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 مصدق و موازنه منفی
 

ام. حق این بود که آن نوشته پیش از این نوشته ،او در باره مصدق و اندیشه    

شمارم فرصت را مغتنم می ،های او بگردد. باوجود اینسخنرانی سرآغاز مجموعه

به نها را تجرآبرای خاطرنشان کردن اموری که نه تنها بر نسل امروز  است که 

د و هرونشند هرگاه بخواهند حیات هر بلکه نسلهای آینده نیز سزا است چنین کن ،کند

 وبد واقعیت بیا ،و رشد بر میزان عدالت اجتماعی یحیات ملی در استقالل و آزاد

 :ادامه بجوید

 

ضعیت وبینیم تنها دو می ،در ایران و انیران که مراجعه کنیم ،. به تاریخ اندیشه1

 :اندهشناخته بود

 زیر سلطه؛-. وضعیت مسلط 1.1

 ،به سلطه یکی از دو بر دیگری ،دل قوا که دیر یا زود. وضعیت تعا1.2

 انجامد. می

بود. دو شناخته ن ،استقالل بمثابه وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه ،قراربدین    

یکی ثنویت تک محوری )وضعیت  ،وضعیتی که شناخته بودند، ترجمان دو ثنویت

م اول( و دیگری ثنویت دو محوری )وضعیت دوم( هستند. وضعیت سو

راه یابد.  ،کنندکردند و میهایی که ثنویت را اصل راهنما میتوانست به اندیشهنمی

نه زیر سلطه، در  استقالل بمثابه وضعیت نه مسلط و ،که هم امروز نیزچنان

 ،شناسان که پایه بر ثنویت دارندهای جامعههای فلسفی و سیاسی و نظریهاندیشه

شود به این گر مستقل محسوب میلطهس ،نظرها ها وشود. در این اندیشهیافت نمی

 . که نه تنها خودمختار است بلکه اختیار زیرسلطه نیز با او است« استدالل»

است که نه جهان را در برابر نظامی قدرت محور قرارداده« جهانی شدن»اما     

 تواند از برهم افزودن مسائلی دستخود به اصالح خویش توانا است و نه حتی می

خود و طبیعت را  ،شوند. انسان سازنده نظام جبارتر میبدارد که دائم دارند پیچیده

وجدان به حقوق و  :حل نیز در خود او استاست. راهمحکوم به پویایی مرگ کرده

ها بازشناختن ای از استعدادها و فضلخویشتن را بمثابه مجموعه و عمل به حقوق

 زیرسلطه.  –مسلط نظام خارج شدن از  ،و تنظیم رابطه با حقوق. بنابراین

بمثابه نه مسلط و نه  ،است جهان امروز نیازمند بازیافتن استقالل ،سانبدین    

زیر سلطه و آزادی نه تنها بمعنای اختیار گزینش نوع تصمیم و حق بودن نوع 

زاد صفت آبمعنای عمل به حق.  ،بلکه ،نهایتها به بیتصمیم و میل کردن انتخاب

ناپذیر . این آزادی از آن استقالل جداییاست ،های انسان جامع و حقوندتفعالی

بر اصل ثنویت ناشدنی و بر اصل موازنه عدمی  ،است. اما شناسایی این وضعیت

موازنه عدمی یا منفی را اصلی  ،شدنی است. از این منظر که بنگریم ،یا منفی
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ها از شود و رها شدن انسانها با حقوق ممکن میتنظیم رابطه ،برآن ،یابیم کهمی

 .دگردنظام جبار میسر می

ها به انسانهستند که  بزرگی در شمار معدود اندیشمندان ،مدرس و مصدق    

 یناناتواند و باید پایان بیابد. می ،ورده ثنویتآاندیشه فر ،تاریخ اندیشهگویند می

 ،آینده این فضا درها باند. هرگاه انسانفضای جدیدی را به روی انسانها گشوده

 نقطه ات انسان بر حیپویایی مرگ  ،اگر ادامه یابد دهند که به تاریخی پایان می

 . نهدپایان می

 

 ترجمان موازنه عدمی و برامرهای واقع مستمر متکی هستند. ،. سخنان مصدق2

اکنون نیز است که همکه او امرهایی را موضوع سخن و عمل کردهتوضیح این

 :وجود دارند

 ،د. زوج استبداد و وابستگی که اگر با زوج استقالل و آزادی جانشین نشو2.1

گرداند. زوج استقالل زیرسلطه می-های سامانه مسلط جامعه را گرفتار جبر پویایی

و آزادی محک دقیقی است برای تشخیص میزان استقالل و آزادی شهروندان و 

س. ستقالل است و بعکعنای نبود ابم ،درجا ،که نبود آزادیجامعه ملی. توضیح این

حت تاین سخن که این و آن رژیم استبدادی استقالل دارند اما مردم  ،در حقیقت

قدم و ت دروغی بس آشکار است. جداکردن استقالل از آزادی ،آزادی ندارند ،استبداد

بر  ،گر این جداکردننیز دروغ است. اثر ویران ،دادن به استقالل یا آزادی

ای بس تلخ و بس مرگبار و تجربه ،بعد از سقوط رژیم شاه ،دولت بازسازی شدن

های گروه ،ن هستیم. با این وجودآمچنان در قید گری است که ما ایرانیان هویران

کنند. شماری زادی جدا میآاستقالل را از   ،برای توجیه وابستگی خود ،وابسته

انبدار آزادی ه خود را جانگارند و همرزش میارزش و شماری کم ااستقالل را بی

گویند نه مستقل هستند و که پندار و گفتار و کردارشان مینمایانند. غافل از اینمی

 نه آزاد؛

سبب صدور نیروهای محرکه از  ،یرسلطهز-. باقی ماندن در سامانه مسلط 2.2

درازای تاریخ است.  ،ین امر واقعاشود. زمان استمرار زیرسلطه به مسلط می

خاطر بود گردد. بدینشود که جامعه از سامانه خارج میقتی متحقق میاستقالل و

ا المللی و پیشنهادهای مشترک امریکا و انگلستان رکه او پیشنهادهای بانک بین

ن آهای زیرسلطه و پویایی –نی که از نظام مسلط کنندگا«انتقاد»پذیرفت. نمی

 :گیرند کهبر او خرده می ،خبر هستندبی

کرد نفت ملی شده بدون اطالع بود و گمان میبازار جهانی نفت بی مصدق از» -

این «. ورد که دیر شده بودآشود و زمانی از واقعیت سردرروانه بازار می ،مانع

ماندن در نظام و  ،یکی جهل نقاد از این واقعیت که :گویای دو جهل است« نقد»

نیروهای محرکه  کاری جز  بزرگ کردن ابعاد صدور ،بزرگ شدن میزان درآمد

سو بیشتر بدان گرفتار است و مرداد بدین 28امری که ایران از کودتای  –کند نمی

؛ دیگری جهل او بر این واقعیت است که نه -همه کشورهای نفت خیز در بند آنند 

های حامل نفت انگلستان از توقیف نفتکش ،تنها بعد از صدور رأی دیوان الهه

گویند و به دو سند از سندهای محرمانه امریکا می ،هبلک ،شدناتوان می ،ایران

صراحت که امریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق بر اداره اقتصاد کشور توانا 
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مسئولیت بس  ،سانبدینگشته و چاره کار حل مسئله نفت با حکومت او است. 

 سنگین را نباید از دوش کودتاچیان و دو قدرت امریکا و انگلیس برداشت و

 ؛اطالع بودبازار نفت بیوضعیت  بردوش مصدق گذاشت که گویا از 

با نپذیرفتن  ،روآورد؛ از اینتناسب و تعادل قوا درست سر در نمی مصدق از» -

که غافل از این«. موقعیت و فرصت را از دست داد ،پیشنهاد بانک جهانی و...

-ط در سامانه مسل نگاه داشتن ایران ،اساس این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابه

. بود بنابراین محکوم کردن ایرانیان به زندگی در استبداد و وابستگی ،زیرسلطه

 وتحمیل شد  ،که قرارداد کنسرسیوم بر همین اساس تنظیم و توسط دولت کودتاچنان

 ایرانیان گرفتار استبداد و وابستگی ماندند.

ای سیاسی کرد و ئلهئله اقتصادی است و نباید آن را مسمسئله نفت یک مس» -

فرآورده چند جهل  ادعیاین م«! کردن نفت بودز سیاسیکردن صنعت نفت نیملی

ناپذیری بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از جهل بر جدایی :است

تاریخ سیاسی نفت  زیرسلطه؛ جهل بر –های نظام مسلط یکدیگر؛ جهل بر پویایی

ا پید ر کشورهای نفت خیز و همه جهان از زمان نقشبلکه همه دیگ ،نه تنها ایران

ه ککردن نفت در زندگی انسانها؛ جهل بر اقتصاد سیاسی و جهل بر این واقعیت 

تواند محور کارمایه نقش حیاتی در اقتصاد جهان برعهده دارد و نمی

 ها در سطح کشورها و جهان نباشد.  گذاریسیاست

م باید از نظا :استاین ،گر موازنه عدمی استدرس بزرگی که بیان ،قراربدین     

سلطه خارج شد. این درس راه نجات جامعه جهانی است اگر فرصت را از خود 

 .نستاند و به پویایی مرگ نسپارد

 

 هم در ،مصدق هم استبداد قاجار را دیده :ثابت . تمرکز قدرت در یک کانون3

زندگی بسیار سخت در انقالب مشروطیت شرکت کرده و هم کودتای رضاخانی و 

 ،خوانند کهرو او را تجربه قرن میاستبداد سیاه پهلوی را تجربه کرده بود. از آن

دیده بود که  ،یسته و مبارزه کرده بود. از جملهزها بس متفاوت در وضعیت

تواند برای تا کجا می ،در وضعیت زیرسلطه ،در یک شخص« تمرکز قدرت»

اطالع بی ،شاه مستبد ،ود که در دوران قاجارخطرناک باشد. شاهد ب ،حیات ملی

دانست که فروخت. او میامتیاز می ،به روس و انگلیس ،همه روز ،مردم کشور

در  ،وجب به وجبِ رو و زیرزمین ایران ،مدندآاگر همه امتیازها به عمل در می

ن گرفت. شاهد بود که با از میان برخاستاختیار دو قدرت روس و انگلیس قرار می

ها انگلیس ،ها در این کشورسلطنت تزارها بر روسیه و استقرار دولت بلشویک

گرداندند. کوشش مدرس و مصدق این شد « مردقوی»کودتا کردند. رضا خان را 

ت و که از پیدایش یک کانون ثابت تمرکز قدرت جلوگیری کنند. کودتا انجام گرف

 انونکشهادت داد که  ،داد استبداد سیاه استقرار جست. زمان بسود این دو شهادت

جنایت  هم استبداد سراسر ،سال تمدید کرد 60هم امتیاز نفت را بمدت  ،ثابت جدید

ن و فساد را برقرارکرد و هم برنامه مصرف محورکردن اقتصاد را بمنزله تضمی

 به اجرا درآورد. ،سلطه انگلستان بر منابع نفت ایران

مصدق طرح الغای مصوبه مجلس  ،در مجلس شانزدهم ،خاطر بود کهبدین     

بر این اصل عمل  ،قالبی مؤسسان را به مجلس ارائه کرد و بگاه نخست وزیری
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 8کرد که شاه باید سلطنت کند و حکومت نکند. کار به تهیه طرح توسط هیأت 

نفری درباره سلب فرماندهی کل قوا از شاه و تحت فرماندهی حکومت حقوقمدار و 

فتن ارتش انجامید. دو قدرت امریکا و انگلستان کودتایی مسئول و پاسخگو قرارگر

بنابر سندی از اسناد محرمانه وزارت  ،را بر ضد حکومت مصدق سازمان دادند که

شاه به امریکا پیشنهاد کرده بود. کودتا روی داد و قدرت در کانون  ،خارجه امریکا

داد وابسته را استب ،متمرکز شد و ایران بمدت یک ربع قرن ،ثابتی که شاه بود

تجربه کرد. انقالب ایران برای آن روی داد که والیت جمهور مردم برقرار شود و 

زندگی کنند.  ،در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،ایرانیان

سبب شد ایران در موضع زیرسلطه بماند و کانون ثابت  ،اجرای طرح محرمانه

استبداد  ،بازسازی شود. این بار ،قه فقیهزیر عنوان والیت مطل ،تمرکز قدرت

داشتن اقتصاد کشور و جریان نیروهای محرکه به وابسته به مصرف محور نگاه

بسنده نکرد؛ قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی  ،خارج از ایران

کشور گرداند و دولت ایران را همدست دولتهای همانند خود گرداند که کارشان 

از کشورهای در موضع زیرسلطه به کشورهای در  ،روهای محرکهجریان دادن نی

موضع مسلط است. بدین سان بود و هست که ایرانیان اختیارخویش را بر 

 از دست دادند؛ ،های راهنما و توان خویش را بر هویت یابی به یمن رشداندیشه

 

نی رامن ای» :مصدق در مجلس چهاردهم گفت :. رابطه اندیشه راهنما و ایرانیت4

بارزه م ،هستم تا زنده ،و مسلمانم و برعلیه هرچه ایرانیت و اسالمیت را تهدید کند

است. تأمل بایسته نشده ،مله که باز ترجمان موازنه منفی استجدر این «. نمایممی

 هرگاه با قدرت ،است که اندیشه راهنمازیرا این امر مستمر معلوم همگان نشده

شود و برضد انسان و حقوق و هویت او بکار می وسیله توجیه قدرت ،جمع شود

 واما دو ویژگی استقالل  ،استهای ایرانیت را مصدق برنشمردهرود. ویژگیمی

ضعیت ودو ویژگی پایه شناخته است. چرا که تمام عمر برای بازیافتن  ،آزادی را 

 ،یزادآبرخورداری ایرانیان از استقالل و  ،بنابراین ،نه مسلط و نه زیرسلطه

بخصوص دو  ،های ایرانیتویژگی ،هرگاه اسالمیت ،قراراست. بدینمبارزه کرده

به  کند وسه کارکرد پیدا می ،ویژگی پایه استقالل و آزادی را در خود داشته باشد

 :بخشددو اطمینان می ،یکایک شهروندان

های اسالم بیان استقالل و آزادی و به یمن ویژگی که . کارکرد اول اینست4.1

 ماند؛و نافی قدرت می می گرددروش باورمندان در زندگی حقوندی را  ،ایرانیت 

شود و گر قدرت و قدرتمداری نمیرو توجیهاست که بهیچ. کارکرد دوم آن این4.2

« تکانون تمرکز قدر»نهاد دینی را نیز از ساخت قدرت محور یافتن و کارگزار 

 دارد. وباز می ،گشتن

 کند بیانگر استقالل واز دینی یا غیر دینی را ناگزیر می ،. باورهای دیگر4.3

 های ایرانیت بگردند. آزادی و دیگر ویژگی

و ایرانیان  گر خود کندیابد تا که توجیهقدرت دین و مرامی را نمی ،سانبدین    

 :بزیند ،مستقل و آزاد ،آزادی وتوانند در استقالل می ،باور آنها هرچه باشد
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شوند که طرزفکرهاشان در بردارنده حقوق روندان مطمئن می. جمهور شه4.4

 توانند به جنبش درآیند و خود را از سامانهبا اطمینان می ،بنابراین ،هستند

 بیرون برند. و ،سلطه

د شهروندان و راهنمای رش ،های راهنمااندیشه ،. با خروج از سامانه سلطه4.5

محل شدن قدرت در تنظیم با بیشوند و نو به نو کردن هویت به یمن رشد می

جامعه حقوندان متحقق  ،هاظیم رابطهها و با محل شدن حقوق در تنرابطه

 گردد. می

ون از رابطه دو محور بیر ،های دیگر با ایرانیتاسالم و مرام رابطه ،قراربدین    

گرفتن است. ر بردداشتن و یا های ایرانیت را دربرویژگی ،یکدیگر نیست

گاه نگفت با هیچ مرامی مخالفت نکرد. هیچ ،بود که او در همه عمر خاطربدین

گری گری انگلستان و امریکا تقصیر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سلطهسلطه

 لنینیسم است و یا واپس رفتن ایران تقصیر اسالم –روسیه تقصیر مارکسیسم 

گلیس( و گر )در مورد روس و انتقصیر با قدرت سلطه :گفت ،است. در عوض

او از رابطه دین و مرام با هلوی( است. پذیر )در مورد قاجار و پقدرت سلطه

که  گاه بود. چراآقدرت )سیاست( و از خود بیگانه شدن دین و مرام توسط قدرت 

 ،نآنه برای میل این و  ،از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسالم» :گفت

 نه مقتضیات دنیوی و ،خدا و معاد فقط از ترس ،نآپیروی کنیم و به لوازم 

 «. سیاسی عمل نماییم

و  تقاللنها را به روی اسآکوشش او در همه عمر این شد که دارندگان مرامها َدِر 

مداری حق اشتراک بجویند. آیا مانعی دیگر جز قدرتدو  آزادی بگشایند و در این 

ود داشت؟ و هدف و روش شناختن قدرت بر سر راه اشتراک در این دو حق وج

بیرون رفتن از نظام سلطه و بازیافتن وضعیت نه مسلط نه  ،نه. امروز نیز

ق به روی حقو ،از دینی و غیر دینی ،نیازمند بازشدن درهای مرامها ،زیرسلطه

هیچ عامل  ،گانه است. جز قدرت باوری و قدرتمداری و هدف گرداندن قدرتپنج

 .وجود نداردق دیگری  مانع گشودن شدن درها به روی این حقو

 

 مصدق در تمام عمر منزه از فسا و فسادستیز باقی ماند. او :. فسادستیزی5

«. آوردآورد و قدرت مطلق فساد مطلق ببار میقدرت فساد می»دانست که می

است. هراندازه « کانون تمرکز قدرت»دانست که ریشه سرطان فساد می ،بنابراین

بندی روابط شخصی تر. او شبکهزرگفساد ب ،تمرکز قدرت در یک شخص بیشتر

که فساد را در بدنه این شب ،دانست چسانمی ،بنابراین ،شناختقدرت را نیز می

 کند. فراگیر می ،نآاز رأس هرم تا قاعده  ،جامعه

گیرد و در رأس اگر جریان قدرت از قاعده هرم اجتماعی آغاز می ،در حقیقت    

قدرت و  ،بردن فساد را نیز به رأس هرم میو البته این جریا شودآن متمرکز می

. گیرداجتماعی را فرا میتا قاعده هرم  چون سرطان ،رأس هرم متمرکز در  فساد

زمان و هم ،ه و فسادبا استبداد وابست ،بطور مداوم ،خاطر بود که مصدقبدین

 کرد. مبارزه می ،توأمان

گاه ادارِی کشوِر در موضعِ نقش دست ،زیرسلطه -گر در نظام سلطه ،قراربدین    

گر به ترتیبی است که تنظیم رابطه میان جامعه زیرسلطه با جامعه سلطه ،زیرسلطه
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جریان  ،بطور روزافزون از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط ،نیروهای محرکه

جامعه زیرسلطه از نیروهای حیاتی خویش محروم  ،بیابند. بدین فساد بزرگ

خیزد. وظیفه نیروی مسلح بازداشتن ز حیات خویش بر میشود. الجرم به دفاع امی

مردم از برخاستن به دفاع از حیات و به جلوگیری از جریان نیروهای محرکه به 

هدف کوشش مصدق  ،خاطرهای در موضع مسلط است. بدینبه جامعه ،خارج

برای تغییر ساختار نظام اداری و بخصوص قشون این بود که دستگاه اداری نقش 

بردی خویش را در بازیافت استقالل و آزادی و رشد جامعه ملی بازیابد و ایران راه

مستقل و  ،ارتشی حافظ ایران در موضع نه مسلط نه زیرسلطه ،ارتش ملی پیدا کند

از سوی نخستین منتخب مردم  ،آزاد. این کوشش او در دوران مرجع انقالب ایران

ارتش  ،1360پیش از کودتای خرداد  گرفته شد؛پی ،ایران در تاریخ بس دراز خود

برای نخستین بار  ،به یمن دفاع پیروز از کشور در برابر قوای متجاوز ،ایران

 صفت ارتش ملی یافت.   ،درتاریخ

های اداری زمان با تغییر سازمانکاری که مصدق در پیش گرفت این بود که هم    

ی ایفای نقش خویش در قشون برا وکردن دستگاه اداری و نظامی با هدف آماده

ساختار اقتصاد مصرف و به ضرورت  ،خدمت ایران مستقل و آزاد و در رشد

ر اد درانت محور را با ساختار اقتصاد تولید محور جانشین کند. تا مگر ریشه فس

ها ینفاسدتر ،ایران بخشکد. از راه اتفاق نبود که در کودتا بر ضد او و حکومتش

 شرکت کردند.

امکان  ،های مصدق را بخوانندشوند نطقبه خوانندگانی که بر آن میاین مدخل     

؛ شناسایی کنند ،روش او را در هر مورد ،دهد با توجه به امرهای واقع مستمرمی

ن شوند که به مبارزه با همان روش که جنبش همگانی با هدف و روش آبسا بر

ایان پنقطه  ،ای واقعبراین امرهیند و آبه جنبش در  ،کردن استقالل و آزادی است

 .بگذارند

 

 صدرابوالحسن بنی

  1399هفتم فروردین 
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 یادداشت ناشر 
 

قااوای  انتخاباات مجلاس چهااردهم در دوراناای انجاام یااات کااه ایاران در اشا ال    
 روس و انگلاایس و رمری ااا بااودک هاار یااش از ایاان اشاا اعگران در حااوزه  ملیااات

ه م نماینااده تعیااین و بااه مجلااس روانااخااویشه هااواداران سیاساات خااود را  بااه نااا
صادق و مکردندک تنها در تهران مردم از ام انات نسبی موجود اساتفاده کردناد و 

وه چنااد تاان دیگاار را بااه  نااوان نماینااده خااویش انتخاااب کردناادک بااا توجااه بااه نحاا
و صااحنه برخااورد دو « مرکااز ل اال»در واقااب بااه صااورت  14انتخاباااته مجلااس 

( گاروه هاای حااکم بوابساته باه قادرت هاای خاارجی گروه و دو سیاسات در رماده:
 جانباادار سیاساات موازناا  ملباات از  ی سااو و نمایناادگان خلااته  رااادار سیاساات

 موازنه منفی از سوی دیگرک 
ی و دو جریان سیاسی ی ی اراماسونری و هواداران دیگر سیاست های غرب     

حاااکم بااا دیگااری حاازب تااوده هااوادار سیاساات روساایه در مااتن گااروه بناادی هااای 
جریااان سیاساای سااومی کااه مصاادق مظهاار اراد  خلاات در رتس رن قاارار داشااته 

 روبرو شدندک 
ان کتابی که پیش روی خواننده استه گزارش ایان رویاارو ی اساتک ساه جریا    

یگر در سیاسی یا دو سیاست  مده موازنه ملبت و منفی که از  هد قاجار با ی د
سایار ن اب و پوششه در صحنه ها ی ب ستیز بودنده اینبار واضح و رش ار و بی

ل و پرهیجان و حماسی یعنی صحنه های نبرد بر سر حیات و موجودیت و است ال
 رزادی ایران گالویز شدندک

گر در ایان مجلاس مصادق نماینااده اول تهاران باا توقعاات هاار ساه قادرت اشاا اع   
ایاان  درمخاعفاات کااردک بااا م صااد رشاا ار و پنهااان رنااان در ااتاااد و پیااروز گردیاادک 

 دوران:
را به  1299نگلیس ها سید ضیاءاعدین  با با ی ی ی از   وامل اصلی کودتا ا -

نگ عد از جبایران رورده بودند که با استفاده از موقعیته پیشدستی کنند و ایران 
را از  را همچنان در قبض  خود نگاه دارندک مصدق این ن شه را بر هام زد و وی

 صحنه بیرون راندک 
ماا ا تصرف کنناد اا یان در صدد بودند که به دست میلیسپو ماعیه ایران ررمری  -

 مبارزه بی امان مصدق موجب خروج وی از ایران گردیدک
وسیه و رمری ا هر دو خواهان امتیااز نفات در صافحات شامال و شارق ایاران ر -

ای خاود بودندک قانون منب ا  ای امتیاز مانب از رسیدن این دو قدرت به هدف ها
  شدک

روساایه و انگلاایس و رمری ااا ابتاادا بااا تشاا یل کمیساایون سااه جانبااه قیموماات و  -
پایمال کردن است الل ایران مواا ت کرده بودند مبارز  شجا ان  مصدق سبب شد 
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که این کمیسیون باا مخاعفات شادید اا اار  ماومی روبارو شاود و روسایه از ایان 
  برنامه منصرف گردد و در نتیجه کمیسیون از بین برودک

ا جناا  در تمامی این مبارزات مصدق همراه ملت بدون یار و یاوری دیگر با     
 های خارجی روبرو بودندک مصدق بارای کامال کاردن پیاروزی های مؤتلف قدرت

حی ه  ملت به سیاست داخلی نیز توجه داشت: به منظور خارج کردن انتخابات از
نون ن و ککک اصاااال  قاااانفاااو  و قااادرت ماع اااان و ایلخاناااان و ارتشااایان و دوعتیاااا

ا رانتخابات را وجهه همات خاویش قارار دادک و بخشای دیگار از مباارزه بازرگش 
مصاروف بااه  اارد زمامااداران ااسااد و اباازار دساات قاادرت هااای خااارجی خصوصااا  

 ا ضای حزب اراماسون کردک
ر ه یادگااین خل نامه را حسین کی استوان در دو جلده سیاست موازنه منفیه ب   

 کک ما بدون ت ییر و تبدیل در رن به تجدید چاپش می پردازیمگ اشته است
ارشاگر خدمت بزرگ کی استوان در تنظیم این متن رنست که نه تنها کتااب گز    

 و سیاستوقایب است بل ه به نسل های رینده نیز ام ان می دهد که بدون ابهام د
و باا  بشناساندموازنه ملبت و منفی و هواداران رن ها را در چهره هاای متفااوت 

 رگاهی  هده دار مس وعیت های سنگین خویش گردندک
ه در ح ی ت سه جریان سیاسی ماورد بحا) بدر ماتن دو سیاسات  ماده موازنا    

ملباات و منفاای( از نخسااتین روزهااای حضاااور قاادرت هااای روساایه و انگلساااتان 
ه تیاب دورموجود بودند و با ی دیگر برخورد داشتند اما هیچگاه نبرد رناان باه تر

 رش ارا و زیر چشمان باز و بیدار مردمه صورت نگراته بودک 14
روه بدینسان کتاب سیاست موازنه منفای ناه تنهاا کاار تشاخیو جاا و موقاب گا    

م ان ابندی های سیاسی رنزمان را برای نسل امروز رسان می کنده بل ه به وی 
تلاف انی مخدریاات این امر را نیز می دهد که چرا وابساتگان باه قادرت هاای جها

باارای جلااوگیری از ورود نیااروی مساات ل خلااات بااه صااحنه برخوردهاااه هماااواره 
 مشترکا   مل می کنندک 

اپ چتجدید  در اینجا یاد حسین کی استوان را گرامی می داریم و امیدواریم که    
درش این کتاب بهترین وسایله زناده داشاتن خاا ره وی و ارج نهاادن ب اار گران ا

 باشدک
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 عاعیبسمه ت
 

 م دمه مؤعف

 

 نظر اجماعی به سیر تاریخی مشرو یّت ایران

 14و داوری بی  راانه در کارهای مجلس 
     
خ از چنااد سااال قباال بااه این اارف نگارنااده ضاامن تح یاات و م اععااه در تااااری     

م کاه مشرو یت ایران و حواد) دو قرن اخیر کشور به این ن تاه توجاه پیادا کارد
 و یت و اجرای قانون اساسی است و بسکحیات ایران در سایه مشر

خصوصاا  مبرای این ه این ح ی ت را نیز به همو نان ارجمناد لابات نماایم و      
یات و نشان بدهم که بین مشارو ه  لباان و رزادیخواهاان واقعای کاه  راادار تمام

 یروی ازپاست الل و سعادت ایران  زیز هستند با مد یان رزادی در این زمان که 
م کاه بر منااب ممل ت ترجیح می دهند ارق بسیار اساته درصادد بار رماد مرام را

 انزدهم(گزارش کارهای مجلس شورای ملی را در ادوار مختلفه ت نینیه باول تا پ
وق م اععه و حاصل بررسی های خود را که ح ایت از لبوت مد ای م کور در ا

 می نماید به رشته تحریر و تأعیف در رورمک
ی جه م ااعببه  نایت خداوند متعال به این ار موات شدم و باعنتیخوشبختانه      

اخیر  که در ح ی ت می توان گفت تاریخ جامعی از حواد) مهم چهل و چهار ساعه
 کشور است در چند جلد بدین شر  گردروری و تنظیم نمودم:

زارش کارهااای مجلااس چهااارم تااا گاا -2ی مجلااس اول تااا سااوم گاازارش کارهااا -1
 ششم

ی مجلاس سایزدهم گزارش کارهاا -4کارهای مجلس هفتم تا دوازدهم گزارش  -3
 ارهای مجلس چهاردهمککگزارش  -5

اسااات و باااه ناااام  14این ااه ایااان کتااااب کاااه حااااوی گااازارش کارهاااای مجلاااس      
خوانده می شود در دو جلد و در حادود هشتصاد صافحه « سیاست موازنه منفی»

این تاریخ که مربو  به مجلس اول  ت دیم  القمند می نمایدک ح ا  بایستی جلد اول
تا سوم است م دم بار ساایر مجلادات منتشار گاردد عای ن نگارناده تارجیح دادم کاه 

را منتشر کنم زیرا حاواد) و وقاایب مهمای کاه  14ابتدا م اعب مربو  به مجلس 
اخیرا  در این کشور روی داده است در سرنوشت ما بسیار ماؤلر باوده و چنانچاه 

ات رن هااا از خا رهااا و قباال از این ااه چنااین وقااایعی بدساات قباال از  محااو خااا ر
اراموشی سپرده شود در معرض اا ار قضاوت  مومی قرار بگیرد مم ن اسات 
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همو نان  زیز بهتر بتوانند به درک ح ای ی پای ببرناد و چاون هار واقعاه نتیجاه 
م دماتی است که در گ شته مرتب گردیده این سیر قه را ی سبب می شاود کاه از 

لول پی به  لت ببرند و در ادراک چگونگی حواد) دچار  مشا الت نشاوند از مع
گ شته نزدیش تجربه گیرند و رزمایش خود را در رتیاه ب اار برناد و باه موقاب از 

 رن استفاده نمایند ککک
ل نادین سااچمعه ا برای این ه خوانندگان قبل از  بب سایر مجلدات که مسلما      

 دا کننداب ه  هنی از کارهای مجلس اول تا سیزدهم پیب ول خواهد انجامید یش س
ز اصول و تفاوت ااحش اوضاع مجاعس اول راه یعنی دوره هایی که مردم نسبتا  ا

ادف مشرو یت برخوردار می شدنده با ادوار بعد که با دوره ح ومت م ل ه مصا
ناااده گردیااد و از مشاارو ه حراااای و از رزادی ا اا  نااامی بااااقی مانااده بااوده دریاب

ی  شامه انگارنده الزم دانست م دمه ای بر این کتاب ااازوده و در  ای رن اجمااال  
ر  شااز گزارش ادوار ت نینیه و خادماتی کاه از مجااعس اول باه ایان کشاور شاده 

 که موضوع این کتاب است بیان م صاود 14دهد و سپس درباره کارهای مجلس 
ء مایهن ز خدمت به ابنانماید و توجه همو نان  زیز را به منظور خود که غیر ا

 نیست مع وف سازد ککک اینش م دمه کتاب:
*** 

 
از  در نتیجه یش سلسله ااداکاری و مساا ی مب وعاه ماادی و معناوی ی دساته    

مانه رجال روشنف ر و با شهامت و دعسوز کشور و پشتیبانی و کمش مردم با ای
ین م مظفراعدلبت استه مرحو« ان الب مشرو یت ایران»به شرحی که در تاریخ 

 1324شاه قاجار که پادشاهی خلیات و باه ملات مهرباان باود در جماادی االخاری 
 هجری قمری ارمان مشرو یت ایران را صادر کارد و باه ااتتاا  مجلاس شاورای

ضاا ملی مرکب از  ب ات مختلفه مردم باه منظاور نظاارت در کلیاه اماور کشاور ر
 دادک شا ری ارموده:

  1342«  دل مظفر»بشد تاریخ او  ر چون مجلس از  داعت یاات زیو
 اوی و گ شته از اداکاری هاا و از خودگ شاتگی هاایی کاه  لماا و رجاال باا ت     

ز باا رزادیخواه رن زمان برای تحصیل مشرو یت داشاتنده مواا ات انگلایس هاا نیا
نظریااات رزادی خواهااان باارای حصااول م صااود تااألیری بساازا نمااود و بااا این ااه 

زاری ین مواا ت جلوگیری از اعاعیت های دوعت روسیه تام صود اصلی رنان از ا
ن کشاور در دربار بود چون به نفب رزادیخواهان تمام شد برای انگلایس هاا در ایا

سای محبوبیت زیادی بوجود رورد تا رنجا ی که توانست ا ماال حریاف بازرگ سیا
 خود را در صحنه سیاست ایران تا حدی خنلی کند ککک

در ایاران سابب شاد کاه در کلیاه شا ون کشاور ت ییارات و  باعجمله رژیم جدید     
تبااادیالتی شاااگرف بوجاااود ریاااد: از قااادرت نامشاااروع ح اااام و اربااااب مناصاااب و 
متصاادیان امااور ب اهااده از نفااو  روحااانیون و اح ااام ناسااخ و منسااو  محاضاار 
بعضاای از  لمااا و دخاعاات درباریااان در امااور کشااور جلااوگیری کنااده از ا  ااای 

جاناب و اسات راض از دوعاات هاای بیگاناه کاه موجاب اسااارت امتیاازات مضار باه ا
اقتصادی کشور می شد خودداری شاوده رو  تجادد و رزادی در کاعباد ایان کشاور 
بدهده رزادی م بو ات و انتشار جراید و مجالت که از عاوازم ح ومات مشارو ه 
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است تح ت یابد و بدینوسیله ا هان و اا ار مردم به ح وق ح ه و  بیعی خویش 
 ن و رشنا گردد و از این قبیل کککروش

 
 ا چهارماز مجلس اول ت -1

مصادف باا شادیدترین عنی دوره اول و دوم و سوم ت نینیه ی -سه مجلس اول     
ی ه ب وری ااه مجلاس سااوم نتوانساات دوره قااانونو بحرانای تاارین ایااام کشاور بااود

یش پاه خود را اختتام دهاد و اتارت  اوالنی باین رن مجلاس و دوره چهاارم ت نینیا
ک باا رمد که باعنتیجه اصول مشرو یت بکه تع یال باردار نیسات( دچاار تع یال شاد

 حترم میاین حال کارهای مهمی که این مجاعس انجام داده و از نظر خوانندگان م
 گ رد غاعبا  مفید بوده و از حد تصور اعلی ما خارج استک

     

 مجلس اول

وره دممل ات را از وضاب اداری دوره ت نینیه اول کاه خااعت مشارو یت باود      
را « متمم قانون اساسی»استبداد خالو کرد و با وجود قدرت مستبدین توانست 

باال و دوعاات را مجبااور کنااد کااه خااود را در م اتاادوین و بااه توشاایح شاااه برساااند 
 ک مجلس مس ول بداند

      
عاات مجلااس اول بودجااه ممل اات را تعاادیل و قرضااه ای کااه دوعاات ایااران از دو     

ر کاه بایران از دوعتی روس و انگلیس می خواست رد نمود و همین مجلس بود ا
فاو  نیعنی قراردادی کاه باین دوعتاین مزباورتین راجاب باه من  اه  1907قرارداد 

ن و باااز در هماین مجلاس قااانو خودشاان در ایاران منع اد شااده باود ا تاراض کارد
ت بااه ین مهمااه اساانجمان هااای ایااعتی و والیتاای و قاانون بلدیااه کاه از جملااه قاوان

تصااویب رسااید و ککک واضااح اساات از مجلااس نااوزادی کااه در رن برهااه از زمااان 
فته شد زیست می کرد و با رن وسایل ناقو و نارسا ی که داشت زیاده بر رنچه گ
 چه انتظاری می توانستیم داشت؟ و این موا یت هایی که شر  داده شد 

 
ت بب و  لسظیفه شناسی رنانه ریا غیر از رزادی انتخابات و ایمان نمایندگان و و

 دیگری داشته است؟! 
 
 

 مجلس دوم

این مجلس نیز با وجود اش االت سیاسات خاارجی و بحاران مااعی کاه موعاود      
« شوسااتر»سیاسات خاارجی باود قاادم هاای بلنادی برداشات از جملااه: باا اساتخدام 

و سااو دی باارای ژاناادارمری « یاعمارساان»رمری ااا ی باارای خزانااه داری کاال و 
باارای دادگسااتری و اصااالحات داخلااه « دمااورنی»ارانسااوی و « ساایو پرناایوم»

مواا ت نمود و همچنین به ارستادن  ده ای محّصل باه اروپاا و رمری اا مباادرت 
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کرده قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات  مومی را که مدار تعیین وظایف 
ن است و نیز قانون وزارت ماعیه را در امر جمب و خرج ممل ت و  ریت کنترل ر

لباات اسااناده قااانون اساساای معااارف و قااانون انتخابااات مجلااس شااورای ملاای کااه 
همچنین قانون موقتی محاکماات ح اوقی  موما  از قوانین مفید است تصویب نمود و 

که با سعی و اهتمام مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه( وزیر  دعیه وقته تهیه شده باود 
ایاان دوره گ شاات و در رخاار نیااز اوعتیماااتوم دوعاات روساایه در کمیساایون قااوانین  دعیااه 

مستشاار رمری اایی از ماعیاه رد نماود و نشاان داد « شوساتر»تزاری را راجب به اخراج 
 که ملت ایران به هیچ قیمت حاضر نیست است الل خود را از دست بدهدک

  

 مجلس سوم

ادیخواهاان وقات در نتیجاه جادیت ملیاون و رز 1سه سال بعد از ختم دوره  دوم     
تش یل یااات و باا جناگ باین اعمللای اوله مواجاه گردیاد و هناوز « مجلس سوم»

بیش از یش سال از  مر رن نگ شته بود که  اده ای از رزادیخواهاان و ا ضاای 
دو حاازب ا تاادال و دمااوکرات باار الاار اشااار متف ااین بدوعاات تاازاریه روساایه و 

خصوصا  رویه دوعت روسایه تازاری و تنفری که ملت ایران از سیاست رن ها انگلیس( 

به متحدین که در رتس رن ها دوعت رعمان قرار گراته بود تمایل جسته و به  داشت
کشور ترکیه که هم یش و مجاور ما و هم ار رن ها بود مهاجرت نمودند و این 

قانون انتخابات  49کار سبب شد که مجلس سوم از بین بروده زیرا بر  بت ماده 
نفرناد در مرکاز حاضار  68س می بایست نصف  ده وکاالء کاه برای تش یل مجل

 باشند و چون گروهی از نمایندگان مهاجرت و بعضی ها هم به محل های 
 خود راته بودنده دوره سوم به رخر نرسیده دچار تع یل شدک 

و سااایر مسااتخدمین بلژی اای از « مرنااارد»اخااراج از کارهااای خااوب مجلااس سااوم     

از ایاران در رتس ماعیاه قارار گراتاه و از « شوساتر»ااتن کاه پاس از ر ماعیه بود
قانون معروف به قانون بیست و سوم جوزاه دا ار بار اختیاارات شوساتر اساتفاده 
می نمودند و مجلس رنرا ع و نمود و نتیجه این شد که مستشاران بلژی ی از کار 

یسات و تصویب قانون تش یالت وزارت ماعیه بعاد از اع اای قاانون ب 2برکنار شوند
سوم جوزا و قاانون ماعیاات مسات الت و ساربازگیری ب اور بنیچاه و یاش سلساله 
قوانین مفیده دیگر از کارهاا ی اسات کاه مجلاس ساوم در  مار کوتااه خاود انجاام 

 داده استک 

                                                
م در تاریخ قمری در نتیجه اولتیماتوم روس ها از بین رفت و مجلس سو 1330مجلس دویم در محرم  - 1

 قمری افتتاح یافت.  1333محرم 
خصوصاً آقای عبداهلل « مستوفی»در الغای این قانون و برکناری مستشاران بلژیکی از مالیه خانواده  - 2

خالفت الی و ممبه سبب اطالعاتشان در امور « اجتماعی و اداری دوره قاجاریه»مستوفی مؤلف تاریخ 

 اشت. با نحوه اعمال مرنارد سهمی بسزا د
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 از مجلس چهارم تا هفتم -2

 
وکااالی مجلااس اول کااه بااه موجااب نظامنامااه انتخابااات مااور  شااهر رجااب       

معاین شاده باوده نماینادگان « صانفی و  ب ااتی»بار اسااس  هجری قماری 1324
رجی واقعاای مااردم بودنااد و در انتخابااات رنااان ظاااهرا  قااوای داخلاای و سیاساات خااا

و غیااار مسااات یم و د»دخاااعتی نداشاااته اسااات و در انتخاباااات دوره دوم کاااه ب اااور 
یاااش درجاااه و »صاااورت گراااات و انتخاباااات دوره ساااوم نیاااز کاااه ب اااور « درجاااه
وت خود قم ل ا  ن ض نشده و نسبتا  به  «رزادی انتخابات»اصل شد انجام « مست یم

 باقی ماندک 
یار دمب االسف این سنت قانونی که از ضروری ترین عوازم مشرو یت اسات      

 بیعای  نپا ید و از دوره چهارم ببعد انتخابات مجلس شورای ملی سایر قاانونی و
پیادا  یاان رن تاألیر ااراوانخاود را از دسات داد و  وامال داخلای و خاارجی در جر

  رتش بجان شمب اتدکاین بنا نهاد !! ککککرده و: 
 

 مجلس چهارم

 
جلاس ممعروف باه قارارداد ولاوق اعدوعاه در ایاام اتارت باین  1919قرارداد      

سااوم و چهااارم منع ااد شااد و چااون ا تبااار رن منااو  بااه تصااویب مجلااس بااود و 
ه بااد باماه چیاز ممل ات بار الار رن نمایندگان ح ی ی ملت چنین قراردادی را کاه ه

داد ماای رااات تصاادیت نماای نمودنااده الزم بااود مجلساای از نمایناادگان  رااادار قاارار
ساند و و مأموریت خود را به انجام رشود تا  اقد رن موا یت حاصل کند تش یل 

ز اردم را ماین کار میسر نبود مگر این ه  ُمال دوعت در انتخابات دخاعت کنند و 
سان محروم نمایند و از صاندوق کساانی را بیارون بیاورناد کاه ح حت  بیعی خود

د و امل باشکرواب  رنان با  اقد قرارداد مسلّم و به رراء رنان در مجلس ا مینان 
 د و ی یا   انتخابات تهران که قبل از نخست وزیری ولوق اعدوعه انجام شده بو

ت ای خرسندی اسدو سه محل دیگر از این سنخ دخاعت ها محفوظ ماند و بسی ج
و این  که مجلس چهارم مورد امتحان و رزمایش واقب نشد و قرارداد از بین رات

 مشگل بخودی خود حل شدک
 

 مجلس پنجم و ششم

  
ت نینیاه هماه مای دانناد کاه « پانجم و ششام»اما راجب به انتخابات دوره های      

ف م امات  ینفو  نمایندگان رن دو دوره هم نمایندگان واقعی مردم نبوده و از  ر
به منظور انجام ن شه ها و برنامه های خاصی انتخاب شده بودند که چون شار  
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ضاب  اسات از  کار رن در اینجاا خاودداری مای شاود و بااز  3رن در تواریخ معاصر
محلاای کااه از اینگونااه دخاعاات هااا مصااون ماای مانااد و انتخابااات رن بااه وضااب رزاد 

 -ماادرستوجااه مااردم از قبیاال:  صااورت ماای گرااات تهااران بااود کااه اشااخاو مااورد

مؤتمن اعملش که در تاریخ حاضر همگی در گ شاته اناد  -مستوای اعمماعش -مشیراعدوعه
و از رنان ا   نامی باقی مانده است و یا دکتر مصدق و ت ی زاده از  رف ملات مبعاو) 

و وجاود رناان و املاعشاان در مجلاس با ا) رن باود کاه دوعات وقاات در   مای شادند
ت خود قدری امساک کند معروف است وقتی که بعضی از نمایندگان اجرای منویا

منتخااب دوعاات حاضاار نماای شاادند بااه بعضاای عااوایح کااه نساابت بااه رن نظاار مواااات 
ایان الیحاه باا »نداشتند رتی بدهند به محض این ه وزیر پیشنهاد کننده می گفت: 

ار از تصویب می گ شت و چون راته راتاه ایان کا« نظر ر یس دوعت تنظیم شده!
ت اارار شااده بااود و دیگاار ایاان حاارف در  مااوم نمایناادگان مااؤلر نبااود و باعنتیجااه 
عوایحه ب وری ه دوعت نظر داشت از مجلس نمی گ شته بعدا  چنین م رر شد کاه 
نمایندگان منتخب دوعته روزهاای دوشانبه باه پیشاگاه ملوکاناه شارایاب شاوند و 

 القه مند است ا   اشاره ا لیحضرت شاه به هر کاری که نسبتا  مهمتر و به رن 
اهمیات ب ند و این قبیل وکال ا ا ات کنناد و نسابت باه عاوایحی کاه در درجاه دوم 

مااعی باود سارتیپ در گااهی ر ایس نظمیاه در مجلاس بود اگر راجب به غیر امور 
ماای یاااات و هرگاااه راجااب بااه امااور ماااعی بااود دکتاار  میلیسااپو یااا ی اای دیگاار از 

ناال ماکورماااک( بااا یااش متاارجم کااه ن اات وکااال را مستشاااران رمری ااا ی بغاعبااا  کل
ترجمه کند و جناب مستشار برای هر کس که الزم بداند خ  و نشاان ب شاد جازء 
تماشاچیان حاضر می شدند و حضور رن هاا سابب باود کاه نماینادگان باه کوتااهی 
م لب بپردازند و ملل بچاه ای کاه از صاور وحشات خیاز بترساد کارهاا را زودتار 

ایان حاال نماینادگانی هام وجاود داشاتند کاه هار چناد دوعات رن هاا را تمام کنند! باا 
ماای « امتناااع»انتخاااب کاارده بااود باادون این ااه اظهااار مخاعفاات کننااد از دادن رتی 

 نمودند ککک 
معروف است کاه باه ی ای از رن هاا ایاراد شاده باود چارا باه الیحاه دوعات رتی     

نماای دادنااد رتی ماای اگاار توضاایحات »ندادیااد او هاام در جااواب  اارض کاارده بااود: 
چه « امتناع»دادیمه وقتی در مجلس بعضی اشخاو توضیحاتی می دهند غیر از 

بر روی همین اصل بود کاه دوعات از دوره هفاتم ماداخالت خاود  -« می توان کرد
را در انتخابات تهران نیاز سارایت داد و کساانی را کاه محبوبیات  اماه داشاتند و 

باه قاول رن نمایناده ممتنابه توضایح نمای ضمنا  در مجلس حرف نمای زدناد بو یاا 
دادناد( ملال مرحااوم مشایراعدوعه و مسااتوای اعمماعاش و مااؤتمن اعملاش در عیساات 
خود نوشت و انتخاب شدند و چون قباول چناین وکااعتی مخااعف شاراات و حیلیات 

مشاایراعدوعه و مااؤتمن اعملااش کتبااا  و صااریحا  نمایناادگی رن هااا بااود بااه مجلااس نراتنااد 

و شاادروان مساتوای اعمماعاش بادون هیچگوناه اظهااری  د نمودندمجلس هفتم را ر
رقاای »اصال  به مجلس نرات و بعضای دیگار هام کاه در عیسات دوعات بودناد مانناد 

رقای حاج »با مرخصی های ششماهه و یا  دم حضور مرتب ملل « میرزا هاشم رشتیانی

لال با مرخصای هاای ششاماهه و یاا  ادم حضاور مرتاب م «سید رضای ایروزربادی

                                                
 تاریخ احزاب سیاسی ملک الشعراء بهار و تاریخ مکی  - 3



21 

 

مجلااس را باارای سااایر حریفااان خاااعی از « رقااای حاااج سااید رضااای ایروزربااادی»
 اغیار نمودندک

 

 از مجلس هفتم تا سیزدهم -3
 نجاام مایااز دوره هفتم باه بعاد انتخاباات کلیاه ن اا   کشاور باا مداخلاه دوعات     

دیاده بودناد و هار رنچاه امار مای گر« نماینادگان دوعات»گرات و در ح ی ت وکالء 
 ا س یم بدون چون و چرا تصویب می نمودند! ککک صحیح ی

شاور کم صود نگارنده این نیست که رنچه در این مجااعس شاده کاال  باه ضارر     
وبات عس گ شته وعی بعضی از مصبوده است چه بسا عوایح مفیدی که از این مجا

و  ملاال تمدیااد قاارارداد نفااته یعناای تمدیااد اسااارت اقتصااادی و سیاساای ممل ااترن 
زادی ها تومان ضرر به خزانه ملته و همچناین قاوانین مرباو  باه سالب رمیلیارد

ی کاه ااراد ب دری مضّر است که هیچ س نمی تواند من ر مضار رن شود تا بجا 
این  مواات و مخاعف مجاعس ارمایشی هر دو تصدیت می کنند که کشور ایران از

 مصوبات ضررهای مادی و معنوی جبران ناپ یری برده استک 
جلاس ماگار نماینادگان  1320نویسنده ب ور مسلّم مای داناد کاه در شاهریور      

و  واقعا  مبعولین ملت بودناده رن حاواد) باه ایان صاورت مادحش باروز نمای کارد
 یش صدم از زیان هایی که نصیب ما گردیاد حاصال نمای شادک در جناگ جهاانگیر

ه و ن اجاازاول کشور ما به محرومیت های زیادی دچار شد و نیروی متف ین بدو
بی رضای صااحب خاناه داخال و ان ماا شادند وعای اینگوناه ضاررهای سیاسای و 

ه از کااقتصادی و اخالقی که در جنگ دوم دچار رن ها شدیم باا زیاان و خسارانی 
دین رلار جنگ اول باه ماا رساید قابال م ایساه نیساتک در رن جناگ متف این و متحا

ه و مااردم اسااتفاده نمااود پااول روردنااد و در ایاان کشااور خاارج کردنااد و بساایاری از
 ریبااا  مسات یب شاادند وعاای در ایان جنااگ از مااا پاول گراتنااده وسااایل ن لیاه مااا را ت

یان ابال وض ب اار بردناد و اسالحه ماا را برایگاان ضاب  کردناد و ممل ات را باه 
صااورت در روردنااد کااه امااروز مااورد تاارحم دوساات و دشاامن اساات و  لاات ایاان 

جلس سوم رن جنگ دوعت را ت یه گاهی ملل م دربدبختی ها و ناکامی ها این بود که 

لای پایش بود و ممل ت رجال با ایماان داشات کاه ا االن بی راای دادناد و توانساتند از خی
  م شدند!رمدها جلوگیری کنند وعی در جنگ اخیر رن ت یه گاه چون نبود وزراء هم تسلی

*** 
ای ماا اتی باراگار نجااز یادروری مراتب م کور غرض این است که نشان بدهیم     

 باشد باز در اجراء مشرو یت و ح ومت مردم بر مردم استک 
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 و مجلس سیزدهم 1320وقایب شهریور  -4
 

و  هنگااامی کااه متف ااین وارد ایااران شاادند و بسااا  دی تاااتوری برچیااده شااد     
زه ر یس تا« اروغی»استعفای سر سلسله خاندان معظم پهلوی به توس  مرحوم 

 ول رژیاممایندگانی کاه باا اصات گردید دو تن از نمایندگانه ندوعت در مجلس قرا 
امعاه انتخاب شده بودنده عب به ساخن گشاوده از رزادی و عازوم رن بارای جسابت 

ساااپس اریااااد زد: « اعخیااار اااای مااااوقب»صاااحبت نمودناااد ی ااای از  رناااان گفااات: 
 « ککک ! بسته باشندمن ارم بو ات ما تا کی باید چون مرغ »

ی ز استشاامام رایحااه رزادی خوشاانود شاادند از  مرحااوم اروغاامااردم هاام کااه ا    
اسی که خواستند کاری ب ند که جامعه ایرانی از بزرگترین حت ا  ا ی قانون اس

ب ان انتخاایعنی وکاالی خاود را خودشاسال ها از رن محروم بوده اند استفاده نمایند 
د در ملای بتوانا کنند و نمایندگان ح ی ی خویش را به مجلس بفرساتند تاا مجلاس شاورای

 کهددحساس ترین دقایت تاریخی ممل ت رنچه را به صال  و صراه جامعه باشد انجام 
ت نینیه روزهاای رخار  مار خاود را  ای  12توضیح رن ه در رن وقته دوره      

خاتماه « تهاران»در  بسیاری از نواحی از جملاه  12می کرد و انتخابات مجلس 
تخابات ناتمام و در چند جای دیگر هناوز شاروع یااته بود و ا   در چند ناحیه ان

نشده بود که بعد از راتن ا لیحضرت ا یاد و تصادی مرحاوم محماد  لای اروغای 
نخساات وزیاار خاتمااه یاااات و چااون مااردم ماای خواسااتند اوضاااع بعااد از ساا و  
دی تاتوری ت ییر یابد و در این کشور یش ح ومت دموکراسی ح مفرما باشد باا 

ه که در زمان دی تاتوری و بنا به م تضیات رن رژیم صورت انتخابات دوره سیزد
و حت هم با مردم بود زیرا مجلس شورای ملای کاه یگاناه گراته بود مخاعفت نمودندک 

قوه مؤلر در اوضااع ممل ات باود بایساتی از رن صاورت خاارج شاد و نماینادگان ح ی ای 

ضه هاا نوشاتند بر روی این اصل مردم  ری  ملت ت یه به کرسی های مجلس بزنند!
و از م امات  اعیه تجدید انتخابات را ت اضا نمودناد ماب االساف نخسات وزیار کاه 

باا اساتدالالت  جیاب و غریاب خاود از  4برای حفظ همان وضب زمامادار شاده باود 
قبول درخواست مردم سر باز زده و انتظار و امید رنان را  به یاأس مبادل کارد و 

وزارت کشاور انتخااب شاده بودناد باه ناام  باالخره همان کسانی که بار  بات پسات
نمایناادگان ملاات در مجلااس ساایزده بیعناای مجلااس اول مشاارو ه سااوم و نخسااتین 
مجلسی که بعد از ح ومت بیست ساعه و ت ییر رژیم تش یل می یاات و بواسا ه 
ورود قوای متف ین و ناامنی های داخلی ممل ت وضب غیر قابل وصف و اهمیات 

اندند و از همان اول کار معلوم و مسلم بود که چنین بسیار داشت( حضور بهمرس
مجلسی نمی تواند با منویات مردم خیرخواه مواا ت و منااب کشور را حفظ کند و 

 ناچار است در 
ند وعاو م ابل انواع ت اضاهای بیگانگان زانو به زمین بزند و هر چاه مای خواسات

 مخاعف به اصال  ممل ته تصویب کند! ککک 

                                                
بیانات تدین در صفحات آخر این « اعالم جرائم بر علیه آقایان تدین و سهیلی»مالحظه شود قسمت  - 4

 13کتاب راجع به انتخابات دوره 
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یار وز« دکتار مشارف نفیسای»س بود که نر  عیره را بر  بت نظر همین مجل    
قیمات  دارا ی وقت و به منظور اساتفاده اجاناب بحاد سرساام روری بااال بارد و باه

ی لایر تلبیاات کاارد همااین مجلااس بااود کااه باار خااالف قااانون اساساای اختیااارات 130
نامحااادود و باااه میلیساااپوی رمری اااا ی داد و باااه اساااتخدام یاااش گاااردان مستشاااار 

صادور  مری ایی مبادرت نمود و باالخره همین مجلس ارمایشی بود که با اجازهر
 نماود و دام اعتزاید اس ناس مردم را به انواع سختی و بدبختی و مصا ب گراتار
ماومی و با ت ویت ااراد ناصاعح و مواا ت با زماماداری رن هاا باه اسااد اخاالق  

 رد کککتوسعه بازار رشوه و کالهبرداری و اختالس کمش ک
 

 انتخابات مجلس چهارده و گزارش کارهای رن -5
قتدار انتخابات مجلس چهارده هنگامی شروع شد که کشور در زیر سل ه و ا     

وزیار کشاور « تدین»نخست وزیره و « سهیلی»زا داعوصف مجلس سیزده بودک 
ت انتخاباا»وقت بجاای رن اه قاانون اساسای را ر ایات و بار  بات تمایال  ماومی 

د محاال را تااأمین کننااد در انتخابااات دخاعاات نمودنااد و جااز در پایتخاات و چناا« رزاد
ها تاا  دیگر که بواس ه مسا ی مردم رزادیخواه و دستجات و احزاب انتخابات رن

لای محدی بدون مداخله دوعت انجام شد در سایر حوزه های کشور این حت مسلم 
یت ه اکلرید و باعنتیجبا مداخالت غیر مشروع م اماتی داخل یو خارجی پایمال گرد

 مجلس چهارده از کسانی بوجود رمد که مورد قبول اا ار  مومی نبودندک
 

*** 
 –مجلس چهاارده در ماوقعی تشا یل یااات کاه قاوای نظاامی ساه دوعات روس     

ا اا   انگلایس و رمری ااا ایاران را الشاا ال کاارده بودناده راه رهاان سرتاساری کشااور
مااال  زیاار غلااه ممل اات   -هااا داشااته اختصاااو بااه حماال مهمااات و نیروهااای رن 

الی غاکنترل و نظر رن هاا باوده و ماردم  موماا  بواسا ه نباودن ر وقاه و قحا  و 
 -سخته  مری در منتهای رنا  و تعاب و براساتی در حاال مارگ بسار مای بردناد

بانااش ملاای باار  باات قااوانین  دیااده و باار خااالف اصااول اقتصااادی باارای  مخااارج 
 نموده  می کرد و پول کشور را ااقد ا تبار می متف ین در ایران اس ناس منتشر

 در امور ماعی و ا قتصادی کشور شاخو دکتار میلیساپو  مال مای نماود و بجاای
روس هااا در شاامال و رمری ااا ی هااا در  –وضااب ماای کاارد « قااانون»مجلااس خااود 

ف ا ر بلوچستان ت اضای امتیاز نفت داشتند و حل چنین مش التی بواس ه اختال
 که  رز ان بی نهایت دشوار بود زیرا در مجلس چهارده همان درو سلی ه نمایندگ

رجه هام دانتخاب گروهی از نمایندگان رن با  ده قلیل دیگر ارق داشته به همان 
 در مسا ل سیاسی و ممل ت داریه  رز ا ر و سلی ه رن ها مختلف بودک

فات گر چه الزمه یش مجلس ملی این است که مسا ل م روحاه در رن باا مخاع    
جمعاای و مواا اات جمااب دیگاار مااورد بحاا) و محاااوره اسااتدالعی و من  اای گااردد و 
بدین ریت قضایا یا حل شود وعی در پارعمان هاای جهاان رسام اسات کاه د مساا ل 
حیاااتی یعناای مسااا لی کااه بااا اساات الل و ب ااای کشااور بسااتگی و ارتبااا  دارد یااش 
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ه تبلی ات و تحی ات تا راه هر گون –وحدت و اتفاق نظر کامل همیشه بوجود رید 
ماب االسااف در مجلاس چهااارده ایان وحاادت و اتفااق نظاار   –خاارجی مسادود شااود 

حتی در شدید ترین مواقب و حیاتی ترین مساا ل ممل ات حاصال نمای گردیاد و از 
اینجاست که به اش ال کار نمایندگان واقعی  ملت در این مجلس می توان پی برد 

 ککک
 ته و باها ی که مردم به رژیم پارعمانی خو گرادر ممل ت مترقیه در کشوره     

ت و رمااوز رن واااات شااده انااد معمااول ایاان اساات کااه در انتخاااب نمایناادگان جریانااا
ه بااحااواد) سیاساای جهااان را در مااد نظاار قاارار ماای دهنااد و در هاار دوره ت نینیااه 
شور اقتضای وقت کسانی را انتخاب می کنند که از  هده رهبری کشتی سیاست ک

ز اتی کاه تال م حواد) بر ریندک کوتاهی دوره نمایندگی با تمام مشاگالدر دریای م
تتاام عحاظ خرج و جریان انتخاباات دارد و همچناین حات انحاالل مجلاس قبال از اخ
ش ادوره قانونی که در قانون اساسی کشورهای مشرو ه پایش بینای شاده اایاده 

د تاا نتخااب کننااین است که مردم به اقتضای سیاست وقت مردان شایسته ای را ا
هنگاام  رن ها بتوانند مسا ل مهم و معضالت کشور را باه نفاب جامعاه حال نماینادک

کاه  جنگ اخیر در انگلستانه حزب محااظه کار زماام پارعماان را در دسات داشات
ه رتاش با جنگ با رعمان و ادامه هم اری با شوری و رمری ا مواات بوده همین ا

ب م رن کشاور زماام پارعماان را باه حازجنگ خااموش و انتخاباات تجدیاد شاد مارد
سایار کارگر سپردند که از عحاظ مشی سیاست و مرام با حزب محااظه کار اارق ب

تضایات حزب کارگر بهتر می توانست با  م رد و  لت این بود که بعد از جنگ دا
 کوقت کار کند و منااب ممل ت خود را در رن موقب از  زمان محفوظ بدارد

عاه ریاناات و حاواد) کشاور را در  صار مجلاس چهاارده م اعوقتی ما کلیاه ج    
نااد در کناایم بااه ایاان نتیجااه ماای رساایم کااه اگاار تمااام نمایناادگان رن منتخااب ملاات بود

 اجارای»و در سیاسات داخلای  «سیاست موازنه منفی»سیاست خارجی بدون تردید 

 رارقرا نصب اععین خود  «اختالس و ارتشاء»و مبارزه شدید با « اصول مشرو یت
 داده و رن اصااول را در تمااام تصاامیمات خااود مجااری و معمااول ماای داشااتند وعاای

وجه تااسوس که  رز انتخاب اکلریت نمایندگان سبب شد که این اصول را مورد 
ود قرار ندهند و از ارصات هاای خاوبی کاه حاواد) جهاان بارای ماا ایجااد کارده با

 استفاده ن نندک
دو موضاوع « اصاول مشارو یتاجارای »و « سیاست موازنه منفای»گر چه     

الزم  مهمی است که ح ا  هر یاش شایساته کتااب جداگاناه اسات باا اینحاال نگارناده
ختصاار می داند که   یده و نظر خود را در این دو موضاوع اسات رادا  و ب اور ا

 بیان کند:
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    5سیاست موازنه منفی -اعف

دارای  واقاب شادهه سرزمین کشور ماه که بین دو قوه یا دو همسایه نیرومناد     
 وضعی است که هر یش از ااراد بی غرض و رجال و ان پرسات بایاد رنارا ماورد

وعاات توجااه خااود قاارار دهنااد و ی ااین بداننااد مااادام کااه ایاان دو دوعاات قااوی یعناای د
یان اسیاساتمداران شوروی و دوعت انگلایس در ایان وضاب بااقی و باا ماا مجاورناد 

ساات ه باادیهی ابسااتگی ی  رااای پیاادا کننااد ممل اات نبایااد بهاایچ ی اای از رن هااا ارتبااا  و
تمایل  به هریش از دو  رف موجب تحریش  رف دیگر خواهد شد و هر   س 

ن یر ایرااععملی که   رف م ابل  نشان بدهد به زیان کشور خواهد بودک تاریخ اخ
در  هر وقت دوعت هاای ماا از سیاسات موازناه منفای پیاروی کارده ونشان می دهد که 

ا ی بادون تبعایض م اومات نماوده اناد موا یات ها و تحمایالت همساایگانم ابل تجاوزات 
ر وقات نصیب رنان گردیده و همسایگان نیز بیشتر ساکت و راضی بوده اند و باعع س ه
شادید  از این اصل  دول کرده و به ی ی از ایان دو قاوه پیوساته اناد دچاار   اس اععمال

دو یاا  جب به مواقعی است کهتع یب از سیاست موازنه منفی راقوه دیگر شده انده 
وعات هاای نمایناد  وقتای کاه د چند دوعت در ممل ت نفو  پیدا کنند و با هام رقابات

ایان    ی نفو  با هم بسازند و یاا سیاسات منحصار  باه اارد شاود اعبتاه پیاروی از
  ریت مورد پیدا نمی کندک

 بات  چنان ه مصاعح بین اعمللی ایجااب کارد کاه دوعتاین روس و انگلایس بار     
سای خاود ایران را به دو من  ه نفو  ت سیم کنند و باه رقابات سیا 1907قرارداد 

ه از و بار کناار شادن دوعات روسای 1917خاتمه دهند و نیز پس از ان الب اکتبار 
ر سیاست  اعم و کاسته شدن نفو  رن دوعات در ایاران کفاه سیاسات خاارجی کشاو

خره و بااال 1919داد شاوم ما به ضرر رن دوعات بااال راات و منجار باه   اد قارار
رشانا  نمایندگان 1320یش سلسله از حواد) دیگر گردیده بعد از وقایب شهریور 

اخار به سیاسات تصامیم گراتناد کاه از سیاسات موازناه منفای پیاروی کنناد و تاا او
ال دو حادوره چهاردهه هم از این روش استفاداتی قاب توجه نمودناد وعای باا ایان 

ا مال  وری که باید و شاید در تش یل مجلس پانزدهمامر سبب شد که نتوانند ب 
 نظر کنند و ممل ت را از حوادلی که بعدا! دچار رن شد حفظ نمایندک

مسایه شماعی در نتیجه ت اضای امتیاز نفات و کارهاایی کاه از سوء سیاست ه -1
باه  یعنی همان دوعت مورد توجاه سیاسات شامال و متماایلین« دوعت قوام»ناحیه 

ر روزهااای رخاار دوره چهااارده بوقااوع پیوساات کااه شاار  رن نیااز در رن سیاساات د
 در جلد دوم این کتاب خواهد رمدک« دوره اترت»قسمت راجب به 

انتخابات که برای جلوگیری از دوره اترت  ا ری ن رد و شر   قانون تحریم -2
ز نظر ادر جلد دوم این کتاب « ابسترکسیون اقلیت»کامل رن در قسمت مربو  به 

 دگان محترم خواهد گ شتکخوانن
باه   یاده نگارنااده ت اضاای امتیااز نفاات از نظار مارام غیاار صاحیح بااود و از      

عحاظ سیاست هم م رون به صال  نبودک چه از نظر مرام ت اضاای امتیااز نفات از 

                                                
در سیاست «. سیاست موازنه منفی»و « سیاست  موازنه مثبت»سیاست  موازنه بر دو قسم است:  - 5

 موازنه مثبت اصل موافقت و در سیاست موازنه منفی اصل  عدم قبول و امتناع است. 
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ملت ضعیفی ملل ایران که بهیچوجه مایل باه دادن امتیااز باه بیگانگاان نیسات از 
ی و اسااتلماری باوده و هسات و ایان نیاز از دوعاات خصاایو دوعات هاای اساتعمار

اتحاااد جماااهیر شااوروی کااه مخاعفاات خااود را بااا اسااتلمار و اسااتعمار بااه جهانیااان 
 ا الم نموده برازنده و شایسته نبود و از نظر سیاست وقتی که دو دوعت 

ماام قوی برمری اا و انگلایس( باا چناین امتیاازی مخااعف بودناد باه اارض این اه ت
د( بکه بیش از چند نفر نبودنا 14ون سابت حزب توده در مجلس ا ضای اراکسی

تحاریم  به رن رتی می دادند امتیاز مزبور از مجلس نمی گ شت کما این اه قاانون
رای شاروع شاد کاه با« وقتای»انتخابات ا   از این نظر تصویب شد که انتخابات 

ود خقب سیاست شماعی و حزب مواات رن موا یتی نباشد چنان ه نتیجه رن در مو
 مالحظه گردیدک 

 

 اجرای اصول مشرو یت -ب

و  گفتیم در سیاست داخلی حفاظ اصاول و مباانی مشارو یت اماری اسات الزم     
ین ااجرای قانون اساسی  تریاق دردهای مزمن و ضامن است الل و سعادت ضروری و 

 و شممل ت است و ب ای ایران  همانا منو  و مربو  به داشتن یش ح ومات دموکراتیا
 رزاد است و حصول این ا مر جز باه دو  ریات میسار نیسات: اول رن اه اشاخاو
مااؤمن بااه  ح وماات مشاارو ه در رتس امااور مهاام کشااور قاارار گیرنااد دوم رن ااه 

 ل:نمایندگان ح ی ی ملت وارد مجلس شورای ملی گردندک اینش شر  این اجما
 
مهام زوم برقاراری اشاخاو معت اد باه  ح ومات مشارو ه در رتس کارهاای ع -1

 دوعتی 
 مرحاوم اروغای نخسات وزیار وقات صاریحا  در 1320بعد از واقعه شاهریور     

 مجلس شورای ملی و ده داد کاه از رن ببعاد اصاول دموکراسای و مشارو یت در
ز قبیال کشور مجری خواهد شدک اعبته به ایان و اده وااا شاد و پااره ای اقادامات ا

 ع ن چون اشخاو ماؤمن ورزادی م بو ات و ن ت و تش یل احزاب بعمل رمدک 
د معت د واقعی به ح ومت مشرو ه در رتس کارهای حساس دوعتای قارار نگراتنا

للای مردم نتوانستند از ح ومت دموکراسای کاه بناا باه م تضایات سیاسات باین اعم
اری نصاایب ایااران شااده بااود اسااتفاده کاماال کننااد و باعنتیجااه قاادمی در راه رسااتگ

 بردارند! ککک
هرج و مرج ادارات و شیوع و شاء و ارتشاء و اختالس و کسانی که امروز      

کالهبرداری مأمورین دوعت و بی  فتی های قلمی بعضی از روزناماه هاا و نفاو  
کراسای غیر قانونی  ده کلیری از  نمایندگان را در امور دوعت نتیجه و رلاار دمو

مای حس و   ال مای نمایناد و از جااده انصااف دور می داننده قضاوتی بر خالف 
شوندک به   یده نگارنده دموکراسی ح ی ی اساسا  وارد این ممل ت نشده تا مردم 
به ح ی ات رن پای برناد و بدانناد کاه معناای رزادی و  اداعت چیسات؟ و ایان هماان 
مخاعفین دم راسی هستند که به نام دموکراسی مرت ب اقسام اجایب مای شاوند و 

ه ملاال راتاااب روشاان اساات کااه ح ومات دموکراساای را باادنام ماای نماینااد در حاعی ا
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ح ومت دموکراسی و بهترین گواه ترقیاتی است که نصیب ملل دموکرات از قبیل 
 انگلیس و رمری ا و سو یس و املال رن ها شده است ککک 

رای باامخااعفین دم راساای در ایااران بارای دااااع از   یااده خااود مای گوینااد کااه     
ماورد  د ملای باشاند اعبتاه ایانبرقراری ح ومت ملی باید ااراد ممل ت دارای رشا

رساد  تصدیت ماسته زیرا تا ملت ابراز عیاقت ن ند به وصال چنین ح ومتی نمی
و « لای مکمات ونون یاوعی  «رسول اکرم صلی هللا  لیه و رعه و سلم ارموده و این ه 

ه «ساتهر ملتی الیت همان ح ومتی است کاه دارا» االسفه بزرگ نیز گفته اند: 
 است وعی نظار ماا ایان اسات«کالم اعملوکهملوک اع الم»ق صحیح است و مصدا

ده نیال که ت ییر هر رژیم مرهون دوره تحوعی است که تا رن دوره باه پایاان نرسا
 به م صود مش ل اسات هماان ور کاه  فال هفات سااعه هار قادر دیار وارد دبساتان

احل شود موجب اتالف  وقت او ضرر جامعه است و پس از  ورود هم تا تمام مر
د اند باشصیلی را  ی ن ند و تجربه حاصل ننماید مفید و مورد استفاده نمی توتح

 ای  برای ملت هم  ی مراحل مزبور  بیعی و اجباری است و به   یاده نگارناده
 استک« رزادی انتخابات»اوعین مرحله برای ملت 

 
 رود نمایندگان ح ی ی ملت به مجلس و -2

 صااحب و سرپرسات اداره نمای شاود همان ور که یاش لاروت یاا مااعی بادون     
بار  ممل ت نیز در همان ح م است و بدون رن مع ول نیست که خوب اداره شودک

له  بت قانون اساسی صاحب ح ی ی ممل ت اهل کشورند و اهل کشور باید بوسای
ه ارسان ادحنمایندگان خود رنرا اداره نمایند و تا زمانی که از ایان حات محرومناد 

ن هاا هام رنمایندگان مجلس را  مردم انتخاب کنند  دک چنانچههرگز انتظار نمی رو
اباات مجبورند که دوعت های خوب روی کار بیاورناد و چاون باا قاانون اعلای انتخ
ااراد که سال ها باه موقاب رزماایش و تجرباه گا ارده شاده و مفاساد رن بار  ماوم ا

ر رن د معلوم و مبرهن گردیاده ایان کاار میسار نمای شاودک بناابراین الزم اسات کاه
ماؤلر  تجدید نظر نموده و به صاورتی در رورد کاه تهدیاد و ت میاب در رراء ماردم
 اب کننادنباشد و مردم بتوانند با نهایت رزادی اشخاو  رف ا تماد خود را انتخا

گان و ما هر چه ا ر می کنیم این م صود حاصل نمی شود مگر این اه رتی دهناد
رگونه هنظارت شخصا  بنویسند و از باسواد باشند و رتی خود را در انجمن های 

ن اسات تهدید مصون بمانند و ارضا  که رتی دهنده را در خارج ت میب کنناد مم ا
وری استفاده ب ند وعی سودی برای  وامال ت میاب نادارد و همچناین انتخاباات  ا

ار کاانجام شود که دستبرد به صندوق و تعاویض رراء مم ان نباشاد و بارای ایان 
حاد یاش روز محادود نماود و بار  اده انجمان هاای نظاارته ب باید مدت رتی را به

ن نیست کاای اازود که مردم از حت قانونی خود محروم نشوند و  چون نظر ما ای
ر ایان دکه در این م دمه مجموع اصالحات الزمه را شر  دهیم و مجال داریم که 

اسات  نمست ال  گفت و گو کنیم ای« به ابستروکسیون اقلیت»باب در قسمت راجب 
ه ژیم سل جلوگیری از رکه  جاعتا  به اختصار می کوشیم و ا   ت رار می کنیم که 

تااا  و اساتبداد جااز باا اجااراء قاانون و احتاارام باه اصااول مشارو یت میساار نخواهاد شااد و
روز بانمایندگان ح ی ی ملت وارد مجلس نشوند وضب ماا از ایان بهتار نمای شاود و روز 

 کوخیم تر خواهد شد
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*** 
 

ارش م ااعبی کااه بارای  تشااحی   هان خوانناادگان محتارم در ایاان م دماه نگااباه     
یاسی سیاات خاتمه می دهیم و چون م صود از  ی اعم دمه بیان وقایب و حواد) 

اساات کاه مجلااس چهااردهم باا رن مواجااه باوده باارای  1324و  1323ساال هاای 
ام تمااانجاام ایاان م صااود غیاار از انتخاااب دو  ریاات راه دیگااری نبااوده ی اای رن ااه 

ا بیانااات نمایناادگان راجااب بااه هاار یااش از مسااا ل م روحااه در مجلااس چهاااردهم ر
ت هاای برشته تحریر روریم و دیگر رن ه ا   وقایب مهمی را که در نتیجه سیاسا

 داخلاای و خاااارجی روی داده و در ا اااراف رن هاااا   ایاااد و اظهااااراتی در مجلاااس
عاه در  معارض م اع شورای ملی شده است با مدارک و ا ال اتی که بدست رماده

ماا یم نخوانندگان محترم گ ارده و ا هان رناان را بارای قضااوت بی رااناه حاضار 
 که صحیح را از س یم و حت را از با ل تف یش کنندک

 ز این اها ریت اول که انتشاار تماام وقاایب و بیاناات نماینادگان اسات گ شاته      
 خسااته کننااده و از مسااتلزم بساا  کااالم و ن اال م اعااب غیاار مفیااد و از هاار جهاات

د بود حوصله خوانندگان خارج است قوه مادی و معنوی نگارنده نیز واای نخواه
 اکرات مامجلاه »که چنین کتابی را به رخر برساند و به م صود نا ل شود بعالوه 

ا رکه تمام امور را بدون کسر و ن صاان منتشار نماوده همو ناان  زیاز « مجلس
م را د مسات نی کارده اسات بناابراین  ریات دواز انتشار رن که ارزش رسمی نادار

اختیااار نمااوده و همچااو بنظاار رسااید کااه ن اات هااای رقااای دکتاار مصاادق بمصاادق 
از  اعساال نه( نماینااده ا ول تهااران را در هاار موضااوع بترتیااب تاااریخی منتشاار و

وضاب منمایندگان دیگر هم اگر در رن جلسه بیاناات جاعاب و مفیادی نسابت باه رن 
ه ده اشاره ترتیب درج نما یم و بعللی که موجب این رجحان شایراد کرده باشند ب

 می کنیم تا این  انتخاب را ترجیح بالمرجح ندانندک اینش دالیل  ما:
ردهم موضو ی نبود کاه در سیاسات داخلای و خاارجی ممل ات در مجلس چها -1

  یاده  مؤلر باشد و رقای دکتر  مصدق در رن باب س وت اختیار کند و از اظهار
 داری نمایدکخود

ر مصادق  مومااا  از روی کماال دقاات تهیاه شااده و کمتار اتفاااق ن ات هاای دکتاا -2
 ار   ااتاده است م ااعبی را بادون سااب ه و م اععاه قبلای در مجلاس اظهاار و یاا

 کرده باشدک
نماینده اول تهاران در حزبای نباود کاه تبعیات از مارام رن کناد و ماورد رقابات  -3

انات ایشان در مجلس معلوم است که به ساه اصال سایر احزاب واقب شود و از بی
مسلم ایمان داشته و هیچگاه از برنامه مخصوو بخود  دول ننموده و بایش از 
حد ام ان در پیشرات به ساوی م صاد خاویش ااداکاری  کارده اساته ی ای از رن 
اصول لالله که نگارنده رنرا ح ا  در درجه اول قرار می دهده تجدید نظر و اصال  

اساات کااه از باادو مجلااس چهاااردهم تااا  خااتم رن هاار وقاات دکتاار « انتخاباااتقااانون 
مصدق موقعی بدست رورده مجلس و جامعه را به اهمیت موضوع متوجه نماوده 
استک در درجه اول از این نظر گفته شد که سایر اصالحات متفرع است بر بودن 

و نماینااادگان ح ی ااای ماااردم در مجلاااس و بااارای ایااان کاااار چناااد پیشااانهاد نماااود 
تمام شاود  14پیشنهادهای ایشان  وری نبودکه احیانا  به زیان نمایندگان مجلس 
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محروم نماید وعی ماب اعتأسافت اکلریات قریاب  15و رنها را از حضور در مجلس 
باتفاق مجلس نتوانست و یا نخواست این ار انجام بگیرد کاه شار  رن در قسامت 

ب سیاسی هام کاه ظااهرا  از خواهد رمد و احزا« اوبستروکسیون اقلیت»مربو  به
کاوچ ترین قادمی بارای پیشارات ایان امار نظر مصاعح  مومی تشا یل مای یابناد 

مهم و مفید بر نداشتند و کمترین احساساتی وعو باه تظااهر بارای ایان کاار اباراز 
 ننمودندک

ی ماادو اصاال دیگاار نماینااده اول تهااران را نیااز باستحضااار خوانناادگان  زیااز    
اسات کاه در مجلاس چهااردهم  «سیاسات موازناه منفای»هاا  رسانیم کاه ی ای از رن

ارات نسبت به تمام وقایعی که جنباه سیاسای داشات  ملای شاد از قبیال: ع او اختیا
وعات دکتر میلیسپوه تصویب قانون تحریم امتیااز نفاته اوبستروکسایون بار ضاد د

باه  صدره رد پیشنهاد کمیسیون سه جانبی و ارجاع پروناده هاای تادین و ساهیلی
یان ان کشور و غیره که هر یش در محل خود خواهد رمد و به ایان جهات ماا دیوا

و  مرساوم نماوده ایام  «سیاسات موازناه منفای در مجلاس چهااردهم»کتاب را به نام 
حاریم تتصاویب قاانون »ناگفته نماند که ا ا  در یاش ماورد از رن تخلاف شاده و رن 

ساامت راجااب اساات کااه مشاامول ایاان اصاال  نشااده و شاار  قضاایه در ق «انتخابااات
با چه  خواهد رمد و خوانندگان توجه خواهند نمود که« اوبستروکسیون اقلیت»به

 زمینه های سّری و تردساتی کاه از خصاا و متوعیاان مجلاس باود قاانون مزباور
 از مجلس گ شتک« سیاست ی  رای»روی 
می که است که غیر از دو ا الم جر «مبارزه با دزدی و اختالس»و اصل سوم      

جلس مصدق شخصا  در روزهای رخر دوره بر  لیه رقای محمود بدر ت دیم دکتر م
ر بانمود و  مر مجلس وااا ن ارد کاه ت لیاف رن هاا معلاوم شاوده ا االم جرا مای 

 ود و باا لیه رقایان سهیلی و تدین داده شد و تا اواخر دوره در مجلس متوقاف با
ز ه ای اگارنده و  دجدیت و مبارزه نماینده اول تهران به دیوان کشور رات که ن

مای ای ااش رن هاا هام از مجلاس ن» همو نان  از دکتار شانیده ایام کاه مای گفات: 
ده گ شاات و بااه دیااوان کشااور ارجاااع نماای شااد و متهمااین در حااال اتهااام باااقی ماناا

تادین  ا الم جرا م بر  لیاه رقاای»که شر  این مبارزات در قسمت های « بودند!
 مدکو رقای محمود بدر خواهد ر« و سهیلی

در خاتمه باستحضار هم لمان  زیز مدیران محترم جرایاد مای رسااند قسامت      
ها ی که در پایان هر یش از م اعب این کتاب از  جراید پایتخات ا ام از یومیاه و 
هفتگی ن ل شده از روی کمال دقت و بی رای باوده و ساعی شاده اسات کاه   ایاد 

محترم بگ رد و در هار کجاا کاه مخاعف و مواات حتی اعم دور از نظر خوانندگان 
مندرجات رن ها عزوماا  خالصاه شاده ت ییاری در م صاود نویساندگان داده نشاده و 
ا ا  از نظاار ایجااز و اختصااار و احتااراز از ازونای بیمااورد حجام کتاااب و از نظاار  
کوتاهی م لب بوده اسات و باعجملاه م صاود نگارناده از ایان نشاریه کاه بایش از 

گارش رن صرف وقت و تحمل زحمت شده جاز تا کار یش سال در جمب روری و ن
ح اایت ب وری اه خاود اسااتنبا  کارده و در صاحت رن هاا تردیااد نادارم چیاز دیگاار 
نبوده است و امیدوار است که ایان خادمت نااچیز و مختصار ماورد توجاه و قباول 
ارباااب دانااش و همو نااان  زیااز واقااب شااوده و چنانچااه سااهو وخ ااا ی مشاااهده 

مشمول ع ف و کرم  میم خود قرار داده  فو نمایند و با این  ارمایند نگارنده را
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در اختیاار رناان خواهاد « مظفار»حال اگر به اشتباهاتی برخاورد نمایناد روزناماه 
 بودک

 هجری شمسی 1327شهریور ماه 
 حسین کی استوانه مدیر روزنامه مظفر

 عیسانسیه در  لوم سیاسی و اقتصاد
 
 

 مخاعفت نماینده اول تهران

 1299تبار نامه رقای سید ضیاءاعدین  امل کودتای با ا 
 

کشور   موجب شد که برای تجدید اعاعیت رجال سابت 1320وقایب شهریور      
زوا ت و ان زع رجاعی که در بیست سال دوره دی تاتوری اجبارا  یا اختیارا  تن به

پیدا  ه ایدر داده و در کارهای سیاسی و اجتما ی مداخله نداشتنده میدان تاز
 شودک
ودنده باقی این ب یه اعسیف رجال را که هنگام ظهور وقایب شهریور هنوز ب     

 واد)حبه دو دسته می توان ت سیم نمود: یش  ده رن ها ی که در جزر و مد 
که  سیاسی امتحان عیاقت و میهن پرستی داده بودنده و دسته دیگر کسانی

ه و نشد وب و ا هان  موم محوخا رات ناگوار ا مال گ شته رنان از صفحات قل
  ن کامردم می دانستند که راتار و حرکات زشت و ناپسند همین اشخاو بنیا
ز عد ابدی تاتوری بیست ساعه ایران را بر پا کرده بودک به هر ت دیر چون 

 شهریوره راه اعاعیت های سیاسی  برای هر کسی باز شد و هر دو دسته
ید سقای رسیاسی و اجتما ی دخاعت کننده  توانستند از انزوا خارج و در امور

 1300داد یعنی خر« کابینه سیاه»ضیاءاعدین  با با ی نیز که از هنگام س و  
 رداختهپزاد ایران را ترک نموده و مدتی به اروپا و بعد در الس ین به مشاغل ر
ن راد از یمام بود موقب را م تنم شمرده مجددا  به ایرانه ایرانی که بیست سال ت

شت ن رده و در مصا ب و محرومیت های مردم رن شرکتی نداشته بوده بازگ
 نمایدک
نخست وزیر کودتاه تا ن شه خود را بدین ترتیب رغاز کرد که بدوا  با رقای      

در تع یب مأمورین  1320بهمان کسی که بعد از شهریور « مظفر ایروز»
 6ساعه 20ل ح ومت شهربانی دوره دی تاتوری و از بین بردن بعضی از  وام

سعی واار داشت( در الس ین مصاحبه و  القه خود را به بازگشت به ایران و 
قبول زمامداری ا الم کرد و چون این مصاحبه و تبلی اتی که از  رف دوستان 

در ایران می شد حسن الر بخشید و اا ار  مومی از رن است بال ن رده « سید»
ا  منصرف شده و وی را به کمش  رادارانش از ا ر زمامداری او موقت

                                                
 برای اینکه مرحوم نصرت الدوله پدر او، بدست مأمورین شهربانی از بین رفت.  - 6
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نخست وزیر وقت از صندوق انتخابات یزد بیرون روردند تا  امل « سهیلی»
ن شه کودتا بتواند وظا فی را که بر  هده گراته است در مجلس چهاردهم انجام 
بدهد! ککک  انتخاب سید ضیاء از یزد نه تنها بین  راداران سیاست همسایه 

 ب ات و  ناصر  اصال   لب و رزادیخواه سوء الر   شماعی  بل ه در  بین کلیه
نمود و این ور بنظر رسید که برای مردم ممل ت خ راتی در پیش است و همان 
 املی که مسبب اصلی ایجاد کودتا و تحمیل ح ومت  بیست ساعه در ایران بوده 
مم ن است که باز ن شه دیگری برای محو این دم راسی  ناقو ترسیم کرده و 

هد ممل ت را از این رزادی مختصر  که در نتیجه جنگ جهانی نصیب رن بخوا
شده است محروم کنده از این نظر و برای این ه مشرو یت سوم حفظ شود و 

« رد ا تبارنامه»این بسا  رزادی ظاهری از بین نرود تنها وسیله مؤلر همان 
ون سید ضیاءاعدین و جلوگیری از ورود و اعاعیت او در مجلس بود و چ

می دانستند که مردم تمایل خود را بوسیله « سید» راداران و راهنمایان 
نمایندگان تهران اجراء خواهند نموده قبل از خاتمه انتخابات تهران در زمینه 

سعی و مجاهدات زیاد ب ار بردنده ب وری ه م دمات کار از  14ااتتا  مجلس 
یونی برای پانزدهم هر حی) اراهم و برنامه تشریف ارما ی ا لیحضرت هما

بهمن تهیه و منتشر گردید تا بدون حضور نمایندگان تهران و بدون مواجهه با 
مخاعفت رنان ا تبارنامه ایشان تصویب شود وعی چون اا ار  مومی و 
م بو ات به این کار ا تراض نمود ااتتا  مجلس به تأخیر ااتاد و مردم 

بخواهند که با تبعیت از اا ار نماینده اول تهران « دکتر مصدق»توانستند از 
کوشش و « سید ضیاء اعدین» مومی و تع یب نظر جامعه برای  رد ا تبارنامه 

را به  1299اعاعیت نماید تا مشاراعیه نتواند به نام  نمایندگی ملت همان  مل 
صورت دیگری ت رار نمایدک نماینده اول تهران با رن ه با اکلریت نمایندگان 

با ا تبارنامه سید مخاعفت  1322در جلسه شانزده اسفند  مجلس خوشبین نبود
و نخستین ن ت تاریخی خود را ایراد نمود که اینش متن کامل رن از شماره سوم 

  ینا  ن ل می شود:« م اکرات مجلس»مجله 
  تبارنامه رقای  سید ضیاءاعدین م ر  استا -ر یس     
ان ندیده امک به ملت ایر ن بیست سال است ملت ایران رام -دکتر مصدق     

 ایت رلسه تعظیم می کنم و امیدوارم که رشد ملی این در باشد که نظم را در ج
تهیه  ه منککنند من خیلی میل دارم که م اعب را سربسته بگویم و این ن  ی را 

ا ی ات هکرده  ام دال بر صحبت مد ی است: تلفن هایی  که به من رسیده مالق
دن خوان که مرا مالقات کرد مرا مجبور کرد که قبل ازکه با من شد و هر کس 

وده این ن ت یش  رایضی ب نمه این ور شهرت داده بودند که من در حزب ت
ید سقای هستم و با حزب توده بستگی دارم و به جهت بستگی با حزب توده با ر

 عفمهضیاءاعدین مخاعفت می کنمک من بیست و دو سال است که با ایشان مخا
ده زب توامروز من چه دخلی با حزب توده داردک از رقایان مخاعفین حمخاعفت 

 ینجااخواهش می کنم که مخاعفت خود را پس بگیرنده اگر پس نگیرند من در 
 هیچ صحبت نخواهم کرد ککک 

 یرمپس می گ -دکتر رادمنش    
 ی ی بود؟ –دکتر مصدق      
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 نده هم پس می گیرمب -اداکار     
دااع از و ن واجب  ینی نیسته واجب کفا ی استک اگر یش  -دکتر مصدق     

من می نفر حاضر شد که دااع از  و ن ب ند از گردن دیگران ساق  می شوده 

خواهم در راه و ن شربت شهادت را بچشمه من می خواهم در راه و ن بمیرمک من می 
و ن حاضر   خواهم در قبرستان شهدای رزادی دان بشومه من تا رخر  مر برای دااع از

سید ضیاءاعدین »دیدم که اقدامات رقای « ر د امروز»در روزنامه  می باشمک
را به مدرک ارمان شاه قرار داده بودند که چون شاه ارمانی به «  با با ی

ایشان دادنده ایشان هم اقداماتی نموده اندک خواستم  رض کنم که کودتا در شب 
والیت مخابره شدک پس ارمان شاه سوم حوت شد و ارمان شاه در ششم حوت به 

بعد از کودتا بوده و در نتیجه کودتا بودهک اگر ارمان شاه در الر  کودتا نبود 
چ ور مدیر روزنامه ر د ر یس اعوزراء می شد! دیگر ردم با ساب ه و یا قبول 
 امه ای نبود که ایشان بیایند و ر یس اعوزراء بشوند؟! در رن ارمان به ایشان 

نجام ریاست وزرا ی دادنده کدام ساب ه ح م می کرد که ر یس اعوزراء مأموریت ا
مردم را حبس ب نده مردم را گراتار ب نده نیش و بد را هم بسوزاندک رقا یش 

قشونی که در تحت روزنامه نویس بودند و ارمانده قوا نبودنده با چه وسیله 

اگر قشونی که در  د؟انگلیسی بوده در تحت اختیار روردن« اسمایس»سرپرستی کلنل 
تحت اختیار داشتند به امر رقا بود که رقا قرارداد را  مل ی ارمودنده وقتی که 

مرده گربه را کسی چون »تلگراف رقا به شیراز رسیده قنسول انگلیس گفت که: 
ه قرارداد مرده بود محتاج به موت نبوده قرارداد را کی بسته بود؟ «نمی زند

که نظر استعمار داشت وعی همه مأمورین « اکسسرپرستی ک»ولوق اعدوعه و 
انگلیس صاحب این نظر نیستندک بنده مأمورین  خوب از انگلستان دیده امه من 
مأمورین بسیار شریف و و ن دوست از انگلستان دیده امه من م اکراتی در 

قنسول انگلیسی رمد  «ماژور هوور»شیراز و در تهران با این ها دارمه یش روز 
من حاعم بهم « ما ح م داده ایم تنگستانی ها را تنبیه ب نندک»گفت: و به من 

خوردک گفت شما چرا حاعتان بهم خوردک گفتم چون این صحبتی که کردید نه در 
نفب شما بوده نه در نفب ما گفت توضیح بدهید گفتم شما از پلیس جنوب ش ایت 

تی که شما پلیس دارید و می گو ید که پلیس جنوب در شیراز منفور است پس وق
جنوب را مأمور تنبیه تنگستان ب نید بر منفوریت رن ها اازوده می شوده 
تنگستانی ها اگر شرارت می کننده من تصدیت می کنمه اگر بعضی از رن ها 
راهزنی می کنند من تصدیت دارمه اگر رن ها را پلیس جنوب تنبیه کند رن ها 

نیستم وعی اگر من که واعی  جزء شهدا و و ن پرست ها می شوند و من راضی
هستم رن ها را تنبیه کنم به وظیفه خودم  مل کرده ام و کار صحیحی کرده امه 
گفت توضیحات شما مرا قانب کرد شما کار خودتان را ب نید من از شما تش ر 

رمد از من « ماژور هود»می کنمک بعد از  چند روز من تنگستان را امن کردم و 
ای است که من با ماژور هود قنسول انگلیس دارمک با تش ر کرده این ساب ه 

مؤید »که امروز ماژر ژنرال اریزر شده ساب ه دارمک رقای « اریزر»کلنل 
که ی ی از مالکین شیراز است روزی که من استعفا داده بودم و هنوز « اعشریعه

شاه استعفای مرا قبول ن رده بود رمد به من ش ایت کرد و گفت از پلیس جنوب 
 ایت دارمک گفتم ش ایت خودتان را بگو ید گفت شب  ید است و محصول من ش
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در ا راف شهر بلند است و رنجا می خواهند پلیس جنوب اسب دوانی ب نند من 
که پسر « ماژر اردیس میرزا»با پلیس جنوب هیچ م اتبه رسمی نمی کردم 

ه کلنل اریزر یحیی میرزا ل ه اعسل نه وکیل دوره اول بود در پلیس جنوب بود ب
پی ام دادم که رقای  مؤید اعشریعه ش ایت دارند که اراضی او بواس ه اسب 
دوانی از  میان می رود و زرا ت او خراب می شوده کلنل به من پی ام داد بعد 
از این ه اسب دوانی در رنجا تمام شده م وم می ارستیم هر چه خسارت می شود 

انجام داده ام « مؤید اعشریعه»گی برای می پردازیم من خیال کردم که کار بزر
اوو را خواستم و به او گفتم او گفت م صود من انجام نشدک م صود من این است 
که در این زمین اسب دوانی نشود اگر اسب دوانی بشود این  ادت جاری خواهد 
شد و ملش من همیشه دچار این خسارت خواهد بوده گفتم وهللا بیش از این از  

اخته نیستک روز بعد د وتی از  پلیس جنوب رسید که مرا  د وت من کاری س
به اسب دوانی کرده بودند من روی کاغ  خصوصی برای پلیس جنوب نوشتم در 
جا ی که صاحبش راضی نیست اسب دوانی بشود و شما هم اجباری ندارید در 
زمین مردم که راضی نیست اسب دوانی ب نیده من حاضر نمی شومک کلنل اریزر 
مرا پای تلفن خواست و گفت کاغ  شما یش درس بزرگی برای من بود و اردا 
می ریم پیش شما و رنچه را که نظر دارید انجام می دهیمه اردا رمد یش نفر را هم 
رورد و گفت این کیسته گفتم این میرزا محمد باقر خان زند نماینده قوام اعملش 

رمانفرما هم هست گفت اگر نماینده استک گفت دیگر نمایند  کیست؟ گفتم نماینده ا
ارمانفرما بگوید که در سل ان رباد ملش ارمانفرما اسب دوانی ب نیم ضرری 
برای ماعش نیسته شما به اسب دوانی می ر ید گفتم اعبتهک با این ه تمام د وت 
ها برای اردا منتشر شده بود و تمام چادرها زده شده بوده جار زدند تمام د وت 

ردند و برای سه روز دیگر اسب دوانی را در سل ان رباد قرار دادند ها را جمب ک
و از د وت کردند و بنده حاضر شدم اینهم یش ساب ه کلنل شریف انگلیسی است 
که در شیراز دیدمک دیگر از اشخاصی که من هرگز او را اراموش نمی کنم و 

« پرسی عرن سر»هیچوقت مراحم او را و محبت های او را از نظر دور نمی کنم 
وزیر مختار انگلیس است که ح ی تا  مرد بزرگ و و ن پرستی است که هر وقت 
مرا می دید و من راجب به ممل ت خودم با او صحبت می کردم و در مصاعح 
ایران با او نظریاتی می گفتم می گفت من به شما تحسین می کنم که شما و ن 

ن تمجید می کنم ُدَول اتحاد خودت را دوست داری حاال این ه از انگلیس ها م
جماهیر شوروی نگویند که من از جنبه بی رای خارج شده ام من یش کاری هم 

وزیر مختار دوعت اتحاد جماهیر شوروی داشتمه از شیراز که رمده « رتشتن»با 
بودم من وزارت ماعیه را قبول نمی کردمه چهار پن  ماه کار وزارت ماعیه با 

من به وزارت ماعیه راتم دیدم کسی کاغ ی رورد گفت کفاعت می گ شت روزی که 
داده که این را امضاء کنید دیدم اجاره نامه بانش است راضی « رتشتن»این را 

است کابینه قوام اعسل نه تصویب نامه ای صادر کرده بود که بانش است راضی 
برای مدت سی سال به اجاره تجارتخانه شوروی داده شود و نظر دوعت شوروی 

ن بود که چون انبار نداشتند این بانش را برای انباره اجاره ب ننده این اجاره ای
پی ام « مسیو رتشتن»نامه را تنظیم کرده بودنده روردند که من امضا کنمک من به 

دادم که می خواهم شما را مالقات کنم گفت من اردا نهار منتظر شما هستمه اردا 
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اره نامه را چرا امضاء ن ردید؟ گفتم راتم در سفارت نهار که خوردیم گفت اج
اجاره نامه ندارم وعی این این است که من استن اف از امضای وهللا ح ی تش 

اجاره را برای  خود شما صال  نمی دانمک گفت چراه گفتم مردم این ور تصور 
می کنند که شما رنچه در نتیجه معاهده داده اید می خواهید از ما پس بگیرید 

عاهده از قرض گ شته خیلی چیزها به ایران دادیده بناهای خودتان شما در این م
را به ایران واگ ار کردید وعی این اجاره نامه که شما از ما می خواهید بگیرید 
وقتی  ده ای از اتباع شما در رنجا مس ن کردند مردم ایران به شما خوش بین 

ده است تدریجا  می نخواهند بود و خواهند گفت که دوعت شوروی رنچه را به ما
خواهد از ما پس بگیرد گفت ح ی تا  من با شما مواا م و من هیچ متوجه نبودمه 
گفت اجاره نامه را پاره کنند و پس بگیرند من رمدم تصویب نامه را  هم پاره 
کردم و امضا ن ردم پس ح ی تا  مأمورین  متف ین ما ح ی تا  بعضی هایشان 

خواهیم اظهار تش ر کنیم کم است وعی اعبته ب دری خوب هستند که هر قدر ب
که « کاکس»مأمورین بدی هم داشتند که رن ها مأمورین استعماری بودند ملل 

را با انگلیس گ اشتک نمی شود همه را « قرارداد ولوق اعدوعه»رمد در ایران 
پای هم گ اشت هر دوعتی خوب دارد بد دارد اعبته نظریات رن ها نظر دوعت های 

ما نیسته نظریات متف ین ما جز خوبی و احسان چیزی نیسته مأمورین متف ین 
رن ها ارق می کند سیاست رن ها ارق داردک یش مأموری شاید تصور کند که اگر 
ایران را ب ور استعمار اداره ب نند برای دوعت خودش خوب باشده یش مأموری 

بایستد و رزاد  هم شاید این نظر را داشته باشد که باید ایران روی پای خودش
اعبته ما کدام باشد و ممل ت مست لی باشد و در کار او هیچ س دخاعت ن ند 

مأمور را می خواهیم و مواا ت می کنیم با رن مأموری که رزادی و است الل ما را محترم 

بصحیح است( قرارداد ولوق اعدوعه در یش موقب بدی گ شت در چه وقت  بدارد
درست شده بوده نظر جامعه ملل ریا این بود که  بود؟ وقتی بود که جامعه ملل

بیایند ُدَول را تحت اعحمایه قرار بدهند و با رن ها قرارداد ببیندند؟! نهه نظر 
جامعه ملل این بود که دَُول رزاد باشنده مست ل باشنده ُدَول اختیارات خود را از 

نظر جامعه  دست ندهند و خودشان در هر کاری که می خواهند دخاعت ب نندک این
سر پرسی »ملل بود چه جهت داشت که قرارداد مل ی شد؟ ی ی این ه قرارداد را 

با نظر دوعت انگلیس نبسته بوده و اعبته خود دوعت انگلیس هم بعد « کاکس
متوجه شد که این کار خوبی نیست و بعد  دم رضایت ملت ایران راه ملت ایران 

رمری ا داد که ما باید همیشه مرهون  راضی  نبود پس از رن بیانیه ای  که دوعت
رن بیانیه باشیم و این بیانیه را من باید ی مرتبه دیگر برای اظهار سپاسگزاری 

 در این مجلس بخوانم:
دوعت مماعش متحد رمری ا دستور می دهد که نزد زمامداران ایران و  -تهرانه سفارت رمری ا»

از مسا دت نسبت به ایران امتناع ورزیده اشخاو  القه مند این موضب را که دوعت اتازونی 
است ت  یب نما یدک رمری ا همواره  القه خود را برای سعادت ایران بی رف بسیار اظهار و 
ابراز داشتهک نمایندگانی که از  رف دوعت رمری ا در کمیسیون صلح پاریس  ضویت داشته اند 

را در کنفرانس صلح مورد استماع م رر کوشش و مجاهدت کرده اند که سخنان نمایندگان ایران 
قرار دهند نمایندگان رمری ا متعجب بودند که چرا مجاهدات رن ها بیش از این به ت ویت و 

( معلوم داشت که به چه 1919مسا دت تل ی نمی شود ع ن اکنون معاهده جدید بمنظور معاهده 
سانند و نیز معلوم می گردد  لت رمری ا ی ها قادر نبودند سخنان نمایندگان ایران را باصفاء بر
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که دوعت ایران در تهران با مسا ی نمایندگان خود در پاریس مسا دت و ت ویت کاای ننمودک 
 «دوعت رمری ا معاهده جدید ایران و انگلیس را با تعجب تل ی می نمایدک

اد قرارد وضب این هم بیانیه ای بود که در رنوقت دوعت رمری ا داده استک پس    
ن راه م اردادرنوقت رقا در بیانیه خود این ور مرقوم ارموده اند که قراین بود 

نگلیس دگان اماینمل ی کردم بنده از رقا س وال می کنم اگر رقا قبل از اع اء با  ن
ده کره کرم ا داخل در م اکره شده بودند و اع اء کردنده پس اعبته در یش کلیاتی

اکره خل م با نمایندگان انگلیس دااند که کودتا جزء رن بوده استک اگر خیره 
 ای استو  رنشده بودند به چه ترتیب قرارداد را مل ی کردند قرارداد یش   د د

ر ت اگو قبول استه   د استه   د محتاج به ایجاب یعنی یش  مل دو  رای اس
نم کمی  ی ی از  راین مواا ت ن ننده اسخ قرارداد مم ن نیستک از رقا تعجب

ر چ و کراتی نفرمودند چ ور قرارداد را مل ی ارمودند؟ وکه می گویند م ا
د ارداتصور ارمودند که دوعت انگلیس ضعف پیدا کرده باشد؟ و با اع اء قر

وعت د» مخاعفت ن ند؟ حاال موضوع قرارداد چیست: ماده اوعش می نویسد: 
ترام ی احانگلستان با ق عیت هر چه تمامتر تعهداتی را که م رر در سابت برا

دوعت » لت است الل و تمامیت ایران نموده است ت رار می کندک ماده دوم:م 
در  ن هاانگلستان خدمات هر  ده مستشار متخصصی را که برای عزوم استخدام ر
واهد یه خادارات مختلفه بین دوعتین تواات حاصل گردد به خرج دوعت ایران ته

 خواهد ادهت متناسبه دکردک این مستشارها با کنترات اجیر و به رن ها اختیارا
   «بودک واهدخشدک کیفیت این اختیار بسته به تواات بین دوعت ایران و مستشارها 

ماده سوم: دوعت انگلیس بخرج دوعت ایران صاحبمنصبان و  خایر و مهمات      
سیستم جدید را برای تش یل قوه متحداعش لی که دوعت ایران ایجاد رن را در 

رده  ده و م دار ضرورت صاحب منصبان و  خایر نظر دارد تهیه خواهد ک
مهمات مزبور به توس  کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تش یل 
خواهد گردید و احتیاجات دوعت را برای تش یل قوه مزبور تشخیو خواهد داد 
معین خواهد شدک در واقب دو ماده مهم در این قرارداد هست ی ی راجب به 

ی ی راجب به قشونک اینهم موضوع قرارداد استه اگر رقا مستشاران استه 
چرا بعد از این ه ر یس اعوزراء شدند قشون جنوب را به قرارداد را مل ی کرده بودند 
مستشار ماعیه راه که مرحوم مشیراعدوعه پس « اسمیت»رسمیت شناخته شد؟! و چرا 

ای تفتیش نفت در کمیسیون از این ه ر یس اعوزراء شدند بعد از کابینه ولوق اعدوعه بر

همان قشونی که رقا  انگلیس و ایران به عندن ارستادند ایشان به ایران رجعت دادند؟!
در تلگراف خودشان مرقوم ارموده اند که در تحت امر ایشان بوده رقا را از این 
ممل ت بیرون کرد و اگر رقا در موقب تشریف بردن احتیاج به وجه نداشتند چرا 

یران وجه گراتند و اگر محتاج به وجه بودند رقا بفرمایند در این بیست از ماعیه ا
و دو سال با چه سرمایه تحصیل  لوم کردند؟!  و با چه سرمایه امالکی جمب 
روری کردند؟! اهاعی یزد که کاغ  و تلگراف تا رن جا چند روز الاقل می رسده از 

نسیا  »ت و دو سال ورود رقا چ ور مستحضر شدند و رقا را که بعد از بیس
بودند از روی چه نظر انتخاب نمودند؟ ا   یزدی بودن که برای مدرک « منسیا

انتخاب کاای نیست من اهل رشتیان هستم و از رشتیان یش رتی هم ندارمک از 
خواو رقا شنیده شد که دو میلیون تومان اهاعی یزد برای تش یالت حزبی رقا 
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از کجا رورده اند و این سخاوت محیراعع ول را داده اندب!( یزدی ها این تمول را 
ما زیر بار این حرف نمی رویمه ملت ایران بیدار استه برای چه به خرج داده اند؟ 

ملت ایران به این حرف ها اریب نمی خورده ملت ایران از زمامداران سیاست 

ل ک در این سال که محصول ایران چند برابر سال های قبدرخواست تجدید نظر دارد
است در این سال که  المت خش ساعی رش ار است و باید ر وقه سال رتی تأمین 

ک ایرانی باید خانه خودش را اداره نمایدبشود سیلوی ما دو ماه هم  خیره ندارد 
ایرانی حاضر نیست که رؤسای خودش را خارج کند و بجای رن ها رؤسای 

یخی هم دارد ن  ی خارجی بگمارد این است موضوع ن ت من که چون جنبه تار
 را که تهیه کرده ام رن را هم می خوانم:

سال می گ رد که  16از دوره هفتم ت نینیه که  من از سیاست دور شدم قریب     
اغلب در احمدرباد از دهستان ساوجبالغ به االحت مش ول و خیاعم ناراحت و از 

به زندان قصر  رتیه خود بی نهایت نگران بودم و گاه می خواستم که با پای خود
هر دو م ید بمانم تا این ه در پنجم تیر ماه م و در رن جا روحا  و جسما  برو

بدون جهت و دعیل مرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از رن  1319
جا به زندان بیرجند انت اعم دادند در  رض راه و در زندان دو مرتبه اقدام به 

مل سختیو مش ت از رنجا مرا به احمد رباد خودکشی نمودم و پس از شش ماه تح
که تمام م صرین  1320روردند و تحت نظر مأمور شهربانی بودم تا شهریور 

سیاسی خالو شدند ح م رزادی منهم رسید و تصمیم گراتم که در همان جا 
بمانم و در سیاست مداخله ننمایمه انتخابات این دوره که شروع شد به من 

ضاع صال  نیسته اگر اهل تهران در هفت دوره اخیر نوشتند که دوری از او
نتوانستند به  من رتی بدهند در   یده خود باقی  هستند و چون می گویند 

ت نینیه رزاد است می توانندا تماد خود را به من اظهار نمایند  14انتخابات دوره 
مانم درد این است که اگر از  خدمت سر باز  زنم و باز در کن   زعت و انزوا ب

پس الزم است که اول اگر امور اجتما ی خوب نباشد امور انفرادی هم بد می شود 

در م ابل این هر کس در اصال  جامعه ب وشد و بعد امور انفرادی را اصال  نماید 
من ت نتوانستم جوابی بدهم و مردد بودم که چه تصمیمی اتخا  کنم چنانچه قبول 

خاو از این ممل ت و از این مردم است و نمی کردمه می گفتند همه چیز این اش
امروز که موقب خدمت است خودخواهی مانب است که قبول خدمت کنند حاال هم 
که قبول کرده ام نمی دانم که با این اوضاع چه خدمتی می توانم ب نم؟! اگر 
حرف حساب در این مجلس الر  ن ند و اگر ما در سیاست  اعیه ممل ت رزاد 

ض خود را ببرم و زحمت رقایان را اراهم نمایمک معروف است نباشیم چرا من  ر
صدر ا ظم محمد  لی شاه به مردم گفت « مشیراعسل نه»که در استبداد ص یر 

شاه مجلس را مرحمت می کنند به این شر  که وکال در سیاست دخاعت ننمایندک 
 اگر غرض از مجلس رن است که وکیل تابب جریانات شود و با هر چه پیش رید
بسازد و دم ارو بندد نه من تصور می کنم که تمام رقایان همچو وکاعتی را 
نخواهند و قبول ننمایند و اگر وکیل رزاد است و می تواند در مصاعح  مومی 
نظریات خود را اظهار کند وقتی که مصاعح  مومی در پیش است از هیچ چیز 

اگر صال  و ن بخواهدک نباید مالحظه نماید و باید همه چیز خود را برای خیر و 
بد است چرا دَُول بزرگ هر چه خوب است برای  و ن خود می « و ن پرستی»
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خوب نیست چرا این رژیم را به تمام معنا در مماعش خود « دموکراسی»خواهند؟ و اگر 
اجرا می نمایند؟ اگر رزادی جرا د مضر است چرا در رن مماعش متعرض جرا د نمی 

تحسن نیست چرا در هر کجا که نفو  دارند برای اگر اخالق خوب مسشوند؟ 
توسعه نفو  خود مشوق مردمان بد اخالقنده مردمان با اخالق کسانی نیستند که 
بر خالف مصاعح جامعه قیام کنند رن ها کسانی نیستند که نیش و بد را با هم 
بسوزانند و از حیلیات همو نان خود ب اهند با کسی غرضی ندارنده می گویند 

پیرو  14ه را که باید در نفب جامعه بگویندک امیدوارم که ما نمایندگان دوره رنچ
این اصل باشیم و لابت کنیم که ملت ایران  اعب است الل است  و رنرا بهیچ 

ملت می خواهد که خارجی از این ممل ت برود و در امور قیمتی از دست نمی دهده 
 ا  و معنا  است الل او را محترم شمارندکما م ل ا  دخاعت ن نند و انتظار دارند که عفظ

 ع میچون از م لب نباید دور شد از  م دمه می گ رم و داخل در موضو    
 شوم!
ه سیم تلگراف شیراز و تهران ق ب شد و قریب س 1299شب سیم حوت      

مد را یش رروز کرسی ی ی از ایاالت مهم از  مرکز بی خبر بود و هر کسی این پ
 ان اف سلمی کرد تا این ه پرده از روی کار برداشته شد و تلگربنو ی تعبیر 

ح ام  –از تهران به شیراز شب ششم حوت » احمد شاه به این شر  رسید: 
  شته کهدر نتیجه غفلت کاری و القیدی زمامداران دوره های گ –ایاعت و والیات 

 وما  بی ت لیفی  مومی و تزعزل امنیت و رسایش را در ممل ت اراهم نموده
عیین تبه  تمام  اهاعی را از ا دان یش دوعت متألر ساخته بودک مصمم شدیم که

ی ن هاشخو الیت خدمتگ اری که موجب سعادت ممل ت را اراهم نماید به بحرا
د رزا سیاب میجن»متواعی خاتمه دهیم بنابراین باقتضای استعداد و عیاقتی که در 

 دیده د را متوجه به معزی اعیهسراغ داشتیم ا تماد خا ر  خو« ضیاءاعدین
ایف م وظایشان را به م ام ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تامه برای انجا

شهر جمادی االاخر  –خدمت ریاست وزرا ی بمعزی اعیه مرحمت ارمودیم 
 «ک1339

را  دستخ  شاه 106در شماره « ر د امروز»چون روز گ شته روزنامه      
که  دهم برا ت مرت ب کودتا دانسته است ت کر می منتشر نموده و رن را دعیل

ده حوت واقب و دستخ  شاه شب ششم حوت به والیات مخابره ش 3کودتا شب 
ه که زناماست و این دستخ  در الر کودتاست واال ساب ه نداشت که یش مدیر رو

 یس نه  ی مراحل اداری نموده و نه م بوعیت  امه داشته است ی مرتبه ر
ظیفه ام وو دیگر این ه در این دستخ  اختیارات تامه برای انج اعوزراء بشود

ی برا خدمت ریاست وزراء بشود و دیگر این ه در این دستخ  اختیارات تامه
ه ود کبانجام وظیفه خدمت ریاست وزراء صادر شده و به رقا مأموریت نداده 

خو شه ک مردم را حبس کند و نیش و بد را با هم بسوزانده چون من مردد بودم
ورت  رف ا تماد مدیر  روزنامه ر د است یا دیگری تصمیم گراتم که در ص

ن ه راز  اول تسلیم نشوم و خود را برای هر گونه پیش رمدی حاضر نمایم و پس
ستک ابوسیله ر یس تلگرااخانه تح یت و معلوم شد که مدیر  روزنامه ر د 

بره ه مخازیر را به شاتصمیم غیر قابل تردید خود را اجراء نموده و تلگراف 
 نمودمک
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 از شیراز بعد از  نوان: 1299حوت  6
در م ام  دستخ  جهانم اع تلگراای بواس ه تلگرااخانه مرکزی زیارت شده»    

گر اف ادوعتخواهی رنچه می داند بعرض خاکپای مبارک می رساند که این تلگر
 رن اصال  در اارس انتشار یابد اسباب بسی ان الب و اغتشاش خواهد شد و

و  شود خیلی مش ل خواهد بودک چاکر نخواست در دوعتخواهی موجب این ان الب
 نتشارشنه اتا کنون رنرا م توم داشته هر گاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکا

 «دکالزم است امر جهانم اع مبارک صادر شود که تلگراف خانه انتشار ده
ا ل قوکیه ر یس دوعت و ر یس بالااصله پس از مخابره این تلگراف بیان    

هر هل شارسید و مردم بیشتر به  دم صداقت گفته های رن ها پی برده و  موم 
 شیراز ه دربر  لیه ح ومت جدید قیام نمودند ب وری ه اتح اعدوعه اهل تهران ک

ب واق بود و تلگراف تبری ی به ر یس دوعت مخابره نموده بود در خ ر جانی
مود و نمین و را با خود نزد اینجانب رورد و ت اضای تأشده و قونسول انگلیس ا

 10ب شیراز مستحضر شد ش اوضاعرقای سید ضیاءاعدین  با با ی هم چون از 
 حوت این تلگراف را بهمن مخابره نمود:

رگاهی یااته ام که تلگراف تصدی مرا به ش ل ریاست  –بعد از  نوان »     
ز حدو) اش االت احتراز نموده ایده این خبر وزراء انتشار نداده و گفته  اید که ا

به اینجانب معلوم داشت که حضرتعاعی از وضعیات بی ا الع و اات تهران را 
همان ور تصور کرده اید که قبال  دیده و  ینا  مشاهده کرده اید: نه چنین نیست 
دوری مساات و بی ا ال اتی از جریان حضرتعاعی را از ا ال ات مفیده محروم 

و « سرکرده»ه استک این ح ومت جدیداعتش یل که به اسلحه و رتش یش داشت
نماینده اقتدار قشونی است به کسانی که در معبر او ایجاد اش االت نمایند جز 
مشت چیزی نشان نمی دهد و در عحظه واحد جان و مال و  ا له اش ال کنندگان 

و این زبری و  به  نوان رهینه صداقت رن ها در معرض تهدید گ ارده می شود
خشونت نه برای مصاعح شخصی است بل ه برای  مصاعح و نی است که هر 

دستخ   سازد بنابراین تصور این ه قرا ت اقدامی را مجوز و مشروع می
ا لیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا اداه محتمل استه حدو) اش اعی 

دار و با نهایت نیرومندی را توعید کند باعمره ا ری نارسا بوده استه با کمال اقت
الزم است وظیفه خود را ایفاء نمایندک تش یل این دوعت و نی و اصال  کننده را 
هیچ س جز خیانت کار نمی تواند تردید کند رنهم اورا  تنبیه می شوده من در 
اینجا تمام رجال پوسیده دروغین را توقیف کردم ندای اصالحات داده و با تهور 

یچ می ه تحت امر دارم هر مانب و مش لی را به درو جسارت قشونی که 
شمارمه حضرتعاعی نیز اگر می خواهید نماینده چنین دوعتی باشید با جسارت قدم 
برداشته اصالحات را در خ ه مأموریت خودتان شروع کنید و از ت ویت بی 
نهایت اینجانب استفاده نما ید و باور کنید که اشخاو دانشمند و بی غرض را 

ی شایسته بدست رمده است راست و بی پرده همان ور که  ادت من است به مجاع
حضرتعاعی ساب ه می دهم که نسبت به شخو شما خوشبین و خیلی مایلم که از 
چون حضرتعاعی شخو شایسته در اصالحات اارس استفاده کنم ب ور مت ابل 

که  الزم است از صداقت و صمیمیت حضرتعاعی رگاه گردم بنابراین منتظرم
خودتان برای خودتان تعیین ت لیف نما ید وعی در همین حال خود را از  کر این 
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ن ته که باز یش شمه از صمیمیت و صدات من است ناچار می بینم و رن این 
است که انتخاب  ری ی جز صداقت و راست گفتاری برای اشخاصی که مرجب 

ن  می شوده این س واالت من می شوند مصلحت نیست و موجب زیان خودشا
امیدوارم بنام و ن و بنام اصالحات حضرتعاعی از رن ااصله بعید رغوش گشوده 
مرا برادرانه در ب ل گراته کمش و مظاهرت خودتان را به احترام منااب ملی به 

ام به والیات  من اهداء نما یدک روش و منشور خودم در بیانیه ای که امر داده
  اید اینجانب رگاهی یااته ایدک ریاست  مخابره کنند المحاعه مالحظه و از

به این تلگراف جوابی ندادم و چون در بیانیه خود نوشته اید که قرارداد « وزراء
که به ایاعت اارس مصوب  1299میزان 19کنم که در  را مل ی نمودم  رض می

شدم و قرارداد انگلیس و ایران مل ی نشده بود نخواستم به قشون جنوب 
 رمز کارگ اری کل بنادر این تلگراف را به مرکز مخابره نمودم:رسمیت بدهم با 

ا  با شفاه واداره پلیس جنوب که از قرار م کور سه هزار  نفر است کتبا  »ککک 
ند ی شدایاعت رجو اتی داشته و دارند و در مواقب رسمی و ا یاد هم حاضر م
اشد بباید مستد ی است ت لیف معین ارما ید که رواب  رن ها از  چه قرار 

ارد و کابینه مرحوم مشیراعدوعه تلگراف مرا بالجواب گ « میزانک 2630/19
دهم یت نچون ساب ه را تأیید ن رد  این ور صال  دیدم که به قشون جنوب رسم

د عه محدو دادو با رن ها رسما  م اتبه ن نم و سالم رسمی را  که رنوقت به ی ی 
قا رم وعی پ یرنیاات ترک کنم و رن ها را  نبود و در تمام ا یاد م هبی انع اد می

 ا بهرکه قرارداد را مل ی نموده بود معلوم نشده به چه دعیل قشون جنوب 
ان رسمیت شناخت و رن ها را به موجب تلگراای که قرا ت می شود به تهر

ایاعت جلیله »حوت از تهران به شیراز  12ب شتلگراف رمز  -احضار نمود
ده شعاعی ا الم می دارد به ارمانده قشون جنوب امر تبرای ا الع حضر –اارس 

ره حوت نم 11است که یش ستون قشون با توپخانه به تهران ا زام دارند 
 «سید ضیاءاعدین  با با ی ریاست وزراء 1401

ای هامه وصول این تلگراف بر تألرات  مومی می اازود و هر کس که روزن     
حوت و سایر شورای م بو ات  24« استخر»و  1339هفتم رجب « گلستان»

را بخواند می تواند به و ن  1300حمل  20«  صر رزادی»حوت و  25
ر بروز پرستی اهاعی  اارس و ح ی ت اا ار  مومی متوجه گرددک اهاعی روز ب
یجه ر نتم اومت خود اازودند و من به هیچیش از تلگرااات رقا جواب ندادم د

شاه  ا بهنده کل قشون جنوب این تلگراف رم اکرات با رقای  کلنل اریزر ارما
 مخابره نمودم:

 وپیش رمدهای محتمل اعوقوع  نظر به رلار -نبعد از  نوا -از شیراز به تهران»
ه و کساعت مزاجی که ب تتا   ارض شده چاکر را از تحمل زحمت اوق اععاد

جمعی رقای قوام اعملش از محال ابواب م اومت ممنوع می نماید و تا ورود
ود ز ورودشان به هر زحمت باشد حوزه ایاعتی را مراقبت می نماید و بعد اخ

 «شمسک 1299حوت  16ایشان امر امر مبارک خواهد 
غرض از رلار پیش رمدهای محتمل اعوقوع که در این تلگراف نوشته شده    

همان خلب سل ان احمد  شاه از سل نت ایران است که برای  من ملل روز روشن بود 
وقعی که شاه در عندن حاضر  نشد در د وت رسمی دوعت انگلیس از قرارداد زیرا م
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اسمی ببرد و رنرا بشناسد با این ه ناصراعملش به اوگفته بود اگر م اومت کند از سل نت 
خلب می شوده شاه و ن پرست بر م اومت خود اازود و از قرارداد اسمی نبردک برای 

ه نی ی برده شوده حوادلی که موجب بلندی  نام شاه چه باالتر از این ه امروز نامش ب
می شود کم است و شاید در  مر کسی به این حواد) تصادف ن ند خوشبخت کسانی که 
از این حواد) استفاده کنند و بدبخت رن ها ی که خود را م یب پیش رمد نموده و با هر  

از رن ها ا   دو  نامالیمی بسازنده در سلسله سال ین قاجار هفت نفر سل نت نموده که
است که در سل نت او رزادی نصیب « مظفراعدین شاه»نفر پادشاه نامی شده اندک اول 

است که تن به اسارت نداد و از سل نت گ شتک ای اش که « احمد شاه»ملت شد و بعد 
 این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمی شد و زودتر م ام سل نت را ترک می کردک

ا د و مری کنبی نرسید و معلوم نیست که با نظریات من مواا ت ماز شاه جوا     
و  بیاید اسا به ایاالت اارس باقی می گ ارد یا این ه منتظر است قوام اعملش از

روز  اساتاا ار  مومی را ساکت کند و بعد استعفای مرا قبول نمایدک چون احس
و  اده کنندبروز بیشتر و مردم رشوب  لب می خواستند از اوضاع سوءاستف

ی و م اصد خود را انجام دهند برای  جلوگیری از اغتشاش در حوزه ایاعت
 4از شیر»حوت از ا یان شهر این پیشنهاد رسیدک  24تحری ات متنف ین در 

بی نظمی  چون پاره ای -نبعد از  نوا -1299حوت  24م ابت  1339رجب 
ده زرت ه گی و شراها در ا راف این ایاعت شروع شده سارقین دست به کار هرز

دا شار پیانت در ظرف این چند روز چندین اتفاق غیر منتظر ااتاده و ناامنی دارد
ظمی نبی  می نماید و در این موقب بعضی هنگامه  لب ها مم ن است برای تأیید
اخانه لگراو بهم خوردگی به بعضی  ملیات بپردازند الزم است تلگراای که به ت

اخانه لگرار ایاعت باشد استد ا می شود به ریاست تارستاده می شود در تحت نظ
ین ه ااز  مرکزی امر و م رر ارما ید تلگراااتی که به ن ا  گفته می شود قبل
ظم خل نمبنظر کارگ اران حضرت اشرف  اعی برسد مخابره ننمایند و تلگرااات 

ر محمد باق -مؤیداعملش -اصال  ممل ت را توقیف ارمایندک ابواع اسم نصراعملش
 ضلعلی ر یس نظمیه و سه امضای دیگر کککا -ع فعلی نوری 

را  ملیس پس از این ه پیشنهاد مزبور اجرا شد رقای ماژر مید قونسول انگ   
ه هران بتاز  مالقات و اظهار نمود که رقایان سردار ااخر و مشاراعدوعه تلگراای

  یسرت رشیراز مخابره نموده اند که به م صد نرسیده من جواب دادم؛ نظا
د و ی شومتلگرااخانه راجب به تلگراااتی است که از  شیراز به خارج مخابره 

درنگ بال در تلگراااتی که از خارج به شیراز می رسد حت تفتیش ندارد و باید
رد و د ن رن ها را به م صد برساند معلوم شد که اظهارات من ایشان را مت ا 

 بعد این مراسله را به من نوشتند:
ادایت شوم واقعا  از زحمت دادن به حضرت اشرف خجاعت می کشم اما »     

چاره ندارم  رض شود که چند روز قبل خدمتتان  رض کردم که از قراری که 
جناب وزیر مختار ارموده بودند بنا بود که رقای سردار ااخر و مشاراعدوعه یش 

یدم که همچو رنوقت از ایشان پرسنند به جناب رقای  حشمت اعمماعش تلگراای ک
تلگراای رسیده است یا خیر؟ ارمودند که هنوز خیرک چند روز که گ شت از جا ی 
شنیدم که واقعا  رسیده بود وعی ن به رقای مزبور ندادندش حاال هم وزیر مختار 
س وال می کند که تلگراف رسید یا خیر خدمت ایشان چه جواب بدهم اگر از 
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باشد تا یش اندازه برای اینجانب جواب جا ی جلوگیری از دادن به صاحبش شده 
من ی ین دارم « دادن به وزیر مختار مش ل است! چه کنم؟ دوستدار ماژر میدک

که رقایان مخابره کنندگان تلگراف با ت اضای رقای وزیر مختار انگلیس مواا ت 
ننموده و تلگراای به شیراز مخابره ن رده اند والال سهل بود که با سیم کمپانی 

وقت دا ر بود و تحت تفتیش ایاعت هم نبود تلگراف دیگری مخابره کنند و که رن
 قونسول انگلیس را از من م در ننمایندک

حوم مله مرمنج دو روز بیشتر به  ید نوروز نمانده بود که چند  نفر از ا یان    
ه ود ببنصیراعملش که قبل از ایاعت این جانب به  لت ت صیر سیاسی در حبس 

ظری  د و نرمدند و پیشنهاد نمودند که روز اول سال سالم منع د شومالقات من 
ست ته اخود را این ور بیان نمودند که چون قشون جنوب را رسما  دوعت شناخ
د ی شوماگر سالم منع د نشود مخاعفتی است که با قشون جنوب و دوعت هر دو 
  ابتی سو مم ن است که دوعت به قشون نامبرده دستوراتی دهد و بدبختی ها

نوب جشون قما باز تجدید شود اگر شاه استعفای شما را قبول کرد همه باید از 
ا خود ر ریاتکه قشون ایران شده ا ا ت کنند و اگر ننمود شما می توانید باز نظ

 ستعفایاه اتع یب کنید این بود روز اول حمل؛ سالم منع د شد و دویم حمل هم ش
 ککک مرا به  موجب این تلگراف قبول کرد

استعفای شما از ایاعت اارس به  –بعد از  نوان  –از تهران به شیراز »     
تصویب جناب ر یس اعوزراء قبول شد الزم است کفاعت امور ایاعتی را به قوام 

چون شاه مرا به اوریت احضار « اعملش تفویض نموده اورا  حرکت نما یدک
با ی مرا توقیف کند  متجاوز نموده و ظّن قوی بود که رقای سید ضیاءاعدین  با 

که تا شیراز دوازده ارسخ است ماندم و در این « سیدان»از چهل روز در قریه 
کارتی رسیده مشاراعیه پس از انع اد قرارداد « تاژ اسمیتیررم»الناء از رقای 

ولوق اعدوعه به سمت مستشاری در ماعیه ایران دخاعت داشته کابینه مشیراعدوعه 
ه ولوق اعدوعه تش یل شد از نظر این ه قرارداد اجرا نشود او را که بعد از کابین

به عندن ارستاد که شرکت نفت جنوب را تفتیش کند و رقای سید ضیاءاعدین 
رمیتاژ را برای تصدی ر( نموده بود رقای 1 با با ی با این ه قرارداد را اع ا ب

دادک م صود ش ل سابت به تهران احضار نمود و باز در وزارت ماعیه دخاعت 
ررمیتاژ از ارستادن کارت این بود که مرا مالقات کند و منهم برای این ه 
زمامداران وقت به این مالقات محملی نبندند و رنرا پیراهن  لمان ن نند و به من 
زحمت نرسانند امتناع نمودمک چون برای ورود رقای نصرت اعسل نهه قا م م ام 

ر ایشان وارد شیراز شدند دیگر صال  لو 18من زمینه تهیه شده بود و در 
که « مهیار»ندانستم که در خاک اارس بمانم به قصد تهران حرکت نمودم و در  

تا اصفهان هشت ارسخ است امنیه ناشناسی را دیدم که مرا از دستور دوعت 
م لب کرد  و گفت که اگر در اصفهان بمانم اداره امنیه مرا توقیف می کند و 

رج شوم به مرکز ا الع می دهد که بواس ه  دم توقف من چنانچه از شهر خا
که « گز»در اصفهان دستور بالاجرا ماندک این بود که از شهر گ شتم و در قریه 

سه ارسخ است تا اصفهان چند روز ماندم و از  رنجا با بلدی که رقای غالمحسین 
عد کابینه بختیار بسردار محتشم( ارستاده بود وارد چهارمحال شدم و چند روز ب

ه مرا تلگراای از قوام اعسل نه رسید ک 1300جوزای  14سیاه س و  کرد در 



42 

 

معرای کردک پس از ورود به تهران رقای ررمیتاژ برای پست وزارت ماعیه شاه 
که خود را  ضو وزارتخانه من می دانست به دیدن من رمد قیااه ایشان ب دری 

عارضه بین ما نبود و می شریف و ج اب بود که می گفتم ای اش منااب مت
توانستم با ایشان هم اری کنم نه ایشان می خواستند که از ماعیه ایران دور 
شوند و نه حب و ن به  من اجازه می داد که ورود ایشان را در ماعیه تصدیت 
کنم و قرارداد از بین راته را تجدید نمایمک کابینه قوام اعسل نه هم که خواست ما 

نتوانستک شر  قضیه این است که می خواست اوراقی  به را دست بدست دهد  
امضای ررمیتاژ و من منتشر شود که سرمایه داران خارجی و داخلی به امضای 
ما دو نفر ا تماد کنند و رن ها را خریداری نمایند و گره از کار وزارت جنگ که 

این ه احتیاج مبرمی به وجه داشت بگشایند مرا به هی ت دوعت د وت نمود و با 
مایل بود این ار بشود و در هی ت دوعت هم بود که من از ایشان « سردار سپه»

مالحظه کنم امتناع نمودم و مدتی بعد که با ایشان در امور ممل تی م اکره می 
شد به من گفت که از جواب شما در رن جلسه  وری  صبانی شدم که می 

ید در  من الری نمی کرد خواستم همانجا با شما گالویز شومه گفتم اگر می شد
زیرا به هیچ قیمتی حاضر نمی شدم که مستشار انگلیسی در امور ماعیه دخاعت 

 کند و قرارداد را تجدید نمایندک
ین ه ارای بچند ماهی کار وزارت ماعیه بدون وزیر می گ شت و ررمیتاژ هم      

از  میخش مح م شود کار جدی نمی کرد و امور به کام دوستان می گشت بعد
ز من تم ارن ه ررمیتاژ مأیوس شد قصد حرکت نمود و روزی که به بازدید او را

ت مواا  ا اوو ی ین دارم که اگر ب  وری پ یرا ی کرد که هیچوقت اراموش نمی کنم

ه ید باین جاست که با می کردم  شری از ا شار رن احترامات را به من نمی کرد
انیه ر بیه گ شت معلوم شد که رقا د ظمت اخالقی ملت انگلیس پی بردک از رنچ

ت می حو 6ف لگراخود قرارداد را اع اء نمود و بعد رنرا  مدا  اجرا کرده رقا در ت
« رمشما یچ میه با قشونی که تحت امر دارم هر  مانب و مش لی را به»نویسد: 

که  است معلوم نیست این قشون به چه ترتیب تحت امر او در رمدک بسیار مش ل
که  منصب نظامی نباشد و مرکز ات ا ی هم نداشته باشد و قشونیکسی صاحب

 انگلیسی است م یب خود کند و موقعی که وارد« اسمایس»تحت سرپرستی 
ودک شتهران شود قشون مرکزی م اومت ن ند و ساکت بماند و شاه هم تسلیم 
 واشت اگر این قشون تحت امر رقا بود چرا ر یس رن خود را در  رض رقا گ 

حت ی که تقزاق ریا می شود گفت که به کمش دستهیه ای ملل بیانیه خود رقا داد؟ بیان
 امر  خارجی است ان الب کنند و ملت را به راه راست دالعت نمایند؟

ریا بوسیله یش بیانیه پوک می توان ان البی شد و یا این ه د وی اصالحات     
خورد اگر ارمایشات رقا کرد کدام ردم بی بصیرتی است که به این حرف ها گول ب

اساس داشت و اگر نظریاتشان در خیر ممل ت بود چرا رجال و ن پرست را 
توقیف و حبس نمود؟ اشخاو و ن پرست ملت را ح یر نمی کنند و به اا ار 
 مومی احترام می گ ارند تا در بروز حواد) رن ها را پشتیبان خود کنند و هر 

به ات اء  قواء  ان او جای دیگر استک  کس که به ملت خود احترام ن رد پشتیب

خارجی قیام نمودن و بروی همو نان تیغ کشیدن و رنان را توهین کردن و حبس نمودن 

این  ملیات برود  کار و ن پرستان و رزادمردان نیست؟ رقا را چه واداشت که پیرامون
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 و چه با ) شده بود که صاعح و  اعح را  حبس کنده در اصالحات باید اشخاو
بد را از کار خارج نمود و محاکمه و مح وم کرده اگر م صود ان الب بود خوب 
است رقا توضیح دهد که در ایران زمینه برای چه ان البی حاضر بود و با چه 
اشخاصی می خواست هادی ان الب شودک روزگار لابت کرد که نه مصلح بود و 

اع ا کردم و اما این ه من رمدم اینرا  البی و مأمور بود کابینه محللی نه ان
مشاوره کردم و استی ان کردم این ن ته بین خود ما « عرد گرزن»ارمودید ریا از 

است این ن ته را دوعه ها و ملش ها و سل نه ها نمی اهمند این ن ته را یش 
مدیر روزنامه می اهمده بدون مشاوره با دوعت انگلیسه بدون استیشار با سفیر 

با مس وعیت خودم این قرارداد را اع اء کردم یعنی من انگلیس و عرد گرزن من 
عرد »بمدیر  روزنامه( مل ی کردم که معلوم شود می شود کرد؛ به همین جهت 

از من رنجید تا هفت حمل یعنی یش ماه و سه روز ح ومت مرا نشناخت « گرزن
تألیری داشت در بودن و « عرد گرزن»و خدا می داند چه اندازه همین رنجش 

ن من در ایران این را من نمی دانم خدا می داند اما این ه چه نوع کودتا ی نبود
بود رقای دکتر! ح ومت ملی یعنی چه؟ ح ومت ملی مرکب است از قوه م ننه و 
قو  قضا یه و قوه مجریهه قو  م ننه وجود نداشته پارعمانی نبوده سیاست 

 مشرو یتی نبودک
 که روردید نفرمودیدک ستشار ماعیهم –دکتر مصدق اعسل نه     
صبر کنید جوابش را  رض می کنمک مجلس شورای ملی  –سید ضیاءاعدین      

وجود نداشته پس از تع یل دور  سوم وکالء کرسی خودشان را ول کردند و 
ممل ت را به پیش رمد واگ ار کردند تا رن روزی که من ر یس اعوزرای ایران 

ی شما را سفارت روس و انگلیس شدمک تمام ر یس اعوزراء ها و دوعت ها
تصویب و تش یل می دادک تنها ر یس اعوزراء و دوعتی که به شهادت خدای 
متعال بدون مداخله سفارت اجنبی تش یل شده دوعت من بوده بله دوعه ها و ملش 

هر »ها و سل نه ها نمی اهمند این ن ته راه یش نفر مدیر روزنامه می اهمده 
ا لیحضرت مرحوم « ند میل رن را بر سرش انداختندکسی را به هر کاری ساخت

احمد شاه مرا احضار ارمود و دست خ  هم به من داده و اختیارات تام هم به 
من داد حاال داخل این بح) نمی شوم که این م دمه را من چیده بودم یا دیگران 
د چیده بودندک به   یده حضرتعاعی صحیح بود یا  غل  نتیجه اش را ببینم چه بو

ارار بود( شما اارس را بر ضد من شوراندید قوم و خویش های  -بدکتر مصدق
شما مرا ارار دادندک شما و املال شما در تهران دسا س کردیدک شما مس وعید در 
پیشگاه خدا در پیشگاه تاریخ در  پیشگاه ملت ایران من جز این ه جان بدهم چه 

قشون پراکنده ایران از می کردم؟ نتیجه کودتا چه بود؟ چهل هزار نفر 
ژاندارمری و قزاق و پلیس و امنیه در تحت اداره یش سرباز الیت که اسمش 

بود جمب شدنده اداره شدنده امنیت در ممل ت اراهم شده « رضاخان میرپن »
تهران از خ ر گ شته شاه راضی شد؛ بماند خود شاه هم که مر وب بود دید در 

کسانی هستند که جرتت دارند بگویند که ما  تهران هم قوه ای هست در تهران هم
زنده هستیم و می خواهیم زنده باشیم ما نمی خواهیم تسلیم شویمه با این اراده 

ان گ شتگی ماه شاه ایران هم جرتت گرات وقتی که دستخ  ریاست جماه و از 
وزراء را به من داده از من قول گراته پس از این ه امنیت در ممل ت مست ر 
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ل مساارت او را به اروپا اراهم کنم من هم و ده دادم و بعد نتوانستم و شد وسا 
همان ه نتوانستم بین بنده و رن مرحوم بهم خورده بیچاره مرحوم احمد شاه در 
نتیجه بی قابلیتی و  دم عیاقت دوعه ها و ملش ها و سل نه ها قبل از تش یل 

وس شد تلگراااتی به کابینه این جانب و پس از رن ه از سفارت انگلیس مأی
دربار انگلستان و به م امات  اعیه مخابره نمود که اگر مم ن استه احضار 
قشون انگلیس را از ایران به تعویت بیندازیده جوابی نیامد کودتا به پا شد پس 
از رن ه امنیت بر  رف شده تجدید شده پس از رن ه امضای  هد نامه شوروی 

ن ما و همسایه ای که مناسبات تاریخیه شده یش مس له ب رن  و غامضی بی
سیاسیه اجتما یه اقتصادی ما را به یش دیگر مربو  ساخته و سه هزار 
کیلومتر با  هم هم سرحد هستیم حل شده و رواب  حسنه ایجاد گردید در تهران و 
در ممل ت یش رسایش ا ری برای همه ایجاد شده یش کار دیگری هم کردم که 

 دم و حاال در نتیجه ت کر رقای دکتره یادم رمد و از ت کر رنرا اراموش کرده بو
 س لهمرقای دکتر خیلی خوشحال شدم زیرا من رنرا اراموش کرده بودم و رن 

ها  ل نهسپلیس جنوب بود ب وری ه می دانید کابینه های دوعه ها و ملش ها و 
ن م ن هاجاز  تش یل پلیس جنوب را چند سال قبل از من داده بودند پس از ر

ظهار الیس ر یس اعوزراء شدم ی ی از اقداماتم این بود که به وزیر مختار انگ
نم و کبول کردم من  نمی توانم پلیس جنوب را در تحت اداره ااسران انگلیسی ق

ران ه تهباید  منحل بشود و منظم ژاندارمری ایران گردده ژنرال اریزر را ب
یم و داد در هی ت وزراء تش یل احضار کردم برنوقت ماژور اریزر بود( و جلسه

بشود  یرانام اکره کردیم و اصوعی را با هم مواات  شدیم که پلیس جنوب تسلیم 
د ا ی اال  و از بابت مخارج گ شته قبول کردند که دوعت انگلستان از ایران اع

 اسرهاییا ان ند وعی ژنرال اریزر گفتند کی این اردو را تحویل خواهد گرات؟ ر
د ت سو که دیروز همدست رعمان ها بودند؟ گفتم نهک من از  دوعتهرانی شما 

یران امری پنجاه نفر صاحبمنصب برای ایران احضار کرده ام که تش یالت ژاندار
ابت ین بارا منظم کنید و به رقای  الء که در همان موقب در عندن بودند در 

ک ه بشوداکرل م تلگرااات دستور دادیم که برود به است هلم و با دوعت سو د داخ
ماژر  ونده گفت خوب حاال تا وقتی که صاحبمنصب ها بیایند ما چه ب نیمک بین ب

 ودنداریزر مواا ت حاصل شد  ده ای صاحبمنصبان انگلیسی که دویست نفر ب
ب م ی وبه چهل نفر تنزل یابد و تا مدت ی سال در خدمت دوعت ایران باشند 

مدند ان ر ه صاحبمنصبان سو دی به ایراوامر وزیر کشور باشند و به مجرد این
 خود صاحبمنصبان انگلیسی عوازم خودشان را بگیرند و بروند زیرا اگر هم

ر رن دکه  ژنرال اریزر رن ت لیف را به من نمی کرد من نمی دانستم یش قوه ای
 رن ها ی باموقب امنیت جنوب را  هده دارد بود و اگر چه جنابعاعی مالقات رسم

 س منپی تشریف داشتن جنابعاعی در اارس به ت یه رن ها بود نمی گردید وع
 پلیس جنوب را منحل کردمک

 حضار ارمودید؟ا -دکتر مصدق     
ضار منحل کردم و لل) یا نصف رن را هم به اصفهان اح –سید ضیاءاعدین      

 کردم و در اصفهان ماندندک
 ه تهران احضار ارمودیدکب -دکتر مصدق     
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ل ر انحالان احضار کردم و چنانچه گفتم  القه من دخیر به اصفه -ءسید ضیا     
ارد و مه عپلیس جنوب چه بود؟ گ شته از این ه به است الل و سالمت ممل ت ما 
ده شسنه حمی روردک در بدو امر که ما با دوعت همجوار شوروی دارای مناسبات 

حت ر تاشد که دبودیم نمی خواستیم در ایران دوعت یش تش یالتی را داشته ب
سبات منا اداره ااسران یش ممل تی باشد که در رن موقب با دوعت شوروی دارای

 حسنه نبودند و همدیگر را نشناخته بودندک 
 س چرا به تهران احظار کرده بودید؟!پ -دکتر مصدق     
رمدن به تهرانک  رض می کنم تازه هم به   رض کردم کی -سید ضیاء     

ید اء شدباشم از وظایف من استک وقتی که شما ر یس اعوزرتهران احضار کرده 
ا هم ه شماحضار ن نیده من بودم کردم به شما هم مجبور نیستم توضیح بدهمک ب

ن ماجازه نمی دهم که در ش ون ر یس اعوزرا ی من داخل بح) شوید و از 
اعی عجناب د بهاستیضا  کنید که چرا رنرا خوردید؟ چرا رن کار را کردید؟ میلم بو

ه شما بمن  هم توضیح نمی دهمک جنابعاعی از اوامر شهریار ایران سرپیچی کردید
من  پاره کردم( –چیزی نگفتمه ح م دوعت مرکزی را دور انداختید بدکتر مصدق 

ی ایانچیزی نگفتم خالصه موقعیت ح ومت من در انحالل پلیس جنوب موا یت ش
ارم دنان مش و مسا دت کرد امتبود و از ماژور اریزر که در رن قضیه با من ک

ن که در انحالل پلیس جنوب با م از دوعت انگلیس و ح ومت هندوستانو 
وقب ممسا دت کردند و حتی و ده دادند از بابت مصارف گ شته چیزی در رن 

ی ت داخلالحام اعبه ن نند امتنان دارمک اقدام دیگر من در رن موقب شروع به اص
انی ه ایرماعیه بودک برای من نهایت مسرت است کو جلوگیری از دزدی و اارا  

زدی دها می توانند بگویند که یش روزی یش دوعتی داشتیم که دزد نبود و 
ل تم ن ممن ردک این ااتخار مال شما ها استه مال ملت است زیرا من ارزند ای

 یندهچون ه ارمودید دیگران محرک من بودند باید این را بگویم روزی نما
مال شنفت »جنوب رمد پیش من و از  من ت اضا کرد که امتیاز  کمپانی نفت

 : دعیلدعیل را به او بدهم گفتم من نمی توانمک گفت چرا؟ گفتم به دو« خشتاریا
مت ح و اول این ه م ابت  هدنامه ایران با ح ومت شورویه امتیازاتی را که

هیم بد یگریچ دوعت اجنبی ده شوروی به ایران مسترد داشته ما حت نداریم به
 ملی دیگر این ه دادن امتیاز از ح وق من نیست و از مختصات مجلس شورای

نده کانب قاستک صحبت ها ی شده حرف هایی زده پس از رن ه دید مرا نمی تواند 
ضر ن حازبانی گشود که به م اق من خوش نیامد جواب دادم رقای مستر االن م

 دا کنمارا  ب کمپانی های انگلیسیهستم برای مصاعح  اعیه ایران و انگلیس مناا
 وبودن  ن درمو چنین هم کردم و اینجا هم خدا می داند تا چه اندازه این اظهار 

انی کمپ نبودن من در ایران تألیر کرد امتیاز راه شوسه تهران به قم را یش
کلنل  ویسی انگلیسی سال ها بود اش ال کرده بود اع اء کردم و ژنرال های انگل

 دمکن کرسی که برای قرارداد به تهران رمده بودند از تهران بیروهای انگلی
 ما انگلیسی ها را  اجز کردید؟!ش -دکتر مصدق    
اگر   اجز ن رده بودم رقای دکتر مصدق اعسل نه مستر نرمان  -سید ضیاء    

شریف ترین وزیر مختار انگلیس در ایران از خدمت وزارت خارجه انگلیس 
کردم خالصه تا بوده ام خیلی کارها کرده ام حاال که نمی  خارج نمی شودک بله
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خواهم تمام رن ها را اینجا  رض کنمه با این ه هر چه  رض می کنم خارج از 
موضوع نیست وعی هر چه تا کنون  رض کرده ام بس استک کوتاه کنیم من این 

د با هم کارها را کردم و تا بودم با رقای سردار سپه وزیر جنگ وقت با کمال ودا
کار می کردیم و من شخصا  از ایشان گله های شخصی ندارم اگر اختالااتی هست 
در نظریات سیاسی استک من پس از رن ه از ایران حرکت کردم ککک یش 

کودتا است که من بودن خود را در « اسرار»م تضیاتی پیش رمد که رنهم از 
ران را ترک کردمک کسی ایران برای مصاعح ایران م تضی ندیدم با  یب  خا ر ای

مرا بیرون ن ردک اگر ا ال ی ندارید به شما بگویم روزی که من از تهران 
حرکت کردم شش هزار  ژاندارم در تحت امر  من بودک در تهران قویه قزاق نبود 
قزاق ها را به قزوین و منجیل مراجعت داده بودیم در تحت امر سردار سپه هزار 

راد مرکزی بودند در همان موقب من قادر بودم هر و هشتصد یا دو هزار نفر اا
چه می خواستم ب نم کسی مرا بیرون ن رد و  رد ن رد و این هم ی ی از 
اسراری است که من ا   می دانم و مجبور هم نیستم به شما توضیح بدهم من 
از ایران راتم وعی اقدامات سه ماهه من روحی در ایران دمید که تا ده سال بعد 

یران در  داد ملل زنده بشمار رمده هر چه در ایران امروز دیده می شود از من ا
موعود کودتا استک اگر در  ر  اساسی کودتا من بانی بودم اما در واقب ناگوار 
نه حاضر و نه شرکت داشتمه در انتخابات دوره پنجم اهاعی تهران مرا به وکاعت 

یل می شوم همین رراء حومه انتخاب کردند رتی دادند پس از این ه دیدند من وک
ای که امروز جنابعاعی را به اینجا رورده روردند در رراء انتخابیه و نگ اشت من 
اکلریتی حاصل کنمک پس جنابعاعی رقای دکتر اعال  موضوع را به میان روردیدک 

سال از مرحوم احمد شاه  23موضوع سل نت را به میان روردیدک شما بعد از 
تریبون رنچه  ه شما همان کسی بودید که در همینصورتی مدااعه می کنید در 

احش و ناسزا و بی احترامی بود به احمد شاه در ن ت تان کردید بدکتر مصدق 
کی؟!( دیشب در ن ت تان دیدم و بعد اینجا رنچه توانستید مد  و تملت و  –

کی؟!( در  صورتی ه  الء و ت ی  –چاپلوسی از واالحضرت کردید بدکتر مصدق 
اده مخاعفت خودشان را اظهار کردند بدون این ه تمل ی بگوینده پس از مجلس ز

شما راتید چ مه بوسیدید و نتیجه همین چ مه بوسی شما این بود که داماد 
شماه برادرزاده شما که مجرم ترین ر یس اعوزراء های این ممل ت بود بدکتر 

رستید بوسیله به من چه؟!( شما می خواستید دختر خودتان را بف –مصدق 
دخترتان به او نصیحت کنیده بلی همان داماد شما که جوان های این ممل ت را 

هوچی گری  –به محبس کشید قو  قضا یه این ممل ت را محو کرد بدکتر مصدق 
این ها یش ح ای ی است که باید « اجرا یه مداخله داد»ن نید( قو  قضا یه را در 

می کندک باقی می مانده بگ ارید باقی  بماندک گفته شودک این ها را کسی اراموش ن
شاعوده سعادت ایران ته ریزی شده بود وعی من سردار سپه را ر یس اعوزراء 
ن ردمه من ریاست وزراء را به ایشان ندادمه من ایشان را به پادشاهی بر 
نگزیدمک تمام ملته تمام ممل ت خدمات او را تا پنجسال بعد از حرکت من ت دیر 

و امروز هم م تضیات ممل ت را مناسب نمی دانم که یش قضیه ای که  می کرد
چند سال پیش در غیبت من پیش رمده امروز شما برای دشمنی من و  وام 
اریبی خودتان تجدید  می کنیدک امروز ما در ممل ت مواجه با یش بدبختی ها ی 
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ار است هستیم با یش بیچارگی هایی هستیمه با یش مصا بی هستیم و ا   سزاو
از قضایایی بح) کنیم که مجرمیت مرا لابت کند نه این ه کی شاه بود و چ ور 
بود و چ ور راتک این ه  مصا ب بیست ساعه را  کر می کنید و مرا مسبب 
بدبختی های ایران می دانیده ملل این است که مس ول شهادت حسین ابن  لی در 

رعه باشد زیرا اگر پی مبر  صحرای کربال حضرت پی مبر اکرم صلی هللا  لیه و
 اسالم را نیاورده بود بنی امیه هم پیدا نمی شد معاویه هم پیدا نمی شد ککک

حسین ابن  لی هم کشته نمی شدک به همان اندازه که جد اکرمم پی مبر      
مس ول اجایب کربال است من هم مس ول اجایب بیست ساعه هستمک م لبی را 

جرتت ن ردید وقایب را روشن بگو ید و اشاره  ارمودید وعی جرتت نداشتید و
اعبته!( گفتید  -کردید وعی من جرتت دارم و با جرتت می گویم بدکتر مصدق

کودتای انگلیسی بود و این کودتا را انگلیس ها کردندک قضیه خیلی مضحش 
استک انگلستان برای اجرای قرارداد کودتا ن رده برای اع ای رن چرا کودتا می 

ید مردم؛ تعجب کنیده سه سال قرارداد امضاء شده رنچه من م لعمه کنده بشنو
رنچه من ا الع دارمه در هیچ تاریخیه هیچ سفارت انگلیسی به دوعت ایران 
اشار نیاورد که این قرارداد را اجرا ب ندک می خواست اجرا ب نده می خواست 

ا کند برای اجرا ن ندک وقتی که دوعت انگلیس برای اجرای رن نمی خواهد کودت
اع ایش چرا کودتا ب ندک پس م لب چیست؟ باید مدیر روزنامه بود تا این مسا ل 
را اهمید باید از مردم بود تا این ح ایت را دانسته باید از  ب ه اشراف ملش و 
دوعه و سل نه نبوده باید کسی باشد که تمام دوره زندگانی خودش ا رش صرف 

ای گری و خاعصه خوری نباشد تا بتواند جمب مال از  ریت غیر مشرو ه مستو
بفهمد چگونه یش از جان گ شته ای می تواند به یش ممل ت خدمت ب ند و یش 
کاری ب ند که   ول ناقصهه ادراکات ناقصه از قوه درک رن  اجز استک خیر 
رقا! این کودتای انگلیسی نبوده انگلیسی ها پیش بین هستنده انگلیسی ها 

ده اگر انگلستان می خواست سیاست سه ماهه داشته سیاست سه ماهه ندارن
باشد کار انگلستان چند قرن پیش ملل کار امروز ما شده بودک نه خیر این یش 

پس چه بود؟( اداکاری سید ضیاءاعدین  –کودتای انگلیسی نبود بدکتر مصدق 
ی هست که من نگفتم و نم این اظهارات من شما را قانب ن رد ح ایت دیگریبودک حاال 

گویم اگر می خواهید بدانید مح م   لیای  داعت ملی را تش یل دهید  من برای محاکمه 

تعلیت به امر محال می ارما ید( من مس وعیت مسبب  -بدکتر مصدق حاضر هستم
بودن وقایب سوم حوت را بعهده می گیرمه در م ابل خدا! در م ابل تاریخه در 

م بهره ای نبردمه جز یش مزاج  لیل پیشگاه ملت ایران از این کودتا برای خود
نه دزدی کردمه نه کسی را کشتمه دستم به خون کسی رعوده نشده مال کسی را 
نبردمه خانه کسی را خراب ن ردم ا   یش  ده کسانی که معتاد نبودند در تاریخ 
زندگی خودشان حبس شوند تحت نظر  گراتمک در رن روزهای تاریش تنها من و 

ز خود گ شتم و ایران را از  خرابی و تجزیه نجات دادمک از این ا   من بودم که ا
اظهارات قصدم تحریش رقایان نمایندگان نیست برای تصویب ا تبارنام  من 
 القه شخو منه محرک بودن و نبودن من در مجلس نیست و کسانی که به 
من محبت یا بی ع فی دارند ا   باید وجدان خود را حاکم  رایض من و وقایب 
تاریخی قرار بدهندک من  اعب م ام نیستمک  اعب شهرت نیستمک  اعب راحتی و 
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جمب مال نیستمک دو ماه پیش به من ت لیف شد سفارت رمری ا و ریاست هی ت 
ا زامیه را به مماعش خارجه قبول کنم من ن ردمک اگر پول می خواستم به 

اگر م ام و  واشنگتن می راتمه اگر شهرت می خواستم به واشنگتن می راتم
 یش و راحتی و  وق ملش و دوعه و سل نه داشتم به واشنگتن می راتمک من 
اینجا ماندم و اینجا هم می مانم برای ایرانک خالصه من چه باشم چه نباشم 
امیدوارم رقایان وکالی ملت وضعیات بدبخت ممل ت خودمان را تشخیو بدهندک 

بود ا  ک این بود که مجلس  کوشش من در ااتتا  مجلس برای  من یش ح ی تی
ناقو را از نبودنش بهتر می دانستمک از عحظه اول مصمم شدم اتحاد و اتفاق 
خود را نشان بدهمه با هیچ ا تبار نامه ای مخاعفت ن ردم نه این ه ا تبار نامه 
ها و انتخاب تمام مراحل قانونی و ح ی ی خود را  ی کرده بوده نه برای این 

د که موقب ممل ت را مناسب با تعویت ااتتا  مجلس ندیدمک نبود! برای این بو
این دو روزه در روزنامه ها برداشتند به رقایان وکالی ملت حمله کردند که چرا 
ا تبارنامه ها را این ور تصویب کردید و یش نسبت های ناسزا ی به اکلریت 

ه دادند خواهش می کنم از احش روزنامه ها ااسرده نشویده شما یش وظیف
نمایندگی داریدک من چه در مجلس باشم چه در مجلس نباشم خواهان مجلس 
هستم و کوشش خواهم کرد شماها را در م ابل دشمنان مجلس مدااعه کنمک من 
 ظمت و است الل ا ر مجلس را خواهان هستم زیرا تمام مظهر قدرت ملی با این 

ایران استک این ایام این  مجلس استک رقایان نمایندگان این ایام بدترین ایام تاریخ
ایام بهترین ایام تاریخ ایران استک این دوره دور  ایمان استک این دوره دور  

 صر  هدانش و خردمندی استک این  صرر  ص هبی ایمانی استک این  صر
اصل تاری ی  هاصل روشنی استک این اصل هنادانی و بی خردی استک این اصل

ان ناامیدی در برابر  فریت بدبختی دامن استک بهار امید در پیش استک زمست
نیستی را گسترده و ارشته سعادت پر و بال خود را گشوده چرا؟ زیرا همه چیز 
داریم و هیچ نداریمه هیچ نداریم و همه چیز داریمک از رنچه گفتم و شنیدید و 
گوش هم داده اید شاید تباین و تناقضی تشخیو دهید به نظر من اگر تباینی 

  ول و ااهام استه اگر تن اضی باشد در سنجش و ادراک است و اگر باشد در 
اختالای باشد در تشخیصات است همه می دانید چرا این ایام بدترین ایام تاریخی 
ایران استک اکنون ببینید چگونه این ایام بهترین ایام تاریخی ایران استک اگر 

دبخت را در دست گراته ماهاه اگر ایرانیانه اگر کسانی که سرنوشت این مردم ب
اند با اداکاری های خوده با از خود گ شتگی های خوده با خداشناسی و مردم 
دوستی خود و اخالو و چشم پوشی های خود قدم ها ی بردارند رنوقت است که 
ما می توانیم بگو یم این ایام بهترین ایام تاریخ ایران استک اگر مفهوم اضمحالل 

ری ی که برای نسل رتیه در پیش است بنظر روریمه را بدانیم اگر روزهای تا
 دم به  رص  وجود نیامده و جز  عت و ادبار و االکت وز از کتم ننسلی که ه

میرالی برای وی تهیه نشدهه با دید   برت بنگریم و با یش ت ان خود را از 
ععنت و سرزنش ابدی رها ی بدهیمه اگر با اخالو و ایمان به خدا قرض خود را 

ملتی که ما را پرورش داده ادا کنیمه رنوقت است که با شیرین ترین وجهی به 
روشنی و بهار سعادت ایران را در پیش خود دیده با جلوه ترین صفحات تاریخ 
ایران را بوجود رورده ایمک پس هر چه هست از ماستک رقایان اگر شماها 
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های خندان پیشانی اداکاری ب نید بجای چشم های اش بار در رتیه نزدی ی با عب 
های گشوده سیمای متبسم ایرانیان را نگریسته همدیگر را ی دیگر را شادباش 
خواهید گفتک رنوقت است که رلار اهتزازات ا ر روشن ایرانیه شعش  اعهامات 
اعهیه جلو  تجلیات معرات انسانیه شعله  شت خداپرستی یعنی مردم دوستی 

و ارزش واقعی دوستان صمیمی ایران  نتیجه اخالو خدمتگزاران با ت وای ملت
 را مالحظه و مشاهده خواهیم کردک رمین یارب اععاعمینک 

 
*** 
 

م پس از پایان ن ت سید ضیاءاعدینه دکتر مصدق اجازه صحبت خواست چون هنگا
 یس ده رشروع به صحبت احساسات شدیدی از  رف تماشاچیان بر عه ایشان ابراز گردی

ای د رقز یش سا ت تنفس مجددا  تش یل و بنا بر پیشنهاجلسه را ترک و مجلس پس ا
دکتر  1322نبوی جلسه ختم گردیدک در  جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه هفدهم اسفند 

 ل می نا   مصدق ن ت  یل را ایراد نمود که از شماره چهارم مجله م اکرات مجلس  ین
 شود:

امات کنم که ر ایت نظ بال  از رقایان همو نان ت اضا میق -دکتر مصدق      
و  زنندنمجلس را بفرمایند و برای هر کس چه خوب بگوید و چه بد بگوید دست 

 وودمان ود خابراز احساسات نفرمایندک مجلس باید منظم باشد که ما بتوانیم م ص
ی حساساتار اوظیفه خودمان را ادا کنیمه مالحظه بفرما ید دیروز در الر رن اظه

مان خود د و ما نتوانستیم جلسه را تمام کنیمه م صودکه شد مجلس بر هم خور
که  اهندرا به پایان برسانیم بصحیح است( چون شنیدم بعضی از رقایان می خو

 د و باکنن راجب به جرمی که رقای رقا سید ضیاء اعدین به من نسبت دادند صحبت
م اع ال»ایشان مخاعفت نماینده بنده الزم است  رض کنم که به مصداق 

ست ا هر چه در این قبیل موضو ات بردباری شود نتیجه بیشتر « اع المیجر
دماتی دی صمردم به حضرت سید اعشهداء بع( چرا معت دند؟ برای این ه او در راه رزا

م که س من هپ« بابی انت و امی یا ابا بدهللا» کشید و جان خود را ادای امت کرده
دم و ن مری کنم و برای خیر ایسگ رستان حضرتم باید به رقا و موالی خود تأس

 در« درسم»مگر نبود که برای رزادی این جامعه هرگونه احش و ناسزا بشنومک 

س ه همین مجلس سیلی خورد؟! مگر نه این است که م ام مدرس در این جامعه بوا

 م ازمن هم دست ک مش اتی است که دید؟! مگر نه این است که شربت شهادت چشید؟
دم به رزومنبرای هر کاری رماده نموده و ب وری که  رض کردم راو ندارم و خود را 

 ل شومک درجه شهادت نا

)  د بحرقا دو قسمت از ن ت مرا که تصور نمودند من  ش ضعیف  است مور    
 قرار دادند:

من  مدیر روزنامه ر یس اعوزراء نباید شودک از این اظهار ی ی راجب به -1
ظر ل ه نباید همیشه ر یس اعوزراء باشند بنظرم این  نبود که اشراف ممل ت 

اصل من این بود که یش مدیر روزنامه که  ی مراحل ننموده و تجربیاتی ح
ی و ن رده است نمی تواند در رتس ممل ت واقب شودک امروز چر  های ادار

 امور سیاسی ب دری پیچیده و در هم است که
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ر روزی بود که ددر هر  رشته ای از  لوم اشخاصی باید متخصو باشنده 
رقی وج تجامعه بشری یش نفر کارها را می کرد وعی امروز که درجه تمدن به ا

 رسیده برای هر شعبه ای از شعب یش  لم اشخاو متخصو الزم استک نمی
سی سیا وتوان باور کرد که یش مدیر روزنامه بدون  ی مراحل از امور اداری 

  لاعیمفیده واقب شود و هیچ  وری بهره مند باشد که بتواند برای ممل ت م
ک تیش گراکه دو ماه تاب نیاورده و راه ارار را پبهتر از  کار خود رقا نیست 

بود  دور هیچ س نمی تواند اد ا  کند ایران که سال ها از رزادی و دموکراسی
واند تمی  از  دوعت انگلستان جلوتر برودک اگر در انگلستان یش مدیر روزنامه

ن دیرام ام نخست وزیری برسد ما هم حرای  نداریم که م بدون  ی مراحل به
 جرا د هر یش بنوبه چندی نخست وزیر باشندک 

ود ب ت من که مورد حمله رقا واقب شد  مخاعفت اهاعی اارس نموضوع دیگر  -2
ارس عی اکه رقا ارمودند در تمام ممل ت کسی با  من مخاعفت ن رد و ا   اها

 ندک ه من سر ارود نیاوردند و مخاعفت نمودبواس ه تحری ات دکتر مصدق ب
ی که ن م امه ایمن خیلی متأسفم که رقا نخواستند و یا نتوانستند درک  کنند ک    

وردید را ر که شما او« ررمیتاژ اسمیت»من در جامعه دارم از این مخاعفت دارمک
ی  رابدم؟ برای چه خواست مرا ببیند؟ برای  چه در چهارمحال  که بودم وزیر ش

ره ر دوچه ررمیتاژ مدتی منتظر شد که با من هم اری  کند؟ برای  چه  من د
ود بهمین  بود پنجم ت نینیه از تهران انتخاب شدم؟ ایراد بزرگی که به والت دیگر

 که تسلیم شدند و مصاعح ملی را نتوانستند بگویندک
ت به وقبد گفته ام من هیچ« احمد شاه»رقا ارمودند که  من به سل ان      

ن مو به  ا شدایشان بد نگفته ام و ا   ایرادی که داشتم این بود که تسلیم کودت
ما شحمی تلگراف نمود که به اوریت حرکت کنم تا این ه مرا گراتار پنجه بیر

 ه باککندک من وقتی که تلگراف شما رسید همان وری که گفتم تصمیم گراتم 
ز پس ا شما بودید مخاعفت کنمسوابت بدی که شما داشتید اگر ر یس اعوزراء 

جه این ه معلوم شد شما ر یس اعوزرا ید به رقای شیخ مرتضی محالتی بح
هم  و  لت مانماالسالم شیراز( پی ام دادم که دیگر من نمی توانم در این ایاعت ب

شما  ه بهکاین است که به دوعت جدیداعتش یل   یده ندارمک ایشان جواب دادند 
 و با شما هستیم تا هر کجا که بتوانیمک ایمان و   یده داریم

ابینه کعد از پا بدر ارورقا می دانند که اهل اارس چرا به من معت د بودندک من      

واس ه بک از راه اارس به ایران رمده و در شیراز شدم« وزیر  دعیه»قرارداد 
ر ن نظز ایدرخواست اهاعی ماندمک اول نمی خواستم که قبول خدمت کنمک اهاعی ا

هزار  116ل که مرا به دررمدهای رنجا  ت میب کنند پیشنهاداتی نمودند و در سا
ا یش وی بتومان برای من قلمداد نمودند و گفتند که یش ماه دررمد ایاعت مسا

 سال ح وق وزارت استک 
من از این پیشنهادات تعجب نمودم و ب لی از قبول کار امتناع نمودم و چون     

و رن هایی که به من می خواستند این وجوه را برسانند تعهد اهاعی  مرا شناخته 
نمودند که نه  خودشان چیزی بگیرند و نه به من چیزی بدهند من در شیراز 
ماندم و شما می توانستید از اهل رنجا س وال کنید که رن ها ی که وجوه 

اج نامشرو ی به من داده اند کیانندک من از رقا س وال کردم که اگر شما احتی
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چرا موقب ارار از خزانه ممل ت دست برد نمودید و اگر احتیاج داشتید در این نداشتید 

؟ و از چه محلی سرمایه هنگفتی که دارید سال از چه ممر تحصیل نمودید 22
جانی که جواب نداد م در هم شد و مرا  بدست روردیدک رقا به این س وال من

ی بودن چه  یبی برای من می خ اب کردک خوب است رقا بفرمایند که مستوا
شود؟! من در دوره استبداد ده سال مستوای بودم خوب است بفرمایند که رن 
مستوای ها تماما  در  رض سال چه مبلغ به ماعیه خسارت می رساندند و بعضی 
از رؤسا امروز و با همین وزارتی که در انتخابات امسال دخاعت نمودند ب در یش 

ب نزدند! نه به تمام رؤسا امروز می شود ایراد گرات و قرن مداخل رن ها به جی
نه به هر کسی که مستوای بوده است می توان بد گفتک هر کس در جامعه 

من اگر خاعصه هم خریده باشم دزدی ن رده ام و از ماعیه ممل ت چیزی به م امی دارد 

دوعت  ک مگر در این سال های رخر مردم امالک خاعصه نخریدند؟ مگرجیب نزده ام
برای این ه امالک نجف رباد شود خاعصجات را به مردم انت ال نداد؟ با اینحال از 
رقا خواهانم که رن خاعصه ای که من از دوعت خریدم و رن مبل ی که من از این 

 راه بدست رورده ام تعیین کنند ؟!!ککک 
 مردم هکدند من از رقا س وال کردم که چرا مردم را حبس نمودید؟ جواب  دا     

 م و هربود را حبس نمودم و تحت نظر گ اردم و باالخره گفتند که ر یس اعوزراء
ن اگر  یش ر یس اعوزرا ی می تواند در مجلس چنیچه می خواستم می نمودم 

 اظهاری ب ند من حاضرم که حرف خود را پس بگیرم!!
این  د و ازه بوچرقا باید بفرمایند برای چه  مردم را  گراتند و ت صیر رن ها     

 کار چه نظر داشتند؟
 نوب راجشون قمن از رقا س وال نمودم که اگر شما قرارداد را اع اء کردید      

ا  به را به چه دعیل مجدد« ررمیتاژ اسمیت»برای چه به رسمیت شناختید و 
بل ه  ه مننوزارت ماعیه روردیدک در مورد اول ب دری م اکراتشان مبهم بود که 

د در مودنشات رقا چیزی درک ن رد و در مورد دویم باعصراحه اراحدی از ارمای
ضیه ین قاین باب نمی توانم توضیحاتی بدهمک اگر یش ر یس اعوزراء در یش چن

 حیاتی ممل ت نتواند توضیح بدهد ملت باید او را سنگسار نمایدک
در تحت  نوان  1322هشتم مهر ماه  2557روزنامه ایران شماره      

 می نویسد:« ود رقای سید ضیاءاعدین به تهرانپیشواز ور»
 ت بهرقای سید ضیاءاعدین  با با ی از احساسات حسن ظن  مومی نسب»     

ود ایشان شر  مبسو ی ایراد نمودند و از احساسات دوستان و معت دین خ
ین ا« سید مص فی  با با ی»اظهار مسرت و تش ر نموده و در پاسخ رقای 

ین در هم باز ودند که تا  مل نبینید به کسی ا تماد ن نید ن ته را نیز اضااه کر
ان می  مینجا ارمودند ما اگر توانستیم معنویات خود را اصال  کنیم به شما ا

 «دهم که در انجام امور پیروز و موات خواهیم شدک
مل  راجب به ا مال رقا شر  مبسو ی روز گ شته  رض شد که رقا در      

یح ن توضدادند وعی راجب به اصال  معنویات که از ایشاامتحانات بسیار بدی 
ه بسبت خواستم جوابی ندادندک ریا مم ن است زمامداری صاحب مرام باشد و ن
 !اید؟مرام خود توضیحاتی ندهد و مردم را از   یده و ا ر خود مستحضر نم
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یزی چمن هر چه خواستم بفهمم که مراد رقا از اصال  معنویات چیست      
 دم!! نفهمی
ن ها و ر جامعه باید به خدمات و ن پرستانه و اشخاو بزرگ ممل ت قدر بگ ارد     

خدمت  مل ترا ت دیر کند و اشخاو و ن پرست را تشویت نماید تا رن ها بتوانند به م
 کنندک

ها و  ل نهپرست که دوعه و س دیروز در این مجلسه رقا به تمام رجال و ن     
ک گ اشتنوی رن ها را برد و برای رن ها چیزی باقی بودند بد گفت و ربرملش 

با  مجلس جای این نیست که کسی برخیزد و به اشخاصی که سال های متمادی
 را اینید چصداقت راتار کرده اند توهین کند اگر شما به رن اشخاو معت د نبود
یاست ای راندازه رن ها را د وت کردید بصحیح است( اگر رقای مؤتمن اعملش بر

ه در  ی کلس بد است چرا از ایشان م در شدید که قبول ن رد؟ و چرا به رقامج
ست مجلس تشریف دارند و به شخصیت های مهم توهین می کنید پیشنهاد ریا

 ن ردیده شما که چنین شخصی را در مجلس دارید چرا   ب مؤتمن اعملش
 ی یزهاچراتید؟ بصحیح است( و چرا به من پیشنهاد ریاست نمودید این ها یش 

ا مجلس شورای ملی باید باست که برای مجلس شورای ملی بسیار بد استک 
ید س باممل ت ی ی باشده مجلس شورای ملی باید ارقی بین خود و ملت نگ ارده مجل
مت ه خدخود را از ملت بداند بصحیح است( مجلس باید با ملت ی ی باشد و به جامع

عت د م یل ز ملت جدا باشد و به این ابانماید بصحیح است( رن مجلس شورای ملی که ا
 شود مجلس شورای ملی ایران نیستک

 
*** 
 

و در  رات بعد از بیانات نماینده اول تهرانه سید ضیاءاعدین پشت تریبون    
 تع یب م اکرات جلسه قبل خود توضیحات  یل را ایراد نمود:

را  رض کنم بنده دیروز نتوانستم تمام  رایض خودم  –سید ضیاءاعدین      
حاال بفرما ید( ا ا ت می کنم چون که ی ی از رقایان به  –ببعضی از نمایندگان 

بنده ارمودند که دیر شده است و باید مجلس را ختم کنیم و از این پیش رمد هم 
متأسفم از این ه وقت مجلس دو روز باید راجب به  –متأسفم و هم مسرور 

این پیش رمد سبب شد که یش ح ای ی ا تبارنامه من ضایب شود و مسرورم که 
را که دیروز مجال نشده است حاال  رض کنمک اوال  دیروز رقای دکتر ارمودند 
یش کلمه ارمایشی دارند و بنده منتظر نبودم که یش خ ابه مرقوم ارمایند و 
چون این انتظار را نداشتم خ ابه ننوشتم و حاال مجبور هستم که از حفظ م اعبی 

ت کرده بودم  رض کنمک قبل از شروع در جواب ارمایشات رقای را که یادداش
دکتره یش توضیحی باید  رض کنم ارمودند به تمام دوعه ها و ملش ها و سل نه 
ها اهانت کرده ام بنده ا مینان می دهم به جناب  اعی که قصدم این نبوده است 

عی به و اگر در این موضب یش توضیحی دادم سببش اهانتی بود که حضرت  ا
روزنامه نویس ها و مدیر روزنامه نویس و  ب ه غیر دوعه ها و سل نه ها 
ارمودید و امروز رمدید اصال  کنید خرابت ترش کردیدک ارمودید که ی نفر 

داشته باشد و در دوایر کار کرده باشد تا « کاریر اداری»روزنامه نویس باید 
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امروز در مجلس کسانی بر بتواند ر یس  اعوزراء بشودک اعحمدهللا که هستند 
که ارانسه را در بزرگترین جنگ « کلمانسو»خالف بیست سال پیش که می دانند 

ها نشان داد یش روزنامه نویس بود و در کار دوعتی نبود مستوای هم نبود در 
هیچیش از امر اداری هم تخصو نداشت تحصیالتش در  ب بود وعی خدا به او 

سیاسی شدک ی ی از  بهترین خ بای ارانسه در یش قریحه داده بود که یش رجل 
بودک این کلمانسو در هیچ اداره ای ساب ه نداشت « کلمانسو»مدت چهل سال 

وکیل بود( استد ا می کنم بین  رایض بنده ارمایشی نفرما یده  -بدکتر مصدق
بگ ارید که بنده  رایض خودم را  رض کنم بنده داعه اول است که به پارعمان 

شما که ساب ه دارید در پارعمان باید پارعمانی بودن به بنده یاد بدهید رمده امک 
بصحیح است( دیروز ارمودید که یش روزنامه نویس نمی تواند ر یس اعوزراء 

 ی مراحل  -بشود مگر این ه ساب ه کار ادارات دوعتی داشته باشد بدکتر مصدق
 را باید  رض کنم یارقا ت کر می دهم( بنده یا جواب رقا  – رض کردم( بر یس 

خ ابتان به ما باشد(  - رایض خودم را باید  رض کنم ببعضی از  نمایندگان
پس بنده ارمایشات جنابعاعی را نمی شنومک به هر حال می خواهم این م لب در 
این کشور حل شود که هر کس که عیاقت داشته باشد می تواند ر یس  اعوزراء 

 -اه تاجره خواه بزرگه خواه حمال بصفویبشودک خواه دوعهه خواه سل نهه خو
خواه روزنامه نویس(ک ریاست وزرا ی ار) نیسته وزارت ار) نیستک این 
اهانت ایشان به  اعم  م بو اته همان م بو اتی که به این ممل ت مجلس 
شورای ملی داده همان م بو اتی که اجازه داد که رقای دکتر بیایند اینجا و به 

به م بو ات توهین شدک وقتی که من رمدم روزنامه نویس اسم ملت حرف بزنند 
شدم شما و املال شما این را یش کار مبت عی می دانستیدک حتی در تحت تألیر 

ای خدا کار من به کجا رسیده است »  اید املال شما پدر مرحومم به  من گفت: 
تم وعی من اهمیت م بو ات را می دانس« که پسر من باید روزنامه نویس باشد

و نویسندگان را  همدوش انبیا و بزرگان و مربی بشر و مربی هی ت اجتما یه 
می دانستمک رقای دکتر اگر اسا ه ادبی نسبت به ملش ها و دوعه ها و سل نه ها 
شد از این جهت بود وعی بنده ان ار نمی کنم و ت دیر می کنمک در  ممل ت ایران 

ه دارای ع ب ملش و دوعه و رجال با شرف و ح ی ت و خدمتگ اری بودند ک
سل نه بودند ملل مرحوم ناصراعملشه مرحوم مستوای اعمماعشه مرحوم 

« ملش»مشیراعدوعه و رقای  مؤتمن اعملشه رقای ضیاء اعملش که از دیروز سر 
به بنده با نظر بی ع فی نگاه می کنده بنده ایشان را از اشخاو شریف می دانم 

یشان را شخو شریفی می دانستم و صدم و با این ه ضیاء اعملش هستند ا
توهین نبود و بین محبوسین هم رن هایی که محبوس بودند  رض ن ردم که 
خا ن بودنده  رض ن ردم بیشرف بودنده  رض ن ردم بد بودنده  رض ن ردم 
خوب بودنده بنده رن ها را محاکمه ن رده بودم و کسی را که محاکمه  ن رده 

ن قضاوت کنم و ا    رض کردم که یش نفر ر یس بودم نمی توانم درباره شا
که قانون مجازات  مومی در این ممل ت وضب نشده بود و  1299اعوزراء در 

حبس  کردن مردم این ممل ت برای وزیر و کدخدا و حاکم یش امر  ادی بودک 
بنده نظر به مس وعیت خودم م تضی دیدم که ی ه  ده را که کارهای ممل ت را 

رن هار تحت نظر قرار بدهم وعی اعبته بنده روزی که رن ها را  ال  می کردند
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تحت نظر قرار  دادم یش  ده ای را بنده این ور کردم و اقرار هم می کنم پیش 
از این ه ر یس اعوزراء بشوم این کار را کردم با این ه ا لیحضرت پهلوی 

م و بگویم سردار سپه اینجا نیست از جوانمردی من دور است که او را متهم کن
او کردک خیر بنده کردمک یش  ده را من اسم برده و یش  ده را گفتم هر کسی را 
که خودتان تصور می کنید بگیرید و یش  ده  ای را خودتان رزاد ب نید از جمله 
مرحوم سردار معظم که یش  ماه و نیم بعد از  کودتا بدون ا الع من ایشان را 

ده م تضی دانستم که ایشان را بگویم تشریف تحت نظر قرار دادندک پس از رن بن
مدرس( همان مدرس مرحومه تشریف  -ببرند به قم برای زیارت بدکتر مصدق

بردند به قزوین در  قزوین رزاد بودند از اهاعی  قزوین تح یت کنید با کمال رزادی 
رنجا بودندک بنده کسی را حبس ن ردم وعی همان مدرس  را کشتند و شما حرف 

یگران را کشتند شما استیضا  ن ردیدک باز ت رار می کنم داماد شماه نزدید د
برادرزاده شما اساس  دعیه ایران را بر هم زدک داماد شما مجرم ترین ر یس 
اعوزرای ایران بودک پنجاه و سه نفر رزادی  لب ایران را به محبس انداخت و 

ردیدک نراتید کشته شما حرف نزدیده شما استیضاحی ن ردیدک شما س واعی ن 
بگو ید داماد من ن نه ول کنه خودت ب ش و مردم را ن ُشک من حبس کردم به 
قول شماه به اسم خودم در تحت نظر قرار دادم من ر یس اعوزرای مس ول بودم 
سرنوشت ایران در دست من بوده من اگر برای نجات یش ممل تی  مدا  یا سهوا  

قرار بگیرند وعی  ت در تحت نظر ده ای از رجال ممل تشخیو بدهم که یش 
کسی را نگفتم ا یت کنندک کسی را نگفتم ب شند و برای غرض شخصی تحت 
نظر قرار  ندادم و این برای من جرمی نیستک  رض کردم قانون مجازات 
 مومی رنوقت در ایران نبوده هیچ قانونی نبود که یش ر یس اعوزرا ی اجازه 

قانون اساسی بود(  –قرار بدهد بنراقی نداشته باشد یش  ده را تحت توقیف 
 رض کردم ضمن  رایض بنده ارمایشی نفرما یدک قانون اساسی بود وعی از 
اول مشرو یت هر روز هزارها ایران در اق ار ایران حبس می شدند و کسی 
حرف نمی زدک من بد تی ن ردمه من ساب ه ای ایجاد ن ردمه امری بود واقب 

می کردند برای دزدیه برای غارتگریه برای بردن  همه می کردند وعی دیگران
مال مردمه برای خراب کردن خانه مردم وعی من برای غرض شخصی ن ردمک 
رقایان مصاعح  اعیه ممل تک من که از جان خود می گ رم ریا باید اندیشه داشته 
باشم که ده نفره بیست نفره سی نفر دو ماه با کمال احترام با منتهای رااهیت در 
تحت نظر باشند انصاف بدهید وعی  رض کردم پس از من کشتنده تلف کردنده 
انژکسیون زدنده چه که ن ردند چرا استیضا  ن ردید چرا س وال ن ردیدک 
ارمودید حضرتعاعی بر ضد سل ان احمد شاه مرحوم صحبتی نفرمودند و بر عه 

ار کردیدک ا لیحضرت پهلوی رقای سردار سپه وقت بیانی نفرمودید دیروز ان 
متأسف هستم که امروز  ین ن ت شما را برای کمش به حااظه شما برای شما 
می خوانمک مجله رینده است پس از ارمایشاتی که می ارما یده می ارما ید  رض 
کنم ب وری که تشخیو دادم حضرت  اعی با بنده غرض شخصی نداریدک تمام 

صی بوده است و تملت و اظهارات شما و تمام کارهای شما مربو  به غرض شخ
تان با مرحوم سل ان احمد شاه برای غرض شخصی  چاپلوسی شما حتی مخاعفت

اما نسبت به سال ین »بود بخنده بلند دکتر مصدق( پس از م دمه می ارما ید: 
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قاجاریه من کامال  مأیوسم زیرا خدماتی به ممل ت ن ردند که من امروز بتوانم 
به چه دعیل؟ این معلوم میشود که غرض « کدر واقب و نفس االمر دااع کنم

شخصی است یعنی اگر احمد شاه بر حسب ت اضای من شما را احضار نمی کرد 
الیت سل نت ایران بود و چون ه کرد الیت نیست در صورتی ه دیروز ارمودید 
مرحوم مظفراعدین شاه چه بوده مرحوم احمدشاه چه بودک اما راجب به سردار 

اما رضاخان پهلوی که من به ایشان   یده مندم ارادتمندمه »سپه می ارما ید: 
ایشان از وقت زمامداری خودشان یش خدماتی به امنیت ممل ت کرده اند و به 
این مالحظه بنده مایل به ایشان هستمک به چه دعیل متمایل به ایشان هستم برای 
حفظ خودم برای حفظ کسب خودم و خویشاوندان خودمک مواات بودم با 

مامداری ایشان برای چه؟ برای این ه من چه میخواهم رسایش می خواهمه ز
امنیت می خواهمه مجلس می خواهم و در ح ی ت از پرتو وجود ایشان تمام این 

«  چیزها را در این دو ساعه اخیر داشته ایم و مش ول کارهای اساسی بوده ایم
را در کسب و کار این سردار  سپهی که به شما امنیت داده رسایش داده شما 

خودتان رزاد گ اشت کی به شما داد؟ جز سید ضیاءاعدین اگر او بد است سید 
ضیاءاعدین بد است؟ اگر غرض شخصی نباشد دعیلش چیستک شما که رضاخان 
را نمی شناختیدک این یش سربازی بود مانند هزاران سرباز بدبخت دیگرک همین 

ر زنش کشته شده همین رضاخان رضا خان بود که در  جنگ های گیالنات براد
بود که با چهار هزار نفر  قزاق در قزوین ااتاده بود و پس وامانده نان و گوشت 
قشون هندی را چهار ماه به او می دادند کجا بودیدک رنجا سید ضیاءاعدین او را 
رورد به شما  معرای کردک چه شد که او خوب بود سید ضیاءاعدین بد بودک اگر او 

ن هم باید خوب باشم تا وقتی که او بود که من هم خوب بودم خدمت خوب بود م
هم می کردک امنیت هم که دادک پایتخت شما هم از  خ ر مصون ماند حاال در 
م ابل خدماتی که کردیم در م ابل خ راتی که از زن و بچه و مال شما بدور 

از ینجا شما ارمودید کردیم پاداش نمی خواهیمه ت دیر نمی خواهیمه ا
ممل ت باید ت دیر کرد چرا از من ت دیر نمی کنید؟ چرا احشم می خدمتگزاران 

دهید؟ چرا ناسزا می گو ید؟ یش بام و دو هوا که نمی شود رقاک اما راجب به 
من که قرارداد را اع اء کردم چرا او را به خدمت وزارت « ررمیتاژ اسمیت»

انگلیس من باید تمام مناسبات  ماعیه روردم؟ یعنی پس از اع اء قرارداد ایران و
خود را با انگلیس ق ب کنمه بنده ررمیتاژ اسمیت را کنترات ن ردم او کنترات 

را شخو شریف و « ررمیتاژ اسمیت»شده بودک کابینه مرحوم مشیراعدوعه 
ایراندوستی تشخیو داده بودک از  رف دوعت مشیراعدوعه مأمور عندن شد برای 

مپانی ایران و انگلیس بود مرحوم ررمیتاژ اسمیت رات تصفیه اختالااتی که بین ک
و مأموریت خودش را انجام داد پانصد ششصد هزار عیره خوب یادم نیست 
د اوی دوعت ایران را که کمپانی نفت نداده بود به کمپانی نفت لابت کردک چند 
سال بود که برگشت به ایران و از تصادف بنده ر یس اعوزراء بودم و چون ه 

قرارداد خود را با انگلیس ع و کرده بودم باید او را با پس گردنی از تهران  بنده
بیرونش کنم و تمام مناسبات خودم را با انگلستان ق ب کنم؟ او برای دوعت ایران 
کنترات شدهه بنده هیچ مانعی نمی دیدم بدون این ه به او اختیاراتی بدهم او مانند 

لژی ی بوده یش نفر ارانسوی بوده یش نفر مستشار همان ور که یش نفر ب
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همان ور که بواس ه موقعیت و وضعیات جنگ بین اعمللی که از جای  دیگر 
نتوانستیم بیاوریم برای این ه حضرتعاعی پس از بیست و چهار سال از بنده 

وهللا که خود  « ررمیتاژ اسمیت»استیضا  کنید نمی دانستم رقای دکترک 
این است که « ررمیتاژ اسمیت»ران دوستی حضرتعاعی هم دیدید و دعیل ای

خواست با شما و دیگران صحبتی ب ند که اگر می توانید به ایران خدمتی کند 
اگر به ایران رمده « ررمیتاژ اسمیت»بماند و اگر نمی تواند برود چنانچه راتک 

بود ی ی از رجال شریف و بزرگ انگلستان بودک نیامده بود به این ممل ت که 
ی بماند و ساعیانه یش مبل ی از دوعت ایران ح وق بگیرد بعد از این ه چند  ساع

رپراسیون »کمیسیون « س رتر ژنرال»از اینجا رات ی ی از بزرگترین رجال و 
شد و تمام بزرگان اروپا  می رمدند در  کمیسیونی که او منشی کلش « پاریس

ده رات به بود کار می کردند و بعد از  پن  شش سال هم که رنجا کار کر
هندوستان و یش مأموریت مهمی  پیدا کرد و من خیلی متأسف هستم که شما 

از ا ال ات اوه از ایران دوستی او برای « ررمیتاژ اسمیت»نتوانستید از وجود 
ممل ت خودتان استفاده کنیدک اما ریا من چگونه زندگانی کردم یش ساب ه ای 

اگر ساب ه ای قبول شود است در مجلس شورای ملی که من به سهم خودم 
ا تراضی نخواهم داشت و رن این است که برای تصویب ا تبارنامه یش وکیل 
ملته برای این ه بدانند صالحیت دارد او یا نهه از او می پرسند که چ ور 
زندگانی می کردیک جنابعاعی حت دارید از  من راجب به ا مال دوره ریاست 

ت ندارید که از من بپرسید که پس از بیست وزرا یم س وال کنید وعی جنابعاعی ح
و سه سال که از ایران دور بوده ام چگونه زندگی می کرده ام وعی این را به 
رقایان توضیح می دهم نه به شماک بنده هیچ دوره ای از ادوار  مرم به قدر دو 
مورد بی پول نشدم ی ی موقعی بود که ر یس اعوزرای ایران بودمه قبل از این ه 

س اعوزرای ایران بشوم مخارج روزنامه و اداره و اجزای من ماهی چهار ر ی
پن  هزار تومان خرج داشتم وعی روزی که ر یس اعوزرای ایران شدم این 
 ایدات را نداشتم و به همین دعیل روزنامه خودم را تع یل کردم چون من حت 

دم پول پیدا نداشتم که ر یس اعوزرای ایران باشم و از خزانه ممل ت و سعی خو
کنم و روزنامه منتشر  کنم پس از سه ماه که در این ممل ت اعال مایشاء بودم و 
هر کاری که می خواستم ب نم و بحمدهللا کاری ن ردم که مواات ررزوی شما 
سنگسار بشوم از این جهت برای ال  شدن ررزوی شما متأسف باشم یا نباشمه 

بر حسب  کت کردم مرحوم احمداین ممل ت حر نمی دانم پس از سه ماه از
زیرا  از خزانه ممل ت بیست و پنجهزار تومان پول به من دادت اضای سردار سپه 

می دانست که من دیناری  ندارمک من به سردار سپه گفتم که من خانه شخصی 
دارم و م بعه دارم بعد از حرکت من این مبلغ را قبول می کنم به این شر  که 

ود اگر هی ت وزراء قبول ن ردند م بعه و خانه مرا در هی ت وزراء قبول ش
ضب  کنندک سردار سپه جواب داد خدمات شما به این ممل ت زیاد است بیا ید 
سفارت اسالمبول را قبول کنیدک گفتم قبول نمی کنم و من ر یس اعوزراء نشدم 
برای این که برای خودم کاری پیدا کنم اصرار کرد و من قبول ن ردم وعی برای 
این ه امروز که از ایران می روم برهنه و گرسنه نباشم رنهم نه برای خودم 

 این بیست و پنجهزار تومان را قبول کردمبرای این ه ر یس اعوزرای ایران بودم  
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پس از ورود به اروپا دو سه ساعی زندگی کردم و خرجیم تمام شد به تهران 
ودم در خیابان نادری او را نوشتم خانه ای که چهار سال قبل از کودتا خریده ب

اروختند و برای من ارستادندک بودند اشخاصی که در اروپا رمدند و این ها 
سختی زندگانی مرا دیدند با من کمش کردند و اسامی رن ها را یش روزی منتشر 
می کنم زیرا که امروز هنوز امنیت کاای را در این ممل ت نمی بینم که کسانی 

ی سید ضیاءاعدینه به او کمش کردند به شما معرای که در رن روزهای بدبخت
کنمک از ارانسهه از رعمانه از سو یسه از ایتاعیا ماشین ها ی خریدم و به ایران 
ارستادمک از ایران از م بعه روشنا ی قاعی می خریدند و برای بنده می ارستادند 

ود( یش تاجر قاعی شدم بر یس اعوزرای ایران مسیو روحانی تاجر قاعی شده ب
روزی احمد شاه مرحوم من را در اروپا دید گفت شنیدم که به اا ان می روی 
چرا؟ گفتم برای این ه نمی خواستم تسلیم اراده شاه و وزیر یا شاه امروز بشومک 
ترجمه می کنمه حماعی می کنم و تسلیم اراده کسی نمی شوم کار برای من ننگ 

ت خودم دور بودمک سردار سپه نیست و ننگ نبودک بیست و سه سال از ممل 
سفارت رم را به من داد قبول ن ردمک خودم را تنزل ندادمه خودم را کوچش 

میالدی مؤتمر اسالمی  1931ن ردمک برای م امه ر یس اعوزراء نشدمک در سنه 
کنگره اسالمی در الس ین تش یل شد مرا د وت کردک خرج سفر مرا هم ارستاد 

ید و مرا شناخته مرا منشی کل مؤتمر اسالمی پس از رن ه وارد شدم مرا د
کردنده ر یس کمیته اجرا یه کردنده نایب ر یس کنگره کردند وعی من متأسف 
بودم که چرا در موقعی که ممل ت من محتاج به خدمات من است من در ممل ت 

یش ق عه زمین بایر بی رب و  لفی در الس ین  1934خودم نباشمک در سنه 
ت قاعی را هم در الس ین می کردمک اتفاقا  تاجر بدی هم نبودم از خریدم زیرا تجار

منااب خودم راضی بودمک خدا چنین خواسته بود که در هر کاری داخل شوم در  
ضمن  مل یش بصیرتی پیدا کنم و اتفاقا  رنوقتی که ر یس اعوزراء ایران شدم 

سی و اقتصادی بصیرت پیدا کرده بودم زیرا مدت ده سال در تمام جریانات سیا
ممل ت وارد بودمک مدرسه چه چیز است؟ انسان می رود کتاب می خواهندک من 
در مدرسه رااق و انفس بودم ک در رن موقب ارستادن پول از ایران مش ل بودک 
برقایان رنچه  رض می کنم خارج از موضوع نیست و چون بیست و چهار سال 

ک بیست و چهار سا ت حت در این ممل ت نبوده ام برای هر سال یش سا ت
حرف زدن دارمک یش جلسه نمی خواهید بماند برای جلسه دیگر چون این 
اظهارات الزم است( ارستادن پول از ایران مش ل بوده اسعار خارجی مش ل 

که در سو یس بودند صحبت « م رم نورزاد»بودک روزی با قونسول ایران رقای 
 رض کنیده گفتم من  ریضه کردم گفتند  ریضه ای به ا لیحضرت پهلوی 

 رض نمی کنم یش توضیحاتی به شما می دهم اگر شما خواستید جزء راپورت 
وزارت امور خارجه  رض کنیدک ایشان با کمال شجا ت و جوانمردی قبول 
کردند بنویسند راپورت بدهند و نترسند که از قصر سعدرباد کلمه اروپا با اشعه 

سید ضیاءاعدین چنین می گویدک ا لیحضرت نامر ی کنده شودک راپورت داد که 
پهلوی هم محبت کردند و اجازه دادند که از  ایدات م بعه بنده دو هزار عیره 
برای من بفرستند بدر این موقب رقای دکتر  مصدق رب خواستند رقای سید 
ضیاءاعدین عیوان ربی که روی کرسی خ ابه بود شخصا  برای ایشان روردند( دو 
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راای برای بنده ارسال شودک من ح ی تا  خیلی خوشحال شدم زیرا هزار عیره تلگ
برای رن زمین بایری که خریده بودم بگر چه ا تبار من در رنجا بیش از ایران 
بود و ا راب مسلم با بنده کمش کرده بودند( محتاج به پول بودم و با رسیدن 

ره اجازه خواستم این دو هزار عیره خوشحال شدمک سال بعد به  مب ااتادم و دوبا
این مرتبه ا لیحضرت اوقاتشان تلخ شد بگفته اند در دیگ باز است حیای گربه 
کجا است( و ارمودند دارا ی سید ضیاءاعدین را دوعت بخردک محرمانه بماند 
خوشحال شدم وعی بروی خودم نیاوردمک گفتم خیلی خوبه دوعت بخرد پس از 

رخانه حروف ریزی و سایر مؤسسات رن ه امر ارمودند دوعت بخرد  رمدند  کا
مرا به صد و هشتاد هزار تومان ت ویم کردند وعی کاسه گرمتر از رش ها چونه 
زدند و گفتند این را به صد و چهل هزار تومان قبول کنیدک بشر  این ه عیره را 
هشت تومان و باالخره یش سال  ول کشید  و عیره را هم دوازده تومان حساب 

ار عیره ضرر کردم و بروی خودم نیاوردمک و باالخره هشت نه کردند و چهار هز
هزار عیره برای من ارستادند و من از این سخاوت بزرگانه ا لیحضرت همایونی 
در مورد خودم حت دارم ممنون باشمک به هر حال این پول را گراتم و رن ملش را 

د و ساعی هم رباد کردمک ملش  ظیمی شدک اعال  سا تی صد و ده متر کرپ رب دار
چند  هزار عیره باعال  کاغ ی است وعی امید است که بعدها  ال بشود(  ایدی 
داردک روزها از پن  صبح تا هشت بعد از  ظهر خودم بیل می زدم ببا رن بیل زدن 
حاال هم حرف می زنم( بیل می زدمه کار می کردم زارع شدم و اتفاقا  در زرا ت 

 ار همه کس نیست بخنده نمایندگان( این بود هم تخصو پیدا کردم و اعبته این
زندگانی بنده که در ظرف مدت بیست و چهار سال از ممل ت دور بودم بو حاال 
چون ه تبسمی با هم مبادعه کردیم از شما نمی پرسم چگونه زندگانی کردید و از 

 اغلب وکالء و همه مردم ایران می دانند از کجا –کجا روردید( بابواع اسم امینی 
رورده اند( یش ن ات دیگری را که دیروز نتوانستم زیاد توضیح بدهم امروز 
اضااه می کنم راجب به کودتای انگلیسی که انگلیس ها کودتا کردند من  رض 
کردم انگلیس ها برای اع اء قراردادی بکه برای انع اد و اجرای رن کودتا 

و منصفی نمی تواند ن ردند( احتیاج به کودتا نداشتندک گ شته از رن هیچ شخ
تصور ب ند انگلیس ها در  موقعی که اصوال  رواب  سیاسی با مماعش اتحاد 
شوروی نداشتند و حتی در بعضی از ن ا  دنیا در  جنگ و ستیز با شوروی ها 

رسمیت ه بودند در ایران کودتا کردند برای این ه یش ممل ت دوعت شوروی را ب
ز در  رن تاریخ دوعت شوروی را نشناخته بشناسدک دقت کنید رقا انگلستان هنو

بود و هیچ دوعتی از ُدَول  اعم غیر از رعمان با شوروی مناسباتی نداشت و از 
ن  ه نظر کاپیتاعیست دنیاه در رن روز نزدیش شدن به ُدَول سُویت یش جرمی 

 بودک 
 

 راسین رنوقت در عندن بودکک –مظفرزاده      
جرمی بود و بواس ه چنین جرمی بود که  رن روز یش -سید ضیاءاعدین     

سال پیشنهادات ح ومت مس و و دوعت اتحاد   3رجال دوعت ایران در مدت 
جماهیر شوروی را مورد توجه قرار ندادند بین رجال ما بودند کسانی که خواهان 
رن قرارداد بودند از جمله: مرحوم مشیراعدوعه و مرحوم مستوای اعمماعش وعی 
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ود که نمی توانستند پس از استعفای ولوق اعدوعه اگر قبول م تضیات  وری ب
ب نیم هر ر یس اعوزرا ی را وزیر مختار انگلیس رورده پس باید قبول کنیم که 
قبل از کودتای بنده همه مستر نرمان یش کودتای دیگری کردک رات پیبش 

شریفی مشیراعدوعه خواهش کرد و اعتماس کرد که رقای مشیراعدوعه شما مرد 
ایران بشوید و من حاضر  هستم همه  ور همراهی  هستید بیا ید ر یس اعوزرای

با شما ب نم و مرحوم مشیراعدوعه رمد قبول کرد ر یس اعوزراء شد و شش ماه 
هم ر یس اعوزراء  بود و وضعیت قرارداد هم همان ور بود که قبال  بودک او یش 

شت و گفت مربو  به من شخو شریفی بود وعی اعبته جرتت یش کارها ی را ندا
نیست مربو  به مجلس شورای ملی استک خواهید گفت چرا مربو  به مجلس 
شورای ملی است چیزی مربو  به مجلس شورای  ملی است که مجلس شورای  
ملی تصویب کرده باشد وقتی که دوعتی یش قراردادی را با دوعت خارجی می 

 بندد یش دوعتی هم باید او را اع اء کندک
 نمی تواند -دکتر  مصدق     
 ن کردم من کردمم -سید ضیاءاعدین     
 اید مجلس ب ندکب -بعضی از  نمایندگان     
ه که الل  بدجردم اجازه بفرما ید  از رقای دکتر من  اع اء ک -سید ضیاءاعدین     

لس ی ی از متخصصین ح وقی هستند س وال ب نیم که یش قانونی را که  مج
ز ان رده و یش دوعتی خودسرانه وضب کرده است ببعضی  شورای ملی تصویب

ب ند  رارداد است( یش دوعتی خودسرانه می تواند ع وققانون نیست  -نمایندگان
 و اع اء ب ند یا نه؟

 حیح است می تواندکص -دکتر  بده     
 پس تصدیت  کردید که  نظریه من صحیح استک  –سید  ضیاءاعدین      
 ت ن ردندکتصدی –گان بعضی از نمایند     
خالصه تصدیت ن ردند وعی من کردم و شده کابینه  –سید ضیاءاعدین      

مرحوم مشیراعدوعه نه اع اء  کرد و نه اجراءه کابینه رقای  سپهدار نه اع اء کرد 
نه اجراءک بنده رمدم بدون اندیشه وعی با یش  ره و یش خردل جرتت و جسارت 

قدری اوقاتشان تلخ شد سر این قضیه که دوعت و  گفتم که من اع اء می کنم یش
ملت ایران نباید جنگ ب ند و اعبته قبال  باید یش مشاوره ای بشود وعی 

کاریر »خوشبختانه چون من روزنامه نویس بودم  نزاکت سرم نمی شدک من در 
نبودم روزنامه نویس معتاد است که ا ر خودش را بنویسد و بگوید « اداری

بود که دوعت انگلیس در ایران یش کودتایی ب ند برای این ه خالصه مع ول ن
ح ومت شوروی را دوعت ایران بشناسدک حاال که گ شته است رن موقب تمام 
سفارتخانه های اجنبی و مرحوم احمد شاه و هی ت وزرای من با من مخاعف 

را در ایران پ یراتم و خیاالتی « روتشتین»شدند که چرا من سفیر کبیر روسیه 
هم پیش خودشان کرده بودندک همان ور که جنابعاعی خیال کردید که انگلیس ها 

می ساختم و « روتشتین»مرا روردند بعضی ها هم خیال می کردند که بنده با 
دو »می شد اعحمدهللا رن موقب تصادای پیش رمد که « بلشوی ی»اینجا 

 ومت بر ضد بنده شدک خالصه دوعت انگلیس برای شناختن ح« اکستریمس
در ایران  کودتا ن رد و ب وری ه رقایان ا الع دارند ممل ت ایران « ساویت»
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اوعین کشور در دنیا بود که دوعت شوروی را به رسمیت شناختک از  رف دیگر 
من در تمام مدت ریاست وزرا ی خود  ت اضاهای نامشروع م امات انگلیس را 

نشدم امتیاز  نفت شمال را رد  کردم ملال  ب وری ه دیروز گفته شد من  حاضر 
به انگلیس ها بدهمک در تمام مدت ریاست وزرا ی من انگلیس ها از کمش به من 
در انجام وظایف خود خودداری کردند و حتی خواهش مرحوم سل ان احمد شاه 
را مبنی بر این ه قوای انگلیس تا مدتی در ایران بماند رد نمودند و یش ماه بعد 

ماه بعد از کودتا دیگر قشون  4از ایران خارج شد و  از کودتا قشون انگلیس
احتیاجی نداشتند( احتیاجی نداشتند  -اجنبی در ایران نبود ببعضی از نمایندگان

وعی روزی که از ایران راتم قشون اجنبی در ایران نبود وعی روزی که من رمدم 
است تحت اش ال قشون اجنبی  را روردید امروز ممل ت ایران در قشون اجنبی

 وعی اگر سید ضیاءاعدین بود این ور نمی شدک
 گر روزنامه نویس ها هم بودندکا - با با ی     
باز شاید این ور نمی شد بدکتر مصدق اعبته!( خواهش می  -سید ضیاءاعدین     

کنم  رایض بنده را ق ب ن نید هر چه بیشتر مداخله کنید زحمت رقایان زیادتر 
ی همان تبسم ع یفی که مبادعه نمودیم ساکت باشید می شودک خواهش می کنم برا

و دیگر ارمایشی نفرما یدک اگر من در ایجاد کودتا با انگلیس ها هم اری کرده 
بودم و یا اصوال  انگلیس ها مسبب کودتا بودند  بعا  من ناچار نمی شدم که ایران 

ن با را پس از سه ماه ترک کنمک رقای مصدق اعسل نه ارمودند که کودتای م
ح ومت ملی تباین داشته استک ب وری ه دیروز گفتم در ایران ح ومت ملی در 
رن موقب وجود نداشت که کودتای من با رن تباین داشته باشد زیرا رنچه ح ومت 
ملی را از ح ومت استبدادی متمایز می کند همانا وجود م ننه است که در رن 

ی مصدق اعسل نه ارمودند چرا موقب سه سال بود در ایران تع یل شده بودک رقا
من اصال  کودتا کردم من در موقعی کودتا کردم که ایران سرتاسر دست قشون 
اجنبی بود وضعیت ممل ت  وری بود که پادشاه ممل ت خود را در پایتخت در 
امان نمی دانست مگر رن ه ارتش انگلیس از او حمایت کند و چون این ت اضا از 

حوم سل ان احمد شاه مصمم شد به اروپا برود و  رف انگلیس ها رد شده مر
پس از کودتا که از این تصمیم خود خواهی نخواهی صرانظر کرده م اکره این 
بود که پایتخت ایران را از تهران به اصفهان تبدیل کنند و خدا می داند اگر این 
 پایتخت تبدیل می شد بر س نه این شهر و ایاالت شماعی و دهات و قراء و مردم
مس ین چه می گ شتک رقای مصدق اعسل نه ارمودند چرا من بعضی اشخاو را 
تحت نظر قرار دادمک اشخاصی را که من تحت نظر قرار دادم همان اشخاصی 
بودند ببیشتر نمی گویم همین اندازه می گویم( که قادر به حل معضالت نبودنده 

ی است که با کمال  یب دیگری نداشتنده قادر به حل معضالت نبودند این حداقل
نزاکت می گویم زیرا قسمتی از رن ها مرحوم شده اند و چون کسی حاضر نیست 
بیش از این  حت ندارم درباره رن ها حرف بزنمک رن ها و ن پرست بودنده ملت 
و ممل ت خودشان را هم دوست داشتند و خدمت هم می خواستند ب نند وعی به 

ت نبودند و من نمی توانستم که روزی  لت بعضی از اسباب قادر به حل معضال
سا ت وقت خود را در موقعی که زمامدار بودم به پچ و پچ با رن ها  10

بگ رانم و ممل ت در  بدبختی بسوزدک راتم در ا اق نشستم و در ح ی ت خود 
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من هم ی ی از محبوسین بودمک روزی به رقای حاج محتشم اعسل نه که در حبس 
محتشم اعسل نه من هم محبوس هستم با ارق این ه رن بودند پی ام دادم رقای 

سا ت  20محبوسین دیگر روزی هشت سا ت می خوابیدند من بدبخت روزی 
کار می کردم پس من هم محبوس بودم این اشخاو بالت لیف و بال اراده در 
م ابل وقایعی که است الل ایران را به خ ر انداخته بود مات و مبهوت مانده 

به اتخا  تصمیمی نبودندک این رقایان مانب کار بودند و من می  بودند و قادر
خواستم کار کنم بنابراین چاره ای نداشتم جز این ه رقایان را برای مدتی خنلی 
کرده قرارداد شوروی را منع د نمودهه قرارداد انگلیس را ع و نمایم و دست به 

اری شده بودند و در اصالحات داخلی بزنمه این رقایان در نهایت احترام نگاهد
تمام مدت زمامداری و ریاست وزرا ی من یش مو از سر هیچ دام از این رقایان 
کم نشدک پس از راتن من به اروپا بسیاری از رقایان کشته شدند بدون این ه رقای 
مصدق اعسل نه وعو کوچ ترین س وال را راجب به  لل از بین بردن این رقایان 

باشندک مرحوم مستوای اعمماعش در یش مورد از از مسبب قتل رن ها کرده 
رضاشاه ت اضا کرد ی ی از همان رقایانی که من تحت نظر قرار داده بودم و در 

رقای دکتر در مورد  ز زندان رزاد کند وعی جنابعاعیرن موقب در محبس بود ا
هیچیش از رقایانی که در زمان کودتا تحت نظر قرار گراته بودند و بعدا  از  رف 
شاه و وزیر  دعیهه داماد جنابعاعیه مورد تع یب واقب شدند ترتیب الر ندادید نه 
ا   از شاه خواهش ن ردیده حتی به داماد خودتان هم نگفتید که داماد جانه 
برادر زاده جانه بیا ولل کن و نگ ار در موقب ریاست وزرا ی تو یش  ده جوانان 

گ شته موضوع صالحیت من برای از این این ممل ت را در محبس ش نجه دهند 
وکاعت مجلس شورای ملی به  لت این ه  مسبب کودتا بودم یش نتای  خ رناکی را 
مم ن است برای ممل ت پیش روردک اگر من به دعیل این ه  مسبب کودتا بوده ام 
صالحیت وکاعت مجلس شورای ملی را نداشته باشم پس تمام تش یالت و تأسیسات 

بایست مورد تجدید نظر واقب شود و با  القه ای که ماها به حفظ ناتجه از کودتا می 
اساس سل نت اعاعی داریم گمان نمی کنم که صال  ما و ممل ت  ما باشده نه ا   از 
نظر سیاست داخلی بل ه از نظر سیاست خارجیک زیرا تصمیم مجلس شورای ملی در 

شود و قانونی بودن   دم صالحیت اینجانبه مم ن است از  رف اجانب اتخا  سندی
است مورد تزعزل « م ام سل نت»تش یالت و تأسیسات اجرا یه و مظهر ا ظم رن که 

 واقب گرددک
وی به است رار سل نت پهل 1304رقای دکتر  مصدق اعسل نه در  سنه     

ند که باش مخاعفت نمودند و چون دکتر در ح وق هستند می بایستی کامال  متوجه
صویب تورد ممللی چنانچه مخاعفت ایشان با ا تبارنامه من از عحاظ ح وق بین اع

نده بک اند اعلی را متزعزل کردهمجلس شورای ملی قرار بگیرد  بعا  پایه سل نت 
رقایان  اعال   رایض خودم را همین جا خاتمه می دهم ا   یش چیزی می گویمک

به  ب ض شماها وجدان خودتان را باید حاکم قضایا قرار بدهید و حب به من و
رد  ومن را م مب نظر قرار ندهیدک قبول ا تبارنامه بر صال  ایران است 

استه  یراناا تبارنامه من هم شاید بر صال  ایران باشده زندگانی من بر صال  
 مگر من هم شاید بر صال  ایران باشدک 

*** 
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ا رن ه سخنماینده همدان رشت« ضیاءاعملش»پس از این ن ت رقای حسن  لی ارمند     
 :به دست گرات و ا ال اتی که از جریان کودتا داشت بدین قرار اظهار نمود

ز  یاست خارجی م ر  است بنده قبال  می خواهم اچون مس له س -ارمند     
ن  ه نظر سیاست خارجی   یده شخصی خودم و سیاست خودم را به  رض 

نگی جاتفاق مجلس شورای  ملی برسانمک ما امروز با متف ین محترم خودمان 
عت ه دوسداریم و وحدت کامل داریم بصحیح است( ما ایرانی ها  موما  به هر 

 ایایمعظم به یش نظر محبت و به یش نظر سیاسی می نگریم و اینجا اگر قض
مه وزناسیاسی م ر  می شود از  نظر تاریخی است و این قضایای تاریخی در ر

این ا ست که اگر یش های خود رن مماعش م ر  شده و گفته شده استک 
ید خ باصحبتی پیش بیاید که یش گوشه داشته باشد این را از ن  ه نظر تاری

اید بگرات نه این ه خیال کرد یش سوء نظری در کار استک امروز ما وکال 
شود لی بمقضاوت کنیم که این رقای سید ضیاءاعدین که باید وکیل مجلس شورای 

د ر چنگفت که کودتا را من کردم و د این شخو کودتا را انجام دادهه خودش
 ودندبدقی ه پیش ارمودند که رقای رضاخان سردار سپه موقعی که قزاقخانه 

هر دوه  در ایشان بیانیه صادر کردند که کودتا را من کردمه بعد در این قسمته
قضیه  که اوعی و دومی کدام صحیح استک بعد این تردید برای  ما حاصل شد 

 ضیه حلین قاودتا ریا با تواات نظر خارجی بوده است یا نه و م ر  شد که این ک
ا یست که ده انشد و امروز ما باید ا الع داشته باشیم که این قضیه قضیه ای  بو

ا ماوت سیاست خارجی ارتبا  داشته یا نداشته است؟ این در رتی ما و در قض
ی صوصجلس خارتبا  داردک بنده یش   یده ای دارم به اا ار  مومی که در م

ی خیل هم به  رض رقایان رساندمک اا ار  مومی شهر تهران یش اا ار  مومی
ر دقیت و خیلی حساس است بصحیح است( پایتخت ما اا ار  مومی شان کمت

 خیلی غل  برودک بدبختانه در شهرهای دیگر ما اا ار  مومیه می شود که ب
ر از این اا ا شدتش کم است و قوتش کم است و مت ی به ضعف اراده است

ر ده د مومی این شهر که پایتخت ایران و ملت ایران است استفاده نمی کنی
ه صورتی که و ن پرستی شان سست نشده است و ا   بواس ه توسری ها ی ک

ه کدیم خورده اند روحیه شان سست شده استک این است که ما امروز وظیفه من
هیم ی خواو این هم اری که ما الع حاصل کنیم بر این ه ریا این وکیل محترم 

بوده یا ن ق ار کنیم ریا اسباب دست بوده است برای خود بپسندیم و با خود هم
 است؟ 
 علیت به امر محال می کنید؟!ت -اا می
بلیه تعبیر به امر محال نیست رقا ببعضی از نمایندگان بفرما یده  -ارمند

و این  رض بنده بفرما ید( بنده مجبورم برای روشن شدن تاریخ  رض کنم 
راجب به سیاست خارجی و مخاعفت با رقای سید ضیاءاعدین نیستک ما می خواهیم 
روشن بشود این قضیه برای این ه وکالی امروز خیلی شان جوان هستند و وارد 
قضایای سابت نیستند بنده در رنوقت در سیاست داخل بودم و می دانستم که چه 

جازه بفرمایند بنده مفصل این قضایا را  رض جریاناتی بوده است و اگر رقایان ا
بفرما ید( م دمات کودتا را اجازه بفرما ید  رض کنم برایتانک  –کنم ببفرما ید 

که ی ی از ان البیون « میرزا اسمعیل نوبری»بنده  با  1299در اواخر پا یز 
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دوره مشرو ه بود  و همیشه یش شخو ان البی بود و رقایان تبریزی ها 
رقای دکتر شفت رن مرحوم را می شناسدک ایشان یش نفر و نپرست مخصوصا  

ح ی ی ایران بود مخصوصا  از رن و ن پرست ها ی که بنده به ایشان کامال  
معت د بودمک در رشت متجاسرین ببه قول مرحوم مشیراعدوعه( رمده بودند بندر 

ند و رمده پهلوی و از رنجا هم جاده ها را ق ب کرده بودند و مسا ی کرده بود
ارسخی قزوین و قشون انگلیس هم در رنوقت در قزوین بود و  6بودند تا به 

اجازه مبارزه نداشت به رن ها امر به   ب نشینی قشون انگلیس در قزوین شده 
مأمورین  وبری وارد شدیم به قزوین و تمام بود بنده و مرحوم میرزا اسمعیل ن

ارسخی قزوین رسیده بودند  6ه به دوعت ارار کرده بودند از ترس متجاسرین ک
و منتظر بودند وارد شهر بشوند ما وارد تهران شدیم و قزوین ب لی خالو شده 
بود از قشون انگلیس و مأمورین دوعت؛ در ضمن کابینه مشیراعدوعه در تهران 
تش یل شده بود و یش  ده قزاق ارستاده بود به رنجا که وقتی که ما می رمدیم 

را دیدیم که می راتند به قزوین و جلوی متجاسرین را  بگیرندک به تهران رن ها 
رن ها راتند و جلوی متجاسرین را هم گراتند در قزوین و اعبته یش امر  سیاسی 
که مرحوم مشیراعدوعه ا مال کردند این بود که میانه میرزا کوچش خان و 

د و متجاسرین را بهم زدند و میرزا کوچش خان را به  رف خودشان کشیدن
متجاسرین را هم نگ اشتند که از قزوین به این رف بیایندک مرحوم میرزا اسمعیل 
نوبری و بنده وارد تهران شده بودیم و در تمام جریانات ا ین شهر تهران وارد 
شدیمک سه جریان کودتا در تهران بود که رقایان شاید ا الع داشته باشندک یش 

ن و یش جریان دیگر مربو  به است در تهرا« مدرس»جریان همان  مرحوم 
بود که یش شخصی بود در رن موقب که او را مرحوم میرزا اسمعیل « نوبری»

است یش روز در منزل بنده « استراتویس ی»نوبری خلعش کرد و رن شخو 
که رقای میرزا اسمعیل نوبری تشریف داشتند یش کسی رمد و با ایشان صحبت 

ند دو سا ت دیگر می ریم وعی وقتی که کرده بعد رنگ و رویشان پرید و ارمود
برگشتند خیلی گراته و پ ر بنظر  می رسیدند و بعد اشخاصی که رنجا بودند رن 
ها راتند و مرحوم میرزا اسمعیل نوبری ارمودند که استراتویس ی به من می 
گفت یعنی در جای مناسبی راتیم که استراتویس ی به من می گفت که راجب به 

گلیس ها مش ول و در ا ر یش کودتا ی هستند شما بیا ید من سیاست خارجی ان
قزاقخانه را در تحت نظر شما قرار می دهم و شما که ی نفر ان البی هستید بیا ید 

من به دست خارجی »و کودتا ب نیدک میرزا اسمعیل نوبری جواب داده بود که 
به دست یش  مخصوصا  به دست نظامی ان الب نمی کنم و اگر بخواهم ان الب کنم

چون خودش و ن پرست « اارادی ان الب می کنم که و نپرست و ان البی باشندک
با کارد و  پانچه ان الب می »بود به و ن پرست ها اهمیت می داد و می گفت: 

کنم تا پیش ببریمک من به دست یش نفر خارجی و یش قشونی که بعدا  معلوم 
ن خواهد بود یا نخواهد بود نیست در تحت اختیار من هست یا نه و م یب م

و قبول هم ن رده بودک بعد رمده بودند و صحبت کرده بودند که « ان الب نمی کنمک
این مم ن است برود یش نفر دیگر را پیدا ب ندک یش شخو دیگری که به م ام 
ریاست  القه داشته باشد و این کار را می کند و گفت که من باید بروم مرحوم 

این امر رگاه کنمک مرحوم مشیراعدوعه در  این وقت نخست مشیراعدوعه را از 
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وزیر بوده وقت گرات و رات منزل مشیراعدوعهک رقای نوبری که خدا رحمتشان 
کند و به مرحوم مشیراعدوعه گفته مرحوم مشیراعدوعه ارمود که ما با انگلیس 

است که ها در م اکره هستیم که یش ماده از قرارداد را ع و کنیم و رن ماده ای 
است و از  یش ممل ت خارجی برای  نظمیهمربو  به صاحبمنصبان قشونی و 

ایران مستشار بیاوریم وعی هنوز م اکرات ما تمام نشده استک دیدیم قضایا 
اینجوری است و ایشان مرا مستحضر کردید این بود که اورا  اقدام کردند و گویا 

ها را از  رنجا کوتاه کردند و  سردار همایون را در قزاقخانه گ اشتند و دست رن
یش  ده زیادی  را  هم به جا های دیگر گ اردند و از رن خیاعی که 

را هم که « مدرس»در سرش پخته بود جلوگیری کردک مرحوم « استراتویس ی»
« کمیته رهن»اعبته شنیدید که وارد بودند و یش کمیته ای بود در ایران به اسم 

ر صدد کودتا بودند و اعبته رقایانی که رن  زمان که رن ها هم مش ول بودند و د
بودند ا الع دارند که کودتا به دست کمیته رهن اجرا شد و م رر این ع ب را 

 -سیاست بودند باا می شنیده ایدک رن ها ی که سنشان اقتضا دارد و رن موقب در
« سوم حوت»اقتضا دارد( حاال موضوع می رسد به کودتای  همه سنشان 

ای « مداخله»سوم حوت از ن  ه نظر سیاست خارجی می توان  گفت کودتای 
ژنرال ریرن »بوده است و در روزنامه های خارجی هم نوشته شده است که 

در این کار مداخله داشته است و این را روزنامه های اروپا اعبته می « ساید
در رن  موقب نوشته و خود ما ایرانی ها هم دانند که بی رب  نمی نویسند در رن

که مستشار وزارت جنگ « دی سن»زمان شنیدیم و به حد شیاع رسید که ژنرال 
که برای ژاندارمری استخدام شده بود این شخو و رقای « کلنل اسمیت»بود و 

مرتبه  6یا  5سید ضیاءاعدین را گفته اند باعبته مم ن است تهمت باشد( که 
از قزوین اراهم شد و قزاق ها مساارت کرده اند به قزوین و اعبته م دمه کودتا 

در میدان جنگ بودند یش م داری و یش م داری در قزوین بودند و بیشترش 
هم « سردار سپه رضا خان»میدان جنگ مبارزه با متجاسرین در رشت بوده و 

در همان موقب در ارونت بود این م دمات که ما می شنیدیم همگی انتظار یش 
اشتیم و رن شبی که قزاق ها وارد شدند اعبته رقا ان الب  کودتا ی در تهران را د

سید ضیاءاعدین می دانید و ما شنیدیم که رقای سید ضیاءاعدین در شاه رباد  مامه 
شان را به کاله تبدیل کرده بودند و با قزاق ها وارد تهران شدندک در اینجا به 

نه بودند یش ن  ه ح وقی و قضا ی بر می خوریم که در رن شب ایشان در قزاقخا
و همه ایرانی ها ایشان را در قزاقخانه دیده بودند که مش ول کار هستند و تا 

« احمد شاه»روزی که می ارما ید ر یس اعوزراء شدند ککک چون می ارمایند که 
از روی استیصال می خواست ارار کند برود اصفهان برای این ه متجاسرین 

زمانک این ها را ما نشنیدیم که چنین نیایند ایشان را ر یس اعوزرا کردند در رن 
باشد جور دیگر شنیدیم که احمد شاه معت د شده بود که یش ح ومت م تدری 
باید باشد و صحبت روی این بوده صحبت اصفهان راتن و ت ییر پایتخت دادن 
نبودک ما شب خوابیده بودیم که صدای توپ بلند شد و رقای سید ضیاءاعدین و 

به گراتن مردم و توی خانه های مردم ارستادن و اسلحه رضا خان مش ول شدند 
بیرون روردن و در ضمن چادر و اسلحه بیرون روردن بسیاری از اشیاء را قزاق 
ها به جیب زدند و در رن موقب بود که سه روز تهران بی ح ومت بود و یش 
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 ده در این شهر در این مدت دو سه روز رقای سید ضیاءاعدین یا قزاق ها هر 
ار  که می خواستند می کردند و از خانه مردم اسباب می کشیدند اسلحه می ک

کشیدند و رن سه روز ایشان ر یس اعوزراء نبودند و رضاخان هم سمتی نداشته 
و یش ضاحبمنصبی بودک این موضوع حاال از نظر ح وقی برای ما اهمیت دارد 

ه است در رن زیرا این موضوع که بر خالف ش ون ملی و ح ومت ملی  مل شد
دو سه روز بوده استک بعد هم ما نمی دانیم که ریا احمد شاه به میل و رغبت و 
با رزادی تمام این ارمان ریاست وزرا ی ایشان را داد یا این ه مجبورش کردند و 
ترساندندک این را نمی دانم و در این موضوع هم شش هست باید حل شود و 

زیر دربارش هم که مرحوم شده است و روشن شودک او که مرحوم شده است و و
ما نمی توانیم حل کنیم که این ح م ریاست وزرا ی ایشان از  رف احمد  شاه به 
رغبت داده شده یا این ه جبرا  گراته شده و غصب کرده شده بصحیح است( 
مم ن است بگو یم که ایشان ر یس اعوزرا ی را ایشان غصب کرده اند باید 

ا بفهمیم چه جور باید رتی بدهیم و حاال هم گ شته است قضایا را روشن کنید ت
اگر چنانچه ایشان شجا ت اخالقی بخرج بدهند و قضایای گ شته را از روی 
صداقت بیان کنند مم ن است کار وکاعت ایشان در خ ر بیفتد وعی از  رف دیگر 

ان( به م ام اخالقی ایشان و صداقت ایشان ما معت د خواهیم بودک بخنده نمایندگ
ککک بلیه رقایان بخندید بلیک ایشان ارمودند که من وقتی که ر یس اعوزراء بودم 

کردم وعی  یش  ده را توقیف کردمه یش  ده از دوعه ها و سل نه ها را توقیف
بودند بل ه حبس کرده بودندک اعبته در زنجیر و کند  رن ها را توقیف ن رده 

ن امر هم بواس ه گراتن پول بوده نگ اشته بودند وعی در حبس بودند و  لت ای
استه چون خود ایشان نوشته بودند که این زاعوها را باید رویشان نمش پاشید 

از  رف دیگر یش  ده از رزادیخواهان تا خون ها ی را که خورده اند پس بدهنده 

و  روزنامه نویس ها را هم که این ور دااع از روزنامه نویس ها می کنند گراته بودند
که از را ای خودمان هستند در « دشتی»رده بودند  از رن جمله رقای حبس ک

ک هم در حبس ایشان بود« مدرس»حبس ایشان بودند و روزنامه نویس هم بودند و 
نفر در حبس ایشان ماندند و  جب  150یا  100خالصه یش  ده ای در حدود 

بس کرده بود این است که یش نفر روزنامه نویس و رزادیخواه را گراته بود و ح
و این چیزی نبود جز برای این ه این رزادیخواهان بر ضد ایشان بودند و ایشان 
را کابینه سیاه می دانستند و شخو ایشان را مرتب  با م امات خارجی می 
دانستند و ایشان می خواستند به این وسایلی که ا مال کرده بودند که با نظامی 

تک چون قدرت دست نظامی ها بود و لی اس در ریاست ممل ت نشستن کار مش
هر سا ت مم ن بود بر خالف ایشان  مل کنندک و اعبته این اشتباه را کرده 
بودند و در رنوقت ایشان تاریخ نخوانده بودند و درست نفهمیده بودند که به 
دست نظامی نمی شود ان الب کرد ان الب باید به دست اشخاصی باشد که معت د و 

ه با ااراد نظامی این ها ان الب نمی توانند ب ننده این ها رو  با ایمان باشند ن
ان الب را می کشند و اتفاقا  همین ور هم شد و این رو  ان الب در رن موقب در 
ایران خاموش شد و متجاسرین که رمده بودند و یش رو  ان البی در ایران ایجاد 

 شده بودک
 یدبلند بفرما  -اقبال     
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 بت بفرما ید تا همه رقایان بشنوندکدری بلندتر صحیش ق –ر یس      
پس حاال بر رقا است که برای ما توضیحات مفصلی بدهند و ما را  -ارمند     

قانب کنند که ریا خودشان شخصا  مسبب بوده اند؟ و این موازین قانونی اش چه 
ن ور بوده است؟ که ما بتوانیم رتی بدهیمک دیروز در  مباحلاتی که شد ایشان ای

ارمودند که  هدنامه دوعت شوروی و ایران در دوره ریاست وزرا ی ایشان 
امضاء شده و ایشان ارمودند که من تلگراف کردم برای این کارک بنده  لم و 
ا الع دارم که این کار را مرحوم مشیراعدوعه در زمان کابینه خودش تلگراف 

تارا و اکنون هم دوسیه کرده و تلگراف را هم ارستاده است به تلگرااخانه رس
این کار در وزارت خارجه ما هسته در وزارت خارجه ما هم اگر نباشد در 
وزارت خارجه مس و هست که مشیراعدوعه تلگراف کرد به مشاوراعمماعش که 

که رمده بود اینجا و پیشنهاد کرده بودند بدون « براونینش»ماده  23شما م ابت 
داد را ببندید و مشاوراعمماعش بواس ه این مراجعه دوباره به تهران این قرار

گانه  23تلگراف قرارداد را بعد از چند روز منع د ساخت و روی اصول 
بود این قرارداد را مرحوم مشیراعدوعه که ح م امضایش را داد « براونینش»

یش ا تراضی کرده بود به مشیراعدوعه و در « عرد کرزن»یش ماه بعد مرحوم 
ن هم نوشته شد که مشیراعدوعه در تأسیس و انع اد این روزنامه های رن زما

« رااوعیش پوعیتی س رف مشیراعدوعه»قرارداد سیاست ابلهانه ب ار برده است 
یعنی سیاست ابلهانه مشیراعدوعه و این را دیروز مخصوصا  رقای ن ابت خواستند 

را رقای بگویند که این رواب ی که بین ایران و روسیه برقرار شده بود این کار 
سید ضیاءاعدین کرده است وعی اعبته ایشان ن ردند بعدا  کابینه مشیراعدوعه س و  
کرده بعد کابینه سپهدار که کابینه محلل بود به وجود رمد و سپهدار یش جلسه در 

رن مماعش ها و  ن دوعه هاه از رن سل نه ها و از دربار کرد از رن ملش هاه از ر
ی کردند که چون رنوقت مجلس نبود رن ها در رنجا در رنجا د وت شدند تبلی ات

بگویند که این قرارداد نباید بشود وعی رن ها گفتند که این قرارداد باید بشود 
مخصوصا  مرحوم مشیراعدوعه  ن ت کرد که صال  ممل ت در این است که این 
قرارداد تصویب شود؛ مرحوم حاجی میرزا یحیی دوعت ربادی و چند نفر دیگرک 

از این قرارداد  مال  بسته شده بود ا   جریان امضاء که در وزارت خارجه پس 
بود و تشریفات رن باقی مانده بودک این معنی یعنی قرارداد با شوروی را بنده 
این ور حس کردم که چرا دو روز است اینجا خیلی اصرار می کنندک اول رقای 

ور استنبا  کردم برای این ه ن ابته بعد هم رقا خودشان و این معنی را بنده این 
گفته شد ما با شوروی رنوقت حسن نظر داشته ایمک ما ایرانی های و ن پرسته 
هوچی گری کمتری کرده ایم وعی امروز بنده می خواهم هوچی گری کنم در 
سیاست خارجیه این جنگ که تمام می شود و بعد از جنگ اا ار نوینی می رید 

روی اصول نوینی ایجاد بشود و با اشخاو باید اصول سیاست ما با خارجه 
صحیح  –نوینی تماس داشته باشیم و سیاست خارجی را  ر  کنیم بنمایندگان 

است( چرا؟ برای این ه هر زمان یش م تضیاتی دارده اگر ما بگو یم که هر 
زمان ملش ها و سل نه ها برقرار باشند غل  است و اگر هم بخواهیم بگو یم 

که مورد نارضایتی مردم است هی بیاینده هی بروند این جز همان  رجال سیاسی 
صحیح است(  -این که سوء تفاهماتی توعید می کند چیز دیگری نیست بنمایندگان
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ما بین ما و متف ین باید یش رویه روشنیه اشخاو خوبیه اشخاو روشنف ری 
 و اشخاو غیر مش وکی مابین ملت ایران و متف ین راب  باشنده  امل باشندک
در کارهای دوعتی ماک رقای رقا سید ضیاءاعدین این را دیروز ارمودند که من 
ارارم را نمی دانم چ ور شد! مگر خدا می داند توضیح نفرمودند که چ ور شد 
راتندک برای ا الع رقایان  رض می کنم که بنده یش چیزی شنیدم و به  رض 

« ررمیتاژ اسمیت»است می رسانم و رن این است که وقتی که اینجا کودتا شده 
مواات بوده است با کودتا و ژنرال دی سن که مستشار وزارت جنگ ما در رن 

ژنرال »زمان بوده است مخاعف بوده با کودتا و وقتی که کودتا می شود 
ب دری  صبانی می شود از این پیش رمد که به ب داد مساارت می کند « دی سن

ی کند در ب داد یا در جای دیگر به مالقات م« سر پرسی کاکس»و در ب داد با 
وزارت خارجه انگلستان از این پیش رمدی که در ایران شده است ش ایت ها می 
کند و بعد رقای رقا سید ضیاءاعدین ارمودند بواس ه کارهای من یش گوشه ای 
زدند که دوباره استد ا می کنم توضیح بدهند که مستر نرمان سفیر انگلیس در 

ااتند برای این بوده که با ایشان مواات بودند یا مخاعف بنده رن زمان تبدیل ی
نفهمیدم حاال بنده برای رقا و را ای دیگر توضیح می دهم که این مستر نرمان 
چرا رمده بود و چرا احضار شد؟  برای این ه این کودتا در اینجا پخته شده بود 

ه باشده یش خبری بدون این ه وزارت خارجه انگلستان از این معنی ا الع داشت
داشتند وعی جز یات رنرا ا الع نداشتند و مستر نرمان وقتی که خبر می دهده در 
وزارت خارجه انگلستان مورد  تعجب شده است که این چه اوضا ی است در 
صورتی که ن شه دیگری در کار بوده است و رن ن شه مربو  بوده است به 

محلی بوده است به این  این قضیه یش بند و بست« نصرت اعدوعه»شخو 
واس ه مستر نرمان مورد ایراد واقب می شود و بعد احضار می شود به وزارت 
خارجه انگلستان و خارج می شود و اعبته این چیزها ی است که ما شنیده ایم و 
تصور نمی کنم اگر صحیح باشد از ما مستور بدارند چون این یش قضایای تاریخ 

این روز و زمانه نشده است و امروز تألیری  سال بیش است در 22است مال 
در سیاست ما ندارد وعی در احساسات ما تألیر داردک  رض دیگر من این است 
که دیروز اینجا در پشت تریبون رقای سید ضیاءاعدین ب دری حمالت شدید به 
 رقای دکتر مصدق و رجال پیش از کودتا و املال مستوای اعمماعش و دوعه ها و

متألرمک من از جوانی در ان الب  و هوچی  من از این بابت خیلی  ملش ها که
گری بوده امه رقای  سید ضیاءاعدین خودشان می دانند به بنده بر نمی خورد و 
هیچ متألر نمی شوم توی اشراف هم پدرسوخته ترین اشخاو و بدترین 

رن  اشخاو پیدا می شونده همین ور که در  ب ات دیگر پیدا می شوندک ی ی از
دوعه هایی که ارمودند و ایشان در رن وقت ی ی از دوستان سیاسی ایشان بودند 
رقای  ولوق اعدوعه است که امروز پیش ما از تمام دوعه ها نجس تر و کلیف تر 
هستند و رن دوعه رو  اکلر جوانان رن دوره را خراب و ااسد کرد بل ه رو  

رست تر بوده تا وقتی که به رن رقای رقا سید ضیاءاعدین را هم که خیلی و ن پ
دوعه رااقت ن رده بوده بین دوعه ها هم بسیار ردم بد هستند و اگر بنده روزی 
ر یس ان الب شوم یش  ده از رن دوعه ها را به دار می زنمک چرا رقای سید 
ضیاءاعدین این کار را ن ردنده ایشان چند مرتبه گفتند من اعال مایشاء بوده امک 
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مایشاء اقال  می خواستید بدهاشان را به دار بزنیدک چرا این دوعه  ای رقای اعال
های بد ما را به دار نزدید؟! اگر چند  تا را به دار زده بودید اقال  ما هم پاک شده 
بودیم بخنده نمایندگان(  رض کنم بنده خیلی خوشوقت می شوم اگر یش روزی 

بنده معت دم که د نفر از ااراد  بخواهند و بتوانند ااراد ااسد را به دار بزنند و
ااسد را به دار بزنند و صد و ی ی را که بنده باشم و بنده خودم را ااسد می دانم 
به دار بزنندک رن در واجب می دانم که نا وقتی اشخاو ااسد را ی ی پس از 
دیگری به دار نزنند این دستگاه های ممل ته این مجلسه این دوعته این 

ش یالت ما به یش پول سیاه نمی ارزد این اشخاو ااسد را شاهنشاه و تمام ت
باید از بین برد رقای رقا سید ضیاءاعدین می بایست در رن موقعی که کودتا کردند 

شاه ممل ت را مستلنی کنید  -رن دوعه ها را به دار بزنند چرا نزدند؟ بملش مدنی
 ایشان مصونیت دارند(

 هر خا نی را -بمررت اسفندیاری –(  صودشان تش یالت دربار است م -بامینی
 باید از بین برد( زنگ ر یس

 قا تمنا می کنم انتظامات را حفظ کنیدکر -ر یس     
 خو شاه نیسته م صود  بنده اینجا دوعت است وشم صود بنده  -ارمند     

 -صفویرم بنگفتم که از بین ببرید و باید حتما  دار بزنیده بنده م صودی ندا
ت دس استه شاه در ممل رقاه شاه م  -ما شاه را دوست داریم این ور نیست

 مشرو ه م دس است و مس ول نیست ما شاه خودمان را دوست داریم(
 بزنگ ممتد ر یس(

 قای  صفوی من به شما اخ ار می کنم اخ ار نظامنامه ر -ر یس     
را که بنده ن رک 5شاه را دارمه احترام همه را دارمک رن  بنده احترام -ارمند     

 گانه است که در مجلس خصوصی گفتم این ها را  رض 5 رض کردم ارکان 
 رندکین بببکردم که باید تشریش مسا ی کنند و کار کنند و ااراد ااسد را از  

 نشوید رقای ارمند که در م اکراتتان خارج از موضوع تمنا می کنم -ر یس     
عی چیز صحبت شد حرای نزدید و ینجا از االحت و صنا ت و همها -ارمند     

ز اپس  از این ه گفته می شود اشخاو ااسد و خا ن را باید محاکمه نموده و
رف می حنید مح ومیت دار بزنند هیاهو می شود چرا باید بگویند مردم را دار بز

 زنید؟!
 بل از تح یت که مردم را دار نمی زنندق –ملش مدنی      
 حرف بزنند یدبگ ار -مررت اسفندیاری     
 فرما یده رقا بفرما یدب -روحی     
ه  ریت بنظامنامه را  110ظامنامه ای دارم ماده نبنده اخ ار  -مجد ضیا ی     

 زیر قرا ت نمودند:
ز موضوع مباح) خارج نشود چنانچه خارج شود نا ت باید ا -110ماده »

و اکه  بدهدر یس او را مت کر می سازد و اگر نا ت مزبور بخواهد توضیحاتی 
ر دارد از موضوع خارج نشده است یا رن ه برای خارج از موضوع شدن دالیل د

 « این باب اجازه داده نخواهد شدک
 ای مجد  ضیا ی( دستور داده شد خارج از موضوعبخ اب به رق -ر یس     

 صحبت نفرما یدک
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 ر یش ردیف قرار می دهید بی جهت که نبایددچرا همه را  -ملش مدنی     
 اشخاو را به دار زدک

  وت به س وتد –زنگ ممتد ر یس      
 قا بفرما یده بفرما یدر -نمایندگان     
واهم خن  ه نظرم ان الب بودک بنده در اینجا قسم  وم صود بنده  -ارمند     

اکمه م محهخورد بنده نگفتم که بدون محاکمه کسی را دار بزننده در ان البات 
م تما م گفت که بدون محاکمه کسی را دار بزننده دردارندک بنده هم نخواه

ید با ا بامؤسسات ماه در تمام اداراته در تمام  ب ات اشخاو ااسد هستند و م
ید قا ساین ااسدها مبارزه کنیمک  رض کنم رخرین  رض بنده نسبت به رقای ر

عت ش حایضیاءاعدین این بود که دیروز وقتی که ایشان گرم صحبت شدنده بنده 
یده نرس وحیه از ایشان مشاهده کردم که هنوز ایشان به م ام ریاست وزرا یر

 رای اند با یش حاعت نخوت و غروری صحبت می کنند که بنده وحشت کردمه ب
رن دوره  این ه این ملال  معروف است که ردم مار گزیده از ریسمان می ترسدک

ا ند متند حرف بزپهلوی ب دری ما را ترسانده است که یش کسی اگر یش قدری 
د!( ب ب نیی خواهید ان المبا این ترس  -اورا  می ترسیم بخنده نمایندگان( بن ابت

ا ر  ی بهو یش جسارتی هم می خواهم ب نم به رقا و رن این است که ایشان خیل
ن رنده بخودشان معت دند و بعضی اوقات هم به ا رهای خود استناد می کنندک 

ز اه نفر سخوانده امک بنده تصور می کنم که اگر  ایشان را« شعا ر ملی»کتاب 
روز ه دیک لماء انتخاب شوند رن کتاب را م اععه کنند و ارمایشات ایشان را 

م ی کنجور بجور و متناقض صحبت کردند تحت م اعب  لمی قرار بدهند تصور م
 و ندارد ازنهکه رن چند نفر  لما رتی بدهند که ا ر رقای رقا سید ضیاءاعدین مو

یادی ات زاا ار  جیب و غریبی ابراز می دارند وعی واضح است که ایشان م اعع
 ز رقایر م دارند و حفاظه بسیار خوبی دارند اما این ها حل و   د نشده است د

ار را ین کرقا سید ضیاءاعدینک بنده تصور می کنم که اگر سه نفر از   لماء ا
دتان ء خوی ی از  لما -یندگانب نند با بنده هم   یده می شوند بی ی از نما

 ین استده اباشید( اعبته این یش قدری بی ادبی است نسبت به رقا وعی   یده بن
ن ستک ایده امم ن است ایشان هم بنده را دیوانه تصور ب نند! وعی این   یده بن

یشان اب ااست که از رقایان استد ا می کنم که با یش دقت کاملی رتی به انتخ
 برسند  امیایشان کامال  وحشت دارم می ترسم که اگر روزی به م بدهند بنده از

ای  م برهمان  مل را ب نند که سردار  سپه کرد و ما باید خیلی محتا  باشی
 رزادی ر بهاین ه بچه ای که دم سماور می رود داعه دوم احتیا  می کندک ما اگ

 اعدینکد ضیاءسی ای رقا القه داریم باید با احتیا  باشیم نسبت به رتی دادن به  رق
*** 

 به مجددا   ند ون ت رقای ارمند سبب شد که باز رقای سید ضیاءاعدین از خود دااع کن    
 دکتر مصدق حمله نمایدک

ساعه  20تأسف هستم از این ه مر وبیت این بنده خیلی م -سید ضیاءاعدین     
اهد خو م نمی وری ااراد و اهاعی این ممل ت را ترسانده که حتی وکیل ملت ه

که  بود از  هم ار خودش صدای رسا ی بشنودک اگر من بلند حرف زدم برای این
 رقای دکتر بتوانند بشنوند
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قای رسال پیش  22د بفرما ید( بنده در حاال هم بلن -بیش نفر از نمایندگان 
ر دم وعی داشتضیاءاعملش وکیل شدم وعی به پارعمان نیامدم و زندگانی پارعمانی ن

می  منبر خیلی پارعمان دیدم کرسی خ ابه که قدما و پیشینیان اسمش رااروپا 
و ی ید  گ اردندک یش محل و م انی است رزاده هر کس هر حرای که می زند نبا

ر وار یش حرف ها ی را بگویدک حرف زدن دو صورت دارد یش وقت  و ی وا
ر  واست و یش داعه هم از روی اهم است و از روی   یده و سنجش و همین

 و اتفاقا  هر چه –که ارمودید بعضی اوقات بواس ه موازنه نبودن مل ات 
ست ده اخوشبختی برای بشر در ادوار تاریخی پیش رمده است از رن مل ات نبو

ات هم یوانحکه موازنه داشته باشدک و این یش ح ی تی است که شما باید بدانید 
ات مل  ر می شوم که اگرمل ات   لیه شان موازنه تام دارد و من خیلی مسرو

 کدارم  لیه من صد در صد موازنه نداشته باشد  والال با حیوانات ارقی ن
 س  رض بنده را تصدیت ارمودید بخنده نمایندگان(پ -ارمند     
بلی برای این ه کامال  اهمیدم که موازنه   لی چیسته  -سید ضیاءاعدین     

ترسده   ل من این ور موازنه موازنه   لی رن است که ردم از  حرف زدن ب
ندارد که بترسد چون کسی که حرف می زند م ابت رداب ملت و ریا نمی کنده 
خوش رمد نمی گویده معت دات خود را از  روحش می گویده با زبان رو  حرف 
می زنده این ور است و کسی که از  او می ترسند او را واجد موازنه مل ات 

صحبت خودمان رواب  با روسیه را ارمودیده بنده    لیه نمی پندارندک برویم سر
 رض ن ردم که پس از این ه ر یس اعوزراء شدم از اینجا  هدنامه ارستادم به 
مس و و گفتم امضاء کننده بنده گفتم پس از این ه ر یس اعوزراء شدم دستور 
دادم که  هدنامه شوروی را امضاء کننده رقای  ار  در رن موقب در وزارت 

بودند مسبوقنده اسناد و مدارک هم موجود استک در زمان مشیراعدوعهک  خارجه
مشاوراعمماعش مأمور مس و شده است که بروند ببینند دوعت سُویت که دو سال 
بود می خواست با ایرانیان مناسباتی داشته باشد از روی چه اساس و مبانی می 

س و و این  هدنامه خواهد با ایران دوستی پیدا کندک مشاوراعمماعش رات به م
را که مالحظه می ارما ید در م ابل ملت ایرانه در م ابل تاریخه در  م ابل 
شماها می گویم دوعت سُویت با  یب خا ر نوشتند و به ما ت دیم کردنده به 

ماه خواندند و  7ماه  6نمایندگان ما دادند رن ها ارستادند به تهران در تهران 
رحوم مشیراعدوعه و نه مرحوم سپهدارک به رن کسی نگفت که مخاعف است نه م

ها نمی خواهم ایراد ب نمه نمی خواهم ا تراض ب نمه و ن پرست بودند وعی 
نگفتند این را سید ضیاءاعدین گفت من گفتمه رقای ضیاءاعملش چرا گفتم؟ زیرا 
بیش از هر ایرانی می دانستم که چ در  زندگانی ملیه اقتصاد و سیاست مان 

صحیح است( اهمیدید رقا من  –به حسن تفاهم با شوروی بنمایندگان منو  است 
می دانستم و امروز هم معت دمه دشمن های من در تهران و ایران هر چه می 

سال  24خواهند بگویند وعی من معت دم ااسوس می خورم که بیانیه ای که من 
خوانم پیش منتشر کردم و دیروز هم در روزنامه منتشر شد امروز نیست که ب

بی ی از  نمایندگان رقای دکتر دارند( بدر این موقب رقای دکتر مصدق بیانیه را 
به رقای سید ضیاءاعدین دادند( تش ر می کنم رقاک بنده سیاست خارجی ح ومت 

سال قبل ا الم داشتم باما سیاست خارجی ما در اینجا نیز یش  23خود را در 
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ت شرااتمندانه بر مناسبات ما با ت ییر اساسی الزم استه الزم است یش سیاس
مماعش خارجه ح ومت داشته باشد(  این بود مرام من بدر این ایام هیچ ممل تی 
بدون ارتبا   با جامعه ملل نمی تواند زندگی ب ندک( بعد از جنگ بین اعمللی که 
مبانی تش یالت جدید دنیا روی اصول تعاون و دوستی شده است اصول مزبوره 

ی ماه بیش از سایر ن ا  قابل اتخا  استک ملت ما انسان در و ن صلح جو
 دوست استک نسبت به جمیب ملل خارجه صمیمی و رایت و شفیت استک ملت ماه

ا صار و قرون متواعیه استک ما  با دوعت  ملت ایران وار) ح م و اندرزهای 
کیلومتر با او هم سرحد هستیم باید با او بهترین دوستی ها  3000شوروی که 

را برقرار کنیم و از هر اقدامی که سوء ظن رن ها را برقرار  کند احتراز کنیمک 
الزم نبود انگلیس کودتا ب ند برای این ه من این حرف را بزنم در  ین حال هم 
مناسبات ما با هر یش از ُدَول خارجه نباید مانب از حسن مناسبات و دوستی با 

ها را جلب می کند احتراز کنیم و  سایرین گردد و از هر اقدامی که سوءظن رن
باید با دوعت انگلستان هم بهترین و صمیمی ترین مناسبات را ایجاد کنیم و از 
هر اقدام که مورد سوء ظن انگلستان است باید پرهیز کردک این است ایرانی 
بودنه هر کس غیر  از این باشد خیانت به ایران کرده استه باید  امل حسن 

و انگلستان بشویم و اگر روزی خدای ن رده بین رن ها سوء تفاهم بین روسیه 
تفاهم شد ما با حاالت بچگانه و رااقت بازی  با این   ول ناقو و اداراکات 
من سره خیال ن نیم ما می توانیم مس و یا عندن را گول بزنیم ما باید صاف و 

به این  صحیح است( هر کس غیر  از این ب ند خیانت –روشن باشیم بنمایندگان 
به ملت امر   -ممل ت کرده استک باز بیانیه سید  ضیاءاعدین است بدکتر مصدق

می کند( خواهش کرده بودم که بین  رایض بنده چیزی نفرمایند ش ایت خودتان 
را بعد بگوییدک رقای ر یس خواهش می کنم انتظامات مجلس را در نظر بگیرید و 

ن ند ببنام همین دوستی هر کس که خالف می کند بفرما ید که خالف 
کاپیتوالسیون را که مخاعف است الل یش ملت است اع اء خواهم نمود( ات اء من 

شنیده بودمک « پ رو گراد»در  « عنین»در این تصمیم و ده ای بود که از زبان 
پیش از این ه  هدنامه منع د بشود عنین در پ رو گراد رمد وقتی که او رمد من 

کاپیتوالسیون را اع اء می کنم و من به رن ها ایمان داشته  رنجا بودمه او گفت که
ام و او با ) این بیانیه شده من ی ین داشتم که عنین و رؤسای ان الب روسیه به 
و ده خود واا خواهند کردک ای ان من به و ده رن ها سبب شد که من در ا المیه 

مک ت یه من به خودم این را گنجانیدم واال من زوری نداشتمه قوه ای نداشت
رزادیخواهی با ان البیون روسیه بود بو برای موا یت در این م صود و این ه 
اتباع خارجه از  داعت تام بهره مند بوده ح وق خود را بتوانند ح ا  دااع نمایند 
ترتیبات و قوانین مخصوصه با محاکم صاعحیت داری وضب و ایجاد خواهد شد تا 

بر  بت اصول اوق اع کر ا الم می دارم که بعضی همه نوه ولی ه داشته باشندک 
از امتیازاتی که در گ شته به اجانب داده شده است باید اساسا  مورد تجدید نظر 
واقب گردد( ما باید به تمام همسایگان به نظر دوستی نگریسته و با همه رن ها 

نیمه مناسبات حسنه همجوارانه داشته باشیم و رواب   مودت و تجارت را مح م ک
هیچ ملتی هر قدر قوی و نیرومند باشد نباید رزادی ما را محدود نماید 

صحیح است( رقایان کسی که این بیانیه را می دهد مم ن است  -بنمایندگان
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مواات  ادت و اخالق تهرانیان مل ات   لی او موازنه نداشته باشده اگر موازنه 
صدیت می کنم موازنه سال برای گفتن چنین چیزی رواره نمی شدک ت 23داشت 

نداشته است شاید حاال موازنه پیدا شده باشد بخنده نمایندگان( و هیچ ملتی هر 
قدر هم نیرومند باشد نباید رزادی ما را معدوم کند بما رزادیم و رزاد باقی  خواهیم 
بوده به نام همین اصول و بخا ر همین اصول است که اع اء قرارداد ایران و 

این ها را همه  -را ا الم می دارم بدکتر کشاورز 1919وت انگلستان مورخه ا
شنیده ایم( به بنده حمله ن نید به رقای ضیاءاعملش می خواستید بفرما ید پس رقا 

امضایش بلی(  - هدنامه با شوروی ااتخار امضایش با بنده است بارمند
ید خواهش می کنم با  القه ای و با موازنه ای که هست به بنده تبریش بگو 

بخ اب به رقای ر یس( س وال بفرما ید که م اکرات کاای است یا نه والال بنده 
 م اکرات کاای است( -یش سا ت دیگر باید صحبت ب نم ببعضی از نمایندگان

ض کنمک و باید دعیلش را  ر نده مخاعفم با کفایت م اکراتب -مهندس اریور     
 س حت صحبت نداردکیش نفر که پشت تریبون صحبت می کند هیچ  اوال  
 س شما صحبت ن نید بخنده نمایندگان(پ – با با ی      
سریو   ی شما که همیشه اخ ار می کردید در یش جلسهرقای  با با -ن ابت     

serieux خواهش می کنم مسخره گی ن نیدک 
 و مسخره هستی احمت  ت - با با ی     
رض بنده   م اکرات را کوتاه کن قایان  به بنده می نویسندر -سید ضیاءاعدین     

ضر  می کنم برای صحبت کردن حاضرم اگر حاضر هستید صحبت می کنم اگر حا
 نیستید رتی بگیرید به کفایت م اکراتک

 ما ید رقا بفر –نمایندگان     
 

 Little Knowledgeبه قول انگلیس هاه عیتل ناوع   –سید ضیاءاعدین 
گمراه  می کنده انسان باید یا ا ال ات  همیشه با ) بدبختی است و انسان را

نفر صاحبمنصبان  7و  6با « ژنرال وی سن»کاای داشته باشد یا  نداشته باشدک 
انگلیس پس از امضاء قرارداد از  رف دوعت انگلیس به تهران رمدند برای تهیه 

و سایرین که در رن موقب بودند تنها « ژنرال وی سن»زمینه اجرای قراردادک 
ودند که  القمند به اجرای قرارداد بودند و اعبته گ شته و اول کسی که کسانی ب

بود او هم گفت سید ضیاءاعدین « ژنرال ریرنساید»بر خالف کودتا قیام کرد 
عرد »بدون اجازه و بدون مشاوره و بدون استی ان از  –موازنه   لی ندارد 

بر ضد بنده  قرارداد را اع اء می کندک این  رف و رن  رف نشست و« کرزن
تحری ات کرد بنده مجبور شدم به ایشان پی ام دادم و از ایشان خواهش کردم که 
در تهران تشریف نداشته باشند و اتومبیلی هم ارستادم و خواهش کردم که از  
ممل ت ایران تشریف ببرنده این کار را هم بنده کردمک  لت راتن ایشان به ب داد 

چون که از ب داد هل و گل که نباید بفرستند  این بود رسیدن ایشان به ب داد
شروع کردند تحری ات کردن که االنی مل ات   لیه اش موازنه ندارد و االنی 
یش کارهای بی ساب ه کرده است و بنا کرد با این و رن مالقات کردن و کسانی را 
با خودش مواات  کرد و با دسته های  رنجا ملحت شد و بر ضد بنده اقدام کرد و 
تلگراااتی به عندن کرد که االنی مناسبات بین ایران و انگلیس را به هم زده 
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استک بنابراین راتن ایشان از ایران به امر بنده بوده استک اعبته این را هم بنده 
باید بگویم که ایشان در مدتی که اینجا بودند با کمش ااسرهای ایرانی یش سال 

م اععاتی کردند راجب به  رز اداره  در زمان رقای ولوق اعدوعه زحمت کشیدند
قوای تأمینیه ایران و یش راپرت خیلی مفصل در رن موقب نوشتنده و نمی دانم 

که در رن موقب در وزارت امور خارجه بودند « ار »یا رقای «  امری»رقای 
این را خوانده اند یا نه؟ از ن  ه نظر صالحیت کشوری زحمت کشیده اند و 

ه اگر رقایان به دست بیاورند در  موقعی که می خواهند م اععات کرده اند ک
بودجه ممل ت را تصویب ب نند در قسمت تأمینیه کمش خواهد کردک با ت دیر از 
خدمات ایشان و حت خدمتی که به ایران داشتند وعی چون می خواستند به 

یدک امورات داخلی ما شرکت ب نند و مداخله نمایند بنده به ایشان گفتم تشریف ببر
از جمله صاحبمنصبانی بودند که در تع یب « ریرنساید»و « کلنل اسمایلز»اما 

ه این قرارداد رمده بودند به ایرانه یش پیر مرد شصت ساعه و یش ردم خوبی بود
بنده او را در بادکوبه وقتی که ر یس هی ت ا زامیه  « ریرنساید»رمد به تهرانک 
رانه ایران را نمی شناخت وعی بواس ه رمد برود به ای« با وم»ایران بودم از 

 القه ای که به خیام و ادبیات ایران داشت یش محبتی نسبت به ایران داشته 
بنده پس از مراجعت از قف ازیه او را در تهران دیدم به من گفت به نظر من 
قرارداد در نظم و وضعش مالحظات الزم نشده و قابل اجراء نیست و من نمی 

که معت د نیستم مبادرت کنم وعی چون رات نزد مرحوم  توانم یش چیزی را
و « ژنرال وی سن»مشیراعدوعه و اجازه خواست برگردد مرحوم مشیراعدوعه به 

ارموده بودند که شما باشید تا مجلس « کلن اسمایلز»صاحبمنصبان انگلیسی و 
 باز شود و ت لیف قرارداد معلوم شودک دوعت ایران هم مواجب رن ها را می داد
و ایشان هم بودندک در  نتیجه جنگی که متجاسرین با قوای قزاق کردند و قوای 
قزاق ش ست خوردند و پراکنده شدند و رمدند به قزوین قشون انگلیس رنجا بود 
و این چهار هزار قزاق بدبخت بکه گمان می کنم اگر من یا هر ایرانی برای  

اقدام هم اگر چه بر خالف  نجات این ها از  بدبختی یش اقداماتی کردیم و رن
قانون بود وعی برای  مصاعح ممل ت بودک این یش مبحلی است که مورد تأمل 
است که ریا جایز بود یا نه؟ نمیتوان بدون م اععه ح م کرد( این قزاق ها رمدند 

شد « سردار همایون»در ا راف قزوین حیران و سرگردان بودند ر یس کل قوا 
اف قزوین بودند برای این ه یش صاحبمنصبی باشد و قشون انگلیس که در ا ر

راب  بین قشون انگلیس و این قوای قزاق از  رف کابینه مرحوم مشیراعدوعه 
تعیین شد و ضمنا  قرار شد که مراقبتی ب ند در اداره امور قزاق « کلنل اسمایلز»

 خانه به این ش ل که یش شورا ی تش یل دادند برای امور قزاقخانه قزوین چون
قزاق های قزوین عخت و  ریان بودنده در زمستان کفش و عباس نداشتنده کلنل 
اسمایلز کفش های کهنه سربازهای انگلیس و عباس های مانده سربازان هندی 
را از این  رف و رن رف جمب می کرد و می رورد بهاین قزاق ها و سربازهایی 

این کارها را می کرد که جنگ کرده بودند و رشادت کرده بودند می داد و چون 
و این خدمت ها را می کرده یش شورا ی تش یل شد از  رف وزارت جنگ این 

که نمی دانم اسم خانواده « زمان خان مرحوم»ها  بارت بودند از سه نفر ی ی 
و « ماژور مسعود خان»بهنام( و ی ی  -او چه بوده است بیش نفر از نمایندگان
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امیر  مولت »ر یس اداره قزاق خانه و « کلنل کاظم خان مرحوم»ی ی هم 
 500بود یعنی ر یس قزاقخانه قزوین نه تهران و در تهران هم که « نخجوان

قزاق بودک در ر ربایجان و زنجان و کردستان حاال یادم نیست پن  هزار نفر یا 
شش هزار نفر بودهک در قزوین چهار هزار نفره زیرا چنانچه می دانید در 

را از « شوستر»را قبول کردیم و « روس و انگلیس اوعتیماتوم»که 1911
ایران بیرون کردیم در تع یب رن قوه قزاق که پانصد یا هزار  تا بود بعد تبدیل 

دوازده هزار نفری و این دیویزیون به همین کیفیت که « دیویزیون»یاات به یش 
 رض کردم ت سیم شدک این چهار هزار قزاق که در قزوین گرسنه و وامانده 
بودند هیچ س در ا ر رن ها نبودک در دهات قزوین پراکنده بودند نان و ربی به 
رن ها نمی رسیده پوعی از تهران نمی رسیده خزانه خاعی بود و ماهی دویست 

بعد از سال ها اعتماس و « مراتوریوم»هزار تومان سفارت انگلیس به اسم 
ایر ایران صرف شود گدا ی به دوعت ایران می داد رنهم ب دری بود که در دو

دیگر چیزی به قزاقخانه نمی رسیدک ماژور مسعود خان و کاظم خان که می رمدند 
به تهران می راتند به ادارات دوعتی پیش وزیره پیش ر یس اعوزراء کسی به 
حرف این ها گوش نمی داد و هر چه این ها می گفتند که قزاق ها گرسنه هستند 

کسی به حرف این ها گوش نمی داده کسی جواب  نان و عباس ندارنده غ ا ندارند
نمی دادک پس از رن ه از همه کس مأیوس می شدند می رمدند پیش من که چه 
باید کرد من هم ا ر می کردم که چه باید کرد می راتم پیش ر یس اعوزراء وقت 
بمرحوم سپهدار( خودش می گفت اگر پوعی هست بدهیم قزاق هاه پول نبوده 

 یش ماه می داده دو ماه نمی دادک این ها « موراتوریوم»هم سفارت انگلیس 
ا رلیف می گفتند سفارت انگلیس اش ال تراشی می کنده سفارت می گفت شما ت 

دهیم  نمی تعیین کنید قرارداد را تصویب می کنید شما را هم تحت تألیری قرار
ز اشما مجلس را باز  ب نید سفارت انگلیس می خواست که مجلس باز شود 

ز م باهولوق اعدوعه خواست وعی ن رده از  مرحوم مشیراعدوعه خواست ایشان 
است ر خون ردند چون ایشان انتخابات را درست نمی دانستنده از مرحوم سپهدا

ودک برده ایشان نمی توانست باز کند چون ه ایاالت ممل ت صورت دیگری پیدا ک
مان است که مستر نریش کاغ ی است که دیروز به دست بنده ااتاده کاغ ی 

م است الز وزیر مختار انگلیس به ر یس اعوزراء وقت نوشتهک دانستن این ح ایت
یا  یا یضبرای این ه معلوم شود ریا این کودتای انگلیسی است یا کودتای ضد 

 ودند(ت نمسردار سپهی باید ح ایت معلوم شود ب ین کاغ  را به  ریت زیر قرا 
 31وعیه جمادعی اال 21- 1921-1339 –سفارت انگلیس تهران »     

 جنیوری
مستر »ادایت شومک در خصوو م اکراتی که دیروز بعمل رمد جناب اجل      

نظر  از دوستار خواهش  کرده اند که به حضرت اشرف ا الع دهم که« نرمان
عیه اعزی مبه اهمیتی که عندن به ااتتا  تسریب مجلس شورای ملی می دهد جناب 

س حضرت اشرف در اتخا  مسل ی که سبب تعویت ااتتا  مجلنمی تواند به 
تی رنین شورای ملی خواهد شد رتی بدهندک جناب معزی اعیه می داند که اگر چ
کت م شومی دادند از  رف دوعت انگلیس مورد ا تراض شدید واقب می شدند ایا

 ککک«مستدام بادک اسمات 
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لس را ت مجهدار قبال  خواسرقای ر یس این را مالحظه بفرما ید مرحوم سپ     
ر را مدیگهباز کند چرا مجلس باز نشد؟ وکال ی که در تهران بودند نتوانستند 

داد راضی کنند که چ ور مجلس را باز کنند   رشان چه بود؟   رشان قرار
یه انگلیسه   رشان چه بود؟   رشان پیشنهادات صلح  لبانه ح ومت شورو

مد ار ر ات   لیهه این   رشان بود سپهد  رشان چه بود؟   رشان موازنه مل
یگره بینه دا کااعتماس کرد بیا ید باالخره گفتند نمی شود با این کابینهک باشد ب

ور وزیر ام« حاج محتشم اعسل نه»کابینه دیگر تش یل شد مرکب از رقای 
بودند  این ها سه چهار نفر« ممتازاعملش»و « ممتازاعدوعه»خارجه و مرحوم 

ماه  ندینچ ر کردند که کی وزیر باشده کی نباشدک بعد از این که همه اش را ا
 از شودلس با ر کردند که چه باید ب نند گفتند خوب حاال که وزیر شدیم چرا مج

ی باز ی ملاول باید یش م اععاتی ب نیم و زمینه را حاضر کنیم بعد مجلس شورا
مان ر هلیف بود دشودک در همین حال بود در همین احوال بود که ممل ت بی ت 

ر کار دها  موقب بود رقای ضیاءاعملشه که در  تهران چهار ن شه کودتا بودک کی
ما بودند الزم نیستک بنده به جنابعاعی  رض کنم رن کسی که موات شد ش

ید نه ی کنخودتان او را می شناسید و می بایستی همان موقب بشناسید و جلوگیر
ود وقب بمبپرسید کی بوده استک در همان این ه بعد از بیست و سه سال از من 

می  که کسی که واقف به جریان وضعیات بوده کسی  که خون داشت و کسی که
دک ب ن دانست ممل ت در چه پرتگاهی است و به کجا می رود یش اداکاری باید

  ور میاین رمدند به بنده گفتند که وضعیات قزاق این ور است اگر این ور نشود
می هم اعزا اینهم از اسرار خود بنده است که هیچه چه می شود که شوده چه می شود

 اکره ار مک رمدیم راتیم پیش رقای سپهدندارم به کسی توضیح بدهمه اعزامی ندارم
ی اکره مم م کردمه گفت انگلیس ها به ما پول نمی دهند چه کنم؟ گفتم ما می روی

دم و ش کرز ایشان خواهکنیم بل ه به شما پول بدهندک راتم پیش مستر نرمان ا
ه گفتم وضعیت این ور استه وضعیت خراب استک شما یش ماه دیگره دو ما

 دوعتی وا رددیگر هم به ما  پول بدهید ایشان گفتند می دهیم به شر  این ه به 
 داده شودک گفتم چ ور؟! مگر به کی می دهند؟! 

داده می شود و ما گفت این مهاجرینی که  رمده اند به تهران پول ها به رن ها  
حاضر نیستیمک گفتم پس مهاجرین که مستأصل هستنده بیچاره هستند چه ب نند؟ 
گفت خود دوعته خود مردم با ا انه به همو نان خودشان چیزی بدهند و کمش 
کنندک راتیم با مرحوم سپهدار صحبت کردیم گفت نمی شود کسی به این ها ا انه 

ه کردیم و بنده مرحوم سپهدار را  راضی کردم نمی دهدک باالخره با سپهدار م اکر
به این ترتیب که اگر دوعت انگلیس راجب به مراتوریوم چیزی دادند یش قسمت 
رنرا به قزاقخانه بدهید ایشان هم قبول کردند وعی از چاه در رمد توی چاعه ااتادک 
باالخره بعد از  م اکرات زیاد حاضر شدند که پنجاهه شصت هزار تومان به 

زاقخانه بدهند در این قسمت هم چیزها ی است که الزم نیست  رض کنم بخدا ق
بیامرزد همه اموات را( مرده اند الزم نیست اسم ببرمک این پنجاه هزار تومان را 
هم که به قزاقخانه دادند حاال سردار همایون می خواهد صرف پانصد نفر قزاق 

را راضی کردم که دو لل)  تهران ب ند و به قزوین چیزی ندهدک خالصه ایشان
برای تهران و یش لل) برای  قزوین داده شودک خالصه بیست یا سی هزار  
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تومان بود که به قزوین رسیده قزاق ها اهمیدند که این کار را کی کرده استک 
اهمیدنده تشخیو دادنده این تشخیو رن ها سبب شد که در مراجعت شان در 

ضعیت همین ور ادامه پیدا کرده ماه رینده بیشتر رتیه به بنده مراجعه کنندک این و
شده ماه سوم که ماه کودتا بود بنده گفتم که باید صد هزار تومان داده شود رقای 
سپهدار اگر این مبلغ را به قزاقخانه ندهند من قبول نمی کنم و باید از رن پوعی 

انه بدهند که دوعت انگلیس به مراتوریوم می دهد صد هزار تومانش را به قزاقخ
و باالخره این کار  را هم کردند و در همان موقب هم بود که سردار همایون 
مجبور شد نظریه بنده را قبول کند زیرا  بین او و مرحوم سپهدار بهم خورد و 
اگر من به او مسا دت نمی کردم در  م ام خودش باقی نمی ماندک بعد به او گفتم 

می شود بهر  پسری به قزوین و بهر   که از این صد هزار تومانی که گراته
دختری به تهران باید داده شود خالصه گویا شصت هزار تومان به قزوین دادند 

خیال حرکت از « ا لیحضرت سل ان احمد شاه مرحوم»و در همان موقب بود که 
تهران را داشت و م اکره تخلیه تهران بود در این م اععه بودند که در موقب 

دسته قوا ی با شاه به اصفهان و شیراز برود به ژاندارم تخلیه تهران چه 
ا مینان نبود زیرا هشت ماه بود که ح وق نداشته به پلیس هم ا مینان نبودک 
صد نفر قزاق گارد شهریار ایران هم در ار  رباد گرسنه بوده شش ماه هم بود 

تبار که مواجب دربار نرسیده بود و حتی ب ال و   ار هم که چند ماهی به ا 
نسیه می دادند دیگر حاال نمی دادندک در رن موقب که یش « مولت اعدوعه»مرحوم 

کسی که موازنه مل ات   لیه نداشت به مرحوم احمد شاه پیشنهاد کرد که از این 
قزاق های متالشی که در قزوین هستند پانصد نفر را بیاورید به تهران که در 

اه این پیشنهاد را پسندید و راضی رکاب  همایونی به اصفهان حرکت کنند و ش
اعبته یش چیزها ی شد که این جز یات را هم من ملزم نیستم به شد و دستور هم داد و 

اینجا یش کلیاتی را می  کسی بگویم در موقب خودش خواهم گفت و خواهم نوشت
گویم چون مصاعح  اعیه ممل ت در نظر من اهمیتش بیشتر است تا تصویب 

ین یش چیزهایی است که مربو  به ایران است در موقب خودش ا تبارنامه منک ا
اعبته یش ح ای ی را خواهم گفتک حاال برای راب سوء ظن حضرتعاعی بچون 
همیشه حضرت  اعی را یش شخو پاک و درستی می دانم( و س واالتی را که 
از من کردید و حست کردم که واقعا  می خواهید چیز بفهمید و قصدتان غرض 

ست با کمال مسرت این ا ال ات را دادمه در صورتی که اگر رقای شخصی نی
دکتره می خواستند به ایشان نمی دادم دسته ایشان هم مانعی ندارد که به من 
رتی ندهند چون ه شما را بی غرض می دانم هر س واعی دارید بفرما ید تا  

و ح م حدودی که بتوانم جواب   رض می کنمه خالصه این پیشنهاد تصویب شد 
ردار همایون با رن ه احضار قزاق برای این منظور به تهران به امضای س

یش اظهاراتی می کرد که اگر این ها بیایند تهران با  من چه می  مخاعف بود و
کنید باینهم یش چیزهایی است که مربو  به کسانی است که ی یش حاال بوده 

ه بنده بگویم و به رن ها است و ی ی هم از بالد ما دور است و شایسته نیست ک
بر بخورد( خالصه ح مش را داد و قرار بود که محرمانه باشد و قوای قزاق 
قرار بود که هفتصد نفر حرکت کنند از رن پوعی که صد هزار تومان از دوعت داده 
شده بود به قزاقخانه و هفتاد یا هشتاد هزار تومان رن به قزوین ارستاده شد که 
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قزاق ها شد و بیست هزار تومان هم در صندوق ماند و خرج تدارکات ضروری 
و « کاظم خان»از این جریانات در قزاقخانه قزوین سه نفر مسبوق بودند 

و زمان خان مرحوم خبر نداشتک به موجب امر « رضا خان»و « مسعود خان»
حرکت کردند و رمدند وعی بجای هفتصد نفر دو هزار  نفر حرکت کردنده سا ت 

صف شب جمعه قبل از کودتا رن ها حرکت کردندک این را هم بگویم سه بعد از ن
که یش هفته پیش از حرکت رن ها هر روز از قزوین می راتند بیرون به  نوان 
مانور و برای این ه سوء ظن قشون انگلیس را جلب ن نند این کار را می کردند 

ی که او و کلنل اسمایلز مخصوصا  چند شب پیش به تهران حرکت کرد و موقع
رمد مانور روزشان را به شب تبدیل کردند و به  رف تهران حرکت کردند پس از 

صبح « ریرن ساید»حرکت رن ها سیم بین قزوین و تهران هم ق ب شد ژنرال 
اهمید که یش  ده قزاق از قزوین دور شده و مخابرات با تهران ق ب بودک ردم 

به او ارا ه دادند و کلنل ریرون  ارستاد پیش این ااراده رن ها هم ح م تهران را
ساید هم اغفال شد و قزاق وارد کرج شده دور روز پیش از کودتا من راتم به 
شاه رباده جلسه ای تش یل شد در شاه رباد از بنده و رقای رضا خان میر پن  و 
از رقای احمد رقاخان که رنوقت گویا سرهنگ بود و از رقای  ماژور مسعودخان و 

م خانه من رن ها را دیدمه چه دیدم و چه صحبت کردم و چه تصمیم از رقای کاظ
ما است وعی یش چیزی را به شما می گویم و رن این است که « اسرار»گراتیم 

ما پن  نفر قسم خوردیم که به ایران خدمت کنیم و قسم خوردیم قدمی بر خالف 
تا به اجانب از مصاعح ایران بر نداریم و بعد رن وقایب شدک بنا براین نسبت کود

روی کمال بی ا ال ی استه بنده به رقایان ا مینان می دهم هر از خود گ شته 
ای هر کاری می تواند ب نده هر کس از خودش بگ رده معرات هم داشته باشده 
عیاقت هم داشته باشد ابت ار هم داشته باشده رواب  هم داشته باشده همه کار می 

تا موات نشدند شاید حسن نیت شان از من بیشتر تواند ب ندک دیگران اگر در کود
بوده است وعی اگر وسا ل و ا ال اتشان از من بیشتر بود موات می شدندک چرا 
ما این کودتا را کردیم؟ ما پن  نفر ممل ت خود را در خ ر دیدیمه مرجعی نبود 

مک که به او مراجعه کنیم و برای نجات ایران از پرتگاه نیستی یاری او را ب لبی
اگر ما می دانستیم در م ابل این خدمتگ اری قوانینی در ممل ت هست که ما را 
مح وم به ا دام خواهد کرده باز ما می کردیم زیرا اگر ما مح وم می شدیم یش 
ملتی را زنده کرده بودیمک بلی رقا ممل ت برای قانون نیسته قانون برای ممل ت 

خواهند به وظیفه خودشان  مل  استک اگر مراکز قانون و مظاهر قانون نمی
کننده سه سال در تهران بمانند و مجلس شورای ملی را باز ن نند و شاه ممل ت 
هم بخواهد برود و وزراء و دیگران هم سرگردان و حیران باشند نمی توان پن  
نفر از خود گ شته را مالمت کرد که چرا شما یش کاری کردید و در نتیجه رن 

ل را از ایران دور کردید و به ایران زندگی و حیات و کار شما خ ر است ال
است الل دادید همه کار را خوب کردید وعی یش کار را بد کردید و چهار صد نفر 
را تحت نظر قرار دادیدک ای خدا! یش قدری مل ات   لیه ما را یش کاریش ب نک 

ر حمله به دکترک بنده در  ین این که از بی ع فی و غرض شخصی رقای دکت
نسبت به خودم واقف بودم هیچگاه به خودم اجازه نمی دادم که از  ری ه ادب 
خارج شومه شما اگر منصف بودید و اعبته هستید تصدیت می ارما ید که اول 
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ارمودید مأمور چه  رض کردم؟(  -ایشان به بنده توهین کردند بدکتر مصدق
ز این ه توضیح از من را حت نداشتید به من بفرما ید قبل ا اجنبی هستید و این

بشنویدک بنده که حرف نزده بودمه شما اول ن ت کردید بنده که  رض ن رده 
بودم در ضمن  رایضم هم  رض کردم شما رزادید که هر نظری را از من 
توضیح بخواهیده وعی ننگین ترین نسبت ها را به من دادید با کمال بی شرمی نه 

نه از ملت من خجاعت ن شیدید بخدا  از منه نه از جد منه نه از خدمات منه
سزای شما را بدهد( و مرا متهم کردید به یش نسبتیه همان خون در من است 
که شما ااتخار دارید به دیانت رن و به رن خون مفتخر هستیدک سید ضیاءاعدین 

است فرهللا!( سزای شما با همان حسین  –اجنبی پرست نمی شود بدکتر مصدق 
را در اینجا بردید اگر من به ایشان بی احترامی کردم  بن  لی بع( که اسمش

برای این بود که ایشان شایسته احترام نبودند وعی حت نداشتند به من چیزی 
بگوینده قبل از این ه از من توضیحی بخواهند اول باید بپرسنده جواب بشنونده 

بدکتر مرا به هر نسبتی که بخواهند نسبت بدهنده شما از رجال سیاسی نیستید 
 بحد شیاع رسیده بود(  -مصدق

 قای دکتر مصدق خواهش می کنم ر ایت بفرما یدر -ر یس     
 را به ایشان نمی ارما ید توهین ن ندکچ -دکتر مصدق     
رند میل دا گفتم و استد ا می کنم هر کدام از رقایان که به ایشان هم -ر یس     

نید ت ن عی دو نفری با هم صحبمخاعف یا مواات بفرمایند اینجا صحبت کنند و
 بصحیح است(

اعی ری هم راجب به رقای مصدق اعسل نه ویش کاغ  دیگ -سید ضیاءاعدین     
بینه ز کااارس از وزیر مختار انگلیس به مرحوم سپهدار نوشته شده استک پس ا
را  یشانارقای مشیراعدوعه رقای مصدق اعسل نه متزعزل شدند که شاید سپهدار 

قای ده رو رقای نصرت اعسل نه یا کسی دیگر را بجای ایشان بفرست معزول کند
ا رظور مصدق اعسل نه بوسیله قونسول انگلیس از وزیر مختار انگلیس این من
که  کند تلگراف می کند و وزیر مختار انگلیس هم از ر یس اعوزراء ت اضا می

ارت کاغ  سف نده جدا  ت  یب می کنم( اینب –ایشان را اب ا ب ند بدکتر مصدق 
ادایت  -1920نوامبر  4 -انگلیس است این را بنده ننوشته ام بسفارت انگلیس

ار ز قرشومک پس از استعالم از صحت مزاج و ت دیم ارادت زحمت می دهد که ا
ل نه اعس تلگراای که قونسول انگلیس م یم شیراز مخابره کرده اند رقای مصدق

ه کابین این ید قدری مض ربند که مبادااز س و  کابینه قبلی و تش یل کابینه جد
ستعفا ایال در مواقب الزمه همراهی و مسا دت م تضی از ایشان ننماید و گویا خ

ومت دارنده از قرار راپرت هایی که از قونسول انگلیس شیراز می رسد ح 
 د بدمعظم عه در شیراز خیلی رضایت بخش بوده اگر حضرت اشرف صال  بدانن

 ه بهلگراای بمعزی اعیه مخابره ارموده خواهش کنید کنیست که دوستانه ت
 -دم باح ومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوندک ایام شوکت مستدا

 مستر نرمان(
 ین کاغ  دعیل خواهش ایشان نیستکا -مهندس اریور     
ح ست اجازه بفرما ید م ابت نظامنامه توضیاین توهین ا -دکتر مصدق     

  رض کنمک
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 کبعد بفرما ید –ر یس      
ود یش اظهار اهانت به ایشان نب قصدم از این -سید ضیاءاعدین  با با ی     

 های چیزی دیروز ارمودید که او سبب این اظهار شدک ارمودند من در سالم
همین ور  –رسمی ااسران پلیس جنوب را بار حضور نمی دادم بدکتر مصدق 

وعی ح ومت و ایاعت شما در تحت است( بنده  رض کردم این صحیح است 
 نده می خواستم  رض کنمببهیچوجه( و  -حمایت پلیس جنوب بود بدکتر مصدق

 ی رشنا در اارس بودید و با کنسول انگلیسکه شما نمی توانستید بگو ید که 
ودم( پس در ضمن ببسیار دوست  -نداشتید و راب ه نداشتید بدکتر مصدق

ابدا ( این  –ونسول انگلیس بدکتر مصدق دوستی یش اظهاری کرده اید به ق
 مراسله سفارت انگلیس است ککک

 و مرتبه بخوانید رقاد -بعضی از نمایندگان     
ادایت شومه پس از استعالم از »می خوانمک  -سید ضیاءاعدین  با با ی     

صحت مزاج و ت دیم ارادت زحمت می دهد که از قرار تلگراای که قونسول 
راز مخابره کرده اند رقای مصدق اعسل نه از س و  کابینه قبلی انگلیس م یم شی

و تش یل کابینه جدید قدری مض ربند که مبادا این کابینه در مواقب الزمه 
همراهی و مسا دت م تضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا دارنده از قرار 

در شیراز راپرت هایی که از قونسول انگلیس شیراز می رسد ح ومت معظم عه 
خیلی رضایت بخش بوده اگر حضرت اشرف صال  بدانند بد نیست که دوستانه 
تلگراای بمعزی اعیه مخابره ارموده خواهش کنید که به ح ومت خود باقی بوده 

بمهندس « مستر نرمان -و از این خیال منصرف شوندک ایام شوکت مستدام باد
رقای  -1339صفر  22 -1920نوامبر  4تاریخ این کاغ  را بفرما ید(  -اریور

ضیاءاعملش اشاره ارمودند به مستر نرمان بنده الزم می دانم ا   یش چیزی را 
 رض کنم که مستر نرمان از کودتا ا ال ی نداشت؛ شرکت هم نداشت واقف هم 
نبود ا   یش ت صیر داشت و رن  این بود که می توانست این وقایب را پیش 

ی کند حاال چرا نتوانست پیش بینی کند و چه بینی کند وعی نتوانست پیش بین
موجباتی مانب پیش بینی او شد این هم ی ی از اسراری است که مربو  به خود 
بنده است و در نتیجه این اغفال شدن مورد مؤاخ ه دوعت انگلیس واقب شد و از 

« نرمان»خدمت وزارت خارجه استعفا دادک حاال چه شد که این را به ریش 
صل ن ته اینجاستک پس از راتن من رقایانی که محبوس و تحت نظر چسباندند ا

بودند رمدند بیرون اول گفتند که سید ضیاءاعدین ده میلیون برده یا سه میلیون 
برده و االن وعی بعدا  اهمیدند که این موضوع نبوده است من چیزی نبرده امه 

بزنیم وسیله  غارتی ن رده امه دزدی ن رده امک خوب گفتند چه تهمت دیگری
دیگری نبود گفتند که این کار به دست اجنبی بود و من نمی اهمم که انسان 
برای چه اجنبی پرست می شود یا برای خدا یا برای خرما من که هم خدا را 
داشتم و هم خرما راه من که در سه ماه زمامداری خود به مال کسیه به جان 

م بود که اجنبی پرست کسیه به  رض کسی تعرض و تخ ی ن ردم چه الز
شوم؟ اجنبی پرست بشوم که در م ابل چه چیز ببرم؟ این ح ی تش است خالصه 
م اعب گفتنی خیلی است رقا ارمودند که روزنامه نویس ها را هم توقیف کردید 
بنده نمی خواهم بیشتر  رض کنمه اصراری هم ندارم که یش م لبی را ارمودید 
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ا تبارنامه « قبول»و باز هم  رض می کنم  و بنده هم خواستم توضیحاتی بدهم
ا تبارنامه من هم شاید بر صال  ایران باشد « رد»من بر صال  ایران  است 

 اعبته رقایان در قضاوت خود مختاریدک
 قای دکتر مصدق توضیحی دارید بفرما یدکر –ر یس      
خوبی از بیاناتی که رقا ارمودند وضعیت دوعت رن روز را ب -دکتر مصدق     

روشن می کردک رن روزی که بنده شیراز وارد شدم دوعت تا این اندازه برای 
ارستادن یش مأموری به شیراز مستأصل بوده چند نفر کاندید بود در تهران که 
می خواستند به شیراز بروند و هر کدام از دوعت یش ت اضاهایی داشتند و یش 

مأموریت را انجام بدهند که من مهماتی و یش قوا ی می خواستند که بتوانند این 
وارد شیراز شدم اهاعی به تلگرااخانه راتند و از دوعت خواهش کردند که اگر 
حاکمی می خواهید بفرستید االنی هست و باید بماند دوعت هم مرا خواست و من 
به دوعت گفتم من که اعال  وارد اارس شده امه من مردم را می خواهم اگر با من 

قوا ندارم قوای من قوای ملی  ینجا می مانم و هیچ احتیاج بهمواا ت کردند ا
اگر اهاعی با من مواا ت کردند می مانم والال نمی توانم قبول کنم و به تهران  است

می ریم پس از مراجعت از تلگرااخانه جما تی نزد من رمدند اول نماینده قوام 
ینده سردار  شایر اعملش گفته قوام اعملش ساعی دو هزار تومان می دهده نما

گفت دو هزار تومان هم سردار  شایر می دهده نصیراعملش گفت من بیست هزار 
تومان می دهم و بعدا  که حساب کردند جمعا  صد و شانزده هزار تومان شد گفتند 
با این وضب شما چرا می خواهید بروید تهران؟ اگر بروید تهران ح وق ی سال 

می شوده گفتم شما  جب اشتباهی کرده اید شما شما به اندازه یش ماه این جا ن
می گو ید که ما حاکمی می خواهیم که  دل و  انصاف داشته باشد و با مردم به 
 داعت راتار کند و از مردم چیزی نخواهد و این پول هایی که به من می دهید 

اگر شما تعهد می خودش مسبب ناامنی می شود من منظورم چیز دیگری است 

ه از  مردم چیزی بگیرید و به من هم چیزی ندهید من می مانم و قبول می کنم کنید که ن

و رن ها تعهد کردند که نه چیزی بدهند و نه چیزی بگیرند و   وگر نه من می روم
از این جهت من ماندم و در رن وقت که دوعت ماهی سیصد و شصت هزار تومان 

اارس بفرستد وعی من در از خارجی می گرات اعبته نمی توانست که قوا ی به 
ظرف ی ی دو ماه ب وری امنیت را برقرار کردمه بدون این ه خرجی ب نم و 
هیچ استمدادی از دوعت بخواهمه که مردم با کمال خوشی زندگی می کردند و 
همه هم هواخواه من بودنده من یش ردمی بودم با مسلشک کابینه مرحوم 

سپهدار که با مسلش من ی ی نبود  مشیراعدوعه با مسلش من مواات بود وعی با
نمی توانستم کار ب نم پس از این که مرحوم مشیراعدوعه رات من دیدم که به 
ح م کی باید ا ا ت ب نم همان ور که رقا وقتی رمدند روی کار من متمرد شدمه 
همان ور مم ن بود نسبت تمرد به من داده شود؛ این بود که واقعا  نمی خواستم 

ه در تمام شهر شهرت پیچید که من می روم اعبته همه مردم متزعزل در رنجا بمانم
شدند و این هم محل تردید نیست که قونسول هر محلی راپرت و گزارش محل 
خودش را به مرکز می ارستدک بنده این کاغ  را ت  یب نمی کنم وعی بر ارض 

ه چ در این ه این کاغ  صحیح باشد واقعا  بنده از قضاوت رقا تعجب می کنم ک
زحمت کشیده اند و برای اهانت به من مدرکی بدست رورده اندب!( واقعا  جا دارد 
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تعجب کنم قونسول انگلیسی که باید راپرت های خودش را به مرکز بدهد باید 
یش چنین چیزی بنویسد چرا؟ برای این ه قونسول انگلیس  القمند به تجارت 

بوشهر تا رباده ب لی ناامن بود و  خودشان بود و بنده وقتی وارد شیراز شدم راه
من در ظرف چهل روز این راه را امن و منظم کردم و از کسی در هیچوقت در مدتی که 

ک بصحیح است( اگر یش کسی می خواست برای من رنجا بودم یش شاهی نگراتم
یش کبش بفرستد بنده تعمد داشتم که ده تومان به رورنده بدهم که بعد او دیگر 

داشتم که نفرستد و مرا مرهون خودش قرار بدهدک قبل از من قرار  نفرستد تعمد
ایلخانی بشود و از او شصت هزار تومان می خواستند « صوعت اعدوعه»بود که 

و چون او این وجه را نمی داد ایلخانی هم نمی شد بعد از رن ه من واعی شدم 
این کار را کردم صوعت اعدوعه را روردم به شهر و ایلخانی کردم بعد از رن ه من 

سپهدار کاغ ی نوشت و تعرض کردند که چرا بدون اجازه مرکز صوعت اعدوعه را 
ایلخانی کرده اید؟ جواب گفتم که جای ا تراضی در این باب نیسته قانونی در 
این مورد در ممل ت نیسته ساب ه هم ح م می کند که واعی اارس ایلخانی را 

ت اگر شما تصور می کنید که در این کار معین کند و  ادت هم بر این بوده اس
من بهره ای برده ام خیر من دیناری در این کار بهره نبرده ام و این کار را ا   
برای حفظ امنیت و مصلحت ممل ت کرده ام و او را به ایلخانی گری معین کرده 
امک من نظری غیر از امنیت اارس ندارمک اعبته قونسول انگلیس چه می خواست؟ 

واست که تجارت شان برقرار باشد هر وقت پوعی می خواستند از رباده به می خ
بدهند تا این ه این  یش مباع ی خرج کنند و یش مباع ی بوشهره مجبور بودند که 

وقتی که من راتم رنجا از  کسی دیناری پول را بانش شاهی بتواند حمل کند وعی 
دم اعبته امنیت برقرار شدک با این نگراتم و  دل و انصاف را پایه ح ومت خود قرار دا

و قونسول انگلیس هم برای حفظ منااب تجارتی  ترتیب همه مردم خواهان من بودند
من اگر حاال هم به اارس بروم همه مرا می خواهند برای خودشان خواهان منم بودک 

 این ه به رن ها من خدمت کرده ام بصحیح است( کیست که در اارس مرا نخواهد؟
رن ها مرا می خواهند و من هم رن ها را دوست دارم برای این ه به رن ست( بصحیح ا

و واقعا  خیلی غریب است از رقای رقا سید ضیاءاعدین که زحمتی  ها خدمت کرده ام
کشیدند و واقعا  ریش شان را سفید کردند که یش همچو سندی را پشت تریبون 

 روردند؟!
 کرده اند برای کفایت م اکراتده ای از رقایان پیشنهادی   -ر یس     
این که بنده با کفایت م اکرات مخاعفم  لتش این است که  -مهندس اریور     

خدا می داند می خواهم مجلس تمام  واملی را که الزم دارد برای قضاوت در این 
موضوع بدست بیاورد و بدست روردن این  وامل از عحاظ پرنسیپ خیلی مهم 

و ب ض اشخاو یا  وامل  راینی بنده این را  رض است اعبته از عحاظ حب 
می کنمک بنده خودم باهلل  ضو هیچ حزبی نیستم بح) در این موضوع از عحاظ 
پرنسیپ خیلی مهم  است و این م اکراتی که تابحال شده است اغلب در حاشیه 
بوده است نه در  متنک صحبت در این شد که کودتا ی شده است ا   این م لب 

که مسبب کودتا بر  حسب اقراری که خود رقای سید ضیاءاعدین  معلوم شد
صریحا  ارمودند بکه مسبب کودتا من بوده ام( ایشان بوده اند و دو م لب اینجا 
باقی ماند که خدا می داند برای من روشن نشده استک چون من بیانات مواات و 
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خودم نتوانسته مخاعف را یادداشت می کنم و بعد می سنجم هنوز   یده ای برای 
ام ترتیب بدهمه می خواهم این  وامل را بفهمم و   یده ای برای خودم ترتیب 
بدهمک به نظر بنده دو م لب الینحل است ی ی این ه این کودتا به دست خارجی 
بوده است یا نه و جواب م اعبی که رقای ضیاءاعملش ارمودند داده نشد که این 

متر است این است که به ارض این ه این قسمت حل شود ی ی این ه از همه مه
کودتا مفید بودهه به ارض این ه این کودتا به دست خارجی نبوده است و به 
دست ایرانی بوده است و به ارض این ه این کودتا به منفعت این ممل ت بوده 
است باید تشخیو داد که ریا این کودتا راه این قیام بر  لیه ح ومت را مجلس 

 یت ایران است باید به رسمیت بشناسد و قبول کند یا نه؟ که مرکز مشرو
 بصحیح است(

 تی بگیرید به کفایت م اکراتر -چند نفر از نمایندگان     
ده ایند ب م به کفایت م اکرات رقایان مواا ین قیام ارمرتی می گیری -ر یس     

 بیشتری قیام نمودند( تصویب شد پیشنهادی رسیده است قرا ت می شود:
بت بر   امضاء کنندگان زیر از مجلس شورای ملی درخواست می نما یم که     

  ی رتینظامنامه در مورد ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین  با با 90ماده 
 مخفی گراته شود:

 -در قاضیابواع اسم ص -جواد  امری -ده شفتدکتر رضا زا -ورغالمعلی اری -دکتر محمد مصدق
ت رحمت لی خلع -کتر کشاورزد -دکتر رادمنش -ارمند -بواع اسم امینیا -ادکار -ابواع اسم نراقی

 یر صاعح مظفرزادهم -یمیانغالمحسین رح -شهاب اردوس -دیپروین گنابا -ریحبیب هللا د -بری

*** 
م به گزارش شعبه مبنی بر نمایندگی رقای سید رتی می گیری -ر یس     

س ه و پنفره اخ  رتی بعمل رمدضیاءاعدین  با با یک  ده حاضر هشتاد و شش 
 ده حاضر  -ر یسمهره سیاه شمرده شدک  28سفید و  مهره 57از شمارش 

صویب ترتی  58نفر نمایندگی رقای سید ضیاءاعدین  با با ی به اکلریت  86
 شدک
 

*** 
 

ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین  با با ی با خصوصیاتی که خوانندگان      
به تصویب رسید وعی باید  متوجه بود که رتی و قضاوت  ظام مالحظه ارمودند 

اکلریت مجلس در این باب مت ی به دعیل و بر اساس ر ایت منااب و مصاعح 
ممل ت نبود و رنچه نتیجه امر را به این صورت در رورد احساسات شخصی و 
اغراض خصوصی و حاصل تو  ه و دسته بندی اکلریت نمایندگان بودک یش نظر 

یانات دکتر مصدق و ضیاءاعملش ارمند و پاسخ سید ضیاءاعدین ح ی ت دقیت به ب
را بخوبی رش ار می کند که رقای  با با ی نتوانست دعیل م نب و کاای برای 
مشرو یت کودتا و بیگانه نبودن رن اقامه کند و یا به قول خود نخواست که پرده 

ا تبارنامه او پایه از روی اسرار بردارد!! اظهارات ایشان راجب به این ه رد 
سل نت و تش یالت حاصله از کودتا را سست و متزعزل می کند و همچنین ترس 

که مخاعف جدی سید بود در « حزب توده»پاره ای از نمایندگان از ت ویت 
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تصویب ا تبارنامه تألیر بسزا ی داشت و برتر از همه وجود وکالی دوره 
م اماتی انجام شده بود که سید  دی تاتوری بود که انتخاب رنان با نظر همان

ضیاءاعدین در کنف حمایت رنان قرار داشت و همین وکال بودند که رتی به ا تبار 
نامه  امل کودتا دادند و به هر حال وقایب و حواد) جریان بعدی نشان داد که 
اگر اوعین اقدام نماینده اول تهران در مجلس چهارده توام با موا یت نگردید 

الر را داشت که سید را به نسل جوان ممل ت معرای نمود و پایه  المحاعه این
اگر با رنهمه اعاعیت و دوندگی سید تبلی ات و اقدامات رینده او را سست کرد و 

ضیاءاعدین به م صود نرسید و دچار ش ست شد نباید سهم دکتر مصدق را در این 
 ش ست نادیده انگاشتک 

 ده اول تهرانکاین بود جریان نخستین مبارزه نماین

 

 7مندرجات روزنامه ها و   اید ارباب جرا د

    
سفند ا 18مور   53شماره « بهرام ارگان حزب  داعت»از سرم اعه روزنامه      

 «نمایش دوروزه مجلس»تحت  نوان  1322

  با« وتنش»و « تاردیو»کسانی چون من که در پارعمان ارانسه رنروزی که     
رین بهت د و مرتجال  با  باراتی که بدون شش ی ی ازهم دست به گریبان بودن

ند یا سیاسی  و ادبی زبان ارانسه است بهم حمله می نمود« تز»نمونه های 
یر نخست وز« هریور»ر یس حزب سوسیاعیست ارانسه با « بلوم»رنروزی که 

ی مسزا سابت ارانسه مشاجره می کرد مؤدبانه تحت عفااه های ادبی به هم نا
سه ه جلر داشتند این معنی را گواهی می دهند؛ و تصدیت می کند کگفتند حضو

 1932 شانزده و هفده اسفند مجلس ما با جلسات مجلس ارانسه در هشتم ژو ن
مصدق و  قابل م ایسه است ککک  جاعتا  دکتر 1935و بیست و پنجم اکتبر سال 

صدق تر مسید ضیاء  رادارانی دارنده به شهادت انتخابات تهران  راداران دک
 اعبته اشندخیلی بیشتر استه شاید  راداران سید ضیاء جدی تر و با حرارت تر ب

عی دک  بییستنمخاعفینی هم دارد که از حی) جدیت و ایمان کمتر از  راداران او ن
ت و اسااست که این مخاعفین و مواا ین هر یش از ن ت رن ه  رادار ا ت اد 

رقای سید ضیاء و « شهرت»ندک  راداری و از ن ت مخاعف بدگو ی می ک
یت دکتر مصدق نیز موجب خواهد شد که بعضی ها بدون دقت اهم« محبوبیت»

ت و به بیانات ایشان بدهند وعی یش شخو بی  رفه کسی که تحت تألیر شهر
هنش ده  حب ب ض واقب نمی شود و این دو نفر را با یش نظر  ادی نگاه می کن

 کک«   کد؟! د قضاوت کند چه قضاوتی خواهد کراز ح ی ت قضیه خاعی باشد و بخواه

                                                
اشته درباره اعتبارنامه آقای آقا سید ضیاءالدین تقریباً عموم جرائد قلمفرسایی نموده و مقاالت بسیار نگ - 7

االت قل مقاند که نقل تمام آن ها مستلزم تدوین کتابی بزرگ خواهد بود. از این جهت ما به ن

 ده اند. بی بوجرائدی از مخالف و موافق اکتفا می کنیم که خود ارگان جمعیت و طرفدار دسته و حز
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*** 
تحت  1322اسفند  17مور   241شماره « رهبر ارگان حزب توده ایران»از روزنامه 

 «جنگ میان مشرو یت و دی تاتوری» نوان 
 ا حتیسخنرانی دکتر مصدق با رن حاعتی که بخوبی جنایت دی تاتوری ر»ککک 

ازه در نشان می داده رو  تو میهن پرست اینگونه رجال سیاسی پاکدامن درباره 
 رای کاعبد هر  نصر شریف و ملی می دمید و از سوی دیگر خ ر بزرگی را ب

رغاز  ه درمحو ملت ایران گوشزد می کردک این مرد مال اندیش بی رض و با   ید
در  ی کهسل نت پهلوی هم با یش ن ت دالورانه و مهی  ملت را به رینده وخیم

ه را ب دیروز هم این سیاستمدار دعسوز ملی همان خ ره کرد ککک پیش داشت متوج

 ک گوش ملت ایران رسانید
 سپس خ اب به نمایندگان مجلس چهاردهم می نویسد:« رهبر»روزنامه 

وام  مه  رقایان وکالی دوره چهاردهم ککک این مرد وقیح بسید ضیاء( با رنه»
 س دوره چهاردهم واریبی و ساعوسی شرم نداشت که در جلوی وکالی مجل

 « را  وام اریب خ اب کندککک وکیل اول ایراننمایندگان م بو ات 
کر  ان و پس از اشاره به اهانت سید ضیاءاعدین به رجال پاکدامن ایر« رهبر»

لوق تی وپیمانی که او با دوعت مساوات چی بمنشویش( قف از منع د نموده و ح
ا بداد ی او در مورد   د قراراعدوعه هم رنرا تصویب ن رده بود و رد اد ا

و  فریبدبحاال این سید بی ا الع می خواهد ملت ایران را »شوروی می نویسد: 
 ا باخود را حامی و ن و رزادی نشان دهد و مردی شریف نظیر دکتر مصدق ر

 «جمالت وهن رمیز به خیال واعی خودش م لوب کند
ا به ره خود ندای مظلومان دقمظهر اراده خود دکتر مصاما ملت ایران بوسیله »ککک 

 «گوش همه جهانیان می رساندک
 سپس سرم اعه روزنامه رهبر با این جمله خاتمه می یابد:

جال رجلسه دیروز با حاعت گریه دکتر مصدق از توهین رقای سید ضیاء به »
روز  یش تاریخی ایران و زنده بادها و کف زدن های تماشاچیان بر هم خورد و

ر سس بر لبت تاریخ کرده در جلوی مجلس دکتر مصدق را ملت حت شنامهم را برای ما 

 ا ی کهعارهو صدای مرده باد سید ضیاء و ش دست ها بلند کردند و تا مسااتی بردند
یهن می و ت اضای رد ا تبارنامه سید ضیاء را نشان می داد همه  از رشد سیاس

 «کشود چنین ملتی هرگز اسیر نمیپرستی ملت ایران ح ایت می کرد 
*** 

روزنامه ر د امروز ارگان نیمه رسمی  راداران سید ضیاءاعدین در شماره 
پیام ما »به قلم رقای مظفر ایروز تحت  نوان  1332مور  پانزدهم اسفند  106

پس از شر  مالقات خود با دکتر مصدق و م اکره با « به رقای دکتر مصدق
عدین و ت کر این ن ته که ایشان در مورد مخاعفت با ا تبارنامه سید ضیاءا

مخاعفت شما با کسی که مد ی هستید در جریان کودتا شرکت داشته مباحلات »
دیگری را  بعا  پیش خواهد کشد و اگر غرض شخصی ندارید در ضمن مخاعفت 
با سید ضیاءاعدین من ت ایجاب می کند که با کلیه  ناصری که زا یده کودتا بوده 

مل ت به یادگار باقی مانده اند نیز مخاعفت خود را و یا بر الر کودتا در این م
کودتا ع تی است » به دااع از سید پرداخته چنین می نویسد: « ا الم دارید
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ارانسوی و معنی رن قیامی است که در صورت موا یت موجب س و  و انهدام 
اوری ح ومت و ر یس ممل ت وقت می گرددک رقای سید ضیاءاعدین قیامی بر 

در رتس رن وقت ننمود و ت ییری در ریاست ح ومت وقت که   لیه ح ومت
مرحوم احمد شاه قرار گراته بود بر الر اقدام ایشان حاصل نشد بل ه زمامداری 
ایشان به موجب ارمان و  بت تشریفات قانون اساسی از همان ح ومت روز 

 «کناشی گردید

 
 

 

 کابینه اول سا د

 8کل دارا ی مخاعفت با اختیارات دکتر میلیسپو ر یس

 
لی ای مپس از س و  دی تاتوری انتظار مردم این بود که مجلس م دس شور    

لندی ای باز نمایندگان ح ی ی ملت تش یل یابد و در راه اصال  و صواب قدم ه
ان صیل بیه تفبر دارد متأسفانه این انتظار  ملی نشد و  لت رن در م دمه کتاب ب

ردن و ز رواید اقرار کنیم که مجلس سیزده جشده است و اکنون با نهایت تأسف ب
ی ش ملبردن کابینه های غیر متناسب و نشر صدها میلیون تومان اس ناس بان

ر  ایران برای تأمین مخارج متف ین در این کشوره غیر از استخدام دکت
مد ر درربو سایر مستشاران رمری ا ی و تصویب قانون برای ماعیات « میلیسپو»

دتر بشت و داشت و نظایر رنه قدمی در راه مصاعح کشور بر نداکه معایب بسیار 
 قانون د کهاز همه موضوع ا  اء اختیارات ماعی و اقتصادی به دکتر میلیسپو بو

« هشتقانون سیزدهم اردیب»از مجلس گ شت و به نام  1322رن در اردیبهشت 
ب حمعروف گشت و این ار که با قانون اساسی هم من بت نبود دکتر را صا

ل ان تش یت ایردوعتی در دوع»اختیار ماعیه و اقتصاد کشور نمود و به قول خود او 

 «کداد
جا  این بح) در اختیارات دکتر و مواد کشدار قانون سیزده اردیبهشت در    

ه ی این برا زا ده و از سلی ه ما که در کوتاه کردن م لب داریم خارج استه ا  
ری از بسیا و از خدمتی که  ده رن پی ببرند خوانندگان محترم به معایب و مضارّ 

 ور برا  ه مسبوق شوند شمه اینمایندگان دوره چهارده با ع و رن به ممل ت نموده
 اجمال می نویسیم:

                                                
« ابینه دوم ساعدمخالفت با ک»بعضی از اعتراضات راجع به دکتر میلیسپو در آن قسمتی که راجع به  - 8

 در این کتاب نگارش یافته مندرج است.
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ی ی از جهات استخدام مستشاران رمری ا ی این بوده که ایران از سهمیه  -1
خود می دادنده  کاالهای متف ینه که در ایام جنگ به دوعت های متحد و مواات

کامال  استفاده کنند و ساکنین کشور ب ور تساوی از رن ها بهره مند شونده اما 
و روز بروز بر شدت بحران اازود و مصا ب مردم زیاد  9این م صود حاصل نشد

شد و قیمت اجناس ب ور سرسام رور باال رات و رمری ا ی ها نتوانستند با 
صحیح که قبل از « جیره بندی»جراء یش اختیارات نا محدودی که داشتند به ا

رن ها مأمورین دوعت با نداشتن اختیارات و کمترین خرج و کوتاهترین مدت در 
 موات شوندک10مرکز و بعضی از شهرستان ها کرده بودنده

 ت دارا ی که قبل از رمدن مستشاران سر و صورتی داشت ودستگاه وزار -2
شد  یجادهم پاشید و هرج و مرجی ا چر  های رنان تا یش درجه کار می کرد از

 حصیلکه نظیرش هیچوقت دیده نشده بود و کارمندان خوش ساب ه و جوانان ت
 کرده از وزارت دارا ی کناره گیری جسته و ترک خدمت نمودندک

 لت در ممل ت مشرو ه قدرت خود را به نمایندگان مجلس می دهدکم -3

                                                
چون احتیاجات متفقین در موقع جنگ زیاد بود در هر جا که می توانستند از  سهمیه ای که برای  - 9

د شسبب  دُوَل متحد و متفق خود معین شده بود می کاستند. وظیفه ناشناسی دکتر میلیسپو هم

 فی  معینار کااورمیانه سهمیه ایران را که از اول هم به مقدکه کمیته مأمور توزیع سهمیه های خ

ز این مطلب د و اشده بود تماماً تحویل ندهد و در جرائد نیز هیچ اطالعاتی از این بابت منتشر نشو
ی روشن م و دکتر میلیسپو واقع شده بخوبی« مرد امروز»سئوال و جوابی که بین مخبر روزنامه 

 اب:شود. اینک متن سئوال و جو

سال  ز سهمیهااز دکتر میلیسپو سئوال  می کند: موضوع عدم استفاده « مرد امروز»مخبر روزنامه     

مده ارد آگذشته چیست؟ آیا راست است که یک میلیارد ریال از این بابت به خزانه دولت ضرر و
وضوع مین ا است؟ دکتر در جواب می گوید: سهمیه سال گذشته بطور کامل وارد نشده و اقامه دلیل

ت حقیق مستلزم اعالمیه مفصل تری می باشد و این اعالمیه بزودی تهیه خواهد شد. این مطلب

ولت در دودجه ندارد که یک میلیارد ریال از این بابت به خزانه دولت ضرر وارد آمده است، کسر ب

ن کسر ل ایابتا آنجا که به موجودی پول فعلی مربوط است یک میلیارد می باشد و در مق 1322سال 
و باز مخبر  « ...بودجه، موجودی کاالهای دولت و بعضی عوامل دیگر الزم است در نظر گرفته شود

و « ... ست؟ابه اطالع عموم نرسیده  1944چرا تا کنون سهمیه واردات سال جاری »سئوال می کند: 

د و امکان برس به اطالع عموم 1944این جانب ایرادی ندارم که سهمیه سال »دکتر جواب می دهد: 

مورخ دوم « مروزمرد ا»روزنامه  16نقل از  شماره «... انتشار آنرا نیز مورد نظر قرار خواهم داد
 1323اردیبهشت 

زمانی که آقای ابوالقاسم امینی نماینده فعلی مجلس تصدی اداره کل بخش را عهده  1321در سال  - 10

ه اما جیر ام شدبدون هیچگونه سوء جریان انج دار بود، جیره بندی تهران با سرعت زیاد و خرج کم و

ض و طویل مستشار آمریکائی با تشکیالت عری« فرگیسن»( بوسیله 1323بندی که بعد از آن )سال 
زیادی  ه هایانجام گردید بدون اغراق دو هزار برابر جیره بندی سابق خرج برداشت و سوء استفاد

یست نه چگونگی آن بر هیچکس چون پوشیده شد و مشکالتی برای مردم و دولت ایجاد گردید ک

  یادآور نمی شود.
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را اداره کنند و در م ابل مجلس  وزراء هم که دست  نشانده مجلسند باید ممل ت
ح ومت مردم بر مردم و »مس وعیت داشته باشند والال ح ومت مشرو ه که 

است معنی و مفهوم ندناردو ا  اء اختیارات به دکتر میلیسپو یعنی « برای مردم
به کسی که مس ول مجلس نبود و خود می توانست وظایف قانونگ اری را انجام 

ان خصوصا  وزیر دارا ی نمی گ اشت و مس وعیت دهد اختیاری برای وزیر
 وزیران در م ابل مجلس ا   حرف بودک 

ل ه داشت بدی ناختیاراتی که به دکتر داده شده بود تنها جنبه ماعی و اقتصا     
سپو مور  قانون استخدام دکتر میلی 8هم بود زیرا ماده « جنبه سیاسی»دارای 

دوعت »این ور تصویب شده بود شمسی در مجلس چهارم  1301چهارم اسد 

« د کردخواهنایران بدون تصویب کتبی وزیر ماعیه و ر یس کل ماعیه م ل ا  تعهد ماعی 
 ه دوعتکدیده می شود «  هدنامه تحت اعحمایگی»که این قبیل مواد بیشتر در 

حت عت تحامی دوعت تحت اعحمایه را به چنین تعهدی  مجبور کند که مبادا دو
ت ود دوعبب شست لاعلی تعهداتی کند که ملال  است راضی نماید که اعحمایه با دوع

 اده درین ملاع) در رن دوعت ایجاد نفو  کند و با دوعت حامی رقابت نماید و ا
در  ود ودوره پنجم و ششم ت نینیه مورد ا تراض شدید دکتر مصدق واقب شده ب

ام سابت او ن استخداز قانو 8نوبت دوم که خواستند دکتر را استخدام کنند ماده 
ان عت ایرهیچ نوع تعهد ماعی بوسیله یا به نام دو»به این صورت در رمده است: 

 « بدون تصویب کتبی وزیر دارا ی و ر یس کل دارا ی صورت نخواهد گرات
 309تنها از محل ماعیات بر دررمد در تهران ا   در حدود  1322در سال  -4

اعیات بر ماز قانون  1323د وعی در سال میلیون لایر  اید خزانه کشور شده بو
ود ا وجدررمد پیشنهادی میلیسپو که نر  رنرا تا صدی هشتاد رسانیده بود ب

ون لایر میلی 302رونت  جیب کسب و تجارت و ازدیاد پول در رن ساله بیش از 
جه  اید دوعت نگردید و مخارجی هم که از استخدام مستشاران تحمیل بود

نش ز بااه میلیون ها می زد و کار ممل ت به گراتن وام ممل ت شده بود سر ب
 ملی می گ شتک 

ه که بواس « سیاست بی رای»رات به دکتر میلیسپو با اصل ا  اء اختیا -5
ی موقعیت خاو ج راایا ی برای کشور ما ضروری است وات نمی داد و روش

ده و شپیش گراته بود مزید  لت « سیاست موازنه»هم که خود دکتر به خالف 
 مش الت زیادی برای کشور ایجاد می کردک 

 
اردیبهشت  13وقتی که مجلس چهارده شروع به کار نمود از اجراء قانون     

مدتی می گ شت و معایب و مفاسد رن از  پرده بیرون رمده و رن ها ی هم که 
  یده داشتند ا  اء اختیارات به دکتر میلیسپو متضمن نفب ممل ت است به 

د متوجه شده وعی نمی توانستند این مش ل را حل ب نند زیرا ر یس اشتباه خو
کل دارا ی در مجلس هواخواهان بسیار داشت که از سیاست خاصی پیروی و از 
اختیارات نامحدود او استفاده می نمودند و برای پیشرات م صود خود یعنی اب اء 

هرگونه »: دکتر به حربه خاصی متوسل می شدند و رن این بود که می گفتند
و دکتر هم از « ضّدیتی با دکتر میلیسپو در ح م ضدیت با دوعت رمری ا است

مسا دت با جراید و نمایندگان مواات خویش مضای ه نمی کرد و ا النات دوعتی 
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را اختصاو به جراید هواخواه خود داده بود و کاالهای انحصاری را هم که نر  
ار تفاوت داشت به  ناوین مختلفه به دوعتی رن ها با اروش در بازار رزاد بسی

مواا ین خود خصوصا  به نمایندگان مجلس می داد ملل این ه یش بار به تمام 
نمایندگان چهار حل ه الستیش که تفاوت قیمت رن با اروش بازار رزاد بیش از 

ب ور خالصه ع و اختیارات او از مسا ل  11ی صد هزار لایر بود سهمیه داد
 و کسی تصور نمی نمود این گره بزودی گشوده شودک معضل بشمار می رات

 ده ای از نمایندگان منجمله دکتر مصدق که قبل از ت ییر سل نت وزیر     
خارجه بود و با او در هی ت وزیران تماس داشت و  ملیات او را زیر نظر دقیت 
خود گ رانیده و بخوبی او را می شناخت و در مجلس ششم هم در ن ت معروف 

پرده از روی کار میلیسپو و اغراض سیاسی او برداشته بود این مس له  12خود
مهم را مورد توجه قرار داده و هر وقت که موقب بدست می رمد از رن استفاده 

این ن ته حساس را که  1323می نمود و مخصوصا  در ن ت بیستم اروردین 
ند از ا هان مستشاران رمری ا ی و دکتر میلیسپو تحت حمایت دوعت رمری ا نبود

 5435مردم و نمایندگان بی  رف خارج ساختک  ین ن ل مزبور از شماره 
 یال  ن ت می شود بن ت قبل « ا ال ات»روزنامه  1323اروردین  20مور  

 از دستور(
 

 دوعت رمری ا و مستشاران  رمری ا در ایران
ت  د  رض کنم که متأسفانه در این مملم دمتا  بای -رقای دکتر مصدق     

 نیم فه بهیچ س انجام وظیفه نمی کند نه مجلس و نه دوعتک ما اگر انجام وظی
یش پرا  دوعت هم مجبور است به وظیفه خود راتار کنده سایرین هم همین رویه

خواهند گرات و می توان امیدوار شد که کارها اصال  شودک در مورد 
از  عبتهایند و امجلس سیزده و ملت مواا ت کرد که مستشارانی بی« مستشاران»

اوره ی مشرمری ا بهتر بود وعی یش نفره دو نفر یا سه نفره زیرا مستشار برا
شما  م ازاست نه این ه برای تمام ادارات مستشار بیاورندک انصااا  می خواه

یرانی عبته اا؟ اس وال کنم این مستشاران کار ما را بهتر اداره کردند یا ایرانی ه
ید ( وعی یش ن ته در انتخاب مستشاران هست که باتصحیح اس –ها بنمایندگان 

ور مین هبدانیم که این مستشاران رمری ایی را دوعت رمری ا معرای کرده یا 
هم  ن هارورده اند؟ شما هیچ نپرسیدید که این اشخاو را کی معرای کرده؟ ای

وعت رمدند و قصور رن هم متوجه مجلس شورای ملی است زیرا اگر ما  از د
 مستشار خواسته بودیم حاال از رن ها بازخواست می کردیمکرمری ا 

                                                
تمام نمایندگان مجلس چهارده که اتومبیل شخصی داشتند و یا نداشتند هدیه دکتر را قبول نمودند و  - 11

دکتر  -فداکار -ینفر از قبول آن امتناع کردند منجمله: آقایان شیخ االسالم مالیر 10فقط در حدود 
 خبر فرمند م -رمهندس  فریو -مصدق

گردآورده « دکتر مصدق و نطق های تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه»مالحظه شود کتاب   - 12

 198حسین مکی، ص 
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مجلس شورای ملی م ابت قانون اساسی حت نداشت که حت قانونگ اری را     
به  کسی واگ ار نماید زیرا قانونگ اری از وظا ف مجلس شورای ملی است و 
هیچ س و هیچ م امی حت قانون گ اری ندارد وعی مجلس این حت را هم بر 

 انون اساسی واگ ار کرد ککک خالف ق
قب وجه واتورد ککک معموال  هیچ برنامه ای بد نوشته نمی شود و رنچه باید م     

عد بشود اول کسانی هستند که مس وعیت اجرای رنرا  هده دار می شوند و 
 وسا لی است که  مجریان برنامه در دست دارندک

ته شود تأمین نوش 2بود ماده  برنامه دوعت  که بهتر « ب»ا ره دوم از بند      
این رمال  خوار و بار و حوا   ضروری مردم و تعدیل قیمت ها را ررزومند استک

 و ررزو در  برنامه های سابت هم بوده است!!
ود به بچه  متأسفانه نه مجلس و نه مردم از رن ها نتیجه ای ندیدند و هر     

 اشت:دمجلس قبل سه نظر  حرف گ شت از استخدام مستشاران رمری ا ی ظاهرا  
 -3رقی قیمت ها و حسن اداره جیره بندی تجلوگیری از  -2 تعدیل بودجه -1

یل بودجه ا ال ات زیادی در دست راجب به تعد -2تأمین ارزاق  مومی ککک 
ب راج نیست و اعبته بودجه که به مجلس پیشنهاد شد م لب روشن می شود وعی

تیاج اب احبر این که دوعت نخواست ب در ربه جلوگیری از ترقی قیمت ها  الوه 
ازار باز  کاال از خارجه وارد کند و مانب ترقی قیمت بشود به  نوان جلوگیری

 ومود نرزاد ببورس سیاه( م رراتی وضب کرد که هم تجارت انفرادی را مختل 
 تک ملال   راهم به واس ه  دم ورود کاال به توس  تجار وارد کننده قیمت ها باال

ومان مورد احتیاج  مومی از ضروریات زندگی است سال قبل متری سه تقماش 
ن و تف یو امسال ده تومان کمتر نیست و بر  بت ا ال اتی که به من رسیده م

ودشان خهزار تُن با وسا ل  50تا  47بین  1943 ده داده بودند که در سال 
ه تجار داده شد ال بهزار تُن از این کا 4کاالی متفرقه برای ایران بفرستنده قریب 

و  کرد که وارد کردند ب یه مختو خود دوعت بود که مختصری از  رن را وارد
داده  ر اجازههزار تُن باقی است که نه دوعت اقدام کرد و نه به تجا 40در حدود 

وم نیست ماه می گ رد که ت لیف ورود کاال معل 4اکنون  1944است و از  سال 
 ور ت مسامحه چیست و برای چه مردم را اینریا کسی س وال می کند که  ل

 دکاندندچار مضی ه و گراتار کردند و مبلغ هنگفتی به  ایدات دوعت ضرر رس
ل قبل ه ساکنسبت به ارزاق  مومی هم باید کامال  مأیوس بود ملال  برن       

ی که تومان معامله می شود و چیز 1425خرواری چهار صد تومان بود امسال 
نظیر  ین هاادار به این ت کر نمود وضعیت ارزاق سال بعد استک با مرا بیشتر و

ی سال گ شته کمتر دیده شده و ب ور ق ب محصول شتوی دو برابر سال ها
اه مهزار تُن جنس که مصرف دو  21اسفند  28 ادی بوده می گویند که در 

ران باشد در سیلو بیشتر نبوده است و معلوم نیست از روی چه نظر مستشا
 و ین ری ا ی با ت اضای مردم و نظریات مجلس مواا ت ننمودند و به ماعرم

ضب تی واشخاو دیگر اجازه ندادند که ب ور رزاد ررد وارد شهر شود و م ررا
 ین بود   انمودند که کمتر کسی توانست نان خود را تأمین کند و من ت رن ها ا

 نندک رف کنان سیلو مصکه گندم از بازار رزاد خارج شود و تبعیض نشود تا همه 
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ز امتی این حرف شبیه به این است که در شهری حریت واقب شود و رن قس     
ی ما تجشهر را که ساعم است رتش بزنند تا همه شهر ملل هم بشود و یا اگر 
ها  ا رنبتوانند بواس ه نان خود را از خ ر امراض حفظ کنند جلوگیری شود ت

تم ن دکتر میلیسپو  ملی نشد و اشخاو مهم دچار مرض شوندک نظریات رقای 
 وسایل ت کهررد را به قیمت گران تهیه نمودند نتیجه این شد که از باربری دوع

خالق اساد ن لیه کم داشت چیزی ن استه کرایه هم بسیار باال رات و قاچاق و ا
رود بیش از سابت رواج شدک من نمی دانم چه مصلحتی در کار است که از و

 ده ملال  ماینممانعت کنند وعی از حمل به ن ا  دیگر ممانعت نمی ن جنس به تهران
ه کنسی از حومه شهر تهران تشریفاتی قا ل شده اند که مردم راضی  هستند ج

 نروند داریبه قاچاق وارد می کنند به قیمت گران  بخرند و زیر بار تشریفات ا
ل مصرف سا اگر  ورود جنس به تهران رزاد بود اکنون  خیره مهمی که به

ن ر ایمی رسید در شهر موجود بودک مب اعتأسف نتیجه تصمیم رقای دکت 1323
 شده است که در خانه ها م دار مهمی نیست و انبارها هم خاعی استک

د نفر ز چنااما راجب به مستشاران رمری ا ی که ابتدا استخدام شدند بیش      
« امبارگرش»و « کتر رت یزد»و « رابینسن»نبودند که بعضی از رن ها از قبیل 

ه بدهم بواس ه  دم تواات سلی ه با رقای دکتر راتند و در اواخر دوره سیز
بت این قانون نفر استخدام کند و   60موجب قانون به دکتر اجازه داده شد که تا 
ر ایران دکه « ویویان»و « ساعومون» ده ای از رمری ا و  ده ای هم از قبیل 

اوعی »مان وعی داشتند و با ح وق قلیلی در کمپانی ساختکارهای خیلی ساده معم
دام استخ و اداره ساختمان سابت وزارت دارا ی امرار معاش می نمودند« برازر

 دک ملال  شدن شده و به کارها ی که هیچ تناسبی با کار سابت رن ها ندارد گمارده
نعتی به مدیریت کل  نظارت ص« ویویان»به پیش اری خوزستان و « ساعومون»

ه و در صورتی که در وزارت دارا ی صاحبمنصبانی هستند که با تجربمنصوب شد 

 ا بههتحصیل ک رده و متخصو و در وزارت پیشه و هنر مهندسین ایرانی که از رن 
 مراتب باالتر و  رف م ایسه نیستندک

شته و ی نومی گویند که رقای دکتر میلیسپو مراسله ای به وزارت دادگستر     
یب تع  نموده است که مستخدمین متهم دارا ی را قبل از مشورت با او ت اضا

راسله ممین هن نند و من نتوانستم  لت رنرا بفهمم و این معما را حل کنم و در 
و  شود و ده داده است که در رتس تمام ادارات  ن ریب رمری ا ی گ ارده می

من  د وم واقب نشوباعنتیجه وضعیت دارا ی  وری خواهد شد که کسی مورد اتها
شه می ا ا نتوانستم  لت این توهین را به همو نان خودم که با این ح وق قلیل

 کنند و اکلر ار مردمان پاکدامن هستند کشف کنمک 
ح اععمل از کار که رؤسای مجرب صحی« وزارت دارا ی»این است وضعیت     

معلومات خارجی  بجای رن ها کسانی که ا ال ات ایرانی ندارند و ازدور شوند و 
هم بهره مند نیستند گمارده شده و کار رن ها را مترجمین بی ا الع ایرانی اداره 
کنندک اگر تمام رؤسای ادارات دوعتی رمری ا ی باشد پس ایرانی چرا تحصیل کند 
و به چه وسیله تجربه حاصل نماید و اگر مستشاران رمری ایی نخواستند ایران 

د و از کدام ملت دیگر باید مستشار استخدام شودک بمانند ت لیف ما چه می شو
من من ر  لم و معرات نیستم و معت دم هر کجا که الزم است باید از دانشمندان 
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خارجی استفاده کرد وعی در وزارت دارا ی اشخاصی که بتوانند ما را از این قبیل 
است که مستشاران مست نی کنند کم نیست و با این ه   یده من همیشه این بوده 

ایرانی خانه خود را خودش باید اداره کند نسبت به مستشاران رمری ا ی   یده 
ای اظهار نمی کنم که بعد موجب ندامت بشود و همیشه مایلم که ممل ت ما مورد 
توجه متف ین باشد و هر مستشاری که استخدام می شود او را دوعت رمری ا 

و جامعه ایران بیش از پیش معرای کند و از  هر جهت مورد ا مینان باشد 
 مرهون نی وکاری ملت رمری ا بشودک

وضعیت  کنونی صورت خوشی ندارد و هر قدر هی ت دوعت و مجلس      
دامت و ن شورای  ملی در تأمین ارزاق  مومی تأخیر کنند بیشتر موجب پشیمانی

 استک
و  نف یاگر امسال محصول خوب بود برای  ما چه بهتر از این که به مت     

د وار دوستان خود کمش کنیم و از بابت جنسی که حمل به خارج می شود وجهی
 ممل ت نما یم تا گره از کار  ما باز شودک 

 حصولممتأسفانه امسال محصول خیلی کم است و کسر ما باید از مازاد      
گر ااته جبران شود که م داری از رن به خارج راته و م داری هم که نر 1322
 قدام نشود می رودک اجال  ا

از ترس رن ها ارار  1322درست شده که ب یه مازاد « عو عو»اکنون سه     
کند اول اصل  دم تبعیض بود که بیان شد و مراد از رن نیست که باید همه نان 
سیلو بخورند و اشخاو متم ن که می توانند جنس وارد کنند و به اشخاو 

جنس بجا ی که الزم است برودک دوم  محتاج کمش نمایند این کار را ن نند تا
میزان قیمتی است که برای کاال معین کرده انده امروز در بازار رزاد گندم قریب 
دویست تومان داد و ستد می شود وعی وزارت دارا ی بیش از شصت تومان نمی 
خرده مردم رن در و ن پرست نیستند که اگر جنس را بازار رزاد خرواری دویست 

خرواری شصت تومان بفروشند که سیلو پر شودک عوعوی سوم که تومان بخرند 
مهمتر است قانون ماعیات بر دررمد استک این قانون حس توعید را می برد و 
اساد اخالق را در تمام  ب ات رواج می دهد و در نتیجه چیزی  هم  اید نمی 

ه شودک رن کسی که می خواهد اظهار نامه غیر صحیح بدهد اگر جنس خود را ب
دوعت اروخت به م صود نیم رسد پس صراه در این است که به دوعت کم 
بفروشد و ب یه را در بازار رزاد معامله کندک غریب تر این است که اشخاو 
متمول برای ارار از این ماعیات سرمایه خود را به رمری ا و ن ا  دیگر که این 

واات استک این ها بود قبیل قوانین نیست می برند وزارت دارا ی هم با این ار م
جهاتی که موجب ارار جنس می شوند خوب است رقای وزیر دارا ی بفرمایند 

به مصرف اهل  1322چ ور کیش می کنند که عوعوها بروند و ب یه مازاد 
ممل ت برسد از ایشان تمنا دارم که نظریات خود را در اصل   دم تبعیضی که 

د قیمت جنس را به میزانی برساند که ب الن رن لابت است و این ه دوعت می توان
مردم با دوعت معامله کنند و همچنین در قانون ماعیات بر دررمد اظهار   یده کنند 
تا اگر نظریات شان مفید بود و معلوم شد که می توانند کاری صورت دهند ما به 
امید ایشان بمانیم و موا یت دوعت را از خدا بخواهیم وعی اگر معلوم شود که از 

انتخاب  کند که در جمب روری  ایشان کاری ساخته نیست مجلس کمیسیونی 
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ارزاق نظارت کند و نواقو را گزارش دهد تا راب رن ها بشود و اعحت سزاوار 
نیست که مجلس این یش کار را هم برای مردم ن ند و به این  نوان که برنامه 

چار قح ی و بدبختی را تصویب نموده و به انتظار اقدامات دوعت است مردم را د
 کندک
فت گاید اگر در تفویض اختیارات مجلس مجبور است ایرادی وارد نیست و ب    

 رات ازختیااخدا خواسته است که روزگار مردم از این هم سیاه تر بشود وعی اگر 
ود ا  شنظر صال  اندیشی داده شده چون م صود تأمین نشده تصمیم دیگری اتخ

یت س وعممیلیسپو اختیارات داده شده از خود سلب  به این  نوان که به دکتر
 کندک 

 «اعمتناع باالختیرا الیتناای االختیار»
 

*** 
 

عی اعه اوفت دبار دیگر پس از  مدااعات رقای سید ضیاءاعدین  با با ی که گ     
ر رن دگمان می کنم »که می خواستند مستشاران رمری ا ی را استخدام کنند 

اعی ور منی بودند که در خود قدرت و توانا ی اصال  امموقب اگر رجال و کسا
رای س شوایران را می دیدند و پیش می ااتادند و می گفتند ما هم هستیم مجل

ته ملی مجبور نمی شد از رمری ا مستشار بیاورد و کسی نیامده کسی نگف
ماره جلس شبن ل از م اکرات م« پیشنهادی نشده نه از جوان ها و نه از پیر ها

( دکتر مصدق ن ت 1323ه بیست و ششم اروردین ماه 297ه صفحه 1276
 ن ل می شود: 302جاعب  یل را ایراد نمود که از  همان شماره صفحه 

 خ ار نظامنامه دارما -دکتر مصدق     
 بفرما ید -نایب ر یس     
 نظامنامه را بخوانیدک 109اده م -دکتر مصدق     
لات و ن ت ااترا و تهمتی به ی ی از گر در ضمن مباحا -109ماده      

دکتر ود بشنمایندگان زده شود یا   یده و اظهار او بر خالف واقب جلوه داده 
باه قسمت است( و نماینده م کور برای تبر ه و راب اشت منظورم همین -مصدق

 اجازه ن ت بخواهد بدون ر ایت نوبت اجازه داده خواهد شدک
 ده اما ب ور اختصارکیح بفرما یتوض -نایب ر یس     
به اختصار نمی شودک چون مربو  به مصلحت کشور است  -دکتر مصدق     

باید به تفصیل صحبت کنمه نمی خواهید اصال  حرف نمی زنم ببه  رف صندعی 
بفرما ید( مجددا  پشت  –بفرما ید  –جمعی از نمایندگان  –خود حرکت نمودند 

اسی قسم خورده ام که به این ممل ت کرسی خ ابه حاضر شدندک من به قانون اس
خدمت کنم و خیانت هم نمی ن نم و هیچ چیز هم بر خالف ح ی ت نمی گویمک اول 
این ه ارمودید در این ممل ت کسی نبود که داو لب کار بشودک من داو لب کار 
شدمک من حاضر شدم که وزارت ماعیه را منظم کنمک من حاضر شدم که اصالحاتی 

ین کشور ب نمک مجلس چهارم به من سه ماه مهلت داد که در در امور ماعی ا
 رض این سه ماه تش یالت ماعیه را به معرض رزمایش بگ ارم و به مجلس 
شورای ملی پیشنهاد کنم متأسفانه دو ماه و ده روز بیشتر  ول ن شید که مرا 
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از کار برداشتند و تمام ا مال مرا ب لی از بین بردند و مرا در نزد  موم 
همو نانم خجل کردند چرا؟ به جهت این ه هر ُمصلحی اول باید خراب کند بعد 
رباد کندک من خراب کردم وعی مجال ربادی به من ندادنده پس من اول کسی بودم 

واقعا  منصفانه  که م دم برای اصالحات شدم وعی مجلس چهارم نسبت به من
مت دوم که ارمودید تا جواب قسمت اول ارمایشات شماک اما قس راتار ن ردک این

کنون کسی مستشار از دوعت دیگری نخواسته است و مستشار را از ملت می 
روردند و من اگر  رض کردم از سر هوا روردنده رقا این حرف بنده خیلی کوچش 

انسپ تور « بیزو»سیو وگراتندک خیر رقا جان مستشار از دوعت می روردنده م
را از دوعت « بیزو»سیو ونسه بود و مماعیه ارا Inspecteur gerealژنرال 

ارانسه خواستیم و دوعت ارانسه او را ارستادک می خواهید تح ی ات ب نید تا 
ح ی ت معلوم بشود و من   یده ندارم که مستشار را از یش ملتی همین ور 
ندیده و نشناخته بیاورندک مستشار ضامن می خواهدک اگر شما یش نوکری 

ز یش شخو م لعی می پرسید که این اخالق و احواعش بخواهید استخدام کنید ا
چه جور استه کجا بوده و چه می کرده پس از تحصیل این ا ال ات او را 
استخدام می کنیدک پس سش مستشاری که شما می خواهید بیاورد و ماعیه 
ممل ت تان را به دست او بسپارید که اداره کند این نباید کمتر از یش ردم  ادی 

یچ س او را نشناسد و بروند یش شخو غیر معروای را بردارند باشد که ه
بیاورند که هیچ س هم ضامن او نباشدک بنده این نظریات را درباره دکتر 
میلیسپو  رض نمی کنم چون او شخو معروای است وعی جواب رقا را  رض 
می کنم که می ارمایند مستشار را از دوعت نمی خواهند و از ملت می خواهندک 

کیست؟ اآلن یش کسی بخواهد از توی ملت ایران یش مستشار بخواهده می  ملت
رید می گردد توی این وزارتخانهه توی رن وزارتخانه باالخره دست ی ی را می 
گیرد و می برد؟ این ور که نمی شودک این یش ضامن می خواهده معرف می 

این مستشار  خواهده همین ور که نمی شود بروند یش نفر را بیاورند و بگویند
استک رخر ضامن او کیست؟ معرف او کیست؟ هیچ س؟ بنده که این را نمی دانم 
و معت دم اگر مستشار می رورند ضامن مستشار همان دوعت متبوع اوستک بنده 
با دکتر میلیسپو امروز مخاعف نیستمه بده با دکتر میلیسپو در  صر پهلوی 

همه مردم را غارت کرده وقتی  مخاعف بودم در وقتی که پهلوی در این ممل ت
که پهلوی تمام رن بلیات را بر سر این مردم رورده همان پهلوی که خودش در 
منزل من با حضور ت ی زاده مخبراعسل نه و حسین  الء اقرار کرد که مرا 
انگلیس ها روردند و شما در این مجلس گفتید که پهلوی را من روردم و به شما 

 بال پهلوی را به گردن گراتیدکدادم اعحمدهللا وزر و و
 13جنابعاعی وزیر خارجه اش بودید –سید ضیاءاعدین      

                                                
دکتر مصدق وزیر خارجه کابینه مشیرالدوله بود که سردار سپه هم در آن کابینه وزیر جنگ بوده  - 13

 است. 
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بین صحبت من حرف نزنیدک بلی خیلی متش رم که رنروزه در  -دکتر مصدق     
رن جلسه خودتان لابت کردید که پهلوی به این خوبی را من به شما دادم و 

 یدک امروز معایب پهلوی را مورد م اکره قرار داد
وضوع ز پا ین نوشته اند که این م اکرات از مارقای دکتره  -نایب ر یس     

 خارج و جنبه خصوصی داردک
 کگر اجازه نمی دهید پس من صحبت نمی کنمابسیار خوبک  -دکتر  مصدق     

 

 معایب ر ین نامه دکتر میلیسپو در مورد اخ  مازاد غله
ن رروج خبوده بواس ه کمی غله و  جمب روری غله که ی ی از کارهای دوعت    

 ین زار از کشور مورد توجه واقب شده و دکتر میلیسپو برای گراتن مازاد از
وان دکتر مصدق به  ن ضب نمود که اجرای رن  ملی نبود ور ین نامه ای و

ز امجلس شورای ملی قبل  1323مخاعف با رن در جلسه چهاردهم اردیبهشت 
ن ل می  «ا ال ات»روزنامه  5457که از شماره دستور ن ت  یل را ایراد کرد 

 نما یم:
در ر ین نامه غله که اخیرا  در روزنامه ها منتشر شده راجب به  -دکتر مصدق    

در صورتی که م ابت ت سیمات زرا تی معمول »سهم زارع چنین م رر شدهک 
ضب محل سهم زارع کمتر از چهار پنجم و یا بیشتر از این م دار باشده پس از و

درصد ب یه سهم زارع  80بخشودگی های م رر در بند اعف و ب این مادهه 
درصد دیگر مازاد محصول او تشخیو و باید به دوعت اروخته  20بخشوده و 

گ شته از این ه نویسنده رن ا الع کاملی از  لل و جهات ت سیم زرا ت «ک شود
هر جا که به بین زارع و ماعش نداشته و ا   این  ور تصور کرده است که 

درصد رن را به  نوان مازاد  20درصد از کل محصول برسد  80زارع بیش از 
به دوعت بدهد و این  رز ت سیم معموال  در ن ا ی است که زرا ت دیم می شود 
و یش مخارجی تحمیل زارع می شود که در سایر ن ا  معمول نیست و  لت این 

ی کشت یش خروار گندم در است که زحمت زارع بیشتر استه ملال  اگر برا
هزار  رع زمین شخم شوده در اراضی دیم سه برابر این  15اراضی ربی 

مساحت را باید شخم کرده چون برای شخم و دروگری مساحت نامبرده خرج گاو 
و اجرت  مله بیشتر است اعبته سهم زارع دیم ار هم باید زیادتر باشد که 

شود که اراضی کوهستان و ناهموار زرا ت برای او صرف کند والال حاضر نمی 
و وسیب را زرا ت کند و محصول را با ارباب همان ور ت سیم کند که در زرا ت 
ربی معمول استه زرا ت ربی که از رب و باران هر دو مشروب می شود 
خش ساعی کمتر در رن مؤلر است تا زرا ت دیم که ا   از باران مشروب می 

و ب ر هر دو محرومندک رن چیزی که جبران ضرر شودک زار ین دیم اغلب از نان 
رن ها را می کند همان چهار پنجم محصول استک از این م لب هم که بگ ریم 
سهم هر زار ی محتاج به یش ممیزی و انجام تشریفات خاو است که اجرای 
رن ها از زار ین بی سواد ساخته نیست و مش التی که پیش می رید موجب 

جه ضرر دوعت است به جهاتی که  رض شد من با گراتن خسارت مردم و باعنتی
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مازاد از زار ین مواات نیستم و با کمال جرتت  رض می کنم که با انحصار 
غالت هم مخاعفم و نتایجی که در این دو سال از رن  اید شده  رض مرا تأیید 
 می کنده برای این ه از انحصار نتیجه  اید شود باید که شرای  اجراء رن موجود
باشده ا دان شرای  موجب  دم حصول نتیجه است و به نظر من اکنون در این 

 ممل ت انحصار باید واجد شرای ی باشد که  رض می کنمک 
 وی باشد ر تعهد مازاد اقدام می کنند باید ح وقشان کاااشخاصی که د -اول     

خصی ش د ح وقی که معموال  دوعت می دهد ربب مخارج رن ها نمی شوده اگر  وا
سی ک ده زیادی از  مستخدمین کمش ح وق اداری رن ها نمی شد در ادارات 

 نبود که بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهدک
د از جیره بندی می باشد که و رنهم ب ور صحیح  ملی نمی شودک مرا –دوم     

ر دچا انحصار این نیست که دوعت از محلی جنس حمل کند و اهاعی رن محل را
اقل م الی نماید بل ه م صود این است که در هر ن  ه به قدر احتیاج مردقح 

 ه زارعت همبگ ارد تا اهاعی دچار سختی نشوند اعبته می دانید که در تمام دها
نند نیستند و یش  ده خوش نشین هستند که باید از محصول رن ده معیشت ک

 را عیانه خودساعی که زرا ت خوب باشد مم ن است از سهم زار ین مصرف سا
ید ن بانشین و بعضی از زار ی تهیه کننده وعی اگر زرا ت دچار رات شد خوش

 ا دوعتانه راحتیاج خود را از  ایدات ماعش ب نند و اگر تمام  ایدات ماع  راب
ن ر ی برد کار خوش نشین و زار ین بی محصول چه می شود و با این قسمت از

زاد ازار راروش غالت مشروحه باال در بهر گاه خرید و »نامه ای که می گو ید 
 ور چ« بعمل رید  ین جنس بدون پرداخت بهاء به نفب دوعت ضب  خواهد شد
هیه له تغمی توانند از  وا د ماعش و یا از ن ا  دیگر برای ب ر و نان خود 

 کنند؟!
که  ز ن ا ی در کاای وسا ل ن لیه داشته باشد تا بتواند ادوعت باید ب -سوم     
 حصولاد دارند به ن ا ی که ندارند جنس حمل کندک همه می دانند که مماز

را چاشت داز دو برابر سال های  ادی کمتر بوده اگر دوعت وسا ل ن لیه  1322
 ند؟!کدر سیلو جنس نیست و اگر ندارد چ ور می تواند ر ین نامه را اجرا 

 تدر ید قوی و مرای این ه دوعت بتواند انحصار را  ملی کند باب -چهارم     
ر سال ددوعت نتوانست از بازار رزاد جلوگیری کند  1322باشده اگر در سال 

 چ ور می تواند م صود خود را  ملی کند؟! 1323
وعت ر قدر دهعت باید از نر  بازار رزاد کمتر نشود والال نر  رسمی دو -پنجم     

چ س کند و هیقوی باشد و هر قدر ح وق بدهد قاچاق برای مرت بین صرف می 
 نمی تواند از رن جلوگیری کندک

انحصار سبب می شود که جنس مرکزیت پیدا کند و مرکزیت سبب می  -ششم     
شود که جنس از ممل ت بدون اش ال به خارج برود پس به دالیلی که  رض 
شد انحصار  ملی نیست و بهتر رن است که در هر محل اداره نان به  هده 

شده و با نظریات رقایان نمایندگانه دوعت ر ین نامه ای  معتمدین محلی واگ ار
تنظیم کنند که  رز انتخاب رن ها و  ری ه کارشان معلوم شود و دوعت ا   مازاد 
محل ها ی که همه ساعه به مرکز می داده حمل کند و سعی نماید که از ن ا  پر 

محصول محصول غله زیادی به مرکز بیاورد و در موقب به ن ا ی که امسال 
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شان خوب نیست و یا ب لی از بین راته است حمل کندک من ی ین دارم که مردم 
منااب خود را بیشتر حفظ می کنند تا اشخاصی که ا   می خواهند یش م رراتی 
را که  ملی نیست اجرا کنندک مردم می توانند به هر قیمت از ن ا  پر محصول 

ی دوعت که تابب شرای  ر ین نامه ر وقه خود را تأمین و با وسا لی حمل کنند وع
است و ب یر از کامیون وسا ل ن لیه ای ندارد چ ور چنین مس وعیتی را قبول می 
کندک اگر به اهل تهران اجازه  دهند که جنس وارد کنند در مدت کمی م دار زیادی 

در  1322از مصرف شهر را وارد می کنندک هنوز هم م دار زیادی از محصول 
اگر  خیره نشد از بین می رود وعی وقتی که دوعت مانب است ا راف است که 

مردم نمی توانند و دوعت هم بواس ه این ه شرای  انحصار موجود نیست از 
  هده بر نمی رید و مجلس شورای ملی است که مس ول این مردم استک

 

 دو نوع اختیارات دکتر میلیسپو
« داماق»مه وزنااد نمود که در ردر جلسه پانزدهم تیر ماه نیز ن ت  یل را ایر    

 ن ل می شود بن ت قبل از دستور( 1323تیر ماه  16مور    520شمار  
 رض دیگر بنده راجب به کارهای رقای دکتر میلیسپو بودک ب وری  -دکتر مصدق

که رقایان ا الع دارند از دو ماه قبل از اینه ش ایاتی از والیات می رسید راجب 
تند از ر ایا بگیرند و همه رقایان ا الع دارند که در ر ین به مازادی که می خواس

نامه صادره از  رف دکتر میلیسپو موادی نوشته شده بود که  ملی نبود 
رقایان می دانند که زحمت زرا ت  در جاها ی که دیمی  مل می کنند  بخصوو

پنجم محصول را به زار ین می  4چند برابر محصول ربی است و از این عحاظ  
هند تا برای سال های خش ساعی و مش اتی که تحمل می نمایند اندوخته ای د

داشته باشندک گ شته از این ها اگر بنا باشد برای  تعیین مازادی که الزم است از 
زار ین بگیرند در هر دهی دو روز مأمورین مع ل شوند در دهی که ر ایای 

در یش ده برای ماعش روز مع ل شوندک وقتی  40اعی  30زیاد دارد ناچارند 
مازاد را  معین می کنند این قضیه اش اعی ندارد وعی در مورد ر ایا زحمت همه 
زیاد می شود؛ زیرا کسانی هستند که در سال زرا تی جدید اصال  چیزی گیرشان 
نیامده و تا مدت زیادی باید رسیدگی کنند که این شخو چه م دار باید بدهد و 

می برده هم به ضرر دوعت و هم به ضرر ر یت  این  رز تشخیو با وقتی که
است لاعلا  وقتی نتوانستند مأمورین از ر ایا مازاد بگیرند با   ملیاتی که می 
کنند با ) اش ال و مضی ه خواربار می شوندک دکتر میلیسپو خیال می کند که با 
 اشار هر کاری  را می شود کرد در صورتی که بر   س باید مردم را با مالیمت
و متانت به وضعیت رشنا کردک بنده در مورد این اش اعی که پیش رمده بود با 
رقای نخست وزیر صحبت کردمه ایشان گفتند که برای راب این اش ال اختیاری 
نداریمک بنده  گفتم پس چه دوعتی هستید و ما راب این اش ال را از که باید 

دند گفتند که دکتر میلیسپو بخواهیم حتی رقای  بیات وزیر مشاور هم که حاضر بو
 13دو نوع اختیارات دارد یعنی اختیارات اوعیه ماعی و دیگری اختیارات 

اردیبهشتک با رقای سا د م اکرات زیادی شد و قرار شد ترتیبی داده شود که این 



97 

 

اش ال بر رف شود و مس وعیت و اختیارات وزیر دارا ی معین شود در این 
سا د و دکتر میلیسپو رد و بدل شد که از جوابی  ضمن مراسالتی هم بین رقایان

که رقای نخست وزیر به دکتر میلیسپو داده اند می رساند که جواب دکتر میلیسپو 
منظور دوعت و مجلس را از ن  ه نظر تعیین نظارت تأمین نمی کند بدر این 
موقب رقای  دکتر مصدق قسمتی از  نامه رقای  نخست وزیر را که مربو  به این 
موضوع بود قرا ت نمود( سپس اضااه کردند که رقای نخست  وزیر می خواستند 
نظارت در امور ماعی و اقتصادی با دوعت باشد وعی دکتر میلیسپو مواا ت ن رده 
است و تا سه ماه دیگر نظارت را در دست گراته سپس مشروحه زیر را رقای 

 دکتر قرا ت و به ن ت خود خاتمه دادندک
در  ن سیاسی و گزارشات بی اساس نباید بدون غور و تح یتنظریات مأموری

َول متحده وزیر مختار دُ « کرن الد»بود که  1302تصمیم ُدَول مؤلر باشد سال 
 رقایبرمری ای  شماعی به من که وزیر خارجه وقت بودم بواس ه مترجم خود 

 رن ها اعباتدکتر میلیسپو را انگلیس ها رورده اند که م »اعلهیار صاعح( گفت: 
ر لیس دبم صود پول ها ی است که دوعت انگ« ک را از دوعت ایران تصدیت کند

 واستخرن جنگ بدون قراردادی با دوعت ایران خرج نموده و بعد از جنگ می 
ا به ررن  حساب کند( من از ح ی ت اظهارات وزیر مختار ا ال ی ندارم و ت  یب

 دتا  ه قا  م صودم این است ک هده خود رقای دکتر میلیسپو وا می گ ارم و ا 
ت دوع رنچه را که به من گفته است باید دوعت خود گزارش داده باشد و اگر
لر یب ارمری ا می خواست بدون تح یت و رسیدگی به گفته های مأمور خود ترت

 ن دوعتربود بدهد باید بالدرنگ دکتر  میلیسپو را احضار کند زیرا که شایسته ن
ت ن اسن س بر خالف وظایف خود کاری  نمایده پس مم کسی را معرای کند و ر

ارش ر گزکه در این ایام هم به دوعت رمری ا از  رف مستشاران یا کسان  دیگ
اید بوعت ها ی بر خالف واقب و ح ی ت رسیده که موجب سوء تفاهم شده باشده د

نیه یاان بایر واز رمری ا راب اشتباه کند زیرا رن ها از هر کم ی مضای ه ننموده 
ی کند ش نمرن دوعت را که در موقب قرارداد انگلیس و ایران داد هیچوقت ارامو

ر اخی و خود را همیشه مرهون توجهات رن دوعت می داند و از رنچه در ایام
ده است دکتر میلیسپو پیش رمده نظری نبو ظارت دوعت در اختیاراتراجب به ن

ای مبن شود و رن قانون کهغیر از این که ع مه به قانون اساسی  ما وارد ن
 رزادی و است الل ماست محفوظ بماندک 

 

  دم ان باق اختیارات میلیسپو با قانون اساسی
 قانون اساسی می گوید: 28اصل 

قواء لالله بم ننه و قضا یه و اجرا یه( از ی دیگر ممتاز و منفصل خواهد »
س وال شود م صود که از هر یش از ااراد ُدَول متحده رمری ای شماعی اگر « بود

از این اصل چیست خواهد گفت که هیچیش از این قوا نمی تواند در کار دیگری 
مداخله نماید بنابراین وضب قانون که از خصایو مجلس شورای  ملی است  
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غیر قابل انت ال است و ما می بینیم که دکتر که ی ی از ارکان قوه اجرا یه است 
 نمایدک اختیاراتی می خواهد که قانون وضب 

جلس اگر م» 67وزیران مس ول بودند و بر  بت اصل  60به موجب اصل      
 زیریوشورای ملی به اکلریت تامه  دم رضایت خود را از  هی ت وزیران یا 

 «اظهار نمود رن هی ت یا رن وزیر از م ام خود معزول می شود
ن ران در زیروت پس اگر دکتر میلیسپو دارای اختیاراتی باشد که وزیر یا هی      

ه با کاشد بحت  نظر نداشته باشند و تازه پس از  م اکرات زیاد ا   حاضر شده 
 قانون اساسی معنی نداردک   67وزیر مشورت کند اصل 

به  واشد بوزیر را وقتی می توان مس ول قرار داد که در امور نظر داشته     
و ت با امل تیار اداره ممس وعیت خود کار ممل ت را اداره کندک رن وزیری که اخ

ن ه اینیست و رتی او ا   جنبه مشورتی دارد وزیر نیست و رن ممل تی که ب
 ر کسصورت است است الل نداردک ای کاش دکتر برای  ما کاری هم می کرد ه
د ی کنمکه وضعیت این ممل ت را در رن جنگ با این جنگ م ایسه کنده تصدیت 

شرو  اید ممی تواند خانه خود را اداره نمکه ایرانی خود بهترین کسی است که 
 بر این ه دیگران در امور ما دخاعت ن نندک 

 

 وضب ایران در جنگ بین اعملل اول
در رن جنگ که رجال ما مردمان با ایمان و مست لی بودند با نبودن وسایل     

 چنان از  هد  اداره امور ممل ت بر رمدند که هیچ قابل  م ایسه با امروز نیستک
در رن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو می خوردیم و نه برای کاالی خارجی 
در مضی ه بودیم و ارزاق و کاالی خارجی ب دری  زیاد و ارزان بود که هر کس 
با کمترین قیمت هر قدر که می خواست به دست می رورد و احدی احساس نمی 

ی خارجی در انحصار کرد که در  اعم جنگ است و  لت این بود که ورود کاال
دوعت نبود که به   ر نبودن پول وارد ن نند و تجار وارد کننده به هر وسیله ای 
وارد می نمودندک معروف است که دوعت انگلیس از بانش شاهنشاهی که رنوقت 
ناشر اس ناس بود م اعبه وجه نمودک بانش برای این ه  بب زیاد اس ناس 

ن رد و تادیه وجه را موکول به ارسال ن ره موجب تنزل پول ایران می شد قبول 
مس وک ن ره « پ رگراد»و « بیرمنگام»کرد این بود که متف ین در ضرابخانه 

ایران ضرب و به این  ریت برای مخارج خود در ایران تهیه وجه نمودند و به 
هزار تومان ن ره ضرابخانه تهران توس  بانش  30 الوه هر روز معادل 

قران قبل از جنگ  50زده ب وری ه عیره که در حدود شاهنشاهی س ه می 
قران و ارانش سو یس که  18معامله می شد در اواخر و بعد از جنگ به 

قران داد و ستد می شد به یش قران رسید گ شته از این به ما  2متجاوز از 
می دانند  نبود که قابل  کر باشد وعی همه  کمش پوعی هم می کردندک گر چه مهم

هزار تومان که اگر به پول امروز  320ی  کسر مخارج دوعتی در هر ماه که برا
م ایسه کنیم چند میلیون می شود به ما می رسید وعی در این جنگ بجای این ه 
به این ملت که از هیچ چیز در راه پیروزی رن ها خودداری ن رد کمش کنند از 
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اه رهن و تأسیسات ما کمش می خواهند اگر ورود به ایران و تصرف راه ها و ر
پیمان برای رن ها قضیه حیاتی است گراتن  3تلفن و بی سیم بر  بت ماده 

از ما ا   به منزعه خراج و از نظر اقتصادی است و هیچ چیز غیر از « لایر»
جلب منفعت متف ین را وادار ن رد که از ما لایر بخواهند  جبا که بانش 

انتشار اس ناس زا د از احتیاج  شاهنشاهی بشرکت سهامی انگلیس( از نزول و
شرکت سهامی منحصر به ارد « بانش ملی ایران»ممل ت خودداری کرد وعی 

مخارج  1323میلیون تومان اس ناس تا اروردین  520دوعت بواس ه انتشار 
زندگی را به ده برابر کرد والال ملل جنگ گ شته عیره و دالر اوق اععاده تنزل می 

تر میلیسپو برود  وعی می خواهم که بر خالف قوانین کرد من نمی خواهم که دک
چیزی نخواهد و بر خالف مصاعح ما س وت و یا اقدامی ن ند این است که از 
جناب رقای نخست وزیر س وال می کنم اختالف نظری که راجب به نظارت دوعت 

بین دوعت و رقای میلیسپو بود به چه  ریت حل  22اردیبهشت  13در قانون 
 که با قانون اساسی مخاعف بناشد؟! کککشده است 
 رای رقای نخست  وزیر ارسال  می شود ب -نایب ر یس

 

 مالقات دکتر مصدق با میلیسپو
هران ول تدکتر میلیسپو چون توجه پیدا کرد که مخاعفت من  ی نماینده ا     

می  جبورمبرای او گران تمام خواهد شد و  ن ریب در الر اشار  اا ار  مومی 
تر ای دککه خود و یارانش ایران را ترک نمایند در صدد ااتاد که از رقشود 

ه بالقات ین ممصدق مالقات و به او و ده اصالحات او را از  مخاعفت باز داردک ا
به  د وت ی ی از نمایندگان صورت گرات و  ملی شده در این مالقات راجب

در  عین کرده وکه کمیته خاورمیانه برای ایران م 1943سهمیه کاالی سال 
مود و به رن اشاره شده بود دکتر مصدق بیاناتی ن«  صر  اقتصاد»روزنامه 

لس ن مجمسامحه دکتر میلیسپو را در این امر مهم تشریح و به سمب نمایندگا
ینا    323مور  سوم مرداد  5525شماره « ا ال ات»رسانید که از روزنامه 

 ن ل می شودک 
ش ایات زیادی از والیات راجب به ر ین نامه در این مدت  -رقای دکتر مصدق

مازاد غله رسیده بود که بنده هر چه سعی کردم جواب درستی به رن ها بدهم 
میسر نشدک دکتر میلیسپو بجای رن ه ر یننامه گ شته را در مورد مازاد غله 

درج « ندای  داعت»اصال  کند ر ین نامه دیگری صادر نموده که در روزنامه 
متن رن را قرا ت می نمایمک بمتن ر ین نامه را خواندند( رقایان  شده و بنده

در ماده هشتم ضمن  1321ربان ماه  21نمایندگان محترم می دانند که قانون 
اختیاراتی که به دکتر میلیسپو داده است برای دوعت هم اختیاراتی معین نمود 

حت نظارت وزیر دکتر  میلیسپو در ت»یعنی در متن رن ماده نوشته شده است که 
بنده نمی دانم دکتر میلیسپو بات ای چه «ک دارا ی و نخست وزیر خواهد بود

قانونی این  ملیات را می کند؟ اگر مجلس شورای ملی از ماده هشتم ب وری 
استنبا  می کند که دکتر میلیسپو تحت نظارت وزیر دارا ی و ر یس اعوزراء 
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 ور نیست این ر ین دام کند و اگر ایناست که باید با صالحدید و مشورت رن ها اق
 که منتشر می کند مت ی به چیست و چه صورتی دارد؟! نامه ها ی را 

 :پس از اظهارات اوق رقای  دکتر مصدق الیحه زیر را قرا ت نمود    
زیر از رقای سا د مراغه ای نخست و 1323تیر ماه  15س واعی که در     

 انونقچگونگی ت بیت رن اختیارات با  راجب به اختیارات دکتر  میلیسپو و
  ی ی توس اساسی نمودم تصادف نمود با ت اضای مالقاتی که رقای دکتر میلیسپو

ه برای اوعین تیر ما 17از رقایان نمایندگان از  من نموده بود که در روز شنبه 
را  یندگاننما داعه این مالقات بین ما دست داده دکتر خواستند که من چند نفر از

دم  وجب سم ببرم تا هر وقت که الزم شد با ما مشورت کننده چون این امر ما
و  رضایت سایر نمایندگان می شد گفتم که تش یل چنین هی تی صال  نیست

خاو ت اشایشان می توانند با هر کس که   یده دارند مشورت کنند و از نظریا
 ات مراظریک بعد نبی غرض در اموری که انجام رنرا  هده دارند استفاده نمایند

 1322اردیبهشت  13در امور جاریه خواست و من نظارت دوعت را در قانون 
 ریا واجب شمردم و گفتم که چون قانون مزبور راجب به امور اقتصادی است

نظارت دوعت سبب نمی شود که در امور ب  ی حاصل شود و ضررها ی از 
 اینجهت متوجه گردد؟

یست تر ن اقتصاد هیچ اری از امور بان ی سریبگفتم که در امور تجارت و     
ی ت ای هبا این حال می بینم که اسناد و نوشتجات را مدیر کل و ی ی از ا ض
یش  ت با امل هر دو امضا می نمایند و در شرکت های سهامی هم اتخا  تصمیما

ه کنفر نیست و منو  به رتی هی ت مدیره است و امضای وزیر چیزی نیست 
 ا منمور شودک دکتر با تصدیت نظریات من گفتند اگر وزیر بموجب تأخیر ا

ستم خوا مواات نبود چه باید کرد؟ و من باب ملل گفت کسی نزد من بود که می
 بگویم استموزیر بیاید و در م اکرات شرکت کند وعی وزیر نیامدک من به او نخو

ضار ا احکه وزیر کار خوبی را کردک اگر برای سر ت کار شما بتوانید وزیر ر
به  ا   کنید ا ضاء مادون شما هم روی همین اصل باید شما را احضار نمایند

اه به ردو  دکتر گفتم اگر وزیری در اصول با شما مواات نشد شما می توانید از
اهی ین رم صود خود برسید یا نظریات و ا مال او را ااشاء کنید و این بهتر

ا بزیر وا  این ه از  دم مواا ت است که می شود یش وزیر را اصال  کرد و ی
ظا ف وجام خودتان دوعت و مجلس را م لب نما یدک اعبته برای این ه شما در ان

ر ما بشخود موات شوید رن ها از ویر می گ رند و این به از رن است که به 
  نت  بهمکه  خالف قانون اساسی اختیاراتی ا  ا نمایندک این ها بود م اکرات ما

 از هم جدا شدیمک نتیجه نشد و 
روز می  15نظر به این ه از  تاریخ س واعی که از نخست  وزیر نموده ام    

گ رد و بهیچوجه نخواسته اند خود را به س وال من رشنا کنند و برای جواب در 
مجلس حاضر شوند و نظر به این ه در اوضاع ت ییراتی که بوی اصال  به مشام 

ایفی است که قانون برای ما تعیین نموده ما برسد نیست و س وت بر خالف وظ
و نظر به این ه نمایندگان قسم یاد نموده اند مادام که ح وق مجلس و مجلسیان 
محفوظ است ت اعیف خود را با کمال درستی و راستی انجام دهند این است که 
بعضی از م اعب که اوری است و اگر امروز در مجلس ت کر ندهم موقب می 
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رسانم تا ببینم نمایندگان که قسم یاد نموده از جهت این ه  گ رد به  رض می
ح وق مجلس و مجلسیان محفوظ نیست تا چه اندازه به قسم و حفظ قول و 
شراات معت دند و برای ح وق از دست راته مجلس که قانونگ اری است و 

ت نینیه بر خالف قانون اساسی به  13مس وعیت وزراء در م ابل مجلس که دوره 
 سپو انت ال داده است چه می کنندک  نداالمتحان ی رم اعمرءاویهانکمیلی
حت  نوان تیر ماه ت 11- 119در شماره « ر اقتصاد ص»روزنامه  -اول
 نویسد: می« سهمیه کاال»
ورمیانه که کمیته خا 1943چنانچه به ا الع  موم رسیده است از سهمیه سال »

راری که قتن استفاده نشد و به هزار  40برای ایران معین کرده بود در حدود 
هزار  13م دار  1944ماهه اول سال  6شنیده می شود امسال نیز از  سهمیه 

ول سال از اماه  6تُن استفاده نشده استک ما نمی دانیم به چه  لت باز هم در 
ه و به هزار تُن سفارش داده نشد 13سهمیه قلیلی که برای ایران معین شده 

 سال اده نخواهد شد با ت کراتی که نسبت به سهمیهمناسب گ شتن مدت استف
حد  ی تاگ شته داده شد و به  لت وارد نشدن جنس کاای به ایران هزینه زندگ
 6 همیهس اقت ارسا ی ترقی نمودهک نمی دانم چرا نسبت به استفاده از تمام 

 باز هم سهل انگاری شده است و چرا دوعت مراقبت 1944ماهه اول سال 
 که از تمام سهمیه استفاده شودک ن رده است 

لی کیل  موضوع دیگری که قابل ت کر می باشد این است که ورود جنس بوس     
ن ز ایپست از کشور رمری ا برای  موم کشورهای خاورمیانه رزاد شده و هنو

ه ا اجازباید باجازه را به ایران نداده انده ورود جنس بوسیله کل پست به ایران 
رهای کشو ه باشد در صورتی که اجازه برای وارد کنندگان سایرکمیته خاورمیان

 خاورمیانه ضرورت نداردک
ن مضمون تیر  ماه به ای 27اداره غله تهران ا النی در  از  رف ر یس -دویم   

له به ا الع  موم ساکنین محترم تهران می رساند که حمل غ»منتشر شده 
 « نوع استبگندمه جو و ررد(  به هر وسیله به تهران مم

باشد  و می  یده من این است که این ا الن بر خالف صال  مردم دوعت هر د    
د جنس تُن غله الزم باشد اگر ورو 100ارض کنیم که برای مصرف شهر تهران 

مار ار بیشین کبه تهران رزاد شد خود مردم م دار  زیادی وارد می کنند و منااب ا
 است:

ار نان برای اهل شهر معاف می شود و در ز زحمت تهیه این م دادوعت  -1
 مخارج صراه جو ی خواهد شدک

دوعت   لیه دوعت کم است هر قدر که مردم حمل کنند از باربریچون وسایل ن -2
 به همان نسبت می کاهدک

ه دوعت س رزاد نشود باز مردم جنس خود را با همان وسایل ن لیاگر ورود جن -3
 اید  رایهیند بدون این ه دیناری از بابت ککه مصون از تعرض است حمل می نما

 دوعت گرددک 
ن جواز چون جنس ب ور قاچاق وارد می شود کرایه گران درصورت نداد -4

وعت خواهد شد و قیمت ترقی  می کند و اخالق  مومی مخصوصا  مستخدمین د
 ااسد خواهد شدک 
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د چون اجب به مازاده گر چه زار ین ملش من مشمول مازاد نمی شونر -سیم
ااب ر منمم ن است که  م رضین بگویند داا ی که ماعش از زارع می کند از نظ

ن ر ی ماع انه می باشد الزم است برای توضیح م اعبی را  رض کنم: بر  بت
ه او تعلت بپنجم از  محصول  4نامه میلیسپو مازاد به زار ی تعلت می گیرد که 
ه از بل  به زار ین شده باشد دارد و این هم ارااقی نیست که از  رف ماع ین

به  درو نظر این است که در ن ا  دیم زار زحمت زارع از تس یح ملش و شخم و
ال سمراتب بیش از ن ا ی است که زرا ت به رب مشروب می شود و بعضی از 
 ناابها بواس ه خش ساعی محصول دیم از بین می رود ع ا ماع ین از نظر م

واند ع بتی دهند تا ملش عم یزرع نماند و زارخودشان سهم زار ین را بیشتر م
د ش اریدر سال رمده جبران سال نیامد را ب ند معموال  به زار ی که صاحب 

ا وضعیت بخروار غله بیشتر نمی رسد و  4است از زرا ت دیم و یا ربی در سال 
لت د تعامروز و ترقی روزاازون زندگی این م دار چیزی نیست که به رن مازا

 گیردک 
ند ی دارمردم از اوضاع ناراضی و از مجلسه دسته و هر گروه ش ایت ها      

 و تا کنون هم جواب یصح اعس وتی نشنیده اندک
تُن کاال  هزار 40مردم می گویند سال  گ شته به    ر نداشتن پول دکتر      

و  ساندوارد ن رد و مبلغ مهمی به  ایدات دوعت از بابت ح وق گمرکی ضرر ر
 د و قماش را که از ضروریات زندگی است بجا ی رساند که دستقیمت قن

ن کار ای 1944متوس ین هم به رن ها نرسیده ما تصور می کردیم که در سال 
هزار  13هم  1944ماهه اول سال  6ت رار نشود حال می بینیم که از سهمیه 

ی ده وعادمیه تُن کاال وارد شده و از دست راته استک اگر متف ین برای ایران سه
این  ه بهکدکتر از تحویل و حمل خودداری نموده است چه خیانتی باالتر از رن 

ری از ه ضرجامعه نموده و چه ضرری از این باالتر که به این جامعه نموده و چ
همیه سادن داین بیشتر که به خزانه ممل ت رسانده است و اگر متف ین از تحویل 

 دم اینمستخ خود  مل ننموده است زیرا اوامتناع نموده اند باز دکتر به وظا ف 
دم ا مرتدوعت و ح وق بگیر از خزانه این ملت است باید قضیه را گفته باشد 
دد صدر  بدانند که با این اداکاری دچار چه بدبختی شده اند و مجلس و دوعت

  الج برریندک
د و نیوف کتجار می گویند انحصار قند و قماش که در نفب ایران نیست موق     

نس به جال به ما اجازه دهید که کاال وارد کنیم تا رقابت سبب ارزانی شود وال 
ان نندگکقاچاق وارد می شود متموعین رنرا می خرند و قسمتی از منااب وارد 

  اید مماعش دیگر می شودک 
 ه قیمتقت کوزار ین می گویند مازادی که به دوعت بفروشیم نداریمک در این     

تشخیو  من قند شده دوعت ما را گراتار مأمورین 2مساوی با  یش خروار گندم
شیم و باو وصول مازاد می کند ریا سزاوار است که ما دچار توقعات این اشخا
قیمت  پول و نان ی ساعه خود را صرف پ یرا ی و قلت رن ها کنیمک بواس ه تنزل
ار ی زستک ها باال راته و نرخی را که دوعت معین کرده برای زارع  ادالنه نی

  ه نرکه دارای یش ارد گاو است اگر گاوش مرد به قیمت تمام محصول خود ب
 دوعت نمی تواند یش گاو بخردک 
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 ه با این ماعش می گوید خریدار بزرگ غله در ایران شهر تهران است برای     
ه ل گ شتر سامتف ین رقابت ن نند و رن ها غله را به  نر  رسمی تمام نماید دکت

رای م ن بنداد که غله وارد تهران شود وعی مالحظه نمود که ساکنین متاجازه 
ه بشد  حفظ  جان خود غله قاچاق را که بیشتر با کامیون های دوعتی حمل می
و سیل قیمت گزاف خریدند و حتی خود رقای دکتر ب یر از ررد قاچاق از نان

 د ورد کناستفاده ننمودند پس امسال بگ ارید که هر کس می تواند جنس وا
ومی رقابت سبب ارزانی و خوبی نان شهر شود و از این راه به بهداشت  م

 خدمتی شودک
ح اق لس ااین هاست ش ایت ها ی که مردم از دکتر دارند و منتظرند که مج    

یعنی  کند حت رن ها را ب ندک رن ها ی که می گویند هر کس با میلیسپو مخاعفت
 اجب بهرهند ه ممل ت خیانت می نماید در اشتبابه ش ایت مردم ترتیب الر بدهد ب

 یشان ت  یبت نینیه و این دوره م اعبی گفته ام که اگر ا 6ایشان من در دوره 
 کنند حاضرم خدمتشان بروم و پوزش بخواهم و  لب  فو کنمک 

ی د کسمستشاران خارجی هیچ دام به قدر او ایران را متضرر ن رده ان     
مستشار « شوستر»مستشار ارانسوی و مستر  «بیزو»سیو ونگفت که م

 ی نسبتمستشار بلژی « مرنار»رمری ا ی بر خالف ممل ت ما کاری نمودند به 
 ضیحاتیه تودادند که هدیه به رسم یادگار قبول می کند و در اینجا الزم است ک

  رض کنم:
و ند مل تمضررها ی که به دوعت می رسد گاه از اتباع خود اوست که م یم      

رگی ر بزگاه از اتباع خارجه و ُدَول دیگرک در قسم اول از  نظر اقتصاد ضر
له متوجه ممل ت نمی شوده ارض کنیم یش امین دارا ی بواس ه جلب نفب غ

 ز رندوعت را به قیمت ارزان اروخته در این مورد ممل ت متضرر نشده و ا
ر دشود و  وجهی که به دوعت نرسیده خریدار که اهل ممل ت است منتفب می

و  است مواردی که مشمول این قسمت است دکتر به حد اارا  حااظ منااب دوعت
او  اتاررکسی نشنیده که او برای جلب نفب خود از منااب دکتر صرانظر کند و 

 نامه وری است که تصور می کند دوعت قشون ااتح است و برای اجراء یش بر
رد کیدا و کسی را نمی توان پاقتصادی که رنگ سیاسی نداشته باشد بهتر از ا

 وعی در قسم دویم  ملیات او اغلب بر ضرر ممل ت استک 
 

 معایب الیحه اروش ن ره
ود د نممن باب ملال  الیحه اروش ن ره را که اخیرا  دوعت به مجلس پیشنها

  رض می کنم و الیحه از این قرار است:
ه م ابل  ال ی ک ی ت نظارت اندوخته اس ناس مجاز  است دره –ماده واحده »

نش رو باادرال رز»در رمری ا به نام قسمت نشر اس ناس بانش ملی ایران نزد 
ان ر تهردببانش مرکزی( امانت گ ارده می شود به نر  قانونی ن ره « نیویورک

به   ره راند نیا شهرستان ها تحویل بانش ملی ایران نماید تا بانش نامبرده بتوا
 در داخله و خارجه برساندک مصرف مس وک جدید و یا اروش 
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ال  یا  ال به موجب این قانون در خارجه خریداری شده کُ تا زمانی که -1تبصره 
وارد  ارجهخجز ا  در خارجه موجود می باشد رنچه  ال برای بانش ملی ایران از 

 می شود بابت  الهای مزبور محسوب خواهد شدک 
ارجه به تهران در موقب لیه مخارج ضروری برای حمل  ال از خک -2تبصره 

 انت ال به  هده بانش ملی استک
و  ی دانمت نمگ شته از این ه من با این الیحه مخاعفم و رنرا در صال  ممل     

در  منتظرم که کمیسیون های مجلس نظریات خود اظهار کنند تا هر وقت که
ره صز تبمجلس  ر  شد اگر مانب نشدم اصالحاتی  که الزم است پیشنهاد کنم ا

ن چنی ای که نوشته اند کمتر مم ن است کسی م لب را بفهمد و در بادی امر
تی صور تصور ن ند که دکتر و مدیر بانش چ در از پشتوانه حفاظت می کند در

 که موضوع چیز دیگر استک 
تی هم قسم بانش ملی دو قسم  ال وارد می کند قسمتی راجب به پشتوانه است    

ی مزار ا پهلوی س ه می زند و به بهای معموعی باراجب به خود بانش که رنر
تف ین ز  مااروشد و استفاده بسیار  مهمی از این کار می برد کما این ه بعضی 

دهند یران بلی امهم این کار را می کنند ملال  بجای این ه دو عیره کاغ ی به بانش 
ن و ای لایر قیمت قانون رن را بگیرند چون پول ما بسیار تنزل کرده 266و 

 280ونی شلینگ که به نر  قان 4عیره و  2معامله برای رن ها برکت نمی کند 
ازار بدر  لایر است  ال می خرند و در ضرابخانه س ه می کنند و پهلوی  ال را

قتی که ولایر هم بیش از  نر  قانونی دارند پس  294لایر می اروشند و  550
و  کند هلوی وارد می کند س هبانش ملی بتواند  ال ی که برای ضرب مس وک پ

 ی کهاهر چه  ال وارد می شود به هی ت نظارت اندوخته اس ناس بابت ن ره 
ده ن بواروش راته تحویل دهد از یش  ایدات هنگفتی که سال قبل چندین ملیو

رای ب( این است اگر متف ین و بانش هر دو 1محروم می شود و  لت تبصره ب
 دی شومه از این ه منااب بین هر دو ت سیم ضرب پهلوی  ال وارد کنند گ شت

 مم ن است اگر  ال زیاد وارد شد قیمت رن تنزل کندک 
 دک بهتر این است که  ال کمتر مس وک شود و وضعیت مدتی لابت بمان    
را  بصرهتاگر مدیر کل بانش و دکتر می خواستند انجام وظیفه کنند باید     

 ت ل اروش ن ره وارد می شود به هیاین ور می نوشتند:  ال ی که از مح
د وار نظارت اندوخته تحویل دهند و  ال ی که بانش برای ضرب و کسب اایده

 می کند کماکان س ه نماید و  ایداتش از بین نرودک 
اگر از نخست وزیر س وال کنیم که از  چه  نظر این الیحه را پیشنهاد نمودید     

مس وعیتی ندارده همه می دانید که من  خواهند گفت که در امور اقتصادی دوعت
برجل سیاسی( بشوم و اختیارات دکتر   Homme d´etatمی خواستم ام دتا  

« ام دتا»میلیسپو را که بر خالف قانون اساسی است مل ی کنم چون دیدم که 
شدن کاری است مش ل و ردم به البات کارش دوام نمی کند دیر یا زود باید برود 

اکن شود صال  این بود که دست از این کار بردارم و با این ه و در خانه خود س
در امور اقتصادی م ابت قانون مس وعیتی ندارم برای ارماعیته عوایح را امضاء 
نمایمک وزیر دارا ی باروهر( هم جوابی  به همین مضامین خواهد داد وعی معلوم 
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ش در م ابل این نیست که دکتر میلیسپو ر یس کل ماعیه و ابتهاج مدیر کل بان
 س وال چه جوابی تهیه کنند!!

مه دری ناا ب این ها بود ش ایاتی که اهل ممل ت دارند و برای  هر یش از م     
م مرد و تلگراف رسیده که از  هده جواب  اجزیمک وقتی که مجلس به ش ایات
 رد وتوجه ن نده وقتی که مجلس م درات مردم را به اشخاو بی  القه بسپا

 جلسیممجلس غم ملت را نخود نباید منتظر بود که جامعه به چنین  وقتی که
نبی یش اج ت بهاحترام کند و ما را نماینده ح ی ی خود بداندک اگر تفویض اختیارا

 خارجاز مجلس سلب مس وعیت می کرد بهتر بود ملت خود را از بار سنگین م
ممل ت مجلس و دوعت خالو کندک چه ارق است بین مجلسی که در اوضاع 

حترام دم امؤلر نیست یا ممل تی که تحت ح ومت یش قلدر باشدک ما باید به  مر
ین م از اهما  کنیم تا مردم هم به ما احترام کنند اگر مردم قابل احترام نیستند

 مک لم کنیاب ظمردمیمه ما باید به م اعب ح ه مردم برسیم و از رن ها داب شر و ر
ی ان موضاع مخاعف است پس دوعت به چه  نواگر اکلریت مجلس با این ا     

ا ری خود ی پاماند و میلیسپو با چه قوه ای از رژیم کیف مایشا ی و م لت اععنان
 ید وپا ین نمی گ ارد و اگر اکلریت مخاعف نیست خوب است نخست وزیر بیا

از  ی ی جواب س واعی که شده بدهد و تا دوعت نیامده مواا ین با این اوضاع
ز  اس را به این کار تشخیو دهند و نظریات خود را بگویند و جلسات مجل

 ووعت دجامعه و کسانی که در این مجلس مخاعفند راب اشتباه کنند و ت لیف 
د و ماینمیلیسپو را نه در جلسه سّری مجلس بل ه  لی ر وس االشهاد معلوم ن

تباهات اشه من ی ین دارم که م اکرات مواا ین اگر صادقانه باشد سبب می شود ک
جب ع مومرتفب شود و ش ایت کنندگان قانب شوند والال ار  یاس از این اوضا

 ندکحوادلی می شود که مجلس و هر دوعت م تدری از  هده اصال   اجز باش
 

 نامه دکتر میلیسپو به نماینده اول تهران
یس کل ا ر ببعد از این ه نماینده اول تهران درباره جریان و مالقات خود     
ر و د را ی در مجلس صحبت  نموده دکتر میلیسپو نامه ای بشر  زیر نوشتدا

 جراید منتشر کرد:
 جناب رقای دکتر مصدق نماینده مجلس شورای  ملی:     
لس ر مجتوجه این جانب به پاره ای اظهارات جنابعاعی که چند روز قبل د   

 شورای ملی نموده اید جلب شده استک
ز اشورای ملی به م اکراتی که در منزل ی ی  ضمن ن ت خود در مجلس    

ت ی ن دوستان صمیمی و محترم  راین وقوع پیوسته اشاره ارموده اید وعی  
ین رف ا خود قسمتی از اظهارات مرا ح ف و پاره ای اظهاراتی که اصوال  از 
انیده نرس جانب نشده اضااه ارموده اید و به  الوه به ا الع مجلس شورای ملی

ر دی ا ی رمر او لبانه قول دادید که در رتیه قبل از انت اد از میسیوناید که د
ب جان مجلس شورای ملی موضوع را به ا الع این جانب خواهید رساند تا این

 ارصت داشته باشم ا ال ات و توضیحات الزم را به  رض برسانمک 
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وشتی از از رنجا ی که ن ت جنابعاعی به ا الع  امه رسیده این جانب هم رون    
 ر یس کل دارا ی  14این نامه را برای جراید ارسال می دارمک

 

 س واالت هشت گانه دکتر مصدق از دکتر میلیسپو
پو یلیسمدر پاسخ نامه بااله رقای دکتر مصدق هشت ا ره س وال  یل از دکتر 

 در  یل ن ل می شود:« مهر ایران»روزنامه  712نمود که از  شماره 
  یس کل دارا ی!رقای دکتر میلیسپو ر

شما شرف وصول یااته قبال   1323مرداد  15مور   6075نامه شماره      
الزم است که این سوء تفاهم از ا هان  امه مرتفب شود که از رمری ا میسیونی 
در ایران نیست و دوعت یش مستشار و  ده ای مستخدم از رن ممل ت برای 

رن ها در انجام وظایف غفلت و یا خدمات ماعی استخدام نموده و چنانچه ی ی از 
کاری بر خالف وظیفه نمود باید مورد ا تراض واقب شود والال انتظارات دوعت و 
ملت از  رن ها  ملی نشده و از استخدام رنان نتیجه ای که م لوب است  اید 
نمی شود ا تراض به متخلف برای این نیست که مستخدمین رمری ا ی بروند 

که دیگران درس  برت بگیرند و راتارشان  وری باشد  بل ه از این نظر است
که تا مدتی بمانندک و اما راجب به موضوع مراسله بواس ه کمی حااظه مم ن 
است این  جانب از بیانات شما چیزی در مجلس نگفته باشم وعی چیزی به رن ها 

 ید اضااه ننموده امک الزم بود رنچه بر خالف واقب به شما نسبت داده شده بفرما
تا  امه م لب شوند که بیانات شما دارای چه الر بوده و ح ف رن ها از چه نظر 
است و این ه مرقوم ارمودید داو لبانه به شما قول دادم موضو اتی که در 
مجلس اظهار می کنم قبال  به خودتان ا الع دهم تا اگر توضیحات الزمه داده نشد 

تیر قبل از  انع اد جلسه  15ه شنب 5در مجلس  ر  نمایم مورد ت  یب استه 
تیر  17مجلس شورای ملی رقای سرتیپ زاده به من گفتند که برای روز شنبه 

ماه از شما د وت می کنم که با  رقای دکتر میلیسپو مالقات کنیدک از نظر این ه 
می خواستم در رن جلسه م اکراتی راجب به  ملیات شما ب نم د وت ایشان را 

یت رزادی هر چه الزم است بگویمه چون ایشان گفتند که به رد نمودم که با نها
رقای دکتر قول داده ام خواهش مرا رد ن نیده پس از اظهارات خود در مجلس در 
همان جلسه به ایشان نوشتم که چون رنچه الزم بود گفتم دیگر مانعی نمی بینم 

ه مرا وا می که روز شنبه در  ن  ه لاعلی با رقای دکتر مالقات کنم بنابراین چ
داشت که داو لب بشوم و از خود سلب اختیار کنم و به شما قول بدهم که هر چه 
در مجلس می خواهم بگویم یا از م اعبی که باید به کسی نگفت و غفلتا  در 

این باب  کنمک این ها جز یات است و نباید مجلس اظهار کرد قبال  به شما اظهار
برودک اعبته تصدیت می ارما ید چیزی که مرا به قدری بح) کرد که کلیات از بین 

به مالقات شما سوق داد همان اجرای قانون اساسی بود که تصور می کردم 
نظریات من شما را قانب کندک پس از این ه با من مواا ت ننمودید و هیچ دعیل 

                                                
 1323نوزده مرداد  ،212نقل از روزنامه مهر ایران، شماره  - 14
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  ال پسندی هم در البات نظریه خود اقامه ن ردید دیگر جا نداشت که من با شما 
یدا کنم و چنانچه خا رتان باشد در رخر جلسه بدون هیچ قید و شر  از تماس پ

 شما جدا شدمک 
ودم و اردیبهشت از جناب رقای نخست وزیر س وال نم 13راجب به قانون     

 وشود نمنتظرم که جواب مرا در مجلس بدهند و برای این ه وقت مجلس تضییب 
 اعب  یل را مرداد جواب م 25تا دیگر در  اروع از شما انت اد ن نم مواا م که 

باب  این ع ف کنیدک امیدوارم که جواب شما جامعه را قانب کند و من دیگر در
 اظهاری ن نمک 

 وارد نشد چیست؟ 1943هزار تُن از سهمیه ایران در  40 لت این ه  -1
به چه  لت  1944هزار تُن از  سهمیه شش ماهه اول  13وارد نشدن  -2

 وارد کرد یا موقب از دست راته است؟   استک مم ن است باز
 این  سهمیه ها چه مبلغ به  واید گمرکی ضرر متوجه می از وارد شدن -3

 شود؟
ز از  بت ترازنامه از نتیجه معامالت الزات متجاو 1322در  در صورتی که -4

 مارهشمیلیون لایر به بانش ملی نفب رسیدهه تبصره ماده واحده الیحه  15
این  تا زمانی که  ال ی که به موجب» از  این قرار است: دوعت که  3213

ی ال براچه  قانون در خارجه خریداری شده کاُل  یا جز ا  در خارجه می باشد رن
هد بانش ملی ایران از خارجه وارد می شود بابت  الی مزبور محسوب خوا

 ست؟ و بانش را از یش  ایدات هنگفتی محروم داشته اید از چه نظر ا« شد
لوگیری جتجربه رسیده که از ورود ررد به شهر تهران نمی توان  با این ه به -5

د ای وار برکرد و ندادن جواز  موجب قاچاق و اساد اخالق است ا النی که اخیرا  
 شدن غله به شهر منتشر شد نسخ نفرموده ایدک

ار در هر محل چه م دار وصول شده و چه م د 1322ازاد سال ماز  تعهدات  -6
یه خبازهای رن محل و چه م دار به متف ین رسیده است؟ صورت ریز کل به

 ومازادی که در کشور وصول و به خبازهای شهرستان و سیلو شهر تهران 
 متف ین داده شده ضرورت داردک

جنگ  راجب به اد ای دوعت انگلیس از بابت مخارجی که در رن ا ال ات شما -7
 نموده است چیست؟

سیله دون اجازه کمیته خاورمیانه می توانند بوبر ُدَول در صورتی که سای -8
برای  «کلی پست»از رمری ا کاال وارد کنند ورود کاال بوسیله « کلی پست»

 ایران چرا محتاج به اجازه است؟! ککک 
رقای دکتر! من هیچوقت نمی خواهم که شما از کار کنار بروید زیرا که برای      

 لبی ندارمک از  شما اگر این جامعه متضرر شود کار شما از  خارج و داخل داو
وعی اگر شما بروید هیچ متوجه من نمی شود زیرا در روردن شما مؤلر نبوده ام 

چون در راتن شما مؤلرم مم ن است ضرری که بعد به جامعه می رسد متوجه من هم 

از   اگر ی ی بشودک گرچه انشاء این مراسله از من وعی اخبار از    یده ملت استک
مستخدمین که امروز بواس ه باال راتن قیمت اشیاء ح وقش مساوی با اجاره 
خانه نیست به قدر احتیاج خود خسارت رساند وجدانا  مس ول نیست زیرا که در 

جایز است وعی از شما که ح وق بسیار دارید اگر ضرری « اکل میته»مخمصه 
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ل شده ی ی راست باشد برسد قابل  فو نیستک براستی قسم اگر از م اعب س وا
 خسارتی که از رن به ملت رسیده از رنچه از بدو مشرو یت از تمام مستخدمین 

د ربلنسرسیده متجاوز استک م اعب من بسیار  مهم است و جواب صحیح شما را 
وند شمی  می کند والال شما را از بین می برده با جواب صحیح مخاعفین تسلیم

 ین همهابا  دااع کننده هیچ س نمی تواند بگوید والال مواا ین قادر نیستند که
سیار ما بشخسارت باز باید شما در کار بمانید و این مراسله در تاریخ زندگی 

 مؤلر استک 
د که رستیچون مرقوم ارمودید رونوشتی از مراسله خودتان به جراید می ا     

ن ما بی نچهمنتشر شود این جانب هم جواب خود را منتشر می کنم تا  امه از ر
 می گ رد م لب شوندک

 «دکتر محمد مصدق»
ور ا صداعبته میلیسپو به س واالت اوق جوابی نداد و حت هم داشت زیر     

 پاسخ منفی برای او غیر مم ن بودک
 

 نامه دوم دکتر  میلیسپو به دکتر مصدق
ر ر ماه مجلس شورای ملی باز  دکتر مصدق در مورد دکتر  18در جلسه      

چون به  ا  ه او ناگوار رمد نامه  یل را در  15پو م اعبی بیان نمودمیلیس
ه مور  هفتم دی ماه 338روزنامه ها منتشر کرد بن ل از روزنامه داده شماره 

1323) 
 جناب رقای دکتر مصدق نماینده محترم مجلس شورای ملی:»

اگر »ضمن ن ت چند روز قبل خود در مجلس شورای ملی س وال ارموده اید 
تر خادم این ممل ت بود چرا دو میلیون عیره اد ای دوعت انگلیس را ککک تأدیه دک

این اد ا در موقعی که این جانب قبال  در ایران بودم تأدیه نگردیده و در « کرد
این سفر هم نه ا   پرداخت نگردید مواا تی هم برای تأدیه رن نشده است بل ه 

موضوع را می شنوم هیچ اد ا ی  اوعین مرتبه ای است که پس از مراجعتم این
بدون مواا ت جناب رقای وزیر دارا ی و به جز در حدود و ا تبارات و اجازات 
ا  ا ی مجلس شورای ملی تأدیه نمی گرددک تنها اد ای دوعت انگلیس را که در 
نظر دارم در مدت توقف سابت خود در ایران پرداخته ام اد ا ی است که از 

ب به یش نفر انگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید  رف سفارت انگلیس راج
و مربو  به امتیازی برای کشتی رانی در دریاچه رضا یه بودک اد ای مزبور در 
زمانی که جناب رقای دکتر مصدق وزیر امور خارجه بودند به وزارت امور 
خارجه ارا ه گردیدک معزی اعیه با رن مواا ت ارموده و مصرا  ت اضا داشتند که 

ینجانب نیز با رن اورا  مواا ت نمایمک اد ای مزبور را با وجود تأکیدات جناب ا

                                                
که از  « به کابینه بیات و قانون تحریم امتیاز نفت»مالحظه شود نطق دکتر مصدق در قسمت راجع  - 15

شده  نقل 1437صفحه  1323که از  مجله مذاکرات مجلس مورخ هفتم آذر « مجله مذاکرات نفت

 است.
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رقای دکتر مصدق مورد بررسی کامل قرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای  
  16ملی اصرار ورزیدم تا این که مجلس نیز تأدیه رن را اجازه دادک

 «ر یس کل دارا ی»
 

 جواب دکتر مصدق به نام دوم میلیسپو
 اداره روزنامه داد! 

 8دارا ی  اینجانب از رقای دکتر میلیسپو ر یس کل 1323در هیجدهم مرداد ماه 
ه در کاتی س وال نمودم که به هیچیش جواب نداده اند و ا   به ی ی از ا تراض

ر دده امه جوابی ناقو ر ر ماه مجلس شورای ملی به ایشان نمو 28جلسه 
ه  اعبی بو بعد به  نوان ا تراض مت ابل م رن جریده شریفه داده  338شماره 

ه بود را ات خمن نسبت داده اند که از تمام رن ها بی خبرم و الزم می دانم نظری
 نامهمعرض اا ار  مومی گ ارم و قضاوت رن را به  هده خوانندگان رن روز

 ز بابتاکتر محول نمایمک راجب به دو میلیون عیره که این جانب گفته ام رقای د
شم ره شای دوعت انگلیس پرداخته اند شر  قضیه این است که در اوایل دواد 

 ی بات نینیه بین بعضی از نمایندگان مجلس م اکره می شد که مرحوم اروغ
ابینه کامه مواا ت ر یس کل ماعیه رن را تصدیت  نموده اند؛ ع ا موقعی که برن

ز اه دو نفر در مجلس م ر  شد اینجانب نسبت ب« مستوای اعمماعش»مرحوم 
  لی وزرای  ضو کابینه یعنی رقای حسن ولوق بولوق اعدوعه( و رقای محمد

ی کنم ار ماروغی ب کاءاعملش( مخاعفت نمودم و رنچه رنروز گفته ام امروز ت ر
 ر:و از صورت م اکرات رن روز مجلس بنظر خوانندگان می رسانم بدین را

یب انگلیس نموده و در رن قر اتبه ای است که اروغی با سفارت م –دوم »    
ا   ی تحکرور تومان د اوی رن دوعت را نسبت به ایران تصدیت کرده استک  20

 ورند چ در معامله خوبی است که بعضی برای اختناق و اروش ایران پول بگی
گر در اجره است( این کاغ  پن -رقای اروغی اصل را با ارع تصدیت نماید ب راقی

ند تی سیچ سفارتی م اتبه نمی کنند و به هیچ سفارسایر مماعش وزیران با ه
مل ت ین مکتبی نمی دهند مگر این ه بعد از تصویب مجلس باشده متأسفانه در ا

 صویبتاروغی و املاعش اول ممضی این قبیل نوشتجات می شوند تا بعد مجلس 
م به لت هنماید به  بارت رخری اول ریش دوعت را بدست می دهند تا بعد ریش م

 «رید اعی رخر دست
مخاعفت من با مرحوم اروغی در دو موضوع بود: ی ی راجب به مراسله ای     

بود که شهرت داشت سفارت شوروی نوشته و دیگری مراسله سفارت انگلیس 
است که راجب به مراسله اوعی مرحوم مستوای اعمماعش  بت م اکرات جلسه 

یانات پریروز رقای  چون در ضمن ب»این ور ارموده اند  1305شهریور  31
دکتر مصدق اشاره به یش مراسله ای ارمودند که رقای اروغی به سفارت 
شوروی نوشته اند که رن مراسله یش ع مه ای وارد می رورد و قضایای 

                                                
 1323دی ماه  12، مورخ 234نقل از روزنامه داد، شماره  - 16
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کاپیتوالسیون را تجدید می کند بنده این ا ال اتی که ایشان دارند بهیچوجه ندارم 
امروز کاپیتوالسیون بهیچوجه مابین و هیچ همچو چیزی گمان نمی کنم باشد و 

ایران و روسیه برقرار نیست و اتباع روسیه را هم در   دعیه محاکمه می کنند و 
بنده بهیچوجه ا ال ی ندارم که کاپیتوالسیون مابین ایران و روسیه برقرار باشد 

و بعد در « و  مال  هم امروز کاپیتوالسیون مابین ایران و روسیه برقرار نیست
اشارات رقای »نماینده گروس که اظهار نمود « خ یبی»س وال مرحوم  جواب

مرحوم مستوای « دکتر مصدق دو جمله بود یش جمله دیگرش را نفرمودید؟
در رن قسمتش ا الع ندارم مم ن است تح ی ات ب نم و جواب »اظهار ارمودند: 

م که از این بابت رن مرحوم بعد اظهاری نفرمودند و خود مرحو«  رض کنم
اروغی هم که از مساارت اروپا مراجعت نمود پس از م اکرات مفصل با این 
جانب حاضر نشد که در مجلس گفته های مرا ت  یب کند و ع مه ای که به 
حیلیات او وارد شده بود جبران نماید و با این ه گفته می شد که دوعت انگلیس 

استم بدون مدرک به به ح ی که برای خود قا ل بوده رسیده استه این جانب نخو
مرداد خود از ایشان  18رقای دکتر میلیسپو نسبتی بدهم و در ضمن پرسش های 

ا ال ات شما راجب به اد ای دوعت انگلیس از بابت »ا   این ور س وال کردم: 
و این س وال  ام بود یعنی شامل « مخارجی که در رن جنگ نموده است چیست؟

تأدیه مد ا و ربو  شودک از تصدیت و هرگونه  ملی است که به این اد ا م
ر یس کل دارا ی به هیچ یش از س واالت هشت گانه این  تهاتره که متأسفانه

جانب که تمام در مصاعح ممل ت و از نظر تبر ه خود ایشان شده بود جواب 
ندادند و نخواستند خود را تبر ه کنند و ا   به ا تراض من که در مجلس راجب 

ون عیره نموده جواب ناقو دادند که در رن روزنامه درج شده به پرداخت دو میلی
 استک 
ی به ن کسچون پرونده این قبیل امور در محلی گ ارده نمی شود که ملل م     

دم ند  رن دسترسی پیدا کند و بر ارض این ه ایشان وجهی تأدیه ننموده باش
 سپومیلی پرداخت وجه دعیل  دم تصدیت این اد ا نمی شوده اگر رقای دکتر
ست وب اخهیچگونه دخاعتی در این موضوع ننموده اند و ب لی از رن بی خبرند 

تشر ا منرباعصراحه ت  یب کنند و استخوانی الی زخم نگ ارند و ا ال ات خود 
اما  ونند کنمایند و اینجانب تصور نمی کنم رقای دکتر بخواهند م لب را روشن 

ش نفر ای یواسته اند بفهمانند که اد راجب به ا تراض مت ابل که رقای دکتر خ
م جبورانگلیسی و یش نفر روسی با نظر و نفو  اینجانب پرداخته شده است م

یسند: ی نورنچه را نوشته اند ت رار کنم و جواب قسمت های مربو ه را بدهمه م
 ود درتنها اد ای دوعت انگلیس را که در نظر دارم در مدت توقف سابت خ» 

 نفر اد ا ی است که از  رف سفارت انگلیس راجب به یش ایران پرداخته ام
نی ی راانگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید و مربو  به امتیازی برای کشت
صدق مدر دریاچه رضا یه بودک اد ای مزبور در زمانی که جناب رقای دکتر 

 ا رنانبعیه وزیر امور خارجه بودند به وزارت امور خارجه ارا ه گردیدک معزی ا
 مکت نمایواا ممواا ت ارمود و مصرا  ت اضا داشتند که اینجانب نیز با رن اورا  
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مل ی کااد ای مزبور با وجود تأکیدات جناب رقای دکتر مصدق مورد بررس    
جلس  ه مقرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای ملی اصرار ورزیدم تا این

 «نیز تأدیه رن را اجازه دادک ر یس کل دارا ی
ه اجب باد ا ی است که از  رف سفارت انگلیس ر»رقای دکتر نوشته اند:     

د ا موردر صورتی که این اد « یش نفر انگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید
ارت توجه هر دو سفارت بوده و مم ن است که به رقای دکتر ا   اد ای سف

ن ای مانی کهانگلیس ارسال شده استک ایشان مد ی هستند که اد ای مزبور ز
نب ینجااجانب وزیر خارجه بوده ام به وزارت خارجه ارا ه شده در صورتی که 

ست ا   چند ماه در کابینه مرحوم مشیراعدوعه  هده دار پ 1302در سال 
ز بل اوزارت خارجه بیشتر نبوده و به شهادت پرونده ها موضوع بح) مدتی ق

وضوع م»مد ی هستند که  تصدی این جانب مورد ت اضا بوده استک رقای دکتر
ده قب شبا مواا ت و اصرار این جانب مورد م اععه و مواا ت اوری ایشان وا

ر دنندک من از ایشان خواهانم که کوچ ترین مدرکی در این باب ارا ه ک« است
ربو ه مبه اداره  1302میزان  14صورتی که اینجانب م ابت یادداشتی که در 

کراتی م ا که رقای  مستشار کل ماعیه بر  بت داده ام مخصوصا  تصریح کرده ام
ی وزیر میزان هی ت دوعت در حضور رقای ر یس اعوزراء و رقا 13که در جلسه 

و « نسداغیابو»ماعیه باروغی( بعمل رورده اند الزم دانسته اند که کار د اوی 
ت زم اسال»م لب گردند و در یادداشت خود این ور دستور داده ام « استیفوس»

ه کرد بعضی از نوشتجات را که  امل و مؤلر ضد د اوی رن هاست تهیه ترجمه
ان از میز 24که  ی همین دستور در « برای رقای مستشار کل ماعیه بفرستید

  رف اداره مربو ه شرحی به رقای دکتر نوشته و نوشتجات برای ایشان
  تنباارستاده شده استک اعبته خوانندگان محترم از این دستور این ور اس

اا ت ن مورنخواهند نمود که اینجانب مصرا  ت اضا نموده ام که رقای دکتر با 
أکیدات این ت ه اند که اد ای مزبور را با وجودنمایندک ایشان باز ت رار ارمود

ار جانب مورد بررسی قرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای ملی اصر
حمل  14جانب یعنی در  ورزیده اند در صورتی که چند ماه بعد از تصدی این

ه کای  مرحوم اروغی که قا م م ام من بوده اند در قسمت اخیر مراسله 1303
 وستدارد« دوعت متبو ه«ی ی از نمایندگان خارجه نوشته مرقوم می ارمایند 

« سیو استیفوسوم»و « سیو بوداغیانسوم»برای این ه ب لی به د اوی 
ی کشت  ی از بابت قیمت اموال وشریش او خاتمه داده شود تصمیم نموده مبل

رای بوید ها ی که مشاراعیها در دریاچه ارومیه داشته اند و مخارجی که می گ
د ه اننگاهداری رن ها و ساختن ایستگاه و غیره ها در دریاچه مزبور نمود

گرات  واهندخو اعبته خوانندگان از  قسمت اخیر مراسله این ور نتیجه « بپردازد
حمل می  14از این ه چند ماه وزیر خارجه بوده تازه در  که مرحوم اروغی پس

صمیم که ت« دوعت تصمیم نموده مبل ی از بابت م اعبات رن ها بپردازد» نویسند 
 مجلس شورای  ملی به 1303میزان  13دوعت شش ماه بعد یعنی در جلسه 

ه ب شدصورت قانون در رمده و ماده  واحده پیشنهادی دوعت بدین  ریت تصوی
 :است
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وان کار مجلس شورای ملی به وزارت ماعیه اجازه می دهد که کشتی ها و»     
به  را در دریاچه ارومیه« استیفوس»و « بوداغیانس»سرا و مایملش دیگر 

 هزار تومان خریداری نمایدک  320مبلغ 
ا ر« بوداغیانس»و « امام لی میرزا»ه بین ورله د اوی موجود -تبصره    

 «کامله خاتمه می دهددوعت در ضمن این مع
ر ش نفبنا بر رنچه گ شت معلوم نیست این جانب در ق ب و اصل د اوی ی    

و لیسپانگلیسی و یش نفر روسی چه ا مال نفو ی نموده ام که رقای دکتر می
 «کتر محمد مصدقد -1323دی  ماه  11تحت تألیر واقب شده اندک 

 

 نتیجه مبارزه دکتر مصدق با دکتر میلیسپو
لیسپو و به هر حال مبارزه و مجاهدت دکتر مصدق برای ع و اختیارات می     

ن ه ا ایخاتمه کار مستشاران رمری ا ی با شدت هر چه تمامتر مداومت داشت ت
ر  این ش مواا ت خود را با کابینه مزبور به« بیات»هنگام  ر  برنامه دوعت 

م سها قبول رقاینمود که قانون سیزدهم اردیبهشت مل ی شود و رن شر  مورد 
پو با یلیساعسل ان بیات نخست وزیر واقب گردید و با وجود مخاعفت  راداران م
انون ای قکابینه و ایجاد مش الت زیاد در کارهای مربو  به دوعت توانست اع 
و ی جاره مزبور را از مجلس بگ راند و نتیجه این شد که مستشاران از کار کن

 کردندک 
ورد ر  مدمتبادعه بین نخست وزیر و دکتر  میلیسپو  روردن متن نامه های    
اید عب جردر اینجا ضرورت ندارد و همچنین الزم نیست به م ا« ع و اختیارات»

 ه کلیهکویم شمواات و مخاعف ع و اختیارات در اینجا اشاره کنیم ا   یادرور می 
ران تشاکشور  رادار ع و اختیارات و  رد مس« میانه رو»و « بی  رف»جراید 

و « اخترب»و« ستاره»و « ر د امروز»رمری ا ی بودند و روزنامه ها ی املال 
اختیارات  اصل دادیم معایب رن و با توضیحاتی که در اول این ه مخاعف «کشور»

ه کلی ومیلیسپو و مضار  ملیات مستشاران رمری ا ی بر خوانندگان روشن شد 
یه ماع و تی را که اقتصاد همو نانه رن ایام یعنی رن روزهای سیاه و پر مش

سران و خ کشور در دست این هی ت بود بخا ر دارند و بهتر از نگارنده به ضرر
 14لس قانون سیزدهم اردیبهشت واقف می باشند و تصدیت می کنند که  مل مج

 در اع اء قانون مزبور تا چه حد مؤلر و مفید بوده استک 
 

 متن دو مصاحبه مهم
  با یرقای دکتر مصدق و رقای سید ضیاءاعدین  بااکنون متن مصاحبه      

عه ز م اعرا که ا« مرد امروز»راجب به مستشاران رمری ا ی با مخبر روزنامه 
 ن پیرن به سنخ ا ر و سلی ه و در  ین حال روش سیاسی نامبردگان می توا

 ما یم:ن ل می ن 1323روزنامه مزبور مور  دوم اردیبهشت  16برد از شماره 
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 با رقای  دکتر مصدق راجب به مستشاران رمری ا ی مصاحبه

 روز چهارشنبه سا ت هشت صبح مخبر اداره با رقای دکتر مصدق در    
 د:خصوو مستشاران رمری ا ی مصاحبه ای بعمل رورد که  یال  درج می شو

 که از ردنددر سا ت نوزده همان روز رقای دکتر به اداره روزنامه تلفن ک     
ن ر ایدودداری شود و   یده داشتند که چون هنوز اقدام دوعت درج مصاحبه خ

ددک خصوو معلوم نیست بهتر است چند روزی تأمل شود تا قضیه روشن تر گر
ین در ءاعدما از نظر مصاحبه ای هم که با رقای دکتر میلیسپو و رقای سید ضیا

و داین خصوو شدهه خودداری از درج مصاحبه با رقای دکتر مصدق را ن و 
 دواریمامی مصاحبه دیگر دانسته و با مع رت از ایشان به درجش اقدام نمودیم و
 شودکن مل ما که صراا  برای روشن شدن اا ار  امه است مورد ایراد واقب 

 ا اصوال  ایران احتیاج به وجود مستشار دارد یا خیر؟به   یده شم -س
ر خود لیه امور کشوه   یده من ایرانی ها خودشان بخوبی قادر به اداره کب -ج

ند ده اهستند و چنان ه سال ها بل ه قرن ها بی مستشار ممل ت را اداره کر
رن  رد وکمحتاج به  وجود مستشاران نیستند وعی یش مس له است که باید توجه 

 ووست سیاست خارجی کشور استک امروز به  لت تماس مست یمی که با ُدَول د
 ستشارمماعی تحت نظارت و شور  ده ای همجوار و متفت خود داریم اگر امور 

ین ات وعی ا اسباشد که بتواند کامال  بی  راانه راتار نماید خیلی به مورد و بج
عرف و  ا ممستشارها باید از یش دوعتی ملال  رمری ا خواسته شود و دوعت رمری

ن و ر ضامن ا مال رن ها باشد نه هر کس بدون مس وعیت و میل و اراده این
 دکتحمیل شو

 ما با چه  مل این مستشاران مخاعفید؟ش -س
 پو دادهجلس سیزدهم مخاعفم که این اختیارات را به دکتر میلیسمن با  مل م -ج

ا داده ه رن هلت باستک و کاُل  وکیل در توکیل نیستند و نمی توانند اختیاراتی که م
 به دیگری محول نمایندک 

  صودتان چه قسمت اختیارات است؟ م -س
از  1321ربان ماه  21ر ر میلیسپو بوسیله یش قانونی استخدام شده که ددکت -ج

 شترکممجلس گ شته و در رن قانون وزیر دارا ی با دکتر میلیسپو مس وعیت 
گ شته که به موجب رن  1322اردیبهشت  12دارند وعی یش قانون در 

 ک قانون اساسی منااات دارد اتی به دکتر داده شده است که با اختیار
ده اده شدر این اختیارات که برای تنزل قیمت ها و تلبیت بهاء اجناس د    

ن اساسی قانو 16وزراء هیچگونه دخاعت و مس وعیتی ندارند و این مخاعف اصل 
 ارایاست که وزراء را مس ول ا مال شان می داندک در این مدت که دکتر د

ن ها رو  اتی نمودهاختیارات بوده م رر مجلس با وزراء در باب اصالحات م اکر
اا ت و مو  یده و پیشنهادات مجلس را قبول نموده اند وعی رقای دکتر میلیسپ

 ن رده و اقدامات خنلی مانده استک 
م تر هاعبته با این وضب نمی توان وزراء را مس ول دانست و رقای دک     

اب  خرمس وعیتی ندارند و معلوم نیست چه کسی در  دم پیشرات ها و احیانا  
 کاری ها مس ول مجلس است!! 
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 مصاحبه با رقای رقا سید ضیاءاعدین  با با ی

 ا ریا ایران اصوال  احتیاج به مستشار دارد یا خیر؟به   یده شم -س
تی که در تحت تألیر تحوالت اقتصادی و ماعی و صنعتی و زرا  به   یده من -ج

ت اس ستشارانیدر دنیا پیش رمده هر ممل تی در یش حدودی محتاج به وجود م
 که در رشته های مخصوو نه ا   واجد نظریات  لمی باشند بل ه دارای

جا  همه تجربیات  ملی هم بوده باشند می باشدک به   یده من نه ایران بل ه
محتاج است و قصد از وجود این مستشاران خارجی باید تهیه و تدارک 

ان ج به مستشارمتخصو بومی و محلی باشد که تدریجا  ممل ت را از احتیا
و  خارجی مست نی سازد و اگر از چهل سال قبل مستشاران خارجی را مفید

 ی ازموظف به تربیت رجال بومی و محلی کرده بودیم شاید امروز در بسیار
ر دای  رشته ها از  وجود مستشاران خارجی مست نی می شدیم چنانچه تا درجه

 ک گمرک و پست و تلگراف این است ناء حاصل شده است
  یده شما راجب به دکتر میلیسپو و مستشاران رمری ا ی چیست؟  -س
 ا در ضمن ن  ی که در مجلس ایراد کردم اظهار نمودمک رنظریات خود  -ج
نظر  با رن ها صحبت نموده اید از چه« مواا ت»لس به  نوان این ه در مج -س

 است؟
 ی ی است براینبه منفی قضایای اجتما ی را پیش گراتن رسان ترین  رج –ج 

ر دجلب محبوبیت و سلب مس وعیته ع ن  ادت من همیشه این بوده است که 
 یه ومسا ل اجتما ی از قبول مس وعیت شانه خاعی ن نمک وضعیات اعلی ماع
ردم مخواربار محتاج به شر  و توضیح نیست یش تمایلی در نتیجه بیچارگی 

ردم فه مدر  ب ات مختل برای کوتاه کردن یا محدود کردن مستشاران رمری ا ی
از  نمودار بوده و در  ین حال یش دسایس م رضانه برای مصاعح معینه ای

 سیون رف بعضی م امات و ااراد و دسته جاتی بر  لیه دکتر میلیسپو و می
 ی از ری ارمری ا ی در حاعت جنبشک برای من غیر معلوم بود که اگر میسیون رم

هد خوا  ل مربو ه به رن چه صورتی پیدامیان برود وضعیت ماعیه و سایر مسا
کتر دقای رکردک بنابراین معت د بودم قبل از اظهار   یده ق عی می بایست از 

 ونید شمیلیسپو راجب به تمام مسا ل توضیحاتی خواست و اظهارات ایشان را 
از  اهمید تا چه درجه ایشان قاصر یا م صر و یا غیر مس ول هستند و پس

ن بیا ا برای من مم ن خواهد بود که قضاوت ق عی خود رااهمیدن کلیه قضای
صوو ن مخدارم و گمان می کنم در هفته رینده رقای  دکتر میلیسپو در کمیسیو

  دهدکدر مجلس شورای ملی حضور پیدا کند و س واالت نمایندگان را جواب ب
  ا یمن مأیوس نیستم که با تشریش مسا ی بین مجلسین و میسیون رمری    
ن جه ری دکتر نه ا   مسا ل را روشن بل ه موات به حل مش التی که نتیرقا

 رااهیت  امه و تخفیف مش الت اعلی باشد بشویمک 



115 

 

 بعضی م اعب مهم راجب به مسا ل اقتصادی

 چند س وال از دوعت اول سا د
 

بود  واجهممهمترین کاری که در جریان جنگ دوم جهانی ملت ایران با رن       
بر مش الت زندگی می اازود موضوع پول کشور و کاالهای و همه روزه 

 سوم وارداتی بود که متف ین برای راب احتیاجات خود در ایران  بت ماده
 واستند ی خوقرارداد ماعی که از حی) زمان و مبلغ نا محدود بود از دوعت پول م

ی وعات پدوعت هم مجبور بود که به  ور نامحدود اس ناس منتشر و راب احتیاج
 رن ها در داخله کشور ب ندک

از  ارجیانتشار دا م اعتزاید اس ناس از یش  رف و  دم ورود کاالهای خ    
 ه هاد رف دیگر سبب شده بود که نر  زندگی خصوصا  قیمت اجناس خارجی به 

که  وقت برابر قبل از جنگ ترقی کند و برای جلوگیری از  وامل این ترقی هر
ا ود رخمصدق ضمن بیانات یا ب ور س وال نظریات  موقب به دست می رمد دکتر

  اظهار و دوعت را متوجه می نمود که اقدامی برای رسایش مردم ب ندک
ی م  نماینده اول تهران در جلسه بیست و« انتشار اس ناس» راجب به     

ماره شمجلس شورای ملی بیاناتی نمود که از روزنامه ا ال ات  1323خرداد 
 :ن ل می شود 5489

 

 س وال از رقای  نخست وزیر
 

 200که بانش ملی اجازه انتشار  1320ر شهریو 30تا  -رقای دکتر مصدق
سر رنرا کدرصد از پشتوانه  ال و ن ره بود و  37میلیون تومان اس ناس داشت 

 1320درصد جواهرات سل نتی تضمین می کرده از شهریور ماه  60تا میزان 
ملی  ورایو  به لایر احتیاج داشتند مجلس ش که متف ین وارد خاک ایران شدند

شر ناس منتمیلیون تومان دیگر اجازه انتشار داد که کلیه اس  150در سه نوبت 
یرا ن شد زمیلیون تومان رسید و باز در م ابل همان پشتوانه تضمی 350شده به 

ه این بلایر بود و  ال و ن ره پشتوانه  80نر  رسمی عیره  320تا شهریور 
ر  را ندرصد پشتوانه را تضمین می کرد وعی بعد که وزارت دارا ی  37قیمت 
 شتوانهپمان لایر تعیین نمود چون قیمت  ال به پول ایران باال رات باز  ه 140

 میلیون 93درصد اس ناس های منتشر شده را تضمین می کرد و  37الزی 
ی عاده ماع اوق تومان هم اضااه رورد که ر یس کل ماعیه رن را به  نوان  ایدات

 د:خواست از بانش بگیرد و صرف مخارج ممل تی کند و م صودشان  ملی نش
چون اس ناس های منتشر شده کفاف مخارج متف ین را نمی کرد و بانش هم     

مجلس  1321ربان  28بدون اجازه نمی توانست اس ناس منتشر کند در 
د هر قدر متف ین وجه اندوخته اس ناس اجازه  دا شورای ملی به هی ت نظارت 

درصد عیره باشد و این  40درصد  ال و  60بخواهند انتشار دهد و پشتوانه هم 
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قانون بر اساس قراردادهای ماعی بین متف ین و دوعت که تا رن تاریخ به تصویب 
اصل قانون اساسی اجرا می شد  24مجلس نرسیده بود و بر خالف اصل 

تیر  5اد بین ایران و انگلیس است که در تصویب شد و از رن قرارداد ا   قرارد
 به تصویب مجلس رسید و م ررات رن راجب به پشتوانه این است: 1322ماه 
ران درصد وجهی که دوعت انگلیس در م ابل لایر به بانش ملی ای 60     

عت انگلیس دو 11( و بر  بت ماده 10بده ار است باید تبدیل به زر شود بماده 
به  وویل دهد جنوبی تح« اتحادیه ااری ای»یا در « اتاوا»در  مخیر باشد که رنرا

را   شدوعت شاهنشاهی ایران هیچ م دار از ارز تحویل تحت » 12موجب ماده 
ی با رگاناین قرارداد مادامی که جنگ اعلی ادامه دارد به مصرف معامالت باز
ری ا رم ههیچیش از کشورها جز مماعش گروه استرعینگ و کانادا و ایاالت متحد

ه بدوعت شاهنشاهی ایران موجودی های عیره » 13نرساند و بر  بت ماده 
صرف م حساب بستان ار خود را ا   برای پرداخت در مماعش گروه استرعینگ  

 «کندک
 ومیلیون  350ب ور خالصه مبلغ اس ناسی که مجلس خود اجازه داد     

رصد د 60یه رن تا درصد رن  ال و ن ره و ب  37درصد که  60پشتوانه رن 
ب قری جواهرات سل نتی است و رنچه را که هی ت نظارت اندوخته اجازه داده

ارج خدر  میلیون تومان و پشتوانه رن از  ال و ارز صد در صد می باشد و 350
لسه جدر  ایران ودیعه استک این بود خالصه ای از گزارش هی ت نظارت اندوخته

م هگزارش رقای مدیر کل بانش ملی  مجلس شورای ملی و 1323اردیبهشت  3
 از این قرار است:« ا ال ات»روزنامه  5378م ابت شماره 

ار این م د میلیون  ال به نر  بین اعمللی در پشتوانه دارد و 340بانش »     
 43ه میلیون تومان اروش خواهد داشت 720 ال در بازار تهران متجاوز از 

زار   بادر بانش موجود است که به نر میلیون ن ره نیز به قیمت بین اعمللی
 150 ارایدتهران در حدود نود میلیون تومان ارزش دارد و  الوه بر این بانش 
م اب کنین حسمیلیون ارز است و اگر بخواهیم  ال و ن ره را به قیمت بازار تهرا

 1000رای و ارز موجود را به رن اضااه نما یم رویهمراته بانش ملی ایران دا
یاعی رمیلیون موجودی  93تومان پشتوانه می باشد و  الوه بر این میلیون 

ن رابل است که بابت اندوخته در قسمت نشر اس ناس بانش موجود است و در م 
ه تی کاس ناس منتشر شده هفتصد میلیون تومان است و بعالوه جواهرات سل ن
ت م اسبه بانش ملی واگ ار شده جزو پشتوانه اس ناس محسوب می شود که الز

 به این گزارش توضیحاتی داده شودک 
ی دکتر میلیون تومان تفاوت قیمت  ال و ن ره که مورد ت اضای رقا 93     

 ره که نمیلیون  42میلیون  ال و  340میلیسپو بود باید قا دتا  جزو همین 
لیون ه میقیمت  ال و ن ره پشتوانه است باشد مگر این ه بانش معادل نود و س

 سیصد و ن ره غیره از این پشتوانه داشته باشد و اما در خصووتومان  ال 
این  است میلیون تومان قیمت  ال و ن ره که از اس ناس های منتشر شده بیشتر
اته راال باضااه ریا بواس ه تنزل پول ایران بدست رمده یا قیمت  ال و ن ره 

 است؟ ککک
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ال شد و حه بایا ترقی نموددر صورت اخیر باید قیمت  ال و ن ره در تمام دن     
ست و ارده رن ه این ور نیست و بواس ه انتشار زیاد اس ناس پول ایران تنزل ک

 ترقی روزاازون زندگی دعیل صحت این معنا استک 
ی اد ماعراردقاگر  ال و ن ره را به نر  بین اعمللی یعنی عیره را به موجب     

ده نه کم شن است که هست لایر حساب کنیم ارزش پشتوانه هما 128متف ین 
تد می شود پشتوانه را به قیمتی که در بازار داد و س است و نه زیاد وعی اگر

وانه پشت حساب کنیم ب وری ه رقای  مدیر کل بانش حساب نموده اند قیمت  الی
لیون می می 90میلیون به  43میلیون و قیمت ن ره از  720میلیون به  340از 

ت: ر اسبت ماده سیم قرارداد ماعی که از این قرارسد و نظر به این ه بر  
 ران به  ایدوعت شاهنشاهی ایران اقدامات الزمه بعمل خواهد رورد که پول رای»

 ایران ای وقدر کفایت جهت معامالت بازرگانی و ماعی بین گروه استرعینگ از  ر
 «از  رف دیگر در دسترس باشدک

ه بلغ کنیست و تا جنگ هست هر مت اضای متف ین محدود به مبلغ و زمان     
 ی بجا بخواهند می توانند از ما لایر بخواهند در این صورت مم ن است کار

ست برسد که مجموع اس ناس های منتشر شده مساوی به صفر شود و رنوقت ا
سی هم کبه  وکه رقای مدیر کل بانش بفرمایند هزارها میلیون  ال و ن ره داریم 

 چیزی مدیون نیستیمک
ر شود برای ا الع پوشیده نیست که اس ناس وقتی بیش از حد عزوم منتش    

جه نتی وعو این ه پشتوانه رن صد در صد  ال باشد ارزش رن کم می شود و در
ت ر اسخرج ترقی می نماید خصوصا  این ه رن قسمت پشتوانه که در خارج کشو

ده ردم داه ماشد بو به موجب قرارداد ماعی در اختیار ما نیست که هر وقت الزم ب
ین شود و اس ناس  جمعی روری شود و  الجی که به نظر بعضی ها رسیده ا

د نماین ااسداست که بوسیله وضب ماعیات رن ها را از مردم بگیرند و داب ااسد ب
ه شر  هم بو ا   پشتوان هر می تواند برای مماعش گروه استرعینگ ب ار برد رن

ال به ش کاو م ررات جنگی رن ها را از ارو این ه رن ها خود در مضی ه نباشند
قتی ست وخارج منب ننماید و شش ماه بعد از جنگ هم که ان ضای مو د پیمان ا

 یگریدمی توان پشتوانه را گرات که به ما ترحم کنند و نخواهند تحمیالت 
 :است بنمایند زیرا بر  بت اصل چهارم پیمان و ضمیمه رن که از این قرار

مخصوصی منع د خواهد شد مابین دوعت متحده و دوعت  قرارداد»     
گری ت دیشاهنشاهی ایران که معین خواهد کرد که بعد از جنگ ابنیه و اصالحا

ی اهنشاهشوعت که ُدَول متحده در خاک ایران انجام داده باشند به چه شرای  به د
سیر ین تفکه ضمیمه پیمان این قسمت از اصل چهارم را چن« ایران واگ ار شودک

ضمن مسلم است که این پیمان مت 4راجب به ن ره دویم از اصل » می کند: 
 ُدَول ا کهشرای ی نیست که مستلزم رن باشد که دوعت ایران مخارج و  ملیاتی ر
ران ی ایمتحده برای م اصد نظامی خود انجام داده باشند و برای حوا   ضرور

 «ضرورت نداشته باشد  هده دارد شودک
*** 
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 1323اد ز ایراد ن ت م کور در اوقه بانش ملی ایران در سی ام خردپس ا    
 ل می ن 7465شماره « ایران»نامه ای منتشر نمود که رنرا نیز از روزنامه 

 نما یم:
 

 نامه بانش ملی ایران
 1323خرداد  21تر مصدق در جلسه ی شنبه چون رقای دک -روزنامه ایران    

ب به از رقای نخست وزیر اظهاراتی راجمجلس شورای ملی تحت  نوان س وال 
این  ی دروضب اس ناس های منتشره ارمودند بانش ملی ایران الزم دید توضیحات

 باب داده شودک
گرم  825/216/772/22که در م ابل رن  لایر بود 000ه000ه800ه1  -1

 38/001/778/487/1لایر و  487ه990ه310 الی خاعو به ارزش قانونی 
لایر یعنی جمعا    667ه366ه359ه ارزش قانونی گرم ن ره خاعو ب

ی اس ناس های منتشره م درصد 24/37لایر  ال و ن ره که  154ه357ه670
واهرات درصد بوسیله ج 60شد پشتوانه الزی موجود بود و کسری رن تا میزان 

 سل نتی تضمین شده بودک 
 ر ر 29 لایر نبوده بل ه از تاریخ 80نر  رسمی عیره  1320ر شهریور د -2

ش گواهی ارو»ببعد که  1317لایر تلبیت شده بودک از سال  67در  1318
ده نمای برقرار گردید تنها دوعت می توانست به نر  رسمی ارز خریداری« ارز

مایند یل نکلیه خریداران دیگر می بایستی برای تهیه ارز گواهی اروش ارز تحص
 تمام می لایر 180در حدود  و به این ترتیب نر  عیره برای رن ها ب ور متوس 

 شدک  
 داشتک ن ره در رن تاریخ نر  عیره هیچگونه تألیری در ارزش قانون  ال و ن    
درصد اس ناس های منتشره نبوده  37پشتوانه الزی  1321ربان  27در  -3

در  ولایر بود  000ه000ه500ه3بل ه جمب کل اس ناس های منتشره باعغ بر 
گرم  الی خاعو در ایران و خارجه و  355/474/129/30م ابل رن 

ه گرم ن ره خاعو موجود بود که این م دار الزات ب 60/182/796/487/1
 درصد اس ناس های منتشر می شدک  02/22نر  قانونی برابر 

که انتشار اس ناس را از وظایف هی ت نظارت  1321ان رب 28قانون  -4
للی ن اعمن ره بر اساس نر  بیاندوخته اس ناس قرارداد م رر داشت که  ال و 

رم به گلایر هر  656ه13ارزیابی شودک در اجرای قانون مزبوره نر   ال از 
لایر  408ه0لایر هر گرم استاندارد به  223ه0لایر و نر  ن ره از  481ه36

و کسر  درصد رسید 16ه50ترقی داده شد و در نتیجه نسبت پشتوانه به میزان 
اصل از ححل جواهرات سل نتی تأمین گردیده تفاوت درصد از م 60رن تا میزان 

 1322ال ستجدید ارزیابی در رن تاریخ و همچنین تفاوت های دیگری که تا رخر 
ر از تبدیل ارز به  ال و تفاوت خرید و اروش ارز حاصل گردید باعغ ب

ران لایر می گردد که در قسمت نشر اس ناس بانش ملی ای 65ه084ه745ه931
 زارتخته نگاهداری شده و این مبلغ هیچگاه مورد م اعبه وبه  نوان اندو

 دارا ی یا ر یس کل دارا ی نبوده استک 
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در  گرم رن 071ه126ه445ه29ه تماما  در خارجه نبوده بل ه  الی پشتوان -5
 تهران زیر کلید هی ت نظارت اندوخته اس ناس می باشدک 

ن ره نبوده بل ه لایر اندوخته جزو  ال و  65ه084ه745ه931بلغ  م -6
 مت کر شدیم وجه ن دی است که موجود می باشدک  4ب وری ه در بند 

ردیده ارات رقای مدیر کل بانش که در بعضی روزنامه ها درج گراجب به اظه -7
در  هرانتتوضیح می دهد که ت کر ایشان راجب به ارزش پشتوانه به نر  بازار 

لیه کدر  ده بود وگر نه ب وری هپاسخ پرسشی بود که در این باره از ایشان ش
ا هگزارش های بانش ا م از وضب های پانزده روزه که در غاعب روزنامه 

ود شمنتشر می شود و ترازنامه ساعیانه و گزارش مجمب  مومی مالحظه می 
ور در مزب  ال و ن ره پشتوانه بر اساس نر  قانونیه که مبتنی بر بهای الزات

 ده ارزیابی می شودک بازارهای بین اعمللی می باش
ه این ه مم ن است کار به جا ی برسد که مجموع اس ناس باظهار راجب  -8

 ه درهای منتشر شده مساوی به صفر شود واضح نبودک اگر م صود این است ک
االتر بهم  الر ازدیاد اس ناس و کم بودن کاال مم ن است قیمت ها از س ح اعلی

ل ل تبدیز قابکه صد در صد پشتوانه  ال و اربرود تازه این اظهار راجب به پوعی 
 به  ال دارد صدق نمی کندک 

رعینگ کرده اند پشتوانه را ا   می توان در مماعش گروه است این ه اظهار -9
 اعیمارداد ب ار برود این م لب در مورد  ال صحیح نیست زیرا به موجب قر

گ و وه استرعیندریااتی را مم ن است در مماعش گر ایران و انگلیس  الی 
 کانادا و دوعت های متحده رمری ا مورد استفاده قرار دادک 

 کر تی که برای پول ایران خواسته اند الزم است بار دیگر راجب به نظر -10
ر  ب واعال   داده شود که پول ایران از مح م ترین پول های جهان می باشد و اگر

می د رن نخری وجه مربو  به قوهنامحدود قابل تبدیل به کاال نیست این ن ته بهیچ
نگ جباشد بل ه بواس ه اش االت و موانعی است که موقتا  بواس ه اوضاع 

 وجود داردک 
 بانش ملی ایران

 

 انجمن پوعی و ماعی متفت

دز برتن وو»که انجمن پوعی و ماعی ملل متفت در  1323در تیر ماه     
د شاعی( تش یل می بی ی از ایاالت متحده کشور رمری ا ی شم« نیوهاسرت

 ایزنردوعت ایران رقایان ابتهاج ر یس بانش ملی و دکتر  لی اکبر داتری 
در  سفارت ایران در واشنگتن و دکتر ت ی نصر نماینده بازرگانی خود را

مرداد  31نیویورک مأمور انجمن مزبور نموده برای جلب توجه دوعت در جلسه 
ز اکه  د نخست وزیر س واعی کرددکتر مصدق ن  ی ایراد نمود و از رقای سا 

 ن ل می شود: 914تا  909صفحه  1313م اکرات مجلس شماره 
 صدق برای جواب س واعی که جنابعاعی در موضوعرقای دکتر م -نایب  ر یس

 پول ایران و انحصارات ارمودید رقای نخست وزیر حاضرندک
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دم  وال نمور بیست و ی م خرداد از جناب رقای نخست وزیر دو سد -دکتر مصدق
 که ت رار می کنم:

رای بکه دوعت به کنفرانس پوعی واشنگتن نماینده می ارستد  در این موقب -1
ه بکه  اصال  پول ایران چه نظر دارند؟ در صورت ام ان مجلس را از دستوری

 نماینده دوعت در کنفرانس می دهند مستحضر نمایندک 
اگر  دید؟ ریا تصور می ارماینارموده ارای ورود کاال به ایران چه ا ری ب -2

تر هم بد این انحصار موقوف شود و تّجار بتوانند کاال وارد کنند وضعیت مردم از
 شود؟
  الجی توانس وال اول از این نظر شده بود که در کنفرانس پوعی واشنگتن ب    

ه کبرای ا اده وضعیت پوعی ایران به حال قبل از جنگ نمودک معلوم شد 
ت عمللی برای موضوع دیگری تش یل شده و جناب رقای نخسکنفرانس بین ا

ون چوزیر گزارش رنرا به  رض  مجلس می رسانند تا  امه مستحضر شوند و 
ا در ود راصال  پول ما بستگی تامی به مسا ل اقتصادی دارد اینجانب س وال خ

ه کارم داع ای بعضی از انحصارها و اصال  پول با هم  رض می کنم و انتظار 
قدام و ا ای نخست وزیر راجب به هر ی ی از رن ها نظریات خود راب ارمایندرق

 نمایند که از محی  حرف خارجه به دایره  مل وارد شودک
ت است ی کنم که  انحصار تمام کاال ی که امروز با دوعچنین تصور م -اول    

 هدخوا  ملی نیست و هر چه این رویه ادامه یابد بر ضرر ممل ت است و روزی
بت به ن بارسید که هر دوعتی از رن شایسته ترده نتواند خساراتی را که از ای

ار تجّ  ملت رسیده است جبران کند من  رض نمی کنم که بواس ه اع ای انحصار
الو خونی می توانند به قدر احتیاج کاال وارد کنند و جامعه را از وضعیت کن

ه قدر ین باز جنگ هم متف  نمایندک زیرا که در موقب جنگ و شاید تا چندی بعد
د و کنن توانا ی خود از حی) توعید و وسایل حمل برای هر کشور سهم معین می
ا مرای از رن نمی شود تجاوز کرد وعی  رض می کنم از رنچه هم که متف ین ب

رد همی واار ممعین نموده اند که متناسب با  ده ساکنین و احتیاجات ما نبود م د
وء ساس ه ترقی کرده استه رن م دار هم که وارد شده بونشد و قیمت ها بسیار 

ا در د چراداره به مردم نرسید و قسمتی از رن ااسد شد و اگر سوء اداره نبو
« ارکسن»و « هانس»و « عمپ»و « رابنسون»ظرف چند ماه چهار نفر که 

 شدند؟!« کاالی خارجی»باشند ی ی پس از دیگری متصدی کار 
سه  ین هاای اصول جیره بندی است مناااتی ندارد به اگر م صود دوعت اجر    

وارد  ّجاررقم از کاالی  مورد احتیاج  مومی از قبیل قند و چای و قماش را ت
کوپن   ابلمکنند و با دستور دوعت و نرخی که معین می شود با سود  ادالنه در 

ر ال دبفروشند و چون تّجار با سرمایه خود کاال وارد می کنند هیچوقت کا
 د و همگردننانبارهای دوعتی نخواهد ماند که هم ااسد شود و مردم از رن منتفب 

مهمی   داربعضی از  م امات مربو ه متف ین این ور قضاوت کنند که در ایران م
ز اکه  از کاال چون مورد استفاده نیست ااسد شده و همین م لب سبب می شود

 سهمیه ما ب اهند!!
ود به هر کسی که داو لب است داده شود و یا به و اما این ه اجازه ور    

شرکت های خاصی که برای این کار تش یل می شوده من تصور می کنم که اگر 
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اجازه بدون قید و شر  به همه کس که داو لب است داده شود نظارت دوعت 
 ملی نمی شود و دوعت نمی تواند رنجا ی را که تخلف شده کشف نماید وعی اگر 

از این سه رقم کاال شرکت های خاصی تش یل شد و رن ها تعهد برای هر یش 
نمودند که م ررات دوعت را در خصوو جیره بندی و قیمت اجرا نمایند کار 
تمرکز پیدا می کند و نظارت دوعت  ملی می شود و شرکت ها نمی توانند بیش 
از سود م رره استفاده کنند و ملل دوره دی تاتوری قسمت مهمی از سرمایه 

 ممل ت در بعضی شرکت ها تمرکز یابدک
 ول تصور می کنم به هر صورتی ه هست باید م دارپبرای اصال   -دوم     

دن م بومهمی اس ناس را از جریان خارج نمودک اگر دعیل  مده ترقی مخارج ک
ت یمود قکاال خارجی است چرا نسبت به چیزها ی که در خود ممل ت توعید می ش

ان یش می توانست قبل از  جنگ با صد توم ه اگر کسی اوق اععاده باال است
ند و یه کاسب بخرد امروز همان اسب را با هزار و پانصد تومان نمی تواند ته

 ومانتهمچنین اگر یش رتس گاو با چهل تومان تهیه می شد امروز با هشتصد 
  تی کهاستک ممل« تورم پول»تهیه نمی شودک ترقی ارزش زندگی بیشتر مربو  

جا ی ب میلیون تومان اس ناس رنرا اداره می کرد کارش  180قبل از جنگ تا 
ی میلیون تومان اس ناس در جریان استه هیچ س نم 700رسیده که امروز 

تومان  میلیون 520تواند بگوید که قشون متف ین ب دری بود که ایجاب نمود 
در « تورم» اس ناس بیشتر در جریان گ ارده شود به   یده من باید پول از این

 رید و برای این کار اعال  دو راه در نظر استک
چون اتح و پیروزی نصیب متف ین و رخر جنگ نزدیش است باید به ما  –( 1

م بدانند ماعی از حی) زمان و مبلغ محدود شود یعنی مرد 3کمش کنند که ماده 
این  نبودن حدودکه متف ین باز چه مبلغ از  ما لایر می خواهند تا نگرانی که از م

ت ه ممل را کماده دارند مرتفب شود و از ب ل این مسا دت نباید مضای ه کنند زی
 قادر نیست بیش از این متضرر شودک

  ر انباررو به تنزل است گ شته از این ه کاال هر چه بیشتر د چون قیمت ها -(2
 تضررمبماند بیشتر ااسد می شود تنزل قیمت هم سبب می شود که دوعت زیاد 

 ودک ش
ز ال ی اه کامی گویند که دوعت از معامله برنجی که نموده چون در م ابل وج    

ز می میلیون تومان متضرر شده است و نی 26قبیل قماش و بلوررالت گراته 
ول د قبگویند که موقب معاملهه شرکت برن  رشت حاضر بوده که معامله را خو

ال در که کا ت از این راه نیستمیلیون هم به دوعت نفب بدهد و ضرر دوع 4کند و 
و از  اندهمموقب معامله زیاد قیمت شده بل ه برای این است که کاال در انبار 

ا ود رارزش رن کم شده است از رقای نخست وزیر انتظار دارم که ا ال ات خ
ا این ه بمیلیون تومان ضرر از چه جهت است و  26بفرمایند تا معلوم شود که 

 ت؟میلیون تومان ضرر اس 26 ور تح ی ا  می گویند کاال اروخته نشده چ
  یده من این است که نگاهداری کاال یش روز هم صال  نیست و هر سا ت     

که رقای نخست وزیر در تصمیم اروش تأخیر کنند و در این باب غفلت نمایند 
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تا کاالی موجود بیش از این ااسد و از  17ایشان مس ول خسارات ممل ت اند
مله خارج نشده و قیمت تنزل ننموده است باید اروخته شود تا  صورت معا

جامعه از استیصال در رید و دوعت هم بیش از این ضرر ن ندک در خاتمه  رض 
می کنم که از اروش کاال هر قدر  اید شود دوعت حت استفاده ندارد و باید از 

رنچه به  بابت قرضی که وزارت دارا ی به بانش ملی دارد حساب شودک و معادل
بانش رسید اس ناس از جریان خارج و جواهرات از پشتوانه اس ناس ح ف 
شود زیرا مع ول نیست که بانش در م ابل اس ناس به کسی جواهر بدهد رنروز 
که بانش بخواهد در م ابل پول جواهر بدهد روزی است که هی ت تصفیه 

جواهرات جزو  جواهرات را بفروشد و قیمت رنرا بین  یان غُرما کنده بودن
پشتوانه سبب می شود که دوعت با این ولی ه از بانش زیاد قرض و بانش را بی 

 ا تبار کندک 
ل کتر مصدق را تهیه کرده ایم وعی چون خیلی مفصجواب رقای د -نخست وزیر

قدری  ن یشاست از م ام ریاست تمنا دارم که رقای معاون پارعمانی بخوانند چو
 حاعم خوب نیستک 

ت می جواب را قرا « دکتر نخعی»ا اجازه مجلس رقای بفرما یدک ب -یسنایب ر 
 ارمایندک ببشر  زیر قرا ت نمودند(

موقب  ر ایند»راجب به س وال اول رقای دکتر مصدق که استعالم ارموده اند     
یران ول اکه دوعت به کنفرانس پوعی واشنگتن نماینده می ارستد برای اصال  پ

 « چه  نظری دارند
نگتن واش  ر نمایندگان محترم را مستحضر می دارد که اساسا  کنفرانس پوعیخا

یده و گرد برای تلبیت نر  بین اعمللی پول کشورها در زمان بعد از جنگ تش یل
اد یشنهی ی از م اصد کنفرانس این بوده است که به دوعت های شرکت کننده پ

ین وق بشورها در صندشود برای تلبیت بهای ارز و حفظ رن جهت مبادعه بین ک
 أسیستاعمللی و همچنین بان ی که برای کمش ماعی به کشورهای شرکت کننده 

 می گردد سهیم و شریش گردندک
رها کشو در این کنفرانس م اکراتی در خصوو تلبیت نر  بین اعمللی پول     

س ع مجلا ال بعمل رمده و اعبته دوعت از نظریات و تدابیر متخ ه در کنفرانس با
ه ببو  ورای  ملی استفاده خواهد کردک وعی مس له اصال  پول ایران که مرش

انش تعدیل نشر اس ناس و تهیه وسایل برای برگشت اس ناس های زا د به ب
 ته وملی می باشد از  مسا ل مهمه است که مورد توجه خاو دوعت قرار گرا

ز بعد ا صلهالااامید است  بت برنامه ها ی که تهیه می شود در رینده مخصوصا  ب
 جنگه اصالحات موردنظر بعمل ریدک 

 

                                                
سفانه این پیشنهاد مفید را دولت ساعد اجرا نکرد و دولت های بعد آنقدر مسامحه نمودند که متأ - 17

از  ی بعداجناس فاسد و یا اهمیتی که زمان جنگ داشت افتاد و قسمت مهمی از این کاالها مدت

 جنگ به ثمن بخس به فروش رفت و زیان مهمی به خزانه کشور وارد گردید.  
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عب گ غااعبته بر رقایان نمایندگان پوشیده نیست که در ظرف مدت این جن   
خود  عادهکشورها ناچار گردیده اند مباعغ هنگفتی اس ناس برای مخارج اوق اع

ینه ه هزمنتشر نمایند و چون امر ورود کاال به این کشورها نیز مختل گردید
ر دادی ندگی ب ور خارق اععاده ترقی نموده و اش االت ماعی و بحران اقتصز

ش یدایپهمه جا بوجود رمده است و هر یش به م تضیات وقت و توجه به  لل و 
گفته د نااین اش االت در راب این بحران کم و بیش چاره جو ی ها ی نموده ان

شت با  دم برگ نماند که در  غاعب کشورهای دیگر  لل ترقی هزینه زندگی
ا  اتخ اس ناس به بانش محدود بوده و تدابیر و تصمیماتی که جهت اصال  رن
ظر ات نشده است مشخو و معین می باشد وعی تنها اجرای این تدابیر و تصمیم

ا را مش ل به این ه با بنیه ماعی ما و ساختمان اقتصادی کشور وات نمی دهد م
 ش االتین ان نظر به تنوع  لل پیدایش ادر موقب جنگ حل نمی کند زیرا در ایرا

ت واا م الج هر یش باید جداگانه که با م تضیات محی  و وسایل اجرا ی رن 
یرا  ه اخداشته باشد بعمل رید و به همین جهت در اساسنامه شورای اقتصادی ک

س و به تصویب هی ت دوعت رسیده است تلبیت ارزش پول و تعدیل نشر اس نا
ورد ید مناس زا د به بانش ملی در رتس کلیه مسا لی که باهمچنین برگشت اس 

ر دبررسی اشخاو بصیر واقب شود قرار گراته است وعی اصال  پول ایران 
ی از ن ی زمان بعد از جنگ به سهوعت انجام خواهد گرات زیرا خوشبختانه ایرا
 عی وع مامماع ی است که بواس ه داشتن ارز و  ال می تواند بعد از جنگ اوضا

 اقتصادی خود را به حال  بیعی قبل از جنگ ا اده دهدک 
ف ین ا متباین ارز و  ال ی که ایران در نتیجه اجرای قرارداد ماعی خود     

 د بهبدست رورده است بهترین وسیله ای برای برگردانیدن اس ناس های زای
 ه درک رتیببانش ملی ایران و در  ین حال تنزل هزینه زندگی می باشد به این ت
ورده ردست بموقعی که ارزی را که در نتیجه اجرای قراردادهای ماعی با متف ین 

واهد ور خایم برای وارد نمودن کاال به اروش می رسانیم بانش ملی ایران مجب
 ن ارزیهما بود ریاعی را که در قبال ارز مزبور دریاات می دارد و پشتوانه رن

 رج کندکبوده است که به اروش رسانده از گردش خا
صرف مرا  با این حال هر قدر بتوانیم در رن موقب بیشتر ارز موجودی خود    

سبت نمان کنیم به همان تناسب از م دار پول در گردش کاسته خواهد شد و به ه
الحظه مابل قکاال وارد کشور خواهد گردید و در نتیجه در هزینه زندگانی ت لیل 

 بوجود خواهد رمدک 
ین منظور محتاج به داشتن برنامه اساسی دقیت است تا بعد از اعبته اجرای ا    

جنگ بتوانیم از این اندوخته برای ایجاد و بس  قوه توعید کشور استفاده نموده 
و ن شه  مران و ربادی ممل ت را  ملی سازیمک بدیهی است الزم  این موضوع 

تدریجی  این است که از حاال در ا ر رن باشیم و با اجرای ن شه های صحیح
اوضاع را  وری تعدیل نما یم که در خاتمه جنگ و دوره ای که تا تلبیت اوضاع 
اقتصادی جهانی در پیش داریم دچار  وارض نشویم و تا رنجا که مم ن است 
بوسیله اتخا  سیاست بان ی و پوعی  اقالنه و سیاست ماعیاتی صحیح ترتیبی 

بدو موجودی های الزی و  دهیم که اوضاع ماعی و اقتصادی کشور بهبودی یا
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ارزی ما که یش لروت ملی است و در نتیجه محرومیت ها ی بدست رمده مصون 
 بماندک 

ور چندی است که برای جلوگیری از ارار سرمایه و خروج ارز از کش     
 اشخاو نظر اقداماتی بعمل رمده است و بعالوه در نظر است که از اکنون با جلب

 عد از جنگ ورود چه نوع کاال ی برای کشوربصیر و م لب معلوم شود ب
 ضروری است که اندوخته ما صرف ورود کاالهای غیر ضروری نگرددک

برای »ند ادر جواب س وال دوم جناب رقای دکتر مصدق که استعالم ارموده      
وف موق ورود کاال به کشور چه ا ری شده و ریا تصور می رود که اگر انحصار

ه  رض ب« ودشکاال وارد کنند وضعیت مردم هم از این بدتر شود و تّجار بتوانند 
 می رساند:

ا ی االهکبه  وری ه خا ر رقایان مستحضر است خرید و حمل کاال مخصوصا      
زاد ها رکه مورد احتیاج  مومی است از قبیل قند و ش ر و چای از سایر کشور

بت ها  این کاالنبوده بواس ه نبودن وسایل ن لیه و سایر اش االت موجودهه 
عبته اسدک رسهیمه ای که قبال  تعیین و مواا ت می شوده به ایران به اروش می 

ا تست که ده انسبت به میزان و م دار رن اخیرا  نیز م اکره و اقداماتی بعمل رم
 رنجا ی که مم ن است بیشتر مسا دت نمایندک 

و  مورد بح)موضوع انحصار در مواقب  ادی غیر از زمان جنگ همواره     
ی استه اختالف بودهک  ده ای رنرا به صال  امور اقتصادی کشور دانسته و د
رجی خا  رزادی کامل تجارت را بهترین وسیله بس  و توسع  بازرگانی داخلی و

ونی و گ کنو ازدیاد لروت کشور تشخیو داده اند و اعبته دوعت اعلی هم اگر جن
اب ر نارگانی رزاد را به حال کشواش االت ماعی و اقتصادی موجود نبود باز

  ر وتشخیو می داده عی ن اکنون که سهمیه واردات کشور از قبیل قند و ش
ز قماش و چای که جزو مایحتاج اوعیه و ضروری  موم اهاعی کشور است ا

یه ر کلد رف متف ین ما تعیین و پس از ورود پخش رن باید  بت اصول معموعه 
اال کد موضوع رزاد نمودن کامل تجارت این مماعش با جیره بندی صورت گیر

ین ه ااز  همان ور که جناب رقای دکتر نیز معت دند و متوجه می باشند صرانظر
وات  نیز انظر دوعت های اروشنده این کاالهمنظور را تأمین نمی کند بل ه با 

ه در  ابلنمی دهد و از همین ن  ه نظر دوعت اخیرا  ضمن  ر  و پیشنهادات مت
ود سهمیه کاالهای وارداتی پیشنهاد نموده است که مواا ت حاصل شخصوو 

سیله ن بوکاالها ی که ورود و استفاده رن ها به دوعت اختصاو داده شده بتوا
 سما  بنگاه ها ی که در تحت نظر دوعت تش یل می شوند و دوعت رن ها را ر

 معرای می کند وارد شودک
دکتر مصدق را تأمین می کند و در نتیجه این پیشنهاد کامال  منظور جناب رقای    

اجرای رن بازرگانان خواهند توانست سرمایه خود را با ر ایت شرای  و م ررات 
مربو ه ب ار بیندازندک موضوع قابل توجه این است که از انحصار و جیره بندی 
این کاالها نفعی  اید دوعت نمی شود و انجام این ترتیب در کلیه مماعش به 

مین رااه و رسایش اهاعی بوده و می باشد زیرا در چنین موقعی که کلیه منظور تأ
وسا   حمل و ن ل و کارخانجات در دست دوعت ها است دوعت های متفت حاضر 
نخواهند بود محصول کارخانجات مزبور را با وسا   ن لیه خود حمل نمایند و در 
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واهند به اروش اختیار اشخاو بگ ارند که در هر وقت و به هر قیمتی که بخ
 برسانندک

ی شود ل نمامروز این کاالها به منظور تجارت از کشوری به کشور دیگر حم     
سیم بل ه کاالهای مزبور بین مماعش متفت  بت اصول و م ررات مخصوصی ت 

 ر دادهکشو می گردد و نباید این کاالها که با قیمت نازل اختصاو به اهاعی یش
سایل ان وده معدودی قرار گیردک و بعالوه با ا دمی شود موجب سوء استفاده  

با  واندتن لیه رزاد و همچنین ا دان بازار خرید و اروش رزاد ا   دوعت می 
 قیمت مناسب این کاالها را در دسترس  موم بگ اردک 

وز ا هنمدر خاتمه خا ر محترم رقایان را مستحضر می دارد که در کشور      
سایر  ه درکر بازار رزاد نیز رسما  معامله می شود کاالهای مورد جیره بندی د

 وندی بمماعش بی ساب ه می باشد با انتظاری که دوعت در اصال  امور جیره 
 پخش کاال دارد امید است بزودی راب هرگونه نگرانی بعمل ریدک

 
*** 

 
 ه جواباگاننسبت به م اعبی که جناب رقای دکتر مصدق  الوه ارموده اند جد    

 ی شود: رض م
مبلغ  ومان زدر مورد ماده سه قرارداد ماعی که پیشنهاد می نمایند از حی)     

دتی محدود شود تصدیت می ارما ید که چون خاتمه جنگ نزدیش می باشد و م
تر در ی دکاست که مخارج متف ین در ایران ت لیل کلی یااته است نظر جناب رقا

  ال عیره های مورد نظر به این باب تأمین و مخصوصا  با تبدیل صدی شصت
 بهیچوجه جای نگرانی باقی نمی ماندک 

جناب رقای دکتر راجب به توقف کاالها در انبار که باعنتیجه منجر به اساد رن     
ها می گردد نیز اشاره ارمودند برای استحضار خا ر ایشان  رض می کنم که 

دسترس  موم بگ ارند  مدتی است دستور داده شده کاالها را از انبار خارج و در
و در نتیجه اقداماتی هم در خارج کردن کاالها از انبارها بعمل رمده است وعی 
نسبت به توقف کاالها ی از قبیل قماش و بلوررالت که با برن  معاوضه گردیده و 
در نتیجه مبلغ معتنابهی ضرر متوجه دوعت شده است در چندی قبل شرحی در 

نوشته شده که موضوع را رسیدگی و چگونگی این خصوو به وزارت دارا ی 
امر را گزارش دهندک اعبته پس از ا الم نتیجه اقدامی که الزم است بعمل خواهد 
رمدک این ه ارموده اند از اروش کاال هر مبل ی  اید شود دوعت حت استفاده 
 نداشته و باید بابت قروضی که وزارت دارا ی به بانش ملی دارد حساب شود و

از جریان خارج گردد توضیح می دهد که  نچه به بانش رسید اس ناسمعادل ر
کاالی موجود در کشور که متعلت به دوعت می باشد بر دو نوع است: ی ی 
کاالها ی که وزارت دارا ی برای توزیب بین اهاعی وارد نموده و دیگری کاال ی 
 که محصول کارخانجات داخلی کشور می باشدک وجوه حاصله از اروش این
کاالها رنچه مربو  به کارهای خارجی است باید مجددا  صرف خرید کاالهای 
مورد نیاز گردد و در مورد کاالها ی که محصول کارخانجات داخلی است وجوه 
حاصله باید به مصرف خرید مواد اوعیه و هزینه کارخانجات برسد و ب وری ه 
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انه دوعت نمی شود تا قبال   رض شد از این نوع معامالت معموال  نفعی  اید خز
بتوان از این باب قروض بانش ملی ایران را پرداخت تا اس ناس های مربو ه 
از گردش خارج گرددک ضمنا   الوه می نماید که دوعت مصمم است به هیچوجه 
قرضه تازه این نماید و نسبت به پرداخت قروض گ شته ب وری ه مالحظه 

ی در قسمت هزینه برای استهالک ارموده اند در بودجه کشور همه ساعه مبل 
 تدریجی پیش بینی شده استک 

 ف حناس این ه اشاره ارموده اند که بهتر است جواهرات از پشتوانه اس     
ا ات رشود زیرا روزی خواهد رمد که هی ت تصفیه مجبور خواهد شد که جواهر

ند ک رماغبه اروش رسانده و قیمت رن را بین دیانی که اس ناس در دست دارند 
ول ایران پشتوانه پ 16/50اعبته خا ر  نماینده محترم مستحضر است که اعال  

تی تأمین درصد از محل جواهرات سل ن 60الزات قیمتی و ا   کسر رن تا میزان 
ود که ور شگردیده و به این ترتیب هیچگاه نباید تصور نمود که روزی بانش مجب

صال  قانون قانون ا 10ه  بت ماده جواهرات خود را بین دیان غرما کند و بعالو
ده است به بانش ملی اجازه داده ش 1310واحد و م یاس پول مصوب اسفند ماه 

ی وددارتا ا اده اوضاع  ادی اقتصادی از تأدیه مس وک و یا شمش  ال خ»که 
 ده شدهلی داو در قانون دیگری همین اجازه نیز در مورد ن ره به بانش م« نماید

ه چگونچنین تصمیمی برای الزات قیمتی گراته شده جای هی است در صورتی که
 نگرانی برای جواهرات که پشتوانه اس ناس است باقی نخواهد ماندک 

 قای دکتر مصدق ارمایشی دارید؟ر -نایب ر یس
 دارمکنخیر  رضی  -دکتر مصدق

 

 پیشنهاد برای جلوگیری از زیان خزانه کشور
در  مردم ایران بواس ه کمبود غلهیعنی سال مخوای که  1323در سال     

ه دریب قبدترین وضعی به حیات پر مش ت خود ادامه می دادند م امات متف ین 
های بوعت دهزار تُن غله از دوعت ایران خریداری و از مرز خارج نمودنده چون 

ین ت متف  امامخرید مازاد گندم را به  ماع ین هر تُنی سه هزار لایر می پرداخت 
ر دنند دم تحویلی را می خواستند به همان مبلغ با دوعت حساب کهم قیمت گن

ا صده صورتی که دوعت برای خرید و جمب روری مازاد گندم دستگاهی داشت که
 تجاوز  همهزار تومان خرج رن می شد بنابراین قیمت گندم از تُنی ششهزار لایر

کتر د 1323مرداد  31می کردک برای جلوگیری از زیان خزانه دوعت در جلسه 
ود شمی  مصدق پیشنهاد نمود که قیمت غله که از مازاد ماع ین تحویل متف ین

 دو برابر قیمتی باشد که دوعت به ماع ین می پردازدک 
ورد مجلس این پیشنهاد با وجود مخاعفت وزیر دارا ی و ی ی از متوعیان م    

ات وضیحو تتصویب و تأیید اکلریت نمایندگان قرار گراتک اینش متن پیشنهاد 
ه  313ره نماینده اول تهران و جواب وزیر دارا ی از مجله م اکرات مجلس شما

 ن ل می شود: 1323مرداد  21مور   933تا  519صفحه 
 یشنهاد رقای دکتر مصدق به  رض مجلس می رسدکپ -نایب ر یس
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 بپیشنهاد رقای دکتر مصدق بشر   یل قرا ت گردید(:
 عت پیشنهاد می نمایم:دو 2ماده  یل را به جای ماده 

ود دو که از مازاد ماع ین به متف ین تحویل داده می ش قیمت غله ای -2ماده     
 برابر قیمتی است که در هر محل دوعت به ماع ین می پردازدک 

قبل از این ه در توضیح پیشنهاد وارد شوم الزم می دانم  -دکتر  مصدق    
ن نیست ما از رن دوعت یش مستشار در ایرا« میسیون» رض کنم که از رمری ا 

و  ده ای مستخدم استخدام نموده ایم و اگر من و همو نانم از رن ها انت ادی 
کنیم انت اد ما در رواب  بین اعمللی ایران و رمری ا بالالر استک من ی ین دارم که 
ملت رمری ا حاضر نیست ی ی از ااراد رن ملت مستخدم و ح وق بگیر این ملت 

هیچوقت داا ی که دوعت رمری ا در سال ا ما این ور راتار کند ملت ایران باشد و ب
از او نمود اراموش نمی کند و همیشه خود را به کمش و مسا دت رن ملت  1919

و خانم محترمشان در جامعه « دریفوس»و محبوبیتی که جناب  مستظهر می داند
ملت ایران نسبت به  ایرانی داشتند حاکی از احساسات پاک و بی رالیشی است که

ملت رمری ا دارد و بیش از  این الزم نیست که من همو نان خود را معرای کنم 
و راجب به پیشنهاد  رض می کنم که بین مستخدمین رمری ا ی و من راب ه 

من در خصوصی و ساب ه بدی نیست که نسبت به رنان بخواهم ا مال غرض کنمک 

ک ظر انجام وظیفه و خیر این ممل ت بوده استاین مجلس هر وقت  رضی نموده ام از ن
همه می دانند که کشور ما هیچوقت احتیاج به گراتن مازاد نداشت و چون 
محصول ا راف تهران کفاف مصرف اهل شهر را نمی نمود دوعت با تش یل 

از ن ا  دور و نزدیش گندم می خرید و رن را برای مصرف « تلبیت غله»اداره 
کز می کرد و وصول مازاد به صورت اعلی که گاه به این نان تهران حمل به مر

 نوان که کشور باید ملل سایر مماعش جیره بندی شود و گاه به  نوان این ه 
ماع ین بی انصاف جنس را احت ار می کنند و مردم ناتوان را از پا در می رورند 

نموده که تصمیمی بوده که بعد از ورود متف ین اتخا  شده است زیرا تجربه لابت 
جیره بندی اعال   ملی نیست و گندم هم چیزی نیست که محت ر بتوان رن را 
برای  مدت نامحدودی حفظ کنده گندم و یا ررد در ظرف یش سال مصرف می 
شود و اروش کاالهای انحصاری ا م از غله و ررد و قند و چای و قماش در 

لابت می کندک من از بازار رزاد که دکتر از رن جلوگیری ن رد  رایض من را 
 1322دکتر میلیسپو هشت ا ره س واله که ی ی از رن ها راجب به مازاد سال 

استه نموده ام و به هیچیش جوابی نداده معلوم شد که امتناع دکتر از دخاعت 
دوعت در امور اقتصادی برای این نیست که امضای وزیر دارا ی در مراسالت 

می خواهد از  تصمیمات او کسی م لب سبب تأخیر کار می شود بل ه دکتر  
نشود و هرچه می کند در پرده باشد و مستور بماند و اگر به من جوابی نمی داد 
می توانست توضیحاتی به هی ت دوعت و یا توس  وزیر دارا ی به مجلس و یا 
بوسیله مصاحبه در روزنامه ها منتشر کند و خود را از اتهاماتی که به او نسبت 

ک و مبرا نماید اگر به ی ی از س واالت من که راجب به مازاد غله داده شده پا
بود جواب می داد معلوم شد که در سال قبل ا   از این بابت ممل ت  1322سال 

نموده است می گویند که در رن سال متف ین از صد هزار تُن غله  چ در ضرر
هزار تُن غله  350کمتر نبرده اند و گفته های دکتر که در این سال به م دار 
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هزار  تُن رن را هم  50هزار تُن رنرا ماع ین می دهند و  300محتاج است که 
باید از زار ین گراته که ش ر خدای را وصول مازاد از زارع موقوف شده این 

برده باشند باید  1322م لب را لابت می کندک اگر متف ین صد هزار تُن در سال 
پرداخته باشند و نر  رسمی دوعت  میلیون تومان 30به نر  رسمی دوعت 

تناسبی با قیمت سایر کاالها نداشت زیرا قبل از  جنگ یش گاو از قیمت دو 
یش زارع که به حد  1322خروار گندم تجاوز نمی کردک وعی با نر  رسمی سال 

متوس  بیش از چهار خروار محصول ندارد باید قیمت ده خروار گندم را بدهد و 
تومان یش دست عباس  12ه کند اگر قبل از جنگ زارع با برای خود یش گاو تهی
تومان نمی تواند رن را تهیه نمایده گ شته از این ه  120می خرید امروز با 

میلیون داده باشند سی میلیون نداده انده س ته  60متف ین می بایست الاقل به ما 
گر من بزرگی هم به کشاورزی برای این ه نر  غله کم است وارد شده استه ا

پیشنهاد می نمودم که قیمت مازاد ماع ین را زیاد کنند مم ن بود تصور کنند که 
می خواهم حمایت از نوع مالک ب نم وعی انصراف من از این پیشنهاد سبب نمی 
شود که ممل ت از تصمیم دکتره سی میلیون تومان ضرر بردک اگر دکتر بگوید 

گندم سیصد تومان بخرم و سیصد که مصاعح  مومی مرا وادار کرد کهی یش تُن 
تومان هم برای تشخیو مازاد و وصول و حمل و تحویل رن خرج ب نم و رنرا 
به همان قیمت خرید به خباز بدهم ایراد وارد نیست هر کس یش نظری دارد 
ایشان این ور تشخیو داده اند که از  خزانه دوعت در منااب  مومی ممل ت 

ان ضرر ب شد وعی دکتر نمی تواند بگوید که برای هر یش  تُن گندم سیصد توم
مصاعح متف ین چنین ایجاب می کند که با رن ها هم همین ور معامله نما یم ع ا 
وظیفه مجلس شورای ملی است که از معامالت اضراری او جلوگیری کند و نر  
غله که به متف ین داده می شود خود مجلس تعیین نمایدک اگر نمایندگان ملت 

این کار را ب نند از دکتر که اجنبی است چرا باید انتظار داشت؟! اگر نتوانند 
متف ین بتوانند از نرخی که مجلس معین می کند غله را ارزانتر تهیه کنند راه باز 
است و بازار درازه هیچ س نمی تواند از حمل غله بوسیله کامیون های متف ین 

زم دارند تهیه و حمل کنند کما جلوگیری کند بنابراین متف ین می توانند رنچه ال
غیر از معامالتی که با دوعت نمودند در بازار رزاد هم غله  1322این ه در سال 

خریده و حمل نمودند و اگر نتوانستند تهیه کنند اعبته به سراغ دکتر  می رونده 
از مجلس هم راضی می شوند برای این ه نر  مجلس از نر  رزاد هم کمتر 

ض می کنم که قسمت مهمی از تش یالت پر  رض و  ول استک در خاتمه  ر
اداره غله و نان برای حوا   متف ین استک در این صورت انصاف نیست که 
دوعت غله از رن قیمتی هم که برای او تمام  می شود کمتر معامله کند و از بابت 

 مخارج اداری و کرایه حمل متضرر شودک بصحیح است(
  سابت د رقای دکتر مصدق مجددا  قرا ت شود ببشراپیشنه -جمعی از نمایندگان 

 قرا ت شد(
اعبته ا ال اتی که بنده خدمت رقایان  –برقای ابواع اسم اروهر(  -وزیر دارا ی   

 رض می کنم چون منتظر این پیشنهاد رقای دکتر مصدق نبودمه ا ال اتی 
که نخواهد بود که مت ی به یش ارقام معین و مشخصی باشد یش چیزها ی 

مم ن است به  رض رقایان می رسانم: رن اندازه ای که بنده به خا ر دارم 
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متف ین در سنوات گ شته م دار زیادی از حی) اجازه ورود گندم و ررد به ایران 
به موجب رماری که کمیته خاور میانه  1321کمش کردند مخصوصا  در سنه 

چه  1945سال  ای این ه درداده است و چند روز پیش بنده گراتم از بر
هزار تُن گندم و حبوبات به  25به ایران تخصیو می دهند دیدم که  چیزها ی

ایران کمش شده است و این قسمت مهمی بوده است که از قح  و غالی ایران 
جلوگیری کرده است و قسمت ا ظم این ها هم به تهران رمده  1321در سال 

هزار تُن هم دوعت  25 -است و به مصرف  مومی کشور رسیده است برایب
شوروی داده است( اجازه بفرما ید یش قسمت مهم هم دوعت شوروی در همان 
سنه از  گندم ها ی که بوسیله راه رهن حمل شد به کشور ایران کمش کردندک 
همچنین به موجب ا ال اتی که دارم در سنه ماضیه از  برای حمل غالت از ن ا  

و انگلیس کمش های شایانی به ما کرده مختلفه کشور به تهران دوعتین شوروی 
انده چون ما وسیله کاای نداشتیم و رن ها توانستند که یش قسمت های مهمی از 

هم اعبته با توضیحاتی که رقای  1323غالت به ایران بفرستندک راجب به مازاد 
به رقایان نمایندگان داده اند ما هنوز امسال تعهدات خودمان « ر یس کل دارا ی»

ب روری ن رده ایم و از همان مازاد ماضیه داریم نان شهر را تأمین می را جم
کنیمه سی و چند هزار تُن جنس هم که در سیلوی تهران موجود داریم از  همان 
جنس های پارسال است مربو  به  محصول امسال نیست و از این بابت نگرانی 

 3000اخیرا  ما  نیسته حتی متف ین به ما یش کمش های دیگری هم کردند ملال  
تُن جنس در زابل داشتیم که حملش به تهران به صراه ما نبود مبادعه کردیم و 
معادل رن جنس هم در بصره گراتیمک بنده تصور می کنم که ما سراغ نداشته 
باشیم که چیزی به متف ین داده شده باشد تا مشمول این پیشنهاد رقای دکتر باشد 

رمه خوب اعبته در هر تش یالتی یش نواقو و وعی رن چیزی را که ا مینان دا
یش معایبی موجود  است وعی ب ور ق ب می توانم بگویم تا جنس خوراک این 
کشور تأمین نشود به کسی جنس داده نمی شوده زیاد هم هست نگرانی هم 

 نیستک
 قای ملش مدنی مخاعفید با پیشنهاد؟ر -نایب  ر یس
 بلی -ملش مدنی

 بفرما ید -نایب  ر یس
 

بنده از این جهت مخاعفت می کنم که ما تا وقتی که احتیاجات کشور  -ملش مدنی
خودمان تأمین نشود اجازه نمی دهیم که هیچیش از  ُدَول خارجی از دوعت ما 
غله خرید ب ننده مخصوصا  امسال که احتیاج ما محسوس استک چون امسال 

در همه احتیاج دارند باران نیامده است و قسمت های جنوب کرمان و اارس و بنا
که به رن ها جنس داده شود بنده اینجا  رض می کنم ا ال اتی که از سال 
گ شته دارم بنده خودم جزو کمیسیون بودمه ما خودمان هم در جریان کار 
کمیسیون غله و جمب روری بودیمه مجلس هم تماس داشتک همان وری که رقای 

کنم کمیته خاورمیانه جنس به   رض 1321وزیر دارا ی اظهار کردند در سال 
ما دادک م داری هم دوعت شوروی داد که از راه همین بندر شاه به تهران رمد و 
کمش مؤلری هم بوده ما امسال هم جنس نداریم که به رن ها بدهیمک بنده این ه 
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مخاعف کردم برای این است که اگر این پیشنهاد تصویب بشود مفهوم خارجی 
ب نند از این  جنس بدهیم یعنی رن ها جنس تهیه  رن ها اش این است که ما به

جا و حال رن ه ما اجازه نمی دهیم و غیر قانونی است که رن ها از اینجا تهیه 
 جنس ب نند و ببرند بنابراین این پیشنهاد عزومی نداردک 

 قای دکتر ارمایشی دارید بفرما یدکر -نایب ر یس
ه تمام معنی از  کارشان بی ا الع هستند اسم رقای وزیر دارا ی باوال   -دکتر مصدق

و موضو ی که ارمودند جنس از زابل به   وزارت سرشان است وعی رسمی ندارند
هندوستان راته  رض کنم از  محمره به تهران برای ما رمدهه رن کرایه جنس و 
رردی که از محمره به تهران برای ما رمده مبلغ زیادی است که از یش میلیون 

وز می کند کرایه ازش  گراته اند و همین رردی را که باید خودشان از هم تجا
محمره ببرند به هندوستان رن قسمت حمل و کرایه را که از رن کسر ن رده انده 
پس سرکار به قدر بنده از ماعیه ا الع ندارید وزیر ماعیه هستید وعی ا الع 

متف ین جنس ببرندک ندارید چیزی که  رض کردم من ککک رقا من  رض ن ردم که 
حرف های من را به اشتباه دارید در  مجلس جلوه می دهیدک بنده چه وقت 
 رض کردم که متف ین از این ممل ت جنس ببرندک من  رض می کنم که متف ین 
یش م دار جنسی را که ت ریبا  از صد هزار تُن قدری کمتر بوده است یا بیشتر 

از رقای میلیسپو خواستم به من صورت  بوده است از این کشور برده اندک بنده
بدهد و ندادک اعبته این م دار  جنس را پارسال از ماعیه ممل ت ما گراته انده این 
جنس را که رن ها می گیرند باید رقا منصفانه با مار راتار کنند رن ها اگر به ما 
یش مسا دتی در کار  خیره یا در کار  ا انه می کنند این رب ی به معامله 
تجارتی نداردک از معامالت خیریه رن ها کمال تش ر را داریمه همیشه دوعت و 
ملت ایران از همراهی متف ین خود متش ر است وعی مس له معامله رقا غیر از 
این استک من  رض می کنم که شما یش جنسی را از مردم به  نوان مازاد می 

موریتی دارید که مازاد تومان به مردم پول می دهید بعد یش مأ 300گیرید تُنی 
را باید تشخیو بدهنده مازاد را وصول ب ننده مازاد را حمل کنندک به انبار 
مرکزی بیاورند و در انبار  مرکزی به هر کجا که متف ین بخواهند تحویل بگیرند 
برده شوده از برای کرایه به حد متوس  وزارت ماعیه هر تُنی هفتاد تومان 

جنس را که خود دوعت می پردازد از محل تا به دست حساب می کنده کرایه این 
تومان از هر تُنی کرایه می گیرد رنوقت شما یش اداره پر  70متف ین برسد 

دارید که همچو اداره نان و غله ای « نان و غله» رض و  وعی به اسم اداره 
در ایران نداشتیمه اداره غله و نان در  واقب نظر مصاعح متف ین تش یل شده با 
رن بودجه  ریض و  ویله از نظر جنگ و مصاعح تش یل شده استک امروز 
بیش از تُنی سیصد تومان هر یش تُن تمام می شود و به متف ین تحویل می دهید 
سیصد تومانک این معامله مال نصراعدین استک یش کاری  ن نید که در مصاعح 

دم بخریم و برای ممل تی نباشده کی به ما اجازه می دهد که ما ششصد تومان گن
متف ین از راه دوستی سیصد تومان بفروشیمک بنده  رض می کنم که اگر متف ین 
خریدند این پیشنهاد بنده مشرو  به شر  است بنده  رض می کنم به شر  
این ه متف ین خواستند از ما جنس بگیرنده به قیمتی که تمام شده باید از ما 

ب نیم و این ضرر را هم به ملت  بگیرند نه این نصف قیمت را هم ما ضرر
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تحمیل کنیم بصحیح است( ت ریبا  حساب این مس لهه یعنی تفاوت حساب این 
قضیه سی میلیون تومان می شوده اگر خریدند با رن ها این ور حساب کنیده اگر 
هم نخریدند که نخریدند چیزی هم نخریدند و چیزی هم نداده ایمک اگر متف ین با 

می ارما ید نمی توانند از خارج معامله کنند و بخرند ککک یش قوه ای که دارند 
وقتی است که شما حرف می زنید یش وقتی است که از  حرف پا به میدان  مل 
می گ اریده کی است که امروز از کامیون متف ین جنس در رورد؟ مگر پارسال 

مله ن رده اند؟ معا و دوعت گراته اند در بازار رزاد غیر از رنچه که از اداره ماعیه
م دار زیادی هم جنس در بازار رزاد معامله کرده اند و بردند اگر متف ین 
توانستند از تُنی ششصد تومان کمتر بخرنده شما می توانید مازاد را وصول کنیده 
شما وقتی که مازاد خودتان را وصول کردید دیگر چه کار دارید که  متف ین می 

زادتان را با کمش نظم و ترتیب وصول کنید بعد خرند یا می برنده شما باید ما
متف ین در بازار رزاد اگر هر یش تُن سیصد تومان خریدند بسیار خوبه اگر تُنی 
سیصد نتوانستند تهیه کنند می ریند خدمت شما و می گویند رقا ما از شما این 
جنس را ششصد تومان می خریمه پس بنده این  رض را کردمه  رض ن ردم 

ین جنس ببرند یا نبرند بنده گفتم این جنسی که می خرید با مواا ت دوعت که متف 
 و ملت باشد حاال می خواهید ب نید می خواهید ن نیدک 

ر ند باکلا پیشنهاد رقای دکتر مصدق مواا ند قیام نمایبرقایانی که  -نایب ر یس
 برخاستند( تصویب شدک

 
 

 

 رد ا تبارنامه

 ه اول تبریزرقای حاج رحیم رقاخو ی نمایند

ج رحیم ا تبارنامه رقای حا 14مجلس  1323تیر ماه  12در جلسه مورخه      
 مایندهده نرقای خو ی نماینده اول تبریز م ر  و پس از مخاعفت رقای شریعت زا

 بابل مورد رتی واقب شدک   
نفر بودند و چون پیشنهاد رتی مخفی  99در رن جلسه  ده نمایندگان حاضر    

مهره سیاه  48مهره سفید بمواات( و  48بوده بعد از اخ  رراء داده شده 
بمخاعف( شماره شد و سه نفر هم بواس ه امتناع رتی نداده بودند ع ا ا تبارنامه  
تصویب نگردیدک   یده اکلریت نمایندگان این بود که ا تبارنامه رد شده است 

می دانست زیرا « بالت لیف»وعی   یده دکتر مصدق برخالف اکلریت بود رنرا 
قمری بدین قرار  1329 بت اصل هفتم قانون اساسی که در شانزدهم لور 

مراد از  بارت رخر ماده هفتم قانون اساسی اکلریت رراء وقتی »تفسیر شده: 
حاصل می شود که بیش از نصف حضار رتی بدهند این است که رد یا قبول 

ضار به رد یا قبول م لب م ر  شده وقتی حاصل می گردد که بیش از نصف ح
ا تبارنامه رد نشده و  ده رتی دهندگان ملبت و منفی « رن م لب رتی بدهندک
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نمایندگان اکلریت به مساوی بودند و می بایست مجددا  مورد رتی واقب شود وعی 

ا تراض دکتر را مورد توجه قرار  که صال  ممل ت نبود« مالحظات سیاسی»بعضی 
اینش ن  ی  18ه نماینده اول تبریز را مردود دانستندندادند و باعنتیجه ا تبارنام

ه 5510شماره « ا ال ات»که دکتر مصدق در این باب نموده از روزنامه 
 در صفحه بعد ن ل می کنیم: 1323پانزدهم تیر ماه 

ت دارم که ب ور کلی راجب به دو موضوع اس بنده  رایضی -رقای دکتر مصدق
ل است که نظریه خود را م ابت اصی ی در خصوو ا تبارنامه رقای خو ی 

 ی ازهفتم قانون اساسی باید به  رض رقایان برسانم بدر این موقب  ده ا
تند نمایندگان که مخاعف بودند همهمه نمودند وعی دسته دیگر اظهار داش

و ه شخببفرما ید( بنده  رایضی را که در مورد رقای خو ی می نمایم مربو  
رادت است که  مری است به ر ربایجانی ها اایشان نیست بل ه از این جهت 

 ن ان ودارم زیرا این مردمان پاک واجد تمام صفات خوبند بصحیح است( مردم
ه کرد پرسته مردمان درست و مردمان م تصدی هستند و به هر کاری که اقدام

 س اند پیشرات نموده انده در اقتصادات به درجه ای رسیده اند که هیچ
قای بنده ب ور کلی داخل جریان انتخابات و شخصیت رحریفشان نشده استک 

 خو ی نمی شوم همین قدر ب ور خالصه  رض می کنم که اصل هفتم قانون
در  اساسی و تفسیر رن در مورد رقای خو ی درست انجام نشده استک اعبته

د مجلس ساب ه ای وجود دارد که همان  ور که رقای دکتر  اهری ارمودن
به  محسوب می شوند وعی این در موردی است که رتی ممتنعین جزو مخاعفین

وسیله تی بقیام و قعود گراته شده باشده نه بوسیله مهره زیرا در موقعی که ر
ین اقیام و قعود گراته می شود تشخیو این ه ممتنب کیست دشوار است به 
 ی باجهت ممتنعین را جزو مخاعفین محسوب می نمایند وعی در موقب اخ  رت

رن  مهره سفید  المت مواات و مهره سیاه  المت مخاعف است پس مهره چون
است(  صحیحبهای که مهره ندادند نفیا  و الباتا   ملی از رن ها سر نزده است 

از  دور بنابراین محسوب ساختن رن ها در جزو کسانی که مهره سیاه داده اند
صوو انصاف و  داعت استک سپس مواد هفتم و نهم قانون اساسی را در خ

کنم  ض میچگونگی اخ  رتی قرا ت نموده و اضااه کردند م اعبی را که بنده  ر
ید نظر شخو خودم است و می خواستم مت کر بشوم که مجلس شورای ملی نبا

دید ه تجکاری بر خالف اصول ب ند و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گرات
ه کنده این است شود برقای ناصر قلی اردالن پس نظر رقا چیست؟( نظر ب

 ک شود ا تبارنامه ایشان رد نشده و باید یش مرتبه دیگر به رن رتی گراته

                                                
عتبارنامه خوئی اعتبارنامه آقایان دری )نماینده درجز( پیشه وری )نماینده دوم سوای ا 14در مجلس  - 18

اینده ی )نمتبریز( مردود گردید. اعتبارنامه آقایان حبیب اهلل محیط )نماینده سقز( مراد ریگ

غر لی اصبلوچستان( اساساً مطرح نشد و شعبه مأمور رسیدگی به انتخابات تهران بجای آقای ع
قای ود، آبز استعفای آقای مؤتمن الملک از تهران دوازدهمین وکیل شناخته شده حکمت که بعد ا

تخاب و جز انحسین تهرانی را نماینده شناخت و مجلس هم تصویب کرد. آقای دری نیز مجدداً از در

 مجلس هم اعتبارنامه اش را تصویب نمود.
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 کابینه دوم سا د

( و 1322که بعد از ااتتا  مجلس چهارده باسفند « سا د»کابینه اول     
دون باستعفای کابینه سهیلی تش یل شده بوده پس از مدت شش ماه صرف وقت 

 کک کز مواد برنامه رن  ملی شود ساق  گردید این ه کوچ ترین ماده ای ا
با هم  19میهن –اتحاد ملی  –پس از چند روز بحران اراکسیون های رزادی     

باز به خود رقای سا د اظهار تمایل  1323متحد شدند و در پنجم شهریور 
نمودند و نخست وزیره دوعت خود را در نهم شهریور به پیشگاه سل نت و 

به مجلس شورای ملی معرای نمود و هنگام بح) در  1323پانزده شهریور 
برنامه دکتر مصدق ن ت جاعب  یل راه که از مجله م اکرات مجلس شماره 

ن ل می شوده  1052تا  1041صفحه  1323شهریور  20ه مور  1318
 ایراد کرد:

 
 دو   یده مختلف

 دو سککک راجب به تمایلی که نسبت به رقای نخست وزیر اظهار شده در مجل
ه کیهن م  یده است: گروهی معت دند که اراکسیون های رزادی و اتحاد ملی و 
ی ی ل ح اکلریت را تش یل می دهند و به ایشان اظهار تمایل نموده اند تمای

 ظهارامجلس است و گروه دیگر می گویند که چون اراکسیون ها باتفاق رراء 
دد اه  نداده اند هرگ تمایل ننموده و در هر اراکسیون جمعی به ایشان رتی

ان مخاعفین از مجموع ا ضاء سه اراکسیون کسر شود اکلریت مجلس به ایش
 ش یل وتگان تمایل نداشته است و باید  بت ساب ه جلسه ای مرکب از تمام نمایند

صوب تمایل مجلس معلوم شود چنانچه حا ز اکلریت شدند به نخست وزیری من
 ویندگی کنند و حتی بعضی این ور می شوند و وزرای خود را به  مجلس معرا

تل ی  نونیکه هر  ملی که از این دوعت صادر شود اگر برنامه او تصویب نشد قا
ر عش هنخواهد شدک ی ی از نمایندگان منفرد اظهار نمودند که در سایر مما
در  مایلاراکسیونی   یده خود را اظهار می کند و ا ضای مجلس برای اظهار ت

 م: وند که الزم می دانم در این باب توضیحاتی  رض کنیش جا جمب نمی ش
ضوع ندارد هر یش از در مماع ی که احزاب بزرگ هست اظهار تمایل مو    

که در انتخابات حا ز اکلریت شد دوعت از رن حزب تش یل می احزاب سیاسی 
شود و رنجا ی که احزاب بزرگ نیست احزاب کوچش برای تش یل اکلریت اتحاد 

و اعبته هر اراکسیون نظریات حزب خود را اظهار می کند و اراکسیون می کنند 
هم اکلریت و اقلیت ندارد در این صورت اخ  رتی در مجلس مورد ندارد وعی در 

                                                
سه ای که مرکب از تمام نمایندگان این اظهار تمایل بر خالف معمول و سابقه به عمل آمد زیرا جل - 19

ا معلوم دند تباشد تشکیل نشده بود و سه فراکسیون مذکور در متن باتفاق آراء اظهار تمایل ننمو

له  طالبی بررکز مشود که آقای ساعد اکثریت دارد یا نه. در مورد ا ین جریان اکثریت روزنامه های م

 فنظر می کنیم.  دکتر مصدق نوشتند که از درج آن ها در اینجا صر
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این مجلس که انتخاب نمایندگان  موما  حزبی نیست و باید اارادی رتی بدهند 
 قضیه ارق می کند:

رن ها  ن ها نیستند و منفردند و بایدده زیادی از نمایندگان  ضو اراکسیو  -1
شوند  م میهم رتی بدهند و اگر ندهند گ شته از این ه از حت قانونی خود محرو

د توانبمم ن هست  ده رراء اراکسیون ها به نخست وزیر رن در نباشد که او 
 بات ای رن رراء قبول مس وعیت کندک

از  وبا هم رتی ندهند ون منفردین می خواهند که رتیشان مخفی باشد اگر چ -2
 هم می ا راههر کدام جداگانه رتی گراته شود نظریه رن ها تأمین نمی شود و رن 

 توان مجبور کرد که با هم رتی بدهندک
راکسیون با نخست وزیر دالعت نمی کند که تمام ا ضاء مواا ت هر ا -3

ون ها یاکساراکسیون با او مواات باشند و تا  دد مخاعفین از مجموع ا ضای ار
 گان ازایندکسر نشود تمایل ح ی ی معلوم نمی شوده پس بهتر رن است که تمام نم
لس ت مجا ضاء اراکسیون ها و منفردین همه در ی جا رتی بدهند تا در اکلری

ند ری کاظهار تردید نشود و رنجا ی هم که هیچ س نمی تواند از حضور خوددا
ساسی ون اارهای مجلس را با قانجلسه مجلس است بنابراین تا حد ام ان باید ک

سمیت رقانون اساسی راجب به  34و  7و نظامنامه ت بیت کرد و گفت که اصل 
اء ا ض یااتن جلسات شامل این جلسه هم می شود و باید هر کجا که سه چهارم
پیدا  ظایرحضور پیدا کنند رتی گرات تا اختالااتی که اخیرا  روی داده است ن

 ن ندک 
 

 ز اظهار تمایلمنظور اساسی ا
 از اظهار نظر تمایل دو چیز مّد نظر است:

ل را به سمت نخست وزیری منصوب کرد و مجلس او را قبو اگر شاه کسی -اول
 ن رد ایجاد مش الت نشودک

جلس ت جلوگیری شود زیرا عزوم ندارد کسی که مورد توجه ماز اتالف وق -دوم
و  مایدنی قبول کار د وت نیست اشخاصی را دور خود جمب کند و رن ها را برا

ات بعد مجلس با دوعت مواا ت ن نده پس مجلس غیر از اظهار تمایل نظری
کال رف و دیگری نباید ال مال کند و تنظیم اهرست اسامی نامزدهای وزارت از 
 28ل ف اصبرای این ه نخست وزیر و وزراء را از بین رن ها تعیین کند بر خال

 وید:متمم قانون اساسی است که می گ
ف مخاع و همچنین« قواء لالله همیشه از ی دیگر منفصل و ممتاز خواهد بود»

 ی تنها وزراء  الوه بر این ه به»اصل شصت و ی مه زیرا بر  بت اصل مزبور 
 مورهامس ول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هی ت اتفاق نیز در کلیات 

 «کم ابل مجلس مس ول و ضامن ال مال ی دیگرند
ت قتی که رقای نخست وزیر مجبور شود وزرای خود را از بین اهرسو    

 ار دادء قراسامی نمایندگان مجلس انتخاب کند چ ور می توان او را مس ول وزرا
ن راکسیوکه در موضوع تمایل اا ا« اتحاد ملی»و به همین جهات هم اراکسیون 

ردم مکرد  ا تالف داشت از تنظیم اهرست اسامی خودداری« رزادی»و « میهن»
 انتظار دارند که در این دوره دست  خاو و مست لی
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 بدر این موقب رقای دکتر مصدق قدری رب خواست(
 یش واقعه کوچش

 قا ماه رمضان استک ر -یش نفر از نمایندگان
 قایان می دانند بنده مریض هستمکر -دکتر مصدق

ظاهر ی است تظاهر نباید کرده ممل ته ممل ت اسالمت -سید ضیاءاعدین  با با ی
 ش اعی  ندارد مریض هستند(ا –نباید کرد بجمعی از  نمایندگان 

 نیدک شما تظاهر می ک« ای سید ضیاءاعدینخ اب به رق» -یش نفر از نمایندگان
ریضم و ه مع رت می خواهم من اهل تظاهر نیستمه منم مککک رقا بند -دکتر مصدق 

ال وزه نمی گیرم با حبیست سال استه سی سال است بر حسب دستور  بیب ر
ت مرض اگر کسی روزه بگیرد چون ضرر داد بر خالف قانون استک اعضرورا

ان ماشاچیبکف زدن و ابراز احساسات ت« کک همهمه نمایندگان»تبیح اعمحظورات 
 زنگ ممتد ر یس( –

 هر رقاینفس داده می شود بدر این موقب پن  دقی ه بعد از ظچند دقی ه ت -ر یس
 ربب ست را ترک و جلسه به  نوان تنفس تع یل و پس از یشر یس صندعی ریا

 سا ت مجددا  به ریاست رقای سید محمد صادق  با با ی تش یل گردید(
ظامنامه داخلی مجلس است که رقای  وسی قرا ت می ندو ماده از  -ر یس
 نمایند:
 ی ید و تماشاچیان باید ساکت بنشینند و اگر از  رف مخبرین جرای -143ماده 

 دک ز رن ها  المت ت  یب یا تصدیت مشاهده شود اورا  اخراج خواهند شا
به  ه با ) اغتشاش م اکرات یا اختالل نظم شود اورا  کهر تماشاچی  -144ماده 

 محاکم مرجب جلب می شودک 
 ست که اگر ر یس ببیند مجلس از نظم خارج می شود میهماده دیگری  -ر یس

س  عُژ و یر ازغزیرا بعضی از رقایان تماشاچیان تواند مجلس را موقتا  تع یل کند 
ین ته امداخله کردند با دست زدن بصحیح است( و این مخاعف با نظامنامه اس

ر ده قراموا است که بنده برخاستم و حاال چون رقایان ساب ه ای نداشتند به این
ن و خبریمشد که این مواد قرا ت شود وعی بعدا  اگر از  رف بعضی از رقایان 

ا یقیف تماشاچیان تظاهراتی دیده شود به موجب قانون داخلی مجلس اورا  تو
 فرما ید رقای دکتر مصدقب –اخراج خواهند شد بصحیح است( 

مردم انتظار دارند که در این دوره دسته خاو و مست لی در  -دکتر مصدق
 مجلس باشد که با کارهای خوب مواا ت کند و به هر پیشنهاد خوبی که ااراد یا
اراکسیون ها می نمایند و همچنین به عوایح خوب دوعت رتی بدهد وعی اگر دوعت 
الیحه ای رورد که مضّر باشد و یا موضوع رن ب دری مهم باشد که ممل ت را در 
خ ر بگ ارد اول به اکلریت اندرز دهد و جامعه را در بی غرضی خود شاهد 

ز دو کار ی ی را ب نندک اگر بگیرد و چنانچه اکلریت از راه عجاج مواا ت ن رد ا
الیحه نظر خاصی دارد نظامات مجلس را ر ایت کنند و در مجلس بمانند و هر 
کدام بر  بت   یده خود رتی بدهند و قضاوت رنرا به جامعه وا گ ارند و چنانچه 
الیحه مربو  به امری است که در کار ممل ت الر  مهم و حیاتی دارد و برای 

رنرا در خ ر می گ ارد در این صورت از جلسه خارج  ممل ت مضّر است و یا
شوند و جلسه را از رسمیت بیندازید چه بسیار چیزها ی که در رواب  بین اعمللی 
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وارد می شود و اگر مجلس تصویب ن رد قوت قانونی ندارد و کان عم ی ن ارض 
می شود و در صورتی که مجلس تصویب نمود جای چون و چرا نیست و باید 

 شودکاجرا 
یت کند لابتی الزم است که از دوعت حما« اکلریت»همان وری که در مجلس یش     

ت که مست ل و قابل توجهی الزم اس« اقلیت»همان ور هم در این مجلس بخصوو یش 
ز غیر ا الحیدر مواقب خ رناک از منااب ممل ت دااع نماید زیرا که نمایندگان مجلس س

ه ببت ک نس ضور در جلسه بابستروکسیون( ندارندس وال و استیضا  و امتناع از  ح
ور ه امبامور گ شته از وزراء س وال می کنند و استیضا  می نمایند و نسبت 

سه رینده که دوعت پیشنهاد می کند و مواات مصاعح نیست از حضور در جل
ند می کن ارنددامتناع می نمایند و جلسه را از رسمیت می اندازند و رنچه در قوه 

ا وعت همس وت گ اردن الیحه صال  نیسته دعت الیحه خود را پس بگیرد و تا دو
ارت ز حرااغلب همین سیاست را ب ار می برند و چندی موضوع را تع یب نمی کنند تا 
ا در حه رمخاعفین ب اهند و با بعضی از رن ها بسازنده زمینه که حاضر شد باز الی

 کدستور بگ ارند
ه مباحل یحهاز جلسه خارج شد وقتی که در کلیات ال قبل از  ر  الیحه نباید    

ا در فت تمی شود باید تمام معایب و خ راتی که از تصویب رن متوجه می شود گ
اوت ع قضمجلس ساب ه بماند و از م اکراتی که می شود جامعه بتواند در موضو
 ارجخلسه جنماید و در موقعی که رتی برای مباحله در موارد گراته می شود از 

م و این بود که موضوع رن مه« ابستراکسیون»شدک  لت  دم مواا ت من با 
ه جلس حیاتی نبودک بر ارض این ه اکلریت با منفردین مواا ت می کرد و در

 خصوصی اتخا  رتی می شد ی ی از دو حال پیش می رمد: یا اکلریت نصف
ر اد ددبعالوه یش که نخست وزیر رن را قبول می کرد رتی می داد و یا نمی 

د م صو« ابستروکسیون»صورت اول م صود منفردین حاصل نمی شد زیرا از 
ندگان در چهارم از نمای 3این نبود که اصل هفتم قانون اساسی ن ض شده و تا 

این  نظر یش جا جمب نشوند و رتی ندهند رت ی که داده شده رسمیت ندارد بل ه
نمی  لریتست وزیر حا ز اکبود که اگر تمام نمایندگان در ی جا رتی بدهند نخ

از  شودک در صورت دویم که نخست وزیر حا ز اکلریت نشود اکنون هم ارصت
 ور و ب دست نراته و در موقب رتی بر برنامه اکلریت و اقلیت معلوم می شود
دند شمی  ق ب نمی توان گفت که اگر همه در ی جا رتی می دادند منفردین غاعب

 که پیش رمد گ شتک و بهتر همان بود که کار ب وری
 

 انت اد از دوعت اول سا د
ید رما قریب شش ماه دوعت رقای سا د در امور ممل ت دخاعت داشت خوب است بف    

 کدام یش از مواد برنامه اجرا شد؟! ککک
این ه در موقب معرای وزراء اظهار نمودند که م اکرات مجلس در برنامه و بعد     

ز رن کار دکتر میلیسپو و استیضا  از وزیر راه اوقات استیضا  ارماندار اصفهان پس ا
 ایشان را مش ول کرد و به این جهات برنامه اجرا نشد دعیل ضعف و ناتوانی است

صحیح است( اگر این استدالل صحیح بود از برنامه های ُدَول  –بایرج اس ندری 
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ر بزرگ بواس ه اشت ال نخست وزیران باید یش ماده هم اجرا نشود و اظها
ش ایت از زیادی کار دعیل رن است که در این دوعت هم نتواند کاری صورت 

 دهندک
بته راجب برنامه سا 3و  2هر گاه نخست وزیر می ارمودند که اجرای ا ره     

ا و هبه تهیه وسا ل خواربار و حوا   ضروری مردم و سعی در تعدیل قیمت 
 پو استیلیسماختیارات دکتر  تعیین حداقل مایحتاج زندگانی و غیره و غیرهه جزء

چ س ت هیو تا او صال  نداند  ملی نمی شود و برنامه من جنبه تشریفاتی داش
 نیست که اظهارات رقای نخست وزیر را تصدیت 

مان ن ند بصحیح است( وعی ااسوس که از  کر ح ایت خودداری می کنند و ه
ی و م می رورندبرنامه سابت را باضااه مواد دیگری از همان قبیل به مجلس 

 خواهند باز مدتی مردم را به و ده های خود اغفال کنند!!
در  ین هاز نظریات اراکسیون های رزادی و اتحاد ملی و میهن راجب به ا    

ه کدوعت جدید هیچیش از وزرای سابت شرکت ن نند چنین استنبا  می شود 
ه بیراد است ا بوده اند اگر م لب این« وزراء» لت  دم موقعیت کابینه سابت 

ال وال  رقای نخست وزیر وارد است که چرا رن ها را به کار د وت نموده اند
 وقدرت  چه  خودشان نتوانسته اند دوعت را اداره کنند و معلوم نیست که باز با

 ت رااراده ای وارد کار می شوند و می خواهند شش ماه دیگر هم وقت ممل 
 با« رزادی»ا تالف اراکسیون ضایب نمایند بصحیح است( می گویند که 

عد اراکسیون های دیگر موقتی و ا   مربو  به تش یل این دوعت است و ب
ت اگر ه اساراکسیون رزادی کاری به دوعت نداردک اینجا است که م لب قابل توج

تی رشان رقای سا د صالحیت دارند که دوعت تش یل دهند هر کس که به دوعت ای
ی ادن رتدد از پشتیبانی کند و اگر صالحیت ندارند بایمی دهد باید تا رخر از رن 

راتار گرا  خودداری کنند زیرا دوعتی که صاعح نیست با یش  مل می تواند جامعه
ده ه داکندک ی ی از ا ضای رن اراکسیون اظهار نمود که چون رقای سا د و د

رسد  اردیبهشت را ن ض کنند و  ن ریب مو د و ده ایشان می 13اند قانون 
هند و د یل من از این جهت به ایشان اظهار تمایل نموده ام که این دوعت را تش

بعد  است به و ده خود واا نمایندک مردم می گویند اگر رقای سا د شخو لابتی
 قانون صال ااز این ه کرارا  به دکتر میلیسپو اظهار  دم ا تماد نمود و برای 

 د چهجلسه سّری خارج گردی اردیبهشت وارد مجلس شد و بواس ه پیشنهاد 13
رده کشد که در ظرف چند سا ت در جلسه سّری  صر رن روز   یده اش ت ییر 
د  تماااگر دخاعت دکتر در امور ماعی و اقتصادی صال  بود چرا اظهار  دم 

 ادکدهلت نمود و اگر نبود چرا برای مدت سه ماه ب وری که می گویند به او م
ارا ی ارت دبه و ده خود واا کند باید در رتس وزاگر رقای سا د می خواست     

اره ا ادروزیر م تدری می گ اشت تا ماعیه ممل ت و سایر مستخدمین رمری ا ی 
لابت  ر اعلیوزی کند و از رن ها استفاده ای که مردم انتظار دارند بنمایدک انتصاب

  ستکنمود چیزی که در ا ر نخست وزیر نیست همان اصال  ماعیه و ممل ت ا
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 معایب ر ین نامه های میلیسپو
م تر مه« دشارت اکسفور»قریب یش ماه است که ر ین نامه رزادی ررد که از     

ان  م دیوکه ناسخ ح« مازاد اات»است صادر شده و من رن را با ر یننامه جرم 
 اجب بهرکه  بلخ است دیدهام و دکتر هر دو را امضاء نموده است و الزم می دانم

 ات توضیحاتی دهم:جرم مازاد ا
واد مک و هر گاه غله ای که به انبار دوعت وارد می شود اات رن یعنی خا    

ندم و یا نیست و معادل اات باید گ 5دیگر رن غیر از گندم و جو بیش از صدی 
شد با 8بیشتر است ارض کنیم صدی  5جو اضااه پرداخته وعی اگر از صدی 

ن صدی سه بیشتر که چرا مختر یاخ  می کنند یعنی  11صدی  8بجای صدی 
جنسی  ونند کاسبابی اختراع ن رده اند که بوسیله رن اات ح ی ی گندم را تعیین 

 اات دارد به انبار حمل ن نندک  %5که بیش از 
ابت سوعت انتشار و اجرای این دو ر ین نامه در گروی الیحه ای است که د    

 ست:برای وصول مازاد معوقه پیشنهاد مجلس نموده ا
 شود و می شار و اجرایدکتر می گوید اگر الیحه تصویب شد ر ین نامه ها انت   

 با ررد مردم از  نان خوب محروم باشند و یا این ه ملل سال گ شته اگر نشد
ن گناها فارهقاچاق ا اشه نمایند و صاحبان غله هم جریمه را بدهند و از بابت ک

د شرمد و خرمن ها برداشته  مجلس حساب کنند بصحیح است( محصول به دست
 ن نامهر ی و از مؤدیان غله هم جریمه گراته می شود و مردم هنوز  منتظرند که

قت ین وهای دکتر منتشر شودک در این موقب که پایان جنگ نزدیش است و در ا
ود حل اب خکه هر ملتی می خواهد قضایای مربو  به امور بین اعمللی را در منا

ی مل ت را به ساحل نجات رساند وضعیت ما را  ورکند و کشتی متال م م
ین ا ای درست کرده اند که وقت ما صرف جز یات می شوده رن ها ی که  اعب اب

و  وضعیتند   یده به خیر و صال  ممل ت ندارند ما باید مناقشات شخصی
ت( ما ح اسمرامی را کنار بگ اریم و همگی در راه سعادت ایران کار کنیم بصحی

ز رن امصاعح  مومی اتحاد کنیم و از هر گونه اختالای که ممل ت باید در 
  متضرر می شود دوری نما یم تا وضعیت م ابت رمال و انتظار ما شودک

دتی مس وال من از رقای نخست وزیر و جواب های ایشان وقت مجلس را      
 اسده اند کگرات و ده دادند که کاالهای موجود اروخته شود و در انبارها نمای

یت شود و بواس ه پیش رمد صلح از قیمت تنزل کند و از اروش رن ها وضع
ا مبازار بهتر و مضی ه کمتر شود وعی جای تأسف است که س وال و جواب 

 بواس ه این ه در امور اقتصادی دوعت اختیار ندارد نتیجه ندادک 
ح ند بصحیاده مردم از این زندگی به تنگ رمده انده مردم بیچاره و ناتوان ش    

ندگی ات زاست( مردن نه نان دارند و نه عباس بصحیح است( و از اوعین احتیاج
سی محرومند و مرجعی برای ش ایت ندارند بصحیح است( در این  اعم که ک

 نیست به داد برسد پس خدا به اریاد ما برسدک
رقای نخست وزیر! ممل ت ایران ا   یزد و کرمان نیستک از  بحر خزر تا     
لی  اارس کشور ایران است بصحیح است( اگر شما  اعب است الل و تمامیت خ

ممل تید رویه شما مخاعف م نونات شما است و راهی که می روید بر خالف 
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مصاعح ما استه ما باید با  هر چیزی که ما را ضعیف کند مواا ت ن نیم و از 
صل و بی اساس یش سیاستی به تمام معنی ملی تع یب کنیمک من با برنامه بی ا

شما مخاعفمه من با برنامه سابت و الحت و برنامه ها ی که می خواهید برای چند 
سال تهیه کنید به پیشنهادی که ت دیم می کنم و  ده ای از رقایان نمایندگان هم 

 امضاء نموده اند مصاعحه می کنمک 
نفر از شخصیت ها و اشخاو م لب و مجرب  12مرکب از  تش یل هی تی -1
ر و د ای این ه در مسا ل اساسی و مهم ممل ت مرجب شور دوعت واقب شوندبر

ی خ  برا عوایح دوعت قبل از پیشنهاد به مجلس اظهار نظر کنند و پیشنهاداتی
 مشی دوعت راجب به سیاست خارجی و اصالحات داخلی تهیه نمایندک 

 اردیبهشت 13ون اع ای قان -2
ن مه رکه قابل هضم نیست نمی خواه من اشتهای زیادی ندارم و چیزها ی    

ه کهم  دوعتی که با حسن نیت است هر وقت که الیحه ای خوب رورد در برنامه
 الیحه ه بااز رن اسمی نباشد مجلس رن را است بال می کند و کدام مجلسی است ک

 دوعت خوب مواا ت ن ند؟! کک
این  ای ه شربعضی رن در به بینند که می گویند در ممل ت  ده ای که جامع   

ی تی ین هپیشنهاد باشد نیست والال رن ها وزیر می شدند و دوعت از تش یل چن
شان ل ایمست نی بوده  رض می کنم که این هی ت از رقای مؤتمن اعملش و املا

د توانن رن ها نمی خواهند و یا نمیتش یل شود که اگر بواس ه کبر سن باید 
تی که ربیاپ جوان تش یل می شود از تجوارد کار شونده دوعت که معموال  از تی

ز عت ایش  مر به رن ها  اید شده برخوردار شوده هیچ نمی توان گفت که دو
 مشورت با اشخاو خیرخواه استفاده ن ند و از مشورت با چنین اشخاصی
 ممل ت متضرر شودک چون این پیشنهاد در صال  و خیر ممل ت است الزم

ن با ندگا دیم رن حاکی از مواا ت امضاء کندانستم جزو برنامه دوعت شود و ت
 کدوعت نیست بل ه از این نظر است که دوعت رنرا مورد توجه قرار دهد

ماعیه  اردیبهشت م صود این نیست که دکتر در امور 13از اع ای قانون     
اه قبل از م 9دخاعت ن ند زیرا قانون استخدام قانون دیگری است و مجلس رن را 

اعت و بهشت تصویب نموده استه می گویند که دکتر بواس ه کساردی 13قانون 
ره ن دوکلرت کار نمی خواست قانون مزبور تصویب شود و  ده ای از نمایندگا

مود و می نناو را به قبول اختیارات اقتصادی وادار نمودند ای اش که قبول  13
 قسمت دارا ی را از این بهتر اداره می کردندک 

زراء را هشت نه تنها بر خالف قانون اساسی و مس وعیت واردیب 13قانون     
 و ی ی نشد ال  می نماید بل ه نتیجه ای هم که جامعه از رن انتظار داشت حاصل

ند ابه دکتر نوشته  1323خرداد  27از نامه های رقای نخست وزیر که در 
 م لب را روشن و رش ار می نمایدک 

 ده اندفرمواز اع ای رن قانون  کری ن چون رقای نخست وزیر در برنامه خود    
یفه م وظنامه مزبور را که بسیار مفصل و حضار را خسته می کند از نظر انجا

 ن مردم  ایمی خوانم تا جامعه بدانند که امضاء کنندگان پیشنهاد غیر از اصال
 نظری ندارندک
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 نامه مفصل سا د به دکتر میلیسپو
 رقای دکتر میلیسپو ر یس کل دارا ی!

شما واصل و از مفاد رن استحضار حاصل  10/3/1323مراسل  مور      
 گردیدک عزوما  توجه شما را به مراتب زیر جلب می نماید:

چه ابینه که در م اکرات به رن اشاره شده بود بر خالف رنکموضوع س و   -1
نی بر مبت که  کر نموده اید جنب  سیاسی نداشته است بل ه توضیحی که داده شد

ر سد دربود که در م ابل رن قسمت ا تراض نمایندگان که صحیح بنظر می  این
از  واندصورتی که نتوانید مدارک قابل قبوعی در دسترس دوعت بگ ارید که بت

خواهد ود ن هده جواب قانب کننده بررید دوعت وسیله ای برای دااع از شما و خ
در  وعتدنموده اید  داشتک از  رز بیان م لب این ور مستفاد می شود که تصور

ی ی اب ابرا وم ابل اشار اا ار  امه و اظهارات نمایندگان تحت تألیر واقب شده 
رد و ا واخود بدون این ه به ایراداتی که می شود ایمان داشته باشد رن ها ر
لیه ککه  متوجه شما ساخته است و حال رن ه دوعت نمی تواند خود را قانب کند

 واعح دی که به دست شما اداره می شود م ابت مصجریان امور ماعی و اقتصا
ی صالحاتار ام تضیات کشور بوده و غیر قابل ایراد استک بنابراین خود نیز  راد

ت ضیحااست که ضمن م اکرات به شما خا ر نشان گردیده وعی متأسفانه نه تو
ا این ید بشما کاای و قانب کننده بود و نه حاضر به اصالحات مورد نظر شده ا

 وابینه فظ کرتیب نمی توان م صود شما را دایر بر این ه دوعت از  ن  ه نظر حت
 دااع از رن ناچار به اظهاراتی شده تصدیت نمودک 

شما  نوان  6/2/23مور   1447داشته اید نامه شماره  این ه اشعار -2
زم الریاست مجلس شورای ملی راجب به تش یل کمیسیون برای دادن ا ال ات 

 اید انده است تصور می رود چون شما حت م اتبه مست یم نداشتهبالجواب م
مورد در  به توضیحاتی که در سه یا چهار واب شما داده نشده است وعی راجب ج

 ستک ده اخصوو امور اقتصادی به اینجانب داده شده متأسفانه قانب کننده نبو
و  22اردیبهشت  13اجب به شرحی که در خصوو بدی اوضاع در تاریخ ر -3

است  بودهنقبل از رن نوشته بودید ان ار نمی شود که اوضاع در رن تاریخ خوب 
ه و ردیدو به همین جهت اقدام به استخدام شما و سایر مستخدمین رمری ا ی گ
عب ر غااختیارات وسیعی به شما داده شده وعی باید ا  ان نمود که اوضاع د

 نباید ا همرد موجود استک این امور تا کنون بهبودی نیااته و هنوز نگرانی زیا
کلیه ن ا   در نتیجه باال بردن قیمت غله در 1321از نظر دور داشت که در سال 

ات رکشور هزینه زندگی نیز ب ور اوق اععاده ترقی نمود وعی انتظار می 
یب تری اردیبهشت شما با خوبی محصول رن سال نتای  بهتر و سر 13اختیارات 

 بدهدک
 ر:که  بت ارقام بانش ملی ایران بشر  زی اهرست قیمت هابا مراجعه به  -4

 1316سال   100  1315سال 
 1/121 

 1318سال   5/132  1317سال 
 7/142 
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 314  1320اسفند سال   9/161  1319سال 
945 1322اروردین سال   3/778  1321اسفند سال 
  

874 1322خرداد سال   910 1322اردیبهشت سال 
  
 980  1322مرداد سال   917  1322تیر سال 

 1031  1322مهر سال   993 1322شهریور سال 
 1076  1322ر ر سال   1068 1322ربان ماه سال 

 1082  1322بهمن سال   1073  1322دی سال 
 1108 1323اروردین سال   1085  1322اسفند سال 

کر از   راگزیدرج نموده و رنرا برای ت لیل بهای اجناس مالک قرار داده بودید ن
 حسوسماین ن ته می باشم که باعع س جدول اوق ترقی هزینه زندگی را ب ور 

 نشان می دهدک 
ترقی  وران ب ور کلی می توان گفت وجود جنگ در دنیا و ورود متف ین در ای    

صورت گرات و نزدیش شدن « مستر شریدن»قیمت غله که در زمان تصدی 
م ه سهبشدن راه های دریا ی هر یش  قشون رعمان به سرحدات قف ازیه و بسته

ز زعی که ادر باال راتن هزینه زندگی مؤلر بوده است وعی تن 1320خود از سال 
تیارات تا تیر ماه همان سال یعنی در سه ماه اول تصویب اخ 1322اردیبهشت 

رداد مدر  حاصل شده ا   نتیجه الر روحی قانون اختیارات شما بود و بالااصله
ترین یعنی به باال 1108به  1323و در اروردین  980به  917همان سال رقم 

یمت قرقی تمیزانی که ساب ه نداشته ترقی یااته استک ب وری که قبال   کر شد 
خرداد  و 21بخرداد  1321خواربار و باال راتن هزینه زندگی در سال زرا تی 

ین ه ا ( به  لل م کور در باال ب ور خارق اععاده بوده است و با این1322
الحظه موجود نداشته و ب وری ه در ارقام م کور باال  1322موجبات در سال 

 می شود قیمت ها دا ما  در ترقی بوده استک 
انب از یست که همان ور که اظهار نموده اید اوضاع اعلی جنگ مجای تردید ن -5

ی ی نمرن بوده است که کاالهای مورد احتیاج ب ور  ادی وارد کشور شود وع
ا م ین ن ان ار نمود که شما موات نشده اید حتی از تمام سهمیه که متفتوا

زراء ویان اختصاو داده اند استفاده کنیدک موقعی که با حضور چند نفر از رقا
ایران م اکراتی بعمل رمد در جواب  1943راجب به سهمیه قند و ش ر 

 توضیحاتی که از شما خواسته شد چنین اظهار نمودید:
ر نفری در از قرار همیلیون حساب نموده و  12خاورمیانه ایران را کمیته »ککک 

 72معادل  ش ر سهمیه معین نموده است که باعنتیجه سهمیه ایران ماه نیم کیلو
 «هزار تُن می گرددک

 80تلناء باس از این م دار محصول داخلی که ت ریبا  بیست هزار تُن می باشد    
 همیهسه بندی تشخیو داده اند موضوع و هزار تُن که برای مصارف غیره جیر

ن تحویل هزار تُ  50هزار تُن م رر شده که از قرار ماهی  60خاعو ایران به 
ات زیر را کمیته نامبرده  ملی 1943داده شود و نیز اظهار نمودید که در سال 

 اجرا نموده است:
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همیه سز ه تّجار در خارجه تحصیل و وارد ایران نموده اند اکقند و ش ری  -اعف
 ایران کم گ اشتهک

ید ش ر قرمز یعنی ش ر تصفیه نشده بجای قند و یا ش ر سف م دار زیادی -ب
 داده

ر ن ه ش ر وارد شده از  رف تّجار را از سهمیه ایران کسبا  وجود ای -ج
 هزار تُن هم از اصل سهمیه ندادهک 18گ اشته اند معادل 

ا ما بش ر  ملیات و اقدامات خیلی متأسفم از این ه در موضوع قند و ش    
 ی ازمنااب  مومی مردم وقف نمی دهد در صورتی که دوعت و مجلس شورای مل

کشور  هیچ حی) تهیه و توزیب انواع و اقسام خواربار منتها اختیاری را که در
 به هیچ مستخدم دوعت داده نمی شود به شخو شما داده استک

صه ت خالبه  ملیات شما وارد اس ایرادات مهمی که در موضوع قند و ش ر     
 ای از قرار زیر است:

شود  میلیون باعغ می 15ران م ابت تشخیو اداره کل رمار به  ده س نه ای -1
) پارچه و و از حی 12و شما قبول کرده اید که از حی) سهمیه قند و ش ر رنرا 

 میلیون معین نمایندک  10غیره ا   
ر ماه دگرم  500انه سهمیه هر نفر بیش از  ریبا  در تمام کشورهای خاورمیت -2

 ای نمیر کامعین شده و شما با این ه خودتان معت د هستید که این م دار به قد
 باشد رن را قبول نموده ایدک 

  دار کممن ه تصمیم کمیته خاورمیانه بر این بوده است که همین با  وجود ای -3
ه که اید ل کردشده بدهند شما قبورا هم به ایران قند و یا ش ر سفید یعنی تصفیه 

 ین هم دار زیادی از رن را ش ر سر  یعنی ش ر تصفیه نشده بدهند بدون ا
ه و ه شدتفاوت محسوسی را که از حی) دارا بودن مواد قندی در بین ش ر تصفی

  یدکتصفیه نشده موجود می باشد منظور کرده و این تفاوت را م اعبه نما
 یرانی باکمیته خاورمیانه قند و ش ری را که تّجار اه اید که شما قبول کرد -4

ی که  اد هزاران زحمت و خ ر ماعی در خارج تهیه کرده و با وسا ل ن لیه غیر
کم  یرانغاعبا  کشتی های بادی بوده است وارد ایران می نمایند از سهمیه ا

 گ اشته اندک 
هزار تُن ش ر  18با تمام مراتب اوق در سال پیش شما اقدام ن رده اید که  -5

کم گ اشته شده است تحویل داده شودک  1943هم که از اصل سهمیه ایران در 
ن ات اوق را جمله مسا ل مهمه ای است که شما بر  بت قرارداد و مواات 
اختیارات وسیعی که در امر خواربار به شما داده شده است متعهد و وظیفه دار 

ل بیاورید متأسفانه نه ا   اقدام مفیدی بوده اید که در رن باب اقدامات جدی بعم
ن رده اید حتی این وضعیت ناگوار را در موقب خود به ا الع دوعت هم نرسانیده 
اید تا الاقل دوعت در صدد اقدام بر ریدک گ شته از مسا ل اوق م ابت ا ال ات و 

 4977ه ام تا چندی قبل معادل رمار صحیحی که از اداره کل گمرک تحصیل نمود
قند و ش ر در انبارهای گمرک موجود بوده و شاید تابحال هم در رنجا باقی  تُن

مانده باشد و شما تا چند روز پیش هیچ اقدام مفیدی برای اجازه خروج رن بعمل 
نیاورده بودید و م دار زیادی در الر این تسامح از کاالی مزبور ااسد شده و از 

بیانات شما چنین مستفاد می نیز از  1944بین راته استک در موضوع سهمیه 
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را در  1943هزار تُن باقیمانده سهمیه  18شود: اوال  اقدام خواهید کرد که 
سهمیه ماهانه هم که باعغ بر  1944تحویل دهند لانیا  در چهار ماه اول  1944

هزار تُن می باشد داده نشده است اگر چه در جواب توضیحاتی که از  شما  20
دید که کمیته خاورمیانه و ده داده است که سهمیه چهار خواسته اند اظهار نمو

تمام  1944ماه بعد اضااه کرده و رنرا تا رخر سال  8ماه اول سال را به سهمیه 
 80سهمیه ایران را با باقی مانده سهمیه سال قبل تحصیل نما ید باید رویهمراته 

هزار تُن  10 هزار تُن ش ر در گمرکات جنوب ایران وارد بشود یعنی در هر ماه
و شما می دانید که برای دوعت نه از حی) راه رهن و نه از حی) کامیون به 
هیچوجه مم ن نخواهد بود که هر ماه این م دار ش ر را به ن ا  الزم کشور 
حمل نماید چه اوال  می دانید که دوعت تمام راه رهن های خود را برای کمش به 

تُن محصوالت  20داده و ا   روز  متف ین و حمل و ن ل مهمات جنگی تخصیو
برای خود دوعت تخصیو داده شده است و بنابراین اگر تمام این م دار به حمل 
ش ر تنها اختصاو یابد به هیچ قسم کاالی دیگری حمل نشود شما موات 
نخواهید شد که احتیاجات داخلی ایران را از حی) ش ر تأمین نما ید بر ارض 

موات بشوید الزمه این امر محروم نمودن ن ا  داخلی  این ه به این  امر تا حدی
کشور از سایر کاالها ی خواهد بود که باید از بنادر جنوب حمل شودک لانیا  با 
ترتیبی که اعال  به دستور شما در اداره کل باربری اتخا  شده است ریا تصور نمی 

رف تا رخر کنید که اداره مزبور با اش ال موات خواهد شد به این ه از یش  
به حمل ش ر مش ول بوده و از  رف دیگر گندم و سایر حبوبات را  1944سال 

 که برای تأمین نان شهرستان ها الزم است حمل نمایند؟ 
ات ی گمرکارهالاعلا  تصور می کنم که این ا الع را  هم داشته باشید که انب    

گردد و  نجا واردهزار تُن ش ر به ر 10جنوب گنجایش این را  ندارد که ماهی 
ت ش ر ارداومسلما  با مش الت حمل و ن ل که در باال گفته شد م دار زیادی از 

دک با هد شدر هوای مر وب و با نبودن وسایل الزم برای حفاظت رن ها ااسد خوا
به  نید کهمی کتوجه به م اعب اوق باید این ن ته را نیز ت کر دهم که ریا تصور ن

اس ه بو 1944د و ش ر به    ب ااتد در رخر سال این ترتیب اگر تحویل قن
دند را کر کار تحویل نگراتن قند و ش ر ب یه سهمیه را نیز ق ب نمایند و اگر این

عبته و ا شما چگونه در م ابل  کشور ایران زیر بار این مس وعیت خواهید رات
  اراتتصدیت می نما ید که استفاده ن ردن از سهمیه قند و ش ر و غیره خس
د وار ماعی هنگفتی نیز به  ایدات گمرک و ماعیات ساختمان راه و راه رهن

 ساخته استک 
نماینده کمیته « هانسن»ماه جاری رقای  15در مالقاتی هم که در تاریخ     

تدارکات خاورمیانه با اینجانب نمود این ور اظهار داشت که از تحویل دادن 
 نوان این ه  بت اظهار شما پنجهزار تُن قند و ش ر سهمی  ماهیانه به 

هزار تُن می باشد و میزان پخش قند و  31موجودی قند و ش ر کشور باعغ بر 
ش ر در ماه پیش از دو هزار تُن نیست خودداری نموده اندک مسلم است که 

هزار تُن ش ر سهمیه  5هرگاه جیره بندی در سراسر کشور اجرا شود حتی 
داد و اگر ادارات مربو  نتوانسته باشند م رره کفاف مصرف اهاعی را نخواهد 

قند و ش ر را  بت م ررات جیره بندی بین کلیه اهاعی پخش نمایند دعیل نمی 
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شود که سهمیه م رره تحویل نگردد با این ه احتیاج به قند و ش ر نهایت درجه 
می باشده خواهشمندم در  نیست این  مل مبتنی بر چه  اساس زیاد است معلوم 

توضیحات بیشتری بدهید که راب نگرانی بعمل ریدک راجب به سهمیه این خصوو 
در جلساتی که با حضور شما و کارکنان رمری ا ی  1943قماش سنه ماعی 

وزارت دارا ی در کا  وزارت امور خارجه با  حضور اینجانب و وزراء مشاور 
یته قماشی که از ناحیه کم 1943و زیر دارا ی تش یل شد اظهار داشتند سهمی  

 485خاورمیانه برای ایران تخصیو داده شده ا   هزار تُن است از این میزان 
تُن از سهمیه به  365تُن توس  کارکنان دارا ی در هندوستان خریداری شده و 

بازرگانان ایرانی اختصاو داده شده و دوعت  هندوستان با بازرگانان ایرانی 
تُن ب یه  150ده است و نسبت به این قسمت از سهمیه ترقیات مخصوصی دا

قماش را به شرکت نفت اختصاو داده اید راجب به موضوع اوق الزم دانستم 
 ت کرات  یل را به شما داده ت اضای توضیحات بیشتری ب نمک

میلیون است  15سهمی  قماش که برای  ممل ت ایران که س نه اش  -اوال     
هار نما ید که بیش از این چرا به این میزان کم معین شده اعبته می توانید اظ

حاضر  نشده اند برای ممل ت ایران سهم تعیین نماینده در م ابل این جوابی که 
مم ن است بدهید اظهار می کنم خوب بود از مراتب دوعت را مسبوق می کردید 
تا به وسایل مختلفه اقدام برای بدست روردن سهمی  بیشتری می شدک با وجود 

ور ما منظور شده معلوم نیست چرا از این سهمیه رن ه سهمی  کمی برای کش
تُن رن را دوعت هندوستان با بازرگانان معامله خواهد کردک راجب به  365معادل 

این موضوع بخا ر دارم اظهار نمودید دوعت مزبور مایل است تّجار محل 
استفاده برده و مشتری های قبلی خود را از دست ندهدک اعبته نسبت به نظری  

هندوستان می بایستی جواب داده شود سهمیه ای که برای دوعت ایران دوعت 
کمیته خاور میانه تعیین کرده باید به دوعت ایران حواعه شود نه به تّجار و اگر با 
این استدالل دوعت هندوستان قانب نمی شد می بایستی تدابیری در داخله کشور 

ار ایرانی وارد نمایند لانیا  پس از که این م دار از سهمیه را اوال  تجّ  اتخا  نما ید
ورود با یش نفب  ادالنه ای به دوعت ایران واگ ار کنند ریا چنین اقدامی بعمل 

تُن از سهمیه قماش مزبور به  150رورده اید یا خیر؟ و لاعلا  از اختصاو دادن 
همان قسمتی که حضورا  ت کر داده شد در صورتی ه به کلیه « نفت»کارکنان 

میلیون و بنا بر رمار  15ان که بنا بر احصا یه دوعت  ده رن ها س نه ایر
میلیون است  10اد ا ی کمیته خاورمیانه  ده رن ها از حی) استح اق پارچه 

ا   یش هزار تُن قماش تخصیو داده بشود به چه  لت از این یش هزار تُن که 
ش ششم رنرا تُن یعنی قریب ی 150میلیون س نه ت سیم شود  15باید اوال  بین 

که با خانواده  و بستگان بیش از « شرکت نفت»به بیست هزار نفر کارگر 
هشتاد هزار نفر نمی شوند تخصیو داده اید؟! نسبت به این موضوع رقای 

حضورا  اظهار داشتند اوال   ملجات شرکت تبعه ایران هستند لانیا  « ارکسن»
اعلا  قرار دادیم مازاد را دوازده متر برای هر  نفر سهمیه قماش تعیین شده ل

 خیره نگاهدارند اعبته تصدیت می نما ید اصوال  باید در توزیب کاالها در موقب 
جنگ ر ایت تساوی م لت بعمل رید بنابراین وقتی که قرار شد هزار تُن قماش 

میلیون جمعیت تخصیو داده شود با مختصر محاسبه می توان گفت  15برای 
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ون نفر س نه شصت و شش تُن و برای هر صد هزار ت ریبا  برای هر یش میلی
 80نفر شش تُن و ششصد کیلو قماش می توان تخصیو داده بنابراین برای 

هزار تُن قماش تخصیو دادنه خارج از  150هزار نفر  مله و خانواده رن ها 
هرگونه  داعت و ب لی مخاعف اصول جیره بندی استک اعبته می توان اظهار کرد 

هایی که از دوعت شوروی گراته می شود و یا در داخله کشور تهیه که از قماش 
می گردد جبران کمبود احتیاجات س نه کشور بعمل خواهد رمد وعی متأسفانه باید 

به اکلر ن ا  کشور قماش داده نشده و در پایتخت  1322اظهار کنیم در سال 
به نصف  رنهم هر نفری سه متر قماش داده شده و ماه به  14ا   در ظرف 

س نه تهران به  لت  دم ر ایت نظم در موقب توزیب قماش نرسیده است در 
خاتمه این قسمت را الزم می دانم بپرسم ریا این اظهاراتی که می شود در شمال 

میلیون متر قماش در کارخانه های بهشهر و شاهی موجود و بواس    5بیش از 
صحیح است یا خیر؟ و تحویل نگراتن و حمل ن ردن در شرف پوسیدن است 

همچنین این ه می گویند در گمرکات م دار زیادی قماش در شرف ااسد شدن 
 است این گزارش هم مبنی بر ح ی ت است یا خیر؟ 

هار انب اظجنماینده کمیته خاور میانه به این « هابسن»از قراری که رقای     
ور شور ب  دل قماش در ک 32500کرد ببواس ه رن ه اظهار شده است معادل 

ه نشده تُن می شود داد 250 خیره موجود است سهمیه سه ماهه دوم ایران که 
وشته نانب است( خواهشمندم ا الع خود را نسبت به این اظهارات نیز برای اینج

 توضیحات بیشتری بدهیدک  1944و ضمنا  نسبت به سهمیه قماش 
کاال رضایت  ر خالف رنچه اظهار داشته اید موضوع جیره بندی و پخشب -6

ا بخش نبوده استه وضب توزیب قماش که پوشاک قسمت ا ظم اهاعی کشور ر
ده استفا ر ازباید تأمین کند ب وری که در باال  کر شد  ده کلیری از اهاعی کشو

ده  زیب رن محروم مانده و یا اتفاقا  هر گاه  بت م ررات موضو ه اداره تو
ه و وشگاد بواس   اختالل امور ارقلیلی قرار شده است از رن بهره مند گردن

ربو  منچه هجوم غیر  ادی مردم غاعبا  از خرید قماش صرانظر نموده اند وعی ر
ر دنون به پخش قند و ش ر می باشد صرانظر از این ه پخش این کاال هم تا ک
ه ردیدگکلیه کشور برقرار نگردیده است وعی در ن ا ی که جیره بندی معمول 

را  بازار رزاد سرمایه داران کوپن اشخاو کم بضا تبواس   وجود داشتن 
ا ا را باالهکخریداری و کاالی مربو  را با بهای کم تحصیل و در بازار رزاد رن 

 قیمت گزاف به اروش رسانیده انده 
لیون می 12ا الع حاصل نموده اید توس  بازرگانان در حدود  ب وری ه شما -7

از  و یسسای ابریشم مصنو ی و غیره از دالر ا تبار برای وارد کردن پارچه ه
ا بارد و ور وبانش های امری ا ا تبار باز شده و م داری از این پارچه ها به کش

ه قیمت خیلی گزاف به اروش رسیده است در صورتی که  بت ا ال ات واصل
 هزار متر پارچه های ابریشمی در شمال موجود و در شرف پوسیدگی 800

ت ی اسشتن اینگونه اجناس در انبار ها روی چه اصلاست معلوم نیست نگاهدا
ر بی دمخصوصا  موقعی که مشاهده می شود که از کشور خارج و کاالی نامرغو

 م ابل رن وارد می گرددک 
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کسر  رش های واصله در امر حمل و ن ل کاالهای دوعتی غاعبا  به قرار گزا -8
ن ر وزمورد بهای کسوزن معتنابهی نسبت به وزن مبدت پیش می رید که در یش 

 زغال و هیزم حمل شده مورد توجه و تع یب قرار نگراته استک 
ینی شما مربو  به کارگز 1322ه قسمت اخیر گزارش اسفندماه با مراجعه ب -9

در  هیدکمعلوم می شود که در اجرای قوانین نظر شخصی خودتان را دخاعت می د
ه کمصر  است  1322  مصوب اول ربان« نفر رمری ا ی 60استخدام »قانون 

یین برای هر ر یس رمری ا ی یش معاون ایرانی با سمت و ح وق مناسبی تع
دتی م ا ی تا ر یس رمری»گرددک شما در گزارش مزبور این ور اظهار نموده اید 

تاج ( محسر ش ل خود انجام وظیفه ننماید تعیین معاون ایرانی غیر مم ن است
ع یل و ت صوبه باید کامال  اجرا و تجزیهبه یادروری نیست که مفاد قوانین م

ن ن اینظور اصلی قانوقسمتی از رن بهیچوجه جایز  نیست و خصوصا  این ه م
رانی که مستخدمین رمری ا ی ایران با تشریش مسا ی معاونین ای بوده است که

 در کارها بصیرت دارند انجام وظیفه نمایندک 
ه می جهت تعمیر به تعمیرگاه داد اعبا  ش ایت می شود اتومبیل ها ی کهغ – 10

ه بود شود از مدتی مع لی مشاهده شده است که نه تنها تعمیراتی که منظور
را  ز رناست بعمل نمی رورند بل ه بر الر استفاده نمودن از رن ها قسمتی ا

أسف سی تمعیوب و بعالوه م داری از الالیه رن ها را از بین می برند جای ب
ن رردن است اموال دوعت تعمدا  به تفری  و از بین باست که بجای حفظ و حر

جبی ه مومبادرت می شود و معلوم نیست این  مل را بر چه باید حمل نمود و چ
 بر رن تصور کرد؟!

ته در کامیونی که سال گ ش 900ب وری که اظهار داشته اید قسمت ا ظم     
ست تاده ااا انتفاع اختیار اداره باربری گ ارده شده است از بین راته و از حیز

ی نگران جای اعبته با اوضاع کنونی و نرسیدن وسای  ن لیه به ایران اوق اععاده
ر در اپ یاست که بر الر   دم مواظب و سهل انگاری این قبیل خسارات جبران ن

مل و حیجه این موقب سخت وارد رید و مش التی برای  کشور ایجاد کند که در نت
 ککاالهای انحصاری دچار زحمت و اش ال گرددن ل خواربار کشور و پخش 

از بابت تحویل برن  به »رات حضوری اظهار نمودید که در ضمن م اک -11
ن ضرر میلیون توما 30میلیون و در سال گ شته  26شوروی ها در ه ه اعسنه 

رای اال بالزم است توضیح دهید چه نوع و چه میزان ک« وزارت دارا ی می باشد
د که ما یت از شوروی تحویل خواهید گرات اعبته تصدیت می ارجبران این خسارا

ه رن را براناین قبیل ضررها همه ساعه برای دوعت غیر قابل تحمل و باید برای ج
  ملی پیدا نمودک 

دید ی که دا ر بر  دم عزوم تش یل وزارت اقتصاد نوشته بوراجب به شرح -12
 ادی مربو  به  واملمت کر می گردد موضوع تف یش امور ماعی از اقتص

یه ر کلمخصوو و مسبوق به سواب ی است که در باال  کر شد اضااه بر رن ه د
یگر ی د مماعش اصل ت سیم کار ایجاب نموده است که امور ماعی و اقتصادی از

 ه ازمجزا باشد زیرا  وظایف مربو  به هر یش به اندازه ای سنگین است ک
أیید و ت ود و تجربه این م لب را لابتتلفیت رن  ها نتیجه خوب گراته نمی ش

 نخست وزیر –نموده استک 
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هیار اعل این بود مراسله رقای نخست وزیرک راجب به برنامهه جناب رقای     
ار کصاعحه به شما که از هر جهت صاعحید  رض می کنم که در امور سیاسی 

اره کن یبزرگ شما این بود که نخواستید وزیر نوکر باشید و از وزارت دارا 
ه ببو  جو ی نموده ایدک اکنون چه شد که با برنامه ای که قسمت مهم رن مر

ما ید اردیبهشت است و دوعت در رن حت دخاعت ندارد مواا ت می ن 13قانون 
ش یبا  من از شما و املال شما که در این دوعتند س وال می کنم که مواا ت

نید کمی  مس وعیت مشترکه برنامه بی اساسی و تعهد در کاری که شما به  نوان
ز دم او از حیز قدرت دوعت خارج است از چه نظر می باشد و برای این ه مر

ز اسمت قشما سلب ا تماد ن نند ریا بهتر نیست  دم مس وعیت خود را در این 
د ی خوبرنامه در همین جلسه اظهار کنید و جامعه را به و ده های غیر  مل

ارات و اظه اریدد که شما از  کر ح ایت خودداری ندامیدوار ننما ید تا جامعه بدان
 صحیح است( -شما را برای رتیه ممل ت  خیره کنندک بجمعی از نمایندگان

کتر شهریور در پاسخ ن ت د 26قسمتی از ن ت رقای سا د که در جلسه     
شم شمورخه بیست و  1319مصدق ایراد شده از مجله م اکرات مجلسه شماره 

  1323شهریور ماه 
 

 ن ل می شود: 1066صفحه 
ککک جناب رقای دکتر مصدق راجب به تش یل هی ت دوازده  -رقای نخست  وزیر 

نفری نظریاتی دادند که موجب تش ر است با تبادل نظر با خود ایشان جنبه های 
 ملی این نظریات  ر  و توجه دوعت جلب خواهد شدک ن ات دیگری که راجب 

میت مردم شرحی ارمودند دوعت نظریات و به اوضاع  مومی کشور و محرو
ایرادات ایشان را محترم می شمارد و برای بهبودی اوضاع و رااهیت مردم 
دوعت از نظریات صا ب ایشان برای راب حوا   استفاده کامل خواهد کردک در 
موضوع مستشاران رمری ا ی بنظرم سه ماه مهلت در  موقب خود هم مع ول و 

را ت نامه رسمی نخست وزیری در مجلس بر خالف هم صال  بود اگر چه ق
انتظار اینجانب بود وعی حاال که متن رن اشا ه گردید مراقبت و مواظبت خود در 
امور دوعتی شاهد و دعیل است این رویه را در دوعت جدید نیز از دست نخواهم 
داد و در ان ضای سه ماه مهلت هر دوعتی سر کار باشد نظر و تصمیمات خود را 

م ب ور روشن به مجلس شورای ملی  رضه  خواهد داشتک خیلی خوشوقتم از ه
این ه مظاهر دموکراسی در کشور خود می بینم و حرف ها ی که باید به دوعت 
گفته شود در پشت این تریبون با کمال صراحت ادا و نمایندگان محترم دوعت را 

مه به  رض رقایان به نواقو کارها و جریانات سوء متوجه می ارمایندک در خات
نمایندگان محترم می رسانمه سیاست خارجی ممل ت چنان ه ساب ا   رض شده 
بر پای  پیمان های اتحاد با متف ین معظم استوار و اتوحات برق رسا ی که نصیب 
ارتش های دالور متحدین ما شده صلح نزدیش را بشارت می دهد و امیدوار 

ی خود در ابراز صمیمیت و هم اری با  است همان  وری ه ایران بیش از توانا 
متحدین ارجمندش کوشیده متحدین معظم نیز اداکاری های ملت ایران را در نظر 
گراته بیش از انتظار ایران را از مزایای پیروزی و صلح بهره مند خواهند 
ساخت و برای نیل به ررزوهای خود دوعت ن شه ها ی تهیه و بعد از مشاوره با 
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 ن ریب وارد پایتخت می شوند از نظریات متخ ه مجلس م دس سفرای خود که 
را م لب خواهند ارمودک دوعت و ملت نجیب ایران باید ا مینان کامل به 
شرااتمندترین امضاهای سه مرد بزرگ دنیای امروزه داشته باشد بصحیح است( 
حیات بهتر ملیه است الل کامل کشور و تمامیت ارضی و امنیت حدود و ل ور 

 –ان در سایه دوعت های گرانبها برای نسل ها تأمین شده است بصحیح است ایر
 احسنت(

 
 مندرجات روزنامه ها و   اید ارباب جراید 

 1323شهریور ماه  27مور  دوشنبه  565در شماره « اقدام»روزنامه 
جاهر تظاهر غل  است زیرا تظاهر خالف م صود را ادا می کند و مت»نوشت: 

ه که پارچ ا این رب به اندازه یش میلیون و چهارصد هزار گزری« ککک صحیح است
به  ستر  ورت زنده و کفن مرده است حرام می باشد بم صود قماشی است که

 زاد بهرزار نام حزب اراده ملی به قیمت جیره بندی از دوعت گراته شده و در با
 قیمت گزاف اروخته شده بودکم ( 

ز او ااع ادو قدرت و رعت کردن میلیسپو و مال دوعت و ملت با ا مال نفو      
د باه بمانند رب می روده ربروی یش ملت به خاک ریخته و ناموس ملش و دین 

ردن خو هیچ استک رب راته و رتش حرو و رز به  جان خلت ااتاده؛ این ها همه
هم باشد  غفلت با صراحت حرام است و حال رن ه اگر انسان روزه رنهم از روی 

ا عه نفسهالی لف ا»می تواند رب بخورد و اگر نباشد ب ریت اوعی  « و  اش»و 
 ی هللابر صلاصحاب پی م« یرید هللا ب م اعیسر وال یرید ب م اععسر« »االوسعها

کک« الیصل اعمصرای ک»که ارمود « بنی غ فان» لیه و اعه و سلم در جنگ 
 ورد ب دانماز را تع یل کردند شب شد ونماز  صر ساق  گردید واجبات مرات

وع امروز اداء واجب برای حیات یش ملت سیه روز در قبال رب مبا  یش ن
 جنگ و جهاد استک

 ه بهاین  مل بهتر از شرکت در غارت بیت اعمال مسلمین و گراتن پارچ   
  نوان متف ین یا رنگ کردن خلت با انحصار رنگ است 

 تریم؟!انصاف بده کدام خونخوار ما خون رزان خوریم تو خون کسان 
رنده ی داگوشت نوع خود را مرده و زنده می خورنده تسل  اجنبی را روا م    

می  سالمبه خدمت بیگانه مباهات می کننده دوستی با دشمنان اسالم و صاحب ا
ت ماراکننده با قوه او م امات را به همدستان خود می بخشده در بهترین  

و  ن رزشوند و باالخره خو س نی کرده و تازه ترین اتومبیل ها را سوار می
 خون مردم را می خورند و بر خوردن رب ا تراض می کنند؟! ککک 

او روزه  دکتر مصدق رب می خورد و سایرین ممل ت را مانند رب می خورندک    
ام می خورد و رن ها روزی خلت را می خورنده او ستر خود را از حی)  و

  ه اندککرد حی) ربودن پارچه پاره اریبی دریده و رن ها ستر مردم ایران را از
 مایتحهمین ا مال سد رمت و ستر  ورت خلت را به باد تباهی می دهدک     

 توریدکتر میلیسپو و تسحیر او برای همین ا مال است که م دمه یش دی تا
 دیگری خواهد بودک 

*** 
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کک » کسی و ی م شهریور می نویسد: 246در شماره « ر د امروز»روزنامه 

ر مصدق شخصا  یش مسلمان معت د و جز بواس ه کساعت ممتد گ شته دکت
ه شد داد هیچگاه ررزوی ترک روزه ها را هم نداشته اند و اگر ت کر به ایشان

 ککک« کککک خود ایشان متوجه این ترک اوعی شده مع رت خواستند 
*** 

تحت  نوان  1323مور  دهم مهر ماه  392در شمال « رهبر»روزنامه 
لس چنین نوشت: همان روزی که در جریان جلسه  لنی مج« یر متعظوا ظ غ»

ام نسید ضیاء هنگام رب خواستن رقای دکتر مصدق دست رویزی یااته و به 
ی اسالمیت شروع به  وام اریبی و هوچی گری نمود واقعه زیر در سرسرا

 مجلس اتفاق ااتاد:
ن ی کارمنداسید ضیاء و  ده ای از نمایندگان در سرسرای مجلس با گروه

ه نمایند« صدر قاضی»مجلس و پیشخدمت ها سیگار می کشیدند و به رقای 
 عدینامهاباد نیز تعارف می نمودندک چون ایشان استن اف کردند سید ضیاء 

 خ اب به ایشان گفت: 
« نددان شنیده ام شما شااعی هستید و شااعی ها دخانیات را مب ل روزه نمی»

ن ه چنیبنده اصوال  سیگار نمی کشم اگر چ»د: رقای صدر قاضی در پاسخ گفتن
 « ملی را دور از دیانت و صال  می بینم

 وا ظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
 چون به خلوت می روند خود کار دیگر می کنند 

 
 

 مس وعیت وزراء

 در ح ومت مشرو ه

 
تش ایران دوعت پیشنهاد کرده بود که شماره ار 1323مهر ماه  23در جلسه     

مندان هزار نفر باعغ و برای کمش هزینه قانونی به کار 90در این سال به 
 میلیون لایر به وزارت جنگ ا  ا شودک  150ا تباری به میزان 

 ومهر ماه مورد بح) و شور قرار گرات  25پیشنهاد دوعت در جلسه     
ب موق ازم اکراتی پیش رمد که ارتبا ی با موضوع نداشت و نا  ین خواستند 
 مایندکر  ناستفاده کنند و راجب به جریان کار وزارت جنگ نظریات خود را اظها

مهر  25مور  سه شنبه  1329اینش بیانات نا  ین از م اکرات مجلس شماره 
  ینا  ن ل می شود: 1323ماه 

 ن ت رقای امیر تیمور
است به ککک حاال از ارصت استفاده می کنم و یش ن ته دیگر را هم الزم      

استحضار رقای سرتیپ هدایت می رسانم و ا الع دارم که در سال گ شته 
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و کلیه اموری که « ارتش»ا لیحضرت همایونی امر و م رر ارمودند که امور 
نبوده در تحت نظر وزیر « وزیر جنگ»مربو  به ارتش است و در تحت نظر 

یر جنگ بودند جنگ باشد و این امریه را در موقعی که رقای سپهبد احمدی وز
صادر ارمودند که کلیه امور ارتش از نظر وزیر جنگ خواهد گ شت از قراری 

اح امی که صادر می کند هستند می کند « ستاد ارتش»که بنده می شنوم باز هم 
به ارمان ا لیحضرت همایونی و بنده خواستم  رض کنم که رن امری که پارسال 

سته در رن تردیدی پیدا شده است؟ و شده است در رن امریه ت ییری داده شده ا
 اگر ت ییری و تردیدی پیدا نشده است این رویه ستاد ارتش برای چیست؟

راجب به ستاد ارتش بنده از موقب استفاده  –کفیل وزارت جنگ بسرتیپ هدایت( 
می کنم چون در ا راف این موضوع شاید زیاد صحبت می شود و در روزنامه 

زم است برای این م لب یش مرتبه توضیح داده ها هم نوشته می شود ع ا ال
شودک این ستاد را که ما اختراع ن رده ایمک ستاد ارتش در تمام ارتش های دنیا 
وجود دارده  لتش چیست؟  لتش این است که وزارت جنگ ب ور کلی وقتی 
صحبت می کنیم وزارت جنگ در تمام کشورهای دنیا دارای دو وظیفه است یش 

ویند اداره کردن واحدهای ارتش و وظیفه دوم را می گویند اداره وظیفه را می گ
کردن وزارت جنگک این را اگر تف یش کنیم در واقب وزارت جنگ باید دارای دو 
 امل باشد که یش  امل به کارهای انی و بنگاه های ارتش رسیدگی کند و یش 

مام ارتش  امل دیگر به کار بودجه و ح ومتیک به همین جهت هم هست که در ت
های دنیا یش  املی در وزارت جنگ ایجاد کرده اند که ما رنرا استاد ارتش می 
گو یم که  امل انی در وزارت جنگ است به همین دعیل هم هست که در تمام 
کشورها بعد از ایجاد این  امل انی و دستگاهی که تهیه شده مم ن است وزیر 

می باشد یش  امل نظامی جنگ غیر نظامی باشد و اگر وزیر جنگ غیر نظا
وجود دارد که کارهای انی را حل می کند بصحیح است( این  امل امروز وجود 
دارد اما راجب به ارتبا  این  امل با وزارت جنگ و موضوع ارمانی 
ا لیحضرت همایون شاهنشاه ستاد ارتش جزو وزارت جنگ است و ی ی از 

ی) هم هیچ اش اعی وجود ادارات تابعه وزارت جنگ بشمار می رود از این ح
ندارد و شاید مدتی است که این اش ال هم بخودی خود مرتفب شده است ع ا از 
این حی) وزارت جنگ هیچ اش اعی ندارد و بنده این را ا مینان می دهم و 
صراحتا  به  رض رقایان نمایندگان محترم می رسانم که کلیه کارهای ارتش و 

ر جنگ پیشنهاد بشود وزیر جنگ باید رنرا ادارات و ستاد ارتش باید به وزی
تصویب ب ند و مس وعیت رنرا  هده دار شود بصحیح است( قانون صریح است 

که وزیر جنگ مس ول امور وزارت جنگ است و  اردو در این مورد صراحت د
وعی قانون اساسی ما ب ور صراحت در م ابل مجلس و در م ابل ملت مس ول استک 

ه انتصاباته  زله امتیازه ترایب و از  رف دیگر قانون نظام  کر کرده است که کلی
وظیفه بعضی مواد دارده قانون دادرسی ارتش بعضی مواد دارد که تمام این قوانین 
 الوه بر قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و این قوانین 

و به همین  است ممل ت وظا ف وزارت جنگ را در م ابل مجلس و پادشاه معلوم کرده
دعیل هم وزیر جنگ با کمال ااتخار به  رض رقایان نمایندگان مجلس شورای 
ملی می رساند که ما رن قوانین را کامال  گ اشته ایم جلو و اجرا می کنیم بنابراین 
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وزارت جنگ از نظر قبول مس وعیت پس از مواا ت بایستی گزارشی را که در 
یحضرت همایونی برساند و ما مسلما  قوانین مصر  است به شرف  رض ا ل
 این قوانین را همیشه محترم می شماریمک 

 

 ن ت نماینده اول تهران
ران ل تهبعد از بیانات رقای سرتیپ هدایت کفیل وزارت جنگه نماینده او    

از  ند وپیشنهاد نمود که صورت ت سیم وجوه را به مجلس شورای ملی ت دیم کن
و و گود که باز در باب مس وعیت وزراء گفت و این پیشنهاد م صودش این ب

ست اضوع م اکره شوده اینش به ن ل قسمتی از ن ت ایشان که مربو  به این مو
 مجله م اکرات مجلس شورای  ملیه صفحه 1329می پردازیم: باز شماره 

 (1269تا  1268
د قایان توجه دارند که بنده در خود این پیشنهااعبته همه ر -دکتر مصدق

ه نم کیحات زیادی ندارم وعی در م دمه پیشنهاد یش توضیحاتی  رض می کتوض
ه سم کدر صال  ممل ت است رنهم از نظر یش م اکراتی که اینجا شد و می تر

 بعد سوء تفاهم بشود اگر اجازه می ارما ید  رض کنم:
 فرما یده بفرما ید ب -نمایندگان

ند و رمودات جنگ ارمایشاتی در ضمن پیشنهاد رقای امیرتیموره رقای کفیل وزار
را  مه شاههبنده می خواهم اینجا  رض کنم که من در این مجلس از بیاناتی کردنده 

و کرد خال بیشتر دوست دارمه برای این ه شاه کسی است که بنده را از زندان بیرجند
 و اگر شاه نبود من در رنجا  تلف شده بودمک

ستم هنده ارم و امروز اگر من نمایمن خدا شاهد است که هیچگونه نظری ند    
ای نه برای خا ر شاه است بل ه برای  خا ر ممل ت استه من خودم را بر

اهم ی خوممل ت می خواهم نه برای شاه و شاه را هم اعبته برای این ممل ت م
ظر ز  ناپس این  رایضی را که می کنم توجه بفرما ید که نظری ندارم و ا   

 خیر ممل ت است:
 وه دربه موجب قانون اساسی مس وعیتی ندارد و به هیچوجه من اعوجشاه    

ای امور ممل تی حت دخاعت ندارند بصحیح است( برای چه؟  رض می کنم بر
 اما خا ر  خود شاه بصحیح است( اگر شاه مس ول شد شخو مس ول باید برود

ندارد و عیت  شاه باید بماندک شاه مس و که شاه مس ول نشد شاه می ماند و وقتی 
که  وانممن برای توجه رقای کفیل وزارت جنگ این اصول قانون اساسی را می خ

 م درهدر بیانات خودشان هم وقتی حضور ا لیحضرت می روند مالحظه کنند و 
 مجلس که می ریند احترام اصول قانون اساسی را محفوظ بدارند:

بری  وعیت مشخو پادشاه از مس» اصل چهل و چهارم قانون اساسی می گوید: 
 «است وزرای دوعت در هر گونه امور مس ول مجلس هستندک

 زل و نصب وزراء به موجب ارمان همایون » اصل شصت و چهارم می گوید: 
ما این اصول را وقتی با هم ت بیت کنیم نتیجه می شود که شاه « پادشاه استک

مضاء کند یش سمت تشریفاتی دارد یعنی شاه باید ارامین را از نظر تشریفات ا
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ببه موجب اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی( و اگر شما این را جنبه 
 تشریفاتی بهش ندهید رنوقت ما مشرو ه نداریمک

 لی وماگر بنا باشد  زل و نصب وزراء با پادشاه باشد پس مجلس شورای    
وقب مست؟ مشرو یت و این ارمایشاتی که جناب رقا از دموکراسی ارمودید کجا ا

ید ا بانمی کند بصحیح است( ما امروز یش شاه خوب داریم و شاه خوب ر پیدا
 نگاه بداریم ککک 

 

 بیانات مجدد رقای کفیل وزارت جنگ
ی کنم موقعی که این م لب مورد بح) بود بنده تصور م -کفیل وزارت جنگ

ش نده  رض کردم ستاد ارت رایضی که بنده کردم  ین همین م لب بودک ب
ر جنگ  ور تمام ادارات ارتشه پیشنهاد خودشان را به وزیو همین موظف است

انم دبدهند و  رض کردم بنده کفیل وزارت جنگ و خودم را مس ول مجلس می 
رت وزا و حتی اضااه کردم مس ول ملت و مس وعیت را  هم به  هده دارم و در
نده بدند جنگ هر کار می کنم مس وعم و چون راجب به ارمان و این چیزها ارمو
نده ست بتوضیح دادم که رنچه در قانون اساسی هست و رنچه در قوانین دیگر ه

ور همان  تم ورن قوانین را اجرا می کنم خالف اینهم بنده نگفتم و نظری هم نداش
 در رن اند که ارمودند کامال  مواا م و  رایضی را که کردم شاید توجه نداشته

م هست  ور هرا تأیید کردم و همینموقب رقایان همه می دانند که بنده این نظر 
 بصحیح است( 

 

 نظریه م بو ات
 دیدکم اکرات این جلسه مجلس نیز مورد بح) و تفسیر جراید واقب گر     

سی در م اعه اسا 1323مهر  28مور  جمعه  285در شماره « داد»روزنامه 
ء زرایت وخود نظریه نماینده اول تهران و رقای امیر تیمور را در باب مس وع

 تأیید و از رن پشتیبانی نمودک
« ان تحت  نو 1323ربان ماه  4مور   596در شماره « اقدام»روزنامه     
ار پس از  کر بعضی از اصول متمم قانون اساسی چنین اظه« شاه مشرو ه»

 نظر می کند:
این ح وق که ب ور جامب و خالصه ضمن مواد باال و سایر قسمت های »ککک     

ریح گردیده  بر خالف رنچه در ا هان شایب است و ما در امور قانون اساسی تش
اارا  و تفری  می کنیم اوق اععاده مهم و وجود  دم مس وعیت پادشاه که خود 

شاه است بدون توجه مانب مداخله شاه می پنداریم و « اختیارات م ل ه»ی ی از 
شاه  وقتی  بت قانون اساسی قا ل شویم که نصف ا ضای مجلس سنا از  رف

تعیین می شود و دیگر نمی توانیم بگو یم که شاه تشریفاتی استه ارمانفرما ی 
کل قوای بری و بحریه  زل و نصب وزراه ا الن جنگه   د صلحه انع اد 
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مجلسینه ا  ای درجات نظامی و نشان و ااتخارات نظامیه بستن  هدنامه و 
 ککک« پادشاه است  «اختیارات»حتی استتار رن و ضرب س ه و غیره دعیل وجود 

*** 
ه ر م اعلی داینش ما بعضی از اصول قانون اساسی و متمم رن را که رقای خلی    

 شد: اهیمخود نیز به رن اشاره کرده  ینا  ن ل و بعد وارد یش بح) اساسی خو
نا از اشخاو خبیر و بصیر و متدین محترم ممل ت سا ضای مجلس  -45اصل 

 بندهف قرین اعشرف همایونی است رار می یامنتخب می شونده سی نفر از  ر
ف ملت ز  رنفر از اهاعی پایتخته پانزده نفر از اهاعی والیات و سی نفر ا 15

 یاتکوال پانزده نفر به انتخاب اهاعی تهران و پانزده نفر به انتخاب اهاعی
ز مس وعیت مبری است وزراء دوعت در هر گونه امور اشخو پادشاه  -44اصل 

 ین هستندک مس ول مجلس
 زل و نصب وزراء به موجب ارمان همایون پادشاه استک   -46اصل 
ون نظامی و نشان و امتیازات ااتخاری با مرا ات قان ا  ای درجات -47اصل 

 مختو شخو پادشاه استک 
 رمانفرما ی کل قشون بری و بحری با شخو پادشاه استک ا -50اصل 
 استک  الن جنگ و   د صلح با پادشاه ا -51اصل 
واند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را ب ور اوق پادشاه می ت -54اصل 

 اععاده امر به انع اد ارمایندک
 رب س ه با مواا ت قانون به نام پادشاه استک ض -55اصل 

ه با رین ر یسه دوا ر دوعتی از داخله و خارجانتخاب مأمو -اصل چهل و هشتم
ء تلناگر در مواقعی که قانون استصویب وزیر مس ول از ح وق پادشاه است م

ردی موا نموده باشد وعی تعیین سایر  مأمورین راجب به پادشاه نیست مگر در
 که قانون تصریح می کندک 

شاه و اح ام برای اجرای قوانین از ح وق پاد صدور ارامین -اصل چهل و نهم
 است بدون این ه هرگز اجرای رن قانون را تعویت یا توقیف نمایندک 

ساسی ی که م ابت اصل بیست و چهارم قانون ا هدنامه ها  -پنجاه و دویم اصل
حظور استتار رن ها الزم باشد بعد از راب م 1324مورخه چهاردهم  ی عده 

ف ز  راهمین ه منااب و امنیت ممل تی اقتضا نمود با توضیحات الزمه باید 
 پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شودک 

 

 درباره یش بح) اساسی

  زل و نصب وزراء
اال با در ر« اقدام»نظریات هم لم محترم رقای خلیلی مدیر محترم روزنامه     

شود ب کر کردیم چون معت دیم که در این موضوع اساسی اگر م اععات کاای 
  لمای  اید م لب روشن تر می شود ع ا بی مناسبت نمی دانیم که با استفاده از 

 را بنگاریم: ح وق اساسی نظریات خود
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 سه نظر درباره

  زل و نصب وزیران
 در مورد  زل و نصب وزراء مم ن است سه نظر اظهار شودک این سه    

 نظریه به شر   یل است: 
 زل و نصب وزراء ح وق مسلم پادشاه و نمایندگان ح ی ی ملت استک   -1
 ز  ح وق مسلم ر یس هر کشور می باشدا -2
 ن ح ی ی ملت استک مایندگااز  ح وق مسلم ن -3

ه نشد قسم اول در هیچ کتابی نوشته نشده و در هیچ کشوری به رن  مل     
 مک ما یناست بنابراین از بح) رن خودداری و از دو قسمت اخیر گفت و گو می 

 لس واگر این حت از خصا و م ام سل نت شناخته شود حضور وزراء در مج   
ن ت و مبی  در نتیجه س و  دوعت کامال   استیضا  از رن ها و رتی  دم ا تماد و

 بی معنی می شودک 
دور چنانچه  زل  و نصب وزراء از ح وق مسلم نمایندگان ملت باشد ص    

ت ارمان شاهانه بی مورد استک هر وقت مجلس از وزیری اظهار  دم رضای
س پشود نمود باید برود و هر کس که مورد ا تماد مجلس است قا م م ام او ب

ز پیش ا ن هااب اختالف باید قوانین اساسی مماع ی را م اععه نمود که قربرای ر
موده نرن  ما با ح ومت م ل ه و استبداد مبارزه کرده و مشرو ه را قا م م ام
ره  ونیم کاند و ما که هنوز نیم قرن نیست م لد رن ها شده ایم همان ور  مل 

 چنان برویم که رهروان راته اندک 
 

 ساسی در دنیاسه قسم قانون ا
 به سه قسم ت سیم می شوند:« قانون اساسی»ُدَول  اعم از نظر 

نی عش قوه م ننه از قوه مجریه کامال  تف یش و مجزاست یعدر بعضی مما -1
دون بوزراء در مجلس حاضر  می شوند و نه با مجلس ارتبا ی دارندک مجلس 

و   زل ومی نماید این ه دوعت پیشنهاد ب ند قانون وضب می کند و دوعت اجرا 
 ای رمری»است این  ری ه در مماعش متحده « ر یس جمهور»نصب وزراء با  

 دک معمول است و سایر کشورهای رن قاره از رن اقتباس نموده ان« شماعی
 
که قوه م ننه بر قوه مجریه مزیت دارد و مجلسین « سو یس» ری ه ممل ت  -2

ه سال انتخاب می کنند که نفر مدیر برای مدت س 7ی جا جمب می شوند و 
ممل ت را اداره کنند و رن ها هم هر ساعی ی ی را از بین خود انتخاب می نمایند 

 20که ر یس دوعت متحده سو یس می شود

                                                
گویند « رئیس دپارتمان»در سوئیس وزارتخانه و وزیر نیست. وزارتخانه را دپارتمان )اداره( و مدیر آنرا  - 20

 نیست و رئیس مملکت را رئیس دولت متحده سوئیس نامند.  « رئیس جمهور»و همچنین 
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« پارعمانی»توازن قوه م ننه و مجریه که این  ری ه را اص الحا  ح ومت  -3
راتی که متناسب  مبت ر رن است و اکلر مماعش رنرا با ت یی« انگلیس»گویند که 

با وضعیات خودشان بوده است قبول کرده اند و مراد این است که بین قوه 
باشد و هیچیش از رن ها بر دیگری مزیت پیدا ن ند و « تعادل»مجریه و م ننه 

« حت انحالل مجلس»در  مجلس و « مس وعیت وزراء» امل مؤلر این موازنه 
   21برای دوعت استک

ف نظریات مجلس راتار کرده مجلس دوعت را ساق  می بر خال« وزیر»اگر     
از « مجلس»کند و اگر چنانچه دوعت بخواهد بر  بت مصاعح مردم  مل کند و 

این حت سوء استفاده نموده دوعت را ساق  کنده دوعت بر  بت م ررات قانون 
اساسیه و در انگلستان که قانون اساسی مدون نیست و  ادی است بر  بت 

را منحل می کند چنانچه در انتخابات بعد ت ریبا  همان وکال یا سیرهه مجلس 
نمایندگانی که پیرو   یده رن ها باشند انتخاب شوند معلوم می شود که حت با 

                                                
س سنا تصویب شد و مجلس قانون  اساسی، هر گاه دولت پیشنهادی نمود و در مجل 84بر طبق اصل  - 21

با  دولت شورای ملی به شرحی که در اصل مزبور مندرج است با آن موافقت ننمود و مجلس سنا و

ات نتخاباانحالل مجلس شورای ملی موافقت نمودند فرمان انحالل مجلس از مقام سلطنت صادر و 

 تجدید می شود.

ن و آسما زمین الک بقدر تفاوتی است که بینولی تفاوت این انحالل با انحالل مجالس وکال در سایر مم
اشد در می ب است. در آن ممالک مدت دوره مقننه بیش از دو سال است مثالً در انگلستان هفت سال

در »می و افکار عمو« در موقع انتخابات»این صورت ممکن است تفاوت فاحشی بین افکار مردم 

مطابق  ندگانیجه را بخواهند بگیرند که نمایپیدا شود که از انحالل مجلس این نتی« زمان انحالل

ست در اعمول افکار روز وارد مجلس بشوند کما اینکه در انگلستان این رویه در اواخر هر دوره م
« مردم» ال راصورتی که در ایران مدت دوره مقننه دو سال است و نکه مهم این است که در آنجا وک

لکت ین مممردم و نمایندگان حاصل شود ولی در ا انتخاب می کنند و اختالف نظر ممکن است بین

 که وکال اکثراً نمایندگان حقیقی مردم نیستند این فلسفه تحقق پیدا نمی کند. 

 قانون اساسی در اینجا نقل می شود: 48اصل 
 ی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا بههر گاه مطلب -قانون اساسی 48اصل 

ی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضامجلس شورای ملی 

اده در م مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته

افقت گر مومتنازع فیه رسیدگی می کند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می کند، ا
رای لس شولب را به عر ض حضور ملوکانه می رسانند هر گاه رأی مجدست داد فبها وااِل شرح مط

واهند اقه خملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر تجدید مذاکره و مد

ورای جلس شمفرمود و اگر با اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا به اکثریت دو ثلث آراء انفصال 

 مودندنت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب ملی را تصویب نمودند و هیئ
رمان مان فبه انفصال مجلس شورای  ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در ه فرمان همایونی

خاب  انتحکم به تجدید  انتخاب می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً

 کنند.  
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مجلس است والال رن نمایندگان انتخاب نمی شوند و به مجلس مردمی وارد می 
و نصب وزراء  شوند که با دوعت مواا ت کنند بنابراین در مماعش پارعمانی  زل

 با مجلس است 
 

 در انگلستان
اول ممل تی که بنا بر  ادت وزراء را  مس ول مجلسین قرار داده و م ام      

سل نت را غیر مس وله انگلیس است که در رنجا  ادت از قانون در سایر 
 Le roi neمماعش محترم تر است و ضرب اعملل: شاه نمی تواند بد ب ند 

 peut mai faire  22 » شاه اگر شخصا   وری در اا ار جامعه رسو  کرد که

مرت ب قتلی بشود از  هر گونه تع یب مصون است و مح مه ای نیست که مااوق شاه 

بنابراین اگر کسی اد ا نمود به امر شاه مرت ب خالف  او را محاکمه کنده باشد که
کند از  قانونی شده است چون در قوه شاه نیست که امری بر خالف قانون صادر

او پ یراته نمی شود و  دم مس وعیت شاه سبب شده است که وزراء مس ول  
 مجلسین بشوندک  

ند ی تواشاه به تنها ی هرگز نم»و نیز به مصداق ضرب اعملل دیگری که:     
کلیه توشیحات شاه « Le roi ne peut jamais agir seulاقدامی کند 

 حتی ارمان  فو را 
و پادشاه است باید وزراء مهر کنند و خود را مس ول که از ح وق  مسلم شخ

  23بدانندک
و باز به این هم قنا ت ن رده اند که وزراء ا   نوشتجات مؤلر شاه را مهر     

کنند چه مم ن است شاه اظهاراتی کند که در م درات ممل ت بسیار  مؤلر باشد 
مماعش بیگانه  به این عحاظ شاه نمی تواند بدون حضور وزیر خارجه با سفرای

مالقات کند و هرگونه م اکرات خصوصی شاه با ی ی از سفرا بر خالف رو  
  24مشرو یت استک

 

 تاریخچه مس وعیت وزراء در انگلستان
مس وعیت وزراء در انگلستان یش مرتبه برقرار نشده بل ه بعد از ان الب     

سد تدریجا  میالدی که م رر شد بودجه در هر سال به تصویب مجلسین بر 1688
مست ر شده و وزراء تحت نفو  پارعمان در رمده اند و هر قدر ح ومت ملی قوت 
گرات مس وعیت انفرادی وزراء بیشتر است رار پیدا کرده است تا این ه در سال 

تنها یش وزیر برای کار خود بل ه وزیران مجتمعا  مس ول مجلسین واقب  1782

                                                
  591، جلد اول، صفحه A. Esmeinتألیف اسمن « قوق اساسیح»مالحظه شود کتاب  - 22
کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور » متمم قانون اساسی  ما هم همینطور است:  45اصل  - 23

آن  مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول

 « فرمان و دستخط همان وزیر است.
 166سمن، همان مؤلف، صفحه ا - 24



157 

 

د برای خود قانون اساسی وضب کنند شدند که بسیاری از مماعش وقتی خواستن
از مشرو یت  ادی انگلیس ت لید نموده و مس وعیت انفرادی و اشتراکی وزراء 
را در قوانین اساسی خود وارد نموده اند و السفه این امر بیعنی السفه 
مس وعیت وزیران( چون بر خوانندگان ارجمند روشن و واضح است الزم نمی 

ن رن بپردازیم ا   یادرور می شویم که حتی ممل ت بینیم که در اینجا به بیا
ارانسه که جمهوری است ت لید از انگلستان نموده و در قانون اساسی رژیم 

 پارعمانی را قبول کرده استک 
 

 استیضا 

 رتی ساکت  –رتی منفی 
جلس مرنچه در اوق م کور شد راجب به  مس وعیت سیاسی وزراء است که     

وعت وت می کند و چنانچه پس از استیضا  مجلس به ددر موقب استیضا  قضا
می  تن دوعداده دعیل بر این است که استیضا  وارد نیستک بنابرای« ملبت»رتی 

ن است ر« ساکت»از کار برکنار می شود و رتی  دوعت « منفی»ماند و در رتی 
ظامنامه ن 47که مجلس استیضا  را  نه تصدیت کند و نه رنرا رد نماید بماده 

ی  اضاجلس شورای ملی( اگر وزیر یا دوعت با رتی ساکت مت ا د نشدند و تم
 رتی ملبت نمودند و مجلس مضای ه کرد باز دوعت ساق  می شودک 

 

 مس وعیت ح وقی و جزا ی وزرا و نخست وزیران
و   وقیبدیهی است که وزراء و نخست وزیران ملل سایر ااراد از نظر ح     

 ن م رردر ماده اول چنی« محاکمه وزراء»ک قانون جزا ی هم مس ول می باشند
هم ود متنخست وزیر یا وزیری که در امور مربو ه به ش ل و وظیفه خ»داشته: 

 ین هبه ارت اب جنحه و جنایتی شود مورد تع یب مجلس خواهد شد ا م از ا
 «حین تع یب متصدی وزارت باشد یا نه

ه بصاعحه برای رسیدگی  مح مه« متمم قانون اساسی» 69بر  بت اصل     
تأسف است بدیوان کشور( و مب اع« دیوان تمیز»جرا م وزراء و نخست وزیر 

د از ه بعدیوان مزبور نه تنها در زمان دی تاتوری تحت نفو  واقب می شد بل 
ست اهم که ظاهرا  ممل ت دارای ح ومت دموکراسی شده  1320شهریور  ماه 

 در قسمت ما نظریات خود را در این موردرا تبر ه کرد که « سهیلی»و « تدین»
ز ن  زینگاشته ایم و به نظر خوانندگا« ا الم جرم بر  لیه تدین و سهیلی»

 خواهد رسیدک 
 



158 

 

 کابینه بیات

 «تحریم امتیاز نفت»و قانون 

صویب از ت 1323در جلسه یازدهم ر ر ماه « تحریم امتیاز نفت»قانون     
 د  ر جهات و  للی را که موجب پیشنهامجلس گ شتک نگارنده الزم می داند 

وضوع ین ماقانونی دکتر مصدق شده قبال  بیان کند و بعد به ن ت ها یه که در 
  نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی ایراد نموده استه بپردازدک

 

 (14در کابینه سهیلی بقبل از مجلس 
انگلیسی  ینده شرکتدو نفر نما 1944م ابت با  ژانویه  1322در ربان ماه     
ی ری ا از عندن و در اسفند ماه همان سال نماینده دیگری از شرکت رم« شل»
ز فت خیناز واشنگتن به تهران رمدند تا در خصوو اراضی « استاندار واکیون»

تن گرا ایرانه خارج از حدود امتیاز نفت جنوبه م اععاتی نموده و راجب به
 د و پیشنهاداتی هم نمودندک امتیاز رن با دوعت م اکراتی بنماین

اد ن ارسته ایرانماینده ب« سنگلر»چند ماه بعد کمپانی دیگر رمری ا ی به نام     
 و او نیز پیشنهاداتی به دوعت در همین خصوو ت دیم کردک 

 

 استخدام دو نفر مستشار رمری ا ی
ر و نفبرای این ه به این پیشنهادات از جنبه انی رسیدگی شود دوعت د    

اوایل  استخدام نمود و رن ها در« کرتیس»و « هور»تخصو رمری ا ی به نام م
  ودندکوارد ایران شده و ظاهرا   رحی تهیه و به دوعت تسلیم نم 1323سال 

 

 14اوعین م اکره راجب به نفت در مجلس 
ه در رنچ وجریانات باال تا مدتی در کمال اختفا و استتار صورت می گرات     

بل ی شد چون از منابب مولت و رسمی انتشار نمی یاات قاجراید نوشته م
ین این بار در برای اوع 1323ا مینان نبود و ا   در نوزدهم مرداد ماه 

ش ار م اکراتی شد و پاره ای از جریانات پشت پرده ر موضوع مهم در مجلس
 گردیدک 

ای  پس از ایراد یش م دمه« بجنورد»نماینده «  وسی»در این جلسه رقای     
راجب به اهمیت جهانی نفته و ت کر به این ه الزم بود دوعت از بدو شروع به 
م اکرات مجلس شورای ملی را از وقایب مستحضر می نموده از رقای نخست 
وزیر  بسا د مراغه( در باب نفت و نظریات دوعت س وال کرد و در همان جلسه 

و مدیر « یون تودهاراکس»و  ضو « الهیجان»نماینده « دکتر رادمنش»رقای 
نیز از نخست وزیر توضیحاتی خواست که متن رن از مجله « مردم»روزنامه 
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ن ل  809صفحه  1323مورخه نوزدهم مرداد  1308م اکرات مجلس شماره 
 می شود: 

 

 ن ت رادمنش
ارجی خی و از چندی به این  رف همه رقایان م لب هستند که در جراید داخل    

در  ته وق و مخصوصا  راجب به نفت ایران م اعبی نوشمفصال  راجب به نفت شر
 ا ز رمریتشار ارقای دکتر میلیسپو برای همین کار دو مسجراید داخلی هم خواندیم که 

یش  و نندکاستخدام کرده اند و می خواهند راجب به نفت با رقایان مستشاران مشورت 
 ر درنخست وزیجریان دوم هم دیده می شود و رن مجاعسی است که جناب رقای 

د و دهن این هفته های اخیر دارند و از یش  ده از رقایان جلساتی تش یل می
ین اد و مشورت ها ی به همان منظور که در روزنامه ها نوشته می شود می کنن

 ریانججلسات هم گویا مربو  به نفت است و امیدوارم که این دو جریان یش 
های  ه دوعترا ایم با دادن امتیازات ببنده با باشد و بنده خواستم  رض کنم که 

 ا) کنداحد خارجی ب ور کلی مخاعفیمه همان ور که ملت ایران توانست راه ره را خودش
ن روت ایاب لبنده ی ین دارم که با کمش مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منا

  تملو شاید بتوانیم به موضوع بدبختی مردم این م ممل ت را استخراج کنیم
له در ز  جبهبودی بدهیمک اگر ارض کنیم که این مورد استلنا ی است من تعجب ا
تش می ردر  این قضیه می کنم که چرا ما در یش چنین موقب بحرانی که تمام دنیا
 هیچوجهیب بسوزند در این امر این در تسریب می کنیم و به   یده بنده این تسر

ه یم کا  جله ما یش اقدامی ب نصال  نیست و م تضی نیست در چنین موقعی ب
زیر وخست شاید قرن ها در رتیه تأسف رنرا بخوریمک بنابراین از جناب رقای ن

 خواهش می کنم رن دری که ا الع دارند توضیح بدهند: 
 

 بیانات نخست وزیر برقای سا د( 
 تیازدر جواب س واعی که رقای  وسی و رقای دکتر رادمنش در موضوع ام   

 ی راموده اند خا ر محترم رقایان نمایندگان مجلس شورای ملجدید نفت ار
 مستحضر می دارد:

باین ه ارمودند  جله می کنند مالحظه می ارما ید که  1322در ربان ماه      
از عندن به تهران رمده « شل» جله ای در کار نیست( دو نفر از مدیران شرکت 
قی ایران به دوعت تسلیم داده و پیشنهاداتی دایر به امتیاز نفت قسمت جنوب شر

استاندار »و در اسفند ماه همان سال نماینده ای نیز از  رف شرکت رمری ایی 
به تهران وارد و نیز برای تحصیل امتیاز در همان ناحیه پیشنهاداتی به « واکیون

نیز ا الع داد در نظر دارد « سینگلر»دوعت دادند ضمنا  کمپانی رمری ا ی 
ن خصوو تسلیم دارد و اخیرا  پیشنهاداتی هم از کمپانی مزبور پیشنهاداتی در ای

رسیدهک چون قبل از  همه چیز الزم بود پیشنهادات واصله مورد م اععه قرار 
گیرد و ت اضای هر یش از رن ها معلوم و مشخو گردد و در صورت عزوم  ر  
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ع به مت ابله تهیه گردده کمیسیونی مرکب از اشخاو م لب تش یل گردید و شرو
م اععات الزم نمود و نظر به این ه ا  ای چنین امتیاز ایجاب می نمود که 

« کریتس»و « هور»موضوع از عحاظ انی نیز کامال  مورد دقت قرار گیرد رقایان 
که تخصو و ساب ه زیادی در امور مربو  به نفت دارند استخدام و اخیرا  به 

 رض رسید شروع به کار نموده تهران وارد شده و با کمیسیونی که در باال به 
 اندک 
نبه ده جبه  وری ه مالحظه می ارمایند اقداماتی که تا کنون به  مل رم    

رم محت م اععاتی داشته و قبل از اتخا  هرگونه تصمیم دوعت نظر نمایندگان
 ناابممجلس شورای ملی را جلب خواهد نمود تا با رنچه مواات با مصاعح و 

 کشور باشد  مل شودک 
ده می ک بناینجا رقای  وسی ارمودند سیاست استتاره استتاری در کار نیست    

ر است ر کاتوانم به رقایان نمایندگان ا مینان بدهم تا موقعی که این دوعت س
رجی منااب  اعیه این کشور به هیچوجه ادای یش م امب مخصوو داخلی و خا

ظر حیاتی منظور ننخواهد بود و هم اری با مجلس در این ور مسا ل مهم 
ا اساسی دوعت است و هیچوقت بدون جلب نظر مجلس دوعت در این ور کاره

ور مان اقدامی نخواهد کردک ارمودند با چه اشخاصی این م اکرات شده است ه
ین ادر  و ما با کمپانی های انگلیسی و رمری ا ی استکه  رض کردم این م اکرات 

نیم و کمی  ا راف کار را درست مالحظه این ور مسا ل  جله را قا ل نیستیمه ما
ا م 1903چیزی را که ما خا رنشان کردیم این است که چهل سال پیش در 

ست و چهل سال گ شته ا 1944تا  1903رمدیم یش امتیاز نفتی داده ایم از 
اید کامال  بامتیاز دادیم حاال بدهیم و  1903هیچوقت نمی توانیم رن ور که در 

شار ا مستشودک رنچه راجب به مستشاران ارمودند که این ها راف کار  م اععه 
ن در د چونهستنده خیر این ها متخصو هستند و رن ها را خواسته ایم و رمده ا 

در  هر کاری باید نظر متخصصین جلب شود این اشخاصی که خواسته شده اند
در  ب ات االرض و معدن شناسی « هور»امور انی تخصصی دارنده مستر 

صوصی دارد و این ها را برای تخصو در امر نفت برای دو سه تخصو مخ
ی و رقا برای سه ماه« هور»ماه از رمری ای شماعی استخدام کرده ایمک رقای 

 یراتهرا برای شش ماه و خیلی منت گ اشته اند که د وت ما را پ « کریتس»
 شارهاندک رقای رادمنش راجب به مجاعسی که در این خصوو تش یل می شود ا

ی ارمودندک  رض می کنم مجاعسی نیست کمیسیون ها ی است که نظر اشخاص
 که در این قراردادها تخصو دارند تش یل می شود و رن اشخاو جمب می

تهیه  وابیجشوند ببینیم رن ها چه چیز از ما می خواهند مات هنوز برای رن ها 
 کا   تا حاال م اعب رن ها را خواسته ایم ببینیم چیستن رده ایم 

 د بودکواهنرقای دکتر رادمنش ارمودند که با هر امتیازی که داده شود مخاعف خ
 س هراین یش مس له نظری است و مربو  به دوعت نیسته مربو  به مجلس استه مجل

جواب  این ک رقایان اگر بعد ازتصمیمی اتخا  ب ند دوعت هم تابب نظریات مجلس است
کتر دقای رده شود و برای جواب س وال بنده نظریاتی دارند بفرمایند توضیح دا

 مصدق که راجب به رقای دکتر میلیسپو و پول ارموده بودنده حاضرمک 
 رقای دکتر رادمنش -ر یس
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 توضیح دکتر رادمنش
رض و   بنده همان م لب نظری که رقای  نخست وزیر ارمودند قبول دارم     

ته خواس نظر مجلسشد و می کنم خوب بود قبال  با مجلس شورای ملی م اکره می 

ه ات بمی شد که ریا مجلس شورای ملی یعنی مجلس چهاردهم مواات با دادن امتیاز
ن د ایدوعت های خارجی هست یا نه؟ پس از رن ه  جلب نظر مجلس را می کردند وار

زیر ست وم اکرات می شدنده ایراد دیگری که دارم این است که به  وری ه رقای  نخ
 وت ار دکدگان رمری ا ی هستند خوب بود متخصصینی که برای این ارمودند ت اضا کنن

 ک می کردند از یش ملت دیگری د وت می کردند
 

 همسایه شماعی هم به میان رمد
 اجب بهید رپس از م اکرات باال در مجلس و غوغا ی که بین مردم و در جرا     

و  ودهیار نمنفت پیدا شده بوده همسایه شماعی هم که تا رن موقب س وت اخت
 هیچگونه ت اضای از ایران ن رده بود در صدد تحصیل امتیاز بررمد 

ر مس و دتلگراای از سفیر کبیر ایران  5/6/1323توضیح رن ه در  تاریخ     
به وزارت خارجه واصل و  بت رن به دوعت ا الع می رسد که نماینده 

ت تشار سفارکمیساریای خارجه اتحاد جماهیر شوروی به رقای ا تصامی مس
ی برا کبرای ایران ا الع داده که دوعت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد

ره به کمیسیونی از  متخصصین و غی« نفت خوریان»بررسی و م اکره راجب به 
سفیر « یره»تلگراف دیگری از رقای  13/6/1323ایران ا زام داردک در تاریخ 

ی  ی رساند که جناب رقاکبیر به وزارت خارجه واصل و باستحضار دوعت م
 یت ای تحبر»معاون کمیساریای خارجه به مالقات ایشان راته و مت کر شده که 

 ند روزچباتفاق چند نفر متخصو و غیره تا « خوریان»و م اکره راجب به نفت 
 «دیگر  ازم ایران خواهند شدک

ی رقای نخست وزیر تلگرااا  به رقای رهی ا الع م 21/6/1323در تاریخ      
دهد که هرگاه رقایان اوق اع کر به ایران وارد شوند با نهایت گرمی از رن ها 

   25«پ یرا ی به  مل خواهد رمدک
 

 ورود میسیون شوروی

کمیسیونی از  رف دوعت شوروی تحت  1323در اواخر شهریور ماه     
معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی « اسکایک کااتارادزه»ریاست رقای 

عیستی به ایران رمده میسیون مزبور مساارتی هم به شمال نمود و نواحی سوسیا

                                                
چگونگی جریان مذاکرات »، تحت عنوان 1323، چهارم آبان 493شماره « رعد امروز»نقل از روزنامه  - 25

 «نفت ایران و شوروی
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نفت خیز را  مورد بررسی قرار داد و ظاهرا  با رقای سا د نخست وزیر نیز 
 م اکراتی کرد ککک 

 
 

 ن ت رقای سا د نخست وزیر

 26مجلس شورای ملی 1323مهر ماه  27در جلسه 
 قای نخست وزیر ارمایشی داشتید؟ر -ر یس  

ی خیر در ا راف موضوع نفت چیزها در روزهای ا -نخست وزیر برقای  سا د(
 نوشته شده و گفت و گوها ی هست که الزم می دانم توضیحاتی بدهمک 

  یدبفرما –جمعی از نمایندگان 
 قایان نمایندگان محترمر -نخست وزیر

ندگان از چند ماه پیش موضوع نفت ایران توجه محاال  یعالقه ایران و نمای    
مجلس شورای ملی را جلب و در جراید و مجامب و در ا راف رن بح) ها نموده 
اند و در همین مجلس اظهارات رتشین نمایندگان و نصایح مصلحین بر این بود 
که دوعت به هیچوجه نباید  خایر نفت را به  نوان امتیاز به اجانب بدهد و بل ه 

م بنیان لروت ملی و توسعه امور این  خا ر و این منابب لروت را برای تح ی
اقتصادی برای رینده حفظ و برای استفاده از این منابب سرمایه ملی ایران را 

صحیح  است( در همین مجلس به خیال این ه دوعت  –جلب نماید بصحیح  است 
در پشت پرده برای دادن امتیاز به شرکت های خارجی داخل معامالتی شده نسبت 

ر مسا ل مهم اقتصادی دادند وعی در م ابل س وال نمایندگان استتار را به دوعت د
توضیحات الزمه را در ا راف پیشنهادات شرکت ها و م اععات دوعت دادم و 
اضااه نمودم که دوعت برای تأمین منااب  اعیه اقتصادی کشور از متخصصین 
 اعی م ام خارجی نظریات خواسته تا سیاست خود را در مس له نفت روشن و 

روش خود را با ت بیت با اوضاع و احوال کنونی ایران ترسیم نمایدک در  خ 
خا ر دارم چه در موقب جواب س واله چه در موقب بح) در ا راف برنامه دوعت 
نظر  موم نمایندگان باالاستلناء نسبت به امتیاز نفت منفی بوده و در چهره های 

جنگ و که مبادا در این موقب باز و بی رالیش نمایندگان رلار نگرانی هویدا بود 
که بدون مراجعه به رتی مجلس و استجازه از این  ستیز دوعتی در سر کار باشد

م ام م دس در م ابل  شرکت ها و دوعت ها تعهدی کرده و یا  و د  ا  ای 
امتیازی داده بشد و برای من ی ین حاصل بود که اگر به ی ی از شرکت ها حتی 

یا در م اکرات با نمایندگان مواجه می شدم بصحیح و ده شفاهی داده بودم و 
است( پوشیده نماند در کابینه قبل اینجانب رقایان نمایندگان تصور کرده بودند و 
سوء ظن داشتند که دوعت بدون مراجعه و مشاوره قبلی با  مجلس می خواهد 
امتیازی به کمپانی های خارجی بدهدک در همین مجلس دوعت قبل از در استتار 

                                                
 1291، صفحه 1323مهر ماه  72مورخ  1330نقل از مذاکرات مجلس، شماره  - 26
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ح ایت مربو  به نفت مورد سوء ظن بود و صورتی که استتاری در کار نبوده 
است و دوعت همواره از   اید  ده کلیری از نمایندگان هدایت می شد که نباید با 
مش الت  دیده و اوضاع  مومی کشور امتیازی به شرکت های خارجی داده 

بود که شاید در شود و مخصوصا  در اا ار   امه این   یده راسخ ح مفرما 
م اکره راجب به امتیاز نفت دوعت رزادی نظر و رزادی تصمیم را نداشته باشد اما 

 تاریخچ  رمدن نمایندگان کمپانی های نفت و م اععات دوعت به قرار  یل است:
و شرکت « شل»( نمایندگان شرکت 1944بژانویه  1322در دی ماه      

اجب به به تهران رمده و ر« سینگلر»و بعدا  « استاندار واکیوم»رمری ا ی 
ه و داد ت اضای امتیاز نفت در بعضی از ق عات ایران به دوعت وقت پیشنهادی

ه دید ت اضای م اععه  ر  های پیشنهادی را نموده بودندک دوعت وقت مناسب
ی و  لم بود به متخصصین  اعیم ام در امور نفتی مراجعه نمایند که م اععات

عیه و ح  اموده  رحی تهیه نمایند که از هر حی) با مصاع ملی در پیشنهادات ن
یان ر جرمنااب اقتصادی کشور وات بدهد و اشتباهات گ شته ت رار نشود وعی د

د می شم اععات متخصصین به نمایندگان شرکت ها هیچ نوع جواب ملبت داده ن
 وکولمو بل ه نظر دوعت بر این ه م اععه موضوع امتیازات به بعد از جنگ 

ر فت دنردد خا رنشان می شدک در این ضمن ا ال اتی هم مربو  به کنفرانس گ
جه خار رمری ا و جریان م اکرات رن کنفرانس از مأمورین دوعت شاهنشاهی در

ویه واصل شد که دوعت را بیش از  پیش متوجه به عزوم اتخا  خ  مشی و ر
 هات درن جبه ای لابتی که حااظ منااب  اعیه کشور در حال و رتیه باشد نمود و

وم بد 1323اوعین جلسه هی ت وزیران اعلی در روز شنبه یازدهم شهریور 
که  ( این موضوع م ر  و این ور م اکره و تصمیم گراته شد1944سپتامبر 

ععه م ا قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و ماعی دنیا و است رار صلح  مومی
و ی باشد بصحیح است( دا  ای هیچگونه امتیاز خارجی م تضی و ضرری نم

ه ر خارججانشین کمیس« کااتارادزه»هفته پس از اتخا  این تصمیم جناب رقای 
ات ق ع دوعت شوروی به تهران رمد و در باب ت اضای امتیاز نفت در برخی از

ه ت کاایضیحاایران با اینجانب م اکره نمودند؛ موضو ه م اکرات ایمابین با  تو
هر بار  شهریور در 11ء م ر  و نظریه اوعیه در در جلسات متعدد  هی ت وزرا

ی م ا  اا  دتأیید گردیدک در ا راف امتیاز نفت در بعضی جرا د دیده شد که گوی
و  امتیاز در حال حاضر و موکول نمودن م اععه رن به زمان بعد از جنگ

 جانباست رار صلح شاید موجب کدورت و تیرگی رواب  با متف ین بشودک این
ع ه ا الدم باکراتی را که اخیرا  با نمایندگان دوعت شوروی نموده بوجز یات م 

س اسا هی ت دوعت رسانیدم و از رنجا ی که رواب  ایران با دوعت شوروی بر
 واهدخپیمان سه گانه و شرکت در جنگ و کمش در پیروزی متف ین بوده دوعت 

عت کوشید رو  هم اری و حسن تفاهم را با متف ین خود و مخصوصا  دو
ا رجوانمرد شوروی مح م و استوار نگاهدارد و مسا دت های دوعت شوروی 
ع  برای بهبودی اوضاع اقتصادی خود جلب نماید و راجب به تح یم و توس

ت اکرارواب  تجارتی و اقتصادی با دوعت شوروی حاضر است داخل همه نوع م 
ر باشد کشو حضوری و م اکرات دوستانه که به نفب دو بشود و از مالقات های 

 کمال مسرت را خواهد داشتک
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 صحیح  است  –نمایندگان 
 

 کنفرانس  م بو اتی در سفارت شوروی 
دگان مایننبعد از ن ت رقای سا ت نخست وزیر و جواب ردی که به پیشنهاد      

اریای معاون کمیس« کااتارادزه»ا زامی شوروی داده شده بود از  رف رقای 
ان رانس م بو اتی در تاریخ سه شنبه دوم ربملی امور خارجه شوروی کنف

( در سفارت کبرای شوروی تش یل و  ده ای از  1944اکتبر  24ب 1323
 نمایندگان م بو ات پایتخت در رن کنفرانس حضور داشتندک 

ف ز  ردر این کنفرانس بدوا  رقای کااتارادزه نسبت به پیشنهادی که ا   
ده ده شفت در نواحی شماعی ایران داکمیسیون ا زامی برای کشف و استخراج ن

د اتی دا ال بود و م اکراتی که راجب به این موضوع با دوعت ایران نموده بود ا
 1323ه چهارم ربان ماه 205شماره « رژیر»که قسمت مهم رن از روزنامه 

  ینا  ن ل می شود:
 نربایجار »دوعت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی »ککک     

احیه نو چند « سمنان»و قسمتی از ناحیه « مازندران»و « گیالن»و « شماعی
ان بشمال قوچان( را تحصیل نمایدک پس از ااصله زم« از خراسان شماعی»

تیاز ه اممعلومی که برای انجام اکتشااات ضروری زمین شناسی کاای باشد ناحی
 هرهام ان ب ب ور ق عی تعیینه و به قسمتی که در رن حدود منابب نفتی و

 برداری صنعتی رن ها لابت شوده محدود خواهد بودک 
وی راز  بدیهی است که صاحب امتیاز پرداخت های تنی و پرداخت های ها ی    

اعیات ماخت منااب و همچنین مباع ی را که در قرارداد به جای معاف شدن از پرد
ت اس ی حاضرمشرو  گردد تأدیه خواهد نمود ضمنا  دوعت اتحاد جماهیر شورو
 پرداخت های حداقل امتیاز را که تعیین خواهد گردد تضمین نمایندک 

ای چه بر هاعیصاحب امتیاز متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرا   استم    
 احتیاجات دوعت و چه برای احتیاجات اهاعی کشور ایران بدهدک 

ب و ناامبت محاسبه دوعت ایران بازرسی انی بر  ملیات صاحب امتیاز و صح    
 پرداخت های به نفب ایران و غیره را بعمل خواهد روردک

قابل  ی کهپس از ان ضای مدت امتیاز کلیه بنگاه های صاحب امتیاز در حاع    
 بهره برداری باشد بال وض به دوعت ایران واگ ار خواهد گردیدک 

سایل ن وایرا انجام  ملیات برای کشف و بهره برداری منابب نفت در شمال    
ر  داستفاده از وجود هزاران کارگر و کارمنده بخصوو از  ده ای که اعال  

نده دار ترانزیت مهمات جنگی از  ریت ایران به اتحاد جماهیر شوروی اشت ال
 ایجاد خواهد نمودک

س و  بعی است که صاحب امتیاز کوشش خواهد نمود که  ده زیادی مهند    
ربیت و ت س برای صنایب نفت از اتباع ایران تعلیممتخصو و کارگران و کارشنا

 نمایدک 
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راه  وها  ایجاد چاه های نفته ساختمانه مساکن برای کارگران و تعمیرگاه    
عح مصا های شوسه نیز مورد احتیاج واقب خواهد گردید و در نتیجه رن صنایب

ن میز ساختمانی توسعه خواهد یااتک در نتیجه انجام دادن  ملیات اکتشاای
ال ه زغشناسی درباره نفت بی شش معادن دیگر نیز کشف خواهد شد مانند: رهن

ورد سنگه مسه که بعدا  مم ن است از  رف ایران برای توسعه لروت ملی م
 استفاده قرار گیردک 

 داریصاحب امتیاز تمامی اقدامات الزم را برای بهداشت و بهبودی به    
 ه  هدهب ها از و همچنین ا ضاء خانواده رنکارگران و کارمندان بنگاه های امتی

ک منظور ا تبارات مخصوصی تعیین خواهد نمود خواهد گرات و برای این 
ود در ار خبسیاری از نمایندگان  ب ه روشنف ر خواهند توانست از معلومات و ک

 نواحی استخراج نفت استفاده نمایندک 
رب  أمیننفت و مس له ت مخصوصا  باید خا رنشان نمود که توسعه استخراج    

واحی نادی نواحی استخراج بستگی کامل بهم دارد و این قضیه با ) ربیاری و رب
 خواهد گردیدک 

زی کشاور واحینایجاد صنایب نفت در نواحی شماعی ایران که اعال  بالاستلناء     
ه می باشد برای پیشرات کشاورزی در نواحی مزبور شرا   مسا دی بوسیل

 زار تازه برای محصوالت کشاورزی بوجود خواهد رمدک تأمین یش با
هد ین خواتأم کارگران و کارمندان بنگاه های امتیاز که مزد رن ها ب ور ق ب    

 گردید م دار زیادی چه از محصوالت کشاورزی و چه از محصوالت صنعتی
لیه ل ن مصرف خواهند کرد و باعنتیجه برای توسعه تجارت و پیشرات کار وسا 

 ی اساس مح می بوجود خواهد روردک محل
ای دار دوعت اتحاد جماهیر شوروی در مورد منااب اضاای نفت  یعالقه و    

 وسایل اراوانی برای ایجاد صنایب نفت می باشدک 
اب ود منایز خاما ایران چنانچه قبال  گفته شد از بهره برداری منابب نفت خ    

بنی مرا  ون دوعت شوروی انتظار خودزیاد اقتصادی دریاات خواهد نمودک کمیسی
ن ایندگان نمبر این ه پیشنهاد دوعت اتحاد جماهیر شوروی قبول شده و دوعت ایرا
وکول متیه رخود را برای م اکرات راجب به   د قرارداد بدون این ه کار را به 
 ه جنابید کسازد تعیین خواهد نمود کامال  بی مورد می دانستک باید مت کر گرد

وارد  مل وخست وزیر در م اکرات خود با این جانب نه تنها حسن تل ی کارقای ن
س له ملبت بودن در موضوع را اظهار نمودند بل ه و ده داده بود که برای حل م

 کمش و مسا دت نمایندک 
 یاز راامت وعی چنان ه معلوم است تصمیمی مبنی بر این ه م اععه واگ اری     

رد  موکول سازد اتخا  نموده که در ح ی ت به دوعت شوروی تا پایان جنگ
 پیشنهاد می باشدک 

ل ر محااوق داین جانب باید صراحتا  و ب ور رش ار اظهار نمایم که تصمیم ا    
ر این تل ی گردیده استک اا ار  مومی شوروی ب« منفی»شوروی کامال  ب ور 

وعت اب دبدر   یده است که دوعت جناب رقای سا د بوسیله اتخا  چنین رویه ای 
 شوروی در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور قرار گراته استک 
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ده ای کنن دوعت جناب رقای سا د به نفب تصمیم اتخا ی خود هیچ دعیل قانب    
 ه بهنیاورده در صورتی که دالیل مح می بر  لیه تصمیم اوق وجود دارد ک

 که دک می گویندمصاعح مهم حیاتیه اقتصادی و سیاسی ایران مربو  می باش
ا رمتیاز ری ادوعت جناب رقای سا د انتظار دارد بعد از پایان جنگ با شرای  بهت
صحبت  مودنواگ ار نماید اما دوعت مزبور چه دالیلی را می تواند برای لابت ن

 نظریه خود بیاورد؟!
ماهیر جحاد این جانب شخصا  دارای ا مینان کامل می باشد که دوستی بین ات    

ن متحابا ایرانه رن دوستی که خوشبختانه در زمان جنگ ب ور اکمل ا شوروی
این شده استه به هیچوجه نمی تواند متزعزل گردد و رن کاری که برای  ر

ر ماهیجدارای منااب بوده و با ) استح ام بعدی مناسبات دوستی بین اتحاد 
ت  االشوروی و ایران گردد ب ور مسا دی حل خواهد شدک و تمام موانب و اش

 شیم کهی بامکه در راه رن وجود دارد بر  رف خواهد گردید و ضمنا  هم امیدوار 
 رشد داا ار  مومی ایران که م بو ات رزادی  لب ایران نماینده رن می با

 پیشرات این کار سهیم خواهد بودک
راید ان جبعد از بیانات صفحه قبل رقای کااتارادزه در م ابل پرسش های مدیر

  یل را داد:پاسخ های 
 
 «رژیر» وال رقای  زت پور  مدیر روزنامه س -1

هیر اد جمااتح ریا تصمیم دوعت ایران درباره امتیاز نفت بر مناسبات بین ایران و
 شوروی الر بدی داشته است یا خیر؟ 

کان مناسبات بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی کما –جواب رقای کااتارادزه 
 ز  رفرویه غیر صمیمانه و غیر دوستانه ای که ادوستانه می باشد مع اعش 

وعت ان ددوعت ایران نسبت به دوعت شوروی اتخا  گردیده است هم اری نمایندگ
 ستک شوروی را در ایران با دوعت رقای سا د در رتیه ام ان پ ر ساخته ا

 
 «نجات ایران» وال رقای اروزش مدیر روزنامه س -2

احی ر نو اری امتیاز نفت به دوعت شوروی دریا بین ُدَول متف ه درباره واگ
 شماعی ایران م اکراتی بعمل رمده است یا  خیر؟

ون ک کمیسیجب به این مس له بعمل نیامده استم اکراتی را -جواب رقای کااتارادزه
ه ردیدگدوعتی شوروی برای م اکرات مست یم با دوعت ایران به ایران ا زام 

 استک 
 
 «ایران ما»ضلی مدیر روزنامه هانگیر تفس وال رقای ج -3

ت چرا شرکت نفت خوریان تا کنون شروع به کار ن رده است ریا خود دوع
 ست؟اشوروی به  جهاتی این کار را ن رده و یا موانب دیگری وجود داشته 

ه از بدو تأسیس شرکت مزبور ما با اش االت و موانعی ک -جواب رقای کااتارادزه
 رف شاه سابت ایجاد می شده مواجه می  دوعت ایرانه بخصوو ازاز  رف 

گردیدیم این وضعیت تا اوا ل جنگ کنونی وجود داشته است بدیهی است که 
دوعت شوروی در موقب جنگ نمی توانست به اندازه کاای به شرکت اوق اع کر 
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توجه نماید زیرا به کارهای بزرگتر و مهمتری که مربو  به جنگ است مش ول 
 بوده استک 

 
 «ارمان»رقای  شاهنده مدیر روزنامه  س وال -4

ن ر نموداگ اریا قبل از مساارت کمیسیون دوعتی به نواحی شماعی ایران درباره و
ین ااز  امتیاز به دوعت شوروی م اکراتی بعمل رمده است یا خیر؟ و ریا قبل

ععه مساارته دوعت شوروی راجب به تصمیم دوعت ایران مبنی بر این ه م ا
 بعد از جنگ موکول شود مستحضر گردیده یا خیر؟ مس له به دوره 

جعت وعت ایران بعد از مدتی پس از مراجواب منفی د -جواب رقای کااتارادزه
تی کمیسیون دوعتی از نواحی شماعی ایران دریاات شده بود کمیسیون دوع

ود رت خشوروی پس از  مراجعت خود قبل از مالقات با رقای سا د نتای  مساا
ه ان بیران و همچنین ا ال ات خود را درباره شرکت نفت خوریرا به شمال ا

ست  رض دوعت متبو ه خود رسانیده و از  رف رن دستوری دریاات نموده ا
احی ر نودکه به دوعت ایران درباره دریاات امتیاز برای کشف و استخراج نفت 

 شماعی ایران پیشنهاد کندک 
 
 «باختر»رسش رقای اا می مدیر روزنامه پ -5

و   وقیحاساس محاسبات امتیاز بر روی کدام واحد پول خواهد بود و مناسبات 
ارد ظر دقضا ی در قلمرو امتیاز چگونه خواهد بود؟ چه وقت دوعت شوروی در ن

 به اکتشاف و بهره برداری پردازد؟ 
متیاز و قضا ی در قلمرو ا احد پول و مناسبات ح وقیو -جواب رقای کااتارادزه

 در مورد قرارداد خواهد بودک بح) رتی موضوع 
 ر ران دات ایبرخی از روزنامه نگاران مایل اند از چگونگی تألیر تصمیم دوع    

ین انده به رد پیشنهاد دوعت شوروی در اا ار  مومی شوروی ا الع حاصل نمای
 جانب باید خا رنشان سازم که م بو ات مس و نسبت به تصمیم اوق   س

اکتبر  22در شماره « ترود»روزنامه بزرگ پایتخت اععمل زیادی داشته استک 
ته درج نموده اس« گفتار و کردار رقای سا د»خود م اعه ای تحت  نوان 

نیز  «اوداپر»تصمیم دوعت ایران را راجب به پیشنهاد دوعت شوروی در روزنامه 
 منع س و تفسیراتی درباره رن نوشته شده استک 

 
 «داد»زنامه  وال رقای  میدی نوری مدیر روس -6

 ت ه هیبچون رقای سا د ضمن م اکرات خود با خبرنگاران خارجی ت کر داد که 
تیاز به محض ورود و م اکره در ام ان به دست روردن ام« مس و»نمایندگی 

اب جواب رد داده شده خوب است توضیح داده شود چه موقعی رقای سا د جو
 منفی دادند؟

ات اول با رقای نخست وزیر و تسلیم پیشنهاد بعد از مالق -جواب رقای کااتارادزه
این جانب چند مالقات دیگری هم با رقای سا د نمودم ضمن این مالقات ها و 
مصاحبات اظهارات ملبت از رقای سا د شنیده بودم وعی از رن ه انتشاراتی دایر 
به این ه دوعت ایران تحت ریاست رقای سا د مایل است مس له را ب ور منفی 
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د این جانب از رقای سا د ت اضا کردم که جواب صریح و رش اری به حل نمای
پیشنهادات شوروی بدهند ا   در همان هنگام از  رف رقای سا د جواب داده 
شده بود که دوعت ایران تصمیم گراته است که مس له را به دوره بعد از جنگ 

ی امتناع موکول سازد یعنی در ح ی ت از واگ ار نمودن امتیاز به دوعت شورو
 ورزیده استک 

 

 در پایتخت« حزب توده»میتینگ 
خت داده در پایت« توده»میتینگ مفصلی از  رف حزب  1323در پنجم ربان      

ند چاجرا شد « رای متحده کارگرانشو»شدک این میتینگ سیار که با شرکت 
گ یتینکامیون از سربازان مسلح شوروی همراه داشتک شعارها ی که از  رف م

است گان داده می شد غاعبا  بر  لیه سا د نخست وزیر و بر عه درخودهند
 نمایندگان ا زامی شوروی برای امتیاز نفت بودک 

ورد این میتینگ مخصوصا  بواس   حمایت  لنی سربازان شوروی خیلی م    
 واال تعجب و نفرت  مومی قرار گرات و سر و صداهای زیادی در جراید و مح

 ل مهمملی ایجاد کرد ب وری ه می توان گفت ی ی از  لحتی در مجلس شورای 
 بودک  و خنلی شدن تبلی ات رنان همین موضوع« حزب توده» دم پیشرات سریب 

 

 ن ت اول دکتر مصدق در پاسخ کااتارادزه
ای ت رقچون الزم بود مجلس شورای ملی در م ابل دوعت شوروی و اظهارا     

دکتر  د ع اپنجم ربان   س اععملی نشان دهکااتارادزه و نیز میتینگ روز جمعه 
 ت ن 1323مصدق با توجه به موقعیت کشور و کلیه جریانات در هفتم ربان 
« رانهر ایم»مشرو  و مفصلی دایر به امتیاز  نفت ایراد نمود که از روزنامه 

 مور  هشتم ربان ماه در  یل ن ل می شود: 775شماره 

 جهات ت ییر سیاست شوروی در ایران
دود سیاست دوعت اتحاد جماهیر شوروی در ایران مح 1320تا شهریور      

ه ببود و اگر کسی می خواست به سیاست و یا  مرام رن دوعت نزدیش شود 
 ت به نفر از روشنف ران ممل 53حبس یا تیرباران مح وم می شد و مح ومیت 

رن  ی ازاین  نوان که صاحب مرام اشتراکی بوده اند حاکی از این معناست وع
 :ببعد به  جهاتی که شر  می دهم سیاست رن دوعت در ایران ت ییر کرد

الب ی نمود اگر با دوعت شوروی جنگ کند مخاعفین رژیمه ان مرعمان تصور  -1
وعت را سرنگون نمایند معلوم شد که تصورات رن د« ساویت»کنند و ح ومت 

 غاعب رمدک  مبنا نداشت و بر خالف انتظار او دوعت شوروی ااتح شد و
 که ارسنگ ها از نظر سیاست با دوعت شوروی ااصله داشت دوعت انگلیس -2

 کبست برای جنگ با رعمان که دشمن مشترک بود با دوعت شوروی پیمان اتحاد
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ه حاضر نبود یش مؤسسه تجارتی به نام بانش است راضی کدوعت شوروی  -3
مود و ال نایران را اش  در ایران داشته باشد برای موازنه سیاسی صفحات شمال

 ردک و هم کود اهمان استفاده ای که دوعت انگلیس از قرارداد ماعی با ایران می نم
ند ری کتصرف شمال ایران برای این نبود که از ورود قشون رعمان جلوگی    

 ین بودارای بدیهی است تا رعمان از قف از نمی گ شت وارد ایران نمی شد بل ه ب
یران یت اه  نوان ستون پنجم و تأمین  بور مهمات که از  رکه دوعت انگلیس ب

نفت  عادنبه روسیه می رات صفحات شماعی ایران را اش ال ن ند و خود را به م
 قف از نزدیش تر ننمایدک 

یز ی کردند اگر قشون سر  وارد ایران شود اب اء به هیچ چمردم تصور م -4
 ک ا کردرمردم راب این نگرانی نمی کند سیاست  اقالنه زمامداران شوروی از 

 

 انت اد از رویه زمامداران سوم شهریور
ت ییر کرد  1320ما بعد از شهریور « وضعیت سیاسی»پس وقتی که 

 تف ا  ما هم باید ت ییر کندک از شهریور به بعد هر چه دوعتین م« سیاست»
بول قیم و تنگف خواستند و هر چه هر کدام منفردا  کردند و یا ت اضا کردند ما هیچ

د ت دانمودیمک  دم ا تراض و قبول ت اضای هر یش از  راین به  رف دیگر ح
 گفتند ا میکه خود را مشمول اصل دَُول کامل اعوداد کندک یش روز زمامداران م

گر چه  که سیاست در این ممل ت ی ی است و هر چه می گویند ما باید ب نیمه
 یستک این حرف از زمامداران و ن پرست پ یراته ن

و ن نیست  رنها ی که  اعب ترقی و تعاعی میهن اند با هر سیاسی که در مصاعح     

 کنندک ن درو دوعت ها رن در  وض می شوند تا حریف را از میدا  مبارزه می کنند
یفه م وظوعی امروز معلوم نیست که دوعت ها به چه   ری متع رند و چرا انجا

 نمی کنند؟!
ا به هات رن علوممتی را پیروی کنیم که نیاکان ما می کردنده اگر ما باید همان سیاس     

 از یش جاوزقدر ما نبود ایمان شان از ما بیشتر بود و به همین جهت توانستند که مت
ورد وز مقرن ممل ت را بین دو سیاست حفظ کنند و برای ما  خا ری بگ ارند که امر

 ک توجه و نظر واقب شود
داعت  که  فرانس صلح می خواهند ایجاد مؤسسه ای کنندمی گویند که در کن     

و  د کننده خواش  اعم گیر شود تا این ه ُدَول بزرگ نتوانند ُدَول کوچش را بند
ی مکه  این ه شرکت های هواخواه امتیاز در کار  جله نمودند برای این است

 خواستند تا رن مؤسسه ایجاد نشده کار تمام شودک 
 

 ا برای نفتپیشنهاد رمری ا ی ه
من کاری که به صحت و س م این خبر و این ه مؤسسه هم می تواند از      

اگر رقای سهیلی م امب نوع بشر جلوگیری کند یا ن ند ندارم ا    رض می کنم 

که پیشنهاد نفت را اول ایشان به جریان انداختند و رقای سا د نخست وزیر اعلی به 
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جنگ تمام نشده و مادام که قشون رمری ا از  شرکت رمری ا ی گفته بودند مادام که
ممل ت خارج نشده دوعت داخل در م اکره نمی شود سفارت رمری ا چه می گفت و چه 

 ؟!می کرد
عف دت ضشپس رن هایی هم که ما می توانیم منااب ممل ت را حفظ کنیم از     

ی نفس و  شت و  القه به کار چنان جا خاعی می کنیم که حریف هر چه م
 اهد ب ند!!خو

ست رن نخست وزیری که غیر از منااب شخو خود نظری ندارد و رن نخ     
 ی میوزیری که غیر از س ونت در وزارتخانه هدای ندارد ممل ت را به جا 

 رساند که روزگارش از این هم بدتر شودک
اگر  ند واگر نخست وزیران ما پیشنهاد شرکت را مورد توجه قرار نمی داد    

ت ی ا نمی خواست قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود دوعدوعت رمر
عت ا دوشوروی هرگز از ما ت اضای امتیاز نمی کردک وقتی که از رن  رف دنی

 رمری ا ت اضای امتیاز کند دوعت شوروی که همسایه ماست چرا ن ند؟!
ن از ای ری ارن ها ی که می گویند ا  ای امتیاز به شرکت های تابعه دوعت رم   

 دم  نهاتدک عحاظ که رن دوعت با ما مجاور نیست خاعی از ضرر است در اشتباهن
ا ی برای دادن امتیاز به رن دوعت و یا به شرکت رمری  مجاورت دعیل نیست که

ق ا ارمما ضرر ن نده رمری ا دوعتی نیست که مجاورت یا  دم مجاورت رن با 
 کندک 
 جاوریناز م بزرگ دنیاست و با هر یشُدَول متحده رمری ای شماعی از ُدَول     

 ما که توحید مسا ی نمود سبب نگرانی مجاور دیگر استک
بی  مل تاگر دوعت می خواست به شرکت رمری ا ی امتیاز دهد چرا از یش م    

ز متیاا رف متخصو نخواست و از خود رمری ا استخدام  کرد؟ و اگر با دادن 
ن چندی از جنگ داخل م اکره شود چرامواات نبود و یا این ه می خواست بعد 

 رد؟!کهزار دالر خرج متخصو نمود و چرا کاری که می بایست اول ب ند رخر 
 شوروی معاون کمیساریای ملی امور خارجه« کااتارادزه»چون جناب رقای     

ا ود رخدر کنفرانس م بو ات که در سفارت کبرای خودشان تش یل شد پیشنهاد 
 ت شمال این ور بیان ارموده اند:برای امتیاز معادن نف

بدیهی است که صاحب امتیاز پرداخت های تنی و پرداخت های از روی »    
منااب و همچنین مباع ی را که در قرارداد بجای معاف شدن از  پرداخت ماعیات 
مشرو  گردد تأدیه خواهد نمود ضمنا  دوعت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است 

ز را که تعیین خواهد گردید تضمین نماید صاحب امتیاز پرداخت های حداقل امتیا
متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرای  استمهاعی چه برای احتیاجات دوعت 

که تمام کپیه کککک« و چه برای احتیاجات اهاعی کشور ایران بدهد اعی رخر 
داد است و ا   از  یاره و راه رهن و بی سیم قرار« قرارداد جدید نفت جنوب»

نفت جنوب که غیر از امور اقتصادی در امور سیاسی هم می توان از رن ها 
استفاده کرد اسمی نبرده اند ع ا الزم می دانم که نظریات خود را در قرارداد 
مزبور  رض کنم تا از ایشان و کسانی که تصور نموده اند در منااب ایران منع د 

حت داد « دارسی»ت ایران به دوع 1901مه  28شده است راب اشتباه شودک در 
 -مازندران -ایاعت: گیالن 5سال در تمام ایران غیر از  60که برای  مدت 
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ر ربایجان و استررباده مواد نفتی استخراج کند و تا خلی  اارس حت  -خراسان
هزار عیره هم از اوعین  20هزار عیره ن د و  20انحصار عوعه نفت داشته باشد و 

د اسهام بدهد و پس از شروع به بهره برداری صدی شرکتی که تش یل می شو
از  ایدات خاعو تمام شرکت ها ی که برای استفاده از نفت تش یل می شود  16

 از بابت حت االمتیاز بپردازدک
مجانا  و  سال 60تمام ابنیه و ماشین رالت پس از »قرارداد  15و بر  بت ماده     

 «بال وض حت دوعت ایران باشدک

ش یاین ه اختالای بین دوعت و صاحب امتیاز روی دهد هر یش از  رچنانچ    
 دک ا بنماینمعین کنند و راب اختالف ر« سر َحَ م»و رن ها هم یش « َحَ م»نفر 

 این بود ن ات برجسته امتیاز دارسی ککک 

 

 امتناع کمپانی از تأدیه حت االمتیاز
 ارین اسهام انتظتا وقتی که شروع به بهره برداری نشده بود صاحبا     

ود را خکه سود کار بین رن ها ت سیم شد دوعت هم حت  1916نداشتند وعی از 
ت حدیه م اعبه می نمود وعی به معا یری که شر  داده می شود کمپانی از تأ

 االمتیاز امتناع می کردک
ی  س می نمود و خرابدر رن جنگ که نفت کمش بزرگی به بحریه انگلی    

ری و نعی برای پیشرات متف ین بدوعت انگلیس و روس تزاموا مؤسسات نفتی 
ن و رعما»شرکاء( بوده تا رنجا که مم ن بود دوعت انگلیس از  ملیات متحدین 
عه را ز عوترکیه و شرکاء( جلوگیری نموده و ترک ها ا   توانستند که قسمتی ا

 به دست  شایر محلی خراب کنندک 
ت دوعت از قرارداد راجب به حمای 140د ماده نتیجه این شد که کمپانی به استنا    

هزار  514هزار عیره برای تعمیر عوعه و متجاوز از  100مؤسسات نفتی کمپانی مبلغ 
 عیره برای کار ن رد رن در چند ماه م اعبه خسارت کندک

تعمیر رن  هزار عیره خرج 20راجب به عوعه نظر دوعت این بود که بیش از      
 20 ت از تع یل کار هم به  وری که ر یس کمپانی درنشده و در باب خسار

 در مجمب  مومی شرک اظهار نموده  لت تع یل کار بیشتر 1915دسامبر 
د در ی خوراجب به ا دان وسایل  ن لیه بود که دوعت انگلیس برای  ملیات جنگ

 ت کهش  دجلهه کشتی های رود کارون را مصادره نمود والال چه موجبی داش
ودک ضرر شچند ماه  ول ب شد و کمپانی بواس ه تأخیر کار زیاد متتعمیر عوعه 

دوعت  بر رمده که« اورس ماژور»کدام دوعت از  هده خسارت حاد) از جنگ و 
 ایران از خسارت شرکت نفت انگلیس و ایران بر رید!!

ن معی دوعت می گفت که قرارداد برای رسیدگی به اختالاات  راین مرجعی   
مود! چنین اظهار ن 1917مه  24است و کمپانی در مراسله نموده که ح میت 

رای گر باگر ح میت برای تعیین مبلغ خسارت است کمپانی قبول می کند وعی ا»
ار این ک داردناین است که َحـَ م ها بگویند کمپانی حت م اعبه خسارت دارد و یا 

 «از صالحیت ح میت خارج استک
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الرض ات حت این ه خوانین بختیاری از باببه جهاتی که  کر شد و به  نوان     
 زی نپرداختسال کمپانی به دوعت چی 5مدت از  ایدات را گراته انده  3خود صدری 

 3 صدی در صورتی که بر  بت قرارداد کمپانی نمی بایست به خوانین بختیاری
عامله میست از  ایدات بدهد بل ه هر جا که به اراضی  مردم احتیاج داشت می با

مدرک  وبنا مم اعبه رنچه را که به خوانین بختیاری داده بودند از دوعت  کند و
 نداشتک

 

 قرارداد با کمپانی ررمیتاژ اسمیت
 

ت م ررا که قرارداد را تصویب نمود برای اجرای« ولوق اعدوعه»کابینه      
وعه شیراعداز عندن به ایران رمد و بعد که مرحوم م« ررمیتاژ اسمیت»ماعی رن 
ران تش یل داد چون نمی خواست که مستشار انگلیسی در ماعیه ای دوعت را

 دخاعت کند او را برای تصفیه محاسبات کمپانی به عندن ارستادک 
ر ه ند و ناوز وزارت ماعیه به او دستور داده بود که از حدود امتیازنامه تج    

می  دادرارخود را مستشار ق« ررمیتاژ»چه می نماید با رن ت بیت کند وعی چون 
مخاعف  قراردادی که 1920دسامبر  22دانست دستور دوعت را اجرا ن رد و در 

 ل است:   یبا امتیازنامه بود با کمپانی منع د کرد که تخلفات  مده رن به شر
دی داد دوعت حت داشت که از تمام شرکت های اصلی و تابب صبر  بت قرار -1

 ردکنی کی حمل و ن ل را مستلاز  ایدات خاعو را بخواهد وعی او شرکت ها 16
 «َحـَ م»داد اختالاات بین دوعت و کمپانی را می بایست سه نفر بر  بت قرار -2

سب محا ق ب کنند وعی ررمیتاژ اختالاات ناشیه از محاسبات را به ح میت یش
 انگلیسی محول کردک

لیسی متخصو انگ« مش عین تش»ررمیتاژ برای رسیدگی به حساب کمپانی      
ند یدگی کا رسعیین نمود وعی کمپانی از این ه به او به محاسبه تمام شرکت هرا ت

ود بدر محاسباتی که تفتیش کرده « مش عین تش»خودداری کرد با این حال 
 3 صدی مباع ی به نفب دوعت کشف کرد و نتیجه این شد که کمپانی از م اعبه

اعبات م  ه از بابت ایدات خوانین بختیاری صرانظر کند و مبلغ یش میلیون عیر
وعی مود نبپردازده دوعت مبلغ مزبور را قبول  1920ساعه دوعت تا اول سال  5

میشه بود ه که بر خالف دستور و مخاعف امتیازنامه منع د شده« ررمیتاژ»به قرارداد 

 کا تراض کرد
 

 سال  11حت االمتیاز پرداختی کمپانی در ظرف 
 1930تا  1920دوعت گ شت و از  محاسبه کمپانی 1920خالصه این ه تا    

ر   یل عیره به ش 632000/9سال کمپانی از بابت حت االمتیاز مبلغ  11مدت 
 پرداخت:
 عیره    4690000   1920
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1921   585000     «  
1922   593000     « 
1923   533000     « 
1924   411000      « 
1925   831000     « 
1926   1054000    « 
1927   1400000    « 
1928   1031000    « 
1929   1437000    « 
1930   1288000    « 

 عیره    9632000   جمب
 

 جریان ع و امتیاز دارسی و منظور اساسی از این  مل
 مدت اجاره برد تالش می کند که ههمان ور که یش مستأجر از  ین مستاجره ااید     

ک نداشت ز اینجبه نفت ایران امیدوار شد م صودی را تمدید کند کمپانی هم از رنوقت که 
دت ماست « شرکت نفت خان ین»و چون در  راق هم همین کمپانی که به نام 

یت این موا  سال تمدید نمود در ایران هم باید  رحی ب ار برد که 35امتیاز را 
ای ت حررا تحصیل کندک بدیهی است که تا وقتی به دوعت  ایداتی می داد دوع

را  هم نداد و ا    1930که ربب  ایدات سال  1931د وعی سال نمی ز
بود نعیره پرداخت صدای دوعت در رمد و دوعت که از کمپانی راضی  307000

 برای تخلفات او از قرارداد چه بایست می کرد؟
ی از کمپان خود را تعیین کند اگر« َحـَ م»بر  بت امتیازنامه می بایست      

ز قبل ا عی دوعتوامتناع می نمود رنوقت قرارداد را اع اء کند خود « َحـَ م»تعیین 

خلف  میت تحرا تعیین کند و کمپانی از م ررات امتیازنامه راجب به « َحـَ م»این ه 
 نماید قرارداد را اع اء و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!

اگر  ندهک کمپانی ا تراض نمود و ت اضا کرد دوعت از رویه خود صرف نظر     
میت ه ح دوعت مواا ت می کرد نتیجه این بود که قرارداد اب اء شود و کار ب

 ی ن رد؟! کمپانی این بود چرا در جامعه ملل اظهار خاتمه یابد و اگر م صود 
پس باید قبول نمود که ا تراض کمپانی جدی نبود و دوعت هر اقدامی که می     

دوعت با کمپانی « مصاعح ممل ت»ر نمود بر  بت نظریات او می کردک از نظ
راتار ننمود و نسبت به اع ای امتیاز و تجدید امتیاز نامه اصرار می کرده دوعت 
انگلیس هم مجبور شد از کمپانی حمایت کند و به دوعت ایران مهلت دهد که اگر 
تا یش هفته مراسله ای که به کمپانی نوشته بود مسترد ن ند موضوع را در 

اساسنامه  36م ر  کند و چون به استناد ماده « بین اعمللی الههدیوان داوری »
صالحیت مح مه شامل تمام مسا لی است که  راین به رن »دیوان مزبوره 
و دوعت ایران که مراجعه ن رده بود دیوان مزبور مرجب ککک« رجوع می کنند 

وقت اساسنامه جامعه ملل که هر  15نمی شد ع ا دوعت انگلیس به استناد ماده 
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اختالای بین ا ضاء جامعه روی دهد و به حدی برسد که به ق ب رواب  منجر 
 شود شورا باید دخاعت نماید به شورا  مراجعه کردک

مود و نر یس شورای جامعه ملل تلگراای به دوعتین  1932دسامبر  18در     
 ردکرن ها را به احتراز از هر  ملی که موجب تشدید اختالف شود د وت ک

 
زیر ودوعت ایران د وت شورای جامعه ملل را قبول کرد و مرحوم داور     

 وزام  دعیه و رقای حسین  الء ر یس بانش ملی ایران را به جامعه ملل ا 
 معرای وزیر خارجه را به نمایندگی خود« سورسایمون»دوعت انگلیس هم رقای 

 کردک 
ه وقت ا برم اکرات  شورای جامعه پس از استماع اظهارات نمایندگان دوعتین    

 ات کاایوزیر خارجه چ سلواکی بتواند م اعع« بنش»تا رقای  دیگر محول نمود
 تر کند و گزارش خود را به شورا ت دیم نمایدک 

ند و ا ت کنهم صال  این ور دانست که  راین با مواد  یل موا« بنش»رقای      
 پس از  مواا ت به تصویب شورا رسید:

در شورا مس وت  1933وضوع را تا جلسه مه مودند که  راین مواا ت نم -1
 بگ ارند و در صورت عزوم در تمدید مواا ت نمایندک 

شود و  ت نمودند که کمپانی اورا  با دوعت ایران داخل م اکره راین مواا  -2
 این مواا ت خللی به ادعه و براهین رن ها نمی رساندک 

ا  و شفاه هینی که به شورا کتبا  دادهراین مواا ت نمودند که به ادعه و برا  -3
ه النتیجبدید جاظهار نموده اند خللی نمی رسد و چنانچه م اکرات راجب به امتیاز 

از  ماند م لب دوباره در شورا  ر  شود و هر یش از  راین رزاد است که
 نظریات خود دااع کندک 

ورای به ر یس ش 1932دسامبر  19 ین است بر  بت قول ها ی که در ی -4
ارها کمل  اتمه جامعه داده شده تا مدتی که م اکرات در جریان است و نیز تا خ

واهد خدر جریان  1932دسامبر  27در ایران ملل قبل از  و  ملیات کمپانی 
 بودک 
ز امتیا ب بهو بین  راین محرز شد که نه تنها راجب به امور گ شته بله راج    

 یدک جدید هم باید م اکرات الزمه بعمل ر
ملل  امعهخالصه این ه دوعت ایران و کمپانی هر دو خوشوقت و غاعب از شورای ج    

 خارج شدند!
کند دوعت  سال دیگر مدت امتیاز را تمدید 32کمپانی خوشوقت بود که می تواند      

 ایران هم خوشوقت بود که به  رف اایت شده و امتیاز را اع ا نموده استک

 

 ن یا امتیازنامه جدیدنتیجه م اکرات در تهرا
رداد تم خم اکرات در تهران بین دوعت و ر یس کمپانی نفت شروع و در هف     

 ( امتیازنامه جدید امضا شدک 1933روریل  29ب 1312
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اف ز تلگررا ادوعت ایران نتیجه را به دبیرخانه جامعه ملل ا الع داد و شو     
 وزیر خارجه ایران اتخا  سند کردک

 :ل شدنااب و مضار برای امتیازنامه جدید باید دو دوره قا از نظر م    
رسی د دادوره اول که از تاریخ امضای رن شروع و تا ان ضای مدت قراردا    

 خاتمه می یابدک
ر این دنچه در این مدت دوعت ناچار بود که خوب یا بد رن را اجرا کند چنا    

 متی بهه خدر است امضاء کنندمدت شرای  امتیاز نامه جدید به حال ممل ت مفیدت
 سزا نموده استک 

ختم  1993در دوره دویم که از ان ضای مدت امتیازنامه دارسی شروع و در     
 بایدنمی شود دوعت تعهدی نداشت که کمپانی ح ی داشته باشد در این صورت 

اید ده بگفت که کمپانی به دوعت  چیزی داده بل ه از ضرری که به ملت رسانی
 ا رگاه کردک جامعه ر

 

 1961مه  21تا  1933روریل  29دوره اول 
ت به حت ماده است که مواد مهم رن مربو  اس 27امتیازنامه جدید دارای     

 ض میاالمتیاز و ماعیات و  وارض دوعتی و غیره که هر یش را جداگانه  ر
 نمایمک 

یدات از کل  ا 16ار دارسی سهمیه دوعت ایران را صدی قر -حت االمتیاز -1
 ییر تنرا رخاعو شرکت های اصلی و تابعه قرار داده در صورتی ه قرارداد جدید 

 رن از این قرار است: 10داده و ماده 
 یه شودتأد مباع ی که بر حسب این قرارداد از  رف کمپانی باید به دوعت»     

ی میین ب الوه بر مباع ی که در موارد دیگر پیش بینی شده( به شر   یل تع
 :گردد
ود به شروع می ش 1933حت االمتیاز ساعیانه که از اول ژانویه « اعف»    

روش ه اران بمبلغ چهار شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ای
 صادر شودک برسد و یا از ایران 

ره به عی 671250درصد رنچه اضااه بر  20پرداخت مبل ی معادل با « ب»    
ک اعی د ککنی نفت انگلیس و ایران محدود توزیب می گردصاحبان سهام  ادی کمپا

 «رخر
ر تن ه از  بر  بت این ماده حت االمتیاز دوعت از دو ممر پرداخته می شود    

لینگ شی 4نفتی که از ممل ت خارج شود و یا در خود ممل ت به مصرف برسد 
ره یع 671250و از منااب خاعو که باید بین صاحبان سهام ت سیم شود اول 

حت  رنرا برای 20برای صاحبان سهام  ادی موضوع می کنند پس از رن صدی 
 االمتیاز به حساب دوعت ایران می گ ارندک

ساالنه دوعت حداقلی قا ل شده که از این قرار  برای  ایدات -10ماده  -ج –جزء 
 است:
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از  بمجموع مباع ی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء های اعف و »     
یره کمتر عهزار  750مپانی به دوعت ایران تأدیه می شود نباید هرگز از  رف ک

 وعت ازکه د که به   یده من این حداقل برای ما مفید نیست و باید دانست« باشد
ر یش هشیلینگ برای  4 ایدات خاعو بیشتر استفاده می نمود یا از  16صدی 

ی که رای هر یش تن نفتون قبل از قرارداد جدید کمپانی حاضر بود بچ –تن نفت 
 شیلینگ بدهد به شر  5به خارج حمل یا در داخل ممل ت مصرف می شود 

 این ه برای حت االنحصار حداقلی تعهد ن ندک
نوان حداقل   هزار عیره به  750شیلینگ از  هر تن و تعیین  4بنابراین اخ      

د به ح 1930تا  1920در صال  ممل ت نبوده است و ب وری که  رض شد از 
 125ی هزار عیره به دوعت رسیده که از حداقل کمپان 875متوس  در هر سال 

ن بود ر ایهزار عیره بیشتر است و با تردیدی هم که در این حد متوس  هست بهت
ل صرف نظر ساعه را مأخ  قرار دهند و یا از حداق 11که یا  حد متوس   ایدات 

تعیین  شیلینگ برای حت دوعت 5شیلینگ از  هر یش تن نفت  4کنند و به جای 
 نمایندک 

فتیش نی تتعیین حداقل بیشتر از این نظر است که دوعت در محاسبات کمپا     
هم  وقت ن ند و برای  هر سال مبل ی سربسته بگیرد و پی کار خود برود و هر
وند شارد وکه اختالای بین کمپانی و دوعت روی داده است بدون این ه در حساب 

 ز بابت ه ار کمپانی در رورند مبل ی م  و ا  پرداخته است کما اینو سر از کا
نیز  1931یش میلیون لایر و از بابت حت االمتیاز  1920ساعه تا  5محاسبات 

 تنظیم شده: امتیازنامه دید از این قرار 23به همین  ریت  مل کرده استک ماده 
جرای اریخ قبیل تا تااز برای تصفیه کلی تمام د اوی گ شته دوعت از هر »     

ل شر   یبانی این قرارداد بباستلنای رنچه مربو  به ماعیات های ایران است( کمپ
 اقدام می کند:

استرعینگ  روز از تاریخ م کور مبلغ یش میلیون عیره 30به ااصله « اعف»     
 خواهد پرداختک 

 1932و  1931مباعغ الزم اعتأدیه به دوعت را بابت  مل کرد سنوات « ب»     
ارسی پس از این قرارداد نه م ابت اساس امتیاز  د 10بر مبنای م کور در ماده 

ابت ب 1932هزار عیره استرعینگ که به رسم مسا ده در ظرف سنه  200وضب 
تیار دوعت شیلینگ ده پنس که به  اخ 3عیره و  113402حت االمتیاز پرداخته و 

 هد کردک قبال  ودیعه گ ارده شده تصفیه و تأدیه خوا
متناع سی امتیازنامه دارو این ه در بجزء ف اوق اع کر( کمپانی از اساس ا   

یل است که امتیازنامه جدید را قبول می کند اقوای دع 10اساس ماده  نموده و 
 اساس امتیازنامه دارسی برای دوعت نااب تر استک 

 



177 

 

 ماعیات و  وارض نفت
 ت ارضیاعیامر ایران غیر از گمرک و موقعی که به دارسی امتیاز داده شد د     

عاف ات مماعیات دیگری نبوده امتیازنامه کمپانی را از گمرک صادرات و وارد
 نمودک 

ز رن دوعت ا 2که تصویب شد بر  بت ماده  1309اروردین  12قانون     
حصیل ان ت وا د خاعو کمپانی که از   ملیات یا محصوالت به دست رمده در ایر

 م اعبه نمودک 4صدی  می کند ماعیات
ماعیات و  قرارداد جدید هرگونه 11کمپانی امتناع می کرد تا این ه ماده     

  وارضی که کمپانی باید بدهد به  ریت  یل ق ب نمودک 
رگونه هسال اول  ملیات خود در ایران از پرداخت  30کمپانی برای مدت     

عاف ود مدر رتیه وضب ش ماعیاتی که دوعت و ادارات محلی اعال  برقرار و یا
 خواهد بود در  وض مباعغ  یل را به دوعت تأدیه خواهد نمود:

سال و  اوریه هر 28سال اول این قرارداد به تاریخ  15باعف( در مدت      
ون تن میلی 6پنس بابت هر تن از  9ه 1934اوریه  28برای اوعین مرتبه در 

ف( اع 1یاز م کور در جزو بنفتی که بابت سنه گ شته مسیحی مشمول حت االمت
ون تن میلی 6پنس بابت هر تن نفت اضااه بر رقم  6می گردد و  10از ماده 

 م کور در اوق تأدیه خواهد نمودک
 تأدیه ع کرابب( کمپانی تأمین می کند مباع ی را که بر  بت جزء های اوق      

 «هزار عیره استرعینگ کمتر نباشد 225می نماید هیچوقت از مبلغ 
ن نفتی که میلیون ت 6سال بعد یش شیلینگ بابت هر تن از  15بج( در مدت      

 10اده مبایت سنه گ شته مسیحی مشمول حت االمتیاز م کور در جزو باعف( از 
اوق  میلیون م کور در 6پنس بابت هر تن نفت اضااه بر رقم  9می گردد و 

 تأدیه خواهد نمودک 
 دیه میل تأع ی را که بر  بت جزء بج( ماقببد( کمپانی تضمین می کند مبا     

 هزار عیره استرعینگ کمتر نباشدک  300نماید هیچوقت از 
*** 

رای هر نوع سال اول کمپانی حداقلی ب 30بنا بر رنچه م کور شد برای مدت      
یم قسمت عیره است و برای سی سال دو 262500ماعیاتی تعهد نموده و رن مبلغ 

 می گوید:این ور  11رخر ماده 
ل معاایت کام راجب به میزان  مباع ی که کمپانی در ازای 1963بقبل از سنه      

لی رات محادا  ملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه ماعیاتی به نفب دوعت و یا
این می شود باید بپردازد  ر 1993سال دوم که منتهی به سنه  30در مدت 

 تواات نظری حاصل خواهند نمودک(
صوصا  از کمپانی از هر قانونی که وضب شود خ 1963نتیجه این ه تا سال      

برای  پانیقانون جدید ماعیات بر دررمد معاف است و از رن ببعد هم کم 80صدی 
 خود و این مردم ا ری خواهد کردک

 نفروشیجلوگیری از گرا -3
 امتیازنامه جدید م رراتی وضب نموده که از این قرار است: 19ماده 
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ه براجب  در اول ژو ن هر سال کمپانی معدل قیمت های باوب( رومانی را»     
 به یش راجببنزین و نفت المپ و مازوت و معدل قیمت های باوب( خلی  م ز

یل معین رور 30ماه گ شته از تاریخ  12نسبت به مدت  هر یش از مواد م کور 
اعی سای مت ها( برخواهد کرده تازل ترین معدل های م کور امتیاز و باساس قی

زعه ه منکه از اول ژو ن شروع می گردد قرار داده می شود قیمت های اساسی ب
 قیمت در تصفیه خانه تل ی می گرددک 

کمپانی به قیمت های اوق مخارج ح ی ی حمل و  19بر  بت قسمت رخر ماده     
ن ل و توزیب و اروش و همچنین ماعیات و  وارض موضو ه محصوالت مزبور 

اضااه می کند و به دوعت برای احتیاجات خود وعی نه برای اروش به دیگران را 
می اروشدک  10و به سایر مصرف کنندگان با تخفیف صدی  25با تخفیف صدی 

باید دانست که احتیاجات دوعت بر دو قسم است برای اموری که دوعت به سمت 
رف نفت در ملال  مص Acte d´autoritéنماینده قوای  مومی تصدی می کند 

 Acte deبحریه و برای کارها ی که دوعت از نظر اقتصادی مباشرت می نماید 
gestion  ملال  راه رهن و چراغ برق و غیره ها چنانچه قسمت اخیر مشمول

به  10نباشد گ شت کمپانی بسیار کم است و تخفیف صدی  25تخفیف صدی 
وقتی که نفت قف از  سایر مصرف کنندگان هم با رقابت نفت شوروی مؤلر نیستک

در جنوب ایران از شمال ارزانتر اروخته شود کمپانی نفت چ ور می تواند که 
قیمت ها را باال برده ای کاش همان مالحظه ای که کمپانی از دوعت انگلیس می 
کند از دوعت ایران که نفت مال اوست می کردک بنا به اظهارات جناب مستر 

 1925راه جو ی بحریه انگلیس تا ص»چرچیل وزیر دریاداری انگلیس: 
« هزار عیره بوده 500میلیون و  7بواس ه تخفیفی که کمپانی به رن دوعت داده 

 که به ضرر دوعت ایران و شرکاء تمام شده استک 
امتیازنامه جدید برای تش یل مح مه و جریان محاکمه ر ین  22ح میت ماده  -4

ی ت وعارسی را راب نموده اسنامه مفصلی تنظیم نموده که نواقو قرارداد د
سال دیگر به  50راجب به صالحیت مح مه روشن نیست و چون  26ماده 

وده ضاء نمرا ام رقای ت ی زاده که امتیازنامهان ضای مدت امتیاز مانده است هر گاه 
بور اده مزیم ماند و ا ال ات و سوابت زیادی در امور نفتی دارد نظریات خود را از تنظ

قب ر مودن قوی رن است که به پاس ح وق ایشان کمپانی مواا ت کند و اظهار کنند ظ
  از این قرار است: 26استفاده ایجاد اختالف نشود و ماده 

یدا کند مگر پاین امتیاز نمی تواند خاتمه  1993دسامبر  31قبل از تاریخ »     
ت ح می رنرا ترک کند و یا رن ه مح مه 25در صورتی ه کمپانی م ابت  ماده 

ل د اب ااردابر الر ارت اب تخلفی از  رف کمپانی نسبت به اجرای م ررات این قر
 «رنرا ا الم بداردک

 تخلف به معنای م کور در اوق منحصر به موارد  یل است:      
 ه شودکم بر انحالل اختیاری و یا اجباری کمپانی گراتهر گاه تصمی -اعف      
این ز  ر ررات این قرارداد از هر یش ادر مورد تخلفاتی که نسبت به م     

 عیینتناشی شود مح مه ح میت درجه مس وعیت ها و الرات مترتبه بر رن را 
 خواهند نمودک
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 1923-1961در دوره دوم 
کلیه  که قرارداد من ضی می شود 1961بر  بت امتیازنامه دارسی سال      

اده ات مجدید هم م رراموال شرکت متعلت به دوعت ایران استک در امتیازنامه 
 از این قرار است: 20
ع قبلی سال پس از ا ال 2ال رخر امتیاز و یا در ااصله در مدت ده س -اعف     

رکت های شداده می شود کمپانی جز به  25که راجب به ترک امتیاز م ابت ماده 
د را ل خوتابب خود حت اروش یا انت ال یش یا چندین قسمت از اموال غیر من و

 ر ایران موجود است نداردک که د
ز امتی در مدت های م کور نیز کمپانی حت انت ال و خارج کردن هیچ قس     

 ک ه باشداتادااموال من ول خود را ندارد مگر این ه اشیاء مزبور از حیز انتفاع 
ی را که سال رخر امتیاز هیچ ق عه ای از اراض 10قبل از  در تمام مدت -ب     

ن مچنیز دوعت تحصیل کرده است نمی تواند انت ال دهد و هکمپانی مجانا  ا
ر  ه دیگاین هیچیش از اموال من ول خود را نیز به استلنای رنچه غیر مفید و یا
  مورد احتیاج  ملیات کمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نمایدک

و ه نحامتیاز خواه این ختم بواس ه ان ضای  اید مدت و یا ب در موقب ختم -2
ابل و ق دیگری پیش رمد کرده باشد تمام دارا ی کمپانی در ایران ب ور ساعم

 استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلت به دوعت ایران می گرددک
و  ارا ی مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه هاجمله تمام د -3

ل ها و پ نفتساختمان ها و چاه ها و سدهای دریا ی و اره ها و عوعه های حمل 
 وو رشته ن ب های ااضل رب و وسایل  توزیب رب و ماشین ها و مؤسسات 

بیل  از قملال  بتجهیزات از رنجمله رالت و ادوات از هر قبیل و تمام وسا ل ن لیه 
ی کمپان ی کهاتوبوس و گاری و ر روپالن( و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیا 

 ز رن استفاده می نمایدک در ایران برای اجرای این امتیاز ا
ه ت از چا هسباید دانست که این ماده و نظیر رن که در تمام امتیازنامه ه     

 ه مینظر تنظیم شده و همان ور که ملش خرابی را  ماعش به لمن بخس اجار
 ا ی کهس ن دهد که در مدت اجاره مستأجر با سرمایه خود قنات رنرا رباد کند و

دت مدر  ر یت بیاورد و رنرا قبال کشت و زرع کند و الزم است در رن بسازده
ز رن هد و ایل داجاره از رن استفاده نماید و در ان ضاء رنرا به  ماعشه رباد تحو

د می بر ز رنببعد تمام  ایدات ملش یعنی مال االجاره سابت و نفعی که مستأجر ا
 دککار متعلت به ماعش شود و مستأجر برود و جای دیگر برای خود تهیه کن

ساب حمام همان ور هم امتیازاتی که دوعت ها می دهنده صاحبان امتیاز ت     
بجای  ند وهای خود را می کنند و دانسته و اهمیده سرمایه خود را ب ار می بر

تفاده ن نند از رن اس 4این ه اگر سرمایه را به یش بان ی بدهند و بیش از صدی 
د از رن نفت ایران و انگلیس بهره داکمپانی  1929هم که در سال  20تا صدی 

ه ز دهندمتیاااستفاده می کند و در رخر مدت م برای نفب سرشاری که برده اند از 
 ویل میو تحتش ر می کنند و مورد امتیاز را با تمام عوازم و اسباب کار به  ا

 دهندک و برای خود ا ر کاری  دیگری می کنندک 
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 نتیجه تمدید امتیاز نفت جنوب
 16ه صدی بدوعت نه تنها  1961اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال     

  ایدات حت داشت بل ه صدی صد  ایدات حت دوعت بودک 
از  سال که تمدید شده هیچوقت 32ارض کنیم که  ایدات دوعت در مدت     

کنیم  ارض هزار عیره که کمپانی برای حداقل معین نمود بیشتر نشود و باز 750
وعت دااب ای  امتیاز نامه جدید با شرای  امتیازنامه دارسی از حی) منکه شر

 ین شده باهزار عیره حداقلی که در امتیازنامه جدید مع 750مساوی باشد یعنی 
 ایدات  از 84 ایدات امتیاز نامه دارسی برابری کند بنابراین صدی  16صدی 
سال  32ی رنرا تا حت دوعت می شود بر  بت قرارداد جدید کمپان 1961که در 

 دیگر می بردک 
شود و  لایر می 160128000000لایر  128میلیون عیره انگلیسی از قرار  126     

 16مله تاریخ  اعم نشان نمی دهد که ی ی از ااراد ممل ت به و ن خود در یش معا
 هزار لایر ضرر زده باشدک 128بلیون و 

 بیگانه چنین خدمتی کند!!و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به 

 20 ه د بلاز تمدید مدت نه تنها دوعت از این مبلغ محیراعع ول محروم ش     
ام هزار سهمی که از اسه 20هزار سهمی که از اسهام شرکت دارد بعد از 

س که بالت لیف و معلوم نیست که دوعت انگلی 1961شرکت دارد بعد از سال 
عد باز به ب 1961برده حاضر شود که از  قدرت خود را برای تمدید مدت ب ار

 از منااب شرکت را ببرندک   84صاحبان اسهام صدی 
 4 در 1312متمم بودجه سال  10و از همه مضح تر این است که ماده     

 خرداد از مجلس این ور گ شته است:
ر عیره از محل  خیره ممل تی به وزارت ماعیه ا تبار هزا 35مبلغ  -اعف»    

ت ر نفشود تا مصارای را که مربو  به موضوع تأمین ح وق ایران د داده می
 کور م وق جنوب به  مل رمده است از قبیل ا زام هی تی به ژنو برای مدااعه ح

ج ه خرو استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و ب
 «منظور داردک

 

 معایب دادن امتیاز به بیگانگان
 ان!!رقایان نمایندگ

من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخاعفم چون تف یش مسا ل      
سیاسی از اقتصادی مش ل است و این دو سیاست با هم بستگی تام داردک هر 
کجا که اقتصاد صدق می کند سیاست هم غاعبا  صادق است و از ح وقی که برای 

بی سیم و مؤسسه  ساختن خ  رهن و بندر و تلفن و تلگراف و تلگراف
امتیاز نامه جدید به کمپانی داده تنها نه در امور اقتصادی  15هواپیما ی که ماده 

بل ه در امور سیاسی هم می توان استفاده نمود پس عزوم ندارد که ما به شرکتی 
که تابب یش دوعت خارجی است و یا به یش دوعت امتیاز دهیم تا این ه در 
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ؤسسات کنند و در خاک ایران دوعت های دیگری ممل ت ما احدا) این قبیل م
 تش یل دهندک 

 

 دال ل مخاعفته از نظر اقتصادی
 حاسبه  وا د نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد کههر گاه به م -1     

صرف م وا د مزبور منحصرا  در راه سیاسی خرج شده استک  وا د مزبور به 
ید که ست رسبرای ما سر تا پا ضرر ا که به  تمام معنا استراتژیش و« راه رهن»

م ار هاز احدا) رن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگ
ه یران باو مهماتی که « خرید اسلحه»گفته مرا تأیید کرد و همچنین به مصرف 

 تاج بهه محکرن احتیاج نداشت رسید زیرا ما با ُدَول مجاور خیال جنگ نداشتیم 
ریور شویم و اگر رن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهرن در مهمات 

 از دست ما رات؟! 1320
ن باشد چو« شرکت»ندهیم و گیرنده « دوعت»ا امتیاز به بر ارض که م -2     

ر خود ت نظُدَول معظمه  موما  در شرکت های تابعه خود سهیمند و رن ها را تح
 سهم ودمانخاز  ایدات شرکت برای اداره می کنند هر قدر هم که در امتیازنامه 

رب  به حساب شرکت رسیدگی کند ن ش بر معین کنیم وقتی که دوعت نتواند 
 استک 
ند رن کز رنچیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویت می در هر امتیا -3     

ر دکه  است که بعد از یش مدتی قا م م ام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم
 این حت به چه نیرنگی از دست ما راتک  امتیاز دارسی

رنده ه گیاز رنچه  رض نمودم م صود این بود که ا  ای امتیاز وعو این      
اصل  چند دوعت نباشد به هیچ وجه برای ما صال  نیست و بعد الزم می دانم که
ا تیاز بی اماز  هدنامه دوعت شوروی و ایران را بخوانم تا معلوم شود که ت اضا

 ن مواا ت می کند یا متعارض استک اصول ر
 

 اصول مهم  هدنامه منع ده با شوروی
رواب   وشمسی با ُدَول اتحاد جماهیر شوروی  هدنامه بستیم  1300سال      

ظار انت دیرینه خود را تجدید و از همت بلند رن دوعت همیشه تش ر نمودیم و
ی ده من که مداریم که م ررات رن هیچوقت ن ض نشود و اصول مورد استفا

 خوانم همیشه باقی بماندک 
وسیه م ابت بیانیه های خود راجب به مبانی ردوعت شوروی  -اصل اول    

 26و  1918ژانویه  14سیاست روسیه نسبت به ایران مندرجه در مراسالت 
 انه کهیش مرتبه دیگر رسما  ا الن می نماید که از سیاست جابر 1919ایون 

ل ت یه که به اراده کارگران و دهاقین ایمن ممدوعت های مستعمراتی روس
 دکسرنگون شدند نسبت به ایران تع یب می نمودند ق عا  صرف نظر نماین
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وسیه از سیاست دوعت های روسیه تزاری که ردوعت شوروی  -اصل دوم     
ماعش یر مبدون رضایت ملل رسیا و به بهانه تأمین است الل ملل مزبوره با سا

ن هالک راست ق معاهداتی منع د می نمودند که باعنتیجه منجر بهاروپا در باب شر
 می گردید اظهار تنفر می نماید:

دم می منه این سیاست جنایت ارانه را که نه تنها است الل مماعش رسیا را    
ب مرت نمود بل ه ملل زنده مشرق را  عمه حرو غارتگران اروپا ی و تعدیات

 ک وسیه بدون هیچ شر ی نفی می نمایدرن ها قرار می داد دوعت شوروی ر
ین رم انظر به رنچه گفته شد و م ابت اصول م کوره در اصل اول و چها     

تی دامامعاهده دوعت شوروی روسیه استن اف خود را از مشارکت در هر نوع اق
ه کلی وکه منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود ا الن نموده 

 ایران ضرر ا ی را که دوعت سابت روسیه با مماعش لاعلی بهمعاهدات و قرارداده
 ندک و راجب به رن منع د نموده است مل ی و از درجه ا تبار ساق  می دا

ا ن ه هر ملتی حت دارد م درات سیاسی خود ربا تصدیت ای -اصل چهارم    
 رخله دمدا بالمانب و رزادانه حل نماید هر یش از  راین معظمتین متعاهدین از
 امور داخلی  رف م ابل صرانظر کرده و جدا  خودداری خواهد نمودک

دوعت شوروی روسیه نظر به ا الن نفی سیاست مستعمراتی  –اصل نهم      
ز ااشد بسرمایه داری که با ) بدبختی ها و خونریزی های بیشمار بوده و می 
ی صادقتانتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از رن ها اسارت ا

 ایران بوده صرف نظر می نمایدک
 واعبات ه م بنابراین دوعت شوروی روسیه تمام ن دینه و اشیاء قیمتی و کلی    

بانش  ن ولبدهی بانش است راض ایران را و همچنین کلیه دارا ی من ول و غیر م
 مزبور را در خاک ایران به مل یت کامل ایران واگ ار می نمایدک

 ز اوایده رسما  از استفاده ادوعت شوروی روسیه پس از رن  -اصل دوازدهم     
 د کهاقتصادی که مبنی بر تفوق نظامی بوده صرانظر نموده ا الن می نمای

سابت   کر شد سایر امتیازات نیز که دوعت 10و  9 الوه بر رنچه در اصول 
بار  تارجه تزاری  نفا  برای خود و اتباع خود از دوعت ایران گراته بود از د

 ساق  می باشندک 
ور را م ک دوعت شوروی روسیه از زمان امضای این  هدنامه تمام امتیازات     

تمام  وشند ا م از رن ه به موقب اجرا گ ارده شده باشند و یا گ ارده نشده با
ینده نما اراضی را که بواس ه رن امتیازات تحصیل شده اند به دوعت ایران که

 « کککنماید  ملت ایران است واگ ار می
ظ ز اعفالر ادر هیچ قاموس کلماتی بهتر از کلمات این اصول دیده نمی شود اگر ا     

شر نوع ب سایشراته برای پیمان های بعد از این جنگ باید ا ر اعفاظ کرد والال برای ر
 از اصوعی که خوانده شد چیزی بهتر دیده نمی شودک 

امش در  اعم به دست رورده است تماین م ام شامخی که امروز دوعت شوروی     
 ا ارامرهون دعیری نظامیان نیست بل ه قسمت مهم رن مربو  به توجهات  مومی و 

 جهان استک
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شهر  این یش روز در این ممل ت  لمدار رزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس در     
ه ک ستدر ح م مسجد شده بود امروز دوعت شوروی  لمدار رزادی شده وعی معلوم نی

 سفارت رن دوعت هم در ح م مسجد می شود و یا نمی شودک 
از  دوعت انگلیس هیچوقت نگفت که چون سیاست دوعت روسیه تزاری در ایران    

ر رقرابسیاست انگلیس سر است با دوعت ایران ق ب رواب  می کنم تا تعادل سیاسی 
 شودک
تک ین رامعلول هم از بدوعت انگلیس پی به  لت برد و  لت را که بر رف نمود     

نش وار باره خدوعت انگلیس دانست که به رزادیخواهان باید همراهی کنند تا مرتجعین جی
یت شرو است راض روسیه از بین بروندک این بود که برای پیشرات سیاست خود  لم م

 را بلند کردک
 «اسیموازنه سی»دوعت شوروی هم اگر می خواهد به م صود برسد و در ایران     

جنبه  ین کاررا ابرقرار شود برای  دم توجه دوعت به امتیاز نفت نباید ق ب راب ه کند زی
 شخصی دارد و از وجاهتش که تا کنون کسب نموده است می کاهدک 

عت ن دواگر دوعت سا د رات و دوعت دیگری هم نخواست مواا ت کند با ر     
 چه خواهد کرد؟!

    

  اضای شورویدالیل مخاعفت با امتیاز مورد ت
واب   ب رقریا دوعت شوروی برای هر ت اضا ی که دوعت ایران قبول ننمود      

 می کند؟
ود ت نمپس همان ور که دوعت انگلیس از کاری که جنبه  مومی داشت حمای    

ان د همو در ضمن منااب مشترک م اصد خود را انجام داد دوعت شوروی هم بای
 رویه را اتخا  کندک 

یرا  ند زس نمی گفت که دوعت انگلیس چرا با مشرو ه خواهان همراهی می کهیچ      
ه مشرو یت کامه ح ی بود که کسی غیر از هواخواهان سیاست منفور دوعت روسی

بر  تزاری با رن مخاعفت نمی کرد و چون مشرو یت ایران حت بود هواخواهان رن
ازنه مو»م هبه رزادی رسید هواخواهان استبداد که با ل بود غلبه نمودند و چون ملت 

ش و برقرار شد و هم دوعت انگلیس برای کار خیری که کرده بود نام نی« سیاسی
 شهرتی بسزا در کردک

که  انیمدما نمی گو یم که دوعت شوروی می خواهد به ما ظلم کند ما می      
ی رس مبرای راب نگرانی می خواهد تحصیل امتیاز نماید وعی ما از گ شته د

 شان مینما  و م درات خود را به تحوالت  اعم مربو  نمی کنیمک تاریخ به گیریم
و  دهد که راتار ملل همیشه به یش نه  نیست و اوضاع اجتما ی و اداری

در این  اقتصادی و سیاسی هر قوم در راتار رن نسبت به سایر ملل مؤلر استک
ن راتار رصورت ما هم مم ن است نگران این باشیم که روزی پیش رید که 

 دوعت با ما ارق کند و رنوقت معلوم نیست که کار ما چه می شود؟
ای کت ههیچ و ن پرستی نخواهد گفت که با دوعت سا د برای این ه به شر    

 خارجی و دوعت شوروی امتیاز نداد مخاعفمک 
با شرکت های خارجی « سا د مراغه ای»هر و ن پرستی از م اکرات     

ران مرهون شماست که داب شّر رن ها شد و این موا یت نگران بود و ملت ای
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در این کشور  1320است که از شهریور « توازن سیاسی»شما در نتیجه 
 برقرار شده استک 

م و از من و املال من در و ن خود رسایش و حت حیات نداشتی 1320تا شهریور     
 رن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر استک 

شد مل ت باماست یعنی توازنی که در نفب این « توازن سیاسی»ررزومند ملت ایران     
 استک« توازن منفی»و رن 
ن مزی که مواا ت نمی کند و از اوعین رو« توازن ملبت»ملت ایران هیچوقت با      

ز نظر ور اوارد مجلس شدم با قرارداد ماعی و هر  ملیاتی که دوعت های بعد از شهری
ش ار امعه ربودند مخاعفت کردم و ا مال خا نانه رن ها را به جنموده « توازن ملبت»

 نمودمک
ت که اضح اسوهر چه دَُول مجاور می خواهند بدهند پر « توازن ملبت»اگر از نظر      

ای ا بررُدَول مجاور بسیار خوشوقت می شوند و دوعت های خا ن هم خوشوقتی رن ها 
ه با کاند در  ملت می کشند وعی ملت می  خود سرمایه بزرگی قرار می دهند و رنرا به

 این رویه  وعی نخواهد کشید که هر چه دارد از دست بدهدک 

عت ه دوبهیچ س نمی تواند قضاوت ملت ایران را ان ار کندک ملت ایران      
ن خا نی واندها ی که به کشور خیانت نموده اند به چشم بد می نگرد و هر وقت بت

  را به چوبه دار می زندک
خاباتی انت»وقتی در ممل ت برقرار می شود که « توازن سیاسی»به   یده من      
جلس رن نیست که هر دوعتی هواخواهان خود را به م« توازن منفی»باشدک « رزاد

د ت تجدینتخابارن است که در انتخابات دخاعت ن ننده در قانون ا« توازن منفی»بیاوردک 
 ور شود برقرا« توازن سیاسی»ه به مجلس راتند نظر شود و نمایندگان ح ی ی ملت ک

اور َول مجبرقرار شد راب نگرانی نه از ی ی بل ه از دُ« موازنه سیاسی»هر وقت که 
 ر  ه خا موما  می شودک ای اش که ُدَول مجاور از نظریات شخصی صرانظر کنند و ب

 یت رااه اعم انسانیت با ما راتاری جوانمردانه نمایند تا انتظار ایشان از 
 و رسایش ما بهتر تأمین شودک 

 

 دو  ریت برای حل قضیه
مل یت  در  این پیش رمد دوعت اتحاد جماهیر شوروی می تواند به دو  ر    

 کنند و نتیجه هر یش از رن ها هم ی ی نیست و بسیار ارق داردک 
یاز که امت ویند شر  ُدَول کامل اعوداد چنین اقتضا می کندیا این ه بگ -اول    

فت گاید معادن نفت شمال را هم دوعت ایران به دوعت شوروی بدهد در اینجا ب
ن ربرنده بدیر تشریف رورده و زود می خواهند تشریف « کااتارادزه»جناب رقای 

در  مروزا صری که دوعت ایران امتیاز نفت جنوب داده نفته رن اهمیتی را که 
  اعم داراسته نداشتک 

معلول  للی است از قبیل حواد) بین اعمللی و کناره  تمدید مدت رن هم      
گیری دوعت شوروی از سیاست جهان و برقراری ح ومت دی تاتوری که امروز 
رن  لل موجود نیست و تا رن  لل موجود نشود و تا دوعت اتحاد جماهیر 

و  1919ایون  26و  1918ژانویه  14شوروی از اصول متخ ه در مراسالت 
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خوانده شد صرف نظر ن ند چنین قراردادها ی از مجلس  اصول  هدنامه که
 ایران نمی گ ردک

هم در  ماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دوعت ایرانجدوعت اتحاد  -دویم    
ه در نم کک اعم مجاورت نباید نفت خود را با دیگران معامله کند من تصور می 

دت مهد شود که در این مجلس چنین پیشنهادی بگ رد یعنی دوعت ایران متع
ر ه در هلی کمعلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شما را به نر  متوس  بین اعمل

 سال معین می شود به دوعت شوروی بفروشدک 
ای ه بربرای استخراج معادن نفت شمال هم یا شرکت سهامی بین اعمللی ک    

تل  مخ امیاتباع ایران و سایر ُدَول سهمی در رن معلوم کنند و یا شرکت سه
 ایرانی که اسهام رن را دوعت و ملت ایران قبول کنند تش یل شودک 

عت ن دوبدیهی است هر شرکتی بیش از سود سرمایه چیزی نمی برد بنابرای    
فت ناز  شوروی که سرمایه ای نیاورده و زحمتی تحمل ننموده تا مدت قرارداد

 ایران استفاده و راب احتیاج می کندک 
یگر ور دمی کنم راهی که به نظر من رسیده یگانه راه و غیر از رن  من  رض ن    

 نمی شود کردک
از  غرض این است پیشنهادی که دوعت شوروی می کند در مصاعح ممل ت باشد و   

 مجلس بگ ردک

        
 

 نظریات م بو ات و   اید ارباب جراید درباره ن ت هفتم ربان ماه

وان تحت  ن 1323مور  نهم ربان ماه  207در شماره « رژیر»روزنامه     
»  به قلم رشتی بپیشه وری( چنین نوشت:« درباره ن ت رقای دکتر مصدق»

قای  ت رنپریروز مجلس صحنه ت اتر شده بوده نمایندگان کف می زدنده بعد از 
 و« سید کاظم یزدی»و « دکتر  اهری»و « گله داری»دکتر مصدق رقایان 

ند در دست ها را رن  داده و به شدت کف می زد و غیره« امامی»و « کاظمی»
ود عمان بکه ی ی از ز مای سوسیاعیزم ر« ببل»همان حین ح ایتی بخا رم رمدک 

ای گفته ه« رایشتاگ»وقتی مرتجعین در »همیشه به دوستان خود می گفت: 
از چه ب« بلای  پیره  ب»مرا بر سبیل اتفاق تصدیت می کند من از  خود می پرسم 

 «رب دادی که مورد تحسین این ردمخوارها قرار گراتی؟! گلی به

فتیم گکه  ما درباره ن ت رقای دکتر مصدق  رض دیگری نداریم و این را هم    
 بر سبیل مزا  بودک

 
*** 
 

ب به موق»تحت  نوان  1323ربان ماه  21در شماره « رزم»روزنامه     
 چنین نوشت:« رمدند
ت قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود دوعت اگر دوعت رمری ا نمی خواس»    

هرگز از  ما ت اضای امتیاز نمی کرد وقتی که از رن  رف دنیا دوعت  شوروی
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رمری ا ت اضای امتیاز کند دوعت شوروی که همسایه ماست چرا ن ند؟! ملت 
 «است که  راب شّر رن ها شدککک« شوروی ها»ایران مرهون 

*** 
  یر تشریف رورده و زود می خواهند تشریف ببرندکجناب رقای  کااتارادزه د

                                                                                                                     
 ن ل از ن ت رقای دکتر مصدق

یر ن دودشارقای دکتر مصدق بنا بر این اگر رقای کااتارادزه از  عحاظ خ     
 تشریف رورده اند از عحاظ مصاعح کشور ایران خیلی به موقب رمدندک 

                                                                                            
 «رزم»از شماره اوق اع کر روزنامه 

 
 

 «دکتر مصدق»تمایل مجلس به زمامداری 

ورد یده صریحی که ب ور مدعل روشن در من ت دکتر مصدق و اظهار        
 شید کهر بخا  ای امتیاز نفت به بیگانگان نمود به اندازه ای در مجلس حسن ال
 ردندک کسات چندین بار نمایندگان و تماشاچیان با کف زدن های شدید ابراز احسا

 یاسیسهمین ور کلیه محاال ملی و جراید این ن ت را یش شاه ار بزرگ     
وجه اظهار خوشوقتی نمودند و به متابعت از همین احساسات و ت دانسته و

س ه  مومی اکلریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در همین موقب که بوا
ق مصد استعفای رقای سا د ممل ت دچار بحران شده بود به نخست وزیری دکتر

 دکتر هکاتی اظهار تمایل نمودند اما ب وری ه خوانندگان محترم می دانند به جه
ی ی ملمصدق تلویحا  در دو نامه خود به پیشگاه سل نت و ریاست مجلس شورا

 اظهار نمود از قبول کار خودداری کرد:
 
 
 

  ریضه به پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی -1
 1323ربان ماه  22

 پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی
و  امور جاریه در جلسه خصوصی بعضی از نمایندگان مجلس که راجب به    

وی ه اداستعفای نخست وزیر و تعیین قا م م ام او م اکره بود جمعی نسبت ب
هم هارداظهار حسن ظن نمودنده این بنده هم با تجربیات تلخی که از دوره چ
ه و س ت نینیه دارد هیچگاه نمی خواست از مجلس شورای ملی قبول خدمت کند

 ور کرد:چیز سبب شد که باز ادوی را به رزمایش مجب
 اوضاع خراب ممل ت که امروز قبول خدمت برای هر کس واجب  ینی -1

 است 
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اده دت  یب سیاست منفی که من غیر حت از دیر زمانی به ادوی نسبت  -2
رای ه دااند و همه می دانند که تا دوره پنجم ت نینیه این بنده همیش

ن سیاست ملبت بوده و چون اوضاع به نظریاتم مواا ت نداشت از ر
 ن رویه منفی اتخا  نموده استک زما

تواند ننیه امتناع از قبول کار سبب می شد که تا رخر دوره چهاردهم ت نی -3
ه کار ود کبا عوایح دوعت مخاعفت کند زیرا که در جواب می گفتند بهتر ب

 قبول کند و عوایح را با نظریات خود تنظیم نمایدک 
 وق خ  حأموریت را بدون ااین بود که حاضر شد برای مدت قلیلی این م      

 قبول کند تا برای بازگشت به مجلس مانعی نباشدک 
دت ین ه مر  ا ده زیادی از نمایندگان با نظریات ادوی مواا ت نمودند به ش     

دوی اد اتصدی کار محدود نشود و هر وقت که م تضیات ادامه کار را اجازه ند
ه ان و دیندگ  این ه رقایان نمااستعفا نمایمه این بنده هم مواا ت نمود به شر

که  ایحیدهند با نظریات ادوی برای پیشرات امور ممل ت مسا دت نمایند و عو
نند به مجلس پیشنهاد می شود با همان حسن ظنی که از ابتدا اظهار می ک

 تصویب نمایندک
انون ق 32 ده دیگر با تصویب قانون خاصی به این  نوان که باید اصل     

 این شود مواا ت ننموده اند در صورتی که اصل مزبور که از اساسی تفسیر
 قرار است:

یت  ضو چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی موظفا  مستخدم شود از»     
ز امجلس منفصل می شود و مجددا   ضویت او در مجلس موقوف به استعفای 

 «ش ل دوعتی و انتخاب از  رف ملت خواهد بودک
ند می کنخست وزیری بشود چون ادوی رنرا موظفا  قبول ن اگر شامل م ام    

 مشمول اصل مزبور نخواهد بودک 
رضا نمی  مواا ت کند این بنده 32چنانچه اکلریت مجلس هم با تفسیر اصل     

 د و چهکنن دهد زیرا هستند کسانی که بهتر از ادوی در این م ام به کشور خدمت
 ودک شاسی از نظر شخو معینی تفسیر عزوم دارد که اصلی از اصول قانون اس

دوی اکلین موبنا بر رنچه به  رض پیشگاه شاهنشاهی رسید و بنا بر این ه     

ز و ن اااع دصاحب این نظر نبوده اند که برای مدت کوتاهی کار قبول کند و موقعی که 
که ست ین اااریضه این بنده و هر یش از نمایندگان است کرسی خود را بالتصدی گ ارد 

گشت قبول خدمت موکول به تشخیو این موضوع از  رف مجلس خواهد شد که ریا باز
ان پای ادوی به مجلس که غیر  موظفا  م ام نخست وزیری را قبول می نماید پس از

  تصدی مانعی خواهد داشت یا خیرک
ال ا کمباعبته در صورتی که  بت تشخیو و رتی مجلس مانعی نداشته باشد     

ز االال این موقب خ یر برای انجام خدمتگزاری حاضر خواهد بود وااتخار در 
عاف پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست می نماید که ادوی را م

 ارمایندک
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 27قدکتر محمد مصد

 
 

 نامه به ریاست مجلس شورای ملی -2
 1323ربان ماه  22

 ریاست مجلس شورای ملی
م  م م ای قاپنجشنبه یازدهم ربان که بعضی از رقایان نمایندگان محترم برا    

 ووقب نخست وزیر نسبت به این جانب اظهار حسن ظن نمودند از نظر اهمیت م
ین ر کس واجب  ینی است ااین ه با وضعیت امروز خدمت به ممل ت برای ه

 رد ونی بگقان جانب امتناع ننموده و قبول کار را م ید به این نمودم که از مجلس
 1306 که این جانب برای استعفای سه ماه قبلی مشمول ماده دوم قانون سال

ست ابدون اخ  ح وق و غیر موظف  منشوم و چون م امی را که اش ال می کن
م عزو دوم قانون اساسی تفسیر شود و بر ارض ع ا محتاج نیست که اصل سی و

ی این جانب راضی نمی شدم که برای شخو خود اصلی از اصول قانون اساس
 ب بهتفسیر شود و از رن ه خواستم در  ر  جدید اسمی از مراجعت این جان

قب ر مودمجلس پس از کناره جو ی از کار برده شود ا   از این نظر بوده که 
ه برا  را  ور دیگر تفسیر ن نند و راه ورود این جانب استفاده اصل مزبور

ظر ین نمجلس مسدود ننمایند اعبته تصدیت می ارمایند که موکلین من صاحب ا
ن ریضه م ن انبوده اند که برای مدت کوتاه کار قبول کنم و موقعی که دااع از و

ده و هر یش از نمایندگان است کرسی خود را خاعی بگ ارمک صاف و بی پر
 دا ی رض می کنم که  دم امتناع برای این بود که به رن کسی که همیشه ا

ر دد و و ن بوده است نسبت محااظه کاری و خاعی کردن شانه از کار را ندهن
مان ن  لمواقعی که در مجلس با عوایح دوعت مخاعفت می کنم امتناع را پیراه

عضی بون چری نمودم ننمایند و نگویند چرا کار که ت لیف شد از قبول رن خوددا
تند و نیس از رقایان محترم با قانون خاصی که نظر این جانب تأمین شود مواات

دون بوضعیت مهم ممل ت همچنین ایجاب می کند که هر چه از مجلس می گ رد 
ه کظری مباحله و مورد توجه اکلریت قریب باتفاق باشد و این جانب هم تا ن

م و ی کنتأمین نشود هیچ کاری قبول نم صراا  به نفب ممل ت تشخیو داده شده
ز اش ر بیش از این هم اقتضا ندارد که کار ممل ت بالتصدی بماند با  رض ت
ده از ار شحسن ظنی که نسبت به این جانب از  رف رقایان نمایندگان محترم اظه

 ود وم ام ریاست درخواست می نمایم که این نامه در جلسه خصوصی قرا ت ش
زیری وتمایل خود را به کسی اظهار ارماید که خدمت نخست مجلس شورای ملی 

 بدون هیچ قید و شر ی قبول نمایدک

                                                
   1323ان ماه ، بیست و پنجم آب 5857نقل از روزنامه ایران، شماره  - 27
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 28دکتر محمد مصدق

 

  لل امتناع دکتر مصدق از نخست وزیری
لس ه که گ شت معلوم می شود که دکتر مصدق به رتی تمایل مجاز رنچ    

ن ریباخوشبین نبوده و چنین تصور کرده است که متوعیان مجلس می خواهند گ
ودند بسته خود را از دست او که الیت یر بود خالو کنند و موقب را مناسب دان

 یرغکه به  نوان نخست وزیری او را از مجلس خارج کرده و بعد به جهات 
رکنار ست بموجهی دوعت را در اقلیت بگ ارند و باعنتیجه ر یس دوعت را از سیا

ه بماند و جلس بریا مردم تهران که انتظار داشتند وکیل شان تا رخر دوره در منمایندک 

ی می تل  وظیفه خود  مل و از نظریات موکلین خود دااع کند این پیش رمد را چگونه
 نمودند؟

یراد اعد از بال ر تمایل متوعیان به منظور اصالحات نبود وال معلوم بود که اظها    
هران ول تاین ن ت در مجلس که مورد تحسین  موم شد و همه دانستند نماینده ا
همگی  ند وغیر از منااب میهن نظریات دیگری ندارد می بایست با او همراهی کن

ا به رظر ف نبا هم قدم های بلندی برای اصالحات بردارند نه این ه کار اختال
د ماه ت چنجایی رسانند و خ  مشی را  وری از هم دور کنند که نمایندگان اقلی

 جریان امور مجلس را متوقف نمایندک « ابستروکسیون»بواس ه 
 امتناع از قبول مم ن است جهات دیگری هم داشته که دکتر مصدق     

ات ساست ها احنخواسته در این دو نامه اظهار کند ملل این ه بعضی از سیاس
سی گر کملی اشخاو را مورد توجه قرار نمی دادند و چنین تصور می نمودند ا

ه این گر ندر تمام جهات با سیاست رن ها مواا ت ن ند با رن ها مخاعف استک م
لیسپو ر میبود که تا دکتر مصدق در مجلس با  املین کودتا و دی تاتوری و دکت

ت او با او مواات بودند و از  ملیامخاعفت می کرد روزنامه های دست چپ 
 ظهارتحسین می نمودند وعی به محض این ه راجب به امتیاز نفت در مجلس ا
 ن راظ  یده نمود عحن جراید مزبور ب لی ت ییر یاات و بدگمانی جای حسن 
ران ل تهگرات و چون هدف همسایه شماعی تحصیل امتیاز نفت بود و نماینده او

ر سوء ر کارگونه امتیازی اظهار نموده بود دخاعت او دهم مخاعفت خود را با ه
ی تر متفاهمی را که از کابینه سا د برای دوعت شوروی حاصل شده بود شدید

د در برس کرد و مم ن بود که رواب  ایران با همسایه شماعی به مرحله بن بست
وء اب ساین صورت بهتر بود کسی غیر از دکتر مصدق قبول زمامداری کند که ر

 فاهم بشودک ت
تألیر اوق اععاده ای که ن ت دکتر مصدق در قلوب مردم و اکناف ممل ت     

نمود به متوعیان اکلریت جرتت داد که تصمیم دوعت سا ت را در خصوو ترک 
م اکرات تا است رار صلح  مومی کاای ندانند و برای جلوگیری از ا  ای امتیاز 

                                                
 1323، مورخ بیست و چهارم آبان ماه 897نقل از روزنامه مهر ایران، شماره  - 28



190 

 

قوت قانونی نداشت که دوعت های نفت ا ر دیگری بنمایند زیرا تصمیم دوعت 
وقت از رن پیروی کنند و گردباد حواد) رنرا ت ییر ندهد پس الزم بود که تصمیم 
دوعت از  ریت قانون تأمین شود و روی این نظریه در محی  پارعمانی شایب شده 

تهیه « تحریم امتیاز نفت» سید ضیاءاعدین  با با ی  رحی راجب بهبود که رقای 
ظر است که در موقب م تضی پیشنهاد به مجلس کند و چون تحریم نموده و منت

نمی  29امتیاز بدون این ه ت لیف استخراج معلوم شود مصاعح  مومی را تأمین 
 نمود زیرا:

 سبب می شد که ممل ت از  ایدات هنگفتی محروم شودک  دم استخراج -1
ا دوام پیدشار ُدَول بزرگ برای تحصیل امتیاز سبب می شد که دوعت ها ا -2

 ن نند و کوچ ترین قدمی برای اصالحات بر ندارندک 
 نمودک  بزرگ برای تحصیل امتیاز صلح بین اعمللی را تهدید می رقابت ُدَول -3
ر وقت به دوعت های م تدر و محتاج به نفت مجال می داد که ه  دم استخراج -4

  کندک بتواند همان امتیازی را که ملت ایران با رن مخاعف است تحصیل
تواند عت بع ا دکتر مصدق  رحی تهیه نمود که امتیاز نفت تحریم شود و دو    

 ون چد و راجب به استخراج رن هر  ور که م تضی و صال  ممل ت باشد اقدام کن
استخراج بدون بازار اروش  ملی نبود و قبل از هر دوعتی نظریات دوعت 

زبور از معادن نفت شمال شوروی می بایست معلوم شود زیرا استفاده دوعت م
ایران بواس ه مجاورت احتیاج به عوعه کشی نداشت و دوعت ایران می توانست 
بوسیله سلف اروشی وام بخواهد و دین خود را از اروش نفت ب ور استهالک 
ادا کند و اگر دوعت شوروی مواا ت می نمود ت لیف بعضی از ُدَول دیگر هم که 

شد ع ا دکتر مصدق توس  ی ی از نمایندگان  به نفت احتیاج دارند معلوم می

                                                
کما اینکه در دوره پانزده تقنینیه هم راجع به استخراج نفت به دست دولت تصمیمی اتخاذ نشد و بر  - 29

امه آقای قوام راجع به رد مقاوله ن 1326مهر ماه  29طبق فقره دوم از ماده واحده مصوب در جلسه 

 با دولت اتحاد جماهیر شوروی که از این قرار است:

رف ظوجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در دولت باید م -ب» 
 ید تامدت پنج سال نقشه های کامل فنی و علمی مناطق نفت خیز کشور را ترسیم و تهیه نما

ی ره برداریب بهاطالع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترت مجلس شورای ملی با استحضار و

 «بازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین الزم تعیین کند.

ا برای راج رمجلس شورای ملی راجع به وجود نفت در معادن شمال تجاهل العارف نمود و عمل استخ    
د و بر ج نمایاین بود که دولت فوراً شروع به استخرا صالحمدت پنج سال متوقف کرد در صورتی که 

 فرض اینکه کسی طالب خرید نفت نباشد آنرا به مصرف داخلی برساند.

پا کند  یران برمال انظر نگارنده این نیست که دولت ایران می تواند تشکیالت نفتی دُوَل بزرگ را در ش   

ت ایران آن مل نفت بادکوبه حفر کند و از نفتولی آیا بهتر نبود که دولت چاه هائی مثل چاه های 
« ی افدین تقحاج زین العاب»استفاده کند، در بادکوبه قبل از تغییر رژیم چاه های نفت بوسیله 

ی از معروف و با سازمان خیلی مختصری استخراج می گردید و به هر حال بر خالف تصور بعض

 ود.  شکلی نیست و به آسانی عملی می هموطنان استخراج نفت در ایران بوسیله دولت کار مش
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مجلس و  ضو اراکسیون حزب توده نظریات دوعت شوروی را استعالم نمود و 
همین ه معلوم شد دوعت شوروی غیر از استفاده از نفت نظری ندارد  ر  خود 
را تهیه نمود که ماده اول رن ا  ای هرگونه امتیازی را تحریم می کند و ماده 

ست وزیر اجازه می دهد که برای اروش نفت و  رزی که دوعت به نخ»دوم: 
ایران معادن خود را استخراج و اداره می کند م اکره نماید و از جریان م اکرات 

که  ر  مزبور در یازدهم ر ر ماه « مجلس شورای ملی را مستحضر نماید
موقب شور در برنامه دوعت بیات ت دیم مجلس شد و غیر از چند نفر  1323

مایندگان حزب تودهه سایر نمایندگان باالتفاق رنرا تصویب نمودند و تعجب در ن
این است موقعی که شرکت های انگلیسی و رمری ا ی با دوعت سا د راجب به 
نفت در م اکره بودند نمایندگان حزب توده در مجلس با ا  ای امتیاز به خارجی 

ضمن س وال رقای دکتر مخاعفت خود را اظهار نمودند که در م دمه این اصل 
 وعی با  ر  دکتر مصدق نخواستند مواا ت کنندک 30رادمنش مالحظه شد

عت اعح دوا مصبه   یده نگارنده اجرای این قانون نه تنها در منااب ایران بل ه ب    
 ی راشوروی نیز ت بیت می کرد چه قانون مزبور از یش  رف احتیاجات نفتی شورو

ودت و م گر رواب  شوروی و ایران را برای همیشه حسنهتأمین می نمود و از  رف دی
است ر سیدرمیز نگاه می داشت و ما تعجب می کنیم که دوعت شوروی از این قانون که 
ری و ق بشبین اعمللی و صلح  اعم الر خاصی داشت استفاده ن ردک بر ارض این ه ح و

یگر دلت د در خاک مم ررات بین اعمللی اجازه می داد که دوعتی به  نوان امنیت خو
ده که رسی ایجاد حریم کند کار ترقی تسلیحات و قدرت ا جازرمیز حرکت  یارات بجا ی

 از بین راته است!  ککک« حریم امنیت»موضوع 

 

 متن کامل ن ت دکتر مصدق هنگام پیشنهاد  ر  تحریم
در  اینش متن کامل ن ت دکتر مصدق را که در موقب پیشنهاد  ر  خود    

 1456تا  1432صفحه  1336اد نموده از م اکرات مجلس شماره مجلس ایر
 ن ل می نما یم:

 عزوم تسریب در استخراج نفت
در جلسه هفتم ربان مخاعفت خود را نسبت به امتیاز نفت اظهار نموده و به      

 رض مجلس رساندم که راه استخراج منحصر به دادن امتیاز نیست و به  ریت 
و چون امروز نفت به  واند معادن نفت را استخراج کندتدیگر هم خود دوعت می

دهیم منزله آب حیات است ما هر قدر در استخراج آن تأخیر کنیم به ُدَول قوی مجال می

و رنوقت است که ما باید معادن  که از خود رفع محظور کنند و از ما امتیاز بخواهند
ی امتیاز بود  رف خود را تملیش نما یم هر گاه در ابواب ا ه بابی هم برا

تملیش  ین »کرد که ا ها امتیاز نفت را این ور تعریف کنند اعمللی اقتضا میبین
زیرا امتیاز دهنده قادر نیست که در رخر مدت صاحب « او منفعه مادام اعحیوه
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امتیاز را از  مؤسسات خارج کند و بر  بت امتیازنامه مؤسسات نفتی را تصرف 
که صاحب امتیاز بخواهد مدت را تمدید نماید و از  نماید و ناچار است هر  ور

منااب هر قدر برای ما سهم معین کنند وقتی که نتوانیم داخل شرکت بشویم و به 
حساب رن رسیدگی کنیم ن ش بر رب استک حداقلی را هم که قرارداد معین کند 

ه کنم که دورباید صرف کاری نمود که صاحب امتیاز مواا ت نمایدک اراموش نمی
ششم ت نینیه وزیر ماعیه وقت از نظر مصاعح ممل ت پیشنهاد نمود که  واید نفت 
جنوب از جمب بودجه خارج شود و به  نوان  خیره ممل تی حسابی جداگانه 
داشته باشد و بعد معلوم شد که مراد از  خیره ممل تی احدا) راه رهن و خرید 

تحاد جماهیر شوروی باید از زمامداران دولت ا که اینجاست اسلحه و مهمات استک

اند باز خدا دور نشوند و با ملت ضعیفی مثل ما همانطور که تا کنون خوب رفتار کرده

ها ها تهیه شده بود چ ور بر نفب رنو ببینند چیزها ی که بر  لیه رن رفتار نمایند
من اگر با امتیاز مخاعفت  به کار رات ب رف هللا بفسخ اعمزا م و ن ض اعهم(

ها را ام که رنام پیشنهادها ی هم برای استخراج نفت و اروش رن کردههنمود
هایی آن نباید از نظر دور داشت که کار نفت را برای بعد از خاتمه جنگ گ اشتک

گویند مذاکرات نفت به بعد از جنگ محول شود یا از درک حقایق عاجزند و یا که می
دانند که اهل تشخیصند و نماینده این ملتند میاینکه عقیده از خود ندارند ولی آن هائی که 

کند که هر چه زودتر ت لیف اعمللی ایجاب میوضعیات بین تأخیر موجب زیان است.
های مهم کشور دوست و مجاور معادن نفت معلوم شودک امروز ی ی از شخصیت

هر دوعتی در کار  خواهند در کار نفت م اکره نمایندکاند و میما تشریف رورده
 32تأخیر کند به ممل ت خیانت می نماید رن روزی که سیاست یش  رای بود 

سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای  ایدات 
بلیون لایر از کیسه ملت رات و نسل های رتیه  16دوعت معین نمود  متجاوز از 

ه هر قدر نفرین کنند کم نسل های رتی را از چنین   ایدات هنگفتی محروم کردک
رند به ما ععنت کنند گر چه امروز توازن کامل در اند و بجای رحمته حت داکرده

سیاست نیست وعی اگر همین موازنه هم بهم بخورد هر یش از ُدَول که موازنه 
را بُرد ما را بدبخت می نمایدک ارض کنیم که سیاست مجاور شماعی ما قوت 

دست از  1920سی مخاعف بودم وعی در  هدنامه گرات و گفت با امتیاز دار
مخاعفت کشیدم تمدید امتیاز موازنه را بر هم زد و من بیش از رنچه تمدید داده 

ارض دیگر این ه سیاست مواا ت نظریات مجاور  است چیزی نمی خواهمک
جنوبی شد و رن دوعت گفت امتیاز سایر معادن را هم می خواهمک اساس کار دنیا 

ست و هر ملتی  داعت را از  نظر منااب خود قضاوت می نماید و با روی  دل نی
کند رنچه را که انصاف و وجدان جایز نمی شماردک مگر تر از خود میضعیف

ساعه شرکت ها ی رمدند و باب م اکرات را با  92نبود  که به اشتهای امتیاز 
هم  نمد ما راسهیلی و سا د باز نمودند؟! مگر نبود همین که حریف گفت از این 

که برای انجام م صود شده بود از بین رات؟!  ها و  ملیاتیکالهی تمام حرف
ارض سیم این ه متف ین در تسخیر معادن نفت ایران با هم اتفاق کنند و هر کدام 
برای خود از این نمد کالهی بخواهندک ما باید رن را ب در وسعت کله هر یش 

خالو بگ اریم و با کمال خضوع و خشوع ت سیم کنیم و هر قسمت را در  بت ا
ها بدانیمک پس تا ت دیم نما یم و خود را مرهون نوع پرستی و بشردوستی رن



193 

 

چنین روزی نرسیده است باید هر چه زودتر تصمیمی که حااظ منااب ما است 
 اتخا  کنیم و مجال ندهیم که از نمد ما برای خود کاله بسازندک

 معدنشرای  سه گانه برای استخراج 
 ستخراجگر اما برای مصرف خود اعال  نفت الزم نداریم و برای این ه معادن دی 

استخراجه  سرمایه برای -وممحل مصرفه د -شود احتیاج به سه چیز داریم: اول
 تخصوه که نظریات خود را به اختصار  رض می نمایم:م -سوم

ی و قرارداد زرگ دوعت شوروی داخل م اکره شویمبا نماینده ب -محل مصرف  -1
رف مصا برای هر مدت که تواات نظر حاصل شود منع د نما یم و نفت مازاد از

 اعمللی نفت در هر سال معامله نما یمخود را با نر  متوس  بین
ا رم ی بود و می توانستیم بدون مبر ارض که برای  -تحصیل سرمایه  -2

لف د سست ما بایمسا دت غیر نفت را استخراج کنیم این کار خارج از صال  ا
فت نراج اروشی کنیم و وجهی به  نوان بیعانه و به قید این ه ا   صرف استخ

د شود بگیریم و نفت که استخراج شد حساب مشتری را از بابت اصل و سو
 وجهی که داده است تصفیه نما یمک

 ور ما به دو قسم اشخاو محتاجیمه اداری برای این کا - مدیر و متخصو  -3
 اعمللی کهین اداری را از همو نان و انی را از متخصصین بینانیک متخصص

 موقب قرارداد اروش معلوم خواهد شد انتخاب می نما یمک
 عتی کهر دوهکه با این است نظریات من راجب به استخراج تمام معادن ایران      

 ت ران ملمشتری خرید نفت است م اکره نما یم و هر چه زودتر شروع به کار و گریبا

تهیه  شوند کارو برای همو نان کارگر که تا رخر جنگ تمام بی ار می خالو کنیم
 نما یمک

جهات  مخاعفت اکلریت با نخست وزیری مشرو  دکتر 
 مصدق

نجام اگری من تصور می نمودم که اگر داخل کار شوم کار نفت و کارهای دی     
ود  ی نمنخست وزیردهم و بعد از این ه اکلریت قریب باتفاق مجلس مرا نامزد 

به  ا   ومعلوم نشد به چه  نوان اکلریت و اقلیت هر دو از من صرف نظر کرد 
 اند که منفردندکمن کسانی رتی داده

بعد از  رض تش ر از  موم رقایان محترم که به نخست وزیری بالشر  من      
راتن  با 1306اند س وال می کنمه اگر نظرشان این بود که قانون سال رتی داده

قانون مزبور را که خود  2من بدون استعفای سه ماه قبل مواا ت نداشت ماده 
تا » ام و بشر   یل است: پیشنهاد نموده 1306تیر ماه  11جانب در جلسه این

توانند هیچیش از ان ضای هر دوره ت نینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمی
ه سه ماه قبل از قبول خدمت خدمات دوعتی را موظفا  قبول نمایند مگر این 

جانب هم که در م اکرات مانب نیست و بیانات این« نمایندگی استعفا نموده باشند
مندرج است حاکی از این معناست و چون نظریات این  91مجلس به شماره 
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رن را جانب مفصل و در دو نوبت به  رض مجلس رسیده است قسمت مختصر 
ن ل می کنم و از قسمت مفصل رن ه در   ینا   مندرج است 1878که در صفحه 

شود برای این ه وقت مجلس تضییب همان شماره مالحظه می 1876صفحه 
چون ی ی از نمایندگان » نشود خودداری می نمایمک اینش  ین م اکرات: 

ارمودند که این ماده مخاعف قانون اساسی است خواستم  رض کنم که کامال  با 
خصوصا  نظریات حضرت رقای ر یس بم صود قانون م اب ه شد و م 32اصل 

رقای حسین پیرنیا مؤتمن اعملش است( جلب شدک به هیچ وجه مخاعفت ندارد و 
گوید که چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی و موظفا  این ه قانون اساسی می

شوده ما نگفتیم که نمی شودک این مستخدم بشود از  ضویت مجلس منفصل می
فتیم اگر وکیلی خواست برود وزیر شود یا ر یس االن اداره مسلم است ما گ

بشود تا زمانی که وکیل است نتواند برودک حاال اگر خواست برود باز هم مختار 
 «است منتها سه ماه قبل باید استعفا بدهد یا این ه ح وق نگیردک

ارات ر ادبنا بر رنچه  رض شد اگر کسی خواست که در تمام دوره وکاعت د     
 تواند وعیدوعتی غیر موظف کار کند مانعی نیست و بدون استعفای قبلی می

وظیفه  استفاده ن ند و بجای وظیفه مدد معاش بگیرده مراد از بشر  این ه سوء
ب و هر وجهی است که به هر اسم و رسم از خزانه دوعت خارج شود از مواج

رج دک پس برای خاای از صیغ که باششهریه و مدد معاش و انعام به هر صی ه
ی مصور شدن از مجلس مانعی نبود و باید اهمید که برای بازگشت چه مانعی ت

 متمم قانون اساسی از این قرار است: 32نمایندک اصل 
چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی موظفا  مستخدم بشود از  ضویت »     

ستعفای از شود و مجددا   ضویت او در مجلس موقوف به امجلس منفصل می
ش ل دوعتی و انتخاب او از  رف ملت خواهد بود که بعضی از نمایندگان محترم 
وظیفه را مترادف با مس وعیت دانسته اند در صورتی که مترادف با ح وق است 
و نظریه دوره ششم و سیزدهم ت نینیه همین است چنانچه مراد از موظف ح وق 

موظفا  قید شود و یش چنین تعبیر  نباشد احتیاج نیست که قبل از کلمه مستخدم
ملل این است که بگویند اگر ی ی از ا ضای ادارات دوعتی در مجلس با تعهد 
دادن رتی وکیل شود از  ضویت اداره منفصل است و حاجت به اظهار نیست که 
رتی دادن متالزم با نمایندگی است کما این ه انجام وظیفه و استخدام الزم و 

ر کس در ادارات دوعتی مستخدم شد وظیفه دار و مس ول ملزوم ی دیگرند و ه
استک پس مراد از موظفا  گراتن وجهی است از خزانه دوعت و هر کس قبل از 
خارج شدن از مجلس تعهد کرد بدون اخ  ح وق خدمت کند از  ضویت مجلس 

شود  و تعهد باید صریح باشد تا خللی به  ضویت او نرسانده مضااا  منفصل نمی
قانون استخدام کشوری چند م ام را که از رن جمله وزارت  15ن ه ماده به ای

است از رتب نه گانه اداری خارج می نمایدک و بعضی بر این   یده اند که اصل 
اند بعد از تا کنون به این  ریت  مل نشده یعنی رن ها ی که وزیر شده 32

د س وال نمود کسانی انفصال به مجلس مراجعه ننموده اندک به   یده من اول بای
اند کیانند و بر ارض این ه متعهد شده که از مجلس به شر  نگراتن ح وق راته

مانب  32ها دعیل نیست که اصل باشند بدون ح وق خدمت کنند باز نگشت رن
باشد و نتوانند به مجلس بازگشت نمایند چه  دم م اعبه حت دعیل نداشتن حت 
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صول هست که اجرا نشده ملال  اصلی که نیست و در قانون اساسی بعضی از ا
راجب است به مجلس سناک پس اگر ملت ایران ت اضای تش یل مجلس سنا نمود 
بنابراین   یده باید گفت که مجلس سنا نباید تش یل شود در صورتی که هر وقت 

ها هم چنین م تضیات وجود  سنا را ایجاب نمود رنرا باید تش یل داده بعضی
اصل تف یش قواء لالله مانب است که وکیل با حفظ م ام نمایندگی   یده دارند که 

ها وزیر شوده در صورتی که ح ومت ملی من سم به اقسامی است که ی ی از رن
ح ومت پارعمانی است و بر  بت قانون اساسی ما کشور ایران دارای این 

 رود و از وزارتبه وزارت می ست و در ح ومت های پارعمانی وکیلح ومت ا
گردد و در مجلس وکیل می شودک و در جواب رن ها ی که ارموده که ااتاد بر می

اند اگر وخامت اوضاع خدمت را برای هر کس واجب  ینی نموده است و من که 
ام چرا باید قبول کار را مشرو  به بازگشت مجلس کنمه چنین اظهاری نموده

ره در مجلس خدمت کنمه اگر مرا مردم انتخاب نموده اند تا رخر دوشود که  رض می
مجلس تصور نمود که من در دوعت مفید ترم و از ح وق هم که صرانظر نمودم حت این 
بود که بازگشت من به مجلس تأمین شود و شر  بازگشت برای این بود که اگر از 
خدمت دوعت محروم شوم از خدمت ملی محروم نشود و در مجلس باشم تا بتوانم جهات 

پس معلوم شد که  یا  دم مسا دت مجلس را به جامعه  رض نمایمک دم موا یت و 
حلیت و حرمت هر چیز منو  به اکلریت استه اگر اکلریت خواست که حرام را 

کند و اگر نخواست حالل هم حرام می شودک من از اکلریت س وال حالل کند می
ین دوره کنم که چرا با نخست وزیری مشرو  من مواا ت ننموده از ابتدای انمی

ام و اکلریت غیر از مخاعفت من با دادن  امتیاز نفت با من در اقلیت بوده
های من مواا ت ن رد ب حفظت شی ا و غابت  نش اشیاء( من از حرف

اراکسیون توده س وال می کنم که از اول این دوره که با من مخاعف نبود و در 
اراکسیون قبل از م اکرات م بو ات خود مرا ت دیر نمود و ی ی از نمایندگان رن 

نفت در جلسه خصوصی مجلس مرا برای نخست وزیری پیشنهاد کرد و نظریات 
من هم در باب امتیاز نفت با نظریات اراکسیون مواات بود چون ه رقای دکتر 

من و را ایم با دادن »مرداد این ور اظهار نمود  19رادمنش در جلسه  لنی 
کلی مخاعفیم همان ور که ملت ایران  امتیازها به دوعت های خارجی ب ور

توانست راه رهن را خودش احدا) کند ی ین دارم که با کمش مردم و سرمایه 
چه شد که با « توانیم تمام منابب لروت این ممل ت را استخراج کنیمداخلی ما می

کنم که جوانان روشنف ر نخست وزیری مشرو  من مخاعفت کرد؟ من تصور نمی
کنم که با نظریه سیاسی من ن را نفهمند بل ه این ور تصور میممل ت معنی قانو

مواا ت ندارنده بنابراین الزم می دانم که نظریات خود « موازنه منفی است»که 
 را توضیح کنمک

 

 عزوم اتخا  موازنه منفی 
ام در مصاعح ممل ت و منااب رن دوعتی است که  اعب من رنچه  رض کرده     
کنیم باید امتیاز « سیاست ملبت»ک هر گاه ما تع یب از است« موازنه سیاسی» 
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سال بدهیم و به این  ریت موازنه سیاسی  92نفت شمال را هم برای مدت 
برقرار کنیم گ شته از این که ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار 

راضی و دادن امتیاز ملل این است که م  وع اعیدی برای حفظ موازنه مواات نیست 

در صورتی که هر م  وع اعیدی برای حفظ  شود که دست دیگر او را هم ق ب کنند
ظاهر هم که باشد  اعب دست مصنو ی است و رن م  وع اعیدی که بخواهد 
م  وع اعیدین شود خوب است خود را از م عت زندگی خالو و قبل از این ه ید 

 لانی او ق ب شود انتحار کندک
 صحیح است -انجمعی از نمایندگ      
کنم نگو یده تصدیت و ت  یب م اعبم اهش میصحیح است خو -دکتر مصدق     

« سیاست ملبت»کنمک تع یب موکول به قبول یا رد پیشنهادی است که  رض می
ن ررای ببرای کسانی خوب است که از  هده رن بر ریندک پیروی از این سیاست 

ا ست یاس وال شود هشت بیشتر  ها ی مفید است که اهل حسابند از هر کسی که
با شصت نفر م اومت کنند وعو  توانندپس هشت نفر نمی 60گوید یشصت م

ا از پرستی هر گاه ماین ه چند پیشه ور دیگر هم اضااه نمایندک از نظر و ن
ل سیاست ملبت پیروی کنیم بر ارض این ه در مجلس دو دسته مساوی تش ی

سیاست »کار ما زار است وعی اگر ما از شود هر وقت که با هم مواات شدند 
نین تع یب کنیم و مجلس از نمایندگان ح ی ی ملت تش یل شود از چ« منفی

موازنه »گ رد و رنوقت است که مجلس کاری بر خالف مصاعح ملت نمی
 مجلس به نفب ایران برقرار استک با هر یش از نمایندگان در خارج« سیاسی

دی دوستی نظری ندارندک هر یش از ااراو ن صحبت کنیم غیر از نوع خواهی و
کند اگر س وال شود غیر از خیر بشر چیزی که در این جنگ شرکت می

شدند  خواهند و حاضر نیستند مورچه ای را زیر پا گ ارند وعی داخل صف کهنمی
لل مکنند و با کی از قتل  ام ندارند گر چه بعضی اشخاو هر چه رمر گفت می
زاد شوند وکیل غیر رو جناب رقای حسین پیرنیا حاضر نمی مرحوم حسن پیرنیا

در  کنیم که بهترین اشخاو به این  ریت انتخاب شوند کاری کهشوندک ارض می
تخاب کنند و بدترین اشخاو را اگر مردم انمصاعح مردم و ضرر موکل باشد نمی

 کنند در مصاعح مردم می نمایندککنند به ح م اعمأمور مع ور هر چه می
 

 یش مصاحبه تاریخی با شاه ا ید
شود ی ی از رقایان محترم این اوعین داعه نیست که به من ت لیف کار می     

استک روزی رقای حسین  الء به خانه من « رضا شاه»داعات در  هد سل نت 
که رنوقت ر یس ارکان « سرتیپ حبیب هللا شیبانی»رمد و گفت شاه به رقای 
رید یا نهه از این حرف گر دکتر مصدق را بخواهم میحرب بود؛ ارموده انده ا

روم از این جهت است تعجب نمودم و گفتم اگر روزهای دوشنبه حضور شاه نمی
که نماینده ملتم و به اص ای ارمایشات شاه احتیاج ندارم وعی چه مانب است که 
هر وقت احضار شوم کسب ااتخار نمایمک چیزی نگ شت شاه مرا خواست و 

در مجلس گفتید رنچه را که نمی بایست بگو یدک  رض کردم رنچه روز ارمود 
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ام از نظر مصاعح ممل ت نهم ربان ماه بروزی که سلسله قاجاریه خلب شد( گفته
بوده است و من بین شاه و ن دوست و ممل ت ارق نمی گ ارمه ارمود توضیح 

و ارمود  دهید تا قانب شومک  رض کردم روزی محمد  لی شاه مرا احضار کرد
که خواستم توس  معاون اعدوعه برنوقت وزیر خزانه( با بهبهانی بم صود ریت هللا 
رقا سید  بدهللا( راهی باز کنم کاری ن رد هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب 

 امتنان استک 
 رض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است؟! ایشان هر چه دارند از      

که با رزادی خواهان می نمایند شاه هم همین رویه را  همراهی و مسا دتی است
اختیار کنند و با مشرو یت مخاعفت نفرمایند تا دکان سیاسی رقا تخته شود رقا و 
صاحبش همگی من تبب شاه شوندک همان روز م اکرات با شاه را به مرحوم 
بهبهانی گفتم تصدیت نمود  و بسیار خندیدک در جواب ارمود سر شما هم بوی 
قورمه سبزی دارد بخنده نمایندگان( این بود جواب  رایض من به رن شاهک هر 

کنم همان ور جواب دهند چیزی گاه ا لیحضرت هم پس از  رایضی که می
 رض ن نم والال اجازه ارما ید م اعبی را به  رض رسانمک ارمودند بگو ید تا 

ااتادک این   رض شد موقب رمدن به حضور چشمم به سردر سنگی»معلوم شودک 
بنای با  ظمت را ا لیحضرت برای چه می خواهند! گفتند در خانه من است مگر 
من خانه نمی خواهم!  رض کردم خانه ح ی ی شاه قلب ملت است اگر رن را 

ها ندارندک ارمودند دیگر بگو یدک  رض شد از بستن  اق دارند احتیاجی به این
اریه به است بال شاه م صود چی نصرت در والیات و روردن مردم با اعبسه  

جورند است؟ چنانچه شاه به مردم خدمت کنند اگر مردم ندانند باز ا لیحضرت مأ
« هر پادشاهی را به ممل ت خود اراموش نمی کندک خدمات« تاریخ»چون ه 

های شما جواب ندارده غرض از خواست شما این بود که بدانم ارمودند که حرف
خواستند کنیدک  رض کردم رقای مستوای مینمی برای چه از مجلس صرف نظر

مرا وزیر خارجه کنند و اصرار هم نمودند نتوانستم قبول نمایمه ارمود من به او 
گفته بودم که شما را وارد کار کند و حاال م صود این نیست که وزیر خارجه 

باشیدک  رض شد ح ایتی دارم که اگر اجازه  31شوید بیا ید خودتان مستوای
مأمور تجارت دوعت روسیه تزاری « کلس منیس ی»ا ید  رض کنم: با بفرم

برای تصفیه حسابی در همین خانه که مستأجر بود مالقات نمودم و غیر از او با 
که دوعت انگلیس و روس  1914خارجی ها رشنا ی نداشتمک در جریان جنگ 

« نیوفیور»خواستند در ماعیه ایران نظارت کنند منزل من رمد و گفت با می
مترجم سفارت نزد سپهساالر بودیم برنوقت ر یس اعوزراء بود( گفتند برای 

« یورنیف»ریاست کمیسیونی که باید تش یل شود شما را در نظر دارندک چون 
« ان اتر»خواهم شما را با او رشنا و به گفت که با شما ساب ه ندارد من می

ن است که نمایندگان سه وزیر مختار معرای نمایمک غرض از تش یل کمیسیون ر
دوعت در ماعیه ایران تفتیش کنند و کمیسیون مرکب از پن  نفر است که سه 
 ضو رن را دوعت ایران و دو  ضو دیگر را دوعت روس و انگلیس تعیین می 
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نمایند و اکلریت با دوعت ایران استه هر گاه شما ریاست رنرا قبول کنید بانش 
ی در تهران( سند می سپارد که مادام اععمر است راضی ببانش دوعت روسیه تزار

به شما در هر ماه هزار تومان تأدیه نماید وعو این ه کار را برای مدت کمی قبول 
کمیسیون ت بیت »نما یدک گفتم چون مجلس سوم مرا برای کمیسیون دیگر به نام 

انتخاب نموده است که با ح وق دویست تومان در ماه همین وظیفه « حواعجات
نجام نمایم هر گاه برای گراتن ماهی هزار تومان از رن کار استعفا کنم مردم را ا
گویند  مب مرا به چنین کار ناب اری واداشتک از ا لیحضرت هم اگر قبول می

تومان ح وق مجلس  200تومان را به  1500خدمت کنم خواهند گفت که ماهی 
ت نینیه از من صرف نظر  کنم تا رخر دورهترجیح داده امه این است که استد ا می

توانستم بیش از این اظهاری نمایم و بدیهی است که نخواستم و یا نمی« ارمایند
م صود شاه این نبود که از اا ارم استفاده کند چه هر کسی با رن شاه کار 

کردک بل ه نظرش این بود که مرا از مجلس کرد و از اا ار خود استفاده نمیمی
ها رنچه می گویم   یده ندارمک پس د که من هم ملل بعضیخارج کند و لابت نمای

تواند از   یده ام خارج کند مأیوسانه به من از این ه شاه دید هیچ چیز مرا نمی
و در  صر سل نت ا لیحضرت نگاهی کرد و گفت این م اکرات باید م توم بماند 

خواهند شاه ح ی ی جوان بخت که چون خواهان ترقی و تعاعی ممل تند و با نیت پاکی می
خواستم قبول خدمت کنم به جهاتی که  رض کردم نشد ممل ت شوند د وت شدم و می

 ک کسب ااتخار نمایم

 

  لت  دول اکلریت از زمامداری دکتر مصدق
ر ت من دیانابدر جلسه هفتم ربان که من با دادن امتیاز نفت مخاعفت نمودم      

ز من اکه نخواستند در موقب بحران  موم رقایان نمایندگان  وری الر کرد 
 12معه جصرانظر کنند و نمایندگان اراکسیون ها و منفردین در کمیسیونی که 

ل فاد اصین مربان تش یل شد  ر  قانونی  یل را تنظیم نمودند: نظر به عزوم تعی
ز ده امتمم قانون اساسی و با توجهات به م تضیات کنونی و عزوم استفا 32

نهاد شورای ملی پیش محمد مصدق ماده واحده  یل به مجلسشخصیت ملی دکتر 
 شودکاوریت تصویب رن اقتضا می و با قید دو 

 
 ماده واحده

چنان ه ی ی از وکال در »دارد  رر میقانون اساسی که م 32اصل  -اعف     
 شود و مجددا  ادارات دوعتی موظفا  مستخدم شود از  ضویت مجلس منفصل می

ف موقوف به استعفای از ش ل دوعتی و انتخاب از  ر  ضویت او در مجلس
می ستخداناظر به مستخدمین دوعت که مشمول م ررات قوانین ا« ملت خواهد بود

ها شمول باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارعمانی رنهستند می
 نداردک
 ایت شود که بدون ربه شخو دکتر مصدق استلنا ـا  اجازه داده می -ب     

م ام نخست وزیری  1306تیر ماه  22شرو  م رر ماده دومین قانون مصوب 
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را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در ب یه مدت دوره 
 چهاردهم ت نینیه بازگشت نمایدک

*** 
 

می نکنم که اگر ماده اوق با اکلریت قریب باتفاق من این ور تصور می     
ریت شد و باید دید چه سبب شد که اکلل توجهی تصویب میگ شت با اکلریت قاب

گویند که اکلریت به ای که به زمامداری من داشت  دول کردک بعضی میاز   یده
داد یار مزمامداری من   یده نداشت و رنرا برای اخراج من از مجلس وسیله قر

ت اس هچون بازگشت را شر  قبول کار نمودم منصرف شد وعی من رنچه واقب شد
غرض محول می نمایمک  رض می نمایم و قضاوت را به نظریات اشخاو بی

یان رقا برای این ه پس از قبول کار با  دم مواا ت مواجه نشوم و بین من و
محترم که نهایت صمیمیت بود سوء تفاهم نشود توس  دوستانم به  رض 

 به حصراراکسیون ها و رقایان نمایندگان منفرد رساندم که سرمایه من من
ین ادای مخاعفت با امتیاز نفت نیست و سرمایه های دیگری هم دارمک  از ابت

روش اداد دوره راجب به دکتر میلیسپو و اختیارات او و همچنین راجب به قرار
توانم صرف نظر کنم و حتی نفت و غیره حرف ها ی زدم که از هیچیش نمی

ن ام برنامه مه در زندگی گفتهن هر چها سعی نمایمک ماالم ان باید در اجرای رن
های فتهگبا  است خدا نخواهد که من حرای بزنم و به رن معت د نباشم اگر رقایان

می نها را پشیمان کنید رنمن مواا ند اظهار تمایل کنند از حسن ظنی که ابراز می
تند توانس ه مینمایم والال از من صرف نظر نمایندک با این پی ام رقایان محترم چ

سن ظن حگفتند چه شد که با رن همه ننده اگر به من رتی نمی دادندک مردم میب 
ر همین دادند تازه اول د وا بودک پس بهتاز من صرف نظر نمودند و اگر رتی می

ت من مواا ت کنند و با شرو  مخاعف« نخست وزیری بال شر »بود که با 
دند و نمونمروت کاری  نمایندک من از رقایان محترم متش رم که با  من بر خالف

ست ااقی بنخواستند که رایت نصف راه باشند و از این ه بین ما همان صمیمیت 
 سپاسگزارمک 

 
 «بیات»دو ت اضا از دوعت 

کنم و چون ارمودید که رقای نخست وزیر من به  نوان مواات صحبت می     
ا ت کنید دهید در صورتی که با نظریات من مواجواب نمایندگان را در رخر می
دهمک ت اضای من این است که دوعت شما در دو من به دوعت شما رتی ملبت می

من « استخراج نفت»و « کار دکتر میلیسپو»موضوع بدون تأخیر اقدام کنندک در 
از شما چیزی که   یده ندارید درخواست نمی کنمک رقای سا د پس از رن ه 

ام های مفصل ایشان در خالف کاری های دکتر را تصدیت نمود و ی ی از ن
  32مجلس خوانده شد

                                                
 مراجعه شود 136به صفحه  - 32



200 

 

معلوم نشد چه پیش رمد که از   یده خود   دول کنده شر   ملیات او بیش از 
حد عزوم در مجلس گفته شده و چنانچه  رض کنم که یش چهارم وقت مجلس در 
این دوره صرف این کار شده اغراق نگفته امک امیدوارم که شما کاری کنید که به 

 ت خاتمه داده شودک این م اکرا
 

 م اعه تایمز عندن راجب به نفت ایران
 

اول ر ر م اعه  – 315در شماره « ر د امروز»راجب به نفت روزنامه      
 ه م لبرا منتشر نموده است که در باب نفت ایران س« تایمز عندن»روزنامه 

 اظهار می کندک 
ن رمری ا ا  م اکراتی میااخیر» د: و در این باب می گوی تأسف و مالمت -اول     

بیش  زبورو انگلیس راجب به نفت ایران جریان داشته وعی ب ور کلی م اکرات م
ت دوع از هر چیز مربو  به مش الت خاور نزدیش بوده است و در هر حال چون
ت اکراروسیه برای شرکت در این م اکرات د وت نشده بود مم ن است همان م 

اععمل م اکرات وس شده باشد و رنرا   سسبب جز ی برای اقدامات اخیر ر
ر ت اگانگلیس و رمری ا و اغفال خودش تصور کندک این   س اععمل  بیعی اس

باشد و در هر صورت اگر این خ اها چه قدری از اصول خردمندی دور می
وعت دپس معلوم شد که « ت رار گردد به زیان دوعت های متفت تمام می شود

اند ادهه دوعت شوروی را در م اکرات خود شرکت ندانگلیس و رمری ا از این 
ها از ا رنبمتأسفند و با این حال انتظار نداشتند که دوعت شوروی بدون مشورت 
ه یازی کامت دوعت ایران امتیاز بخواهد و دوعت رمری ا و انگلیس ناچار شوند از

که نمود  خواهند صرف نظر نمایند اعبته اصول خردمندی چنین ایجاب میمی
ها هر چه دوعت شوروی بخود و متف ین خود  ضرر نرساند و با مشورت رن

ز این ا» خواهد ت اضا نمایدک و قسمت دیگر از مندرجات تایمز که می گوید: می
بزرگ  یمانباالتر رن ه به قرار معلوم دوعت روس بدون مشورت قبلی با دو هم پ

د می تأیی رنرا« ر می ورزدخود برمری ا و انگلیس( در انجام ت اضای خود اصرا
 نمایدک
 می نویسد: « یمزتا»ه در این باب امیدواری به رینده -دوم     
وشن و ر اشتیاق دوعت شوروی برای گراتن امتیاز نفت ایران خیلی واضح»     

نگ جاست و سبب خاصی موجود نیست که م اکرات راجب به رن را به بعد از 
ه ببیه وی ب دری اشار رورد که جریانی شمحول سازد وعی متأسفانه دوعت شور

 « بحران در رواب  شوروی و ایران پدید رمده استک
سبب  شود بنظر روزنامه مزبور برای این ه م اکرات به بعد از جنگ محول     

ود شود و دوعت شوروی باید مانب را مرتفب کند تا به م صخاصی مشاهده نمی
 خود نا ل گرددک

 به دوعت شورویک درزنصیحت و ان -سوم     
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ین ادر  ایران و رمری ا م اکرات کامل و روشنی میان انگلیس و روس و»     
س پ« گردد این م اکرات قدم دیگری برای راب بحران خواهد شد باب م ر 

ود و ره شنتیجه این است که دوعت شوروی با دوعت انگلیس و رمری ا داخل م اک
صل انب مرتفب و نتیجه م لوبه حانظریات رن دو دوعت را که جلب نمود م

ز ان هم اشود و این ه اسمی هم از ایران برده اند برای این است که دوعت ایرمی
ند و ده کحت تمامیت و حاکمیت خود که سران سه دوعت تصدیت ارموده اند استفا

مایدک کنند امضاء و خود را تمام نقراردادی که نمایندگان سه دوعت تنظیم می
فت رداد نقرا ده رن است که اگر جناب رقای کااتارادزه م ارن انع ادبعضی را   ی

به  بین شرکت های انگلیس و رمری ا تشریف رورده بودند چون رن دو دوعت
این  شدند که به دوعت شوروی هم سهمی بدهندکسهم خود رسیده بودند ناچار می

شد که ار کسی میداد و زمامدتوان قبول کرد زیرا سا د استعفا مینظریه را نمی
 بینی کرد که پستوان پیشهیچ قراردادی بر  لیه ایران امضاء ن ندک اکنون نمی

ک می کند دوعت شوروی چه رویه ای اتخا « تایمز» از انتشار نظریات روزنامه 
 ظاهرا  رویه دوعت شوروی از سه حال خارج نخواهد بود:

تخا  ا ت کنده در صورت اوعت شوروی با نظریه روزنامه تایمز مواد -اول     
 ها به دست روردهچنین تصمیمی رن دوعت نفتی نبرده و سرمایه ای که سال

ازش ری سباخته چون هدف رن دوعت این نبود  که به قول خود با ُدَول استعما
که  ها کسب امتیاز نمایدک هدف دوعت شوروی این بودکند و با کمش و قوه رن

اا ت د موها برای این ه رزاد شوند کمش نمایحامی ُدَول ضعیفه باشد و با رن
تی س وقپدوعت شوروی با ُدَول استعماری روی اصل دااع از ُدَول محور بوده 

 ن اتفاقروند هیچ  لتی ندارد که دوعت شوروی رکه ُدَول محور دارند از بین می
 را برای کار نامشروع ت ویت نمایدک

ه نفت ر چه زودتر باید وارد معاملا متف ین ن نند در این صورت هب -دوم     
یا ه دنشود و این کار ب وری ه در منااب ایران و شوروی است تمام شود و ب

ت وقت حاضر نیسلابت کند که غیر از خدمت به نوع بشر م صودی ندارد و هیچ
ز هنو وکه ا المیه های تمامیت ایران و حت حاکمیت رن را که امضاء نموده 

 خشش نشده ن ض کندک
دوعت شوروی از نظریه خود  دول ن نده در این صورت باید بداند که  -سوم     

آن روزی که مجلس امتیاز  تواند به  ریت  ادی نتیجه بگیردبا وضعیت اعلی نمی

توانند نفسی دارسی را تمدید نمود در مملکت جنبنده ای نبود ولی امروز که مردم می
معدودی نفع پرست کسی به دادن امتیاز بکشند و محرک نفس مصنوعی هم دارند سوای 

و ا   ایران نیست که نفب پرست در رن زیاد است اگر دنیا از این  رضا ندارد
جما ت پاک بود چرا کال  اعم تا این درجه ناپاک بودک پس کسب امتیاز از 

شود و رنوقت است که مخاعفین رژیم بگویند مجاری  ادی و قانونی  ملی نمی
حرف حساب استک پس نتیجه این شد که اگر متف ین با هم  رنچه در کار نیست

شوند و دوعت ایران هم که قرارداد مواا ت کنند با دوعت ایران داخل م اکره می
را امضاء نمود همان جوابی که اروغی با حضور رقای حسین  الء به من داد به 

گلیس ملت خواهد دادک جواب رن مرحوم این بود که در م ابل اد ای دوعت ان
راجب به مخارجی که در رن جنگ نموده من   یده خود را به سفارت نوشتم 
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مجلس رزاد است که رن را رد کند کما این ه دکتر میلیسپو هم به   یده شخصی 
خود مخارج مزبور را پرداخت مجلس رزاد است که رن را قبول ن ندک اگر دوعتی 

که رنرا تصویب ن ند وعی با این هم رمد و امتیاز نفت داد قا دتا  مجلس رزاد است 
ما نه امروز ملل انتخابات و این اخالق کدام مجلسی است که قرارداد را رد کندک 

 مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه ( 
 1907د اردانخست وزیری داریم و نه ملل نمایندگان دوره اول ت نینیه وکیل که با قر

ا ه خود رما باید کاری کنیم ک لیهم اجمعین(ک پس  برحمت هللا کمواا ت ن نند
 مواجه با چنین روزی ن نیمک

 

 ت دیم  ر  تحریم امتیاز نفت
د مور چون نظریات من راجب به مخاعفت با امتیاز در جلسه هفتم ربان     

ند ام که هیچ دوعتی نتواتصدیت اتفاق مجلس شده این است  رحی تهیه نموده
ش نفت ه اروامضاء کند و ا   راجب براجب به امتیاز نه م اکره و نه قراردادی 

ت می خواسبا هر دوعتی که مشتری است داخل م اکره شود و از رقایان محترم در
و به  شود تصویب نمایندنمایم قبل از این ه متفرق شوند  رحی که پیشنهاد می

 دنیا لابت کنند که این مجلس خیرخواه ایران استک اینش  ر  من:
 

 مجلس شورای ملی!
و   دیمز نظر حفظ مصاعح ممل ت امضاء کنندگان  ر  قانونی  یل را تا     

 تصویب رنرا با دو اوریت درخواست می نما یم:
ها و نه کفاعت از م ام رهیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی ک -ماده اول     

می دگان رستوانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نماینیا معاونت می کنند نمی
ر هت و ر رسمی دَُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفو غی

ضاء دادی امها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قرارکس غیر از این
 نمایدک
 توانند برای اروش نفت و  رزی کهنخست وزیر و وزیران می –ماده دوم      

از  وکند م اکره نمایند اره میدوعت ایران معادن نفت خود را استخراج و اد
 جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک

ه تا هشت سال و سمتخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از  -ماده سوم     
 انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک 

ین ااج به یوان کشور محتدتع یب متخلفین از  رف دادستان و  -ماده چهارم     
تان ها را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادسنیست که مجلس شورای ملی رن

ه حاکمممزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر  بت قانون 
 تع یب نمایدک 1307تیر ماه  20و  16وزراء مصوب 

تیاز مه ااین بود  ر  من و این ا ر را دو روز بعد از ن  ی که راجب ب     
اد ه من دبویم نمودم ی ی از رقایان نمایندگان محترم که اجازه ندارم نامش را بگ

 و رن روز صال  نبود
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تحاد عت اکه پیشنهاد شودک زیرا دوعتین رمری ا و انگلیس نمی خواستند با دو
رحی  جماهیر شوروی راجب به کار نفت توحید مسا ی کنند و پیشنهاد چنین 

ت شد مورد هم نداشت زیرا  دم مواا اانه تل ی نمیگ شته از این ه بی  ر
ارد دضیه متف ین سبب بود که دوعت ایران داخل م اکره نشوده وعی امروز که ق

ت دوعت شوروی را به اتفاق نصیح« تایمز»کند و امروز که روزنامه ارق می
تواند غیر از مجلس در مال کس نمیکند تصویب این  ر  ضروری استک هیچمی

موده ناا ت دخاعت کند امروز مجلس با نظریات من راجب به ندادن امتیاز موملت 
جلس مداند پس چه عزوم دارد که دوعت امتیاز دهد و و رن را در صال  ملت می

ار ر این ککنیم دوعت را که درا در م ابل کار خاتمه یااته قرار دهدک ما نهی می
ه چجلس میده  دول کرد برای دخاعت ن ند و اگر روزی رمد که مجلس از این   

ده اقب نشولیر اش اعی دارد که این قانون را اع اء کندک تا مجلس متفرق و تحت تأ
خواهد ای منع د نباید رنرا تصویب کنیم؛ هر گاه امروز این ار نشد دیگر جلسه

 شد که این  ر  تصویب شودک نفت چیزی نیست که دوعت های بزرگ از رن
دیت یم که تمامیت و حاکمیت ما را که خودشان تصصرانظر کنند ما می گو 

نموده اند ن ض ن نند و اگر م صودشان کشورگشا ی نیست و ا   نفت 
گ نده بزرخواهند با ما داخل م اکره شوند و معامله نفت کنندک ما نباید نمایمی

ه ر بمجبو دوعت دوست و مجاور خود را دست خاعی روانه کنیم و رن دوعت را
ل خود ت السازش با متف ین کنیمک متجاوز از صد سال ایران روی اصل موازنه اس

ها برای دانستند که سازش رنرا حفظ نمود و زمامداران بی ا الع رن  صر می
ند چون را م اععه کرده ا 1907ما زیان است وعی وزیران امروز که قرارداد 

 مایندکنمی  رند به این اصل مسلم توجههمه ایمان و   یده ندارند  اعب دوام کا
تواند بگوید که نفت نباید استخراج شود یا این ه نفت شمال به کس نمیهیچ

ن تواند من ر ایجنوب برود و در رنجا به رمری ا اروخته شوده هیچ س نمی
ت د نفاصل اقتصادی شود که هر قدر مخارج استخراج و اداری و کرایه کم شو

 تواند من ر شوداعمللی رقابت نماید و باز کسی نمیبازار بینتواند در بهتر می
ت رداشباگر دوعت شوروی با متف ین ساخت و موانب گراتن امتیاز را از بین 

که  ها ی رندیگر خریدار نفت نیست و استخراج نفت به دست خود ما محال استک 

ظری بیگانگان ن کنند غیر از اجرای م اصداستخراج نفت را به بعد از جنگ محول می

اگر  تم وک رقای نخست وزیر من   یده خود را در م ابل خدا و وجدان گفندارند
تخراج ه اسبقصور کنید شما و هی ت شما را خادم به ممل ت نمی دانمک شما باید 

 وهید نفت بدست خود ما اهمیت بدهید و برای این کار وزارت خاصی تش یل د
ر بی ا و کاردان معین کنید و برای مردمهر چه زودتر یش وزیر صاحب   یده 

تف ین ین متهیه کار نما ید که صال  ما و متف ین در این است زیرا ما باید ب
که  است مجاور و دوست ااصله باشیم و صلح  اعم را تأمین نما یمک این  رحی

به  های حساس مجلس خواهشمندیم بیایند این  ر  راتهیه شده است و از جوان
 ان برسانند که این  ر  رسمیت پیدا کندک امضای رقای

 ید(ب ر  ت دیمی در مجلس به امضای  ده زیادی از رقایان نمایندگان رس
 ما ید رقای دکتر این  ر  را م ر  کنیم؟اجازه می ار -نایب ر یس     
 لی این  ر  است م ر  بفرما یدکب -دکتر مصدق     
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  ت می شود:قرا -نایب ر یس     
 ملی!! مجلس شورای

و   دیماز نظر حفظ مصاعح ممل ت امضاء کنندگان  ر  قانونی  یل را ت     
 تصویب رنرا با دو اوریت درخواست می نما یمک

ا و هیر و وزیر و از اشخاصی که کفاعت از م ام رنهیچ نخست وز -ماده اول     
ی گان رسمتوانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندمی کنند نمییا معاونت 

ر هت و و غیر رسمی دَُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نف
ضاء دادی امها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قرارکس غیر از این

 نمایدک
ه توانند برای اروش نفت و  رزی کنخست وزیر و وزیران می –ماده دوم      

از  وکند م اکره نمایند استخراج و اداره می دوعت ایران معادن نفت خود را
 جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک

 واد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال وممتخلفین از  -ماده سوم     
 انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک 

ه این بیوان کشور محتاج ع یب متخلفین از  رف دادستان و دت -ماده چهارم     
تان ها را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادسنیست که مجلس شورای ملی رن

ه حاکمممزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر  بت قانون 
 تع یب نمایدک 1307تیر ماه  20و  16وزراء مصوب 

 
 با با یوریت اول این  ر  م ر  استک رقای  ا -نایب ر یس     
ر غیر خاعفت با این  ر  چون ارتجاال  و دمبرای اظهار  -محمد  با با ی     

ت ه اسموقب  ادی به مجلس رمد  الوه بر رن ه م ر  شدنش بر خالف نظامنام
از  واچار هستم که بخود  ر  مراجعه کنم ننیست( بنده  -بجمعی از نمایندگان

  د  ریح نیست برای این ه خوخود  ر  استدالل کنم به این ه اوریت اش صح
یم این کند و الاقل کاری که باید ب نبه نظر من ت بیت با اصول و قوانین نمی

خوانم می است که از اوریتش صرف نظر کنیمک اوال  دو اصل از قانون اساسی را
انون عف قکه رقایان توجه بفرمایند که اگر این  ر  تصویب بشود بنظر من مخا

رض جازه بدهید صحبت کنم تا  اچرا؟( باید  -از نمایندگاناساسی است ببعضی 
ش یکنمک این ه  رض کردم بر خالف قانون اساسی است دعیلش این است که 

 -قسمت از این  ر  به موجب قانون اساسی تحصیل حاصل است بارهودی
وجه اوریت صحبت کنید(  رض کردم برای این ه ت شما باید در -ت رار رن است

نم و کالل ا اوریت این الیحه صحیح نیست باید از خود الیحه استدبفرما ید چر
این   خود دعیل دیگری ندارم واال دعیل دیگری ندارم دعیل خود این الیحه است

ه  ر  دعیل بر این است که صحیح نیست چرا؟ برای این ه یش قسمت رن ب
  رموجب قانون اساسی تحصیل حاصل است و اگر مجلس شورای ملی به این  

 د( رقایاتأیید کرده  -رتی داد قانون اساسی را شما الاقل بجمعی از نمایندگان
 قانون اساسی تأیید الزم ندارد ککک

اید واات بیه بفرما ید که صحبت شان را ب نند بعد مرقایان اجاز -نایب ر یس     
 جواب بدهدک
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ل و ش ا ماا یرا باید ما نگاهداریم و نباید ب رقایان اصول -محمد  با با ی     
 ا بندهصل رایش راتار خاصی ما اصول را متزعزل کنیم برای ریندهک حاال این دو 

 خوانم شاید رقایان یش ُخرده بیشتر با بنده مواا ت بفرمایندکمی
 

ورای ملی باعبته م صود مجلس شورای ملی شبدون تصویب  -23اصل      
از  نوان ر قبیل و به هر است( امتیاز تش یل کمپانی و شرکت های  مومی از ه

  رف دوعت داده نخواهد شدک 
ها ا  ای امتیازها بانحصار( بستن  هدنامه و م اوعه نامه -24اصل      

تجارتی و صنعتی و االحتی و غیره ا م از این ه  رف داخله باشد یا خارجه باید 
به تصویب مجلس شورای ملی برسدک اصول دیگر هم هست که صریحا  مؤید این 
م لب است که دوعت بدون اجازه مجلس شورای ملی اگر دست به ترکیب م اعبی 

ها و قراردادها و امتیازنامه ها بود بدون تصویب زد که مربو  به م اوعه نامه
مجلس شورای ملی اصال  الر قانونی ندارد این ه در این  ر  نوشته شده است 

ها و یا معاونت م ام رن که: هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفاعت و از
می و غیر تواند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندگان رسکنند نمیمی

رسمی ُدَول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر 
ها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قراردادی را امضاء از این

ده توجه بفرما ید که اگر در گ شته و حال و رینده دوعتی نمایندک به این  رض بن
ها وارد م اکره باشد با یش دوعتی یا نماینده یش کمپانی خارجی و بخواهد با رن

یش قراردادی به بندد و بخواهد امتیازی بدهد این  مل او که الر قانونی ندارد 
ندم الر بصحیح است( به موجب قانون اساسی هم م ابت این اصوعی که خوا

خواهید بعد از اصوعی مسلمه و مصرحه قانون قانونی نداردک اینجا شما تازه می
اساسی قانون می گ رانید که قوت قانونی و الر قانونی ندارد ملل این ه تا حاال 

خصوو که راجب به نفت است اگر از  داشته استه ملل این ه در این م لب به
دوعت بدون اجازه و تصویب مجلس  این م وعه بگ ریم در سایر موارد اگر

ها شورای ملی کاری کرد ملل این ه الر قانونی دارد و حال این ه در رن قسمت
هم الر قانونی نداشته و نداردک این یش م لبه م لب دیگر این است که بحاال 
مجموع  رایض من دعیل بر این است که اگر رقایان اجازه بدهند از اوریت الیحه 

دهید که دوعت برود قرارداد در ضمن این  ر  شما اجازه میصرانظر بشود( 
خودش خیر با اجازه مجلس  -راجب به اروش نفت به بندد ببعضی از نمایندگان

شورای ملی( م لب این است که دوعت بیاید با من خریدار وارد م اکره و قرارداد 
باشید و اروش نفت بشود این قسمت هم بنظر من قدری دقی ا  است و اگر دقیت 

خورید به این ه ضمنا  با تصویب این  ر  توجه ب نید به این  رایض من بر می
شما اجازه داده اید که دوعت برود  مل نفت را انجام بدهد و وارد م اکره شود و 

گویم که این به مصلحت ممل ت صحبت کند و قرارداد اروش به بنددک من نمی
کرد که ببینیم ریا صال  هست که یش  نیست وعی شایان دقت است و باید م اععه

چنین اجازه ای را به دوعت بدهیم یا ندهیمک از عحاظ قضا ی هم در این  ر  
اید یا نه؟ برای متخلفین مجازات قا ل شده اند از سه سال دانم مالحظه کردهنمی

تا هشت سال حبس و بعالوه محرومیت دا م از ح وق اجتما ی این مسـ له م 
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این  ر  باید برود به کمیسیون دادگستری و از عحاظ  قضا ی  قابل دقت است
شود این را دانم که میباید در این امر توجه شود حاال این داعه داده شد نمی

گویم چه مانعی دارد؟( من نمی -ت بیت اصول و موازین قضا ی کرد یا نه باا می
ه کردک بنابراین با این مانعی دارد وعی حتما  قابل دقت و م اععه است و باید م اعع

توضیحات که  رض کردم بدون این ه در اصل  ر  بخواهم حاال مخاعفت ب نم 
یا مواا ت ببرای این ه هنوز وارد مواد نشده ایم( با توجهی که رقایان به 

پ یریم با کمال  رایض من ب نند باید رقایان مواا ت کنند که این  ر  را ما می
کنم وعی یش  رحی کردند خود بنده هم مواا ت می مسرت و اگر رقایان مواا ت

است که داعتا  داده شده است اعال  از اوریت رن صرف نظر بشود و برود به 
قضا ی و از عحاظ اصول در این دقت ب نند و  مربو ه و از عحاظ کمیسیون های

ت بیت ب نیم با موازین قانونی و مخصوصا  اگر این معایبی را که اشاره کردم که 
به اصول صدمه نزند رنوقت که جریانش را  ی کرد بیاید به مجلس شورای ملی 

 و تصویب شودک
 تی  رتیر -جمعی از نمایندگان     
کتر گیریم به اوریت اول این  ر  پیشنهادی رقای درتی می -نایب ر یس     

اوریت دوم  مصدقک رقایان مواات قیام ارمایندک باغلب قیام نمودند( تصویب شدک
ا ند موا  ر  استک بمخاعفی نیست( رتی می گیریم به اوریت دومک رقایانی کهم

ه در  اکرمقیام ارمایند باکلر برخاستند( تصویب شدک  ر  پیشنهادی م ر  است 
 کلیات است

 خاعفی نیستک وارد مواد شویمم -جمعی از نمایندگان     
 اده اول م ر  استک قرا ت می شود:م -نایب ر یس     
ها و یر و وزیر و از اشخاصی که کفاعت از م ام رنهیچ نخست وز -ماده اول     

می دگان رستوانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نماینیا معاونت می کنند نمی
ر هت و و غیر رسمی دَُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نف

اء دادی امضب ند و یا این ه قرارلر قانونی دارد ها م اکراتی که اکس غیر از این
 نمایدک
 یرقای کاظم -نایب ر یس     
 مواا م -کاظمی     
 قایان بحاضر نبودند( رقای دکتر  بدهرقای دکتر ر -نایب ر یس     
خواهم  رض کنم اصال  وعی یش اش اعی دارد می بنده مواا م -دکتر  بده     
 شودک
 یدکیشنهاد بدهپ -بعضی از نمایندگان     
 قای شریعت زادهر -نایب ر یس     
 مواا م  -شریعت زاده     
 هودیرقای ار -نایب ر یس     
 مواا م -ارهودی     
 یان بحاضر نبودند( رقای مهندس اریوررقای دکتر ک -نایب ر یس     
 مواا م -مهندس اریور     
 یف پورسرقای  -نایب ر یس     
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 مواا م -سیف پور     
 معظمی رقای دکتر -ر یسنایب      
 مواا م -دکتر معظمی     
 یرقای اا م -نایب ر یس     
 مواا م -اا می     
 هرانچی رقای  -نایب ر یس     
رض  ی دارم و نظرم را ناچارم به  نوان مخاعف بنده یش نظر - هرانچی     

د شنهاپیرم بکنمک بنده اساسا  با این ماده مخاعف نیستم وعی یش نظر اصالحی دا
 ته شدهنوش بدهید( اول باید توضیح  رض کنم بعد پیشنهاد می دهمک این ه اینجا
نی ر قانوه الاست م اکره ای که الر قانونی داشته باشد حت ندارد ب ند م اکره ک

یا الر کنم چون هیچ م اکره ای در دنندارد و من ح ف این قسمت را پیشنهاد می
باشد وعی  الر قانونی داشته عه یش مراسلهداشت مم ن است مباد قانونی نخواهد

رد که واهم کاد خم اکره تنها الری ندارد الر قانونی ندارد به این جهت بنده پیشنه
 این قسمت ح ف شودک

 یرقای کاظم -نایب ر یس     
 ره وقتینهادی نداده اند که م اکره شودک م اکحاال که پیش -مهندس اریور     

 ر  شودکاست که پیشنهاد ایشان م 
اند وعی چون به  نوان مخاعف پیشنهادی نداده ایشان اعال   -نایب ر یس     

 صحبت کردند باید یش نفر مواات جواب بدهدک
 
 

نام  ی خواهم قبل از این ه  رایضم را  رض کنم بهمبنده اجازه  -کاظمی     
 گزاریسسپا ملت ایران و به نام نمایندگان ملت ایران از نبوغ رقای دکتر مصدق

ش قب یکنم و از شخو ایشان هم غیر از این انتظاری نمی رات که در این مو
ی که نظر چنین راه حلی که برای نجات ملت ایران است پیشنهاد کرده اندک اما

ت ارمایند متأسفانه توجه نفرموده اند که در قسمت سیاسرقای  هرانچی می
 ازش یش م اکراتی را مخصوصا  در این اواخر معمول و متداول شده است که

ت ظر اهمینکنند و رن را پایه یش تعهداتی قرار می دهندک اعبته از اتخا  سند می
ما   ابلموضوع از نظر اوق اععاده بودن این مسـ له و این مش التی که در م

اکره کند راجب به این مسـ له نفت قانون خواسته است که از م  رض اندام می
 گ اردکباقی ه این  خیره ملی را برای خود ملت ایران بدر رن هم جلوگیری کند ک

ا از ر ته به همین مناسبت است که این ن ته را  کر ارموده اند که اگر این ن
یگر داعب اینجا برداریم رن منظور اصلی و اساسی بدست نخواهد رمد و باقی م 

 وقتب دری واضح و روشن است که اگر مخاعف دیگری هست باید صحبت کند رن
 جواب داده شود والال اعال  م لب کامال  روشن استک

 دمنشرقای را -نایب ر یس     
بنده در ی ی از جلسات که جناب رقای دکتر مصدق هم به رن  -دکتر رادمنش     

اشاره کردند تا رنجا ی که م دور بود راجب به موضوع نفت اظهار   یده کرده ام 
شود رن جمله گفته وال  وقتی که  کر میام که معمای گفتهو در رنجا یش جمله
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شودک من گفتم که ما   یده داریم که تمام منابب لروت ایران باید به دست نمی
ایرانی استخراج بشود در این جمله اسم نفت را نیاوردم و بعد اضااه کردم که 

زدگی اگر این مورد استلنا ی است رقای  نخست وزیر در این موضوع شتاب
ر رن موقب بنده و را ایم ا الع پیدا کرده بودیم که م اکرات به ن نند چون د

مرحله بسیار باری ی کشیده استه حتی تمام شرای  قبول شده است و شرای  هم 
ها هم چیزی که به ما رسیده بود همان شرای  قرارداد دارسی استک بعد از این

در وزارت ای که تأیید شد خود رقای نخست وزیر سابته سا د در یش جلسه
امور خارجه تش یل شده بود و در حدود بیست نفر از رقایان نمایندگان حضور 
داشتند بنده هم ااتخار حضور داشتم ایشان ارمودند یش م اکراتی در جریان بوده 

اند این پیشنهادها  ینا  همان بعد ما متوجه شدیم پیشنهاداتی که به ماده داده
هم یش  ه ما چهل سال منتظر باشیم و باز کپیشنهادها دارسی است و الزم بود 

امتیاز بدهیم که  ینا  رن شرای  در رن درج شده باشدک بنابراین ب ور کلی همان 
 وری ه در رن جلسه  رض کردم شتاب زدگی و  جله در تصمیمات اساسی 
دوعت نیسته بنده اصوال  با  ر  پیشنهادی رقای دکتر مصدق راجب به این 

دانم که ام و نمینیستمه وعی چون م اععه کاای ن رده موضوع شاید مخاعف
خواهم از رقایان اجازه  واقب این تصمیم ما چه خواهد بوده این است که می

بخواهم و همچنین از رقایان خواهش ب نم که در این مورد دقت بیشتری ب ننده 
 پس از  کر این م دمه اینجا چند ماده  کر شده استک 

   استکاده اول م رم -نمایندگان     
 شود  صحبت کردکیککدر کلیات مک -دکتر رادمنش     
 ر ماده اول استد -نایب ر یس     
در ماده اول نوشته شده است هیچ نخست وزیری و وزیر و  -دکتر رادمنش     

تواند راجب به امتیاز ها و یا معاونت منی ن ند نمیاشخاصی که کفاعت از م ام رن
ز نمایندگان رسمی و غیر رسمی دَُول مجاور و غیر مجاور و یا نفت با هیچیش ا

ها م اکراتی که الر قانونی دارد نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از این
کنم این ماده را الزم ندارده ب ند و یا این ه قراردادی امضاء نمایدک بنده گمان می
 وری که گفته شد هیچ الر  اعزامی نیست ما برای این ه این قبیل م اکرات همان

رید با یش شرکتی یا یش دوعت دیگر یش سلسله قانونی ندارده یش دوعتی می
کند این م اکرات هیچ نوع جنبه قانونی ندارد تا موقعی که به م اکرات می

تصویب مجلس شورای ملی برسد ما برای این قضیه سوابت زیادی داریم بارها 
صحبت هایی کردنده تصمیماتی گراتنده معاهده ها اتفاق ااتاد که دوعت ها رمدند 

امضاء شده قراردادها را امضاء کردنده بعد مجلس شورای ملی تش یل شد و رن 
اصال  تصویب ن ردید(  -قراردادها را  معاهدات را ع و کردند بی ی از نمایندگان

 ر  تصویب نگردید بنابراینه این ماده را بنده هیچ عزومی برای  کر رن در این 
م چون این اصل قانون اساسی است و تازه اینجا جایش نیست که ما بیننمی

توانیم کوچ ترین قانون اساسی را تفسیر ب نیم و ما قانون اساسی را نمی
اند و رن تفسیر قانون ت ییری درش بدهیم ا    یش ح ّی برای ما قا ل شده

ون اساسی ب نیم خواهیم تفسیری در قاناساسی است و ما هم که اینجا نمی
تأکید در قانون اساسی است( تأکید هم از بنده و جنابعاعی نخواسته  -بنمایندگان
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اند که تأکید ب نیمه مخصوصا  در اینجا  کر شده است که هر کس غیر از رن ها 
دانم م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند حتی نباید م اکره کرده اساسا  من نمی

رید اول کند برای یش نماینده شرکتی که میاجرا می نخست وزیر چگونه این را
اعبته باید م اکره ب ند(  -بی ی از نمایندگان… اگر راجب به امتیازها حرف بزند 

اعبته من … به محض این ه وارد شد بگوید حرف نزن بهمهمه نمایندگان( … 
دانم چ وری است وعی این قضیه برای نخست وزیر یش اش االتی اراهم نمی

کند و مخصوصا  از این عحاظ که در ی ی از این مواد برای چنین نخست یم
وزیری جرمی تعیین شده تعیین شده استه که اگر حرف زد وعو این ه دانسته یا 
ندانسته باشده به محض این ه م اکره شروع شد جرمی را مرت ب شده است و 

ن الیحه خیلی با کنم که ایسال باید حبس شودک بنده تصور می 8از سه سال تا 
 جله تهیه شده است و ما هم اگر با  جله چنین تصمیمی بگیریم شاید صال  
نیستک بنده بسیار خوشوقتم و اگر رتی مواات ندهم اقال  رتی ممتنب خواهم داد 

ترسم که این الیحه با بعضی از موازین قانونی یا بعضی از مصاعح ملی وعی می
ین ه در این موقب ن ات را متوجه باشیم یش مواا ت نداشته باشد و ما بدون ا

 تصمیمی بگیریم که بعد از رن تصمیم مجبور به انحراف یا متألر بشویم این است
هیچ  اسا  که بنده راجب به ماده اول   یده ندارم و   یده ام این است که اس

سته اوعت دعزومی ندارده چون این ماده اگر جنبه قانونی داشتن م اکرات ر یس 
لس ب مجس دوعت اصال  م اکراتش جنبه قانونی ندارد تا وقتی که به تصویر ی

ول اشورای ملی برسد و این اصل قانون اساسی استک بنابراین دیگر ماده 
ی معزومی ندارد حاال مواد دیگر وقتی که م ر  شد  رایض خودم را  رض 

 کنمک
 تی رتیر -بعضی از نمایندگان     
 رقایان اجازه خواسته اندک زچند نفر ا -نایب ر یس     
 نده اخ ار نظامنامه ای دارمب -دکتر شفت     
 اجب به چه موضوعر -نایب ر یس     
 اجب به همین موضوعر -دکتر شفت     
ورد مواات و مخاعف صحبت کردن است در این م اگر راجب به -نایب ر یس     

 صحیح نیستک
 

یری که راجب به این  ر  شد به کنم این تعببنده تصور می -دکتر شفت     
موجب ماده ر ین نامه مجلس بر خالف رتی نویسنده این پیشنهاد استه اجازه 

خواهم از  رف رقای دکتر که این را  رض ب نم و اما این ه ارمودند که می
جنبه قانونی ندارد م اکرات رقای نخست وزیر و به موجب این  ر  ممنوع 

ن نند م صود این نیست که یش نخست وزیر کلمه باشد که هیچگونه م اکره می
نفت را به دهانش نیاورد و چراغ نفتی روشن ن نده چنین حرای نمی گویندک 
اعبته اگر یش مأمور خارجی وارد شد و با رقای نخست وزیر دو سا ت هم راجب 
به نفت و استخراج رن و معادن ایران صحبت کرد هیچ مانعی ندارد وعی ایشان 

د الر قانونی نداشته باشده یعنی چه؟ یعنی نخست وزیر نگوید جلسه ارموده ان
کنم منظور بشوده م ر  بشود؛ م اکرات لبت بشود؛ امضاء بشودک تصور می
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ها ایشان این است یعنی لبت م اکرات و امضاء کردن صورت مجلس و املال این
 ر  منب که مم ن است الر قانونی داشته باشد این قسمت ها را به موجب این 

 کرده اندک
 اتگیریم به کفایت م اکرتی میر -نایب ر یس     
 عفمکفایت م اکرات مخا نده باب -دکتر کشاورز     
 ش نفر صحبت کردکی -نایب ر یس     
 یشان به  نوان اخ ار نظامنامه صحبت کردندکا -دکتر کشاورز     
 خاعفندکمات کفایت م اکر قای دکتر بار -یش نفر از نمایندگان     
شود که باید بیشتر از یش فت کرد پس معلوم مییش نفر مخاع -نایب ر یس     

 نفر صحبت ب ندک
حبت شود که نباید صحبت کردک  جاعتا  رتی و صمعلوم می -دکتر کشاورز     

 دست شما استک
 خاعف نظامنامه است وعی بسته بنظر مجلس استکم -نایب ر یس     
 مواات استک نظر مجلس -دکتر کشاورز     
 ش اعی ندارد بفرما یدکا -نایب ر یس     
 جازه می ارما ید؟ا -دکتر مصدق     
 مک رقای دکتر مصدق  رایضم را  رض می کن بنده بعد از -دکتر کشاورز     
 ن مواا م بعد صحبت می کنمکم  -دکتر مصدق     
 بال  شما بفرما یدکق -دکتر کشاورز     
راجب به م اکراتی که الر قانونی داشته باشد رقای دکتر شفت  -قدکتر مصد     

توضیحاتی ارمودنده م صود من این است که نخست وزیران یش م اکراتی را که 
دانند که نخست وزیران غاعبا  الر قانونی داشته باشد ن نندک مخصوصا  رقایان می

در سفارتخانه ها از ام که ها می رونده این را بنده خودم دیدهبه سفارت خانه
می نمایند و « اتخا  سند»کنند یعنی می« پراندراکت»شود م اکراتی که می

کس هم به یش سفارتخانه نمی تواند بگوید که چرا م اکرات یش وزیری را هیچ
دهد اگر خالای بنویسند ت  یب شوده اعمللی هم اجازه نمینوشتید و نزاکت بین

ارتخانه الر قانونی ندارد وعو این ه در باب نفت بدیهی است م اکرات وزیر در سف
ده سا ت هم صحبت ب ند و و ده بدهد که من امتیاز نفت را به شما می دهمک 
این م اکرات رسمیت نخواهد داشته وعی اگر در وزارتخانه کاری ب ند که الر 
قانونی داشته باشد نه این ه حرف باشد اعبته قابل مجازات استک و اما این ه 

مودند این  ین قانون اساسی است و محتاج به  کر نیست و  کر مجازات هم ار
الزم نیست باید دانست که هر  ملی مادام که از  رف قانونگ ار نهی نشده مبا  

کند مجازاتی هم باید داشته است ملل این ه قانون جزا هر اعلی را که نهی می
رای یش  ملی نوشته یش مجازاتی که ب« نوالپناسین عگ»باشدک م ابت اصل 

شود کرد و   اب بال بیان جایز نیستک باید قانونگ ار یش چیزی را که نشده نمی
کند یش سان سیونی هم برای رن معین کنده رنوقت است که از  مل نهی نهی می

کنند و اگر قانونگ ار نهی ن رد رن کار مبا  است و اگر نهی کرد و احتراز می
نداردک بنابراین ما ناچار هستیم هم نهی ب نیم هم  سان سیونی معین ن رد الری

برای وزیر مجازات معین ب نیم که هیچ وزیری قادر نباشد و بداند اگر کرد 
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کنند به   یده من تجربیاتشان مجازات داردک در این قسمت رقایانی که مخاعفت می
ممل ت  دانید که در اینکم استک ممل ت ما رقا خیلی تحوالت پیدا کردهه شما می

ها مجلس منع د نشده استه مم ن است یش وقتی یش دوعتی بیاید گاهی مدت
روی کار و مواات باشد با دادن امتیاز استخراج نفت و مجلس هم منع د نباشد و 
امتیاز را بدهد و بعد هم شروع کننده ده سال هم  ول ب شد و وقتی هم که 

رداد ولوق اعدوعه را که بنا  ور شدک قرامجلس باز شد بعد به مجلس بگوید این
بود به تصویب مجلس برسد این قرارداد را یش سیاست دیگر از بین بردک چرا 

کنم ملتفت مسا ل نیستیدک رمدند یش قراردادی گ راندنده من از شما خواهش می
که این  رایض مرا با کمال خیرخواهی تل ی ب نیدک من غیر از خیر ممل ت 

اعدوعه گ شته اگر سیاست شوروی نبوده اگر  نظری ندارمک قرارداد ولوق
ایران و شوروی نبوده اگر رن راتار شوروی نبود بنده قسم  1920قرارداد 

خورم که قرارداد ولوق اعدوعه ن ض نمی شدک مم ن نبود ن ض شودک یش می
سیاست دیگر رمد قرارداد ولوق اعدوعه را ن ض کردک من همیشه با کابینه ولوق 

ودمه من همیشه به دوعت دی تاتوری معترض بودمه مخاعفت من اعدوعه مخاعف ب
از « ت وری مان»با ولوق اعدوعه برای قرارداد بود که بواس ه قرارداد شوروی 

ما هر روز یش  در این ممل ت  مل شدک ممل ت« پراتی مان»بین رات وعی 
وقت قادر به تعادل سیاست خودشان مماعش ضعیفه هیچ ح م پیدا می کنده 

ستندک این ممل ت باید همیشه یش حربه داشته باشند تا ُدَول مجاور اگر نی
بخواهند استفاده ها ی ب نند رن حربه به ب ار برده شودک این پیشنهادی را که 
بنده دادم یش حربه ای است برای دوعت هاک وقتی که مجلس شورای ملی قدغن 

یچ دوعتی م اکره نمی کرد که در باب امتیاز نفت با هیچ دوعتی م اکره نشود ه
کند و اگر یش دوعتی بیاید و قادر بشود که این قانون را در مجلس اع اء ب ند 

خواستم این مسـ له در مجلس شورای ملی لابت این خیلی  ول دارد و بنده می
بشود این مجلس که نمایندگان ملت هستند امروز رتی بدهند که هیچ دوعتی حت 

کس حت م اکره راجب به امتیاز نفت را نداردک هیچ دادن امتیاز نفت را ندارد و
این نفت را بایستی خودمان استخراج ب نیمک ما امتیاز بده به هیچ س نیستیمه 

دهیم؛ همین ور به گویم امتیاز نمیاین نظر مجلس استک پس همین ور که می
کنم رقای بیات شما م لف هستید که هر چه زودتر قرارداد رقای بیات  رض می

روش نفت را با هر یش از دَُوعی که می خواهنده در جنوب با دوعت  اعب نفت ا
و در شمال با دوعت  اعب نفت منع د کنید و ترتیب استخراج نفت را هم به هر 

دانید بدهیدک ما باید یش وزارت نفت داشته باشمه وزارت نفت را با ش لی که می
زارتخانه باشد تش یل یش ردم و یش وزیر الیت و صحیحی که در رتس رن و

بدهیم و این کار را هر چه زودتر  ملی کنند که هم برای بی ارها در این ممل ت 
کار تهیه شود و هم ُدَول مجاور دیگر این پنبه را از گوش خودشان خارج ب نند 

 و از این ممل ت امتیاز نخواهندک
 قای دکتر کشاورزر -نایب ر یس     
لی رحی که رقای دکتر مصدق به مجلس شورای م  بنده با -دکتر کشاورز     

 ا ت یا مخاعفتی نمی کنمک اند اعال  موات دیم کرده
 واا ت کنیده ااتخار شما است که مواا ت کنیدکم -دکتر مصدق     
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 است که اید به رقایان نمایندگان  رض کنم و رن اینبیش ن ته را  -دکتر کشاورز
یش   رحی باید بعد از بدست روردنمواا ت یا مخاعفت یش نماینده با یش 

 اشد کهبشده نم اععات کاای انجام بگیردک اگر برای یش نماینده ای کامال  واضح 
 انونقانونی که در یش موقب معین با شتابزدگی از مجلس گ شت الرات رن ق

ند صت بدهن ارچیست وظیفه نمایندگی خود را انجام نداده اعبته باید به نمایندگا
 ای اتخا ت و مخاعف را بشنوند و بعد برای خودشان یش   یدهکه حرف مواا

به صال   خود را توانند مواا ت یا مخاعفت  شد میکنند و وقتی که رن   یده اتخا
 وااتملت ایران ابراز نمایندک رن وقت است که با  ر  رقای دکتر مصدق م

ن گیرم همین اآلشود یا مخاعف رن  ر  خواهد بودک بنده اآلن خدا را شاهد میمی
ید است دانم که این  ر  بعد از تصویب برای ملت ایران مفکه اینجا  هستم نمی

ک دانم وعی برای رقای دکتر مصدق مم ن است مسجل شده باشدیا نهک من نمی
ععه اند البد چند روز م ااند و وقتی که این را می نوشتهاعبته ایشان وقت داشته

 اند و این ور در نظران مجسم کردهات را پیش خودشاند دالیل مخاعف و مواکرده
ه یش اند که این  ر  به مصلحت ممل ت و ملت ایران است وعی بنده هم کگراته

شوم در  رض یش ربب نماینده هستم  یش برادر کوچش شما حساب می
یشنهاد پتوانم راجب به یش  ر  به این مهمی اآلن اتخا  تصمیم ب نمک اآلن نمی
دانند ا مهم میره رقایان نمایندگان مجلس شورای ملی اگر این موضوع کنم بمی

شویم و شما هم توی مجلس هیچ س از ما از مجلس شورای ملی خارج نمی
هم  ی باشورای ملی اجازه بدهید که اراکسیون هامانرا تش یل بدهیمه یش قدر

ست یا هیران خورده ا ر ب نیم و ببینیم که این به صال  ملت ام اکره ب نیم یش
پرستی نهک رن وقت با ا تمادی که رقایان به خدمتگزاری و خیرخواهی و و ن

 حال بابتا  رقای دکتر مصدق دارند اظهار نظر بنمایند ما تنها کسانی بودیم که
خست نایم و ضمنا  در شما صد در صد مواات بودیم و همیشه به  شما رتی داده

مک بودینیمه ما مخاعف نخست وزیری شما وزیری جنابعاعی هم اگر مواا ت ن رد
تی با خاعفمرقایان نمایندگان هم شاهدنده هیچ بار از دهن ما در جلسات خصوصی 

عی نخست وزیری شما ابراز نشده و حتی نسبت به رن نظری که خود جنابعا
ه کارمودید ما می ترسیدیم که مبادا در مجلس شورای ملی کسانی باشند 

ال ا بحتلس شورای ملی خارج کنند و راجب به این  ر  بخواهند شما را از مج
می ایم تصمی هما و بعضی از رقایان نمایندگان دیگر شاید باشیم که هنوز نتوانست
ر    لیه  ا براتخا  ب نیم و بفهمیم که ریا صال  ملت ایران این است که بر عه ی
ملی  رایلس شوشما رتی بدهیم  رض کنم اگر میل دارید قرار بگ ارید که از مج

 خارج نشویم تا کار این قضیه را تمام کنیمک
 کنم بخنده نمایندگان(کردید من جبران می اگر شما ضرر -دکتر مصدق     
 تی بگیرید رقار -نمایندگان     
  ید صحبت شان که تمام شد رتی می گیریمکاجازه بفرما -نایب ر یس     
 ید اجازه بدهید بدون خارج شدن از پن  دقی ه اجازه بفرما -دکتر کشاورز     

مجلس شورای ملی اراکسیون ها در مجلس تش یل شود و ما این  ر  را 
اید که بگ اریم جلومان با دقت بخوانیمک شما هنوز به ما این  ر  را نداده

بخوانیمک مم ن است در  بارات این  ر  اشتباهاتی وجود داشته باشد که بعد از 
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دانند وعی پرستی میود اعبته همه شما را شخو و نتصویب اسباب الش ال ش
  ل کل که نیستید و مم ن است که یش اشتباهاتی هم کرده باشیدک اجازه بدهید 
این را م اععه ب نیم  و تا این  ر  تصویب نشود از مجلس شورای ملی خارج 

 نخواهیم
 رمایندایام گیریم به کفایت م اکرات رقایان مواا ین قرتی می -نایب ر یس     

 باکلر برخاستند( تصویب شدک
ه باجب رپیشنهاداتی راجب به ماده اول رسیده است که همه متشابه هم هستند 

 امتیاز و استخراج اگر اجازه بفرما ید همه ی داعه خوانده شودک
 پیشنهاد رقای  مراد رریه:

 دککنم کلمه استخراج بعد از کلمه امتیاز اضااه شوبنده پیشنهاد می     
ت هه  بارت ماده را یش داعه دیگر قرا ـدر کدام ماد -مهندس اریور     

 بفرما یدک
 ب بارت ماده اول بشر  سابت قرا ـت شد( 

 نده مخاعفمکب -مهندس اریور     
 یشنهاد رقای جمال امامی قرا ـت می شودکپ -نایب ر یس     

 شودک خراج نفت قیدکنم در ماده اول بجای امتیاز نفت امتیاز استپیشنهاد می
 قای جمال امامیر -نایب ر یس     
 کتر هم همین بوده استک اجازه بفرما یددمنظور رقای  -جمال امامی     

 پیشنهادها رقایان هاشمی و تهرانچی قرا ت شودک
 یشنهاد رقایان هاشمی و تهرانچی قرا ت می شود:پ -نایب ر یس     
 ح ف شودک  «نی داردالر قانو»کنم: جمله پیشنهاد می     
 نده مخاعفمکب -مهندس اریور     
 شمیکرقای ها -نایب ر یس     
 سترد میمندارم با توضیحی که رقای دکتر دادند بنده  بنده اصراری -هاشمی     
 دارمک
 ی   هرانچیرقا -نایب ر یس     

 
 اجازه بفرما ید بنده یش توضیح دیگری  رض کنمک رقای دکتر - هرانچی      

مصدق در این موضوع ارمودند که مم ن است یش م اکراتی وزیر در 
ها اتخا  سند ب نند و مم ن است که وزارتخانه یا در سفارتخانه ای ب ند و رن

لبت شودک اگر ما بخواهیم این را الر قانونی برایش قا ل بشویم که اگر ی ی 
کردند که ما لبت  ها لبت کرده باشند و بعد اظهاروزیری یش و ده ای کرد و رن

کرده ایم و االن وزیر االن جا االن و ده را به ما داده است و اگر این م اکرات 
بشود و ما برای این یش الر قانونی قا ل بشویم بنده   یده ام این است که در 

کنیم و بنده   یده دارم که لبت گ شته ضرر کرده ایم و در رتیه هم ضرر می
سفارتخانه دارای هیچ رسمیت و الر قانونی نیست م اکرات یش وزیری در یش 

چه در سابت و چه در رتیه چه لبت شده باشد چه لبت نشده باشد بصحیح است( 
اگر بخواهید بگویید و ده مم ن است داده شود برای و ده هم الر قانونی نیست 
که یش وزیر مختاری بگوید به من و ده داده اند این هم الر قانونی نخواهد 
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ترسم حضرت رقای پس این جمله م اکراتی که الر قانونی داشته باشد می داشت
الر رسمی بنویسند( اعبته  –دکتر مصدق که یش ضرری متوجه ما ب ند بامینی 

 ب نیدک« الر رسمی» بنده با الر رسمی مواا م و همان پیشنهاد بنده را 
 یشنهاد رقای ارهودی:پ -نایب ر یس     
 ای یا تعهدیکبجای الر قانونی نوشته شود الر و دهکنم پیشنهاد می     
 هودیرقای ار -نایب ر یس     
ر  را تر مصدق بکه اعبته نظر همه ما هم که این  نظر رقای دک -ارهودی     

 امضاء
 

رای بایم همین بود( این بود که یش م اکراتی نشود که توعید یش تعهدی کرده
 ا بهت دارد یا به صورت و ده است یدوعت ایران ب ند و این تعهد دو صور

الر  تواند م اکره با یش کسی ب ند کهصورت تعهد است و اعبته یش وزیری نمی
م که هاد کردتواند و ده بدهد یا ندهدک بنده پیشنقانونی داشته باشدک ا   وزیر می

ده یا تواند م اکراتی ب ند که در نتیجه رن م اکرات توعید و هیچ وزیری نمی
ا نونی رر قاب ند و این  ین نظر رقای دکتر مصدق استک ما اگر مسـ له ال تعهدی

نت ل شویم و ملل این است که مرکز قانونگ اری را مگفتیم دچار یش اش ال می
تواند م اکره ای ب ند که الر قانونی ایم که دوعت نمیایم به دوعت و گفتهکرده

 داشته باشدک 
ودک شضااه کردن الر رسمی  الش ال راب می نظر بنده با اب -نایب ر یس     

 ده:رقای دکتر  بده هم همین ور پیشنهاد کردندک پیشنهاد رقای دکتر  ب
لر م اکراتی که ا»کنم در ماده اول  ر  پیشنهادی بجای  بارت پیشنهاد می

 «ودکوارد م اکرات رسمی اعزام رور بش»گ اشته شود « قانونی دارد ب ند 
 ر که به هیچوجه نیستکاعزام رو -مهندس اریور     
 عزام رورش را بزنیدا -دکتر  بده     
 قای دکتر  بدهر -نایب ر یس     
اسی تا قای دکتر مصدق ارمودند از نظر قانون اسرهمان ور که  -دکتر  بده     

ظر یش امتیازی به تصویب مجلس نرسد اعبته الر قانونی ندارد وعی از ن
به  شود رن م اکراتو یا بین دوعت و یش شرکتی میم اکراتی که بین دو دوعت 

ز نظر ااست و یش م اکراتی که مم ن است « جنتلمنز رگرمنت»قول انگلیس ها 
 توانیم بگو یم هیچاعمللی یش تألیری برایش قا ل شوند بنا بر این ما نمیبین

دی تعه وم اکره ای نشود وعی م اکره را بایستی  وری ب نند که ایجاد و ده 
می  أمینن ند این قسم م اکره رسمی است و با این  بارت نظر تمام رقایان ت

 شودک
 

 ی دکتر شفترقا -نایب ر یس     
کنم رقایانی که اینجا تخصو در ح وق بنده یش کمی تعجب می -دکتر شفت     

برای  -کنند وعی م لب به نظر من واضح است بدکتر  بده دارند الش ال می
 بارت نیست از خود قانونه « الر قانونی»رند رقای دکتر( کلمه این ه ا الع ندا

وجه تعهدی و اعزامی درش نباشده  رف اتخا  سند هیچالر قانونی ندارد یعنی به
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ن ندک منظور این نیست از الر قانونی داشتن که شخو وضب قانون ب ند ایشان 
که منظور را  خواستند یش کلمه نوشته باشند که هم رای  است و هم جامب است

برساند و اعزام هم نداشته باشد و هم و ده نداده باشد هم تعهدی نداشته باشدک 
 رف هم ترتیب الر و رسمیتی نتواند بدهدک هر صحبتی که جز ی رسمیتی داشته 

توانیم رن را بگوییم که الر قانونی داردک ملال  خود قانون مراحلی دارد باشد می
شود ملل حاال هنوز قانون وضب نشده است وعی میوقتی مجلس وارد م اکره ای 

این م اکرات یش الر قانونی داردک ایشان می خواستند این را برسانند که نه 
صورت مجلس در کار باشد نه  رف اتخا  سندی بتواند ب ند و نه یش جلسه 

این   یده بندهرسمی منع د خواهد شدک هیچ دام این ها نخواهد بود و به  
رقای تهرانچی ارمودند موضو ی که در قانون اساسی هست و باک  ای کهن ته

این هست که اگر بگو یم االن م لب الر قانونی ندارد ملل این است که تمام 
م اکرات دیگر الر قانونی دارد هرگز وارد نیستک ما اینجا با این جمله متن 

 یم که هیچ الر ایم یعنی مؤکدا  یش داعه دیگر می گوقانون اساسی را تأکید کرده
دانم اعزام رور هم کاای نیست قانونی ندارد بنده هیچ محظوری در این قانون نمی

کنم مواا ت تمام این معانی هستک خواهش می« الر قانونی»در تحت کلمه 
 بفرما ید همین ش ل بگ ردک

 جازه می ارما ید؟ا -دکتر  بده     
 عفواا ید با نظر ایشان یا مخام -نایب ر یس     
 نده با پیشنهاد خودم مواا م  بیعی استکب -دکتر  بده     
ها مشابه اند همه اینرقای مهندس اریور کرده پیشنهادی هم -نایب ر یس     

 کنم نوشته شود صورت رسمی و الر قانونی نداردکهستند: پیشنهاد می
دارد  م اکراتی که صورت رسمی و الر قانونی»باشدک  باید« دارد» -هاشمی     
 «ب ندک
 حیح است داردکص -مهندس اریور     
 نده اخ ار نظامنامه دارمکب -ایرج اس ندری     
 اجب به چه ماده است بفرما یدکر -نایب ر یس     
 ر  یا الیحه » نظامنامه داخلی مجلس:  77 بت ماده  -ایرج اس ندری     

 اره رن شورقانونی که اوریت رن تصدیت شده باشد ا   در یش نوبت درب
ی شو شود و در این شور بدوا  درباره رن ب ور کلی و رویهمراته مباحله ممی

تی سب رکپس از رن در باب صالحیت م اکره اردا  ارد مواد رن ر یس از مجلس 
ت ول اسما خواستیم راجب به کلیات صحبت کنیم گفتند در ماده ا« می نمایدک

ب م که نگ اشتند صحبت کنیم راجدر اوریت ه شود و در کلیات صحبت کردنمی
راجب  کنم این اصال  شود اولبه کلیات هم که رتی گراته نشده بنده خواهش می
 به کلیات رتی گراته شود و بعد راجب به جز یاتک

 ای ایرجب به کلیات رتی گراته نشد وعی ایراد رق رض کنم راج -نایب ر یس     
 ود ود مجلس ت ریبا  مواات باس ندری هم وارد نیستک در کلیات م اکره ش

راتیم تی گرمخاعفی نبود چون در کلیات مخاعفی نبود وقتی که به ورود در مواد 
ستک ر  اتصویب شد که وارد مواد بشویم اعال  پیشنهاد رقای مهندس اریور م 

 رقای مهندس اریور
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 ین ه هرد کردم که این کلمه نوشته شود برای ابنده پیشنها -مهندس اریور     
د توانوزیر یا نخست وزیر با هر کسی که خواست صحبت ب ند م اکرات ب ند ب

 وعی م اکراتی نباشد که صورت رسمی و الر قانونی داشته باشدک
 یانی کهگیریم به این پیشنهاد رقای مهندس اریورک رقارتی می -نایب ر یس     

 ان:ر رقایدکت رقایمواا ند قیام ارمایند باکلر قیام نمودند( تصویب شدک پیشنهاد 
 نظیم شودکتکنم ماده اول این ور پیشنهاد می

ت یران اسهره برداری نفت منحصرا  متعلت به دوعت ااستخراج و ب -ماده اول     
 و هرگونه ن ل و انت ال این حت ممنوع استک

 یدک است رقا یش  ر  دیگری پیشنهاد بفرما این را مم ن -مهندس اریور     
 ا کنیم م ر  شودک این غیر از رن استک پانزده نفر امض

 قای دکتر رقایانر -نایب ر یس     
 

ین ه می خواهیم؟ م صود رقای دکتر مصدق اچ رض کنم ما  -دکتر رقایان     
ه کاست که از اسباب زحمت نفت خالو بشویمک ح ی ت قضیه این است وقتی 

 ل با اصولاین ور است اگر ما خواستیم یش  ملی ب نیم که م اب ت کام
ش ا یم یا بیماقتصادی امروزه دنیا داشته باشد خیلی بهتر از این خواهد بود که 

ه ال بمجازاتی برای وزراء قا ل بشویمک راجعه به امور اقتصادی از چهل س
 این رف یش م تب اقتصادی خصوصی هست که کارهای بزرگ اقتصادی ممل ت

ند و  رانددر ارانسه قانونی گبایستی منحصر به دوعت یعنی ملت باشدک پریروز 
بش صاح یش قسمت  مده کان های زغال را ملی کردنده ناسیوناعیزه کردندک از

خواهیم این ا میپس گراتندک بنا براین برای این ه کسی نتواند ایراد کند که چرا م
ه است ک این قانون را بگ رانیم بهترین قانونی که در این موقب می توان گ راند

 بهره برداری نفت متعلت به دوعت ایران باشدکاستخراج و 
 عبته هست رقا نمی خواهدکا –جمعی از نمایندگان      
 ین توهین است رقاا -اداکار     
 گیریم به پیشنهاد رقای دکتر رقایان ببعضی ازرتی می -نایب ر یس     

 س گراتند رقا( پیشنهاد رقای دکتر ا تبار:پ -نمایندگان
عادن و م کنم در ماده یش بعد از کلمه نفت در س ر دوم کلمهپیشنهاد می     

 دیگر هم اضااه شودک
 قای دکتر ا تبارر -نایب ر یس     
ان ظر رقاینیران هم حا ز اهمیت کاای  است و اگر اسایر معادن  -دکتر ا تبار     

 زامتیا راتنباشد چندی قبل حمله ای شده بود به یش دسته که رمده بودند برای گ
رای هم کنم این کلمه را  الوه کنید که بی معادنک این است که بنده ت اضا می

ه الر تی ککامال  واضح و لابت باشد و ضمنا  در رنجا ی که می نویسد: م اکرا
 ر استکبهت قانونی داشته باشد به   یده بنده اگر م اتباتی هم بهش اضااه شود

 شد ا م است از م اتبهک اکره که ممنوع م -بعضی از نمایندگان     
 یرقای هاشم -نایب ر یس     
هر چند خیلی از ظهر گ شته است و وقت من ضی شده است بنده با  -هاشمی     

پیشنهاد رقای دکتر ا تبار مواات نیستم موضوع مبتال به اآلن ما نفت است و ما 



217 

 

رای نباید این در تعصب داشته باشیم که هر چه داریم دست بگ اریم رویش و ب
اخالامان هم تا پانصد سال هزار سال باقی بگ اریم امروز هم با ا ر دست به 

 کی گفت دست بگ ارید رویش( -گریبان باشیم بدکتر ا تبار
سب اجازه بدهید وقت هم گ شته  رضم را ب نمک این  رحی است که به منا

 یخوش احتیاج مبرم جناب رقای دکتر مصدق پیشنهاد ارمودند اکلریت هم روی
دهد به تصویب رن خوب است ت میل بفرمایند مرحمت خودشان را و نشان می

اند هاند و م اععه کردپیشنهاد کمتر بدهند و همان  رحی را که ایشان نوشته
ن رتی داد تصویب کنند و در م ابل اگر اقلیتی هم هست م ابت همه جای دنیا در

 رزاد است و تشخیو با اکلریت استک
 

 ی استک زودتر پیشنهاد کردم این تبعیض  جیب بنده از همه -ریایرج اس ند     
گان نمایند گیریم به پیشنهاد رقای دکتر ا تبار ببعضی ازرتی می -نایب ر یس     

کنند و با ) شلوغی و بی نظمی دام پیشنهاد؟( رقایان اگر خودشان توجه نمیک –
ه ود رقایان توجششوند ت صیر بنده نیستک پیشنهادها خوانده میمجلس می

خواهند مجلس منظم باشد رقایان هم کنندک اگر میکنند رنوقت به بنده ایراد مینمی
مایند یام ارق ند توجه داشته باشندک رقایانی که با پیشنهاد رقای دکتر ا تبار مواا

شنهاد ا پیب ده کمی قیام نمودند( تصویب نشدک رقای ایرج اس ندری ح ف ماده ر
ر رتی شود اگقانونی نیست  وقتی که به اصل ماده رتی گراته میارموده اند این 

 داده نشد خود بخود ح ف شده استک 
 نده اخ ارنامه نظامنامه ای داردکب -ایرج اس ندری     
 فرمایید با اختصارب -نایب ر یس     

قانون اساسی باید  40نظامنامه داخلی و اصل  42 بت ماده  -ایرج اس ندری
شود با حضور وزیر باشد و چون نی که در مجلس م ر  می ر  های قانو

نجا ر ایدهنوز وزراء رتی ا تماد بهشان داده نشده بنابراین هیچیش از وزرا 
 رسمیتی ندارند و این  ر  قابل  ر  در مجلس نیستک 

 رقای دشتی -نایب ر یس     
ست نه ن اگر امروز این  ر  تصویب نشود ت صیر مواا یبنظر بنده ا -دشتی     

ا کنند و وقت مجلس رت صیر مخاعفینک خود رقایان مواا ین هم پیشنهاد می
گ ارند گیرند و یش سیرکنستانس ها و یش وضعیت پیدا شده است که نمیمی

ای هم امضا انده  دهکاری ب نیمک  رحی است رقای دکتر مصدق پیشنهاد کرده
به  د هی ایراد می گیرندک اما راجبکننها بهانه گیری میچهباند حاال هی ملل کرده

ه ربو  بماری کاین ه باید وزیر باشد یا نباشد ابدا  عزوم ندارد وزیر باشد اگر 
ه ربو  بمر می ی از وزرا باشد این امر  بیعی است که باید دااع کند وعی این ا

 وزارتخانه ای نیست و بعالوه صاحب ممل ت و  امل مهم کارهای ممل ت
 (ی است این دیگر حضور وزیر را الزم ندارد بصحیح استمجلس شورای مل

رک گیریم به ماده اول با اصال  رقای مهندس اریورتی می -نایب ر یس     
 وم:داده رقایانی که مواا ند قیام ارمایند باکلر قیام نمودند( تصویب شد م
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 توانند برای اروش نفت و  رزی کهنخست وزیر و وزیران می –ماده دوم      
از  وکند م اکره نمایند دوعت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می

 جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک
 قای تهرانچی مخاعفید بفرما یدکر -نایب ر یس     
رمدم  ضرت رقای دکتر مصدق ب ل توجهی ب نند بندهحبرای این ه  -تهرانچی     

وعت دگوید جا در ماده دوم در این  رحی که تهیه ارمودید میپشت تریبونه این
اکرات تواند راجب به اروش م اکره ب ند و مجلس شورای ملی را از نتیجه م می

ر رگاه ب ندک یش وقت مم ن است اروش  وری باشد که بگوید من االن قد
ودت خاشی باروختم که در االن مدت تحویل بدهم اگر تحویل ندادم تو حت داشته 

یال خنده بیا ی استخراج کنیک همه ا راف را باید نگاه کرد برای معامله و ب
تواند م اکره ب ند و مانعی کنم برای اروش و برای معامله خود دوعت میمی

ا  ده ابدن ماندارد و به   یده بنده  کر این ماده الزم نیست زیرا اینجا در ای
گوید دوعت ن کار را ب ندک می لف باشد ایبینی نشده است که دوعت مپیش
 اده قبلمتواند این کار را ب ند راجب به اروش م اکره کند خود با ما که در می

 د اعبتهایم که حت م اکره راجب به امتیاز ندارد حت اروش نفت را دارنهی کرده
که  توان رنرا اروخت و ملل یش امتعه تجارتینفت که استخراج شده باشد  می

اعمللی تواند وارد م اکره اروشش شود و م ابت قوانین بینیداشته باشد م
ه  نیم بکر ب بفروشد به   یده بنده در این  ر  ما محتاج نیستیم این  ماده را 

م بنویسی خواهم پیشنهاد ب نم اگر ما این راهمین جهت بنده ح ف این ماده را می
تی است مجازا یش وقت مم ن است دچار اش ال بشوند ملال  یش اروشی مم ن

 تحویل تُن این باشد که اگر نتوانستند در االن مدت ملال  ساعی چندین میلیون
ه ب ند و برا  بدهند خریدار حت داشته باشد استخراج کند یا او حت دارد االن کار

ردن و ککره   یده بنده اگر این ماده را بگ اریم در اینجا چون برای اروش م ا
 لب کردن مانعی نیست مم ن است یش اروش از م اکره خودش مجلس را م

ن ند و ایکتواند بیاید انجام بدهد و استخراج باشد که اگر انجام نشد خود او می
شود با رن نظری که شما دارید پس بهتر است این ماده را ن ض غرض می

 برداریمک
 قای دکتر مصدقر -نایب ر یس     
در ارق است بین رن ملتی که بنده خواستم  رض کنم که چ  -دکتر مصدق     

کند و این مجلس که یش سا ت غ ایش دیر بارد رنجا و از جا حرکت نمیبمب می
نمی روند( باالخره بنده تصور  –روند ببعضی از نمایندگان شده و تش تش می

کنم مجلس از اکلریت بیفتد ما رقا باید رشد سیاسی داشته باشیم رشد سیاسی می
در مجلس یش قانونی که می رید هزار پیشنهاد بدهیم و معنایش این نیست که 

رید این کار لابت خواهد کرد که در مجلس شورای ملی هر وقت قانونی می
همیشه باید در تحت امر یش دی تاتوری باشد یعنی هیچوقت حرای نزنیمک یعنی 

بود که قانون به رن  ایم این ور و یش دوره رن ورما یش دوره ای واقب شده
امتیاز نفت که رمد در مجلس دو نفر بیشتر صحبت ن ردند در دو  مسـ له مهمی

نوبت و امتیاز نفت مدت سی و دو سال برش اضااه شد از مجلس گ شت وعی 
کنم امتیاز نفت به کسی داده نشود این در درش پیشنهاد امروز را من پیشنهاد می
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در ماده اول این ور  گویم اوال  شود که این الیحه نگ ردک بنده چه میداده می
نوشته شده است که دوعت  حت ندارد م اکره راجب به امتیاز نفت ب ند ببعضی 

تواند برای اروش رن تصویب شد( در ماده دوم نوشتم دوعت می –از نمایندگان 
م اکره ب ند م صود این است که سوءتفاهم نشود بین ما و ُدَول خارجی که 

کنیم وعی این ه نوشتم دوعت  م لف است و یدهیم و م اکره هم نمامتیاز نمی
تواند این برای این است که اگر بگو یم دوعت باید این کار را ب ند شاید یش می

 رای نباشد که این ت اضا را ب ند و رنوقت دوعت با او م اکره ب ند پس ما به 
دوعت یش ااکوعته ای دادیم و دوعت را مجاز کردیم اگر کسی رمد خواست 

ای خرید نفت را ب ند دوعت با او داخل م اکره بشود باید یش چنین ماده ت اضای
نوشته شده باشد و ح ف این هم مورد ندارد این   یده صریح مجلس شورای 

 ملی است برای اروش نفت نسبت به هر یش از ُدَول مجاور بصحیح است(
  اکرات کاای استکم -جمعی از نمایندگان    
 ککفایت م اکرات ده مخاعفم بانب -محمد  با با ی     
 بفرما ید -نایب ر یس    
اید ندازه بن اندازه باید مع ل کرد و نه این ار رض کنم نه  -محمد  با با ی     

  جله کردک اینجا در ماده دوم می گوید: 
 قا راجب به کفایت م اکرات بفرما یدکر -بعضی از نمایندگان     
عیل باید د به این ه ریا کاای است یا  کاای نیست اجبرخر ر -محمد  با بایی     

اید بیان  رض کنم و دعیلش در این ماده دوم است چون ماده دوم م ر  است رقا
صحبت  انچیاجازه بفرمایند که الاقل دو نفر از رقایان صحبت ب نندک رقای  هر

د خواهیکردند رقای دکتر مصدق هم جواب دادند برای این ه نفتی که شما می
ه رد چبفروشید اصال  یعنی چه؟ اروش در یش چیز موهوم که اصال  وجود ندا

ند( رخر چیز موهوم را که سلف می اروش -دهد ببعضی از نمایندگانمعنی می
 … شود سلف اروخت نمی
 وهوم نیستکم -جمعی از نمایندگان     
 قایان اجازه بدهید صحبت کنندکر -نایب ر یس     
ست که افت اوال  موکول به رزمایش های  لمی و انی راج ناستخ - با با ی     

خواهد و وسایل و کشد مخارج هنگفتی میا   رزمایش چندین سال  ول می
داریم رقا( بعد از رزمایش  –خواهد بمهندس اریور ماشین رالت زیادی می

توانید رسد با استخراج و بعد از استخراج رنوقت شما متا ی دارید که میمی
ی همه حاو وشید یا نفروشید به نظر من ماده اول هم جامعه بود و هم مانب بفرو

ظر نکنم که اگر از دو ماده بعد صرف نظریات رقای دکتر مصدق و من خیال می
یح بشود به مصلح استک من رمدم رنجا  رض کردم که اوریت این الیحه صح

و  نجاردند اینیست و دعیلش هم همین است که خود رقای دکتر مصدق تشریف رو
ت که ن اسش وه کردند که اینهمه پیشنهادها برای چیست و خود این دعیل بر ای

 ارمایند به یش م لبی که ح ی ت دارد و صحیح استک رقایان توجه نمی
ند گیریم رقایان مواا ین قیام ارمایت م اکرات میرتی به کفای -نایب ر یس     

 ه پیشنهاد رسیده استک باکلر قیام نمودند( تصویب شدک چند ا ر
 پیشنهاد رقای مهندس اریور:     
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یب کنم نوشته شود این م اکرات مادام که به ا الع و تصوپیشنهاد می     
 مجلس نرسیده است هیچگونه رسمیتی نخواهد داشتک

 قای مهندس اریورر -نایب ر یس     
این  ن بود کهبارتی که موجب مخاعفت رقای تهرانچی شد ای  -مهندس اریور     

زیر و ست ورخر  بارت اخیر جمله یش قدری نارسا بودک ماده دوم این بود که نخ
داره اتوانند برای اروش نفت و  رزی که دوعت ایران معادن خود را وزیران می

ایندک کند م اکره کنند و از جریان م اکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نممی
د مایننکرات مجلس شورای ملی را  مستحضر بنده به  وض این ه از جریان م ا

 دیهیبنوشتم مادام که این م اکرات به ا الع و تصویب  مجلس نرسیده است 
خاعفت مکنم رقای تهرانچی هم از است رسمیت ندارد و به این جهت بنده خیال می

 خودشان منصرف شوندک
 قای شریعت زادهر -نایب ر یس     
 ند بنده یس در رن ماده اول به بنده اجازه ندادایب رنرقای  -شریعت زاده     

یچ ه  یده خودم را  رض ب نم رن هم که تصویب شده است صحیح نیست زیرا 
 ن الزمبرایم اکرات م دماتی نسبت به کارهای ملت ایران رسمی و مؤلر نیست بنا

ت ن اسنیست بگو یم اگر به تصویب نرسیده صحیح نیست این مفهوم مخاعفش ای
ات ده موان بنیم قبل از تصویب تألیری داشته باشد این است که بنا بر ایکه بگو 

  ای ست انیستم با این م اکرات ماده اول ت لیف را معین کرده است و گفته ا
ی هیچ امتیاز و هیچ  ملی به خارجه و به داخله بدون تصویب مجلس  مل

 نیستک
 مه باید بدهمکقا بنده یش توضیحی م ابت نظام نار -مهندس اریور     
 بفرما یدک -نایب ر یس     

 
ن اده و رقایان دیگر متوجه هستند که ایزرقای شریعت  -مهندس اریور     

 سیدهمس ـله محرز است مادام که مسـ له ای به تصویب مجلس شورای ملی نر
 اساسی انونهیچگونه قوت قانونی ندارد  کرش در متن قانون اوال  مخاعفتی با ق

مام ها ر هم ای مببر اسالم هم در قررن ده جا گفت نماز بخوانید بعد از پندارد پی م
و  ی نداردگ اریم مباینتی با قانون اساسگفتند نماز بخوانیدک ما قوانینی که می

ز این خواستم به ن ته هم رقایان را متوجه کنم و رن این است که ااساسا  می
 ال م اشدست داده شود و تما م اکرات از این پرت ل های بهانه مم ن است به

 رف  ا ازسیاسی که در ممل ت ها پیش رمد در نتیجه رویه غل ی بود که بنظر م
 باید یشاش را که همه مواات بودیم ما ندوعت رقای سا د ابراز شد والال نتیجه
ای بشود و موجب کمترین اتخا  سندی کاری ب نیم که موجب کمترین بهانه

تأیید  هیچ  نظر  کر این م لب هم از  ر مصدقک بنا براینبشودک به قول رقای دکت
ین کنم رقای دکتر مصدق هم که امانعی ندارد مخاعفت هم نفرما ید تصور می

اند برای پیش نیامدن سوء اند مخصوصا  و متعمدا   کر کردهم لب را  کر کرده
 تفاهمک
رقایانی که  گیریم به پیشنهاد رقای مهندس اریورتی میر -نایب ر یس     

 مواا ند قیام ارمایند ب ده ای قیام نمودند(  تصویب شدک
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 رقای هاشمی تردید دارند در این ه تصویب شده است یا خیرک
 قا این اش ال قانونی دارد ارمودید تصویب شدک ر -محمد  با با ی

که  یو با هی ت ر یسه است ایشان متوجه شدندرقا این تشخ -نایب ر یس     
 کاشمیهست ت کر دادند بعد هم بنده  رض کردم که تردید شد رقای اکلریت نی

بل ام کامال  حواسم جمب استک مجلس پنجاه م اجا نشستهبنده که این -هاشمی     
ت نشد کلریاینهم رشفته بشود بنده اشتباه در کوچ ترین چیزی نمی کنمک دیدم ا

کنم نظری که می رض کردم اکلریت نشد توجه بفرما ید و در خاتمه هم  رض 
ها اند با پیشنهادها مختلف رناند و با حواس جمب نوشتهرقای دکتر مصدق گراته

با  یم ورا بهم نزنیم و همان که از ا ر صا ب ایشان صادر شده است رتی بده
ه بر ست کااین پیشنهادها بیخود وقت  مجلس را تلف ن نیمک پیشنهاد هم رسیده 

 خالف قانون اساسی استک 
 هاد رقای ارهودی:پیشن
 شود هیچگونه تعهدی برای استخراجم اکره ای که برای اروش نفت می     

 نفت در مدت معینی نخواهد بودک
 رهودیکارقای  -نایب ر یس     

 
تواند وارد جب است به این موضوع که دوعت میماده دوم را -ارهودی     

 وردم کن ور پیشنهاد م اکره بشود راجب به قرارداد اروش نفتک بنده هم ای
س مجل اصراری هم ندارم و نخواستم این ماده ح ف شود خواستم این در صورت

 شودکنوشته شود که این م اکرات خواه منجر به بستن قراردادی بشود یا ن
را  تعهدی برای دوعت ایران نباشد که ما در یش مدت معین و محدودی نفت

را  روششاستیم بفروشیم قرارداد ااستخراج کنیم هر وقت استخراج کردیم و خو
 منع د کنیم و اعال  مسترد ب نیمک

 یشنهاد رقای سیف پور:پ -نایب ر یس     
 کنم که ماده دوم به  ریت زیر اصال  شود:پیشنهاد می     

اعمللی م اکره نموده تواند برای اروش نفت در بازارهای بینهی ت دوعت می
لس ای ملی برساند و پس از تصویب مجنتیجه م اکره را به  رض مجلس شور

 موقب اجرا بگ ارندکنظریه اکلریت نمایندگان ملت را به
 یف پورسرقای  -نایب ر یس     

 
این ماده سه ن و دارد اول نوشته است نخست وزیر و وزیران  -سیف پور     

 تمام  یبی که به کابینه سا د گراتند گفتند که چرا رقای سا د وارد م اکره شده
و صحبت کرده است یا وزیرانش چرا صحبت کرده اندک بنده اینجا پیشنهاد کردم 
که بجای نخست وزیر و وزیران نوشته شود هی ت دوعت و چون این م اکرات 
مهم است بنده پیشنهاد کردم این م اکرات باید در جلسه دوعت م اکره شود و در 

تواند نوشته شده است میداتری که رنجا هست وارد بشودک این اوله دوم این ه 
راجب به استخراج نفت و اروش نفت و رویه ای که برای استخراج نفت ایجاد 
خواهد کرد صحبت ب ند شما در ماده اول گفتید که به هیچ خارجی و داخلی 

دهیم و استخراج نفت از صالحیت ملت ایران است از صالحیت دوعت امتیاز نمی
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کند و بیاورد به مجلس و بگوید که ما به این ایران است که بنشیند پروژه حاضر 
کنیمک یش قسمتی است کنیم با چه م امی صحبت میترتیب نفت را استخراج می

که باید در هی ت دوعت صحبت شود و باید رنجا صحبت ب نند این دو موضوع 
 بود که بنده خواستم ت کر بدهمک

 ده برمایند مواا ند قیام ا قایانی که با پیشنهاد رقای سیف پورر -نایب ر یس     
یش م جاهکمی قیام نمودند( تصویب نشدک رقای دوعت ربادی پیشنهاد جنابعاعی 

د قیام مواا ن گیریم به ماده دومک رقایانی که با ماده دوماینجا نیستک حاال رتی می
 ارمایند باکلر قیام نمودند( تصویب شدک ماده سوم قرا ـت می شود: 

 وز مواد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال فین امتخل -ماده سوم     
 انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک 

 قای دکتر  بدهر -نایب ر یس     
م رتی هبا اساس این ماده نیست و به این ماده  مخاعفت بنده -دکتر  بده     
کنمک در دهم ا   مخاعفت بنده از نظر ت نیش قضا ی است که حاال  رض میمی

شت هتا  این ماده نوشته شده است: متخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از سه
 سال و انفصال دا م از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک

نظر شد بهر گاه تخلف از ماده دوم هم مستلزم حبس از سه سال تا هشت سال با
مه کل ینبنده این مجازات غیر متناسب و اصال  مربو  به ماده دوم نیستک ا

ر ل بدکته اومتخلفین از مواد اوق باید اصال  شود و نوشته شود متخلفین از ماد
ر مواا ت می کنم( اما قسمت دوم بنظر بنده مجازات تبعی است که د –مصدق 

ارمایند مجازاتی که رقای بینی شده ب وری ه رقایان مالحظه میاین ماده پیش
است و حبس جنا ی م ابت قانون  اند این حبس جنا ی بینی کردهدکتر پیش

ه بتاج مجازاتش مستلزم انفصال ابد از خدمات دوعتی است دیگر این قسمت مح
ا رسمت ق کر نیست اگر اجازه بفرمایند این قسمت هم ح ف شود و بنده هر دو 

 هم پیشنهاد کرده امک
  اکرات کاای استکم -جمعی از نمایندگان     
 ده از رقای دکتر  بده قرا ت می شودکادی رسیپیشنه -نایب ر یس     
  ف شودککنم در ماده دوم انفصال دا م از خدمات دوعتی حبنده پیشنهاد می     
 قای مهندس اریورر -نایب ر یس     
ته بعی گراتبده اورا  این انفصال ابد را مجازات رقای دکتر   -مهندس اریور     

ی اصل ی ت میلی است و مجازاتدر صورتی که این مجازات کمپلمانتر است یعن
 کنم از رقای دکتر  بده این را پساستک یعنی هم این و هم رن خواهش می

 بگیرندک
یام اا ین قگیریم به پیشنهاد رقای دکتر  بدهک رقایان مورتی می -نایب ر یس     

ا بگیریم به ماده سوم ارمایند ب ده کمی قیام نمودند( تصویب نشد رتی می
ر لفین دمتخ ی که مواا ت هم کردند یعنی متخلفین از ماده اول بجایاصال   بارت

ه دک مادیب شمواد اوقک رقایان مواا ین قیام ارمایند ب اکلر قیام نمودند( تصو
 چهارم قرا ت می شود:

تع یب متخلفین از  رف دادستان و دیوان کشور محتاج به این  -ماده چهارم     
را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادستان ها نیست که مجلس شورای ملی رن
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مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر  بت قانون محاکمه 
 تع یب نمایدک 1307تیر ماه  20و  16وزراء مصوب 

 قای دکتر  بدهر -نایب ر یس     
 یب بت اصل هفتاد و نه متمم قانون اساسی تع رض کنم م ا -دکتر  بده     
ش تواند یبا مجلس شورای ملی است یعنی مد ی اععموم دیوان کیفر نمی وزرا

که  ایمیوزیری را مورد تع یب قرار بدهد السفه این موضب هم این است که جر
شود مم ن است غاعبا  جنبه سیاسی داشته باشد و یش وزیری مرت ب می

 بایستی سلب صالحیت یش وزیر به تصویب مجلس برسد بنابراین به موجب
 قانون اساسی سلب صالحیت یش وزیر بدون تصویب مجلس شورای ملی مم ن

تواند این حت را که مختو مجلس شورای ملی نیست و قانون  ادی هم نمی
ت و است سلب کند و به نظر بنده این ماده بر خالف اصل قانون اساسی اس

 پیشنهاد ح ف رنرا کرده امک
 قای دکتر معظمیر -نایب ر یس     
ود اگر ه رقای دکتر  بده کردند اصوال  صحیح بکارمایشی را  -کتر معظمید     

در  دهد کهبدون اجازه مجلس شورای ملی بود اعال  مجلس شورای ملی اجازه می
کند  شان این مورد بخصوو اگر وزراء تخلفی کردند دادستان دیوان کیفر تع یب

 و مخاعفتی با قانون اساسی نداردک 
 اده قای شریعت زر -نایب ر یس     

 
رات وزراء از  رف مجلس یقانون اساسی ت ص 69بر  بت اصل  -شریعت زاده

لی ن اعشورای ملی باید  نوان بشود و ت صیری هنوز واقب نشده است که قانو
این  را در زراءورا در ح م  نوان بدانیمک بنابراین دعیلی ندارد که قانون محاکمه 

ویب را تص انونمایندگان ملت با  القه تام این قمورد ت ییر بدهیمک همان ور که ن
ر   کنند اگر وزیری بر خالف این راتار کرد با همان کیفیت ت صیر رنرا می
 کنند وعی در حدود قانون محاکمه وزراءککند و تع یب میمی

 فت شما با این ماده مواا ید یا مخاعف؟رقای دکتر ش -نایب ر یس     
ای ین پیشنهادی که ایشان کردند و توضیحی که رقابنده با  -دکتر شفت     

 شریعت زاده دادن مواا مک
 یرمکین ه کار تمام شود این ماده را پس می گبنده برای ا -دکتر مصدق     
ری اقیه رسیده است از  رف رقای ایرج اس ندیش ماده اعح -نایب ر یس     

 قرا ت می شود:
 اعحاق شودک پیشنهاد می کنم ماده  یل به قانون     
وزراء و اشخاو مندرج در ماده یش موظفند راجب  نخست وزیر و -4ماده      

س شود اورا  به مجلبه هر گونه ت اضا ی که در باب امتیاز معادن نفت می
 ایدک  نمشورای ملی گزارش نمایند و مجلس باید درباره رن تصمیم م تضی اتخا

 قای ایرج اس ندریر -نایب ر یس     
 رض کنم این ماده یش که از تصویب مجلس شورای ملی  -ایرج اس ندری     

گ شت این ماده ب ور کلی امتیاز دادن را از بین نبرده است ببعضی از نمایندگان 
خیر این ور نیست( اجازه بفرما ید اینجا گفته است که نخست وزیر و وزراء  –
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با نظر مجلس شورای حت ندارند م اکره ب نند و در قانون اساسی هم دارد که 
ملی می شود تصمیم گرات و امتیاز داد پس معنای این این است که ب ور کلی 
امتیاز به موجب ماده یش از بین نراته نهایت گفته است که وزراء و هی ت 

کنم که اگر نخست وزیر چون وزیران حت م اکره ندارندک بنابراین بنده  رض می
است یش مأمور خارجی بیاید رنجا و  نخست وزیر که رنجا نشسته است مم ن

ت اضا ی ب ند او که حت ندارد و قانون اساسی هم که دادن امتیاز را منب ن رده 
کند یا رد می است پس باید اورا  او بیاورد به مجلس و رنوقت مجلس یا قبول می
کنم ضروری کندک بنابراین پیشنهاد بنده ت میل رن ماده یش است و تصور می

ه نمایندگان( خوب مم ن است همه رقایان مخاعف باشند وعی رقایانی است بهمهم
که میل دارند در موقب صحبت شان همه س وت ب نند خوب است توجه ب نند که 

شود بح) کرد خالصه مخصوصا  رقای ارهودی واال اگر همهمه بشود که نمی
پس این  نظر بنده این است که اگر ب ور کلی اصل امتیاز دادن را قبول ندارید

ماده را این ور تنظیم کنید که به هیچوجه من اعوجوه در کشور ایران امتیاز داده 
نمی بشودک این ور که نگفتیدک  شما ماده یش را م اععه بفرما ید در ماده یش قید 
شده است که نخست وزیر و وزراء در صورتی که با ایشان م اکره شد و حاضر 

دارد یعنی حت م اکره ندارند وعی گفته نشده  شدند م اکره ب نند این در مجازات
است که م ل ا  امتیاز نمی دهیمک غیر از این نمی توانستند این ماده را تنظیم کنند 

ها ها و م اوعه نامهبرای این ه در قانون اساسی  کر شده است که امتیاز نامه
ح بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد این در ح ی ت یش پتین و توضی

از قانون اساسی بوده است و در این ماده که تصویب شده است قید شده که 
توانند راجب به این موضوع م اکره ب نند هیچیش از وزراء و نخست ویران نمی

پس مرجعش کجاست یعنی ناچار است که رن وزیر و رن ر یس اعوزراء وقتی 
س تصویب ب نند بهشان مراجعه شده اورا  بیاورند به مجلس شورای ملی و مجل
 بنده م صودم این بودک حاال مم ن است  بارت را ت ییر بدهیدک

 س ندریکگیریم به ماده اعحاقیه پیشنهادی رقای ایرج ارتی می -نایب ر یس     
 رقایان مواا ین قیام ارمایند ب ده کمی برخاستند( تصویب نشدک

 پیشنهاد رقای دوعت ربادی:      
ورد بح) اضااه به  ر  م 5ره  یل به  نوان ماده کنم تبصپیشنهاد می     

 شود: تبصره سایر معادن ایران نیز مشمول م ررات اوق می باشندک 
 شما نظیرش وارد شده است در ماده دیگر این پیشنهاد -نایب ر یس      

 پیشنهاد شده و رد شده استک
 ین رد نشده این غیر از رن استک ا -دوعت ربادی      
 ظیر پیشنهاد رقای دکتر ا تبار بود که رد شد ن -یهاشم      
 فرما ید حاال توضیح بدهیدکب -نایب ر یس     
ل جلس توجه ن رد چون یش مش التی چندی قبمدر رن موقب  -دوعت ربادی     

دن معا پیش رمد و بعضی از روزنامه ها هم به رن اشاره کردند بنده خواستم
 شمولمش الت بشود و سایر معادن هم م دیگر را هم مشمول بشود که راب رن

 این قانون بشودک
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رد کجلس رد ا رقای دکتر ا تبار پیشنهاد کردند و ممشابه این ر -نایب ر یس      
 دیگر موردی نداردک بح) در کلیات استک رقای  با با ی

 ی یش  ر  قانون یا یش الیحه از  رف رض کنم وقت -محمد  با با ی     
ر دشود که ماده نیست و شامل مواد زیادی است بح) دیم میدوعت به مجلس ت 

شد و تی نرکلیات اول دارد  کلیات رخر در کلیات اول اصال  اراموش شد و اخ  
 کنم بعد ازاما کلیات لانی همه رقایان توجه کنند این صحبتی را که من  رض می

 خیلی  من نظراین ه از اینجا تشریف بردند این الیحه را یش قدری دقت ب نند ب
فت یا نبه  نفب ندارد من باالخره نفهمیدم که دوعت ممنوع از م اکره است راجب

ن ر  یممنوع از امتیاز استک رنوقت ماده دوم ب وری که قبال   رض کردم د
ا بروش این ه یش چنین ا ری اصال  هست راه را باز کرده است که راجب به ا

یو و اگر خواستند او را متخلف تشخ شودخواهد وارد م اکره میهر کس که می
اکره ت م بدهند خواهد گفت که به موجب ماده دوم مجاز بودم نسبت به اروش نف

 د  رضیبشو ب نم  حاال که می بینیم رقایان میل ندارند زیاد در این باب صحبت
 نمی کنمک

قیام  گیریم به مجموع مواد این  ر  رقایان مواا ینرتی می -نایب ر یس     
 رمایند باکلر قیام نمودند( تصویب شدکا
 

  ر  معروف رحیمیان در مورد ع و امتیازات جنوب
 
 
یشنهاد رقای رحیمیان  رحی به شر   یل پ 1323در جلسه دوازدهم ر رماه    

 مجلس نمود:
 م ام محترم مجلس شورای ملی

 نظر به این ه حفظ منااب  اعیه و ح وق ملت ایران از ارایض و ت اعیف     
اوعیه نمایندگان محترم است و حفظ منااب و ملت و کشور در این است که کلیه 
رواب  اقتصادی و مناسبات ایران با همسایگانش بر پایه رزادی اراده و است الل 
ا ر جامعه باشد و نظر به این ه مجلس شورای ملی بر روی همین اصل دیروز 

ت و ممنوع شدن دوعت های ما الیحه جناب رقای دکتر مصدق را در باب امتیاز نف
در  اخ  تصمیم نسبت به رن با قید دو اوریت تصویب نموده و با تصویب مواد 

مجلس ایران معت د است هر گونه امتیازی که از سه گانه رن لابت نموده است که 

و چون خا ر  کشور ایران در اوضاع و احوال غیر  ادی گراته شود بی ا تبار است
ااراد ایرانی رگاه است که واگ اری امتیاز نفت جنوب به نمایندگان و  موم 

شرکت دارسی نیز در دوره استبداد و بر خالف مصلحت و رضایت ملت ایران 
تجدید  صورت گراته و کلیه شرای  رن به زیان کشور بوده و متأسفانه تمدید و

ت دی تاتوری در موقعی به ملت ایران تحمیل شده اس امتیاز مزبور نیز در زمان
که برای مجلس و ملت ایران هیچگونه رزادی ا ر و زبان و قلم حاصل نبوده و 
باعنتیجه تجدید و تمدید رن نیز ب ور ی ین نامشروع و به ضرر ایران صورت 
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گراته و در این معامله اجباری و غیر قانونی ملت ایران به شرحی که جناب 
وده اند میلیاردها رقای دکتر مصدق در ن ت های خودشان در مجلس تصریح نم

متضرر گردیده است نظر به  ملیات معروضه و نظر به اهمیت موضوع و عزوم 
 حفظ منااب ملی ماده واحده زیر را به قید دو اوریت پیشنهاد می کنیم:

مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به  –ماده واحده 
دی تاتوری رنرا نیز تمدید و تجدید نموده اند به شرکت دارسی واگ ار شده و در موقب 

  33غالمحسین رحیمیان –موجب این قانون اع اء می نماید 
را ء رنپس از قرا ت این  ر  رقای رحیمیان از دکتر مصدق ت اضای امضا    

 کرد وعی دکتر از امضای رن خودداری نمودک 
 
 

انع اس قانون منب امتیاز نفت در م بو ات داخلی و 
 رجی خا
بو ات ه م بعد از تصویب  ر  تحریم امتیاز و منب م اکره در باب نفت کلی    

د انت ا ا درداخلی و بعضی از جرا د خارجی در اهمیت  ر  مزبور و اواید رن و ی
سمت وع قاز معایب و مضار احتماعی رن م اعبی نوشتند که ما برای ت میل موض

 ل میان کالم است در اینجا ن ها ی از رنرا که در ح ی ت اساس م لب و ج
 نما یم:

 نظریه روزنامه داد
ر مور  سیزدهم ر  321در شماره « داد»رقای  میدی مدیر روزنامه     

 پریروز دکتر مصدق  رحی ب ور ناگهانی در ضمن بیانات» نوشت:  1323
رف خود به  نوان مواات دوعت در خصوو منب م اکرات مربو  به نفت از  

پانی ا کمبر یش از وزراء و معاونین و کفیل های وزارتخانه ها نخست وزیر و ه
یب تصو های خارجی و دوعت های بیگانه تسلیم مجلس کرد که با قید دو اوریت

 گردیدک 
در ضمن بیانات مفصل خود در م دمه این  ر  دکتر مصدق   یده سیاسی     

یاست س»خویش را نسبت به موازنه سیاسی بین همسایگان جنوب و شمال 
تل ی کرده گفت چون نفت جنوب را به انگلیس ها داده ایم اگر نفت شما « منفی

را هم به شوروی بدهیم ملل این است که م  وع اعیدی برای حفظ موازنه 
که در ضمن رن  ا می خواستیم به  رقای دکتر مصدقم –م  وع اعیدین گردد! 

امتیاز نفت جنوب خ ابه مفصل خود راجب به نفته انت ادات مهمی در خصوو 
بعمل رورده بودند گفته باشیم به چه دعیل ایران را به یش شخو م  وع اعیدی 
تشبیه کرده اند دادن امتیاز نفت جنوب به کمپانی دارسی در  صری بود که 
هنوز ملت ایران اختیار اراده خود را به دست نگراته بود تمدید رن امتیاز هم در 
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بعمل رمد که ب الن تصمیمات رن دوره را  دوره بیست ساعه ح ومت رضاخانی
 حتی رادیوی عندن هم به دنیا ا الم نمود!! 

      
یر  نظریه روزنامه رژل

« ررژی»روزنامه  1323ر ر بماه  14مور   221پیشه وری در شماره      
 ت:چنین نوش« رقای دکتر مصدق و رحیمیان کدام راست گفتند»تحت  نوان 

 ای ر  اعاجعه به رقای دکتر مصدق در مورد امضاء  رحیمیان در مر»ککک      
دق( ر مصامتیاز نفت جنوب یش قدم تاریخی بسیار بزرگی برداشت ککک شما بدکت
رین زرگتببه امالک و دارا ی خود بیشتر از منااب ملت  القه داریده شما از 

ه  ب  مالکین این کشور می باشیده اغلب عوایح ت دیمی شما روی حفظ منااب
 تحاداکین بوده استه شما از رزادی ملت می ترسید شما از دوستی دوعت مال

 می اقعا  جماهیر شوروی بیمناک می باشیده شما اگر واقعا  ملت پرست هستید و
از جا رغ این خواهید اداکاری کنیده بفرما ید این گوی و این میدانک نبرد را از

ه خیال ستید کده هعا  این در ساب نید امتیاز مضر دارسی را ع و نما ید ککک شما واق
ت ر ح ی یا دمی کنید خواهند گ اشت شما با سرمایه داخلی نفت استخراج ب نیدک ر

 شما از اوضاع ایران ا الع ندارید؟!
نی زندگا ا بهنمی دانید که کمپانی نفت جنوب تا چه اندازه ریشه های خود ر     

ت ی نفمیزان مصرف داخل جامعه ایرانی ارو برده است؟ شما چ ور می شود از
کتر دقای رو بنزین و گریس و سایر مواد نفتی ا الع نداشته باشید؟ چ ور شما 

ری و ی شهمصدق نمی دانید که امروز از حمام ها گراته تا بخاری های خانه ها
 دهاتی با نفت کار  می کنند؟

ن اام  با وجود این شما خیال می کنید به سهوعت و بدون دردسر به شما    
کان د« نگلیسایران و ا»یا « انگلیس و ایران»خواهند داد در م ابل کمپانی نفت 

 باز کنید؟!
این شدنی نیست و خودتان هم می دانید که با اقدامات  34خودتان هم می دانید     

اخیر خود به رسیاب کیها دارید رب می بندیده شما از امضاء ن ردن الیحه ت دیمی 
 را به  نفو  و وجهه ملی خود وارد روردیدکرحیمیان بزرگترین ضربت 

 
 نظریه روزنامه ایران ما

                                                
می رفت با این خوب بود می گفتند اگر امتیاز نفت شمال داده می شد آب به آسیای کدام دولت  - 34

ح قدرتی که پیشه وری برای کمپانی نفت جنوب قائل است و کسی تردید ندارد چنانچه طر

شد  رحیمیان به امضای تمام نمایندگان مجلس هم که فرضی است محال، می رسید، عملی نمی

ال سچند  ومخصوصاً در مورد امتیاز دارسی که در دوره استبداد با مقررات آن عصر تحصیل شده 

 ه احتمالاری ککیگر خاتمه پیدا می کند و در انقضاء امتیاز مزبور حقا از بین خواهد رفت پس هر د
سته ب حال  عملی شدن به آن نیست هر کس در آن اقدام کند باید یا مجنون باشد و یا عوام فریب

اید که موجه نبه نظر نویسنده است که خود را به کدام یک از این دو دسته منتسب نماید و باید ت

 انتساب به دسته اول از اختیار ایشان خارج است. 
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 می نویسد: 1323ر ر  19مور   144در سرم اعه شماره 
ه ای ساب  ر  و ن شه جناب رقای دکتر مصدق که در هفته قبل با سر ت بی»    

 ین هبه صورت قانون در رمد از دو جهت مستلزم دقت و بح) می باشد ی ی ا
 وس روردند ی با ) شد که این  ر  را رقای دکتر مصدق به مجلچه  وامل

ت سرنوش واین ه این قانون رقای دکتر مصدق چه اوا دی برای ملت ایران  دیگر
 کشور ما دارا می باشد؟

م با ار هرقای دکتر مصدق در هنگام کودتا از مخاعفین بودند و تا رخر ک    
ز اعفت های ایشان بسیاری اسل نت رضا شاه مواا ت نفرمودند و این مخ

 ه میرزادیخواهان مخاعف رژیم رضاشاهی را به ایشان خوشبین و معت د نگا
 هم که عدینداشت و بار دوم که باز وارد میدان سیاست شدند با رقای سید ضیاءا

کک کشد  این بار روشن ئ صریح باص ال  ارتجاع به میدان رمد دست به گریبان
باره ت درنماینده محبوب تهران می نامیدیم هیچوق ما با این ه دکتر مصدق را

ری امداایشان بر خالف احزاب دسته چپ مباع ه ن ردیم حتی در موقب صحبت زم
ا در ان رایشان از روز اول مخاعفت خود را ابراز داشتیم زیرا  ما وجود ایش
 اایده م بیمجلس مفید اما در رتس دوعت با ا ال اتی که ب رز ا ر ایشان داشتی
د نفت اردامی دانستیمک از   رای مخاعفت با دکتر میلیسپو و شر  زیان های قر
 س هیچ جنوب هم بسیاری  از مردم را بیشتر متوجه دکتر ساخت با این م دمه

را  قادر نبود ملل رقای دکتر مصدق این  ر  را به مجلس بیاورد و مجلس
 غاالگیر نمایدک 

ت ر سیاسری دی برای ملت دارد و چه تألیاکنون باید دید این  ر  چه اوا د     
یحه ن الخارجی خواهد داشتک اول م لبی که به  هن هر کس پس از اهم منفی ای
مپانی ال کمی رسد حفظ منااب نفت جنوب است یعنی این  ر  رقای دکتر اعال  خی

 حت ونفت جنوب را از ورود رقیب های گردن کلفت به میدان نفت کامال  را
و  موضوع دیگری که بعد به  هن می رسد  دم ا تماد  رسوده می سازد

 نمایندگان مجلس به نخست وزیری است که به او رتی ا تماد می دهندک
 

 نظریه روزنامه های رهبر و داد
حت ت ی م االتی که  1323نوزدهم ر ر  438روزنامه رهبر در شماره      

ن شر نمود چنیبه قلم رقای خلیل مل ی منت« سر و ته یش کرباس» نوان: 
ه ب ر  رقای دکتر مصدق م اکرات را از محاال ایران و شوروی » نوشت: 

 ککک«محاالی منت ل می کند که روزنامه تایمز پیشنهاد کرده 
ریا  »می نویسد:  1323مور  بیستم ر ر  326روزنامه داد در شماره      

 «مش ل سیاسی  دوعت با تصویب  ر  دکتر مصدق گشوده گردید؟!ککک
  

 مصاحبه کااتارادزه با بیات
ورد رعمل در مصاحبه ای که رقای کااتارادزه با رقای بیات نخست وزیر ب     

 ن ات  یل را مت کر بودند:
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رای ملی در تصویب  ر  قانون مربو  به منب م اکره در  مل مجلس شو -1
ی مسوب باب امتیاز  نفت که بدون شور الزم انجام گرات یش نوع اشتباه  مح

 ودکش
یل ر در الر اشار  ناصر مخاعف دوعت ایران و شوروی از قباشتباه م کو -2

 سا د و سید ضیاء و غیره روی داده استک 
 رحی با بودن امتیازات خارجی در ایران مباینت داردک تصویب چنین  -3
ظر عت د است که مجلس شورای ملی ایران بایستی با تجدید نمدوعت شوروی  -4

ست اشته اار داه خود را ترمیم کندک ضمنا  رقای کااتارادزه اظهدر این  مل اشتب
ه سرمای ازاتکه اعبته امتیازی که دوعت شوروی از ایران ت اضا نموده جنبه امتی

می  یراناداری نداشته و نمی تواند داشته باشد و نتیجه رن ترقی صنایب نفت 
نماید  است ترقیشوروی که خیلی باال  د که مم ن است به پایه صنایب نفتباش

رقیات و ت این امتیاز صرف نظر از اوا دی که برای ایران از عحاظ راب بی اری
اگ ار وران صنعتی و غیره دارد پس از پایان مدت امتیاز وسایل رن  ینا  به ای

 خواهد شدک
و نیز رقای کااتارادزه اضااه نمودند که چون در الر  ملی که اخیرا  انجام      

مانه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی از  رف  ده نمایندگان شده و جنبه خص
مجلس در رن مستتر بوده است بر اش االت اازوده گردید ایشان اورا  به مس و 

 35مساارت خواهند کرد
 

 ن ت مهم دکتر مصدق
انون یب قچون بعضی از روزنامه های  متمایل به سیاست شمال در الر تصو     

 ر خالفانت اد می نمودند و رنرا بتر مصدق را  مل دک« تحریم امتیاز نفت»
 مضاءمصاعح ممل ت تشخیو می داد و  ر  رقای رحیمیان را که دکتر مصدق ا

جه ی تون رد بهانه برای  حمالت ناروای خود می نمودند ع ا دکتر مصدق برا
مجلس  1323ر ر  28 موم و راب سوء تفاهم الزم دانست که در جلسه 

 بدهدکشورای ملی توضیحاتی 
سایر  ری وونماینده اول تهران در این ن ت  الوه بر جواب ایرادات پیشه      

ر و که دلیسپکسانی که با  او هم   یده بودند نسبت به اع ای اختیارات دکتر می
رحی مه  این موقب مورد ت اضای ملت ایران بود بیانات مهمی نموده و در خات

فر از ن 30در همان جلسه به امضای تحت دو ماده به مجلس پیشنهاد نمود که 
 ت تن نمنمایندگان رسید وعی سایر وکال از امضاء رن استن اف نمودند اینش 

از  قبل مزبور که قبل از دستور ایراد شده و چون در م اکرات مجلس ن ت های
 29ر  مو 132شماره « ندای  داعت»دستور معموال  درج نمی شد از روزنامه 

 ر ر ن ل می نما یم:
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 ایراد و ا تراض از دو جانب
ر هد و هر کس در این روز و در این ممل ت بخواهد به و ن خود خدمت کن    

یش  کس بخواهد منااب این جامعه را حفظ کند از دو  رف مورد خ اب استک
پ ست چوقت روزنامه های دست راست به من دشنام می دادند و روزنامه های د

ه بمن  حسین می نمودند امروز برای پیشنهادی کهبه شهادت اوراق خود مرا ت
م می کدا مجلس نموده ام اوعی ها ساکتند و دویمی ها انت اد می نمایند و هر

 خواهند که من هر چه می گویم به منااب رن ها باشد!!
اه ر از رن مگمن روز یازدهم ر ر چه گفته امه من در رن روز چه کرده امه م     

 م!!خدا بی خبر شده ام که تا این درجه مورد   ابراست منحرف و یا از 
عح مصا من ا   یش حرف گفته ام و رن این است که دادن امتیاز بر خالف    

ا هچینی  گله ندارم که چرا به بعضی از  سخن« رژانس تاس»ایران استک من از 
پول  ز اوااهمیت می دهد و رن ها را منع س می نمایدک بدیهی است مخبرینی که 

 ی گیرند باید اخباری را تحویل نمایندک م
که  را دمن از بعضی از جرا د که از انصاف خارج می شوند و از بعضی ج     

وره ر  دمصاعح ملی را با مصاعح مرامی مخلو  می کنند س وال می نمایم که د
 والء  زندگی من چه وقت تحت نفو  واقب شده ام که مالقات رقایان سا د و 

تا  ه سرءاعدین بر ارض صحت در من الر ب نده من این خبر را کرقای سید ضیا
 پا دروغ است ت  یب می نمایمک

ه زده امرف نحمن از روزهای اول این دوره تا کنون با رقای سید ضیاءاعدین      
د ماه ن چنمن رقای سا د را از رخرین داعه ای که مجلس رمده اند ندیده امه م

 محروممکاست که از دیدار رقای  الء 
دیگر  وضوعو باز ت  یب می کنم که از این رقایان در موضوع نفت و هر م      

رن  اسی با  سینه پی امی گراته ام و نه پیامی به رن ها داده ام و هیچگونه رواب
 ها ندارمک

 یرانااز روزی که شرکت های خارجی برای گراتن امتیاز استخراج نفت      
جب به را که ی سا د وزیر وقت در مجلس اظهار نمودرمده اند و از روزی که رقا

ودم تصمیم می کنم چون من با هر امتیازی قویا  مخاعف ب نفت با رن ها م اکره
 گراتم که هر وقت موقب رسید مخاعفت نمایمک 

     

 دالیل منب ا  ای امتیاز به بیگانگان
رمری ا و انگلیس  بعد از این ه جناب کااتارادزه وارد شدند نمایندگان شرکت     

از تهران حرکت نمودند و صال  خود را در این ندیدند که به م اکرات ادامه دهند 
چون دوعت از پیشنهادات رن ها در مجلس اظهاری ن رده بود و در م بو ات 
هم چیزی انتشار  نیااته بود و این جانب م لب نشدم که   یده خود را اظهار 

ان در هی ت م بو ات بیاناتی ارمودند و نظریات نمایم ع ا پس از رن ه جناب ایش
شان معلوم شد ن ت مخاعفت رمیزی را که به مناسب امتیاز من  ه جنوب شرقی 
تهیه کرده بودم با اعحاقات و اصالحاتی در جلسه هفتم ربان ماه مجلس شورای 
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ملی ایراد نمودم و در رن ن ت من مخاعفت خود را با امتیاز و مواا ت خود را با 
معامله نفت اظهار نمودم و برای حفظ نزاکت بین اعمللی نخواستم که از دوعت 
جماهیر شوروی پیشنهادی به دوعت داده شود که دوعت به رن ترتیب الر ندهد و 
خواستم که اوعیای دوعت شوروی از نظریات من استفاده کنند و پیشنهادی که 

 ورای ملی دااع نمایمکمی نمایند  وری باشد که من بتوانم از رن در مجلس ش
جلس مدو روز بعد از ایراد ن ت ی ی از نمایندگان گفت که خوب است      

شرکت  ین هاقانونی وضب کند تا دوعت نتواند قراردادی امضاء نماید من از نظر 
اتمه خاز  های خارجی راته بودند و ُدَوعی هم که با رن ها مسا دت می نمودند

از  بعد مودند و دوعت سا د هم گفته بود که تام اکرات اظهار خوشنودی می ن
 یب ل تعجنگ راجب به نفت با هیچ دوعتی داخل م اکره نمی شود موضوع را قاب

ن مم ر ر ازدهیندیدم وعی بعد از انتشار سرم اعه روزنامه تایمز عندن که در ن ت 
ی  رح مندرج است و ا الع از این ه بعضی از نمایندگان مجلس راجب به نفت

م ود الزشکره یه  نموده اند که دوعت نتواند تا  شش ماه بعد از جنگ داخل م اته
 دانستم  رحی تهیه کنم و هر چه زودتر به مجلس پیشنهاد نمایمک

ه کن است م ایاختالف  ر  من با  ر  نامبرده که رنرا ندیده و ا   شنیده ا     
ا ین ه ت  ااست به شر من با دادن امتیاز مخاعفم و  ر  مزبور با امتیاز مواات

 ماه بعد از جنگ در این باب م اکره نشودک 6
 اقی بچون  ر  مزبور برای دوعت شوروی راهی برای  هیچگونه م اکره      

ه کنمی گ اشت من مصلحت ممل ت را چنین تشخیو دادم که  رحی تهیه کنم 
با  ادن نفتمعز هم منااب ایران را تأمین کند و هم راه م اکرات را برای انتفاع ا

این  ل بهم امات خارجی مسدود ننماید و مواا ت خود را با برنامه دوعت موکو
اج ستخرنمودم که رقای نخست وزیر با نظریات من راجب به دکتر میلیسپو و ا

 نفت مواا ت کنند و بدون تأخیر اقدام نمایندک
 داشتناز موضوع  ر  من تا زمانی که در مجلس قرا ت شد احدی ا الع      

ی ارم نمدادی و ا   موقب ورود به جلسه به ی ی از رقایان نمایندگان گفتم پیشنه
 دانم رن را چ ور به امضای رقایان نمایندگان برسانمک 

 

 اجتناب از سیاست یش  رای
خصی شااب من که در تمام  مر تحت نفو  واقب نشده امه من که هیچوقت من     

ود خویه م چی سبب شده است که اکنون از ررا به مصاعح  مومی ترجیح نداده ا
 دست ب شم و تحت نفو  در ریم؟!

 
دال نمی جسال با دوعت دی تاتوری  20من اگر اهل ایمان و   یده نبودم      

قتی ومن  نمودمه من با رن دوعت جنگیدمه زندان راتم و تحت نظارت در رمدم و
عیل دخاعت کردک پس رزاد شدم که دوعت شوروی در صحنه سیاست این ممل ت د

فت ندارد که من با یش سیاست مواا ت کنم و با سیاست دوعت شوروی مخاع
 نمایمک
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 د وت به اتحاد و اتفاق
در  من رنجانیدن و  صبانی کردن همسایگان بخصوو همسایه شماعی که     

 ت میروزهای تاریش خدمات بزرگی به است الل ما کرده است بزرگترین خیان
از  دم که سیاسیون بزرگ رن دوعت وسوسه و اغوای پاره ایدانم و ررزومن

ردم ملوب قناصحین بدخواره را در دماغ خود راه ندهند و سعی کنند کماکان در 
 این ممل ت راه یابندک 

ز  وروی ایر شچنان ه من در گ شته دیده ام تردید ندارم که اگر اتحاد جماه     
وار س دشی ما در هوای رزاد هم تنفصحنه سیاست بین اعمللی ما غایب شود برا

 استک 
 ل ت ازن مممن متأسفم که بعد از س و  دی تاتوری بجای این ه سیاسیون ای     

 ند وتجارت گ شته  برت بگیرند و به رزادی خواهان صدر مشرو یت تأسی کن
ی لم یعنو ق از یش سیاست به تمام معنا ایرانی پیروی نمایند و بجای این ه ن ت

ان ایر ی را که در سایه مشرو یت تحصیل شده در راه دااع از مصاعحدو نعمت
رم شان رن ز بیاب ار برند و رشد ملی ما را به جهانیان لابت نمایند به جهاتی که 

 ار ودارم  ده ای شمال و  ده ای جنوب را قبله حاجت خود ساخته اند و ج
 ی ترسمن منمایدک م جنجاعی در این کشور راه انداخته که هستی ما را تهدید می

م مرد که  اقبت ش اف بزرگی بین ایران و همسایگانش ایجاد کنند و بعالوه
 صلح جوی این کشور را به برادرکشی وادار نمایند!!

ند که ی کنمدر این ایام بعضی از  ناصر از زبان و قلم خود م اعبی جاری      
نب  ام فته ام و کدسال قبل یش ایرانی جرتت تفوه به رن نداشتک من چه گ 20

وم بانی شر قرالی فر را نموده ام که باید هدف این  تیرهای زهررگین شومه من اگ
 اهمیت ندارد جانم ادای ایران بادک

یمیرم ود مزمن ا ر نمی کنم که رب حیات خورده امه من می دانم که دیر یا     
ها را ین تیره اد کپس چه بهتر از این ه در راه انجام وظیفه بمیرم وعی باید بدانن

ی ناکی مهوع به  رف ایران پرتاب می نمایند و این رویه  اقبت ما را به پرتگاه
دری قد و کشاندک من از همو نان  زیزم تمنا می کنم به حال این ملت رحم کنن

ز ه امروند کبخود بیایند و اگر دچار ع زشی شده اند است فار کنند و متوجه باش
ه سیاست خارجی حیدری نعمتی شود ما باید هم روزی نیست که ایرانی در

 ی صدا شویم و از ما صدا ی غیر از صدای ایران در نیایدک 
      

 «رژیر»جواب مندرجات روزنامه 
رن ها ی که مرا به  نوان مالکی مخاعف دوعت شوروی قلمداد می کنند       

من  خوب است به حساب امالکی که  چهل سال است دست من و مال خانواده
است رسیدگی کنند و بدانند که من برای جلب نفب رنجا زارع نبوده امه من برای 
ارار از دی تاتور رنجا ساکن شده امه من در رنجا خادم مردم بیچاره بوده ام وعی 
خادمی که س ح زندگی اش با مخدومین خیلی ارق داشتک خادم با اسب و 
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نداشتند کما این ه رنجا ی هم اتومبیل حرکت می کرد و مخدومین اغلب االغ هم 
شمارندک اگر از نظر که با تبعیض مخاعفند در بعضی موارد رن را جایز می 

همه اتومبیل تهیه کنند  ملی نیست و خالف اقتصاد است و اگر  مواسات برای 
از ساختن اتومبیل جلوگیری نمایند مخاعف ترقی و نظام است پس از نظر منااب 

کل ما ح م به »ت نمی کنند و رن را جایز می شمارند اجتما ی با تبعیض مخاعف
 «اعع ل ح م به االصل

ند چم و زندگی من از خانه ای که به رواب  ارهنگی شوروی اجاره داده ا    
وس  مست ل دیگر اداره می شوده من رنچه تصور می نمودم که از زندگی مت

ال وض بو  ا مجانا  اضااه دارم سال ها است وقف بیمارستان نموده ام و رن جا ر
ه بم و اداره می کنمک من از  زندگی متوس  تجاوز ننموده و از تجمل بیزار

 چیزها ی که زا د از مایحتاج زندگی است  ادت ندارمک 
من در  ارمکمن به تن پروری  ادت ننموده ام و از مردمان مفتخوار تنفر د     

دا رضی خمهر چه می کنم زندگی همیشه خدا را ناظر  دیده ام و خواسته ام که 
 باشدک 

ی فرادامروز سبش زندگی در این ممل ت این است که ر ایت رضای خدا ان    
ای است اگر روزی رمد که ر ایت رضای خدا اجتما ی شد کی است که از رض

 ه هرخدا سر بزند و کی است که نخواهد به رضای  خدا  مل ب نده در جامع
عه جام دوش جامعه می گ ارد باید از دوش اردی حت حیات دارد و چون بار به
 بار بردارد که شیخ اجل می ارماید:

 ینبر همه از بهر تو سرگشته و ارمان بردارشر  انصاف نباشد که تو ارمان
از  وبود رقای پیشه وری پیشنهاد من به مجلس از نظر مخاعفت با رژیم ن     

شی کجنگ ها و ردم نظر و ن پرستی استک اگر دنیا و ن همگی است پس این 
نه ه خاها برای چیست؟! و اگر هر ملتی برای خود و نی دارد پس چراغی که ب

 رواست به مسجد حرام استک 
ز یت امخاعفت من با دکتر میلیسپو و بیانات من در مجلس از نظر حما     

ن رو از  ارندمالکین نبود بل ه برای دااع از زار ین بود که رن ها نان خاعی ند
 اعبه مازاد می کردکها م 
ت ز حماییر امن به تمام م رراتی که حمایت از رنجبر می کند معت دمه من غ     

 ویچاره ار باز این  ب ه مرامی ندارم و نمی خواهم که کارگری به نفب سرمایه د
 ا یدکی نمزبون شود ایران من به شما این است که مرام را از سیاست تف یش نم

 

 سیاستعزوم تف یش مرام از 
در هر ممل ت احزابی هستند که هر یش پیرو یش مرامند اشتراک مرامی      

هر یش از این احزاب با احزاب سایر مماعش سبب اشتراک سیاست نمی شود 
ملل این ه مرام حزب دم رات در هر ممل ت ی ی است وعی سیاست حزب 

ی چند دم رات در هر ممل ت ارق دارد پس هیچ مانب نیست که از نظر مرام
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ممل ت از  ب ه رنجبر حمایت کنند وعی از نظر سیاست ش ون ملی خود را حفظ 
 نمایندک 

ه کوزی رتا روزی که تمام ملل خود را  ضو جامعه بشر نمی دانند و تا      
ست هر ده اتمام ملل مرام واحدی ندارند و تا وقتی که خرج و دخل  اعم ی ی نش

 نمایدک  ممل ت باید از سیاست خاو خود پیروی
 

 گله از بعضی م بو ات و جراید
ت خدم از روزنامه های که می گویند من به شرکت نفت انگلیس و ایران     

  ست؟!کرده ام س وال می کنم که از  مل منفی من رن شرکت چه نفعی برده ا
و  ت نفاز سرزمین تح م که امتیاز داده نشود و قسمتیمن پیشنهاد نمود     

امله ر معدک ما خودمان نفت استخراج کنیم و رن را با خریداممل ت دیگر نیای
الف خبر  نما یم کی می تواند بگوید که این پیشنهاد در منااب ایران نیست و

 مصاعح ایران است؟
وروی شوعت هر گاه نویسندگان این ور نتیجه بگیرند که ندادن امتیاز به د    

که  و بماند تا هر وقت برای این است که معادن نفت شمال استخراج نشود
ه نم کسیاست انگلیس تفوق پیدا نمود رن را انگلیس استخراج کند  رض می ک

ت ا دسماگر کار دوعت انگلیس به رنجا رسید که توانست به معادن نفت شمال 
 معادن اشیمبیابد مانعی نخواهد بود که اگر ما به دوعت شوروی امتیاز هم داده 

  استخراج شده را تصرف نمایدک
رنروزی که  ایران امروز را با ایران قبل از مشرو یت نباید م ایسه کردک     

متیاز انای امتیاز دارسی داده شد نه س ح معلومات مردم به درجه ای بود که مع
ا ز حروز و  واقب وخیم رن را بدانند و نه در سیاست بین اعمللی نفت ملل ام

 رق داردکاهمیت بودک ایران امروز با رن روز بسیار ا
 و یل رن روز در این ممل ت این شرکت های سهامی و این کارخانجات تش    

ه خود رمایستأسیس نشده بود و ایران از خود یش کیلومتر راه رهن نداشت ما با 
 استکمراه رهنی ساختیم که قسمتی از اتوحات متف ین مرهون کار و سرمایه 

ه تی تش یل شود و سرمایامروز روزی است که هر کس می خواهد شرک     
 خود را بیاورد تا ممل ت از کار و سرمایه استفاده کندک 

سدود مل ت دادن امتیاز به خارجی راه تجارت و معاش را بر مردم این مم      
 نیم کهمی کمی نماید ما چرا کاری کنیم که این ممل ت ترقی ن ند؟ ما چرا اقدا

ندگی گی زکه تحت رژیم تحت اعحمای راه معاش مردم بسته شود؟ ما چرا بخواهیم
 یم بت نماا لاکنیم؟ ما چرا استخراج نفت خود را به ملل دیگر واگ اریم و به دنی

 که ایران عیاقت استخراج معادن خود را نداردک 
 رکتیشمن  رض نمی کنم که می توانیم ملل شرکت نفت انگلیس و ایران      

یس   یورالنفت استخراج کنیم باعمیستأسیس کنیم وعی ی ین دارم که می توانیم 
 «باعمعمسور
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 اری درک تا  ما باید ببینیم که ملل  اعم چ ور و ن خود را حفظ می کنند و     
 مصاعح ممل ت و و ن نباشد نمی کنندک 

م می گویقت نما باید در و ن دوستی از متف ین خود پیروی نما یمک من هیچو     
ست ااده کشید و از لروتی که خدا به ما د که دور ایران را باید دیوار چین

 دیگران استفاده ن نندک 
 م کهمن این شعار سیاسی خود را به دوعت دوست و مجاور ا الم می کن    

 ز حاصلاد و ایران باید منااب لروت خود را مانند یش ماعش باعغ و رشید حفظ کن
 رن ملل مترقی مخصوصا  همسایگان را متمتب نمایدک 

نند و نظر کاز رقایان مدیران جراید خواهانم که از تن ید  ر  من صرامن      
ند حبت کناز صاین خدمت را به  هده تاریخ گ ارند و از این ببعد از  محاسن امتی

وعت مل دو ح ی ت امر را بر  امه روشن نمایند و چون  ر  قانونی من ا   شا
ست اانعی نداشتند چه ممی شود برای رقایان نمایندگانی که به  ر  من   یده 

د مایننهر  رحی را که برای استخراج نفت صال  می دانند به مجلس پیشنهاد 
 مضاءامجلس که رنرا تصویب نمود دوعت هم بر  بت قانون مجلس قرارداد را 

 می نماید و به این  ریت اات تاریش ممل ت را روشن می نمایندک
 

 اع ای قرارداد نفت جنوب
 رداد نفتکه ا تراض می کنند چرا  ر  قانونی اع ای قرا ها یدر جواب رن    

ست: اجنوب را امضا ن رده ام  رض می نمایم که تصویبات مجلس بر دو قسم 
 ای اع و   دک

این  actes unilaterauxسمت مهم تصویبات مجلس ای ا ات استک ق -1
ر ند بقبیل قوانین چون  رای ندارد همان  ور که مجلس رن ها را وضب می ک

که  قواهحسب م تضیات می تواند رن ها را نسخ نماید و قانون اروش امالک مو
ل در اع ا شد داخ 1320از مصوبات دوره دی تاتوری است و بعد از شهریور 

 این قسمت استک 
که مربو  به اسنادی است  actes bilaterauxست قسمت دیگر   ود ا -2

  ای اه ها و م اوعه نامه قانون اساسی تعیین می کندک  هدنام 24که اصل 
ی ور وقتتجارتی و صنعتی و االحتی و غیره که اسناد مزب« انحصار»امتیازات 

 مضا میا  اارزش قانونی دارند و معتبرند که مجلس قراردادی را که دوعت اضوعت
 کند تصویب نمایدک 

ین  را و نظر به این ه هر قراردادی دو  رف دارد و به ایجاب  و قبول    
ود و می شد می شود ع ا تا  راین رضایت به اع اء ندهند قرارداد مل ا نمنع 

همان » این ه نویسنده محترمی در ی ی از روزنامه ها اظهار   یده می کند:
ور ان   ور که مجلس قانون اروش امالک موقواه سابت اع کر را مل ا کرد هم

فارق ب اعمقیاس « دهم می تواند قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را اع ا کن
 استک 
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ی و عمللامجلس نمی تواند قانونی را که برای ارزش و ا تبار  هود بین      
ع ا اونی قراردادها تصویب می کند بدون م اععه و ا ر و بدست روردن راه قان

 نمایدک 
ه ع د شدا منمچه بسیار از پیمان ها که غر از زور مبنا ی ندارند و بر ضرر     

می  حسینتجای این ه رن ها را اع اء کنیم بواس ه ضعف و ناتوانی اند و ما ب
د که ب بونما یم اگر من  ر  اع ای امتیاز دارسی را امضاء می نمودم چه مان

 ان ودیگران هم  ر  ها ی تهیه کنند ملال   ر  اع ای  هدنامه مودت ایر
نع د ت موعشوروی که بهترین  هدنامه ای است که برای رواب  بین اعمللی دو د

وعت شده است و یا  هدنامه خ  سرحدی ایران و ترکیه و  هدنامه ح میت د
نامه  هد ه راجب به تجدید حدود ایران و اا انستان و باالخره نسخ بعضییترک

ر ن ها برکه به موجب رن ها مرز اعلی ایران تعیین شده که اغلب  19های قرن 
ا سی رر  اع ای  هدنامه دارضرر ایران منع د شده است و در صورتی ه من  

ن و امضا می نمودم می بایست  ر  های دیگر را هم امضا کنم و بین ایرا
  مجاورین خود توعید ن اری کنم که   الی  اعم نتوانند راب نمایندک

ه خود این نیست که ما حساب دیرین« موازنه سیاسی»پس م صود منم از      
به  دهیم ورا بر یش کم داده ایم ما ن و رنرا با ُدَول مجاور تصفیه کنیم و به ه

ضا می ین اقتچن« توازن منفی»هر کدام اضااه داده ایم مازاد رن را مسترد کنیم 
  کند که از این ببعد به هیچ دوعتی بر خالف مصاعح خود چیزی ندهیمک

 
 دکتر میلیسپو خادم ایران نیست

 لیسپو راخدام دکتر میشمسی که دوعت وقت الیحه قانونی است 1301در سال      
ت ایران دوع»اسده بدین  ریت گ شت  4رن در  8به مجلس پیشنهاد کرد و ماده 

 ود کرد خواهبدون تصویب کتبی وزیر ماعیه و ر یس کل ماعیه م ل ا  تعهد ماعی ن
هد خوامی نهمچنین دوعت تعهد می کند که هیچ مخارج دوعتی یا انت ال وجوه  مو

 «تصدیت ر یس کل ماعیه اعیه وشد مگر به امضای وزیر م
الال ود ومن دانستم که قرارداد ولوق اعدوعه به صورت دیگری اجرا می ش     

واند و نتمعنا ندارد که برای دوعت ایران قیمتی معین شود که بدون تصویبی ا
 علومتعهدی کند و چون هر تعهدی با ایجاب و قبول دو  رف واقب می شود م

و بل اکدام دوعت بوده که چنین تعهدی را در م ا نیست که  رف دوعت ایران
نجم و ره پنموده است و اختالف نظر من با رقای ت ی زاده که از نمایندگان دو

 ششم بوده ایم راجب به همین اختیارات بوده استک 
پس از این ه در دوره ششم ت نینیه رضاشاه برای است الل شخو خود با      

ننموده و دکتر رات روزی با مرحوم حسن پیرنیا تجدید استخدام دکتر مواا ت 
مشیراعدوعه صحبت در میان بود در جواب س وال من که چ ور شد دکتر میلیسپو 

در این ممل ت هر وقت دوعت ها دوام داشته اند و مورد ا مینان »رات ارمود: 
بوده اند ُدَول مجاور نظریات  خود را بوسیله رن ها اجرا کرده اند و هر وقت 

عت ها متزعزل بوده اند مستشار رورده اند که مدتی دوام کند و اسرار حت را دو
به کسی بگویند که بتوانند دهانش را ُمهر نمایند رنوقتی که دکتر رمد رزمایش 
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سردار سپه تمام نشده بود پس از رزمایش او به م ام سل نت رسید دیگر چه 
 «احتیاجی هست که دکتر بماندک

ر دیند اده بود رن مرد و ن پرست و امروز نیست که ببچه خوب تشخیو د     
 که رضاشاه رات دکتر میلیسپو مراجعت کردک  1320شهریور 

ا گلیس رت اناگر دکتر خادم این ممل ت بود چرا دو میلیون عیره اد ای دوع     
ر ه  مبرای پول ها ی در رن جنگ از نظر پیشرات سیاست خود خرج نموده و ب

 تصویب مجلس شورای ملی تأدیه کردک و یزید داد بدون
میلیون  25مگر دو میلیون عیره که امروز به نر  بین اعمللی متجاوز از      

ن می میلیو 50تومان و م ابت داد و ستد مس وک  ال در بازار متجاوز از 
 شود کم پوعی است که بتوان از رن صرف نظر کردک

نون اساسی قا 25ا بر خالف اصل اگر دکتر تابب م ررات این ممل ت بود چر     
 که می گوید:

جه با خار است راض دوعتی به هر  نوان که باشد خواه از داخله خواه از»     
فت نهزار عیره از شرکت  500« ا الع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد

 انگلیس و ایران قرض کردک
ه   گراتقس یند پیشچون هواخواهان او برای این ه او را تبر ه کنند می گو     

م هزار عیره سود این است راض را از کدا 300است ع ا  رض می کنم که 
ا د ا تباری که مجلس تصویب کرده بود تأدیه کرد چگونه مم ن است که  و

 سال های نیامده را گرات و خرج سال جاری کرد؟!
 را که یراناگر خادم این دوعت و خیرخواه این ملت است چرا سهمیه دوعت ا     

ی گر براد؟ اکمیته خاورمیانه معین کرده بود وارد ن رد و مردم را دچار ا ر کر
ار ه تجّ روردن قند پول نداشت وقتی که بازار سیاه در این ممل ت هست چرا ب

 اجازه نداد که سهمیه ایران را رن ها وارد کنند؟!
یران اپیمان ایران و متف ین حضور قشون خارجی در  4اگر م ابت اصل      

 دی وتصرف نظامی نیست چرا دکتر اجازه می دهد که کلنل   اءهللا خان هن
 !نند؟صاحب منصبان انگلیسی در مرکز و در والیات  در ادارات ما دخاعت ک

اه را مانشمن بر خالف مدرک اظهاری نمی کنم و رگهی اداره غله و نان کر     
ء نموده ر جمب روری امضاناظ« شبتن»مستشار بریتانیا و « بیشاب»که کاپیتن 

 اند به م ام ریاست ت دیم می کنمک 
 تهران اهل اگر خیرخواه مردم بود بدون دعیل قریب دو سال  راه غله را به    

 نمی بست و از اساد اخالق و ارتشاء تروی  نمی کرد!
چون من نمی خواهم که بر خالف نزاکت م اعبی اظهار کنم بیش از این      

م ملت ایران خدمات مستر شوستر را به این ممل ت اراموش  رض  نمی نمای
نمی کند و از مستخدمینی که امروز در کارند و وظایف خود را انجام داده اند 
قدردانی می کنند و امیدواریم که دوعت از رن ها ی که حفظ حیلیات این ممل ت و 

ی رالیش ملت خود را می کنند استفاده کندک ملت ایران از احساسات پاک و ب
و خانم محترمشان نسبت به « دریفوس»نماینده  اعی م ام دوعت رمری ا جناب 

این ممل ت سپاسگزار استه ملت ایران نمی خواهد که کسی به نام رمری ا ی 
بیش از این به این ممل ت خیانت کند و اخالق  ده مؤلری را بوسیله مسا دت 
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لت در قلوب ایرانیان دارد های نامشروع ااسد نماید و از محبوبیتی که رن م
 ب اهدک

 

 مخاعفت با الیحه دوعت
لوم مع  رقای نخست وزیر و ده دادند که در ظرف ده روز ت لیف دکتر را     

ی م وعکنند از این ه دوعت قبل از ان ضای مو د الیحه خود را رورد متش ر
د حه وامتأسفم که الیحه دوعت کار ما را مش ل تر می کند زیرا بر  بت ماد

یس کل پو ر قانون اختیارات رقای دکتر میلیس»پیشنهادی که این ور تنظیم شده: 
ت اسخ و اختیارا 1323از اول دی ماه  1322اردیبهشت  13دارا ی مصوب 

 یالتم کور در رن قانون به دوعت واگ ار می شودک دوعت م لف است از تش 
نه رتخایا به وزاقسمت اقتصادی وزارت دارا ی رنچه الزم می داند نگاهداری 

از ز مجهای دیگر منت ل نموده و رنچه غیر ضروری تشخیو دهد منحل کند و نی
ت ش یالتدوعت در « است قسمتی از تش یالت را به  رز بازرگانی اداره نماید

 اقتصادی ممل ت مجاز است به سه  ریت  مل کندک 
ه های وزارتخانعضی از  رن ها را در خود وزارت دارا ی نگاهدارد و یا به ب  -1

 دیگر منت ل کندک
 سمتی از تش یالت را ب ور بازرگانی اداره نمایدک ق -2
 ش یالتی را که الزم ندارد منحل کندک ت -3

 بت  ه برکاز رقای نخست وزیر س وال می کنم که راجب به اختیارات دکتر      
 6اده م واردیبهشت برای تعدیل مال االجاره ها  13ماده اول قانون  1تبصره 

 ند نظرکظیم قانون مزبور برای سایر امور اقتصادی می تواند ر ین نامه ها ی تن
هد ی بددوعت چیست؟ ریا نظر دارند از این ح ی که مجلس نمی توانست به  کس

 دک مایناستفاده کنند یا می خواهند به مردم ترحم کنند و از رن صرف نظر ن
ند کمی  و دوعت رن ها را منحل و چون با انحالل تش یالتی که زا د است    

 مواا م نظریات  خود را در قسمت اول و دویم  رض می نمایمک 
 حت نظرتاید قسمتی از تش یالت که در وزارت دارا ی به حال خود می ماند ب     

خاعف است اردیبهشت م 13مست یم دکتر اراده شود و چون دکتر با اع ای قانون 
و  دا کنعت د است که مراسالت را یش نفر امضبرای این ه در امور اقتصادی م

ار وری ک امور می داند زا د می شمارد دکتر  امضای  وزیر را که موجب تأخیر
ه بکه  را اداره می کند که روزگار ما از این هم سیاه تر شود و قسمتی هم
اره د ادوزارتخانه های دیگر منت ل می شود چون رن ها هم تحت نظارت او بای

 این بهتر نخواهد شدک شوند از 
 و صورتداز  و اما راجب به رن قسمتی که دوعت به  رز بازرگانی اداره کند     

 خارج نیست یا رزاد است و یا انحصارک
به  ور رزاد ملال  دوعت از خارج قند وارد کند و تّجار هم وارد کنند که  رض  -1

ارد چون ه دوعت می کنم این بازرگانی برای دوعت غیر از ضرر نتیجه ای ند
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تاجر خوبی نیست و نمی تواند با تّجار اهل حراه و صاحب کار رقابت کند ع ا 
 نتیجه کار دوعت ا   ضرر استک

 ی خواهدملال  قند را خود دوعت وارد کند و به هر قیمتی که م ب ور انحصار -2
 بفروشدک

ر سمت رخق جباوال  موقعی که بخواهد قرارداد خرید قند را امضاء کند به مو    
 ماده نهم قانون استخدام دکتر میلیسپو که از این قرار است:

 ی وزیرکتب هیچ نوع تعهد ماعی بوسیله یا به نام دوعت ایران بدون تصویب»    
 «دارا ی و ر یس کل دارا ی صورت نخواهد گراتک

است  شده« مار زخمی»ر یس کل دارا ی باید مواا ت کند چون در ح م      
ین جه اجت خواهد کرد که دوعت  نتواند قراردادی امضا کند و نتیب دری عجا

ردیبهشت ا 13خواهد شد که قند وارد نشود و دکتر به ریش کسانی که با قانون 
ده رسانی ینجامخاعفت کرده اند بخندد و بعد از این ه خود او کار ممل ت را به ا

توان دری ناه قایرانی ب است لابت کند که ایرانی نمی تواند خود را اداره نماید و
 دک مایناست که اشخاصی ملل دکتر که محتاج قیم اند باید ایران را اداره ن

 1321ربان  21قانون استخدام دکتر میلیسپو مور   8لانیا ه بر  بت ماده      
ی داره ماوعت ر یس کل ماعیه میتواند که در تش یالت بنگاه ها ی که با سرمایه د

 مال ااند این از روز اوعی که هر بنگاه تأسیس شود می توشوند نظر کند بنابر
 نظری که برای خرابی کارهای بنگاه الزم می داند بنمایدک 

و کسی در  هیچ س نباید راضی شود که دوعت کاری را ب ور بازرگانی اداره کند     

یچ هو  که نتیجه کار بنگاه مفید است یا مضر رن تفتیش ننماید و مردم ندانند
رت رتخانه ای برای تفتیش بیش از وزارت دارا ی صالحیت نداردک تجاوزا

 ه پیانحصاری کاری  نیست که بنگاه ضرر کند و جامعه به سوء اداره بنگا
ه د اداردر بقببردک هر بنگاه بازرگانی می تواند نر  را  وری باال ببرد که هر 

د گفتی سوشود و هر قدر در رن اختالس شود در حساب نفب و ضرر مبلغ هن
که  ر گراتر نظدقلمداد کند و خود را در جامعه سربلند نماید وعی این را هم باید 

جامعه از گران اروشی  بنگاه متضرر می شود و ضرر جامعه ضرر دوعت 
ا فتیش رین تاخواهد بود بنابراین در بنگاه های بازرگانی هم تفتیش الزم است و 

ت و ته اسرتس وزارت دارا ی قرار گرانمی توان برای این ه دکتر میلیسپو در 
 حسن نیت ندارد از رن وزارتخانه منتزع کردک

لی بر اردیبهشت نه تنها مفید نیست بل ه مش  13پس از اع ای قانون      
 ز تماممش الت می اازاید و موجب کشم ش ها ی می شود که مجلس باید ا

 تی الررنهم در صورو بین دوعت و دکتر ح م شود  وظایفی که دارد دست ب شد 
 می کند که دکتر َحـَ میت مجلس را قبول کندک

 

 جوزا 23اع ای قانون 
در دوره سیم ت نینیه که مردم از خزانه دار بلژی ی ش ایت می نمودند بو     

ای اش همه اکنون بودند و راتار دکتر را با راتار مرنارد خزانه دار که کوهی در 
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نفر وابسته سفارت دوعت تزاری برای  اب اء م ابل کاهی است می دیدند( چند 
خزانه دار می گفتند تا قانون تش یالت وزارت ماعیه از مجلس نگ رد و کسی 

هم ا مال نفو  « مرنارد»قا م م ام مرنارد نشود برداشتن او از کار صال  نیست 
می کرد و یش  ده ای از وکالی  مجلس را با خود مواات می نمود که قانون از 

 نگ رد و همیشه خزانه دار باشدکمجلس 
سید و لی ربه نظر ر یس دوعت وقت مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه( راه  ح    

د اع ا شود جوزا که مبنای  ملیات خزانه داری بلژی ی بو 23این بود که قانون 
لس ز مجو هی تی مرکب از سه نفر در ماعیه نظارت کنند تا قانون تش یالت ا

 بگ ردک
شمسی قانون از مجلس گ شت و ب ور خالصه از این  1293حوت  26     

 قرار است:
حت موجوده وزارت ماعیه از خزانه داری و غیره در ت تمام ادارات -1ماده      

 ریاست مست یم وزیر ماعیه باشدک 
نفری که دوعت  15نی مرکب از سه نفر از بین مجلس کمیسیو -2ماده      

  پیشنهاد کند انتخاب نمایدک
ور در کلیه  ایدات و مخارج دوعت نظارت داشته و کمیسیون مزب -3ماده      

 تفتیشات الزمه را در ادارات ماعیه به  مل روردک 
ه یش مرتبه صورتی از کلیه وجوهات ن دی خزانه کمیسیون هفت -4ماده      

 توس  وزیر ماعیه به مجلس ت دیم کندک 
 حوت تا یش ماه خواهد بودک  28 أموریت کمیسیون از روزم -5ماده      
یحه ه الدر اینجا الزم است   رض کنم چون دوعت نتوانست در مدت یش ما     

 مرتبه ن دوقانون تش یالت را پیشنهاد مجلس کند بعد از این ه مدت کار کمیسیو
ز رو 20شمسی مجلس مدت کار کمیسیون را تا  1294لور  30تجدید شد در 

ویب ا تصیالت از مجلس تمدید نمود که مجلس قانون ربعد از گ شتن قانون تش 
پس  دهد کند و دوعت هم ارصت داشته باشد که بر  بت قانون ادارات را تش یل

 از رن کمیسیون منحل شودک 
      

  ر  دکتر مصدق نسبت به اع ای اختیارات دکتر میلیسپو
ر دکتقانون مزبور نتیجه خوب داد کیست که بگوید یش خارجی رنهم      

 ا من عت؟! میلیسپو از چند نفر ایرانی نسبت به دارا ی این ممل ت دعسوزتر اس
دکتر می  به 1321 رحی تهیه نموده ام که اختیاراتی که قانون دهم ربان ماه 

نفر  5اع ا شوند و مجلس هی تی مرکب از  1322اردیبهشت  13دهد و قانون 
جلس را ی الیحه ای به مانتخاب کند که تا دوعت برای تش یالت وزارت دا

و  شود نیاورده و از تصویب مجلس نگ شته است متحداعمآل های رنگارنگ اجرا
که  یسپوچنانچه در اهم رن ها برای رن هی ت اش اعی روی دهد رقای دکتر میل

 ت که هی تفسیر کند و توضیحاتی قرارداد استخدام ایشان نسخ نشده رن ها را 
 ودک یب شظرف سه ماه الیحه دوعت در مجلس تصو نامبرده می خواهد بدهد تا در
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ظیم ا تنربدیهی است که دوعت می تواند هر  ور صال  می داند الیحه خود     
اره ا ادکند چنانچه نظر دوعت این باشد که برای امور اقتصادی وزارتخانه ی

یحه الدام خاصی تش یل دهد امور اقتصادی را از دارا ی مجزا کند و برای هر ک
مور اامل شی تنظیم کند والال یش الیحه برای وزارت دارا ی تنظیم کند که خاص

 یالتماعی و اقتصادی هر دو بشودک نظر من ا   این است که تا ت لیف تش 
تی هی  ومعلوم نشده بدون م اععه و دقت در وضعیت کنونی ت ییری داده نشود 

نان موجب ا میبه انتخاب مجلس امور وزارت دارا ی را تحت نظر بگیرد که 
 مردم شودک 

ه خود برا  در امور دارا ی هیچ بهتر از این نیست که دوعت ا تماد جامعه     
ه ن ها بول رپجلب کند زیرا مردم ماعیات می دهند و باید ا مینان حاصل کنند که 

ان مصرف جامعه می رسد بنابراین هر قدر جامعه به تش یالت دوعت ا مین
ی نفر ل تر است هر گاه گفته شود که یش هی ت پن حاصل کند اخ  ماعیات سه

 نجهتمورد ا تماد بین ا ضای مجلس و کارمندان دوعت پیدا نمی شود به ای
ی خود م یاقتامور دارا ی از دکتر نباید منتزع شود اقراری است که ما بر  دم ع
که  دارند تظارکنیم و معلوم نیست رقایانی که رتی به پیشنهاد من داده اند چه ان

 ایرانی خودش معادن نفت خود را استخراج کند!! 
ی رض م من به وظیفه یش ایرانی و این ه نماینده ملتم نظریات خود را     

ضی د  رکنمه شما هر چه وظیفه دارید  مل کنیدک دیگر غیر از قرا ت  ر  خو
ر   که  نمی کنم و از رقایان محترم که با ا ر من مواا ند درخواست می کنم

ا  که در چهار نسخه تهیه شده به امضای مواا ین برسانند و مخصوصمرا 
فت  ع نیاز استد ا می کنم همان ور که نسبت به پیشنهاد من راجب به ندادن امت

ته داش مل نمودند امروز هم از جنبه بی  رای خارج نشوند و در مجلس تشریف
 باشند تا کار تمام شود:

 

  ر  اع ای قانون اختیارات میلیسپو
 13ن و قانو 1321ربان ماه  21ه بر  بت قانون اختیاراتی ک -ماده اول     

 به  دکتر میلیسپو داده شده مل ی استک  1322اردیبهشت 
د که هد شبه نام هی ت نظارت دارا ی هی تی مرکب از پن  نفر تش یل خوا     

گر یفر دنفر رن را از بین شش نفری که دوعت پیشنهاد می کند و دو ن 3مجلس 
 اه ورا از بین ا ضای خود انتخاب می نمایدک مدت خدمت هی ت مزبور سه م

 ا راجبون روظایف رن این است که تمام نوشتجات وزیر دارا ی یا کفیل و یا معا
 به امور دارا ی و اقتصادی قبل از امضای رن ها تصدیت کندک 

دان ارمناز کهی ت نظارت دارا ی برای انجام وظایف خود می تواند هر یش     
 دوعت را به کمش خود د وت نمایدک

دید جست که مدت دو ماه الیحه ای برای تش یالت دوعت م لف ا -ماده دوم    
را ا اجدارا ی و اقتصادی تنظیم و به مجلس پیشنهاد و م ررات این قانون ر

 نمایدک 
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 36دکتر محمد مصدق
 

 حمله پیشه وری به دکتر مصدق
أویل تر و ز مانند سایر  ن ت های ایشان مورد تفسیاین ن ت دکتر مصدق نی    

و  درج جراید مخاعف و مواات قرار گرات و هر کدام نظریات خود را به نحوی
د ی شوممنتشر نمودند چون ن ل کلیه م اعب جراید مزبوره موجب ت ویل کالم 

 یمل ن ل ر  یع ا از درج کلیه رن ها خودداری و ا   مندرجات روزنامه رژیر را د
 نما یم:

ه دی ما 3مور  « رژیر»روزنامه  329پیشه وری در سرم اعه شماره     
 چنین می نویسد: 1323

  وت به اتحادد –در پیرامون خ ابه رقای دکتر مصدق 
ست بین ه سیاچنان ه من در گ شته دیده ام تردید ندارم که اگر اتحاد جماهیر شوروی از صحن

ر ای دکتاز خ ابه رق»ی رزاد هم تنفس دشوار استک اعمللی ما غا ب شود برای ما در هوا
 «مصدق

دید شه شرقای دکتر مصدق از این ه در میان ملیت ایران مبارزه و مناق     
ه و ب مشاهده می شود متأسف هستند و می ترسند دامنه این مناقشه به جدال
ه بوره قول خودشان به برادرکشی ب شدک بنابراین میل دارند سیاسیون این د

یروی ان پرزادیخواهان صدر مشرو یت تأسی کنند و از سیاست به تمام معنا ایر
 ن  ند خاین بنمایندک این نظریه کامال  صحیح استه اگر هر ایرانی بخواهد غیر ا

اشد و ود باسته هدف اشخاو با ایمان اعبته باید حفظ رزادی و است الل میهن خ
 ودکتع یب ش« سیاست کامال  ایرانی»این هدف روی 

در این هیچگونه جای بح) و ایران نیست و نمی تواند باشد وعی مناقشه و     
جدا ی که در جامعه پیدا شده پر بی اساس نمی باشدک مبارزینی که مشاهده می 
شوند همه روی منااب خصوصی و استفاده های رنی مادی بر ضد ی دیگر بر 

 لل پیدایش دسته بندی  نخواسته اندک ما دعمان می خواست رقای دکتر مصدق در
ها قدری تعمت می کردندک م لب به این سادگی هم نیست مناقشه و مباحله به 
این بزرگی روی منااب انفرادی چند روزنامه نویس پیش نمی ریده  لت های این 
را در خود جامعه باید جستجو کردک خود رقای دکتر مصدق بدون این ه قصد رنرا 

اخیر خود به ی ی از  لل بزرگ رن کشم ش شدید  داشته باشند در همین خ ابه
اشاره کرده اند؛ منتها در قسمت دیگر خ ابه رنرا اراموش کرده نتوانسته رشته 

وقتی »کالم را به نتیجه ملبت مربو  ب نندک رقای دکتر در همین خ ابه گفته اند: 
از تحت نظارت و تبعید رزاد شدم که دوعت شوروی در صحنه سیاست این 

رقای دکتر مصدق ریشه تمام مناقشات زیر این  بارت «ک ت دخاعت کردممل 
پیدایش سیاست شوروی نه تنها شما را از تحت نظارت شدید »ساده شما است 

مأمورین شهربانی نجات داد بل ه اکلریت ملت ایران بواس ه این سیاست جان 
اگر شما « گراته بیدار شد و وسیله پیدا کرد که در سیاست کشور مداخله نماید

                                                
 این طرح به امضای سی نفر از نمایندگان رسید ولی بقیه نمایندگان از امضای آن استنکاف نمودند.  - 36
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انتخاب بشوید ق عا  روی این پایه « وکیل اول»توانستید از  رف ساکنین پایتخت 
و این اساس بوده استه مردم بی غرض ایران درست م ابت   یده و سلی ه 

جماهیر شوروی از صحنه سیاست بین اعمللی غا ب  اگر اتحاد»شما معت د شده اند که 

   «س دشوار خواهد بودشود برای رن ها در هوای رزاد هم تنف

 
 

را قبله حاجت « شمال»برای این است  که مالحظه می ارما ید  ده بیشماری 
خود شناخته اند از  گفتن و نوشتن این هم  ار  ندارندک رقای دکتر مادام که شما 
خودتان می دانید سیاست اتحاد جماهیر شوروی نباشد زندگی برای اکلریت 

واهد بود برای چه به تمایلی که مردم نسبت به ایرانیان حرام و غیر مم ن خ
دوستی اتحاد جماهیر شوروی ابراز می کنند اظهار  دم ا تماد و بدبینی ارموده 
رنرا جار و جنجال می شماریدک نه رقای  دکتره مبارزه ای که ما بین  ناصر 
ارتجا ی و رزادی  لب در گراته است جار و جنجال بیهوده نیسته رنرا چند نفر 

راه نینداخته اند  ده ای می کوشند « اوتوپیست»یهن اروش و خا ن یا احمت م
تا بتوانند در هوای رزاد تنفس ب ننده برای این تنفس دوستی اتحاد جماهیر 
شوروی را مانند شما الزم دانسته از رن با کمال سربلندی جانبداری می کنندک 

کنند با پیدایش سیاست  ده دیگر مخاعف اینرا الزم دارنده این ها خیال می 
شوروی از رقا ی و م لت اععنانی و زورگو ی رن ها مم ن است جلوگیری بشودک 
برای این بر  لیه دسته اوعی که خودتان هم دانسته یا ندانسته ناچارید با رن ها 
باشید نبرد می کننده این یش پیش رمد  بیعی استه حد وس  نداردک شما نمی 

یجاد ب نید زیرا سیاسی که تابحال ب ور انحصاری در توانید یش سیاست لاعلی ا
کشور ما تسل  داشته است به شما اجازه نخواهد داد نفس ب شید و بتوانید از 
جای خود ت ان بخوریدک مجاهدین صدر مشرو یت هم غیر از این سیاستی 
نداشتنده رن ها نیز برای حفظ رزادی از سیاست خارجی استفاده کرده و با 

عتی که سیاست رن روزی با م اصد و ررزوهای رن ها جور می رمد مسا دت دو
بر دشمن داخلی و خارجی خود اا ت رمده اصول مشرو یت را روی کار روردندک 

وقتی »خود صریحا  ا تراف کرده ارمودید:  شما خودتان در ی ی از خ ابه های 
مروز هم ا« سفارت انگلیس قبله حاجت یا مسجد ایرانیان رزادیخواه بوده است

مم ن نیست بتوانید زیر این ح ی ت زده بگو ید ملت ایران و رزادیخواهان  صدر 
مشرو یت به تنها ی به استناد توانا ی داخلی خود بود که به استبداد غلبه کرده 
پرچم رزادی را به اهتزاز در روردندک رقای  دکتر دنیا پیش می رود و جامعه 

ت ها نیز مانند اشخاو و اشیاء ت ییر ماهیت ت ییر پیدا می کندک جمعیت هاه دوع
می دهنده تاکتیش و روش و سیاست ها هم ق عا  باید دا ما  در تحول و ت ییر 
باشندک پریروز سیاست دوعت تزاری روس مانب تنفس و رزادی ملت ایران بوده 
ع ا با کمش دوعت مشرو ه انگلیس مجاهدین صدر مشرو یت بر  لیه او مبارزه 

را نجات دادند امروز بنا به ا تراف صریح خودتان اگر سیاست دوعت کرده خود 
اتحاد جماهیر شوروی نباشد همه ماها از رزادی محروم خواهیم شدک بنابراین اگر 
رزادی خواهان امروز  رادار این سیاست نجات دهنده و رزادی بخش باشند چه 

ن ها در نظر شما از گناه  ظیمی مرت ب شده اند؟! چرا باید م ام رزادی خواهی ر
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م ام رزادی خواهان صدر مشرو یت پا ین تر باشد؟! ریا شما واقعا  معت د هستید 
که می توانید جلو این مناقشات را بگیرید؟ یعنی کاری ب نید که گرگ و گوسفند 
با هم زیر یش بام زندگی نمایند؟ رقای دکتر این کار بعید بنظر می رید امروز را با 

یت هم نمی شود م ایسه کردک در صدر مشرو یت زمام امور دوره صدر مشرو 
دست  ناصر  ضعیف تر و   ب مانده تر بود زمامداران کنونی ایران مردمان 
زرنگ و ناقال ی هستند با معلومات  صر مجهز شده انده منااب  ب اتی خود را 

ود بخوبی تشخیو داده از روی ن شه و برنامه متینی دارند از م ام و موقعیت خ
مدااعه می کنندک سیاست خارجی هم متأسفانه کامال  بی  رف نیسته شما به ما 
می ارما ید اسلحه خود را زمین گ اشته تسلیم بشویمه خودتان از همه بهتر می 
دانید که ما ب یر از قلم و زبان و اتحاد و یگانگی صاحب چیزی نیستیم همه چیز 

خورد می کننده پیش می روند و ممل ت دست رن هاستک می زننده می چاپبنده 
به ما می گویند حت ا تراض هم نداریده شتر دیدی ندیدیک باید گوشتان کره 
چشمتان کور و زبانتان الل باشدک نبینیده نشنوید و نگو ید تا ما هر چه دعمان 
بخواهد ب نیم و هر سیاستی با منااب خودمان جور می رید ب ار ببندیمک رقای 

ما تبلیغ می کنید ریا به ا ین وصف یش خیال محال و یش دکتره اتحادی که ش
بی پر و پایه ای نیست؟ کی و کجا دیده شده است مظلوم با ظاعمه « اوتوپی»

صاحب خانه با دزده ستمدیده با بیدادگره حاکم با  مح ومه غنی با ا یره راهزن 
نان بدهید ا   با مساار تواند اتحاد ب ندک از این اتحاد ریا می توانید به ما ا می

اقویا استفاده نخواهند کرد؟ بدین وسیله حل ه زنجیر اسارت و بردگی ما را 
مح م تر نخواهند نمود؟ رقای دکتر مصدق شما سر یش دوراهی بزرگ قرار 
گراته ایده راه سوم وجود ندارد یا باید با ملته با مردمه با توده و با رزادی 

ی که رزادی و است الل میهن ما را در بر خواهان باشید و بدون  تردید از سیاست
دارد پیروی ب نیده یا باید به مرتجعین و دشمنان رزادی و رن ها ی که برای 
گرداندن دوره زورگو ی مبارزه می کنند ملحت بشوید حد وس  و شر  و قید 
ام ان پ یر نیسته کوسه و ریش پهن هم نمی شودک ما قبول داریم که شما 

رااانه ای نداریده ما می دانیم که شما در دوره دی تاتوری زندگانی عوکس و اش
زحمت بسیار کشیده و محرومیت های اراوان دیده ایده ما ا مینان داریم که شما 
مرد باوجدان و پاک نیتی هستیده امالک خودتان را بال وض به اختیار 

گان را بیمارستان گ اشته اید و می کوشید ب ور انفرادی هم باشد زندگانی بیچار
گراف »تسهیل نمای دک با وجود این اراموش نفرما ید که  اعم بشریت بیشتر از 

که مزارع خود را میان ده انان ت سیم کرده بود در زندگانی « ع ون توعستوی
ساختن تنور شخصا  و  ت کرده و در بنای کلبه و حتی در روزمره رن ها دخاع

است که « ایلیچ اوعیانف عنین والدیمیر» مال  به رن ها کمش می کرد مدیون 
تعاعیم  اعی او در  اعم اساس رزادی و مساوات اجتما ی را  مال  بنا نهاده 
ی صد و چند میلیون زارع روس را از قید و بند اسارت و بردگی نجات بخشیده 

استه اگر رزادی نباشد است الل و « رزادی»استک رقای دکتره نجات ایران در 
زوال استه این را من و شما اقال  باید دانسته باشیمه میهن و همه مح وم به 

شما خیال می کنید اگر همین رزادی پوشاعی نبود می توانستید از تریبون مجلس 
دو کلمه حرف بزنید؟ من و شما و املال ما همه زنده بودیم که امتیاز دارسی را 
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و سالم و به رن ااتضا  رقای ت ی زاده به مجلس رورد و نمایندگان با احسنت 
صلوات رنرا تمدید نموده دو دستی ت دیم کمپانی نفت جنوب کردند!! رقای دکتر از 
اجتماع نترسیده از احزابی که روی پرنسیب و مرام تش یل شده اند بیم نداشته 
باشیده خودسری و م لت اععنانی و بند و بست زیر جلگی خ رناک استه 

ید بپا یده رشد ملی را اشخاو مردمان بی   یده و بی مسلش و بی هدف را با
منفرد نمی توانند به  اعمیان لابت ب ند امروز دنیا را سازمان ها و احزاب اداره 

مردم دنیا امروز می کنند اشخاو متزعزله بی هدف و مردد اسباب مسخره است 

به دو تیپ و دو دسته بزرگ ت سیم شده اند ما هم باید حساب کار خود را کرده دوستان 
ان خود را بشناسیمه روی منااب و مصاعح کشور خود به ی ی از رن ها ملحت و دشمن

ایرانی تنها بدون در نظر گراتن سیاست »شویم چاره دیگر نیستک هر کس می گوید: 

ک امیدوارم احمت است یا خا ن« بین اعمللی می تواند به هدف و ررمان ملی خود برسدک
اشند و در تحت تألیر حرف های رن رقای دکتر مصدق از هر دو این  ایفه دور ب

ها نروند و از ملت چیزها ی نخواهند که دادن رن ام ان پ یر  نیستک بجواب 
مندرجات رژیر تف یش مرام از سیاست گله از  بعضی م بو ات در شماره های 

  37بعد(
 «خاتمه م اعه پیشه وری»
 

 تجزیه و تحلیل در نظریات دکتر مصدق و پیشه وری
ت پیشه و نظریا 1323ر ر  28ظریات دکتر مصدق را که در ن ت چنان ه ن     

تحلیل  وروزنامه رژیر که از نظر خوانندگان گ شت تجزیه  229وری در شماره 
ان وانندگار خکنیم مابه االشتراک و مابه االاتراقی بین رن هاست که برای استحض

  زیز خالصه می کنیم:
 

 مابه االشتراک
تن گرا ری هر دو معت دند که ایرانی بدون در نظردکتر مصدق و پیشه و     

ز الال مسیاست بین اعمللی نمی تواند به هدف و ررمان ملی خود برسد و چند 
 کاای است که این م لب روشن شودک  14جریان سیاسی مجلس 

 ه ایرانو و سایر مستشاران رمری ایی با نظریات دوعت انگلیس بدکتر میلیسپ -1
 بخش با رن ها مخاعف بود چون  رز کار رن ها رضایت رمدند و دوعت شوروی

کلریت غم انبود و مردم ش ایت داشتند مخاعفت  ده ای از نمایندگان مجلس  لیر
 شد و رن ها از کار برکنار شدندک مؤلر واقب 

دوعت شوروی خواهان امتیاز نفت شمال بود و دوعت انگلیس با دادن این  -2
واس ه امتیاز دارسی خصوصا  تمدید رن با دادن امتیاز مخاعف بود و مردم هم ب

هر امتیاز جدیدی مواات نبودند تواات نظر بین نمایندگان مجلس باستلنای 

                                                
 نشده و بالجواب مانده است.   در این موضوع مطابق اطالعات ما بعداً چیزی منتشر - 37
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در مجلس تصویب « تحریم امتیاز نفت»نمایندگان حزب توده سبب شد که الیحه 
 شودک 

ا کمیسیون سه جانبی بکمیسیون قیمومت( که شر  رن بعد بدوعت شوروی  -3
 متنفر ز رنامد مخاعف بود و نام رن کاای است که هر شنونده ایرانی را خواهد ر

ؤلر لس مو با رن مخاعف کند این بود که مخاعفت  ده ای از نمایندگان در مج
داده  ل رنواقب شد و دوعت انگلیس و رمری ا از تع یب پیشنهادی که برای تش ی

 بودند صرف نظر نمودندک 
 

 مابه االاتراق
ز یش ار مصدق این است که رجال و احزاب سیاسی ممل ت با هیچنظر دکت     

فظ ن نند است الل و شخصیت خود را ح« هم اری مستمر»سیاست های خارجی 
و   ویتتنمایند و هر وقت ی ی از رن ها تظاهراتی به نفب ایران نمود رنرا 

قت یچورخری ه تسیاست لاعلی را که در نفب ایران نیست م لوب کنند به  بار
اضای را از نظر دور  ن نند و هر ی ی از سیاست ها که ت « موازنه منفی»

که  نامشروع نمود با کمش سیاست دیگر به او جواب منفی بدهند در صورتی
 دون درهر کس بگوید ایرانی تنها ب» پیشه وری این ور اظهار نظر می کند: 

ا د ید برسنظر گراتن سیاست بین اعمللی می تواند به هدف و ررمان ملی خو
ت دوع» و از بین سیاست های بین اعمللی و از نظر مرام« احمت است یا خا ن

ی ه  ملرا توصیه می کند و تاریخ قضاوت نمود که در ایران این روی« شوروی
ا رخاو نیست و جریان نفت بعد از مجلس چهارده لابت نمود که ُدَول قوی اش

 کت اء ایرانیان بماندادای سیاست خود می نمایند و ایران باید به ا
ل قبو دکتر مصدق می گفت از ی ی از وکالی دادگستری پرسیدم که مالک     

ود اگر کسی در اظهارات خ«ک ح انیت»د اوی نزد شما چیست اظهار نمود: 
یل را ن وکصادق است وکاعت او را می پ یرم و از او دااع می کنمک اظهارات ای

ماه  ر هروینده بر  بت قرارداد مبل ی دکه برای وکیل دیگری ن ل کردم گفت گ
ن دیگرا ان واالن اعسل نه می گیرد که ب ور استمرار از تمام د اوی او بر دیگر
 چه می ی هربر او دااع کند بنابراین باید ی ین داشته باشد که این موکل دا م

 «گوید صحیح ا ستک
کنند  می بداریپس رن هایی هم که ب ور استمرار از ی ی از سیاست ها جان     

ران ح ایباید ی ین داشته باشند که سیاست مزبور هیچوقت  ملی  برخالف مصاع
 ل مینمی کند و معلوم نیست که این ا مینان را رن ها به چه ترتیب تحصی

 نمایند!!
که این  است و رن ها ی« ب الن»مح وم به « تمایل مستمر»خالصه این ه      

ز اور را ن کشوات هم بشوند نمی توانند اوضاع ای ریت را اختیار کرده اند اگر م
سه مماع ی که تحت نفو  همسایه شماعی و جنوبی ماست بهتر کنند و م ای

 واوضاع مماع ت که تحت نفو  همسایه شماعی و جنوبی ماست بهتر کنند 
وی معن م ایسه اوضاع مماعش تحت نفو  و مستعمره با رن مماع ی که به قوای

ت اد نیسه زیز قبیل: سو یس و سو د و انالند و املال رن ها کخود مت ی هستند ا
 استک« قیاس مب اعفارق»
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د د خورنچه م کور شد مربو  به روش سیاسی هر دوعتی است که می خواه     
ت ا اسجرا در صف ُدَول مست ل قرار بدهد و سیادت خویش را حفظ کند و این 

 ردک نرام الل ممل ت را ادای مکه باید مرام را از سیاست تف یش نمود و است 
ا رامی اگر ممل ت توانست است الل خود را حفظ کند چه مانعی است که هر مر

ر حسب باید بهم که صال  و متناسب با وضعیات خود دید قبول کند والال مرام هم 
ن ردشام تضیات سیاست  وض شود و مردم نباید مرامی را قبول کنند که به د

ف تأس ورند که معده شان رنرا هضم ن ند و بسیار جاینخورد و غ ا ی را بخ
هم صل ماست که بعضی از جوانان پاکدامن و بی غرض و هم نخواستند به این ا

 توجه کنندک 
ریبا  د ت چنانچه م اععه ای در اوضاع و احوال  ب ات روشنف ر اعلی بشو     

است ز سیی ی ابه این نتیجه می رسد که گروهی از نظر مرام و م ام پیروی از 
است ز سیاها و گروه دیگر از نظر جاه و جالل و مخصوصا  ازدیاد لروت پیروی 

 ی از یکمش  ایرانی بدون»دیگر می کنند و شعار خود را این قرار داده اند که: 
 ان راو ملل این است که گلست« سیاست ها نمی تواند ح وق خود را حفظ کند

 هم نشنیده اند که می ارماید: ورق نزده و حتی این شعر شیخ اجل را
 «وع ن  اقبت گرگم تو بودی که از چنگال گرگم در ربودی »

کمش  ا مابو غاالند از این ه هر سیاستی که برای از بین بردن رقیب خود     
 خود کند م صودش تأمین است الل ما نیست بل ه می خواهد ما را تحت نفو 

 ی کنندمآهنگهبه جای این ه هر دو دسته ب شد و یا این که ما را استعمار کند و 
ه ا بحت خود و یو با صدای واحدی در مصاعح کشور ب وشند برای رسایش و را

می اه قدربه این قنا ت می کنند که بگویند هر کس در این  جهات اوق االشعار
دون ببرداشت کامیاب نشد و شاید بعضی نمی دانند که هیچیش از سیاست ها 

 ا ازد ما نمی تواند به م صود خود برسد پس وقتی که مکمش  ده ای از خو
ریم ار بکمش به رن ها احتراز کنیم و قوای خود را در مصاعح اجتماع خود ب 

 اعبته موا یت با ماستک
*** 

تحت  نوان  1325ششم بهمن ماه  865در شماره « رتش»روزنامه      
ب چرا حز» د: می نویس« اسرار سیاسی  تش یل ارقه دموکرات ر ربایجان»

 زارانهاین س واعی بود که « توده و مأمورین بیگانه ت ییر روش داده اند؟
سال  از خود می کرده است زیرا تا اواخر 1324ر ربایجانی از اوا ل سال 

 ات تنها هدف حزب توده دست  یااتن به پارعمان و نفو  در بین  ب 1323
 باره ناگهان ی 1323سال اهمیده و روشنف ر کشور بوده است وعی از اواخر 

 هدک ت ییر   یده داده و اصول حزبی را روی ان الب و اغتشاش قرار می د
برای درک این معما از چند نفر بازداشتی های دموکرات س واالتی کردم     

هیچ دام نتوانستند جواب صحیحی بدهند وعی وقتی در مراغه در زندان 
کردم چند دقی ه ای خیره شد بعدا  خصوصی ژنرال کبیری این س وال را از وی 

داترچه یادداشت خود را از  جیب در رورده دیدم در یش صفحه ای که مربو  به 
 1323ربان  7بود چنین نوشته بود: دکتر مصدق در جلسه  1325ربان  7

من با دادن هرگونه امتیاز از نظر اقتصادی و »مجلس شورای ملی چنین گفته 
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مسا ل سیاسی از اقتصادی مش ل است و این دو  سیاسی مخاعفم و چون تف یش
سیاست با هم بستگی تام دارد پس عزوم ندارد ما به شرکتی که تابب یش دوعت 
خارجی است و یا به یش دوعت امتیاز دهیم تا این ه در ممل ت ما احدا) این 

پس از « قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دوعت های دیگری تش یل دهند
شت اوق به مرحوم کبیری گفتم این جواب س وال من نیست گفت قرا ت یاددا

جواب س وال تو همین است زیرا وقتی که بیگانگان دیدند در ایران به رن ها نفت 
داده نمی شود و انتخابات مجلس هم بعد از  زیمت رن ها صورت خواهد گرات 

اریت برای این ه امتیاز نفت را  ملی کنند دست به کار است الل و خودمخت
با رن  14ر ربایجان زده شاید بدین وسیله تحصیل امتیاز نفت کنند و اگر مجلس 

اصرار  جیبی که داشت با روس ها کنار می رمد ر ربایجان به این روز و من به 
کُن  این زندان نمی ااتادم وقتی از او س وال کردم که یادداشت این قسمت از  

ود پس از قدری تف ر خواست مرا ن ت دکتر در داترچه شما روی چه نظری ب
 1325ر ر  23زده در صفحه روز  سرگرم کند چون اصرار کردم چند ورق

ربان را برای او  7یادداشت های « ا دام دکتر مصدق»چنین نوشته بود: موقب 
 می خوانمک 

م که ی کنپس از قرا ت یادداشت های کبیری سا تی در ا ر بودم وعی ش ر م    
 نگ ونکبیری با ادم و خا ن را در مدت کوتاهی معین کرد خدای ایران اجر خ

 کخواری ا دام شد وعی دکتر مصدق زنده است
  

 دکتر مصدق می گفت:
ی این ی هانظریات روزنامه رتش خادمین میهن را تسلی  نداد زیرا اداکار»    

 دام ری ادسته از مردم برای ا اعه زندگی نیست بل ه برای کیفیت رن است کبی
بین  مگر این ه بگو یم« االحتضاراشد من اعموت»خادمین محتضرند و  شد و

 «دادگاه نظامی و  زرا یل ارق است!
 

متن مراسله محرمانه دکتر مصدق به سفارت کبرای اتحاد 
 جماهیر شوروی

اکنون متن نامه رقای دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی که ما      
نا به ت اضا در اختیار نگارنده گ اشته اند در  یل درج از ایشان شنیده بودیم و ب

 و خیراعختام این اصل قرار می دهیم: 38می نما یم
 

 1323اسفند ماه  22
 جناب رقای ماکسیموف سفیر کبیر دوعت اتحاد جماهیر شوروی    
پی ام جنابعاعی توس  ی ی از همو نان به این جانب رسید و با این ه تاکنون      

ت جنابعاعی را ننموده ام از  عحاظ سمتی که در ایران دارید و احترام درک زیار

                                                
 این مراسله تاکنون منتشر نشده و می توان گفت جز طرفین کسی از مفاد آن آگاه نبوده است.  - 38
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دوعت متبوع شما اجازه می خواهم که بعد از  رض  مع رت از تأخیر  رض 
بوده است کتبا  توضیحاتی  39جواب که  لت رن کساعت و پیش رمدهای ایام اخیر

ییر به رن  رض کنم تا در ن ل قول تحریفی نشود و  رایض این جانب بدون ت 
 جانب برسدک

راجب به نفت شمال ایران که ابت ار پارعمانی این جانب موجب بدبینی و      
دعتنگی مأمورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیوی مس و اسناداتی به 

 رض کنم که به دالیل تاریخی  که استح اق رن را ندارم الزم استاین جانب داد 
تیازات داریم موکلین من اصوال  با هر گونه امتیازی که و تجربیات تلخی که از ام

راجب به منابب لروت ممل ت به داو لبان غیر ایرانی در قلمروی ایران داده شود 
که ب ور ناگهان دوعت برای  1323مرداد ماه  19خوش بین نیستند و در جلسه 

رمری ا ی س وال بعضی از نمایندگان راجب به م اکرات امتیاز نفت با شرکت های 
بنده »به مجلس رمد و ی ی از ا ضای اراکسیون حزب توده چنین اظهار نمود: 

و را ایم با دادن امتیازات به دوعت های خارجی ب ور کلی مخاعفیم همان ور که 
ملت ایران توانست راه رهن خود را احدا) کند ی ین دارم که با کمش مردم و 

« روت این ممل ت را استخراج کنیمسرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابب ل
چون این بیان م ابت ا ر من بود الزم دانستم در این باب م اععات  میت کنم و 
از روی مدارک نظریات خود را مستدال  در مجلس بیان نمایم بنابراین مش ول 
تهیه الیحه ای شدم برای این ه هر وقت پیشنهاد امتیاز شرکت های رمری ا ی در 

د از رن استفاده نمایم خوشبختانه ورود جناب رقای کااتارادزه مجلس م ر  شو
به تهران سبب شد که داو لبان رمری ا ی از پیشنهاد خود صرف نظر کنند و 
ارصتی بدست نیامد که نظریات خود را در موضوع معادن نفت ایران در م ام 

یشان و مخاعفت با شرکت های رمری ا ی بیان نمایم وقتی که مباحله بین جناب ا
کابینه سا د  لنی شد بسیار متأسف شدم از این ه به دوستی ایران و شوروی 
که برای ایرانیان  وضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر 
شوروی بر الر  رویه قابل ستایش ارتش سر  تحصیل کرده است ب اهد و چون 

د و ما را از مخا ره معت دم که اتحاد جماهیر شوروی حت بزرگی بر ما دار
حیاتی نجات داده است ملل نداشتم ترتیبی پیش رید که از امتیاز شوروی در 
مجلس  نوانی بشود و این جانب از نظر  مخاعفت نظریاتی اظهار نمایم این بود 

مجلس شورای  1323که برای جلوگیری از چنین حادله ای در جلسه هفتم ربان 
رای این ه راهی برای م اکره باز شود  رحی ملی ن ت خود را ایراد نمودم و ب

د اتخا  و خا رنشان نمودم که مخازن نفتی ما بدون این ه امتیازی داده شود مور
این جانب به این ترتیب ت لیف نمایندگی خود  استفاده صنایب شوروی واقب گردد

 را ادا کردم و از این حی) وجدانم ررام بود و از قبول م ام نخست وزیری که در
رن موقب با اکلریت قریب باتفاق به من ت لیف کردند امتناع نمودم و برای  دم 
قبول دالیلی داشتم که همان وقت ا الم نمودم اما قبول بفرما ید ر ایت دوستی 

                                                
در این کتاب  شرح « اعالم جرائم بر علیه تدین و سهیلی»اسفند است که در قسمت  15مقصود واقعه  - 39

 آن خواهد آمد. 
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ایران و شوروی و مالحظه این که مبادا با   اید صریحی که نسبت به مس له 
ار بحران کند در تصمیم من بی نفت اظهار کرده بودم رواب  بین دو کشور را دچ

الر نبوده استک در  ین حال از وقتی که کابینه وقت ساق  شد در این اندیشه 
بودم که کمش مؤلری در حل مساعمت رمیز اختالف کنم و ا الع داشتم که می 
خواهند قانونی از مجلس بگ رانند که هرگونه م اکره در موضوع نفت ایران تا 

موقوف و ممنوع باشد و تشخیو من این بود که  مدتی بعد از خاتمه جنگ
مبت رین این ا ر می خواهند باب م اکره را مسدود کنند؛ در قبال این زمینه 
بنظرم رسید از ی ی از نمایندگان مجلس که با محاال شوروی ارتبا  داشته 
نظریات نمایندگان دوعت شوروی را استفسار کنم که اگر برای معامله انحصاری 

ت حاضر باشند موقب م اکرات در برنامه دوعت پیشنهاد کنم و دوعت رن خرید نف
را جزو برنامه خود نماید و وقتی که پس از مراجعه به م امات شوروی ا مینان 
داد که شما ا    اعب محصول نفت ایران هستید و کیفیت تحصیل رن برای شما 

ر ر ماه سال  40تمارق نمی کند هنگام شور در برنامه کابینه بیات در جلسه هف
مجلس شورای ملی در ضمن ن ت  خود  رحی که در مجلس قابل قبول  1323

باشد و بتواند م صود مرا که مبتنی بر اا ار  مومی ایران است و نظریات شماه 
هر دو را تأمین کند تهیه نمودم که منابب معدنی نفت به دست ایرانی استخراج 

ای امتیاز را به هر یش از ُدَول و یا شود و از این رو ماده اول  ر  من ا  
شرکت های خارجی منب می کند و بر  بت ماده دویم دوعت می تواند با هر 
دوعتی که  اعب انحصار خرید نفت باشد و  رز استخراج رن داخل م اکره شود و 

منع د نماید و بسیار  ورای ملی قراردادی که م تضی باشدبا ا الع مجلس ش
ب رنجی که ممل ت را دچار تشن  کرده بود به این ترتیب  خوشوقت بودم که کار

تمام و به دوستی ایران و شوروی خدمتی توانستم ب نم وعی وقتی که دانستم 
مأمورین دوعت شوروی اهمیت  ر  مرا درک ن رده اند و از رنم نتوانستند 
 استفاده کنند و بل ه تظاهراتی در ا راف رن نمودند که قهرا  به م ام معنوی
اتحاد شوروی در ایران و بل ه در تمام شرق مم ن است ع مه بزند و موجب 

 مسرت سایر ُدَول بشود بسیار متأسف شدمک 
 

ت شما دوع جناب رقای سفیر! امیدوارم که نفرما ید من به م ام و موا یت     
 ایران صاعحپیش از خودتان  القمندم  القه من به  موا یت دوعت شما از  نظر م

ر هت که چنان ه در مجلس  لنا  اظهار داشتم گ شته شما لابت کرده اساست و 
 شده وقت دوعت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه

ست اانی کاست! تصدیت بفرما ید که قلوب ملت ایران از معادن نفت گران تر و 
 که در رن می توانید استخراج محبت نما یدک 

دیده ای که بعد از الش ال ایران ارتش و مأمورین شما اتخا  اگر رویه پسن    
نموده اند تع یب و قلوب مردم را بیش از پیش مسخر کنید و اریب اع ارت سخن 

                                                
آذر از تصویب  11مطرح شده و قانون تحریم امتیاز نفت در جلسه  23آذر  7برنامه دولت بیات در  - 40

 مجلس گذشته است.
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چینان را نخورید بین دوعتین هم اری و حسن تفاهمی ایجاد خواهد نمود که 
اتد و شما بازار کسانی که از سوء تفاهم می خواهند استفاده کنند از رواج می ا

که برای حت و  داعت شمشیر از نیام کشده اید و در ایران خود را  رادار حت 
نشان داده اید صال  نیست که غیر از این رویه دیگری اتخا  ارما ید و م م ن 

 باشید که با تع یب این رویه جامعه را شیفته خود خواهید کردک
 انم کهدنمی  را می کنم الزمجناب رقای سفیر! ککک من که به شما این  رایض     

تمام  در  همین در می توانم اظهار کنم که از کاریر سیاسی خود چیزی  رض کنم
ملی دوره زندگی مصلحت ایران را با هر چیز نتوانستم  وض کنم و هیچ  ا

ه کردم نتوانسته است مرا از صرا  مست یم منحرف کند از هر چیز صرف نظر ک
م و ایده س و تبعید شده و حتی مواجه با مرگ گردبا بیدادگری مبارزه کنم حب

ان را ایر تمام این مش ات به   اید راسخ من نتوانسته است خللی وارد کند من
ور دوست می دارم همان وری ه شما خاک اتحاد شوروی را دوست داریدک با

چ م هیابفرما ید که رنچه تاکنون در مجلس گفته ام و هر قدمی که برداشته 
اسی د سیایمان و  القه ای که به کشور خود دارم نداشته امک   ای محرکی جز

م ارده خود را مخصوصا  در قسمت سیاست خارجی ایران در مجلس  لنا  بیان ک
 ن بدهممیناو ت رار رن را در این جا زا د می دانم و ا   می خواهم به شما ا 

هر  ت وب من اسکه رنچه در زمینه   اید خود گفته ام ندای ایمان و صدای قل
دیش ن نزکس بخواهد در رویه من تألیر کند ا   با یش  ملی که به معت دات م

 باشد می تواند مرا شیفته خود سازدک 
نفت  رمولاو اما راجب به معرای شخصی که این جانب را از مواا ت شما با     

ه ک ه امم م ن ساخت و ی ی از ا ضای اراکسیون توده است چون به او قول داد
ود ام بنام او را نزد لاعلی ااشاء ن نم از معرای او به کسی که حامل پی 
ید هست خودداری کردم عی ن از خود شما نمی توانم پنهان کنم چون  رف قضیه
ان ارکنکو او به نام شما توضیحاتی به من داده استک بنابراین اگر ی ی از 

عرای مو را مراجعه کند اسفارت که رشنا به زبان اارسی یا ارانسه باشد به من 
 کرما یدابول قخواهم کرد و در خاتمه تمنا دارم که رن جناب احترامات اا  ه مرا 

 امضای دکتر محمد مصدق
 

 

 رسیدگی به اتهامات نمایندگان

نان ین ربدر مجلس چهارده دو دسته نماینده وجود داشت که تفاوت بارزی      
نار و برک و از اغراض و منااب مادی بود: یش دسته معدود نماینده ح ی ی مردم

یگر دسته قصدشان از قبول نمایندگی خدمت به کشور و تأمین رااه ملت بود و د
لی سهی که  ده شان بیشتر و با خرج زیاد و کمش ژاندارم و نظامی و مسا دت

ه ود بودیب خو تدین به این م ام رسیده بودند قبل از هر چیز در صدد انباشتن ج
 دسایس و حیل راه استفاده برای خود ایجاد می نمودندک و به اقسام 
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رن روزها بواس ه جنگ جهانی بین نر  دوعتی و بازار رزاد ببازار سیاه(    
اجناس انحصاری: قنده ش ره چایه قماشه نخه الستیش و غیره ها تفاوت 

و نمایندگان نفب  لب  41زیادی وجود داشت که گاهی از ده برابر تجاوز می کرد
توانستند از م ام نمایندگی سوء استفاده کنند و سود سرشاری ببرند و می 

چنانچه در راه وصول به م صود وزیر یا اشخاو دیگری مانب بودند به نام 
 مصاعح کشور!! موجبات س و ش را اراهم کنندک 

ااتضا   ملیات این دسته از نمایندگان در جراید هر روز منع س می شد و     
انزد خاو و  ام شده و کار به جا ی رسیده بود که در خود رسوا ی رنان زب

بوقوع پیوست و رن ها ی که اهل  42مجلس زد و خوردی بین دو تن از نمایندگان
استفاده نبودند خواستند از موقب استفاده و وسیله ای اراهم کنند که ا مال 

ه جلسخالف کاران روشن شود و رن ها تحت تع یب قرار بگیرند این بود که در 
 وسی  ر  قانونی زیر را برای انتخاب یش  رقای  1323بیست و هفتم دی ماه 

کمیسیون پن  نفری که به اتهامات نمایندگان رسیدگی کنند به مجلس ت دیم و 
 (1733ه و 1350چنین اظهار نمود بن ل از م اکرات  مجلسه شماره 

  ر  رقای  وسی
ه  اردگاول جزء دستور مجلس  بنده پیشنهاد کردم که این  ر  در درجه     

ز  اشود اجازه بدهید که این  ر  را بخوانم بعد رتی گراته شود ببعضی 
 انعی ندارد بخوانید(م -نمایندگان

 ب ر   وسی بوسیله رقای  وسی به شر   یل قرا ت شد(
 ریاست مجلس شورای ملی!

این  رید به مناسبت شایعات و انتشاراتی که چندی است در جرا د بعمل می    
 کپیشنهاد را ت دیم و با قید دو اوریت تصویب رنرا درخواست می کنیم

نظر به این ه شایعاتی دا ر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس  -تصمیم
شورای ملی در برخی از معامالت راجب به کاالهای انحصاری و اقدام برای 

خود به منظور تحصیل اجازه ورود پاره ای اجناس و سوء استفاده از م ام 
انتفاع مادی در جراید انتشار می یابد و نظر به عزوم تح ی ات در ا راف شایعات 
و اتخا  تصمیم شایسته نسبت به کسانی که در صورت لبوت شایعات مزبور 
مس ول و مستحت تع یب خواهند بود از این روی مجلس شورای ملی  بت اصل 

نمایندگان به انتخاب مجلس  متمم قانون اساسی  کمیسیونی از پن  نفر 33

                                                
قیمت یک کیلو قند به نرخ دولت بیست ریال و به قیمت بازار آزاد صد و پنجاه ریال بهای یک حلقه  - 41

ر قماش و سای هزار ریال و به نرخ بازار آزاد سی هزار ریال و همینطور 3الستیک اتومبیل سواری 

 اجناس انحصاری

مرحوم حسن مرآت اسفندیاری )مرآت السلطنه( نماینده سیرجان کرمان که از اشخاص صالح مجلس  - 42
 زرگانی وزارت باو که مقدار زیادی بقچه نخ به نرخ دولتی از « بندر عباس»بود به گله داری نماینده 

 ورد و زد راض کلس شدیداً اعتپیشه و هنر دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته بود در سرسرای مج

 خوردی بین آنان بوقوع پیوست که  منجر به مجروح شدن مرحوم اسفندیاری گردید.
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تش یل و مأمور می کند که تح ی ات جامعه اال راای بعمل رورده و گزارش الزم 
را از تاریخ اتخا   تصمیم در ظرف یش ماه به مجلس شورای ملی ت دیم نمایدک 
دوعت م لف است کلیه اسناد و ا ال ات و وسا ل تح یت را در اختیار کمیسیون 

 -ایروزربادی -مهندس اریور -دوعت ربادی -شریعت زاده -انبگ اردک ارمانفرما ی
 -صادقی -یمین اسفندیاری -اس ندری -ایرج اس ندری - وسی -ااخجی -هاشمی

 -مؤید لابتی -رشتیانی -ریگی -دکتر معظمی -تیموری -مظفرزاده -ل ه االسالمی
دکتر  -جمال امامی -امینی - زت هللا بیات -مررت اسفندیاری -صدریه -تیمورتاش
 دکتر مصدق -رضا ح مت -مجتهدی

 
 توضیحات رقای  وسی درباره عزوم تصویب  ر 

جب به د رارقای دکتر مصدق مخصوصا  دو امضاء ارموده اند اجازه می ارما ی   
ست ار اهمین موضوع دو سه کلمه  رض کنمک اعبته بر بنده و هر شنونده ناگو

د ته شوکه  گفته شود یا نوشخیلی هم ناگوار است بل ه بدترین احش ها است 
در  که نماینده مجلسه وکیل ملت رن کسی که مد ی است ملته جامعه  کشور

 باشده اشتهسایه اراده و  مل باید به راه راست هدایت شود خود رعودگی ها ی د
وش دبه  رن کسی که بزرگترین و سنگین ترین بار مس وعیت وکاعت را می خواهد

 ی باشد ور ید از هر رعودگی مبرا باشد یعنی ا ماعشخود بگیرد در درجه اول با
ر  وی سکه هیچ نسبتی به او نچسبد  بیبی که باشد خودش زردروی/ از او دار

اوت رو ی مجویک صدق گفتار و ُحسن کردارش را جامعه ملت ااراد کشور قض
 سعادت ور وکنند و  مال  بفهماند که یگانه جاده مست یم برای تأمین سعادت کش

میز رعودگی ت ست  اول دامن خودش را از  هر نوعل منحصرا  صحت  مل اموک
ر و مؤل ونگاهدارد تا بتواند سرمشت دیگران باشد و نصایح و اقداماتش مفید 

نین قابل قبول باشدک چ ور مم ن است و شایسته است به نماینده ای یش چ
 نده درک باشندنسبتی داده شود که خود او و دیگران و حتی موکلینش سراا نده ب

ی به نفر پیروی از  منویات هم اران محترم   یده دارم اگر خدای نخواسته یش
ت ه دسنام نمایندگی وجود داشته باشد که مستوجب نسبت زشتی بشود باید هم

دنیا  ل یشبه دست هم داده از پله های بلند مجلس سرنگونش کنند به همین دالی
ار ز این خواب سنگین سهمگین بیدمشعوف هستم که موقب خوبی بدست رمد ا

ن هتریشدیم و بخود رمدیم که برای ربروی مجلس و کشور چاره بیندیشیم و ب
روع شچاره تصویب اوری همین  ر  است و باید اصالحات ح ی ی از همین جا 
یش دم بشودک بنده که یش نفر از امضاء کنندگان این  ر  هستم به امضاء خو

 ری و مخصوصا  برای این ه بیشتر است الل ااز قیمت جانم ارزش می دهم 
ه هیچ و ب خودم را حفظ کنم با این اراده از  ضویت اراکسیون میهن هم برکنار

روی ا پیرارد و اجتماع و حزب و دسته ای انتساب ندارمک هر ا ر و  مل خوبی 
بارزه مز و می کنم و از رنچه مخاعف سلی ه و   یده ام تشخیو دادم جدا  احترا

 هم کردکخوا
 

 250صفحه  2رجوع شود به پاورقی شماره 
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ام نبه  در اینجا به خودم حت می دهم و از مجلس شورای ملی اجازه می خواهم
ته ه شایسنم کقدمت هم اری که با رقایان ارباب جراید دارم از بعضی رن ها گله ک

با  وحا  نیست به هر مسمو ی ا تنا کنند اگر ا الع مست یمی بدست رورند صری
صل ست اهمان شجا تی که در خور م ام بلند روزنامه نگاری و هدایت اا ار ا
سره  ه یش مل را با نام و نشان و معرای شخو بنویسند و تن ید کنند نه این 

 خاعفمنمایندگان و مجلس را ب یر رنچه هستند بباد ا تراض بگیرنده رنچه 
تن گرا ردن رب و ماهیصراحت عهجه باشد دعیل این است که  رادار گل رعود ک

رض  خواهند بودک ن ته دیگری را هم که دیروز در حضور جمعی از رقایان 
ارای دعا  کردم در این جا ت رار می کنم اعبته هر مرد پاک و درست کرداری  ب
ها  خانهشهامت است از رقای بیات نخست وزیر انتظار دارم از وزراء و وزارت

 شخاصیااین  رف چه  ملیاتی راجب به چه تح یت  میت بفرمایند از چندی به 
د تا مایندر رنجاها انجام شده و تشریف بیاورند پشت تریبون صاف و صریح بفر

 اشدکح ایت زودتر و بهتر روشن شود و کمش بزرگی در کار این  ر  کرده ب
 خرج   یده بنده این است هر کس و هر دوعت و هر وزیری این ور شهامت به

ز ابانی ت دیر است و باید مجلس شورای ملی همه قسم پشتیداد قابل ستایش و 
شدهه  ر  وضاو باقی بماند معلوم است وزی ب ند و این نام نیش تا ابد برای او

ب لی  شده دوعت ت ییر کرده وعی سوابت و اعل و انفعال ها ی که در وزارتخانه
می  تد امحو نشده و بخوبی رش ار استک  رض این ت کر را هم الزم دیدم و اس

ید ه باکنم به دو اوریت این  ر  اوری رتی گراته شود و ااراد کمیسیونی ک
 دک معین شوند انتخاب بشوند و از همین امروز مش ول انجام وظیفه بشون

ر دضیح پس از مختصر م اکرات دیگر نماینده اول تهران نیز به  نوان تو   
 ش ازبرای کمش هر ی پیشنهاد خود راجب به این ه کمیسیون رسیدگی بتواند

حه ز صفکارمندان دوعت را که بخواهد د وت نماید بیانات  یل را نمود که ا
 همان شماره ن ل می شود: 1747
 نهاد رقای دکتر مصدق:پیش -ر یس

ر ود هخپیشنهاد می کنم که اضااه شود ا ضاء کمیسیون می توانند برای کمش 
 یش از کارمندان دوعت را د وت  نمایندک 

 رقای دکتر مصدق -ر یس
 هم  رض کنم که تا مجلس درست  نشود دوعت درستبنده می خوا -دکتر مصدق

زیر ونمی شود و هیچ مم ن نیست برای  این ه خود بنده در دوره چهاردهم 
ز محل رم اماعیه بودم ی ی از مأمورین ماعیه که بنده حاال نمی خواهم اسم بب

 تومان ملش خریدک مأموریت خودش از صندوق دوعت پانزده هزار
 اال هم سر کار است رقای دکتر؟ح -حا قی

کردند  زه بدهید  رض کنم بعد که حساب این را رسیدگیککک رقا اجا -دکتر مصدق
تم که د گفقریب نود هزار تومان باقی روردک به کمیسیون محاسباتی که رنجا بو

 ی وس حساب این شخو را  وری بررورد کنند که ما بتوانیم بگیریم و جمعا  
 هشت هزار تومان بده ار شدک 

بنده برای این ه بتوانم تع یب ب نم یش سلب مصونیتی از  مجلس  دوره      
رقایان تصدیت می کنند که وضعیت و اخالق امروز ما از دوره چهاردهم خواستم 
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بصحیح است(  در دوره چهاردهم ت نینیه وقتی  چهاردهم بدتر شده و بهتر  نشده
مصونیت رن وکیل را از مجلس درخواست کردم برخاستند گفتند که بنده سلب 

رقای وزیر ماعیه شما یش ظرف از عجن پر کرده اید و می خواهید سر وکال 
بپاشید؟ بنده گفتم که وزارت و کار را قبول نمی کنم و همان شد که دوعت استعفا 

وقتی  پس اول باید مجلس اصال  شود مجلس شورای ملیکرد و رن کابینه راتک 

اصال  شد دوعت خوب می رورد مجلس بد که نمی تواند دوعت خوب بیاوردک شما هر 
کس را که  بیاورید وقتی که مجلس بد باشد پانزده روز که سر کار بود با رتی  دم 
ا تماد از بین خواهد رات باید یش کاری ب نیم که  مجلس شورای  ملی خوب بشود 

ک این وقت ممل ت قرین سعادت خواهد شد وقتی که مجلس شورای ملی خوب شد رن
نظر بنده است و بعد می خواهم  رض کنم که این ش ارچی ها ی که می روند 
ش ار اگر ش ار دم تیرشان رمد و زدند که زدند اگر نزدند ش ار قایم می شودک 
اگر امروز این کمیسیون را انتخاب  ن نند هیچ کار نخواهد شده بنده برای این ه 

 کر باشند ده نفر از رقایان نمایندگان را همین ور نوشتم حاال این را هم رقایان مت
 رض می کنم که این کمیسیون پن  نفری را انتخاب بفرما ید و خیلی هم در 

بعد مم ن نخواهد شد وقتی که پیشنهاد اصرار نفرما ید که این ار تمام شود والال 
ی خودش دید به مجلس هی ت انتخاب شد اگر در ضمن کار نواقصی برا این 

پیشنهاد می کند تا راب شودک اشخاصی را که بنده پیشنهاد کردم  بارتند از 
شهاب  -ایرج اس ندری -دکتر معظمی -مهندس اریور -رقایان: امیر تیمور

این ده نفر را بنده  -هاشمی -صادقی - وسی -امامی -مظفر زاده -اردوسی
ام صال  می دانید انتخاب ب نید تا ما نوشته ام پنچ نفر از این ده نفر را هر کد

بگو یم مجلس چهاردهم خواست خودش را اصال  ب ند و اگر موات نشود 
 ت صیر مجلس نباشدک

 قا راجب به پیشنهادتان چیزی نفرمودید؟ر -ی ی از نمایندگان
هی ت  هاد خودم هم خواستم  رض  ب نم بنده قا لم کهبلی در پیشن -دکتر مصدق

قتی ان دوعت را که می خواهد به کمش خودش د وت ب ند وهر یش از کارمند
 که توانسته بنظر بنده موات می شودک

 یشنهاد مجددا  خوانده شودپ -ی ی از  نمایندگان
 بپیشنهاد رقای دکتر مصدق بشر   یل قرا ت شد(

نفری را تصویب و   43به هر حال مجلس چهارده تش یل کمیسیون پن     
ر را ا الم نمود وعی کمیسیون نخواست و یا نتوانست کمیسیون نیز شروع به کا

حتی گزارش ی ی دو ا ره از اتهامات را که رسیدگی کرده بود به مجلس ت دیم 
کند و یا الاقل ی ی از ا ضای کمیسیون رنرا به  رض اا ار  مومی بگ ارد 

 اینش  ین تصمیم قانونی مجلس راجب به کمیسیون پن  نفری:
 

                                                
اعضای کمیسیون پنج نفری که در طی دو جلسه با رأی مخفی انتخاب شدند عبارت بودند از: سردار  - 43

 ملک مدنی  -هاشمی -بودین -خبر فرهمندم -فاخر حکمت
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 به تش یل کمیسیون پن  نفریتصمیم قانونی راجب 

 ندی دهبرای تح یت و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان م
ورای لس شنظر به ا ین ه شایعاتی دا ر به مداخله بعضی از نمایندگان مج    

 اجازه حصیلملی در برخی از معامالت راجب به کاالهای انحصاری و اقدام برای ت
 ادی دراع مرهه سوء استفاده از م ام خود به منظور انتفورود پاره اجناس و غی
 جراید انتشار می یابدک 

بت به ه نسو نظر به عزوم تح ی ات در ا راف شایعات و اتخا  تصمیم شایست    
 کبود کسانی که در صورت لبوت شایعات مزبور مس ول و مستحت تع یب خواهند

نفر  5 اساسی کمیسیونی از از متمم قانون 33مجلس شورای ملی  بت اصل     
 امعهجاز نمایندنگان به انتخاب مجلس تش یل و مأمور می کند که تح ی ات 

ف یش ر ظرداال راای بعمل رورده و گزارش الزم را از تاریخ اتخا  این تصمیم 
ات ا ال  دوعت م لف است کلیه اسناد وبه مجلس شورای ملی ت دیم نمایدک ماه 

 یار کمیسیون بگ اردک و وسایل تح یت را در اخت
بنی منحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که ممورد اتهام  -تبصره

 بر سوء استفاده مادی است رسیدگی شودک 
 ویست بتصمیم قانونی باال در جلسه بیست و هفتم دی ماه ی هزار و سیصد و 

 سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده استک
 
 

 است الل ماعی دانشگاه

 
ود و بگاه از کارهای خوبی که مجلس چهارده نمود تأیید است الل ماعی دانش   

وق اگاه این  مل که بنا به پیشنهاد دکتر مصدق صورت گرات برای توسعه دانش
 اععاده ضرورت داشتک 

است الل ماعی دانشگاه  44قانون تأسیس دانشگاه 7توضیح رن ه  بت ماده     
قرار نگراته بود و به این جهت اوعیاء دانشگاه  پیش بینی شده وعی مورد اجرا

برای تهیه احتیاجات خود مخصوصا  احتیاجات  لمی و انی که اکلر جنبه اوری 
و سریب دارد گراتار مش الت ناشیه از تشریفات و م ررات اداری می شدند و 
کمتر موات به تحصیل احتیاجات خود می گردیدند و مأمورین وزارت دارا ی 

دم رشنا ی کامل به امور  لمی و انی غاعبا  اشیاء ضروری دانشگاه را بواس ه  
غیر الزم تشخیو می دادند و از تهیه و خرید رن ها جلوگیری و یا دچار پیچ و 
خم های تشریفات اداری می نمودند که بر ارض مواا ت چون به موقب بدست 

                                                
دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد و »تأسیس دانشگاه بدین قرار است:  ماده هفت قانون - 44

 ئولیتنمایندگی آن به  عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مس

 «مستقیم وزیر معارف خواهد بود.
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موارد مختلفه  نمی رمد مورد استفاده نمی شدک به همین جهت دکتر مصدق که در
 القه خود را به دانشگاه یعنی مهد تربیت جوانان کشور نشان داده در جلسه 

هنگام  ر  گزارش کمیسیون بودجه راجب به متمم قانون سه  1323سوم بهمن 
دوازدهم تبصره  یل را پیشنهاد نمود و توضیحاتی داد که از مجله م اکرات 

 ن ل می شود: 1323ماه  مور  سوم بهمن 1815صفحه  1253مجلس شماره 
 یشنهاد رقای دکتر مصدق قرا ت می شود:پ -ر یس

 ز است کلیه هزینه های  لمی و انی مربو  بهدانشگاه مجا -تبصره چهارم
دانشگاه ها را در حدود ا تبارات مصوب مجلس شورای ملی  بت مصوب 

ت شد داشورای دانشگاه که اختیار جر  و تعدیل در مواد مربو  را نیز خواه
 ردک مست یما  انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارا ی ارسال دا

 
 رقای دکتر مصدق -ر یس

ی در بودجه وزارت ارهنگ هست که مربو  به یش ا تبارات -دکتر مصدق
وده بومی دانشگاه است در این چند سال این ا تبارات تابب قانون محاسبات  م

رت وزا یاجاتی بوده است دانشگاه بهاست یعنی هر وقت برای دانشگاه یش احت
ن ه ایدارا ی پیشنهاد می کرده است و یش اشخاصی که هیچ صالحیت رسیدگی ب

ر ست دااحتیاجات نداشته اند رسیدگی می کرده اند و اش اعی ایجاد می شده 
 ست وصورتی ه تشخیو تهیه بعضی عوازم دانشگاه از صالحیت خود دانشگاه ا

 ساسا  ها ی کرده انده یش چیزها ی گفته اند که ادر این سنوات یش دخاعت 
ست ته اموضوع دانشگاه از بین راته استک ارض بفرما ید دانشگاه کتاب خواس

 یلی بدا  خمأمور وزارت دارا ی گفته است دانشگاه کتاب الزم ندارد این ح ی ت
ر رج داست که یش ا تباراتی برای دانشگاه باشد و یش دستگاهی با این مخا

د ه دارممل ت تأسیس بشود وعی به  لت یش اش االتی احتیاجی که دانشگااین 
اید بگاه تهیه نشود و ا تباری هم که دارد صراه جو ی بشود در صورتی ه دانش

ک کند است الل داشته باشد و باید خودش بتواند وسا ل کار خودش را اراهم
اه هم این س دانشگقانون تأسی 7دانشگاه در همه جا است الل ماعی دارد و ماده 

ستک اشده مس له را تأیید می کند وعی متأسفانه در این ممل ت تاکنون اجرا ن
ند که ی مامدانشگاهی که نتواند وسا ل کارش را اراهم کند ملل یش نویسنده ای 
 ر خودشد کانوشت اازار نداشته باشد باید وسا لی در دست داشته باشد که بتوان

نم ا می کستد دارد استفاده کندک این است که بنده ا را ب ند و از ا تباراتی که
د که ماینرقای وزیر دارا ی و رقای مخبرکمیسیون با این پیشنهاد مواا ت بفر
 ند و ند بدانشگاه از این ا تبارات خودش بتواند هر کاری را که م تضی می دا
ای رس شوحساب این مخارج را به وزارت دارا ی رد کندک اگر بنا باشد که مجل

اصی ملی به دانشگاهی که مرکب از  هیجده نفر استاد است و مرکب از اشخ
 مل تماست که مربی رجال این ممل ت هستنده از اشخاصی که وزنه امید این 

ز یدی  ا امهستند ا تماد ن ند و به یش مفتش وزارت دارا ی ا تماد کند ح ی تا  
نده بنخواهد شد و  این دانشگاه نمی شود داشت و هیچوقت کارهای رن درست

د تا ب شواستد ا می کنم رقایان مواا ت بفرمایند که این پیشنهاد بنده تصوی
 انشاءهللا دانشگاه بتواند رن وظایفی را که دارد انجام بدهدک 
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ا را ت نبعد از این ن ت با وجود مخاعفت بعضی از نمایندگان دوعت پیشنهاد 
 شدک ورت رن مسلم بود تأییدکه ضر« است الل ماعی دانشگاه»قبول نمود و 

 
 

 بازداشت شدگان سیاسی در زندان متف ین

 وقیفتی ی از مسا ل مهمی که مجلس چهارده با رن مواجه گردید موضوع     
 امات مبنا به درخواست  14 ده ای از همو نان بود که قبل از تش یل مجلس 

 نظامی و سیاسی متف ین انجام شده بودک
 کلر رناردم ماعبا  از مستخدمین  لی م ام دوعت بودند و بازداشت شدگان که غ   

 بدر زمان 1322ها را به درستی و خدمتگ اری می شناختند از شهریور 
 چون ح ومت سهیلی( بدون  کر  لت به بازداشتگاه متف ین ارستاده شدند و
ت  اماماقدام مؤلری از  رف کابینه سهیلی و بعد کابینه سا د بعمل نیامد 

ت ازداشبدر رزاد نمودند رنان مسامحه می نمودند و بدون این ه  لت متف ین 
شته اهداگفته شود رن ها را بالت لیف در بازداشتگاه های اراک یا تهران نگ

 بودندک
سه نفر از بازداشت شدگان که از  ول بازداشت و  1322در اواس  سال     

به مجلس شورای ملی پریشان حاعی متأ ی گردیده بودند از زندان ارار کرده و 
پناهنده شدند که مجلس تحصن رنان را صال  ندانست و رن ها مجددا  خود را به 

این  مل مردم را بیش از پیش به وضب ناگوار  45م امات متف ین معرای نمودند
زندانیان سیاسی متوجه ساخت و چون محی  مجلس برای بح) در این مورد 

موقب استفاده نمود و به  نوان س وال از رماده شده بود نماینده اول تهران از 
ن ت خود را ایراد نمود و  مل  1323بهمن  12وزیر خارجه در جلسه مور  

متف ین را که بر خالف قرارداد و  هدنامه ایمابین بود و حت حاکمیت ایران را 
ن ض می نمود ت بیح و دوعت را موظف نمود که نسبت به استخالو زندانیان 

زد م امات متف ین بنمایک اینش متن ن ت دکتر مصدق و جواب اقدامات مؤلری ن
تهران برای ا الع  ارجه و توضیحات مجدد نماینده اولرقای انتظار وزیر خ

بیست و ی م  1896صفحه  1357خوانندگان محترم از م اکرات مجلس شماره 
 ن ل می شود: 1323بهمن ماه 

 

 بیانات دکتر مصدق راجب به زندانیان سیاسی
ببعد بازداشت و تسلیم  1322راجب به جمعی از همو نان که از شهریور     

م امات نظامی متف ین شده اند و  ده ای از رن ها را هم نظامیان انگلیس 
مست یما  دستگیر کرده بودنده اینجانب از زمانی که به نمایندگی مجلس انتخاب و 

دانم که باید به دخیل در سیاست ممل ت شده ام ت لیف خود را دانسته و می 

                                                
 الرودیاین سه نفر عبارت بودند از: آقایان غالمرضا یحیائی و سروان متینی و نوراهلل  - 45
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اقتضاء مس وعیتی که در پیشگاه ملت و اا ار  مومی دارم اقدام م تضی در 
جبران این پیش رمد اسف انگیز که مناای حت حاکمیت ایران است بعمل رورم ع ا 
قبل از تش یل مجلس نظر م امات مربو ه را به عزوم خاتمه دادن به این جریان 

هم در نظر گراته شد که متأسفانه با  دم ناگوار جلب کرده و راه حل مؤلری 
ابراز حسن نیت از  رف نخست وزیر وقت   یم ماندک بعد از تش یل مجلس هم 
اقدامات خود را تع یب کرده منجمله از رقای سا د خواستم رونوشتی از پرت لی 
که مدرک این بازداشت های غیر قانونی است بدهند تا بتوانم ا تراضات خود را 

ین سندی که خالف  حت حاکمیت و است الل ممل ت تنظیم شده بگویمک در مورد ا
ایشان از دادن رونوشت امتناع کرده ا   حاضر بودند در صورتی ه  هد نمایم 
رنرا با قید محرمانه بگیرم ارا ه بدهند و من چنین تعهدی نمی توانستم ب نم در 

ار نتیجه اقدامات  ین حال مأمورین صالحیت دار این جانب را به س وت و انتظ
وزارت امور خارجه تشویت و مرا از احتمال سوء تألیر ن ت در م اکرات و 
تعویت استخالو بازداشت شدگان برح ر می نمودند به این عحاظ  لیرغم تألرات 
با نی و بر خالف میل قلبی دم ارو بسته و منتظر نتیجه اقدام دوعت بودم تا 

ن و تحصن رن ها در مجلس پیش رمدک این ه ارار سه نفر از بازداشت شدگا
اظهار رنان این بود که  ول بازداشت غیر قانونی و بالت لیفی و پریشانی  ا له 
بازداشت شدگان و نبودن اریاد رس رن ها را ناچار کرده است که به نمایندگان 

 1319ملت پناه رورده داد خواهی ب نند!! بخا رم رسید وقتی که در سال 
برای بازداشت من رمدند چون امر دوعت را م اع می دانم  مأمورین شهربانی

اورا  تم ین کردم و انتظار داشتم که اگر گزارش های خالف واقعی بر  لیه من 
داده شده رسیدگی و روشن شود وعی بعد از توقف چند روز در زندان مرکزی که 

دم معلوم شد اصال  رسیدگی در کار  نیست و م صودشان رزار من است  اصی ش
و روزی که می خواستند مرا به زندان بیرجند ببرند م اومت کردم و در ا اق 
ر یس زندان با اشاره به   س شاه سابت این شعر را خواندم: ای زبر دست 

 زیر دست رزار/ گرم تا کی بماند این بازارک
باری وقتی که نتیجه پناه روردن این چند نفر به مجلس این شد که مأمورین 

را با استعمال قو  نظامی به بازداشتگاه برگردانند بدون این ه به  دوعت رنان
دادخواهی رنان توجهی بشود بی اندازه متألر شدم و تشخیو دادم که س وت 
بیش از این جایز نیست و خیانت است چه نظر من این بود که از اخالل به 

بر الر بی م اکرات بین دوعت و م امات متف ین احتراز کنم اما اگر بنا باشد 
 القگی یا بی کفایتی دوعت یش وضعیت ناهنجاری که با هیچیش از موازین 
ح وق بین اعملل وات نمی کند و بر الر  القه نخست وزیری به م ام خود بر 
دوعت تحمیل شده ادامه پیدا کند و ما ساکت بنشینیم و تماشا کنیم که هر چند ماه 

اعحا   ا له بازداشت شدگان به حال  یش مرتبه ارماندهان متف ین بر الر  جز و
باشد  رن ها رحم کرده چند تن از رنان را رها کنند و دوعت ما جرتت نداشته

هم اری ما را با متف ین الاقل با همان قرارداد  ح وق ما را حفظ کرده رواب 
اتحادی که خودشان برای مشروع کردن توقف ارتش خود در این ممل ت به ما 

ت نماید دیگر ااتحه همه چیز را باید خواندک اینش س وال من: ت لیف کردند ت بی
با این ه کشور ایران از ن  ه نظر م ررات ح وق بین اعملل کشور الش ال شده  -1
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محسوب نیست و رواب  ما با متف ین بر اساس یش قراردادی مست ر گردیده که 
گانی خود را به موجب رن ما برای پیشرات م اصد جنگی متف ین تمام وسایل زند

به اختیار متف ین گ اشته ایم و تن به هر نوع اداکاری و محرومیت ها داده ایم و 
متف ین متعهد شده اند که است الل و حاکمیت ما را محترم بشمارند و در امور 
داخلی ما مداخله ن نند  لت این ه بر خالف است الل قضا ی ما دوعت جمعی از 

ز قانونی بازداشت کرده و تسلیم مأمورین ارتش ایرانیان را بدون هیچگونه مجو
 متف ین نموده چیست؟

 گاهدارینه راجب به تسلیم اتباع ایرانی به  مأمورین بیگانه و کپرت ل ها ی  -2
ررات ز م رن ها در بازداشت گاه خارجی در خاک ایران امضا شده با کدام یش ا

دهای سن ت دارد و اینح وقی بین اعمللی که شامل مماعش مست ل  می شود مواا 
 ننگین را کی از  ا تبار خواهید انداخت؟

ا ی به بازداشت شدگان  مشمول کدام یش از مواد قوانین جز ا مال منتسب -3
 شان کشور است و  لت این ه اصل دهم متمم قانون اساسی ن ض شده و اتهام

 در مدت قانونی به رنان ا الم نشده است چیست؟
 ان  ده ای از  مستخدمین دوعت هستند بخصوو چنددر بین بازداشت شدگ -4

ین نفر قضات که  بت قوانین ممل تی مصونیت قضا ی دارند و حتی مستضعف
ت زداشصالحیت دارد بدون سلب مصونیت به موجب قرار دادگاه انتظامی حت با

 اقب مییب ورنان را ندارند و از  رف دیگر مستخدمین دوعت  موما  که مورد تع 
ر ان صاده رنم که اد انام  قانونی از م ام صالحیت دار قضا ی بر  لیشوند مادا

د و دهن نشده از خدمت معلت نیستند  لت این ه ح وق  ده ای از رنان را نمی
  ا له بی گناه رن ها را گراتار پریشانی معاش کرده اند چیست؟

ه ا  توجعیم امیدوار باشیم که دوعت اعلی با م اکرات مؤلری سریریا می توان -5
ه بواهند ا بخم امات متف ین را به اداکاری های  ملت ایران جلب کرده و از رن ه

 ازاین می خوانند بیش« پل پیروزی»پاس احترام یش ممل تی که خودشان رنرا 
ردن ون کبه دوام یش وضعیتی که با هیچ اصوعی مواا ت ندارد و از رن جز موه

ین بر در شود رضایت ندهند ارضا  اگیش ملت متفت و اداکار  نتیجه حاصل نمی 
َول ف دُاین بازداشت شدگان اارادی باشند که قبل از ورود رسمی ایران در ص

مدت  این جنگجو دچار ع زش شده یا تبعیت از احساسات خود کرده باشند بعد از
 ه رزاداعمرب والنی گراتاری و روارگی از رن اغماض و ب یه  بازداشت شدگان را 

ان یار ین راه یش احترام و حت شناسی به موقب و بجا ی به ملتکرده و از ا
 بنمایندک

 

 پاسخ رقای انتظام وزیر خارجه
بنده اگر چند روزی در  رض جواب تأخیر کردم به این امید بود که شاید از     

اقدامات و م اکراتی که کرده ایم نتیجه ای که م لوب نماینده محترم و مورد 
باشد بدست بیاوریم وعی تصدیت می ارما ید در یش  پسند مجلس شورای ملی
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چنین امر مهمی چند روزه نتیجه حاصل نمی شود به این واس ه جایز ندانستم 
  رض جواب را بیش از این به تأخیر بیندازمک بنده نمی خواهم وارد جز یات

ه کاظهارات رقای دکتر مصدق بشوم وعی الزم است این ن ته را  رض کنم 
 ین هوعت های وقت از این پیش رمد خوشوقت نبودند و همه از اهیچیش از د

که  ودندب ده ای از همو نان شان که در بین رن ها مستخدمین  اعی م امی هم 
ر راتاگبدرستی و خدمتگ اری شناخته شده اند و مورد سوء ظن واقب شده اند 

که  باشیم شتهاشده اند متألر بوده اند متأسفانه این موضوع را هم باید در نظر د
ور ر تصدر زمان جنگ برای یش دوعت متفت این تعهد اخالقی  باقی است که اگ

 چش ویش خ ری برای یش یا چند تن از متف ین خودش ب ند هر قدر هم که کو
جب به ک رااحتماعی باشد از هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از رن مضای ه ن ند

ر یش    داح ی ی کلمه وجود ندارد  پرت لی که اشاره ارمودند پرت ل به معنای
 شده مراسالتی که رد و بدل شده است راجب به شرای  و محل بازداشت معین

چوجه بهی است و در کلیه این مراسالت هم دوعت مت کر شده است که این مواا ت
ان ه زمساب ه ح وقی و مالک  مل برای رینده نخواهد بود و موقت و محدود ب

 نخست می کنم که هر دوعتی که سر کار رمده است توجهجنگ استه بنده تصور 
وع وزیر و وزیر امور خارجه اش مصروف به این بوده است که به این موض

ه این ید کخاتمه بدهده رنچه که مربو  به دوعت کنونی است ا مینان داشته باش
خست تصور صورت ق ب و ی ین دارد برای این ه از بدو تش یل جناب رقای ن

م هالیلی دیمه ود بنده در این باب با نمایندگان متف ین وارد م اکره شدوزیر و خ
این  ند وکه داشتیم به رن ها گفتیم رن ها هم اش االتی که داشتند بیان کرد

ه ماه ک ن دواقدامات ما هم ب لی بی نتیجه نماند چنان ه مالحظه ارمودید در ای
شدند  رها ز بازداشت شدگاناز  مر دوعت کنونی می گ رد متجاوز از بیست نفر ا

ل در کام اینش هم بنده امیدوارم این ت کرات ما که با رو  صمیمیت و مسا دت
ر ا  دپیشرات کار متف ین است در پیش متف ین مان مؤلر واقب شود و مخصوص

رت ه صواین ایام که جنگ رو به پایان است و نیروی دعیر متف ین بزرگ ما ب
 ریچهدات می کند و نور صلح و پیروزی را از برق رسا ی در خاک دشمن پیشر

وده بر بین نی داتوحات مشعشانه به ما نشان می دهند اگر واقعا  بجا یا بیجا نگرا
 دد واست و سوء ظنی متوجه بعضی از همو نان ما بوده است ب لی مرتفب گر

 رن منظوری که رقا دارند حاصل شودک
 

 صدقرقای دکتر م -نایب ر یس
نده از جناب رقای وزیر امور خارجه خیلی متش رم که به س وال ب -دکتر  مصدق

بنده توجه ارمودند و اقداماتی می خواهند بفرمایند که انشاءهللا این کار بزودی 
حل شود و خا ر یش ملتی از این حی) راحت بشود وعی این که می ارمایند 

ی کنم به جهت دوعت ها همیشه متألر بوده اند من این مس له را کامال  ت  یب م
این ه دوعت ها که  متألر باشند استعفا می کنند و می روند و حاضر نمی شوند و 

برخالف مصاعح  همن ی ین دارم اگر در این ممل ت سه دوعت برای یش کاری ک
ممل ت باشد استعفا ب نند ما همه چیز خودمان را که از دست داده ایم به دست 

در  مل متألر باشند نه در قلبه وقتی که خواهم رورد بصحیح است( دوعت باید 
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من در قلب متألر باشم وعی هیچ کاری انجام ندهم رن تألر من هیچ اایده ندارد 
بسیار صحیح است( و اما راجب به این قضیه قانون اساسی ما  –بصحیح است 

م رراتش این است که هر کس را توقیف می کنند در ظرف بیست و چهار سا ت 
یند که به چه دعیل توقیف شده ای نسبت به این توقیف شدگان این باید به او بگو

را ن ردند و یش  ده را هم که چندین ماه نگاه داشتند و بعد مرخو کردند الاقل 
به رن ها باید بگویند که رن ها را به چه دعیل توقیف کرده اند اگر دعیل نداشت 

را بدون محاکمه رن ها را چرا چندین ماه رن ها را نگاه داشتند اگر دعیل داشت چ
مرخو کردند این است که بنده  رض می کنم اگر متف ین و ُدَول مجاور که 

اعملش بی ی باع فر » دوست ما هستند به رنچه که  پی مبر بو( ما ارموده که 

  یده ندارند بایستی به حرف های االسفه اروپا ی   یده داشته « والیب ی مب اعظلم
ااتحین ح ی ی رن ها ی هستند که  داعت  لبند و دیگران ملل سیل » باشند که می گوید: 

 است که می گویند:« رسو»این   یده  «ها ی هستند که در گ رند
Les veritables conquerants, sont ceux qui savent fair 
des lois; les autres, sont comme les torrents qui 
passent. 

 ی ها یگراننر حی) به پیروزی رسیده اند دیگر رن متف ین ما که امروز از ه    
مل ت ین مکه در اول جنگ داشتند ندارنده نگرانی های رن ها این بود که در ا
 ه برعنن بستون پنجمی باشد حاال دیگر ستون پنجم کجا است متف ین ما شاید اآل
یر زوقای رهم رسیده باشند این است که از این جهت بنده استد ا می کنم جناب 
 به رن ند وامور خارجه توجه م امات  اعیه ُدَول دوست و مجاور ما را جلب ب ن

َول ار دُ ها  رض ب ننده حاعی ب نند که ملت ایران همیشه دوست صمیمی و اداک
را  ا دتمتفت خودش بوده و انتظار دارد در این موقب به این اشخاو کمال مس

ه کاصی ند به جهت این ه اشخبفرمایند و هر چه زودتر این اشخاو را رها کن
تحمل ماتی در زندان نراته اند نمی دانند رن ها ی که در زندان هستند چه صدم

 ا ازرمی شوند این ها بعضی  هاشان به من نوشته اند که همه چیز خودشان 
 دست داده اند بصحیح است(

 

 بعضی مالحظات درباره بازداشت  شدگان
مات م ا می دانده اسامی کسانی که بتوس در خاتمه این اصل بی مناسبت ن    

ا ررنان  جمندمتف ین بازداشت گردیده اند در این جا رورده شود تا خوانندگان ار
ریخ ن تاکه قریب دو سال دچار شدیدترین محرومیت ها بوده اند بشناسند و ای

 :است کاملتر گردد عی ن قبل از شروع به  کر اسامی ت کار ن ات  یل الزم
متف ین دو بار به توقیف دسته جمعی اشخاو و رجال ایرانی مبادرت  م امات -1

نفر بود  80که تعداد توقیف شدگان شصت تا  1321کردند: داعه اول در سال 
که از رن جمله اند: رقایان سرعشگر زاهدیه سبوحی ارزند رقای  حاج میرزا 

کک و داعه  بدهللا وا ظه رزادی  ضو چاپخانه مجلسه نامداره حسام وزیری و ک
ب ات نفر و از   164که تعداد توقیف شدگان  1322دوم در شهریور ماه 
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چهار نفر از بانوان و یش  فل بوده است که ما  مختلفه بوده اند و بین رنان
 اسامی یش یش رنان را خواهیم نگاشت

تان مدتی در خارج از شهرستان اراک و مدتی در محل بیمارس محل بازداشت -2
از  بی تهران بوده استک رقای سرعشگر زاهدی مدتی در خارجپانصد تختخوا

 ت هللات ریایران بازداشت بود و پن  نفر از  زندانی ها که از جمله رنان حضر
ان از رن ه ایکاشانی بود منفردا  در  محل جداگانه ای تحت نظر بودند و نیز پار

 به وقتا  در  ی مدت توقیف برای اجرای تح ی ات بوسیله مأمورین شوروی م
 رشت ا زام می شدندک 

 تر متیندوره چهاردهم تهران حضرت ریت هللا کاشانی و رقای دک در انتخابات -3
بدست  یادیداتری که از مدتی قبل از شروع انتخابات در بازداشت بودند ررای ز

تر قای دکتی ررروردند ب وری ه رقای کاشانی نماینده چهارم تهران گردید و تعداد 
ی ت سهیلدوع ی نیز نزدیش به دوازده نفر اوعیه بود ع ن بنا به دستورمتین داتر

 دکی گردیدداریا بر  بت تمایل م امات متف ین از ا الم رن در رادیو و جراید خو
 46اینش اسامی بازداشت شدگان

کتر د -ل سیاسی و صاحبمنصبان دوعت: رقایان: دکتر متین داتریاز  ب ه رجا -1
دکتر  -ردکتر رضا نو -شایخن یب زاده م -ی زادهموسو - لی هی ت -سجادی

 باس  - میرهادیمهندس اضل هللا -واد بوشهریج -دکتر نامدار -محمود مشاور
دکتر  -یحیی ویزا -درامیر شرای ب -رع یف جوانشی -دهصاعح  لی زا -باستانی

 -یل تاشحبیب هللا خ -هادی سپهر -ا یغالمرضا یحی - باس مراد -ناصر  منشی
 - باس ریشارد - زیز زنگنه -منصور ا لم -نمنوچهر ارزی -مهتدیمص فی 

ه شهاب اعسل ن -هدیع ف هللا زا -ودینورهللا الر -زین اععابدین منتظمی
 لین ی  - لی  گل محمدی –خسرو اقبال  -عه قره گزعواحتشام اعدو -بختیاری

کتر رضی د -سین زاهدیح -حمد سپاهانیم – بداعرحیم صدی ی  –ایض بخش 
 -باباعیان دکتر ررداشس -معانی - باس ح یم -روینشدکتر محمود  -سالمیا

حسین  -ادیجواد  لی رب -حمدرضا  خلعتبریم -حسین نیوندی -جهانگیر تفضلی
خاچیش  -ویانینبی کجوری ر -بیوک اتحی -واینصرت هللا ص -قلی کاتبی
 -خوریل انعلی کلهر سیالس -بداعوهاب اقبال  -خانی حسن ابراهیم -مل ونیان

حمید  -رابراهیم سپه -نمانوک مارتی -ادهمهدی قاسم ز - بداعصمد ا یه
 -اکر نراقی -پور موسی تیموری -منوچهر  دل -یحسین مستشار -مجتهدی

ناد لی  -ومیابواعحسن  ل -لی اکبر کمیلی  -احمد شمسا ی -جعفر ایض بخش
بهروز  -ید محمد دشتیس -سین نوریح -واد امینی  خوانساریج -مش ل گشا

یف هللا س -شوندیغالمرضای عی -میشاو ویس قاس -میسید رقا هاش -دشتی
  -اردالن

مهندس جعفر شریف  -از کارمندان راه رهن: رقایان مهندس ناصح نا ت -2
مهندس  -حسین رودکی -سرهنگ وعی انصاری -پاسیار  بدهللا اشرای -امامی

 لی انتظام  -حسین گلریز -محمد قلی نهرودی -حبیب هللا اتحی - الاعدین وکیلی
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اردریش  -حسن ماع ی -داود رجبی -دکتر رمضانی -حسین هاشمی نژاد -وزیری
 -جواد ارخو -حسین گورکانی -ابواع اسم بهزادی -ناصر  مستوای -تاعبرک

اسدهللا ارزانه  -هوشنگ سمیعی - باس سلجوقی -محمد اعهی -حسین نبو زیزی
روانس  -ساهاک گرین الد -یلهلم ارانسو -اسمعیل اشرف -محمود کاویانی -پور

 -کارول دوعوهی -محمد شیمی - لی اص ر قزل ایاغ –حسین محمدی  -گرین الد
 -مسعود مص فوی -سربهر ابراهیم اتحی - زت هللا شهرابی -رضا زاهدی

 -وی تور یاکوب -اسمعیل شیردل -رجبعلی شاهورانی -رسدبان بش نجومی
سید  -حسین اس و ی -محمود کتان وش -حسین ماهوتچی -حشمت هللا حجازی

 -حیدرقلی بهرودی - لین ی غفاری -حسین دهناد -جواد اخوان - لی  اعم پور
 خلیل وزیر نظامی - زت هللا سلیمی

سرتیپ  -ندسرعشگر پورز -رتش: رقایان سرعشگر رق اوعیاز ااسران ا -3
 -رهنگ مهینس -رهنگ زنده دلس -رهنگ اخگرس -رهنگ ب ا یس -کوپال

رهنگ مهدی قلی س -سرهنگ ااس ی -روهراسرهنگ صادق  -رهنگ دوعوس
سرهنگ حسین  -ن لیچسرهنگ باتما -ی انصاریسرهنگ ص ر ل -بهرامی

 -ن قا م م امیحسی 2سرهنگ  -ود جهان بیگلومحم 2سرهنگ  -منوچهری
 -دون صوعتیاری 2سرهنگ  -منتظمی ت ی 2سرهنگ  -دکتر اب حی 2سرهنگ 

سرگرد  -ظاهریمسرگرد قاسم  -ع اسم جهان بیگلوابوا سرگرد -سرگرد همایون
سروان  -تینیمسروان احمد  -مدیسروان گل مح -همردیف اسمعیل صفاری

  -توان یش  بداعمحمد مهاجرس -روان رضا اعوند پورس - باس ا یه
رتیپ پور یاور حسین س -هربانی: پاسیار یش مهدی  امریشاز پایوران  -4

 ی پورالمرضا نظیرغ -نصرهللا راعت -کارگشا
جونی  -لدبانو گرین ا -یبانو گاعوس  -بانو داراب -انو پیرایشباز بانوان:  -5

 گرین الد بکودک(
 این پن  نفر در محل های  جداگانه زندانی انفرادی بوده اند:

 صدیت -کاشفی -کبریا -وبختن -ریت هللا کاشانی
در  ه اوعیکیب دند بدین ترترقایان نبی زاده و احمد شاملو نیز بازداشت شده بو   

وقیف تران اعیگودرز توقیف و به اهواز ارستاده شد و دومی در شهربانی  در ته
 و به رشت ا زام گردیدک 

 ند:ده ا بت تح ی ات از این  ده پس از راب بازداشت اشخاو  یل اوت کر    
ی و نبی زاده بدر حین رسدبان نجوم -ه بختیاریشهاب اعسل ن -حسین نوری

 زداشت(با
 

 

 ا الم جرم بر  لیه سهیلی و تدین

انتخابات نمایندگان مجلس چهاردهم با نخست وزیری رقای سهیلی و وزارت     
کشور رقای سید محمد تدین تصادف نمودک این انتخابات در غاعب ن ا  کشور با 
 رزی ننگین و با مداخله  لنی ر یس دوعت و وزیر کشور و م امات دیگر 
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پ یراتک روی این اصل ملت ایران به اکلریت مجلس چهارده به شروع و خاتمه 
دیده احترام نمی نگریست و اا ار  مومی انتظار داشت که مسببین تضییب 
ح وق جامعه تحت تع یب و مجازات قرار  گیرند تا در ادوار بعد این حت ملی از 

 دستبرد م امات داخلی و خارجی مصون بماندک 
لین و مسببین مردم انتظار داشتند که کلیه  ام 1320ور اساسا  بعد از شهری     

را  ح ومت بیست ساعه و رن ها ی که موجبات بدبختی و سیه روزی این ملت
 مال فر ااراهم کرده بودند بوسیله یش مح مه ملی محاکمه شده و به سزا و کی

اه دستگ 1320خا نانه خود برسند وعی این انتظار بجا نبود زیرا بعد از شهریور 
و  بود سابت به حال خود باقی بود و از  وامل محرک رن ا   یش نفر کم شده

 سایرین در جای  خود بودند و همچنان ب ار خود ادامه می دادندک   
 ود وشاگر مرحوم محمد  لی اروغی گ اشته بود انتخابات مجلس سیزده تجدید     

ی سیاربجلس شرکت جویند  ناصر ملی و ب یه اعسیف رجال رزادی خواه قدیم در رن م
 ت میاز رمال اصال   لبان انجام می گرات و  املین سیه روزی ایران به مجازا

 اریخرسیدند و کشور ما یش دوره تحول اساسی به خود می دید و اصل جدیدی در ت
ر الر چه دایران رغاز می شد ع ن این کار نشد و یا نگ اشتند بشود و ع ا صد یش رن

ومی ست از ح ومت دموکراسی نصیب ما بشود و مورد انتظار  مجنگ جهانی می بای
 بود نصیب ما نشد و حاصل  نگردیدک

و دزدی  نشان داد که می خواهد با اساد 14دکتر مصدق در جلسه اول مجلس    
خست  و ن با تبه کاران و جنایت اران و کسانی که به نام هی ت حاکمه و وزیر

از  برند مبارزه کند وعی  ده زیادی وزیر ح وق ح ه مردم را از بین می
نحال ا اینمایندگان نمی خواستند که او در این نیت پاک موا یت  حاصل کند ب

قای رنسبت به « دوعت»ا الم جرم  دکتر مصدق در تع یب مسا ی و ن ت های 
د که نسبت به سهیلی و تدین لابت نمو« ار »تدین و ا الم جرم های رقای 

وان تمی  ود نادیده گرات و در مجلسی ملل دوره چهاردهاا ار  مومی را نمی ش
 ک  ملی نمود و نتیجه گرات که رمال و ررزوی ملت ایران بر رورده شود

 رجاعرری مجلس چهارده پرونده های تدین و سهیلی را به دیوان کشور ا   
هی ن خوارارین بر حسن تشخیو و و نمود که  به اتهامات رن ها رسیدگی کنندک 

م ا انجاود ریندگانی که در حفظ ح وق ملت خودداری  ن رده و وظایف نمایندگی خرن نما
 شت ور گداده اند وعی ااسوس که پس از دو سال که از  ارجاع پرونده به دیوان کش

ا هیلی رسن و اکلریت ا ضای رن دیوان کلیه ا الم جرم ها را مردود دانست و برا ت تدی
 ح وم وومی ممعه ا دین و سهیلی در م ابل اا ار  ماز کلیه اتهامات ا الم کرد ب!!( 

 هیچ ح می نمی تواند رن ها را از رن رعودگی های مسلم بری و پاک کندک
تحد می و اگر دستگاه پر  رض و  ویل  داعت ما نتوانست در م ابل باند قو   

 رد ملتبگی سهیلی و تدین م اومت کند و دال لی که از روز روشن تر بود نادیده
یاه سم ش ایران که به قول دکتر مصدق دیدگانش از  دم مجازات خا نین ست

ینش اندک شده سهیلی و تدین و نظایر او را برای همیشه مح وم و مس ول می دا
 م م جراا ال به ترتیب تاریخ ن ت ها و اقدامات نماینده اول تهران را در تع یب

 نیم:بر  لیه تدین و سهیلی بنظر خوانندگان محترم می رسا
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 47گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
 ن وزیرتدی کمیسیون دادگستری پرونده ا الم جرم نسبت  به رقای سید محمد     

قرار  تحت شور و رسیدگی« خواربار ر ربایجان»سابت خواربار را در موضوع 
قیت و د داده پس از چند جلسه م اععه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل

د رسی در جلسه کمیسیون بواس ه تراکم اوراق پرونده مزبور متش ل بنظر می
ه امر روندپع ا م رر شد کمیسیونی برای رسیدگی به این امر انتخاب شود که به 

سلیم ون تو کلیه اوراق رن رسیدگی و خالصه پرونده و نظریه خود را به کمیسی
 نمایندک 

زارش گیجه رسیدگی قرار داده در نت کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و     
  ه شربرنرا دا ر بر  دم وقوع جرم از  رف رقای تدین و منب تع یب ایشان 
ماه  مهر پیوست به کمیسیون تسلیم  نمودندک کمیسیون دادگستری در جلسه پنجم

ه و گزارش  مزبور را قرا ت و پس از م اکرات الزمه در ا راف قضی 1323
 سید ن باالخره به گزارش پیوست و منب تع یب رقایتوضیحات ا ضاء کمیسیو

ه بویب محمد تدین رتی گراته به اکلریت تصویب و  لیه ا گزارش را برای تص
 مجلس شورای ملی ت دیم می داردک

نهاد پیش پس از م اکرات  ده ای از نمایندگان مخاعف و مواات دکتر مصدق    
نات د بیادر توضیح پیشنهاد خونمود که گزارش نامبرده از دستور خارج شود و 

  یل را نمود:
 
 

 نظریه دکتر  مصدق
ار و قی و برقرمن با هر هی تی که کار می کنم میل دارم که شأن رن هی ت همیشه با    

  ده کار( بنمحفوظ بماند رن هی ت نباید کاری ب ند که به ش ونش بر بخورد بصحیح است
نده ر این ممل ت به بدنامی معروابسیار غل ی می دانم که با رن اشخاصی که د

نگونه ی ایاشخاصی که در این ممل ت کارها ی کرده  اند که مستحت مجازات هستند برا
دهم اشخاو قرار منب تع یب صادر شود با این ترتیب دیگر شما برای دوره چهار

یچ س ند هربرو ی باقی نخواهید گ اشتک اشخاصی ملل تدین و سهیلی باید مجازات بشو
ت در  ن استواند بگوید که رنها بدون مجازات باقی بمانندک شما یش کاری که ممنمی 

 ک کار مح مه یش الری داشته باشد امروز می خواهید صورت بدهید
 ه ح م مح مه بیخود اشخاو را مورد غرض قرار ندهیدک ب -رایب

ح مه شما امروز می خواهید یش کاری در مجلس مبلی به ح م  -دکتر مصدق
 ن  استنم اییش رتی بدهید که این رتی را بنده در ح م محاکم مؤلر می داب نید 

 وحاکمه یه مکه بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود و اگر این مس له در  دع
 ی معلوم شد که این اشخاو مرت ب جرمی شده اند در مجلس  مل خالف من 

 او را ن اشخ دعیه هم ای مو من تصور می کننشده باشد و اگر نه هیچ اش اعی  ندارد 

                                                
  28، صفحه 1323، بیست و پنجم بهمن ماه 3نقل از  مجله مذاکرات مجلس، شماره  - 47



267 

 

مح وم ن ند زیرا واقعا  با این ت ییر که اخیرا  در  دعیه داده شده و رقای وزیر  دعیه ت ییر 
من تصور می کنم که کار  دعیه کاری نباشد که اسباب ا مینان باشد و ما م م ن باشیم   48دادند

می کنم که مجلس  و  استد ا که اشخاصی  که باید مجازات بشوند به مجازات برسند
 چهارده کاری ن ند که اسباب ننگ بشودک
 ه اصوال  نمی بایستی رض شود بند -وزیر دادگستری بمنصوراعسل نه  دل(

نده دخاعتی در این موضوع ب نم وعی چون صحبت ها ی در ا رااش می شود ب
ه ه شدمجبورم  رایضی ب نم در محاکم دادگستری بهیچوجه این گزارش که داد

ی الر این ه اشاره صریح یا ضمنی به یش اشخاو دیگری باشد ترتیب است وعو
نون داده نخواهد شد بصحیح است( محاکم دادگستری یش وظایفی دارد که قا

ی مکه  معین کرده است و شاید یش ایرادی هم که بعضی ها می گیرند این است
 یشس گویند بازپرس در هر شخصی یش جرمی می بیند معموال  وقتی که بازپر
ند ی بیمکسی را برای تح یت جرم پیش خودش احضار می کند او را قبال  مجرم 

ا ید یعنی می ارم –مگر رن ه رن متهم دال لی بگوید بر برا ت خودش بارهودی 
است « صحت  مل»نیست و بل ه « مجرمیت»اصل مجرمیت است؟( خیر اصل 

ل و اصدر نظر اوعی بازپرس از شدت احتیا  که مبادا یش مجرمی برای این ه 
 وهند د دم مجرمیت است روی این اصل بری بشود بیشتر به او جنبه مجرم می 

ست حیح نیند صااو باید اقامه دعیل  ب ند که این اتهاماتی که به او وارد رورده 
ته ه گفپس این م لب و این گزارش تألیری در نزد بازپرس یا مد ی اععموم ک

 دکتر کند نخواهد کرد و با این ه رقایمی شود و یا مح مه که رسیدگی می 
ض   رمصدق ارمودند با این ت ییری که داده شده است رن روز بنده صراحتا  
ر دا و کرده و حاال هم  رض  می کنم با این هو و جنجاعی که در روزنامه ه

م و ا راف قضیه روی اغراض شخصی به این ار می دهند بنده اهمیت نمی ده
کیفر  یواندکار ندارد و هیچ منظوری در ت ییر دادستان  هیچ تألیری هم در این

زنگ  ا کهنبوده است جز این ه دیوان کیفر  بهتر ب ار بیفتد و چر  های او ر
هم  رن ها دزد زده بود بهتر  ب ار بیفتد و اگر یش مجرمینی باشند غیر از راتابه

 (د وت بشوند و مح وم بشوند که با )  برت دیگران بشود بصحیح است
 

 چ ور ن شه سهیلی و تدین از بین رات؟
تدین و سهیلی هر دو می خواستند خود را از اتهامات وارده بری کنند اوعی     

سعی نمود که این ار در کمیسیون دادگستری بشود و به م صود خود هم رسیدک 
دومی می خواست که از مخاعفین بیات نخست وزیر در مجلس استفاده کند و 

و بواس   رتی تمایل مجلس ا الم جرا می که به او شده بود  نخست وزیر شود
بی الر کندک توضیح رن ه: کابینه بیات با رتی اراکسیون میهن و اتحاد ملی 

                                                
مقصود تغییر آقای میرعالئی دادستان دیوان کیفر بود که آقای عدل وزیر دادگستری بدون هیچگونه  - 48

رده فصل کدلیل منطقی در حین رسیدگی دادسرای دیوان کیفر به بعضی پرونده های مهم او را من

 بود.
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تش یل شده بود و در موقب  ر  برنامه نخست وزیر با دکتر مصدق مواا ت 
به  نمود که در ظرف ده روز تصمیم خود را نسبت به دکتر میلیسپو اتخا  کند و

و ده خود هم واا کرد ع ا  ده ای از نمایندگان از نظر سیاسی و استفادات 
نخست  ده هم که می خواستند سهیلی را  شخصی با دوعت مخاعف شده و رن

وزیر کنند با رن ها هم رهنگ شدند که برای جلوگیری از پیشرات رن ها دکتر 
ه م اکرات مجلس ن  ی نمود که از مجل 1323مصدق در جلسه هشتم اسفند ماه 

 صفحه نود و پن  ن ل می شود:  15شماره 
 

 بیانات قبل از دستور رقای دکتر مصدق
ر دچند روزی است وضعیت دوعت یش قدری در مجلس خوب نیست بنده هم     

که  است اراکسیون ها و در جمعیت ها وارد نیستم و ا ال ی چندان ندارم این
حیح  لیف دوعت را معلوم کنیم بصمی خواهم  رض کنم که ما امروز باید ت

لس ر مجاست( به جهت این ه عوایح دوعت که می رید به مجلس وقتی که دوعت د
ی مهم  وضعیتش خوب نباشد عوایحش خوب نمی گ رد ککک بعالوه در روزنامه ها

ت نویسند که وضعیت دوعت خوب نیست بصحیح است( این است که باید وضعی
نیت وقتی که در خارج منع س بشود برای امدوعت معلوم شود و این وضعیت 

ید ت باممل ت خوب نیست باید ت لیف دوعت معلوم شود یعنی اگر دوعت خوب اس
ود و شفته گم م ن باشد که و کار ب ند و اگر هم بد است بایستی دال ل بدی اش 

 لوم شودید معاگر کسی هم هست که می خواهد قا م م ام این دوعت بشود او هم بابرودک 

ن روی ای عب لو ما هم بسنجیم و ببینیم که رن کسی که می رید نعم اعبدل است یا ب س ا
 زمینه بنده یش نظریاتی دارم که به  رض می رسانم:

 این امروز می خواهم یش مس له اساسی در مجلس  ر  کنم که در ریند     
ز اکشور حا ز کمال اهمیت است و از این  رایض مانند همیشه نظری غیر 

 مل تمنااب حیاتی ممل ت ندارم و در این ایام تاریخی هیچ چیز جز خیر م
ر محرک من نشده و وضب متشن  مجلس که به نظر من  واقب خوبی ندارد ب

 من اعزام می کند که ح ای ی را  رض نمایمک 
اشد بمجلس شورای  ملی که م ابت قانون اساسی باید مظهر حاکمیت ملی    

ال م ی متممل ت را در دست داشته باشد و در این دریا اگر بناست م درات این
ود را شی خکشتی ما را به ساحل نجات رساند باید قیااه خود را ت ییر دهد و م

گی می زند  وض نماید اگر قدری بخود بیا یم و متوجه بشویم که ما در روزها ی
ی مکنیم که پیشوایان ملل بزرگ دور هم جمب می شوند و تصمیمات بزرگی 

ر دروز گیرند و ن شه دنیا را می کشند و اگر درست تصور کنیم که ایران ام
چار ست داسیاست بین اعمللی چه موقعیتی احراز کرده و با کمترین غفلت مم ن 
مجلس  م کهم عت و بدبختی شود ناچاریم که ا تراف کنیم امروز باید کاری ب نی

خا  ی اتیه لابت و روشنمورد احترام باشده وزن داشته باشده یش سیاست و رو
ر با دیگ کند تا بتواند از یش  رف اا ار مشوش مردم را تس ین دهد و از  رف

 قضایای مهم بین اعمللی که در پیش است با موا یت مواجه شودک 
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صال   ه نهاگر جلسه اول اسفند و رن صحبت های ناگواری که در اینجا شد ک    
س ن مجلبار دیگر ت رار شود برای ایگویندگان بود و نه صال  مل ت ی ی دو 

ر درا  چیزی باقی نمی ماند و یش چنین مجلسی قادر نخواهد بود زمام ممل ت
اد یشتی زدست نگاهدارد و تاریخ این  ممل ت نام مجلس چهاردهم را همیشه به 

 خواهد کردک 
 هکها ی  ز رناگر بخواهیم که این تشن  ها دیگر پیش نیاید باید همگی ا م ا    

می  مو منتسب به یش دستجاتی هستند یا منفرد مانده اند برای اتخا  سیاست
اوز مجلس یش اصوعی بین خود قبول کنند و به رن ملتزم شوند و از رن تج

انی شتیبپننمایند و از همه مهمتر رویه ای است که مجلس در انتخاب ح ومت و 
 از رن و یا ساق  کردن یش ح ومتی باید اتخا  کندک 

ی منار اید معلوم شود چرا یش ح ومتی را مجلس می رورد و چرا او را کب   
ه ند چکگ ارد؟ باید معلوم شود نخست وزیری که مجلس سلب ا تماد از او می 

ی ند یعننماینکرده است؟ اگر گناهی کرده همه بدانند و دیگر او را به کار د وت 
ت ه ح ومود کباید معلوم شمحال بشود که دوباره خ اکاران روی کار بیایند ملال  
 اعلی چه کار کرده کارهای او خوب بوده است یا بدک 

اید به و رن ها ی که ناراضی هستند  لت  دم رضایتشان چیست؟ اگر بد کرد    
عبدل عم انساق  شود بگو یم کی را بجای او خواهیم رورد و رن کسی که می رید 

یات و نظر رار ندهیم و از رویاست یا ب س اعبدلک اگر ا مال ح ومت را مأخ  ق
 چوقتتمایالت شخصی که غاعبا  با مصاعح  مومی وات نمی دهد کار کنیم هی
عت ه دونخواهیم توانست یش ح ومت با دوام و خدمتگ اری داشته باشیمک من ب

واا ت مبته اعلی نظر به خ  مشی ای  که اختیار کرده بودم رتی داده ام وعی اع
ر ست دنه نیست مادام که ا ماعش مورد تصدیت من امن با این دوعت کورکورا

نون کتا  مواا ت باقی والال به مخاعفین ملحت خواهد شده از سیاست  مومی که
د واا ه خواین کابینه تع یب کرده  دم رضایت ندارم مخصوصا  از این ه به و د

عد بت( و ح اسنمود و اختیارات ایران برباد ده دکتر میلیسپو را اع اء کرد بصحی
هر  به خدمت این مرد که وجودش در این ممل ت متضمن مضار ماعی و سیاسی

که  اباتدو بود خاتمه داد بصحیح است( امتنان دارم وعی نسبت به بعضی انتخ
ی  ند نمنران اجبارا  و یا اختیارا  در  این دوعت شده خوش بین نیستم و اگر جب

باید  رده وکاین ح ومت بد کار توانم در مواا ت باقی بمانمک اما ارض کنیم که 
ر درا  برود بدی های  او را باید گفت که همه بفهمند و بعد یش شخو بهتری

یم که ش شونظر گرات و دوعت را ساق  کرد نه این ه در پس پرده با کسانی نزدی
وزن  ولیت جرتت ن نیم  لنا  اسمی از رن ها ببریم و با کشم ش ها ی که از حی

درات ت م د بحران نما یم و یش وضعیتی پیش بیاید که  اقبمجلس می کاهد ایجا
 ممل ت در این وقت به یش دست ناشایسته ای سپرده شودک 

 



270 

 

 معرای  لی سهیلی
جلس ماین  اشار اا ار  مومی هنگام ااتتا رقایان هنوز یش سال نشده است که    

تت و جرک و حتی را ای ایش مرد منفوری را رسوا و از زمامداری برکنار نمود
 امروز ونند ن ردند از او دااع کنند و بجای این ه او را به کیفر ا ماعش برسا
 یفتد وباری در گوش  زندان زیست کند به او مجال می دهند که باز به ا ر زمامد

بال یم باقش کنرخرین چوب  حراج را بزند رقایان اگر تمام گناهان سهیلی را ارامو
ینجا مجلس ارقای اقبال  -هندس اریورد؟( بمرقا چرا داخل شخصیات می شون –

( زننداست نمایندگان می توانند وارد شخصیات بشوند بگ ارید حراشان را ب
د وارد مجلس حت دار -خصیات بشوند( بمهندس اریورشنباید داخل  -باقبال

 شخصیات شود( بصدای  زنگ ر یس(
د مصدق ارمودنقای اقبال ساکت شوید همان وری که رقای دکتر ر -نایب ر یس 

 اجه باا مونباید رویه جلسه گ شته ت رار شود متأسفانه بر خالف رن هر جلسه م
ف خال یش رویه غل  و بی ساب ه می شویم که این برخالف ش ون ملی ما و بر

 وظیفه نمایندگی ما است چرا مجلس را از اهمیت می اندازیدک
ه ع مه ای است که ب ی از گناهان او قابل اغماض نیست و رن ی -دکتر مصدق

به  راسیلس دوره دموکحیلیت این مجلس زده است متأسفانه انتخابات اوعین مج
صورت گرات و در این مجلس  ده معتنابهی هستند که در  دست این شخو

 کسانی ستندادوار سابت و حتی قبل از دی تاتوری هم بوده اند و در این مجلس ه
وند شر وضعیتی مم ن است انتخاب که در محل های خود صاحب نفو ند و با ه

و  در انتخابات  وری  مل کرد و دست به وسایل ننگینی زد« سهیلی»وعی 
ز ین ادخاعت ها ی نمود و حتی به موجب تلگراااتی که مخابره کرده و کاشف

 ! منهمقبالاانتشار رن ها در این مجلس شرم کرده اند تلگراااتش اینجاست رقای 
صه و خال م اصد خود نام بیگانگان را به میان روردهشرم دارمک برای پیشرات 

ن ار ر وری  مل کرده است که متأسفانه به این مجلس یش رنگی زده که ا تب
تخا  لس ارا متزعزل نموده و نتیجه این شده است که هر تصمیمی امروز این مج

ل ی تکند در خارج تعبیراتی می شود و رن را یش تصمیم روی مصلحت ایران 
 ین نند بل ه موجب سوء ظن می شود و  رف  ینفب رن را تحریش و تلنمی ک

 ی بیحریف خود می پنداردک اگر در انتخابات مجلس چهاردهم این دخاعت ها
 رویه نشده بود و مجلس ما این شهرت را نداشت امروز این زمزمه های

 نیدهخ رناک که وحدت و تمامیت کشور را تهدید می کند از اکناف ممل ت ش
 ی شدک نم
 

 م اعه منچستر گاردین راجب به ایران
رقایان توجه بفرما ید که م بو ات مهم خارجه نامه منچستر گاردین راجب به     

چه می نویسد: ایران را از نظر سیاست بین اعمللی همسایگان ما یش من  ه 
حساس می شمارد که برای صلح دنیا حا ز کمال اهمیت است از مندرجات این 

بخوبی بر می رید که بر الر اتحاد سیاسی که بین همسایگان ما بسته روزنامه 
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شده نسبت به ایران بین خود تواات منفی  حاصل کرده اند و در  ین حال پنهان 
نمی کنند که اگر ی ی از  راین خصوصیتی با دوعت ما ب ند و مداخله در اینجا  

می شود و حتی داشته باشد موجب حسادت  رف دیگر و اسباب رحمت و ن ار 
صریحا  ا تراف می نمایند که میل دارند هیچ به ایران کاری نداشته باشند عی ن 
می گویند وقتی می توانند که هیچ به ایران کاری نداشته باشند که ایران بتواند 
بر سر پای خود بایستد نهایت مد ی هستند که این معنی ا   با کمش مشترک 

 رن ها مم ن است صورت بگیردک 
 

 چگونه دوعتی باید روی کار بیاید
 ونه میا چگمرقایان محترم به این کلمات که ن ل کردم درست دقت بفرما یده     

ز این یر اغتوانیم به همسایگان خود بفهمانیم که روی پای خود می ایستیم ریا 
د رف باش بی  چاره ای داریم که دوعتی روی کار بیاید که به تمام معنی ایرانی و

و  سادتبه همسایگان به یش چشم نگاه کند و از هر  ملی که ایجاد ح و نسبت
 داقت وجی صن ار بین رن ها ب ند جدا  بپرهیزد و دوعتی باشد که در سیاست خار

د باش امانت را شعار و سرمایه معنوی خود قرار دهد و رویه مجلس هم  وری
د که دهن او مجالکه یش چنین دوعتی بتواند به ب اء خود ا مینان نماید و به 

ام ی دوممل ت را از رشفتگی در ررد محتاج به توضیح نیست که دوعت خوب وقت
 لل  ی ازن ند موات به هیچ اصالحی نمی شود و ما به رتی اععین دیدیم که ی 
ستور دقتی موا یت دی تاتور در بعضی از امور داخلی همان دوام دوعت بود که و

 ه  بورن راری تأسیس کنند مرتبه دیگر که از می داد راهی بسازند یا کارخانه ا
ا رامور  دیانمی کرد و به کارخانه می رات اگر دستور کامال  اجرا نشده بود متص

 به بدترین   وبت گراتار می کردک 
 تمادرن وزیری که دستور کاری بدهد و یش هفته بعد دچار رتی  دم ا     

گر و را انماید بنای ناقمجلس شود چ ور جرتت کند که شروع به اصالحات 
ند ت ندهکه بنای کاملی جای رن بگ ارند و اگر ارص خراب کنند وقت الزم است

 وجود ناقو به از  دم استک
 ایستیمود بخالصه این ه اگر صادقانه نشان ندهیم که می خواهیم روی پای خ    

ل ت مقت موسیاست جهانی همسایگان به ما مجال نخواهد داد که با کابینه بازی 
ا ود رخرا تلف نما یم ما محتاج به یش سیاست لابت ملی هستیم و اگر مجلس 

ی رید یش مالیت ادار  چنین سیاستی نشان ندهد در اساس این ممل ت ت ییراتی پ
 که شاید از دوره دی تاتوری وخیم تر باشدک 

ع ل خوب است بعضی از رقایان تمایالت و رواب  شخصی را اراموش و ت    
ز ااهد که مم ن است چنین سیاستی که مجری مح م و با ایمان می خو ارمایند

یش مردی ساخته باشد که غیر از ضعف نفس و بی  القگی و  دم امانت 
 امتحانی نداده است !! ککک 
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 جریان ه ازریا با دور کردن اینگونه  ناصر ما نباید از  بدنامی مجلس ک     
ارج ل و خو مجلس را مورد ا تماد داخانتخابات دامن گیر او شده است ب اهیم 

 ورد ا تماد هست(م –نما یم؟ بسنندجی 
نمی  اال که رقای سنندجی داد می زنند چرا اخ اررقای ر یس ح -مهندس اریور

 ارما یدک
ینده راست که ما امروز یش اشتباهی ب نیم که مجلس  ریا سزاوار  -دکتر مصدق

ت  ییراتزمینه را برای حواد) و هم دچار همین بدنامی ها و رنگ ها بشود و 
 خ رناک اراهم نما یم؟

ب واج به   یده من خوب است کسانی که نمایندگی در مجلس را برای خود    
 دست شمرده و تهیه م دمات رن را هم واجب دانسته و حاضر شده اند که به

ه خود خابیسهیلی انتخاب شوند نفو  خود را ب ار ببندند و به مصاعح حوزه انت
ینیه نمایند  ت ن 15دمت کنند و در قلوب اهاعی  م امی تحصیل کنند که در دوره خ

م اگر ی کنح ی ی ملت باشند و بتوانند به ممل ت خدمت نمایندک از رنچه  رض م
 ا مم نزیر غفلت کنند به خود اجازه می دهم که در خیرخواهی رنان تردید نمایم

  رای انجام م صود بوسیلاست کسانی بخواهند به ممل ت خدمت کنند و ب
  رارتنامشرو ی متوسل شوند وعی وقتی که م صود حاصل شد اگر رن رویه را 

رار ملت ق د راکنند باید در و ن خواهی رنان تردید کرد وکیل باید مرکز ات اء خو
اء ات  دهد رن کسی که به دست سهیلی ها انتخاب شود ب ور غیر مست یم مرکز

ه کاهد توانست به خدمت ممل ت موات شود چون دیگر دارد که هیچوقت نخو
ه  ه بهیچ مرکز ات ا ی رایگان و بال وض با کسی مسا دت نمی کند مگر این

 قیمت است الل ممل ت تمام شودک 
 

 ا الم خ ر
س سستی به مجلس پنجم ا الم خ ر کردم اگر مجل 1304ربان  9من یش بار روز     

 عمل رنس اع تاتور می شد و نه امروز دچار   ن رده بود نه مدت ها ممل ت گراتار دی
ود خویه رو  رایضی هم که امروز می کنم از قبیل همان ا الم خ رها است اگر 

ن در بی میشههرا ت ییر ندهیم رینده ما بسیار تاریش خواهد بود چرا باید که ما 
وحش موری اارا  و تفری  زندگی نما یم؟ چرا باید که سرنوشت ما روزی دی تات

 و روزی   س اععمل های از رن متوحش تر باشد؟ 
رده  ب کقیش روز دی تاتوری هرگونه رواب  ایرانی را با مأمورین خارجی     

ست ده اشبود که موجب کدورت و کین  رنان شده بود امروز   س اععمل رن این 
 که اغلب به سفارتخانه ها رو رورده و رسوا ی می کنند!

 مروزازادی را ب لی از  م بو ات سلب کرده بود یش روز دی تاتوری ر     
تی ده ح  س اععمل رن این است که بعضی از جراید از رزادی سوء استفاده کر

 بر خالف مصاعح ممل ت قلم ارسا ی می کنند!
ند واستیش روز وکالی مجلس  وری م یب شده بودند که از هر کدام می خ     

رن این است که کمیسیون  سلب مصونیت می نمودند امروز   س اععمل
 دادگستری مجلس وزیران مختلس و مرتشی را تبر ه می نمایند!
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گر اد و زاگر ما از گ شته  برت نگیریم روزگار به صورت ما سیلی خواهد     
 ند ناین تشتت و تشن  در مجلس ادامه پیدا کند و مجلس خود را زود جمب 

م مجلس را اصال  ن نی خ ر بزرگی منتظر ماست و اگر ما سوء شهرت این
ت غفل دیگر انصاف نیست بر وخامت اوضاع بیفزا یم امروز روزی نیست که ما

 کنیم و تحت تألیر احساسات دوستی و رااقت برویمک 
کردند و به  از روزگار رشفته استفاده 1320ماجراجویانی که بعد از شهریور     

نچه ربه  د خریدند بایدقیمت حیات این ممل ت م امات بزرگ دوعتی را برای خو
ز ایگر خوب است داندوخته اند بسازند و دست به گریبان این ممل ت بردارند 

 ضعیتوحماسه خواندن خجاعت ب شند و به ا المیه سران سه کشور اخر ن نند همان 
 وف مللر صفدج راایا ی که موجب الش ال ایران از  رف قوای بیگانه شد و ما را وارد 

گر اتازه  مان وضعیت ج راایا ی موجب صدور رن ا المیه گردیدمتفت قرار داد ه
 ز بایده چیمعنای رن ا المیه وضعیتی است که ما امروز داریم نمی دانم برای چ

ردم ام مبخود بباعیم؛ ما امروز محتاج به یش زمامداری هستیم که مورد احتر
ن اشتند باشد و او را به صداقت و امانت بشناسند نه رن ه کسی که بواس  

 ا تماد به نفس در م ابل هر ت اضا ی سر تسلیم ارود روردک
ود ای خرقایان محترم! ککک در یش روزگاری که از ما توقب دارند روی پ    

 زارتوبایستیم تا دست از سر ما بردارند وقتی که مأمورین خارجه به کا  
رن  جرهپن خارجه ما می روند و با یش مردی مواجه می شوند که به یراق در و

 جا هم قنا ت ن رد هرگز برای دوعت ما احترامی قا ل نمی شوندک 
رای تعجب اینجاست که این رقایان خود را در سیاست خارجی متخصو مع    

 ب م امو ح می کنند اگر این ها به سیاست ایران  القه داشتند بر الر ضعف نفس
عه د و ناودنتارها نمی نمجمعی از ایرانیان را تسلیم اجانب و دستخوش بدترین را

ات ی نجکسان و بستگان رن ها در سهیلی و املاعش کمترین الر می کرد و برا
ا بود ین هاهمو نان  القه ای از خود نشان می دادنده اگر خون ایرانی در بدن 

ر ر کاهرگز تحمل نمی کردند که دیگران هر چه می خواهند ب نند و حسابی د
 نباشد!!

ه ست بلد بود راضی نمی شد که به یش مستخدم بیگاناگر سهیلی سیا    
چار اختیارات بی نظری بدهد که هر چه می خواهد ب ند و این ممل ت را د

ال ند سوضعیتی ب ند که امروز مشاهده می نما یم و مرمت و خرابی های او چ
ی مونه وقت بخواهدک چگونه مم ن است مردم این اجایب را اراموش کنند و چگ

ن م ایلس با تجدید انتخاب اینگونه  ناصر بی  القه به زخم مردشود که مج
 ممل ت نمش بپاشند!

صاعح مالف رقایان نمایندگان! شما در این مجلس قسم یاد کرده اید که برخ    
به  مل تمممل ت کاری ن نید در این صورت باید توجه نما ید که امروز سیاست 

وچ ترین ش ی درباره او دست بهترین اشخاو سپرده شود و هر کس که ک
رای بکه ما نباید کمترین سوء ظن  برکنار بماند و امروز روزی است  هست

 همسایگان خود اراهم نما یمک 
در جلسه سوم اسفند که پیشنهاد مهم ت لیل مدت خدمت نظام وظیفه به یش     

سال در مجلس  ر  و قابل توجه شد رقای  وزیر جنگ  حضور داشت تعجب می 
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یش کالم نگفت و نظری اظهار ننمود در صورتی ه در یش چنین موضوع   کنم که
مهمی وزیر جنگ باید قبل از این ه مجلس رتی بدهد   یده خود را اظهار کندک 
اگر مدت اعلی نظام وظیفه زیاد است چرا قبل از این ه ی ی از  نمایندگان متوجه 

اگر تلف می شود و  رن بشود وزیر جنگ پیشنهاد ن رده و  مر مردم بدون سبب
 ما به تعداد اعلی ارتش احتیاج نداریم چرا بین  شایر  اسلحه توزیب می شود؟!

د از بای چون اینگونه  ملیات موجب سوء ظن همسایه شماعی ما می شود ما     
 و اگر  نیماین قبیل  ملیات خالف مصلحت پرهیز کنیم و همسایه خود را بدبین ن

یرک  شا د باید نیروی ممل ت سرباز رسمی باشد نهممل ت احتیاج به نیرو دار
 ن قبیله ایرن ها ی که  می خواهند ما سر پای خود بایستیم باید تصدیت کنند ک

  ملیات برخالف این نظر استک
 
 

 نظریات م بو ات در مورد ن ت هشتم اسفند دکتر مصدق

 «اسم سهیلی در دهن ها» تحت  نوان:  616از روزنامه کیهان شماره 
ی که ن سهیلچند روز است که اسم سهیلی در دهن ها ااتاده است ککک ر» ککک     

ه عبا  بش غاتا چندی قبل از این جز با نفرین و دشنام یاد نمی شود ا کنون اسم
 ی بهمناسبت ها ی برده می شود که جنبه خوبی اش بر بدی اش می چربدک ی 

به  و راری موقب شناسی امناسبت کنفرانس تهران نامی از سهیلی می برده دیگ
یلی ن سهرمناسبت ا الن جنگ می ستایده رن دیگری نرمی اخالق  و ککک خالصه 

 ه و درزدیدکه جامعه تمام صفات بد بوده رن سهیلی که دستگیره در وزارت خارجه را د
ریزه غ ای انتخابات سوء استفاده کرده و مجلس چهارده را به نفب اجانب به موجب اع

ش یه و رست کرده و پرتو کلی که متضمن کاپیتوالسیون است پ یراتحرو و  مب د
انگان بیگ  ده ایرانی میهن پرست یا الاقل بیگناه را به تهمت جاسوسی به بند

ی  بو انداخته از صفحه جراید رخت بر بسته و یش سهیلی خوب و با قیااه م
ند کار ک اندتو جای او را گراته است ککک می گویند با وضب اعلی تنها کسی که می

استک وضب اعلی هم یش ح ومت دزدها و انتخابات ارمایشی و « سهیلی»
گی ا ا ت حرف از اجانب و غارت و ی مای یش  ب ه معین و ا یر و بیچار

ا رضب وی این  موم ملت ایران است کسی که بتواند با  این وضب کار کند یعن
ندگی بحال  اسارت و  کسانی باشد که ملت ایران را درنگهدارد و رعت دست 

 ا ربجوبرا  نگاهداشته و قوت الیموت ایشان را از دستشان گراته و نان گندمشان
لی سهی معامله می کند رقای سهیلی استک از سر و صدایی که این روزها برای
میل ا تحربلند شده معلوم می شود که نه تنها وکال ی که رقای  سهیلی ایشان 

ایسته شرا  ن ایشان دارند بل ه تمام کسانی که خودکرده  القه به روی کار رمد
ینه ن زمجلوه گری در پشت تریبون مجلس می بینند و در جا ی برای انتخاب شد
ندان رزوم بیعی ندارند ررزوی زمامداری رقای سهیلی را می کشند ملل این ه ر

ی وکاعت باورشان شده است که کلید اتح اعباب مجلس در دست رقای سهیل
  «است!!!
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 «ا الم خ ر»تحت  نوان  1323از مهر ایرانه مور  یازدهم اسفند 
 
ی ی ملدر شماره دیروز ن ت رقای دکتر مصدق نماینده محترم مجلس شورا»   

یم ت نوشتدوع ورا به چاپ رساندیم و بعد از چند م اعه که متناوبا  درباره مجلس 
 مجلس شورای انتظار می رات که ی ی از شخصیت های برجسته و ممتاز در

سازد لس بملی خ ری را که ما احساس کرده ایم خا رنشان رقایان نمایندگان مج
هم و م و این شخصیت خوشبختانه رقای دکتر مصدق بودند که پیوسته در مواقب حساس

 ه اندررمدبتوجه اساسی به مصاعح کشور نموده و خ ر را گوشزد کرده و در م ام  الج 
 ا اران در جلسه روز سه شنبه الر  می ی در ان ت جامب و مهم سیاسی ایش

ز اکه   مومی نموده است گر چه صال  مجلس چهاردهم را در این ندانسته اند
ن ر ایکارگردانان سیاسی پارعمان و رن ها ی که وصول به م اصد شخصی را د

صد تشخیو داده اند که هر ماهی چند دوعتی را بر سر کار روردند و م ا
رن ه  د بیوی انجام دهند و مجددا  باز در پی دیگری برخیزن خصوصی را بوسیله

حظه مالحظه سوابت ا مال او را و یا مالحظه درستی و نادرستی و یا مال
ای خن همصلحت ممل ت را بنماید اسمی برده شود وعی باز  م دار زیادی از س

جد و مود ر بوگفتنی را بی پرده و رش ار گفته اندک در ح ی ت اگر مجازاتی در کا
ر ور درمجلس چهارده را بواس ه دخاعت های نامشروع و احیانا  کلیف و شرم 
ه الحظمانتخابات دوره چهاردهم به جرم دخاعت های نامشروع کیفر می داد و 

 وحیلیات و ش ون سیاسی و ربروی ممل ت و منااب و مصاعح کشور مااوق 
 ور که رقای مصاعح رااقت ها و دوستی های خصوصی قرار می گرات همان

ود نه ان بدکتر مصدق گفته اند جای کارگردان انتخابات دوره چهاردهم در  زند
 ته ودر محی  رزادک در این صورت رن ها که  مر و زندگانی خویش را وابس

مید ابه  معلت به کرسی نمایندگی در مجلس می دانند امروز جرتت نمی کردند و
د ستراننا بگرب اعیهود دوره چهاردهم راین ه در دوره پانزدهم باز همان بسا  ش

م از ه قلدست و پا برای ریاست وزرا ی او کنند و مش ول اعاعیت ها ی شوند ک
 « شر  و توصیف رن شرم دارد ککک؟

 

 نامه سهیلی در پاسخ ن ت دکتر مصدق
صریح  ه ایبیانات دکتر مصدق که متن رن از نظر خوانندگان گ شت به انداز    

 ز اینان شه های سهیلی و  رادارانش را در هم ریخت و بعد و مح م بود که 
یل  در  ن ت سهیلی نامه ای نوشت که در بعضی جراید منتشر گردیده و  ین رن

 ن ل می شود: « میهن»بجای « تهران امروز»روزنامه  194از شماره 
 رقای دکتر مصدق!

ای به  نوان در جلسه هشتم اسفند ماه جاری  در مجلس شورای ملی خ ابه     
ن ت قبل از دستور قرا ت ارموده بودید که وقتی رنرا به دقت خواندم چنین 
دانستم که غرض اصلی شما از تنظیم و قرا ت رن خ ابه حمله به من بوده است 
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تا بل ه به این وسیله ب ور غیر مست یم دوعت اعلی را که ر یس رن منسوب 
 جنابعاعی است تلبیت کرده باشیدک 

 مه نوعتم ه ه مالحظه کرده اید در این ی ساعی که از  کار برکنار هسب وری   
ز در عی جتهمت و ااترا و ناسزا مخصوصا  در بعضی از جراید به من گفته شد و

 چند موارد از دادن جواب خودداری کردمک
رار ه اصدر مورد خ ابه شما هم قصد توضیح و یا داا ی نداشتم وعی بنا ب   

 دک باش ند س ری به شما جواب داده باشم اگر چه به اجمالجمعی ناچار شدم چ
ام ما مبتنی بر این ن ته است که چون من داو لب احراز م شاساس خ ابه  -1

 امک نخست وزیری هستم مسبب تزعزل دوعت بیات که مورد توجه شما است شده
چ در این باب همین در خا ر شریف را مسبوق می سازم که از  رف من هی

دست و پا ی  بعمل نیامده در این  واعم هم نیستمکبرای س و  دوعت بیات  اقدامی
 برای احراز م امی ن رده و نمی کنمک 

 مرتبه ر دودر این ی سال ب لی از معاشرت دور و از رات و رمد برکنارمک د    
ه ید کای هم که به م ام نخست وزیری رسیدم اگر ا الع ندارید دانسته باش

تدا از اب ه امال رن نبوده امه هوسی برای این قبیل کارها نداشتهیچگاه خودم دنب
 از او شت و  یده مند بودم که دوعت مرحوم اروغی را باید تا رخر جنگ نگاه دا
روغی احوم ت ویت نمود شخصا  هم خیلی در این باره اهتمام نمودم متأسفانه مر

ی هم یادار شهود زدیگر بهیچ  نوان زیر بار اداره کار نرات و برای صدق گفت
 دارمک 

ه به اهی که بر من وارد کرده اید این است که می گو ید ع مبزرگترین گن -2
به  ن راحیلیت مجلس زده ام و دست به  ملیات ننگینی زده ام و نام بیگانگا

 میان رورده امک 
س ها نگلیرقای مصدق من درست نفهمیدم با این بیان خواسته اید رشوه به ا   

 به روس ها و کدام  رف را خواسته اید از خود راضی کنید؟ بدهید یا
ه کرد این ه گفته اید من به مجلس رنگ زده ام م صود چیست؟ شما تصور    

 اید بعد از دوره پهلوی مجلس باید م یب نظریات شخو شما باشد و هر
ز یزند ابرخ پیشنهادی بنما ید مورد قبول نمایندگان واقب شود و اگر به مخاعفت

 ه عح یرنگ مجلس است از شما س وال می کنم ریا وکالی رنگ دارد باگر ای ا
بین  ا ازچنین وکال ی باشند( موجب تزعزل مجلس هستند و ا تبار و حیلیت رنر

جلس یبون مت تربرده اند یا این حرف ها ی که شما و املال شما  لنا  و دا ما  پش
 ن جلوه می دهیدک می زنید و نمایندگان مجلس را منتخبین بیگانگا

که  است مجلسی که باید صدها قانون وضب و  هدنامه ها تصویب کند شایسته   
سبت نانگان بیگ این اندازه نمایندگان رنرا رنگ دار جلوه و انتخابات رن ها را به

 دهید؟
اشد و بید دوعتی روی کار بیاوریم که معنا  ایرانی و بی  رف گفته اید با -3

 شعار به یش چشم نگاه کند و در سیاست خارجی امانت رانسبت به همسایگان 
 و سرمایه خود قرار دهدک 
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زم ی ساماگر روی سخن شما در این جلسه من بوده ام خا ر شما را م م ن     
جی خار که در تمام دوره تصدی خود جز رویه بی رای و حفظ موازنه در سیاست

 مک چشم نگاه می کرد  ریت دیگری پیش نگراته ام همسایگان را هم به یش
ا ست تصداقت و امانت من هم در سیاست خارجی کمتر از دیگران نبوده ا    

همی زمانی که در سرکار بودم سیاست خارجی خیلی روشن و هیچ نوع سوءتفا
نرا رسمت هم در بین نبود متأسفانه اگر سوء تفاهمی هم بعدها ایجاد شد یش ق

 شما مسبب بوده ایدک 
ه جنگ ب  النیان ارباب جراید می گفت انع اد پیمان سه گانه و ای ی از رقا    

 نامهرعمان را جزو خیانت های من و مرحوم اروغی می دانید و حتی در روز
 ا اراخود هم اشاره ای به این اظهار شما کرده بود قضاوت این موضوع با 

دهان  اا ر امه است وعی در این مورد الزم می دانم به شما خا رنشان سازم شم
 به رن نرسیده است که به مرحوم اروغی نسبت خیانت بدهیدک 

اشید بم ن اروغی به   یده اکلر ایرانیان در قرون اخیر بی نظیر بوده م     
 دانیو ن پرستی او به مراتب بیش از شما بوده و شجا ت و  زت نفس و کار

 او نیز مورد تصدیت داخلی و خارجی استک
ا قصد یلی هخکه شما البد در احمدرباد مخفی و شاید ملل در قضایای شهریور     

و  داقتصارار به یزد و کرمان داشتید رن مرد قبول مس وعیت نمود با نهایت 
د نمو شجا ت در نجات کشور کوشید به او سنگ زدند وعی نه گریه کرد نه غش

 دک رکاصل حاز پای نایستاد تا به انع اد پیمان که در مصلحت کشور بود توایت 
ا ود رشما که هیچوقت جرتت و جسارت قبول مس وعیت ندارید و سرمایه خ    

ت ر سخمنفی باای و یش مشت اشش قرار داده اند حت ندارید به اشخاصی که د
 ترین مواقب به این ممل ت خدمت کرده اند اهانت نما یدک 

 ده ایدر الن جنگ به رعمان را هم از خیانت های من به شمار رواما این ه ا -4
جه می متو وخوب بود الاقل بجای خ ابه سرا ی به اخبار این ایام جهان مراجعه 

شدید رن کاری را که من از عحاظ مصاعح حیاتی کشور در دو سال پیش 
ران دیگ بمخصوصا  وقتی که قشون رعمان در مصر و قف از بود( انجام داده ام

 حاال به ا ر رن ااتاده اندک  
ین به ا مصدق اگر شما این  مل مرا  خیانت می دانید منبلی رقای دکتر     

ما شخیانت ااتخار می کنم و تاریخ رینده کشور هم روی  مل من و اظهار 
 قضاوت خواهد کردک 

 حماسه و نم باز در بیانات خود گفته اید که من به ا المیه سه دوعت اخر ن    
یه  المموجب صدور ا نخوانم و خجاعت ب شم و ارموده ایدک اوضاع ج راایا ی

ها  گلیسسه دوعت گردیده و حتی شنیده ام به شخصی گفته اید ا المیه را  ان
ضر ن حاشش ماه قبل از رن ه کنفرانس در تهران تش یل شود متن رنرا در عند

 کرده بودند و با خود به ایران روردند!!
ه شما ی ببرقای  مصدق با  رز ا ری که شما دارید اعبته بهتر بود که جوا    

وند شاقب وندهم وعی برای رن ه مم ن است اشخاصی تحت تألیر این قبیل بیانات 
 توضیح می دهمک  
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 وانیاوال  من در گراتن ا المیه سه دوعت حماسه سرا ی ن ردم و رجزخ   
 جهی ازین وننموده ام وظیفه ای در م ابل ملت و کشور خود داشته ام و به بهتر

 ور اینب صدیا  اگر هم به قول شما وضب ج راایا ی موجرن استفاده کرده ام لان
نس نفراکا المیه بود م م ن باشید انگلیس ها این را شش ماه قبل از تش یل 

دهند میه با ال تهیه ن رده بودند و به تهران هم برای این نیامده بودند که به ما
 خارجه زراءوبل ه این من بودم که از موقب استفاده کرده و با م اکراتی که با 

ای  میهانگلیس و شوروی و نماینده مستر روزوعت بعمل روردم عزوم چنین ا ال
 را خا رنشان و صدور و امضای رنرا تمنا نمودمک 

م م ن باشید ملت ایران و اشخاو بی غرض و ایراندوست همیشه      
ات راهد سپاسگزار سران سه دوعت هستند نه الر رن به این حرف ها از بین خو

 نه ااتخاری را که از این بابت برای من حاصل استک  و
یش  د گفته اید که سهیلی سیاست بلد بود و راضی نمی شد بهدر خ ابه خو -5

 را که مانیزمستخدم بیگانه اختیارات بدهدک اگر تجاهل ن نید و اوضاع اقتصادی 
ه الحظماختیارات به دست دکتر میلیسپو سپرده شد منصفانه بخا ر  بیاورید 

ها رات تنختیااخواهید کرد اگر میلیسپو از  هده انجام کار خود بررمده بود دادن 
و  راهی بود که برای مدت جنگ مم ن بود امور اقتصادی این کشور را سر

 صورتی بدهدک 
رای ه شد بداد اگر ایراد شما این است که چرا به دکتر میلیسپو این اختیارات    

گ ت جن ر می رورم که رن ایام بواس ه مش الرن ه سوء تفاهمی ر  ندهد بخا
که  ادندانگلیس ها و رمری ا ی ها احتیاجات ایران را ا   به این شر  می د

 ت سیم رن ها تحت کنترل و نظارت دقیت قرار گیردک
 279و 
 هد   د ازصریح بگویم به دستگاه های ما هم ا مینانی نداشتند که  بتوانن   

صوصا  و مخ بر ریندک دکتر میلیسپو  رف ا تماد  مومانجام ت سیم و جیره بندی 
انستم دمی  در کاردانی او در رن ایام کسی تردید نمی کرد و او را  بهترین کس

ده بر از  ه ت اوکه بتواند این کار را به  هده بگیرد حال اگر با تمام رن اختیارا
د نداری العا  نیامد و حساب غل  در رمد بر من چه ایرادی وارد است بعالوه مگر

ه و ب که قانون اختیارات مدت ها در جلسات مجلس شورای ملی مورد بح) بود
 بین تصویب مجلس رسیده و حتی از نظر ا تماد و ا مینانی که به دکتر در

رات ختیا موم و نمایندگان مجلس مخصوصا  موجود بود همه در صدد بودند به ا
 دکتر و حدود و ح وق کارهای او  الوه شودک 

ین است به ام دبا رشنا ی که به اخالق املال شما دارم م م ن هستم اگر رن ای    
پو یلیسمکار زده نمی شد همین ایرادی که امروز شما در دادن  اختیارات به 

 وارد می سازید در ندادن رن به من متوجه می ساختیدک  
رات ظهاا به هر صورت اگر قضایا بی  راانه و بی غرضانه قضاوت شود این    

 شما هم جزو سایر م اعب خریداری نداردک 
از  ر  القه به و ن داشتم بر الر ضعف نفس و حب م ام جمعیگفته اید اگ -6

 ایرانیان را تسلیم اجانب نمی کردمک 
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 هیجان ن بهگویا این مهمترین ن ته ای است که احساسات شما را بر  لیه م     
ا ر  ده خر متین داتری داماد خود رنجیرورده و از توقیف چند ماهه رقای دکت

وعت رف د شده اید راجب به این موضوع باید توضیح دهم اوال  پروت لی که از 
اک و ه ارایران با م امات انگلیسی راجب به بازداشت شدگان و ا زام رن ها ب
من  مضایا رز رسیدگی به کار رن ها منع د شده نه در زمان من بوده و نه به 

 توقیف انیانبه نوب  خود نهایت تأسف را دارم که یش  ده از این ایرلانیا  من 
ملی   ین شدند وعی بیشتر خوشوقت هستم که معلوم شد هیچ ایرانی بر  لیه متف

 انجام نداده استک 
ت و ن اسماگر برای رقای دکتر متین داتری داماد شما که دوست سی ساعه      

 ه ازاتاری پیش رمد من برای همیشمتأسفانه در زمان تصدی من یش چنین گر
پاک  یشاناایشان شرمنده ام وعی همان ور که ت کر دادم خیلی مسرورم که دامن 
ید نا  باد ضمو توانستند لابت کنند با دشمنان متف ین ما بست و بندی نداشته ان

ز ان خود و ناصریحا  ا الم دارم تا رنجا که م دور بوده اینجانب برای رها ی هم
 پیش اتاری ها و تهمت ها کوشش کاای بعمل رورده ام و از این جهتاین گر

 وجدان خود شرمنده نیستمک 
 عبی که  کر ارموده اید اشاره به یراق خریداری شده ازدیگر از م ا -7

مر ین ااوزارتخانه است که برای  من پیراهن  لمان شده خوب بود به پرونده 
 معلوم ا همادگستری مراجعه و برای شمکه نمی دانم در وزارتخانه یا کمیسیون د

ی و می شد من قصد سوءاستفاده نداشته ام و با اجازه صریح وزارت دارا 
ماما  تنهم ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به میزان ناقابلی که وجه ر

 کنم در مورد خود پرداخته شده ملل دیگران خریداری کرده امک و تصور می
  مر جز ی موجب این همه هیاهو نشده نباید بشودکصرف اتهام در  یش ا

یل کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی از مردمان م لب و شریف تش     
وب مر  شده اعبته رسیدگی خواهند کرد و به ح ی ت خواهند رسید و امیدوارم

 اظهارات و حمالت شما هم واقب نشوندک
 واس هبنیز که معروف است اگر صرف اتهام دعیل جرم است ملال  رن ها ی    

ید د بااروختن یا ساختن ارمان پادشاه وقت می خواست دستشان را ق ب نماین
 مجرم شناخته شوندک

 سهیلی  لی -1323دهم اسفند ماه 
 
 

ن ربه  بعد از انتشار نامه مزبور از  رف اشخاو و م بو ات پاسخ ها ی    
ای پاسخ به رق»وان داده شد که از جمله یش سلسله م االتی است تحت  ن

لی که به قلم رقای م ی نماینده اعلی مجلس شورای م« م ل ه ن نید –سهیلی 
ب بوده درج گردیده و رنچه حت م ل  2030تا  2023در روزنامه ستاره شماره 

 سید کهرظرم ادا شده استک نگارنده نیز در موقب انتشار این  نامه مالحظاتی بن
ش و این در روزنامه اقدام نوشته ام« ی کندرقای سهیلی م ل ه م»تحت  نوان 

 خالصه از رن را در اینجا ن ل می نمایمک
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وان ه تحت  ن1323اسفند  21و  20اقدامه مور   704و  703از شماره های 
 ککک«نامه سهیلی یا سفس ه »
 

ماینده ناسفند ماه جاری مجلس شورای ملی رقای دکتر مصدق  8در جلسه » ککک 
 و مشروحی ایراد و در ضمن بیان یش سلسله م اعب اول تهران ن ت مهم

ت نخس اساسی اشاره ای نیز نسبت به  ملیات سوء رقای سهیلی در هنگام پست
 هترینسیاست ممل ت باید به دست ب»وزیری نموده و چنین نتیجه گراتند که 

 «انداشخاو سپرده شود و هر که کوچ ترین ش ی درباره ا و هست برکنار بم
ه او دربار« کوچ ترین ش ی»یلی نخست وزیر اسبت برای این ه رقای سه    

ار ز رلانباشد و برای سومین بار بتواند بر مسند صدارت نشسته و ممل ت را 
ا روجود خویش مستفیض!! و یا به قول رقای دکتر مصدق رخرین چوب حراج 

تر ی دکبزند نامه ای ببنا به قول خودش به اصرار جمعی!( در جواب ن ت رقا
 مصدق نگاشته که متن رن در بعضی جراید درج گردیده استک 

 ور ند چککک انسان وقتی نامه مزبور و اصل ن ت را می خواند تعجب می ک    
د و رقای سهیلی که  رادارانش او را صاحب قریحه و هوش سرشار می شمارن

ای او را یش نفر سا س موقب شناس! معر« بازیگران  صر  ال ی»نویسنده 
 ضعف ود به نگارش چنین نامه ای که هر خواننده  امی هم به م اع ه می کن

رای بکه  استدالل نویسنده رن پی می برد مبادرت ورزیده اندک گویا شتابزدگی
که  نیتیدااع و ا اده حیلیت از دست راته خود داشته اند از یش  رف و  صبا

ز اده ستوعی شاز گفتار یش نماینده ح گو و مورد ا مینان  مومی برایشان م
ان  رف دیگر وادارشان کرده که در موقب نوشتن الیحه داا یه مزبور  ن

بهه ش ای احساسات را رها و بدون تع ل هر م لبی را که به خیال خود با ) اع
 ی بهو به  بارت دیگر هو کردن حریف دانسته اند بجای حرف من  ی و حساب

 ن  زیز و برای ای ههمو نا تحریر در روردندک اینش محض ا العرشته 
و  مودهنسفس ه و م اع ه رقای سهیلی معلوم شود نامه ایشان را به سه قسمت 

 در باب هر قسمت نظریات خود را در این م اعه می نگارم:
 ر نامه خود باستناد اظهار یش روزنامه نگار ودرقای سهیلی  -غاسنادات درو -1

 این ساسا  بی  کر نموده که ایا از  قول دیگری بکه او را معرای ن رده( م اع
ر جه دم اعب نه در  ن ت دکتر مصدق بوده و نه از هیچیش از   بارات مندر

 خ ابه ایشان مستفاد شود: 
 مصدق ی ی از ارباب  جراید می گفت دکتر»ملال  در یش جا می نویسد:     

 رحوممن و انع اد پیمان سه  گانه و ا الن جنگ با رعمان را جزو خیانت های م
 «اروغی می داند

یانت م از خاما این ه ا الن جنگ با رعمان را ه» جای دیگر چنین نگاشته:     
م ین ایاار اهای من بشمار رورده اید خوب بود الاقل بجای  خ ابه سرا ی به اخب

 ککک«جهان مراجعه و متوجه می شدید 
 6ا هگلیس نشنیده ام به شخصی گفته اید ا المیه را ا» سپس اد ا می کند:     

رده اضر کحماه قبل از رن ه کنفرانس در تهران تش یل شود متن رنرا در عندن  
 «بوده و با خود به ایران رورده اند
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دوعت  3سران سه دوعت این سندی را بم صود ا المیه » باز نوشته است:     
ه داردناست( که شما هر اندازه بخواهید رنرا بی اهمیت جلوه دهد و ام ان 

ت دوع نمودند م م ن باشید ملت ایران همیشه  سپاسگزار از سران سه امضاء
 «هستند و الر رن به این حرف ها از بین نخواهد راتک

هیلی سقای رشما ای خواننده محترم این جمالت را که  ینا  از  نامه جوابی    
حظه ن ل شده م اععه و یش بار با دقت نیز ن ت رقای دکتر مصدق را  مال

 دم   ظهاراببینید در کجای رن نا ت مزبور از  ا الن جنگ با رعمان  ارما یده
ا یانت هزو خرضایت کرده یا به اروغی بد گفته و یا انع اد پیمان سه گانه را ج

 شمرده استک 
 پیمان ع ادبر ارض محال قول االن مدیر روزنامه صحیح و دکتر  مصدق با ان    

وم معل بت نداشته و یا به االن شخوسه گانه و ا الن جنگ با رعمان نظر مل
فرانس تهران ماه قبل از رن ه کن 6گفته باشد که متن ا المیه را از انگلیس ها 

 ه راجبکعیه تش یل شود در عندن تهیه نموده اند چه ارتبا ی با ن ت اخیر مشارا
ر جواب داست دارد که او  14به دخاعت های بیمورد سهیلی در انتخابات دوره 

 اشاره می نماید؟! خود بدان
  ه واین از شاخه به رن شاخه پریدن ها نشان بارز ضعف من ت و سفس     

کتر دبه « اسنادات دروغ»م ل ه استه اگر م صود رقای سهیلی از  کر این 
ء مصدق این است که معظم اعیه را در انظار م امات متف ین خراب و سو

ه سنگ ان بشدی کرده اند و تیر تفاهماتی ایجاد نمایند تصور می کنم اشتباه  م
 خورده زیرا دکتر مصدق یش رحل ملی با شهامتی است که در این ممل ت
 و مری در مشاغل حساس و مهم بوده و خارجی و داخلی و بر و ن رستی  

ا رشن وقوف کامل او به اوضاع سیاسی دنیا و صراحت عهجه و شجا ت ادبی وی
 می باشدک

 ی دانا و مع ول هم نیست چنین رجل کار رگاه وپس همه کس خواهد دانست     
ای د برصبر انع اد پیمان سه گانه یا ا الن جنگ با رعمان که هر دو صد در 

ز اایران ضروری و واجب بوده ا تراض نماید رنهم اکنون که مدت مدیدی 
 تصویب رن گ شته است!!

قای رمه نا دانشمندم که در اینجا جمله معترضه ای دارمه ی ی از دوستان    
 من: »خوانده و جمالت م رضانه م کور در باال  را دیده می گفت سهیلی را

از  نفر تاکنون اد ای بعضی از جرا د مرکز را که نوشته بودند گراتاری چند
 یت وزندانیان سیاسی  اراک مخصوصا  ریت هللا کاشانی بیشتر در الر سعا

عی وایم می توانستم قبول نمخبرچینی خود رقای سهیلی نخست وزیر وقت  بود ن
تر به دک ی کهبا  مالحظه نامه اخیر او بر رد بیانات دکتر مصدق و اسنادات دروغ

ین خاعفداده شده است چنین دستگیرم شد که دور نیست ایشان برای م لوبیت م
 «خود بدین ا مال ناجوانمردانه مبادرت ورزند!

ی مرحوم اروغی را به میان رورده راستی رقای سهیلی چرا شما در الیحه خود پا     
اید اگر او خوب بود به شما چه مربو  و با ن ت اخیر دکتر مصدق چه ارتبا ی داشته 

مورخین ا مال رن مرحوم را با  کر دعیل در تاریخ لبت و ملت ایران هم به  است!
خوبی رن مرحوم را شناخته که در چندین بار زمامداری خود به ایران خدمت 



282 

 

دمه زده است وعی در هر دو صورت حساب رن مرحوم با شما جدا کرده یا ص
است و مسلم است از تعریف او نمی توانید برای دکتر مصدق دشمن و برای 

 خودتان دوست درست کنید ککک 
جاد رقای سهیلی در نامه خود نماینده اول تهران را  امل ای –خل  مبح)  -2

 !سوء تفاهم در سیاست خارجی دوعت دانسته است
ارجی تا زمانی که سرکار بودم سیاست خ» چنانچه در ی جا می نویسد:     

همی تفا خیلی روشن و هیچ نوع سوء تفاهمی در بین نبوده  متأسفانه اگر سوء
 «هم حاصل شد یش قسمت رنرا شما سبب بوده اید

 ن بیانرقای دکتر مصدق من درست نفهمیدم با ای» جای دیگر می نگارد:     
سته خوا د رشوه به انگلیس ها یا به روس ها بدهید و کدام  رف راخواسته ای

 «اید از خود راضی کنیدک
سمت یش ق»نگارنده نمی دانم م صود سهیلی از این ه دکتر مصدق را  امل      

 معرای کرده چیست؟« از سوءتفاهم در سیاست خارجی
 ودک ر شا خباین قسمت را خوب بو صریح تر می گفتند تا همه کس از رن ب     
سبت نرف و  هر دوعتی باید بی »دکتر مصدقی که از روی ایمان معت د است که     

خود  مایهبه همسایگان به یش چشم نگاه کند و در سیاست خارجی امانت را شعار و سر

 له ایریا می توان توهم کرد که خود موجب سوء تفاهم شود یا جم «قرار دهد
 خود راضی کند!! بگوید که بخواهد یش  رف را از

موجب  ه نفت ر  دکتر مصدق راجب برقای سهیلی! ککک اگر می خواهید بگو ید      

د ا   جا دار سوء تفاهم در سیاست خارجی شده قضاوت رن با اا ار  مومی است
ه بنچه  رض کنم از این جمله شما من این ور استنبا  می کنم که بر خالف ر

یون راکساسته اید با این  بارت به ی ی از دکتر نسبت داده اید خود شما خوا
قلبی  رزویهای مجلس که با این  ر  مخاعف بوده اند رشوه دهید تا زودتر به ر

ای جخودتان که رسیدن به  م ام نخست وزیری است نا ل گردید چنانچه در 
 اگر ایدار بریا وکالی رنگ»دیگر نامه داا ی نیز زرنگی ارموده با  کر  بارت: 

 رن را یلیتچنین وکال ی باشند( موجب تزعزل مجلس هستند و ا تبار و ح اعح ی ه
جلس یبون مت تربرده اند یا این حرف ها ی که شما و املال شما  لنا  و دا ما  پش

 ه بایدکلسی می زنید و نمایندگان مجلس را منتخبین بیگانگان جلوه می دهیده مج
ه ه است که این اندازصدها قانون وضب و  هدنامه ها تصویب کند شایست

« ؟!دهیدبنمایندگان را رنگدار جلوه داده و انتخابات را به بیگانگان نسبت 
ود خا  از دار رنشان نما ید یعنی اوال  نمایندگان رنگ خواسته اید به یش تیر چند

ن را ایندگار نمراضی کنید تا ورقه رتی ا تماد رنان را به دست رورید لانیا  اا ا
ملال و ا صدق که مخاعفت با ایمان و با پرنسیب زمامداری شمابر  لیه دکتر م

اف و صن و شما است تهیی  نما ید تا باعنتیجه راه رسیدن به هدف برایتان رسا
 بدون مانب و رادع باشدک 

ب ور این قبیل زرنگی ها شاید م ابت من ت و اجتهاد شما پسندیده باشد وعی    

و تصدیت می کنید اگر کسی  و م موم می داند ق ب اا ار  مومی ملت رنرا  نامشروع
در م ابل اا ار  مومی مح وم و  ملیاتش ناپسند تشخیو گردد اگر ارضا  چند 
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روزی هم با هزار زد و بند بجا ی برسد و بهترین م امات را احراز کند باز در 
 جامعه بی ارزش و منفور خواهد بودک 

مه داا ی خود رقای سهیلی ر یش قسمت دیگر از  ناد -بارات متناقض  -3
ز ااشی خواسته  چنین وانمود کند که حمالت  رقای دکتر مصدق بر  لیه او ن

ر دکت اغراض خصوصی است زیرا رقای بیات نخست وزیر اعلی از منسوبین رقای
ابتی لریت است و ایشان برای حفظ تلبیت دوعت که اعال  متزعزل و در مجلس اکل

 ) مبادرت کرده استک ندارد به ایراد ن ت مورد بح
دم ا خوانروقتی  ن ت دکتر مصدق » در اول الیحه داا یه چنین می نویسد:     

ست اوده بچنین دانستم که غرض اصلی از تنظیم و قرا ت رن خ ابه حمله به من 
یشان اسوب تا بل ه بدین وسیله ب ور غیر مست یم دوعت اعلی را که ر یس رن من

 «است تلبیت کرده باشندک
ست که ااساس خ ابه دکتر  مصدق مبنی بر این »در جای دیگر می نویسد:     

 ت کهچون منم داو لب احراز م ام نخست وزیری هستم مسبب تزعزل دوعت بیا
 «مورد توجه ایشان است شده ام

 اال  کر شدالیحه داا ی رقای سهیلی نیز از اد ای خود که در ب 6در بند      
می  و دول کرده « بواس ه خویشی با رقای بیات یعنی مخاعفت دکتر با او»

از  جمعی گفته اید اگر  القه و ن داشتم بر الر  ضعف نفس و حب م ام»نویسد 
 حساساتاکه  ایرانیان را تسلیم اجانب نمی کردم گویا این مهمترین ن ته ای است

ین ر متشما را بر  لیه من به هیجان رورده و از توقیف چند ماهه رقای دکت
 ککک«تری داماد خود رنجیده خا ر شده اید دا

س این جمالت متناقض سراسر بر خالف انصاف نوشته شده زیرا همه ک    
مصدق  اسفند ماه سال گ شته رقای دکتر 17بخا ر دارد که در جلسه تاریخی 

ات ه  ملی ی بهنگام بیان مخاعفت خود با ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین  با با
 أسفانهمت» یمورد سهیلی در انتخابات معترض و صریحا  گفت: و دخاعت های ب

 هیلیسانتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بواس ه دخاعت های بیمورد 
 ککک«و تدین به وضب ااتضا  رمیز خاتمه پ یرات 

ای وقت رقا رنریا رن موقب هم مانند امروز ر یس دوعت منسوب ایشان بود؟ ری     
 ست وزیر بشود؟ ککک بیات می خواست نخ

ا رصدق ماین موضو ات را همه کس می دانده همه مردم این  ممل ت دکتر      
ه کوزی ربخوبی می شناسند او امتحان خود را به ملت باهوش ایران دادهه رن 
اعیهه یر ماسمی از سهیلی و املال او نبود دکتر مصدق مدت ها وزیر خارجهه وز

لال ه امن و وزیر دادگستری شده بود مجلسی کاستاندار اارسه واعی ر ربایجا
ل ت ه مممدرس شهید در رن بودند به دکتر مصدق اختیارات برای تش یالت ماعی

ؤتمن م ه مردیف مدرس ها و مشیراعدوعه هامی دادک ملت ایران او را تأعی و ه
 تب ماته اعملش هاه مستوای اعمماعش ها می دانست حاال رقای سهیلی تربیت یا

ق ر مصددی تاتوریه خراب کننده انتخابات دوره چهاردهم می گوید دکتمنحوس 
اعفت ن مخبرای خا ر زندانی شدن دامادشه برای تلبیت م ام بیات منسوبش با م

 کرده است!!
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بات رقای سهیلی! ککک در دوره ششم مجلس شورای ملی که هنوز انتخا     
ش مدرس هاه ملال ارمایشی در  ممل ت نبود و نمایندگان ح ی ی ملت امل

 ه رمالکعب ککک مجلس یعنی اعشعراهاه رشتیانی هاه حا ری زاده هاه مؤتمن اعملش ها
 یس ری و ملت را تش یل می دادند مرحوم مستوای مورد ا تماد نمایندگان واقع

ا ود راعوزراء شد در موقب  ر  برنامه دوعت همین دکتر مصدق ن ت معروف خ
که  یم اروغصالحیت ولوق اعدوعه و مرحوواس ه  دم در مخاعفت با کابینه مزبور ب

ق  ا سا ضو کابینه بودند به سمب مجلس رسانید ب وری که نزدیش بود دوعت ر
ود و بمرحوم مستوای قوم و خویش نزدیش ب موزاده( دکتر مصدق کند درحاعی که 

 رن روز همه کس تعجب داشت چ ور دکتر مصدق به رن شدت حاضر به مخاعفت با
  ه مستوای شده استککابین
 ت کردهخاعفحاال شما اد ا دارید که دکتر مصدق برای خا ر بیات با شما م     

نید است تاریخ و مردم سفس ه بازی شما را خوب درک می کنند و مح ت بدا
 حراتان خریدار نداردک

 

*** 
 

 تباهاته اشبه هر ت دیر در متن نامه داا ی رقای سهیلی جز م اعب  باال ک    
ز جیست مدی رن را با استدالل در اوق  کر کردیم چیز تازه و مهم دیگری ن 

 ی سرا این ه رقا در چند جای نامه از خودش تعریف و باص ال  شعراء حماسه
ش ا با یدر سیاست خارجی همسایگان ر» ککک کرده است چنان ه ی جا می گوید: 

ه کانی استه تا زمچشم نگاه می کردم و صداقت من هم از دیگران کمتر نبوده 
 «بودنسر کار بودم سیاست خارجی خیلی روشن و هیچ نوع سوء تفاهم در بین 

ن دیگرا کاری را که دو سال پیش انجام داده ام» جای دیگر می نویسد:      
میه اد ا المو»سپس می ارمایند: « بکشورهای دیگر( حاال به ا ر رن ااتاده اند

 « هم نتیجه ا ر و ابت ار من بودک
 جناب رقای سهیلی!     

ل ه قوباین حماسه سرا ی ها مستحسن نیست رنهم از یش ر یس اعوزراءک      
 معروف:

 نه رن ه   ار بگوید مشش رنست که خود ببوید     
د ی دانیاه مخوب بود به  وض این حماسه سرا ی ها اگر واقعا  خود را بیگن     

ت ت اسه دخاعت شما در انتخابابه رن قسمت از  ن ت دکتر مصدق که مربو  ب
 پاسخ می دادید ککک 

ول مجه خوب بود بجای استناد به نوشته االن جریده مزدور و االن شخو     
وم و بح) در پیمان سه گانه و ا الن جنگ با رعمان و تعریف و مد  مرح

 در انتخابات ا ره ا الم جرم رقای ار  در مورد دخاعت خود 9از اروغی در نامه خود 

یا  ت قضاح ی که رقای دکتر مصدق هم بدان تلویحا  اشاره کرده بح) می نمودید تا مردم
 را درک می کردندک
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ما ور شچرا جواب نفرموده اید که این تلگرااات ک ا ی را بر حسب دست     
در  مخابره کرده اند یا بر حسب دستور شما نبوده؟ ریا دخاعت نامشرو ی

 انتخابات داشته اید یا نه؟
 یر؟خملت ایران باید بفهمد اتهامات منتسبه به شما صحبت دارد یا      

 وت ضیه را مسوعی ملل این ه کامال  صحیح است زیرا تاکنون جوابی نداده اید و ق    
 گ اشته ایدک

*** 
 یسپوهمین ور توضیحاتی که در مورد اختیارات ا  ا ی به دکتر میل      

ی اید غیر کاای است و موجب لبوت بموضوع زندانیان سیاسی اراک داده 
ود خت صیر و  دم قصور شما نیست مخصوصا  این  بارت که در نامه داا ی 

هستم  م م ن با رشنا ی که به اخالق املال شما بدکتر مصدق( دارم» نوشته اید: 
ن داد اگر رن ایام دست به کار زده نمی شد همین ایرادی که امروز شما در

 «تیدرد می سازید در ندادن رن به من متوجه می ساخاختیارات میلیسپو وا
 تصدیت کنید که ا   خل  مبح) است نه جواب م نب و من  یک

د دور ز خواهمه می دانند که شما برای این ه در رن وقت سخت مس وعیت را     
 ار واگ نما ید رن اختیارات ک ا ی برخالف  قانون اساسی را به یش مستخدم خارجی

 صویبت  لت دیگری نداشت و مجلس سیزدهم اگر می خواست رن را والال نمودید
ز بی شی ان ند با تحری اتی که رنوقت در کار بود هر پیش رمد سو ی را که نا

 ککک«عیاقتی دوعت ها بود به گردن خود می انداخت 
 

 و اما راجب به تدین
ن یویسچون  ده ای از نمایندگان تصمیم گراته بودند که با گزارش کم     

سه ر جلددادگستری راجب به تبر ه تدین مواا ت کنند و او را تبر ه نمایند 
ی از ده اسیزدهم اسفند مجددا  گزارش مزبور م ر  گردید و پس از  م اکرات  
وزده ناره نمایندگان مخاعف و مواات دکتر مصدق نظریاتی اظهار نمود که از شم

 ن ل می شود: 117م اکرات مجلس صفحه 
 نده اخ ار نظامنامه دارمب -قدکتر مصد

 اجب به چه اخ ار دارید؟ر -ر یس  
 بنده باید صحبت کنمک 109ه موجب ماده ب -دکتر مصدق

 بفرما ید –ر یس 
اعبته رقای شهاب اردوس در نظر دارند روزی که برای انتخاب  -دکتر مصدق

از  کمیسیونی برای رسیدگی به کار نمایندگان اینجا صحبت بود بنده ایشان را
روی   یده ضمن ی ی از رن اشخاصی که باید انتخاب بشوند انتخاب کردم 

متش رم( و نسبت به ایشان کمال ُحسن ظن را داشته ام و حاال  -بشهاب اردوسی
هم دارمک وعی بنده رقا تا امروز هیچوقت مسمو ات را مورد نظر قرار نداده ام و 

را نگفته ام و تا یش چیزی  همیشه تا به یش چیزی ا مینان حاصل ن رده ام رن
را نتوانم از  هده البات رن برریم رن را در جامعه اظهار ن رده امک مجلس 
شورای ملی اگر می خواهند امتحان ب نند این دوسیه رقای تدین را یش مدتی به 

روز هم در اختیار من بگ ارید این که  15اختیار کمیسیون دادگستری گ اشتید 
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دارد و بر خالف قانون هم نیست چون خیر ممل ت هم چیزی نیست مانعی هم ن
هم خادم این روز به اختیار من بگ ارید من  15اقتضا می کند که یش دوسیه را 

که ندارم بصحیح است( من هم روی این دوسیه یش  ممل ت هستم نظری هم 
نظری بدهمک این هم پیشنهاد بنده است: بنده پیشنهاد می کنم که پرونده رقای 

روز به اختیار اینجانب بگ ارند تا گزارشی از رن به مجلس ت دیم  15را تدین 
ب نم اگر رقایان صال  می دانند این دوسیه را مرحمت کنند به بنده اگر بنده بد 
راپرت دادم دیگر کاری به  من رجوع ن نید و اگر خوب راپرت دادم رنوقت این 

 رجوع کنیدک جور قضایا و این جور دوسیه ها را همیشه به بنده 
 سیار  خوب کسی مخاعف نیستکب -بعضی از نمایندگان

 رقای بهبهانی -ر یس
ه ی کنم کمارمودند اختیار به ایشان داده شود بنده گمان  این ه ایشان -بهبهانی

رقای  اراتاعبته ایشان حت دارند که هر چه   یده دارند اظهار ب نند وعی اظه
ا د امکمیسیون دادگستری کرده بودن شهاب اردوسی راجب به سوء نظری که به

 یش از ا هرراین ه ایشان اختیار داشته باشند در مراجعه به دوسیهه این دوسیه 
ت ها اس خانهااراد وکالء حت دارند مراجعه کنند و به هر دوسیه ای که در وزارت

ر ه در هکنند توا می توانند مراجعه کنند بنابراین اختیاری نمی خواهدک ایشان می
ر درا  ردی که می خواهند بروند رسیدگی ب نند و هر وقت بخواهند پروندهمو

می  یشانامعرض م اععه خودشان قرار بدهند بنابراین حت و اختیار نمی خواهد 
 ظهارتوانند مراجعه بفرمایند و هر چه نظرشان هست در مجلس شورای ملی ا

 بفرمایند و محتاج به پیشنهاد و اجازه نیستک
 ی شود:د رقای  دکتر مصدق قرا ت مپیشنها -ر یس

 اشته شود تا روز به اختیار اینجانب گ 15پیشنهاد می کنم که پرونده رقای تدین 
 گزارشی از رن به مجلس ت دیم کنمک

 قای محمد  با با ی ارمایشی داشتید؟ر -ر یس
 نده اخ ار نظامنامه ای دارمک ب -مجد ضیا ی

 قای  با با ی اخ ار م دم استک ر -ر یس
ی تلف خ ار نیست این ها بهانه استه این ها براارقا این ها  -محمد  با با ی

 کردن وقت استک
 ما ید رقای مجد ضیا یبفر -ر یس

گر ه بنده وارد نمی شوم که رقایان دااع از همدیدر اصل  قضی -مجد ضیا ی
 می گوید: 109کردند وعی ماده 

ود یا ده شز ی از نمایندگان اگر در ضمن مباحلات و ن ت ااتراء و تهمتی به ی»
 بر ه وترای   یده و اظهار او بر خالف واقب جلوه داده شود و نماینده م کور ب

قایان دک رشراب اشتباه اجازه ن ت بخواهد بدون ر ایت نوبت اجازه داده خواهد 
د رده انا روربایستی همانروز در ضمن مباحله این دااع را می کردند و حاال این 

 ودشان دااع می کنند باید مرا ات این ن ته را ب نندکامروز از خ
این گ شته است رقای مجد ضیا ی اوال  م ابت قانون اساسی  -محمد  با با ی

اظهاری که رقای شهاب کردند یش قدری مخلو  با سوء تفاهم و اشتباه است 
چون اصال  هیچوقت مجلس قضاوت نمی کند قوا از هم منفش است این ه 



287 

 

قضاوت کردیم و قاضی باید  ادل باشدک اصال  مجلس شورای ملی ارمودید ما 
قو  م ننه استک بهیچوجهه به هیچ  نوانه به هیچ بهانهه مم ن نیست مجلس 

ما قانون محاکمه وزراء  قضا یه و قو  مجریه مداخله ب ند شورای ملی در قو 
ی داریم و این  رز غل ی هم که متأسفانه پیش رمده است که اگر یش وزیر

مرت ب این قبیل اتهامات شد بیخود مجلس شورای ملی نمی تواند مع ل ب ند و 
جلوی کار قضا ی را بگیرد تا این اندازه به شما اجازه داده شده است که ا   
یش م اععه اجماعی ب نید نه قضا ی که خود این هم غل  است وعی شده است 

متهم را مح مه ببرند و متأسفانه یش م اععه اجماعی باید بشود که این رقای 
محاکمه کنند یا نه ا   این اندازه اجازه داده شده است نه این ه وارد ماهیت 
اتهام بشوند و دالیل را بسنجند و قضاوت کنند و بیایند بگویند که بری است یا 

این  ور نیست(  -بری نیست این اصال  از ش ون مجلس نیست بشهاب اردوسی
رید و اما راجب به این پیشنهادها جوابش همان بود که اعبته خود رقا هم توجه دا

رقای بهبهانی هم اشاره کردند رقایان وکالء در تمام کمیسیون ها و جریانات 
مجلس حت دارند مداخله کننده م اععه کنده پرونده را بخواهند بنابراین نظر رقای 

 دکتر مصدق تأمین استک
 بشود رقااید توی مجلس این پیشنهاد رد ب -دکتر مصدق

ارها اعی دیگری دارد و رن اش ال این است که کحاال یش اش  -محمد  با با ی
 ستریدر مجلس ت سیم شده است و این کارها از وظایف مختصه کمیسیون دادگ
ف خال است حاال مجلس شورای ملی بر خالف نظامنامه و بر خالف قانون و بر

 ر کمیسیونه یش نفر برود کادوره ساب ه بیاید رتی بدهد ک 14ترتیب و برخالف 
 ر ح وقدکتر  دعیه را ب ند و گزارش بدهدک این واقعا  از رقای دکتر مصدق که د

اقعا  اسباب تعجب است و بر خالف اصل وقبیح است!(  -هستند بدکتر مصدق
 استک 
 لیف ل بی ساب ه که پیش می رید واقعا  بنده نمی دانم تاین ور مسا  -ر یس

ریم نگی بگیرم یش  ده می گویند رتی نمی خواهد اگر رتی چیست اگر بنده رتی
را  یونییش  ده دیگر می گویند رتی می خواهد به   یده بنده اصال  یش کمیس
ن ه ر ایمجلس می تواند مأمور یش کاری ب ند و این مخاعف نظامنامه نیست مگ

ککک  ندارد ه ایمجلس به این  نوان در این پیشنهاد رتی بدهد والال ساب ه نظامنام
 رقای نبوی بفرما یدک

رقا شما ر یس مجلس هستید دوسیه را بفرستید رقای دکتر مصدق  –دشتی 
 م اععه کنندک

 رض کنم این موضوع م ر  نیست قبل از دستور رقای شهاب به  نوان  -نبوی
اخ ار نظامنامه ای اجازه خواستند که از خودشان دااع کنند وعی دیگر این 

تا بشود بر رن پیشنهادی کرد و پیشنهاد معنی ندارد و موضوع م ر  نیست 
همان ور که ایشان ارموده اند این از وظایف کمیسیون دادگستری است اما راجب 
به پرونده همان ور که ارمودند همه رقایان می توانند بیایند و مراجعه به پرونده 

می توانند کنند رن روز هم بنده  رض کردم که پرونده حاضر است همه رقایان 
مراجعه کنند رقای دکتر مصدق هم می توانند بیایند پرونده را رسیدگی کنند و 
تحت نظر قرار دهند و هر نظری که دارند بدهند به مجلس شاید در مجلس 
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نظرشان تصویب شود این ه رقای  با با ی ارمودند که کمیسیون حت قضاوت 
زراء می گوید که ندارد خواستم خدمتشان  رض کنم که قانون محاکمه و

کمیسیون دادگستری باید رسیدگی کامل ب ند و تمام دالیل را جمب کند و ا الع 
و جمب روردن دالیل روی رن یش نظری  ن را بشنود و بعد از رسیدگی کاملم لعی

بدهد رنوقت رن نظری که بعد از جمب روری دالیل خواهد داد برای این است که 
ادگستری هست یا نیست؟ قابل تع یب هست یا این  مل قابل احاعه به وزارت د

خیر؟ با قضاوت تنهایی که ما بخواهیم یش کسی را تبر ه کنیم یا مجرم معرای 
ب نیم نمی شود قضاوت ما تا این حد است که ریا این شخو قابل تع یب است یا 
نیست؟ اگر تا این در رسیدگی نشود و دالیل جمب روری نشود که حیلیت هیچ س 

اهد ماند برای این ه هر کسی به یش نفر ا الم جرم کند و ما هم بدون باقی نخو
رسیدگی او را بوسیله وزارت دادگستری بفرستیم به مح مه اعبته منظور م نن 
این نبوده است ما باید دالیل را جمب روری کنیم و اظهار نظر کنیم این داا ی که 

ه توانسته است در رقای شهاب کردند برای همین بود که کمیسیون رن در ک
 ا راف پرونده رسیدگی کرده استک

 دستور دستور –نمایندگان 
 یریدکنمی گیرم خواهش می کنم پیشنهاد بنده رتی بگ رقا بنده پس -دکتر مصدق

ید دارد در صورتی ه مجلس مواات است جنابعاعی می توانرخر موضوع ن -ر یس
  ش  رییش الیحه یا  بروید در کمیسیون رسیدگی کنید پیشنهاد باید در ضمن

 باشدک
 نده پیشنهادم را پس نمی گیرم رتی بگیریدکب -دکتر مصدق

 ندک ای از رقایان هم ت اضای ن ت قبل از دستور کرده ا  رض کنم  ده -ر یس
 دستور دستور -نمایندگان

ح یت با دستور من باب این ه یش گزارشی از  کمیسیون ت بنده مخاعفم -هاشمی
س قت مجلوقی ه وقت را می گیرد اجازه بفرما ید به اندازه دو ددارم که دو دقی ه 

 را بگیرم
 اشد برای رخر جلسهب -بعضی از نمایندگان

 ا ورد در دستور هم می توانید ب -یش نفر از  نمایندگان
 نده اخ ار قانونی دارمب -دکتر شفت

 ه اخ ار قانونی بفرما ید امروز اخ ار باران استکچ -ر یس
جازه یش جمله اش را ا 4نصفه ماده نون محاکمه وزراء و هی ت مقا -دکتر شفت

که  کنم بدهید بنده بخوانم و نسبت به رقای محترم رقای شهاب اردوس  رض می
 در بیاناتی که ارمودند از یش عحاظ تجدید نظر باید ب نندک

 قا م ابت نظامنامه باید اخ ار کنیدکر -ارهودی
زمه  دعیه م لف است همه قسم تح ی ات ال ینجا می گوید کمیسیونا -دکتر شفت

 زمه رات الرا از مراجعه به اسناد و مدارک پرونده ب ندک این کمیسیون تح ی ا
   ندکن رده است ما می خواهیم بگو یم کمیسیون باید تح ی ات الزمه را ب

 ین موضوع م ر  نیست ا –جمعی از نمایندگان 
 سیون تح ی ات الزمه را ن رده   می خواستم  رض کنم که کمیا -دکتر شفت

 است و ما می خواهیم بگو یم که باید تح ی ات الزمه بشودک
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 تی بگیرید به ورود در دستورر -جمعی از نمایندگان
 انمکمهاد من رتی نگیرید من دیگر در این مجلس نمی اگر به پیشن -دکتر مصدق

 بهتر برو  -ارهودی
 برو رقا -جواد مسعودی

 اینجا دزدگاه است بهمهمه نمایندگان(  جلس نیستاینجا م -دکتر مصدق
 دزد خودت هستی –اقبال 

ز ی؟ بدر این موقب رقای دکتر مصدق  با حال تعرض اتوهین می کن -سنندجی
 مجلس خارج شدند(

رض ه هیچ منظوری ندارم م ابت نظامنامه من به ایشان   رض کنم بند -ر یس
دارم  خاعفمه نظر مواات و نه نظر کردم که باید یش  رحی پیشنهاد کنید بنده ن

نده بم ابت نظامنامه باید پیشنهاد ضمن یش  ر  یا یش الیحه ای باشد و 
 وظیفه ام را باید اجرا کنمک

 

 واقعه پانزده اسفند

د بب شم اکرات این جلسه و تصمیم دکتر مصدق به  دم حضور در مجلس س     
 ان رای یان و ا ضای جمعیتکه قا به روشنف ران از مدیرهای جراید و دانشجو

ن از ای یادیو بازرگانان نسبت به بعضی از نمایندگان اظهار تنفر کنند و  ده ز
برند لس ب ب ات روز پانزدهم اسفند به منزل دکتر مصدق بروند و او را به مج

وز همان ر« ا ال ات»روزنامه  5705که شر  این واقعه را که در شماره 
 منتشر شده ن ل می نما یم:« لسواقعه جلوی مج»تحت  نوان 

س واقع  امروز جلوی مجلس مربو  به جریانی است که در جلسه اخیر مجل
 پیش رمد:

ای ی رقخوانندگان محترم مسبوق هستند که در جلسه گ شته مجلس پیشنهاد    
 خاعفدکتر مصدق ت دیم نمودند که این پیشنهاد را مجلس وارد ندانست و م

د ی مجلس تشخیو داد و در ضمن توضیحات گفته شنظامنامه و م ررات جار
یون که رقای دکتر مصدق می توانند هرگونه پرونده های  موجوده در کمیس
 ا بهدادگستری و یا سایر کمیسیون ها را م اععه ارموده و نظریه خویش ر

 واشد مجلس شورای ملی ا الع دهند و این حت را هر نماینده ای دارا می ب
 یشنهاد مخصوو نمی باشدک محتاج به تصویب پ

ا ر خاین موضوع و  دم توجه به پیشنهاد رقای دکتر مصدق موجب ت در     
اتی ایشان گردید و موقعی که با  صبانیت جلسه را ترک می نمودند اظهار

یجه ر نتدنمودند که در بین نمایندگان مجلس   س اععمل شدیدی ایجاد نمود و 
 شدک اظهاراتی بر  لیه ایشان در مجلس 
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محصلین دانش ده ح وق و پزش ی در منزل نماینده اول 
 تهران

ر دها  امروز صبح محصلین دانش ده ح وق پس از م اکراتی که در بین رن    
ه کالس ها می شود در صحن دانش ده اجتماع نموده و تصمیم می گیرند ک

 ک رندوباالجتماع به منزل رقای دکتر مصدق بروند و ایشان را به مجلس بیا
با  ده وجلس ازدحام نمودر همین موقب یش  ده از  محصلین بدوا  جلوی م    

 نادری مبول وزنده باد دکتر مصدق از خیابان شاه رباد و خیابان اسال اریادهای 
 به سمت خانه دکتر می روندک 

ده اجتماع محصلین دانش ده ح وق و یش  ده از دانش  10م ارن سا ت    
ا می دکتر مصدق زیاد می شود و ت اضای مالقات ایشان رپزش ی جلوی منزل 

 ند ونمایند ایشان هم بیرون رمده در صحن حیا  با محصلین صحبت می نمای
در  روندباالخره محصلین ایشان را د وت می کنند که باتفاق رنها به مجلس ب
از  ده واینجا رقای  باس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نیز شروع به صحبت نمو

 ت میتر مصدق تمجید می نمایند و باالجتماع دکتر را به سمت مجلس حرکدک
در  د وی شوندهندک پس از  ی مساات کمی اتومبیل دکتر می رسد ایشان سوار م

 دنبال دو اتومبیل دیگر حرکت می نماید و محصلین هم پشت سر ایشان یش یا 
 اتومبیل به سمت مجلس  زیمت می نمایندک 

مت سبه  وسته خیابان پهلوی و خیابان نادری را  ی نموده اتومبیل ها ره    
 دکی شوممجلس حرکت می کرده اند بر اجتماع محصلین نیز در  ول راه اازوده 

ر درند اجتماع رقای دکتر مصدق را به این ترتیب تا نزدیش مجلس می رو    
 ز دووس  خیابان شاه رباد یش دسته نظامی در صدد تفرقه جمعیت که بیش ا

رستان بها هزار نفر شده بودند بر می رید وعی موات نمی شود و ازدحام به سمت
 سرازیر می شودک 

ه ده بدر نزدیش میدان بهارستان رقای دکتر مصدق را روی دست بلند کر    
می سمت در مجلس روانه می شوندک جلوی در مجلس قراوالن و یش دسته نظا

ند از بود ده و رماده برای جلوگیریکه از اجتماع و حرکت جمعیت قبال  م لب ش
کتر ای دورود جمعیت در داخل مجلس جلوگیری می کنند و اظهار می داند که رق

مام تمصدق تشریف بیاورند چند نفر هم با ایشان وارد شوند وعی از ورود 
 جمعیت باید جلوگیری شودک 

 

 جلسه خصوصی
اب هی ت ر یسه دو سا ت به ظهر امروز شعبه های شش گانه برای انتخ    

تش یل گردیدک هی ت ر یسه هر شعبه باضااه نمایندگانی برای کمیسیون  رایض 
و مرخصی و کمیسیون مبت رات انتخاب گردید بعد ابتدا زنگ جلسه  لنی زده 
شد وعی بنا به ت اضای جمعی از نمایندگان جلسه خصوصی تش یل گردید و در 

مهندس اریور روی جریان   جلسه خصوصی م اکراتی بر حسب پیشنهاد رقای
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اخیر مجلس شروع گردید ایشان پیشنهاد نموده بودند که مجلس از عحاظ ا اده 
حیلیت رقای دکتر مصدق ت اضای ایشان را به  نوان  ر  قبول نماید و  رحی 
به تصویب نمایندگان مجلس برسد که  بت رن رقای دکتر مصدق پرونده های 

روز رسیدگی نموده و گزارش رنرا به  15مربو  به رقای تدین را در مدت 
 مجلس شورای ملی ت دیم دارندک 

 ودند وباعف روی این پیشنهاد م اکرات زیادی شد و  ده ای از نمایندگان مخ    
ین ارنرا خالو اصول و تربیت مجلس می دانستند و معت د بودند که قبول 

است در  پیشنهاد به منزعه سلب ا تماد از مجلس و کمیسیون دادگستری
ین  اصورتی ه رقای دکتر مصدق بدون این  ر  و بدون چنین پیشنهادی کامال  
 یشاناحت را دارا می باشند و نمایندگان هم بسیار خوشنود خواهند شد که 

ا پس ان رپرونده های موجوده را دقی ا  رسیدگی نموده و نتیجه م اععات خودش
 روز به مجلس گزارش دهندک  15از 
ل می ستدال ر  پیشنهادی با اظهار تأسف از  پیش رمد جلسه قبل امواا ین     

ست ضی انمودند که به ر ایت احترام دکتر مصدق و به عحاظ اا ار  مامه م ت
ز اره پس االخمجلس این پیشنهاد را قبول نماید تا رقای مصدق به مجلس بیایندک ب

قای ه ربه مجلس بح) زیاد این ور م اکره شد و مخاعفی هم نبود که هی ت ر یس
ی از ر ی دکتر مصدق ا الع دهند که پرونده ها را در کمیسیون دادگستری یا د

 دیم تروز م اععه نمایند و بعد نظریه خودشان را  15ا اق های مجلس مدت 
 یدک مجلس نمایند و مجلس نمی تواند خود مخاعف قانون و اصول راتار نما

 

 شلیش تیر نظامیان
 کراتصی به همین جا پایان یاات وعی در جریان م ام اکرات جلسه خصو    

ماع اجت ی ی از رقایان نمایندگان ا الع داد که محصلین دانش ده ح وق بحال
ه رد ککرقای دکتر مصدق را به مجلس می رورند چند دقی ه بعد دیگری اظهار 

  ه بعدد دقیباز چن رسیده اند و به سمت مجلس می رینداآلن در خیابان شاه رباد 
دک اته انن گری ی از نمایندگان اریاد کرد که نظامیان جلوی محصلین را در خیابا

 چرا جلوگیری می کنندک 
 ف رقایز  رادر موقعی که م اکرات خاتمه می پ یرات چند نفر از نمایندگان     

د و مایننر یس انتخاب شدند که در خارج از مجلس رقای دکتر مصدق را مالقات 
 ایشان را به مجلس

رت بیاورندک رقایان: ارمنده ایروزربادیه دکتر شفته مهندس اریوره مر
که  ودنداسفندیاریه منوچهر تیمورتاشه جمال امامی و چند نفر دیگر کسانی ب

 جلوی در مجلس راتندک 
ی لیش مبرای چه ش»ناگهان صدای شلیش تیر بلند شد جمعی اریاد کردند:     

می  مجلس! چرا به سمت جمعیت شلیش شود؟ کی دستور داده است؟ رقای ر یس
 «کنند؟!
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ارج ر یس مجلس و چند نفر از ا ضای هی ت ر یسه سراسیمه از جلسه خ    
انیه ند لچشدند و جلوی در مجلس م ابل جمعیت راتند و تیراندازی نظامیان که 

 ادامه داشت خاتمه پ یراتک 
 
 

 نتیجه شلیش؟!
عیت ون جمجلوگیری کرده بودند و چمعلوم شد که نظامیان از ورود جمعیت      

وع ن شراصرار در وارد شدن به مجلس نموده بود و هجوم رورده بودند نظامیا
نی که جوا به شلیش رو به هوا کرده اندک چند تیر به اشخاو اصابت کرده بود و

نه یضخابه ایوان م ابل مجلس راته بود هدف تیر شد که پس از انت ال به مر
ی ه نورنگردید و اوت نمودک این جوان رضای خواجواقب  نجمیه معاعجات مفید

اته لس رو محصل دانش ده بود که برای تماشا به ایوان  مارت م ابل سردر مج
 بودک 
در  وچند نفر دیگر بر الر  ضربه مجرو  شدند که جراحات بعضی خفیف     

بهداری مجلس پانسمان شدند و سه نفر که سخت مجرو  شده بودند به 
 ستان رضا نور انت ال یااتندکبیمار
گری ه دیی ی منصور اسفندیاری که دو گلوعه به بازوی ایشان خورده است     

 حسین لی کمال هدایت که ته تفنگ ستون ا رات او را ش سته است سومی
  بداعحسین  باسی که چشم چپ ایشان صدمه زیاد دیده است

مده رمصدق جلوی مجلس از نمایندگان مجلس که برای روردن رقای دکتر     
گ بر تفن بودند رقای مررت اسفندیاری کارپرداز مجلس صدم  سختی دیده اند ته

ان انسمپایشان خورده و مختصر ش اف برداشته بود که اورا  در بهداری مجلس 
ستان یمارگردید و خ ری نیز متوجه ایشان نمی باشد و محتاج به خوابیدن در ب

 نشدندک 
      

 ق در مجلسرقای دکتر مصد
لس ه مجرقای ر یس مجلس و سایر نمایندگان که پس از شلیش تیر در محو     

ده عف شضراته بودند دستور دادند رقای دکتر مصدق را که در این موقب دچار 
ات بودند یش  ده از محصلین روی دست داخل مجلس نمایند و بعد هم دستج

 دیگر محصلین وارد حیا  مجلس شدندک 
کتر ای دتر مصدق را به اداره بهداری مجلس بردند و در رنجا رقرقای دک    

کتر ای دمعاون و سایر پزش ان مجلس مراقبت نمودند تا به حال رمدند بعد رق
لین محص مصدق در ا اق پا ین اجتماع نمایندگان حضور یااتند و در این موقب

 دکدنمی نمو« زده باد دکتر مصدق» در صحن مجلس اجتماع داشتند و اریاد
مده لس ررقای سرعشگر اراب ر یس ستاد ارتش که پس از وقوع حادله به مج    

 ک ودندبو از شلیش و تیراندازی اظهار تأسف می نمودند در این تاالر حاضر 



293 

 

ت هی  رقای سرپاس سیف ر یس شهربانی و جمعی از رقایان نمایندگان و     
ی که اندازرمد امروز و تیرر یسه مجلس نیز در اینجا حضور داشند همه از پیش 

 یب موجب قتل یش جوان و مجرو  شدند چند نفر شده است اظهار تأسف و تع
 قضیه را خواستار و جدا  در م ام رسیدگی بر رمدندک 

فرق ه متکضمنا  از رقای دکتر مصدق خواهش نمودند که از جمعیت بخواهند     
ا ری جمعیت ت مختصرشوند ع ا ایشان هم به جلوی مجلس رمدند و در  ی ن 

ت ش سا سپس در همان تاالر حضور پیدا کردند و تا ی د وت به تفرقه نمودند
ر داز  بعد از ظهر در رنجا بودند و چون هنوز ازدحام جلوی مجلس باقی بود

 دیگر مجلس به منزل خودشان راتندک 
ا ر وق حرقای دکتر معظمی نیز در صحن مجلس رقایان دانشجویان دانش ده     

 مخا ب قرار داده و ت اضا نمودند که از مجلس خارج شوندک 
وه  ال ازدحام در خارج مجلس و در داخل مجلس رو به تزاید می گ اشت و    

از محصلین دانش ده ح وق و دانش ده پزش ی و یش  ده محصلین دیگر 
 ن ها ویاباجمعیت متفرقه از  هر  رف به این ازدحام ملحت می شد  و از تمام خ

ده شراف مردم که صدای شلیش تیر شنیده بودند و از واقعه مجلس م لب ا 
 بودند به سمت بهارستان می راتندک

 
 

 تع یل بازار و تفرقه
اخیر  قایبوانع اس واقعه جلوی بهارستان و تیراندازی و ازدحام جمعیت و      

ا و ت ندبست در بازار نیز موجب تع یل گردید تمام کسبه و اصناف دکاکین خود را
 بعد از ظهر باز ن ردندک

 ول د مشاز بعد از ظهر بتدری  دکاکین باز شد و کسبه به ش ل و کار خو    
 شدندک

م هردم م جمعیت دانش ده ها نیز بعد از ظهر از مجلس خارج شدند و سایر     
بتدری  متفرق گردیدند و  صر دیگر هیچ خبری جلوی مجلس و میدان 

 بهارستان نبودک
*** 

ه ای را این بود جریان وقایب تأسف رور امروز که ب ور ق ب هر خوانند     
 متأعم و متألر می سازدک 

ألر و ت ما در ضمن اظهار تأسف از مرگ این جوان و مجرو  شدن چند نفر     
 ردک ر گیاز پیش رمد مزبور انتظار داریم موضوع مورد کمال توجه رسیدگی قرا

ستور دست؟ ی به  رف جمعیت به دستور کی بوده ااوال  معلوم شود تیرانداز    
شته جود دانه ودهنده باید محاکمه و مجازات شود لانیا  اگر تحری اتی در این میا

خاصی ه اشچکه منجر به این واقعه ناگوار گردیده است باید معلوم شود محرکین 
ت ساخته بوده اند؟ مس ول خون این جوان که خانواده ای را امروز داغدار سا

 کیست؟ 
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یب تع  ما از مجلس شورای ملی و نمایندگان می خواهم که این موضوع را    
  شوم ر قایبنمایند و مس وعین واقعه را تحت بازخواست قرار دهند تا اینگونه و

 ندهدک
ید و یه بررب قضاعبته دوعت باید بالااصله در  م ام تح یت و بازجو ی و تع ی     

 ه هدر رودک نگ ارد خون جوان ناکامی ب
ر ر  17ر ر تجدید شود اگر در  17امروز چیزی نمانده بود که واقعه      

 وشد  محرکین و مسببن تع یب و مجازات می شدند امروز این  مل ت رار نمی
 ری بودکتر ر شدیدتر و سخت  17اگر امروز هم باز جلوگیری نشود باید منتظر 

*** 
اسات احس لس ناظر کلیه جریانات بودمنگارنده شخصا  رن روز در جلوی مج     

قتی وختک پرشور جوانان محبوبیت بی نظیر نماینده اول تهران را رش ار می سا
 پل ان ا بهرکه نظامیان تفنگ خود را به حال تیراندازی در دست گراتند من خود 

ر دصدق مدخل جایگاه تماشاچیان که در پشت سر نظامیان بود رسانیدم دکتر م
 گردید و روی دست مردم بود همین هنگام ارمان رتش صادر این موقب در

 عی مللود ونظامیان شروع به تیراندازی کردندک تیراندازی  موما  رو به هوا ب
ی ندازاین ه سه چهار  نفر مخصوصا  مأموریت داشتند که رو به جمعیت تیرا

ر دا ز  پدانشجوی هنرستان صنعتی را ا« خواجه نوری»کنند و تیر ناب اری که 
ی ید مرورد از  رف همان چند نفر بود که به خ ا رات و به قرا ن زیاد شا

 ن ز  قرا ی ابایست نماینده اول تهران را محو و نابود کند وعی خدا نخواست و ی
 این است که تیراندازان محاکمه و مجازات نشدند!! ککک 

    

 بازگشت دکتر مصدق به مجلس و ایراد ن ت تاریخی
 ق بهتمایل  مومی و ت اضای  ده ای از نمایندگان دکتر مصد بر حسب     

ادق صمجلس رمد و در جلسه بیستم اسفند شرکت نمود قبال  رقای سید محمد 
 شماره ه ازک با با ی ر یس مجلس پس از رن نماینده اول تهران بیاناتی نمودند 

 ن ل می شود: 142م اکرات مجلس صفحه  25
اظهارات جناب رقای دکتر مصدق استنبا  کردم که رن  وری که بنده از  -ر یس

امروز به همه می ارمودند ایشان نظریه سو ی و اظهار سو ی نسبت به مجلس 
شورای ملی نداشته اند بصحیح است( رن روز اساسا  در مجلس یش حال 
 صبانی پیش رمده بود که الزمه اش یش اتفاقات و پیش رمدها ی بود واال ایشان 

ضاء محترم و اعال مجلس هستند که اعبته مجلس و ممل ت باید خودشان از ا 
از نظریات ایشان و از کارهای ایشان استفاده ب ند بصحیح است( راجب به رن 
قضیه که رنروز م ر  بود همان ور که در مجلس باالتفاق گفته شد پرونده رنجا 

رنهم  است و رقای دکتر تشریف می برند و رسیدگی می کنند و اگر در ا راف
توضیحاتی و اسناد دیگری الزم باشد به هی ت ر یسه ا الع می دهند و ما هم رن 
ها را از وزارت خانه ها می خواهیم و تحت اختیار ایشان می گ اریم بصحیح 
است( و اعبته ایشان هم رن م اععاتی که الزم است  بعمل می رورند و رسیدگی 
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بسیار خوب( و رقای  –یح است می کنند و گزارشی که الزم است می دهند بصح
 دکتر مصدق ارمایشی داشتند در این جلسهه استد ا می کنم بفرمایندک  

ه مر مجلس می گ رد اگر س وال کنند در این مدت چ یش سال از   -دکتر مصدق
ز اپو گ شت و بعضی کردید جواب این است که تمام وقت ب ار دکتر میلیس

خ ه و ننوان موکلین قند و ش ر و پارچالستیش گراتند و به  نمایندگان که 
بین  یاستسدریاات نمودند تا می توانستند از او حمایت کردند و مردم را  از 
 ات غیرتر راعمللی ترسانیدند و کار ممل ت را به صورتی در روردند که وقتی دک

 از خزانه خاعی و میلیاردها لایر قرض چیزی به ما تحویل ن رد!!
جلس به م چندین ماه است هفت ا الم جرم بر  لیه سهیلی اگر بپرسند که      

اارس و  -بندر باس –داده شده که چهارتای رن مربو  به انتخاب شهرضا 
عح ت اتر هزار تومان از مصا 200ر ربایجان و پنجمین راجب به اختالس معادل 

  به خانه در زمان وزارت کشور خود و ششمین مربو پز شهرداری و رجر کوره
 24در و پنجره وزارت خارجه و هفتمی که در جلسه سری م ابت اصل  یراق

ری  ودداقانون اساسی به ریاست مجلس ت دیم شده و اعال  از  کر موضوع رن خ
رشی ا  گزالباتامی کنم تمام بالت لیف ماند و کمیسیون دادگستری تاکنون نفیا  یا 

ند کمی  شناس مبارزهنداده و او را  وری جری نموده که با نمایندگان وظیفه 
 کمیسیون دادگستری چه جواب خواهد داد؟!

ومان رشوه هزار ت 150اگر بگویند برای نسبتی که به تدین راجب به گراتن     
 ی تمامگسترو یش قاعی سنگین قیمت در تبریز داده اند چرا اکلریت کمیسیون داد
ی امعارش جپرونده ها را از وزارت دادگستری نخواست که از  روی رن ها گز

ت یچوقهتنظیم کند و به منب تع یب تدین رتی داد که سبب شود دوعت نتواند 
ا دک ریمیلیون تومان پوعی را که برای خواربار گراته است بخواه 125حساب 

 اکلریت کمیسیون دادگستری چه خواهند گفت؟!
ی که ها  اگر س وال کنند مدتی است کمیسیون مجلس برای رسیدگی به نسبت     

دگان ماینبه وکال می دهند انتخاب شده و تاکنون یش گزارشی نداده است شما ن
 درست ار چه  خواهید ارمود؟!

بر  اگر ریا اکلریت یش چنین مجلس به چه اشخاو اظهار تمایل می کنند و    
گونه چاو  حسب تصادف به دوعتی رتی ندادند که با او داخل در معامالت نشد با

 راتار می نمایند؟!
این  برای از این  رایض م صودم حمایت از این دوعت نیست من با این دوعت    

حت هم و اعمواا ت نمودم که دست دکتر میلیسپو را از دارا ی ممل ت کوتاه کند
ت ن جهبه و ده خود واا کرد پس از رن چون وزیر دادگستری دادستان را بدو

خو چنین انتخاب شت ییر داد و اشتهاراتی در ا راف این قضیه هست و هم
و تا  مودهننگینی که دوعت برای امور اقتصادی کرد مرا  نسبت به خود بدبین ن

 رن را جبران ن ند با او مواا ت نمی کنمک
یش می ستا من همیشه به نمایندگان خیرخواه و نی وکار احترام و رنان را     

رت مع اسفند سوءتفاهمی دست داده است  13کنم و چنانچه از  رایض جلسه 
 می  لبمک 
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 من به ساحت م دس مجلس شورای  ملی همیشه احترام می کنم بصحیح    
جام ی انهرگاه برااست( و نسبت به موکلین خود می خواهم انجام وظیفه نمایم 

ک مایموظیفه نبود مرا چه کار که خود را دچار مخمصه و تو  ه دست های ناپاک ن
ن ین بروم چوه دیده شده بود که من از باسفند برای این تهی 15گویند که تو  ه 

و  اجتما ات»قانون ح ومت نظامی که از این قرار است:  10م ابت ماده 
انجمن ها در مدت ح ومت نظامی باید ب لی موقوف و متروک باشد اگر 

رت ر صواجتما ی منع د شود به مجرد اخ ار اوعی پلیس باید متفرق شوند و د
ه بمخاعف جلب به مح مه نظامی و مح وم   م اومت یا مخاعفته م اوم یا

ان ارن همد م مجازات خواهد شد هرگاه اجتما ات مزبوره کاُل  یا بعضا  مسلح باش
ی ماخ ار اوعی حاملین اسلحه توقیف و مواات ح م مح مه نظامی مجازات 

 رن ها به  مردم شلیش نمودند مرا نسبت به نظامیان حت شلیش نداشتند و« شوندک

واجه ضا خو از این متأسفم که من در رخر  مر می مانم و از این تو  ه ر ظنین کرد
ض ی اغراادا نوری جوان  ناکام و یش نفر بنا که بعد از تح یت نام او را  رض می کنم

 بعضی اشخاو شدند!! 
 سعدی از دست خویشتن اریاد  همه از دست غیر می ناعند

کار  ی ازگلشا یان حاکم نظام من از دوعت س وال می کنم چه شد اول سرتیپ   
دون ستاد ارتش که صالحیت رسیدگی نداشت ب 2برکنار شد و بالااصله رکن 

 ه به این تح ی ات از شهود و م لعین او را  تبر ه نمودک پس از رن به  نوان
 دوعتی عت وسیلی ی ی از نمایندگان جواب نداد از کار  منفصل شد من به این دو

ز کب ا نم که سرتیپ نامبرده باید در مح مه ای  مرکه بعد می رید  رض می
ر اشخاو معروف به صحت  مل محاکمه شود والال برای من مش ل است که د

 این مجلس انجام وظیفه نمایمک
جزا  سال قبل که من معاون وزارت ماعیه بودم و ممل ت قانون 30در      

ف دم و بر خالنداشت به بعضی از رؤسای ادارات رن وزارت ا تراضاتی نمو
ست نو صریح قانون تش یالت مجلس مشاوره  اعی را که ا   وزیر می توان
ا ار رد وت کند و وزراء بواس ه  دم شجا ت و ناپاکی نمی توانستند این ک
 ت رنب نند د وت نمودم معترض  لیهم برای ارار از محاکمه اول به صالحی

ر نف 5نی مرکب از مجلس به جهاتی ا تراض نمودند و هی ت دوعت کمیسیو
د که مودنانتخاب نمود که به ا تراضات من رسیدگی کنند و بعد رن ها اظهار ن
 چون نسبت به من ا تراضی دارند من هم باید محاکمه و مجازات شومک 

ن بر ای ماز نظر این ه متهمین از محاکمه ارار  ن نند و ح ی ت گفته ه     
امه نویب ا  مواا ت خود من دوعت تصجامعه معلوم شود تن به محاکمه دادم و ب

ی که ساع صادر کرد که کمیسیون نامبرده مرا هم محاکمه نماید این محاکمه در
به مرت کمیته مجازات تش یل شده بود و امنیت جانی برای کسی نبود و من دو

برای   –بود  برای خا نین -نزدیش بود ترور شوم پن  ماه  ول کشید بعن رانی
ن مرا یسیویان محترم می دانید که کمیسیون با من چه کرد؟ کمخا نین بود( رقا

 هم به کسر لل) ح وق در مدت  سه ماه مح وم نمودک
ر قید د از رقای احمد اشتری که ی ی از ا ضای کمیسیون و امروز بحمدهللا     

 حیاتند کسی پرسید که معاون را چرا مح وم نمودید؟
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 «ترسدکبمعاون توبه کند و از دزدها برای  این ه »ب ور شوخی گفتند:      
 رض   وانمرقایان! ککک این ح م درباره  من هیچ الر ن رد ب وری ه می ت     

 کنم توبه گرگ مرگ استک
 ا م به ت قرقایان نمایندگان! ککک ای کسانی که پیشنهاد من که حیات ممل     

تی ن ربه ر تصویب این قبیل پیشنهادات است چون رنرا مخاعف قانون تشخیو و
نون رای قا ت بنداده اید از  شما  س وال می کنم ریا قانون برای ممل ت و یا ممل

 نم وعیمی کاست؟ رقایان نمایندگان!! ککک من  رض نمی کنم که هیچوقت اشتباه ن
 حتی اعم دور سعی کرده ام که کاری برخالف قانون ننمایمک

 م ب نیمک ما نمایندگان مجلس دو قسم پیشنهاد می توانی    
ند و تصویب نفر رنرا  امضاء کن 15ی ی  ر  قانون که قبل از  ت دیم باید     

 جریهمجلس موجب تدوین قانون می شود و پس از  ی مراحل دیگر رنرا قوه م
 اجرا نمایدک

را س رنو دیگری تصمیمات مجلس برزعوسیون( که قانونیت نداد و خود مجل    
 و لسهجر دستور و اخ  رتی با  ورقه و ختم اجرا می نماید پیشنهاد ورود د
ت زو قسمملل م اعع  پرونده و دادن گزارش ج پیشنهادات دیگری از این قبیل 

 اخیر می باشدک 
یست نالف قانون من بسیار خوشوقتم که رقایان نمایندگان برای این ه پیشنهاد من خ     

ارند بسی ت و معاصرین مننمی توانند مرا مح وم نمایندک وعی چون  مر من زیاد نیس
 جزا ی حاکممی تواند از گ شته من تح ی ات کنند شاید چیزی بدست رورند که مرا در م

 تع یب بنما یدک 

رور م من در این مجلس قول می دهم که در سنگر قانون قایم نشومه از     
که  ی منزمان و این ه قانون جزا ی   ف بماسبت نمی شود و دوره ای از زندگ

ده ستفاان مزبور نبود شامل من نمی شود و همچنین از مصونیت پارعمانی قانو
حاکمه مکیل ن نم و بالدرنگ خود را تسلیم دادگاه نمایم و رنروزی که یش نفر و

ی ر نمو مح وم شد کار ما اصال  می شود وعی ااسوس که با این مجلس این ا
 شود!!

 
*** 
 

ه کی بود انه انگارنده یش مانور شجا این بود واقعه پانزدهم اسفند که بنظر     
می نباه مجلس چهارده را ت ان داد و به یش  ده اهماند که قضاوت  مومی اشت

 کند و به دغل کاران چشم تح یر و خشم می نگردک
 

   اید م بو ات نسبت به واقعه پانزدهم اسفند

سات چون واقعه پانزدهم اسفند ی ی از مظاهر واقعی و بدون تردید احسا     
ملت ایران بود که در رن روز به ظهور رسید الزم می دانیم   اید م بو ات را  
نسبت به واقعه روز مزبور به معرض اا ار خوانندگان گ ارده و بعد اقدامات 
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نماینده اول تهران را برای به جریان گ اردن ا الم جرا می که در مجلس مداون 
 شده بود باستحضار رنان برسانیم:

 احترام»چهاردهم اسفند تحت  نوان  178در شماره « ای  دالند»نامه 
 می نویسد:« امامزاده با متوعی است

 ععملیابه مناسبت ن ت رقای  دکتر مصدق در جلسه دیروز و   س » ککک      
ز  ون اکه در اا ار  مومی و  ب ات روشنف ر ایجاد نموده است ما که تا کن

 یشانا ی احترام خاصی را نسبت به اعحاظ و ن پرستی و ساب ه خدمات اجتم
ه حفظ بقه ملحوظ داشته ایم خود را ناگزیر می بینیم به پاس همان سوابت و  ال
ک به   یده موقعیت ملی ایشان دوستانه ت کراتی بدهیم ککک رقای دکتر مصدق! کک

ش ما اظهارات روز گ شته شما دور از من ت و بل ه اساسا  خارج از رو
 ح ومت های ملی و دموکراسی بوده استک پارعمانی و رویه 

می ردهم نچها رقای دکتر! شما با قبول ا تبارنامه نمایندگی و ورود به مجلس    
 عرایمتوانید من ر شوید که با این  مل خود مجلس را مجلس ملی و قانونی 

یمات تصم کردید بنابراین نظامات و م ررات همان مجلس به شما ح م می کند که
  یدکنما اکلریت را در ح م قانون دانسته و از رن تبعیت و پیروی و تصویبات

و لب ه دارقای دکتر! ککک احترام به مجلس وظیفه شما است امروز هر کسی ک   
حش ابا  وکاعت بوده و در انتخابات کامیاب نشده است صفحات روزنامه خود را

 و ناسزا و اهانت به مجلس سیاه می کندک
یبا و ز در بین نمایندگان چند نفری دارای گ شته زشت اعبته مم ن است     

ضی ی رابوده و از این حی) قابل مالمت باشند ع ن هیچ انصاف و وجدان شریف
ه لی بنمی شود که بدین عحاظ به جامعه نمایندگان که  نوان مجلس شورای م

ده شامی رنان ا الق شده و مصوبات رنان جهت ملت ایران قانونی است بی احتر
می  حیلیت و شراات رن ها عگدمال اغراض پست و جهاعت گرددک چرا راضیو 

دگان نماین بنامید و حال رن ه خود نیز اردی از ااراد« دزدگاه»شوید مجلس را 
ه ادا  اععمحسوب می شویدک ریا تصدیت نمی کنید که این جمله بی دقت و بدون م

وررسی غود خ ار و ا مال گردیده است؟ و ریا  مرد سیاسی  نبایستی کامال  در اا
 نماید؟

مت ح و رقای دکتر! ککک شما خوب می دانید که ح ومت مشرو ه و پارعمانی   
ش پی  اکلریت و  دد است نظامات و قوا د مجلس برای  ر  م اعب مواردی را

عب م ا وبینی نموده و نمایندگان م لفند بی موقب صحبتی  ن رده و اظهارات 
ن ا استیضا  یا  ر  در رورده و با ر ایت ایخود را به صورت س وال ی

 تشریفات حرف زنندک
ه که اید کرد شما که بر خالف نظامنامه مجلس قدم بر می داریده ریا هیچ ا ر    

ارید ی نداگر از این حی) ایرادی متوجه شما نمایند ح ا  جواب من  ی و صحیح
ز لنی اود را مستیعنی اردی که خ« دی تاتور»بدهید و اگر گفته شود که بین 

ه ک« لیمنماینده »قانون دانسته و اراده خود را بر یش ملت تحمیل کنند با 
د میل کنن تحنظامات و قوانین را احترام ننماید و بخواهد نظر خود را بر سایری

 چه ارق استک جواب شما چه خواهد بود؟
 « ککک در هر صورت ناگفته نماند که احترام امامزاده با  متوعی است     
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نوان  تحت  1323دوشنبه چهاردهم اسفند ماه  698روزنامه اقدام در شماره 

 چنین می نویسد:« کلمه حت و یاری  حت»
 برای «مجلس دزدگاه است»باالخره رقای دکتر مصدق کلمه حت را گفت »     

  ت برایه اساین ه دزد را تبر ه می کند و از دزد حمایت می نمایدک مجلس دزدگا
 ا ر و دزد ومایندگانی که به دستور تدین دزد انتخاب شده اند دزد رتی این ه ن

 دزد همه چیز هستندک
 ملت ایران بهوش باش! ککک     
و را اکه  دکتر مصدق وکیل اول تهران و وکیل اول ایران دزد نیستک رنانی    

ود خه و دزد و دیوانه و الیت محبس می دانند خود زنجیری و خود زندانی بود
 خور حبس بل ه ا دام هستندکدر
ق مصد ما امروز مانند هر روز از حت و  دل و شرف دااع می کنیمک دکتر   

 که نیکلمه حت را گفت و ما حت را یاری می کنیمک او خواست ننگ های کسا
م به ال  هنمایدک او خواست پرونده تدین را که قبدزد را تبر ه می کنند کشف 

  نه مات  صاعحه ارجاع شده و تاکنون مس وتتصویب مجلس تع یب او به م ا
 مانده ش ی مانده تحت رسیدگی قرار دهدک یاران و هم اران تدین مانب شدند ریا

 که حامی دزد بدتر از دزد استک
 قول این همان دکتر مصدق است که با سردار سپه در مجلس شورا که امروز به   

ا رد بنه از  ح وق ملت دااع کایشان دزدگاه است نبرد کرده حت را گفت و دعیرا

ریب ام اک اگر  وام اریبی این است کاش ما یش  ودی تاتور خونخوار نبرد نمود
ن ملش ر ایدیگر می داشتیم و اگر دیوانه او است که ای کاش دیوانگان دیگری د

 «ویران پدید می رمدند می گفتند و می شنیدند
نوان  پانزده اسفند زیر سه شنبه  699و باز همین روزنامه در شماره     
 چنین می نویسد:« انت ام ملت»
ه از ک« داماق» ده بسیاری  از مردم با ایمان از هر  ب ه و صنف در تأیید    

 تجاوز تدالرقای دکتر مصدق دااع نموده اظهار   یده کرده و جمعی هم از حد ا 
ما  ایند وت نمنموده اارا  می کردند که مخاعفین رقای دکتر مصدق را  مال  مجازا

سات ل احساقبی با اینبه اارا یون نصحیت داده که از متانت و ا تدال تجاوز ن نند 

 « کککمی توان به  حیات ملت ایران امیدوار بود 
 

دق دکتر مص»( تحت  نوان 1323اسفند ماه  20از روزنامه  اعم بی شنبه 
ول یل اقصار وک از کلمات اینجا مجلس نیست دزدگاه استمترجم اا ار ملت استک 

 «تهران
جمله ای است که اا ار  مومی خیلی « اینجا مجلس نیست دزدگاه است»    

پیش از رن ه رقای دکتر مصدق در مجلس از روی  صبانیت بگوید در زبان 
خاو و  ام بوده و بیان این ح ی ت در مجلس توس  رقای دکتر مصدق کامال  

و بند و وردار و رمال هستند که   بیعی استک نمایندگان ما ب دری مش ول زد
خیال می کنند مم ن است این ااتضاحات مخفی مانده و از محی  خودشان به 
خارج سرایت ن ندک مردم که به پاکی نظر این وکیل ح ی ی ملت ایمان داشتند 
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تردیدی بخود راه نمی دادند که باالخره روزی دکتر مصدق حت مجلس رنچنانی 
ا ار  مومی خواهد شد این موقعیت بدست رمد و دکتر را ادا کرده و ترجمان ا

ملت را که در انتظار ا الم چنین ح ی تی « اینجا دزدگاه است»مصدق با ا الم 
 در رتش می سوخت تس ین دادک

س و ش به مجلوقایب روز سه شنبه راتن مردم به خان او و با تعظیم و تجلیل روردن   

میتینگ  خود موید این معنی استرن تظاهرات و نمایش های و ن پرستانه 
عسرد اسفند کاای است که د 15خودبخودی و بدون ن شه قبلی روز سنه شنبه 

 اساتشدگان و مأیوسین از اوضاع را تشویت کرده دعگرمی دهد رری این احس
 ی بر مومی و جنبش خودبخودی یش بار دیگر البات  می کند که اا ار  موم

رکی صحیح دارد و به موقب بدون رن ه محخالف معروف بیدار است و قضاوت 
 «داشته باشد بروز و ظهور می کند

 
ر ز دکتمردم ابضمیمه نامه هفتگی هراز( تحت  نوان « بیانیه جمعیت رای ان»

هر تر مظن ت دک» چنین می نویسد:  مصدق و نمایندگان مانند او حمایت خواهد کرد
 ک ی بودو روشنف ر ایراناحساسات اکلریت ملت و زبان حال هر ارد و ن پرست 

ا لس را الم خ ر دکتر مصدق نیات نمایندگان تحمیلی و ارباب شناس مج    
بت ر لاروی دایره ریخت و ن شه های خا نانه رن ها را ن ش بر رب ساخت دکت

یلی و ل سهکرد که ملت ایران اجازه نمی دهد یش بار دیگر خیانت ارانی از قبی
 س  لش و نفب پرست مجلس روی کار بیایدک تدین به دست نمایندگان بی مس

ل اععمل صراحت و شهامت دکتر مصدق: جنب و جوش دسته سیاهه هو و جنجا
  ناصر ناالیت و وقاحت و بی شرمی جراید مزدور رن ها استک

ن ه ایدکتر خود می دانسته  ب ه بی  رف و و ن پرست نیز حتم داشتند ک   
م قوا تما مله دکتر بی ار  ننشسته و بادسته های خا ن و خراب ار در م ابل ح

 دکخود را برای مبارزه با این گونه وکالی با شهامت رماده خواهند کر
 ور رقای ر یس مجلس! شما که بازمانده پدر مشرو یت ایران هستید چ    

ت راضی شدید به محبوب ترین مدااب رزادی و مشرو یت توهین شودک جمعی
می   الماد را با نمایندگان صاعح و و ن پرست رای ان پشتیبانی و مواا ت خو

ر راه فس دکند و به وکالی تحمیلی دست نشانده ا مینان می دهد که تا رخرین ن
ز حبوب امگان حفظ و احترام رراء و   اید اکلریت اهاعی ایران و دااع از نمایند

 پای نخواهد نشستک 
 

ن ( تحت  نوا1323 بهیجدهم اسفند ارگان حزب ایران« شفت»از اوق اععاده 
دند و ا کرردیروز  مال ارتجاع برای بار دوم کار خود « »ملت ایران بیدار شو»

لوعه ساعه را در م ابل چشم ملت ایران هدف گ 21در جلوی خانه ملت جوان 
 قرار داده و غرق به خون نمودندک

 :گفت ح ومت نظامی اعاعیت ب!( خود را به خرج داد و برای بار دیگر     
ای جوانان ایرانه ای کسانی که خون پاک ایرانی در  روقتان در غلیان      

استه ای دانشجویانی که می خواهید به این هی ت حاکمه ظاعم بفهمانید که ما هم 
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زنده که ما هم مم ن است برای یااتن حت و  راداری از یش اصل نسبی جنگ 
 «کبا اساد و ااسد قیام کنیم ببینید زور و سرنیزه را

 
 

دق دکتر مص»( تحت  نوان: 1323بشانزدهم اسفند  از اوق اععاده ررمان ملی

 «نماینده اول تهران از وکیل ح ی ی ملت ایران رخرین حرف حت را می زند

مه حاک دیروز یش صحنه اجیبه یش پرده موعم وحشتناک دستگاه جنایت ار     
ا رجا ارتگر رندر م ابل مجلس یعنی در پیشگاه کعبه رمال ملت که یش مشت غ

دک ششته غصب کرده اند از  رف یش نظامی قلدر و خون رشام به موقب اجرا گ ا
صدق م کترگلشا یان ارماندار نظامی تهران هنگامی که جوانان رشید دانشگاه د

می  تهران را بر روی سر گراته به  رف مجلسنماینده باشرف و پرااتخار 
ریخی رد تامکه از پشت تریبون به یش بردند تا اراده ملت را به رن احمت ها ی 

 ربازانخ اب می کنند نشان بدهند این حاکم جنایت ار به س« دیوانه»ایران 
مرد  ااتخار نسل معاصر ایران« دکتر مصدق»را بزنند « او»ارمان داد که 

د باشرف و از جان گ شته ای که یش تنه در م ابل یش مشت غارتگر و دز
زان سربا زه می کنند در زیر ضربات کشنده سرنیزهایستاده و مبار« حیله کار»

 نیزهگلشا یان بیهوش شدک مصدق را زدندک مصدق را در زیر ضربات مهلش سر
ف هم ا شرو قنداق تفنگ بیهوش کردند برای این که این یگانه رادمرد پاک و ب

 راننایت اجدها از میان این دستگاه ح ه باز و دزد پناه بروده او کشته شود تا دز
 صندهروسبیان مفتضح بتوانند در میدان بهارستان روی قبرستان ایران برق

 «بچاپنده بدزدنده بگیرند و ببندندک
 

ه باد زند»تحت  نوان  1323اسفند  16مورخه « ر ین دانشجویان»از اوق اععاده 
 «! اد نیروی رزادیخواهان جوانبروز اازون   -جوانان رزاده ایران 

ر تش درش م دس و ن پرستی این جوانان جستن نمود و دیروز جرقه از رت     
رورد  ه درخرمن رمال دشمنان ایران زدک جنبش دیروز ما پشت خا نین را به عرز

بت ا لامو دانستند که به ایران کشور  زیز خود نهایت  القمندی را داریمک 
ا تک من اسکردیم در ایران نیرو ی هست که بی ریا حامی میهن و رزادی ااراد ر

ک با انیمدانشجویان به دکتر مصدق   یده داشته و او را مرد و ن پرستی می د
د ن بووجود تحری ات و تبلی اتی که متأسفانه از چند  رف متوجه شخو ایشا
اده نی ددر   یده خود راسخ مانده و برای این ه به مخاعفین جواب دندان ش 

تاده ارس سیله رراء خودباشیم او را بر روی دست های خود به همانجا ی که بو
ن با ای یم وبودیم و دست های ناپاک می خواستند او را از رنجا بیرون کنند برد

ا نین ده خ مل نشان دادیم که سرپنجه ملیون به مراتب قوی تر از دست های رعو
ود خا ی است ما دیروز با دل های رکنده از مهر و ن برای انجام وظیفه اجتم

 و ن خادمین ایران همیشه در دل های پاک جوانان راتیم و نشان دادیم که
ت نیس پرست جای دارند و نصیب خا نین جز نفرت و انزجار  مومی چیز دیگری

 ککک«
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 «یشپجوانان به »( تحت  نوان: 1323بنوزدهم اسفند ماه  از روزنامه کیهان

نه به پیشه ای جوانانی که به نهضت بی رالیش غل له در قلوب مرتجعین که     
پرست و دزدان اجتما ی و ی ماگران بی مروت اا نده ایدک به پیش ای  ب ه 
روشنف ر و هسته حیات ایران که با جنبش خود رو  امید و ررزوی ملت را از 
خواب  میت خود بیدار ساختیدک رن کسانی که سال هاست گلوی ملت شما را 

ی دیگر رنرا در اسارت اشرده انده از سر تا پا او را در زنجیر کرده و به یاری 
نگهداشته اند هنوز امیدوارند که با تهمت و ااترا و توسل به دسته بندی و ح ه 
بازی و ب ار بردن زور و سرنیزه نهضت م دس شما را در مشیمه پیدایش 

که جنبش بی  خویش خفه سازند به این جهت اول ا ری که کرده اند این است
د این نهضت به تحریش زید و  ُمر بوده سازندک می گوینرالیش شما را رعوده 

استک روزنامه های ناشر اا ار ایشان در عباس دوستی و بیانات دعسوزی می 
گویند باید تح یت کرد که مسببین این  مل چه کسانی بوده انده یعنی کی ها بوده 

و «  فت»و « رزادی»و « میهن»اند که شما را رعت کرده و با اعفاظ 
 یده ایشان ملل سیمرغ و کیمیا نام دارند وعی نشان ندارند که به  « پاکدامنی»

شما را اریب داده و به  رف خانه دکتر مصدق رانده اندک این ها نمی گویند هر 
کس دانشجویان را تحریش کرده باشد کار بدی ن رده است همه کس در ممل ت 
مشرو ه حت اظهار احساسات دارد مجلس شورای ملی را برای همین درست 

رده اند که مردم در هر مصیبتی و برای اظهار هر درد و یا احساساتی به رنجا ک
بروند هیچ س حت ندارد میان مردم و خانه ملت حا ل شود و مادامی که نمایش 
دهندگان دست به  مل مخاعف امنیت نزده اند کسی نمی تواند از ایشان جلوگیری 

ی ارمان شلیش داده و چرا کندک این ها نمی گویند باید تح یت کرد که چه کس
خواسته اند از احساسات دانشجویان جلوگیری کنند خون رن جوان بیگناهی که 
در اصل گل و العه زمین را العه گون ساخت به گردن کیست و با چه وسیله باید 
داغ دل بازماندگان او را مرهم نهادک این ها نمی خواهند م صر را در اینجا در 

 شان جستجو کنند برای این ه می خواهند این بسا  جلو مجلس در میان ردم
یعنی بسا  ردم شی و ترور و وحشت باقی باشد که کا  ستمگری ایشان را از 
دست ستمدیدگان نگهداری کندک این ها با  بارت های اریبندهه با اعفاظ شیرین و 
محب نما و باالخره با شهد زهررعود ت صیر را همان جنبش و احساسات شما می 

انند نه تیراندازی به مردم عخت و کشتن دانشجویان و  ب ه روشنف ر و هسته د
حیات کشورک این ها نمی خواهند باور کنند که نوع بشر را غیر از مصاعح اردی 
هم حرکت می دهد و به این جهت چون شما مصلحت شخصی در بر گردانیدن 

ریش و اریب دکتر مصدق نداشته اید اصرار دارند که این حرکت شما را تح
دیگران بدانند در صورتی که هر کس در رن روز از نزدیش شما دیده استه هر 
کس رن روز در دانشگاه بوده و شما را می دید که هر کدام می رسیدید از 
دیگری پرجوشتر و پر خروشتر بودید و  صمت و بی رالیشی و ایمان و 

یا یش جنبش بی احساسات از بیانات هر یش از شماها می ریخت اگر در دن
رالیشه یش حرکت احساسات رمیز پیدا می شود نهضت رنروز شما بود وعی این 
ها نمی خواهند رنرا باور کنند برای این ه اگر باور کردند باید حساب های دور و 
درازی برای رتیه خویش ب نندک این ها می خواهند اول جنبش شما را با تهمت و 
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انه حفظ امنیت  مومی شما را خفه کنندک این ها ااترا رعوده ساخته و بعد به به
ن شه را خوب کشیده اند و تاکنون هم از ن شه خود خوب نتیجه گراته اند وعی 
یش اشتباه می کنند و رن این است که زور و ستمگری و ح ه بازی هم رخری 
داردک این ها اشتباه می کنند که هر چه بر جنبش رزادیخواهی اازوده می شود بر 

ر و تعدی و تجاوز خود می اازایندک اگر این ها شعور داشتند می گ اشتند اشا
مردم قدری نفس ب شنده از اشار و ستمگری خود می کاستند تا اندازه ای 
ح وق مردم را می دادنده تمام این کارها را برای  حفظ جان و مال خودشان می 

غرور و نخوت کردند وعی نمی کنند برای این ه خودپرستی و حرو و  مب و 
چشم ایشان را بسته است و وظیفه شما جوانان است که این پرده را از روی کار 
برداریدک اعبته نباید با حرکتی که تعبیر به خالف ررامش و امنیت  مومی باشد به 

 ایشان بهانه بدهید که از اصل حرکت شما را در مهد پیدایش نابود سازندک 
و ا هار احساسات دور از هر گونه تعرض و با همین روشه با همین ررامی    

دست بردن به رعت و اازار مادی که پیش گراته اید شما خواهید توانست که کا  
پرستی و دزدی و خیانت و جنایت را منهم ساخته و بجای رن  و خود  ظلم و ستم

بنا ی از  دل و داد در این کشور پی اا نیدک این کشور مال شما است و رتیه نیز 
شما است شما باید در این خراب رباد که ایران نام دارد زندگی کنید در خانه  با 

خراب و زیر س ف عرزانه پای دیوار متزعزل زندگی کردن خ رناک استک شما 
باید به ا ر باشید که این خانه را برای خود و ا  اب خود رباد سازید این جنبش 

ت که هر روزه نتیجه رن مبارکی را که شما شروع کرده اید نهضت م دسی اس
نمایان تر می شودک دیروز می خواستند از تش یل اتحادیه یش دسته از شما 
جلوگیری کنند وعی میدان به ش ست ایشان و اتح شما تمام گردید از رن روز 
هزار بهانه روردند که نگ ارند دانشجویان االن دانش ده اتحادیه تش یل دهند و 

ک و بی رالیش شما را تحریش و اریب و هرج و امروز می خواهند احساسات پا
مرج و اغتشاش نام بگ ارند و به این بهانه هر نهضتی شبیه به نهضت شما را 
از اصل معدوم سازندک این ها می دانند که این نهضت شما موج کوچ ی است از 
دریای خروشانی که در سینه های پر کینه ملت نسبت به ایشان متال م استک می 

ین دریا یش داعه به موج در رید و بنیان هستی ایشان را از پای در ترسند ا
روردک این ها از هر  رف رلار این  واان را می بینند و برای جلوگیری از رن 
سد بندی می کنندک همان ور که جنبش شما را دیدند میتینگی را که دیروز ااراد 

حزب میهن  حزب میهن و ایران  ب ه روشنف ر و حساس کشور در باشگاه
دادند نیز ناظر بودندهرن جشن با ش وهه رن اجتما ی که الاقل از پن  هزار نفر 
تش یل یااته بوده رن ن ت های شورانگیزه رن نظم و ترتیبی که از متصدیان 
باشگاه دیده می شد و باالخره رن شرکتی که جوانان با حرارت و حساس و 

بودند و چه « ایران»و « میهن»پرشور در این جشن کردنده چه از ااراد حزب 
نبودند همگی اظهار وجد و شعف می کردند برای این ه می دیدند همگی در رن 
جاده قدم می زنند و برای یش جنگ صف ررا ی می کنند و نیز ی ی از امواج 
دریای زخار کینه ملت بود مرتجعین و ستمگرانک ی ماگران و قاچاقچیانک 

خون ملت ایران را این جنبش را می دیدند و  موریانه های اجتما یک زاعوهای
یش صر صر سهمگینی را پیش بینی می کردند و بر خود می عرزیدندک این 
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انع اس از همان چیزی است که ما پیش از یش سال قبل نوشتیمه همان مبارزه 
دو تیپ است که ما بدان تشویت می کردیم و امروز خوشوقتیم که لمره اقدام 

بینیم همان روز هم بعضی از این ها به ما حمله کرده و ما را  خود را با چشم می
متهم ساختند که جنگ پیر و جوان راه انداخته ایم تیپ جوان و کهنه ما را که 
م صود از رن  ناصر بی رالیش و رعوده بودند به پیرو جوان و پدر و پسر تعبیر 

مان از  جوانان همان کرده و به ما تاختند این ها ا ر نمی کنند که اگر ما م صود
عفظی است که ایشان می اهمند و بدان وسیله می خواهند ما را هو کنند چرا ما 
 رادار دکتر مصدق و مؤتمن اعملش هستیم ریا پیرنیا و دکتر مصدق از حی) 
سال جوان هستند؟ اعبته این ها ررام نمی نشینند که تیپ جوان و صاعح بی دیگر 

ررا ی کنند و باالخره با یش حمله بنیان هستی  پیوسته و در م ابل ایشان صف
ایشان را زیر و زبر سازندک این ها می دانند که مظلوم و ستمدیده خیلی بیشتر از 
ظاعم و ستمگر استک اگر این ستمدیدگان روزی بی دیگر پیوستند با یش مشت 
ایشان را ُخرد و متالشی خواهند ساخت بدین جهت سعی می کنند که از پیوستن 

یشان به ی دیگر و نهضت شان جلوگیری کنندک اول ایشان را متهم می سازند و ا
بعد به بهانه دعپ یری اجتماع ایشان را پراکنده و نهضت شان را خفه می سازند 
وعی نباید از حرکات م بوحانه ایشان ترسید باید صفوف خود را منظم ساخت 

ی کرد که تعبیر به اغتشاش بدون این ه بهانه به دست ایشان داد بدون این ه کار
شود باید ن شه صحیح را برای روز  مل کشید پس ای جوانان و نورموزان این 

  بت روشنف ر و هسته حیات ایران 
 رسیدکد نتبه پیش از این  ش ه ها که سعی می کند گلوی شما را سخت بپیچن    

 وباهربه پیش این شیران بیشه غیرت و حمیت و این دعیران کشور ایران از 
ا که شی ربازی و حیله سازی این روبهان دغلباز هراس نداشته باشید و این رو

 همه با هم به پیشپیش گراته اید دنبال کنید ککک 

 
 *** 

 
قای ر( به قلم: 1323از روزنامه رستاخیز ایران ببیست  و ی م اسفندماه 

 منوچهر تیمورتاش نماینده مجلس
 

و  رشورو بی پایان نلار این رو  های پ نخست می خواهم درود اراوان»     
ی ز نماحساسات سازم که یش بار دیگر لابت نمودند که ایرانی نمرده و هرگ

 ر دلمیردک ایرانی از تیر و خون نمی ترسد چون: رتشی که نمیرد همیشه د
 ماستک

رری شما جوانان لابت کردید که دارای بهترین احساسات و رساترین و قوی     
ها و اا ار می باشیدک من که از نخستین دم بین شما بودم گواهی  ترین روحیه

می دهم که با همان اعتهاب و رتشی که در راه منظور و مرام خود ایستادگی 
کردیده با  همان متانت و در م ابل استدالل دوستان نیز تسلیم گشته و نگ اشتید 

اظر جریان بودم بهترین احساسات شما مورد سوء استفاده قرار گیرد من خود ن
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که در بزرگ مجلس باز بود و یش  ده سرباز در جلوی رن صف ررا ی نموده 
یش باره به شلیش پرداختندک ریا بهتر نبود که در بزرگ مجلس را می بستند و 
همین سربازان در پشت در قرار می گراتند تا هم ممانعت از ورود مردم گشته و 

 رامش برقرار می گردید!! ککک هم بدون ا مال زور و سرنیزه س وت و ر
ت؟ چیس می گویند رضاشاه م تب نداشتک اگر نداشت پس این ر ب و بیم از    

هد؟ اگر نداشت پس کدام  امل است که به ح ومت نظامی حت برادرکشی می د
ده مان اگر نداشت کیست که از ملت ترسناک و به نظریات  مومی بی ا تنا می

به  ایندهملی ما سپرده اوسته همان ملتی که نمهمان ملتی که حیلیت و شراات 
 ز میمجلس ارستادهه همان ملتی که چون همداستان شود نیروی پرخاشش ا جا

 ککک« کند 
 

به « گانتاریخچه دیوان»( تحت  نوان 1323اسفند ماه  19از روزنامه راتاب ب
 قلم: دانش نوبخت

و(  بمحمدبن  بدهللارقای دکتر مصدق! مادام که ا  ل   الی  اعم »ککک      
و  راسف های  رب دیوانه و مجنون نامیده انده مادام که از خودگ شتگی

در و اعی  اداکاری  یسای مسیح به دیوانگی تعبیر شده استه مادام که االسفه 
ه ی معریععالمعلمین  اعم بشریت از قبیل س را ه داروینه نیچهه شوپنهاوره ابوا

فتار گبه  ن ها به زبان جما تی از هرزه ها ومحمدبن زکریای رازی و املال ای
 ول هاین اض ده ای از سفها و ارومایگان دیوانه و مجنون بوده اند بگ ارید ای

م  اع سفله و رسواهای دزده این خار و خس های باغ بهارستانه این اضوالت
ته گرا تمدن نیز بگویند دکتر مصدق دیوانه استک دکتر مصدق ال ا ل و مهمل

او  زوناموتر مصدق اراجیفی بهم بااته نوشته و خوانده است و عحن ناستک دک
ن زدوراو هیچ ضرری ندارد که از زبان کاهن ها و م سامعه ما را رزرده است

سیح ره مامروزی همان را بشنوید که هزار و نهصد سال پیش حنا و کا یف دربا
 گفتندک 

 ل نبودب   م اهمیده صاحگفتند این دیوانه است او را محاکمه کنید و یش رد   
ه ه را کاست دیگر محاکمه یعنی چه؛ دیوان« دیوانه»که بگوید این   ال اگر 

 ککک«کسی محاکمه نمی کند 
 

مور  « سهیلی به دکتر مصدق حمله می کند»تحت  نوان: « پی ام»از روزنامه 
 به قلم: کاظم پزش ی 1/1/1324

ر دمومی ه به صورت میتینگ  خوشخبتانه غرور ملی مردم پایتخت ک» ککک      
خا ن  ارانرمده بود به سفس ه های بی بنیان و گزااه های ناچیز سهیلی و  راد

ی ست ماو جواب داد و اهماند که ملت ح ی ی دکتر مصدق را از جان و دل دو
ه واختنداردک سیلی درشتی که بر گونه زمخت و سیاه ارماندار نظامی تهران 

جدد تا ی کیل تحمیلی سبزوار یعنی سید محمد  با بشده حمله ای که مردم به و
ومی ت  مکردنده نمایش هایی که همه جا بر عه دکتر دادند لابت کرد که قضاو

 همیشه درست است و مردم  ناصر پاکدامن را دوست  می دارندک 
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 این این س ور پرتوی از رو  حت شناسی جوانان اارسی است که بر روی    
 ککک« به رقای دکتر مصدق ت دیم می شود اوراق تجلی نموده و 

 
حت ( ت1323اسفند ماه  21ارگان کارمندان دوعت ب« خبردار»از روزنامه 

  نوان: دزدگاه و سلمانی
 ر الردرقای دکتر مصدق در جلسه روز ی شنبه هفته گ شته مجلس » ککک      

ریاد ا سه دم مواا ت نمایندگان   با پیشنهاد ایشان هنگام خروج از ساعن جل
م صدق ردماعبته باید تصدیت کرد که رقای دکتر « اینجا دزدگاه است»کشید که 

فظ حرا  حساس و  صبانی است و در دیدن نامالیم نمی تواند کنترل ا صاب خود
 س لهمکندک هر ردم درست و بی  عمی همین ور  صبانی و تند می شود و این 

جهت  این براین   ر ایشان ازدر مباح) روان شناسی به البات رسیده استک بنا
ه بو از جهت موقعی که در امور سیاسی کشور دارند و احترامی که مردم 

ه کنیم کشخصیت  اعی ایشان می گ ارند پ یراته است از  رف دیگر باید توجه 
ق ی ا الر کلرقای دکتر در ادای این حمله زیاد به راه خ ا نراته است زیرا ب و

گر استند ی دهد که تمام حضار و ساکنین مجلس دزد هاین ور معنی نم« دزدگاه»
تی و ح این ور تعبیر شود پس باید این نسبت به تماشاچیان و مخبرین جراید

می ن ین متندنویس ها نیز بر بخورد بعالوه نسبت م لت به یش م ان ا الق به 
هید ب بدشودک ای اعملل اگر از شما بپرسند این چه م ازه ای است و شما جوا

ش ش ل مانیه این معنی را نمی دهد که هر کس ای اعحال در رن م ازه استسل
ی لمانسسلمانی است و ا گر چنین تعبیر بشود ق عا  خ ا است زیرا در دکان 
تی صور اشخاصی موقتا  می نشینند و سرشان را اصال  کرده خارج می شوند در

 که استاد سلمانی و شاگردانش پیوسته در رنجا کار می کنندک 
اگر این مشابهت را می پسندید پس توضیح می دهم که در مجلس نیز  ده ای    

مجلس دا ر می به تبعیت از  استاد سلمانی و شاگردانش نشسته اند که هر وقت 
اداره می کنندک این اداره کنندگان که در  رف جراید با کلمه  شود رن ها رنجا را 

کان سلمانی را ببخشید مجلس را متوعیان شناخته می شوند اشخاصی هستند که د
اداره می کنند سر سایر نمایندگان را که احتماال  هر دوره  وض می شوند 
اصال  کرده و روانه شان می کنند باز دوره دیگر همین ها هستند که رن دستگاه 
را می گردانند و به اصال  تازه واردین می پردازندک این اشخاو از جان این 

هند ریا محتاج این چند صد تومان ح وق هستند؟ اگر این ور امامزاده چه می خوا
اد ا کنند و بخواهند به ما پاسخ بدهند که ما مت ا د نمی شویم پس رنجا حتما  
رش و حلوا ی ت سیم می شود که این ها دست از سر دیگ بر نمی دارندک اگر این 

می برنده  ها در سایه نفو  متوعی گری جواز قماش می گیرنده مناقصه ها را
حواعه نخ به دست می رورنده الستیش تحصیل می کننده بین سفارتخانه ها و 
وکالی تازه  کار راب ه پدر ارزندی دا ر می کننده قوم و خویش های خود را در 
ن ا  حساس ب ار می گمارنده ارماندار می گ ارنده ارماندار بر می دارنده 

راید ملی را در تضیی ات و غیره می م دمات انتخابات رتیه را اراهم می کنند ج
بل ه توی « رهای دزد»گ ارند شما باز نباید ملل رقای دکتر مصدق داد ب شید 
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دعتان تصور کنید که این ها دزد هستند که هم خود می خورند و هم به بیگانه ها 
 می اروشندک

ه زدگاا  دبنابراین اگر قضاوت کنید که دکتر مصدق راست گفته و مجلس واقع   
ند و باش است به خ ا نراته اید منتها دزد رن هایی هستند که متوعی رنجا می

ر قسمتی از اموال این ملت خونسرد و بی جان را غارت می کنند که سای
ی ان مهم اران تازه کارشان از  رن سر در نمی برند و باعنتیجه کاله سرش

 ککک«گ ارند 
 

صدق ( تحت   نوان: دکتر م1323اسفند  21ب 615از روزنامه کیهان شماره 
   ر نخواست

سوا بات رروزنامه های مخاعف دکتر مصدق و کسانی که  رادار انتخا»ککک      
شتند ندا و ا مال مفتضح این مجلس هستند و ضمنا  این در شجا ت یا وقاحت هم

دق بد ر مصکه صریحا  از  دکتر مصدق بد بگویند چنین وانمود می کردند که دکت
ست وده اکه این مجلس را دزدگاه گفته وعی حاال کرده و  صبانی بکاری کرده 

م حترامجلس هم  صبانی شده و حت هم داشته برای این ه مجلس است و باید ا
کتر دکه  رنرا نگهداشت بنابراین راه حلی که به نظر ایشان می رسید این بود
گر دق امصمصدق بیاید و در جلسه  لنی مع رت بخواهدک من نمی دانم که دکتر 
ال ی ن وکرمی خواست مع رت بخواهد چرا رن کلمه را گفت و اگر نمی گفت او با 

د واننخکه الستیش و نخ و قند و ش ر و قماش می گیرند و مجلس را م دس می 
!( بچه ارقی داشت و این چه راه حلی بود که به نظر روزنامه های مصلح 

وی هم ند رابه وی توهین کرده  رسیده بود که دکتر مصدق بیاید و با وکال ی که
 را ببوسند و از ی دیگر مع رت بخواهندک

ند ااده مردم تهران که دکتر مصدق را با رن اکلریت  جیب به مجلس ارست    
شان با ای ویند برای این نفرستاده اند که با نمایندگان تحمیلی شانه به شانه بنش

وی ا از رررده شان مبارزه کند پهم اری کند بل ه برای این ارستاده اند که با ای
یش  اگر زشت اری و خیانت و جنایت برداردک تا پوشان را باب بدهد نه این ه
 وکالی د تاکلمه به خالف میل ایشان از دهان او در رات اردا بیاید   ر بخواه
ویش خاری تحمیلی و قاچاق الستی ی او را در مجلس راه بدهند و او را به هم 

دکتر  د کهه هر حال مخاعفین دکتر مصدق چنین وانمود می کردنقبول ارمایندک ب
اده بودم و به خالف ار«  صبانی»مصدق در مجلس   ر خواهد خواست که من 

ل ه باست حرای از دهان پرید وعی دکتر مصدق نه تنها از گفته خود مع رت نخو
 خواهدک ر ببا بیاناتی صریح تر و زننده تر رنرا تأیید کردک دکتر مصدق چرا  

ت کمیحا برای این ه سر و صداها بخوابد؟ وکالی تحمیلی و دزدان رتی و حت
ای حاضر به هم اری شوند؟! مگر دکتر مصدق برملت از وی راضی و با او 

 این به مجلس راته استک 
اکلریت مجلس خراب است و دکتر مصدق باز هم به رن اکلریت تاختک حمایتی     

ننده هفت ا الم جرم بر  لیه سهیلی که مربو  به را که ایشان از دزدها می ک
 دخاعت در انتخابات و اختالس دویست  هزار تومان از مصاعح شهرداری و کوره

خانه و دزدیدن در و پنجره وزارت خارجه است کمیسیون دادگستری مس وت  پز
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گ اشته و اتهامات رقای تدین و روش مجلس نسبت به رن و رسیدگی به استفاده 
 ککک« مشروع وکال که هنوز  ملی نشده همه را ت کر داد های نا

 

 الیحه داا یه رقای تدین
 وزنامهرترم در اینجا نامه ای که رقای تدین برای دااع از خود به مدیر مح    
سفند ارن روزنامه مور  بیست و ی م  684نوشته و در شماره « صدای ایران»

ر و تألرات خود را اظهامنتشر شده و از کشته شدن یش نفر دانشج 1323
زیادی از  اسفند  ده 15نموده درج و ا   به همین اکتفا می کنیم که اگر روز 

می روشنف ران و خود دکتر مصدق قربانی اصالحات می شدند دیوان کشور ن
 اساسی انونقتوانست متهمین را تبر ه کندک این اریادها ی که ما از اجرا نشدن 

تن ک رارو یت ایران بدون ان الب  اید ما شدهمی کشیم  لتش این است که مش
 ه رامردم روشنف ر به مجلس و کشته شدن رن یش نفر دانشجو ا   این نتیج

مود  ه نداد که مجلس چهارده نتوانست مانند مجلس سیزده که بعضی ها را تبر
شور کوان سهیلی و تدین را تبر ه کند و ناچار شد که پرونده رن ها را به دی

 کارجاع کند
 اینش متن الیحه داا یه رقای تدین:

 رقای مدیر محترم جریده شریفه صدای ایران
 جریده ر رنخواهشمندم از نظر رزادی م بو ات م رر ارما ید شر  زیر را د     

اری ماه ج 13شریفه درج نمایندک در ضمن م اکرات مجلس در جلسه ی شنبه 
ر ت روندم که بسیار شگفیش جمله از ن ت رقای دکتر مصدق راجب به خود خوا

ی مینش بود زیرا که از ملل رقای دکتر مصدق ادای این جمله شایسته نبود ا
 مایمکار نخواهم قدری با ایشان صحبت کنم قضاوت را به اا ار صاعحه ملت واگ 

جناب رقای دکتر مصدق! ککک شما که به من نسبت مختلس داده اید این اظهار     
اصول قضا ی است؟! اما از نظر قوانین اسالمی این  شما مبتنی بر چه اصلی از

اظهار شما صحیح نیست مخصوصا  شما که همیشه خود را مسلمان معرای می 
نما ید و به قررن هم برای البات اسالمیت خود سوگند یاد می کنید خواهشمندم 
نزد خود و وجدانتان تأمل نموده بفرما ید در کجای قوانین اسالم  کر شده که 

نفر مسلمان بدون دعیل و برهان کسی را متهم نماید و از صدر اسالم تا یش 
کنون یش مورد پیدا می شود که یش نفر قاضی مسلمان در موارد د اوی مردم 
بدون دعیل و برهان قا ب اتوی داده باشد و مخصوصا  در امور جزا ی که به 

محاکمات جزا ی اندک شبه در اساس رن قابل رد و داب است و اما از نظر اصول 
و ح وقی یش مح مه را نشان بدهید که قضاوت رن بدون دعیل و سند قا ب کسی 
را مح وم کرده باشند و اگر هم مح وم کرده باشند   س اععمل رن در انظار و 

مراجعه به پرونده و استماع دالیل  ته باشد ریا بدون اا ار  امه هویدا نگش
دهد؟ ریا بدون رسیدگی در محاکم  راین د وی هیچ قاضی می تواند ح م ب

صاعحه و  ی مراحل قانونی و ق عیت ح م می توان کسی را مختلس خواند؟! 
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اعبته خیر اما از نظر م ررات مجلس هم این پیشنهاد شما کامال  بی مورد بوده 
است شما می دانید که مجلس برای حفظ انتظامات داخلی خود نظامنامه دارد و 

است تمام نمایندگان م لفند که از رن ا ا ت نمایند شما  مادام که ت ییر ن رده
می دانید که قانون محاکمه وزراء رسیدگی به اتهامات وزیران را ا   به 
کمیسیون  رایض و کمیسیون دادگستری ارجاع کرده است ریا شما نمی دانید که 
 در مجلس شورای ملی ح ومت با اکلریت است و یش نفر نمی تواند و نباید رتی
و ا ر خود را بر رن تحمیل نمایدک ریا شما نمی دانید که این پیشنهاد شما  الوه 
بر این ه در غیر موقب بوده ناشی از  حاعت   صبانیت مزاج شما بوده است؟! 
ریا نمی دانید که این پیشنهاد شما توهین به ا ضای کمیسیون دادگستری است و 

کرده است اعبته همه این ها را  بل ه توهین به مجلس است که رنان را انتخاب
می دانید و از همه این ها گ شته از  شما می پرسم که ریا شما پرونده امر را 
دیده اید یا نه؟ اگر ندیده اید چ ور ح م می کنید و نسبت ها ی را که اعبته 
انصاف و وجدان شما نبایستی بپسندد به دیگری می دهید و اگر دیده اید ت اضای 

رسیدگی به رن چه معنی دارد در هر حال من حیرانم که این  رز روز  15مدت 
راتار شما را بر چه حمل کنم و کاری  هم به این ندارم که شما با چه خشم و 
غضبی از مجلس خارج شدید و ناسزاها ی به مجلس گفتید زیرا در این باب 

ع و مجلس ت لیفش را بهتر می داند وعی می خواهم  قدری شما را متوجه اوضا
احوال کنونی بنمایم که صال  کشور ما در این است که از مجلس شورای ملی 
که شما هم  ضو رن هستید کامال  ت ویت بشود و همه مردم با نهایت صداقت و 
جدیت از رن پشتیبانی کنند تا بتواند به ات ای ملت ا ری برای جبران بدبختی 

این موقب که دنیا رو به صلح های حال و رینده این کشور بنماید و مخصوصا  در 
می رود و کنفرانس صلح بزودی تش یل خواهد شد و مجلس باید در نهایت 

قلم از ربرومندی باشد اخالقا  از شخو شما پسندیده نبود که رن جمله را که 

بر زبان جاری نما یدک ریا ا ر می کنید که اگر اردا همین  نوشتن رن شرم دارد
یت و ربروی این کشور بگیرد با این بیانات شما مجلس تصمیمی برای حفظ حیل

 چه سرنوشتی خواهد داشتک 
خوب شما که از مجلس تشریف بردید این جنجال بعدی چه بوده؟! یش  ده      

از دانشجویان  بی رالیش و بیگناه صراا  برای ابراز احساسات به منزل شما 
می دانستید که  رمدند و از شما خواهش د وت به مجلس را نمودند ریا شما

حرکت شما از منزل تا مجلس با رن ترتیب مم ن است این نتیجه را بدهد که یش 
 ده اشخاو ماجراجو م رض به رن دانشجویان ملحت شوند بچنان ه شدند( و 
از  رب  گل رعود ماهی بگیرند ککک ریا شما نمی دانید که در محی  بدبختی و االکت 

 ن است مفاسد زیادی توعید گردد ریا از  اندک اجتما ی به رن صورت مم
ر ر ابتدا یش  ده دانشجو بودند که به سمت مجلس  17اراموش کرده اید که در 

و بعد متأسفانه زمام امور از دست رنان خارج گردید و میدان به دست یش د رمدن
مشت غارتگر ااتاد و شد رنچه نباید بشودک اعبته شما این ها را می دانستید و از 

ما پسندیده چنین بود که دانشجویان را  مت ا د سازید و رن ها را از شخو ش
 واقب وخیم این اقدام رگاه نموده رمدن خود را به ترتیب دیگر و به موقب دیگر 
موکول ساخته از  منزل بیرون نمی رمدید تا در نتیجه یش شخو بی گناهی 



310 

 

دم راه نمی کشته نمی شد و چند نفر زخمی نمی گردیده ترس و وحشت در مر
یاات و بازار و قسمتی از م ازه های خیابان بسته نمی شدک رقای دکتر! ککک 
  الی دنیا اگر ا مینان از اداره کردن جمعیتی نداشته باشند رن را به سمتی 
حرکت  نمی دهند در هر حال تصور می کنم که به این جانب حت خواهید داد که 

مال  یش پرونده سیاسی است مسبوق شما را نیز از تش یل این پرونده که کا
 نمایمک

کتر دودم باعبته خوب می دانید که در سال گ شته موقعی که در وزارت کشور    
میلیسپو دست تعدی به وزارت کشور دراز کرد و می خواست در خصوو 

ن سرشماری تهران حت قانونی وزارت کشور را بخود اختصاو دهد و به ای
 زارتخانه ها دست درازی نمایدکوسیله راته راته به سایر و

ه  یل قور تعببچنان ه بعدا  نسبت به وزارت دادگستری رن نامه  جیب را دا ر    
اب ن جورقضا یه نگاشت( و این جانب یگانه کسی بودم که جلو او را گراته و 

واات مف و من  ی را به او نوشته و در تمام جراید منتشر ساختم که تمام مخاع
انب جاین  را تصدیت کردند و در الر این اقدام و ن پرستانه که مل این جانب 

با  به ح م صراحت عهجه و   یده روشن خویش به  مل روردم دکتر میلیسپو
روزه ه امهمدستی یش  ده چاپلوس و متملت این پرونده را برایم تهیه کردند ک

ن یاهر کسی با اندک نظر بی  رای به رن نگاه کند تصدیت خواهد کرد که 
م پرونده ملبت اد ای او نیست و چون این جانب م م ن هستم که در  مر

ا سردی تخون خیانتی ن رده و پیرامون ت لب و تزویر و ارتشاء نگشته ام با کمال
 15ی ه جابکنون ناظر جریانات بوده و هستم و به شما ا مینان می دهم که اگر 

هید ا نخوامح ومیت من پیدماه رن پرونده را م اععه نما ید دعیلی بر  15روز 
ه بکرد زیرا که خداوند متعال شاهد و وجدانم گواه است که مساارت من 

یا  به و لان وال  ر ربایجان و این اقدام را کردن صراا  از نظر خدمت به رنجا بود ا
دم ه مرتمام کشور چه اگر در رن موقب این  مل شروع نمی شد  الوه بر این 

اعی نابعجند مم ن بود ان البی روی دهد که تهران و زیادی از گرسنگی می مرد
د ی جرا ن حتهم از خ ر محفوظ نمانید بعالوه در رن تاریخ تمام اهاعی ر ربایجا

م مدت هدام تبریز این اقدام را تصدیت و نااب و صحیح دانسته و بعد از این اق
لس مجر هفت ماه مجلس سیزدهم دا ر بود و نمایندگان محترم ر ربایجان هم د

ن دگان رماینحضور داشتند نه از ر ربایجان صدا ی جز رضایت بلند بود و نه از ن
اسی ن سیدر مجلس ُخرده گیری شنیده شد و این را هم مسبوق باشید که مخاعفی

ز مالت این حامن هم در با ن ی ین دارند که من پول بگیر نبوده و نیستم و تمام 
هم  دارد چنان ه ضدیت جناب  اعیسرچشمه نارضایتی های سیاسی رب بر می 

نه یچگوبا این جانب از همان سرچشمه است والال این رتی شما نسبت به من ه
دی زیا دعیل قضا ی ندارد و اگر به صرف گفتن باشد مخاعفین شما هم چیزهای
وم مح  درباره شما می گویند و اگر بخواهند شما را بدون دعیل قا ب و سند

 رد و ریا قبول خواهید کرد؟! نمایند شما چه خواهید ک
 ز بهاعبته خیر پس ای رقای محترم یش سوزن بخود بزنید و یش جوال دو   

ودش دیگری و بدانید که هر کس برای دیگری چاهی ب ند ب ور ق ب  اقبت خ
 در رن خواهد ااتادک       سید محمد تدین
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  ر  گزارش کمیسیون دادگستری

 به رقای تدینراجب به پرونده ا الم جرم نسبت 

 
م گزارش کمیسیون دادگستری راجب به ا ال 324اروردین ماه  31در جلسه 

 را تجرا م م ر  شد و بعد گزارش مفصلی که دکتر مصدق تنظیم کرده بود ق
 ن ل می شود: 231م اکرات مجلس صفحه  48کرد که از شماره 

وزیر  دیند تکمیسیون دادگستری پرونده ا الم جرم نسبت به رقای  سید محم    
اده درار سابت خواربار را در موضوع خواربار ر ربایجان تحت شور و رسیدگی ق

ر یت دپس از چند جلسه م اععه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل و دق
 ا عسید جلسه کمیسیون بواس ه تراکم اوراق پرونده مزبور مش ل به نظر می ر

مر و ده ار انتخاب شود که به پرونم رر شد کمیسیونی برای رسیدگی به این ام
یم تسل کلیه اوراق رن رسیدگی و خالصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون

 ه درنمایند و سو کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داد
ع یب نب تنتیجه گزارش خود را دا ر به  دم وقوع جرمی از  رف رقای تدین و م

هر جم مه کمیسیون تسلیم نمودند کمیسیون در جلسه پنایشان به شر  پیوست ب
ضیه و قگزارش مزبور را قرا ت و پس از م اکرات الزمه در ا راف  1323ماه 

قای توضیحات امضاء سو کمیسیون باالخره به گزارش پیوست و منب تع یب ر
رای سید محمد تدین رتی گراته به اکلریت تصویب و  لیه ا گزارش رنرا ب

 جلس شورای ملی ت دیم می داردکتصویب به م
 

 گزارش دکتر مصدق راجب به پرونده تدین
 ر مصدقرقای  دکت -نایب ر یس
وزراء  ست رقایان محترم را به ماده شش قانون محاکمهاقبال  الزم  -دکتر مصدق

  دعیه در صورتی ه راپرت کمیسیون» توجه بدهمک ماده شش این ور می گوید: 
ر  و م  باشد در جلسه  لنی مجلس شورای ملی قرا تدا ر به  دم تع یب متهم 
 رگاهرت مزبور تصویب گردید متهم تبر ه شده و همباحله می شود اگر راپُ 

 تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم راتار خواهد شدک 
بر کمیسیون  دعیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر خدر صورتی ه  -5ماده 

 زارتون م اکره و مباحله دوسیه امر به مزبور در مجلس  لنی قرا ت و بدو
 ک« مایدن دعیه ارسال می شود که قضیه را اورا  به دیوان  اعی تمیز ارجاع 

نتیجه این می شود که اگر رقایان به این گزارش رتی ندادند و مخاعفت کردند     
این کار باید برود در دیوان کشور م ر  شود و در رن جا رسیدگی شود و اگر 

ارمودند دیگر تع یب نمی شود یعنی دیگر مجلس الزم نمی داند که رقای   مواا ت
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تدین تع یب بشودک پیشنهادی هم از  رف جمعی از رقایان نمایندگان محترم شده 
است که با ورقه رتی گراته شود امضاء کنندگان پیشنهاد ی ی خود بنده هستم 

رقای  -رقای مظفرزاده -رقای رحیمیان -رقای دکتر شفت -بعد رقای مهندس اریور
رقای دکتر السفیک ما  -رقای بهادری -رقای ارمند -رقای ار  -سرتیپ زاده

پیشنهاد کرده ایم که رتی با ورقه گراته شود این جا می خواستم رقایان محترم را 
متوجه ب نم که وقتی  می خواهند رتی با ورقه بگیرند اشخاصی که رتی نمی 

د در رتی با ورقه م ابت اصل هفتم قانون اساسی دهند جزء رتی دهندگان نیستن
هر چیزی که در مجلس م ر  می شود باید بیش از نصف » که می گوید: 

یعنی اگر چیزی در مجلس م ر  می « حضار به رد رن یا قبول رن رتی بدهند
نفر باشیم باید پنجاه و یش رتی بدهند ملال  اگر در مجلس صد شود که باید به رن 

ب نند یا تصویب ب نندک این اصل هفتم قانون اساسی است ببعضی از نفر یا رد 
این ور نیست( حاال بنده نمی خواهم اصل هفتم قانون اساسی را  -نمایندگان

تفسیر کنم خواستم این را  رض کنم که رقایانی که ممتنب هستند و امتناع می 
« امتناع» کنند صال  نیست رقایان یا باید رتی به رد بدهند یا به قبول و

امتناع در ح م رد است( بنده خیلی از رقایان مع رت  –موضو ی ندارد بدشتی 
می خواهم که گزارش بنده قدری مفصل شده است و دعیل هم این است که چون 
کمیسیون دادگستری رتی به منب تع یب داده است یش قدری مفصل تر گزارش 

دانسته و اهمیده یا  تهیه کردم برای این ه مجلس شورای ملی روشن شود و
 رتی به مخاعفت بدهد یا مواا ت کند این است که گزارش بنده مفصل شده استک 

 گزارش خود را به شر  رتی قرا ت نمودند:     
ضی پیمان و بع 4و  3برای بازرسی پیمان ها ی که بین اداره غله استان      

قای ت رتحت ریاس کاران به ضرر دوعت منع د شده بود هی تی از وزارت دارا ی
 ات خودح ی تاسمعیل کاتوزیان مأمور تبریز می شود و تا رنجا که در قوه داشته 

 یس ررا ادامه می دهد و در جواب س وال هی ت نامبرده رقای سرتیپ زاده 
ه رن ند کاکمیسیون خواربار سابت تبریز و نماینده اعلی مجلس نامه ای نوشته 

 است ن ل می نمایم: قسمتی که در اینجا مورد استفاده
راه انداختند  1321اسفند ماه  24یش روز قبل از شورش و بلوا ی که در »    

رقای سرعشگر م دم ارمودند برای اردا گندم نداریم و چاره باید کرد مخلو گفتم 
همه نانواها را به  مارت شهرداری د وت کنید من ایشان را با نصایح مؤلره 

شهر را اداره نمایند تا از ا راف گندم برسد بنابراین وادار کنم که چند روز نان 
نانواها حاضر شدند این جانب با حضور سرگرد واا با خبازان م اکره و در نتیجه 
متعهد شدند تا رسیدن غله نان شهر را به قیمت رزاد تأمین نمایند و ضمنا  به 

دار اشخاو بی بضا ت به قیمت مناسب سیب زمینی داده شود و قرار شد م 
کاای سیب زمینی شبانه به دست ر یس نانواها بگ ارند تا صبح اسباب مع لی 
نشود اردا صبح شنیدم که رشوب برپا شد یش  ده به  مارت استانداری ازدحام 
و حمله کرده اند بالااصله راته دیدم رقای سرعشگر م دم در  مارت شهربانی 

و اریاد بلند کرده اند پس  است و جمعیت کلیری در جلوی شهربانی ازدحام و داد
از مالقات با سرعشگر م دم رمدم جلوی جمعیت با ایراد نصایح الزم مردم را 
اس ات و مش ول متفرق کردن جمعیت بودم که ناگاه بنا به احضار سرعشگره 
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مستر ویویان به معیت رقای م نا  مترجمش رمده به حضور سرعشگر وارد شدند 
شگر بلند شد و برگشتم به ا اق دیدم رقای در این موقب داد و اریاد سرع

سرعشگر با مستر ویویان بنای خشونت گ ارده و تندی می نماید و می خواهد 
تمام  لل و موجبات شورش را به گردن ایشان بیندازد برقای پرورز ر یس 
تلگرااخانه و سایر رقایان هم بودند( می ارمودند باید قرارداد خدیوی را با 

اء نمایی رنچه تالش بود کردم تا  صبانیت صوری سرعشگر مس وعیت من امض
راب شود مم ن نشد و مستر ویویان را ملزم کردند که قرارداد خدیوی 
بسعداعسل ان( را امضاء نماید بعدا  مح ت شد که  لت واقعی تحریش مردم به 
ان الب و تهیی  به شورش همان قرارداد خدیوی بود که می خواستند به امضای 

تُن  80ویویان برسانند و پس از رن معلوم گردید که در انبار سیلو باعغ بر مستر 
گندم موجود داشته و  مدا  به داتر انبار سیلو وارد ن رده بودند باالخره با این 

« تو  ه قرارداد خدیوی را اجبارا  به امضای مستر ویویان رساندند ککک اعی رخر
رای استحضار رقایان نمایندگان را ب 1321اسفند  30قرارداد خدیوی مور  

 تُن جو را در م ابل هر یش تُن گندم 500تُن گندم و  1500 رض می کنم که 
روز و  75کیلو قند مبادعه نموده استک مدت قرارداد  90و هر یش تُن جو  120

 محل تحول میاندوربک شهر ویران مهاباده بوکان و شاهین دژ بودهک 
بدهد و  لایر جریمه خدیوی 500به هر یش تُن برای تخلف از تأخیر نسبت     

ور ار مزبم د انحصار خرید غله هم در ن ا  نامبرده با او باشد و چنانچه بیش از
 ک غله تهیه نمود دوعت ملزم باشد که به شرای  اوق از او دریاات کند

 قرارداد مزبور نه رسمی بوده و نه ضامن اجرا داشته استک    
دیوی و خ  دار مهمی از گندم قراردادی به دوعت نرسیدهگ شته از این ه م    

 ن میربواس ه تبانی با نانواها قند و ش ر را گراته است که بعد به شر  
 500نی مه تُ پردازیم م داری هم که بعد از ان ضای قرارداد تحویل داده از  جری

 لایر معاف شده استک 
یند و ربر  انع اد نظیر رن این قرارداد سبب می شود که دیگران هم در صدد    

 مامیایگانه کسی که موات می شود رقای بزرگ ابراهیمی است که رقای حمید 
ور ا این ریمی در جواب س وال رقای اسمعیل کاتوزیان جریان انع اد قرارداد ابراه

 شر  می دهد:
نسبت به ضیت  1321اسفند ماه  26در نتیجه پیش رمد ( »6بپرونده ردیف     

در شهر تبریز و کلرت گرسنگی مردم کمیسیونی به نام کمیسیون خواربار 
مرکزی در ساعن شهرداری تش یل گردید و این کمیسیون به چندین کمیسیون 
های جزء ت سیم گردید که بنده هم به معیت رقایان سرتیپ زاده و منیعی مأمور 
تش یل کمیسیون خواربار معین گردیدم و بالااصله در تحت نظر تیمسار 

رعشگر م دم جلسه خود را در اداره اقتصاد و خواربار تش یل دادیم و شروع س
به رسیدگی حساب تعهدات و توقیف شدگان نمودیم تا این ه جناب رقای تدین 
وزیر خواربار وقت به تبریز تشریف رورده و روزی ا ضای کمیسیون مرکزی 

برده و   ده را به استانداری د وت ارمودند و در حضور ا ضاء کمیسیون نام
 17ای از محترمین شهر ارمودند که مصرف ما در ر ربایجان تا سر خرمن 

هزار  5هزار تُن در ا راف موجود داریم ا    12هزار تُن است و از این م دار 
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تُن کسر داریم و این م دار را به  ریت معامله رزاد از مردم خریداری نموده و 
ین خواهیم کرد و من حواعه ششصد تُن به این  ریت ر وقه شهرستان ها را تأم

 120هزار متر قماش را دادم که در م ابل هر تُن گندم م دار  120قند و ش ر و 
کیلو قند و ش ر به اشخاصی که مایل به معامله با دوعت هستند بدهند ضمنا  

کیلو حداکلر تصویب دوعت است هر م دار کم قبول نمایند  120مت کر شدند که 
دوعت است و رقایان هم باید این ن ته را در نظر گراته و هر قدر  اعبته به صرف

مأخ  را پا ین گراته و به اشخاو داو لب ب بوالنند اعبته ت دیر خواهند شد بعدا  
هزار تُن رقای خدیوی  2هزار تُن گندم مورد احتیاج  5ارمودند از این م دار 

 120تُن از قرار تُنی  1500 تعهد نموده اند که تحویل دهند باقی سه هزار تُن را
 1500کیلو رقای بزرگ ابراهیمی تعهد نموده اند که بزودی تحویل سیلو بدهندک 

تُن دیگر را رقایان ا ضاء کمیسیون خواربار با تشویت و ترغیب اشخاو تهیه 
کنند و قرارداد تحویل را با اداره خواربار و این اشخاو تدوین و تنظیم کنند تا 

وم رسوده بوده و ر وقه شهر تأمین شودک رقای سرتیپ زاده و این ه اا ار  م
بنده اردای همان روز در کمیسیون خواربار حاضر و شروع به اقدام و تشویت 
اشخاصی که مم ن بود این م دار را تهیه و تحویل دهند نمودیم و در نتیجه 
رقای حاج معصوم شربیانی در کمیسیون حاضر شد و اظهار داشت که من 

کیلو قند و ش ر تحویل دهم و همچنین  90تُن در م ابل تُنی  500م م دار حاضر
رقایان بالل کنترانچی و موات اعملش ش اقی نیز حاضر شده و هر کدام حاضر 

تُن  500تُن جو و  300کیلو( م دار  80شدند حتی پا ین تر از این مأخ  بت ریبا  
سلیم نمودند و در  یل ت گندم تحول دهند و ت اضا نامه نوشته و به کمیسیون

نامه رقای سرتیپ زاده به نام ر یس کمیسیون خواربار مواا ت خود ت اضانامه 
را نوشته و با تلفن به تیمسار سرعشگر ا الع و مژده موا یت کمیسیون را دادند 
وعی رقای تیمسار سرعشگر با تلفن جواب دادند که با قهرمانی م اکره کنید گویا 

ودن پیشنهادات اوق در بین است به این معنی که رقای بزرگ اش اعی از قبول نم
هزار تن را تعهد نمودند و ماده ای در قرارداد دوعت نوشته شده  3ابراهیمی تا 

که کسی حت بستن قرارداد با دوعت را دایر به تحویل گندم در م ابل قند و ش ر 
ل روردیم معلوم شد ب یر از ابراهیمی نخواهد داشت ع ا در نتیجه تح ی اتی که بعم

شب همان روزی که جناب رقای وزیر خواربار کمیسیون مرکزی را به 
تُن ب یه به  ریت اوق توصیه و تأکید  1500استانداری د وت و نسبت به تهیه 

ارموده اند شب همان روز ب یه را نیز به رقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و 
اشخاو متفرقه ندارند و بعدا  دستور   مل را خاتمه داده اند دیگر احتیاجی به

شفاهی دادند که رقایانی که به این م دار حاضرند تعهد دهند مست یما  با رقای 
ابراهیمی قرارداد داشته باشند و به ایشان رجوع کنند چون غیر از رقای 

 ابراهیمی دوعت حت ندارد با کسی دیگر  رف شودک
در باال حاضر نشدند با رقای بزرگ خان چون سه نفر پیشنهاد دهنده نامبرده      

 رف شده و به ایشان رجوع کنند از کمیسیون ا راض و دیگر حاضر نشدند 
بعدا   بت ابالغ استانداری کمیسیون خواربار منحل و ا ضاء رن پی کارهای 
شخصی راته و بنده هم برای سرکشی امالک به مراغه  ازم شدم دیگر بعدا  

و قسمتی از نامه رقای ککک« اشته و مداخله هم ننموده ام ا ال ی از جریان امر ند
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پیش از » سرتیپ زاده را هم که مربو  به جریان قرارداد است ن ل می کنم: 
ورود رقای تدین وزیر خواربار کمیسیون مرکزی تش یل شده بود رقای بزرگ 

م کیلو قند و ش ر یش تُن گند 95ابراهیمی پیشنهاد کردند من حاضرم در م ابل 
به سیلو تحویل دهم کمیسیون رد کرد در خاتمه جلسه رقای بزرگ ابراهیمی باز 

کیلو قند یش تُن گندم تحول دهم باز  75پیشنهاد کرد که حاضرم در م ابل 
پ یراته نشد دو روز بعد از ورود رقای تدین کارمندان کمیسیون مرکزی به 

بعد از ن ت مفصلی   مارت استانداری د وت و حضور بهم رساندندک رقای تدین
ارمودند خواربار ر ربایجان را کامال  تأمین کردیم پن  هزار تُن کسر داشت که دو 

تُن در م ابل هر تُن  1500هزار تُن قبال  با رقای خدیوی معامله شده است و 
کیلو قند و ش ر با یش نفر معامله کردیم نمی دانم رن شخو این جاست یا  120

بزرگ ابراهیمی بلند شده تعظیم نمودند معلوم شد با ایشان نه بدر این موقب رقای 
تُن را هم کمیسیون خواربار تهیه نماید  1500معامله کرده اند( بعدا  ارمودند 

 بدین قرار خواربار ر ربایجان در نظر رقای تدین تأمین شدک 
فر از ند ناردا در کمیسیون به خیال  ملی کردن ارمایشات رقای تدین با چ    
ستند همده ایان م اکره کردم رقای حاج معصوم خان شربیانی که از  ماع ین  رق

 ل کریمی کهکیلو قند یش تُن گندم بدهندک پیشنهاد بال 80حاضر شدند در م ابل 
م کرن را  کیلو داده بود  ینا  خدمت سرعشگر م دم ارستادم ایشان 80کمتر از 

ن و مم  بود وع را تع یب نمودهکردند و بعدا  بالل به رقای تدین تلگراف و موض
 است از خود نامبرده تح یت شودک راجب به رقای حاج معصوم خان رقای

 1500ین سرعشگر جواب دادند که بعد از مراجعت از  مارت استانداری رقای تد
ه بدم را د گنتُن باقی را نیز با رقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و کلیه خری

ت که هس با این شهود و پرونده ضخیمی« ککک اعی رخرایشان انحصار کرده اند 
 رم ی یجالم رقای تدین مس وعیت پیمان را در  هده خود نگراته اند و بعد از ا 

وشت رون واز نمایندگان در مجلس بیانیه ای برای درج در م بو ات تهیه کرده 
ر ی مدیرقا» که  ینا  ن ل می شود: ا به کمیسیون  رایض ارستاده اند رن ر

 زارشمحترم روزنامه! ککک خواهشمندم شر  زیر را در پاسخ خبری که ضمن گ
ین ابیست و پنجمین جلسه مجلس شورای ملی به  نوان ا الم جرم بر  لیه 

بو ات ن م جانب در رن روزنامه درج شده بود به  نوان ت  یب و با اجازه قانو
 در اوعین شماره درج ارمایندک

صدی تهنده مد ی شده است که اینجانب در زمان در خبر م کور اسناد د    
هزار تُن  5وزارت خواربار به قصد استفاده شخصی به تبریز مساارت و در رنجا 
ن ر هر تُ قرا گندم از  بدهللا خدیوی و بزرگ ابراهیمی خریداری و قیمت رن را از

ست ده اشم داری قند و ش ر تحویل نموده و چون این امر بدون مناقصه انجام 
 به ضرر دوعت یا به قول ایشان به منظور سوء استفاده بوده استک 

گر چه برای کشف ح ی ت و رسوا شدن مفتری در پیشگاه اا ار  مومی     
ساعه  40مجال بسیار و دالیل بیشمار است و خوشبختانه این جانب که تاریخ 

نیاز  خدمت خود را به این کشور به پاکدامنی و در کمال صراحت حفظ کرده ام 
 اجلی به اب ال این گونه ابا یل م رضانه نداشته و هرگونه تح ی ی را در مورد 
خود صمیمانه است بال می کنم وعی برای این ه قبل از هر تح ی ی به جامعه لابت 
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خسن و خسین هر سه »شود رنچه در این باب گفته شده از م وعه داستان 
 ادروری می کند:اجماال  مسا ل زیر را ی« دختران معاویه است

تن و گریخ انب به ر ربایجان در الر پیش رمد بلوای تبریزجمساارت این  -اوال     
لر ادر  رقای ویویان رمری ا ی از  معرکه مس وعیت اداره خواربار رن شهر و

 شخصیک میل تلگرااات  دیده استاندار ر ربایجان و تأکید امر دوعت بوده نه به
ن ز ایاخست وزیری و اخبار جراید رن روز حاکی تلگرااات موجوده در داتر ن

جه موا ح ی ت است و چون اوضاع نان تهران نیز در رن موقب با بدترین وضعی
 بوده مساارت و مراجعت اینجانب بیش از چند روز  ول ن شیدک 

م و یی انجابدهللا خدیوی را رقای ویویان مستشار رمری امعامله با   -لانیا      
ر ااصله بوده در حاعی ه مساارت اینجانب به تبریز د 27/12/21تاریخ رن هم 

 یعنی بیست و چند روز بعد بعمل رمده استک 22/11/1322تا  18
مانی قای قهرادی که اداره خواربار ر ربایجان به ریاست رموضوع قرارد -لاعلا      

 هع د نمودروزه اینجانب در شهر تبریز با بزرگ ابراهیمی من 4در موقب اقامت 
ن گندم و تُن جو و حداکلر جمعا  تا سه هزار تُ  500ا   یش هزار تُن گندم و 

 هزار تُنک 5جود بوده است نه 
رداد ظیر قرااد اخیر بر اساس مبادعه غله با قند و ش ر نمبنای قرارد -رابعا      

بر  وسیس منع د با خدیوی م رراتی است که به م تضای رنها وزارت خواربار تأ
نب م تضیات چه در زمان وزارت رقای ار  و چه بعد از اینجا اساس همین

وغن و ر میلیون ها تومان بدون مناقصه صرف معامالت خوارباری از قبیل برن 
ه و هیزم و غله و سایر مواد شده است با این وصف غریب است که ا   ب

ت سااراینجانب و در مورد یش قرارداد که اداره خواربار تبریز در موقب م
ن نجانب منع د ساخته و بوسیله رن امنیت یش من  ه بزرگ کشور و جاای

اض هزاران نفر مردم گرسنه را از خ رات رنی نجات داده تحت تألیر اغر
 شخصی و تحری ات خارجی دیگر صحبت از مناقصه می شودک 

شتبه مردم مشاید با جعل اینگونه اکا یب برای چند روز بتوان ح ایت را بر    
وصی باید دانست که باالخره قضاوت اا ار  مومی بر اغراض خص ساخت عی ن

مین به ه جواب باقی م اعب در جای خود گفته خواهد شد اعال   دغاعب خواهد رم
 «م دار قنا ت می کنمک سید محمد تدین

 م لب بدست می رید: 4از تجزی هاین بیانیه 
دیده رقای روزه تدین در تبریز بر الر تلگرااات   4ساارت و توقف م -1

ر انداسرعشگر م دم استاندار ر ربایجان صورت گراته و معلوم نیست که است
 برای چه کار مساارت وزیر خواربار را الزم دانسته است؟!

ر شان وزیی را که ویویان رمری ا ی انجام داده بود با این ه ایمعامله خدیو -2
می که مه یین خسارتخواربار بودند و از رن ا الع داشتند و وسایل تح یت و تع

د ا تأییربور از این معامله متوجه دوعت شده بود در تبریز اراهم بود معامله مز
 نموده اندک

اینجانب   یده خود را نسبت به ویویان در اوایل این دوره یعنی در    
شانزدهمین جلسه مجلس شورای ملی اظهار نموده و تصور می کنم در این 

گر ویویان نظری نداشت قبل از انع اد قرارداد استعفا معامله بی نظر نبوده است ا
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می داد و یا ب وری ه ارار نمود ارار می کرد و به مرکز هم که رمد س وت 
اسفند را  24اختیار نمی کرد و به ر یس مااوق خود دکتر میلیسپو وقایب 

گزارش می داد و می گفت که قبل از قرارداد خدیویه ر رنیا ر یس دارا ی مراغه 
بت دستور خود ویویان یش تُن گندم را با اشخاصی ملل قادر م دم و ابراهیم و  

روز قبل از قرارداد  10یعنی  1321اسفند  20اسحت و صاعح  زیزی در تاریخ 
خدیوی به  ریت  یل معامله نموده است که  ین قراردادها در پرونده سرعشگر 

 م دم ضب  استک
 تومان 240       وجه ن د 

 تومان 30   کیلو به قیمت رسمی 28د حدود  قند و ش ر
 20      قماش به  قیمت رسمی

 تومان
 10        چای

 تومان
 تومان 300     قیمت رسمی یش تُن گندم

نده پرو که به نر  روز در بازار رزاد بر  بت قلمدادی خود ر رنیا در     
 رار:ین قتومان می شود از ا 631سرعشگر م دم قیمت یش تُن گندم باعغ به 

 240        وجه ن د
 تومان

 336   تومان 12کیلو قند و ش ر از قرار هر کیلو  28
 تومان

 40      قماش دوبرابر نر  رسمی
 تومان

 15     چای یش برابر و نیم نر  رسمی
 تومان

 تومان  631       جمب کل
نموده و ادعه کیلو قند و ش ر مب 120و با معامله خدیوی که یش تُن گندم با     

 809تومان می شود  1440تومان  12به نر  بازار رزاد از قرار هر کیلو 
 تومان ارق دارد و برای دوعت سر تا پا ضرر استک 

دین ته بود کرد هرگاه ویویان چنین گزارشی داده بود و  امه را از وقایب رگاه    
حظه مال جرتت نمی کرد با ابراهیمی نظیر رن معامله را ب ند و بعد ب وری ه

 هم ح م واریخت حساب را صادر کندک « گرااورد»خواهید ارمود 
من  بهمهمه نمایندگان( رقایان خواهش می کنم قدری رهسته تر صحبت کنید

 حواسم پرت می شودک
 نابعاعی هم بلندتر بفرما یدج -دکتر رادمنش

 دارها ارر بیانیه اظهار نموده است که قرارداد بزرگ ابراهیمی رقای تدین د -3
 راردادقدر  خواربار ر ربایجان به ریاست قهرمانی منع د نموده بنابراین ایشان

 نامبرده مؤلر نبوده اندک 
  جلس را ساکت کنید که بیانات ایشان را بشنویمکمرقای ر یسه  -مظفرزاده

 استک  مجلس ساکت -نایب ر یس
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 واربارینیز اظهار نموده که میلیون ها بدون مناقصه صرف معامالت خ و -4
ی مراض شده و ا   قرارداد مزبور که اداره خواربار منع د نموده مورد ا ت

 شودک
ب ا تصویبیمی این است تجزیه بیانیه وعی باید دانست که قرارداد بزرگ ابراه    

خود  اا تخود تدین منع د شده است و  ین پیشنهاد ابراهیمی را که  یل رن مو
اه ز اشتبند ااا ی که بیانیه ایشان را خوانده را نوشته است ن ل می کنم تا رن ه

 ت می ممل در ریند و مجلس شورای ملی اگر ح ی تا  خود را نماینده این ملت و
 خسارت ند وکداند از دوعت بخواهد که رمار تمام معامالت بدون مناقصه را تهیه 

زارت ومیلیون تومان پوعی که  125های دوعت را تعیین کند تا  معلوم شود 
 واربار گراته کجا ارو راته است؟ اینش  ین پیشنهاد:خ

 1322اروردین ماه  22
 
 
 

 4و  3ریاست اداره غله استان 

 1500 احتراما  مصدع می گردد بنده بزرگ ابراهیمی حاضر است که حداقل   
ای هتُن غله دو لل) گندم و یش لل) جو در شهرستان  3000تُن و حداکلر 

ید یل نماتحو وبت قرارداد رقای  بدهللا خدیوی مبادعه تبریز و اردبیل و مراغه  
ه ن د ب وجه و نیز مستد ی است امر ارما ید مبلغ یش میلیون و پانصد هزار لایر

غ مبل  نوان پیش پرداخت مرحمت نمایند که در موقب تحویل جنس به هر تُنی
بزرگ  -ایدی هزار لایر تحویل اداره خواربار نموده و وجه قبوض را مستهلش نم

 ابراهیمی
زیر محمد تدین و -با این پیشنهاد مواا ت می شود 4و  3اداره غله استان 

 22/1/1322خواربار 
 

مور ادر  ومردم حساس ر ربایجان که منتظر بودند وزیر خواربار وارد شود     
ماع و دی  گ شته تح ی اتی کند و نان اهاعی شهر که وسیله تأمین نظریات معدو

ظه مالح به صورت امیدبخش در رورد و تمشیتی در امور بدهد ازااسد شده بود 
ار اا  وجریان امور منزجر شدند و در ا راف این پیمان ها حرف ها ی گفتند 

مهر ماه  24 مومی را به خسارت دوعت متوجه نمودند تا این ه چندی بعد یعنی 
رن  ی اتوزارت دارا ی هی تی برای بازرسی به محل ارستاد و نتیجه تح  1322

 هی ت که رسید تع یب متهمین را از وزارت دادگستری ت اضا کردک 
نظر به این ه تع یب وزیر ا م از این ه حین تع یب متصدی م ام وزارت و یا    

منو  به  1307تیر ماه  16منفصل باشد بر  بت قانون محاکمه وزراء مصوب 
جلس ارستاد و اجازه مجلس است وزارت دادگستری گزارش نامبرده را به م

کمیسیون  رایض رتی داد که رقای تدین تع یب شود و چون کمیسیون دادگستری 
هم باید نظریات خود را اظهار کند کمیسیون نامبرده در جلسه اول مهر ماه 

هی تی مرکب از سه نفر از ا ضای خود به نام سو کمیسیون معین نمود  1322
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ات خود را اظهار کند و سو کمیسیون که به پرونده و دالیل اتهام رسیدگی و نظری
 اتهامات منتسبه به رقای تدین را به  ریت  یل مالحظه می کند:

 یمان مزبور بدون ر ایت مناقصه و مزایده بعمل رمدهپ -1
 امن اجرا ی از پیمان ار نخواسته اندکض -2
ه این مانند بالل کریمی و معصوم شربیانلو حاضر بوده اند ک اشخاو دیگری -3

 ها نداده و به کیلو انجام بدهند وعی اداره به رن 80تا  75مله را با هر تُن معا
 رقای بزرگ ابراهیمی دادهک

جود ا در محل ها ی معین کرده اند که دوعت در رنجا جنس موتحویل جنس ر -4
 ل مل و نحایه داشته و حال رن ه الزم بود همه را تحویل تبریز قرار بدهند تا کر

 شودک بر دوعت تحمیل ن
سوب م ا عه کار به خباز داده است تا بابت اضااه قیمت مح پول ها ی که -5

ل اب قبوه حسبدارند قبض خبازها را اداره خواربار بابت گندم تعهدی پیمان ار ب
ها ه خبازود بکرده و حال رن ه باید اداره جنس را از پیمان ار تحویل بگیرد و خ

 بفروشدک
ربار رن و ررد  رت تحویل داده است که اداره خواکیل 13472ر معادل پیمان ا -6

 را به جای ررد جو پ یراته و قبول کرده استک 
بت دالعت دارد که رقای تدین مرت ب کاله برداری شده و   این خصوصیات -7

 قانون مجازات  مومی قابل تع یب استک  238ماده 
یان جر سبت بهسو کمیسیون گزارش خود را به دو قسمت ت سیم نموده اول ن    

ب هم نجانقضیه و بعد نسبت به اتهامات شش گانه اوق اظهار نظر می کند که ای
و  ری ه اتخا ی هی ت مزبور را از دست نمی دهم و پس از  کر   یده س

 انمککمیسیون نظریات خود را  یل هر کدام به  رض مجلس شورای ملی می رس
 

 جریان قضیه -اول
وم دچار استان س 1321بهمن و اسفند ماه سال  در»   یده سو کمیسیون:      

 15د و هزار تُن مصرف رنجا را تشخیو داده ان 18مضی ه نان بوده ب وری ه 
اند  هزار تُن حاجت به غله داشته 33هزار تُن نیز مصارف دیگر و جمعا  

 اقدامات مأمورین جمب روری غله مفید واقب و مؤلر نشده ککک 
به تبریز مساارت کرده و  21خواربار در بهمن ماه  لیه ا رقای ار  وزیر    

دستور اکید دادهاند وعی گزارش ر یس دارا ی و خواربار حاکی به  دم موا یت 
است و در موقعی که رقای ویویان از  رف وزارت خواربار مأمور تبریز شد 

کیلو قند و ش ر برای گندم و  120قراردادی جهت تحویل دو هزار تُن غله با 
لو قند و ش ر برای جو بیش لل) قند و دو لل) ش ر( با رقای  بدهللا کی 90

-25-24خدیوی منع د ساخته مع عش تأمین حوا   ضروری نشده تا رن ه در 
اغتشاش و بلوای شدید برپا شده و مردم برای نداشتن  1321اسفند ماه  26

 دم نان به  مارت استانداری هجوم کرده اند در نتیجه به دستور سرعشگر م
کمیسیونی از وجوه اهاعی در استانداری تش یل گردید و مواا ت کرده اند به هر 

کیلو ررد از  225کیلو ررد ا   سه عنگه معادل  533یش از خبازها به جای 
کیلو را از بازار رزاد خریداری کنند و به  308 رف اداره غله داده شود و ب یه 
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 2500تفاوت قیمت را که روزانه نر  دوعتی با نظارت شهرداری بفروشند وعی 
هزار تومان ضرر  25لایر بر هر دکان می شود و برای ی صد دکان جمعا  روزی 

می شود از دوعت بگیرند و چون ا تبار موجود در اداره خواربار نبوده ماع ین 
هزار تومان که مردم به خیریه  76و وجوه شهر ا اناتی جمب روری نموده و از 

برای این م صود استفاده شده و از  رف استاندار جریان به تبریز داده بودند 
مرکز گزارش و مبلغ دو میلیون لایر از وزارت خواربار ارسال شده که به ترتیب 

نبوده در نتیجه  ون ادامه این رویه رااب احتیاجاتم کور  مل نمایند و چ
 1322تلگراف و گزارش استانداری و اداره خواربار در اوایل اروردین ماه 

رقای تدین وزیر وقت به تبریز مساارت کرده اند و در کمیسیون تأمین خواربار 
م دار خواربار مورد حاجت و اقدامات خود را ت کر داده اند و ب وری ه رقای 
صمد امامی و رقای سرتیپ زاده شهادت داده اند رقای تدین احتیاج شدید اداره را 

خواربار ت کر داده و گفته اند که سه به تهیه پن  هزار تُن در جلسه کمیسیون 
هزار تُن به موجب قرارداد با ابراهیمی و دو هزار تُن به موجب قرارداد با 

 خدیوی تأمین خواهد شدک 
راهیمی منع د قرارداد سه هزار تُن با اب 1322اروردین  15باالخره در تاریخ    

مان وعی از هگردیده و چون پیمان ار صد روز مهلت تحویل جنس داشته است 
 واربارره خروز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از  رف ادا

ها بدهد هزار تومان مسا ده خود را به خباز 150از ابراهیمی ت اضا شده که 
 اشتهدبابت اضااه قیمت جنس ب وری ه قبال  کمیسیون تأمین خواربار م رر 

م تحساب بانش ملی تبریز انجامحسوب دارند و این پرداخت به موجب صور
 تصفیه گی وگراته و محاسبه بین پیمان ار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسید

یه شده و به تصویب مستشاران رمری ا ی رسیده است مع عش در تاریخ تصف
 ه حسابگی بمحاسبه سند رسمی از پیمان ار گراته اند که هر گاه در نتیجه رسید

 «پیمان ار از  هده بر ریدکضرری متوجه دوعت باشد 

 نظریات اینجانب
قای می رصرف نظر از این ه بر  بت شهادت رقایان سرتیپ زاده و صمد اما    

تُن  1500ا تدین در کمیسیون خواربار م دار قرارداد با رقای بزرگ ابراهیمی ر
و گفته و سو کمیسیون سه هزار تُن نوشته است در تاریخ قرارداد هم س

 کاروردین نوشته است 15اروردین  22باه نموده و به جای کمیسیون اشت
 م لب بدست می رید: 3از تجزیه اظهارات سو کمیسیون 

 هزار تُن غله با قند و ش ر 3نع اد قرارداد و مبادعه ا –( 1
 هزار تومان مسا ده به خبازان 150أدیه ت -(2
 تصفیه حساب  -(3

 سانم:از رن ها به  رض می راینش اینجانب نظریات خود را نسبت به هر یش 
 هزار تُن 3د قرارداد انع ا -1
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ند و ش ر تُن غله با ق 1500رقای بزرگ ابراهیمی متعهد شدند به حداقل      
اشد بفید ممبادعه کنند چون نتیجه هر قراردادی مم ن است برای ی ی از  راین 

 و برای  رف دیگر نباشدک 
ات رن دوعت بسیار متضرر شده و جهتُن حداقل با این ه  1500راجب به     

 معلوم است  جاعتا   رضی نمی کنم و بعد وارد این موضوع می شومک 
 را مخیر تُن دومی که قرارداد یش  رای است یعنی پیمان ار 1500نسبت به    

 پردازدباست در مبادعه و دوعت را مجبور می کند که اگر پیمان ار حداکلر را خو
 ادعهه پیمان ار وقتی واای به  هد می کند که مبقبول کند  رض می کنم ک

 نداشت رزاقحداکلر برای او نااب باشد و رقای تدین که م صودی غیر از تأمین ا
ان نصرف و به قول خود تهیه سه هزار تُن غله را الزم می دانست تا این ه م
ل یا تحولر رتبریز تأمین شود چ ور ا مینان حاصل کرد که پیمان ار بتواند حداک

یمی براهدهدک اگر جنس ترقی می کرد دوعت به چه  نوان می توانست از بزرگ ا
  برای مصرف شهر جنس بخواهد؟! چون که قرارداد او را م لف به تأدیه

ر ر نظدتُن حداکلر ن رده بود و رقای تدین این م دار را از چه محل  1500
 داشتند تأمین کنند؟

ده  ار بویمانل م دار حداکلر ا   در نفب پبدیهی است که تعهد دوعت برای قبو   
ه را د غلو مشاراعه از این نظر که نزدیش بسر رسید خرمن محت رین نمی توانن
رده ک ید احت ار کنند و مجبورند بفروشند شر  حداکلر را نموده و دوعت را م

ر  است کما این ه پیش بینی پیمان ار بخود صورت  مل گرات و از این ش
یمی براهد و پیمان ار استفاده بسیار کردک از معامالت بزرگ ادوعت متضرر ش

تی  ی اکسی نتوانسته است سر در بیاورد وعی راجب به بعضی از رن ها که تح
 ستک ده اشنموده اند حاکی است که این قرارداد سر تا پا بر ضرر دوعت منع د 

ه بوده و به پرونده حاکی است که با بالل کریمی که داو لب معامل 13ردیف     
تیب الر نداده کیلو قند و ش ر تر 80پیشنهاد او راجب به مبادعه یش تُن گندم با 

ای تدین با روز بعد از مواا ت رق 6اروردین یعنی  28اند و ش ایت می کرده در 
بریز تحویل تتُن غله در خود شهر  50قرارداد ابراهیمی پیمانی منع د نموده که 

بنا به  کیلو قند و ش ر مبادعه کند و چون 100ا دهد و هر یش تُن غله را ب
د اگر ه کناظهارات رقای صمد امامی بالل می خواست با دوعت م دار مهمی معامل

مین می نمود کیلو قند و ش ر نظریات ابراهیمی را تأ 100مبادعه یش تُن غله با 
 با او بیش از این م دار معامله می کردک 

ایت می کند که چون رقای پرورز ر یس پست و پرونده ح  17و نیز ردیف      
تلگراف نمی خواست برای حفظ م ام خود وارد معامله شود رقای حمید احسانی 

تُن گندم هر  50از  رف او با تیمور  زیزیان قراردادی منع د نموده که م دار 
کیلو ش ر مبادعه کند و غله را  77تُن جوه هر تُن با  250کیلو قند و  92تُن با 

ه تیمور  زیزیان در خود اردبیل یا در ا راف رن بپیله سوار و گرمی و مش ین ب
شهر( تحویل دهد و در اول اردیبهشت رقای بزرگ ابراهیمی به ریاست اداره 

تُن تحویلی نماینده رقای پرورز را به حساب ایشان  500خواربار می نویسد که 
دالعت می کند که  22472( قرارداد رسمی شماره 9بگ ارند بپرونده ردیف 
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تُن احتماعی در م ابل هر  250تُن غله ق عی و  250ابراهیمی با ارشد همایون 
 (15کیلو قند و ش ر معامله نموده است بپرونده ردیف  100تُن 
کیلو  100 تُن غله هر تُن با 200و نیز قراردادی با خسرو م دم راجب به     

می برای این معامالت را ابراهی ( که4کاتوزیان صفحه  60قند و ش ر بگزارش 
ین ااس ات بالل کریمی و اجرای توصیه سرعشگر م دم نموده است تعجب در 

یلو قند و ک 100است که با این ه ارشد همایون با ابراهیمی یش تُن در م ابل 
رعشگر م دمه س 22خرداد  10-8031ش ر معامله نموده بود  بت نام  شماره 

 ن گندمش تُ ا ارشد همایون معامله دیگری به تناسب یقهرمانی ر یس اداره غله ب
ره گزارش شما 16پرونده و صفحه  13کیلو قند نموده است بردیف  120با 
 رقای کاتوزیان(  60
 

 هزار تومان مسا ده 150تأدیه  -2
د همی قنار مبرای این ه پیمان اران وجهی برای خرید غله داشته باشند م د     

ا در ه رنربه رقایان خدیوی و ابراهیمی داده شده بود کو ش ر به رسم مسا ده 
و  ردازندد بپبازار رزاد بفروشند و قیمت رنرا به اشخاصی که غله تهیه می نماین
مل را ین  ابتدری  که غله را پیمان ار تحویل می دهد باز قند و ش ر بگیرد و 

 در مدت قرارداد ت رار کند تا این ه تعهدات خود را اجرا نمایدک
   در و ا در  پیمان رقای خدیوی وجه ن د به رسم به پیمان ار داده نشده    

ان برای هزار توم 150پیشنهاد رقای ابراهیمی رقای تدین وزیر خواربار وقت 
 ایشان به رسم مسا ده تصویب نموده است!!

نان  د تهیهچون از همان روز قراردا» از این ه سو کمیسیون اظهار می کند:    
 اضا شدی ت مه کار نانوا ضرورت داشته از  رف اداره خواربار از ابراهیمو ادا
 ک«هزار تومان مسا ده خود را به خبازها بدهد ککک اعی رخر کک 150که 

ه ین ه بای ااین  ور استنبا  می شود که رقای ابراهیمی مبلغ مزبور را بر     
 بور راه مزخواربار وجخبازان بدهد پیشنهاد ن رده است و بنا بر ت اضای اداره 

وجهی  است به رن ها داده است که اینجانب نظریات خود را در این ه الزم بوده
 ار یمانبه خبازان داده شود یا نه در قسمتی که راجب به نگراتن ضامن از پ

 بح) می شود  رض می کنمک 
 

 تصفیه حساب -3
ان ار و اداره محاسبه بین پیم» این ه سو کمیسیون دادگستری می نویسد:     

خواربار در خاتمه مدت رسیدگی و تصفیه شده و به تصویب مستشاران 
است الزم می دانم که نامه بدون تاریخ رقای تدین و نامه ککک« رمری ا ی رسیده 

اداره کل غله و نان را که ایشان دعیل برا ت  29/6/22مور   33185شماره 
ه   یده به مستشار دارند و یگانه خود می دانند در اینجا ن ل کنم تا رن ها ی ک

امیدشان این است که بیگانگان در این ممل ت اصالحاتی نمایند رن را م اععه 
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کنند و ی ین حاصل نمایند که غیر از ایرانی کسی به ایران  القمند نخواهد شد و 
خوشوقت باشند از این ه باز کسانی هستند که تسلیم اوامر خالف مصاعح ممل ت 

از منااب دوعت دااع می نمایند و ی ی از رن اشخاو رقای مجیدزاده  نمی شوند و
پیش ار دارا ی ر ربایجان است که با ح م صریح نامبرده راجب به تصفیه حساب 
پیمان اران چون تصفیه را بر خالف مصاعح ممل ت تشخیو داد و با قدرت 

گرات که  مستشاران رمری ا ی نمی توانست تمرد کند از پیمان اران سند رسمی
اگر در نتیجه رسیدگی معلوم شود خسارتی متوجه دوعت گردیده است پیمان اران 

( اینش  ین 17کاتوزیان صفحه  215از  هده غرامت بر ریندک بگزارش شماره 
 نامه ها:

 اینش  ین نامه ها:
 تریدین به رقای نبوی نماینده مجلس و  ضو کمیسیون دادگسنامه رقای ت -(1

 ست اب رقای نبوی نماینده محترم مجلس شورای ملیخدمت جناب م    
ستری ه شاید در موقب شور گزارش کمیسیون دادگنظر به این  -ادایت شوم     

وو در مجلس شورا احتیاجی به  کر  مل گرااورد مستشار رمری ا ی در خص
اجب  م رتصفیه امر قراردادهای خرید غله در ر ربایجان باشد اینش رونوشت ح

 ویده حساب و تصفیه امر که به امضای گرااورد و رقای اسدی رس به واریخت
 در همان تاریخ به موقب اجرا گ اشته شده است ایفاد گردیدک

 ید محمد تدین س –با تجدید احترامات اا  ه 
 
مورخه  -33180و رقای اسدی معاون ایشان شماره  ح م گرااورد -(2

29/6/22 

 تبریز 4و  3اداره خواربار استان 
دهایی ماه جاری رن اداره راجب به قراردا 2مور   14099گزارش شماره     

 صل وکه با اشخاو مختلف برای خرید غله در برابر قند منع د شده است وا
ر قت ددمندرجات رن مورد م اععه کامل قرار گراته و حتی برای مزید غور و 

د که شراته چنین تصمیم گ م ر  و تحت شور واقب و در نتیجه کمیسیونی نیز 
راا  صرن  چون نظر دوعت ب ور کلی جمب روری غله بوده و پرداخت قند در برابر

می برای تشویت بوده است و از  رای قند مصرف شده از میزان سهمیه  مو
ل می حاص کسر گردید بنابراین صراه دوعت که  بارت از انجام منظور بوده است

نچه رابر دگان را تسویه و در برباشد به این جهت الزم است حساب کلیه اروشن
لیم اره تسن ادجنس تحویل داده اند به مأخ  معینه در قرارداد از قند موجود در ر

دار ه م و حساب را واریخت نما ید و اعبته کسر و یا اضااات تحویلی نسبت ب
 از یش قند قرارداد را نیز مانند اصل قرارداد محسوب خواهند داشت اعبته قیمت

انند اروش جزء دررمد قیمت قند و ش ر و چای و از  رف دیگر م رف مانند 
 داره کل غله و نانا -هزینه غله منظور خواهد شد
 مضاء اسدی معاون ادارها –امضاء گرااورد ر یس اداره 
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زارت ب در وتوضیح رن ه در تاریخ اوق اینجان» به خ  رقای تدین در  یل نامه: 
 «ب لی منحل بوده استخواربار نبوده ام و وزارت خواربار 

ه  ار غلیمانراجب به مندرجات این نامه اگر نظر دوعت جمب روری غله بوده پ    
شت را می بایست در ن ا ی که دوعت برای مصرف اهاعی احتیاج به غله دا

ا روعت تحویل دهد نه این ه مخیر باشد هر کجا که جنس ارزان است بخرد و د
واس ه بوعت دی غله در اردبیل و ا راف رن که گراتار انبارداری نمایدک جمب رور

ل بعد ن سام دم وسایل ن لیه قادر به حمل نبود و نگاهداری جنس در رنجا تأخر 
 قند که جنس تنزل کرده است برای دوعت جز ضرر چیزی نبوده است و پرداخت

برای  برابر قیمت رسمی معامله می شد 10هم که در بازار رزاد متجاوز از 
 د بل ه برای پر کردن جیب پیمان ار و شرکاء بوده استک تشویت نبو

ند ق» و چیزی که بیشتر مورد تعجب می شود این است که می نویسند:     
ه مصرف شده از میزان سهمیه  مومی کسر گردیده بنابراین صراه دوعت ک

ه کبود  اگر صراه دوعت این«  بارت از انجام منظور بوده است حاصل می باشد
هر ن سهمیه  مومی کاسته شود پس تهیه غله هم برای مصرف نان شاز میزا

ت کلریضرورت نداشته است بدر این موقب بواس ه کاای نبودن  ده جلسه از ا
 ااتاد(

حاصل  ای دکتر مصدق( قدری تأمل بفرما ید تا اکلریتبخ اب به رق -نایب ر یس
 دقشود بپس از مختصر تأملی اکلریت حاضر شد( بفرما ید دکتر مص

 ظهار نظر راجب به اتهامات و دالیلا -دویم
 دم اجرای م ررات راجب به مناقصه  -(1
 

   یده سو کمیسیون
ت وده اسبیده ایراد به این ه پیمان با ابراهیمی بدون ر ایت مناقصه و مزا»    

له و غبرای خرید  1321خرداد ماه  4وارد نیست زیرا به موجب قانون مصوب 
وعت به د و تأمین وسا   ن لیه به منظور تهیه ارزاق محلسایر مواد خواربار 

ر دعه ا  ند واجازه داده شده هر اقدامی را که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ار
ز حاعت ضرورت و عزوم تسریب در  مل مبادعه جنس به جنس و ق ب قیمت ا

 22ین ارورد 15 رف خواربار بر خالف قانون نبوده و عه ا قرارداد مورخه 
ته ه نداشناقصداخل در مدت ا تبار ماده واحده انجام شده و حاجتی به مزایده و م

ی رقا است خاصه رن ه نظیر همین پیمان و با همین م دار جنس قبل از تصدی
ا  بدهللا بباستناد همان قانون از  رف رقای ویویان  1321تدین در اسفند ماه 

ویل نشده تُن تح 100بیش از  خدیوی بسته شده بود و چون تا زمان پیمان دویم
 «ودو راب اغتشاش شده حاجت به تهیه جنس داشته ع ا پیمان دوم ضروری ب

 ر دودهر گاه اظهارات اوق تجزیه شود این جانب باید نظریات خود را     
 موضوع  رض کنم:

به م ررات راجب به مزایده و مناقصه  21خرداد  4اول راجب به این ه قانون     
حاکم است و یا نیست و بعد راجب به این ه ریا ساب ه خالف قانون و  وارد و یا
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اینش  -خالف مصاعح جامعه مدرک  مل  مال دوعت می شود یا نمی شود؟ 
 نظریات اینجانب:

ارد شده که به م ررات قانونی مناقصه و مزایده حاکم ونقانونی وضب  -اعف( 
 باشد
قانون  می کند که 1321خرداد  4سو کمیسیون اول اشاره به قانون مصوب     

 نرا تعیینرماده و در رن قانونگ ار تعریف احت ار و کیفر  18مزبور مشتمل بر 
شود که  اصل می 5ماده و ت سیم به  32می کند و ر ین نامه رن که مشتمل بر 

ه مزاید صه ودر قانون و ر ین نامه مزبور  کری از م ررات قانونی راجب به مناق
نموده نعین میسیون از ماده واحده ای که تاریخ تصویب رن را منشده و بعد سو ک

 اکره می می باشد م 1321خرداد  24و این جانب به حدس یااتم که ماده یگانه 
ی رض م کند که ماده مزبور را  ینا  ن ل می کنم و بعد نظریات خود را به 

ازاد ممجلس شورای ملی برای خرید و جمب روری » رسانم اینش ماده یگانه: 
ز مومی ااق  غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسا ل ن لیه به منظور تهیه ارز

رای ببه دوعت اجازه می دهد  22تاریخ تصویب این قانون تا رخر مهر ماه 
 امی رااقد مواردی که در قانون احت ار و ر ین نامه رن پیش بینی نشده است هر

در بابت برهای ضروری نیز در این که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند کیف
 واهدحدود کیفرهای م رر در قانون احت ار( از  رف دوعت ا الم و اجرا خ

 «گردیدک
ر هاز مالحظه این ماده خوب معلوم می شود که قانون مزبور متضمن     

 سوم اختیاری که ارض شود مجری رن دوعت است زیرا قانونگ ار اعل را شخو
« ارندا بگ هر اقدامی را که الزم بدانند به موقب اجر»جمب رورده و می گوید: 

 نمی پس رقای تدین که ی ی از ا ضای دوعت بوده بدون تصویب دوعت اقدامی
 توانسته است ب ندک 

 اب ه خالف قانون و غل  مالک و مدرک  مل بعد نمی شودس -ب(
ه در ست کیش وزیر وقتی که از مرکز به خارج مساارت می کند برای این ا     

 ریانجامور محلی سرکشی نموده نیش و بد اوضاع را بفهمد و راجب به ُحسن 
 امور رنچه در قوه دارد بعمل در روردک 

هللا و  بد رباررقای تدین قبل از حرکت می دانست که قراردادی بین اداره خوا     
 شد که ه چهخدیوی منع د شده و اعبته از جهات انع اد رنهم چیزها ی شنیده بود

نمود رت نقبل از مواا ت با قرارداد ابراهیمی با اشخاو خیرخواه و م لب مشو
 ظایفوو به رنچه که در کمیسیون از او ن ل قول شده قنا ت کرد؟! ی ی از 
بیل ین قااوعیه وزیر این است به کاری که بر خالف قانون شده رسمیت ندهد و 

 ه برایکاری کنون دیگران و امور را تا حد ام ان ع و کند نه این ه کار خالف قا
 جامعه مضر بوده است مالک  مل خود کند!!

 خود می نویسد: 60گزارش شماره  17قای کاتوزیان در صفحه ر -ج(
در صورتی ه خواسته باشیم سایر معامالت اداره خواربار و بعضی از »ککک      

که معامالت های بزرگ ابراهیمی را مورد توجه قرار دهیم مالحظه می شود 
معامالت مزبور با این ه بدون تشریفات م رره انجام شده و پیمان اران در حاعی 

کیلو قند و ش ر دریاات نموده اند در این  100که در تبریز تحویل داده اند تُنی 



326 

 

کیلو قند بابت گندم تحویلی به ضرر دوعت تمام شده مضااا  به  86280صورت 
اغه و مهاباد و غیره را هم جزو این ه بایستی کرایه حمل از اردبیل و مر

 خسارت دوعت محسوب کردک
 

در صورتی ه معامالت خارج از تبریز را مورد توجه قرار داده و خواسته     
ر یس پست و  49باشیم ضرر دوعت را احتساب نما یم باید معامله رقای پرورز 

ن گندم تلگراف را با تیمور  زیزیان مالک  مل قرار دهیم در معامله مزبور هر تُ 
کیلو قند و ش ر مبادعه و روی این اساس ا    77کیلو و هر تُن جو با  92با 

کیلو قند و ش ر به ضرر دوعت  82522در معامله رقای بزرگ ابراهیمی معادل 
 «تمام شده است

له بزرگ لایر حساب کنیم از معام 100که این م دار قند را اگر هر کیلو    
 ستک تومان متضرر شده ا 825220اقصه دوعت ابراهیمی ا   راجب به  دم من

 
 جراءاراجب به ضمانت  -(2
 

   یده سو کمیسیون
ون ود قاناز م ا عه کار گراته نشده در حد« ضامن اجرا ی»ایراد این ه »    

 عه م ا کیفر قابل تع یب بشمار نمی رود خاصه رن ه مسا ده پرداخته شده به
 9082از حساب  1322ردین ارو 22کار به موجب چش بانش ملی مور  

وز رمان هاداره خواربار با تبریز در وجه بزرگ ابراهیمی پرداخته شده و در 
از  رف  507اروردین هزار و سیصد و بیست و دو به موجب چش  22

باز خابراهیمی در وجه حاج حسن حجازی و یوسف و زین اععابدین روسارسته 
اب رداخته شده که صورت حسجهت مازاد قیمت گندم و پخت روزانه رن ها پ

یجا  تدر بانش ملی تبریز حاکی از رن است بعالوه م ا عه کار تعهدات خود را
رت انجام می داد برای  هر نوبت تحویل  وض را دریاات می کرد و در صو

خ  دم اتخلف جرا می در قرارداد بر  هده پیمان ار م رر شده عه ا ایراد  
 «وارد نیست« ضامن اجرا ی»
 

 ات اینجانبنظری
کسانی که اصاعتا  برای خود معامله می کنند وقتی  رف معامله مورد ا مینان     

رن هاست مم ن است از ضامن صرف نظر کنند و معامله را به ا تبار قول و یا 
امضای  رف م ابل تمام کنندک وعی وقتی برای غیر معامله می کنند رنهم 

ه موجب مالمت و شماتت نشوند و باید نهایت دقت را بعمل رورند ک« دوعت»

                                                
آقای  347اردیبهشت بوده گزارش  15تاریخ شروع تحویل غله از طرف آقای  پرورز به انبارهای دولتی  - 49

ی منعقد هیمفروردین که قرارداد ابرا 22کاتوزیان و صورت مجلس ضمیمه یعنی چند روز بعد از 

ا سایر  بته بشده بدیهی است که انعقاد قرارداد زودتر بوده و معامله رئیس پست و تلگراف هم ال

 معامالت فرق داشته زیرا او هم به سهم خود استفاده نموده است )اصل نطق(
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مواردی که  یال  بیان می کنم لابت می کند که اگر از پیمان ار سند رسمی و 
ضامن ت اضا شده بود یا معامله صورت نمی گرات و چنانچه صورت می گرات 

 دوعت رن درها ضرر نمی کردک 
می نیمان اران ضامن اجرا گراته شده بود هرگز جرتت هر گاه از پ -اعف    

که  کردند که در م ابل جنس قبض نانوا تحویل دهند و شر  قضیه این است
لر ن ) کیلو ررد بوده که در ا 450 دل  6مصرف روزانه هر نانوا در تبریز 

 4ها  موجودی غله در سیلو کمیسیون خواربار قرار می دهد به هر یش از رن
به  نان را یه کنند و دل  باقی را خود رن ها در بازار رزاد ته 2 دل بدهند و 

ای ضوع رقن مونر  دوعتی بفروشند و ما به اعتفاوت رن را دریاات نمایند و در ای
ین ایان سرتیپ زاده ر یس سابت کمیسیون خواربار در جواب س وال رقای کاتوز

 (25 ور می نویسد: بپرونده ردیف 
 ورک دم دار مهم به  نوان مابه اعتفاوت داده شده در حاعی که کشف م»   

 ح ی ت موضوع به کسی مم ن نیست زیرا اروشنده و خریدار در واقب یش
زانه ی رودست بوده رن هم دست رقای م دم معین و م رر شده بود که به هر نفر

گاهی  و 200یا  100گرام نام داده شود وعی اکلرا  به هر نفر روزانه  500
 یلو میسبار بعدا  به انگرم می دادند و اداره خواربار از غله تعهداتی که  300

ررد  کیسه ررد می داد و معلوم بود به همان 2رسید به هر یش از خبازان 
ارداد ن قرتحویلی دوعت اکتفا شده استک کسر جیره مردم بین خبازان و متعاقدی

 که در ی شدمبه نام مابه اعتفاوت معامله و رسید اخ  و  ینا  به اداره تسلیم 
 راتندک م ابل رن قند و ش ر می گ

دند تحویل می کر هزار تُن مورد قرارداد را صحیحا  تسلیم و 5اگر رقایان تمام     
 «بهیچوجه از جیره مردم کم و کسر نمی شدک

 10 -865/ 19یر کل بازرسی دارا ی در گزارش شماره رقای ظلی مد -ب(     
کسر مین گندم و جو ی که نانواها بابت تأ» می نویسد:  2صفحه  1322دی ماه 

معا  جدند مصرف خود از بازار رزاد تهیه کرده و به مصرف نان شهر رسانیده بو
براهیمی اتُن می شد که جزو تحویلی دو نفر پیمان ار خدیوی و  1035باعغ بر 

زان ه میببه حساب رورده و در قبال هر تُنی گندم و جو به رن ها قند و ش ر 
ر یجان د رباه با شرکت استاندار رم کور در پیمان می دهند منتها در جلسه ای ک

ندم گبال اداره خواربار تش یل شده بود م رر می شود که قند و ش ری که در ق
 نر  بازار لایر 70و جو  لب نانواها به پیمان کاران داده شده از قرار کیلو ی 

و   مل تسعیر و از بهای رن  لب نانواها پرداخت و باالخره به همین کیفیت
که  اال رابدر  اها را به این  ریت پرداخت و م دار گندم و جو م کورم اعبات نانو

ی می منانواها خریده بودند به حساب تحویلی رقایان خدیوی و بزرگ ابراهی
 «رورند

( که رن را سرعشگر 5بپرونده ردیف  1322اردیبهشت  8صورت مجلس    
است که نانواها  م دم و بزرگ ابراهیمی و  بدهللا خدیوی امضاء نموده اند حاکی

کیلو قند را از  120تومان خریده اند وچنانچه  1174یش تُن ررد را به مبلغ 
تومان می شود بنابراین معلوم نیست که  840لایر تسعیر کنیم  70قرار هر کیلو 
تومان ب یه را از چه محلی جبران کرده اند و نانواها برای چه  334نانواها مبلغ 
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که در بازار رزاد دو برابر قیمت داشت صرف نظر  حاضر شده اند از  ین قند
 لایر دریاات نمایند!! 70کنند و برای هر یش کیلو قند 

می  13فحه ص 19/10/1322-215ان در گزارش شماره رقای کاتوزی -ج(    
 وگندم  رقای بزرگ ابراهیمی و همچنین رقای خدیوی موظف بوده اند» نویسد: 

ریاات دش ر  واین ه پول به نانواها تحویل و قند جو به انبار تحویل نمایند نه 
ود ش ر  نمایندک بنظر بنده در صورتی ه  مل رقایان در دادگاه صالحیتدار م

اره از اد انوانرقایان پیمان اران بایستی قند و ش ری که در قبال پول تحویلی به 
ات ا دریاود رخواربار تحویل گراته اند مجددا  به اداره خواربار مسترد و پول خ

هر  ش ر ونمایند این قسمت کامال  به صراه و صال  دوعت است زیرا بهای قند 
نون قند و لایر احتساب و به نانوا پرداخته شده وعی اک 80لایر اعی  70کیلو 

 «لایر است ککک اعی رخر 180ش ر در بازار کیلو ی متجاوز از 
تیاج س به وجه ن د احنا بر رنچه م کور شد نانواها برای خرید جنب -د(     

ش ر که  تُن قند و 15نداشتند و بر ارض عزوم پیمان ار می توانست از قسمت 
اد که راردبه رسم مسا ده گراته بود به نانواها بدهد و این کار را در مدت ق

 روز بود از بابت قند و ش ر دریااتی ت رار نمایدک  100

 

 شربیانلو  دم توجه به پیشنهادات بالل کریمی و معصوم -3
 

   یده سو کمیسیون 
ایراد به این ه بالل کریمی و معصوم شربیانلو حاضر بوده اند به کمتر از »     

این مبلغ معامله کنند به جهاتی که  کر می شود وارد نیستک اوال  بالل کریمی در 
هی ت بازرسی ا تراف دارد که بعد از معامله  8/10/1322تح ی ات مورخه 

راهیمی نزد رقای سرعشگر م دم راته و پیشنهاد کرده اند که کمتر خواربار با اب
کیلو ش ر حاضر است معامله کند بدیهی است پیشنهاد  90کیلو و  120از 

موخر از انجام قرارداد قابل قبول نبوده و بخصوو که رقای بالل کریمی در رخر 
ار رورده که هیجده عنگه  رت به اداره خوارب»تح ی ات مزبور اظهار می کند که 

بجای جو تحویل دهد وعی اداره از قبول رن خودداری کرده ب وری ه هنوز  رت 
و این جمله می رساند که مشاراعیه به مناسبت م کور « های او در اداره است

رنجش و کدورتی از  ر یس خواربار داشته و نیز رقای شربیانلو در تح ی ات 
معامله پیشنهاد کتبی نداده و  تصدیت دارد که برای این 8/10/1321مورخه 

روز بعد از امضای قرارداد با ابراهیمی به کمتر از این م دار حاضر بوده و نیز 
تلگراای که به  نوان ش ایت کریمی از   دم قبول پیشنهادات او شده رونوشت 

می باشند و حال رن ه  28/8/22به نخست وزیر و وزیر خواربار بوده مورخه 
امضا شده و رسیدگی هایی که برای پیدا  22اروردین  15در  پیمان با ابراهیمی

کیلو در  75کردن پیشنهاد کتبی مشاراعیه شده حاکی است که پیشنهاد تحویلی با 
 3به داتر خواربار داده شده بدیهی است بعد از  9603شماره  26/4/22تاریخ 
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رندگی تنزل ماه از پیمان با ابراهیمی و تحویل شدن جنس و ورود سال جدید و با
قیمت حاصل شده و نگرانی مرتفب گردیده عه ا نمی توان این اظهارات را که 

می باشد دعیل سوء نیت در معامله اوعی  22اروردین  15تاریخا  موخر از پیمان 
دانست و هیچگونه دعیلی وجود ندارد که در تاریخ م دم بر پیمان ابراهیمی کتبا  

کیلو ش ر داده  90کیلو قند و  120به کمتر از یا شفاها  با رقای تدین پیشنهاد 
 «باشدک

 
 نظریات اینجانب

 رورز وو پ قراردادهایی که رقای ابراهیمی با بالل کریمی و ارشد همایون     
حاضر  گرانخسرو و م دم منع د نموده دالعت دارد که در زمان انع اد پیمان دی

شریفات تد و  دم اجرای کیلو قند و ش ر معامله کنن 120بوده  اند کمتر از 
ید ن بامناقصه و تعجیل در انع اد پیمان موجب خسارت دوعت شده و رقای تدی

 جواب دهند که برای چه از تشریفات مناقصه صرف نظر کرده اند؟! 
 

 راجب به تحویل غله در خارج از تبریز -4
   یده سو کمیسیون

سی ازر ال اداره براجب به تحویل جنس در تبریز و مراغه و اردبیل اش»    
ی ایله وارد نیست زیرا وسایل حمل و ن ل در انحصار دوعت بوده و اشخاو وس

هت برای حمل و ن ل نداشته اند بعالوه مصرف جنس در مراغه و اردبیل ج
 بودهتحویل به نیروی شوروی مورد حاجت بوده و از این حی) ضرری متوجه ن

سه  ار تُن بوده و معاملههز 33است بخصوو که مصرف و م دار مورد حاجت 
 «هزار تُن جبران کسر مصرف در ن ا  نامبرده می باشدک

 
 نظریات اینجانب

 وه بود د شدپیمان رقای ابراهیمی ا   از  نظر تأمین مصرف شهر تبریز منع     
اشت ه ندرقای تدین وزیر خواربار وقت ا الع داشت که اگر دوعت  وسایل ن لی

دک مصرف رن شهر راتأمین نمی نموهرگز  شهر خرید جنس در ن ا  خارج از
کم  می بود مو مبادعه غله یا قند میزان جیره بندی قند را که رن هم مورد احتیاج

 می کرد و مدارک  یل حاکی از این معناست:
خرداد  10 -5675در شماره  4و  3س اداره غله استان قهرمانی ر ی -اعف     

 22-1481م صود از پیمان » نویسد: به رقای ابراهیمی این  ور می  1322
داری تأمین کسر مصرف نان شهر تبریز بوده نه خرید و نگاه 1322اروردین 

را ن زیجنس در ن ا  مرزی مانند بیله سوار و کرمی و مش ین شهر و ارسبارا
یست و مل نحدر این ن ا  خود اداره م داری جنس موجود دارد که اعال  قادر به 

 «  مرزی امروز به درد شهر تبریز نخواهد خوردکجنس خریداری در ن ا
دی  8تصدیت رقای هار ونیان ر یس قند و ش ر اداره خواربار مور   -ب     
رقای ابراهیمی متعهد شده بود »پرونده( راجب به این ه  16بردیف  1322ماه 
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مراغه تحویل دهد که ا   تبریز کسری  -تبریز -در شهرستان های اردبیل
 «و در ن ا  باقی بمراغه و اردبیل( اضااه بر مصرف داشتندکمصرف داشته 

رقای تدین به خواربار تبریز  1322خرداد  28-11639ه تلگراف شمار -ج    
تن ل گرابا م امات شوروی در مرکز م اکره شده رن ها با تحوی»حاکی است که 

 «جواز محصول سال جدید مخاعفت ندارندک
مزبور بیش از مصرف محلی غله بوده و ورتی ه در محل های صدر  -د    

وده باضر موقب قرارداد ابراهیمی هم نیروی شوروی احتیاج به غله نداشته و ح
ردبیل ا در انس راند که از محصول رتیه استفاده کنند انع اد قرارداد برای این ه ج

عت ه دوتحویل دهد صراا  از نظر تأمین منااب اشخاو بوده است بر ارض این 
راه روی شوروی احتیاج به جنس داشت می توانست با حفظ صال  و صبرای نی

با  4و  3اداره غله استان  1322تیر ماه  22معامله کند کما این ه در 
 -م ان -تُن غله دو سوم گندم و یش سوم جو تحویل اردبیل 1500مرتضوی 

ومان( ت 300قند و ب یه بهاء به نر  دوعتی بخرواری  %20اجارود در قبال 
ا ب 1322اروردین  22ه ن د معامله نموده است و احتیاج نبود که در وج

کیلو  90قبال  کیلو قند و یش تُن جو را در 120ابراهیمی یش تُن گندم را  م ابل 
یره جدار ش ر مبادعه کنند و گ شته از این ه موجب خسارت دوعت بشوند از  م 

 بندی هم ب اهندک
 

 انراجب به خریداری غله توس  خباز -5
 

   یده سو کمیسیون
 ت زیراد نیسراجب به پوعی که م ا عه کار به خبازها داده است ایراد وار»     

 داریاتخا  این رویه به موجب صورت مجلس کمیسیون خواربار در اداره شهر
را  و جنس مایدبوده و تفاوتی نمی کرده که م ا عه کار با پیمان ار جزء معامله ن

ا تحویل ه رن ها  بد یا مست یما  به اداره بدهد و اداره مجددبه دست رن ها تأمین کن
خیری ز تأنماید چون در نتیجه محاسبه تفاوتی حاصل نمی شود و م ا عه کار نی
 که در یراددر انجام پیمان ندارد از این حی) ایرادی وارد نیست و اساس این ا
ا ب ی ارتبا خصوو کیفیت تحویل دادن جنس و تصفیه محاسبه با پیمان ار است

 ض ورودا اراتهام وزیر وقت که صراا  مواا ت با انع اد پیمان بوده ندارد و ب
 «کایراد دعیل بزه اری محسوب نمی شود

 
 نظریات اینجانب

 توانست ر بواس ه این ه وسایل ن لیه دست دوعت بوده نمیاگر پیمان ا -اعف    
ه ن با چبازاخلوم نمود که غله را از ن ا  خارج شهر به تبریز وارد کند باید مع

 تُن غله را به شهر بیاورند؟ 1035وسیله توانسته اند 
 338و 
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ز ام ابل  رارداد م صود این نبود که قند و ش ر بگیرند و دراز انع اد ق -ب    
همی از این لایر بپردازند و مبلغ م 80و  70قرار هر کیلو قند و ش ر دریااتی 

 توزیب ازانبود که غله به وسیله سیلو بین خب کار استفاده کنند بل ه نظر این
سری کباز شود تا دوعت بتواند برای کسر پخت رن ها را مس ول قرار دهد اگر خ

ود ده بررد مصرف روزانه را تهیه کرده بود چرا مردم به م داری که معین ش
 ک ؟! کنمی توانستند نان تهیه کنند و چرا  ده زیادی از نبودن نام مردند

 

 ب به ررد  رت که پیمان ار از بابت ررد جو تحویل دادراج -6

چون موضوع مهم نیست اینجانب در جواب سو کمیسیون 
 خودداری می کنمک

 
 سو کمیسیون در رخر گزارش چنین اظهار   یده می کند:

رت اب ایا  به جهات نامبرده هیچیش از ایرادات مزبور دالعت بر وقوع جرم»    
می قانون مجازات  مو 238ر گزارش من بت ماده رقای تدین به جرمی که د

 ل وسا معرای گردیده ندارد زیرا ماده مزبور ناظر  بر این است که شخو به
نظور مبه  ت لبی برای خوردن مال غیر متوسل شود و اقدام به   د پیمان مزبور

 تهیه غله برای مصارف ضروری محل با توجه به اوضاع و احوال محلی و
اله ک ی که در گواهی نامه شهرداری ملحوظ شده از مصادیت ر ایت قیمت ها

و  برداری محسوب نمی شود و چون اقدام وزیر وقت در حدود سایر قوانین
براز ین ام ررات نیز مستوجب تع یب و مجازات نیست   یده منب تع یب رقای تد

 «می شودک
     

   یده اینجانب
ور در ه به حساب متصدیان امجامعه انتظار داشت ک 1320بعد از شهریور    
 نشد و کار سال دوره دی تاتوری برسند و اوضاع و احوال را ت ییر دهند این 20

 بر تجری متصدیان امور اازود !! 
بار سبب و رقای تدین وزیر خوار 4و  3معامالت غرری اداره غله استان      

 هاه هفتهشد که بر حسب اتفاق مردمان صاعحی مأمور بازرسی شوندک روزهاه 
ون ماه ها وقت خود را صرف این کار کنند و کار به مجلس برسد و کمیسی

 دادگستری با رتی مخفی خ  ب الن روی تمام ب شد!! 
ه با هد کددر این ممل ت که اساد اخالق رو به ترقی است انصاف اجازه نمی    

د ه ان ده ای از  کارمندان دوعت که یش  مر به درستی خدمت کرده و خواست
 بدون مالحظه کشف جرم کنند این ور معامله شودک
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ان بر من ملل روز روشن است که اگر حسن وظیفه شناسی نبود کارمند    
فس مزبور می توانستند خوب استفاده کنند و چیزی که سبب شده است کف ن
 ورایکنند و خود را دچار زحمت نمایند همان وظیفه شناسی است که مجلس ش

 را ن شد و رنرا برای امنیت اجتما ی تشویت کندک ملی باید این حس 
یب از ا ضای کمیسیون ی ی می گفت که در پرونده چیزی که موجب تع     

ی شود  ه متدین باشد دیده نمی شود چنانچه کار به دیوان کشور ارجاع شود تبر
ل شد قا  و هر گاه اکلریت کمیسیون دارای این   یده بود چرا برای وزیر ح ی

 !!است« اختیار ا راض از مناقصه»نون رنرا به وزیر نداده و رن که قا
وقت  وتر  اینجانب از نظر کساعت و ضیت وقت و این ه گزارشم از این مفصل    

ر قرا مجلس زیاد تضییغ نشود به همان پرونده ای که مورد م اععه کمیسیون
ستری ادگدرت گراته است قنا ت نمودم و از م اععه پرونده ها ی که اخیرا  وزا

ودم به مجلس ارستاد و متجاوز از سه هزار برگ است صرف نظر و قنا ت نم
 عه کنمکبرگ از  پرونده را از بازپرس دیوان کیفر بگیرم و م اع 62که ا   

نچه ر از رم غیاز اکلریت کمیسیون که رتی به منب تع یب داده اند س وال می کن   
ا رند او توانبلی باید صادر شود تا این ه در پرونده دیده اند از یش وزیر چه اع

ه تا کینی تع یب کنند و او را مشمول م ررات قانون جزا ی نمایند؟ ریا  متهم
سب منت کنون در دادگاه جنا ی مح وم شده اند همگی اقرار و ا تراف به جرم

 بخود نموده اند؟! 
چشم  ر دادکیفگرچه از ت ییراتی که وزیر دادگستری برقای  دل( در دیوان      

ین ابا  من رب نمی خورد که در رن دیوان اشخاو ناب ار گراتار مجازات شوند
حال  رض می کنم که بازرسان وزارت دارا ی چون حت نداشتند اشخاو 

 ح ی اتتیجه مظنون را احضار و تح ی ات کاای کنند نتوانسته اند از رنچه در نت
ععموم اد ی   یده این جانب تا م اداری نوشته اند ح ایت را روشن تر کنندک به

ء تع یب قانون محاکمه وزرا 8دیوان  اعی تمیز دوسیه قضیه را بر  بت ماده 
ر امو ن ند و جلسه  مومی دیوان کشور بر  بت موازینی که برای رسیدگی به

می  مو جزا ی م رر است رسیدگی و ح م صادر ن ند رقای تدین تبر ه و اا ار
 قانب نمی شودک

شد س شورای ملی که باید مروج اخالق خوب و مشوق نی وکاران بامجل    
ن ادمیخهرگاه گزارش کمیسیون دادگستری را تصویب کند تشویت خا نین و یأس 
سی شنا را اراهم می کند و چنانچه نظریات کارمندان دوعت که غیر از وظیفه

خصی ش ابنظری نداشته اند مورد توجه نشود کمتر کسی است که در رتیه از منا
 ایدکد نمبگ رد و خود را دچار زحمت و خ ر کند و محااظه کاری را پیشینه خو

 ظیفهومن به نام سعادت جامعه و سالمت و ن از رقایانی که در انجام     
ا من بکه  کوشیده اند تش ر می کنم و ی ین دارم که در این مجلس کسانی هستند

د تا ی دهنکنند و به رن رتی نمهم   یده اند و با گزارش کمیسیون مخاعفت می 
مردم  وت  یب شود « راتابه دزد را تع یب می کنند»این ضرب اعملل که ا   

 ا ازریچ قیمتی ا تماد جامعه ه بدانند که مجلس شورای ملی حاضر نیست به
  خود سلب کند و تدین هم هر چه هست دیوان کشور او را معرای نمایدک

 صحیح است( -بنمایندگان
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 24اردیبهشت  23ه در جلس

 بیانات دکتر مصدق و ار 
ا رپس از این ه رقای ح یمی دوعت خود  1324اردیبهشت  23در جلسه     

دک   شومعرای نمود رقای  با با ی تجدد پیشنهاد نمود که برنامه دوعت م ر
م اکرات  72دکتر مصدق با پیشنهاد مزبور مخاعفت و بیاناتی نمود که از شماره 

 ن ل می شود: 283مجلس صفحه 
  ا در مجلس داریم که هر وقت می خواهد م ریش گزارشی م -دکتر مصدق    

شود یش کار خیری می رید جلوی رنرا می گیرد و رن گزارش کمیسیون 
ون دادگستری راجب به رقای تدین استک رن جلسه که خواست م ر  شود قان

ست ه هکابات اعلی انتخابات روی کار رمد و گفتند ممل ت با این قانون انتخ
مل ت  مهیچوقت اصال  نمی شود قانون انتخابات را م ر  کنیم بل ه انشاءهللا

حاال  ردیمکرد ت اصال  شود و ما اینرا یش  وری در نتیجه تجدید قانون انتخابا
در  امروز که ا   چند دقی ه وقت الزم است که گزارش کمیسیون دادگستری

ه جب بنامه دوعت به میان رمده استک رامجلس م ر  و ت لیفش معلوم شود بر
گان ایندبرنامه دوعت معمول این بود که هر وقت داده می شد یش مهلتی به نم

نند کحبت صمی دادند که رنرا بخوانند و مفادش را بخا ر بسپارند و بعد رویش 
یرند س بگبصحیح است( این است که بنده استد ا می کنم رقا این پیشنهاد را پ

رد ندا مان گزارش مربو  به رقای تدین که چند دقی ه بیشتر کارکه امروز ه
 ارد کهی ندم ر  شود که بعد از چهار پن  ماه این کار خاتمه پیدا کند و مانع

 پروگرام چاپ شده و در جلسه دیگر م ر  شودک
 

 اناتپس از م اکرات گزارش کمیسیون دادگستری م ر  گردید و رقای ار  بی
  یل را نمود:

در جلسه پیش در ضمین بیاناتی که رقای ن ابت ارمودند دو نسبت به  -ر ا    
بنده دادند و شاید  رض کنم که دو تهمت به من روا داشتند که من بر  بت ماده 

نظامنامه حت دارم دااع کنم و  رایض خودم را به  رض رقایان نمایندگان  109
یجان دادم اروزان پیش ار برسانمک ی ی این ه ارمودند بنده راپرتی که از ر ربا

ماعیه گفته است که این ها ا داد روی کاغ  استک ح ی ت نداشته و غله ای در 
محل نبوده است و ی ی این ه ارمودند بنده راپرتی به پیشگاه مبارک ملوکانه 
 رض کرده ام برخالف ح ی ته که در م ابل به من نشان و حمایل مرحمت شده 

ل خدمت رقایان  رض می کنم که من پس از استک اما راجب به موضوع او
مراجعت از ر ربایجان هیچگونه گزارشی به پیشگاه ملوکانه شفاها  یا کتبا   رض 
ن رده ام زیرا مس وعیت امور ممل ت م ابت قوانین مشرو یت با دوعت است و 
م ام سل نت هم از من استعالمی نفرمودند تا بنده  چیزی  رض کنمک گزارشی را 

رؤسای ماعیه بوده است ملل  راپُرتن به دوعت ت دیم کردم مت ی بر هم که م



334 

 

رتی که به مجلس ت دیم کردمک ملال  ر یس دارا ی مراغه می نویسد موجودی راپُ 
تُن و  19957تُنه تبریز می نویسد  8700تُنه اردبیل می نویسد  4800من 

کنم یش خود کردم و خیلی تعجب می  راپُرتمن  ین رن گزارشات را ضمیمه 
مأموری ملل رقای اروزان که از مأمورین خیلی باهوش و مدیر و مجرب وزارت 
ماعیه است یش همچو گزارشی داده باشد!!ککک اتفاقا  دیروز ی ی از  نمایندگان 
محترم کاغ  رقای اروزان را به بنده دادند برای این ه در روزنامه رسمی درج 

کنم که  ین رنرا در روزنامه رسمی بشود و حاال هم از رقای هاشمی ت اضا می 
کشور درج کنندک می نویسند: برای راب اشتباه رقای  ن ابته من همچو گزارشی 
که راپرت رقای ار  ا داد روی کاغ  است نداده ام و من ت اضا کردم که 

 ین رنرا قرا ت بفرما ید(  -حواعجات به مرور داده شود که بتوان پرداخت بن ابت
در جلسه سه شنبه اخیر » ککک قای ن ابت نماینده محترم مجلسک راب اشتباه از ر

کشیده شده  1321مجلس که دامنه م اکرات به موضوع غله ر ربایجان در سال 
از  رف رقای  ن ابت این ور  نوان شده بود که بعد از مراجعت جناب رقای ار  

ربایجان وزیر خواربار وقت از مساارت تبریز اینجانب به مناسبت مأموریت ر 
گزارشی به تهران داده و ارقام قلمدادی معظم عه را ت  یب کرده ام اکنون من 
باب بیان ح ی ت الزم دیدم توضیح دهم که اوال  گزارش اینجانب به  نوان خود 
رقای ار  وزیر وقت بوده نه م ام دیگری و لانیا  مبنای رن گزارش اساسا  قبول 

وده بل ه منظور این بود که چون قسمت یا رد م دار جنس جمعی ر ربایجان نب
مهم از غله جمعی محل تدریجا  به حی ه وصول در می رید ناگزیر می بایستی 

ا جهت حمل به تهران نیز حواعجات قابل تحویل به نمایندگی بازرگانی شوروی ی
به تناسب جنس متمرکز در انبار تبریز صادر می شد تا ادارات محل  بتدری  و

صاحبان حواعه قراب بگیرند و رنچه به خا ر دارم چون پیشنهاد  داعتا  در اشار
اینجانب مع ول و من  ی بود مورد تصویب وزارتخانه واقب و م رر گردیده 

 « لی اص ر اروزان –حواعه جات محل به تفاریت صادر شودک 
بر خالف ح ی ت  رض ن رده امک اما راجب  راپُرتیبنابراین معلوم شد که بنده 

و نشان ارمودند اینجا خسن و خسین دختران م اویه است اوال  بنده از  به حمایل
مساارت ر ربایجان که برگشتم به بنده نشان و حمایلی مرحمت نشد وعی بنده 
وقتی که از مساارت کرمان مراجعت کردم برای این ه یش تشوی ی از بنده شده 

کرمان اعبته بهتر  می  باشد برای خدماتی که در کرمان انجام داده ام و نمایندگان
دانند به این جهت تصویب شد که تشویت از من بشود و نشان و حمایل مرحمت 
بشود در  ید غدیر مرحمت شد وعی من از رقای ن ابت انتظار داشتم که با 
سواب ی که پدر ایشان با بنده داشت در این موضوع دقت می کردند و رنوقت یش 

خودشان هم خیلی به او معت د نبودندک چنان ه نسبتی به بنده می دادند که شاید 
من خودم همین کار را کردم نسبت به ایشان خیلی چیزها به بنده گفتندک وعی بنده 
ت  یب کردم ملال  از دیوان کیفر به بنده گفتند که ایشان رقا بزرگ ابراهیمی را در 

م وعی من منزل خودشان مخفی کرده اند و ما نمی توانیم ایشان را استن اق کنی
این موضوع را ت  یب کردم و گفتم دروغ است رقای ن ابت اشرف از این است 
که مرت ب چنین  ملی بشودک انتظار داشتم که ایشان هم م اععه کرده باشند اما 
راجب به اصل  موضوع که ارمودند و به اص ال  ضعف گزارش بنده را گراته 
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به روس ها دادند و ب یه را هم  تُن غله که نصف رنرا 19957اند روی ا داد که 
دادند به تهران و دیگر چیزی نبوده است این را توجه نفرمودند که این غله ای 
را که صورت می دهند در انبارهای هر شهری است در هر شهری هم چند نفر 
معین می شوند برای نظارت رن ها و در تبریز هم مأمور بود و رنچه که به 

د و رنهم از محل دیگرک حاال بنده تصور می کنم و شوروی داده می شد جو بو
قبول می کنم که ارمایش رقای ن ابت صحیح است و گزارش ها ی که ما دادیم 
واقعا   دد روی کاغ  بودک استد ا دارم رقایان نمایندگان در این موضوع یش 

 توجه مختصری بفرمایندک 
ن رمدم ربایجار  ماه بنده از رقای اریور استد ا می کنم توجه کنیدک در رخر ر ر    

تُن  3420ماه ااصله بوده است و م ابت صورت دقیت ماهی  9و تا سر خرمن 
 20ود و شهزار تُن می  30ماه ت ریبا   9مصرف شهرهای ر ربایجان بود که در 

قایان می هزار تُن و ر 50هزار تُن هم به شوروی ها باید بدهند این می شود 
یامد ناق هم ز  رله نیامد و ترکیه هم چیزی به ما نداد و ادانند که از قف از هم غ

بایجان بود هزار تُن در ر ر 50و تهران هم که غله نداشت پس معلوم شد که این 
 از رسمان هم که غله نمی ریزدک 

نر  دوعت  هزار تُن باید م ابت 50ما چه می گو یم؟ ما می گو یم که این     
ز اعت باید ه باشد وعی محت رین نداده اند و دوتومان گراته شد 300یعنی تُنی 

ا انون بف قرن ها گراته باشد وعی مأمورین بر خالف قانون منب احت ار و بر خال
 300ن ه محت رین تبانی کرده اند و ان الب مصنو ی ایجاد کرده اند برای ای

م  ی؟ می گوتومان به خزانه دوعت تحمیل  کنندک ما چه می گو یم 1340تومان را 
 ن زیانکرد تبانی مأمورین دوعت با محت رین بر خالف قانون منب احت ار و وارد

رم جابل به خزانه دوعت این قابل رسیدگی است و بر  بت قانون کیفر  مومی ق
ابل گر قاست رقایان می گویند قابل رسیدگی نیستک مجلس قضاوت خواهد کردک ا

 قابل رسیدگی استکرسیدگی بود که رسیدگی می شود چون به   یده ما 
رز الی مبوک محترم و از بنده تصدیت دارم که رقای ن ابت ی ی از نمایندگان     

 د:ی گویهستند وعی ی ین دارم گاهی هم موعوی خوانده اند موعوی م دادگستری
 کی توان اندود خورشیدی بلگل  ای ضیاءاعحت حسام اعدین و دل

ید خورش ومحت رین اظهرمن اعشمس به   یده بنده تبانی مأمورین دوعت با     
ل اندود کردن است این قضیه واضح و روشن و مح ت است وعی  ر درا با گل

لسه ین جخاتمه یش پیشنهادی دارم و رن این است که در موضوع رقای تدین چند
ده   ی م اکرات در مجلس شده است و گاهی هم یش تشنجاتی ایجاد شده است به

هیم و ه بدات شده است خوب است به این موضوع خاتمبنده با اندازه کاای م اکر
امال  یه کرتی گراته شود بصحیح است( چون رقایان رنچه باید اهمیده اند و قض

ک روشن شده است و باص ال  پنبه موضوع زده شده است و قضیه واضح است
یم که بده به   یده بنده بهتر این است که رتی بگیریم و به این موضوع خاتمه

 ز این وقت مجلس گراته نشودک بصحیح است(بیش ا
 دقرقای دکتر مص -ر یس    
 دکف پشت سر هم نمی شود صحبت کنندو نفر مخاع -یش نفر از نمایندگان    
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ه برای راب رن نسبتی که ب 109  به  نوان ماده چون رقای ار -ر یس     
ه ن اجازیشاا ایشان داده شده بود اجازه خواسته بودند م ابت نظامنامه بنده به

 دادمک 
 نده هم به  نوان مخبر کمیسیون اجازه می خواهمکب -ن ابت    
 دقرقای دکتر مص -ر یس    
زارش مرا در خصوو پرونده رقای تدین در گرن ها ی که  -دکتر مصدق    

ی دانند اروردین و بعضی از جراید خوانده اند م 48/26روزنامه رسمی شماره 
را ی س داستشار رمری ایی م رر بوده رقای ر رنیا ر یکه  بت دستور ویویان م

ه قادر ب 1321اسفند  20مراغه کاالی انحصاری را با غله مبادعه کند و در 
تومان  240م دم و ابراهیم و اسحت و صاعح  زیزی در م ابل یش تُن گندم را 
 631ت دوع ن د و م داری کاال به قیمت بازار رزاد داده که یش تُن گندم برای

 تومان تمام شده استک 
در  ی کهو با این ه م ابت اظهارات رقای ار  نماینده محترم و ورقه رسم   

شت له داغاردیبهشت ارا ه ارمودند دوعت در ن ا  مختلفه ر ربایجان  18جلسه 
تند که نتیجه اسفند در تبریز بلوا ی راه انداخ 24و احتیاج به خرید نداشتک در 

 ی با رقاید از معامالت دارا ی مراغه ویویان قراردادروز بع 7رن این شد که 
ش تُن گندم تُن جو را در م ابل هر ی 500تُن گندم و  1500خدیوی منع د کند و 

ه حداقل بکیلو قند و ش ر تحویل دهدک قند و ش ر را که  90و یش تُن جو  120
 1440تومان حساب کنیم قیمت یش تُن گندم  12قیمت بازار یعنی هر کیلو 
راغه شده تومان بیش از این معامله دارا ی م 809تومان می شود و در هر تُن 

ن در یویاو متجاوز از یش میلیون تومان ضرر دوعت استک مردم می گویند اگر و
رعشگر  م ساین کار نفعی نداشت قرارداد را امضاء نمی کرد و اگر مجبور بود ح

 یس رسپو ت را به دکتر میلیم دم را اجرا کند وقتی که تهران رمد خسارت دوع
 مااوق خود گزارش می کردک 

ض  تراارقای تدین هم که به د وت رقای سرعشگر م دم وارد تبریز شدند     
رارداد قروز بعد از انع اد  25یعنی  1322اروردین  22ننمودند و در تاریخ 

با  ر تُن وهزا 3خدیوی خود ایشان با رقای بزرگ ابراهیمی پیمانی برای م دار 
ند و ش ر به قتُن  20شرای  بدتری بستندک در موقب انع اد پیمان با رقای خدیوی 

رید خرای برسم مسا ده داده شده بود که در بازار رزاد بفروشد و قیمت رن را 
 150بلغ ار مغله مورد پیمان ب ار برد وعی به رقای ابراهیمی اضااه از این م د

م ه معلوند کوز انع اد پیمان وجه ن د دادهزار تومان هم به رسم مسا ده همان ر
 ه مجلسظریت که ننیست این وجه را برای چه پرداختند؟ من با   یده رقای  ن اب

قانون  متمم 69است نمی توانم مواا ت کنم زیرا  بت اصل  شورای ملی قضا ی
وان مجلس شورای ملی یا مجلس سنا ت صیر وزراء را در محضر دی» اساسی: 

 75و  نوان غیر از قضاوت است و اصل « وان خواهند کردکخانه تمیز  ن
یدگی  ا  رسدیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا» قانون مزبور که می گوید: 

لس می رساند که مج« نمی کند مگر در محاکماتی که راجب به وزراء باشد
ر درا  شورای ملی در درجه اول هم نمی تواند قضاوت کند و مجلس شورای ملی

 تشبیه کرد « شامبرداکوزاسیون»ین مورد می توان به ا
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د و نده پس وظیفه مجلس این است اگر اتهام وارد نیست تع یب وزیر را اجازه
ععموم اقانون محاکمه وزراء مد ی  8اگر وارد است اجازه دهد که  بت ماده 

 ز مادهین ادیوان تمیز قضیه را تع یب کند و همچنین با نظر ایشان که رقای تد
نا  بور را  یمی توانستند استفاده کنند مخاعفم و ماده مز 1321خرداد  24واحده 

 ارض ن ل می کنم تا معلوم شود که ماده مزبور متضمن هر اختیاری است که
مجلس شورای ملی برای » استک اینش  ین ماده: « دوعت»شود مجری رن 

ه بلیه وسا ل ن خرید و جمب روری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین 
 1322ه منظور تهیه ارزاق  مومی از تاریخ تصویب این قانون تا رخر مهر ما

ن پیش مه ربه دوعت اجازه می دهد برای مواردی که در قانون احت ار و ر ین نا
ای یفرهبینی نشده است هر اقدامی که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند ک

ف ز  رهای م رر در قانون احت ار( اضروری نیز در این باب بدر حدود کیفر
مجلس  ید کهو رقایان محترم مالحظه می ارما « دوعت ا الم و اجرا خواهد گردید

ظر چه نهر اختیاری در این ماده هست به دوعت داده است نه به وزیر و چنان
مب جم نن این بود که شخو وزیر هم از رن استفاده کند اعل را شخو سیم 

ارات ن اختیز ایانند و بگ ارنده بداند و بگ ارد می گفت اگر انمی رورد و بجای بد
اربار ه خووزیر دارا ی بدون تصویب نامه دوعت می توانست استفاده کند وقتی ک

زم د و الی کرمبه وزارت دارا ی انت ال یاات ر یس کل دارا ی هم این حت را پیدا 
ن به رو به موجب قانون سیزده اردیبهشت را وضب کند  2نبود که م نن ماده 

ام  مودهندکتر میلیسپو اینحت را بدهدک من با گزارش مبسو ی که ت دیم مجلس 
  رض زا د می دانم پیش از این توضیح دهم و وقت مجلس را تضییب کنم ا  

ابل اهاعی ممل ت ایران در م »متمم قانون اساسی  8می کنم که  بت اصل 
 75و  96و  12بور در اصل و قانون مز« قانون دوعتی متساوی اعح وقند

ست که ین اانمایندگان مجلس و وزراء را از این ح م کلی استلناء نموده و  لت 
د فه کننوظی رن ها بتوانند با نهایت ا مینان و پشت گرمی و بدون مالحظه انجام
ا ل ن ها قای روالال عزوم نداشت که این دو گروه را از ح م کلی مستلنی کند و بر

ی س شورامجل ه سایر ااراد ممل ت رنرا ندارندک بنابراین مادام کهبه ح ی شود ک
یری ه وزملی از نمایندگان مجلس سلب مصونیت ن رده و یا اجازه نداده است ک
 ام و ماغل را تع یب کنند احدی نمی تواند متعرض نمایندگان مجلس و یا وزیر ش

د و کن استفاده یا منفصل بشود بدیهی است که مجلس هم از این حت نباید سوء
 کندک حفظ از محاکمه اشخاو خالف کار جلوگیری نماید و رن ها را در پناه خود

هر کس که پرونده ای را م اععه کرد تشخیو می دهد که ت اضای اجازه    
تع یب رعوده بن غرض هست و یا نیست چنانچه از م اععه پرونده معلوم شود که 

ا مال غرض کنند ملل این ه ت اضای  نسبت به نماینده و یا وزیر می خواهند
سلب مصونیت نمایندگان دوره دی تاتوری اغلب از این نظر بوده است اعبته 
مجلس نباید اجازه دهد وعی اگر پرونده بر خالف این نظریه بوده یعنی از مجلس 
اجازه بخواهند که وزیر خالف کاری را تع یب و قضیه را روشن کنند و دیوان 

ح مه صاعحه است به موضوع رسیدگی و قضاوت کنند کشور که یگانه م
این ه کمیسیون  رایض هم مواا ت کرده باشد دیگر چه با ) است که  خصوصا  

مجلس چندین جلسه وقت خود را صرف گزارشی کند که بر خالف مصاعح 
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نفر  18ممل ت استک می گویند روزی که گزارش سو کمیسیون م ر  شده از 
نفر در جلسه بیشتر نبوده اندک و گزارش  11 ا ضای کمیسیون دادگستری

نفر از حضار تصویب شد و معلوم نیست کی  6مزبور با رتی مخفی و اکلریت 
مواات و کی مخاعف بوده است و جای تأسف است که در یش کار مهمی که جنبه 
قضا ی داشته نمایندگان مخاعف بواس ه محااظه کاری با رتی مخفی مخاعفت 

ست که رقایان مخاعفین خود را معرای کنند تا معلوم شود که ن نند و چه خوب ا
 با گزارش سو کمیسیون کی ها مواات بوده اندک

ء من تا زمانی که  ضو مجلسم راضی نمی شوم مجلس کاری کند که موجب سو    
 چشمهشهرت رن بشودک مجلس باید خود را  وری معرای کند که نتوانند بگویند سر

را دم رناستک مجلس شورای ملی باید محبوب جامعه باشد و مراساد اخالق خود مجلس 
 کعبه رمال خود بدانندک

عب ین م ای تدمن ی ین دارم که اگر مجلس اجازه تع یب داده دادستان از رقا     
  یل را س وال می کند:

 م دم برای چه کار ایشان را به تبریز د وت کرده اند؟ رقای سرعشگر -1
د ی که بدون ر ایت م ررات مناقصه منع د شده بویوچرا به قرارداد خد -2

 ا تراضی ننمودند؟
خدیوی  ا رقای بزرگ ابراهیمی پیمانی با شرای  بدتر از پیمانبچرا خودشان  -3

 و بدون اجرای م ررات مناقصه بستند؟
  در تُن غله برای ارزاق شهر الزم بود چرا اروشنده را ا  اگر سه هزار -4

گر را اگر تُن دی 1500م نمودند و او را مخیر نمودند که تُن ملز 1500تأدیه 
 برای او صراه نداشت تحویل ندهند؟

یمت قتُن باقی را به  1500تیاری برای دوعت قا ل نشدند که چرا چنین اخ -5
 ارزانتر تهیه کند؟!

 لت این ه اروشنده را به دوعت ترجیح داده اند چه بوده است؟  -6
بجای  رسمی و ضامن اجرا نگراته اند که پیمان ارانر سند چرا از پیمان ا -7

قبض نانواها  خروار 3446این ه غله تحویل دهند با نانواها تبانی کنند و معادل 
ور مجب بدهند و رقای مجیدزاده قبوض را قبول ن ند و به موجب ح م گرااورد
به ت دوع شود محاسبه را ت ریت کند و از پیمان اران سند رسمی بگیرد که اگر

 ت ریت محاسبه ا تراضی نمود از  هده برریند؟!
صرا  تبریز به غله احتیاج داشت چرا محل تحویل جنس را منح چون دوعت در -8

 عت جنسه دوکشهر مزبور قرار  نداده اند و پیمان ار را مخیر نمودند در ن ا ی 
 داشت و وسا ل ن لیه نداشت غله را تحویل دهد؟

ان د چ ور حاضر شد که قند و ش ر را پیمان ارنس خریده بواگر نانوا ج -9
به نانوا  لایر بفروشند و بعد 180بگیرند و در بازار رزاد در حدود هر کیلو 

 لایر تأدیه نمایند؟ 70قیمت رنرا از قرار هر کیلو 
 دند؟ه مردم نان داده بود چرا  ده زیادی از گرسنگی تلف شاگر نانوا ب -10
یوان کشور چش رقای ابراهیمی را از  بانش بدیهی است که دادستان د    

هزار تومان را که 150خواهند خواست و از گیرنده وجه تح یت می کنند که 
روز انع اد پیمان از بانش گراته به کی داده و به چه مصرف رسانیده است و 
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همچنین از  شوار تح یت می کنند که قاعی سنگین قیمت را از کجا حمل و در 
 است؟! کجا تحویل داده

س پم و از  هده ما نمایندگان که در جلسات رسمی سر وقت حاضر نمی شوی    
یز ماز حضور هم جلسه را به کرات از رسمیت می اندازیم و نا ت را پشت 

ار کم این داریخ ابه حیران می کنیم و تش یالتی برای تح ی ات الزمه در اختیار ن
ر دزمه زرسان خود تح ی ات الساخته نیست وظیفه دادستان است که بوسیله با

 صحیح است( –ا راف قضیه نموده و پرونده را ت میل نمایندک بنمایندگان 
  می کهو ح اگر جواب رقای تدین دیوان کشور را قانب نمود تبر ه خواهند شد   

 اری کهز قردر برا ت ایشان تمام ا ضای دیوان مزبور را رتی  لنی صادر کنند ا
ر صاد ون دادگستری با رتی مخفی در منب تع یب ایشانجمعی از ا ضای کمیسی

انب قرا  کرده اند مؤلر تر است بصحیح است( و چنانچه رقای تدین دیوان کشور
قبض  من تصور می کنم که برای این کار الزم باشد کهن رد مح وم می شوند و 

 بصحیح است(رسمی ارا ه نمایند 
 

 بعد از هفت ماه معوق ماندن پرونده
حبت صاات س از این ن ت  ده دیگری از نمایندگان به  نوان مخاعف و موپ     

ر ید دنموده که صحبت نتیجه نبخشید ب یه م اکرات به جلسه بعد موکول گرد
تری ادگسجلسه بعد هم بواس ه مخاعفت  ده ای از نمایندگان گزارش کمیسیون د

هم یجدهجلسه  م ر  نشد و قریب هفت ماه بالتع یب ماند و باز دکتر مصدق در
حه صف 234در این باب ن  ی نمود که از م اکرات مجلس شماره  1324ر ر 
 ستون سوم ن ل می شودک 480
این ا الم جرم راته است به دیوان  1323تیر ماه  22از  -دکتر مصدق    

کشورک دیوان کشور به چه  لت در این کار  رسیدگی ن رده به این  لت که تدین 
 م دیگری هم دارد هر وقت که از مجلس مراجعه شد رنوقت در مجلس ا الم جرا

این ا الم جرم موجود را با رن ا الم جرا می که از مجلس می رید رسیدگی می 
کنیمک مالحظه بفرما ید و ببینید دیوان  اعی کشور چه  من  ی برای ما اقامه می 

چه کند وقتی دیوان کشور همچو من  ی برای ما  کر کند از محاکم دیگر 
انتظاری  داشته باشیمک وحدت محاکمه مال وقتی است که چند نفر یش جرم 
مرت ب شده باشندک ملال  چند نفر زده باشند ی ی کسی را کشته باشند در این جا 
وحدت محاکمه واجب است و وحدت محاکمه که در یش مورد واجب نیست و 

ده باشند که مم ن است که بشود رن وقتی است که چند جرم را چند  نفر کر
بهمدیگر ارتبا   داشته باشدک ملال  ارض بفرما ید که در زندان به محبوسی یش 
کسی اسلحه بدهد این خودش جرم مخصوصی است از زندان این شخو 
محبوس را کسی اراری بدهد این جرم دوم است از زندان که ارار کرده یش 

می شود جرم کسی محبوس را نگاهداری یا مخفی ب ند اخفای این محبوس 
سومک و وقتی بخواهند در محاکمه به این جرا م متعدده که تا یش اندازه بهم 
مربو  است رسیدگی ب نند مم ن است مح مه بگوید که در این جا  ما وحدت 
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محاکمه قا ل می شویم تا تمام این محاکمه در یش جا بشود و این اش اعی ندارد 
جرم نسبت به لی به دوسیه یا ا الم اما ا الم جرم انتخابات بندر باس چه دخ

که تدین در رنجا معامله نموده استک بعضی ها در همین  غالت ر ربایجان دارد
مجلس می گویند که تدین را اگر ما بفرستیم برود به دادگستری رنجا تبر ه می 
شود بسیار خوب از  چه نظر تبر ه می شود مگر خرجی ب ند که تبر ه شود والال 

هر یش از مستخدمین و مأمورین » نون مجازات  مومی می گوید: قا 153ماده 
دوعتی و اشخاصی که  هده دار خرید و اروش یا ساختن چیزی یا رمر به ساختن 
رن برای دوعت بوده اند بواس ه تدعیس در خرید یا اروش یا در تعیین م دار یا 

ضرر صفت رن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشند که موجب 
دوعت باشد  الوه بر استرداد رنچه تحصیل کرده به تأدیه غرامتی معادل نصف 
رن مح وم خواهند شد و اگر مستخدم دوعت باشند بعالوه مجازات اوق از یش تا 

پس اگر تدین برود در مح مه به « سال از خدمت دوعت منفصل خواهند گشتک 7
جلو این مجلس خونریزی موجب این قانون مح وم می شودک برای کار تدین در 

شد ملت بجوش رمده بخروش رمده و این کار تدین هنوز در این مجلس مانده 
است و هیچیش از این نمایندگان نمی توانند یش دعیلی بیاورند که چرا این کار 
تدین در این مجلس مانده است رنوقت می خواهید انتظار داشته باشید که این 

 بخدا و به وحدانیت حت این ملت از ما وکالء ملت ما وکالء را بخواهند وهللا
 بیزارند بصحیح است(ک

   

 تألیر گفتار حت یا نتیجه مسا ی نماینده اول تهران
ن ر ایاین ن ت باز بالنتیجه ماند و مجلس هیچ تصمیمی برای خاتمه کا    

تور دکتر قبل از دس 1324پرونده اتخا  ننمود و ا   در جلسه یازدهم دی ماه 
ر کند دستو ن  ی ایراد نمود که بسیار مؤلر واقب شد و توانست رنرا واردمصدق 

مر از ان او نتیجه ای که می خواست بگیرد اینش ن ت نماینده اول تهران و جری
 ستون سوم ن ل می شود: 961صفحه  206م اکرات مجلس شماره 

است  راجب به ا الم جرمی که دوعت بر  لیه رقای  تدین نموده -دکتر مصدق   
نظریات خود را در گزارش مفصلی که ت دیم شده به  رض رقایان نمایندگان 
محترم رسانیده ام و اکنون ب ور خالصه  رض می کنم که  مل ایشان من بت با 

راجب به کالهبرداری و  28و  238به  نوان مجرمیت و ماده  153ماده 
من به معاونت به مجرم و مشمول قانون مجازات  مومی استک ا تراض 

پن  ا ره ا الم جرم بر  لیه رقای  1323کمیسیون این است که در اردیبهشت 
ماه است در کمیسیون مداون شده است و هر وقت من  18سهیلی داده شده که 

در مجلس اظهاری کرده ام گراتار ی ی از روزنامه های اجیر سهیلی شده ام 
نم  ده زیادی از  چون تبر ه رقای تدین سبب شد که من در مجلس ا تراض ک

نمایندگان که برای انتخاب خود مرهون سهیلی هستند و بعضی ها هم به جهات 
ا ره  5دیگر تصور می کنند اگر او را تبر ه کنند چون ا الم جرم ی ی نیست و 

هست ب لی مفتضح شوند پس بهتر رن است که کمیسیون دادگستری س وت 
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شه خود را در انتخاب ا ضای کمیسیون اختیار کند تا دوره تمام شود و انصااا  ن 
ماه است که کمیسیون ساکت است و  18بسیار خوب اجرا کرده اند زیرا اکنون 

هر وقت هم که ی ی از نمایندگان ا تراض کرده به ریش ا تراض کننده خندیده 
اند چنانچه این دو ماه هم گ شت مرور زمان متهمین را  تبر ه خواهد نمودک 

 ت از خالا اران را به انجام وظیفه ترجیح داده اند!!کک خالصه این ه حمای
از  است من برای ضب  در تاریخ امروز هی ت ر یسه کمیسیون را که  بارت    

 -بده مخبر رقای دکتر   -انی ر یس که بواس ه کساعت حضور ندارندهرقای بهب
م و نند منشی به جامعه معرای می کرقای اوالدو -رقای دکتر کیان نایب ر یس

اضی ند رامیدوارم که این رقایان خصوصا  رن دو نفر که دکتر در  لم ح وق ا
ز  ی اینشوند ح وق جامعه بیش از این پایمال شود و رقای اوالدوند که در 
گر ادند شجلسات گ شته از ا تراض من به کار کمیسیون دادگستری بسیار متألر 

هیچ ا الم  محاکمه وزراء که قانون 4برای  دم انجام وظیفه و اجرا نشدن ماده 
ارند لی دجرمی  بت ماده مزبور نباید بیش از یش ماه در کمیسیون بماند دالی

 اظهار ارمایندک 
خ ر تاریدگان  ن ریب این دوره خاتمه پیدا می کند و این بدنامی برای تمام نمایند   

ضو ی  پارعمانی ایران می ماند چون همه نمی دانند که در این دوره چه اشخاص
ی مایت کمیسیون دادگستری بوده از بین ا ضاء کمیسیون کدام یش از خالا اران حم

 دکنمایندک امیدوارم که مردم خوب قضاوت کنند و صاعح را از  اعح تمیز دهن

 شده و یدگیمن از رقایانی که مایلند اتهام رقای تدین در دیوان کشور رس     
کنم که به گزارش کمیسیون ح ایت به جامعه معلوم شود درخواست می 

م می کن نهاددادگستری که رقای تدین را تبر ه نموده است ورقه ربی بدهند و پیش
 ن همکه الیحه کمیسیون دادگستری که در مجلس قرا ت شده و راپرت مفصل ر

وایح ر  عدر مجلس به  رض رقایان رسیده در این سا ت قبل از این ه وارد سای
ن ه ایبخواهد رتی بدهند و بیش از این مردم را  بشویم چون ا   یش رتی می

لس ن مجمجلس بدبین ن نند به جهت این ه مدتی است که این قضی  تدین در ای
جلس قت مرمده و راته و ت ریبا  می خواهم  رض کنم که ده سا ت تمام شاید و

ن  کار امروز اگر ای رتی بگیرند( -شورای  ملی را گراته بجمعی از نمایندگان
م هدوره  رخر مام بماند بنده گمان می کنم دیگر خواهد ماند برای رخر دوره ونات

هم هاردکه این کار دیگر نخواهد گ شت و یش بدنامی بزرگی برای این دوره چ
واب جخواهد گ اشتک از  رقایان خواهش می کنم اگر بخواهند به  رایض من 

نمی  وقت دقی ه بیشتربدهند بگ ارند اول رتی گراته شود چون این قضیه دو سه 
 خواهدک

 رتی –تی ر -جمعی از نمایندگان    
 را ت بشودک ق -بعضی از  نمایندگان     
بیش  مانعی ندارد غرض بنده این است که دیگر قرا ت ب نند -دکتر مصدق     

 از این شایسته شأن مجلس نیستک 
 

م  د واخ  رتی  قرا ت گزارش کمیسیون دادگستری دا ر به منب تع یب رقای تدین و
 تصویب رن
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  جمعی ازپیشنهاد کرده بودند وارد دستور بشویم ب رقای اردالن -نایب ر یس    
 تی( رقای وزیر دارا یر –تی ر -نمایندگان

بنده می خواستم استد ا کنم که بر حسب  – برقای هژیر( -وزیر دارا ی   
گر ا ارش ایشان پیشنهاد رقای دکتر مصدق برای این ه ق ب ن رده باشم ارمای

د د بعمجلس شورای ملی می خواهند این رتی را بدهند  رضی ندارم رتی بدهن
 مختصر توضیحی هم بنده دارمک

 -گاننمایند قایان هم اجازه خواسته اند بجمعی ازرچند نفر از  -نایب ر یس        
 رتی رتی(

 نده اخ ار نظامنامه ای دارمکب -پوررضا        
 بفرما ید -نایب ر یس       
لب به گزارش کمیسیون دادگستری رتی بگیرید اغ اگر بخواهید -پوررضا     

تی عد ربرقایان گزارش را اراموش کرده اند خوب است گزارش اول خوانده شود 
 ست(اصحیح  -بگیرند بنمایندگان

 وجه کنید گزار کمیسیون خوانده شودک ت -نایب ر یس      
یر زی بوسیله رقای هاشمی بمنشی( به شر  بگزارش کمیسیون دادگستر     

 قرا ت شدک(
 

گستری پرونده ا الم کمیسیون داد -6/2/23گزارش  کمیسیون دادگستری مور  
ار واربخجرم نسبت به رقای سید محمد تدین وزیر سابت خواربار را در موضوع 
ه شاورمر ربایجان تحت شور و رسیدگی قرار داده پس از چند جلسه م اععه و 

اق اور پرونده چون رسیدگی کامل و دقیت در جلسه کمیسیون بواس ه تراکم در
ی سیدگپرونده مزبور مش ل بنظر می رسید ع ا م رر شد سو کمیسیونی برای ر
صه خال به این امر انتخاب شود که به پرونده امر و کلیه اوراق رن رسیدگی

 پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایندک 
 تیجهمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در نسو ک   

یشان یب اگزارش خود را دا ر بر  دم وقوع جرمی از  رف رقای تدین و منب تع 
 به شر  پیوست به کمیسیون تسلیم نمودندک 

پس از   گزارش مزبور را قرا ت و 1323کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه      
 ه بهراف قضیه و توضیحات ا ضاء سو کمیسیون باالخرم اکرات الزمه در ا 

ویب ت تصگزارش پیوست و منب تع یب رقای سید محمد تدین رتی گراته به اکلری
مخبر  و  لیه ا گزارش رن را برای تصویب مجلس شورای ملی ت دیم می داردک

 ینبو -کمیسیون قوانین دادگستری
 

 ما ید(تی رتی ا الم رتی بفرر –ببعضی از نمایندگان 
چون م اکرات کاای شده است دو پیشنهاد رسیده است ی ی  -نایب ر یس    

راجب به اخ  رتی با ورقه ی ی هم راجب به رتی مخفیک رتی مخفی را هم می 
رتی  لنی با ورقه  –خوانند که ببینند وارد است یا نه؟ ببعضی از نمایندگان 

رید( راجب به رتی مخفی باید رتی مخفی بگی -بگیرید رقا( ب ده ای از نمایندگان
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نفر هست یا نه پیشنهاد و امضاء ها را بخوانیدک به شر  زیر  15دید امضا 
 قرا ت شد:

و    سیاهمهر امضاء کنندگان پیشنهاد می کنیم راجب به پرونده رقای تدین با    
 نمازی ببعضی -شریعت زاده -سفید رتی مخفی گراته شودک امضاءها: تهرانچی

عفا انم نیستند استدبنده هم می  -رقا رقای نمازی نیستند( بهاشمی –ان از نمایندگ
  از  نو از اول بخوانید( –از نمایندگان  تجددک ببعضی -کرده اند( دکتر  اهری

 قای هاشمی از اول بخوانیدکر -نایب ر یس     
 بمجددا  به شر  زیر قرا ت شد(    
ه کرقای نمازی  -نمایندگانمازی ببعضی از ن -ریعت زادهش -تهرانچی     

 نیستند( 
ر  شید ببه ازی را نخوانیدک از اول با شماره بخواناسم رقای نم -نایب ر یس     

 زیر قرا ت شد(
مخبر  -6 واع در  -5تجدد  -4کتر  اهری د -3شریعت زاده  -2تهرانچی  -1

 -11یا ی مجد ض -10جد م -9سفندیاری یمین ا -8امیر تیمور  -7ارهمند 
 -14ارهودی  -13محی   -12ایشان هم نیستند(  –انی ببعضی از نمایندگان تهر

 اای نیست(ک –وحی ببعضی از نمایندگان ر -15پوررضا 
رقای  –اده نظری دارید؟ بفرما ید بهاشمی زرقای شریعت  -نایب ر یس     

رده کرقای محی  هم امضاء  –منصف هم امضاء ارموده اند( بی ی از نمایندگان 
 قای محی  را خواندم(ر -بهاشمیاند( 
ست؟ نم این ت اضای رتی مخفی کی ت دیم شده اکاستفسار می  -شریعت زاده    

ی دارم مال خیلی پیش است( پس بنابراین بنده مسترد م –ببعضی از   نمایندگان 
 امضای خودم راک

 نده هم مسترد می دارمکب -تهرانچی     
 ا ورقه گراته می شودک س کاای نیست رتی بپ -نایب ر یس     
 جازه می ارما ید توضیحی دارم  رض کنم؟ا -حا قی     
یگر یست ا   باید رتی گراته شودک پیشنهاد دمورد صحبت ن -نایب ر یس     

 قای رراجب به رتی با ورقه خوانده می شود بپیشنهاد به شر  زیر بوسیله 
 هاشمی بمنشی( قرا ت شد(

مضاء ته اای تدین در مجلس شورای ملی خاتمه یااچون م اکرات راجب به رق    
ودک تی شرکنندگان پیشنهاد می نما یم که نسبت به گزارش مزبور با ورقه اخ  

 ار  -دهمظفرزا -هندس اریورم -در قاضیص -رمندا -دکتر مصدق
 قای ار  نیستندر -چند نفر از نمایندگان     
ظرم را اجازه بفرما ید بنده نوب پن  نفر از رقایان هستند خ -نایب ر یس     

 نفر  رض کنم که راب هر اشتباهی بشودک م ابت پیشنهادی که شده است پن 
 د بندهما یت اضا کرده اند باید رتی با ورقه گراته شود بصحیح است( توجه بفر

 خواستم توضیح  رض کنم که چون خبر مال یش سال و خورده ای پیش است
 قب رتی دادن اشتباه نفرمایندکرقایان توجه ارمایند که در مو

این رتی دا ر به  دم تع یب رقای تدین است رقایانی که در واقب ورقه سفید      
می دهند رتی کمیسیون دادگستری را تأیید کرده اند و رقایانی که ورقه کبود می 
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دهند رن ها رتی مخاعف داده اند یعنی با رتی کمیسیون مواات نیستند و با ارجاع 
ان کشور مواا ت دارندک بنابراین رقایان اشتباه نفرمایند خواستم ت کر بدهم به دیو

ورقه سفید با اسم همان اوراقی که رنجا هست ککک بهمهمه نمایندگان( اجازه 
بفرما ید شما که نمی گ ارید ردم کارش را ب ندک بنده مجددا  ت رار می کنم برای 

باشد مرتفب بشود اشخاصی که این ه راب اشتباه بشود و شاید باز اشتباهی 
مواا ند با خبر کمیسیون دادگستری دا ر بر  دم تع یب رقای تدین ورقه سفید با 
اسم می دهند همان کارت ها ی که رنجا هستک اشخاصی که مخاعفند با خبر 
کمیسیون دادگستری دا ر به  دم تع یب رقای تدین و مواات با تع یب ایشان و 

ت لیف  -تند ورقه کبود می دهندک بی ی از نمایندگانارجاع به دیوان کشور هس
نفر است سفید بی امضاء هم به منزعه  90ممتنب را هم بفرما ید(  ده حاضر  

ین نین جزء مخاعفین هستند( اجازه بفرما ید رقا ممتعنممتع -امتناع استک بصادقی
نفر است  90اآلن  ده حاضر  هم جزء مخاعفین محسوب می شوندک یعنی چون 

رتی ملبت الزم است باخ  رتی  46برای تصویب این خبر کمیسیون دادگستری 
ورقه  5 -ورقه کبود  المت رد 42 -ورقه سفید  المت قبول 12بعمل رمد( ب

 سفید بی اسم  المت امتناع شماره شد(
 -کاظم جلیلی - واع در -ضیاءاعدین ن ابت –اسامی مواا ین: رقایان پوررضا     

شیخ  -ارییمین اسفندی -دکتر  اهری -صفمحمد  لی من -تی ماد ترب -ارهودی
 گله داری -جومین -االسالم مالیری

 بداع ریم  -دیپروین گنابا -صادقی -اسامی مخاعفین: رقایان سرتیپ زاده    
 -خلعتبری - وسی -دوعت ربادی -کتر معظمید -دکتر کشاورز -رشتیانی -صدریه

خلیل  -یشیخ االسالم -سل انی -ر صادقیااشا - بیاتهللا زت  -داکارا -کامبخش
 -تیموری -سنندجی -عن رانی -حا قی -امامی -ؤید قوامیم -دکتر رادمنش -دشتی

 -مظفرزاده -صدر قاضی - یمحمد  با با -تمادمحمد  لی ا  -رحیمیان
 -دحسنعلی ارمن -کتر مجتهدید -مهندس اریور -یل ه االسالم -ارمانفرما یان

 -محمد بهادری -مجد ضیا ی - لی دشتی - ی اسعدتد محم -ابواع اسم امینی
  -دکتر شفت -کتر معاوند -کتر مصدقد -السفی

شور ر کمیسیون تصویب نشد و ارجاع به دیوان کبنابراین خب -نایب ر یس    
 می شود

 نشاءهللا مبارک است(ا –بعن رانی 
 

 در مورد استعفای قاسم اوالدوند از کمیسیون دادگستری
رقای اوالدوند راجب به رقای سهیلی و ا الم جرمی که شده در  -دقدکتر مص    

ی ی از جلسات از اظهارات من بسیار متألر شدندک نظر به این ه امروز نوبت 
م اکرات به بنده رسید ایشان از من ت اضا کردند که استعفا ی که ایشان برای 

فه نمی کنند به کار ن ردن کمیسیون قوانین دادگستری و برای این ه انجام وظی
مجلس ت دیم کرده اند و مورد قبول واقب نشده استک من در این مجلس قرا ت 
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می کنم تا ایشان از هرگونه اتهامی بری باشند بصحیح است( استعفانامه رقای 
 50اوالدوند را به شر  زیر قرا تی نمودند(

 
 ریاست معظم مجلس شورای ملی!

و ر خصودپرونده اتهام رقای  سهیلی بواس ه م اعبی که مشروحا  راجب به    
ت جرمیمسوء استفاده از اموال وزارت امور خارجه و کاای بودن دال ل برای 

انب ایشان در کمیسیون دادگستری  رض نمودم و از عحاظ این ه رنچه اینج
امل کهم  تشخیو داده پس از شانزده ماه که این پرونده م ر  بوده و تح ی ات

ظور شتر از  مر دوره چهاردهم مجلس باقی نیست منشده و دو ماه دیگر بی
ارم و ست دت خودم را دویاعوقت در این پرونده است و از  عحاظ این ه حیل داب

اخته ده ساحترام به اا ار  مومی می گ ارم و چون به تنها ی کاری از این بن
 یکار مخ ا نیست ع ا با تصدیت به این ه رقای سهیلی را در این پرونده مجرم و

دت ه شهابچندین مرتبه هم   یده خودم را  دانم و پس از م اععه کامل پرونده
ی م نمصورت جلسه کمیسیون صریحا  گفته ام چون توجهی در بعضی از هم اران

 م هللاه کالببینم برای مس ول نبودن نزد خداوند متعال و چون در ورود به مجلس 
کیل وکه  گاه اا ار همو نانممجید قسم خورده ام و برای مس ول نبودن در پیش

خودم  جدانرن ها هستم در این تاریخ از کمیسیون دادگستری استعفا می دهم و و
 امیر قاسم اوالدوند – 22/9/24تاریخ  -را بدینوسیله راحت می نمایمک

 
 د بعضیشای بعد از یش نظریاتی راجب به پرونده رقای سهیلی اینجا هست که     

ا که رگری د و احتیاج نباشد که بنده  رض کنم م لب دیها هم در مجلس گفته ان
ای شور بنده می خواستم  رض کنم این بود که از م اکراتی که بنده در مجلس
ه ش  دملی راجب به بعضی م بو ات کرده ام یش  ده ای از  م بو ات ملیه ی

 ز رناز م بو اتی که تا امروز هیچ س غیر از مصاعح و ن و ممل ت نظری ا
ین م به اریاتیده اند که اظهار ب نند از  من م در شده اند من بهیچوجه نظها ند

از  دسته از م بو ات نبود من در ن ت خودم  رض کردم که  ده زیادی
 ده  این مفهوم مخاعفش این است که یش«  پانچه جیب دزد هستند»م بو ات 

داره ن ادشام بو ات هستند که با هیچ سرمایه ای غیر از کار خو  قلیلی هم از
نمی شوند و نظرشان ا   مخصوو به ممل ت و ملت ایران است بصحیح 

ن مکنم که بهیچوجه از  رایض  است( بنابراین بنده از رقایان ت اضا می
م تما سوءتفاهم حاصل ن نند و خود را همین ور که هستند خادم ح ی ی و به

و ی ظر سرقایان نمعنی خیرخواه و ن که می دانند بدانندک هیچ س درباره این 
 ندارد ککک

 

                                                
  991و  990، صفحه 672نقل از مذاکرات مجلس، شماره  - 50
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اصرار نماینده اول تهران به  ر  گزارش کمیسیون 
 دادگستری راجب به سهیلی

 104نده اخ ار دارمه رقا ماده ب -دکتر مصدق    
ود در شیشنهاد کرده اید گزارش کمیسیون  خوانده رقای دکتر پ -نایب ر یس    

 خبر کمیسیون اخ ار دارید؟
می گوید: قبل از این ه داخل موضوع مباحلات شوند  104ماده  -دکتر مصدق    

ی مر یس نوشتجات و م اعبی که راجب به مجلس است به ا الع نمایندگان 
ند چرساند این است که خبر کمیسیون دادگستری باید به  رض مجلس برسدک 

 روز است به مجلس داده شده است ت اضا می کنم قرا ت بفرمایندک
م که ارمودید برای خبر کمیسیون بودک رقای ههادی پیشن -نایب ر یس    

 پوررضا با  ر  گزارش کمیسیون دادگستری مخاعفید بفرما یدک
ن ق از ایاجازه بفرما ید بنده مخاعفم با پیشنهاد رقای دکتر مصد –پوررضا      

ه کعحاظ نیست که چرا  ر  بشود یا نشوده مسا لی هست در برنامه مجلس 
ن به یندگای ی قضیه کارمندان پیمانی است تمام رقایان نمااالهم ااالهم است 

ه ت شدوضعیت این کارمندان م لعنده نمایندگانشان در جلوی مجلس موجب زحم
ین ها اه و اند و حت هم دارند از دوره مجلس ده دوازده روز بیشتر باقی نماند

ن عیم می خواهند م درات خودشان را معین ب نند و م درات خانواده شان را
 ومن  ب نندک امروز یش نفر کارمند قراردادی می گفت اگر من بمیرم مس ول

ش ه گزارفم کاوالدم کیست کی خرج اوالد مرا می دهد؟ بنابراین امروز بنده مخاع
 ر  مکمیسیون دادگستری م ر  شود و ت اضا دارم الیحه کارمندان پیمانی 

ارند دکه  صدق هر پیشنهادیشود و پس از رن ه رن الیحه تمام شد رقای  دکتر م
اقو رسیده است ن دادگستری بفرمایند و بعالوه رن گزارشی که از کمیسیون

هیچ ناقو نیست( بنده ب وری ه ا الع دارم اکلریت  –است بدکتر  مصدق 
 نداشته اندک

خود گزارش کمیسیون صحبت نفرما ید  رض  شما راجب به -نایب ر یس     
هم  همه الیحه کارمندان پیمانی مواات هستند و کنم همه  مجلس نسبت به این

 ود وشمایلند که این الیحه هر چه زودتر از تصویب بگ رد که وضعیت روشن 
م واا مت لیف شان معین شودک خود بنده هم از اشخاصی هستم که با این نظر 

 دوقتی پیشنها وعی وقتی  که بنده اینجا می نشینم باید نظامنامه را ر ایت ب نمک
راو ب دم میده است که الیحه کارمندان پیمانی تأخیر بیفتد و یش چیز دیگر رس

 بشود بنده باید رتی بگیرم دیگر بسته به نظر مجلس استک 
 خ ار دارمکابنده  -دکتر زنگنه

 خ ار شما در چه خصوو است؟ا -نایب ر یس     
ین ات و ز نمایندگان دوعت در اینجا کسی نیسا رض کنم که  -دکتر زنگنه      

س مجل الیحه قابل  ر  نیست بنابراین اگر چیزهای دیگری هست راجب به کار
 م دم استک

 دهیم حاضر شوندکه رقای وزیر دارا ی خبر میب -نایب ر یس     
 قای وزیر دارا ی در مجلس حاضرندکر -پوررضا     
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 م ر  تیجنابعاعی وارد است الیحه پیمانی ها وق اعبته اخ ار -نایب ر یس     
رقا  -شود باید وزیر دارا ی اینجا حضور داشته باشد ببعضی از نمایندگانمی

رتی الزم  -گیریم به پیشنهاد رقای دکتر مصدق بمهندس اریورهستند( رتی می
ر ددنش شندارد( رقای مهندس اریور توجه بفرما ید چون اختالف راجب به  ر  

بال  قاند که این گزارش کرده مجلس است باید بنده رتی بگیرم ایشان پیشنهاد
 م ر  شودک

ه امه جزو وظایف ر یس مجلس است  بت ماداجرای نظامن -مهندس اریور     
 که رقای دکتر مصدق خواندند 104
ت که اختالف با  ر  شدن یش موضو ی در این وقتی اس -نایب ر یس     

ک شودنیا  مجلس نباشدک وقتی اختالف شد می بایستی رتی بگیریم که  ر  شود
این  -گیریم به  ر  شدن خبر کمیسیون دادگستری بدشتیبنابراین رتی می

 -تیی دشم ر  شدن الزم ندارد باید به  رض مجلس برسد( اجازه بفرما ید رقا
ده ی دااین دو قسمت دارد یش قسمت راجب به مجرمیت رقای سهیلی کمیسیون رت

رده ر یش قسمتش هم تبر ه کدشود بدون مباحلهه است به دیوان کشور احاعه می
 بعد واست رن قسمتی که کمیسیون تبر ه کرده است باید در مجلس م ر  شود 

نی گیریم به  ر  شدن گزارش کمیسیون دادگستریک رقایارتی بگیریمه رتی می
 که مواات هستند قیام ارمایند 

 بجمعی از نمایندگان قیام نمودند( 
 بشمارید -نایب ر یس     
 دوباره رتی بگیرید! -دشتی     
 بچند نفر دیگر برخاستند(     
کنم با ورقه رتی گراته شود وقتی که ت میبنده درخواس -مهندس اریور     

ر ش نفینتیجه رتی مش وک و مورد تردید واقب شد  بت نظامنامه با پیشنهاد 
 نماینده باید رتی کتبی با ورقه گراته شودک 

د می رتی می گیریمک رقای اریور شما پیشنها خوب با ورقه بسیار -نایب ر یس
 ارما ید؟

کنم و ت اضای یش نفر نماینده کاای شنهاد میبلی بنده پی -مهندس اریور     
 استک
 گیریم برای  ر  شدن خبر کمیسیونی با ورقه  میبنابراین رت -نایب ر یس     

  86 جلسمدر  دادگستری رقایانی که مواا ند  ورقه سفید خواهند داد  ده حاضر
 نفر استک

 ورقه سفید تعداد شد( 44باخ  رراء بعمل رمده      
 تصویب شدک -نایب ر یس     

 -توعیت -مؤید قوامی -کاظمی -تجدد -رقایان: سل انی -اسامی رتی دهندگان
 -مؤید لابتی -حشمتی دکتر کیان -تهرانچی -خلعتبری -اوالدوند - واعف اری

دوعت  -رایعی -محی  -دکتر مصدق -رحیمیان -تبیا -مررت اسفندیاری - وسی
دکتر  -کامبخش -محمد لی ا تماد -رشتیانی -دکتر ا تبار -پروین گنابادی -ربادی

 -دکتر معاون - لی دشتی -ارمند -ارمانفرما یان -صادقی -سرتیپ زاده -کشاورز
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 -امینی -جمال امامی -ل ه االسالمی -دکتر مجتهدی -صدر قاضی -مهندس اریور
  دل -مجد ضیا ی - ماد تربتی -دکتر معظمی -اداکار -تر زنگنهدک
 

 ها کمیسیون دادگستری راجب به ا الم جرایم بر  لیه سهیلی  ر  گزارش

 ب ا  از کمیسیون دادگستری رسیده استکدو گزارش سا -نایب ر یس     
 کسه تا است -دکتر مصدق     
خبر کمیسیون نظری دارید؟ قای نبوی مر  -لی سه تا استب -نایب ر یس     

 بفرما یدک
 ده شودکز سال قبل ت دیم شده است که باید جلوتر خوانیش گزارشی ا -نبوی     

ال سیش گزارش هم مال چند روز پیش است که ت دیم کردم اول باید گزارش 
ومی گ شته خوانده شود چون این گزارش در تع یب رن است در این گزارش د

 نوشته ومانت در  دد پن  هزار لایر که باید پن  هزار تیش اشتباهی هم شده اس
 شودک
 نابراین دو خبر است؟ب -نایب ر یس     
 لی دو خبر استک اوعی را باید خواند بعد دومی ب -نبوی     
 بر اول را اول بخوانید بعد خبر دوم راکخرقای هاشمی  -نایب ر یس     
 (بوسیله رقای هاشمی قرا ت شدبگزارش کمیسیون دادگستری به شر  زیر      

  30/10/23گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی مور       
زیر وخست نچند نفر از رقایان مدیران جراید جرا می به رقای  لی سهیلی      

 اسبت نسبت داده که از  رف مجلس شورای ملی  بت م ررات به کمیسیون
د پس از رسیدگی اتهامات را وار رایض و مرخصی ارجاع کمیسیون مزبور 

به  وندانسته و نظریه خود را مبنی بر منب تع یب موضوع به مجلس ت دیم 
و  کمیسیون دادگستری ارسال شده موضوع در کمیسیون دادگستری مورد  ر 

 رسیدگی واقب شده:
ده شاده به ح ایت اوراق ارساعی جرا می که به رقای  لی سهیلی نسبت د     

 :سه ا ره است
 توقیف جرا د -1
  ومت نظامیتفسیر قانون ح -2
 ومت ملیقیام بر  لیه ح  -3

 
رقای  لی سهیلی دستور  هیچگونه دعیلی بر این ه»  -جراید در قسمت توقیف -1

راز ن جرم ابا الم کنندگاها را داده باشند بدست نیامده تنها دعیل توقیف روزنامه
ین ه ااند حاکی از داری نظامی نوشتهاست که رقای  لی سهیلی به ارمان نامه ای

وقیف تاند که امر به راب راب توقیف شود چنین استدالل کرده« داد»از روزنامه 
اعی ه حدر  از ناحیه ایشان دعیل است بر این ه توقیف هم به دستور ایشان بوده

ده یت شرن نامه بهیچوجه چنین دالعتی ندارد و از داتر نخست وزیری هم تح 
 د مست ال  د دستور توقیف از  رف نخست وزیر داده نشده توقیف جرایاننوشته

 «مبنی بر م ررات ارمانداری نظامی بوده استک
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است که از « ایتصویب نامه»نظور نسبت دهندگان م -راجب تفسیر قانون  -2
ضمن  وصادر و در جراید رگهی شده  1322اروردین  2هی ت وزیران در تاریخ 
 27 قانون ح ومت نظامی مصوب 8اتی در ا راف ماده رن تصویب نامه توضیح

 داده شده استک 1329سر ان 
 ی که قانون ح ومت نظامی این است که در ن ا 1اده مستفاد از م -اوال       

ح ومت نظامی ا الن شده تشخیو اموری که مربو  به امنیت و رسایش 
 2ه  مومی است به  هده هی ت دوعت است و صدور تصویب نامه مورخ

 به استناد ماده مزبور بوده استک 1322اروردین 
  و در مجلس م ر 1322اردیبهشت ماه  20ر تاریخ این موضوع د -لانیا       

لی ای  مورد م اکره واقب شده نتیجه مجلس به اکلریت قریب به اتفاق به رق
س سهیلی رتی ا تماد داده است بنابراین ت لیف این موضوع از  رف مجل

 ی تعیین شده استک شورای مل
 نندگان رنرا قیام بر  لیه ح ومت ملیکرنچه ا الم  - ومت ملیقیام بر  لیه ح  -3

ت نخس دانسته اند  بارت از ت دیم قانونی است که از  رف رقای  لی سهیلی
 وزیر وقت به مجلس شورای ملی دا ر به محدودیت جرا دک

یم به تسل وست بل ه احترام این  مل نه تنها قیام بر  لیه ح ومت ملی نی     
است م ررات ح ومت ملی است و بدیهی است که ت دیم  ر  به مجلس و در خو

 توان قیام بر  لیه ح ومت ملی ارض کردکتصویب رنرا نمی
در  وندهبه جهات م کور کمیسیون پس از م اکره و مداقه در محتویات پر     

ای  لی ی به منب تع یب رقبه اکلریت رراء رت 1323ر ر ماه  18جلسه مورخه 
یون سهیلی نخست وزیر اسبت داده اینش خبر رن ت دیم می شودک مخبر کمیس

 حسن نبوی  -دادگستری 
ره است یش گزارشی هم مال سال پیش بوده گزارش سه ا  -نایب ر یس     

راموش ون اچاست که رن هم باید خوانده شود بدوا  این گزارش باید خوانده شود 
گر ش دیال ارستادیم که بیاورند راجب به بندر  باس استک بگزارشده بود حا

 بوسیله رقای هاشمی به شر  رتی قرا ت شد(
 

 9/4/1323گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی به تاریخ 
ای ملی رقای ار  نماینده محترم مجلس شور 1323در تاریخ دهم اروردین ماه 

ت در سهیلی نخست وزیر سابت راجب به دخاعا الم جرمی نسبت به رقای  لی 
یم ت د امر انتخابات بندر باس و شهرضا نموده و دالیل خود را به شر  زیر

 نمودند: 
 در قسمت بندر  باس

ا ر دگراای بدون تاریخ و شماره به ارمانداری بندر  باس پیش نویس تل -1     
  «رسد تخابات رنجا میدکتر مصبا  زاده را اراموش ننما ید دستور ان»به رن ه 

 1559» لگراف ارماندار بندر باس به نخست وزیر به مفاد این ه ت -2     
 «شودا ا ت می

 در قسمت شهرضا
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 انتخابات شروع نشده بود که»لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر ت -1     

 «دکاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال  اجرا خواهد ش

شیروانی »لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد این ه: ت -2     

ین ه همبواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر کیان ب
و اگر   رف بمانم موا یت با کیان خواهد بودجهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی

 «شخو لاعلی انتخاب شود بهتر استک
نظر همان است که »ین ه اتلگراف نخست وزیر به ارماندار به مفاد  -3     

وز به ند رحضورا  م اکره شد اهتمام نما ید همان ور  مل شود مم ن است انتخابات چ
 «کتعویت ااتد

ن تش یل انجم»لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر دا ر بر این ه ت -4     
ان ون عنجو چ  ی شیروانی را در اقلیت گ اشتهبه تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه و قش ا

مد یش راز حی) سیاست محلی تحت نظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه خالف انتظاری پ
 «کنماید ادوی را م صر ندانید

ی مشما منتظر خدمت »لگراف وزارت کشور به ارماندار دا ر بر این ه ت -5     

 «شویدک
وزیری و وزیر کشور دا ر به شروع لگراف دیگری به  نوان نخست ت -6     

رش گزا انتخابات و ش ایات اهاعی و ت ییراتی در ا ضاء انجمن که به  نوان
 تهیه شده استک

ا به وزر ا الم جرم مزبور پیوست اوراق و مدارک اوق  بت قانون محاکمه     
وت کمیسیون  رایض پس از رسیدگی و بدست روردن مبنکمیسیون  رایض ارجاعه 

امه اتی از داتر نخست وزیری راجب به انتخابات بندر  باس و شهرضا ادتلگراا
 تح ی ات را غیر الزم تشخیو داده استک 

س در مجل 1323اردیبهشت ماه  10گزارش کمیسیون  رایض در تاریخ      
  لنی قرا ت و به کمیسیون دادگستری ارجاع گردیدک 

یر غین ه  مل مداخله کمیسیون دادگستری پس از م اکره در ا راف ا     
ا مشروع در انتخابات مشمول کدام یش از مواد جزا ی است و بعضی رن ر

دانستند قانون مجازات می  83و بعضی رنرا مشمول ماده  129مشمول ماده 
 شروع به اقداماتی به قرار زیر کرده است:

 ارم قانون محاکمه وزراء رقای  لی سهیلی در کمیسیون بت ماده چه -1     
سته خوا احضار و از ایشان توضیحاتی راجب به تلگراااتی که مخابره شده بود

 شد:
دکتر مصبا  زاده را اراموش »در باب تلگراف به ارماندار بندر باس      

تواند اوال  چون ر یس دوعت از نظر مصاعح کشور می» توضیح دادند: « نفرما ید
اید و لانیا  چون دکتر مصبا  راجب به زمینه اشخاو و در انتخابات تح ی ات نم

کرد که من در بندر باس زمینه دارم و چنانچه در رنجا زاده در اینجا اظهار می
اقداماتی بر  لیه من نشود انتخاب خواهم شده به ارماندار بندر  باس که  ازم 
محل بود گفته شد که در رنجا م اععه نموده ببیند ریا دکتر مصبا  زاده زمینه 

و ا الع دهد چون جوابی از ارماندار نرسید من تلگراف نمودم که  دارد یا خیر
دکتر مصبا  زاده یعنی موضوع داشتن یا نداشتن زمینه ایشان را اراموش ن ند 
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و بعد هم جوابی به من داده نشد و ب ور خالصه نه در امر بندر باس و نه در 
 و سوء امر شهرضا دستوری برای انتخاب شخو معین داده نشد و نظر خاو

بعدا  شده که مداخله در امر  و تلگراااتی هماستفاده ای هم در بین نبوده است 
انتخابات ننمایند و بعالوه انتخابات رنجا در زمان من انجام نشده است راجب به 
تلگرااات دیگر ی ه از  رف رقای  لی سهیلی به ارماندار بندر  باس شده بود 

ا ید جواب دادند چون در اینجا رقای مشیر که در تش یل انجمن اعال  تأمل نم
ها دوانی کاندید بندر  باس اظهار داشت انجمن از  وضی ها تش یل شده و رن

اند برای جلوگیری از نزاع بین شیعه و سنی م تضی بود ا مال نفو  کرده
 «انتخابات چند روزی به تعویت ااتدک

مان هنظر »هرضا که در قسمت تلگراف رقای  لی سهیلی به ارماندار ش     
ی رقا «است که حضورا  م اکره شد مم ن است انتخابات چند روز تأخیر ااتد

ت در چون استاندار تلگراف نموده بود که مم ن اس» سهیلی توضیح دادند: 
ه و شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بود

تند داش است ه ایشان اظهار می م اکرات شفاهی مربو  به رقای شیروانی بوده
ن  رای کامل را ر ایت نمایند ایشادر شهرضا رراء  بیعی دارند و اگر بی

امل کرای انتخاب خواهند شد دستور شفاهی به ارماندار همین قسمت بود که بی 
ر رعشگرا در امر انتخابات ر ایت نماید و تلگراااتی که به استاندار و س

 «تأیید می کندک جهانبانی شده این نظر را
 ه شدراجب به ح م انتظار خدمت می ده ارماندار شهرضا توضیح خواست     

 «کجواب دادند دستوری از  رف من در این قسمت داده نشده است
مت ها اوق در قساز گرگانی ارماندار پیشین بندر باس راجب به تلگراف     

ت ب به انتخابابندر باس س واالتی شد پاسخ داد که دستور مخصوصی راج
 شخو معنی به او داده نشده و او هم اقدامی ن رده استک

ها اوق اع کر در ماندار پیشین شهرضا راجب به تلگرافاز می ده ار -3     
بل از ق» قسمت شهرضا توضیحاتی خواسته شد ایشان چنین اظهار داشتند که: 

ن یشاای خدمت حرکت به شهرضا رقای سهیلی مرا احضار و باتفاق رقای شیروان
ش ا ی عی قرسیده ارمودند چون از قرار رقای شیروانی در محل محبوبیت دارند و

ت ها تا حدی که م دور اسکنند شما سعی کنید از نفو  رنها با ایشان مخاعفت می
دوق اسم از صن» و مخصوصا  ارمودند: جلوگیری و جدیت کنید ایشان وکیل شوند 

اشند باشته دادم اعبته اگر ایشان زمینه مناسب د و من جواب «شیروانی بیرون رید
ا رکنم که انتخاب شوندک پس از راتن به محل سران قش ا ی بنده من کمش می

واهد تش خرمالقات و گفتند اگر شیروانی از اینجا انتخاب شود سمیرم ی پارچه 
نی یرواشدک بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با ش

رد ندا عف است صارم اعدوعه نیز خوش بین نیست و شیروانی زمینه مناسبیمخا
هیلی سقای و اگر انتخابات رزاد باشد موا یت با کیان خواهد  بود در نتیجه ر

ندی چاز  دستور تلگراای صادر کردند که دستور همان است که شفاها  گفتم بعد
در ر صااز وزارت کشوکه به تهران رمده و مراجعت کردم ح م انتظار خدمت من 

 «شدک
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لی ای  راجب به موجبات انتظار خدمت رقای می ده بعدا  شرحی توس  رق     
 ن ازرسهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد 

 این قرار بود:
سناد البت  چون رقای می ده به بانو ی بده ار بود و از  رف اداره» ککک      

ار بشد وزارتخانه هم به می ده مراجعه و چند رت کشور وارد میاشار به وزا
چون   اردت کر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود به بانوی نامبرده بگ
مود نادر صمشاراعیه اقدامی ن رد و اداره لبت اسناد هم ح م توقیف ایشان را 

 «وزارت کشور مبادرت به صدور ح م انتظار خدمت ایشان نمودک
ی  لی کمیسیون دادگستری با توجه به محتویات پرونده و اظهارات رقا     

اریخ ته و سهیلی و رقایان گرگانی و می ده و مالحظه مینوت تلگراای بدون نمر
باس  که از  رف رقای  لی سهیلی راجب به رزادی انتخابات شهرضا و بندر 

له در داخسبت به مشده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندر  باس شده بود ن
ع یب رتی ایشان را قابل ت 14رتی از  12انتخابات بندر  باس رتی گراته 

شخیو و تقابل تع یب  129ندانسته و یش نفر هم رقای سهیلی را بر  بت ماده 
ات یش نفر هم ممتنب و سپس نسبت به مداخله رقای سهیلی در امر انتخاب

ی رقای رت 12ندگان به اکلریت نفر  ده رتی ده 15شهرضا اتخا  رتی شده از 
 وانسته یب د لی سهیلی را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم ایشان را قابل تع 

ظریه رد ندو نفر هم ممتنب بودند و بنابراین کمیسیون دادگستری در هر دو مو
ل ات قابتخابکمیسیون  رایض را تأیید و رقای  لی سهیلی را در امر دخاعت در ان

ر خبمه اینش گزارش رنرا ت دیم مجلس شورای ملی می نمایدک تع یب ندانست

 دکتر عبده -کمیسیون دادگستری

 ی سهیلیبر کمیسیون دادگستری راجب به تبر ه رقابدوا  این خ -نایب ر یس     
 شود بعد باید رتی بگیریمشود که اعال  خوانده شد ی ی ی ی م ر  میم ر  می

 د!! خواندند دعیل ندارد سومی را نخوانن آلن دوتایش راا -مهندس اریور    
  ابت ر ین نامه باید ی ی ی ی رتی گراته شودکم -نایب ر یس     
  ین نامه است چرا دو تا را خواندند؟! اگر م ابت ر -عن رانی     
سه تا  -کردیم اوعی بدکتر مصدقا ما تصور میرگزارش دومی  -نایب ر یس     

یبا  ت ر توجه شدیم چون خبر مال پارسال است مالاست( وقتی که ت کر دادند م
م ر سوچهارده پانزده ماه پیش است حاال اگر مجلس نظرش این است که رن خب

  نیمکبرا  هم خوانده شود و رنوقت یش داعه این ار ت لیفش معلوم شود این کار
ن وی کمیسی ید قربان این بر خالف ر ین نامه استک رتاجازه بفرما -تهرانچی     

 شود باید روی رن مواات و مخاعف حرف بزنند وبرای هر چیزی که م ر  می
گر ابعد رتی بگیرند چون این قسمت هم برا ت است هم تع یب بصحیح است( 

عی رات به دادگستری و محتاج به صحبت نبود وخبر برا ت نبود مست یما  می
راته ی گبعد رت چون برا ت است اعبته باید ابتدا در گزارش اوعی صحبت شود و

 شوده بعد دومیه بعد سومیه و این بر خالف نظامنامه استک 
 قای دکتر مصدقر -نایب ر یس     
این سه خبر است در قسمت ا الم جرم باید برود به دادگستری  -دکتر مصدق     

و اصال  م اکره ندارد در خبر سوم تف یش ن رده اند در یش ا الم جرم اساسا  
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اگر اجازه بفرما ید رن خبر سوم را هم بخوانند رنوقت رن دو ا الم  اندتبر ه کرده
 شود بصحیح است( رود و در ب یه صحبت میجرم به دادگستری می

م ر   ن نامه این بوده است که هر خبری  لیحدهساب ه و ر ی -نایب ر یس     
 ر ین فرخالشود و رتی گراته شوده رقا هم مواا ت بفرما ید همین ور باشد که ب

 نامه  ملی نشودک
کنم راجب به سومی یضم را ی مرتبه  رض میپس بنده  را -دکتر مصدق     

 هم  رض می کنمک
 آلن ی داعه بفرما یدکا -بعضی از نمایندگان     
 یا این دوتاش خوانده شده ی یش مانده استر -عن رانی     
 ون این ی ی راجب به مح ومیت استکچ -مهندس اریور     

 ه رای اینما ید رقای دکتر بنده بدوا  توضیح بدهم باجازه می ار -نایب ر یس     
ن که اآل اول رقایان کامال  قانب بشوید چون السفه دارد مم ن است که در سه خبر

خاعف وم مخوانده شد اشخاصی باشند که با این نظر مواات باشند و با گزارش س
ی ی رتی  م رتی بگیریم و باید ی یتوانیا نمیمخواهم  رض ب نم مجمو ا  می

 بگیریمک
 

 گزارش سوم کمیسیون دادگستری راجب به سهیلی 
 وانده وما ید که خود بنده این گزارش رسمی را خاجازه می ار -دکتر مصدق     

  رایضم را ب نم؟
 زارش راگاه مانعی ندارد بدکتر مصدق به شر   یل بفرما ید رق -نایب ر یس     

 قرا ت کرد(
 

 1324 گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی به تاریخ دوم اسفند ماه

قای  ب یه اتهاماتی که به ر 3/10/23مورخه  23تع یب گزارش شماره      
 سهیلی نخست وزیر اسبت نسبت داده شده  بارت است از:

اند رقای  لی سهیلی  با پول و وسا ل شهرداری م داری نسبت داده -1     
ن صاعح ساختمانی از قبیل رجر و رهش و غیره خریداری و مصرف ساختمام

 شخصی رسانده اندک
 ایای مصاعح ساختمان کا  بچوب و غیره  -ستگیرهد -م داری عوال -2     

 ایت ون روزارت امور خارجه در انبار رن وزارتخانه بوده رقای  لی سهیلی بد
 ریداری کرده اندکم ررات و کمتر از قیمت واقعی رن اجناس را خ

ف برخال یلی در انتخابات ر ربایجان ال مال نفو  و مداخالتیرقای  لی سه -3     
ا الم  اند این اتهامات بوسیله رقای سید مهدی ار  نماینده مجلسم ررات کرده

ابل و به کمیسیون  رایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضو ات م کور را ق
 تکت به کمیسیون دادگستری ارجاع شده استع یب ندانسته و م ابت م ررا

کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات اوق اع کر را مورد شور و      
مداقه قرار داده از کسانی که الزم بنظر رسیده تح ی ات بعمل رمده به دااتر 
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بهمن ماه  6وزارتخانه و ادارات مربو ه مراجعه رخرین جلسه رسیدگی در روز  
و منتهی به اخ  رتی شده اینش نظریه کمیسیون را به شر   یل خاتمه  24

 ا الم می دارد:
ون  بت نامه چ -اجب به خرید عوازم و مصاعح بنا ی با پول شهرداریر -اول     

ه ست کشهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دااتر به تح یت پیو
ل رقوم م ابت معمومراجعه رقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس م

ری و های شهردارنوقت از این نظر بوده است که اشیاء م کور از عحاظ ساختمان
سا ت ون ودربار و غیر ت ریبا  در انحصار شهرداری بوده و تهیه رن اجناس بد

 و مداخله شهرداری برای اشخاو مش ل و متعسر بوده استک رقای سهیلی
 حاسبهمتهیه وجوه رنرا پرداخته و اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری 

ت و ایشان ب لی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده اس
 ؤسسهماز این  ریت ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده ای از اموال رن 

 ضاء اریت بعمل نیامده است بنابراین این موضوع قابل تع یب کیفری نبوده اکل
را ا مبمی را متوجه رقای سهیلی ندانسته معظم عه رکمیسیون از این حی) جر

 تشخیو می دهندک
وزارت  د ابزاره در و چوبی و سایر اشیا ی که در انبار کا در قسمت خری -دوم     

شیاء اند که رن اهر چند رقای سهیلی اظهار داشته امور خارجه موجود بوده است:
وزارتخانه هم توضیح  داریاند و متصدی حسابرا به قیمت کارشناس خریده

ء مورد اند که اروش م ابت م ررات و با ر ایت قانون بوده و چون رن اشیاداده
ها نمت راحتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارا ی هم اجازه اروش داده و قی

دکتر(  مان است رقایپن  هزار تو -کمتر از پن  هزار لایر بوده بمهندس اریور
نتشار ابه   وزارتخانه ها و ادارات دوعتی احتیاجیبلیه  بت م ررات و معموال  

 هیلیسرگهی مزایده نداشته است بوسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به رقای 
ه ست کاواگ ار شده است خالصه رن ه مد ی هستند که در این مورد  ملی شده 

که  شده و در پرونده امر هم حاکی استدر موارد مشابه در ادارات دوعتی می
ون از قان 39ان به نو ی بوده است که  کر شدک عی ن چون  بت ماده جری

ی وقت محاسبات  مومی انصراف از اجرای مزایده در مورد اروش اجناس دوعتی
ال لی دنین چاست که دال ل موّجهی بر  دم عزوم مزایده موجود باشد در این مرد 

شد مان باتو ن  هزارموجود نبوده دیگر این ه باید تمام اشیاء موجوده کمتر از پ
 ن ت ویماند کمتر از پن  هزار تومادر این مورد گر چه رنچه رقای سهیلی خریده

اند دهشده وعی موجودی انبار از رن اشیاء منحصر به رنچه رقای سهیلی خری
ن است ها زا د بر پن  هزار تومانبوده م دار دیگری که نتیجه قیمت مجموع رن

ت  ررامتی از رن اشیاء تف یش و بدون اجرای مدر انبار بوده پس نباید قس
قای ررسید به اضااه قبل از ت ویم و تأدیه بهای اجناس به مزایده بفروش می

 ه جهاتبست سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده ا

خیو م کور اکلریت ا ضاء کمیسیون این  مل رقای  لی سهیلی را قابل تع یب تش
 دهندکمی

به موجب دو ا ره تلگراف که صحت و  در قسمت انتخابات ر ربایجان: -سوم     
ها محرز شده رقای  لی سهیلی صریحا  به مأمور انتخابات دستور اصاعت رن
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اند که اشخاو معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخو دیگری اشعار داده
اند باید ی که دستور دادهاند که انتخاب او م تضی نیست هر چند کسانداشته

اند و منظور حاصل نگشته است وعی اکلریت ا ضاء انتخاب شوند انتخاب نشده
قانون  280کمیسیون در این مورد  مل رقای  لی سهیلی را مشمول ماده 

 مجازات  مومی دانسته و ایشان را قابل تع یب کیفری تشخیو می دهندک
قای را ت ن دادگستری را دا ر بر براینش به شر  م کور اوق خبر کمیسیو     

دن ب بو لی سهیلی در قسمت خرید مصاعح بنا ی بوسیله شهرداری و قابل تع ی
 ایشان در قسمت خرید اشیاء موجود در وزارت امور خارجه و دخاعت در

ه سبت داددارد اضااه بر رنچه  کر شده به ایشان نانتخابات ر ربایجان ت دیم می
وضوع ماند وعی راجب به این بات اارس هم مداخالتی کردهشده است که در انتخا

 گشتهبا رن ه چند جلسه رسیدگی و م اکره شده هنوز منتهی به صدور رتی ن
 استک

 ینبو –مخبر کمیسیون دادگستری  

 
م هشد گزارش کمیسیون دادگستری بود و این  رنچه خوانده -دکتر مصدق     

  رایض خود بنده است:
ی و ی ملدوره چند ا الم جرم رقای ار  نماینده مجلس شورا در اول این     

از  دوتای اند که ا  بعضی از رقایان مدیران جراید ملی بر  لیه رقای سهیلی داده
ع ها را کمیسیون دادگستری اعلیه مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجارن

 کتردن: کرده و این ار هم به همت بعضی از ا ضاء کمیسیون از قبیل رقایا
  ماد تربتی -مری ا -ریعت زادهش -بوین -زنگنه

حا قی صورت گراته استک رقایان  امام جمعه و -سل انی -هاب اردوسیش -
 این ه وبا نامبرده مصمم شدند که حیلیات از دست راته کمیسیون را ا اده دهند

 اند وظیفه من این است از رنها رتی به برا ت رقای سهیلی دادهبعضی از رن
نجام ارای بها ی که ا الم جرا م را داده و ا ضای کمیسیون دادگستری اعلی که 

 وظیفه حاضر شده اند تش ر نمایمک
اشند بوجه امیدوارم که رقایان ا ضاء کمیسیون های  رایض و دادگستری مت     

در  ماندکه اگر تا رخر دوره در کمیسیون های مزبور ا الم جرمی بالت لیف ب
 واهند بود که کمش به مجرمین کرده اندکح م اشخاصی خ

روز  15ز قانون محاکمه وزراء هیچ ا الم جرمی نباید بیش ا 3 بت ماده      
ری بیش از یش ماه در کمیسیون دادگست 4در کمیسیون  رایض و  بت ماده 
 از مدت جانب راجب به رقای محمود بدر بیشبالت لیف بماند و دو ا الم جرم این

یزم ن  زیسیون های مزبور مانده و امیدوارم که رقایان هم اراقانونی در کم
 کها در مجلس گله نمایمراضی نشوند که در رخرین روز این دوره من از رن

الم راپُرت کمیسیون  رایض مربو  به ا »رقای مهندس اریور می نویسند: 
م  ایز مجرمی که بر  لیه رقای بدر شده است اکنون مدت مدیدی است که روی م

وده و شجاع ریاست و با این ه ا   باید خوانده شود و به کمیسیون دادگستری ار
 !!«رتی هم الزم ندارده همین ور مانده است 
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ه دخاعت براجب دانم رونوشت چند تلگراای که از رقای سهیلی اکنون الزم می     

ه ه بداند کعصادر شده و به دست من رمده است قرا ت کنم تا جام 14در انتخابات دوره 
ست اا تنا و تا چه درجه متجاهر این مرد چ در به م ررات قانونی و ح وق ملی بی

 این ه تلگرااات:
 رقای  ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور!

اشد و باید در صورت ب« حتما  »ب وری ه در روز قبل تلگراف کردم گنجه ای 
 یلی نخست وزیرسه  1969 -باید ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد

*** 
مد ررقای گنجه ای در صورت هستند م اکراتی هم بعمل   1969نخست وزیری 

  12/11/22 ضدی   68 -در گزارش بعدی به  رض خواهد رسید

 
 رقای  ضدی مأمور انتخابات!

صر نکتر ب وری ه ا الع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر م تضی نیست د
ارد ددارد وسا لی برای انتخابات خود در رنجا میمدیر کل وزارت کشور اظهار 

 تیجهندر صورت داشتن زمینه انتخابات رنجا را شروع و خاتمه دهید و اال 
 سهیلی نخست وزیر 1749تلگراف نما ید 

 
 رقای  ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور!

کامال   القمندم اعبته میل دارم رقای مم انی هم  51اینجانب به گنجه ای     
دانید  ملی ارما ید که قضیه حل شود و به انتخاب شود این قضیه را هر  ور می
ها مواا ت شده است ی بار دیگر تلگراف اوریت صورت اسامی را که با رن

 نخست وزیر سهیلی 1954نما ید که سوء تفاهمی ر  ندهد 
 رقای سهیلی بوسیله رادیو ن  ی خ اب به ملت 14قبل از انتخابات دوره      

ایران نموده و و ده دادند که انتخابات دوره مزبور کامال  رزاد است و هیچ س 
رساند که ایشان چه اندازه ها مینباید در انتخابات دخاعت کند این تلگراف

گو هستند و و ده ای را که به ملت ایران داده چه خوب  ملی کرده اند و راست
در » قانون محاکمه وزراء:  5دانم  رض کنم که بر  بت ماده باز الزم می

صورتی ه خبر کمیسیون  دعیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در 
مجلس  لنی قرا ت و بدون ماده و مباحله دوسیه امر به وزارت  دعیه ارسال 

بنابراین دو ا الم جرم « شود که قضیه را اورا  به دیوان تمیز ارجاع نمایندکمی
ه یراق در و پنجره وزارت خارجه بخ اب به رقای رقای سهیلی که ی ی راجب ب

همایونجاه معاون وزارت امور خارجه( رقا پس حاال شما چ ور در و پنجره 
اند بخنده نمایندگان( رقای مهندس بندید دستگیره هایش را که بردههایتان را می

رقای تدین هنوز در دانشگاه مش ول تدریس و تربیت »اریور می نویسد که: 
رقای مهندس اریور بله باید خود این جوانان سر درس حاضر « ن استکجوانا

                                                
اشمل است که آنوقت رئیس بنگاه مستقل آبیاری بود و فعالً در مقصود آقای گنجه ای برادر مدیر باب - 51

 نماینده است. 15مجلس 
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نشوند جامعه باید خودش از خودش دااع ب ندک این جوانان نباید بروند رنجا 
 درس بخوانند بصحیح است(ک

 قا در شورای  اعی ارهنگ هم  ضو است!!ر -عن رانی     
ا این خا ن تاریخیه رنج ین خا نها -نجا هم همین ور بعن رانیر -دکتر مصدق     

 یوانهم  ضو است( و دیگری راجب به انتخابات ر ربایجان استک باید در د
م قانون استخدا 41کشور رسیدگی و قضاوت شود نظر به این ه  بت ماده 

 ود ازهر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به  دعیه جلب ش»کشوریه 
 ی ه قضاو روی« از ش ل خود منفصل موقب اقامه د وی در مح مه بر او موقتا  

 شود و چونما این است که از موقب صدور اد انامه مستخدم مزبور معلت می
 یشانخبر کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی در ح م اد ا نامه است تا ا

که  توانند مصدر کار شوندک چون شهرت دارددر دیوان کشور تبر ه نشوند نمی
 ریم کهنتظار نداند به رقای سهیلی کار رجوع کنند ما اخواهرقای نخست وزیر می

عه رقای نخست وزیر به احساسات مردم اهمیت ندهند و از کسی که در جام
ان ایر ایرانی رسوا و مفتضح است حمایت و او را نامزد کار کنند و به ملت
کنم و توهین نمایندک من رنچه صال  ممل ت و خیر ایشان است  رض می

زیر ورقای وزیر دارا ی گزارش امروز مجلس را به رقای نخست خواهانم که 
 بدهندک
ری دگستو اما راجب به ا الم جرا می که کمیسیون های سابت و اعلی دا     
 یب ندانسته نظریات من این است: ها را قابل تع رن

 عالم جرم راجع به مصالح شهرداریا -1
ری عح و وسا   ن لیه شهردای از مصااستفاده رقای سهیل راجب به سوء     

 ت میتهران رونوشت دو نامه ایشان را که اصل در پرونده موجود است قرا 
 کنم:

 نامه اول:

 داره اموال شهرداریا –خدمت آقای آشتیانی رئیس 
وب برای پوشش احتیاج دارم استاد احمد را ارستادم چچون م داری  -1     

یرا زنند د او رنجا برود که سوا کغدغن ارما ید در هر جا باید تهیه شود خو
 ارستید ک  و بی مصرف است رنچه اعال  احتیاج هست گویاچوب ها ی که می

 هاک دد از همان 33چهار متری  6پن  متری و  10بیست اینچی که 
ب ور  24متر و یش تیررهن نمره   5.70ب ول  20مره نهشت تیررهن  -2     

 یدک ارموده رنرا شاید امروز بفرست متر احتیاج اوری دارم دستور  5.30
ن گچ ر الزم است غدغن ارما ید امروز حمل کنند از ارستادقدری باز رج -3     

  8/5/20هیلی س –هم مضای ه نفرما ید موجب تش ر است 
 نامه دوم:

 رقای رشتیانی ر یس اموال  شهرداری تهران
تجار را خدمت ارستادم ب وری ه دیروز با تلفن م اکره شد استاد ارج هللا      

که چوب ها را برای نجاری درب ارا ه ارما ید تعدادی که احتیاج دارد و تصور 
 دد است جدا کرده غدغن ارما ید از امروز  240بار یا   120رود بیش از می

مرتبا  گچ برساند از عوعه های رب هم خبری ندارم باالخره رسیده است یا نهک به 
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شوم که هم احتیاج دارم متش ر می 14یا  12ه شماره متر ب  1.80دو تیررهن 
  27/5/20سهیلی  –ع فا  دستور کارهای باال را صادر ارما ید 

شیاء ا» نویسد: من با نظر کمیسیون اعلی دادگستری که در گزارش خود می     
ی های شهرداری و دربار و غیره در انحصار شهردارم کور از عحاظ ساختمان

ش ل ن اجناس بدون وسا ت و مداخله شهرداری برای اشخاو مبوده و تهیه ر
هیه ری تو متعسر بوده است رقای سهیلی اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهردا

سید رو وجوه رن را پرداخته و محاسبه ایشان ب لی تصفیه شده استک قبوض 
مخاعفم زیرا هر کسی در این شهر « بهای اجناس پیوست پرونده است

ین ن ه در شهر ابا کمال سهوعت برای خود مصاعح تهیه کند کما ایتوانست می
 همه بنا شده و کسی متوسل به شهرداری نشده استک 

 ه خریدا این ب» رقای رشتیانی در نامه خود ضب  پرونده این ور می نویسد:      
داشت نکس مست یما  مانعی  و اروش مصاعح ساختمانی رزاد و تهیه رن برای هیچ

 ی یله یبرقای سهیلی( بنده را وزارت کشور احضار و امر ارمودند بوسایشان 
ن امیوکاز کارپردازان شهرداری برای ایشان مصاعح ساختمانی خریداری و با 

 تادههای شهرداری به منزل ییالقی ایشان ب م ابل استخر باغ اردوس( ارس
ا  ضورد حشودک بنده هم مراتب را به رقای اروزان که رن موقب شهردار بودن

به ی ی  گزارش داده ارمودند ایشان وزیر کشور هستند  امر مااوق م اع استک
 عی بهایوخواهند تهیه نمایند از کارپردازها دستور دادند برای ایشان هر چه می

ی از ه ی رن و کرایه کامیون را هم حساب و از ایشان دریاات کنند بنده هم ب
جناب  سب امرحبر » شت کتبا  ابالغ نمودم: کارپردازها که گویا کاتوزیان نام دا

ز دو عد اب« رقای وزیر کشور برای ایشان مصاعح ساختمانی تهیه و حمل نما یدک
تب را شودک ناگزیر مراسه روز م اعبه بهای مصاعح شد ارمودند بعدا  حساب می

دهندک باعح به رقای شهردار ت کر که با ایشان گفتگو و ترتیبی برای پرداخت مص
انید دمی»  و تعجب ارمودند:د از م اعبه جواب رقای اروزان با حاعت  صبانی بع

به حساب » گوید: گوید  رض کردم خیرک ارمودند میکشور چه می وزیر
انون قبنده جواب دادم چگونه مم ن است این  مل خالف « شهرداری بگ اریدک

 ر همهمین وو اسباب زحمت است  ایشان هم اظهار نمودند من متوجه هستم و 
ن ممن وزیر کشور هستم و مس وعیت با » گوید: به وزیر کشور ت کر دادم می

ساب همان ور که برای ا لیحضرت همایونی بشاه سابت( مصاعح تهیه و به حاست 

 ده برای این ه اگر روزیبن نمائید شود برای من هم اقدامشهرداری گ اشته می
 م بهم مدرک و گواهی داشته باشم تضی باشد بتوانم موضوع را اظهار نمای

 شخاواوزارت کشور راته مراتب را به جناب رقای وارسته معاون وقت که از 
وارسته یش  -اداکارصحیح است( ب -با ایمان و صاعح هستند بحیدر لی امامی

 ردم نادرستی است(  رض و ایشان خیلی متأسف و  صبانی شدندک
نیامده بود ایشان از پرداخت  تا موقعی که قضایای سوم شهریور پیش     

مصاعح ساختمانی که کارپردازی شهرداری برای ایشان خریداری نموده بودند و 
همچنین قیمت رهن رالتی که از انبار شهرداری برده بودند ب لی خودداری و هر 
قدر بنده و رقای اروزان به ایشان مراجعه و ت کر دادیم نتیجه حاصل نشد به 

م شهریور همان روز بنده بدون مواا ت شهرداری و محض وقوع قضایای سو
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وزارت کشور اورا  به وزارت دارا ی برگشتم ککک دیگر ا الع ندارم که بهای رنچه 
را که کارپرداز شهرداری برای ایشان خریداری نموده بود همچنین بهای رهن 

رنچه  رالت خود شهرداری را که باید به نر  رسمی بازار بپردازند پرداختند یا نه
مسلم است بر ارض این ه بهای مصاعح را بر الر ت ییر رژیم باالجبار بعد از چند 
ماه با اصرار و اشار بنده و رقای اروزان پرداخت ارموده باشند از کامیون های 
شهرداری که به امر ایشان هزارها رجر و خروارها رهش و گچ و اعوار و رهن 

ر جزء  صورتحساب ها بنده به ایشان رالت و سیمان و غیره حمل نموده و م ر
مراسله چون خیلی مفصل است بنده از « ت دیم نمودم نپرداخته اند ککک اعی رخر

کند وزیر های رقای سهیلی دالعت میکنم صدور نامه کر باقیش صرف نظر می
  234استفاده کند و  مل او مشمول ماده  کشور خواسته از قدرت خود سوء

هر کس بوسیله تهدید و اجبار وجه »گوید: است که می قانون مجازات  مومی
ن د یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال مح وم 
خواهد شد و جزای شروع به این  لم حبس تأدیبی از یش ماه تا شش ماه 

باشد که از این قرار است: قانون مزبور می 157و نیز مشمول ماده « است
ستخدمین و مأمورین دوعتی که باعمباشره یا به توس  وسا   در هر یش از م»

معامالت و مزایده ها و مناقصه ها و تخصیصات و امتیازها دوعتی که در تحت 
مدیری یا نظارت او بعمل رمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از 

خت وجوهی  رف دوعت بر  هده دوعت چیزی بخرد یا بسازد و یا در موقب پردا
که بر حسب وظیفه به  هده او بوده یا تفریت حسابی که باید بعمل رورد برای 
خود نفعی منظور دارد  الوه بر انفصال از خدمت دوعت مح وم تأدیه ضعف 

 « انتفا ی که منظور داشته است خواهد شد
 اجب به ا الم جرا م انتخابات بندر  باس و شهرضار -2

شده  را ت بده مخبر کمیسیون سابت دادگستری که ق  بت گزارش رقای دکتر     
 مدارک جرم انتخابات بندر باس از این قرار است:

 باس گراای بدون تاریخ و شماره به ارمانداری بندرپیش نویس تل -اعف(     
جا می ات رندکتر مصبا  زاده را اراموش ننما ید دستور انتخاب»دایر به این ه 

 « رسد
 1559»ندر باس به نخست وزیر به مفاد این ه ماندار بتلگراف ار -ب(     

 و رقای سهیلی به  ریت  یل دااع نموده است:« ا ا ت می شود
دکتر مصبا  زاده را اراموش »درباره تلگراف به ارماندار بندر باس که »     

تواند چون ر یس دوعت از نظر مصاعح کشور می -توضیح دادند: اوال  « نفرما ید
ینه اشخاو در انتخابات تح ی ات نماید و لانیا  چون دکتر مصبا  راجب به زم

کرد که من در بندر باس زمینه دارم و چنانچه در رنجا زاده در اینجا اظهار می
اقداماتی بر  لیه  نشود انتخاب خواهم شد به ارماندار بندر باس که  ازم محل 

مصبا  زاده زمینه دارد یا  بود گفته شد که در رنجا م اععه نموده ببیند رقای دکتر
خیر و ا الع دهد چون جوابی از ارماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر 
مصبا  زاده یعنی موضوع داشتن و یا نداشتن زمینه ایشان را اراموش ن نند و 

بصحیح است( پس معلوم می شود وقتی که « بعد هم جوابی به من داده نشد
ی داشتن زمینه یا غیر زمینه بخنده نمایندگان( یعن« دکتر مصبا  زاده» گفتید 
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معلوم نیست چرا کمیسیون س وال ن رد از داشتن یا نداشتن زمینه رقای سهیلی 
کردند انده در صورت نداشتن زمینه  بت قانون چه کار میچه م صودی داشته

که اگر رقای مصبا  زاده زمینه داشتند به احترام قانون از مداخله در کار 
 بات خودداری می نمودندکانتخا
 ا بدینرگزارش رقای دکتر  بده مدارک جرم « شهرضا»راجب به انتخابات      

  ریت شر  می دهد:
ده انتخابات شروع نش»ندار شهرضا به نخست وزیر: تلگراف ارما -اعف(     

واهد خجرا ابود که کاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال  
 «شدک
نی شیروا»به مفاد این هه »ندار شهرضا به نخست وزیر: تلگراف ارما -ب(     

ه بیان بواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر ک
خواهد   رف بمانم موا یت با کیانهمین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی

 «بود و اگر دشمن داخلی انتخاب بشود بهتر استک
نظر همان است که »وزیر به ارماندار: به مفاد این ه  تلگراف نخست -ج     

ند چبات حضورا  م اکره شد اهتمام نمایید همان ور  مل شود مم ن است انتخا
 «روز به تعویت ااتدک

نجمن اتش یل »ندار شهرضا به نخست وزیر دایر بر این ه تلگراف ارما -د     
 و چون  اشتهقش ا ی شیروانی را در اقلیت گبه تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه و 

 عنجان از حی) سیاست محل تحت نظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه خالف
 «انتظاری پیش رمد نماید ادوی را م صر ندانیدک

شما منتظر خدمت می »تلگراف وزیر کشور به ارماندار دایر بر این ه  -هـ      
در قسمت تلگراف » موده است: و رقای سهیلی هم بدین  ریت دااع ن« شوید

نظر همان است که حضورا  م اکره »رقای  لی سهیلی به ارماندار شهرضا که 
رقای سهیلی توضیح دادند چون « شد مم ن است انتخابات چند روز تأخیر ااتد

استاندار تلگراف نموده بود که مم ن است در شهرضا خونریزی شود این 
نزاع بوده و م اکرات شفاهی مربو  به دستور برای جلوگیری از اغتشاش و 

رقای شیروانی بوده است که ایشان اظهار می داشتند در شهرضا رراء  بیعی 
دارند و اگر بی رای کامل را ر ایت نمایند ایشان انتخابات خواهند شد دستور 
شفاهی به ارماندار همین قسمت بود که بی  رای کامل را در امر انتخابات 

گراااتی که به استاندار و سرعشگر جهانبانی شده این نظر را ر ایت نماید و تل
تأیید می کندک راجب به ح م انتظار خدمت می ده توضیح خواسته شد جواب دادند 
دستوری از  رف من در این قسمت داده نشده است از می ده ارماندار پیشین 

 ز  حرکت بهقبل ا»شهرضا توضیحاتی خواسته شد چنین اظهار داشتند که 
احضار و به اتفاق رقای شیروانی خدمت ایشان رسیده  شهرضا رقای سهیلی مرا

ارمودند چون از قرار رقای شیروانی در محل محبوبیت دارند وعی قش ا ی ها با 
ایشان مخاعفت می کنند شما سعی کنید از نفو  رن ها تا حدی که م دور است 

ارمودند از صندوق  جلوگیری و جدیت کنید که ایشان وکیل شوند و مخصوصا  
اسم شیروانی بیرون رید و من جواب دادم اعبته اگر ایشان زمینه مناسب داشته 
باشند من کمش می کنم که انتخاب شوند پس از راتن به محل سران قش ا ی بنده 
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را مالقات و گفتند اگر شیروانی از این جا انتخاب شود سمیرم ی پارچه رتش 
ت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با خواهد شد بنابراین بنده مبادر

شیروانی مخاعف است صارم اعدوعه نیز خوشبین نیست و شیروانی زمینه 
مناسبی ندارد و اگر انتخابات رزاد باشد موا یت با کیان خواهد بودک در اینجا دو 
کاندید بوده ی ی شیروانی بوده ی ی هم رقای کیانک در نتیجه رقای سهیلی دستور 

صادر کردند که دستور همان است که شفاها  گفتم بعد از چندی که به تلگراای 
تهران رمده و مراجعت کردم ح م انتظار خدمت من از  وزارت کشور صادر شدک 

» 
لی ای  راجب به موجبات انتظار خدمت رقای می ده بعدا  شرحی توس  رق     

 ن ازمفاد رسهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که 
 این قرار بود:

ه بشار چون رقای می ده به بانو ی بده ار بود و از  رف لبت اسناد ا     
اده د کر توزارت کشور وارد می شد وزارتخانه هم به می ده مراجعه و چند بار 
عیه شارامشد که قراری برای پرداخت دین خود با بانوی نامبرده بگ ارد  چون 

رت وزا ت اسناد هم ح م توقیف ایشان را صادر نموداقدامی ن رد و اداره لب
 تظارکشور مبادرت به صدور ح م انتظار خدمت ایشان نمودک اگر موجبات ان

نهم مز رخدمت ش ایت  لب ار بود چرا رقای سهیلی می ده را بوسیله تلگراف ر
ه بای که لگراموقب انتخابات تهدید کرده است و این ه رقای سهیلی اظهار نموده ت

 اقب میف وستاندار و سرعشگر جهانبانی شده بی رای دوعت را تأیید می کند خالا
انی هانبباشدک اگر از انتخاب رقای  شیروانی منصرف شده بود رقای سرعشگر ج

 تلگراای به  مضمون  یل نمی کردک
زه جناب آقای سهیلی نخست وزیر دو کاندید شهرضا از لحاظ سیاست مناسب نیستند اجا

ع ه نفبعزاز نیک پی انتخاب شود به قشقائی ها دستور داده شد آراء خود را بفرمائید ا

 «سرلشگر جهانبانی 1322اول آذر   9599نیک پی بیشتر نمایند 
دام ی اقو از رقای سهیلی اجازه نمی خواست که راجب به انتخاب ا زاز نیش پ

ی باننکندک چون سهیلی می گوید که من گفتم به ارماندار و به سرعشگر جها
 عشگرتلگراف کردم که انتخابات رزاد است اگر همچو تلگراای کرده بود سر

شد  ب میتلگراف نمی کرد که من ا زاز نیش پی را انتخاب می کنم خودش انتخا
 یا هر کس دیگرک

ود خچون رقای  بده مخبر کمیسیون سابت دادگستری دعیلی در گزارش      
خر ره در و به این قنا ت کرده اند کراجب به برا ت رقای سهیلی  کر ننموده 

رتی  14رتی از  12در انتخابات بندر باس رتی گراته شد »گزارش بنویسند: 
 129اده مایشان را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم رقای سهیلی را بر  بت 

 هیلیسقابل تع یب تشخیو و یش نفر هم ممتنب و سپس نسبت به مداخله رقای 
به اکلریت  نفر  ده رتی دهندگان 15رضا اتخا  رتی شده از در امر انتخابات شه

ع یب تابل رتی رقای سهیلی را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم ایشان را ق12
قای رجانب باعبته رتی مخفی بوده است( این« دانسته و دو نفر هم ممتنب بودند

امر  را درو چنانچه مجلس شورای ملی  ملیات ایشان سهیلی را مبرا نمی دانم 
  انتخابات مخاعف
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ه ملت ایندقانون تشخیو ندهد در ادوار بعد کسی در این مجلس وارد نخواهد شد که نم

 ت پسبصحیح است( اگر این تلگراف دخاعت در امر انتخابات نیس ایران باشد
د ندارن اباتمعلوم می شود که انتخابات در این ممل ت نباید بشود مردم حت انتخ

ز را ی رمنمی خواست در انتخابات دخاعت ب ند این تلگراف ها اگر رقای سهیلی
دانه رزا برای چه کرد یش ر یس دوعتی که بخواهد انتخابات رزاد باشد و مردم

 ه میوکالی خودشان را انتخاب ب نند برای چه تلگراف رمز می کند برای چ
با  ند مگوید مصبا  زاده را اراموش ن نید شیروانی را از صندوق در بیاوری

 ت دراالن کس مواا م من با او مخاعفم اینها تمام چیزها ی است که دخاع
ه جهت دی بانتخابات است رقایان ما می رویم وعی ا ری برای دوره پانزدهم ب ن
ه کباشید ند نماین ه اگر شما این ها را دخاعت در انتخابات ندانستید رنوقت گله 

جلس ماشد در هم از رن ها ا الع نداشته بدوره پانزدهم نمایندگانی که ملت روحش در 

ت قانون مجازا 83بصحیح است( نظر من این است که  بت ماده  وارد شوند
لب سهر وزیری که بر خالف قانون رزادی شخصی یا ااراد ملت را » مومی: 

ز ماید اوم نکند یا ااراد ملت را از ح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محر
« دسال از  ح وق اجتما ی محروم خواهد ش 10تا  5از ش ل خود منفصل و 

 نندگاناب کبنابراین کوچ ترین مداخله وزراء در انتخابات سبب می شود که انتخ
ش ا گوو انتخاب شوندگان برقای بیات گوش بدهید شما وزیر هستید این ها ر

ن قانو گان( هر دو از ح ی کهخنده نمایند -بدهید که بعد این کارها را ن نید
از  ومیتاساسی به رن ها داده است محروم شوند و مجازات ماده مزبور که محر

یفری کقانون مجازات  مومی  8ح وق اجتما ی است م ابت بند هشتم از ماده 
می قانون مجازات  مو 20است که برای جنایت تعیین شده و بر  بت ماده 

 ورای ملیبنابراین مجلس ش«ک شروع به جنایت م ل ا  مستحت کیفر است»
ری هرداشم لف است که ا الم جرم راجب به مصاعح و استفاده از وسا   ن لیه 
شور ان کو ا الم جرم راجب به انتخابات بندر باس و شهرضا هر دو را به دیو
فر از ند نچارجاع کند که دیوان مزبور رسیدگی و قضاوت نمایند ا الم جرمی هم 

ر دن را سهیلی داده و  ملیات ایشارقایان مدیران جرا د ملی بر  لیه رقای 
ه قیام بر  لی -3فسیر قانون ح ومت نظامی ت -2توقیف جرا د - 1خصوو: 

ند ده اح ومت ملی مخاعف قانون تشخیو داده و تع یب ایشان را درخواست نمو
ارد رن ها را و 1323بهمن ماه  3که کمیسیون دادگستری سابت  بت گزارش 

س چند روز بیشتر باقی نیست و وقت مجل ندانسته است چون به رخر دوره
 دگانمضیت است من از اظهار نظر خودداری می کنم و به رقایان امضاء کنن

 ند صور نقا مینان می دهم که اگر دیوان کشور در انجام وظیفه محترم ا الم جرم 
 سیدراهد رقای سهیلی م ابت رمال خبر خواهان ممل ت و و ن پرستان به کیفر خود خو

  نندک ور باست( بنابراین رقایان هر نظارتی که دارند در کار دیوان کش بصحیح
ضاع ه اودر اینجا برای ت کر به رقای وزیر دادگستری یادرور می شوم ک     

د واهندادگستری ما در این ایام  وری شده است که قضات صحیح اععمل نمی خ
ضا ی  مه قباالترین محوقتی که دیوان کشور یعنی در رنجا  کار کنند بصحیح است( 

ظیفه وجام به ت لیف خود  مل ن ند از محاکم دیگر چ ور می توان انتظار داشت که ان
 کنند ؟!
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را در  که مجلس شورای ملی ا الم جرم رقای تدین 1323تیر ماه  22از      
 ی بهخصوو دخاعت در انتخابات بلوچستان و بندر باس توس  وزارت دادگستر

م در هیگری نموده دیوان مزبور به بهانه این ه ا الم جرم ددیوان کشور ارجاع 
هم  انویمجلس راجب به رقای تدین هست از رسیدگی خودداری نمود ا الم جرم ل

و تا هر د به دیوان کشور ارجاع شد و جب به معامله غالت ر ربایجان استکه را
 کنون بالت لیف مانده استک

 ر یشب کردن دو یا چند پرونده ددر صورتی که وحدت محاکمه یعنی جم     
رم جمحاکمه در دو صورت متصور است ی ی این ه چند نفر با هم مرت ب یش 

ی ی  ت بهشوند دیگر این ه بین دو پرونده ارتبا  باشد یعنی اگر دادگاه نسب
بات تصمیمی اتخا  نمود در دیگری مؤلر باشدک معلوم نیست که بین انتخا

وان ه دیکمله غالت ر ربایجان چه ارتبا ی بوده بلوچستان و بندر باس با معا
ر فه تأخیقانون مجازات  مومی را ر ایت ن ند و در انجام وظی 150کشور ماده 

 نماید؟!
ال ز رجچندی است بواس ه تصادف یا پاره ای نظریات وزراء دادگستری ا     

غیر متخصو انتخاب می شوند چون رقای وزیر دادگستری شخو منصفی 
ات صالحیدوارم برای خود هم اران شایسته ای انتخاب کنند که به اهستند ام

 دادگستری موات شوند بانشاءهللا(

 باالخره پرونده سهیلی به دیوان کشور ارجاع شد
اچار هران نول تدر این جلسه باز کار رقای سهیلی به جا ی نرسید و نماینده ا     

  یب کندک مجددا  موضوع را تع 24شد که در جلسه نهم اسفند 
خره باال ودر این روز  ده ای از نمایندگان مخاعف و مواات صحبت کردند      

یر به ی نظنتیجه این شد که پرونده رقای سهیلی بعد از قریب دو سال مبارزه ب
 یخی ازتار دیوان کشور ارجاع شودک اینش ما بیانات نمایندگان را در این جلسه

 1107صفحه  1324ه دوازدهم اسفند مورخ 307مجله م اکرات مجلس شماره 
  ینا  ن ل می نما یم: 1111تا 
   

 صدق اخ ار نظامنامه دارید؟ بفرما یدک رقای دکتر م -نایب ر یس     
تی داده شد که گزارش کمیسیون دادگستری جلسه قبل ر  -دکتر مصدق     

 حاال م ر  شود و م ر  هم شدک رن روز بواس ه ناتمامی رن رتی نگراتید و
نمی  د منباید تمام شود رنرا تمام ن رده اید و وارد یش موضوع دیگر شده ای

هر  د کهدانم کار رقای سهیلی چه با ) شده است و چه اشخاصی در اینجا هستن
ا د رقوقتی می خواهد م ر  شود از دستور خارج شده است!! باید رتی بگیری

ر ار دیگار کووم ب نید بعد جزو دستور بودن رن راپُرت را بخوانید ت لیف را معل
 بشویمک

 نده هم اخ ار داشتمکب -مهندس اریور     
 قای دکتر معظمیر -نایب ر یس     
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ی فاهم نشود ما نظر نداشتیم که موضوع رقااینجا سوء ت -دکتر معظمی    
 سهیلی از دستور خارج بشودک

 ک ما نظر ندارید وعی قهرا  از دستور خارج می شودش –دکتر مصدق    
این  ر  با قید دو اوریت است وقتی این دو اوریت تصویب  -دکتر معظمی    

شد رنوقت خود مجلس معین می کند که اتهام نسبت به رقای سهیلی م دم م ر  
  52بشود یا این  ر 

ی خیر از  مر مجلس نه روز دیگر بیشتر باقی نیست از این جهت این یش کار
 ک است که بنده اصرار داشتم تمام شود

 نده مخاعفم رتی بگیرید م ر  شودکب -دکتر مصدق   
 ین بشودم این است برای این ه  نظر رقایان هم تأمابنده   یده  -نایب ر یس   

به  امروز به یش اوریت این الیحه رتی بگیریم یش رتی بدهید که این را
 یحهالکمیسیون بفرستیم و یش شوری بشود بعد وارد دستور شویمک دستور هم 

یدک رما ربو  به رقای سهیلی است این راه حلی است حضرتعاعی هم مواا ت بفم
یش  ( بله بهبه یش اوریت -رتی می گیریم به اوریت این  ر  پیشنهادی بروحی
اعفم( من مخ م اکره نشده -اوریت رقایانی که مواا ند قیام ارمایند بعن رانی

 تصویب شد به کمیسیون ارجاع می شودک 
ت که دارم این چه جور رتی اوریت اس ین چ ور رتیی بود اخ ارا -عن رانی   

 نگ اشتید حرف بزنیم!! 
 خ ار نظامنامه ای دارمکا -ن ابت    
 قا این چه جور به اوریت رتی گراتن است؟راخ ار دارم  -عن رانی     
و دی یش رتی گراتیم برای یش اوریت الیحهک رقای عن ران -نایب ر یس     

یش  یت را رتی گراتیم و به کمیسیون می رود اشخاصی که بااوریت یش اور
د ادیشما ارصت ند -اوریتش مخاعف بودند می توانستند حرف بزنند بعن رانی

م حرف بزنیم( خواستم در مجلس یش کاری انجام شده باشدک خواهش می کن
بنده  -یجنابعاعی  صبانی نشوید ح ی که از رقایان تضییب نشده است بعن ران

ی وقت ف بودم و اوریت را خ رناک می دانم( خ رناک نیست در جلسه بعدمخاع
من با یش  -که م ر  می شود هر کسی هر صحبتی دارد می کند بعن رانی

 اوریت و دو اوریت مخاعفم(
 نده رقا اخ ار داشتمکب -مهندس اریور     
 بفرما یدک -نایب ر یس     
      

 گستریب یه م اکره در گزارشات کمیسیون داد
 راجب به اتهامات رقای سهیلی و اخ  رتی نسبت به دو گزارش 

بنده  رض کنم اخ ار را موقعی کردم که جریان رن ور پیش  -مهندس اریور     
رمد که یش الیحه دیگری در ضمن این گزارشات رمدک اعبته بنده م صودم این 

مان ور که نبود که مخاعفت ب نم خود من از امضاء کنندگان رن  ر  بودم ه
جناب رقای دکتر ارمودند خواست  رض کنم حاال دیر نشده است چون  رز  مل 

                                                
 طرح ساختمان پنجهزار خانه توسط بانک رهنی  - 52



365 

 

مجلس برای اخ  نتیجه بسیار مؤلر است تصدیت می ارما ید اگر در ضمن یش 
قضیه پیمانی ها را  -الیحه یش الیحه دیگر داده شود و قس  لیه ا بجمال امامی

قضیه پیمانی ها در بین بود و  همین  ور بهم زدید( به هیچ نتیجه نمی رسیمک
یش وضب دیگری شد و رن رتی گراته شد و این گزارشات م ر  شد و امروز 
در وس  کار یش الیحه دیگری هم رمدک اآلن هم سه راپُرت کمیسیون دادگستری 
م ر  استک در این سه راپُرت دوتایش کال  تبر ه کرده است رقای سهیلی را و 

کرده است و قسمتی مح وم کرده استک اگر  در ی ی دیگرش قسمتی تبر ه
بخواهیم به نتیجه برسیم باید م اعب را تف یش کنیم بصحیح است( رن قسمتی را 
که مح وم کرده است مجلس اساسا  م اکره ای راجب به رن نباید ب ند ا   کاای 

تمام می کند این یش  رجوع شود به دیوان کشور این را  است که خوانده شود و
در قسمتی که دال بر تبر ه است و باید م اکره بشود ا م از این ه در م لبک 

راپُرت یش باشد یا دو باشد یا قسمتی از راپُرت سه همان ور که مجمو ا  م اکره 
شد ی ی هم هست و م اعب بهم پیوستگی دارد بایستی در همه رن صحبت بشودک 

کنیم وعی اگر  اگر بخواهید قضیه را سمبل کنید راهش این است که مخلو 
بخواهید به نتیجه برسید و تمام شود راهش این است که ا   خوانده شود 
قسمتی که مح وم شده است ارجاع بشود به دیوان کشور و بعد در قسمت های 

 دیگر م اکره شودک 
یانی بد همین ی تأمل کرده بودید اآلن این کار شده بواگر جنابعاع -نایب ر یس     

بر را خهم  د در همین ااصله من کار را انجام می دادمک حاالکه جنابعاعی کردی
ن در ای ایندبخوانیدک بنده خواهش می کنم از رقایان یش قدری با بنده کمش بفرم

یشرات پظرم نچند روزه تا این ه چند تا کار الزمی که در بین هست بگ ردک بنده 
 کار است نظر دیگری ندارمک 

 به شر  رتی قرا ت شد(: بگزارش اخیر کمیسیون دادگستری
  

 گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

رقای  ب یه اتهاماتی که به  3/10/23مورخه  23تع یب گزارش شماره       
 سهیلی نخست وزیر اسبت نسبت داده شده  بارت است از:

اند رقای  لی سهیلی  با پول و وسا ل شهرداری م داری نسبت داده -1     
ن عح ساختمانی از قبیل رجر و رهش و غیره خریداری و مصرف ساختمامصا

 شخصی رسانده اندک
 ایای مصاعح ساختمان کا  بچوب و غیره  -ستگیرهد -م داری عوال -2     

 ایت ون روزارت امور خارجه در انبار رن وزارتخانه بوده رقای  لی سهیلی بد
 داری کرده اندکم ررات و کمتر از قیمت واقعی رن اجناس را خری

ف برخال یلی در انتخابات ر ربایجان ال مال نفو  و مداخالتیرقای  لی سه -3     
ا الم  اند این اتهامات بوسیله رقای سید مهدی ار  نماینده مجلسم ررات کرده

ابل و به کمیسیون  رایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضو ات م کور را ق
 تکبه کمیسیون دادگستری ارجاع شده استع یب ندانسته و م ابت م ررات 

کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات اوق اع کر را مورد شور و مداقه 
قرار داده از کسانی که الزم بنظر رسیده تح ی ات بعمل رمده به دااتر وزارتخانه 
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خاتمه  24بهمن ماه  6و ادارات مربو ه مراجعه رخرین جلسه رسیدگی در روز 
 به اخ  رتی شده اینش نظریه کمیسیون را به شر   یل ا الم می دارد:و منتهی 

ت نامه د عوازم و مصاعح بنا ی با پول شهرداری چون  براجب به خری -اول     
ه ست کشهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دااتر به تح یت پیو

 ت معمولمراجعه رقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم م اب
ری و های شهردارنوقت از این نظر بوده است که اشیاء م کور از عحاظ ساختمان

سا ت ون ودربار و غیر ت ریبا  در انحصار شهرداری بوده و تهیه رن اجناس بد
 و مداخله شهرداری برای اشخاو مش ل و متعسر بوده استک رقای سهیلی

ه حاسبمرنرا پرداخته و  اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه وجوه
ت و ایشان ب لی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده اس

 هؤسسماز این  ریت ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده ای از اموال رن 
 ا ضاء لریتاین موضوع قابل تع یب کیفری نبوده اکه بعمل نیامده است بنابراین

را ا مبوجه رقای سهیلی ندانسته معظم عه رکمیسیون از این حی) جرمی را مت
 تشخیو می دهندک

ر کا  د ابزاره در و چوبی و سایر اشیا ی که در انبادر قسمت خری -دوم     
اند که وزارت امور خارجه موجود بوده است هر چند رقای سهیلی اظهار داشته

م ه هاند و متصدی حسابداری وزارتخانرن اشیاء را به قیمت کارشناس خریده
ن اند که اروش م ابت م ررات و با ر ایت قانون بوده و چون رتوضیح داده

ده و ش دااشیاء مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارا ی هم اجازه ارو
مان است رقای مخبر( پن  هزار تو -ها کمتر از پن  هزار لایر بهاشمی قیمت رن

ز پن  هزار تومان بوده  بت له( کمتر اب –خبر کمیسیون دادگستری م -بنبوی
یده هی مزار رگم ررات و معموال  وزارتخانه ها و ادارات دوعتی احتیاجی به انتشا

 شده نداشته است بوسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به رقای سهیلی واگ ار
 وارداست خالصه رن ه مد ی هستند که در این مورد  ملی شده است که در م

به  شده و در پرونده امر هم حاکی است که جریانیمشابه در ادارات دوعتی م
ت از قانون محاسبا 39نو ی بوده است که  کر شدک عی ن چون  بت ماده 

 ت که مومی انصراف از اجرای مزایده در مورد اروش اجناس دوعتی وقتی اس
 موجود  لیدال ل موّجهی بر  دم عزوم مزایده موجود باشد در این مرد چنین دال

ین د در اباش ر این ه باید تمام اشیاء موجوده کمتر از پن  هزار لایرنبوده دیگ
ی شده وع اند کمتر از پن  هزار تومان ت ویممورد گر چه رنچه رقای سهیلی خریده

 دار ماند نبوده موجودی انبار از رن اشیاء منحصر به رنچه رقای سهیلی خریده
 ار بودهزار تومان است در انبها زا د بر پن  هدیگری که نتیجه قیمت مجموع رن

 فروشپس نباید قسمتی از رن اشیاء تف یش و بدون اجرای م ررات مزایده ب
 ویل شدهرسید به اضااه قبل از ت ویم و تأدیه بهای اجناس به رقای سهیلی تحمی

ریت اکل و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات م کور
 دهندکل رقای  لی سهیلی را قابل تع یب تشخیو میا ضاء کمیسیون این  م

در قسمت انتخابات ر ربایجان به موجب دو ا ره تلگراف که صحت و  -سوم     
ها محرز شده رقای  لی سهیلی صریحا  به مأمور انتخابات دستور اصاعت رن

اند که اشخاو معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخو دیگری اشعار داده
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اند باید ند که انتخاب او م تضی نیست هر چند کسانی که دستور دادهاداشته
اند و منظور حاصل نگشته است وعی اکلریت ا ضاء انتخاب شوند انتخاب نشده

قانون  280کمیسیون در این مورد  مل رقای  لی سهیلی را مشمول ماده 
 مجازات  مومی دانسته و ایشان را قابل تع یب کیفری تشخیو می دهندک

قای را ت اینش به شر  م کور اوق خبر کمیسیون دادگستری را دا ر بر بر     
ن بود و قابل تع یب لی سهیلی در قسمت خرید مصاعح بنا ی بوسیله شهرداری 

 اباتایشان در قسمت خرید اشیاء موجود در وزارت امور خارجه و دخاعت در انتخ
 ست که دربه ایشان نسبت داده شده اکر شده دارد اضااه بر رنچه  ر ربایجان ت دیم می

لسه اند وعی راجب به این موضوع با رن ه چند جانتخابات اارس هم مداخالتی کرده

ن ک مخبر کمیسیورسیدگی و م اکره شده هنوز منتهی به صدور رتی نگشته است
 نبوی –دادگستری 

 خ ارنامه راجب به این موضوع دارما -پوررضا    
 وررضا اخ ارتان را بفرما یدپرقای  -نا ب ر یس     

 
بنده پیشنهاد کفایت   -بدوا   رض کنم که اشتباه نشود باردالن -پوررضا    

م اکرات را کرده بودم( قصد بنده دااع از رقای سهیلی نیست و یا این ه قصدم 
حمله به ایشان نیست بل ه منظور بنده از ت کر این اخ ار ت کر  دم ر ایت 

که در مورد این پرونده و این اتهامات نسبت به شخو  اصول و قوانینی است
رقای سهیلی شده است برای چه؟ برای این ه مجلس شورای ملی مرکز 
قانونگزاری است و باید سرمشت برای سایر مؤسسات کشوری و عشگری باشد 
اگر خود مجلس شورای ملی یا ی ی از کمیسیون های تبعه رن ر ایت اصول و 

س به ح م اوعویت از سایر ادارات و مؤسسات دیگر هم نمی قوانین را ننماید پ
توان این انتظار را داشتک قبال  می خواهم  رض ب نم که قانون محاکمه وزراء 
یش تشریفات و م ررات از عحاظ حفظ وزراء از جهات سیاسی است که تحت 
تألیر اا ار سیاسی دوره زمان و م ان واقب نشوند و به این جهت قانون 

ه وزراء برای وزراء یش م ررات خاصی غیر از موارد  مومی برای محاکم
اشخاو تعیین کردهک قانون اساسی برای رسیدگی به د اوی ا م از ح وقی یا 
جزا ی سه مرحله برای اشخاو پیش بینی کرده است: مرحله یدایته مرحله 

ان استینافه و مرحله تمیز که همان دیوان کشور باشدک در قانون محاکمه وزیر
هم این سه اصل در مورد محاکمه پیش بینی شده به این  نوان که پس از این ه 
ا الم جرمی نسبت به یش وزیری بوسیله مجلس شورای ملی می شود این قبال  
به کمیسیون  رایض و سپس به کمیسیون دادگستری رجوع می شود کمیسیون 

رسیدگی می کند نفیا  دادگستری اینجا جنبه قضا ی را دارد یعنی در مرحله بدوی 
یا الباتا  اظهار نظر می کند بعد می رید به مجلس شورای ملی و مجلس شورای 
ملی در واقب در ح م استیناف است که نسبت به نظریه کمیسیون دادگستری 

به مرحله  موردرسیدگی می کند و پس از این ه در این مرحله هم رسیدگی شد 
می شود این یش م دمه ای بود که  نها ی که دیوان  اعی کشور است رجوع

خواستم به  رض رقایان نمایندگان برسانم حاال باید ببینیم اعال  که در مرحله 
استیناف است یعنی در مجلس شورای ملی م ر  است وظیفه رقایان اینجا جنبه 



368 

 

سیاسی نیست بل ه جنبه قضا ی است باید ببینیم که در مرحله بدوی درست 
ه است یا خیرک کمیسیون دادگستری ب وری ه رقایان می مورد رسیدگی واقب شد

دانند مشتمل بر هیجده نفر  ضو است در این مورد که مورد رسیدگی قرار داده 
اند شش نفر بوده اند که به اکلریت پن  نفر نسبت به یش نفر این نظریه به 
مجلس شورای ملی رمده استک اما  دم ر ایت اصول و قوانین که در کمیسیون 

ا تراض و  موردکه  24ادگستری شدهک کمیسیون دادگستری م اب ه ماده د
اخ ار نظامنامه ای بنده است همین ور ماده بعدش کمیسیون همیشه در تحت 
ریاست مسن ترین ا ضاء خود تش یل می شود و یش نفر ر یس و یش نفر 
 نایب ر یس تعیین می کنندک کمیسیون دادگستری ر یسش رقای بهبهانی است که
همه رقایان نمایندگان ا الع دارند که مدتی است ایشان مریض هستند و تشریف 

است ایشان هم متجاوز از یش ماه  رقای دکتر  بدهنمی رورند نایب ر یسش هم 
نایب ر یسش رقای دکتر کیان  -است که اینجا نیستند بسل انی شیخ االسالمی

 را ب نمک است دکتر  بده مخبر است( اجازه بفرما ید بنده  رضم
 جازه بفرما ید م اعبشان را بفرمایندکا -نایب ر یس    
کمیسیون مشتمل بر هیجده نفر بوده است ببینید چرا رقایان رمده  -پوررضا     

اند و با شش نفر جلسه اکلریت رسمی را تش یل و مورد رسیدگی قرار داده اندک 
اند و سه نفر هم در می گویند سه نفر از رقایان ا ضای کمیسیون مستعفی شده 

مساارتند می شود شش نفر پس همان شش نفر باقی مانده اندک پس می شود با 
نظامنامه این را نمی گویدک می  24شش نفر اکلریت پیدا کند؟ در صورتی ه ماده 

در صورتی ه ی ی از ا ضای کمیسیونی از  ضویت کمیسیون یا » گوید: 
د همان شعبه که شخو مستعفی یا متوای نمایندگی استعفا داده یا اوت نماید بای

« را به  ضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را به جای او تعیین نماید
خوشبختانه در مجلس شورای ملی چند نفر از رجال قضا ی و از  وکالی 
دادگستری و از قضات هستند که ی ی از رن رقایان رقای نبوی هستند که 

نده رقا این مورد را مورد تخییری و اختیاری خودشان مخبر این کمیسیون هست
مورد ت لیفی است و می گوید بعد از رن ه رن ها استعفا  همعین ن رده است مورد

دادند باید همان شعبه ای که مستعفی یا متوای را به  ضویت کمیسیون انتخاب 
کرده بودند دیگری را به جای او معین نماید پس اینجا رن سه نفر مستعفی را 

ی توان از حد نصاب ا ضاء کمیسیون دادگستری کم کرد حاال راجب به نم
رسیدگی به   یده بنده کمیسیون دادگستری یش شعبه از مجلس شورای ملی 
است رقایان ببینید در مجلس شورای ملی چه جور رسیدگی می شود حد نصاب 

دو لل)  برای شروع به م اکرات یا برای اتخا  رتی را چه جور قا ل شده اند باید
رقایان نمایندگان حاضر باشند تا جلسه  لنی تش یل شود و شروع به م اکره 

این را قانون اساسی برای مجلس پیش بینی کرده است نه برای  -شود بسل انی
کمیسیون( اجازه بفرما ید رقا تشریف بیاورید اینجا نظر بنده را رد کنید 

اما نه در این مورده در این مخصوصا  بنده به نظر حضرتعاعی هم خیلی معت دم 
مورد درست نمی دانمک در مجلس شورای  ملی باید دو لل) حاضر باشند برای 
م اکره و سه ربب برای رتی و در مورد کمیسیون هم که یش شعبه از شعبات 
مجلس شورای ملی است وقتی که نظامنامه ساکت است به چه مناسبت رمده اید 
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به یش موضو ی رتی ق عی داده ایدک نتیجه اش با پن  نفر از هیجده نفر نسبت 
ی بوده اند پن  نفر راین می شود که از هیجده نفر که  ضو کمیسیون دادگست

رتی داده اند و سیزده نفر نظرشان قا ب نشده پس اقلیت بر اکلریت « بر  لیه»
دارد ح ومت می کند و این بر خالف اصول قانون اساسی و دم راسی و 

نده با ی ی از رقایان ا ضاء کمیسیون صحبت کردم که  لت پارعمانی استک ب
ادامه این رویه ناموجه که رقایان اتخا  کردند چه بود بنده خیلی صریح اعلهجه 
هستم و روشن صحبت می کنم رن شخو از بنده خواهش کرد اسمش را نگویم 

این ور  -اریور مهندسگفت روی اشار جناب رقای دکتر مصدق اعسل نه بود ب
ست( اجازه بفرما ید بنده  رضم را ب نم بعد تشریف بیاورد اینجا جواب نی

می ر یم وعی این ور نیست( مگر رقای دکتر مصدق  -بفرما ید بمهندس اریور
اعسل نه اردی از ااراد این مجلس شورای ملی بیشتر هستند؟ منتهی کهوعت سن 

و عی ایشان یش و ساب ه و پیری ایشان یش احترامی را به ما تحمیل می کمند 
نظری  امرانه را نمی توانند به ما تحمیل کنند و نظر دی تاتوری را نسبت به 
 ده ای نمی شود تحمیل کنند و بعد هم گفتند از عحاظ اشاری که جراید اراهم می 
کردند ما ناچار شدیم که در این مورد این ور ب نیمک بنده تا یش اندازه ای رن 

این ه مشاهده می کنم اشار سختی که از  ی کنم برای شات رای م را تأیید مارمای
 رف رقای دکتر مصدق بر این مجلس و نایب ر یس و ااراد رن وارد می شود 
این اا ار را ایجاد کرده است وعی رقایان امروز شما جنبه سیاسی نداریده قاضی 

« کالهت را قاضی کن» هستیدک یش ضرب اعملل اارسی هست که می گویند 
یف باشه نظیف باشه با وجدان باشه تحت تألیر اشخاو واقب نشوید؛ یعنی شر

اینجا دارید قضاوت می کنید این قضاوت شما قضاوت قانونی است از عحاظ 
سیاست هم می خواهم  رض کنم رقای سهیلی امروز کسی هستند که با دوعتی 
 که امروز مورد ا تماد این مجلس است دارند هم اری  می کنند اشار به یش
دکتری که یش مریضی را که اآلن مشرف به موت است دارد  مل می کند ریا 
سزاوار است؟ ریا سزاوار است که به رن دکتر بگو یم که تو جانی هستیه تو 

 خا ن هستیه تو متهم هستی؟  یب او چون ه به گفتی هنرش نیز بگوی!! 
ین ر اجناب رقای دکتر مصدق سهیلی کسی است که پیمان سه گانه را د    

 ین ممل ت بست که به ات اء رن روز دوم مارس ممل ت ایران از قشون متف
ده بست( او خدماتی هم کر مرحوم اروغی -تخلیه می شود بی ی از نمایندگان

ز استه اگر دوره چهاردهم امروز وجود دارد مرهون ا مال اوست بی ی ا
نیم و تاه و تنگ ب ا  این کلاات( ما نباید نظرمان را ان در  کوب –نمایندگان 

ه بعالو ست وبگو یم که ایشان دو تا دستگیره دزدیده اند این برای ممل ت  یب ا
اعی ه رجبعضی اشخاو ما نتاعیته دارند که بعد از رن بعد از دوره بیست ساع

 ین چندیم ابرای ما باقی نمانده است این چند نفری را هم که داریم سعی می کن
یش  و از بین ببریم برای این ه برای خودماننفر را هم عجن مال ب نیم 

اعه سجال دوره بیست اینهم از  ر -شاخصیت و ممتازیتی درست ب نیم بعن رانی
 نیم و فاده باست است( اجازه بفرما ید رقاه ما باید از این رجال و از اا ار رن ها

 م ازهیش شخصیت ها ی از  اا ار رن ها ایجاد شود اگر یش شخصیت ها ی را 
 یست!! اید گربنده زین ببریم که اایده ندارد والال رنوقت باید گفت: نه بر مرده بر ب
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مال بیست ساعه بودید و در قای پوررضا شما که مخاعف  ُ ر -عن رانی    
 روزنامه ها می نوشتید؟!

 ز این روزنامه نویس ها توی مجلس هم هستندک ا -پوررضا     
 بوی رقای  ن -نایب ر یس     
با اجازه رقای عن رانی چند کلمه بنده  -بمخبر کمیسیون دادگستری -نبوی     

 رض می کنم که هیچیش از ا ضاء کمیسیون دادگستری در هیچیش از  
مواردی که در کمیسیون م ر  بود نه غرض شخصی داشته و نه تحت تألیر 
واقب شده اند مم ن است ارمایشات جناب رقای دکتر مصدق با صحبت ها ی که 

ر این جا شده است با ) ت کر شده است که کمیسیون را تش یل بدهند و رن د
چیزی را که در کمیسیون مانده است م ر  کنند وعی م ل ا  تحت تألیر واقب 

اعبته کمیسیون هم ملل همه نشده اند و هیچ غرضی هم با احدی نداشته اندک 
ریت کمیسیون ااراد مصون از اشتباه نیست مم ن است ااراد کمیسیون و اکل

اشتباه کرده باشند وعی غرضی نداشته اند در این موضوع هم ا مال نظر 
شخصی نشدهه رقای ن ابت در جلسه گ شته ارمودند که کمیسیون تش یل نمی 
شد مگر برای رسیدگی به این ا الم جرم هاه خود ایشان از ا ضاء محترم و 

و عوایحی که به  مبّرز کمیسیون هستند و در جلسات خود را تش یل داده
کمیسیون دادگستری رمده همه خاتمه پیدا کرده جز چند الیحه که در رنجا 

ت بسیاری از جلسات هست باقیمانده اعبته شده است که جلسات اکلریت نیااته اس
نیااته است وعی وقتی مجمو ا  حساب کنیم جلسات کمیسیون  که اکلریت

ته راجب به حد نصاب  ده دادگستری بیشتر از سایر کمیسیون ها بوده اس
کمیسیون موادی را که قرا ت ارمودند رقای پوررضا اصوال  مربو  به کمیسیون 
ها نبودک کمیسیون ها م ل ا  از شعب تش یل نمی شود رن مواد مربو  به شعب 
است در ر ین نامه تف یش است کمیسیون ها را از شعبه ها در تمام ادوار سابت 

ها مراجعه کنید رویه بر این بوده است که همیشه هم که به تش یل کمیسیون 
 ده مستعفی را کسر می کرده اند  ده ای را هم که مساارت می کردند کسر می 
کردند و بعد اکلریت را از ب یه حساب می کردندک در این مورد مجموع  ده  
کمیسیون دادگستری هیجده نفر بوده است سه نفر رن ها استعفا داده اند رن ها 

ته از  ده کسر می شود و بجای مستعفی ها حتما  کمیسیون اعزام ندارد که اعب
انتخاب کند و بعد کمیسیون را تش یل بدهد چنان ه این  مل در مجلس شورای 
ملی هم هست و در مجلس هستند نمایندگانی که اوت کرده اند و نمایندگانی که 

هم مجلس را ادامه  استعفا داده اند مع عش بجایشان انتخاب نشده و همه روز
داده اند و در کمیسیون هم همین  مل را کرده اندک گزارش ها ی که خوانده شد 
پن  ا ره است این پن  ا ره گزارش در یش جلسه و دو جلسه و سه جلسه تمام 
نشده است ت ریبا  می توانم  رض کنم که یش قسمت  مده وقت دو ساعه 

رتی گراتن این پن  ا ره گزارش  کمیسیون دادگستری صرف م اکره و تح یت و
شده و در  ی این جلسات گاهی بوده است تمام  دهه گاهی بوده است نصف به 
اضااه یشه گاهی بوده است تمام کمتر وعی به هر صورت رن اصل  کلی که 
 رض کردم  ده مساارین و استعفا دهندگان را کنار گ اشته ا ند و اکلریت را 

ند این یش اصلی بوده است که همیشه ر ایت شده نسبت به ب یه ر ایت کرده ا
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است اما در مورد این دو موضوع بخصوو که کمیسیون رتی به مجرمیت دادهه 
رتی به ح ی ت داد در یش مورد کمیسیون با  ضویت هشت یا نه نفر تش یل 
شده که به هر صورت باز بیش از نصف بعالوه یش است و در یش مورد به 

ر که حاال چون پرونده پیش بنده نیست و دااتر هم اینجا اکلریت شش یا هفت نف
نیست اآلن نمی توانم ا داد ق عی اش را  رض کنمک به هر صورت کمیسیون 
تش یل شده و رسمیت یااته استک همان ور که ارمودند ر یس رقای بهبهانی بود 
ایشان مریض شدند و سفارش کردند برای اداره کردن کمیسیون بو ساب ه هم 

د این موضوع( گفتند من قادر نیستم بیایم و باید ر یس انتخاب کنیده در جلسه دار
باتفاق رراء رقای شریعت زاده به ریاست انتخاب شدند و رقای دکتر کیان هم که 
نایب ر یس بودند در رن جلسه نبودند و رقای دکتر  بده را هم که ارمودند نایب 

ض کنم خدمتتان که در قسمت خرید ر یس بودند ایشان هیچوقت نایب نبودندک  ر
اشیاء از شهرداری چون حاال مجال صحبت به بنده رسیده در جواب جناب رقای 
دکتر مصدق که در جلسه گ شته این قسمت را ارمودند  رض می کنمک ارمودند 
که رقای سهیلی با پول شهرداری ها و با وسا ل شهرداری مصاعح بنا ی خریده 

نیده اند در این جور کارها و مخصوصا  در این اند و به مصرف شخصی رسا
قضیه اعبته مالک اظهار نظر کمیسیون تح یت از اشخاو مراجعه به پرونده و 
مراجعه به دااتر تح یت از کسی است که ا الم جرم کرده است جز این راه راهی 
برای رسیدن به ح ی ت نبوده است ما هم همین راه را تع یب کردیم اعبته 

که ارمودند رقای رشتیانی که ی ی از کارمندان شهرداری بود این جرم همین ور 
را ا الم کرده ا ند و نوشته اند که رقای سهیلی این مصاعح را با پول شهرداری 
خریده و استفاده کرده وعی متصدی حساب و رن سی که این را خریده برای رقای 

ول خود ایشان خریده سهیلی در جلسه کمیسیون حاضر شد و نوشت من اینرا با پ
ام و این مصاعح را تمام خود ایشان پوعش را دادند در دااتر خود منهم که جز ی 

ش ل از دااتر شهرداری است وارد استک در رن موقب تهیه مصاعح بنا ی ت ریبا  م
م ابت همان پرونده شهرداری دویست جا بنا ی می  بود برای اارادک برای این ه 

در ن ا  متعددی مش ول بنا ی بوده است و در سر کوره کرده و بعالوه دربار 
های اخاری نظامی ها بوده اند نمی گ اشتند مصاعح بنا ی را برای دیگری بخرند 
اگر ایشان می خواستند ب ور  ادی تحصیل این مصاعح را ب نند اعبته میسر 

ح نبوده ایشان ی ی از مأمورین شهرداری را دیده اند و بوسیله او تهیه مصاع
کرده اند و قیمت رنرا تمام پرداخت کرده اند و مفاصا حساب و رسید هم دریاات 
کرده اند و در دااتر هم وارد است اعبته کمیسیون با دیدن این چینن اوراق و 
اسنادی نمی توانست به مجرمیت رتی بدهد و این  مل جرم نیست یش معامله 

اند از یش مأمور شهرداری و ای است که ایشان کرده اندک منتها استفاده کرده 
ب ور خصوصی مراجعه کرده اند و او هم خریده و ارستاده نه این ه از پول 
شهرداری و از  وسا ل شهرداری استفاده کرده استک قسمت دیگر هم رنروز باز 

شان مربو  به انتخابات بندر باس و شهرضا ایشان ارمودند در ضمن م اعب
ه یش مالکی در نظر گراته خود رقای بودک کمیسیون برای تشخیو مداخل

سهیلی هم در کمیسیون رمدند و توضیح دادند که رقای دکتر مصبا  زاده دا م 
مزاحم من بود و همه روزه رنجا بود و مد ی بود که من در محل زمینه دارم و 



372 

 

منتخب محل ب ور قانونی اگر ا مال نفو ی نشود من خواهم بود و دیگران در 
ل نفو  می کنند؟ منظور ایشان این بود که به مأمورین خودمان رنجا دارند ال ما

دستور بدهیم که از مداخله سایرین جلوگیری کنند و منظور از رن تلگراف که 
رقای  مصبا  زاده را اراموش ن نید این بود که حرف ها ی را که رقای مصبا  

اف را این ور زاده زدند دا ر به داشتن زمینه اراموش ن نند حاال اگر این تلگر
تعبیر ب نیم یا تعبیر مخاعف و بگو یم م صود از این که رقای مصبا  زاده را 
اراموش ن نید م صود انتخابات ایشان بوده حاال که این کار  ملی نشده و 
تألیری هم در رن ارماندار ن ردهه میزان  مل  وری نبوده که کمیسیون این کار 

کمیسیون هم نظری نداشته است این است  را مداخله تشخیو بدهد و دعیل این ه
که در مورد دیگری از این جهت که تلگرااات شدیدی بود و امر صریح کرده 
بودند به انجام یش کاری ایشان را در همین مورد قابل تع یب شناخته و در این 
مورد اگر رن تلگرااات را مداخله ارض کنیم چون مداخله کمتری بوده است در 

خل انتخابات کسی نبوده ایشان را قابل تع یب تشخیو نداده وضعیت محل و م
است این ن اتی بود که بنده  رض کردم حاال بسته است به نظر مجلس که هر 

  ور می خواهد  مل ب ندک
 اای است رقا بزنگ ر یس(ک -اردالن     
به هی ت ر یسه است ون این م لب یش قسمتش که مربو  چ -نایب ر یس     

هار وی اظدر این موضوع اظهار نظر ب نم: ساب ه ب وری که رقای نببنده باید 
 اارینهمین وری بوده است که کمیسیون  مل کرده است مستعفی و مسارمودند 

ین اد و را از حد نصاب خارج می کنند و اکلریت را نسبت به سایرین می سنجن
  مل هم ساب ه داشته استک

 ویه ناصحیحی بودهکر -پوررضا     
  اکرات کاای استکم –جمعی از نمایندگان      
( یده است که م اکرات کاای است بصحیح استپیشنهادی رس -نایب ر یس     

ه شده کض دارم( بنابراین رن دو ا ره ا الم جرمی رقا بنده  ر -بمهندس اریور
دک ت کراست اعبته به دیوان کشور احاعه می شود و راجب به تبر ه باید صحب

ر ه کارقایان مواا ت بفرما ید زیاد صحبت نشود چون دو ا ر خواهش می کنم
اده دشنهاد ا پیالزمی داریم که باید انجام بشودک رقای دوعت ربادی هم همین نظر ر

د( یارجاع ارمود -اند که قسمت قابل تع یب به دیوان کشور ارجاع شود باریور
 ر  دیگر م عوایح دو ا ره دیگر از دستور خارج شود همین ور که شد و رن

م که گیریبشودک بنده تصور می کنم چون این دو تا رتی بیشتر الزم ندارد رتی 
 ت لیف این ار معلوم بشودک 

 جازه می ارما ید؟ا -دوعت ربادی    
 ده کاای نیستک   -بعضی از نمایندگان     
 یرون تشریف دارندکب -اردالن     
 بفرما یدک -نایب ر یس     
 رض کنم رقا  ده برای  ده اخ  رتی کاای نیست بهمهمه(  -دوعت ربادی     

بزنگ ر یس( اجازه بدهید رقا چرا  اقت ندارید حرف بشنویدک  ده برای رتی 
کاای نیست هر وقت که یش نفر رمد شما رتی بگیریدک بنده پیشنهادی در این 



373 

 

موضوع داده بودم برای این ه م ابت ماده شش قانون محاکمه وزراء وقتی که 
گزارش کمیسیون مشعر بر مجرمیت است بدون بح) باید ارجاع شود به دیوان 
کشور و موضوع اتهامات به رقای سهیلی تحت تع یب و رسیدگی قرار بگیرد و 
از نظر رقا هم م صود حاصل شده است و یش قسمت های دیگر که گزارشش 

الیحه  ملبت نبوده است و بر مجرمیت نبوده است رن قسمت بماند برای بعد و
 مربو  به کارمندان دوعت امروز م ر  شود و روی رن قسمت هم صحبت بشودک 

 جازه می ارما ید؟ا -دکتر مصدق     
  یدک؟ بفرماهادی که رقای دوعت ربادی کردند مخاعفیدبا این پیشن -نایب ر یس     
 ده برای رتی کاای نیستک   -جمعی از نمایندگان     
 ی نیست پس باشدک ا ده کا -دکتر مصدق      
 ده برای رتی کاای استک  -پوررضا     
 استک رقای اردالن کردند برای کفایت م اکرات پیشنهادی که -نایب ر یس     
تی رشنهاد رقای دوعت ربادی که خوانده شد اول باید پی -مهندس اریور     

 بگیریدک
 و قسمتدی که رن دتی می گیریم به رن پیشنهاد رقای دوعت ربار -نایب ر یس     

ه باا ند ه موکرا ارجاع کنیم به دیوان کشور و ب یه از دستور خارج شود رقایانی 
ای ه رقاین ه گزارش راجب به تبر ه رقای سهیلی از دستور خارج شود ب وری 

 شدک یب ندوعت ربادی پیشنهاد کردند قیام بفرمایند ب ده کمی برخاستند( تصو
 رما ید بنده  رضی دارمکااجازه می  -دکتر مصدق     
 نابراین م اکره می شود نوبت جنابعاعی استکب -نایب ر یس     
راجب به این ا الم جرم دو ا ره مورد تصویب کمیسیون  -دکتر مصدق     

شد( بلی  –دادگستری بود که به  دعیه ارجاع می شود ب ده ای از نمایندگان 
در تبریز بودم یش سا ت و نیم راجب به باقی باید صحبت بشود بنده یش داعه 

به غروب مانده بود یش شخو روزه داری که از گرما خیلی تشنه شده بود از 
ی ی پرسید سا ت چند است گفت یش سا ت و نیم به غروب مانده رن وقت هم 
کاله ارنگی خیلی بد بود گفت که اگر امروز غروب شد من شاپ ا سرم می گ ارم 

بنده هم این  رض را می کنم که اگر کار این رقای این را من رنجا شنیدم حاال 
سهیلی اینجا گ شت بنده شاپ ا سرم می گ ارم بخنده نمایندگان( اگر شما دیدید 

گ شت رقاه دو ا ره  -از مجلس گ شت هر چه می خواهید بفرما ید بدوعت ربادی
اش م ابت قانون ارجاع شد و گ شت( باقیش پیشنهاد پشت سر پیشنهاد کردید 

از دستور خارج شوده چرا خارج شود؟! رقا  رض کردم که اینجا رقای  که
در تحت تألیر بنده واقب شده(  رمایشی ارمودند بارمودند که مجلسپوررضا ا

می خواهم در این باب صحبت کنم بنده س وال از رقا می  109بنده م ابت ماده 
جلس خوشبین کنم که چرا این مجلس در اا ار زمینه ندارد و مردم به این م

نیستند؟ ا   برای حمایتی است که از یش  ده اشخاو خالا اری شده است 
ملال  رقای ح مت چه کار کرده اند؟ در این مجلس پیشنهادی شده است راجب به 
نمایندگان کمیسیونی تش یل بشود نظرش را بدهد هیچ نشد!! از اول دوره دو 

است اساسا  اگر این را هم  سال است این ا الم جرا م در کمیسیون دادگستری
رقایان همت ن رده بودند خدا شاهد است این از کمیسیون دادگستری خارج نمی 
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شد در رخر دوره می گفتند که در این دوره ده ا الم جرم در کمیسیون دادگستری 
شده است و کمیسیون دادگستری حمایت از مجرمین کرده یش رتی نداد بنده در 

بنده را در یش ترازو ب شید و رقای پوررضا را هم  اینجا چه نفو ی داردم؟
ب شید دو برابر بنده هستند بخنده نمایندگان( من حرف می زنم م ابت صال  
جامعهه نماینده مردم هستمه رنچه را که مردم انتظار دارند من اینجا می گویم و 
مورد توجه است و رنچه را که ایشان می ارمایند مورد توجه مردم نیست 

اشتباه می ارما ید( ایشان اشتباه می کننده ایشان جهل مرکبنده  -ررضابپو
خودشان هم نیم اهمند که این چیزی را که اینجا می گویند مورد توجه مردم 

رقای ر یس اخ ار نظامنامه ای دارم( هر کس م ابت وظایف  -نیست بپوررضا
وقعی استفاده کردند از اشخاو حمایت کردن بر این ه در منمایندگی باید صحبت کندک 

بر ارض هم  این شایسته شأن وکیل نیسته وکیل باید روی صال  ممل ت صحبت کند
که کردیده شما گفتید م ابت صال  ممل ت می خواهم صحبت کنم و گفتید که ما 
باید در این ممل ت خدمت ب نیم م دمه واجب واجب ما وقتی که وارد مجلس 

قا وقتی وارد مجلس شدید باید صال  ممل ت را رشدیم بایستی برای ملت کار  کنیم 
از دست ندهید باید نگاه کنید ببینید رن کسی که به ناموس ممل ت که انتخابات است 
خیانت کرده باید مجازات بشود بصحیح  است( رقایان نمایندگان نباید از کسی که در 

ای مجلس ننگ انتخاباته در ناموس ممل ت و ملت مداخله کرده حمایت ب نیمک این بر

رقا بنشینید رتی  است که در مجلس از یش چنین اشخاصی حمایت بشود بصحیح است(
بدهید بخدا اگر شما این دوسیه ها را از این مجلس بیرون ن نید برای این 
مجلس ننگ استک در این مجلس نباید یش پرونده ا الم جرم باشد باید از 

رج شود تا وقتی که ما از این کمیسیون بیرون بیاید به مجلس و از مجلس خا
مجلس خارج شدیم برا ت  مه حاصل کنیم به موجب قانون محاکمه وزراء ا الم 
جرم باید بیاید در مجلس رسیدگی شود و از مجلس خارج شوده وهللا رن ها ی که 

ماه این ا الم جرا م را در کمیسیون نگاهداشتند خیانت کرده انده این هفت  18
ر رقایان خدمت کرده اند خواستند ا اده حیلیت کمیسیون را نفر رقایان هشت نف

رشوه ندهید و تشویت ن نید رقای دکتر مصدق( من کی هستم  -ب نند بپوررضا
که تحت نفو  من واقب شوند من از همه کوچ ترم در این مجلسک کسی در تحت 

اقب نفو  من واقب می شود این رقایان چه احتیاج دارند که در تحت نفو  بنده و
شونده وهللا باهلل اگر من در این مجلس یش کالم با رقایان صحبت می کنم و یا 
رقایان با بنده صحبت می کنند که نفو  من در رن ها تألیر کندک برای چه نفو  من 

را می در رن ها تألیر کنده من کاری ندارم من وزیرم من چ اره ام که این حرف 
 ن است که شما می کنید!!زنید این حرف ها توهین به نمایندگا

 رده امکککاای است بنده پیشنهاد کفایت م اکرات را  رقا م اکرات -اردالن     
 بنده اخ ار دارم بزنگ ر یس( 109ت ماده رقای ملش  ب -پوررضا     
 ی نشده استکتوهین -اریور     
 ما نباید تشخیو بدهید رقای اریورش -پوررضا     
 مربو  به این نیستک 109ماده  -نایب ر یس     
 را تبعیض می کنید؟چ -پوررضا     
 قا شما صحبت ن نید ایراد شما وارد نیستک ر -نایب ر یس     
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 -انیحرف های شما م ابت اا ار  مومی نیست بسل  به من گفتند -پوررضا     
 نده(خ -مسلم است( بنده می خواهم لابت کنم بهمهمه نمایندگان

 د تمام شود این کارهاه چرا جنجال می کنید؟ریبگ ا -نایب ر یس     
 قای ملش این قسمت را حل بفرما یدکر -پوررضا     
ظم را  ارتان وارد نیست خواهش می کنم ر ایت نجنابعاعی اخ -نایب ر یس     

نجال و ج بفرما یدک بگ ارید تمام شود هر وقت م لبی اینجا م ر  می شود جار
 می کنید که به نتیجه نرسدک

 ما تبعیض می کنیدکش -پوررضا     
  یده راتبعیض ن رده ام شاید همه رقایان این   بنده هیچوقت -نایب ر یس     

 داشته باشند که بنده هیچوقت تبعیض ن رده امک
 هترین ملال و نمونه اش اآلن استک ب -پوررضا     
 یشنهاد رقای اردالن قرا ت می شود:پ -نایب ر یس     
ی واهش مو خ ایت م اکرات پرونده رقای سهیلی را پیشنهاد می نمایمبنده کف     

 کنم اخ  رتی شودک
 خاعفی نیستک م -نمایندگان      
ه ا ره بنابراین شروع می کنیم به اخ  رراءه س مخاعفی نیست -نایب ر یس     

ورقه  ه بااست که ما باید رتی بگیریم و پیشنهادی هم از رقایان رسیده است ک
 گیریمک رتی ب
 نده شود ببشر  زیر قرا ت شد(پیشنهاد خوا -ی ی از نمایندگان     
 اریور -صدر قاضی -ارمند -مظفر زاده –پیشنهاد رقایان دکتر مصدق      
 یلی بای سهپیشنهاد می کنیم که در گزارش کمیسیون دادگستری راجب به رقا     

 ورقه اخ  رتی شودک 
 که اکلریت حاصل شودک ل بفرما یدتأم -نایب ر یس     
 وررضا  مدا  از جلسه بیرون راتکپ -سل انی     
 نده  رض دارم اجازه می ارما ید؟ ب -نبوی     
 ر چه موضو ی است ا الم رتی شده استکد -نایب ر یس    
 اجب به ا الم رتی استر -نبوی     
  بفرما یدک -نایب ر یس     
ز اضوع ا الم رتی راجب به رن قسمت اجب به نحوه رراء است مور -نبوی     

عبته ست اارراء کمیسیون که بر منب تع یب او صادر شده رن قسمت که بر تع یب 
 ه درکقابل ارجاع است به  دعیه ببله همین ور است( م صود  رضم این بود 

 قسمت های دیگر رقای ر یس توضیح بفرما ید که اگر رتی بدهند نظریه
 و میاگر رتی بر خالف بدهند قابل تع یب تشخی کمیسیون تأیید شده است و

است  شده دهندک ضمنا  این ن ته را خواستم  رض کنم که سه ا ره گزارش ت دیم
که  که هر کدامش راجب به یش موضوع است ا   دو موضو ش قابل ارجاع بود

 این بهارجاع خواهد شد حضرتعاعی تعیین ت لیف بفرما ید که داعتا  نسبت 
وضیح تمال  یا برای هر کدام جداگانهک این باید کا گراته می شود موضو ات رتی

 بزنگ ر یس( داده شود که اشتباه نشودک 
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نند کمتأسفانه رقایان یش قدری کم حوصله هستند تأمل نمی  –نایب ر یس      
امه در نظامن خ اراگر رقایان دیدید که من وظایفم را انجام ندادم ایراد بفرما ید ا

ده ود بنباست که اگر اشتباه کرد گفته شود اگر چنانچه  ده کاای مورد ر یس 
 همین بیانات جنابعاعی را ت کر می دادمک 

ش یدر  و ضمنا   لیحده  لیحده رتی می گیریم برای این ه شاید یش  ده    
  ده –گزارش مواات باشند و در گزارش دیگر مخاعف بیش نفر از نمایندگان 

خالصه  – گیریم به گزارش اول بیش نفر از نمایندگانکاای شد( بدوا  رتی می 
اشته دوجه گزارش را بفرما ید( راجب به انتخابات بندر باس و شهرضا رقایان ت

ی کنند یید ماشخاصی که ورقه سفید می دهند خبر کمیسیون راجب به تبر ه را تأباشند 

و م جزممتنب هو اشخاصی که مواات نیستند ورقه کبود می دهند یا ممتنب هستند و 
م  ده کرد مخاعف محسوب است این را هم اعبته ساب ه دارند باز هم از حی) ت کر  رض

 حاضر در مجلس هشتاد نفرک

ود ه کبباخ  و شماره رراء به  مل رمد یازده ورقه سفید و بیست و هشت ورق
 تعداد شد(

 سیون تصویب نشد به دیوان کشور ارجاع میچون خبر کمی -نایب ر یس     
 شودک 
مجد  -ریعت زادهش -ااشار صادقی - اهری رقایان دکتر -اسامی مواا ین     

 -مالیری - ماد تربتی -ارود -اس ندری -گیو -ارهودی -جمال امامی -ضیا ی
  واع در -یدر لی امامیح -هستانید -رضا رایب

 - وسی -دوعت ربادی -دکتر السفی -اسامی مخاعفین: رقایان پروین گنابادی    
کتر د -دکتر کشاورز -مؤید قوامی -کامبخش -حی حبیب هللا م -خلعتبری -اکاراد

 -رحیمیان -رایعی -ات زت هللا بی -دکتر مصدق -ریصمصام بختیا -مجتهدی
 -اوالدوند -ا تماد -دحسنعلی ارمن -حشمتی -توعیت -کاظمی -رشتیانی -سل انی
  کا یک -هدی  دلم -هندس اریورم -عن رانی

 اسم ب المت امتناع(: دهکورقه سفید بی 
توقیف  جب به ا الم جرم جراید در سه ا ره: ی یقسمت دوم را -نایب ر یس     

یک جرایده دوم تفسیر قانون ح ومت نظامیه سوم قیام بر  لیه ح ومت مل
ون میسیکب وری ه قبال  هم  رض کردم باز ت رار می کنم رقایانی که با خبر 

ین خاعفماعفین ورقه کبود و ممتعنین هم جزء مواا ند ورقه سفید می دهند مخ
 محسوب می شوندک 

د کبو باخ  و شماره رراء بعمل رمد بیست و هشت ورقه سفید و دوازده ورقه
 شماره شد(

ع می تصویب نشد بنابراین به دیوان کشور ارجا خبر کمیسیون -نایب ر یس    
 شودک 
 -ارهودی -دمحمد  لی مج -نهکتر زنگد -اسامی مواا ین: رقایان مؤید لابتی     
یمین  -مالیری -خاکباز -اس ندری - ماد تربتی -منصف -دکتر  اهری -نبوی

مررت  -ظفری -حی حبیب هللا م -گیو -صادقی -مجد ضیا ی -اسفندیاری
شریعت  -کاظمی -امامی -دهستانی -ا تماد -بیات -رایعی -ن ابت -اسفندیاری

 الی رء -ااشار صادقی -زاده
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دکتر  -اداکار - دل -دیپروین گنابا -ی مخاعفین: رقایان دکتر السفیاسام     
 -امیمؤید قو -مهندس اریور -خلعتبری -ن رانیع -دکتر کشاورز -مصدق
 کامبخش -سل انی

 

   یده م بو ات

د ماه مور  سه شنبه بیست و ی م اسفن 307در شماره « جبهه»روزنامه      
ند ین بااغلبه دکتر مصدق بر »ت  نوان به قلم رقای ارسالن خلعتبری تح 1344

در  دکتر مصدق اول کسی بود که» ککک می نویسد: « غلبه حت بر با ل است
ر دوعت مجلس به سهیلی تاخت و گفت انتخابات دوره چهاردهم بواس ه دخاعت د

ر مد باغلب جاها قانونی نیسته رنروزی که این کلمات از دهان او بیرون ر
ی وم مد زیرا اگر سهیلی مح وم می شد رن ها هم مح ا ضاء باند گوارا نبو

سول د کنشدند چه سهیلی از پیش خود کسی را انتخاب ن رده بود  ده ای یا نز
ا رو او  شتندها راته و از رنجا معرای شده بودند یا مست یما  با سهیلی راه دا

م هها  تحت نفو  یا ت میب قرار دادند بنابراین اگر سهیلی مح وم است این
ه کهم  مح ومند همان وری که ای اعملل اگر مرد زناکار مجازات می شود زنی

 به زنا تن داده قابل مجازات استک
رای باما از همان روزی که دکتر مصدق به سهیلی در مجلس تاخت این باند 

ل حاص حفظ خود و این ه در دوره پانزدهم هر کس بجای سهیلی باشد ا مینان
ست و د بدله این باند مسلح به قانون محفوظ خواهد بوکند که ملل سهیلی بوسی

که  ردندپا ااتادک موقعی که ار  ا الم جرم نسبت به سهیلی کرد همه تعجب ک
ت ند حچگونه مم ن است رن ها ی که به زور و اشار دوعت به وکاعت رسیده ا

 ا نمیین هانمش را درباره منعم خود بجا نیاورند! این انتظار مردم صحیح بود 
وشش خواستند چنین کاری کنند وعی سماجت و اصرار و پشت کار و تندی و ک

 اند ازین بااوق اععاده دکتر مصدق باالتر و بیشتر از رن بود که تصور می شدک 
 ترینهر  رف سعی کرد به دکتر مصدق بتازد و او را نزد ملت کوچش کند به

ماشا ا تیو ارستادن  دعیل ش ست این باند در م ابل دکتر مصدق همین زانو زدن
ی مکه  کردن ارستادن پرونده سهیلی به دیوان کشور استک این باد نشان داد

مل  خواهد نگ ارد پرونده سهیلی از مجلس خارج شود و بهترین دعیل رنه 
 کماه و س وت مجلس در م ابل رن بود کک 18کمیسیون دادگستری در مدت 

 
نموده و چ در برای او موا یت  دکتر مصدق چ در در این مبارزه تالش      

دشوار بوده استک زیرا در م ابل این باند قوی شخصیت و اعاعیت و است امت 
این موا یت را که به دکتر مصدق بود که توانست سهیلی را تسلیم  داعت نماید 

دست وکیل اول ملت ایران تحصیل شده باید غلبه ح ی ت بر با ل دانست و به دکتر 
ن هدف تبریش گفتک رارین بر و نخواهی و شراات  اتی و حت مصدق در نیل بدی

پرستی و پشت ار و تشخیو تو ای دکتر مصدقه تو نماینده واقعی مردم هستی که می 
دانی اا ار  مومی چه می خواهد و برای تحصیل رن مبارزه می کنیه از هیچ چیز نمی 

نسپاردیه تو مجلس ترسی و کار خود را می کنیه تو سهیلی را ا   به دست  داعت 
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چهاردهم را مح وم کردی به غیر ملی بودنه تو رسما  سند گراتی که دوعت در انتخابات 
دخاعت کرده و قانون اساسی را زیر پا گ اردهک این سند برای ایران بسیار گرانبهاستک 

ین ما اکنون نمی دانیم دستگاه  داعت در م ابل این باند می تواند مبارزه کند یا نه؟! با ا
 ککک«دالیل وعگردهای خرابه سنگل  نیز می دانند این ا مال دخاعت در انتخابات است 

 

 یش بح) اساسی درباره

 دادرسی تدین و سهیلی در دیوان کشور
 
 
 

 صوصا  از رنچه گ شت معلوم شد پس از یش سلسله مبارزات بی نظیر و مخ    
ر بشورای ملی  کوشش و مجاهدات مردانه نماینده واقعی ملت ایرانه مجلس

ه رقایان برسیدگی به اتهامات منتسبه « محاکمه وزراء»قانون  6و  5 بت ماده 
 تدین و سهیلی را به دیوان کشور ارجاع نمودک 

 
 دادرسان دیوان کشور در محاکمه سهیلی و تدین

ار تش یل نفر مستش 32دیوان مزبور دارای هشت شعبه است که معموال  از      
رقایان  که پرونده متهمین مزبور در رن م ر  شد این 1326 می شود و در سال

 بر مسند قضا بوده و دادرسی نموده اند:
یب با اجازه در رشتیانی بغا -دکتر خوشبین –رقایان جهانشاهی  شعبه اول:     

د ( ا تمادادگاه امالک موقب محاکمه تدین ویشگاهی بدر -رموزگار -محاکمه تدین(
 م دم
( بکه در محاکمه تدین در دیوان کشور نبوده اند –رقایان ع فی : شعبه دوم     

ه بعد از محاکمه تدین به محمد صدر بک -ول پویانسید  بداعرس -محمود دره
راف دیوان کشور و به  ضویت این شعبه وارد و از بستگان نزدیش صدراالش

 است( 
رضا  –دی بداعباقی جمشی  -هیدزاده دادرسش –رقایان امامی  شعبه سوم:     

 هنری بکه هنگام محاکمه سهیلی دادستان دیوان کیفر بوده اند(
هدی شریعت زاده بکه م -محمود هدایت -رسا –: رقایان ت وی شعبه چهارم     

ا م اف قهنگام محاکمه سهیلی رقای ابواعفضل صدر از بستگان نزدیش صدراالشر
 م ام ایشان شده اند(

 صفی نیا -یا یغ -ر قاضیتدک -رقایان: جوان شعبه پنجم:     
حمت ر: رقایان رضوی بکه در محاکمه تدین مریض بوده و به شعبه ششم     

 ام مایزدی پیوست و هنگام محاکمه سهیلی رقای حا ری ر یس شعبه و قا م 
ه نگام محاکمهشیرازی بکه  -عواسانی -مرحوم رضوی بوده اند( مرتضی دادبان

 تدین در دیوان کشور نبوده(
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د ون رقای دکتر محمچهدایتی بکه  -زنجانی -رقایان جمال اخوی عبه هفتم:ش     
دگاه ر داد لی هدایتی ارزند ایشان وکیل مدااب سهیلی بوده ع ا موقب محاکمه 

 میر م هری -حاضر نشده است(
 محمود  راان -گرکانی -سامنی -: رقایان حشمت هللا قضا یشعبه هشتم     

 
 فاق که تبر ه رقایان سهیلی و تدین مورد اتخوانندگان محترم می دانند 

ن  یل اعفیدادرسان نبوده و بعضی از رن ها مخاعف بودند که   یده و اسامی مخ
 رتی دیوان کشور خواهد رمدک 

 
 در صالحیت دیوان کشور

ه برنچه م کور شد راجب به تش یالت دیوان کشور است و اما راجب      
ر د» ون اساسی چنین م رر می دارد: قان 75دیوان مزبور اصل « صالحیت»

اء وزر هیچ محاکمه ابتدا ی رسیدگی نمی کنند مگر در محاکماتی که راجب به
 « باشدک
راء به وز تسبهبنابراین یگانه دادگاه صالحیتدار برای رسیدگی به اتهامات من    

ور تمام با حض»متمم قانون اساسی باید:  69دیوان مزبور است و بر  بت اصل 
 «اء محاکمات دا ره خوده محاکمه نمایدکا ض
ات تخابو چون توجه ما بیشتر به دخاعت ها ی است که وزراء متهم در ان    

م د تمازیرا رزادی انتخابات برای هر کشوری قضیه حیاتی است و سررمنموده اند 

شاره ارن  و به   یده رقای دکتر مصدق که در م دمه این کتاب به  اصالحات است
ان خشت اول بنای مشرو یت ایران است چه اگر مجلسی از نمایندگنمودیم 

 وح ی ی ملت تش یل شد سارقین و غارتگران اموال  مومی تحت بازجو ی 
و یا  ح مهدادرسی قرار می گیرند و به کیفر ا مال خود می رسند والال کدام م

 ابرایند بنکدام دیوانی است که خالا اران بزرگ و تحت اعحمایه را مح وم نمای
 وکنیم  نمی ما در اتهامات دیگری که به نامبردگان نسبت داده شده اظهار   یده

م تا دهی ا   اتهامات راجب به دخاعت در انتخابات را موضوع م اععه قرار می
 معلوم شود که دادگاه ح می به حت نموده یا ننموده استک 

 
 مواد مورد استناد ما

ده قبل هر یش از اشخاو م کور در ما»  قانون مجازات  مومی: 83ماده      
از  ت راکه بر خالف قانونه رزادی شخصی ااراد ملت را سلب کند یا ااراد مل
از  صل وح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محروم نماید از ش ل خود منف

 «پن  تا ده سال از ح وق اجتما ی محروم خواهد شدک
شخاصی امجازات » ککک ت اخیر رن( : قانون مجازات  مومی بقسم 92ماده     

بات انتخا انونکه در موقب انتخابات تهدید یا ت میب می نمایند همان است که در ق
عی ی سال انتخاباته مجازات رن ها از سه ماه ا 44و بر  بت ماده « م رر است

 حبس استک
هر یش از مستخدمین دوعتی در هر رتبه و » قانون مجازات  مومی:  129ماده 

 امی که باشد هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دوعتی یا اجرای م
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قوانین ممل تی یا اجرای اح ام یا اوامر  دعیه یا هرگونه امری که از م امات 
قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را ا مال کند از خدمت دوعت منفصل 

 «خواهد شدک
دمین مستخ: » 1315ر ر  29وب قانون مجازات ال مال نفو  مص 3ماده      

 شخاوادوعتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین  به خدمات  مومی که نفو  
ز  وعتی ا ل درا در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تألیر دهند به محرومیت از ش

ور دو اعی پن  سال مح وم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزب
ات خدم و یا دوعت باشد مح وم به انفصال ابد ازمستلزم ت ویت ح ی از اشخا

 ک«دوعتی خواهد شد مگر این ه این  مل مشمول قوانین دیگر جزا ی باشد
     

 بیان دو م لب اساسی
 لب مدو  پس از مالحظه مواد اوق االشعار توجه خوانندگان محترم را به     

 اساسی زیر جلب می کنیم:
د می شو بردهاری از موارد که مشمول مواد ناماول این ه قانونگ ار در بسی     

نتخاب ازید  وزیری تهدید کند و به کسی بگوید اگرنظری به نتیجه ندارد چنانچه 
ند و می شوید و یا این ه قدرت رسمی خود را ا مال ک« منتظر خدمت»نشود 

ید ین ه زنیست وعو ا« م تضی»چنین اظهار نماید انتخاب  مر و از االن ن  ه 
ست و می اب نشود و یا این ه  مر و انتخاب شود تهدید و ا مال قدرت رسانتخا

 جرم شناخته می شود و تهدید کننده و ا مال کننده قدرت رسمی مشمول
 کقانون مجازات  مومی م رر کرده است 129و  92کیفرها ی است که مده 

در  است دوم این ه مصداق ح ی ی کلمه تهدید که مااوق ا مال قدرت رسمی    
 سایر مماعش چیست؟

ره به حرف و یا اشا» تهدید را چنین تعریف می کند: « الروس»ارهنگ      
 «کسی از کار بدی که نسبت به او می خواهند ب نندک

مه تهدید کل»چنین گوید: « تهدید»در تعریف کلمه « داعوز»ح وقی ارهنگ      
 د نسبتهدیم کننده تبه معنای ا مه ا المی است به کسی که از کار بدی که ا ال

 «به او در نظر گراته استک
نی ش ایرایکه  اعبته در هر ملتی تهدید رلار مخصوصی دارد ملال  با رن حرای     

 کرا می شود تهدید کرد ی ی از اهاعی انگلیس را نمی شود تهدید نمود
هزار قشون در کنار دریاچ   80دوعت سو یس مانوری از  1913در سال     
تش یل داد که ویلهم امپراتور رعمان هم در رنجا حضور داشتک « کنستانس»

معروف است که امپراتور ی ی از سربازان دهاتی ساکن رن قسمت از سو یس را 
هزار  80اگر من به جای » که به زبان رعمانی صحبت می کنند صدا کرد و گفت: 

ا تصور می اعبته م« هزار نفر در اینجا حاضر کنم تو چه خواهی کرد؟ 160نفر 
قربان هر امری بفرما ید غالم خانزاد ا ا ت می »کنیم که رن سرباز گفته باشد: 

هزار  80ما هم به جای » در صورتی که رن دهاتی به امپراتور گفت: « کنم
بنابراین در چنین ممل تی  هیچ س زیر « هزار اشنگ مصرف می نما یم 160

داند که گراتار دادستان خواهد شد بار تهدید نمی رود و تهدید کننده هم چون می 
تهدید نمی کند پس وقتی در این قبیل مماعش حرف یا اشاره به کسی از کار بدی 
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که نسبت به او می خواهند ب نند تهدید تل ی شود در این ممل ت که مجلس 
شورای ملی به هر چه دی تاتور اشاره می کرد رتی می داد و خود دادستان به 

ارود می رورد و کوچ ترین ا مال نفو  در مستخدمین کوچ ترین تهدید سر 
دوعتی که راه معیشتی غیر از خدمت دوعت ندارند الر می کند کمترین اظهاری از 

 مااوق به مادون برای انجام کاری باید در ح م تهدید تل ی شودک
وم اکنون تمام وسایلی که برای تشخیو حت الزم است به اختیار  م     

ی های ادرسصوصا   ب ه تحصیل کرده می گ اریم تا بتوانند در دخوانندگان و مخ
یم و واقب شده قضاوت کنند و صحیح را از س  1326دیوان کشور که در سال 

د و  ارنحت را از با ل تف یش نمایند و به تبلی ات م رضانه اشخاو وقعی نگ
 ف رچون هر کاری اول از حرف شروع می شود از  ب ات تحصیل کرده و روشن

عس و مجا وکشور انتظار داریم که رنچه مخاعف قانون واقب شده در روزنامه ها 
 و به« د عبنتا نگرید  فل کی گیر»محاال بنویسند و ن ل کنند و ت رار نمایند: 

ه همت است و رنهم ب«  مل»جامعه حاعی کند و بفهمانند که ن و ما ا   در 
اهد قی ممل ت مرتفب خواصال   لبان امور اجتما ی و  اش ان سعادت و تر

 شدک
 

 اد انامه دادستان در مورد اتهامات منتسبه به رقای تدین
ن ای تدیه رقباکنون متن اد انامه دادستان کل را نسبت به اتهامات منتسبه      

ن ل می  1326اردیبهشت  26مور   6347شماره « ا ال ات»از روزنامه 
ت ه: قسمم شدرده به دو قسمت ت سینما یم و قبال  باید دانست که اد انامه نامب

 اول 
ت قسم ورن مربو  به دخاعت های  متهم در انتخابات بندر  باس و بلوچستان 

 ی باشدان مدوم رن دا ر به تصویب پیمان مبادعه قند و ش ر با غله در ر ربایج
نظر   کر شد صرف 373که ما از ورود در قسمت دوم به دال لی که در صفحه 

گی بست وات خود را به رن قسمتی که مربو  به انتخابات است می کنیم و نظری
 است الل ممل ت دارد محدود می نما یمکبه رزادی ااراد و  

 
 اینش متن اد انامه:

 دیوان  اعی کشور!

 30073و شماره  6/10/1324مورخه  29141پیرو نامه های شماره      
حات ین اینش توضیراجب به اتهامات منتسب به رقای تد 18/10/1324مورخه 

 زیر برای تشریح مراتب اتهامیه اشعار می گردد:
 

رقای سید محمد تدین ارزند سید محمد ت ی اهل بیرجند ساکن تهران متوعد      
 1321شمسی با سواد بدون پیشینه کیفری متهم ا ست که در سال  1260

و  موقعی که وزیر کشور بوده بر خالف قانون در امر انتخابات بندر  باس
بلوچستان مداخله کرده و نیز متهم است موقعی وزیر خواربار بوده به واس ه 
  د یش ا ره پیمان و خرید م داری غله در ر ربایجان منااعی برای دیگری 
تحصیل و موجب ضرر دوعت شده است و همچنین بواس ه پرداخت یش میلیون 
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ب تصرف غیر و نیم لایر وجه ن د و م داری قند و ش ر به پیمان ار مرت 
قانونی در اموال دوعت شده اینش شر  جریان امر و دالیل توجه اتهامات در هر 

 یش از دو قسمت ب ور جداگانه توضیح می شود: 
 

 داخله در امر انتخاباتم –قسمت اول 
ای تدین رقای ار  نماینده وقت نسبت به رق 1323اروردین  10در تاریخ      

ر ا  دایشان در امر انتخابات پاره ای ن  وزیر سابت کشور راجب به دخاعت
رای مجلس شورای ملی ا الم جرم نموده و پس از  ی مراحل خود در مجلس ب

 رسیدگی به دیوان کشور ارستاده شده استک
 

 داخله متهم در انتخابات بندر  باسم -1
ه ود کشاز محتویات پرونده وزارت کشور و تلگرااات رمز رن معلوم می      

ی متعالم ت اسن زمینه انتخاباتی اشخاو را از رقای گرکانی ارماندار وقرقای تدی
انتخابات به  کاندیدهای»تلگرااا  جواب می دهد که  3038کند ارماندار به شماره 

 «وانی و گله داری استکد -شیرم –ترتیب مصبا  زاده 
 عی م دماو» تلگراف می کند:  13/9/22مور   1229رقای تدین به شماره      
د: دستور می ده 13/9/22مور   1234و پیرو این تلگراف به شماره « است
  مل شما باید غیر محسوس» 

 «و ب لی محرمانه باشد
و  تضادمدر تح ی ات از متهم  لت این تلگراف ها س وال شده پاسخ های      

اوعی ب 1229بعد از رن ه تلگراف شماره »متفاوت می دهدک گاهی می گوید: 
راف م تلگرا امضاء کردم اردایش از جهانبانی متصدی این ار پرسیدم دم است( 

لگراف ین تامخابره شده یا نه گفت بلهک به ا ر ااتادم که مبادا ارماندار به 
غیر  ی راترتیب الر بدهد دستور دادم تلگراف دیگری تهیه کند که تلگراف اوع

ه کود ی همین ب ملی نشان دهد و اردای رنروز تلگراف های زیادی روردند ی 
 «ردمک مل شما غیر محسوس و محرمانه باشد و بدون توجه به متن رن امضاء 

شد  اده میتلگراف ها در محل به  نماینده مصبا  زاده د» جای دیگر می گوید: 
ز می تح ی ات( با 114و  113ام ان نداشت  وری دیگر تلگراف کنم بصفحات 

  ر مصبابرای انتخاب شدن دکت ی بودم راجب به بندر  باس تحت یش اشارها»گوید: 

ری از یش مراکز اقتدا»در جای دیگر می گوید: بازپرسی(ک  67بصفحه  «زاده

 (97 بصفحه «اشارها ی به بنده وارد شد که من مجبور شدم چنین دستورها ی بدهم
س در  باگرکانی بنا به اقدامات مصبا  زاده به ارمانداری بن» ایضا گفته: 

از  ست وا س از راتن به محل اهمیدم که برای  راداری او راته انتخاب شد و پ
متهم  ( و هیچ یش از این دااع های114بصفحه « رنوقت  رف ا تماد من نبود

رف  اندار خود  کر ن رده و اگر ارم« اجبار»موجه نیست زیرا که دال لی برای 
 ه وزیرهم کمتا تماد او نبوده و  راداری از انتخاب دکتر مصبا  زاده می کرده 

 ایت لر شکشور بود می توانست او ت ییر بدهد چنان ه بعد از رقای تدین بر ا
 ه درکمحل وزارت کشور رقای گرکانی را ت ییر داد و شخو دیگری مأمور شد 

 نتیجه رقای دکتر مصبا  زاده انتخاب نگردیدک
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 مداخله در انتخابات بلوچستان -2
ر داهدان ار زلوچستان رقای خزیمه  لم ارماندهنگام جریان انتخابات ب          

باب : ارجواب تلگراف وزارت کشور دایر به معرای کاندیدهای رن حوزه رقایان
 وابتمهدیه ارخزاده حیدر لی کُرده مرادریگی را معرای می کندک ضمنا  س

 (12/7/1322-144را توضیح می دهد بتلگراف « مراد ریگی»
ندار ارما 16/7/1322مورخه  920مز شماره رقای  تدین ضمن تلگراف ر     
 ضی استبه  وری که کرارا  ت کر داده شده مصلحت کشور م ت»می کند:  تأکید

و « دگرد که نماینده محلی انتخاب شود و باید سعی نما ید منظور دوعت تأمین
ار م صودش انتخاب مراد ریگی بود و حال رن ه از ا ال ات محلی ارماند

رقای   رف رقای دیدار ارماندار بم که به  نوان بازپرس از زاهدان و اظهارات
علوم مبازجو ی( و محتویات دیگر پرونده  168تدین مأمور زاهدان بوده بو 

 می شود که مراد ریگی در محل حسن شهرت نداشته و مردم ش ایت ها از
ار کاو  خویشان و بستگان ریگی که در رتس دوایر دوعتی محل بودند و به نفب

 کردهه کرده اندکمی 
با وجود این رقای تدین با تلگراف های مؤکد اصرار در انتخاب ریگی داشته      

این جمله تهدیدرمیز را  12/7/1322مورخه  905و در  یل تلگراف شماره 
ب ار برده « سعی نما ید منظور اوق  ملی گردد والال  موجب زحمت خواهد بود»

مورخه  147محرمانه به شماره استک ارماندار زاهدان در ضمن نامه 
به رقای تدین مجددا  سوابت نام لوب مراد ریگی را ت کر می دهد و  25/8/22

سرداران مهم دیگری دارد و ی ی از رن ها خاعی « بلوچ»همچنین ت کر داده که 
از زمینه نیست و  دم جلوگیری از کاندیدهای غر محلی هیچگونه زحمتی توعید 

ام  لنی به نفب ریگی موجب سر و صدا و زحمت خواهد نخواهد کرد و بل ه اقد
و اقدام بعضی رؤسای دوایر که از  36/3/22مورخه  191شد و تلگراف 

و سپس ارماندار « خویشان ریگی هستند مخاعف قانون و رزادی انتخابات است
مزبور برای البات اظهاراتش ت اضای یش نفر بازپرس می کند رقای تدین در 

می  8/22/ 28مورخه  171ات ارماندار تلگرااا  به شماره جواب این اظهار
و بعد جریان انتخابات را توقیف « دستوری که داده شده باید اجرا شود»گوید: 

َمت بازرس مأمور می نماید و به ارماندار  و ارماندار بم برقای دیدار( را به سل
اباتی را پرونده انتخ( »22/9/22مورخه  263زاهدان تلگراف می کند بشماره 

به  22/9/1322مورخه  1264و به شماره « در اختیار رقای دیدار بگ ارید
انتخاب مراد ریگی نماینده  1284منظور از ح م »رقای دیدار تلگراف می کند: 

و رقای خزیمه  لم ارماندار « سابت است انتظار دارم با نهایت متانت انجام دهید
ار  زاد که مرخصی از محل خارج و  کل مواات با اجراء دستور نبوده به  نوان

از کاندیدها بوده به دستور رقای تدین به کرمان تبعید می شود مشاراعیه مجددا  به محل 

در این النا رقای تدین از کار برکنار و  مراجعت و بر سر این کار به قتل می رسد
دستورهای سابت  4/12/1322مور   1523وزیر جدید  بت تلگراف شماره 
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بر انتخاب ریگی مل ی می کند وعی چون اکلر مأمورین از کسان ریگی  را مبنی
تعیین شده بودند با ا مال وسایلی اکلریت را به نام ریگی تهیه کردند ع ن 
ب دری جریان مخدوش بود که مجلس نتوانست ا تبارنامه او را تصویب نماید 

اری خود نسبت رقای تدین در جواب بازپرس در م ام دااع از این اصرار و جانبد
و گاهی ( 109تا  100به مراد ریگی متوسل به  لل سیاسی می شود بصفحات 

می خواستم کار به داب اعوقت و مما له بگ رد تا ا ر مناسب تری برای »می گوید: 
و این   ر ناموجه و مح ت است که اصرار رقای تدین در انتخاب « انتخابات رنجا بشود

و ع ا پس از برکناری ایشان از وزارت و ده ا   به منظور شخصی بو« ریگی»
اتخا  رویه  دم مداخله در انتخابات هیچ سانحه ای ر  نداده و  مل رقای تدین 
چه در موضوع انتخابات بندر  باس و چه در موضوع انتخابات بلوچستان جرم 

قانون  280تشخیو و از عحاظ تبعیض در اجرای قانون من بت با ماده اعحاقیه 
به  905می و از حی) تهدید ارماندار زاهدان  ی تلگراف شماره کیفر  مو

« سعی نما ید منظور اوق  ملی گردد والال موجب زحمت خواهد شد»این ه 
قانون انتخابات و از جهت سلب  44قانون مزبور و ماده  92من بت با ماده 

به به کرمان  اد ملت داده است و تبعید ار  زادکه قانون اساسی به اارح وقی 
و از حی)  83منظور این ه نتواند در انتخابات شرکت نماید من بت با ماده 

ا مال قدرت رسمی برای جلوگیری از اجرای قانون و دستورها ی که برای 
قانون  129جلوگیری از جریان انتخابات ب ور رزاد داده است من بت با ماده 

غیر صالحیتدار  مجازات  مومی و از حی) تألیر دادن نفو  اشخاو و م امات
از قانون مجازات ا مال نفو  بر خالف  3ببنا با قرارهای خویش( من بت با ماده 

است و در حدود مواد م کور ت اضای تعیین مجازات  1315ر ر  29حت مصوب 
 می نمایدک

 
 استرداد رن قسمت از اد انامه که مربو  به انتخابات بندر  باس است!

 
ده:  ل شند که در اد انامه از قول رقای تدین خوانندگان مالحظه نمودن     

نده ببه  برای انتخاب شدن دکتر مصبا  زاده از یش مراکز اقتداری اشارهایی»
مل  قرار که بر  بت این ا« وارد شده که من مجبور شدم چنین دستورها ی بدهم

انندگان از قانون مجازات ا مال نفو  است که از نظر خو 3تدین مشمول ماده 
زی ت رمم گ شت و دستورهای ایشان که در اد ا نامه مندرج است تلگرااامحتر

 ر دیگرش بااست که تدین به گرکانی ارماندار نموده که برای توجه خوانندگان ی
 رن ها را ت رار می کنیم:

  وال از ارماندار راجب به زمینه انتخاباتی اشخاوس -(1
 –ده انتخابات به ترتیب مصبا  زاکه کاندیدهای  3038واب ارماندار به شمار ج -(2

 مشیر دوانی و گله داری استک
قانون  129که مشمول ماده « اوعی م دم است» 1229به شمار  تلگراف تدین -(3

 مجازات  مومی استک
و   مل شما باید غیر محسوس»تدین به ارماندار:  1234ف شماره ایضا  تلگرا -(4

 جازات  مومی می شودک قانون م 129که مشمول ماده « محرمانه باشد
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رت نظا و چون م اکره در این قسمت از اد انامه در دیوان کشور که تحت    
 وای ن دد که دادستامردم تش یل می شد به مراکز اقتدار بر می خورد الزم بو

یوان  ضای دبه انتخابات بندر  باس استرداد کند و بار اکلریت ا خود را نسبت 
د وز بعرتبر ه کنند سنگین نشود این بود که سه کشور که می بایست تدین را 

رباره د»خبر داد:  6350در شماره « ا ال ات»اردیبهشت جریده  29یعنی در 
م جرم مته انتخابات بندر  باس رقای دادستان  ملیاتی را که صورت گراته برای
علوم مو « ندانسته وعی مداخله در انتخابات بلوچستان را جرم تشخیو داده اند

ستان داد ت که  دول از وظیفه وجدانی و وظیفه قضا ی بنا بر اظهارات خودنیس
ش از ام یدر محاکمه سهیلی که در اینجا است رادا  ن ل می شود تحت تألیر کد

 مراکز اقتدار بوده است؟!! ککک 
 

 از بیانات دادستان کل در محاکمه سهیلی
می  1326بهمن  27مور   6568در  شماره « ا ال ات»روزنامه      

وان امروز پس از رسمیت یااتن جلسه رقای  هی ت دادستان کل دی»نویسد: 
 ی رد یکشور اظهار نمودند که دادستان در  مورد د اوی جزا ی دو وظیفه دا
گاه و داد ت لیف و وظیفه قضا ی یعنی بردن هر د وا ی را با  کر دالیل رن به

 است تان باشد وعی م لفاین امر مم ن است بر خالف   یده شخصی خود دادس
لسه جکه انجام دهد دیگر یش وظیفه وجدانی است که مم ن است دادستان در 
بته د اعدادرسی بر خالف رنچه قانونی به نظر می رسد شخصا  اظهار   یده کن

ده و مه شاینگونه اظهارات یش نظر شخصی است و م ابت رنچه که از  دالیل اقا
وا داد د استر می کند وعی باید دانست که این امرجریان امر استنبا  نموده بیان 

 نرا پسند رمحسوب نمی شود و دادستان وقتی که د وا را به دادگاه برد نمی توا
ید   ا بگیرد و ح م ق عی منو  به رتی هی ت دادرسان دادگاه است بنابراین

 «شخصی را نباید به اقامه د وا اشتباه کردک
 

*** 
اس یا ر  بگر استرداد د وای راجب به انتخابات بندبنا بر اظهارات اوق ا    
ی ی برابودن رن از نظر وظیفه قضا ی بوده چرا دادستان دعیل« کان عم ی ن»

ده به امه شزیرا همان ور که د وا به دالیلی اقاظهارات خود  کر ن رده است؟! 
دانی جظیفه وو چنانچه اظهارات ایشان از نظر وشود « کان عم ی ن»دالیلی هم باید 

 وتنفر  ظهارابوده کدام وجدان اجازه می دهد که ملت ایران از انتخابات مجلس چهارده 
 بی ا ال ی کند و دادستان مس وعین انتخابات را که در رتس همه

دادستان وقتی که د وا را »و این ه گفته اند  تدین و سهیلی بوده اند مس ول نداند
برخالف   ل و من ت استک ارض کنیم « به دادگاه برد نمی تواند رنرا پس بگیرد

که دو نفر در یش خانه س نی دارند و ی ی از رن ها بواس ه مسموم شدن اوت 
کرد و دادستان هم مس ن او را به دالیل و قرا نی که دارد تع یب نمود و پس از 
 ر  د وا از  مسموم خ ی بدست رورد که هیچ س قاتل او نبوده و او 

ین مورد دادستان نمی تواند اد ای خود را استرداد کند؟ خودکشی کرده ریا در ا
گراتن ورقه اد انامه نیست به محض این ه دادستان خ  « استرداد»مراد از 
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مسموم را ارا ه نمود اد ا مسترد و کان عم ی ن شده است یعنی در دادگاه  رای 
جهت وارد  ندارد که دادگاه به رن رسیدگی کند بنابراین به دادستان ایراد از این

است که تدین را در انتخابات بندر  باس با ادعه و برهان مجرم تشخیو داده و 
 3بعد بدون  کر دعیل اد ای خود را کان عم ی ن دانسته و خود را مشمول ماده 

قانون مجازات ا مال نفو  نموده است که این  مل در جامعه ب دری توعید تنفر 
حا ری نیا دانشجوی دانش ده مع ول( در نمود که ی ی از جوانان حساس برقای 

خود دادگاه احساسات شدیدی بر  لیه رن ابراز کرد و بجای این ه دادستان را 
تع یب کنند او را توقیف نمودند و اعبته دادستان م م ن است که در تحت حمایت 

واقب شده و هیچ س نمی تواند ایشان را تع یب نماید!! مراکز اقتدار و سیاست 
 کک
 

 قسمت مؤلر از دااع متهمیش 
  ه شردر دادگاه پس از این ه نوبت سخن به رقای تدین رسید مشاراعی     

یز مبسو ی از زندگی سیاسی خود بیان و سپس نسبت به اتهامات منتسبه ن
ماره ش« اتا ال »مدااعاتی نمود که اینش ما مؤلرترین قسمت رنرا از روزنامه 

 ول ن ل می نما یم:ستون ا 3خرداد صفحه  6مور   6357
ا توده شاروغی نخست وزیر بوده قرار بود که دوره سیزدهم هم تش یل »ککک   

یز ین تبرر همدهنگام بروز وقایب شهریور انتخابات دوره سیزده پایان یااته بودک 
 وعی قرا ت نشده بودک  رراء به صندوق راته

نتخاب شده اواقعا  رزاد نفری را که  136مرحوم اروغی از عحاظ مصلحت کشور رن      
ا ین هبودند از صندوق در رورد و گفت چون باید مصلحت را در نظر داشت باید هم

د که رستابروند و حتی به تلگراف اهاعی ر ربایجان توجهی ن رد و یش سرعشگری را ا
وقتی  تندکبا حضور او همان رراء را خواندندک درست است  ده ای هم زمینه محلی داش

 د منع مل ت اقتضا دارد که مجلس سیزده را با تصورات تش یل و پیمانکه مصلحت م
 ه دو ن  ف بهکنند و رن پیمان نااب ترین  مل کابینه اروغی بود رنوقت بنده دو تلگرا

 « د؟!کنن کردم و نتیجه هم نداد هر دو ن  ه هم مرز بوده ریا باز باید مرا تع یب

 
 قسمتی از دااع وکالی متهم

 
 

ویسی ی ی از وکالی مدااب تدین راجب به انتخابات بندر  باس این رقای ا    
بیان مؤلر را گفت: از این ه رقای هی ت دادستان کل دیوان  اعی کشور اقدامات 
رقای تدین را جرم ندانسته اند خوشوقتم اگر هنگام تنظیم کیفرخواست قاضی 

فرخواست تنظیم دیگری غیر از رقای مبشری نزد دادستان کل بود مسلما  این کی
 «53نمی شد

ز تان نیلوچسرقای نهاوندی وکیل مدااب دیگر رقای تدین راجب به انتخابات ب    
 چنین دااع کرد:
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پدر «  یدی ریگی» اوضاع امروزی بلوچستان و نفو ی را که»     
رن صفحات داشته ککک چنانچه رویه ای غیر از روش رقای  در « مرادریگی»

اتخا  می شد پیش رمدها ی روی می دادک در خصوو تدین در مورد بلوچستان 
ار  زاد نیز چنانچه  ملی بر خالف قانون صورت گراته باید مباشر را تع یب 

بعالوه  امل این  مل بم صود تبعید ار  زاد است( وزارت جنگ بوده نه وزارت کرد 

بخصوو که رقای تدین هنگامی که در وزارت کشور مش ول کار بودند  کشور
بات بلوچستان پایان نیاات و مراد ریگی بعد از راتن رقای تدین از انتخا

 «54بلوچستان انتخاب شده استک
 

 و ا   کرد معلوم نیست اگر رقای تدین در انتخابات بلوچستان مداخله نمی     
 کنید سعی»م ررات قانون انتخابات را ب ار می بست و تلگراف تهدیدرمیز: 

ن ادستادمندرج در اد انامه  «وجب زحمت خواهد بودمنظور اوق  ملی گردد والال م
 1264قانون مجازات  مومی است و نیز تلگراف شماره  92که مشمول ماده 

ابت است انتخاب مرادریگی نمایندگی س 1284منظور از ح م »مندرج در اد انامه: 

 52617ماره شو یا این ه در تع یب نامه  «انتظار دارد با نهایت متانت انجام دهید
انون ق 83وزارت جنگ ح م تبعید ار  زاد بمشمول ماده  1322ر ر  22مور  

 مجازات  مومی( را صادر نمی کرد چه واقب می شد؟!
 ر سیش  در م ابل تمام این دالیل اکلریت قریب باتفاق قضات با انشاء     

 که نفو  از تلگرااات منتسب به متهم مضبو  در پرونده امر به ا مال»بدین رار: 

ی خ روخ  نس «مح ت ا الم جرم و موضوع مواد مورد استناد باشد استفاده نمی شود
 !!تمام دالیل کشید و متهم را پاک و پاکیزه از دیوان کشور خارج کرد

ر رن دکه  اکنون  ین ح م در اینجا درج می شود تا همو نان  زیز بدانند     
موده ت ننیچ سیاستی تبعیدیوان کسانی هستند که تابب ایمان خود بوده و از ه

 اندک
 

 رتی دیوان  اعی کشور در مورد تدین

 1326خرداد ماه  6تاریخ 
 یوانداتهامات منتسبه به رقای تدین که از  رف مجلس شورای ملی به      

 کشور ارجاع شده امور  یل است:
 خاعت در انتخابات بندر  باسد -اول     
 خاعت در انتخابات بلوچستاند -دوم     
دستور   د پیمان با بزرگ ابراهیمی راجب به خریداری سه هزار تُن  –سوم      

غله در ر ربایجان و مبادعه رن با قند و ش ر که از  رف دادستان کل دیوان 
و  29و  92قانون انتخابات و ماده  44کشور در مورد انتخابات به استناد مواد 

قانون ا مال نفو  در  3اده قانون مجازات  مومی و م 28و ماده اعحاقیه  83
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مورد دستور   د پیمان با بزرگ ابراهیمی راجب به معامله غله به استناد مواد 
قانون محاسبات  مومی با  39قانون مجازات  مومی و ماده  153و  152

 قانون مجازات ت اضای تعیین مجازات گردیده استک  28ر ایت ماده 
هم ه متبوچستان از تلگرااات منتسب راجب به انتخابات بندر  باس و بل     

د مور مضبو  در پرونده امر ا مال نفو  که مح ت  نوان جرم و موضوع مواد
به  زبورماستناد باشد استفاده نمی شودک بنابراین از جهات اوق اع کر متهم 

 ک اکلریت مبری است
به ی سیدگرراجب به تبعید ار  زاد چون این  مل خود  نوان جرم مست ل و      

ز افاد رن از  رف مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجاع نشده و م ابت مست
جاع قانون محاکمه وزراء رسیدگی منحصرا  م صور به مورد ار 6و  5ماده 

اده ماست این امر و سایر اموری که ارجاع نشده از موضب رسیدگی خارج و 
ست اصی  ررات خایش اعحاقیه به اصول محاکمات جزا ی در این مورد که تابب م

 الزم اعر ایه نمی باشدک
ه و ت اوعی ی انسبت به دستور   د پیمان با بزرگ ابراهیمی با مراجعه به تح     

د  ل موردال تح ی اتی که پس از ارجاع امر به دیوان کشور بعمل رمده و توجه به
 153ده استناد  راین بهیچوجه ارت اب  ملی از  رف رقای تدین که مشمول ما

ا بد و نون مجازات  مومی باشد در این مورد استفاده و استنبا  نمی گردقا
ل (  مسمتی که متهم در موقب دستور   د پیمان داشته است بوزارت خواربار

یز نقانون مجازات  مومی  152انتسابی تصرف غیر قانونی منظور در ماده 
ی هم دیگرقانون محاسبات  مومی و امور  39نخواهد بود و  دم ر ایت ماده 

 نماید نمی که برای البات سوء نیت مورد استناد واقب شده سوء نیت او را محرز
 تبر ه می شودک به اکلریت رراءبنابراین از کلیه جرا م منتسبه 

 

 ررای قضات مخاعف در محاکمه تدین

 
ال  ها قب ی رناعبته این ح م به اتفاق رراء تمام ا ضای دیوان کشور که اسام    

و  خاعفموانندگان گ شت صادر نشده و  ده ای از قضات محترم با رن از نظر خ
 مستحت م راهر یش از رن ها نسبت به تمام موارد اتهامی یا بعضی از رن ها مته

نه دین چگوسید محمد ت»تحت  نوان:  «قیام ایران»روزنامه مجازات دانسته اند که 

ان لت ایرمدین تنوشتند با تبر ه  تبر ه شد ککک روزنامه های ر ربایجان در سرم اعه خود

د ای خورراء قضات مخاعف را در شماره ه «هیچگونه امیدی به هی ت حاکمه ندارد
اعی رتی رقای مهدی شریعت زاده مستشار دیوان  »منتشر نموده از رن جمله 

 ستون 3صفحه  1326مور  دوازدهم مرداد  190است که از شماره « کشور
 پنجم ن ل می شود:

 
 ای مهدی شریعت زادهرتی رق
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 2ر د وای دادستان دو قسمت است: قسمت اول دخاعت در انتخابات د»     
د سه خری حوزه انتخابیه و قسمت دوم   د قرارداد با بزرگ ابراهیمی دا ر به

ر هزار تُن غله به شرحی که در کیفرخواست  کر شدهک راجب به دخاعت د
   زادهمصباخابات و امر به این ه بانتخابات نظر به این ه دخاعت متهم در انت

  لت م دم است و  مل شما غیر محسوس و محرمانه باشد( در دا ره استن اق
ه کنید کاقدام خود را زور و اشار  کر می نماید و این ه می گوید ب ب ملی 

ید نما مرادریگی انتخاب شود والال موجب زحمت خواهد شد( و نیز تلگراف می
 ود وراید اجرا شود( دخاعت در انتخابات بشمار می بدستوری که داده ام ب

ردید کر گتعبیری هم که نموده است مخاعف مفاد متبادری  بارت ها ی است که  
ا از لت رمو قابل قبول نمی باشد دخاعت متهم محرز و از هر جهت این ه ااراد 

 ادهول مح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محروم نموده و بزه متهم مشم
ز و ا ستاو بنظر اینجانب مدت ده سال از ح وق اجتما ی محروم قانون مجازات  83

جازات مقانون  129جهت این ه قدرت رسمی خود را ال مال نموده مشمول ماده 
رم ار جو به نظر اینجانب از خدمت دوعت منفصل است و از جهت تهدید ارماند

دادن  و از  جهت دخاعتقانون مجازات  مومی  92مشاراعیه مشمول  یل ماده 
 مال قانون مجازات ال  3نفو  م امات دیگر در تصمیمات اداری مشمول ماده 

ا در می باشد و ام 1315ر ر  29نفو  بر خالف حت و م ررات قانونی مصوب 
 ود:شقسمت انع اد قرارداد با بزرگ ابراهیمی بشر   یل اظهار   یده می 

دون بری و می شود که قح ی غله در تبریز صواز محتویات پرونده کامال  مستفاد     
 ح ی ت بوده و پاره ای از ادعه رن شر  داده می شود:

 شهادت شهود -1
 ودن م داری خواربار در سیلو و  دم ورود رن به داتر سیلوب -2
اره و ن این ه  گندمی از دوعت بگیرند مدتی مصارف شهر را ادنانواها بدو -3

 راهیمی گراته اند نه گندماز بزرگ اب« پول»در م ابل 
برای  ین ه دوعت در ا راف دارای غله است و ا   وسایل ن لیهمسلم بودن ا -4

 ل و ن حمل رن موجود نیست پس با احراز این امر ا   باید دوعت وسیله حمل
 واربارخجود وتهیه بنمایده انع اد قرارداد ایجاد خواربار نمی نماید و با ارض 

ه نماید مأمورین به قیمت حمل بخرد و حمل به تبریز بندوعت بایستی بوسیله 
صار انح واین ه انع اد قرارداد بنماید و چون با مح ت بودند وجود خواربار 

 واست  متهمراف ا ت احتیاج به ایجاد وسایل حمل و ن ل که هر دو قسمت مورد
به م قداو ا فمتهم از اقدام هر راب مانب باز ا دان وسایل حمل و ن ل( منصر

حوظ را مل  ارااب پیمانند قرارداد نموده و در انع اد قرارداد ب ور اکمل ماانع 
 رن ها ه درکرده و محل تسلیم غله را  الوه بر تبریز در شهرها ی قرار داده ک

ی شخاصامضی ه خوارباری وجود نداشته و خود متهم نیز ا تراف می نماید که 
غرض  د بیو او در انع اد قراردا داز سادگی و حسن نیت او استفاده نموده ان

 استک هدمو اد قرارداد و کیفیت رن نعبوده که در ح ی ت ا تراف به خب  در ان
 152ده عه ا جهت تصرف غیر  قانونی در قند و ش ر جرم متهم مشمول ما     
ای مجازات  مومی و از جهت تسهیل در امر خرید به منظور نفب بر نقانو

 «قانون مجازات  مومی است 152دیگری مشمول ماده 
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 رتی رقای شهیدزاده دادرس

فحه ص 26قیام ایران مور  سیزده مرداد  191بر  بت مندرجات شماره      
ن رتی چنی اول رقای شهید زاده مستشار محترم دیوان کشور درباره پرونده تدین

 داده است:
 

ونی و قان غیرنسبت به اتهام تدین وزیر سابت خواربار و کشور به دخاعت »     
در  جودهبر خالف وظیفه در انتخابات بندر  باس و بلوچستان نظر به ادعه مو

باس  ندر ب مل و تلگرااات مضبو ه به امضاء رقای تدین به ارماندار  پرورنده
 ستناداجرم ارت ابی با مواد مورد  و بلوچستان به   یده این جانب مجرم و
ی ات مارد مشاراعیه را مستحت مجازدادستان کل من بت است و بر  بت رن مو

ند و ی بقدانم و نسبت به اتهام مشاراعیه به تصرف غیرقانونی در اموال دوعت
 می وش ر( و دستور بستن پیمان بر خالف مصاعح دوعت به نفب بزرگ ابراهی

  مل و وندهدادن قند و ش ر و وجه ن د به پیمان ار نظر به ادعه موجوده در پر
ء و سواد بازپرس به این ه دیگران از ُحسن نیت و سادگی اقرار صریح وی نز

 راهیمیگ اباستفاده کرده اند و مواا ت نامه مشاراعیه با پیشنهاد ت دیمی بزر
 وگندم  یمانبعالوه شانزده تُن قند و ش ر ب ور مسا ده به پیمان ار راجب به پ

 تی هصورجو و این ه تسلیم در اردبیل و مراغه هم جزء پیمان قید شده در 
 ر بودهارباتبریز احتیاج به خواربار داشته و مساارت ایشان هم برای تأمین خو

 ووده و تسلیم قسمت ا ظم از گندم و جو مورد پیمان در اردبیل و مراغه ب
 مورد 153و  152ه جرم تدین من بت با مواد تهیچگونه اایده برای تبریز نداش

ی زات مت مواد مزبور مستحت مجامی باشد و مشاراعیه را  ب دادستاناستناد 
به  عید ار  زاد چون از  رف مجلس احاعه نشدهبموضوع ت دانم و نسبت به

 «اکلریت در این موضوع مواا م و قابل  ر  نمی دانمک محل امضاء
 

 رتی رقای جهانشاهی ر یس دیوان کشور
انب ینجر اه نظراجب به دستور انع اد قرارداد برای معامله در ر ربایجان ب»     

لر رن ت اکاز مجموع دالیل و شواهد استنادی رقای دادستان کل که نسبت به قسم
ست ارن  دااع مؤلری از  رف متهم نشده بعالوه قرا ن دیگری در پرونده مؤید

مخصوو  1321و با توجه به این ه اختیارات م کور از ماده واحده خرداد سال 
اد راردقاز جهت دستور انع اد  هی ت دوعت است نه هر یش از وزراء  مل تدین

زات قانون مجا 28و  153مواات ماده مزبور بزه محسوب و من بت با ماده 
برای  هدان مومی می باشد و همچنین   مل مشاراعیه از جهت تهدید ارماندار زا

ور بزه ماده مزب 92انتخاب شدن ریگی از بلوچستان م ابت قسمت اخیر  ماده 
به  ختلفهمتخفیف کیفر از عحاظ خدماتی که در ادوار شناخته می شود با ر ایت 

حل مرمک کشور نموده و در ب یه اتهامات باعنتیجه با رتی اکلریت مواا ت دا
 « امضاء

 رتی رقایان: ن ویه دکتر خوشبین و ا تماد م دم
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دان ار زاهماندراجب به انتخابات بلوچستان با مالحظه تلگراااتی که بین ار»     
رن  حرز ومبادعه شده و   یده این جانبان تهدید در انتخابات مو رقای تدین 

ین قانون مجازات  مومی است و متهم را از ا 92مشمول قسمت اخیر ماده 
ا رتی بمات جهت  بت ماده نامبرده قابل مجازات می دانیم و نسبت به سایر اتها

 «اکلریت مبنی بر برا ت تدین مواات می باشمک محل امضاء
 

 دکتر قاضی و رقای اسمعیل سامنیرتی رقای 
 قایان دکترروزنامه قیام ایرانه صفحه اول متن رتی مخاعف ر 92در شماره      

 قاضی و اسمعیل سامنی بدین  بارت ن ل شده است:
ون قان 92و  153و  152این جانبان محمد تدین را در حدود موارد »    

قیه به اصول اعحا 2به  ماده قانون انتخابات با توجه  44مجازات  مومی و ماده 
د نع اامحاکمات جزا ی در مورد انتخابات زاهدان از نظر تهدید و در مورد 
س و قرارداد غله و قند و ش ر در تبریز از نظر تصرف غیر قانونی و تدع

ات تحصیل نفب برای دیگری در خرید و اروش مجرم دانسته و مستوجب مجاز
 «می دانیمک محل امضاء

 
 شار دیوان کشور نیز با برا ت تدین مخاعف بوده انداین سه مست

 
 رتی رقای حشمت هللا قضا ی

ی برا در مورد تصرف غیر قانونی تدین در قند و ش ر و تحصیل منفعت»     
ل  ر  قاب خود در معامله خواربار ر ربایجان با رتی اکلریت مخاعف و قضیه را

 «تشخیو می دهمک محل امضاء
ه بعضی سوای رقایان نامبرد» می نویسد:  193ر شماره د« قیام ایران»     

گر رد دیدیگر نیز در بعضی موارد با رتی اکلریت مواات و در بعضی موا قضات
 «تدین را مجرم دانسته اندک

 
 

 رسیدگی به اتهامات رقای  لی سهیلی

که پرونده اتهام رقای سهیلی را مجلس به دیوان  1324از تاریخ اسفند     
ع نمود قریب دو سال گ شت و در خالل این مدت رن ها ی که  القه کشور ارجا

به امور اجتما ی داشتند می گفتند چرا دادستان اد ا نامه خود را به دیوان 
کشور نمی دهد و چه پیش رمده است که دیوان کشور در این امر مهم اقدام نمی 

رج بروند پس کندک این پرونده که احتیاج نداشت بازرسانی برای تح یت به خا
برای تعویت محاکمه  للی هست که مردم از رن ها بی خبرند و همچنین شهرت 
داشت که چون رقای قوام اعسل نه می داند سهیلی مح وم نمی شود و به محض 
این ه برا ت حاصل نمود  ده ای از نمایندگان را دور خود جمب می کند و با 

ه بالت لیف مانده است و این نخست وزیر رقابت می نماید به این جهت پروند
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حدس به نظر صحیح می رمد چون ه تا قوام اعسل نه مصدر کار بود پرونده در 
 1326بهمن ماه شروع شد و دوم اسفند ماه  26جریان نیفتاد و دادرسی در 

 خاتمه یااتک 
 
 

 نظریات دادستان کل راجب به اتهامات سهیلی
ایند پا نمو در دادگاه غوغا ی بربرای این ه مردم نتوانند قضاوت کنند      

 ن دردوستان سهیلی از  کار تدین تجربه رموختند و متن اد انامه دادستا
مور   6567در شماره « ا ال ات»روزنامه ها منتشر نشد ع ا رنچه روزنامه 

 بهمن ماه می نویسد  ینا  ن ل می نما یم: 26
 نفر هی ت 32 امروز صبح سا ت یازده دیوان  اعی کشور متش ل از»    

یس د ر  مومی دادرسان دیوان کشور در ساعن دادگاه  اعی جنا ی تش یل گردی
پس سدادگاه خ اب به رقای سهیلی نموده و مشخصات مشاراعیه را پرسیدند 

ند و گفت مودهدادستان کل کشور اد انامه خود را قرا ت و به مورد اتهام اشاره ن
 اتهامات مورد ارجاع به شر  زیر است:

مور ز ابزار  و اشیاء و مصاعح ساختمان از انبار وزارت ااخرید قسمتی  -(1
 خارجه بدون ر ایت م ررات

  مال نفو  و مداخالت در انتخابات ر ربایجانا -(2
لی سهی بباید دانست که نسبت به این دو قسمت کمیسیون دادگستری مجلس رقای

 را قبال تع یب دانسته بود(
 ات بندر  باس و شهرضانتخابدخاعت در امر ا -(3
 توقیف جراید -(4
 انون ح ومت نظامیتفسیر ق -(5
 لیه ح ومت ملیقیام بر   -(6

 را ت وقزات پس دالیل اتهامات نامبرده و ت بیت رن ها با مواد قانون مجاس    
 «ت اضای صدور ح م و تعیین کیفر در حدود قانون را نمودک

ا هم ر اینجیم دار رقای تدین اظهار نمودما بنا به همان من  ی که در مورد ک     
 ت موردت اسا   رنم قسمت از اتهامات سهیلی را که مربو  به دخاعت در انتخابا

لب ی م بح) قرار می دهیم و از بح) در سایر اتهامات برای احتراز از ازون
 خودداری می نما یم:

جوابی که ا ره تلگراف رمز س وال و  11ما اینش برای روشن شدن قضیه      
دعیل دخاعت های متهم در کار انتخابات است از ن ت های رقای دکتر مصدق که 
در صفحات قبل این قسمت از نظر خوانندگان گ شت استخراج می نما یم و رن ها 
را ی مرتبه زیر نظر خوانندگان قرار می دهیم تا بهتر بتوانند در م لب وارد 

س از مالحظه خوانندگان از خود شوند و در موضوع قضاوت نمایندک اعبته پ
س وال می کنند صدور این تلگرااات که هیچ مربو  به وظایف وزراء و 
مأمورین انتخابات نیست برای چه م صودی بوده است زیرا دوعت موظف است 
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منظم کند که رتی دهندگان به نهایت  ن انتخابات را  وری ترتیب دهد و جریا
وارد صندوق نمایند و بعد هم در رراء مأخو ه  رزادی بتوانند رراء  بیعی خود را

هیچگونه تصرای نشود و ی ی نیست از دیوان کشور بپرسد اگر م صود تلگراف 
کننده تهدید و ال مال نفو  نبوده پس صدور این تلگرااات از چه نظر بوده 

 است؟!!
 

 اکنون  ین تلگرااات:
ید ه را اراموش ن ندکتر  مصبا  زاد»لگراف به ارماندار بندر  باس: ت -(1

 ی(قانون مجازات  موم 129و  83بمشمول ماده « دستور انتخابات می رسد
 1557» ندار بندر  باس به نخست وزیر به مفاد این ه: تلگراف ارما -(2

 قانون مجازات ا مال نفو ( 3بمشمول ماده « ا ا ت می شود
ه نشده بود کانتخابات شروع » لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر: ت -(3

« دشاهد کاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال  اجرا خو
 قانون مجازات ال مال نفو ( 3بمشمول ماده 

 شیروانی» ندار شهرضا به نخست  وزیر به مفاد این ه: تلگراف ارما -(4
ه بیان بواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر ک

 یشاناین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی  رف بمانم موا یت با هم
و  83بمشمول ماده « خواهد بود و اگر شخو لاعلی انتخاب شود بهتر است

 قانون مجازات  مومی( 129
ه نظر همان است ک» وزیر به ارماندار به مفاد این ه:  تلگراف نخست -(5

ند چبات ر  مل شود مم ن است انتخاحضورا  م اکره شد اهتمام نما ید همان و
 قانون مجازات  مومی( 129بمشمول ماده « روز به تعویت ااتد

جمن تش یل ان» ندار شهرضا به نخست وزیر دا ر بر این ه: تلگراف ارما -(6
 و چون اشتهبه تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه قش ا یه شیروانی را در اقلیت گ 

ف ر خالنظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه ب از حی) سیاست محلی تحت« عنجان»
 «انتظاری پیش رمد نماید ادوی را م صر ندانیدک

می  شما منتظر خدمت»ت کشور به ارماندار دایر بر این ه: تلگراف وزار -(7
 قانون مزبور(  129و  83بمشمول ماده « شوید

ب وری ه دو »ی به  ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور: تلگراف سهیل -(8
داده  تیبیوز قبل تلگراف کردم گنجه ای حتما  باید در صورت باشد و باید ترر

بمشمول ماده « زیروسهیلی نخست  -1969شود که قضیه مسلم باشد شماره 
 همان قانون( 129

رقای  گنجه ای در صورت هستند  1969»به سهیلی:  تلگراف  ضدی -(9
 ضد -68اهد رسیدک م اکراتی هم به  مل رمده در گزارش بعدی به  رض خو

 قانون مجازات ا مال نفو ( 3بمشمول ماده « 12/11/1322
ب وری ه  -رقای  ضدی مأمور انتخابات»تلگراف سهیلی به  ضدی:  -(10

ا الع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از  اهر م تضی نیسته دکتر نصر مدیر کل 
ا دارد در صورت وزارت کشور اظهار می دارد وسایلی برای انتخاب  خود در رنج
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 داشتن زمینه انتخابات رنجا را شروع و خاتمه دهید والال نتیجه تلگراف نما ید
 قانون مجازات  مومی( 129بمشمول ماده « سهیلی نخست وزیر – 1749

 ماینده مخصوو وزارت کشور این جانب به گنجه ای کامال  رقا  ضدی ن» -(11
ی  ور م ا هررتخاب شونده این قضیه  القمندم اعبته میل دارم رقای مم انی هم ان

ن ها ربا  دانید  ملی ارما ید که قضیه حل شود و به اوریت صورت اسامی را که
د مواا ت شده است یش بار دیگر تلگراف نما ید که سوء تفاهمی ر  نده

 قانون مجازات   مومی( 129بمشمول ماده « خست وزیر سهیلین -1954
 

 بیانات دادستان در دادگاه
دستورهای رقای » در مورد انتخابات ر ربایجان دادستان کل اظهار داشتند:     

 -سهیلی در امر انتخابات ر ربایجان دو جنبه داشته ی ی ملبت و دیگری منفی
رقای سهیلی در دستور ملبت خود که اظهار تمایل به دو نفر نمودند می توانند 

خصوصا  نسبت به دکتر بگویند نظر شخصی بوده وعی در دستور منفی خود که م
قاسم اهری سلب حت یش نفر را از انتخاب شدن نموده انده اگر چه این امر 
مبنی بر نظریات شخصی نبوده و از عحاظ سیاست وقت بوده است وعی نمی توان 
قضایای سیاسی را قانونا  و از عحاظ اصول قضا ی یش   ر موجه دانسته 

جد شرای  رن شد این حت در انتخاب شدن یش حت  مومی است و هر کس وا
قانون اساسی برای او منظور شدهک سلب این حت بدون مجوز قانونی قانونا  جرم 

قانون مجازات  مومی مورد  129و  83شناخته شده و مرت ب م ابت مواد 
 «55!تع یب می باشد

 
 بسیار امعهاین بیانات هم ملل اظهارات سابت ایشان در محاکمه تدین در ج     

ه نمود زیرا نخست وزیر   اید شخصی خود را نمی بایست بوسیل سوء الر
 ت درتلگراف رمز به مأمور انتخابات اظهار کنده   اید شخصی را می بایس

 ووشت نمجاعس  لنی گفت و با ) تشویت نی وکاران گردید و یا در ورقه رتی 
مت ظر خدشما منت»رنرا در صندوق رراء انداخته هیچ تهدیدی از این تلگراف: 

ید د و باگنجه ای حتما  باید در صورت باش»باالتر نیست و همچنین « می شوید
 امری واظهار   یده شخصی نیست « ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد

ل  ماال است واجب االجرا که از  مااوق به مادون خود صادر شده و از حدود 
در  تی کهدادستان اظهارانفو  و تهدید هم تجاوز کرده است چه خوب بود رقای 

ه جنب جلسه اول اسفند نموده در همین جلسه می کرد و خود را دچار مش الت
ی ب»و  «حسن نیت»منفی و ملبت نمی نمودند چه در جلسه اول اسفند دادستان 

ه دهند رقای سهیلی را  تصدیت نموده بنا براین ی ی از  ناصر تش یل« غرضی
  جا پسات و در ح ی ت اد انامه خود را یباشد از بین ر« سوء نیت»جرم که 
 گرات!!

*** 
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 اکنون بیانات ایشان در جلسه اول اسفند:
 

 بیانات رقای دادستان در جلسه اول محاکمه سهیلی
ن را در بیانات رقای  هی ت دادستا 6571در شماره « ا ال ات»روزنامه      

 جلسه اول چنین  کر می نماید:
 هیلیس شتر در ا راف حسن نیت و بی رضی رقای رقایان وکالء مدااب بی»    

ن مندک سخن گفتند و اقدامات ایشان را   ف به م تضیات و سیاست  وقت نمود
صی در بیان   یده خودم و همچنین در اد انامه نسبت سوء نیت و غرض شخ

 اشخاو تخاببه متهم ندادم وعی   یده دارم که وزراء بهیچوجه نباید درباره ان
وعت داعت ن نیت هم باشد اقدامی بنمایند زیرا  معایب و مفاسد دخوعو با ُحس

ور منظ بیشتر از  مصاعحش می باشدک متأسفانه قوانین کاای برای تأمین این
د ی کنمنیست و زمامداران می توانند گاهی به  نوان حزبی که خودشان درست 
با  را انو گاهی به  نوان توصیه در حریم انتخابات وارد شده و م صود خودش

 هدید وتاز  نفو  و تألیر م ام دوعتی که دارند  ملی کنند و چون در ظاهر الری
یه توص ت میب نیست گراتار مجازات نمی شوند و از این جهت است که نسبت به
در  وعی های ملبت رقای سهیلی به بنده نتوانستم راه تع یبی به دست بیاورم

و ر وع ت است که دستور نخست وزیدستور منفی ایشان نسبت به دکتر اهری مح
سی اسا به  بارت م تضی نیست کاای بوده که دکتر اهری را از ح ی که قانون

مومی  قانون مجازات  83به او داده محروم داشته است و اینجاست که ماده 
 «مصداق پیدا کرده استک

 قسمت مؤلر از دااع سهیلی
م ههیلی راته بود رقای  سچون بعد از ن ت دادستان موضوع جرم از بین      

  ند ککککااع نتوانست بیعنی دالیلی نداشت( که در م ابل این تلگرااات از خود د
ات  ال از اظهارات متهم ما ا   رن قسمتی که مؤلر است از  روزنامه ا    

 ن ل می نما یم: 1326مور  چهارم اسفند ماه  6547شماره 
وای  ن د ر دیوان  اعی در ضمن بیامن از جناب رقای دادستان که در محض»    

وده و ن نبمبی راانه ارمودند مداخله در انتخابات اهره مبنی بر نظریات شخصی 
د مودنناشی از سیاست وقت بوده است تش ر می کنمک وعی در این قسمت که ار

حال رض ما  ر سیاسی را نمی توان قانونا    ر موجه دانست هم   یده نیستمه 
تهام اورد مای از مواد قانون کیفر  مومی ت بیت نماید تازه  که  مل با  ماده

ر اشد بسوء نیت ب»جرم نیست برای رن ه ی ی از  ناصر تش یل دهنده جرم که 
سن ه حُ ک بت اقرار صریح رقای دادستان محترم منتفی بوده و دالیل خالف رن 

 ککک«نیت و انجام وظیفه باشد موجود است 
 

 دااع وکالی مدااب سهیلی
 ود ی یبرده رقای سهیلی برای دااع از اتهامات منتسبه دو نفر وکیل معین ک    

رین ؤلرترقای دکتر هدایتی معاون دانش ده ح وق و دیگری رقای جدعیه اینش م
 قسمت مدااعات هر یش از نامبردگان در اینجا ن ل می شود:

 



396 

 

 اظهارات رقای جدعی
جدعی شروع به صحبت نموده و  پس از پایان بیانات رقای دادستان رقای»     

 :56اظهار داشت
 صحت خیلی از رقای هی ت خوشوقتم که در ضمن بیانات خودشان صریحا  »    

لی سهی  رایض من و ح انیت موکلم را تصدیت نمودند و تأیید کردند که رقای
 سوء نیت نداشته استک

ارجی ن خیبرای رقای سهیلی همین کاای استک در قوانین جزا ی ما و قوان     
خاو  از ارکان و  ناصر وجود جرم بشمار می رید مگر در موارد« سوء نیت»

ان که انسان ملال  مرت ب یش قتل غیر  مدی می شودک این ه رقای دادست
 رض  یشاناارمودند وزراء نباید در حریم انتخابات قرار گیرند بنده در جواب 

 می کنم که ارمان انتخابات از  رف ا لیحضرت شاه 
 گونهادر می شود و دوعت  و وزارت کشور مأمور اجرا می ارمایند دوعت چص

مودند ه اربرای انجام این امر می تواند در حریم انتخابات واقب  نشوده این 
است  وجودقوانین ما کاای نیست بنده هم همین نظر را دارم وعی این قوانین م

ین روی رن قوان چه می شود کرد؟! وقتی که قوانین اصال  شد رنوقت باید
یده ه   صحبت کرد و اعال  مادام که یش  مل خالف قانون از  کسی سر نزده ب

 بنده نباید کسی را مورد تع یب قرار دادک
ی مل رقاند  رقای هی ت در مورد انتخابات ر ربایجان با این ه تصدیت می کن    

جه موسهیلی بر  بت مصاعح سیاسی وقت بوده باز  معت دند که این   رها 
شون قکه  نیستک رقای دادستان دستی از دور بر رتش دارندک در رن موقب رشفته
د شما ز خوابیگانه کشور را الش ال کرده و م درات ایران به مو ی بسته است و 

از  غیر ودو سال سلب رزادی کردند ریا می شود با م درات مردم هم بازی کرد 
 «مصاعح سیاسی رنوقت اقدام دیگری نمود؟!

 

 دااع رقای دکتر هدایتی استاد دانشگاه
 

 :57رقای دکتر هدایتی وکیل مدااب دیگر متهم بیانات  یل را نمود    
هیلی سقای رقبل از این ه در جز یات دااع خود وارد شوم یش دااع کلی از »    

 می نمایم و رن این است که:
وچ ترین رقای سهیلی از یش خانواده متوس  ایرانی خارج شده و از ک     

مشاغل دوعتی که اندی اتور نویسی است شروع به خدمت نموده تا  اعی ترین 
م امات اداری و سیاسی این ممل ت پیشراته و به م ام نخست وزیری رسیده 
است این  مل یعنی داخل شدن در جرگه اشخاصی که پانصد سال بر این کشور 
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 یل می دهند یش گناه ح ومت می کنند و  ب ه اشراف و ا یان این کشور را تش
 بزرگ غیر قابل  فو بشمار می رود!!

د و ور نموود دبه   یده رن ها باید سهیلی را مجازات کرد و او را از جرگه خ    
رد گضمنا  یش درس  برتی به  ب ه متوس  این ممل ت داد تا اشخاو دیگر 

ی رود م یتاین قبیل معاصی کبیره! نگردند رقایان تا روش ح ومت ما بر این  ر
 «من همیشه از سهیلی و از سهیلی ها دااع می کنمک

*** 
شت ندا ما تصور می کنیم که صحبت از اختالاات  ب اتی در اینجا موردی    

 لیاتهمان در که اا ار  مومی با  ملیات تدین و سهیلی مخاعف است با  م
انصد پ ایهولوق اعدوعه و قوام اعسل نه که بنا بر اظهارات نا ت از خانواده 

عید ز تبساعه هستند مخاعف است چه انتظار مردم این بود قوام اعسل نه که ا
ها  شدگان دوره دی تاتوری بشمار می رود و پس از ورود به کشور هم سال

م اعه دودس و  رن رژیم زمامدار شده در  ی ار و گوشه نشین بود تا بعد از ب
لس توانست بگوید مج زمامداری خود که تصادف با دوره اترت نمود و نمی

 ووشد شورای ملی مانب است و کار پیشرات نمی کند در حفظ مصاعح  مومی ب 
برای  لندیبملت ایران را از این وضعیت ناهنجار و ناگوار خالو کنده قدم های 
گ ارد بردم تعاعی و ترقی میهن بردارده به قانون احترام و مرحم روی جراحات م

ت و م ن زیاد تاریخی به لبت رسانده نه این ه با سنو نام خود را در داتر رجال 
ه توج وسرشار و یش  فل منحصر بفرد جنبه معنوی ا مال را از نظر دور کند 

 ی هرخود  را صراا  به جنبه های مادی ا مال مع وف نماید در منااب شخص
هد که اج دقانون حتی قانون اساسی را پایمال نموده و اساد اخالق را  وری رو

ای هاو هم دچار اد انامه رسمی دوعت بشود و برا ت خود را از دست  خود
 ناپاکی مس لت نماید!!

درس ه دامعروف است که در موقب دادرسی به کار تدین ی ی از دادرسان ب     
وم ا مح بعد از  ملیات ننگین قوام ریا می شود تدین ر»دیگری گفته بود که 

 ون است یل شما برای تبر ه تدین همیاگر دع»مستمب جواب داده بود: « کرد؟!
ه ب« ایمی نمشما به این دعیل رتی به برا ت او می دهید من هم با شما مواا ت م

هت ین جاهر حال  لیرغم اد ای رقای دکتر هدایتی مخاعفت مردم با سهیلی از 
 م نخستم ا نیست که چرا از  ب ه ندار ی ی دارا شده و یا این ه لبات بوده به

مان ند هات اء یااته است بل ه مردم از کسانی که دارای م امی شده وزیری ار
از  ردم نهار مانتظاراتی را دارند که در مورد قوام اعسل نه شر  داده شد و انتظ

رده کصیل قوام اعسل نه و سهیلی و تدین این ها بود بل ه از  ب ه جوان و تح
انان که ی ی از جوروشنف ر ممل ت بیش از این ها است و کسی منتظر نبود 

ا خود ر یشانتحصیل رده و استاد دانشگاه انتخاب رقای ا تماداعتوعیه ی ی از خو
اناتی ا بیباز شهر ری به وکاعت مجلس دعیل رزادی انتخابات کشور قرار داده و 
نین قوا وکه در دادگاه نمود بخواهد غاصبین ح وق ملی را از کیفر خالو کند 

 دست های ناپاک قرار دهد!! کیفری را ملعبه و بازیچه 
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  58اینش متن بیانات دیگر همین استاد
نم کااع دمن خودم در انتخابات شهر ری وارد بودم و نمی خواهم از رن »     

رزادترین ادوار  14وعی ناچارم بگویم در تمام ادوار ت نینیه ایران انتخابات دوره 
 انتخاباتی ایران بودک 

هر ری وارد بودم در دوره چهارده رنجا دو کاندید من خودم در انتخابات ش     
داشت ی ی رقای رهنما و دیگری ا تماداعتوعیه و با این ه رقای رهنما دوست 

و سهیلی می توانست با یش اشاره او را وکیل کند وعی  59رقای سهیلی بودند
سهیلی ن رد و رقای رهنما با تمام سوابت و اضا لی که داشتند ش ست خوردند 

نتیجه رقای ا تماداعتوعیه وکیل شدک ریا همین یش دعیل کاای بر رزادی و در 
 «نیست؟ 14انتخابات دوره 

 
*** 

 60:و اما این ه رقای دکتر هدایتی در همین جلسه محاکمه اظهار می کنند    
ر یشان دکه ا راجب به انتخابات اهر و دکتر  قاسم اهری باید در نظر داشت»     

سد رارداد متف ین در مجلس می خواست به تصویب برهنگامی که ق 13دوره 
مل ین  مخاعفت کرد و بعد هم استعفاء داد و با یش  ده از مجلس خارج شد ا

 عبتهاانع اس بدی در محاال متف ین نمود و دوعت وقت را در زحمت انداخت 
تش دوعتی که در یش ممل ت وسیب پر از ا ر و بیچارگی و با وجود سه ار

امور  خاللااهد امنیت را حفظ کند این  مل رقای دکتر اهری برای بیگانه می خو
ستور می ایشان د 14بهانه جو ی به دست متف ین می داد این بود که در دوره 

 «دهند انتخاب اهری صال  نیستک
م اعبی بر خالف وجدان و حت گفتند زیرا همه می دانند و م رر در م رر     

شته و گفته شده است که یش رشته بدبختی چه در م بو ات و چه در مجلس نو
ها ی که دامنگیر ملت ایران شد نتیجه همان ورود قوای متف ین و پیمان سه گانه 

چند س وال در روزهای رخر دوره » است که ما نظریات خود را در قسمت: 
و در اغلب صفحات دیگر این کتاب اظهار کرده ایم و در اینجا زا د است  61«14

ار کنیم بنابراین از رقایان دکتر اهری و دکتر جوان که از روی رن ها را ت ر
  یده و ایمان با پیمان مخاعفت کرده اند باید سپاسگزاری و قدردانی نمود نه 
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ی کمتر از رأ 6فرزند آقای حاج سید رضا فیروزآبادی نماینده تهران بود که عده آراء او فقط 

فوذ سطه ناعتمادالتولیه بوده است و اگر سهیلی در انتخابات شهر ری نتوانست دخالت کند بوا

مه داشت و با بودن ادا 14اح مجلس فیروزآبادی و دار و دسته او بود بعالوه انتخابات شهر ری تا افتت

یماً مستق وکالی مخالف و نزدیکی شهر ری به تهران، سهیلی چطور می توانست در انتخابات آنجا
 دخالت کند؟!! 
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این ه رقای دکتر اهری را از انتخاب در محل خود محروم کرد و این ه رقای 
هانه جو ی بدست این  مل دکتر اهری برای اخالل امور ب» استاد دانشگاه گفته: 

دوعت در »با بیانات رن استاد در همین جلسه که اظهار نموده: « متف ین می داد
تبریز کوچ ترین نفو ی نداشت اگر یش مأمور می ارستاد چند جا او را تفتیش 

مباینت داردک اگر دوعت نفو  نداشت چرا به مأمور انتخابات این « می کردند
 تلگراف را نمود؟! و مورد 

تر را اس دکنیست که اگر دوعت انتخابات را رزاد گ اشته بود مردم حت شنتردید 
ی مینه سانتخاب می کردند و متف ین هم که در رن موقب سنگ دموکراسی را به 

که  زدند برای این کار ا الن جنگ نمی دادند و همین انتخاب سبب می شد
 متف ین به ملت ایران بیشتر احترام بگ ارندک 

ر  دوم مو« ا ال ات»روزنامه  6572استاد نامبرده در شماره و باز به     
 اسفند راجب به انتخاب دکتر اهری بیانات  یل را کرده اند:

ض  ترادر مورد مداخله در انتخابات و شخو رقای دکتر اهری که مورد ا»   
 ت دکتره اسرقای دادستان کل قرار گراته باید  رض کنم که موکل من دستور نداد

 شده تخاب نشود در تلگراف رقای سهیلی تاریخ شروع انتخابات  کراهری ان
 وران است و اعبته شروع انتخابات در هر جا به دست دوعت است و ما در ای

در  تخاباته انجاها ی که سیستم انتخاباتی رن ها مانند ایران است سراغ نداریم ک
ود خأمورین یش روز در سرتاسر کشور شروع شودک معموال  وزارت کشور به م

و   نیدندر هر ن  ه  بت مصاعح دستور می دهد که شروع کنید یا اعال  شروع 
ی جا ماین رویه جرم نیست بل ه یش دستور و وظیفه است که تمام دوعت ها ب

 د مالکت نبایتمایل بیگانگان در انتخابا» رورند و این ه رقای دادستان گفتند: 
م ا دارمن هم همین   یده ر« ی خوردقرار داده شود و چنین مجلس به درد نم

 گفت وعی چه تمایلی؟ می خواهید بگو ید سهیلی هر چه شماعی یا جنوبی می
م سلب ما هانجام می داد؟ وعی این ور نیست در موقب الش ال ایران که رزادی ش

د ی کردنیف مشده بود در رن تاریخ که وزیر شما را از کرج تا تبریز چند جا توق
ت مخاعف ف ینرقای سهیلی گفتند اگر دکتر اهری که با قرارداد مت در چنین موقعی

 ل نشود وکیشروع ن نید نه این ه گفتند او حتما  کرده زمینه دارد انتخابات را 
خاب حال ارض می کنیم که رقای سهیلی گفته است دکتر اهری صد در صد انت

رم جو  داردنشوده دکتر اهری انتخاب نمی شود باز  تازه قضیه جنبه کیفری ن
م نیستک در ح وق جزاء گفته می شود که بین  نصر مادی و معنوی هر جر

 ن قضیهر ایراب ه سببیت باید موجود باشد و  لت و معلول با هم ت بیت نماید د
ند که کابت لریا  لت و معلول با هم م اب ت می کند و رقای دادستان می توانند 

 وجودمکتر اهری راب ه به سببیت بین تلگراف رقای سهیلی و انتخاب نشدن د
است؟ مم ن است خودش شرکت ن رده یا شرکت کرده و ش ست خورده یا 

 «اصال  زمینه نداشته استک
 

*** 
این بیانات رقای دکتر هدایتی نیز مورد ا تراض ماست زیرا در تلگراف     

اگر دکتر » از نظر خوانندگان گ شت نوشت نشده:  10سهیلی که  یل شماره 



400 

 

اگر « ی با قرارداد متف ین مخاعفت کرده زمینه دارد انتخابات را شروع ن نیدکاهر
قانون مجازات  مومی قرار می گراته بل ه  83بر ارض صحت مشمول ماده 

رقای  ضدی مأمور انتخابات ب وری ه ا الع دارید »این  ور تلگراف شده: 
نون قا 129که مشمول ماده « انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر م تضی نیست

می رساند که رنچه از قول استاد دانشگاه در  مجازات است و باز این تلگراف
می » صفحه ششم ستون سوم ن ل شده:  6572روزنامه ا ال ات شماره 

خواهید بگو ید سهیلی هر چه شماعی و جنوبی می گفت انجام می داد وعی 
 بیان ح ی ت نبوده استک« این ور نیست!

اره ین شمباتلی یا ترومن ایران!( بر  بت مندرجات همتی رقای دکتر هدای    
 ا ال ات باز بیاناتی نموده اند که  ینا  ن ل می شود:

مان ممل تی که اکلریت رن به تصدیت دوست و دشمن با هوش ترین مرد»    
شه روی زمین هستند و در مدارس خارجه در ردیف شاگردان اول و دوم همی

قت دست این اشراف توسری خور بشوند و هیچ وقرار می گیرند بایستی به 
به  ی شمااین اقلیت نمی خواهد که بچه هاهوس ترقی و تعاعی ن نندک رقایان! 

ا و هتلی خارجه بروند و تحصیل و تجربه بیاموزند چون می دانند اگر بروند ا
سری  لریتترومن ها از میان رن ها بیرون می رید و رن ها راضی نیستند که اک

 نه خوداعماا در رورند تا رن اشراف زادگان بتوانند ح ومت نامشروع و ظتو سره
رض  و وی غررا ادامه دهندک هی ت محترم دادگاه! هیچیش از این اتهامات که از 

م ه ح من غیر حت به دست کرسی نشینان مجلس تهیه شده ح ی ت ندارد و من ب
ا می  اضرم دادگاه تاجراء حت و  داعته ح م برا ت موکل خود را از هی ت محت

 «نمایمک
*** 

دایتی ای هنگارنده در موقعی که در دانش ده ح وق ااتخار تحصیل داشتم رق    
ان نگستدر دو کالس باالتر تحصیل می کرد وعی از تحصیالتی که بعدا  در ار

 وده یابم ی  نموده اند ا ال ی ندارم و نمی دانم رنچه در رنجا ارا گراته اند 
ه  اععمز بیانات و مدااعات ایشان که در این صفحات به معرض س حی وعی ن ا

 ه درچخوانندگان محترم گ ارده شده می خواهم  رض کنم که چه در اینجا و 
 رنجا شاگرد اول بوده اند!! 

 

 رتی هی ت  مومی دیوانعاعی کشور

ای ا مال منتسب به رقای  لی سهیلی که از  رف مجلس شورای ملی بر    
 یوان  اعی کشور ارجاع شده از قرار زیر است:رسیدگی به د

ارت ز ابزار و اشیاء و مصاعح ساختمانی از انبار وزاخرید قسمتی  -اول    
 خارجه بدون ر ایت م ررات

  مال نفو  و مداخالت در انتخابات ر ربایجانا -دوم     
 خاعت در امر انتخابات بندر  باس و شهرضاد -سوم     
 ا هروزنامه توقیف  -چهارم     
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 فسیر قانون ح ومت نظامیت -پنجم     
 م  لیه ح ومت ملیقیا -ششم     
و  129و  83و  152می و قانون محاسبات  مو 39که به استناد مواد      
 و 1306ر ر  16مجازات  مومی و مواد یش و دو و سه قانون  قانون 280

متهم مستحت  1308جزء هشتم و شانزدهم ماده واحده مصوب سی ام ربان 
ه به د اشیاء ساختمانی وزارت خارجه کدر مورد خری -مجازات شناخت شده: اول

 39اده قانون مجازات  مومی از عحاظ  دم ر ایت م ررات م 152استناد ماده 
ف تصر قانون محاسبات  مومی براجب به مزایده نسبت به اروش اموال دوعتی(

واردی مقانون مزبور ناظر به  152غیر قانونی تشخیو شده چون اساسا  ماده 
فه وظی است که امانت داران و مأمورین وظیفه دار که اشیاء من وعه بر حسب
یند و نما سپرده به رن ها است در اشیاء سپرده شده به رنها تصرف غیر قانونی

ه ماد مواد مزبوره شامل این مورد که خریدار هیچیش از  ناوین م کوره در
 ری لایرا ی به ارزش بیست و هفت هزار و پانصد کسرا نداشته و ا   اشی 152

با   بت نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری خریداری نموده است نبوده و
توان  قانون محاسبات  مومی اصل معامله را نیز نمی 39توجه به  یل ماده 

ماده  ر درمخاعف قانون دانست و باعنتیجه  مل انتسابی تصرف غیر قانونی منظو
 ون مجازات  مومی نمی باشدکقان 152

کیفرخواست که  بارت است از  مداخله  4و  3و  2راجب به موارد م کور در ا رات    
و ا مال نفو  در انتخابات بندر  باس و شهرضا و توقیف روزنامه ها ق ب نظر از 
این ه بعضی از اتهامات مزبوره به کیفیتی که مورد د وی واقب شده م رون به تمام 

و  ناصر تش یل دهنده موضو ات مواد استنادی نیست و با توجه به مدااعاتی شرای  
که از  رف متهم و وکالی مدااب به  مل رمده دالیل موجوده برای لبوت ا مال انتسابی 
از روی سوء نیت کاای  نبوده و معلوم نیست که اقدامات متهم به سبب انتخاب یا  دم 

به مورد م کور در ا ره پنجم کیفرخواست  راجب انتخاب اشخاو معینی شده باشدک
 280 مومی ت اضای تعیین مجازات بتفسیر ح ومت نظامی( که به استناد ماده 

قانون مجازات متهم شده است  مل انتسابی این است که رقای سهیلی بر  بت 
به استناد ماده پنجم  1322اروردین  27تصویب نامه هی ت وزیران مور  

اختیارات دوعت را در امور  1329سر ان  27صوب قانون ح ومت نظامی م
راجب به امنیت و رسایش  مومی به وزارت جنگ محول نموده و ضمنا  اموری 
راجب به امنیت و رسایش  مومی را که می بایست مشمول م ررات ح ومت 
نظامی گردد توضیح نموده چون ماده یش قانون ح ومت نظامی به هی ت 

ر مربو  به امنیت و رسایش  مومی را به وزارت وزیران اجازه داده که امو
جنگ محول نماید و الزمه اجراء م ررات ماده مزبوره تشخیو موارد امنیت و 
رسایش  مومی از  رف هی ت وزیران است در این مورد خاو  مل رقای 
سهیلی را که  بت تشخیو هی ت وزیران بعمل رمده نمی توان مشمول ماده 

ی و مستوجب مجازات دانستک راجب به مورد م کور قانون مجازات  موم 280
و ت دیم به  ضد ح ومت ملی بوسیله تهیه الیحه کیفرخواست بقیام بر  6در ا ره 

مجلس شورای ملی بر محدودیت جراید( چون به هر ت دیر ت دیم الیحه قانونی به 
مجلس شورای ملی مشمول  نوان قیام بر ضد ح ومت ملی و م ررات کیفری 
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یست و این  مل را نیز نمی توان مشمول هیچیش از  ناوین جزا ی دیگر ن
دانست و باعجمله چون در نظر هی ت  مومی دیوان کشور قسمتی از ا مال 
انتسابی اساسا  جرم تشخیو نمی شود و ارت اب قسمتی هم از عحاظ کاای نبودن 

ت ع ا دال ل برای لبوت به نحوی که مشمول م ررات مواد کیفری باشد محرز نیس
رقای سهیلی را نسبت به اتهامات منتسب در قسمت دخاعت در انتخابات ر ربایجان  
و شهرضا و بندر  باس به اکلریت و نسبت به سایر قسمت ها به اتفاق رراء 

 لی  -مستحت مجازات ندانسته و تبر ه می نمایدک محل امضاء: شفیب جهانشاهی
 -احمد امامی -محمود دره -حبیب هللا رموزگار -حسین ن وی –حا ری ع فی 

 -مهدی ا تماد م دم -دکتر جواد قاضی - بداعرسول پویان -غالمرضا صفی نیا
 - ماد میرم هری -احمد زنجانی -محمود  راان -جمال اعدین اخوی -محمد صدر

سید  -مرتضی دادبان -محمود هدایت - بداع ریم عواسانی -محمد حسن شیرازی
 یغالمرضا گرکان -مرتضی ویش اهی

ا حضور بهی ت  مومی  1327سا ت پن  و نیم بعد از ظهر دوم اسفند ماه      
 نا یججناب رقای دادستان کل و متهم و دو نفر وکیل متهم در ساعن دیوان 

دکتر محمد  –احمد جدعی  –تش یل و رتی ا الم گردیدک محل امضاء  لی سهیلی 
  لی هدایتی

 
 رراء قضات مخاعف در مورد پرونده سهیلی

 اینش رراء در رتی برا ت سهیلی  ده ای از  قضات  اعیم ام مخاعفت کردندک    
 این  ده را ب ور خالصه درج می نما یمک

 
 

 رتی رقایان جمشیدی و رشتیانی
در  ویست در مورد انتخابات شهرضا و بندر  باس د وی دارای دعیل کاای ن    

باقی بداع مک محل امضاء: مورد ب یه اتهامات باعنتیجه با رتی اکلریت مواا ی
 سمعیل سامنی ا –ضل هللا رشتیانی ا –جمشیدی 

 
 رتی رقایان سامنی و شهید زاده دادرس 

ز و بتبری یجانبه   یده این جانبان رقای  لی سهیلی در مورد انتخابات ر ربا    
 قانون مجازات  مومی با توجه  129و  83اهر( در حدود مواد 

 
 و مستوجب مجازات استک  اعحاقیه مجرم 2به ماده 

 محل امضاء: شهید زاده دادرس  محل امضاء: اسمعیل سامنی
 

 رتی رقای شهید زاده دادرس
 ا مجرملی ردر مورد انتخابات تبریز و اهر و بندر  باس و شهرضا رقای سهی    

مک مواا  هیلیدانسته و نسبت به سایر اتهامات با   یده اکلریت در تبر ه رقای س
 : شهید زاده دادرسمحل امضاء
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 باز هم بیان یش م لب اساسی
  

ه ک دم ورود ما در سایر اتهامات منتسبه به متهمین سبب نمی شود     
نچه دک چنامایننخوانندگان نتوانند راجب به رن ها م اععاتی کنند و ح ایت را درک 

ه  اععم اکراتی که در مجلس شورای ملی راجب به تمام اتهامات شده مورد م
 ست واار دهند معلوم می شود که این دادرسی ها از چه نظر صورت گراته قر

ر هم کشو پرونده های سایر اتهامات را به صورتی در رورده اند که حتی دیوان
مود مح  نتواند درست قضاوت کند و ا الم جرم رقای دکتر مصدق نسبت به رقای

 ستک ا انده سازی هبدر که شر  رن در قسمت خود خواهد رمد حاکی از همین پرو
 وا غله  ر ببرای بیگانگان چه ارق می کند که تدین از معاوضه ککک قند و ش    

 ارجهخسهیلی از  معامله با شهرداری و تصرف ابزار و مصاعح انبار وزارت 
ا میاتیه حیای استفاده ب نند یا ن نندک برای ما هم این قضایا حیاتی نیست و قضا

در  شد کهوجود و  دم رن ها در است الل ما مؤلر بارن ها ی را می دانیم که 
 استک « انتخابات»درجه اول 

 
 
 ی ی که در سیاست خارجی کشور توازنی بود و نمایندگان ح 14در مجلس    

یوان دبه  ملت می توانستند از است الل کشور دااع کنند پرونده تدین و سهیلی
 ان دیو ازن هم بهم خورد وکشور ارجاع شد و بالت لیف ماند تا این ه رن تو

 مزبور متهمین را تبر ه کرد!!
اگر وزیری برای دخاعت در انتخابات مح وم شد و بعد کسی در انتخابات      

دخاعت ننمود از مجلسی که نمایندگان ح ی ی ملت در رن جمب می شوند بیگانگان 
در روزنامه  چ ور می توانند استفاده کنند؟! و این م لب از بیانات رقای تدین که

مندرج است بخوبی مستفاد می  1326خرداد  6مور   6357ا ال ات شماره 
اروغی نخست وزیر بود قرار بود که دوره سیزده » شودک اکنون  ین بیانات: 

تش یل شوده تا هنگام بروز وقایب شهریور انتخابات دوره سیزده پایان یااته بود 
قرا ت نشده بود مرحوم اروغی از و در همین تبریز رراء به صندوق راته وعی 

نفری را که واقعا  رزاد انتخاب شده بودند از  136مصلحت کشور رن عحاظ 
صندوق در رورد و گفت چون باید مصلحت را در نظر داشت باید همین ها به 
مجلس بروند و حتی با تلگراف اهاعی ر ربایجان توجهی ن رد و یش سرعشگری 

ک درست است  ده ای هم 62ن رراء را خواندندرا ارستاد که با حضور او هما
زمینه محلی داشتند وقتی که  مصلحت ممل ت اقتضا دارد که مجلس سیزده را 

و رن پیمان نااب ترین   مل کابینه  63به رن صورت تش یل و پیمان منع د کنند
اروغی بود رن وقت بنده دو تلگراف به دو ن  ه کردم و نتیجه هم نداد هر دو 

                                                
 یدیمخدا را شکر که نمردیم و معنی انتخابات آزاد را فهم - 62

از این بیانات معلوم می شود که خود آقای تدین هم با پیمان مخالف است ولی از ترس نمی تواند  - 63

 چیزی اظهار کند!



404 

 

که م صود نا ت این است وقتی « ز بود ریا باز باید مرا تع یب کنند؟!ن  ه هم مر
وکیل انتخاب شده در دوره  136که اروغی برای تبعیت از یش سیاستی 

دی تاتوری را برای تصویب پیمان وارد مجلس سیزده می کند و ناتمامی انتخاب 
ا   ر ربایجان را هم تحت ریاست یش سرعشگری به اتمام می رساند من که 

نسبت به دو وکیل رنهم در مرز تبعیت از یش سیاستی کرده ام ریا انصاف است 
که مرا تع یب کننده مگر این ه دل دیوان کشور سنگ باشد که به چنین اظهاراتی 

 ترتیب الر ندهد!! ا مه بع( استکه گوینده رن از  رار  ا
ر دیلی و سهاعبته خوانندگان باور نخواهند کرد که دخاعت رقایان تدین     

تان و لوچسانتخابات دوره چهارده ت نینیه ا   منحصر به نواحی بندر  باس و ب
دیر ت ت ر ربایجان و شهرضا و منحصرا  بوسیله چند تلگراف رمزی بوده که دس

ه کانی رونوشت رن ها را وارد پرونده کرده استک تش یل مجلس چهارده از کس
ت عیل اسدرین فاق رن ها بی خبر بود بهتملت ایران از انتخاب اکلریت قریب به ات

ا همز رن ات رکه نامبردگان در انتخابات تمام ن ا  دخاعت نموده و شماره تلگراا
ربه هم از صدها متجاوز است و اوعین کسی که از تع یب سهیلی و تدین تج

رای بست که ام ارموخت و رنرا در انتخابات دوره پانزده ت نینیه ب ار برد رقای قو
ر م اگهوزه بازرسی با دستور شفاهی ارستاد که  مل کند و در ضمن  مل هر ح

 ستوردباز دستوری الزم بود بازرس را به تلگرااخانه می خواست و حضورا  
جلس گر ممی داد وعی نمی دانست که دیوان کشور رویه ای برقرار می کند که ا

این  د و وم شوهم وزیری را  تع یب نمود رویه قضا ی اجازه ندهد که وزیر مح
 راه برای دشمنان تعاعی و ترقی ممل ت همیشه باز بماند!

 
 ی جتمااز رنچه گ شت معلوم شد که مردم این ممل ت  موما  به امور ا     

مضر  ز اموررن درجه از رشد ملی نشده که  بتوانند اتوجه ندارد و هنوز واجد  
 ا ی رااجتم توجه به اموربه رزادی خود و است الل کشور دااع نمایندک این  دم 

ر می تصو اکلریت قریب به اتفاق  مردم از  دم توسعه ارهنگ می دانند و چنین
  ه بسکنند اگر تمام مردم با سواد شوند این ن ا ض مرتفب خواهد شد اعبت
سواد م باارهنگ در راب رن ها بی الر نیست وعی نه رن درجه که اگر تمام مرد

 شودک  شوند این ن ا و تمام مرتفب
بین ممل ت انگلیس و ارانسه مساات زیادی نیست و س ح معلومات     

ن لستاارانسویان از انگلیس ها بیشتر است و در جنگ دوم دیدیم که در انگ
شت ندا اصول جیره بندی چ ور  ملی شد که م ل ا  بازار سیاه در رنجا وجود

ام در تم یاهد بازار سوعی در ارانسه که رنجا هم اصول جیره بندی برقرار شده بو
ش به اگر ری»ممل ت رواج داشت و ب ول رن مردی که در جواب زن خود گفت: 

ا تنه «تنها ی می توانست بُز را از دست دزد خالو کند خود بُز ریش داشت
بیل قبس  ارهنگ نواقو هر ملتی را مرتفب نمی کند و  ناصر دیگری هم از 

ن ها ری از کند و هر ملتی که ااقد بعضایمان و احساسات باید به این کار کمش 
ی باست دچار این بدبختی هاست و ضررها ی که به ملت می رسد از اشخاو 

 دارجسواد نیست بل ه از رن ها ی است که هم باسواد و هم به باالترین م
 ارهنگی رسیده اندک
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 پایان جلد اول 

 
 تصاویر:

ر بنظ ست در این صفحه  س ها ی که به موقب نرسیده و مربو  به این اصل ا
 خوانندگان  زیز می رسد

 رقای سرتیپ زاده
 رقای ظلی مدیر کل بازرسی دارا ی

 رقای مجیدزاده
 دکتر کیان نماینده شهرضا

 رقای اسمعیل کاتوزیان
 رقای رشتیانی با ظام اعدوعه( 


