوع اجازه دادند و صحبت كرده - كشاورز صدر
اينها كجا هستند؟ به جز اين كه ) هست - يمين(موضوع خرده مالكى در بين نيست 

سه ماه ديگر هم كه اجازه بدهيد باز ) دسازن مالك گنده می - اسالمى(سازند  اينها را می
مالك گنده بودنه خورده  - اسالمى(گويند اجازه بدهيد دو مرتبه اجازه داده شده است  می

اند اگر كسى بوده است آمده  زياد داد نكن فرض كردم كه دو شش ماه اجازه داده) مالك
و نفر هم باقى                                                    ً         است عرضحال داده است و حقش را گرفته است و اگر اتفاقا  يك نفر د

اند به  مانده باشد ديگران از خارج حق آنها را برده اند و جزء تحديد حدودى كه كرده
مردم خرده مالك مربوط نيست و اين تزلزل قانون است و همان طور كه آقاى وزير 
دارايى فرمودند قانون براى فصل حصومت است نه احقاق حق و اگر اين كار را 
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ايد كه يك عده خرده مالكين بيايند و دعوى بكنند و امالك را  بكنيد يك راهى باز كرده
 .ببرند

زاده آقايانى كه موافقند قيام كنند  شود بپيشنهاد آقاى شريعت رأى گرفته می - رئيس
نظامنامه با ورقه بايد رأى  ١۵١قابل توجه نشد بر طبق ماده ) بعضى بر خاستند(

در . (ده حاضر شصت و سه نفر استع. دهند آقايان موافقين ورقه سفيد می. گرفت
 )اين موقع اخذ رأى با ورقه به عمل آمد و نتيجه به قرار زير اعالم گرديد

رأى موافق دو رأى مخالف يك رأى موافق مشروط و يك  ٧۶رأى  ٨١از  - رئيس
 .امضا يعنى ممتنع است بنابراين تصويب شد رأى سفيد بى

. پاليزى. حاذقى. نبوى. هاشم وكيل. فمنص. عباسى. برزين: آقايان - اسامى موافقين
. قوامى. موسوى. محسن گنابادى. محمود محمود. على دادور دمحم. نورالدين امامى

دكتر . وثوق. على وكيلى گرگانى. اسالمى. ساالر بهزادى. توليت. ملكپور. اخوان
. اسكندرى. ليقوانى. ملك مدنى. جمع صاحب. عسگر. گنجه. ابوالفتح دولتشاهى. ملكى

. ضياء ابراهيمى. على مسعودى دمحم. زاده شريعت. دكتر مجتهدى. ايلخان. دكتر عبده
. دكتر متين دفترى. نواب. آصف. ابوالحسن رضوى. دمحم هراتى. صاحب ديوانى

. دكتر طبا. صفوى. رفيع. دكتر آشتيانى. هللا بيات عزت. صادقى. عزيز اعظم زنگنه
. پى نيك. الهوتى  سلطانى. رستم گيو. رىعام. دهقان. زاده معين. دمحم ذوالفقارى

. زاده آشتيانى. دكتر معظمى. بوداغيان. تيمور امير. بهبهانى. احمد فرامرزى. زاده تقى
. سزاوار. ابوالقاسم امينى. ابراهيم افخمى. شهاب خسروانى. ناصر ذوالفقارى. مكرم

دكتر .  مشايخى .كامل ماكويى. كهبد. ابوالقاسم بهبهانى. كشاورز صدر. باتمانقليج
 .يمين اسفنديارى. فلسفى

 .مكى - زاده حائرى: مخالفين
 .قباديان: موافق مشروط

 .ورقه سفيد يكبرگ
نفر رأى  ٧۶نفر است ولى  ٧٣عده حاضر در مركز طبق اين تابلو  - زاده حائرى

 .اند اين زايد بر حد نصاب است موافق داده
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و يك عده از آقايانی كه در مركز هستند رأى با قيام و قعود نبوده با ورقه بوده  - رئيس
 .اند و مرخصى دارند آمده

  .پس آراء سابق درست نبوده - زاده حائرى
  

 
  ١٣٢٨تير ماه  ٢١شنبه  صورت مشروح مذاکرات جلسه روزسه

  
  ١٨٩: جلسه

 .آقاى مكى - رئيس
اعتراضم راجع به صورت مجلس ديروز است و يك مقدارى راجع : بنده چون - مكى

ار و اداره مجلس و اخطارى است كه نسبت به خود بنده اگر جناب آقاى به طرز رفت
خواهيد صحبتى  شوند اجازه بدهند صحبتى بكنم و اگر هم نمی رئيس عصبانى نمی

بشود رأى بگيرند و بنده را اخراج كنند تا موجب افتخار بنده بشود و سند افتخار بنده 
 .را ملت ايران امضاء كرده باشد

نامه صحبت و اعتراضى داشته باشيد بنده اجازه خواهم  مطابق آئينهر وقت  - رئيس
 توانيد نطق قبل از دستور بفرماييد داد حاال هم اگر صحبتى داريد می

 .االن بنده عرايضى دارم - مكى
 .توانيد ثبت نام كنيد حاال قبل از دستور می - رئيس
 .بنده به صورت جلسه ديروز اعتراض دارم - مكى

د به دستتان قرائت كرديد اگر چيزى داشت صحبت كنيد چون وقتى رسي - رئيس
  .صورت مجلس منتشر نشده است
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  :توضيحات و مآخذ
  
کتابخانه « منبع  مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی از سايت الکترونيکی  -  - ١

  است  »  موزه  و مرکز اسناد  مجلس شورای اسالمی
صص   -  ١٣۶٢ –نشر ناشر  - جلد هفتم  –تاريخ بيست ساله ايران « - حسين مکی - ٢ 

– ١٢٩ – ١٣٠   
 

 ).بنياد علوی : بعد از انقالب اسالمی (بنياد پهلوی 
  

بعد از (                            ّ                                         بنياد پهلوی ، از بنيادهای مهم  اقتصادی ، فرهنگی وابسته به دربار پهلوی 
ش  ١٣٢٠ـ١٣٠۴: حک (پس از آنکه رضاشاه پهلوی ). بنياد علوی : انقالب اسالمی 

به استعفا شد و از ايران تبعيد گرديد، موج اعتراض و نارضايتی عليه روشهای ناچار ) 
غاصبانۀ وی و فرياد دادخواهی برای بازپس گرفتن اموال و امالکی که در زمان او 

برای نمونه رجوع کنيد به (تصاحب شده بود، پديدار شد و به مجلس و مطبوعات کشيد 
ـ ٧٧٧، ص ٢دوازدهم قانونگذاری ، ج                           ّ         صورت مذاکرات مجلس شورای مل ی ، دورۀ 

در ) ش  ١٣۵٧ـ١٣٢٠: حک (دمحمرضا پهلوی ). ١١۴ـ ١٠١؛ ترکمان ، ص ٧٧٨
                                                                ً          نخستين اقدامات خود برای جلوگيری از اوج گرفتن اعتراضات ، و احتماال  به توصيۀ 
دمحمعلی فروغی ، در جلسۀ سی ام شهريور تمام امالک ، مستغالت و کارخانجاتی را 

ق پدرش به نام وی شده بود، به دولت واگذار کرد تا در عمران و آبادانی که از طري
کشور و امورخيريه صرف شود و اگر کسانی باشند که نسبت به امالک ، ادعای غبنی 

(                                                                ّ        داشته باشند، پس از رسيدگی به شکايت آنها از محل همين امالک رفع اد عا بشود 
ّ         ام ا بعد از). ١١۵، ص ١سالنامۀ پارس ، بخش  سال ، دولت اليحه ای به  ٧گذشت   

مجلس فرستاد که براساس آن بسياری از آن امالک و مستغالت به مالکيت دمحمرضا 
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         ّ                     در يک ماد ۀ واحده به اين ترتيب  ١٣٢٨تير  ٢٠اين اليحه در . پهلوی بازمی گشت 
ناميده و عوايد ناشی از » موقوفۀ خاندان پهلوی «تصويب شد که اموال مزبور به نام 

سازمان امالک «دمحمرضا پهلوی دستور تأسيس . ن داراييها صرف امور خيريه شوداي
گاهنامۀ پنجاه سال ( را جهت ادارۀ داراييهای مذکور صادر کرد » و مستغالت پهلوی 

؛ دايرۀ المعارف فارسی ، ذيل ۵٩۵، ۵٧٠ـ ۵۶٩، ص ١شاهنشاهی پهلوی ، ج 
تأسيس شد و بخشی از » اد پهلوی بني«ش به فرمان وی  ١٣٣٧در ). »پهلوی ، بنياد«

مايملک شاه از مهمانخانه ها، سهام کارخانه ها، شرکتها و بانکها در اختيار اين بنياد 
شد و در مهر » سازمان امالک و مستغالت پهلوی «اين بنياد جايگزين . قرار گرفت 

نشهر ، ايرا( ، شاه فرمان وقف دارايی بنياد پهلوی به امور خيريه را صادر کرد ١٣۴٠
عالوه بر اينها، ). ١١؛ بنياد پهلوی ، ص ١۵٢، ص ٣؛ آوری ، ج ١٨١، ص ٢ج 

مبالغ هنگفتی از درآمد نفت ، به صورت اعتبارات بانکی ، در اختيار بنياد پهلوی قرار 
گرچه اهداف اين بنياد، خيرخواهانه و در جهت توسعۀ آموزش و پرورش ، . گرفت 

، اين بنياد )٧بنياد پهلوی ، ص (ل مطرح می شد اعطای بورس تحصيلی و از اين قبي
مؤسسۀ اقتصادی از قبيل شرکتهای ساختمانی ، معدنی ، کشاورزی ،  ٢٠٧با داشتن 

و کاباره ها و مراکز فساد، سالمت نظام ) قمارخانه ها(بيمه و بانک و هتلها و کازينوها 
ه وجود می آورد اقتصادی را برهم می زد و زمينۀ انحطاط اجتماعی و اخالقی را ب

، ص ١؛ نجاتی ، ج ٢١ـ٢٠؛ بنياد پهلوی ، ص ٢١٣ـ٢١٢، ص ٢مدنی ، ج (
 ).۵۵٠، ص ٢؛ ابتهاج ، ج ۴٩٣ـ۴٩١

ّ                                                                      محم درضا پهلوی ، در آخرين ماههای سلطنتش ، همزمان با اوج گيری انقالب اسالمی    
ب ، اين پس از پيروزی انقال. ، کليۀ امالک اختصاصی خود را به بنياد پهلوی انتقال داد

از سوی نخست  ١٣۵٧تغيير نام يافت و سرپرست آن در اسفند » بنياد علوی «بنياد، به 
با تصويب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بيمه و . وزير دولت موقت ، منصوب شد

، سهام بنياد پهلوی در بانکها و شرکتهای ملی شده به تملک ١٣۵٨بازرگانی در خرداد 
و ايجاد سازمانهای تخصصی آن ، » بنياد مستضعفان «أسيس بعد از ت. دولت درآمد

بخشهای مختلف بنياد علوی ، مانند کارخانه ها و هتلها به سازمانهای تابعۀ بنياد مزبور 
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سپس طبق . انتقال يافت و فقط امالک بنياد پهلوی همچنان در اختيار بنياد علوی ماند
، کليۀ اموال و امالک ١٣٧۴همن قانون اساسی ، در ب ۴٩حکم دادگاههای ويژۀ اصل 

درآمد و اين » * بنياد مستضعفان و جانبازان انقالب اسالمی «بنياد علوی به مالکيت 
از آن تاريخ ، بنياد علوی تنها با نام . حکم به سازمان ثبت اسناد و امالک ابالغ شد

ِ  حقوقی    باقی ماند و شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی ، از» بنياد علوی «    
شرکتهای تابعۀ بنياد مستضعفان ، با همکاری کارکنان بنياد علوی ، تصدی فروش آن 

کار اين شرکت ، . امالک را به وکالت از سوی بنياد مستضعفان برعهده گرفت 
واگذاری عرصۀ امالک ، با شرايط سهل ، به کسانی است که مالک اعيانی آنها هستند 

 ).١٣٧٧بهمن  ٧کاويانی ، مصاحبۀ مورخ (
تا اصالحات  ١٣٣٢مرداد  ٢٨پيتر آوری ، تاريخ معاصر ايران از کودتای  :منابع 

ش ؛ ابوالحسن ابتهاج ، ١٣۶٨، تهران ٣ارضی ، ترجمۀ دمحم رفيعی مهرآبادی ، ج 
ش ؛ ايرانشهر ،  ١٣٧١خاطرات ابوالحسن ابتهاج ، چاپ عليرضا عروضی ، تهران 

ش ؛ بنياد پهلوی ، کارنامۀ  ١٣۴٣ـ١٣۴٢کميسيون ملی يونسکو درايران ، : تهران 
نگاهی به اموال منقول و غيرمنقول «ش ؛ دمحم ترکمان ،  ١٣۴۶بنياد پهلوی ، تهران 

مؤسسۀ : مجموعۀ مقاالت ، کتاب هفتم ، تهران : ، در تاريخ معاصرايران »رضاشاه 
ش؛دايرۀ المعارف فارسی،به سرپرستی  ١٣٧۴پژوهش ومطالعات فرهنگی،

ش  ١٣٢١( ١٧ش ؛ سالنامۀ پارس ، سال  ١٣٧۴ـ١٣۴۵ب ، تهران غالمحسين مصاح
 ٧؛ احمد کاويانی ، شرکت خدمات مهندسی و شهرسازی علوی ، تهران ، مصاحبه ، )

فهرست روزبروز وقايع سياسی ، : ؛ گاهنامۀ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی ١٣٧٧بهمن 
تهران ] ،  ٢۵٣۵فند اس ٣٠تا  ٢۴٧٩اسفند  ٣نظامی ، اقتصادی و اجتماعی ايران از 

ش  ١٣۶٢ـ ١٣۶١؛ جالل الدين مدنی ، تاريخ سياسی معاصر ايران ، قم [ ش  ١٣۵۵
از کودتا تا انقالب ، تهران : ؛ غالمرضا نجاتی ، تاريخ سياسی بيست و پنج سالۀ ايران 

  ش ؛ ١٣٧١
 نويسنده منيژه ربيعی   - بنياد دائرة المعارف اسالمی: منبع

http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=1951  
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  یاستبداد یراثخواريم. یعلو اديبن ،یپهلو اديبن  
  

در باره »  ميراثخواری استبدادی. بنياد پهلوی، بنياد علوی«  حسن نادری تحت عنوان 
از دير باز وضعيت حقوقی و فردی يک همبود : می نويسد» علوی - ی  پهلو« دوبنياد 

ايرانی در گرو ساختار سياسی ـ اقتصادی فرادستی نظامها بوده و اصطالح ارباب 
رعيتی چه در مفهوم متداول در حوزه روستائی و چه در حوزه جغرافيائی شهری در 

ی فقط در بخشهای گوناگون اگر حوزه تقسيم اقتدار اقتصاد. پهنای ايران گسترده بود
صنعتی، کشاورزی و بانکداری را در نظر بگيريم، سايه دو قطب اقتدار سياسی و 

به دفاع از " همزيستی مسالمت آميز" مذهبی با عناوين مختلف در همه جا و در
" همزيستی مسالمت آميز" اما اين . مصلوب مالکيت بودن مردم ادامه حيات داشتند

ن المللی منجر به از صحنه خارج شدن يکی و انحصار ديگری همانند رقابتهای بي
در " خاندان" در کشورمان ايران بعد از روی کار آمدن رضا شاه پهلوی،اين . ميشود

ساله به ثروتهای هنگفتی  ١۶درفاصله " عرق جبين"و ريختن " تالش شبانه روزی"
در آن . دراناز جمله در خطه مازن. در زمينه های گونان اقتصادی بدست آورد

سالها،قبل از عروج به قدرت رضا شاه، زحمت کشان و مستمندان با اميد به فردای 
بهتر و با رنج شبانه روزی شروع به آباد کردن جنگلها،مراتع و مردابهای لميزرع 

اما با تقويت اقتدار قدر قدرت رضا شاه . برای کشت کشاورزی و باغات همت نمودند
ص و ولع سير ناپذيری، به مازندران سفر ميکند و با پهلوی و سر باز گشودن حر

کمک قداران و چاپلوسان دست به سينه به خانه ها و آالچيقهای روستائيان حمله و 
عده ای از مالکان و خرده مالکان را به .سندی رابرای هر يک از آنها تحرير کردند

،آزاد و به تبعيد  جرم مخالفت با رضا شاه دستگيری ميکردند و در قبال سپردن قباله
آن عده از کسانی که مالک يک قطعه زمين که برای معاش هم کفاف .فرستاده ميشدند

من يکی . نميکرد وزارت ماليه و امنيه روش ديگری را برای خلع يد در پيش گرفتند
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ديدم ـ خود اين مسئله که چه علتی مرا به رويت اين سند  ۵٠ازاين اسناد را در سالهای 
با اين جمله شروع ميشد که "قباله نامه "صله اين نوشته نيست ـ اين کشاند در حو

بوده و آنرا به ... اينجانب جان نثار دارای دو هکتار زمين شاليزار و مرکبات در منطقه 
از . در پايان يک امضاء جعلی و اثر انگشت...... . تقديم نمودم.... اعليحضرت 

بيسواد بوديم و مزدوران و اوباشان رضا  او گفت ما. مرحومه مادرم جويای قضيه شدم
اما برای تداوم پيوند ارباب و رعيتی، . خان با ضرب و شتم ما را خلع يد کردند

صاحبان خلع شده در قبال پرداخت حق مال االجاره به اشکال مختلف پولی و يا مالی 
ادای وظيفه و به کار وزندگی بر روی ملک ) برنج پوست نشده( بصورت شلتوک

و تفويض قدرت به دمحم  ١٣٢٠با سقوط رضا شاه در شهريور . ع ادامه ميدادندمشا
اين انتظاراما .رضا شاه پهلوی، اميد ميرفت تا احقاق حقوق شود و حق به حقدار برسد 

انجام نشد و سر انجام مردم با اعتراضات خواستار رفع اموال " خاندان" براحتی و ميل 
دمحم رضا شاه هم زير . ن بلکه در ديگر استانها شدندغصب شده خود نه تنها در مازندرا

اين فشار بجای برگرداندن امالک به صاحبان اصلی ،به دولت واگذار کرد تا عوايد 
دمحم رضا پهلوی با کمک دستياران و .خرج شود"خيريه و عمران "حاصله در امور 

تحکيم پايه های سينه چاکان ميدانستند که با اينکار پس از فروکش کردن اعتراضات و 
را براحتی دستيابند تا اينکه برای هميشه به " خاندان"قدرت، ميتوانند بار ديگر تملک 

با کمک نمايندگان نزديک به دربار  ١٣٢٨اما مجلس در سال .صاحبان اصلی واگذارند
به شگرد جديدی دست زد و آن هم با تصويب اليحه ای اموال واگذار شده به دولت را 

صادر تا اداره و در آمدهای " موقوفه خاندان پهلوی" ان پهلوی بلکه با نام نه بنام خاند
 .هزينه کنند" خيريه" حاصله از آنرا در امور 

سازمان امالک و مستغالت " دمحم رضا شاه پهلوی هم با حکم ملوکانه خود تاسيس 
و سرکوب و  ١٣٣٢سال پس از کودتای  ۵يعنی  ١٣٣٧را صادر و در سال "پهلوی

بجای سازمان فوق را جهت اداره اموال و در " بنياد چهلوی" ن، دستور تاسيس خفقا
اينبار اما ميزان دارائيهای بنياد فقط به زمينهای مازندران محدود . آمدها صادر نمود

نميشد بلکه در اقصاء نقاط کشور مهمانخانه ها،سهام بانکها،شرکتها و کارخانه ها در 
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 .را هم در بر ميگرفتايران و سپس در خارج از کشور 
با اوجگيری انقالب و ناميدن آ قای شاهپور بختيار به نخست وزيری، دولت او اليحه 
ای را داير بر برگرداندن اموال بنياد پهلوی به دولت به مجلس ارائه نمود و استداللش 

با پيروزی انقالب و دستيابی طيف جديدی از . اين بود که اين بنياد خود منبع فساد است
راه رسيده به قدرت و حرص و آز در بچنگ آوردن اموال تاراج رفته مردم توسط 

تغيير نام " بنياد علوی" پهلوی، خود به شگردی ديگر دست زدند و بنياد پهلوی را به 
دولت موقت هم با تصويب قانون ملی شدن . اما با شگرد اسالمی. دادند

وابستگان، همه اموال به تملک دولت شرکتها،کارخانه ها، بانکهای وابسته به پهلوی و 
اما . انتقال يافت" بنياد مستضعفان" سپس مالکيت و اداره آنها به . و نظام جديد در آمد

همه  ١٣٧۴قرار گرفت و در سال " بنياد علوی"در اختيار "بنياد پهلوی "بخش امالک 
انقالب بنياد مستضعفان و جانبازان " به مالکيت " بنياد علوی" اموال و امالک 

بنياد . " يک تقسيم وظايف و غنايم در اين دو بنياد اخير صورت گرفت. در آمد"اسالمی
در خارج از کشور به امورارث رسيده از بنياد پهلوی در خارج از کشور " علوی

ميپردازد و بنياد مستضعفان هم فعاليتهای خود را دردخل و تصرف امالک مردم 
ل کشور و در آمدهای حاصله را در اشاعه اسالم مصادره شده از زمان پهلوی در داخ

رئيس سابق بنياد ) پول دوست(همانطوريکه محسن رفيق دوست . فقاهتی ميپردازد
اختيار اموال بنياد در دست ولی فقيه است اما در فعاليتهای : مستضعفان ميگويد

او در يک مصاحبه ای بدون اشاره به مصادره به زور .اقتصادی نقشی ندارد
بخشی از : ترين واحدها و مراکز سود آوری اقتصادی کشور به پرسشها ميگويدبزرگ

 پرسش و پاسخ در ذيل آمده است
 .... درصد فعاليت اقتصادی کشور را در اختيار دارد ٣٠برخی ها می گويند بنياد 

 . کنم که سه در هزار هم باشد من فکر نمی
 . هايی تمرکز دارند االن بيشتر روی چه بخش

 دانيد؟  دش کار مملکت را چقدر میشما گر
 . دانم نمی
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هزار  ٩بنياد همين چند وقت پيش که به اصطالح مجمع داشتيم، . چند صد هزار ميليارد
 . و هفتصد ميليارد تومان گردش کارش در يک سال بود

 عملکردش سود آور است ديگر؟ 
 . خيلی سود کمی هم دارد. بله

 کند؟  گذاری می ها سرمايه االن بيشتر در کدام بخش
کارخانه برق در . ايرانسل شرکت کرده است            ً رود که مثال            ً             بنياد عمال  در جاهايی می

شمال - يا هنوز هم پروژه آزاد راه تهران . سازد کند می جاهايی که دولت درخواست می
 . گيرند را با دولت کشتی می

 گيرند؟  می  چرا کشتی
شود،  ل و آخر يعنی يک و چهار انجام میچون خيلی تغييرات کرده است، دو تا فاز او

 ...... و سه هم مشکل است  ٢فاز 
                                       ً                              در مراودات اقتصادی خارج از ايران که مثال  ممکن است بخش خصوصی بخواهد به 

 ... ها نتواند اقدام کند،  خاطر تحريم
  در گزارشات. من عضو هيات امنای بنياد هستم. من نديدم خارج از کشور کار کند

 . م با خارج از کشور کار کنندا نديده
 .... های  گذاری يعنی سرمايه

 . کنند با کارهای عمرانی در خارج از کشور شرکت می
 پروژه مشترک عمرانی؟ 

آنها منعی . کند رود و شرکت می در پاکستان يا آفريقا يا ونزوئال بنياد هم مثل بقيه می. بله
گذاری               ً       ولی اينکه مثال  سرمايه. روند میاز کشورهای ديگر هم . روند بقيه هم می. ندارد

 . کند گذاری می نه در ايران سرمايه. بکنند در خارج از کشور خير
 رسد؟  کند؟ يعنی سود بنياد به مستضعفان می درآمدش را خرج چه چيزی می

 . ای اش بحث محروميت زدايی است يک بخش عمده
 .... پس اين اعداد و درآمدهايش کم

  هزار است ٨٠٠- ٧٠٠
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 ... آيد آنچنان به چشم نمی
 . چون خيلی کارهای بزرگ در دست دارد. به زودی شايد بازدهی بنياد بيشتر شود

 شوند يا نه؟  مردم برنده يا مالک اصلی بنياد هنوز حساب می
 . بله

      ً              واقعا  اينطوری است؟ 
 . بله

 ... شود به مردم به شکل سهامی واگذار شود شبيه سهام عدالت خب می
 . ا بايد از آقا سوال کرداين ر

 شد؟  تر نمی کنيد؟ اگر اينطور بود شفاف خودتان چه فکر می
. شده اين کار را بکند، اين کار را کرده است    ً       ً                             اوال  تقريبا  خيلی از جاهايی که داشته و می

همينطور بيمه . درصد آمده است ٣٠يعنی بانک سينا، االن سهم بنياد در اين بانک زير 
کارخانه ها هم همينطور و سهامش رادر بورس فروخته است اين کار را يکی از . سينا

اش  هايی که در حال ساخت دارد، در برنامه نيروگاه             ً ولی حتی مثال  . دارد انجام می دهد
معظم رهبری تصميم گير اصلی  اما مقام. اين است که سهامش را به مردم واگذار کند

 . است
 .. گيرند وض میکنند پول در ع سهامی که واگذار می

 مجانی بدهد؟ 
های بنياد چه کسانی سهيم هستند؟ مردم که  در دارايی. به هر حال بنياد دارايی دارد

 سهيم نيستند؟ 
 . مال مردم است

 .... تواند اگر مال مردم است شکل سهام نمی
يک بحث حکومت . يک بحث دولت داريم. ما در مملکت دو تا بحث داريم. ببينيد
رود؟  کاالی قاچاق که ميگيرند، کجا می. کنم االن من از شما سوال میهمين .داريم

 دانيد؟  می
 ..... شود ديگر آخرش در بازار فروخته می
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 . نه دولت می گيرد
 دهند؟  می  به کی

چون اموال بالوارث، بالمالک و . دهند پولش را هرجايی که آقا دستور بدهد، می
حاکم است که . می در اختيار حاکم استمشکوک المالک همه اينها در نظام اسال

االن چند سال است که در مملکت ما با همت آقای . گويد که اين پول را چه کار کنند می
 احيا شد يعنی زکات  قرائتی يکی از احکام تعطيل شده اسالم،

 . حاال درباره بنياد صحبت کنيم
زير نظر کميته امداد در  دهند که کنند؟ اقا دستور می اين زکات را چه می. اجازه دهيد

همانجا هر چقدر که مردم محل . قانونش هم همين است. دهند همانجايی که زکات می
نه مال . يعنی نه مال دولت است. بنياد هم از اموال حکومت است. الزم دارند بسازند

اختيار اموال حکومت مثل اموال . از اموال حکومت است. ملت نه مال شخص آقا
 . دهند ايشان دستور می. مشکوک المالک در اختيار ولی فقيه است قاچاق و اموال

يعنی اينکه ... در کشورهايی مثل سوريه و فلسطين که منافع ايران در خارج از کشور 
 .... های بنياد برای کمک به دولت بشار اسد و  فعاليت

بله وقتی ما  .دولت ايران است. بنياد خارج از ايران نيست. اصال بنياد در آنجاها نيست
همان اوايل پيروزی انقالب و آزادی خرمشهر و اشغال لبنان لشکر کشيديم و رفتيم 

بعد که امام متوجه شد گفت که برگرديد و . اش بودم لبنان، من يکی از مسوولين اصلی
هللا پيدا شده از  حزب. بله. ها را آموزش دهند ای که بايد بمانند، بمانند و لبنانی آن عده
هر چند االن خيلی خودش را از ما جدا کرده است و در دنيا شايد يکی از . ستسپاه ا
کند اما بنياد  ها را سپاه می لذا بله اين کمک. نام ترين افراد در دنيای عرب است خوش

های زيادی را انجام  ولی در داخل کشور ماموريت. که اصال در اين عوالم نيست
. ا گفتند که برويد در نقاط محروم مدرسه بسازيدمن وقتی رئيس بنياد بودم آق. دهد می

ای است در چهار محال و بختياری که من  يک منطقه. يک جايی هست به نام بازوفت
 . با خانه معلم. با خوابگاه. رفتم آنجا يک مجتمع آموزشی ساختم

جمهوری اسالمی هم در تاکيد حرفهای رفيق دوست " فقير" آسيد علی خامنه ای رهبر 
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 :طالب و اساتيد حوزه علميه قم ميگويد، به 
المال مسلمين و کمک دولتها  هايى وجود دارد که جز با کمک بيت ها هزينه در حوزه«

ها را بدهند، دخالتى  ها موظفند اين هزينه دولت. ها تحقق پيدا کند امکان ندارد آن هزينه
له امرا و سالطين بسيارى از مدارس مهم در شهرهاى گوناگون به وسي. هم نبايد بکنند

پذيرد، با  هاى گوناگون را از سوى نظام می حوزه پشتيبانى...و بزرگان ساخته شده
کند و بايد  هاى علميه می هايى که امروز نظام از حوزه اين پشتيبانى. عزت و با مناعت

فقط هم پشتيبانى مادى . هم بکند و بايد هم بيشتر بشود، اينها وظايفى است که دارد
 ".نيست

هزار طلبه در زينبيه سوريه يک  ۴دالر در ماه برای  ١٢٠به راستی تامين هزينه
 ميليون هموطن در زير خط فقرمطلق؟ ٨ضرورت ملی است يا تامين 

همانطوريکه ميدانيم اگر روحانيت قبل از . آری براي هزينه کردن به در آمد نياز است
ا باج خواهی از شاهان و در قدرت سياسی شرکت نداشت اما ب ١٣۵٧انقالب اسالمی 

، انتصاب اموال به فالن امام و امامزاده "اوقاف"تصرف اموال و مستغالت در اشکال 
با انقالب و . و انحصار خطبه عقدو ثبت اسنادو غيره در انتظار به قدرت نشستن بود

از فردای انقالب . دست اندازی به اموال بنياد پهلوی ديگر رقيبی در خود نمی بيند
امالک را بنام بنياد علوی مصادره . روش دمحم رضا شاه پهلوی را در پيش گرفتهمان 

بعنوان يک نمونه کوچک،در خطه مازندران شروع به فروش زمينهای تصاحب . کرد
. در شهرهای مختلف به قيمتهای مختلف. شده زمان پهلوی به صاحبان اصلی نمود

ی و اجدادی خود ر ا باز اينک وضعيت طوريست که اگر وارثی بخواهد خانه پدر
براي ساختمان اگر احتياج به وام داشتی ابتدا نباز به اجازه از . سازی کند عملی نيست

براي سند بايد به بنياد علوی و . شهرداری داری و شهرداری هم تقاضای سند ميکند
درصد  ۶٠بعبارتی بايد بنا بر نرخ روزتحميلی بنياد بميزان . مستضعفان مراجعه کنی

اگر امکان مالی نداشتی بطور استثناء . ت هر متر مربع به حساب بنياد واريز کنیقيم
از اين نرخ بهتر نميتوانی پيدا کنی و آقايان . درصد سود وام ميدهد ٧بانک به تو با نرخ 

فعال همه چيز . بازار کسب و کار خوابيده است. هم عجله دارند تا همه چيز را نقد کنند
. صت مناسب، آسيد علی خامنه ای فرمان نهائی را صادرکندتا در فر. مسکوت است
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يک . اما تا آنموقع مردمان اکثر شهرهای خطه مازندران در سر در گمی بسر ميبرند
 .استناد کرد) ايرنا(نمونه از آنرا ميتوان به گزارش جمهوری اسالمی ايران

تاريخ . مسئوالن، مشکل اوقافی و بنياد علوی بودن اراضی مان را مشخص کنند
١١ ١٠١٣٩٠ 

شماری از اهالی شهرستان نور با بيان اينكه بخش زيادی از زمين های منطقه  - نوشهر 
اين مشكل، اهالی را در انجام بسياری از : اوقافی و جز امالك بيناد علوی است ، گفتند 

 .امورنظير گرفتن سندزمين وساخت و سازهای مسكن با مشكل جدی مواجه كرده است
از توابع شهرستان نور در اين باره به " رويان "شورای اسالمی شهر نايب رييس

تمام زمين ها ی شهر رويان متعلق به بنياد علوی است و يک : خبرنگار ايرنا گفت
شهروندان : او افزود. شهروند نميتواند براي بنای مسکونی يا زمين خودش سند تهيه کند

قيمت زمين،وجه به حساب بنياد علوی اگر بخواهند سند زمين بگيرند بايد به ميزان 
با توجه به اين كه مردم چندين نسل مالك زمين بودند،چرا :وی اظهار داشت . بپردازند

بايد اكنون زمين ها را با قيمت زياد از بيناد علوی بخرند،در حالی كه اين سياست 
درصد قيمت زمين شخصی  ۶٠صرف .اصولی نيست و از توان آنان خارج است

رييس . فتن استعالم از بنياد علوی با اهداف اين نهاد مردمی در تعارض استبرای گر
توسعه شهر رويان به دليل بنيادی بودن زمين های اين : شورای شهر رويان نيز گفت

به : او افزود. ساله شهرداری ، با كندی صورت می گيرد ۵۵شهر، به رغم فعاليت 
ه گذاری در زمين های فاقد سند و يا همين علت سرمايه گذاران نيز رغبتی به سرماي

بيشتر متقاضيان پولشان را صرف دريافت سند : او ميگويد. متعلق به بنياد علوی ندارند
. زمين از بنياد علوی می كنند و توانی برای آنان جهت انجام امور ديگر باقی نمی ماند

رييس . ه شداو در خواست اتخاذ تدابير اصولی براي رفع مشکل زمين ها ی اين منطق
ما : در خصوص بنيادعلوی و موقوفی بودن اين شهر گفت" ايزد شهر" شورای شهر

منكر وقف نيستيم و قصد لطمه زدن به اعتقادات مردم را هم نداريم، ولی خواستار 
سال پيش ايزده يك  ١۵٠در : او افزود. اجرای حدود وقف نامه هستيم نه كمتر نه بيشتر

شهر تبديل شده است كه موقوفه بودن همه محدوده اين  روستا كوچك بود، اكنون به
 .شهر مشكالتی را برای شهروندان ايجاد كرده است



ان      عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٧٣                                                          ٢٠       دق ، 

  

  

رييس اداره منابع طبيعی شهرستان نور هم به موقوفی بودن مناطق جنگلی روستای 
مشخص نبودن محدوده وقف باعث شده : اين منطقه اشاره كرد و گفت" افراسياب كال"

اين در : او در ادامه ميگويد. ی جنگلی را هم موقوفی اعالم كنندمناطقی از عرصه ها
 .حالی است كه اين عرصه ها شخصی نبوده و امكان وقف برای اشخاص فراهم نيست

موقوفی بودن بخش عظيمی از محدوده چمستان باعث : شهردار چمستان به ايرنا گفت
 .خسارات زيادی به شهرداری و شهرستان شده است

وقوفی بودن شهرك صنعتی در چمستان باعث توقف كار توليد شده و حتی م: وی افزود
 . بر تداوم كار و فعاليت ساخت و سازها در اين شهرك اثر گذاشته اشت

روستای اين بخش مشكل اوقافی دارند كه باعث  ٢٧: بخشدارچمستان نيز به ايرنا گفت
مبالغ هنگفت بابت  او افزود اخذ.شده مردم به ساخت و ساز غير مجاز رو بياورند

ارزش زمين و يا اجاره بها در قبال پاسخ به استعالم از نهادهای مربوط ، موجب شده 
 .مردم به ساخت غير مجاز روی آورند

وی خواستار بازنگری اوقافی بودن زمين های منطقه ازسوی مسووالن امر 
دگان فرماندار شهرستان نور هم خواستار تشکيل کار گروهی مرکب از نماين.شد

وی . دستگاهها و مردم جهت مشخص شدن حدود دقيق موقوفات در اين شهرستان شد
مشخص نبودن حدود موقوفات باعث ساخت و ساز غير مجاز : به خبرنگار ايرنا گفت

شده است و امكان سرمايه گذاری را به واسطه عدم امكان اخذ سند با مشكل مواجه 
زمين های نور باعث عدم پرداخت  او درادامه ميگويد موقوفی بودن.كرده است

تسهيالت به سرمايه گذاران و واحد های توليدی و عدم صدور سند شده كه اين مشكل 
: فرماندار نور گفت. در شهرك صنعتی واحد های توليدی را به تعطيلی كشانده است

مشكالت موقوفی بودن باعث خساراتی به مردم در احداث بنا شد به طوری كه حجم 
احمد ناطق . مراجعات مردمی را اينگونه شكواييه ها تشكيل می دهد وسيعی از

نوری،نماينده مردم نور و محمود آباد در مجلس شورای اسالمی تعيين حدود وقف نامه 
اين وقف نامه ها كلی است و بايد ريشه جغرافيايی آنها : ها را ضروری دانست و گفت

 .را مشخص كرد
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ستوری، امر به احسن كردن موقوفات داشتند وبا رهبرمعظم انقالب طی د: وی افزود
براساس نظر : اوادامه داد. انجام اين مهم بسياری از مشكالت شهرستان حل می شود

رهبری،انفال قابل وقف نيست وحتی درخصوص دانشگاه آزادهمچنين داشتيم كه 
 فرمودند

هستند، در شهرستان نور مناطق جنگلی و ساحلی كه جزء انفال : ناطق نوری گفت 
 .موقوفی اعالم شده است كه از اساس باطل است

اداره اوقاف و امورخيريه فقط به نام منطق انگشت می گذارد،در : وی اضافه كرد 
حالی كه وقف اوليه غير از آنچه كه االن مد نظر است، بوده و اكنون وسعت شهرها و 

 .روستاها صد برابر شده است
سالمی خواستار مشخص شدن حدود دقيق نماينده مردم نور در مجلس شورای ا

نبايد با تنگ نظری مردم را با ارزشهای دينی و مذهبی بدبين :او گفت. موقوفات شد
 .کرد و مسئول هستيم تا حدود را مشخص کرده،تعيين تکليف کنيم

الزم به ذکر است که تا کنون در اين دوران سی وسه ساله نظام اسالمی،بخشی از 
اما فقط .ه صاحبان اصلی در قبال اخاذی،سند داده شده استبتب زمينهای مصلوب مالکي

ميليون متر مربع  ١۵در بخش کالرستاق يعنی حوزۀ جغرافيائی چالوس،نوشهر حدود 
در ديگر .تا تعيين و تکليف و نارضايتی مردم و نداشتن امکانات مالی، واگذاری نشدند

 .اتب ناگوارتر استوضع بمر... شهرهای مازندران مثل نور،بهشهر،قائم شهر
لطفا به آقازاده و شورای سلطنت ايميل بفرستيد تا . اعليحضرتا شما کاشتيد ما ميخوريم

. ميليارد دالر ر ا به حساب شورای سلطانی واليت مطلقه فقيه واريز نمايند" ۴۴"مبلغ 
 .تهران، ا ز طرف مقام معظم رهبری، آسيد علی خامنه ای. با سپاس و اميد ديدار

  ١٣٩١آبان  ١۶ـ  ٢٠١٢اکتبر  ۶ - دریحسن نا
  کار آنالين : منبع



 
  

  

ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

   بيستمجلد 

  
  
  
  

    جمال صفری                                              

  
  
  

  
  
  
  
  
  
ب ا« قاء و ل ار ت م ت حو داد س دو ا گ کا و ا  اصی  روی آ
د ده قام ان حا م ا و ا وری رژ تا ل ی  دی  ن از ور دول ا ود م
د ی ی ! رو داد سا  م ی ا ھا د جا  از  دوره ان با را سا ت دوره  آ

ی ط آزادی م ده ا ه ا د ی ی ه و د ی قا د  ر با ا ا ھا ز  الزم سا
ت مل عس  ا ه سا ٢٠ دوره ا   .ود داده خا

ود اوالدی   گ  س از  د و  مل و کار دور  ط  ود را از  والد  ت   در ه   ور  تا دی
ت ی الزم ا س  ذارد  مل ب ی  د  ی  و  د یا با و عد کار  ب و  والد او   

ت  مان س ن  د ا ھا را ی اداره  د آ د و با اد  حم  ه  ت   جا
ت  د  د و یا با و ای   ی  ون اسا د و  وا ای   جس  ود  ت   داد ا

ه و  وار جا د  دم با مام  ت و ی ا ت م د    حو ما قدرات آن  
دارد ورد  وا  ی و  ورت  ی   . ا ود  وش  ت  و   دا یی ا ا 

ی یا  ی   د  ی   ت و و گ ی   ا ی و  و د  عدد  دا  رود وی ا 
ن  ی و عا ی و  د   وار ان م ت آ ا  ؤ  یی  د و  ناون  قد د   وا

د   سا آزادی   ذار د و ب دا ان  وق دی ود را  د  د با ن  فاق دا وچ  آش   و 
د جات رسا ل  سا م را  تال ی  ودش  ه    ».جا

دق « ر  م –د ھارد وای می  دورۀ      »جس 
  

  

  فاطمی –نتشارات مصدق ا




