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  پيشگفتار    
  

مصدق، نهضت ملی ورويدادهای «هشتمين جلد از سری مجلدّهای ! خواننده گرامی 
  .پيش روی شما است ،»تاريخ معاصرايران

 
به » رژيم اتوکراسی وابسته « که نظريۀ را» اردشيرجی«وصيتنامه  در فصل اول 

تمركزشديدقدرت دردست يک نفرکه ناقض حقوق ملی، تهديد و تحديدآزاديهای مفهوم 
 با ودرااوآشنائی خ. ام آورده به رضاخان ديکته کرد،. بود.....فردی وجمعی و

بود كه حوادث ] ١٢٩۶مهر[ ١٩١٧دراكتبرسال «: رضاخان اينگونه شرح می دهد
 در ها دورازپايتخت و فرسنگ ونخستين ديدارما آشنا كرد رضاخان  روزگارمرا با

 ،)١( ».بين رشت وطالش صورت گرفت "پيربازار"جاده  كنار آبادی كوچكی در
های  مالقات. شناخت رضاخان سوادوتحصيالت آكادميك نداشت ولی كشورش رامی«

تردرقزوين  سال بيش  يك پس ازمتجاوزاز رضاخان درنقاط مختلف و بعدی من با
دوستی  نبود حس اعتماد و ه چندان درازپس ازمدتی ك. گرفت وطهران صورت می

به هردو  كرد و تركی و روسی را تا حدی تكلم می او. ای بين ما برقرارشد دوجانبه
ساده تاريخ وجغرافيا و اوضاع سياسی و  یبه زبان! داد زبان به روانی دشنام می

را  ويژه مايل بود كه سرگذشت مردانی به . كردم اجتماعی ايران را برايش تشريح می
اغلب تا ديرگاهان به صحبت . كه با همت خود كسب قدرت كرده بودند برايش نقل كنم

حافظه  .نوشيديم كردكه می برای رفع خستگی چای دم می داد و من گوش می
 ها را لب مطالب داشت وآن ای جهت درك رئوس و العاده بسيارقوی واستعداد خارق

كه به افق  رساند سئواالتش می. نمود میو نتييجه گيری  ميداد خوب به هم پيوند
 برای و )٢(» داری آگاه شود  نگرد ومايل است كه ازاصول مملكت دورتری می

 ضرر ترين ترديد و ابهامی به  برچيده شدن رژيم قاجاربه دست رضاخان بدون كم«
به «وبرهمين اساس ) ٣(».سياست روس ولهذا مورداستقبال وحمايت انگلستان بود

نزديك ژنرال آيرونسايد و  السلطنه هند همكاری  نايب رت جنگ در لندن ووزا دستور
نيروی قزاق اعتبار فراوانی قائل  باره  من برای نظارت رضاخان در. من آغاز گرديد

آيرونسايد همان خصالی را در . كردم بودم و سرانجام او را به آيرونسايد معرفی 
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ص رضاخان که تربيت نظامی قزاقی از شخ )٤(».ديد كه من ديده بودم رضاخان می
راداشت برای حراست ازمنافع انگلستان درهيبت يک ديکتاتوربرمردم ايران تحميل 

حفظ را آنها فرم ظاهری قانون اساسی مشروطيت . تعطيل کردند يت راطومشرو
 بدست رضاخان با اعمال» امنيت وترقی«کردند، اما معنی واقعی آن را با توجيه 

وصيتنامه  در) جی(اردشيرريپورتر. ازمحتوا خالی نمودند» منازعقدرت مطلق وبال«
تربيت نظامی رضا شاه را متقاعد كرده است كه  «:به آن بدينگونه اشاره کرده است

باز بيم آن دارم . رسد در شئون مملكت كاری به ثمر نمی بدون رعايت انضباط شديد 
مستحق آن هستند به  شدت عمل شاه را نسبت به كسانی كه كه مورخين ايرانی 

زيراين صورت مردانه و  كه در تعبير نمايند و حال آن سوء ،شقاوت سنگدلی و 
داند  شناسد و می رضا شاه مردم ايران را می. طپد قلبی پر ازاحساسات می  ،سخت

 رفتار هرگاه انضباط وسختگيری را كنارگذارده و با ماليمت و نرمی با مرئوسين  كه 
تواند زهرچشم  نمی دهد وبه قول ايرانيان  مقام منيعش را ازدست می نمايد ابهت خود و

 .تواند ابرازمالطفت نمايد جا كه اراده كند می دهد ولی آن اوبه اشخاص رو نمی. بگيرد
در ايران برقراراست و قدرت رژيم اتو کراسی  نويسم می هنگامی كه اين سطور را

قدرت مطلق وبالمنازع را صرفاً  اواين. باشد شاه می به تمام معنی كلمه دردست رضا 
  )٥(» .خواهد ايران می  برای به جلو راندن

قبل ازکودتا برای مردم او در ادامۀ اين فصل زندگينامه رضاخان را آورده ام که 
 به روايت مصطفی تقوی.گمنام بود ،ايران وشخصيتهای سياسی واجتماعی کشور

وايفای نقشی هر چند جزئی، نمی گزينش رضاخان برای اجرای بخشی ازاين طرح «
رضاخان شناخت قبلی داشته  حاکی ازاين است که انگليسيها از تواند تصادفی باشد و

همزمان با گزينش سيد ضياءالدين : .اند واين واقعه سرآغاز شناسائی شان نبود
ماه پيش  ژنرال آيرونسايد چند ٬رئيس دولت مرتجع مقتدر ،به تعبيرخودشان ازجانب
ن آمده و مأموريت داشت به بررسی اوضاع و تصميم گيری نهايی برای ايراِن به ايرا

خروج قوای انگليس بپردازد، رضاخان ميرپنج را  و ١٩١٩پس از شکست قرارداد 
برای دستگاههای اطالعاتی انگليس که موظف بودند همه . برای اجرای کودتا برگزيد

 ا ازجنبه های گوناگون موردامورحوزه جغرافيايی تحت استعمارخود و رجال آن ر
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. بررسی وشناسايی قرارداده و برای هرکدام از آنان پرونده ای خاص تنظيم کنند
نيروی قزاق که نيرويی نظامی وتحت مديريت افسران رقيب يعنی دولت روسيه بود 

بنابراين، شناسايی . شناسايی افسران آن، يک نيازامنيتی جدی محسوب می شد و
برای مأموران انگليسی  ١٢٩٩مدتها پيش ازکودتای  رضاخان حتی ازافرادی امثال 

سيد ضياءالدين با شناسايی رضاخان  البته شناسايی فردی مانند. امری طبيعی بود
 سيدضياء درعرصه مطبوعات وجامعه وسياست حضورداشت و. تفاوت داشت

ود دربرابر مسائل مختلف داخلی و خارجی موضعگيری می کرد وگرايش سياسی خ
پيوند دادن او با شبکه هواداران  ازاين رو، شناسايی، ايجاد ارتباط و. را نشان می داد

اما رضاخان چون دريک سازمان منضبط . دشواری نبود انگليس درايران کار
شناسايی، . قرار داشت) روسيه(نظامی آن هم زيرفرماندهی افسران دولت رقيب 

د دادن او با شبکه انگلوفيل، تغذيه فکری ايجاد ارتباط و تشخيص گرايش سياسی، پيون
. و درنهايت آموزش وآماده سازی اوبرای اجرای مأموريتهای ويژه، کاری دشواربود

رضا . اما به هرصورت اين کارانجام گرفت واکنون فرايند آن به اجمال می آيد
تشويق  - به خاطر فقروسختی معيشت وبه ) ش.ه ١٢٧١-  ٧٢( سالگی ١٥درحدود 

 به قزاقخانه پيوست ودرمأموريتهای نظامی متعددی درنقاط مختلف کشوردائی اش 
درجنگ با رحيم خان چلبيانلو دراردبيل تحت فرماندهی جعفرقلی خان . شرکت داشت

که ساالرالدوله می خواست ١٢٩٠درسال. سرداراسعد بختياری حضورداشت
طنت برساند، او ساقط کند وبرادرش دمحمعلی شاه را دوباره به سل تهران را حکومت 

شرکت  ،درلشکرکشی ای که با فرماندهی فرمانفرما برای مقابله با اوانجام گرفت
 ١٢٩١درسال . داشت وبه علت انجام وظيفه خوب، به درجه نايب يکمی ارتقا يافت

به خاطر مهارت در کاربرد شصت تير به درجه سلطانی نايل آمد و به او رضا 
قسمتهای جنوبی و حدود جام و باخرز نيز  درخراسان و. شصت تيرهم می گفتند

قزاقهای نگهبان بانک استقراضی  مدتی درمشهد جزو. مأموريتهای مکرری داشت
درهمدان جزو دسته )  ١٢٩٣ - ١٢٩٧( دردوران جنگ جهانی اول . قرارداشت

درهمين سال . فرماندِه گردان پياده هنگ همدان شد ١٢٩٦درسال  تيراندازان و
ت موقت روسيه، سرهنگ کلرژه را به عنوان فرماندِه لشکر حکوم کرنسکی رهبر
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قزاق ايران به جای او منصوب کرد و سرهنگ استاروسلسکی را برای معاونت او 
به رهبری لنين وحاکم ١٩١٧پس ازانقالب اکتبر. سرلشکرکرد» بارن مايدل«تعيين

انی شدن بلشويکها برروسيه، رهبران اين کشور تصميم گرفتند از صحنه جنگ جه
  . کناربکشند

مواضع حکومت جديد درسياست خارجی، انگليسيها به اضطراب افتادند که نيروی 
قزاق، که تا اين هنگام به عنوان عامل اجرای سياستهای روسيه تزاری درايران ايفای 
نقش می کرد، مبادا به ابزاری در دست حکومت انقالبی تبديل شود و منافع آنان را 

به همين علت برای بيرون آوردن لشکر قزاق ازچنگ . زددرايران به خطربيندا
 : ملک الشعراء بهاردراين باره می نويسد. روسها وتسلط برآن به چاره انديشی افتادند

انگليسيها که می خواستند جنگ را تا شکست آلمان دنبال کنند،ازبيم اينکه مبادا «
نقالبی روسيه شده لشکر قزاق ايران به فرماندهی افسران روسی دستخوش افکارا

کشيده بشود، صالح ديدند ) که ازاوضاع متفقين ناراضی بود(ودامنه انقالب به ايران 
هرطورشده سرهنگ کلرژه فرماندِه لشکر قزاق را که هواخواه حکومت روسيه بود 

برای انجام اين منظور با سرهنگ استاروسلسکی، معاون . از کار برکنار دارند
درگراند هتل سابق منزل داشت، مذاکره کردند و او صالح فرماندهی لشکر قزاق که 

کاررا چنان ديد که با کمک يکی از افسران ديگر روس اين منظور را انجام دهد و 
افسری که برای . خود او به جای سرهنگ کلرژه فرماندِه لشکر قزاق ايران بشود

همدان  کمک به استاروسلسکی در نظر گرفته شد سرهنگ فيالرتف فرماندِه هنگ
رضاخان دراين ايام زير نظر فيالرتف بود و فيالرتف اورا در . لشکر قزاق بود

نيروهای تحت فرماندهی فيالرتف به محاصره . جريان برانداختن کلرژه به کارگرفت
 :بهار می نويسد. »محل اقامت کلرژه پرداختند

اً سرهنگ فيالرتف به من گفت چندباربه سرهنگ رضاخان گفتم کلرژه تقريب«
در اطاق را بازکن و داخل شو و او ترديد . بازداشت شده و نمی تواند بيرون برود

داشت و می ترسيد و در فکرم کسی که درآن موقع اين اندازه شهامت نداشت چگونه 
سرهنگ فيالرتف در را باز کرده به . تغيير اخالق داده و اينک پادشاهی می کند
بلند سرهنگ رضاخان را به درون خوانده درون دفتر سرهنگ کلرژه رفته با صدای 
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بدينگونه فيالرتف وارد اتاق کلرژه شد و او را . او هم ناچار به اطاق رفته است
آنگاه با تلفن استاروسلسکی را از نتيجه اقدام خود آگاه کرده و . مجبور به استعفا کرد

. ده بگيرداو را دعوت کرد تا در آنجا حضور يافته و فرماندهی لشکرقزاق را به عه
بنابراين، برکناری کلرژه طرح انگليسيها بود که با همکاری فرماندهان ارشد روسی 

رضاخان به عنوان يک فرماندِه جزء در اين طرح و تصميم . قزاق به اجرا درآمد
که فيالرتف از آن ! نقشی نداشت و تنها مجری فرمان آنها بود، آن هم با آن شجاعتی

زنامه هايی که به شرح واقعه برکناری کلرژه پرداختند در آن تاريخ، رو. سخن گفت
واين . حتی نامی از رضاخان به عنوان يکی ازمجريان آن واقعه هم به ميان نياوردند

نشان می دهد که مدعای تاريخ نگاری متأثر ازرژيم پهلوی، که ازواقعه برکناری 
آن واقعه ادعا می کلرژه به عنوان کودتای اول رضاخان نام می برند، وبرای او در 

 »نقشی مهم اگرنه قطعی« اما نبايد ازديده به دور،. کنند، به دوراز واقعيت است
داشت که گزينش رضاخان برای اجرای بخشی ازاين طرح وايفای نقشی هرچند 
جزئی، نمی تواند تصادفی باشد وحاکی ازاين است که انگليسيها ازرضاخان شناخت 

افرادی مانند سردارمحيی، که . آغازشناسائی شان نبودقبلی داشته اند واين واقعه سر
او ميرزا کريم خان رشتی که از مهره  عضو شبکه سّری جامع آدميت بود وبرادر

های مهم انگليس درايران بود، ازسالها قبل رضاخان را می شناختند و ميرزا کريم 
پيش با برخی رضاخان نيز از مدتها . خان واسطه ارتباط اردشيرجی با رضاخان بود

   )٦(  .»از صاحبمنصبان انگليسی در ارتباط بود
  

   یطراح کودتا ديرونسايژنرال سرادموندآ«خاطرات  ۀدربار درفصل دوم تا هفتم 
 ليچرچ نستونينقش و« و »ديرونسايآ یادداشتهايدستنوشته ها و «و » ١٢٩٩

 یها  کانون« ونقش» ١٢٩٩اسفند  ٣یالسلطنه هنددرکودتا بينا جنگ وريوز
 اءيض ديس ههسه ما استير«و  »یوصعود سلطنت پهلو ١٢٩٩ یکودتا ،یاستعمار

به نقل از  نيالد اءيض ديعلت سقوط س« ، »سردارسپه  یوخارج یداخل استيو س
ها به  گزارش اسناد وزارت  یسيرابطه رضاخان با انگل« و »ورياحمد شهر خيتار

    .باشد یم....  و »کايامورخارجه آمر
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انگليس، که با بدترين «: شاکری پژوهشگرتاريخ معاصر ايران می نويسدخسرو 
روبه روبود، پس ) بدترين، شايد حتی تاکنون( بحران درتاريخ روابط خود با ايران

ادامۀ سيطره ی خود را  گرفت تا ١٩١٩ازبررسی های عميق تصميم به لغو قرارداد 
دی که کشوررا با مشت آهنين درجستجو برای يافتن مردنيرومن. برايران تضمين کند

 سياست جديد، آن چنان که اِوری، چرچيل ومونتاگيو.اداره کند، رضاخان سربرآورد
می گفتند، وبازيگرعمده ی آن رضاخان بود، معامله ی شيرينی برای انگليس ازآب 
درآمد، نه فقط به اين دليل که مشکل فوری جنبش آزادی بخش را تخفيف می داد، 

نواستعماری را درايران گشود  به اين خاطر که يک عصر مهم تر، بلکه همچنين، و
در عين حال، نخبگان فاسدی که به . که تأثيری ويرانگر برجامعه ی ايران گذاشت

فعاليت های  دستور ضياء بازداشت شده بودند تحت فشارانگليس آزاد شدند و
که  ی، همان طوربه راست. !پيشين خود درغارت مردم را ازسر گرفتند "شرفتمندانۀ"

 سيد ضياء از علنی کردن دامنه ی اختالس» شديداً آنگلوفيل « گفت، دولت  بالفور
« آنان  آن نخبگان فاسد، يا به محکمه کشيدن آنان، خود داری کرد، زيرا بسياری از
چنان » .سرسپردگان دولت انگليس بودند، که عمالً برای آزادی آنان اقدام کرده بود

فساد وا می گذاشتند، زيرا اين  گفته بود، ايرانيان را بايستی در که لردچلمزفورد
 ) ۶٧(».بهترين راه برای حفظ منافع انگليس درايران بود

آنچه که بخشی ازروحانيون، روشنفکران، فعالين سياسی وقشرهای سودجوی جامعه  
 نيزبه آن پايبند نبودند، همان عقيده به حقوق ملی و آزادی واستقالل، بود وهنوز 

 يکديگر مسابقه می دهند ونوکر برخی برسردست نشاندگی وسرسپردگی با. هست
ازپول گرفتن و مزدوری کردن و رشوه دادن برای . مأبی خود را توجيه می کنند

اين عناصرو گروهها  جانبدارخط و مشی . ندارند تقرب جستن نزد دولت بيگانه، عار
زآن زمان تاکنون درتاريخ سياسی و وا ١٢٩٩وهستند ودرکودتای سيد ضياء بوده اند

اجتماعی، همچنان درخدمت بيگانگان و کشورهای سلطه گرغرب بويژه انگليس و 
  .  امريکا می باشند

بيانگرخالء رهبری نيروهای » خاطرات آيرونسايد«اين نکته حائزاهميت است که  
که ملی درتشکيل جبهه ای برای عبورازبحران ايران وسازماندهی درخورآن بود 
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تضمين کننده آزادی و استقالل، امنيت داخلی ودفاع از استقالل و تماميت ارضی 
ازاين خالء رهبری ناشی از ناتوانی جانبداران استقالل و آزادی ايران، . ايران باشد

امپراطوری دراستراتژی عمومی خود، به ايران . قدرت مسلط انگليس استفاده کرد
دلخواه خود  آلترناتيو١٢٩٩ا کودتای سياه سوم اسفندلذا، ب. اهميت تعيين کننده می داد

اساس  را توسط عوامل خود درايران، که هيچ گونه پايۀ مردمی نداشتند، برضد
  . مشروطيت، برمردم ايران تحميل نمود و مشروطيت را  تعطيل کرد

  :داشت خود چنين نوشت دردفترياد١٩٢١آيرونسايد درتاريخ چهاردهم ژانويه  
بايد بتوانم اين افراد را به حال  ،اينجا بروم نکه ازآشخصاً عقيده دارم که پيش از « 

در واقع، يک ديکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را برطرف خواهد .... خود رها کنم
  ) ٨(» .و ما را قادرخواهد ساخت که بی هيچ دردسری اين کشور را ترک گوئيم. کرد

 درحضور« :دريادداشتهای آيرونسايد آمده است قبل ازکودتا ١٩٢١فوريه ١٣در 
دراين فکر بودم که آيا الزم است تضمين . اسمايث صحبتی طوالنی با رضا انجام دادم

کتبی بگيرم يا نه، ولی سرانجام به اين نتيجه رسيدم که تضمين کتبی فايده ای نخواهد 
ً کرد وصر داشت زيرا اگررضا بخواهد زير قول خود بزند چنين خواهد خواهد  فا

گفت قولهايی که داده است تحت فشارازاوگرفته شده است واوملزم به رعايت آنها 
هنگامی که موافقت کردم رضا را به حال خود رها سازم دونکته را برايش . نيست

  :روشن  ساختم
اگر . هنگامی که ازهم جدا می شويم نبايد بکوشد مرا از پشت سرهدف قرار دهد - ١

به نابوديش منجر خواهد شد وسود هيچ کس  نخواهد بود، مگر  اين کار چنين کند
 .حزب انقالبی

 رضا با چرب زبانی قول داد و من و. شاه تحت هيچ شرايطی نبايد برکنار گردد -  ٢
ريج به حال خود رها  دبترا به اسمايث گفته ام که او  .او دست يکديگر را فشرديم

  )٩(».سازد
آنچه در پی « ندهی انگليس درکودتا اين است که ديگر اينکه دليل دخالت و سازما 

آگاه بود، بلکه  می آيد تالشی در پيش بردن اين استدالل که نه فقط  نورمن ازهمه چيز
بدون اطالع  کودتا را درهمدستی با آيرونسايد و ديگر چهره های سرشناس سفارت،
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خود، عبارت طبيعتاً، بخش مهمی از اين همدستی، . اجرا کرد قبلی کرزن طراحی و
احتمال اين . تهران هرنوع دخالت نورمن، رئيس ديپلماسی انگليس در انکار بود از

يعنی  - می رود که طراحان کودتا از حمايت سّری وزرای کابينۀ ليبرال بسيار نيز
وينستون چرچيل ازوزارت جنگ، ومونتاگيو وچلمز فورد ازوزارت امورهندوستان، 

برخوردار بوده  –انگليس مخالفت می کردند -  ايران١٩١٩که همگی با قرارداد 
  ) ١٠(».باشند

اين است که، به ، می اندازد که پرتوی بردخالت انگليس درکودتا عامل مهم ديگر«
عراده توپ صحرايی ٨ به  تن ومجهز ٢٣٠٠تا  ٢۵٠٠گفتۀ نورمن، کودتاچيان بين

گلولۀ قشنگ  هزار۵٠که آنها  ضياء اضافه می کند. قبضه مسلسل سنگين بودند ١٨و
قشون گذاشته وبين توده ی  اختيار مقداری پول داشتند که انگليسيان به تازگی در و

اين کارها بدون موافقت مقامات  ظاهراً، هيچ يک از. سربازان قزاق تقسيم کرده بودند
  ) ١١. (انگليسی انجام نگرفته بود

ت يا وزارت دراين مورد که آيا سفارت انگليس با وزارت جنگ، وزارت مستعمرا
دليل . هند مشورت کرده بود، هرچند مدرکی دردست نيست، اما  احتمالش بسيار بود

ازسوی » مستقلی«آن به سادگی اين است که سابقه ای برای چنان اقدام حساس
کارکنان سفارت درتاريخ ديپلماسی انگليس وجود ندارد، همچنان که مورد خاص 

ارتباط با ايران، که  به ويژه در. اشته استمشابهی از آن زمان به بعد نيز وجود ند
کشورهای استراتژيک دردفاع ازهند در حساس ) اگرنه مهمترين( يکی ازمهم ترين 

عدم دسترسی به مدارک روشن دربايگانی ها . ترين و تعيين کننده ترين لحظات بود
دخالت نورمن و گزارش های ارسالی به ديگر وزرای انگليسی درلندن را  درمورد

ی توان به سانسور مهم اسنادی نسبت داد که شرم آورتلقی می شدند، همچنان که م
قوانين ١٢٩٩به ويژه درمورد کودتای . مرداد نيزمصدق پيدا کرد ٢٨درمورد کودتای

به راستی، نقش دستگاه جاسوسی . شديد درس رئيس های مخفی انگليس حاکم است
ی تاريخ ديپلماتيک ناميده »مفقودهحلقه ی « انگليس درچنين مواردی به شيوۀ مرسوم،

  ) ١٢. (شده است
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 می منطقه واليگری دکترمصدق درواليت فارس بدرخواست مردم آن  ،فصل هفتم
  :دکترهمايون کاتوزيان نوشته است، باشد

سرجنبانان فارس برای راضی کردن مصدق به قبول واليگری وعده دادند عالوه «  
مصدق اين . تومان به وی پرداخت کنند ۶٨/  ٠٠٠ساالنه خود برحقوق دولتی، 

 قول همکاری با دولت و ترک دشمنی و اگر پيشنهاد جالب مالی را رد کرد و گفت 
او . فوق العادۀ آنان را ندارد و مردم را بدهند، او نيازی به حقوق  خصومت با يکديگر

يعنی يک  (تومان   ٣۴/ ٠٠٠تومان بود به   ٠٠٠/٧٢حتی بودجۀ ايالتی را که ساالنه 
خود  و اضافۀ آن را به خزانۀ بازگردانيد،  تقليل داد) سوم بودجه حواله دولت مرکزی

لی به جزآن چه ازوسايل دولتی درمقام واليگری خوهرنوع مدا نيزحقوق ومزايا
 ]۴۶،ص »مصدق نبردقدرت درايران«کاتوزيان[ .»کرددريافت نمی نمود استفاده می 

عمل عناصر متنفذ «: ه می کند که جای تأمل استدکترکاتوزيان به مطلبی اشار  
آن ها از آنرو خواهان واليگری مصدق . قول شان فرسنگ ها  فاصله داشت فارس با 

ذيرد، پتومان پيشکش ساالنه را ب ۶٨/ ٠٠٠او اگر می کردند فکر در فارس بودند که 
 هيربسياری از پرداخت ها به صورت رشوه، پيشکش وغ درعوض  با بودن او، از 

جانشان را در برابر تعّرض قدرت های ديگر و از  درامان خواهند بود و او مال و 
  )١٣(»جمله  قدرت مرکزی حفظ خواهد کرد

 
 ۀدوره چهارم درباره اعتبارنام یمل یمجلس شورامذاکرات  ، هشتم فصل 
 یمل یچهارم مجلس شورا ۀدورتوضيح اينکه، . می باشد ها  یکودتاچ ندگانينما

شروع  بدو در  .افتي شيگشا شاه قاجار توسط احمد یديخورش ١٣٠٠ رماهيدراول ت
  سردار(تيمورتاش  نيعبدالحس .ديگردی دگيرس ندگانينما یمجلس به اعتبارنامه ها

 رضاخان شدند، در کيکه بعدها ازهمکاران نزد نيدمحم تد ديس و )یمعظم خراسان
  . نمودند یسخنران یکودتاچ ندگانينامه نما مخالفت به اعتبار

 یليبنده البته متأسف هستم وخ«: تيمورتاش درجلسه مجلس مذکوراظهار داشت
برضد حکومت  اميق که  ميشنو یم ندهينما کيمجلس نسبت به  نيمتأسف هستم که درا

مجبورهستم که  من  یو استقالل مملکت کرده است، ول تيمشروط ضد واقدام بر یمل
 تيثيوح رانيملت ا تيثيکنم ح ینم من تصور .ميبگو نجايدرا حرف را نيا

 یمجلس دارا نيدرا نياءالديدضيراست س یاجازه بدهد که بازو یمل یشورا مجلس 
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و درحالی که رضاخان در همان زمان يکی » )است حيگفتند صح اغلب .(بشود یکرس
ديگر ازعاملين اصلی کودتا تصدی وزارت جنگ را بعهده داشت با ياری نظاميان 

چی و حمايت انگليس مشغول تحکيم و گسترش قدرت خود بود، تيمورتاش کودتا
درمجلس تنها سيد ضياء و نمايندگان کودتاچی را مورد انتقاد شديد قرارمی دهد و 

مملکت شده، عناصر شجاع  نيوارد ا ینيااءالديض ديس کي« : درادامه آن می گويد
زد،  خونيعلت خودش به استقالل مملکت خودش شب نيبه ا را اغفال کرد،  رانيا

کرد،  ليدائر بشود تعط ديرا که با یسوء قصد به استقالل مملکت کرد، مجلس
 هستندازهرنوع تعرض مصون   یملت را که مطابق قانون اساس ندگانينما تيمصون

دشمن  استيس  یکرد، مجر ديتبع و فيرا توق ندگانياز نما یعده ا گذاشت، پا ريز
سکوت   کي رانيرا درحبس واردکردوباالخره درا رکيشد، مردمان ز رانيتقالل ااس
که چرا  ديمسئله را فهم نيا ديبا یول«، ». کرد را بر قرار یسکونت قبرستان کيو 
 دهيمطلب به عق نيا. بکند ديبا را رانيبه استقالل ا یو قبول تخط جسارت  اءيض ديس

 ديجسارت س یمن علت باطن دهيمهمتر است، به عق و  ازهمه کارها باالتر یليمن خ
پا  ريز یکياست و  رانيمملکت ا نبودن مجازات در یکياست؛ زيدوچ نياءالديض
 نيا رانيملت ا شگاهيپ در  یمل یمجلس شورا فهيمن وظ دهيبه عق. است نيقوان نرفت

که  ديبگو  امر بدهد و ران،يرا اعاده بدهد به ملت ا نيقوان تيثيخواهد بود که اول ح
وتا ) است  حيگفتند صح. (رفتن قانون، مثل ارتکات خالف قانون است رپايتحمل ز

هر  یمل یمجلس شورا کهينشود و تا وقت اعادهدرمملکت ما  نيقوان تيثيکه ح  یوقت
کرده است پاداش خوب ندهد وهر کس که بدکرده است مجازات  کس را که خوب 

 ». واهد شدنخ مملکت از داخل اصالح  نينکند، ا
 اکبرداور، یعل یهمکار با  ن،يتد و مورتاشيت نيتوجه است که هم نکته درخور نيا 

 در را  هيطرح خلع قاجار بيمقدمات تصو...و یاسکندر رزايم مانيسل ،یفروغ
 بر خالف قانون اساسی در ،١٣٠٤سال آبان با تالش در مجلس پنجم فراهم ساختند و

 از یکيو شخص رضاخان،  دنديکوش یپهلو  سلطنتو استقرار  هيسلطنت قاجارتغيير
درمجلس پنجم  نيتد. نشاندند تخت سلطنت  کهيرا برار یسيانگل یکودتا یاصل نيعامل

مجلس پنجم که  پس ازافتتاح «. مهم سردارسپه بود یازمهره ها) ١٣٠٤- ١٣٠٢(یکي
 استيالممالک به ر یمجلس استعفا دادومستوف استيازر ايرنيموتمن الملک پ

بودبه  سيکه نائب رئ نيدمحم تد دينشد، سرانجام س استيبه قبول ر وحاضر شد انتخاب 
  سرانجام عبدالحسين ».اوانجام شد استيدرزمان ر رسلطنتييوتغديمجلس رس استير

  !تيمورتاش يکی از معماران اصلی استبداد رضا خانی  بدستور رضاخان اعدام شد
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 ،دربارۀ تصدی وزارت ماليه دکترمصدق در دهم ويازدهم فصل های نهم 
  .حکومت قوام السلطنه می باشد

قبل از اينکه به متن فصل های مذکور بطور چکيده و مختصر بپردازم، بجاست در 
اينجا به اين مهم اشاره کنم که فرشاد مومنی و بهرام نقش تبريزی نويسندگان کتاب 

درسالهای اخير، برخی افراد « :، می نويسند»اقتصاد ايران دردوران حکومت ملی«
در مطبوعات و رسانه ها به تخطئۀ مبارزات شورانگيز ملت ايران درسال های 
ميانی قرن بيستم پرداخته و به ويژه از زاويه حمله به دستاوردهای اقتصادی نهضت 

هجمه ها وحمله ها نيزعمدتاً به شخص دکتردمحم مصدق، . ملی، بر شدت آن افزوده اند
قهرمان اصلی نهضت ملی شدن نفت متمرکزاست؛ بديهی ترين امتيازات به عنوان 

وصالحيت ها و توانايی های ايشان نفی می شود و همه دستاوردهای ناشی از حرکت 
عظيم ضد استعماری وضد استبدادی ملت ايران به رهبری اين مرد بزرگ و 

  .دشخصيت استثنايی و تأثير گذار يک قرن اخير کشورمان، انکار می شو
 نکته جالب اين است که معموالًشاهد ومستندی هم برای فحاشی ها، اهانت ها و

برخی نکات نيزبه اندازه ای درجهت عکس واقعيت، . اتهامات مطرح نمی شود
مستندات وشواهد موجود است که انسان به راستی دچارشگفتی می شود که چگونه و 

های عظيم  زد و دروغ های بزرگ با چه انگيزه هايی، می توان تا اين ميزان بهتان 
بافت؟ بدون ترديد هيچ يک ازشخصيت های بزرگ و رهبران استثنايی مبارزات 
آزادی بخش ايران درسراسرقرن بيستم، معصوم نبوده اند، بنابراين بسيارمفيد است 
که اگر نقدی بررفتارها و شخصيت آن ها صورت می پذيرد، مستند و مستدل، مبتنی 

. رعايت حداقل ادب و اخالق باشد تا عبرت آموزو راه گشای آينده باشدبر شواهد و با 
اما متأسفانه سبک وسياق موجود راه را بر يادگيری  جمعی وارتقاء نظام ملی می 

  )١۴(».بندد
مطرح  شده آورده اند که يکی » طيف متنوعی ازاتهامات«آن نويسندگان در ادامه آن 

سياست ماليه وبودجه می باشد که دکترمصدق دربارۀ » به اصطالح  انتقادات « از
  ! آن را نداشته است» صالحيت کارشناسی وآشنايی کافی با شرايط جديد «

مومنی و نقش تبريزی در پاسخ به اينگونه نظرات که برخی آنها در چار چوب و در 
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به نظرمی « : خدمت توقعات سلطه داخلی وبيگانگان می باشند، اظهار می دارند
که مهم ترين مشخصه اش فقدان  - ترين روش برای رد گيری اين اتهام رسد مناسب

مروری برمجموعه صالحيت های تخصصی و  - هرنوع استدالل واستناد است
تجربه های اجرايی اين مرد بزرگ تاريخ معاصرايران باشد؛ ازنظرعلمی، دکتردمحم 

ده ومدتی مصدق عالوه برانجام تحصيالت عمومی درتهران، به فرانسه عزيمت نمو
البته درميانه تحصيل دراين رشته، به . دررشته علوم ماليه به تحصيل پرداخته است

دليل بيماری ناگزيربه بازگشت به ايران شد و پس ازمعالجه به سوئيس سفر ودکترای 
ازآن جا که ايشان به صورت خانوادگی درامور مالی فعاليت . حقوق دريافت کرد

ه آن سفرو تحصيل دررشته علوم ماليه در کنارسوابق داشت اند، به لحاظ علمی نتيج
تاريخی وتجربی درزمينه مستوفی گری وانجام امورمالی، انتشار کتابی درسال 

که درسال » اصول وقواعد وقوانين ماليه در ممالک خارج وايران« است با نام١٣٠۴
رار انتشاريافت وهم اکنون دردسترس عموم ق" فرزان روز"مجدداً توسط نشر ١٣٧٧

  .داد
همه کسانی که با مديريت اقتصاد ملی آشنايی دارند، می دانند که مهمترين رکن پيش 
 بردحرکت اصالحی ونيل به توسعه ملی وسامان دهی اقتصاد،قاعده مندو بهنجار
کردن وضعيت مالی دولت است ودرغياب انضباط  بودجه ای ازسويی دولت، به 

ه توسعه نيز دشوار و ممتنع به نظرمی خصوص يک دولت رانتی، اساساً تصورنيل ب
  .رسد

با مرورتجربه های تاريخی حرکت های اصالحی در ايران نيز مالحظه می شود  
که مهمترين نقطۀ تمرکز ميرزا تقی خان اميرکبير، تالش برای به سامان کردن ماليه 
 دولت بود وبه همين ترتيب، مهم ترين دليل عناد ورزی همه مخالفان داخلی و

جی اميرکبير نيز يکی فسادناپذيری شخصی، نيک نفسی، پاک دستی وسالمت خار
  . مالی او و ديگری نظم بخشی وشفاف سازی مالی دولت ناصری بود

درميان کارشناسان امورمالی ايران درنيم قرن گذشته، کمترکسی به صالحيت علمی  
. ناخته می شودو تجربه کاری مرحوم دکترعلی اکبرشبيری نژاد وهم تراز با ايشان ش

، اذعان »...اصول وقواعد و قوانين ماليه«کتاب آن مرحوم درمقدمه ای برچاپ دوم 
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می کند که تا زمان انتشار اين کتاب، حتی يک اثر از ناحيه ايرانيان دراين زمينه 
نگاشته نشده است و در دوره پس ازانتشارآن نيز بالغ برنيم قرن، هيچ کتابی دراين 

رسی نوشته نشده که ازنظرعمق آشنايی با تحوالت و دستاوردهای زمينه به زبان فا
مدرن بودجه ريزی و بودجه نويسی و تلفيق آن با عميق ترين اليه های تجربه های 

بايد  .تاريخی واقتضائات بومی  بودجه نويسی درايران بتواند با اين کتاب رقابت کند
ائل اقتصادی مدرن و پرسيد آن هايی که به مصدق از نظرعدم درک صحيح ازمس

شرايط روز خرده می گيرند، چند نفررا می شناسند که نزديک به صد سال پيش 
  توانسته باشد کتابی در اين حد از ضرورت و کيفيت به رشته تحريردرآورده باشد؟

عالوه برتحصيل دررشته ماليه وسپس حقوق، و صالحيت های علمی و تجربی 
د کنندگان احتماالً می دانند که تفکيک رشته عميق دکترمصدق دراين زمينه، انتقا

حقوق ازعلوم سياسی و رشته اقتصاد در ايران و اکثر کشورهای جهان، پديده ای 
بنابراين وقتی مصدق دکترای حقوق می گيرد، . مربوط به نيمه دوم قرن بيستم است

بل يک معنای مهم ديگرش اين است که عالوه برتمام تجربه های سياسی و اقتصادی ق
وبعد ازاخذ اين مدرک، ازنظرعلمی نيزتوانسته است درباالترين سطح قابل تصور،  

مقدمه  در مرحوم دکترشبيری نژاد.تحصيالت تخصصی اکادميک داشته باشد
ارزشمند خود بر کتاب  ماليه دکترمصدق، اذعان می کند که يکی از برجسته ترين 

دو مستشار مالی امريکايی ويژگی های اين کتاب، نقدهايی است که برعملکرد 
استخدام شده توسط ايران دردوره مشروطيت و پس از آن، يعنی شوستر و ميلسپو، 

کسانی که بادقايق تحوالت تاريخی اقتصاد ايران دردوران  مشروطيت وپس . دارد
ازآن آشنايی دارند، می دانند چه انبوهی ازابهام ها در مورد کارنامه اين دو فرد 

جنگ هايی درعرصه سياست ايران بين دولت دولت های روس و  وجود دارد و چه
انگليس و آمريکا برسر ابقا يا اخراج اين دو درگرفته واين دعوا ها، چه آثار و 

مصدق با داشتن  .پيامدهايی در ناپايدار سازی ساخت سياسی کشورمان داشته است
ميق مجموعه ای ازصالحيت های علمی، اخالقی وسياسی، درکنار شناخت ع

ازجزئيات پيچيده و درهم تنيده سياست واقتصاد درايران واقتضائيات دنيای مدرن، به 
تعبير مرحوم شبيری نژاد، يکی ازمنصفانه ترين و درعين حال عميق ترين نقدها را 
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: ١٣٧٧شبيری نژاد، .(به کارنامه اين دو آمريکايی به رشته تحرير در آورده است
١٧ – ٢٩(  

ميان تصريح می کند که دکترمصدق عالوه برهمه صالحيت از سوی ديگر، آبراها
های علمی وعملی، به لحاظ فساد ناپذيری نيز در زمان خود شخصيتی پر آوازه بوده 

وی علت اين آوازه را اجتناب مصدق ازاسراف کاری های ديگرهمتايان اعيان . است
 ، نآبراهاميا.(و اشراف وهم چنين زندگی درسطح طبقات متوسط ذکرمی کند

طبيعی است که دريک ساخت سياسی فاسد، داشتن اين ويژگی ها را ) ١٣٨٩:٢١١
عين ناپختگی و بی تجربگی بدانند و آن را محکوم کنند و برايش جزاهای سنگين نيز 

تا آن جا . در نظر بگيرند؛ همان طور که با ميرزا تقی خان اميرکبير اين چنين کردند
يل بزرگمهر نيز در کتاب ارزشمند خود که به مورد مصدق مربوط می شود، جل

تصريح می کند پس از کودتا، از طرف دولت هيأتی برای بررسی وضعيت مالی 
دولت دکترمصدق تعيين شد که آن ها پس ازماه ها بررسی و زير و رو کردن همه 

بزرگمهر، .( اسناد واوراق، حتی يک مورد ازتخلف وفساد مالی را گزارش نکرده اند
بايد پرسيد که از کل رجال سياسی ايران در سراسر قرن های نوزدهم ) ٣٧٧: ١٣۶٧

و بيستم اگرچنين آزمايشی به عمل آيد، چند نفرشان می توانند از معرکه چنين آزمون 
  )١۵(»!سختی سالم بيرون بيايند؟

مرا ) قوام السلطنه( روزی رئيس الوزراء«:دکترمصدق درخاطراتش شرح می کند
 پذيرفتم و من هم ناچار. مهمی دعوت نمود اکره درمطلب به هيئت وزرا برای مذ

داشت، آقای قوام  حضور پس از ورود، که آقای سردارسپه وزيرجنگ هم . رفتم
را به هيچ  اين بحران . مملکت دچار بی پولی شديد شده است«السلطنه اظهار نمود که

می شوم مخصوصاً متذکر . با کمک وهمراهی شما وجه نمی توان رفع نمود، مگر
اين همراهی شما نه تنها نسبت به من، بلکه نسبت به شخص وزيرجنگ هم هست،  که 

نظر وزير  اين اظهارات تقريباً از» شما به هيچ وجه مضايقه نکنيد که انتظار دارند 
  .جنگ، يک جنبۀ تهديد هم داشت

  .گفتم بفرمائيد ببينم که از من چه خدمتی ساخته است تا آن را انجام دهم
نفرامضا  فتند نظر اين است که اوراق قرضۀ خزانه منتشر کنيم، و اين اوراق را دوگ
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يکی خود شما . به اطمينان امضای آن دو، وجهی به ماليۀ دولت برسانند کنند که مردم 
ديگری آرميتاژاسميت که  و. به شما اطمينان کاملی دارند هستيد، نظر به اينکه مردم 

  .تأمين خيال مردم و افکار جامعه است ی ايشان موجب بين المللی هم امضا از نظر
گفتم من به هيچ وجه نمی توانم اين پيشنهاد را قبول  جا برخاستم و من بالتأمل از

توجه داشتم که آقای وزير جنگ، با يک نگاه غضب آلودی متوجه  مخصوصاً . نمايم
  .من بود

بودم و مذاکره ازهرطرف شبها که من درمنزل سردارسپه  مدتی بعد، شبی از  
من آن روز می خواستم برخيزم وبا شما کتک کاری « من گفتند درميان بود، ايشان به 

 )١۶(» .خنديد و جوابی نداد گفتم پس چرا برنخاستيد؟ » کنم
 ١٩١٩قرارداد[نظربه اينکه شهرت يافته بود با مستشار قرارداد ] توضيح اينکه[ 

تهيه پول و معناً  کنم اين نقشه که صورتآ برای  نمی خواهم همکاری] وثوق الدوله 
شدت  برای تکذيب آن اشتهارات ترسيم شده بود آن چنان در من تأثيرنمود که با نهايت 

و عصبانيت گفتم اين کار از من ساخته نيست و از جا برخاستم و موضوع بدين 
  )١٧(» .يافت طريق خاتمه 

مصدق قبول اين پست را . يه تعيين نمودقوام، مصدق را به عنوان وزيرمال«باالخره،
، ١٩١٩مشاورمالی بريتانيا به موجب قرارداد( موکول به برکناری آرميتاژاسميت

ازپست مشاورمالی خزانۀ دولت ) قراردادی که توسط سيدضياء ملغی اعالم شده بود
وپست مزبوررا به خود  رضاخان، وزيرقدرتمند جنگ، پيشدستی کرد. ايران نمود

خواست به مدت  مصدق ازمجلس تقاضای اختيارات ويژه ای کرد و. اداختصاص د
سه ماه دست وی را دراصالحات اداری ومالی آزاد بگذارند، بعد ازسه ماه برنامه 

مجلس با اکراه . اصالحی را به مجلس تقديم کند ورد وقبول آن برعهدۀ مجلس باشد
ع شد ومستمّری ها اما همين که اقدامات مصدق شرو. اين پيشنهاد را پذيرفت

دربارواکثريت نمايندگان مجلس  ومزايای هزارفاميل را قطع کرد يا کاهش داد؛ شاه و
بخصوص وليعهد ازاين عصبانی بود که مصدق مواجب . همگی عليه او قيام کردند

به ّحد بسيارزيادی ) که اکنون خارج ازکشوربه سرمی برد( و مواجب شاه را او
سرشناس ها ودوستان و خويشان که ازاصالحات مالی بسياری از. کاهش داده است
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کابينۀ قوام، سرانجام دراثراصالحات  او زيان ديده بودند با او قطع رابطه کردند و
استعفای قوام،  با درميان عناصرفوق دست ازدست داد و مصدق محبوبيت خود را

  )١٨ (».مشيرالدوله مأمورتشکيل کابينه گرديد
در اينجا تذکر اين مورد الزم است که از جمله کارهای عمده ای  که درمجلس  

گرفت، بودجه بندی کشوربود، که اين کاردرحکومت قوام السلطنه  چهارم صورت 
زحمات زياد کميسيون بودجه، عملی گرديد و می  وبا کوشش وزير ماليۀ کابينه و 

شور، برای اولين بار پی ريزی ک توان  گفت در مجلس چهارم؛  بنياد بودجه بندی 
  ) ١٩(» .شد

دکترمصدق درمجلس چهارم شورای ملی دردفاع ازطرح اصالحی خود درجواب  
کنم اين است که  بنده در جواب شاهزاده چيزی که عرض می «:سليمان ميرزا  گفت

آيند و ماليه را اصالح  راجع به مستشارها اگر مذاکراتی شده که مستشارهای ماليه می
ملتی که نتواند برای خودش  .نبايد در اين خصوص تا اين درجه غلو کرد ،نندک می
کند نبايد هيچ وقت انتظار داشته باشد که ديگری از خارج آمده و برای او کار  کار
آوريد يا خودتان را  شما اين مستشارها را که اين جا می) گفته شد صحيح است( .کند

اگر  ،تحت حکم شما است در ين که اين مستشارکنيد يا ا اجير و محکوم به حکم او می
تواند به حکم  مستشار در تحت حکم شما شد پس شما آمر نااليقی هستيد که مامور نمی

برای اين که اگر بنا باشد شما عدم لياقت خود را اثبات کرده  .شما رسيدگی به کار کند
اليه مملکتی ما به هيچ م ،توانيم بدون مستشار کار کنيم بگوئيد ما نااليق هستيم و نمی

صحيح ( .بنده از همچه ملتی مأيوسم .مگر آنکه مستشار بيايد ،وجه اداره نخواهد شد
توانم قبول کنم که يک ملتی منتظرباشد يک اجنبی مملکت او را  بنده نمی) است

اگر يک مستشاری بيايد  ؟آيد بايد فهميد مرکز اتکاء او چيست اصالح کند و وقتی می
مرکز اتکاء آن مستشار آن  ،اليق باشيد و مرکز اتکاء آن مستشار نباشيدوقتی شما نا

 وقت يکی ازسفارت خانه هائی خواهد بود که در اين مملکت قوی است و آن مستشار
پس بنابراين شما نبايد  .کند و نوکر آن سفارت خواهد شد به حرف شما تمکين نمی

وقتی او خوب کار  ،را درست کند انتظار داشته باشد که يک اجنبی آمده و خانه شما
وکيل خوب  .خوب داشته باشيد لتم کند که شما وزير فهميده و پارلمان خوب و می
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مستشار هم مرکز  ،اشيدبنداشته باشيد پارلمان و حيات و افکار عمومی خوب نداشته 
 .اتکائی نداشته و به آن طرفی تکيه خواهد کرد که قوی بوده و مرکز اتکاء او باشد

آن هم يک مرکز اتکائی خواهد بود که منافعش با منافع ايرانی است و ه بته بوال
 .قوميت ما مخالف است

بلی اگر دولت حاضر يک  ؟شود نمی اما اينکه فرمودند چرا پول در مملکت حاضر
دولت بدی بود ممکن بود يک عملياتی بکند که به زودی پول در مملکت حاضر شود 
و ممکن بود منافع و مصالح مملکت و ملت را از دست بدهد و در عوض تهيه پول 

حمد خدا را که دولت حاضره تاکنون منافع و مصالح دولت را به هيچ وجه از  ،کند
وعظمت مملکت منظور و آمالی در نظر نداشته و هر قدمی  دست نداده و جز سعادت

مبنی به مصلحت  را که تاکنون برداشته است تماماً برای حفظ و صيانت مملکت و
وخدمت محض بوده و مساعی خود را برای پيشرفت و تعالی اين آب و خاک به کار 

وبی بدانيم ما بايد بخ ، نخواسته است شما را بفروشد و پول فراهم کند .برده است
کنند ما را به ثمن بخس و  دهند و با ما مساعدت مادی می کساينکه به ما پول می

خون ما را مکيده جان ما را ) بعضی گفتند صحيح است(خرند  نازلتر قيمت می
طوق بندگی ورقيت به گردن ما انداخته حيات ما را متزلزل ) صحيح است( .گيرند می
ابينه با کمال غيرتمندی و شجاعت و با نهايت ولی اين ک) صحيح است. (سازند می
پرستی رفتار کرده و آنچه توانسته است برای ازدياد شرافت اين مملکت کرده  نوط

ونخواسته است در مقابل خواهش نا مشروع اجانب سر تسليم و فروتنی فرود آورد 
اسارت را به گردن ملت ايران بياندازد و خود را حاضر برای بی پولی ق و طو

با ) خطاب به شاهزاده سليمان ميرزا(شما  .ولی خيانت نکرده و نخواهد کرد ،کند یم
توانيد جلب کنيد و دماگوژی بفرمائيد ولی خواص  زنيد عوام را می اين حرفها که می
خواست خيانت کند و  توانند درک کنند که اگر کابينه حاضره می مملکت خوب می

کار باشد ودست تکدی پيش اجانب درازکند خواست با خارجه يارو با بيگانه هم می
توانست تهيه پول کرده وبه معلمين  وهزاران کارهای نگفتنی را بکند خوب وخوب می

پوشيده نيست که دراين سنوات اخيرهميشه خارجی و  سبرهيچ ک .و ديگران بدهد
فروختند و با حيات و  کرد و هميشه شما را می بيگانه بوده که با شما مساعدت می
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شما جيره ) صحيح است( ،گرفتند کردند وبرای شما پول می تقالل شما بازی میاس
آنها با گرانترين  از خواربيگانه بوديد و درهر برج مجبور بوديدکه دست دراز کرده و

اين کابينه ) صحيح است(.قيمت با شرائط سنگين پول استقراض کرده خرج کنيد 
  ) ٢٠ .(واستقالل شما را از ميان ببرد نخواسته است شرافت ،نخواسته شما را بفروشد

  
 به واليگری مصدق السلطنه در آذربايجان اختصاص داده امرا  فصل دوازدهم .

مصدق که قبالً مسئوليت پست های مختلف دولتی بعهده داشت در زمان تصدی 
واليگری در فارس به خاطر مديريت و تامين امنيت آن ناحيه محبوبيت کسب نموده 

طرح ريزی نمود که  ،پست وزارت ماليه برنامه مبارزه وسيعی که با فسادبود و در 
گرديد و توانست با درايت و خرد ... موجب ناراحتی شديد شاه، دربار، اشراف و

) کاپيتوالسيون( تجربی خود به عنوان والی آذربايجان ازدادن امتياز محاکمه کنسولی 
  . در آن منطقه را برقرار کند به اتباع  دولت شوروی  خود داری کند و امنيت

يكی از : آورده است» شرح زندگانی من« عبدهللا مستوفی درکتاب جلد سوم 
و اين واقعه  ،های شرف خانه ، واقعه تمرد امنيه١٢٩٩واكنشهای كودتای سوم حوت 

در اين روزها واقع شده است كه من، عذر جابجا شدن آنرا در سابق خواسته و سبب 
) جناب آقای مهديقلی هدايت(البته، بعد از توقيف والی . ام ا بيان كردهجلو انداختن آنر

مخالف حيثيت  تبريز وجهی نداشته و ازطرف متمردين، ديگراقامت ايشان در
بهمين جهت ايشان احضارشده و مشيرالدوله رئيس الوزراء كه  شخصی ايشان بود، و

جناب آقای دكتر دمحم (لطنه مصدق الس ،كرد در آن واحد وزارت داخله را هم اداره می
  .گری آذربايجان فرستاد را كه در كابينه قبلی وزير ماليه بود بوالی) مصدق

مشيرالدوله بدكترمصدق خيلی معتقد بوده واگرعمل اودردادن اتهام نامه غضنفرخان، 
بهتری، برای  ظاهرا موجب برهم خوردن كابينه قوام السلطنه نشده بود شايد از او

ولی مشيرالدوله چون . نداشت نظر كابينه خود ومقابله با وزيرجنگ در وزارت ماليه
دكتر مصدق مباحثه كرده تناسب او را  خواست با وكالی ضد نمی ،اهل محاجه نبود

طرف ديگر بمناسبت وجود بعضی  ساكت كند از برای اين شغل بآنها حالی و آنها را
بسردارسپه  ذاكرات راچين كه ناگزير م بادنجان دورقاب از وكالی خبركش و
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هم نبود كه خود را كسی معرفی كند كه بخواهد مدعی قويتری  ميرساندند سزاوار
اين بود كه ازهمكاری دكترمصدق درهيئت وزراء . برای سردارسپه بتراشد

نظركرده ودراين مورد كه كار آذربايجان هم بمبارز زبردستی احتياج داشت  فصر
آذربايجان ه ترديدی نكرده او را بسمت والی بمناسب بودن او برای اين شغل  در

  )٢١.(مأمور كرد
 
دربارۀ حکومت های قوام السلطنه ومستوفی الممالک پس  درفصل سيزدهم 

  . کومت آنها  را می خوانيدحازحکومت مشيرالدوله و چگونگی سقوط  
  

  جمال صفری  
 ١٣٩٦آذر   - فرانکفورت     
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  :و مآخذ حاتيتوض  

  
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، «خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست،   - ١

    ١٤٧ – ١٤٨صص   -جلد دوم
   ١٤٩ – ١٤٨پيشين، صص   - ٢
  ١٤٩پيشين، ص  - ٣
    ١٥١پيشين، ص - ٤
 ١٥٢پيشين، ص  - ٥
 - ، فصلنامه تاريخ معاصر ايران»  ١٢٩٩تأملی در کودتای « - مصطفی تقوی- ٦

صص  -١٣٨٣زمستان   -)  ٣٢شماره ( مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 
١٧-٢١   

جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسياليستی (ميالد زخم « خسرو شاکری  - ٧
 ٣٨٥مترجم شهريار خواجيان، انتشارات اختران، ص  ،»)ايران

انضمام ترجمه متن کامل شاهراه فرماندهی،   به» خاطرات سری آيرونسايد «- ٨
  ١٥ص  – ١٣٧٣ –رسا  فرهنگی  خدمات  موسسه : ناشر

 ١٧ص  –پيشين  - ٩
جنبش جنگل و جمهوری شوروی سوسياليستی (ميالد زخم « خسروشاکری -١٠

 ٣٧٢،ص» )ايران
 ٣٧٦پيشين، ص  -١١
  ٣٨٠پيشين، ص  -١٢

واليگری دکتر دمحم خان مصدق السلطنه «ناصرتکميل همايونمقاله  دکتر - ١٣ 
صص   ١٣٩٦تير  –خرداد  ١١٨مجله بخارا سال بيستم شماره  » در ايالت فارس

٢٨٢ – ٢٨٣  
» یدر دوران دولت مل رانياقتصاد ا«ی و بهرام نقش تبريزی مومن فرشاد - ١۴ 

   ١٠ – ١١، صص ١٣٩۴ – نهادگرا: ناشر
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 ١١- ١٣صص  –پيشين  -١۵
يادداشتهای جليل بزرگمهر به کوشش » رنجهای سياسی دکتر مصدق  -١۶

  ٨٢صص  – ١٣٧٧ –  نشر ثالث  -عبدهللا برهان
غالمحسين  با مقدمۀ دکتر» خاطرات وتألمات مصدق«دکتردمحم مصدق -١٧

  ١٤٠ص ، ]١٣۶۴[ افشار، علمی مصدق، به کوشش ايرج 
مؤسسه  –مد تدين، ترجمۀ اح»مصدق ونبرد قدرت«همايون کاتوزيان -١٨

  ٥٣ص  -١٣٧١-خدمات فرهنگی رسا
تير  –خرداد  ، ١١٨، نشريه بخارا، شماره »٤يادداشت ها «دمحم ترکمان  -١٩

 ٢١،  ص ١٣٩٦
) جدی(دی  ٧پنج شنبه  -مذاکرات مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيه  - ٢٠

  ۵٢نشست  ١٣٠٠
  

مصدق می  احمد سيف در گفتگويی با نشريه شرق در بارۀ ميراث**
 - اش با استبداد و خودکامگی درايران مبارزه کرد  زندگی ۀمصدق در هم«گويد

وزير شود و حتی  تا زمانی که نخست ٢٠چه در دوره رضاشاه و چه در دهه
ها نه برای مدافعان سلطنت در ايران  خب، بررسی اين جنبه. دردوران صدارتش

نکته ديگری که . تازند میقابل تحمل است و نه حتی برای کسانی که به مصدق 
سال از کودتايی که عليه حکومت  ۶١درباره مصدق بايد گفت اينکه نزديک به 

سال بعد از کودتا که همه امکانات  ٢۵در . او انجام گرفت، گذشته است
سازماندهی و اجرای آن کودتا نقش مستقيم داشتند و  کسانی بود که در دراختيار

با اين وصف هنوز . اند مصدق برسر کار نبودهپس ازآن حداقل اينکه همراهان 
که هنوز است حتی يک سند هم نيست که نشان دهد مصدق و ياران نزديکش 

ميل کردند يا برای بستن بارخويش  حيف و فساد مالی داشتند يا اموال عمومی را
 ،خواهم بر اين نکته تاکيد کنم يعنی می. مقام و منصب دولتی گرفته بودند

ستی مصدق و دوستان نزديکش در تاريخ معاصر ما به واقع صداقت و پاکد
است حتی يک  که هنوز يعنی پس ازاين همه مدت هنوز. منحصربه فرد است
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به  خب، اگر. سند هم از فساد و کيسه دوختن مصدق و يارانش منتشر نشده است
از جمله بررسی ميراث  واقع اين دوستان نگران بررسی تاريخ معاصر و

بهتر است که به اين وجوه هم بپردازند و اگرهم سند و شاهدی مصدق هستند 
تری از  دارند در معرض قضاوت عموم قرار دهند تا جوانان ما درک درست

درارزيابی ميراث مصدق آنچه بايد مورد . تحوالت جامعه ايران داشته باشند
توجه قرار گيرد مشکالت ساختار سياست در ايران و کوشش مصدق برای 

مصدق هرچه بود سياستمداری بود که با خودکامگی و استبداد . ن استبهبود آ
  »...شد در ايران جمع نمی

ويژه نامه شصت و سومين سالگرد ملی شدن «  - ضميمه روزنامه شرق: منبع
 ١٩٧٧شماره  – ١٣٩٢اسفند ٢۴شنبه  –» صنعت نفت ايران

شدن  و ملی روشنفکران«يادداشتهای احمد سيف  –و نگاه کنيد به وبالک نياک 
  .ش. ه ١٣٩٢اسفند  ٢۴شنبه  -»صنعت نفت

شرح زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی واداری دوره «.عبدهللا مستوفی-٢١
  ٤٦١ – ٤٧٠زوار،صص : تهران: ، نشر٣جلد » قاجاريه
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  فصل اول   
 وصيتنامه اردشير جی

 

: اردشيرجی می نويسد ۀدربار )وهيشتا( سايت رسمی انجمن زرتشتيان کرمان
خورشيدی ١٢٤٤فرزانه اردشيرجی پور ايدلجی پورشاپورجی ريپورتردرسال «

. گذشت خورشيدی درتهران در١٣١٢دربمبئی چشم به جهان گشودودربهمن ماه 
دومين نماينده انجمن (اوپس ازدرگذشت نــاگهانی فرزانـه کيخسروجی خـان صاحب 

نجمن به سمت سومين نماينده انجمن خورشيدی ازسوی اين ا١٢٧٢درسال) اکابر
  .اکابرصاحبان پارسی درآمد و برای سرپرستی جامعه زرتشتی رهسپار ايران شد

اردشير جی عالوه بر خدمت رسانی به جامعه زرتشتی در پا بر جا نمودن نظام 
مشروطيت نيز نقش بسزايی داشت، چنان که آقای مهدی ملک زاده درکتاب زندگانی 

 ١٢ام فرزانه اردشيرجی را جزو چهل نفر آزاديخواهی که در روز ملک المتکلمين ن
هجری قمری انجمن آزادی خواهان ايران را بنيان گزاری کرد  ١٣٢٢ربيع االول 

 . برای ثبت در تاريخ ضبط نموده است
فرزانه اردشيرجی نه تنها بين رجال و درباريان وخاندان سلطنتی ايران مورد توجه و 

بلکه رجال سياسی دولت انگلستان ساکن تهران نيز با ديده احترام صاحب نفوذ بود، 
. به او می نگريستند و در امور خاور ميانه به ويژه ايران جويای نظريات او بودند

کابينه انگلستان وی را به سمت مشاور ويژه سفارت خود در تهران منصوب وگذر 
 . نامه خصوصی برای او صادر کرد

های کردی ولری را نيز می دانست وبين آن ايالت صاحب فرزانه اردشيرجی زبان
دانشگاه . با سران ايل بختياری نيز روابط صميمانه داشت. نفوذ و دارای احترام بود
زمانی هم در .ازاوبرای تدريس زبانهای آسيايی دعوت کرد النسه آسيايی پترو گراد

  )١(» .مدرسه علوم سياسی تهران سمت استادی داشت
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  : عبدهللا شهبازی نقش اردشير جی در ايران را اينگونه شرح می کند*
و حوادث بعد ی آن شبکه مفصل  ١٢٩٩اردشير جی در کودتای سوم اسفند «  

يعنی . ق ١٣١٠/ ميالدی ١٨٩٣اطالعاتی حکومت هند بر يتانيا در ايران، که از سال
اداره ) اردشير جی(ازسه سال قبل ازقتل ناصرالدين شاه به وسيله ِسراردشيرريپورتر

بکه بود که رضا شاه را برکشيد و اين ش. شد، نقش اصلی و تعيين کننده داشت می
پرورش داد و تمامی مقدمات کودتا را فراهم آورد و سپس مسير دشوار او را در 

 سرلشکرِسرادموند البته در کودتا. تأسيس سلطنت پهلوی هدايت و هموار کرد
فرمانده نيروهای نظامی انگليس مستقر در  ،)اول بارون آيرونسايد: بعدها(آيرونسايد
ولی بايد توجه نمود که اين نقش محدود . ، نيز نقش داشت)نورپرفورس(ن شمال ايرا

 ١٧تا١٩٢٠اکتبر ۴اواز. آيرونسايد تنها مدت کوتاهی درمنطقه و درايران بود. بود
ماه و نيم فرمانده نورپرفورس بود که مأموريت  چهار از ، يعنی کمتر١٩٢١فوريه 

زندگی اش نيز ارتباطی با ايران وی در طول . ها را به عهده داشت جنگ با بلشويک
نقش  تواند همسنگ وحتی قابل مقايسه با نداشت و بنا بر اين نقش اودرکودتا نمی

اردشير ريپورتر باشد که به عنوان رئيس شبکه اطالعاتی بريتانيا درايران تا زمان 
سال درايران اقامت داشت وبرحوادث مهمی چون انقالب مشروطه وغيره  ٢٨کودتا 
به عنوان فرمانده نيروهای نظامی انگليس درشمال  البته آيرونسايد. هاده بودتأثير ن

ايران سهم معينی درکودتا داشت ولی او مجری دستورات وزير جنگ وقت بر يتانيا، 
بعدهاهمين چرچيل،به عنوان نخست وزير وقت . يعنی ِسروينستون چرچيل،بود

  » . ايفا کرد ١٣٣٢مرداد  ٢٨بريتانيا، نقش سرنوشت سازی در کودتای 
اردشيرريپورترعضو سازمان ماسونی موسوم به لژ بيداری  در «به بيان ديگر، 

سفارت بريتانيا در تهران » مستشار سياسی«اّول،: ايران، چهار سمت رسمی داشت
السلطنه حکومت هند بريتانيا يا به تعبير ديگر مشاور ويژه  با استوارنامه از سوی نايب

و سرپرست زرتشتيان »پارسی پانچايت«دّوم، نماينده . درايران وزيرمختار بريتانيا
چهارم، خبرنگار .  سّوم،نماينده کمپانی تاتادر ايران. ايران ازسوی انجمن فوق

  )٢(. » . روزنامه تايمز لندن در ايران و خاورميانه
 

  : اردشيرجی دروصيتنامه خود می نويسد
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   ١٩٣١طهران ـ نوامبر 
ام كه اين قسمت از خاطراتم الاقل سي و پنج سال پس از  استهدر وصيت نامه خود خو

شاپورجي گذاشته شود و اگر درقيد حيات نباشد  رزندممرگم در اختيار ف
دربمبئي قرارگيرد كه درانتشار آن اقدام " پارسي پانچايت"دراختيارهيئت امناي 

كنم كه تا آن وقت شخصيتي را كه  اين گذشت زمان را ازاين جهت قيد مي. نمايند
و در  نگارم جاي پرافتخار خود را در تاريخ كشورش اش اين مشاهدات را مي درباره

كه در قيد حيات باشد يا از جهان چشم  زمره مردان تاريخ احراز كرده است اعم از اين
كه هست بشناسد وتا اين اندازه  چنان تر كسي مانند من او را آن شايد كم. فرو بسته باشد

كه نه نزديكان او و نه كسان من از اين قرابت  با او مأنوس و محشورباشد بدون اين
ام كه در سايه  طي شانزده سال گذشته من شاهد و ناظر مردي بوده در. باشند آگاه

ازاين پس . نبوغ و اراده آهنين و شخصيت بارزخود مسير تاريخ كشورش را تغييرداد
هاي ايراني كه وارث مملكتي مستقل و آزاد و متمايز ازيك قطعه خاك جغرافيايي  نسل
بيست وهفت سال داشتم كه . شاه پهلوي بدانندضاگردند بايد خود را مديون ر مي

درپايان تحصيالتم درانگلستان به زادگاه خود بمبئي بازگشتم رشته تحصيلي من علوم 
خصوص  درفلسفه والسنه وبه. و حقوق سياسي و تاريخ شرق و تاريخ باستان بود

در  سياسيقرار بودكه با سمت صاحب منصب . فارسي وعربي نيز مطالعاتي داشتم
طنه لالس ووابسته به دفترنايب) Indian Political Service(تانسرويس سياسي هندوس

السلطنه  پس از چند ماهي دراين مقام به من ابالغ شد كه از طرف نايب. خدمت نمايم
هند و با مقام مستشاري سياسي عازم طهران شوم و با استوارنامه صادره از حكومت 

مأموريت . ران خدمت نمايمو در سفارت انگليس در طه معرفيهند به دربار ايران 
كيشان زرتشي درايران  ديگر من اين بود كه به نمايندگي پارسيان هند به امور هم

هاي گوناگوني ازقبيل پرداخت جزبه  رسيدگي كرده و دررفع ظلم وستم و محروميت
من از . اقدام نمايم شد ميها تحميل  ومنع خروج ازخانه در روزهاي باراني كه به آن

ها ايران را  د استقبال كردم زيرا كه ما پارسيان هند هنوز پس از قرناين پيشنها
دانيم و عشق ايران از فرايض ديني  سرزمين مقدس اجدادي خود و مهد زرتشت مي

وظايف ديگر من اين بود كه نايب السلطنه و حكومت هند را از اوضاع ايران . ماست
به سوي ايران حركت كردم و در  بود كه ١٨٩٣در پاييز سال . دارم نگاهمطلع و آگاه 

هاي خارج به  كردم كه به استثناي مدتي را كه در مسافرت آن زمان تصورآن را نمي
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سر بردم بقيه عمرم را در ايران خواهم گذراند و درجريانات سياسي اين كشورنه 
امروزه پس ازسپري شدن سي و . كردبعنوان يك نفرناظر بلكه فعاالنه شركت خواهم 

جمله نهضت مشروطيت  گويم كه درتمام مراحل ومن با وجداني راحت ميهشت سال 
جا كه در قوه داشتم در تحريك و تقويت روح  و دوران استادي در مدرسه سياسي آن

در اين دوران با ايرانياني دوست شدم كه هر يك . دوستي درايرانيان كوشيدم ن ايرا
 الدوله، ملك المتكلمين، صنيع اتابك اعظم، خود خادم ايران بودند مانند نوبه به

مشيرالدوله، ذكاءالملك، حكيم الملك،  دهخدا، بختياري، اسعد سردار مويدالدوله،
حالي و  داد بي چه مرا آزار مي ولي آن .السلطنه و شوكت امير قائنات  زاده، سيف تقي

. خراش ايران بود درقبال اوضاع دل هعالقگي محض رژيم قاجاري سستي و بي
دانستند كه بر ايران و  سلطنتي وهيئت حاكمه گويي خودرابيگانگاني ميخانواده 

كردند و تنها چيزي كه مورد عالقه و نظرشان بود حفظ مقام  ايرانيان حكومت مي
پوشالي خود به هرقيمتي كه شده وهمين روحيه ضعيف به دو دولت روس و 

تر به رقابت  طور جداگانه و بيش داد كه گاه متفقاً و چند صباحي به مي ازهانگليس اج
يكديگر حاكميت ايران را بازيچه قرار داده و به ميل و اراده خود در تأمين 

گويم كه وضع هندوستان كه مستعمره تمام  به جرئت مي .شان عمل نمايند مصالح
بهتر بود زيرا كه مأمورين  يهعيار بريتانيا است به مراتب از ايران دوره قاجار

گرفتند كه بايد نسبت به مردم هند  انگليس قبل از عزيمت خود اين اصل را تعليم مي
حس مسئوليت داشته و در عين حفظ سلطه و سيادت انگلستان كارهاي اساسي انجام 

غرضي اين مطلب  دهند كه خواه ناخواه به سود مردم است و هيچ ناظرمطلع و بي
ولي مأمورين انگليسي در ايران كه از جانب دولت بريتانيا . كار كندان ندتوا رانمي

گرديدند فقط و فقط درصدد ممانعت از گسترش نفوذ روسيه  وحكومت هند اعزام مي
ايران به ظاهر مستقل وآزاد مذلت و . وساير كشورهاي اروپايي به مرزهاي هند بودند

كسي نسبت به امورآن حس كه  شد بدون اين خواري مستعمره بودن را متحمل مي
بديهي است كه قدرت ونفوذ انگلستان مانع ازاين بود . دلسوزي و خدمت داشته باشد

تري ازخاك ايران را ببلعد ولي اين به خاطر هند  هاي بيش كه سن پترزبورگ قسمت
 طقهايران رابه مناطق نفوذخود تقسيم كرده ودرمن ردو دولت مقتد. بود و نه ايران

بود ] ١٢٩٦مهر[١٩١٧ سال دراكتبر .درصدد غلبه بر يكديگر بودندمدام "بيطرف"
ها دور از  و نخستين ديدار ما فرسنگكه حوادث روزگار مرا با رضاخان آشنا كرد 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٥                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

بين رشت وطالش صورت "پيربازار" پايتخت و در آبادي كوچكي در كنارجاده
ق درآن قزا لشكر. كرد هاي قزاق خدمت مي رضاخان دريكي ازاسكادريل .گرفت

رشت  قزوين و و خراسان وآذربايجان ومازندران وگيالن مستقربوده زمان در
تبريز ازمراكز اصلي اين نيروبودكه تحت فرمان افسران  سو و وطالش وخوي وقره

طوركلي و حفظ  اش حفظ آرامش در منطقه نفوذ روس به روسي قرار داشت و وظيفه
اي كه  الملل وگزارشات محرمانه براوضاع ناشي ازجنگ بين خصباال سلطنت قاجار

از تحوالت داخلي روسيه به لندن واصل شده بود بر اهميت نقل وانتقاالت واحدهاي 
ها اراده  افزود زيرا اين يگانه نيروي متشكلي بود كه هرگاه روس قزاق در ايران مي

كفه ترازوي قدرت رابه  ايرانيمنصبان  توانست با همكاري افراد و صاحب كنند مي
كه بالغ " آپِشُرنْ "من اطالع داشتم كه هنگ قزاق روسي.نفع روسيه تكان دهد

ترين سربازان تشكيل يافته بود و مأموريت  بريكهزار و دويست تن بود از زيده
ها قبل من  ازمدت. تر از حفظ و يا اعاده نظم و آرامش بود مراتب مهم  اش به احتمالي

منصبان ايراني واحدهاي قزاق رابررسي كرده و  كليه صاحبمربوط به  تجزييا
چه به من داده شده  درباره رضاخان چكيده آن. ها را مالقات نموده بودم تعدادي از آن
خالصه شده وهم چنين اضافه شده بود كه افراد و " بيباك، تودار،مصمم"بوددركلمات

گذاشته شده بود و در  قرار مالقات. دارندشنوي  منصبان ايراني ازاو حرف صاحب
همان برخورد اول سيماي پرغرور و قامت بلند و قوي و سبيل چخماقي و چشمان 

ام  كرد زيرا قيافه در ابتدا او مرا فرنگي تصور مي. نافذش مرا تحت تأثير قرارداد
او  تامدتي صحبت كردم . تر خارجي بود تا ايراني و لباس فرنگي هم به تن داشتم بيش

چه گفت برايم روشن بود كه سرانجام با مردي طرفم كه آتش  د و با آنهم به حرف آم
رضاخان تواند روزي ناجي كشورش باشد  ور است و مي مهر ايران در دلش شعله

هاي بعدي من  مالقات. شناخت سواد وتحصيالت آكادميك نداشت ولي كشورش رامي
وين و طهران تردرقز سال بيش از يك وزبارضاخان درنقاط مختلف وپس از متجا

پس از مدتي كه چندان دراز نبود حس اعتماد ودوستي . گرفت صورت مي
كرد و به هردو  او تركي و روسي را تا حدي تكلم مي. اي بين ما برقرارشد دوجانبه

به زباني ساده تاريخ وجغرافيا و اوضاع سياسي ! داد زبان به رواني دشنام مي
ويژه مايل بود كه سرگذشت مرداني  به. كردم ايران را برايش تشريح مي يواجتماع

اغلب تا ديرگاهان به . را كه با همت خود كسب قدرت كرده بودند برايش نقل كنم



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

حافظه .نوشيديم كردكه مي داد و براي رفع خستگي چاي دم مي صحبت من گوش مي
هارا  اي جهت درك رئوس ولب مطالب داشت وآن العاده بسيارقوي واستعداد خارق

رساند كه به افق  سئواالتش مي. نمود مي نتيجه گيریپيوند و مي خوب به هم
تراورا  هرچه بيش. داري آگاه شود نگرد ومايل است كه ازاصول مملكت دورتري مي

شدكه رضاخان  تر مي شدم برايم روشن اش آشنا مي ديدم و با روحيه ومكنونات قبلي مي
داد خدادادوهيكل و قامتي حس شديد ايران پرستي توام با استع. است سرنوشتمرد 

داد كه بتواند كشورش را از نيستي و  توانا و سيماي مردانه قابليت و قدرتي به او مي
فقط . حوادثي كه منجر به قيام رضاخان شد متعلق به تاريخ است. زوال برهاند

طباطبائي به عهده داشت به خوبي انجام  ينچه را هم كه سيد ضياءالد گويم كه آن مي
چه الزم و يا مطلوب بود  رك او هم خدمت به ايران بود ولي شايد بيش از آنداد ومح

دانم كه  به حكم وجدان وظيفه خود مي. كرد تظاهر به همگامي با سياست انگليس مي
كه شاه نه  ويمدانم درج وثبت نمايم وبايد بگ چه را كه شخصاً درباره رضا شاه مي آن

بيم آن دارم . ترين اطالعي دارد از وجود آن كمهاي مرا خواهد ديد و نه  اين يادداشت
زمان با كودتاي رضاخان به آيندگان چنين  كه تعبير و تفسير حوادث جهان و ايران هم

به غلط وانمودكندكه رضاخان مهره شطرنجي بيش نبود كه در بازي دو حريف 
ن اندازه چنين تعبيري به هما. مقتدر روس و انگليس به لـه اين و عليه آن به كاررفت

صحيح است كه برچيده شدن رژيم قاجار به دست . غلط است كه غيرمنصفانه
ترين ترديد و ابهامي به ضرر سياست روس و لهذا مورد استقبال و  رضاخان بدون كم

حمايت انگلستان بود ولي رضاخان آن روز و رضا شاه امروز مردي نبوده و نيست 
. اي ازآن نمايد محض وكوركورانه اي شود و اطاعت كه آلت دست سياست بيگانه

باكياست ذاتي خود رضاخان توانست حداكثراستفاده را ازجريانات وقت به سود هدف 
 ٢١چه منجر به كودتاي  نهايت بين سياست انگليس و آن. شرافتمندانه خود بنمايد

بديهي است كه . اشتراك و تصادف منافع و مصالح بود عگرديد يك نو ١٩٢١فوريه 
الملل همكاري  اثر انقالب روسيه و وضع جهان پس از پايان جنگ بين هرگاه در

شد چه بسا رژيم فاسد و بيرمق قاجاريه به  مصلحتي روس و انگليس دچار وقفه نمي
ايران تابع  افعداد و برمنوال گذشته حقوق و من زندگي ننگين و ناسامان خود ادامه مي

ده ومخلوق مستقيم سياست انگليس قيام رضاخان زايي. مقاصد دو دولت همسايه بود
تر آنست كه بگوييم در اين مرحله سياست انگليس در مناسبات خود با  صحيح. نبود
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اي كه  ايران چنين تشخيص داد كه صالحش دراين است كه با آمال ميهن پرستانه
در جنگ استقالل آمريكا جرج واشينگتون از كمك . رضاخان مظهرآن بودهمگام شود

پرستانه  مند بود واين مطلب يك سرسوزن ازارزش خدمات ميهن بهره نظامي فرانسه
دانم  من درمتن امور بودم و نيك مي. سردار آمريكايي درراه ميهنش نكاسته است است

هر آن در خطر محو  ١٩٢١هاي قبل از كودتاي  كه استقالل اسمي ايران در سال
ازخاك آن كشوربه داخل  ها درروسيه فاتح بودند و قواي انگليس بلشويك. شدن بود

ويژه گيالن به  تبليغات انقالبي در واليات شمال وبه. ايران عقب نشيني كرده بود
  .درجه خطرناكي رخنه كرده بود

بودند  يمنصبان روسي قزاق در ايران كه روس سفيد و طرفدار رژيم تزار  صاحب 
ً آماده همكاري با انقالبيون بلشويكي و گرفتن  رفته رفته دچار دو دلي شده و باطنا

درپايتخت الاقل هفده محفل مخفي بلشويكي مشغول فعاليت . قدرت به نفع روسيه بودند
هاي رخوت وفساد ايران را به صورت مزرعه مستعدي جهت كشت  بوده و سال

كه احمدشاه مصراً مخالف طرح ژنرال  عجب آن. هاي انقالب درآورده بود دانه
كلنل . بود ادن به استقال عمل لشكر قزاق بود ميديكسون انگليسي كه هدفش پايان د

استارسلسكي فرمانده نيروي قزاق به شاه تلقين كرده بود كه طرح مذكور خشم و كينه 
روسيه را متوجه شخص احمدشاه خواهد كرد و اين جوان سست عنصر مرعوب 

ٌ ضامن جانش هم به شمار مي رماندهف ق يكبار به اتفا. رفت شده بود قزاق كه ضمنا
صارم الدوله نزد شاه رفتم و خطر احتمالي لشكر قزاق را متذكر شدم و يگانه پاسخ 

خواهد سپر  شاه اين بود كه روس و انگليس باالخره با هم كنار خواهند آمد و او نمي
گفت كه اكثر افسران روسي قزاق مستعد همكاري با  رضاخان به من مي. بال شود

هاي مخفي و تبليغات انقالبي هر  ه به فعاليترژيم جديد كشورشان هستند و با توج
حتي در طي اقامت . شد تر مي روز خطر بلعيده شدن واليات شمالي و تهران نزديك

پس ازمراجعت به . خود در پاريس هم شاه با استارسلسكي مكاتبه محرمانه داشت
ً خواهان ادامه موجوديت مستق ايران ل شاه همچنان بي اراده و دو دل بود و باطنا

خواست قبول كند كه اين نيرو تغييرماهيت داده و به سرعت  نيروهاي قزاق و نمي
مأمورين  ١٩٢٠در اواسط ماه مه . باشد متمايل و وفادار به روسيه انقالبي مي

كوچك خان رهبر  قراراست ميرزا هاطالعاتي انگليس از گيالن گزارش دادند ك
د و سپس كميته انقالبي وزير جمهوري شوروي گيالن گرد نخست"جنگل"نهضت 
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جريان به احمدشاه گزارش شد و . ديگر را اعالم نمايد" جمهوري"سراسرايران چند 
درعين ابرازنگراني و ترس شديد فاقد اراده بود كه قدمي بردارد و تنها هدف فوري و 

مماتي اين سلطان قاجار اين بود كه مبالغي را كه مدعي بود در سفر اخير  وحياتي 
انقالبيون . كرده است خزانه مفلس و دريوزة ايران به او پرداخت نمايد اروپا خرج
داري را طرح كرده بودند كه آتش شورش و بلوار در مازندران و گيالن و  نقشه دامنه

. زمام قدرت را به دست گيرند لشانقبائل لرستان و تركمن مشتعل شود و عما
در خالل . ها در تبريز در شرف وقوع بود جمهوري آذربايجان به رهبري دمكرات

معوق و بالاجرا مانده بود و مجلس وجود نداشت كه آن را  ١٩١٩اين احوال قرارداد 
الدوله جاي خود را به مشيرالدوله سپرد و شاه طماع هم  وثوق. تصويب و يا رد نمايد

بر مقرري محرمانه خود از انگليس كه به ماهي بيست و پنج هزار تومان بالغ  وهعال
نماينده وزارت خارجه . كرد عوايد فوري ديگري براي خود تأمين كند شد سعي مي مي

چه  بريتانيا معتقد بود كه كابينه مشيرالدوله سروصورتي به اوضاع داده است ولي آن
بند ويران  ادم اين بود كه خانه ايران از پايد رشالسلطنه هند گزا را كه من به نايب
هم فاقد ارزش وهرچه زودتر بايد به عنوان پيروزي براي  ١٩١٩است و قرارداد 

عزيمت و يا ماندن قواي نظامي بريتانيا در شمال ايران تحت . ايران باطل و لغو شود
ابل خطر مق درنام همكاري نزديك  مداقه و مرور بود و اين تدبير اتخاذ شد كه به

ها و انقالبيون محلي بهتر است قواي انگليس و قزاق با يكديگر وارد عمل  بلشويك
بود كه مانع از اقدام ناگهاني و قاطع  ) (Ironside آيرونسايد اين طرح ژنرال . شوند

در طي مالقاتي درمنزل ارباب جمشيد در طهران . ها گردد لشكر قزاق به سود روس
اي از  كه افسران روسي قزاق درحال جلب همكاري عده ادرضاخان به من توضيح د

موقع مناسب و به بهانه حفظ و حمايت ازجان شاه  قزاق هاي ايراني هستند كه به
وجه  احمدشاه به هيچ. پايتخت را در تسلط كامل خود درآورند و آن را اشغال كنند

از داليل  يكي دحاضر نبود كه برعليه فرمانده روسي قزاق عملي انجام دهد و شاي
اي از بودجه قزاق را برداشته  اصلي اين بود كه كلنل استاُرسلسكي مبالغ قابل مالحظه

در اين مرحله به . داد و اين جريان بر سفارت انگليس پوشيده نبود و به شاه رشوه مي
السلطنه هند همكاري نزديك ژنرال آيرونسايد و  دستور وزارت جنگ در لندن و نايب

من براي نظارت رضاخان درباره نيروي قزاق اعتبار فراواني قائل . رديدمن آغاز گ
همان خصالي را در  آيرونسايد. معرفي كردم آيرونسايدبودم و سرانجام او را به 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٩                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

با . ديد كه من ديده بودم و هر دو براي اين مرد احترام زيادي قائل بوديم رضاخان مي
اق را ترك گفتند و امور لشكر به قز رتدابير زياد كلنل فرمانده و افسران روس لشك

 ١٩٢٠در پايان سال . شد دست فرمانده نيروهاي انگليس در شمال ايران اداره مي
حكومت شوروي به طهران پيشنهاد قراردادي را نمود كه ظاهري بس فريبنده داشت 

كشيد ولي با لحني معصومانه و  و خط بطالن بر مزاياي حكومت تزاري در ايران مي
داد كه در صورت احساس خطر و تهديد از  ب به روسيه اين حق را ميحق به جان

اين قرارداد عامل و عنصر . خاك ايران بتواند قواي نظامي به ايران اعزام دارد
جديدي را به صحنه سياست ايران وارد نمود و مسلم بود كه بهتر است قواي انگليس 

داده نشود وكمال مطلوب  ها روسهرچه زودتر ايران را تخليه كند كه دستاويزي به 
. اين بود كه حكومتي در طهران به روي كارآيد كه بتواند بر اوضاع مسلط گردد

. ها آزمايش خود را داده بود و جز ضعف و زبوني هنري نداشت رژيم قاجار سال
بود كه شاه نغمه عزيمت از ايران را  ١٩٢١در ژانويه  به پايان رسيد و ١٩٢٠سال 

ها  اين بود كه تخليه ايران از قواي انگليس مفهومش تسلط بلشويك شستداللساز داد وا
من با اعتقاد كامل اظهار نظر كردم كه رفتن شاه از ايران نه تنها ! و قتل اوست

درديده من . اي به بار نخواهد آورد بلكه موهبتي است از سوي باري تعالي فاجعه
دامه حكومت رژيم قاجار در و ا معاحمدشاه مترادف بود با بي شهامتي و حرص و ط

ايران مترادف با سقوط جبران ناپذير اين كشور كه با اقدام جسورانه وبه موقع 
در چند سال . رضاخان از خطر تجربه وهرج و مرج و باالخره نيستي نجات يافت

كند  هاي فراخ خود حمل مي گذشته كه رضا شاه بار سلطنت ايران را بر شانه
و ترقي اين سرزمين صورت تعصب به خود گرفته و كوشش  شرفتاش به پي عالقه

من خوشوقتم كه شاه ازحد . كند كه نظم نوين سياسي و اجتماعي برقرار كند مي
افتادگي ايران نه تنها نسبت به ممالك اروپايي بلكه نسبت به ژاپن وهند و  واندازه عقب

ش را فرا حساس روحتركيه هم اطالع دقيق ندارد واال رنج وغصه فراواني 
كه  يابم كم حوصله و گرفته است از اين اين روزها كه به خدمتش بارمي. گرفت مي

احياي ايران براي رضا شاه شهرت . تر از حد دلخواه اوست سرعت جريان كارها كم
توانست وجب به وجب ايران را با دست خود  ارضاءناپذيري است واگرمي

هابرخاسته است همدردي فراوان دارد  ازميان آن خودبامردم عادي كه . كرد آبادمي
ولي با كساني كه مشاغل مسئول كشوري و لشكري داشته ولي منشاء خدمتي نيستند 
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تربيت نظامي رضا شاه را . رحمي است داراي ژن نفرت و كينه و حتي خشونت و بي
 مرمتقاعد كرده است كه بدون رعايت انضباط شديد در شئون مملكت كاري به ث

بيم آن دارم كه مورخين ايراني شدت عمل شاه را نسبت به كساني كه  باز. رسد نمي
كه در زيراين  حال آن مستحق آن هستند به سنگدلي و شقاوت سوءتعبير نمايند و

رضا شاه مردم ايران . طپد صورت مردانه و سخت قلبي پر از احساسات مي
ه و با ماليمت و را كنار گذارد گيريداند كه هرگاه انضباط و سخت شناسد ومي رامي

دهد و به  نرمي با مرئوسين رفتار نمايد ابهت خود و مقام منيعش را از دست مي
جا كه  دهد ولي آن او به اشخاص رو نمي. تواند زهرچشم بگيرد قول ايرانيان نمي

نويسم رژيم  هنگامي كه اين سطور را مي. تواند ابراز مالطفت نمايد اراده كند مي
قرار است و قدرت به تمام معني كلمه در دست رضا شاه در ايران بر وكراسيات

ً براي به جلو راندن ايران . باشد مي او اين قدرت مطلق و بالمنازع را صرفا
خواهد و  هاي ُرم رضا شاه قدرت را براي تجلي آن نمي برخالف پُركنسول .خواهد مي

به ) Sarong(بندد و زماني َسُرنگ  برخالف سزار و اُكتاويوس زماني شمشير نمي
خدايي  ادعاي نيمه خدايي و شبه. او هميشه كسوت سربازي به تن دارد. كند تن نمي

او . گزار الهي است براي مملكت خود ندارد و متظاهربه اين نيست كه قانون
خواهد كه رخوت و ركود روحي و جسمي ايرانيان جاي خود را به كار و فعاليت  مي

اي حس تحقير دروني شاه  ويان و مداحان حرفهثناگ. ملي بدهد گاهيو هوشياري و آ
هاي ايران است و  كه مدح و ثناي سالطين از سنت نمايند ولو اين را به خود جلب مي

رضا . كه در مراسم رسمي تاحدي آن را تحمل كند اي ندارد جز اين رضا شاه هم چاره
داشتن  و خرافاتي نگاه جاهلشاه از كساني كه مذهب را وسيله سودجويي شخصي و 

ام كه طبقه علماء و  من به تفصيل برايش شرح داده. دهند بيزار است مردم قرار مي
. آخوندها و مالها چگونه در گذشته نه چندان دور آماده حتي وطن فروشي بودند

و البته در ازاء اين ! كردند كه بلشويزم يعني اسالم ها رسماً استدالل مي اي از آن عده
كردند كه جهت مقابله با آن علما و مجتهدين عراق  فت ميپاداش مالي دريا سيرتف

خواستند  طور كلي مي علما به! پول گزافي گرفتند كه بر عليه مرام بلشويزم فتوا دهند
شان بر مردم پايدار بماند وهميشه بر چند بالين سر  كه جيبشان پر شود و تسلط

در "ـ : شاه تعريف كردمذيل را براي رضا  قعيدر تاييد نظرم جريان وا. نهادند مي
مأمور سياسي انگليس در تبريز به سفارت انگليس در طهران  ١٩١٣اوائل ژانويه 
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گزارش داد كه طبق قول و قرار قبلي علماء و مجتهدين تبريز تلگرافي به طهران 
مأمور . رددكرده واز كابينه مصراً خواسته بودند كه نايب السلطنه نبايد به ايران بازگ

اند كه سعدالدوله زمان  كه همين آقايان علما خواسته عجب افزوده بودسياسي با ت
ها را از كار بركنار كند و مأمورين گمركي بلژيكي  بختياري دولت را به دست گيرد و

درخواست مربوط به نايب السلطنه طبق انتظار بود و . هم از ايران اخراج شوند
بود ولي تقاضاهاي ديگر  آقايان پرداخت كرده بهبراي آن سفارت پول كافي 

ً از. آور بود غيرمنتظره و تعجب ً به تبريز رفتم و احتياطا پكلُِوسكي نماينده  شخصا
اي براي كنسول روس در تبريز گرفتم كه با من  طهران نامه سياسي روس در

 گليسيكاشف به عمل آمدكه آقايان علماء و روحانيون ازمأمورين ان. همكاري كند
كه رسما با (ب السلطنه به ايران بازنگردد و ازما مأمورين روسي پول گرفتند كه ناي

ها را  كه اخراج بلژيكي پول گرفتند !!)ها موافقت كرده بودند انگليس در ابقاي بلژيكي
كه برله سعدالدوله و عليه  ران آذربايجان پول گرفتند الدوله حكم  بخواهند، از شجاع

ها كشف كردم كه با سپهدار هم مشغول  كنند و تازه پس از همه اين امها اقد  بختياري
الدوله فتواي مذهبي  معامله بودند كه در صورت دريافت پول الزم بر عليه شجاع

خوب به خاطر دارم كه در پايان اين داستان رضا شاه چندبار اين كلمات را " !دهند
چگونه در شهر مقدس مشهد و  هبراي شاه گفتم ك". قحبه هاي بي همه چيز"ادا كرد 

گرفتند و  آخوندها با مسافرين و زوار تماس مي] ع[در سايه هاي گنبد امام رضا 
كردند و  ها را فراهم مي بدون هيچ شرم و حيايي موجبات عيش و لذات جنسي آن

هايي در اختيار داشتند كه با قراردادهاي چند روزه و يا يك روزه به ازدواج  زن
كردند كه اين كار ثواب  درمي آوردند وبه اين زن هاي نادان تلقين مي همردان ذيعالق

ها  گفتند كه زيارت آن و به مردان مي! و موجب رضايت ائمه اطهار است دارد
! هنگامي قبول است كه خود را از بار شهوت جنسي سبك كنند و به عبادت بپردازند

شود ولي  اميده مين وددرهمه جا اشتغال به اين عمل به نام زشت و مشخص خ
دادند كه با عمامه وعبا به آن اشتغال  آقايان علما به همكاران مذهبي خود اجازه مي

اذعان دارم كه درميان روحانيون ايران افرادشرافتمند وايران دوست هم ! ورزند
ام ولي اين عده انگشت  شان راداشته هستند كه خود افتخار دوستي و مصاحبت

شايد براي خاطر واقعي جامعه روحانيت ايران دانست  نمونه توان شماررا نمي
خواست كه به دقت عواقب ايران  تقويت و تسكين وجدان بود كه رضا شاه از من مي
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تعجب .ساسانيان برايش تعريف كنم ومداخالت موبدان را در دربار برانداز نفوذ
دين  شاه را مخالف اسطحي و دست دوم رضاطالعات  كنم اگرمورخيني مجهزبا نمي

. بدانند استنباط من اين است كه او به خدا معتقد ولي در مذهب متعصب وخشك نيست
يازده سال تمام را درميان عشاير و قبائل مختلفي كه در محدوده جغرافيايي ايران 

ها از زبان و نژاد ومشتقات  چه را كه درباره آن آن. سكونت دارند به سر برده بودم
ها با  قه بندي ايلخاني وخاني ومناسبات خوب و بد آناي وسلسله مراتب وطب عشيره

مو براي رضا شاه  دانستم با ذكرجزئيات و موبه شان با دول بيگانه مي يكديگر و روابط
هدف اواين است كه روزي قبائل ايران خود راواقعا ايراني بدانند ودرحقوق و . ام گفته

ژيم فعلي جايي براي درر.وسياسي سهيم باشند ماعيهاي اجت هم چنين مسئوليت
نظر قاطع من اين است كه . هاي غيررسمي و خودمختار محلي وجود ندارد  حكومت

ادامه قدرت خوانين به هر فرم و صورتي كه باشد با قدرت حكومت مركزي و 
 زومهاي محلي بايد بكلي برچيده و در صورت ل اين قدرت. استقالل ايران مباينت دارد

هد آن بودم كه چگونه وفاداري خوانين به جهتي جلب بكرات شا. قلع و قمع شوند
ها مؤثر  تر تأمين كند و در ازدياد زور آن ها را بيش شد كه نفع شخصي و مادي آن مي

ديدم كه  حتي مي.السويه بود اجنبي يا ايراني بودن منبع فيض برايشان علي. باشد
يره خود سياسي خارجي به رخ قبيله وعش نچگونه روابط خود را با مأموري

تجربه من نشان داد كه تمايل واستعداد ذاتي . كردند كشيدند و به آن مباهات مي مي
. بند اصولي نيستند وجه پاي خيانت به ايران در قبائل قشقايي بسيار زياد است و به هيچ

شان مدام  ريدهد سست عنصر و وفادا چه ظاهرشان نشان مي ها برخالف آن بختياري
اكراد كه از لحاظ نژادقومي ايراني هستند بايد . ي زمانه استدستخوش نوسانات سياس

تر از دوميليون كرد درخارج  تحت مراقبت دائمي سياسي باشند زيرا كه كم
قرار گيرند و ] مند[توانند آلت دست دول ذينفوذ وعالقه ازسرحدات ايران بوده و مي
مطالعه زبان و تعدادي از مأمورين انگليسي با  كنونبه همين جهت است كه هم ا

تراكمه كه نژاداً تاتار هستند . كنند ها خدمت مي عادات و رسوم اكراد در ميان آن
ها درهردو سوي مرز  نيزچندان قابل اعتماد نبوده و مأمورين روسي در ميان آن

درجنوب . ديگر چيزتر راهزن هستند تا  هاي كوچك بيش عشيره. برند ايران به سر مي
دانند وبا توجه به وضعي  ني هستند وهم خود را غيرايراني ميقبائل عرب هم غيرايرا

وجود دارد بايد به هر تدبيري شده اين اقليت عرب حل شده و ) عراق(كه در مسُپتيميا 
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مأموريت يافتم كه به جدال و مراقعه بين  ١٩١٢درسال . موجوديتش را از دست بدهد
ر و دزفول بايد در حيطه قدرت كه آيا شوشت و شيخ محمره بر سر اين بختياريخوانين 
طرف و  سرانجام با مذاكره با شيخ از يك. ها باشد وبا شيخ رسيدگي كنم بختياري

اي تنظيم شد و بنا به  نامه سردار جنگ ايلخاني بختياري از سوي ديگر موافقت
و دفتر نماينده سياسي انگليس  ياصرارو خواهش طرفين امضاء كننده در كنسولگر

اصوالً مداخله حكومت . درج و ثبت شد كه رسميت پيدا كند هردر محمره وبوش
از لحاظ تعريف سياسي رضا شاه اتوكرات ! مركزي قاجار دراين امور مطرح نبود

خورد ناقض اين حقيقت  كه در ايران ظواهر سيستم پارلماني به چشم مي است و اين
مجلس با نظر و تصويب نهايي شاه است و نه انتخاب مردم و  يبنيست زيرا ترك

كه شايد خودش متوجه  بدون اين. رضا شاه نيازي ندارد كه مجلس را به توپ ببندد
اي  ها پيش افالطون آن را نوع پسنديده اي است كه قرن باشد رضا شاه داراي سليقه

در مقابل قانون و  يدانست و عبارت بود از تأمين امنيت و برابر از حكومت مي
خواهد كه  صبري مي رضاشاه با اشتياق و بي .راهنمايي مردم در جهت آمال ملي

جوانان ايراني هرچه زودتر به علوم و فرهنگ امروزي اروپا آشنا شده و در 
هايي از طرف شاه به اروپا  هم اكنون گروه. پيشرفت ايران نقش فعالي داشته باشند

خصوص در دو قرن اخير اين بوده است كه  ايران و به صليبدبختي ا .اند اعزام شده
شد كه ضعيف النفس وفاقد  رژيم استبداد و قدرت مطلق توسط سالطيني اعمال مي

ها بين نزديكان و درباريان  قدرت مطلق آن. آمال و آرزوهاي ملي براي ايران بودند
تسلط داشتند  هيچارها بر مردم ب رسيد كه فراشباشي شد و كار به جايي مي توزيع مي

. كردند و بنام و براي اربابان خود يعني شاهزادگان و رجال قاجار اخاذي مي
دادند و سفره  رانان واليات هم از درآمدهاي نامشروع خود سهمي به شاه مي حكم

شان در بانك شاهي و يا محل ديگر  هاي شخصي تر و حساب خود را رنگين
ائماً خالي و دست تكدي به سوي روس و د لتخزانه دو. يافت روز فزوني مي روزبه

رجال بي حيثيت قاجار تهديد . ها و يا شركت نفت دراز بود هاي آن انگليس و بانك
دهند و يا در كنسولگري بست  ها پول نرسد يا استعفاء مي كردند كه اگر به آن مي
وست دار و د دار و بانك ارباب جمشيد سرمايه! ها اجابت شود نشينند تا خواهش آن مي

شاه  كرد كه چگونه دمحمعلي قديمي من كه بعدها فرزندش داماد من شد برايم حكايت مي
اش براي لهو لعب خود از تجارتخانه جمشيديان مبالغ هنگفتي پول قرض  و خانواده
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دربار " حسن نيت"اي از تجار و مالكيني كه مستغني از  كردند و سرانجام عده مي
روش سياسي اين رجال . نمودند انب شاه پرداخت ميج ازايران نبودند اين قروض را 

فاسد اين بود كه خود را به رنگ و بوي مصالح دو دولت بيگانه تطبيق داده و اين 
ً خوشنود بودند كه ده هزار سرباز و . زبوني را كياست و سياست نام گذارند باطنا

جنگي  وهايقزاق روسي در شمال ايران و سربازان هندي در جاسك و بوشهر و نا
ها را  انگليس در اختيار مأمور سياسي در بوشهر بود كه هرگونه وطن فروشي آن

من . در مقابل نيروي عظيم دول مقتدر روس و انگليس بپوشاند" تسليم و رضا"جامه 
گويم كه تطميع دول بيگانه فقط در مواردي مؤثر است كه  به ايرانيان گفته و مي

صورت  وجود داشته باشد و در اين فروشي وطنآمادگي و استعداد خودفروشي و 
ها كه هدف و نظرشان  ننگ و نفرين بر خودفروشان است و نه خريداران بيگانه آن

بوده و هستند ايرانياني كه جان خود را عالماً وعامداً  .باشد تأمين منافع ملي خود مي
من . تكلمينالم لكالدوله و م جمله صنيع از آن پرستانه خود نمودندو فداي اصول ميهن

خواهي هند و تالش رهبران آن موجب تكريم و  وقوف كامل دارم كه نهضت آزادي
احترام همان مأمورين انگليسي است كه براي حفظ سروري خود ناچار به مقابله و 

امروزاين قدرت مطلق را . صحبت از قدرت مطلق كردم. سركوب كردن آن هستند
ً و با حس مسئوليت  وظايف خطير سلطنت درراه اعتالي  به نسبترضا شاه رأسا

مسئولين امور چشمشان به دستورات  ديگر وزراء و حكام و. نمايد ايران اعمال مي
. كنند صادره از دربار شاه است وازمأمورين بيگانه كسب تكليف وراهنمايي نمي

مأمورين . شود قدرت و نفوذ واقعي دررضا شاه متمركز است و از او ناشي مي
دانند كه تكرار آن براي رضا  از مداخالت ديرين كشيده و نيك مي هم دست يگانهب

شاه غيرقابل تحمل و منافع مشروع ومناسبات بين كشورشان و ايران را به مخاطره 
ولي افسوس كه هنوزاين تغيير روبه رجال ايراني ازترس جان است  .خواهد انداخت

ه ايرانيان صاحب عزت بايد سپري شود ك نيك قر تا ازروي اعتقاد و ايمان شايد
نفس سياسي واقعي شوند و قبول كنند كه در سرزمين خود بايد صاحب اختيار 

يكي از اشكاالت عمده اين است كه با مختصر معلومات واطالعات ناقص  .شوند
خصوص   ازاوضاع جهاني ايرانيان خودرابه رموزواسرارسياست دول اروپايي و به

گذرد ويا خواهد  چه درايران مي گيرند كه آن ميآگاه دانسته ونتيجه  گليسروس وان
با قدرت تخيل . گذشت نتيجه تصميماتي است كه بيگانگان گرفته و اتخاذ خواهند كرد
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ً ساده وسياست باقي به اطراف خود مي اي هزاران كاسه  نگرند وبراي هرامرنسبتا
س و حرمان بديهي است كه اين روحيه يأ! است اي كاسه بينند كه درزيرهر يك نيم مي

تاحد زيادي زاييده چند قرن مداخالت بيگانگان در امور ايران و روش تسليم و 
باشد كه به صورت خو و طبيعت ثاني  رضاي سالطين و رجال ايران در مقابل آن مي

ولي قدر مسلم اين است كه اين ملت كهنسال كه هم مزه سيادت . درآمده است
تجربه نيست قابليت و  درت ديگران بيچشيده وهم ازعبوديت در مقابل ق روريوس

استعداد زاتي آن را دارد كه با راهنمايي و رهبري حرمت ازدست رفته را بازيابد، 
. ولي مگزار خوشبين بوده و تصوركنيم كه اين تحول رواني يك شبه انجام خواهد شد

اخالقي هموطنانش راكه دچار انحطاط شده به  حهنوز رضاشاه هم نتوانسته است سط
   رانان حكم درهندوستان مردم كوچه وبازارسربازان و. يزان محسوسي باالببردم

  كنند و براي مقابله با آن نهضت آزادي بينند كه برسرشان آقايي مي انگليسي را مي
كند ولي در ايران تا همين ده سال اخير  خواهي هند وحزب كنگره عرض اندام مي

كه نه سرباز  ايرانيان نفوذ انگليس را حاكم و حاضر درهمه جا دانسته ولو اين
خوب ياد دارم كه روزي دوست . خورد ران انگليسي به چشم نمي انگليسي ونه حكم

با يأسي فراوان به من . كرد ري ميمشفقم حسينقلي خان نواب كه حزب مليون را رهب
اردشيرجي، من حزب را رها خواهم كرد زيرا همان كساني كه به وطن ": چنين گفت
زنند و بعداً به  ها ايمان داشتم در جلسات علني دم از وطن و آزادي مي پرستي آن

پرسند كه راهنمايي و نظر سفارت را براي  طور محرمانه و يك يك از من مي
 اهنوز دوستان ايراني من گاندي وحزب كنگره ر" ها بگويم ي به آنمذاكرات بعد

كنند و در قبال اصرار و توضيح من كه نهضت  بازي سياسي انگليس تصور مي
كنند كه  زنند و مرا مالمت مي خواهي هند واقعي و اصيل است چشمك مي آزادي

رمايد كه ف برخالف عقيده من رضاشاه تصور مي! دهم ايراني تيزهوش رافريب مي
  .رخت بربسته است يرانيانديگر آن روحيه عدم اعتماد به نفس گذشته از ميان ا

شك نيست كه نسبت به ده سال قبل بر حيثيت ايرانيان افزوده شده است ولي به شاه  
ام كه مبادا باور فرمايد كه روح خدمت به  عرض كرده وشايد خاطرش را رنجانيده

 .جاي خيانت و فسق و فجور گذشته را گرفته استكلي  ايران و امانت و صداقت به
ترسم كه روزي مورخين تحوالت شگرف ايران  مي. طور نيست اين انهزيرا كه بدبخت

جواب من به اين اشخاص . را به دست رضا شاه سطحي و فاقد اساس و عمق بدانند
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اين است كه به خاطر داشته باشند كه رضا شاه مانند طبيب حاذق و دلسوزي به 
امروز بر پاهاي  يدانست ول داواي بيماري پرداخت كه جهان او را در حال نزع ميم

خود استوار است ولي دور از انصاف است كه انتظار داشته باشيم كه همان بيمار 
گاهي از خود . جسمي و رواني ديروز ناگهان قهرمان اخالق و گالدياتور امروز شود

ابق را با مردم ندارد درباره ثبات و استحكام پرسم كه مبادا خود شاه هم كه تماس س مي
كند آسوده  چه واقعيت حكم مي اشتباه و خوشبيني شود و بيش از آن دچارها  اخالقي آن

آنان كه . رضا شاه تا حد قدرت خود سعي دارد به كشورش خدمت كند. خاطر گردد
دانند كه  ميبه بعد دارند  ١٩٠٧آهن بغداد از سال  اطالعي ازجريانات پشت پرده راه

به هندوستان و مناطق نفوذش  رسيداد كه خطوط مواصالتي دست انگلستان اجازه نمي
الجيشي   درايران را تسهيل نمايد ودرزمان رضاشاه هم هنوزاين اصل سياسي و سوق

كه اشاره كردم قدرت دول بزرگ هم در مقابل مرداني چون  موردنظر بود ولي چنان
دهد و اين حقيقت را قبول  ر جبرو تحميل ترجيح ميرضا شاه نرمش و انعطاف را ب

. كه هدف رضا شاه تأمين مصالح ايران است كه نبايد تابع منافع ديگران شود ندك مي
هاي سياسي است كه از آن سوي مرز و خاصيت  ايران هنوز مستعد قبول تلقين

سيه به ميزان غيرايراني داشته باشد و نبايد آني غافل بود كه افكار انقالبي كنوني رو
ام كه خطرموقعي جدي  رسانيده شاهمن به عرض . وسيعي ازسرحد ايران بگذرد

. جوار شود هاي داخلي آسوده و متوجه كشورهاي هم خواهد شد كه مسكو از گرفتاري
هاي سياسي و  از جمله مطالعات دائمي من درسي و هشت سال گذشته هدف

ر موقعيت جغرافيايي دو كشور و عدم به جب. الجيشي روسيه در ايران بوده است سوق
ها از لحاظ روسيه دائمي و  اي از اين هدف ها الاقل پاره آن ميتوازن قدرت نظا

كه در مسكو حكومت تزاري باشد وبا حكومت  غيرقابل تغيير است بدون توجه به اين
ها به  روس. هاي روسيه به ايران هم ارزش چنداني قائل نيستم ديگري براي اطمينان

در حصول مقاصد خود نهايت  هها اين خو وخميره را دارند ك اتب بيش از انگليسمر
كه حتي براي يك لحظه  خشونت را اعمال وهرقراردادي را لگدمال كنند بدون اين

دردوره قاجاريه دوستان تزاري سالطين قاجارمخالفين  .دچارمالمت وجدان گردند
ً دستگيرو به روسيه تبعيد مي ردند و اجازه بازگشت به ايران را تا ك ايراني را علنا
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هم اكنون قرائني در دست است كه روسيه از افكار . دادند ها نمي شاه به آن هاجاز
انقالبي به عنوان حربه برعليه رژيم استبدادي و اتوكراسي ايران استفاده خواهد 

كه در بيست وپنج سال قبل نهضت مشروطيت كه من در آن نقش  عجيب آن.كرد
پسند كامل سن بترزبورگ بود و لهذا  رداشتم برعليه استبدادي قيام نمود كه موفعالي د

  .مورد حمايت انگلستان قرار گرفت
ايران در موقعيت و وضع جغرافيايي است كه هميشه موردنظر و طمع دول نيرومند  

قرار خواهد گرفت ولي ايرانيان با قوه اعتماد به نفس و ثبات اخالقي و حس غرور 
بينم  افق سياسي ايران را روشن مي نمن اكنو. توانند آزادي خود را حفظ كنند ملي مي

در امپراطوري بريتانيا ) دمينيون( Dominionو هرچه هندوستان به سوي احراز مقام 
من به  الملل آمريكا را به اروپا كشاند و جنگ بين. پيش رود به سود ايران است

عنوان يك طلبه تاريخ اطمينان دارم كه آمريكا با منابع دست نخورده و ملتي جوان 
به تعبير واقعي تاريخ . تواند خود را از جريانات سياسي جهان بر كنار دارد نمي

تر ديده شده، تطويل نفوذ و قدرت  خاصيت قدرت اعمال آن است و قدرت راكد كم
خوانيم  مي"سياست" كه آن رابه ابهامدرمقياس جهاني هدف آن چيزي است 

ابقا و ازدياد قدرت بوده است  رهاي گذشته همين كوشش د وداستان همه امپراطوري
در يازده سال قبل وزارت خارجه انگليس طرحي . كه اغلب منجربه زوال آن گرديده

خصوص در نفت  را عنوان نمود كه طبق آن منافع بازرگاني آمريكا درايران و به
ي شمال ايران ترغيب شود و فلسفه اين طرح آن بود كه بريتانيا وآمريكا توأماً احتمال

اين طرح . خواهند توانست در مقابل روسيه منافع بازرگاني خود را حفظ كنند هترب
مسكوت ماند ولي روزي به مرحله عمل درخواهد آمد و شامل عالئق و مصالح 

شناسايي و دوستي با رضا شاه . سياسي نيز خواهد شد و به سود ايران خواهد بود
كه رضا شاه عمر دوباره به ايران  دايرانيان بدانن. ترين افتخار زندگي من است بزرگ

داد و فرصتي را در اختيار ايرانيان گذاشت كه به خود آيند و به صورت مردمي آزاد 
اين برايرانيان است . با تاريخ و فرهنگ درخشان در عرصه گيتي عرض اندام كنند

اردشير نوامبر . ها داده است ه خود را مستحق فرصتي سازند كه رضا شاه به آنك
٢ ( ١٩٣١ ( 
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  ندگينامه رضاخان  ز  

 
و  ١٢٩٩زندگينامه رضاخان وگوشه ای ازخصوصيات  اخالقی او قبل از کودتا  

پس از کودتا که در اين بخش می خوانيد، بيانگر »  خلق و خوی رضاشاه« دربارۀ 
قوتها وضعف هائی است که رضاخان دراثرسرسپردگی به دولت انگليس در راستای 

  .  تحميل شدبر مردم ايران  ١٢٩٩اهداف و منافع آن  با کودتای 
  

  :١٢٩٩زندگينامه و  خصوصيات  اخالقی رضا خان قبل از کودتا  ◀
 

هجری خورشيدی درروستای آالشت از توابع سوادکوه ١٢۵۶اسفند  ٢۴رضاخان در
رضاخان ميرپنج پسر، : ملک الشعرا بهار براين نظراست که. مازندران زاده شد

خانی « نام اين طايفه درتاريخ بود،» پاالنی« افسرسواد کوهی از ايل» داداش بيک «
طبع پتروگراد برده شده است و تا جائی که بياد دارم غير از آن تاريخ که وقايع » 

حکام گيالن و الهيجان و ظهور شاه اسمعيل و حاالت خان احمد  گيالنی  را می 
 .نويسد نامی از اين طايفه در تاريخ برده نشده است

از مرحوم ميرزا محمود رئيس که مردی معمر و فاضل و ) بابل( در بار فروش  
و از . است» پاالنی « از ايل ) يعنی رضا شاه( شاه : درويش بود، شنيدم که می گفت

قرابت لفظی عجيبی موجود است، اما گمان ندارم » پهلوی « و » پاالنی « قضا بين 
پهلوی را بدين مناسب « نام خانوادگی يعنی خود شاه ملتفت نام عشيرۀ خود بوده واين

  .انتخاب کرده باشد
آقا دمحم خان که از شيراز فرار کرد در حدود : خود شاه، شاه سابق، روزی می فرمود

من طفل شيرخوار : سوادکوه، خانوادۀ مارا فريب داده باخود همراه کرد ونيز می گفت
انه شده بوديم، در سرگدوک دو ماهه بودم که با مادرم از سواد کوه بتهران رو

فيرزوز کوه من ازسرما و برف سياه شدم و مادرم بخيال آنکه من مرده ام، مرا بچار 
 آخور يکی ازطويله هاوادار سپرد که مرا دفن کند و حرکت کنند، چار وادارمرا در 

ساعتی ديگر قافلۀ . با قنداق برجا گذاشت وخود وقافله براه افتاده به فيروزکوه رفتند
يکی از آنها گريۀ طفلی را . ديگری می رسند ودر قهوه خانۀ گدوک منزل می گيرند
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می شنود ميرود و کودکی درآخور می بيند، او را برده گرم می کنند وشير ميدهند 
 )  ١!(وجانی ميگيرد ودر فيروزکوه بمادرش تسليم می نمايند

، زير )به روايت اسناد خاندان پهلوی" (ها پهلوی"فرهاد رستمی، گرد آورندۀ کتاب • 
با آنکه بيش از دو سه نسل از تاريخ مورد : "نويسد می" خانوادۀ رضاخان"عنوان 

سليمان . گذرد، اطالع کامالً دقيقی از آباء واجداد رضاخان دردست نيست مطالعه نمی
 - بهبودی، پيشکارو يکی ازنزديکترين افراد به رضاخان، داداش بيک سوادکوهی 

فوج سوادکوه  (فرماندهی آن«:کند ومی نويسد ا پدررضاخان معرفی میر - عبدهللا خان
 )  ٢(» .بود) رضا خان ( با مرحوم عبداله خان معروف به داداش بيک پدر اشرف

توانسته پدر رضاخان  اما حسين مکی اعتقاد دارد که داداش بيک به لحاظ زمانی نمی
 :باشد
داداش بيک سر زنجير ميرزا رضای توانم سربازی را که به اسم  نمی... من       

  کرمانی قاتل ناصرالدين شاه را در عکس مشهور در دست دارد، پدر سردار سپه 
بدانم؛ زيرا رضا شاه هفتاد سال عمر کرده و با اين که پدرش در طفوليت رضا فوت 

ق که تاريخ قتل ناصرالدين شاه است، پدرش زنده نبوده .ه ١٣١٣کرده باشد در سال 
. داداش بيک و سرباز فوج سوادکوه بوده سر زنجنر قاتل را گرفته باشدکه اسمش 

يکی ازدرباريان نزديک رضا شاه که من به صحت قول او خيلی اعتماد دارم 
ای از آلمان راجع به سلطنت رضا شاه برای او فرستاده  گفت يک روزرساله می

قتل ناصرالدين شاه کرده  ای هم به بودند، نويسنده درمقدمه از قاجار هم نوشته و اشاره
شاه به اين عکس . و اين عکس قاتل و زندانبان او را دررسالۀ خود گرآورکرده بود

شناسم؛ بعد از پدرم، مادرم مرا به او  که رسيد گفت من اين شخص را خوب می
شايد تا آن روز کسی اين . رفتم، اسمش داداش بيک بود اکثر پيش او می. سپرده بود

های سلطنتی  کوه را که در زمان قتل ناصرالدين شاه قراولی عمارتسرباز فوج سواد
ها افتاد، و چون  شناخته و ازهمين معرفی رضا شاه اسم او در دهن با آن فوج بود، نمی

او پدر سردار سپه معروف شده به اين جهت است که پدر رضا شاه را موسوم به 
 .." .ام پدررضا شاه نشنيده ازطرف ديگراسم ديگری هم برای.اند داداش بيک دانسته

)٣ ( 
عباسعلی خان : می نويسد" ازالشتر تا االشت"رضاشاه« کيوان پهلوان درکتاب •

  بابل کنار ) نذريه(قبال از طرف فوج سوادکوه بعنوان رئيس تأمينات) سرگرد( ياور 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٠                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥١                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

منسوب می شود و پس از ازدواج با نوش آفرين وی را همراه خود به بابل 
عباسعلی خان . می برد جائيکه همسر دومش خانم کوچک سکنی دارد) درازکال(کنار

دو پسر بنام های نامدار و جواد و سه دختر بنام های : فرزند داشت ٥ازخانم کوچک 
  . شصت و اندی سال سن داشتدرآن زمان عباسعلی خان . دری جهان، نبات، حکيمه

در اين هنگام به آالشت پيغام می فرستد . پس از مدتی به بيماری استسقا مبتال می شود
  تا برادرزادهايش نونوش خانم 

 ،عباس علی چراکه.نزدش بيايند)جدپدری نگارنده(وکوکب خانم )مادری نگارنده جد(
سرپرستی خانواده  )سالگی ٢٦(پس ازمرگ برادرش فضل هللا خان درسنين جوانی

پس ازمدتی همسر برادر متوفی خود را بعقد فرزند بزرگترش . برادر رابعهده گرفت
عباسعلی خان . درمی آورد) هما خانم (ازهمسراولش )سروان(فتح هللا سلطان 

فتح : پسران. پسر و سه دختر داشت ٤ازهمسراولش که درآالشت زندگی می کرد، 
سروان جد (جنگ هرات کشته شدوعبدهللا سلطان احتماالدر ) سروان(هللا سلطان 

که دراثربيماری درجوانی فوت کرد، اسمعيل وعنايت ) مادری نگارنده ازطرف مادر
سرهنگ عبدالحسن ( نونوش همسرصمصام. خاور و بهار خورشيد،:دختران - هللا

خانم بزرگ، عاليه : شان خان فرزندعباسعلی نوه چراغعلی خان بزرگ برادر )خان
فضل هللا و فتحعلی بوده اند که اين دو تن از زمان کودکی رضاخان : نو پسرا

 .نگذاشتند ارتباطشان با وی و خانواده پدريش قطع شود
پسر چراغعلی خان برادر ) جده نگارنده ازطرف پدر(کوکب همسردوم موسی خان 

فرزندان . همسراول موسی خان هنگام زايمان درگذشت. بزرگترعباسعلی خان است
) پدر بزرگ نگارنده از طرف پدر(کوکب خانم و موسی خان دوتن بنام های عيسی 

 . ذوالفقار و دخترش ننه آقا بود
آقا جان می ( ويشان عباسعلی خان بسياروابسته بودند و به وی نونوش و کوکب به عم

ناگهان عمو . آنها به درازکال نزد عمويشان می روند وچند روز آنجا می مانند. گفتند
 .تصميم می گيرد با آنها ونوش آفرين و ديگر همسرانش برای معالجه به تهران برود

سخت سراطراق و استراحت همگی بقصد تهران حرکت، ودربين راه درکاروانسرا  
می کنند و تصميم عباسعلی خان عوض می شود وبه دخترها می گويد که آنها و نوش 
آفرين که بار دار است و نزديک وضع حملش ميباشد و تحمل راه سخت تا تهران را 

نوش آفرين . ندارد به آالشت بروند و خود با همراهانش بسوی تهران حرکت می کند
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وکب همانجا با بيمار خداحافظی می کند و از رودخانه تالرمی همراه با نونوش وک
فرزندان نوش آفرين از شوهر اولش نيز همراهش . گذرندوبسمت آالشت می آيند

 ) ٤. (بودند وعلی فرزند ديگرش با عباسعلی خان بتهران رفت
 توزيها  آفرين به آالشت، حسادتها و کينه ازهمان بدو ورود نوش: نيازمند می گويد •

بيک  داداش. بيک در ميان اقوام و اعضای خانواده شروع شد نسبت به زوجه داداش
بعد از رفتن . آفرين بود تا آسيبی به او نرسد در مدت اقامت در آالشت، مواظب نوش

او بدون شوهر و در ميان . آفرين در وضعيت بدتری قرار گرفت بيک، نوش داداش
دنيا آورد که نام او  ش پسری به.١٢٥٦ند وچهارم اسف  گروهی دشمن، در تاريخ بيست

 ) ٥(را رضا گذاشتند
نوش آفرين بعد از شنيدن مرگ عباسعلی خان تقاضای رفتن به تهران می کند زيرا 

: ملک الشعرا دراين باره می نويسد. اقامت نزد فاميل و برادرش را مناسبتر می داند
ار از سواد کوه چنانکه پدر مرد، مادرش که از اهل محل نبود با طفل صغيرشيرخو

اين خانم برادری داشت ابوالقاسم بيک نام که خياط قزاقخانه بود و . گفتيم بتهران آمد
بعد بدرجۀ سرهنگی رسيد و پس از کودتا مرحوم شد، خانم نامبرده نزد برادرخود 

  )  ٦. (رفت وطفل را نيز با خود برد و اين کودک در خانۀ دائی بزرگ شد
آهن شمال  ضاشاه بارها در دوران پادشاهی و در هنگام ساخت راهاين داستان را ر«

رضا و . است برای اطرافيان از جمله دمحمعلی فروغی و حسن اسفندياری نقل نموده
مخارج زندگی آنان تا . کردند مادرش در محله سنگلج در نداری و تهيدستی زندگی می

او در آن زمان بنام  .لو بود هفت سالگی رضا بر عهده سرهنگ ابوالقاسم آيرم
خان آيرم زندگی  پس از مرگ وی سرتيپ نصرهللا. ابوالقاسم بيک، خياط قزاقخانه بود

 ) ٧.(کرد آنان را اداره می
ً از مهاجرين گرجی بود: رستمی می نويسد • پس از فوت دادش . مادر او اصالتا

م ورثه وبازماندگان متوفی طقل صغير و مادرش را از سه. ق.ه ١٢٩٥بيک در
االرث و دارائی محروم نموده آنها نيز به تهران روانه می شوند و برادر دادش بيک 

خورشيد خانم، دری خانم ونبات خانم دختران دادش بيک بوده . از آنها حمايت می کند
اند و رضا بعدها فرزندان نبات خانم را به سرپرستی و کار پردازی امالک مازندران 

سالگی وارد بريگاد  ١٤مدعی است که رضا خان دردمحم رضا پهلوی . معين نمود
مهدی بامداد ورود رضا خان به خدمت قزاقخانه . قزاق شد وبه سلک نظاميان درآمد



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٣                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

سالگی وی ذکر نموده و ياد آور می شود که وی قبل از آن فوج سوادکوه که  ٢٢را 
  . ابوابجمعی ميرزا علی اصغر خان امين السطان بوده مشغول  کار شده بود

رضا خان پس از بقدرت رسيدن چندان تمايلی به معرفی خانوادۀ خود نداشت بلکه ...
می کوشيد آنان را از ذهن اطرافيان و حافظۀ تاريخ بزدايد چرا انتساب او به يک 

اوحتی به ويران کردن . آشپزيا کسانی ازطبقۀ مردم مايۀ سرشکستگی وی می شد
حسين مکی اين عمل او را حاکی از بی اگرچه . قبرپدر خوانده و مادرش اقدام کرد

قيدی او به مذهب  دانسته اما آنچه  قابل  تأمل است اينکه ياد آن اصل ونسب عادی و 
عامی چون خوره ای روح اين پادشاه نوظهور را می آزرد و رضا خان همواره 

مادر ( ديری نپائيد که مشاراليها : سعی در فراموشی آبا و اجداد خويش  داشته است
فوت کرد وجسد او را درقبرستان چهار راه حسن آباد که محل اطفائيه ) ضا خان ر

فعلی می باشد دفن نمودند وهمه می دانند که در دورۀ پهلوی قبرستان مزبور را نيز 
از ميان برده به جای آن باغ بزرگ فعلی که در انتهای آن عمارت اطفائيه است ايجاد 

مذهبی که کليتاً ناشی از المذهبی مشاراليه بود،  عدم عالقۀ پهلوی به شعائر. نمودند
ً وعامدآً و با اينکه می دانست هنوز  استخوانهای مادرش در  موجب شد که عالما
قبرستان حسن آباد وجود  دارد دستور داد که قبرستان حسن آباد را از بين برده و 

در جنب مرقد ( راجع به قبر داداش بيک. عمارت و ساختمان اطفائيه را ايجاد نمايند
نيز، تصادفاً ) شاه عبدالعظيم معروف به صحن طوطی و مقابل مقبرۀ ناصرالدينشاه

يعنی موقعی که مشغول ترميم مقبرۀ بودند سنگ قبر داداش بيک در باالی  . معلوم شد
پس . پلکان به دست آمد و پس از کاوش و تحقيقات محل قبرمتوفی نيز معلوم شد

وی گزارش دادند چون حاکی از يادآوری خاطره های  ازاينکه جريان را به پهل
وبا اين  - گذشته بود و ميل داشت که تجديد بشود نسبت به گوينده پرخاش نموده 

  . نظريه خودش را ظاهر ساخت - »از سرمرده ها دست بردار نيستند« عبارت که
سرانجام، رضاخان تصميم گرفت شجره ای غيرواقعی از خود ارائه دهد، شجره ای 
که سبب  شرمساری  وی نباشد و از آن گذشته، سرگذشت او را  به اشرافيت قبل  

  )  ٨.( مربوط سازد
نوش آفرين زنی از طايفۀ : روايت مسعود بهنود درباره گذشته رضاخان اينستکه   •

پاالنی که هرگز ازدامنۀ آالشت و سواد کوه و ازخانواد و طايفۀ خود دور نشده بود، 
هرجا . چندان که فرزندش شش ماهه شد، سردرپی داداش بيک، شوهرش گذاشت
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ساله نشده بود، بی قرار بود ولی  زن که هنوز هيجده. سراغی از او گرفت و نيافت
هرکس چيزی می گفت تا آن که يکی ازنوکران خان به او خبرداد که . نوميد نبود
درتهران است و درکاروانسرايی نزديک دروازۀ خراسان ) داداش بيک( عباسعلی

نوش آفرين، روزی نوزاد خودرا برداشت وبا گاری يکی ازنوکران . مسکن دارد
زمستان بود وآنها با کاروانی که ازروسيه . راهی تهران شد اميرمؤيد سوادکوهی

درجمع مردانی که هرکدام تفنگی به دوش داشتند، . راهی پايتخت بود، همراه شدند
اما قافله . تنها پناه نوش آفرين يک گروه خارجيان بودند که با خود دو زن داشتند

خود بسته بود، باز با  دربرف ماند، فرنگيان رفتند و زن که قنداق بچه را به تن
هرچه . شبی را درکلبه ای به سربردند. آنها گرفتاربوران شدند. نوکران اميرمؤيد ماند

به زن توصيه می کردند که باز گردد و يا درهمان بين راه بماند تا زمستان سپری 
درششمين روز . شود، او با التماس راه خود را می گشود و همراه آنان می رفت

وبرف گاری واسب  را به دره ای  انداخت و زن، با يک نفرازهمراهان سفر، بوران 
دراو رمقی نمانده بود و کودک نيزدر زيرپتو، ديگرصدايی نداشت که .تنها ماند

قهوه چی با احتياط درحالی که چوبی به دست . کوفتند درقهوه خانه امامزاده هاشم را
قهوه . اخل کلبه راه می يافتداشت دررا گشود،، برف و بوران چرخ می زد و به د 

او قنداق طفل نيمه جان را . چی انتظار نداشت که زنی را ببيند که گريان پناه می جويد
قهوه چی پوستين را روی سراو  - کناربخاری هيزمی گذاشت و درگوشه ای کز کرد

نوش آفرين سينه خودرا دورازچشم مردانی که . انداخت وآنگاه متوجه طفلش شد
اما طفل جان . به کشيدن وافور مشغول بودند، دردهان طفل گذاشته بود درداخل کلبه

آنها که درکلبه بودند متوجه او شدند، قهوه . زن فريادی زد و کمک خواست. نداشت
چی ، قنداق بچه را بلندکرد و به کنار منقل برد و مردی  که زير پوستين قوز کرده 

. چند بارفوت، صدای طفل بلند شد بود، دود ترياک را به صورت طفل رها کرد ، با
قهوه چی چای غليظی با . مردان قنداق طفل را درميان گرفتند. زن ازحال رفته بود

. نبات، به دست پيرمردی  داد که همراه آنها آمده بود و او دردهان نوش آفرين ريخت
طفل و مادرش ازمرگ حتمی . مردان با قاشق ازهمان چای دردهان طفل می ريختند

يافتند ودو روزدرامامزاده هاشم ماندند تا بوران فرو نشست و همراه قافله ای   نجات
  .ديگر  راهی  تهران شدند

اما درتهران، سعادتی درانتظار زن نبود، تا چندهفته که دادش بيک را نيافت و وقتی 
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طفلش را که  هم اورا يافت، دادش بيک که دوزن ديگرداشت حاضرنشد وی را، و
بودند درتهران نگاه دارد، اودرزمره نوکران ميرزا حسين خان رضا نام داده 

نگهبان  سپهساالرصدراعظم،درآمده ويکی ازبناهايی که سپهساالرمی ساخت،
  .دراين زمان بيست وپنج سال ازسلطنت ناصرالدين شاه می گذشت.بود

دو سه سالی بعد به . او درجوانی  بيوه شده بود. نوش آفرين، بهاربه آالشت برگشت
رضا، فرزند اوکه شيطان . عقد نايب حسين يکی ازتفنگچی های اميرمؤيد درآمد

هراز گاه عمويش . وبازيگوش بود، درخانه نا پدری زندگی سختی را آغازکرد
او ازناپدريش می ترسيد و او را می ديد که . چراغعلی خان وی را مالطفت می کرد

ده ساله بود که باديه . لگد می زندشبها با مادرش تندی می کند و گاه او را با مشت و 
را برسرنايب حسين کوفت و تا اورفت که شوشکه اش را بردارد از خانه گريخت و 
پس ازآن، گهگاه زمانی که نايب درخانه نبود به ديدار مادرش می رفت که حاال 

رضا، شبها درکلبه کوچکی درکنار خانه خواهرناتنی . دختری هم پيدا کرده بود
ابيد وروزها در کوه و اطراف می پلکيد وهرباراشک های مادررامی بزرگش می خو

اين کاری بود که مادرش . به داداش بيک لعنت می فرستاد. ديد، دلش آتش می گرفت
ودو زن ديگر داداش بيک وبقيه اهل طايفه هم گهگاه چون تيره بختی نوش آفرين 

گوسفندان ده بود وهميشه بيشترين کاررضا چراندن . رامی ديدند ازآن ابائی نداشتند
داوطلب رفتن به سه راهايی بود که درپنج ماه ازسال درنوک کوهها برپا می شد 
ودرآن جا  شير گوسفندان  را می دوشيدند ومی زدند و مردان، پنيرها و ماست خيکی 

هميشه سهمی برای مادرمی . را سواربراالغ و قاطرکرده، به ده می رساندند
رتش بيشترمی شد، درپانزده سالگی قلدرو وقوی هرچه می گذشت شرا.برد

و . شرورشده بود، چنان که بی ترس از نايب، گاه بدون سالم از کنارش می گذشت
درهمين سن بود که کوهها و جنگلهای آالشت را تاب نياورد، راهی سواد کوه شد واز 

ت، آن جا به بارفروش رفت و سرانجام، وقتی ناصرالدين شاه ازسفرفرنگ برمی گش
درزمره محافظان کاروانی درآمد که رساندن بارهای سوغاتی فرنگ را به عهده 

درتهران چون برای دريافت دستمزد به . درهمان جا تفنگی هم نصيب اوشد. داشت
قد و بااليش کمک . نايب السلطنه کامران ميرزا رجوع کرد، چشم شاهزاده به اوافتاد

  .يقت محافظ  اندرون  نايب السلطنه شدکرد وبه استخدام وزارت جنگ درآمد، در حق
شبها درقراولخانه می خوابيد وقماروعرق خوری نمی گذاشت تا پولی ذخيره کند و 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

چنان که وقتی ازسوی حکومت . چنان که آرزويش بود برای نوش آفرين بفرستد
تهران به نگهبانی سفارت هلند فرستاده شد، بازنتوانست ازانعام های فرنگی های 

شبی که کشيک او بود، زين . ره کند، بلکه نزديک بود سرخود را ببازدچيزی ذخي
مرصع وطالکوب وجواهرنشانی درنگهبانی سفارت گذاشته شده بود، اين زين را 
يکی ازشاهزادگان هلندی برای مسعود ميرزا ظل السلطان فرزند بزرگ شاه و مالک 

ازجواهرات زين کنده وقتی معلوم شد که دوتکه . اصفهان وخطه فارس فرستاده بود
وسرانجام . دوستاقخانه حبس شد دوسه روزی در. وناپديد شده، جنجالی به راه افتاد

به وساطت کسی که فرماندهی اورا داشت، نجات يافت و بعداز مدتی سرگردانی 
به گفته هاوارد مستشارعالی ) ٩.(وسفر به آالشت، دو باره به تهران برگشت

  )١٠(»سی ضربه شالق  خورد «نگام حبس سفارت انگلستان درتهران دره
بهنود به شرارت، قماربازی وعرق خوری رضا خان در زمان شاهزاده  ميرزا 

اما قمه کشی ، قمار « : عبدالحسين فرمانفرما والی کرمانشاه  اشاره می کند که 
هرشبه، و بدمستی ازسرش دور نشد، وبرای بد مستی بارها گرفتارشد و يکبار که 

به دشت نرگس رفته بود، مستی او ودر گيريش با تفنگچی های خان فرمانفرما 
و ... »  .خورد گلهراورا به غضب فرمانفرماگرفتار کردوبه دستورشاهزاده شالق

لقب  تازه ای به . زير نظرافسرانروش کارباشصت تير بيآموزد» بدستور فرمانفرما«
ان،به دراين زم. »رضا شصت تير« درانتظارش بود» رضا قزاق « جای

امرفرمانفرما، فطن الدوله پيشگارشاهزاده، اتاقی رکنارهشتی خانۀ خود به او داده بود 
  )  ١١(» .و هرشب سينی عرق و وافور او را مهيا می کردند

، بعد ازمأموريتی در دفع اشرار صحنه و  ١٢٩٢در« : بهنود درادامه آن می نويسد   
هران می ماند،  خانه ای کوچک به فکرآن که در ت. حدودمرزی، راهی تهران شد

دراين . درسنگلج اجاره کردو شش ماهی  که تهران بود و درآنجا سکونت داشت
زمان فرياد همسايه ها وصاحبخانه ازدست او ورفقايش  بلند بود قزاق ها هرشب 
دراين خانه جمع می شدند و بساط عرق خوری وآس بازی برپا بود وعربده ها يشان 

شيخ دمحم کسی . اهالی به پيشنمازمسجد سنگلج متوسل شدند. می داد همسايه ها را آزار
را مأمورکرد که به رضا خان ماکسيم بگويدکه اگردست ازشرارت بر ندارد، به 

تا اين که . اما اين اخطارهم کارساز نبود. ديويزيون قزاق شکايت خواهد کرد
فرهمه خوشحال ازاين س. مأموريت گيالن پيش آمد و رضاخان ماکسيم به سفررفت
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بودند مگر اميرخان مباشرسردارعظيم که صاحب خانه بود و برای جمع آوری اجاره 
سخت ترازهمه اين قزاق  بود که فقط وقتی . بايد مدام دنبال مستأجرين به راه می افتاد

دراين . با فحش وناسزا می پرداخت درآس بازی برنده می شد، اجاره بها را
  .برای اوآورد که چند ماه بيشترزنده نماندسفربودکه تاج ماه، پسری 

در بازگشت، بازگذارش به پارک فرمانفرما افتاد، ساالرلشکرترتيب کار را داد  که  
اما ازاين مزايا و حقوق چيزی درکف او نمی .  با مزايای بيشترراهی کرمانشاه شود

مايملک او  چنان که وقتی قرارشد در معيت فرمانفرما به تهران برگردد، تنها. ماند
می خواست اين اسب را بفروشد . اسبی بود که امير امجد کليائی به اوهديه کرده بود

ولی ميرپنج معاون اردو که با او و احمد آقا خان فرمانده رسته سوار بد بود شايع کرد 
که اسب رضا خان بد قدم است وخود برآن پنج تومان قيمت گذاشت، رضاخان اسب 

تومان فروخت، ولی همان مبلغ را شبانه در قمار باخت و  ١٠ رابه احمد آقا خان به
  .تومان هم بدهکار  شد  ١٥

به تهران که رسيد باز دوشبی در بيرونی فطن الدوله بيتوته کرد و از خوان کرم 
فرمانفرمابرخوردارشد تا آن که خانه ای در سنگلج اجاره کرد، ازمباشرسردار 

خانۀ قبلی نبود، با اين تفاوت که او  قدرتی به دراين خانه نيزاوضاع بهتر از. رفعت
درهمين خانه، بعد ازسالها و . هم زده ، نوکر ومصدری داشت و پول خرج می کرد

حمدهللا، مصدرش  به ياد می آورد که سرشبی، . برای آخرين باردادش بيک را ديد
. پيرمرد فقيری را با لهجه غليظ مازندرانی دررا کوفت ورضا خان را خواست
 رضاخان مشغول آس بازی با دوسه افسر قزاق ، از جمله اميراحمدی وعبدالرضا
خان بود، وقتی به درخانه رسيد و چشمش به پير مرد افتاد شروع کرد به فحاشی، و 
پريد روی داداش بيک وچون حمدهللا وديگران پيرمرد را از چنگش بيرون کشيدند، 

  .ه  ديگران پيرمرد را فراری دادندرفت  تا هفت تيرش را بيآورد و او را بکشد ک
داداش بيک تا مدتی در مغازۀ مرغی ميدان حسن آباد کارمی کرد و سر انجام وقتی  

مرد، کسبه محل بی آن که بدانند او پدرهمان رضاخان ماکسيم است که با کسبۀ جنوب 
  .ميدان و سنگلج رفت و آمد دارد، وی را در قبرستان حسن آباد دفن کردند

، همچنان مهجور بود  تا پانزده سال بعد که رضا خان به سلطنت رسيد، شيخ گور او 
الملک اورنگ و سليمان خان بهبودی ازطريق کسبۀ محل ازآن با خبر شدند و 
درصدد خوش خدمتی به شاه سنگی  روی ان انداختند و سطح آن را باال بردند، ولی 
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روبه رو شدند که می  چون رضا خان را بی خبربه قبرستان بردند با غضب  او
دوباره قبر داداش بيک مهجورشدتا » گورپدرهمه شان. با مرده هاچکار داريد«گفت

  ) ١٢. (بعدکه اطفائيه تهران درآن محل قرارگرفت ازيادهارفت
تاج الملوک همسر دوم رضا خان و مادر دمحم رضا شاه سابق در خاطراتش  می •

اطالع داد لشکر قزاق های وفادار را  يک روز مرحوم پدرم به خانه آمد و« : گويد
به تزار ايران تقويت شده و انگليسی ها اسلحه وقوای زيادی به آن ملحق کرده و قصد 
حمله به قفقازيه و بازکرفت منطقه را دارند و او هم بايد همراه لشکر روسها سفيد به 

  .بادکوبه برود
ت آورده و قاطی  انگيسی ها حتی سربازان خودشان و سربازانی را ازمسعمرا

  .لشکرقزاق کرده بودند
پدرم همراه قزاق ها وانگليسی ها رفت وچند ماهی در جبهه های متفرقه  جنگيد و 

  .خسته و کوفته به ايران بازگشت
او در مراجعت اطالع داد که يک سرباز در جبهه جان او را از مرگ حتمی  نجات  

درجبهه ) رضا... (همسرآينده بنده »رضاشاه«داده است اين سرباز فداکارکسی نبوداال
 درکنار پدرم بوده و گويا موقعی که پدرم درمحاصره چند انقالبی قرارمی گيرد

با شصت تيرخود آنها را به گلوله می بندد و پدرم را از آن مقتل حتمی نجات  » رضا«
  .می دهد

در ديويزيون قزاق مسئول يک قبضه شصت تير بود و به همين » رضا« اصالً 
  .معروفيت داشتت» رضا شصت تيری« خاطر به 

به » رضا«تاج الملوک درباره مادر رضا شاه که پس از مرگ شوهرش با فرزندش
نوش آفرين خانم در تهران برادری داشت که او : تهران می آيند؛ اينگونه ياد می کند

  .می رود و رضا را تا سنين نوجوانی در خانه برادر بزرگ ميکند
ا از آب وآتش می گذرد و برای خودش ممردر آمدی پيدا ميکند پس از آنکه رض 

  .نوش آفرين خانم برای خود شوهری اختيار کرده و خانه برادر را ترک می کند
اما شوهردومش از  همسراول .  نوش آفرين خانم ازازدواج دوم خوددارای فرزند نشد

  !در ناتنی رضا شاهکه از آن به بعد شد برا» حد يکجان« خود يک پسر داشت به نام 
يک روز رضا دختری را همراه خودش به کاخ شهری آورد و به من گفت اين ...  

  .دخترم است
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بعد برايم مشروحاً تعريف کرد که موقع خدمت درآترياد همدان با يک زن همدانی به  
  .ازدواج موقت کرده و اين دختر حاصل آن ازدواج است» صفيه«نام 

ظاهراً رضا برای او مقرری تعيين کرده و  به . ز نديدمرا هرگ) صفيه(من اين زن 
  .همدان می فرستاد

دخترش را هم تا موقعی که به سلطنت رسيد، من نديده بودم و همانطور که گفتم از 
به سلطنت رسيدن و قدر  اما رضا پس از. بی اطالع بودم موضوع اين مادرو دختر

ه کاخ آورد و اسم او را هم که قدرت شدن موضوع را به من گفت و دخترش را هم ب
  )١٣.(گذاشت» همدم السلطنه« خشک و خالی بود » همدم« 
بنام هادی   رضاخان بنام حديکجان بعدها همدم بعدها با ناپسری نوش آفرين مادر 

  . آتابای که پزشک ارتش شد ، ازدواج کرد
کوچک پدرم يک خانه « : تاج الملوک درآغاز زندگی مشترک با رضاخان می گويد

برای رضا اجاره کرد تا عروس  خود را  به آنجا ) در حسن آباد(در حوالی منزل ما 
  ....ببرد

يک عدد زيلوی ساده که کف يک اطاق  را :  حاال بگويم اسباب زندگی ما چه بود
يک عدد طشت و يک عدد کوزه ودو عدد صندوق چوبی و چند . کامالً می پوشاند

  .ی و مقداری  خرت و پرتدست لحاف و تشک و يک لحاف کرس
من درهمين خانه دمحم رضا و اشرف را به دنيا آوردم که دمحم رضا چند دقيقه زودتر از 

   ) ١٤.( . :اشرف پا به دنيا گذاشت
. رضا درنوجوانی خيلی زحمت کشيده بود آنطوريکه که خودش تعريف می کرد... 

شخانه مسگری بوده دردم آت) با دهان(مدتها شاگرد مسگری بوده وکارش دميدن 
بعدها چند شغل ديگرراهم تجربه می کندکه آخرسرجزوابواب جمعی اصطبل . است

پس از اين . خانه سفارت انگلستان می شود ودرآنجا اسب ها را تيمارمی کرده است
    ) ١٥.(»   .وارد ديويزيون قزاق می شود

  
  :می نويسدنصرهللا سيف پور فاطمی درباره زندگی رضا خان قبل از کودتا  •
دبيراعظم نقل می کرد که در اوايل سلطنت رضا شاه، مجله ای در آلمان در « 

اطراف رضاشاه و سابقه فاميليش تحقيقاتی به عمل آورده  و نسخه ای از آن رابه 
دراين شماره مجله شرحی راجع به سلطنت ناصرالدين شاه ديده می . دربارمی فرستد
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رضاشاه به . رضای کرمانی وجود داشتشودودرضمن عکسی ازقاتل او، ميرزا
اين عکس شبيه به پدرم است و « عکس زندانبان ميرزارضا اشاره کرده و ميگويد

  ».است اودر فوج سواد کوه مأمور قراولی دربار ناصرالدين شاه بوده 
درجوانی رضاخان زندگانی سختی داشته ووسائل تعليم وتربيت برايش ميسر نبوده  

. قع کودتا به خط اوديده می شود مملو ازغلط های اماليی استونوشتجاتی که در مو
» حستند«را  »هستند«و  »سورت«صورت را و»معمور« را مأمور آنها دريکی از

  .نوشته وانشاء اوهم درحدودانشاء طفل کالس سوم ابتدايی است
افرادی که درجوانی اورا می شناختند وی را مردی متهور، جسور، ماجراجو و  اهل 

درصورت وبدن اوچندين عالمت زخم وقمه و شوشکه ديده . معرفی می کردندجدل 
  .معروف بوده است» شوشکه کش « درميان قزاقان، رضاخان به. می شد

رضا خان، در سن پانزده سالگی به کمک خالويش به عنوان قزاق پياده وارد  فوج 
طنت رضا شاه رئيس فوج غالمرضا خان ميرپنج در اوايل سل. اول قزاقخانه می شود

مدتی حاکم  اصقهان بود که مير پنج که با پدرم دوستی داشت مکرر راجع به جوانی 
رضاخان صحبت کرده و می گفت رضاخان جوانی  با استعداد، با اراده وبا هوش و 

موقعی که دولت چندين شصت تير از آلمان . درکارها شجاع ودرعين حال بردبار بود
ق خانه داد، رضاخان به سمت گروهبان گروه شصت وارد کرد و آن را تحويل قزا

پس ازچند سال به واسطه پشتکار ولياقت درگروهان شصت . تير انتخاب شد
 به واسطه بيباکی وتهور .وبه رضاخان شصت تير معروف شد تيرشهرت پيدا کرد

 ومهارت دربه کاربردن شصت تيردرجنگهای غرب تحت سرکردگی فرمانفرما
 تحت فرماندهی جعفرقلی خان سرداراسعدبختياری مورد ودرجنگهای آذربايجان

 الدوله پسر فرمانفرما در بعدها سرداراسعد ونصرت . توجه فرماندهان قرارمی گيرد
  .زندان رضاشاه کشته شدند

رضاخان وشصت تيرش  شهاب السلطنه بختياری می گفت درجنگ های غرب،...
زدشاهزاده فرمانفرما پيدا کرد درن رل مهمی بازی کرده ودرنتيجه قرب ومنزلت زياد

  .و او را به درجه سلطانی ارتقاء داد
 رضاخان درخراسان وقسمت های مجاور جام وبا خرزنيزمأموريت داشته و دبير
اعظم می گفت که کراراً به ياد مسافرت هايش درآن منطقه و ساختن کلبه گلی در جام 

  .طرات را تجديد می کردوايام خوش آن روز گاران می افتاد وبه طورمفصل آن خا
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در قيام جنگل، رضاخان جزوآترياد تبريزتحت نظرافسران روسی  و انگليسی  انجام 
وظيفه می کرد ودرآنجا بود که مورد توجه آيرونسايد فرمانده قوای انگليس درقزوين 

  .قرارگرفت ودر نتيجه مقدرات او ومردم ايران به کلی عوض شد
  ما  همه شيريم، شيران علم« 

  »حمله مان از باد باشد دم بدم
رضا خان مدتی هم با درجه سرهنگی در قزاقخانه تهران مشغول  بوده و در آنجا با  

  .سيد ضياء الدين و کاظم خان و مسعود خان آشنا می شود
درروزهای اول کابينه سپهدار، رضا خان برای چند روز از قزوين به تهران می آيد  

انگليس ها در تهران و . ليس تماس نزديک داشته استو با بعضی مقامات سفارت انگ
واليات عالوه بر مأمورين رسمی سفارت وکنسولگری ها، هميشه چند نفری رابه 

اين افراد زبان و تاريخ ايران را در . اسم پژوهش گرو خاورشناس اعزام می داشتند
شهر، خانه لندن آموخته و هنگامی که به ايران می آمدند اغلب در قسمت های پائين 

ای اجاره وبين مالها و دانشمندان رفت و آمد کرده و يکی  دومعلم فارسی وادبيات 
زنی بنام  ١٣١٨–١٣١٤در شهراصفهان در سالهای  . برای خودانتخاب می کردند

خود راعاشق ودلباخته    Ann Katharine Swynford Lambton )(ميس لمبتون
نزدراشد معروف فارسی وعربی تحصيل . فارسی وفرهنگ ايران معرفی می کرد

 با اغلب روحانيون وقت وحاکم وروزنامه نويسان ومأمورين سروسر. می کرد
درطول مدت چهارسال اقامت اصفهان به تمام دهات واياالت بختياری وچهار .داشت

اين زن هنگام . کرد لنگ سرکشی کرده و انواع و اقسام اطالعات جمع آوری می
 عالی رتبه سرويس جاسوسی در تهران بود و سر ريدر جنگ يکی از مأمورين

بعد از جنگ هم . بوالرد سفيرانگليس در کتاب هايش خدمات ذيقيمت او را می ستايد
با آن که به نام استاد فرهنگ ايران در دانشگاه لندن مشغول بود، کراراً از طرف 

  .اجرا می گذاردمقامات انگليسی به تهران رفته و دستورات وزارت خارجه را بموفع 
درروزهای بحران سياسی ايران،به گفته ملک الشعرا مردی به نام کريستوفر که  

درقشون انگليس بادرجه سرهنگی خدمت می کرد به نام خاورشناس و محقق در 
هاوارد و « اين شخص با بيشتر ايرانيان تماس  داشته و به  کمک . تهران می زيست

  .است نقشه کودتا را می کشيده» اسمارت
در تاريخ ( رضاخان شبی با کريستوفر مالقات می کند و به گفته ملک الشعرا
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کريستوفر پيشنهاد می کند که بايد کودتايی به دست قوای قزاق صورت گيرد ) سياسی
سرتيپ رضاخان می . و حکومت قوی تشکيل گردد وبه هرج ومرج خاتمه داده شود

» .گيريد من حاضرم آن را اجرا کنمشماهاهرتصميمی ب. من اهل سياست نيستم«گويد
« :سيدضياء الدين بيشتر اين روايات وحکايات را قبول و تأئيد می کرد و می گفت

رضاخان درهفته های اول از من حرف شنوی داشت و مرتب می گفت من اهل 
ولی همين که در تهران آشنايانی . هرچه دستوربدهيد من اجرا می کنم. سياست نيستم

دو نفر ازاعضای دولت محمود جم و عدل الملک به اونزديک شدندو  پيدا کرد ويکی
مأمور سفارت هم ديد که من حاضرم با سفارت دوست باشم ولی برای » هاوارد« 

نوکری حاضر نيستم و شاه هم از من بدگمان شدو فکرکرد که می خواهم برادرش 
از سه ماه شاه به  دمحمحسن ميرزا رابه جای او بگذارم، همه با هم همدست شده و بعد

باوجود آنکه شش هزارژاندارم . من پيشنهاد کرد با سمت سفارت رم به ايتاليا بروم
از اين روبه . درتهران به من وفاداربودند نخواستم جنگ خانگی وبرادرکشی آغازکنم

شاه گفتم عطايت را به لقايت بخشيدم و تصميم به استعفا گرفته وبه اتفاق کاظم خان 
  ) ١٦( » .ود خان و اپيکيان تهران را ترک گفتموسياح و مسع

از روزی که بحد رشد رسيد آثار گردن « ملک الشعرا در ادامه آن می نويسد • 
. فرازی و سرکشی در او پيدا آمد وتا پانزده سالگی آزاد و راست راست راه می رفت

و رئيس اين در آن هنگام دائی او وی را بعنوان پياده قزاق بفوج اول قزاقخانه سپرد 
فوج، غالمرضا خان مير پنج بود و در آن فوج قرارگذاشتند هرسواری که بيمارشود 

  .يا غايب باشد اين پياده قزاق به نيابت او سوارشده  وارد صف گردد
- واردکرد بوده ازآنجمله يکی بقزاقخانه داد » شصت تير« مظفرالدين شاه چندعدد
پدرش روزی ماژور فوج اتريشی بوده که » ماژورسرهنگ«عبدهللا خان معروف به 

است، فرمانده گروهان شصت تير شد و رضای  قزاق پياده بسمت و کيل باشی اين 
گروهان انتخاب گرديد وباالخره فرمانده گروهان شد ورفته رفته در قسمت اداره 

نامدارشد ودرسفرهای » رضا خان شصت تير« کردن شصت تير ترقی کرد وبه 
جنگ با رحيم خان چليانلو در اردبيل که عده ای برياست عمدۀ جنگی از قبيل 

بختياری از چريک و قزاق » سردار اسعد«جعفرقليخان سرداربهادر پسربزرگ
رضاخان  - رئيس شهربانی هم با  آنهابود» يفرم خان ارمنی« فرستاده شده بودندو

وزير جنگ و » سپه سردار« شبی درمدرسۀ ارامنه نمايش بود، . نيزشرکت داشت
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لقب يافته بود و جمعی ديگر از رجال نيز » سردار اسعد« سردار بهادرکه آنوقت
در يکی از فواصل پرده های نمايش دراطاقی هدايت . منهم بودم –دعوت داشتند 

شديم که مخصوص مهمان محترم تهيه و چيده شده بود، سردارسپه مرا نيزدعوت 
فرق بميان آمد، منجمله کرد ودرآن اطاق سر ميز نشسته بوديم و صحبت های مت

درسفری که ما دررکاب حضرت اشرف : سرداراسعد اشاره به سفراردبيل کرده گفت
خير من در رکاب  : سردار سپه نگذاشت سخنش تمام شود وگفت... به اردبيل رفتيم

  :و بعد از آن گفت....  شما  بودم
از دو طرف  را از مرگ نجات دادم زيرا اشرار دره ای را» يفرم« من در آن سفر«

گرفته و تا ته دره و کوهها را در دست داشتند و ما در جلگۀ مقابل آن دره اردو زده 
روزی از . بوديم و ميدان جنگ فاصلۀ زيادی نداشت و بدرۀ مزبور نزديک بود

دشمن خبری نشد، يفرم سوار شده برای تحقيق از مواضع مقدم دشمن تنها پيشرفت و 
يفرم رفت داخل دّره شد و بالفاصله صدای  . ان بودممن ملتفت خبط او شدم، و نگر

  .»شليک تفنگ شنيده شد و يفرم بر نگشت
درسفرجنگی بزرگ ومشهورساالرالدوله که با طوايف کلهر قريب چهل « 

هزارسواربقصدگرفتن تهران تا ساوه پيش آمده بود، و دولت خوانين بختياری را 
وبازبعدازآن محاربه .داشت بدفاع اوفرستاد، نيزرضاخان وشصت تيرش شرکت

به دفع »عبدالحسين ميرزا فرمانفرما« درسفرجنگی ديگری که برياست شاهزادۀ
» جنگ شورجه«ساالرالدوله عده ای مأمورغرب گرديد ويفرم درجنگ معروف به

بقتل رسيد، رضاخان باشصت تيرش شرکت داشت وازکسانی که در آن جنگ بوده 
مال شهامت وجالدت را بخرج داده بود، ويکی اند شنيدم که می گفتند رضا خان ک

  )  ١٧. (»ازعوامل عمدۀ شکست اشراروعشاير توپخانه و مقاومت رضا خان بود
به فرماندهی  ١٢٩٦اولين کودتا رضاخان درسال « ملک الشعرابهارمی افزايد

دراثراين . استاروسلسکی برعليه فرمانده بريگاد قزاق يعنی سرهنگ کلرژه بود
ه به روسيه بازگشت واستاروسلسکی فرمانده بريگاد قزاق در ايران کودتا، کلرژ

 ) ١٨(» .شد
  

  خصوصيات اخالقی وشخصی رضاخان پس از کودتا  
خصو صيات اخالقی وشخصی رضاخان پس ازکودتا منفک از تربيت گذشته اش 
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درهنگام  :نبوده است چنانکه سليمان بهبودی پيشکاررضاخان درخاطراتش می نويسد
حادثۀ عجيبی  پيشامد کرد و آن از « رضاخان درمقام وزيرجنگ ازرشتمراجعت 

اين قراربود که حضرت اشرف اخيراً يک حلقه انگشتر برليان  سياه خريداری کرده 
بين راه  قزوين تا آبيک اتومبيل پنچرشد وحضرت اشرف . بودند و درانگشت داشتند

پس از  .ومدتی پياده شدند ناراحت شدند، بطوری که با مشت پشت گردن راننده زدند
. رفع عيب اتومبيل و حرکت به تهران مالحظه می کنند که تخمۀ برليان افتاده است

را مأمور می کنند که مراجعت کرده مقداری خاک جاده ) حمدهللا(يکی ازهمراهان
ً درمحلی که راننده را با مشت زده بودند، سرند می کنند، تصادفاً  را، مخصوصا

  )١٩. (برليان پيدا می شود
در کتاب  »  گذشته  و خلق و خوی رضاشاه«ينکه دمحم قلی مجد دربارۀ ديگر ا•

بنا به اسناد وزارت امور خارجه آمريکا  » رضا شاه و بريتانيا« پژوهشی خود بنام 
     : آورده است که 

کاردار موقت آمريکا، در گزارش سال  Godon P. Marriam) ( ،گوردن پی، مريام
گويا سن شاه در حدود « :رضا شاه می نويسد خود در باره وضعيت جسمانی ١٩٣٩

شصت و نه سال باشد، هر چند ظاهراً تالش  می کنند او را ده سال جوانتر نشان 
کمتر روزنامه نگارونويسنده ای بود که  به زندگينامه  رسمی رضا شاه » .بدهند

سر جک کالمر، روزنامه نگارواشنگتن پست، در مقاله ای  که در باره . وقعی بگذارد
ادموند آيرونسايد، ژنرال انگليسی، دراين روزنامه به چاپ رساند، رضا شاه را 

چهارسال بعد، رضاخان دهاتی نيمه قزاق ونيمه راهزن، تخت « :اينگونه معرفی کرد
ولی پس از » .طاووس ايران را که با خلع احمد شاه خالی مانده بود، غصب کرد

ً حرفش اعتراض شديد وزارت امورخارجه امريکا، رو زنامه واشنگتن پست سريعا
  .را پس گرفت و عذرخواهی  کرد

دردرون «نويسنده آمريکايی درکتابش باعنوان )  John Gunther(» جان گونتر«
. منتشرساخت، فصلی را به رضاشاه اختصاص داده است١٩٣٩که درسال» آسيا

د دارد، نه محاکمه ای وجو«: گونتردر باره زندانيان سياسی عصررضاشاه می نويسد
خصم بايد از ميان برداشته شود، واگر مرگش بنا به مصلحت . و نه حکم دادگاهی

ضرورت يابد، نه با تبر مير غضب و گلوله تفنگ جوخه اعدام که با روش ملودرام 
آنهايی که روش فوق را نمی پسندند با مالل . تر خوراندن سم به سراغش می آيد
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يک روز خوب و دلپذير حبّی . می نامندخاطر آن را مصون سازی به روش پهلوی 
 .در چای ناشتايی می اندازند و فاتحه

گونتر » .احتماالً هم اعالم می کنند که بخت برگشته براثر سکته مغزی مرده است
: فاش می کند که حتی سگ ها هم ازقساوت اعليحضرت بی نصيب نمی ماندند

درهرروستا و قريه ای که ، )که البته بی وقفه درسفر است(وقتی شاه درسفراست «
می کشند، زيرا ايشان خواب سبکی دارند،  شب را منزل ميکند سگ ها را

می گويند «: گونترهمچنين اشاره می کند که».وهرصدايی خوابشان راپريشان می کند
در سرتاسر . شاه بزرگ ترين مالّک آسياست، البته احتماالً بعد از امپراطور ژاپن

ً از صاحبان ياغی سابق شان مصادره کرده  ايران امالک وسيعی دارد که عمدتا
ازعجايب اينکه اعليحضرت همايونی تنها پادشاه اين عالم هستند که به هتل ....است

اکثرهتل  امورسيروسياحت درايران در انحصاردولت است؛و. داری اشتغال دارند
 )I(».ها، علی الخصوص هتل های حاشيه دريای خزر، به شخص شاه تعلق دارد

آمريکا  توصيفاتی که معاصران رضاشاه، نظيرميلسپو، وهمچنين مقامات سفارت
 های ديپلماتيک محرمانه شان ازاوبه دست می دهند، با زندگينامه درگزارش

)  Arthur Millspaugh(به گفته ميلسپو.رضاشاه اززمين تاآسمان تفاوت دارد»رسمی«
بدوی، تربيت نيافته  موجودی با غرايز«است؛ » يک دهاتی مازندرانی«رضا 

قساوت و ... ومشاورينی بزدل و خودخواه وتجربه نديده، درحلقه نوکرانی متملق،
طمع، که قبالً هم در ُخلق وخوی او بارز بود، چنان رشد يافته که به صفات غالبش 

به مرور زمان، مشاوران کم و بيش شرافتمندش را کنار . ... مبدل گشته است
های مملکت را به دور خود جمع کرد، و همه را همدست گذاشت و بدترين آدم 

با دقت حيرت . به آنها لطف و مرحمت می کرد و امتياز می بخشيد. خويش ساخت
و در همان حال، . آوری، رذايل را پاداش می داد و فضايل را مکافات می کرد

شخصاً سرمشقی عالی از فساد گسترده را پيش روی مردمش می گذاشت که خيلی 
 )II(».از آن تقليد می کردند خوب

زندگينامه رسمی او که از طرف دولت ايران ارائه شده و بخش امور خاور 
نزديک وزارت امورخارجه آمريکا آن را ويراسته واصالح کرده بود، بسيار تفاوت 

 Ray Atherton)(»ری اترتن«١٩٣٩می  ٢٩نامه بسيار محرمانه مورخ . داشت
 Wallace(» موری. واالس اس«به کنسول سفارت آمريکا درلندن،
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S.MuraY) رئيس بخش امور خاور نزديک وزارت امور خارجه آمريکا، شامل◌ُ
  اترتن ازهيوميالرد، دبيردوم سفارت. بخشی ازگزارش محرمانه آن وزارتخانه است

 .:نام می برد ١٩٣٠آمريکا در تهران در سال 
ذشته شاه ايران، در زير آوريل شما درباره گ ٧واالس عزيز؛ عطف به نامه مورخ 

بخشی اززندگينامه بسيار محرمانه ای که سفارت با لطف خود درحق اينجانب اجازه 
 .تهيه رونوشت ازآن را داده، و به موضوع نامه مربوط می شود، ايفاد می گردد

 ، فرزندخانواده ای کوچک از اهالی سواد١٨٧٣متولدحدود . پهلوی، رضاشاه«
انی و مادرش زن قفقازی تبار بود که والدينش پس از الحاق پدرش اير. کوه مازندران

. بخش هايی از قفقاز به روسيه به موجب عهدنامه ترکمنچای به ايران پناه آورده بودند
 .سالگی به بريگاد قزاق ايران پيوست و او را به اصطبل بانی گماشتند ١۵در سن 

باکی اش مورد توجه به تدريج مدارج ترقی را طی کرد و به سبب شجاعت و بی 
مربيان نظامی روس قرار گرفت، و ظاهراً هرگاه نيرويی برای دستگيری راهزنان 
و يا سرکوب آشوب ها به هر نقطه ازکشوراعزام می شد، او نيز در آن شرکت 

که  ١٩٢١در ابتدای جنگ به درجه سرهنگی ترفيع يافته بود، و در سال . داشت
يل شده بود، در شمال کشور از داشتن افسران بريگاد قزاق، که حال به لشکر تبد

روس محروم شد و نيازمند فرماندهی قاطع بود، رضاخان برای اين امر انتخاب 
اصطبل بان سفارت بريتانيا در «در گزارش فوق به اين مطلب که شاه قبالً » .شد

 .اشاره ای نشده است» تهران بود
به نام ويلکينسن، که به گمان ميالرد می گويد که وقتی درتهران بوده ازشخصی "

او رئيس بانک شاهنشاهی ايران بود، می پرسد که آيا حقيقت دارد که شاه زمانی که 
قزاق بوده در بيرون بانک نگهبانی می داده و يک عکس هم در حال نگهبانی از او 

ميالرد همچنين می گويد که عکس ديگری . هست، و اونيز اين مطلب را تأييد می کند
البته ميالرد خودش . اه در حال نگهبانی جلوی در سفارت بريتانيا وجود داردهم ازش

او همچنين می گويد که آشپز ايرانی اش . هيچ يک ازعکس های فوق را نديده بود
آشپز دوم سفارت آلمان بوده و چند ) احتماالً قبل از جنگ(گفته است که قبالً 

ه، برای رفيق قديمی اش، باردرشب های سرد، وقتی که سفارت ميهمانی داشت
 )III".(رضاخان، که جلوی درسفارت نگهبانی ميداده، يک فنجان قهوه فرستاده است

ری «: ژوئن، موری اين پاسخ محرمانه را برای اترتن فرستاد ١۶در تاريخ 
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، که در آن قسمتی از زندگينامه بسيار محرمانه ١٩٣۶مه  ٢٩عزيز؛ از نامه مورخ 
اين خالصه دقيقاً همان چيزی بود . بودی، بسيار سپاسگزارم شاه را برايم نقل کرده

اطمينان می دهم که اين . که به دنبالش بوديم، و اطالعاتی را که داشتيم تأييد کرد
 ».خالصه و همچنين منبعی که ازآن به دست آمده کامالً محرمانه باقی خواهد ماند

)IV ( را که قرار بود بين رضاخان » رسمی«،همين موری زندگينامه ١٩٣٩درسال
 .روزنامه نگاران توزيع شود، ويراست و شسته و رفته کرد

گزارش های ديپلماتيک سفارت آمريکا در تهران، مملو از اشاراتی از اين دست به 
مثالً، . دهاتی بودن رضاشاه و نداشتن تحصيالت رسمی و بی فرهنگی اش است

يکا، در گزارشی محرمانه وزيرمختار آمر (Charles C. Hart)هارت، .چارلزسی
 )V( .می نامد»يک دهاتی بی سواد ازپدری به همان اندازه بی سواد«رضاشاه را 

حتی پنج سال پادشاهی بر تخت طاووس «: هارت درگزارش ديگری می نويسد
شاهنشاهان ايران نيزخشونت ووقاحت سرگروهبانی بنيانگذار سلسله پهلوی را 

از وقايعی که در . نم که نيازی به توضيح نباشدالبته گمان می ک. صيقل نداده است
که پيش از من گزارش شده است، و همچنين  گزارش هايم شرح داده ام، و آنهايی

 )VI(».نظر کلی ناظران ذيصالح ايرانی اين مطلب بايد تقريباً بديهی باشد
با رضاشاه داشت، می  ١٩٣٠هارت در گزارشش از اولين مالقاتی که در فوريه 

البته شايد نظرم عوض شود، ولی از نزد رضاشاه که برگشتم، ايمان داشتم « :نويسد
 )VII(».مردی که مالقات کرده بودم چند قدم بيشتر باتوحش فاصله ندارد

وقتی هارت چهار سال بعد ايران را ترک کرد، نه فقط نظرش عوض نشده بود، 
لندنظرانه بوده بلکه متقاعد بودکه برداشت اوليه اش ازشخصيت رضاشاه بسيار ب

 .است
شرح مواردمتعددی ازرفتاروحشيانه وخشن شخص شاه بانوکران، باغبانان، 
مديران سالخورده روزنامه ها،افسران ارشدارتش، ووزيران کابينه در گزارش های 

طبق گزارش ها، هر وقت اعليحضرت گمان . ديپلماتيک سفارت آمريکا پراکنده است
که بايد تن به کار نمی دهند، دستورمی داد تا آنها را می کرد کارگران راه آهن آن قدر

به باد شالق بگيرند؛ خود شاه اگر از کارعمله و بناهايی که برای اعليحضرت کاخ 
می ساختند راضی نبود، آنها را زير مشت و لگد می گرفت؛ و با مديران روزنامه ها 

 .نيز رفتار خشنی داشت
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خلق «ی آمريکا در گزارشی با عنوان وابسته نظام» جدليکا. فرانک سی«سروان
 :می نويسد» وخوی رضاخان

رضاخان، رئيس الوزرای جديد ايران، اگر چه به عالی ترين مقام سياسی « 
کشوررسيده است، هنوز نتوانسته الاقل يکی از اخالق روزهای گذشته اش را که 

صی را که رضاخان هنوز ميل دارد اشخا. ... سرباز وافسرقزاق بود به کناربگذارد
وقتی وزير جنگ بود هم به هنگام . خالف اراده اش عمل می کنند شخصاً تنبيه کند

غضب به صورت فرد مقابل سيلی می زد يا اورا به باد کتک می گرفت؛ حال می 
خواست طرف رئيس الوزراباشد يارئيس نظميه، مدير روزنامه، افسرو يا هر مقام 

 .ديگر
چند نفر غضبناک شد، که البته بالفاصله  طی دو هفته گذشته نيز وی ازدست

ً آنها را کتک زد طبق گزارش ها، تازه ترين قربانيانش يک افسرپليس و . شخصا
شکی نيست که عدم خويشتنداری رضاخان در مقابل اين غرايز . يک مال بودند

چنين رفتاری ذهنيت نامطلوبی، علی الخصوص در بين . بدوی نفرت انگيز است
يک روزنامه تهرانی که جسارت کرده و از اين رفتار . می کند خارجی ها ايجاد

برای آنکه درک بهتری از رفتار . بود، بالفاصله توقيف شد رضاخان انتقاد کرده
رئيس الوزرا داشته باشيم، بايد محيطی را که در آن بزرگ شده و شرايط جسمی و 

  )  (III )٢٠(» ...ذهنی او را مدنظر قرار دهيم
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   :توضيحات و مآخذ  

  
I) ( پی نوشت های وصيتنامه اردشير جی  

  )سايت رسمی انجمن زرتشتيان کرمان ( نگاه کنيد به  سايت وهيشتا   -  ١
http://www.kza.ir/mods.php?id=Info_Center&task=readpage&pi

d=124  
سر اردشير ريپورتر، سرويس « - نگاه کنيد  به نوشتۀ عبد هللا شهبازی   -  ٢

  » اطالعاتی بريتانيا و ايران
http://www.shahbazi.org/pages/Reporter_Ardeshirji1.htm  

ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد «خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست،   -  ٧
   ١٤٦ -  ١٥٩صص  - دوم

رضا :  در خاطرات حسين فردوست در باره رضا خان  و انگليسی ها  آمده است
، طبق اسنادی که ١٢٩٩ودتای ک. خان يک عامل انگليس بود و در اين ترديدی نيست

 ام، درمالقات ژنرال آيرونسايد انگليسی بارضا، باحضور سيد ام ويا شنيده ديده
ريزی شد و پس از کودتا هم قريب به پنج سال طول  ضياءالدين طباطبائی، برنامه

در اين مدت رضا خان، سردارسپه و وزير . کشيد تا رضا خان به سلطنت رسيد
 .شدوزير  جنگ و نخست

ای را به من نشان داد که در يک بند آن نوشته شده  شاپورجی روزی کتاب محرمانه
خواست فرد مناسبی را برای ادارة ايران پيدا کند و  السلطنه هندوستان می بود که نايب

السلطنه  به دستور او پدر شاپورجی اين فرد را، که رضا بود، پيدا کرد و به نايب
رش اين بود که سلطنت پهلوی به دست پدر او تأسيس شاپورجی منظو. معرفی نمود

  )  ٤. (شده است
، فرزند اردشيرجی ) شاهپورريپورتر(فردوست دردر گفتگوئی که با شاهپورجی• 

شاپورجی به دفتر نزد من آمد و از ... «:داشته است در رابطه با آن اشاره می کند 
ی را در روزنامه گلگی کرد که چرا دستور چاپ گزارش بازرس) شاه(دمحمرضا

های واقعی  دانم چرادمحمرضا دستور چاپ پرونده نمی: "او گفت. اطالعات داده است
دهد ولی اين پرونده را که سوءاستفاده  سوءاستفاده چندميلياردی دوستانش را نمی
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شاپورجی کتابی . اطالعی کردم اظهار تعجب و تأسف و بی! " کند؟ نيست منتشر می
اين کتاب از کتب مستند يعنی مجموعه اسناد : "گفت. رده بودرا با خود به دفتر آو

ها ايران از  دانی که در آن سال میبندی شده انگليس درهندوستان است و  طبقه
دهد که پدر من رضا را پيدا کرد و به  اين کتاب نشان می .شد هندوستان اداره می

دانی که او  بهترمی در مورد دمحمرضا هم خودت. السلطنه هندوستان معرفی کرد نايب
های من با مستر  و مالقات ٢٠اش به شهريور اشاره!" (را برای سلطنت انتخاب کرد

خواهيد؟  ازمن چه می: گفتم. شاپورجی کتاب را به من داد تا قرائت کنم). ترات بود
ولی در واقع منظورش اين بود که من کتاب . خداحافظی کرد و رفت! " هيچ: "گفت

ها را رو  هايش را نقل کنم تا بفهمد که شاپورجی ورق م و حرفرا به دمحمرضا بده
پس از مدت کوتاهی شاپورجی درمراسم مفصلی لقب . چنين نيز شد. خواهد کرد

رااز ملکه انگليس دريافت کرد و به دستور دمحمرضا خبر آن با افتخار در ) Sir"(ِسر"
ی را واسطه يک ای که شاپورج يعنی همان روزنامه(روزنامه اطالعات چاپ شد 

وزيران انگليس يا  فقط به نخست" ِسر"عنوان !) آميز معرفی کرده بود معامله تقلب
" لرد "شود و بعد از عنوان  اند، داده می اشخاصی که کارهای بسيار مهم انجام داده

)Lord (های اشرافی قديمی  که يک لقب بسيار محدود موروثی است و در خانواده
ها محکم پشت سر  خالصه انگليسی. ترين عنوان است همم  انگليس وجود دارد،

شاپورجی به وعده خود وفا کرد . سرعت جا زد شاپورجی ايستادند و دمحمرضا هم به
ضمن درج خبر [ ديلی اکسپرس]يک روزنامه معتبر انگليسی . ها را رو کرد و ورق

خان را  رضا) يعنی اردشير(به شاپورجی، افشا کرد که پدر او " سر "اعطای لقب 
ها در  کنم اين اولين بار بود که نقش انگليسی تصور می. به تاج و تخت رسانده است

  )  ٦(   .شد ايجاد سلسله پهلوی به طور مستند افشاء می
ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد «خاطرات ارتشبد سابق حسين فردوست،   -  ٤

     ٨٢ص  -  ١٣٧٠ –انتشارات اطالعات  - دوم
   ٢٩٧ – ٢٩٨صص    -  جلد  اول، پيشين   -  ٥
  

II)  ( پی نوشته های زندگينامه رضا خان  
الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسی؛ انقراض قاجاريه، چاپ  بهار، ملك  -  ١

   ٦٩  -  ٧٠صص    –  ١٣٢٣.رنگين، تهران، 
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خاطرات سليمان بهبودی، شمس پهلوی، : غالمحسين ميرزا صالح، رضا شاه -  ٢
  ١١٦خ، ص  ١٣٧٢نشر طرح نو،  :علی ايزدی، تهران

بنگاه ترجمه و نشر کتاب، : حسين مکی، تاريخ بيست سالۀ ايران، تهران -  ٣
  ].٣٩٣-٣٩٢خ، جلد دوم، صص  ١٣۵٩

 ٩٢٠نيای لر رضاشاه، آرون، " از الشتر تا آالشت"کيوان پهلوان، رضاشاه ) ٤(
   ) ٢٤٥ –  ٢٥٣.صص     .ISBN 964-7217-67-6، ١٣٨۴صفحه، چاپ دوم، 

، تهران، نشر دنيای کتاب، ١رضا نيازمند، رضاشاه از تولد تا سلطنت، ج) ٥(
 ٥٣، ص١٣٨٣

الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسی؛ انقراض قاجاريه، چاپ  بهار، ملك  - ٦
   ٧٠ص   -  ١٣٢٣رنگين، تهران، 

زندگی رضا : نجفقلی پسيان و خسرو معتضد؛ از سواد کوه تا ژوهانسبورگ - ٧
 ،١٣٨٢، چاپ سوم، ٧٨٦، ص ١٣٨٢: نشر ثالثشاه پهلوی، 

؛ ۵-۴، صص ١، ج )خاندان پهلوی به روايت اسناد(ها  رستمی، فرهاد، پهلوی -  ٨
  ]٣٨٩-٣٨٨همان، صص : به نقل از

   ٩ – ١٢صص  – ١٣٧٦ –علم : نشر *»اين سه زن«  - مسعود بهنود  -  ٩
 –کتاب سوم  –خاطرات دمحم رضا آشتيانی از کتاب تاريخ معاصر ايران   -  ١٠

  ١١٤ -  ١١٥صص  -  ١٣٧٠ –ناشر  مؤسسه پژوهش     مطالعات فرهنگی 
   ١٤ص   - »اين سه زن«  - مسعود بهنود   -  ١١
( هنگامی که می خواستند« :در خاطرات تيمسار امير احمدی می خوانيم  -  ١٢

به تهران حرکت کنند، اندوخته ای  نداشتند و فقط  يک اسب خوب  که )  رضاخان 
ميرپنج در . امجد کليائی به ايشان هديه کرده بود داشت و خواست آن را بفروشد امير

سرباز خانه شهرت انداخت که اسب ياوررضاخان بدقدم است و به همين جهت، 
من  نزد ياور رضا خان رفتم و گفتم اين اسب را نفروش و . خريدارخوب پيدا  نکرد

. مئنی برايت به تهران می فرستمبگذار، من  به وسيله شخص مط ]کذا  [به اينجا 
پس خودم اسب  : گفتم. پول الزم  دارم و در تهران هم اسب  نمی خواهم: جواب داد

از پيشنهاد : گفتم.  به قيمتی که مير پنج می خواهد بخرد نمی دهم: گفت. را می خرم
خودم خريدارم و يک اسکناس صد  ]ده تومان  [او بی اطالعم ولی يکصد تومان 

ميرپنج کدورتش از من زيادتر شد و نقشه ای . به ايشان دادم  ]ده تومان [ تومانی
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را از   ]ده تومان  [کشيد، بدين معنی  که بساط قماری راه اندازد و اين صد تومان 
از جمعی   ]و  [شب را به عنوان خداحافظی از ياور رضا . ياور رضا خان ببرد

را از ياور  رضا   ]ده تومان [مان دعوت کرد که من هم بودم و در قمار آن صدتو
سی [هم طلبکار شد و من سيصد تومان  ]پانزده تومان [خان برد و يکصدپنجاه تومان 

دو ساعت بعد از نصف شب پاکباخته از منزل بيرون آمديم و به .  باختم   ]تومان 
منزلهای خود رفتيم و بعداً معلوم شد که با چند نفر تبانی کرده و با خدعه مارا سرو 

به ( » .ياور رضا خان فردای آن شب به تهران حرکت کرد. کرده بود]کذا  [کيسه 
مؤسسه پژوهشی و مطالعات  - » رم کتاب چها –تاريخ معاصر ايران « نقل از  

  ) ١٦١ – ١٦٢صص   -  ١٣٧١فرهنگی ، 
   ١٧ – ٢٠اين سه زن ، صص «  - مسعود بهنود   -  ١٣

  
در آکاپولکو،  ١٣۶٠اسفند  ١٩تا  ١٢٧٦ارديبهشت٦(الملوک آيُرملو تاج◄ 

  ..دومين همسر رضاشاه پهلوی است» ملکه مادر«معروف به ) مکزيک
  

تيمورخان آيرملوو از خوانين بزرگ سوادکوه ) گردسر(الملوک دختر ياور تاج
 ۴(به عقد رضا خان ١٢٩۴فروردين   ٣مازندران و از سران قزاق بود که در

 .درآمد که درآن هنگام رضاخان چهل سال داشت) ١٨٧٧ژوئيه  ٢۶/  ١٢۵۶اسد
لقب » ملکٔه مادر«که پس ازپادشاهی رضاشاه پهلوی،.الملوک مادردمحمرضا شاه تاج
 .گرفت

ای اجاره نمود او  هنگام  رضاخان برای تشکيل خانواده خود در محله سنگلج خانه
داشت و ازاو ) سرگردی(شمسی درجه ياوری ١٢٩٤الملوك درسال  ازدواج با تاج

و ) ش١٢٩٨(، دمحمرضا و اشرف )ش١٢٩٦(دارای چهارفرزند به نامهای شمس
محسين صاحب الملوك پس از فوت رضاشاه با غال تاج. شد) ش١٣٠١(عليرضا 

  .ديوانی ازدواج كرد
های  الملوك بودوعضو يكی از شاخه صاحب ديوانی درواقع هم سن وسال پسرتاج

غالمحسين خان . آمد الملك شيرازی دراستان فارس به شمارمی خانواده متنفذ قوام
صاحب ديوانی پس ازاين وصلت مدارج ترقی را طی نمودو خيلی زود به نمايندگی 

 ...و» ذبيح هللا ملك پور « انتخاب گرديد و سپس  زن  مجلس شورای ملی
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درآکاپولکوی مکزيک براثرکهولت درگذشت ١٣۶٠اسفند  ١٠الملوک درروز تاج
 .و به خاک سپرده شد

در پايان کتاب خاطرات، تاج الملوک، توضيح زير را مصاحبه گنندگان در باره  
شايد برای  هواداران »  دها دفن ش خانمان بی در کنار «علت دفن تاج الملوک که 

ساده دلی که به اين خاندان دخيل بسته اند يک درس عبرت و هشداری بشود که از  
زورمداران و سرسپردگان ايرانی به بيگانه  که پهلوی چی  واز  جنس آنها می 

  . باشند،  فاصله بگيرند
  

  :يک توضيح ازمصاحبه کنندگان◄
خانم تاج  - همسراول رضا شاه - پهلویآخرين جلسه ديدار و گفتگوی ما با ملکه 

درحالی که قراربودمجددا در پايان . درنيويورک بود ١٩٧٩مارس  ٢٠الملوک در
همان ماه با ايشان مالقات کرده و گفتگوهای خود را پی بگيريم، مطلع شديم که ايشان 

 .دربيمارستان مرکزی نيويورک دارفانی را وداع گفته است
گفتگوی ما ناتمام وبسياری ازسئواالتمان بی )مادر ملکه(بادرگذشت ملکه پهلوی

 .جواب ماند
پس ازدرگذشت ملکه پهلوی درنظرداشتيم به جهت رعايت احترام خانواده سلطنتی 
سابق ايران و بويژه شاهدخت اشرف، اين نوارها را دراختيارايشان گذاشته و برای 

تاسف باری ما را از اين اما رويداد . انتشار آنها به صورت کتاب کسب اجازه نمائيم
تصميم منصرف و وادارکرد تا متن نوارها را بروی کاغذ پياده کرده و بمنظورادای 

 .دين به يک زن رنج کشيده، منتشر و به آگاهی ايرانيان درهمه نقاط جهان برسانيم
همسررضا شاه،  - ماجرا از اين قرار بود که پس از درگذشت ملکه مقتدرپهلوی

زنی که مقتدرترين نخست وزيران ايران همچون قوام السلطنه به  - مادردمحمرضاشاه
زدند وبسياری ازسياستمداران و رجال طراز اول وامرای ارتش  دستان او بوسه می

رفتند جنازه او که در بيمارستان مرکزی نيويورک  آمدند ومی کشور با اشاره او می
الی سر او نبود، تک و تنها و درنهايت غريبی مرده و در روز مرگ هيچکس با

 .ها روی زمين ماند و کسی برای دفن او اقدامی نکرد هفته
پس ازمرگ وی هيچيک ازبازماندگانش حاضر به پرداخت مخارج بيمارستان و 
مخارج کفن ودفن او نشدند وجنازه ملکه قدرتمند ايران برای نزديک به دو ماه در 
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 !سردخانه بيمارستان بالتکليف باقی ماند
که برای مدت چندماه جهت )های ملکه تاج الملوک  نندگان نوارمصاحبهتهيه ک(ما 

ضبط نوارهای مصاحبه در اطراف او بوديم، از اين برخورد غير انسانی با ملکه 
بويژه آنکه متوجه شديم حتی رضا پهلوی نوه ارشد . تاج الملوک شگفت زده شديم

باشد از  ی پدرش میبانو تاج الملوک که وارث ثروت عظيم چندين ميليارد دالر
. پرداخت چند هزاردالرجهت انجام مراسم خاکسپاری مادر بزرگش امتناع کرد

هريک ازبازماندگان خانواده پهلوی پرداخت مخارج بيمارستان وکفن و دفن را به 
ديگری حواله کرد، تا سرانجام فرح پهلوی مبلغ پنج هزار دالر از پاريس برای 

خواست تا اين پنج هزار دالر را صرف مراسم دفن  غالمرضا پهلوی فرستاد و از او
اما متاسفانه غالمرضا پهلوی که آلوده به مواد مخدر است و از . تاج الملوک کند

باشد پول اهدائی فرح را به جيب زد  نظر خست و پول پرستی شهره خاص و عام می
 !و صرف اعتياد خود نمود

رضا شاه پهلوی با کمک سرانجام جنازه همسرقدرتمند رضا شاه ومادردمحم
خانمان وجنازه های  شهرداری نيويورک ودرضمن خاکسپاری افرادمعتاد،ولگرد،بی

گردند بدون  فاقدهويتی که هرروز وشب درگوشه و کنار بندر نيويورک کشف می
نام و نشان مخصوص اين افراد به خاک  بی هيچگونه مراسمی درگوردسته جمعی و 

 .سپرده شد
از اين امر دچار شگفتی و در عين حال )  ان با ملکه پهلویمصاحبه کنندگ( ما 

تاسف عميق شديم و تصميم گرفتيم برای ادای دين به پيرزنی که درنهايت صداقت 
بارها ما را به حضور پذيرفت ودرعين بيماری و کهولت سن و ضعف مفرط قوای 

هرگونه های او را بدون  های صبورانه ای به سئواالتمان داد صحبت جسمی پاسخ
  .دخل و تصرف و کوچکترين ويراستاری و اصالح به چاپ برسانيم

دانيم تا از آقايان صاحب ديوان، صاحب اختيار و خانم  در پايان وظيفه خود می
فيروزه رستمی  نديمه مخصوص ملکه پهلوی که امکان و اسباب انجام اين 

 .ها را فراهم آوردند سپاسگزاری نمائيم مصاحبه
 لندن
 ١٩٨٠ اگوست ١٨

  محمود علی باتمانقليج - تورج انصاری - مليحه خسروداد
 )  ٤٨٣-  ٤٨٥ص  ( نگاه کنيد به خاطرات تاج الملوک پهلوی
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  :نويسد مادر فرح پهلوی نيز در خاطرات خود همين نکته را اينگونه می٭
موقعی که ملکه مادر در بيمارستان نيويورک بستری بود بر سر جواهرات او بين 

ز يک سو و غالمرضا از سوی ديگر درگيری و دعوا پيش آمد و شمس و اشرف ا
. ميليون دالر جواهرات ملکه مادر را ربوده است ١٥معلوم شد شمس به اندازه 

اشرف در اين ميان راه حلی را پيشنهاد کرد و قرارشد جواهرات را به شهرام بدهند 
  .کندتا او بفروشد و پول را بين فرزندان ملکه مادربه نسبت تقسيم 

هم كه با سرطان دست وپنجه نرم می كرددر نيويورك )تاج الملوك(ملكه مادر...
دارفانی را وداع گفت و هيچيك از اين خواهر و برادرها حاضر نشدند جنازه آن 

با آنكه دلخوشی از تاج الملوك ) فرح(نتيجتًا دخترم ! بدبخت را از روی زمين بردارند
ای غالمرضا پهلوی حواله كرد تا خرج كفن و هزار دالر بر ١٢نداشت ) مادرشاه(

هزاردالر را به جيب زده و با مراجعه  ١٢بعدًا شنيديم غالمرضا . دفن ملكه مادر كند
( به شهرداری نيويورك و ثبت نام در ليست فقرا و استفاده از قانون شهرداری جنازه 

  ! ن كرده استرا بدون تشريفات و در گورهای دسته جمعی دف) تاج الملوک مادر شاه
الهه  –فيروز  رئيس: مترجم)خاطرات بانو فريده ديبا ـ مادر فرح پهلوی(دخترم فرح 

 ٤٩٨ - ٤٩٩ - صص  -  ١٣٧٩ –نشربه آفرين  –احمد –پيرانی: ويراستار - 
همسر اول رضا شاه پهلوی و مادر ) آيرملو(خاطرات تاج الملوک پهلوی  - ١٤

... انصاری  تورج..يحه خسروداددکترمل:مصاحبه کنندگان»دمحمرضا شاه پهلوی
  ٢٥ -  ٣٤صص - ١٣٨٠چاپ دوم–نشر به آفرين - محمود علی باتمانقليچ مهندس 

   ٢٩همانجا، ص     -  ١٥
  ٣٣پيشين ،   ص     -  ١٦
الشعرا، تاريخ مختصر احزاب سياسی؛ انقراض قاجاريه، چاپ  بهار، ملك - ١٧

   ٦٩ – ٧٢صص  –١٣٢٣.رنگين، تهران، 
   ٧٤ – ٧٧ پيشين  صص    -  ١٨
» خاطرات سليمان بهبودی،شمس پهلوی،علی ايزدی« -  ٣٣١٦پيشين ، ص  - ١٩

   ١١ص   - ١٣٧٢ –طرح نو : نشر  - به اهتمام  غالمحسين ميرزاصالح  
براساس اسناد وزارت خارجه  - »رضاشاه و بريتانيا « دکتردمحم قلی مجد  -  ٢٠

بهار   - پژوهشهای سياسیمؤسسه مطالعات و  - ترجمه مصطفی اميری  –آمريکا 
  ۵٠تا  ۴۵صص   -  ١٣٨٩
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  فصل دوم

  
  ١٢٩٩سرادموند آيرونسايد طراح کودتای خاطرات ژنرال 

  
فقط ديکتاتوری نظامی « : ١٢٩٩ژنرال سرادموند آيرونسايد طراح کودتای 

  »مشکالت مارا درايران حل خواهد کرد
خاطرات آيرونسايد بيانگر خالء رهبری رجال و نيروهای ملی درتشکيل جبهه ای  

ه تضمين کننده آزادی و برای عبورازبحران ايران و سازماندهی درخورآن  بود ک
ازاين خالء . استقالل، امنيت داخلی و دفاع از استقالل و تماميت ارضی ايران باشد

رهبری  ناشی ازناتوانی جانبداران استقالل وآزادی ايران، قدرت مسلط انگليس 
امپراطوری دراستراتژی عمومی خود، به ايران اهميت تعيين کننده . استفاده کرد

آلترناتيو دلخواه خود را توسط عوامل ١٢٩٩کودتای سياه  سوم اسفند لذا، با . ميداد
خود در ايران، که هيچ گونه پايۀ مردمی نداشتند،  برضد اساس مشروطيت، برمردم 

خاطرات آيرونسايد، خاطرات کرميت روزولت مأمورسيا )  ١.(ايران تحميل کرد
کودتا به ايران روزولت برای اجرای طرح : را تداعی می کند)  CIA (آمريکا

شکست خورد ودستور . کودتا برضد حکومت ملی دکترمصدق را رهبری کرد.آمد
کودتای انگليسی و آمريکايی را به ١٣٣٢مرداد ٢٨يافت بازگردد اما دوآيةهللا در

درآن کودتا، عوامل آن دو قدرت، شاه وخانواده های حاکم و بخشی . نتيجه رساندند
وحانيونی نظيرابوالقاسم کاشانی و سيد دمحم بهبهانی ازسران ارتش واراذل واوباش و ر

  .نقش حزب توده را نيز نبايد از ياد برد. شرکت کردند
پايمال کردن :١٣٣٢و ١٢٩٩نقش پهلوی اول ودوم وکارگزارانشان دردو کودتا      

 و" مدرنيته" و "تجدد" ديکتاتوری وابسته بنام قانون اساسی مشروطيت، استقرار
، اما در چارچوب توقعات قدرت مسلط خارجی، "اعی واقتصادیاصالحات اجتم"

يک قطبی کردن اقتصادکشور،فرمايشی  ، )٢"(تمدن وترقی بولواری"يعنی همان
سياسی ،  کردن انتخابات وتشکيل مجلس مقننه فرمايشی، سرکوب احزاب وگروههای

سانسوروتوقيف مطبوعات،زندانی کردن آزاديخواهان و قتل مخالفان وچپاول وغارت 
 ، متأسفانه آنچه که بخشی ازروحانيون. کارنامه خودکامگی آنهابود...ثروت ملی و
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قشرهای سودجوی جامعه به آن  پايبند نبودند، همان  روشنفکران، فعالين سياسی و
برخی برسردست . نيزهست وهنوز ، بودعقيده  به  حقوق ملی و آزادی و استقالل

يکديگر مسابقه می دهند و نوکر مأبی خود را توجيه می  نشاندگی وسرسپردگی با
مزدوری کردن ورشوه دادن برای تقرب جستن نزد دولت  ازپول گرفتن و. کنند

اين عناصرو گروهها  جانبدار خط ومشی سيد ضياء بوده اند و . بيگانه،عارندارند
و ازآن زمان تاکنون درتاريخ سياسی واجتماعی، همچنان  ١٢٩٩تایودرکود هستند

  .   درخدمت سلطه گر انگليسی و امريکائی هستند
قبل ازاينکه به اختصارخاطرات ژنرال سرادموند آيرونسايد معماروطراح 

دراختيارخوانندگان ارجمندقراربدهم،نوشتۀ دمحمترکمان پژوهشگر تاريخ ١٢٩٩کودتای
ازطرف مؤسسه پژوهش » خاطرات سری آيرونسايد«مۀ کتابمعاصرايران درمقد

  .مطالعات فرهنگی انتشار يافته است  دراينجا می آورم
پژوهشگران ومحققين مسائل تاريخی وسياسی مقطع « : دمحم ترکمان می نويسد  

تاريخ معاصردرصورت دقت وتأمل وهوشياری درنوشته های سياست پيشه گان 
خارجه آن کشورکه دردسترس عموم قرارداده شده است انگليسی واسناد وزارت امور

دربارۀ حوادث ورخدادهای ايران، ومقابله ومطابقه دقيق آن نوشته ها واسناد با  - 
مستند و متقن آن حوادث و روی دادها بخوبی » غير رسمی «روايت ايرانی و

 درخواهند يافت که منابع مذکوردرفوق گزارشگرصادق وراستين رخدادها نيستند،
و » نا محرم«برای مصارف بيرونی و افراد » ديپلماتيک« بلکه راوی روايتی هستند

  .بهمين دليل غيرقابل اعتماد و گمراه کننده
ازمصاديق بارزاين نوع آثارمی توان ازبسياری اسناد منتشره ازسوی وزارت خارجه 

انتزاع  منجربه انگليس وانبوهی ازنوشته های دولتمردان انگليسی درباره رويدادهای
،  هرات ازايران درقرن سيزدهم هجری،حوادث ورويدادهای مشروطه

 ١٣٢٠ش، اشغال ايران در شهريور١٢٩٩کودتای سياه سوم اسفند ،١٩٠٧قرارداد
راقم اين سطورنادرستی وعدم صحت روايت انگليسی درموارد فوق . يادکرد...و

درنوشته ها وگفتارهائی وهمچنين روايتهای تحت تأثيرمنابع انگليسی را درحد وسع 
نوشته  »شاهراه فراماندهی« در تبيين نظرمذکوردر فوق،کتاب) ١.( چند نمايانده است

آيرونسايد ودست نوشته های  ژانرال سرآدموند آيرونسايد با ويراستاری فرزندش لرد
تازه ياب ژنرال درگنجينه اسناد مؤسسه پژوهش ومطالعات فرهنگی اقوی دليل 
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می تواند پژوهشگران ومحققين تاريخ معاصرايران و رويدادهای وبرهانی است که 
سياسی منطقه و جهان را به تأمل و فراست وادارد تا فريب گزارشهای رسمی را 
نخورده و با مراجعه به حداکثرمدارک مربوط و نقد منابع و شناختن سره از ناسره 

ع بندی نادرست تعبيه دردام مقدمات و داده های غلط  که برای رسيدن به تحليل و جم
  .و فراهم آمده اند

درسطورآتی، اين نکته را بيشتر بسط داده واميد آن داريم که طرح اين مبحث حاصلی 
  .ميمون و مبارک در تحقيقات تاريخی ميهن داشته باشد

توسط  ١٩٧٢نوشته سر ادموند آيرونسايد درسال ) ٢( » شاهراه فرماندهی « کتاب 
اين کتاب مشتمل برروايتی  پيرايش  و . لندن منتشر شدفرزندش لردآيرونسايد در

دراروپای  ١٩٢٢تا  ١٩٢٠آرايش  شده ازخاطرات ژنرال آيرونسايد درسالهای 
  .شرقی، ترکيه، بين النهرين، ايران و قاهره برای انتشارعمومی است

پيراشگروآرايشگراين کتاب ، لرد ايرونسايد درپيشگفتارخود درباره چگونگی  تهيه و 
  :تدوين اين اثر می نويسد

ً دراوت «   ١٩٥٩نگارش داستان وشرح ماجرای اين مأموريت های موقت تقريبا
. به پايان رسيد) ژنرال سرادموند آيرونسايد( يعنی يک ماه  پيش ازدرگذشت او

خوشبختانه من توانستم يادداشت های دستنوشته او را بررسی ومرتب  کنم، تصميم 
ی دست بدهد شرح ماجرا را تکميل وبنا به پيشنهاد اوآماده گرفتم به مجردی که فرصت

اصالح وتعديل  متن اصلی دستنوشته ها به خودی خود کامل بود و. چاپ وانتشارنمايم
هرجا که تغييرتعديلی را مطلوب می يافتم يا اضافاتی . چندانی ضرورت پيدا نمی کرد

ازاظهارات ) ٣( » ...می دادم را الزم می ديدم با مراجعه به يادداشت های پدرم انجام
نگارش داستان و شرح « فوق چنين نتيجه گرفته می شود که ژنرال  آيرونسايد 

را در حدود سی و اندی سال بعد ازوقوع  به » ماجرای  اين مأموريت های موقت
به مجردی که « سال  ١٣رشته تحريردرآورده است و فرزند او نيزپس از گذشت 

با « متن » اصالح و تغييروتعديل « و » تکميل« به دست داده است » فرصتی 
لرد آيرونسايد توضيح بيشتری در . دست يازيده است» مراجعه به يادداشت های پدر

نمی دهد، اما ازنوشته های  سياست پيشه انگليسی سر دنيس » يادداشتهای  پدر« باره 
لندن که به در١٩٧٧سال رمنتشره د) ٤( »انگليسيان درايران « رايت تحت عنوان

آثارمنتشرنشده فيلدمارشال لردآيرونسايد چنانکه به خاطرات منتشره نشده 
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اردشيرريپورتر،سرجاسوس انگليسی درايران دسترسی داشته است، چنين مستفاد می 
آيرونسايد باشد، چون دراين صورت » شود که مشاراليه وقايع و حوادث روزانه
  .ه شودلزومی  نداشت که عنوان ديگری برآن  نهاد

سردنيس رايت درکتاب مذکوردرفوق درارجاعات محدود اما مهم خود به زنرال 
که پنج سال قبل ازانتشارکتاب اومنتشرشده »شاهراه فرماندهی«آيرونسايد نه ازکتاب

يادداشتهای روزانه فيلد مارشال لرد « يا » دفتريادداشت روزانه«بوده است بلکه از
  .بهره می جويد» يرونسايديادداشتهای شخصی آ« و» آيرونسايد

با انتشار کتاب رايت ديگرنه براساس حدس و گمان، بلکه بگونه ای متقن ومستند  
روشن می گردد که خواننده با چندين روايت از ژنرال آيرونسايد دربارۀ حوادث  و 
 رويدادهای کشورهای حوزه مأموريت اوسياست دولت انگلستان درآن مقطع در

  .است نه با روايتی  واحدکشورهای مزبوررو برو
اتخاذچنين مواضعی درگزارشگری، ازشخصی که به رازنگهداری خود آنچنان که  

اين مقال آمد تصريح دارد وسياست خارجی کشوری که ازديپلماسی  صدر در
  .آشکارش به ديپلماسی پنهان آن نمی تواند راه يافت، چندان دورازذهن نيست

نيس رايت درلندن، آقای دکترجواد شيخ حدود يک سال پس ازانتشارکتاب سرد
مقالۀ جانبدارانۀ خود ازرضا خان درمجله يغما تحت عنوان  ٢٥االسالمی درقسمت 

ژنرال آيرونسايد  به نقل مطالبی از) ٥(»سيمای احمدشاه قاجاربعد ازگذشت نيم قرن
خاطرات و « مشاراليه درسه مورد مأخذ خود را. درباره رضاخان می پر دازد

و دريک مورد مرجع خود را ) متن انگليسی (های خصوصی ژنرال آيرونسايديادداشت
 ٢روزهای ( يادداشتهای روزانه ژنرال ايرونسايد توسط  آقای شيخ االسالمی « 

با همين موارد )  ١٩٢١فوريه   ١٢ژانويه و  ٢١،  ١٩٢١ژانويه  ١٤، ١٩٢٠نوامبر
گرفته از کتاب سفير در کتاب سردنيس رايت مشخص می شود که مطالب مذکوربر 

اسبق انگليس درايران است، نه از اصل خاطرات و يادداشتهای  روزانه و شخصی  
  .ژنرال

مرجع مطالب نقل  شده  توسط سردنيس رايت درباره مطالب مذکوردر فوق  تا اندکی  
خاطرات فيلد مارشال  لرد آيرونسايد « قبل  که نسخه دست نوشته نا قصی با عنوان

درگنجينه آرشيو اسناد مؤسسه »   GCB- CMB- DSOه نشانهایفقيد، دارند
اين . ناشناخته بود مجهول و» نامحرمان« پژوهش ومطالعات فرهنگی بدست آمدبرای
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دست نوشته اگرچه ناقص است، اما برای پژوهشگران تاريخ معاصر ايران که 
آيرونسايد تاکنون تنها ازطريق نوشته سردنيس رايت امکان اطالع ازنوشته های 

دست يابی به اين .ش را داشتند، افقهای  جديدمی گشايد ١٢٩٩درباره کودتاسوم اسفند
ايران را در باره مقدمات و دست  سندآگاهی پژوهشگران ومحققين تاريخ معاصر
ش تعميق می بخشد وافزون  ١٢٩٩اندرکاران وماهيت  کودتای سياه  سوم اسفند 

زارشهايی را که دولتهای وسياست پيشگان براين ميزان ارزش اسنادومدارک و گ
دراختيارگذاشته ويا منتشرمی کنند، به ما می » برای استفاده عمومی« انگليسی

  :برروی نسخه مورد  اشاره پس ازعنوان ، چنين آمده است. نماياند
 [ ١٤٩ –١٥١ ]،  [افسران روسی ]صص  [١٧٠ –١٣٦ ]:سال  [١٩٢٠ازبرای «

رضاخان ،  ]ص [ ٤٠» فرمانده « رضاخان،  ]صص [٢٤ – ٢٥ ]تهران ، ]صص
 [١-  ٥  ]،  [»انتصاب « رضا خان ،  ]صص  [ ٦١ – ٦٤]، [»گفتگوی طوالنی « 
    ].  [» ...ايران» رضا خان، ]ص  [١٣٨ ]:سال  [١٩٢٥ ]،  [عبورازساوه ]:صص 

  ].  [چاپ يا ارائه آن بدون اجازه ممنوع است ].  [لرد آيرونسايد : حق  چاپ* 
سياهه مذکوردر فوق چنين مستفاد می شود که تنها صفحاتی ازيادداشتهای روزانه از 

توسط  فرزند  ١٩٢٥و يک صفحه ازسال  ١٩٢١و ١٩٢٠آيرونسايد از دو سال 
خاطرات « ژنرال ، لرد ايرونسايد برای وصل به اغراض خاصی فراهم و با عنوان 

 علم وزيردربار ايران قرارگرفته دراختياراسدهللا» ...فيلد مارشال لرد آيرونسايد فقيد
اين عمل باهرنيت ومقصودی که انجام گرفته باشد ، در صورت هوشياری ) ٦( .است

و آگاهی، ازجهات مختلف می تواند برای پژوهشگران تاريخ معاصر ايران وحيات 
منتشره از سوی » خاطرات« سياسی کشوروپژوهشگران جهان دربرخوردبا 

شده توسط  داده  قرار انگليسی و اسناد منتشره ودراختيار...دولتمردان و نظاميان و
  .وزارت خارجه آن کشور، مغتنم و راهگشا باشد

 ٤) ٧(که بگذريم مقايسه وتطبيق گزارش» شاهراه فرماندهی« از روايت رسمی 
ژانويه  ١٤،  ١٩٢٠نوامبر  ٢جلسه ازمالقاتهای آيرونسايد ورضاخان درروزهای 

فوريه همان سال دردست نوشته های ژنرال ومتن ١٢و ١٩٢١ژانويه  ١٩٢١،٣١
منتشره ازسوی سردنيس رايت نشانگرروشنگری های افزونتر واطالعات عميق تر 

برای وضوح بيشتر، اين مالقاتهای . دست نوشته تهيه شده توسط لردآيرونسايد ميباشد
  .ريمچهار گانه را به نقل از مآخذ مذکوردر دوستون مقابل  يکديگر درذيل می آو
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  : آيرونسايددست نوشته ژنرال ادموند   
  
  ١٩٢٠نوامبر  ٢

ديکسون را از تهران برداشته، با خود به روستای  آقا بابا  که تمامی قزاقهای « 
مراسم و تشريفات نظامی کامل که جنبۀ نمايشی . ايرانی درآنجا گرد آمده اند، بروم

در مجموع در حدود ) قزاقها( ديکسون کمی روحيه گرفت. داشت و به عمل آوردم
اکثر آنان پابرهنه . ی به اين مفلوکی نديده بودممدتها بود که موجودات. نفر بودند ١٠٠٠

تنها گروهی که در ميان ايشان .  بودند و پارچه ای مندرس به دورخود پيچيده  بودند
فوج کوهستانی همگی افراد آن . بود)  ٨( » آترياد تبريز« ظاهری مناسب داست

نگامی که از آنان به شيوۀ ايرانی آموزش ديده اند و ه. اسلحه کمری ودشنه داشتند
اين حالت اگربا آن آشنا نباشی . مقابل ايشان عبورمی کنی با چشم دنبالت می کنند

به . پس ازرژه نظامی  با تمامی افسران به گفتگو پرداختم. بسيارزننده به نظرمی رسد
يکی دو نفراز آنان . آنها گفتم که افسران انگليسی  جانشين افسران ايرانی نخواهند شد

آنها فقط  يک بار ازسرهنگ اسمايس حقوق . د حقوقشان را پرداخت کنمازمن خواستن
گرفته اند وحاال می دانند که روسها درپرداخت حقوق  آنها تا چه اندازه خست داشته 

  . اند
رضاخان فرمانده آترياد . من تمامی خصوصيات مردم ايران را مطالعه کرده ام

خان را فرمانده واقعی صحنه قلمداد اسمايس رضا. تبريزبی ترديد يکی ازبهترينهاست
  . که از تهران نصب  شده است، کارميکند) ٩(اوزيردست يک مافوق سياسی .می کند

. برای دست يافتن به بودجه شديداً تالش می کند) ١٠( اسمايس می گويد اين مردک  
چونکه درآن صورت به . ولی بنا به دستور من اوحق دست زدن به بودجه را ندارد

اسمايس به من گفت که کم کم عالقه . »رانسويها برای خود کيسه خواهد دوختقول ف
  ) ١١. (اش را ازدست می دهد

  
  ١٩٢١ژنويه  ژانويه   ١٤
اسمايس به وضع آنها . سری به قزاقهای ايرانی  زدم و وضع آنها را بررسی کردم« 

ً پرداخت می شود پوشاک وسر. سروسامان زيادی داده است اه پن مواجب مرتبا
اسمايس می گويد که تعداد اندگی ازافسران ايرانی . دراختيارافرادقرارگرفته است
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صداقت داشتن يعنی محروم کردن  خود .ازآنچه ما صداقت ميناميم بويی برده اند
طبيعی است که وقتی که مواجب پرداخت نمی شود تا حدودی حق . ازمال ومنال

ود حقير و بی مصرف است اما روح فرمانده قزاقهای موج.  باافسران ايرانی است
 .وجان اين نمايش سرهنگ رضا خان است، مردی که من از سابق به اوعالقه داشتم

همايون  اسمايس می گويد که اومردخوبی است ومن ازاسمايس خواستم تا به سردار
  . خود را مستحکم کند مرخصی بدهد تا رضاخان موقعيت

چونکه اجازه دست زدن به پول نداشته واز سردارهمايون ازرفتن خودخوشحال است 
  .اين بابت ناراحت  است

درباره چگونگی اوضاع ، پس ازخروج خودمان ، گفت وگوهای مفصلی با اسمايس  
  هيچکس  مسئوليتی درقبال قزاقها برعهده نخواهد گرفت و من نمی توانم هيچ . داشتم

ازرفتن من حرکت کنند شايد  اگربه قزاقها اجازه دهم که قبل... دستوری را قبول کنم
درآن صورت بتوانم اوضاع را کنترل کنم  گرچه  نمی توانم با قشون به تهران بروم 

اگربه آنان اجازه دهم که همزمان با ناپديد شدن من ازقزوين بروند، ممکن است ... 
ا عليه من اقدام کنند که اين رويداد برای من جالب خواهد بود چونکه ناگزيربه مقابله ب

اين . اما کشتن هريک ازآنان ازسوی من  اقدامی نادرست خواهد بود. آنها خواهم شد
شخصاً . امکان نيزوجود دارد که آنان به  تهران يورش برند و دست  به انقالب  بزنند

براين عقيده ام  که بايد به قزاقها  اجازه داد تا قبل ازناپديد شدن من از قزوين حرکت  
. گفتم که به عقيده من قزاقها نمی توانند کار چندانی صورت دهندبه اسمايس  .  کنند

درواقع فقط ديکتاتوری نظامی مشکالت ما را حل خواهد کرد و به ما فرصت خواهد 
  )  ١٢٢(» .داد  تا بدون هيچ گونه دردسری کشور را ترک کنيم

  
   ١٩٢١ژانويه    ٣١
رضا موجودی سخت . گفت و گوهای مفصلی با اسمايس ورضاخان انجام دادم« 

ً بزرگی دارد می توان گفت که قيافۀ او شبيه . کوش به نظر می رسد وبينی تقريبا
موی سرش  رو به . يهوديان است ولی بينی ايرانی ها به گردی بنی يهودی ها نيست

باشد واز بی کاری ناراحت  اومی خواهد دستش به کاری بند. سفيدی گذاشته است
اوفقط به زبان فارسی صحبت می کند وفارسی صحبت کردن من حتماً موجب . است

حتی اگراين گفته صحت هم . می گوينددرتبريزمهتربوده است. شگفتی او شده است
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اوبه طور قطع پر جذبه ترين فردايرانی . حکايت می کند لياقت او از باز داشته باشد
  ) ١٣( » .يده اماست که تاکنون  د

  
   ١٩٢١فوريه   ١٢

بارضاخان گفت وگويی داشتم واورابه فرماندهی مطلق قزاقهای ايرانی . فوريه ١٣«
به اوگفتم که به تدريج ازتحت کنترل من .اوقويترين فردی است تاکنون ديده ام. گماردم

خارج می شود وبايد همراه سرهنگ اسمايس مقدمات رويا رويی باشورشيان رشت 
اسمايس گفت وشنودی طوالنی  درحضور. س ازخروج ستون ازمنجيل، فراهم کندراپ

دراين  فکربودم که آيا  ضروری است قرارومدارهای کتبی بگذاريم . با رضا داشتم
يا نه، وسرانجام به اين نتيجه رسيدم که نوشتن مطلب مفيد واقع نخواهد شد 

ونکه امکان خواهد داشت به اگررضاخان بخواهد بازی درآورد به سادگی می تواند چ
راحتی بگويد قولهايی را که داده است به اجباربروی تحميل شده اند واوملزم به انجام 

  .آنها نيست
  :قبل ازاينکه ازهم جدا شويم دو نکته را برايش روشن ساختم

چونکه اين کاربه  نابودی . نبايد به هيچ وجه ازپشت سربه قوای من حمله کند -   ١
  . شد و جزحزب انقالبی به سود هيچکس نخواهد بود اومنجرخواهد

رضاخان صراحتاً قول داد ومن با او دست . شاه به هيچ وجه نبايد سرنگون شود -  ٢ 
به هيچ وجه نگران رفتن . به اسمايس گفته ام به تدريج کنترل را کاهش دهد. دادم

  ) ١٤( » .اونيستم
  

  : نسايدروايت سر دنيس رايت به نقل از دست نوشته آيرو
  

  ١٩٢٠نوامبر  ٢
رفت و اعالم داشت که به ) آقابابا( به اردوگاه قزاق   ١٩٢٠آيرونسايد در دوم نوامبر 

هيچوجه قصد ندارد به جای  افسران معزول روسی، افسران انگليسی  را به کار 
وی دربارۀ افسران ايرانی آنان پرس و جو و تحقيق به عمل آورد و  آن شب  . گمارد

  :يادداشت خود چنين نوشتدر دفتر 
اسمايس . رضاخان فرمانده آترياد تبريزبی شک يکی ازبهترين افسران اينهاست« 
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توصيه می کند که رضاخان عمالً رئيس اين دسته  باشد و تحت رياست فرمانده 
  )  ١٦( »  .که ازتهران تعيين شده بود عمل کند ) ١٥( سياسی 

رضاخان را ديده و بسيار  سخت تحت ١٩١٧درسال  A. Reporterاردشيرريپورتر* 
درخاطرات منتشرشده خود نوشته است که وی . تأثيرميهن پرستی اوقرارگرفته بود

  .وی برای نخستين بار رضاخان را به آيرونسايد معرفی  کرده است
   ١٩٢١ژانويه   ١٤
رفت در دفتر   در تاربخ چهاردهم  ژانويه که  آيرونسايد ديگر بار  به ديدار  قزاقان« 

  :يادداشت  خود چنين نوشت
اسمايس سروسامانی به . به ديدار قزاقان ايرانی رفته آنان را از نظرگذراندم« 

مواجب  اينها  مرتباً پرداخت شده است و اکنون اين افراد لباس  . وضعشان داده است
روح  فرمانده کنونی قزاقان موجود حقير و بی بو وخاصيتی است و...و مسکن دارند

و روان واقعی اين گروه سرهنگ رضاخان است، يعنی همان  مردی که قبالً بسياربه 
اسمايس می گويد مردی  نيکوست و من  به اسمايس گفته ام . اوعالقه مند شده بودم

    )١٧( » .که به همايون مرخصی بدهد تا به سرکشی به امالک  خود برود
  :دردفتريادداشت خودچنين نوشت١٩٢١آيرونسايد درتاريخ چهاردهم ژانويه « 
نکه از اينجا بروم بايد  بتوانم اين افراد را به حال آشخصاً عقيده دارم که  پيش از « 

درواقع، يک ديکتاتوری نظامی گرفتاری های ما را بر طرف خواهد .... خود رها کنم
   )١٨(».و مارا قادرخواهد ساخت که بی هيچ دردسری اين  کشورراترک گوئيم. کرد

  
   ١٩٢١ژانويه   ٣١

آيرونسايد  بار ديگردرتاريخ  سی و يکم  ژانويه همراه اسمايث با رضا خان مالقات 
کرد،ولی چيزی دربارۀ صحبت خود و اسمايث با رضاخان يادداشت نکرد، و فقط  

  :نوشت
رضا خان مايل  است کاری  انجام دهد و ازاينکه مشغول هيچ کار نيست آزرده « 

    )١٩( » .خاطراست
  

   ١٩٢١فوريه    ١٢
مالقات بعدی که در واقع مالقات نهايی بود در تاريخ دوازدهم فوريه صورت  « 
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  :پذيرفت و آيرونسايد  در آن باره دردفتريادداشت خود چنين  نوشت
من با رضاخان مصاحبه کرده ام  و سرکردگی قزاقان ايرانی را به طور قطعی به « 

به  او  گفته ام  که . مردی است که تاکنون ديده ام  ...او مردی  واقعی . او سپرده ام
قصد دارم به تدريج اورا ازقيد تسلط خودرها سازم و بايد با سرهنگ اسمايث ترتيبی 

در حضور اسمايث . بدهد که پس ازرفتن ستون منجيل؛ باشورشيان رشت مقابله نمايد
زم است تضمين کتبی دراين فکر بودم که  آيا ال.  صحبتی طوالنی با رضا انجام دادم

بگيرم يا نه ، ولی سرانجام به اين نتيجه رسيدم  که تضمين کتبی فايده ای نخواهد 
ً خواهد  داشت زيرا اگررضا بخواهد زير قول خود بزند چنين خواهدکرد و صرفا
گفت قولهايی که داده است  تحت فشارازاو گرفته شده است و او ملزم به رعايت آنها 

موافقت کردم رضا را به حال خود رها سازم دو نکته را برايش هنگامی که . نيست
  :روشن  ساختم

اگر . هنگامی که ازهم جدا می شويم نبايد بکوشد مرا از پشت سر هدف قرار دهد - ١
چنين کنداين کاربه نابوديش منجرخواهد  شد وسود هيچ کس  نخواهد بود، مگر  

 .حزب انقالبی 
رضا با چرب زبانی قول داد و من . برکنار گردد شاه تحت هيچ شرايطی نبايد  -  ٢

ريج به حال  خود رها  دبه اسمايث گفته ام که او بت.واو دست يکديگر را فشرديم
   )٢٠(  ».سازد

 

  روايت ايرانی  مستند واقعه
افزون برخاطرات واسناد منتشرشده ايرانی درباره مقدمات دست اندرکاران کودتای  

حاوی آگاهی ها واطالعات گرانبها وارزنده ای دراين ش که ١٢٩٩سفنداسياه سوم 
مؤسسه  ارزشمندی نيزدر گنجينه اسناد نشدۀ بسيار منتشر باره می باشند، اسناد

پژوهش ومطالعات فرهنگی وجود داردکه انتشارآن بسياری از واقعيتها را روشن 
 ها بسط وساخته وبسياری از دروغهائی را که درمنابع انگليسی ومنابع تحت تأثيرآن

بلشويسم درآستانه کودتا؛  ايران بوسيله خطر تهديد: شرح داده شده است همچون
 سردار« تعارض وتقابل افسران روسی نيروی قزاق ورئيس اسمی آن نيرو

منويات وسياست انگلستان؛ بی اطالعی وزارت خارجه انگليس  با»استاروسلسلکی
اقداماتی که منجربه کودتا   ونورمن وزيرمختارانگلس در تهران تا لحظات آخراز
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نکته ای که پس  ازمقدمات  ونظر )   ٢١. (را نقش برآب خواهد ساخت...گرديد و 
فوق مطرح می شود عبارت است ازاينکه با توجه  به آنچه مذکورگرديد آيا نيازی   

وجود داشته يا خير؟  دراين باره  بايد » شاهراه فرماندهی « به ترجمه وانتشارکتاب 
ين کتاب نوشته ای است همچون نوشته های مشابه  توسط  انگليسيها  از جمله گفت ا

خاطرات و يادداشتهای چارلزاليسون و ادوارد بالک هوس ايستوک در بارۀ  مسئلۀ 
هرات، خاطرات هاردينگ دربارۀ دوران مأ مأموريت خود درايران؛ نوشته های  

بارۀ مشروطه و قرار داد ادوارد براون وسرپرسی سايکس واسناد کتاب آبی در 
؛  نوشته های نورمن و لرد کرزن دربارۀ کودتای سياه سوم  اسفند؛ ريدر ١٩٠٧

درصورتيکه  همين نوشته ... و ١٣٢٠بوالرد در بارۀ اشغال ايران درسوم شهريور
های مغرضانه و ناصادقانه با دقت وتأمل وفراست ودر کنارساير اسناد ومنابع خوانده 

هوشياری مورد بررسی وتحليل قرارگيرد، دارای نکته های شود وبا آگاهی و
با توجه به همين نکته، ترجمۀ کامل . ارزشمند و مفيدی نيزبرای خواننده خواهد بود

جايگاه  خود را می يابد و افزون براين با توجه به » شاهراه  فرماندهی « کتاب
رسمی  سمی وغيرنشردرپی دستنوشته آيرونسايد، امکان شناخت ماهيت روايتهای ر

درذيل به برخی از نکته های قابل توجه  کتاب  . برای خوانندۀ ايرانی فراهم می گردد
  :درفصول مختلف اشاره می شود

ازمطالب مندرج دراين صفحه مشخص می شود که ژنرال آيرونسايد :  ١١ص 
روابط صميمانه ونزديکی با لرد کرزن وزيرامورخارجۀ انگليس داشته است 

او به مجارستان نيزبه پيشنهادوزارت  امورخارجه انگليس و توصيه های ومأموريت 
  .خاص لرد کرزن انجام گرفته  است

اشاره به ماشينهای فرسودۀ انگليسی ومرسدس های شيک ارزان قيمت :  ٣٣ص
که نشاندهندۀ  سياست  ...آلمانی وحقوق گمرکی سنگين برای اتومبيلهای خارجی و

  .مردم آن کشور است اقتصادی  انگليس  و روحيۀ
توسط  اشاره به صدورگذرنامه درمجارستان برای ژنرال آيروسنايد :٣٦ص 

يونيفورم . من ازاين گذرنامه استفاده نکردم: درياساالرهورتی و تأکيد براين نکته که
انگليسی  ماوپرچم  کشورمان معرف ما بودند ومردم با ديدن  آن به  ما خوشامد می 

  .»گفتند
« :ارات درياساالرهورتی به آيرونسايد به شرح ذيل قابل تأمل استاظه:  ٦٧ص  
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. مجارستان حاال از بقيه جهان جداشده بود زيرا از هيچ جا به دريا راه  نداشت
شورای متفقين نمی ... ودولتهای جانشين اما ضيعيفی دورو برش را گرفته بودند

  .»دتواست حلقه ای ازاين ضعيف تر به دور روسيه  بلشويک بکش
ازمأموريت بوداپست آنقدرپول ذخيره کرده بودم که اتومبيل کوچک « :  ١٠٠ص  

وقراضه ای بخرم، وبا آن به ديدن دوستان متعددی می رفتيم  که همسرم در غياب 
  »...من سه ماهۀ سفرم پيدا کرده بود

داده بود، با   ]به ژنرال آيرونسايد  [قولی  که رضا خان « :  ١٣٩ –١٤٠صص  
او ازروی احترام فرستادۀ خصوصی  ١٩٢٥تاهنگامی که در سال . وفاداری حفظ شد

عدم اقدام   [اعزام کرد و تقاضا کرد تا اززير باراين قول... اش را به دانشکده ستاددر
  ».خالص  شود]برای خلع احمد شاه

بود اما ) ن ژنرال هالدي( نيروهای شمال ايران هم زيرفرماندهی او « : ١٥٣ص  
سياست نظامی آن را وزارت جنگ ووزارت خارج ازطريق وزير مختار برتيانيا 

  .درتهران تعيين می گردد
توصيف آيرونسايد ازنيروهای انگليسی شمال ايران وبی توجهی مقامات :  ١٥٤ص  

اوضاع  بيشتربه « :به شرح زيرکه بسيارقابل توجه است» خطرسرخ«انگليسی به
دربغداد وايران کسی درمورد عمليات بلشويکها « و» باهت داشتيک مهمانی شاد ش

کسی فکرنکرده بودکه ممکن است روسهای سرخ به . درقفقازچيززيادی نمی دانست
فرماندهی کل قوا دربين النهرين ، فرماندهی نيروهای شمال . انزلی حمله کنند

ابرحملۀ احتمالی  ايران،ياوزيرمختاربريتانيا درتهران هيچ کدام درمورد واکنش دربر
  !».بلشويکها دستوری دريافت  نکرده بودند

به سئوال  ]ژنرال هالدين [عدم پاسخ فرمانده کل نيروهای انگليسی :  ١٥٥ص 
  !فرمانده  نيروهای  شمال  در بارۀ  چگونگی برخورد با بلشويک ها

بايستی با آقای نورمن وزيرمختاربريتانيا درتهران تماس بگيرم « :  ١٥٦ص 
من نيزبايستی بدون  دستور او . ستورات وزارت خارجه را ازطريق اوکسب کنمود

يعنی بطالن نظريه عدم  کنترل « ...درمنطقۀ رشت دست به عملياتی نمی زدم
  .نورمن: آيرونسايد  توسط  وزارت خارجه انگليس ونماينده اش در تهران

 اقها دستوربرای حصول اطمينان از کسب دقيق اطالعات، درمورد قز« :١٦٣ص 
  » .دادم واحدی در قزوين تمامی پيام های بيسيم ميان تهران و رشت را کنترل کند
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اجازه . مسئله مهم  برای من اين بود  که با قزاقها چه برخوردی داشته باشم« :  ١٦٧
اين تصميم بود که  . دهم به پايتخت بروند يا آنها را در منجيل  يا قزوين نگه دارم 

  »...انيا می بايست اتخاذ  کندوزير مختاربريت
وضعيت شنود ما درقزوين، نبض کنترل رويدادها دردست  من  ]يا  [« :١٦٨ص 
به شاه  گفته که قزاقها درقزوين بهترازتهران قادربه تجديد قوا  ]نورمن [« و» بود

 ]نورمن [. بعداز تجديد قوا نيازی به باز گشت شاه به منطقه رشت نيست. خواهند بود
به شاه خاطرنشان کرده بودکه خودحضور افسران روس سفيد درواحدهای ايران 
ازعوامل نا آرامی است وحکومت شوروی با اظهارگله وشکايت، اين امررا نشانه 
بارز توطئه ای  می دانست که در ايران عليه  آن دولت ترتيب داده می شود و 

  » وزيرمختاربريتانيا سردمداراين توطئه  است
قراربراين شده بود که  قزاقها  ]نورمن واحمد شاه  [ازيک گفتگوی طوالنی و بعد 

تجديد سازمان شوند و اين در صورتی  ]آيرونسايد [درقزوين وتحت  فرماندهی من 
 »      .است که عقب نشينی آنها از رشت  الزم  باشد

مثل درجنوب کرمانشاه آثارسنگرهای عثمانی و روسيه بردامنه تپه ها « : ١٦٩ص 
جای زخم باقی مانده  بود نشان می داد باراتوف برای پيوستن به ما در بين النهرين تا 

  .»کجا  پيش رفته بود
خوشبختانه افسران روسی ازتمامی دستورات فرمانده  نيروی انگليسی « :١٧٢ص 

طبق دستورآنها بايد آنقدردرآن محل . اطاعت کردند]منجيل  [مستقردرمنطقه پل 
اينجا نيزافسران روسی ازدستورفرماندهی . نه آخرين تنگه نيزبسته شودبمانندتا دها

به شاه را ]»سرداراستاروسلسکی[مأموران شنودما تلگراف او«و»پيروی نمودند
ذکر بابا  آقا قزاق را افراد مقصد و تلگراف دوم هم دست بردند در و مخابره نکردند

  .».نمودند
ازمن اين اطمينان رامی خواست  که بريتانيا افسران   ]احمد شاه  [ «:  ١٨٠ص  

  .     »خود را به جای  افسران روسی درنيروی قزاقهای ايران نگمارد
معتقدم روسها درکشورخود بيش ازآن گرفتاری دارند که به فکر راه ...« :١٨٢ص  

  .»انداختن يک جنگ در خارج از قلمروخود باشند
گفتم  بعد ازآن همه   ]رئيس بلژيکی گمرک ايران [ا به اين شيطان بينو« :  ١٨٥ص  

کاری که ما  درخدمت به اين کشورکرده ايم نه اوو نه هيچ  کس ديگر در ايران  حق 
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  .»ندارد به ما  دستوربدهد
به همه آنها  . برای ديدن اتباع اروپايی مقيم ايران به باشگاه  رفتيم « :  ١٨٧ص 

اما همگی اين  . ن ازقوای بريتانيا به بغداد بروندپيشنهاد شد به هنگام  تخليه ايرا
آنها به فکرهجوم بلشويکها به ايران با ديده تمسخرمی نگريستند . کردند پيشنهاد را رد

ازتخليه  قوايمان ... با وجود آنکه به ناتوانی ايران دردفاع ازخود واقف بودند
و گفتم آنها وقتی ازآرخانگلسک وخود داری غيرنظاميان درترک آنجا صحبت کردم 

  .!»به فکرترک  آرخانگلسک افتادند که جا درکشتی بشود
می گفت اميدوار  است  به  ]صاحب پنج اتومبيل اورلند نو  [صاحبشان« :  ١٨٩ص 

... محض شنيده شدند خبروحشت آورهجوم بلشويکها آنها را به قيمت خوبی بفروشد
  . »نمی ديدم  اما با همه اينها من وقوع چنين حمله ای را محتمل

عقيده شخصی من اين بود که بالفاصله بعد از تخليه  ايران از قوای ما « :  ١٩٠ص  
اگر می توانستيم  قزاقها ايرانی را  برای ... بلشويکها دست  به حمله  نخواهد زد

مقابله با نيروهای ناهمگون کوچک خان رو به راه کنم تا مدتها خطری متوجه  
  »حکومت  ايران نبود

 [ايران برای روزگارسختی که پيش رو داشت نيازمند يک رهبرو او « :  ١٩٢ ص
  .»بی ترديد مردی فوق العاده  ارزشمند به حساب  می آمد    ]رضا خان

درسراسر ) جاسوسی (ازمن خواسته بودند کانون های اطالعاتی«  : ١٩٤ص  
  .»...کشور داير سازم

رابه اطالع آقای نورمن رساندم و گفتگو های طوالنی ام با رضاخان « :١٩٧ص 
ازاو خواستم تاريخ قطعی رها شدن بريگارد قزاق از کنترل و نظارت ما را تعيين 

وزير مختارترتيب شرفيابی به حضور شاه را داد و از من خواست که با او ... نمايد
    )٢٢( .»باشم
خبار ا... جا گرفتم ]شاهی همدان   [به زودی درساختمان بانک »  :  ٢٠٩ص 

  . ]، چهار روز قبل ازکودتای سياه  ١٢٩٩بهمن    ٣٠ [خوشی به دشمنان می رسيد
آ يرونسايد  درپايان مأموريتش درايران ، بهنگام  اقامت دربغداد  و قبل :  ٢١١ص  

تالش صد ساله  ما برای اعمال  . يک چيز برايم مسلم  بود« :ازعزيمت بسوی  قاهره
  . »ه پايان رسيده بودنفوذ در ايران از طريق زور ب

شاه جوان  تنبل و ترسو بود . ايران به يک رهبر نيازداشت« :  ٢١١ – ٢١٢صص 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٩١                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

در آن  سرزمين  تنها  ...   ]چون تسليم دسايس و توطئه های انگليس ها نمی شد  [
از اين توهين بزرگتر به ملت  [ يک مرد را ديدم  که قادربود ملتش را رهبری کند

مردی که عنان اختيارتنها  نيروی مسلم و . واو رضا خان بود ] ايران متصور نيست
  .»...  ]ازصدقه سرسياست انگليس  [مؤثرکشوررا دردست داشت

ما عرب ها را از سيطرۀ ترکان عثمانی آزاد کرده بوديم و نخستين « : ٢١٨ص 
و  تأخيرمادرايجادحکومتهای خود مختار.کارما ايجاد وسازماندهی نيروهای محلی بود

شايعه هايی به گوش می . مستقل منطقه ای از داليل عمده وقوع شورشهای محل بود
  .»...پادشاهی عربی دربين النهرين  است رسيدکه بريتانيا دست اندرکارايجاد

" يکی خانم: دو نفربودند که من بخصوص مشتاق ديدارشان بودم« :  ٢٢٠ص  
کامليدرزمينه اوضاع  بين  من ازاين دونفراطالعات. وديگری جعفرپاشا" گرترودبل

. درسمت دبير شرقی کميسرعالی  کارمی کرد" گروتردبل." النهرين به دست آوردم
  .»جعفر پاشا فرمانده تمامی نيروهای عرب  بود

را هنگامی  ديدم که " گروتر دبل) "خانم ( برای نخستين بار:  ٢٢٠ – ٢٢١صص  
ابتدا نمی توانستم بفهمم ...  بود درمهمانی شام خانه  ژنرال هالدين کنار من نشسته 

اما وقتی به سرگذشت  او پی بردم  . چرا او به چنان موقعيت مهمی دست يافته است
او بيست سال ازعمرش  را صرف  آزاد کردن اعراب ازستم . از حيرت بيرون آمدم

اوازرئيس خودش، سرپرسی کاکس، که !...؟!» فرمانروايان عثمانی کرده بود
  ١٩١٦از ... خليج فارس  بود، در دنيای عرب  شناخته شده تر بود کارشناس مسائل

  »         ...کار کرده بود) بين النهرين( به بعد در ستاد ارتش آنجا 
کار من فرماندهی نيروهای عراقی  متشکل از اعراب ، کردها و « :  ٢٢٧ص  

پادگان انگلستان برخی از اين نيروها بايد آنقدرتقويت شوند که بتوان . آسوريان بود
دراين مقطع زمانی ... ( گردان کاهش داد ١٢به ١٩٢٢درعراق را در پايان سپتامبر 

در سرزمينهای  تحت سلطۀ » ارتش  نوين« تشکيلی ارتشهای محلی وباصطالح
  .»)امپرياليسم  انگليس ازاولويت خاصی برخورداربوده است

ما در صدد ايجاد يک کشور پادشاهی بوديم  ) در بين النهرين ( اينجا .. « :  ٢٣٠ص  
اين شاه  دوست داشت  پليس .  که يکی از دوستان منطقه ا ی ما شاه آنجا می شد

وارتشی ازآن خود داشته باشد وبا اين دو نيرو و نظم و قانون را در قلمرو خود حفظ  
خود به جای می نهاديم برای اونوعی پشتوانه محسوب کند و پادگانی که ما  پشت سر 
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  . »می شد که می توانست به هنگام  بحران روی آن حساب  کند
هردو خوش بين بودند . باجعفر پاشا و گرترو دبل زياد حرف زدم... «: ٢٣٥ص 

می ديدم که ورود فيصل . ومی گفتند با پادشاهی  فيصل همه چيز روبه راه خواهد شد
  .»آينده ای نزديک ديگريک مطلب سری ومحرمانه نيستبه عراق در

شاهراه « بخشی ازنکته های قابل توجه وتأمل مسطوردرکتاب آنچه درفوق آمد
است که مبين آن است که متن مذکورنيزارزش خواندن ويافتن نکته های » فرماندهی 

  .بديع  را دارد
وشن کردن  گوشه در پايان، با اميد به برداشتن گامی هرچند کوچک درطريق ر 

هائی ازحادثه  ای که مهر پايان بر دوره ای از تاريخ  ايران نهاد و آغازگردوره ای 
از وابستگی سازمان يافته کشور وانحطاط وتالشی درتمامی سطوح و همچنين 
حاکميت خشونت واستبداد متکی به قشون و نيروهای انتظامی  وابسته درانديشه و 

د و برای اولين بار درتاريخ ايران  آلت  فعلی  را بدون ابزاربه خارج ازمرزها گردي
هيچ گونه پايگاه ايلی و قبيله ای و طبقاتی و فکری و داخلی و تنها و تنها و به دليل  
ارتباط  او با بيگانگان برکشور و مردم آن مسلط  ساخت، خوانندگان را به مطالعه 

  )٣. (يد دعوت می کنيمو دستنوشته های  آيرونسا» شاهراه فرماندهی « متن 
  دمحم ترکمان 
   ١٣٧٢اسفنند  
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  :گفت ١٢٩٩ژنرال آيرونسايد قبل از کودتای 
  

را ) بلشويک ها(وقوع چنان حمله ای« :گفت١٢٩٩ژنرال آيرونسايد قبل ازکودتای
ولی » .بلشويک ها درکشورخودشان دچارمشکالت زيادی هستند. بعيد می دانم

!! افتاد ها می شد ايران به دامن کمونيست اگرکودتا نمی«القاءکردندانگليس وکودتاچيان 
«  

 ١٢٩٩يکی ازبهانه های سلطه گران خارجی درسازماندهی دوکودتای سوم اسفند 
در ايران ) ١(»به قدرت رسيدن کمونيستها« خطر کمونيست و ١٣٣٢مرداد ٢٨و

سازمانهای اطالعاتی و بود، آنها از طريق عوامل و رسانه های داخلی وخارجی و 
ولی برعکس اين . را القاء می کردند» تهديدات کمونيستها در ايران« جاسوسانشان 

برای ديدن اتباع اروپايی مقيم « : ، درخاطرات آيرونسايد می خوانيد که»القائات«
به همه آنها پيشنهاد شد هنگام تخليه ايران از قوای بريتانيا به . ايران به باشگاه رفتيم

آنها به فکر هجوم بلشويکها به ايران . اما همگی اين پيشنهاد را رد کردند. داد بروندبغ
. باوجود آنکه به ناتوانی ايران دردفاع ازخود واقف بودند. با ديده تمسخرمی نگريستند

بعضی نظر مرا در اين مورد جويا می شدند و من گفتم وقوع چنان حمله ای را بعيد 
در واقع آنها » .شور خودشان دچار مشکالت زيادی هستندبلشويک ها درک. می دانم

در اينجا آن بخش ازخاطرات . می دانستند ايران در چنگ کمونيست ها نخواهد افتاد
در زمان مأموريتش در ايران  است  ١٢٩٩ژنرال آيرونسايد، معمارانگليسی کودتای 

  :می آورم»  خاطرات سری آيرونسايد « از کتاب 
    

  ژنرال آيرونسايد  دستنوشته های   
رابطه « در نخستين دستنوشته های آيرونسايد حکايت از آن می کند که   – ٣٩ص 

نخستين فقرۀ :  داشته است، فرزند وی می نويسد» صميمانه و نزديکی  با لرد کرزن 
دستنوشته ها به مأموريت پدرم درمجارستان برتخليۀ قوای رومانی از آن سرزمين  

لشکر انگليسی که به زبان مجاری آشنا حضور تحميل کنندۀ  يک سر. مربوط  می شد
برای اجرای دستورات بود امری حساب شده بود تا عمليالت را سرعت بخشد و 

اوبا تأئيد و حمايت شخصی لردکرزن و نيز . شورای متفقين پشتوانه ای مؤثرباشد
درياساالرهورتی نايب السلطنۀ مجارستان بدون سالح اما دريونيفورم با دو اتومبيل، 
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ننده ويک آجودان بی هيچ مشکلی به سراسراروپای ويران شده ازجنگ دو را
  ».مسافرت کرده ودربازگشت ازميدان های جنگ فرانسه بازديد نمود

استاد جوانی از دانشگاه  که در ضمن  افسر تحت فرماندهی  « : ٨٧ - ٨٨صص 
ک ي. هورتی  بود برای آگاه کردن من به تاريخچه برج و باروهمراه من آمده بود

بعدازظهر زيبائی تابستانی را بدين ترتيب گذرانديم درحالی که روی استحکامات 
هيچ چيزدر هيچ سو . دراز کشيده بوديم با دوربين به جلگۀ مجارستان نگاه می کرديم

دهکده های کوچک با مزرعه های پيرامونی مثل پياده ها بر عرضۀ . مانع ديد ما نبود
وسکوتی مطبوع به گاو آهن هايی نگاه می کرديم در آرامش . شطرنج به نظر می آمد

دردوردست به سمت جنوب خم  . که به تعدادزياد درحال شخم زدن روی زمين بودند
نبرد سرنوشت ١٥٢٦مايلی همين جا بود که درسال  ١٥٠در. دانوب را می ديدم

سازموهاج روی داد و مجارها ازسلطان سليمان قانونی امپراطورعثمانی شکست 
لويی دوم پادشاه  مجارها به هنگام . واستقالل وآزادی شان را ازدست دادندخوردند 

عثمانی ها تا سال . عقب نشينی  بعد از شکست از اسبش به رودخانه  افتاد و غرق شد
در آن سال شارل لورن با شکست دادن عثمانی ها در . درمجارستان ماندند ١٦٨٧

  .همان محل آنان را از مجارستان  بيرون راند
سال تابعيت عثمانی چگونه توانستند قد  ١٥٠از پروفسور می پرسم مجارها بعد از 

او می گويد مجارها ملتی سازمان . علم کنند وآن همه سنت های قديم  را پاس دارند
اول موهاج تاريخی سرشاراز پيروزی پشت  يافته بودندوصدها سال پيش نبرد

که فاقد تشکيالت و  ارستان نبودندآنهامثل قبيله های جنوب ومشرق مج. سرداشتند
سازمان باشند، عثمانی ها برقبايل مزبور مسلط شدند اما مجارها هرگزمهاجمان را 
آسوده نگذاشتند و نسل اندر نسل هر جا نقطه ضعفی  پيدا کردند از همان نقطه به 

  ». مهاجمان تاختند
توموبيل کوچک از ماموريت بوداپست آنقدر پول ذخيره کرده بودم که ا« : ١٢٨ص 

و قراضه ای بخرم و با آن به ديدن دوستان متعددی می رفتيم که همسرم در غياب من 
  »...در سه ماهه سفرم پيدا کرد

آيرونسايد پس ازبرگشت از مأموريت مجارستان روابطش با کرزن به :  ١٣٣ص 
ت وقتی به لندن وارد شدم برای تقديم گزارش به وزار: سردی می گرايد و می نويسد

کارتم را برای لرد . خارجه رفتم اما  مأموريت من از مدت ها پيش فراموش شده بود



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٩٥                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

کرزن فرستادم و بعد از ساعتی پيام مؤدبانه ای از وزيرخارجه دريافت داشتم که گفته  
پيام،  که من هرگز هيچ کلمه ای از آن را فراموش نمی .  بود وقت  ديدن مرا ندارد

ايل نيستند درانبوه گزارش ها ی رسيده از نقاط مختلف عاليجناب م«:کنم چنين بود
ايشان می خواهند از وضعيت عمومی و کلی تصويری خالی . اروپا سردرگم شوند

نمی دانم بدون دريافت  گزارش ها چگونه می خواست  » .ازپيشداوری داشته باشند
  . تصوير کلی از اوضاع داشته باشد

رچيل مسئوليت در آن زمان داشت نظر وزارت جنگ که چ« : ١٦٦ – ١٦٨صص 
با سياست کرزن وزير امورخارجه وقت تفاهم نداشت واستراتژی سياست 
استعماری دولت فخيمه انگليس در خاورميانه و بويژه ايران تابعی از نظريه وزارت 

بدون شک در اين استراتژی وزارت خارجه انگليس و وزيرمختارآن . جنگ بود
اينکه برخی ايرانيانی که ميگويند دولت  .کردند کشوردرايران خود را هماهنگ

انگليس و وزارت امورخارجه درکودتا دخالت نداشت دليل عبثی بيش نيست زيرا 
وزارت جنگ عضوکابينه حکومت آن زمان بوده و سخنان کرزن در مجلس  تائيد آن 

  :  و آيرونسايد می نويسد»  است
ه هنوزدرايران اعتباری دارد، کرزن می خواست اين احساس را به وجود آورد ک«

ايران  - انگليس  ١٩١٩هرچند سياست اودراين کشوربه شکست انجاميده وقرارداد 
، سياست کرزن ...ازتصويب مجلس نگذشت. شده بود) ايرانيان( اوکه موجب تحقير

درايران بدون درنظرگرفتن هزينه های اعمال می شد درحالی که مشکالت فزاينده 
اومجبورشد درمجلس . ن، اين سياست را به زيرسئوال برده بوداقتصادی درانگلستا

به روشنی معلوم بودکه . لردان به تشريح مفصل سياست خويش ودفاع ازآن بپردازد
می خواهد نفوذ بريتانيا را برمنطقه پيشين نفوذروسيه تسری دهد وسراسرايران را 

. ری را به او نمی دادتحت الحمايه انگلستان سازداما موقعيت نظامی اجازه چنان کا
وزارت خارجه به پيشبرد سياست خويش سرگرم بود اما روند حوادث ازاين سياست 

اخراج استاروسلسکی فرمانده قزاقان ايرانی بدون دردسرودرنتيجه . ها پيشی گرفت
فعاليت سريع کسانی که درصحنه ايران حضورداشتند انجام شد و کرزن نيز با اکراه 

به طوری که « :اودر اين باره در مجلس لردان چنين می گويد. از آن حمايت نمود
ً که نماينده رژيم  عاليجنابان می دانند، حضوراين افسرو همکاران روسی اش تواما

به . نبود) قزوين(پيشين تزاری بودند چيزی جز تهديد برای ما درآن قسمت کشور
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. رناک پايان دهدهمين خاطر چند هفته پيش شاه تصميم گرفت به خدمت اين متحد خط
اين تصميم اعليحضرت موردحمايت سرلشکر آيرونسايد قرارگرفت که به تازگی به 

او در آن . ايران رفته وبه خاطرروشن بينی و شايستگی اش اشتهارزيادی دارد
هنگام فرمانده نيروهای بريتانيا در قزوين بود و جداً توصيه کرد که بايد با اغتنام از 

خائن ونااليق آسوده شد و ديوزيون قزاق را از نوسازماندهی فرصت ازشراين افراد 
اما از اعزام او به  تهران حاکی از آن بود که چون در اين زمينه با وی » .کرد

ژنرال آيرونسايد وآقای نورمن به « . مشورت نشده از اين امر ناخشنود است
اند توجيه کننده مسئووليت خطيری دست يازيده اند که تنها موفقيت کامل آنان می تو

  » .رفتارشان باشد
نور پرفورس ( ژنرال هالدين با انتصاب پدرم به فرماندهی نيروهای شمال ايران

Norpeaforce  (  اين . به اواختيارداد که کارها را به صالح ديد خويش انجام دهد
« يک فرماندهی  نيمه مستقل بود و کسانی که در اين نيروخدمت کردند بعدها  نشان

اين انتصاب دقيقاً . را هم به عنوان مدال خدمت عمومی دريافت داشتند» ل ايرانشما
  .با روحيه وقابليت های پدرم دمساز بود

پدرم بعد ازبازسازی روحيه نيروهای انگليسی و ثبات بخشيدن به وضعيت آنها 
داستان انتخاب رضا خان به . درقزوين متوجه باز سازی قزاق های ايرانی شد

نيروهای قزاق ازجانب  او را همه می دانند وگرچه در آن هنگام نمی فرماندهی 
  .دانست که او روزی  شاه ايران خواهد شداما آشکارا راه رابرای اوهموار  نمود

رضاخان قبل از آنکه پدرم ايران را ترک گويد در تهران دست به يک کودتا زد  اما 
پدرم در . قول خود عمل کرددر مورد وفادار ماندن به پادشاه وقت صادقانه به 

راستش . فکرمی کنم همه مرا معمارآن کودتا تصور می کنند« :خاطراتش می نويسد
قولی که رضاخان به پدرم داده بود با  ».رابخواهيد خودم هم همين طورفکرمی کنم

فرستادۀ شخصی اش را  ١٩٢٥وفاداری حفظ شد تا زمانی که از روی احترام درسال 
   .به دانشکدۀ ستاددرکمبرلی فرستاد تا از زيربار آن قول رها شود

شمعه ای ازرويدادهای آنجارا برايم تعريف )دربغداد ژنرال هالدين ( «:١٨١ص 
. ادبدفرجام وضعيف مدريت،اودر وضعيت دشواری قرارداشتيک سلسله رويد: کرد

سياست نظامی اودرمنطقه تحت فرماندهی اش دربين النهرين را وزارت جنگ 
ووزارت مستعمرات طراحی می کردند واوعمده وقتش را صرف سرکوب 
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اما نيروهای شمال ايران هم زيرفرماندهی اوبود .شورشهای منطقۀ فرات می کرد
را  وزارت جنگ  و وزارت خارجه از طريق  وزير مختار بريتانيا  سياست نظامی آن

   ».در تهران تعيين می کردند
توصيف آيرونسايد از نيروهای انگليسی شمال ايران و بی توجهی : ١٨٢ص  

اوضاع «: به شرح زيرکه بسيارقابل توجه است» خطرسرخ«مقامات انگليسی به
داد وايران کسی درموردعمليات دربغ« و»بيشتربه يک مهمانی شادشباهت داشت

کسی فکر نکرده بود که ممکن است . بلشويکهای درقفقازچيز زيادی نمی دانست
فرماندهی کل قوا در بين النهرين، فرماندهی . روسهای سرخ به انزلی حمله کنند

نيروهای شمال ايران، يا وزيرمختاربريتانيادرتهران هيچ کدام در مورد واکنش 
  !»لی بلشويکها دستوری دريافت نکرده بودند دربرابرحملۀ احتما

هماهنگی  آيرونسايد با نورمن وزيرمختارانگليس که گزارش روزانۀ خود : ١٨٤ص 
بايستی با آقای نورمن « : را  به وزارت خارجۀ انگليس  ارسال می داشت 

وزيرمختاربريتانيادرتهران تماس بگيرم و دستورات وزارت خارجه را ازطريق 
من  نيز بايستی  بدون دستور اودر منطقه رشت دست به عملياتی می  .اوکسب کنم

  »..زدم و وظيفه ام به ممانعت از ورود بلشويک ها  در فالت ايران محدود می شد
توانستم  با سرگرد وان استراينزی ، . ارتباطمان  خوب بود« :١٩٠ -  ١٩١ص 

سفارش کردم ) باو(، ....فرمانده هنگ چستنات و فرمانده گذرگاه منجيل صحبت کنم
واين افسربه . افسری را برای ايجادارتباط با استاروسلسکی به پائين گردنه بفرستد

استاروسلسکی اطالع دهد که من فرماندهی نيروهای شمال ايران را برعهده گرفته 
وجود  ) استراق سمع (درتوپخانۀ ماواحدی ازکارشناسان کنجکاوبرای شنود . ام

برای حصول اطمينان . ر شنود  پيام های  بيسيم دشمن بودندداشت که درجلو، مأمو
ازکسب دقيق اطالعات، درمورد قزاقها، دستور دادم واحدی در قزوين تمامی پيام 

آقای نورمن هنوزدراقامتگاه  « ، ».های بيسيم ميان تهران ورشت را کنترل کند
د از عقب نشينی وزيرمختارمی گفت او بع...تابستانی اش درقلهک درشمال تهران بود

. قوای بريتانيا از انزلی وارد ايران شده و درامور شرق يک تازه وارد بيش نيست
اوهنوز نتوانسته بود قراردادی را که ميان سر پرسی کاکس و دول ايران منعقد بود 

تمام پولی که به عنوان نشان حسن . به تصويب مقام های ايرانی و امضای شاه برساند
او فکرمی کرد بخش اعظم اين پول به . ده هدررفته می دانست نيت پيش پرداخت ش
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درامرتشکيل يک ارتش ملی که درقرارداد . جيب شاه و فرمانده قوای قزاق رفته است
پيش بينی شده بود هيچ  اقدامی صورت نگرفته و ازآن انبوه افسران انگليسی که بدين 

رشده بود تنها تعداد کمی منظوربرای تربيت وآموزش ارتش ملی ايران وارد اين کشو
خزانه سلطنتی ايران خالی . باقی مانده بود وبقيه با نوميدی به بريتانيا بازگشته بودند

ظاهراً دولت با پولی را که ازبابت واليان فروش اين پست ها عايد می کرد به . بود
 واليان وفرمانداران هم به محض انتصاب با عجله می خواستند. کارخود ادامه ميداد

مالياتی که  .پولی را که ازاين بابت داده اند با مبلغ بيشتری از مردم  به دست آورند
ژاندارمری که زيرنظر . هرگزبه پايتخت نميرسيد ازدهقانان ستمديده وصول ميشد

راهزنان درجاده هايی که تحت . افسران سوئدی دايرشده بودعمالً وجود نداشت
ی کردند، وزير مختار با ناراحتی از من می نظارت قوای بريتانيا نبود تاخت وتازم

  »    آدم چگونه می تواند درچنين کشوری  کارها را پيش ببرد؟« :پرسيد
عمليات شنود تلگراف در قزوين نتايج خوبی به بار آورده « :  ١٩٤ -  ١٩٥صص 

بريگاد قزاق گزارش داده بود که حضورش تأثيری بر بلشويک ها نداشته و آنها . بود
ود درانزلی رامستحکم کرده، ازناوگان ها مورد حمايت  آتش توپخانه قرار مواضع خ

چنين به نظر می رسد که عمليات عليه بلشويک ها پايان يافته وسرهنگ . دادند
. استاروسلسکی از شاه اجازه  می خواست برای تجديد قوا از رشت عقب نشينی کند

يک  ماه با قوای خود به تهران  شاه طی تلگرافی به او فرمان داده بود ظرف حداکثر 
هم . مثل اينکه  شاه دلش برای محافظ شخصی اش بدجوری تنگ شده بود. برود

استاروسلسکی و هم سرهنگ فيليپوف افسر روسی ديگرکه در تهران باقی مانده بود  
به بدخواهی انگليسی ها شهرت داشتند و در اين راه ازهيچ اقدامی فرو گذار نمی 

من ازفجوای تلگراف . ه شاه فشار وارد کردند که ازشرما خالص شودهردو ب. کردند
، مسئله مهم برای من اين بود که با ...ها فهميدم که به زودی عقب نشينی خواهند کرد

اجازء دهم به پايتخت بروند يا آنها را درمنجيل يا . قزاقها چه برخوردی داشته باشم
اما اين . اربريتانيا می بايست اتخاذ کنداين تصميمی بود که وزيرمخت. قزوين نگهدارم

را می دانستم که اگر پايشان به تهران برسد ديگرهيچک قادربه بيرون راندشان 
نخواهد بود وحضورشان درپايتخت می تواندتأثير بدی برسياست های انگلستان 

  »..درايران برجای بگذارد
. دردست من بود با وضعيت شنود ما در قزوين، نبض کنترل رويدادها:  ١٩٦ص  
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. روز دوازدهم درحالی که اطالعات محرمانه فراوانی همراه داشتم به تهران رفتم
او دوباربه ديدارشاه  رفته و به او هشدار داده بود . وزيرمختار را خيلی نگران ديدم

و . که عقب نشينی قزاق ها دربرابر بلشويک ها ايران را بی دفاع باقی خواهد گذاشت
سی ضمن حفظ گردنۀ منجيل وحضوردرآن منطقه، برای پرکردن نيروهای انگلي

به شاه گفته بود که قزاقها در قزوين بهتر .  جای قزاق ها به رشت نخواهند رفت
بعد ازتجديد قوا هم نيازی به بازگشت شاه به . ازتهران قادر به تجديد قوا خواهند بود

ه خود حضورافسران به شاه خاطر نشان کرده بود ک) نورمن. (منطقه رشت نيست
روس سفيد در واحدهای ايران ازعوامل نا آرامی است وحکومت شوروی با 
اظهارگله وشکايت، اين امررا نشانۀ بارز توطئه ای می دانست که درايران عليه آن 
دولت ترتيب داده شده ووزير مختار بريتانيا سردمدار اين توطئه است و بعد ازيک 

قراربر اين شده بود که قزاقها در قزوين و ) شاهنورمن واحمد (گفتگوی طوالنی 
تجديد سازمان شوند و اين درصورتی است که  عقب ) آيرونسايد(تحت فرماندهی من 

  »نشينی  آنها از رشت الزم باشد
درجنوب کرمانشاه آثارسنگرهای عثمانی وروسيه بردامنه تپه ها مثل « :١٩٧ص 

رتوف برای پيوستن به ما دربين النهرين جای زخم باقی مانده و نشان می داد قوای پا
  .»تا کجا پيش رفته بود

خوشبختانه افسران روسی ازتمامی دستورات فرمانده نيروی «: ٢٠٠ - ٢٠١صص 
طبق دستور آنها بايد آنقدردرآن . اطاعت کردند) منجيل (انگليسی مستقردر منطقه پل 

افسران روسی اينجا نيز. محل بمانند تا دهانه آخرين تنگه نيز بسته شود
سردار (مأموران شنودما تلگراف او « و» ازدستورفرماندهی پيروی نمودند

به شاه را مخابره نکردند ودرتلگراف دوم هم دست بردندومقصد ) استاروسلسکی
ترين هدف كودتا عاری كردن احمدشاه  عمده» افراد قزاق را آقا بابا ذکر نمودند

اين مقصود ضروری  بود كه ابتدا كلنل برای عملی شدن . ازقدرت نظامی قزاق بود
ژنرال آيرونسايد ماجرای به دام . استاروسلسكی فرمانده نيروهای قزاق خلع يد شود

  :دهد انداختن كلنل استاروسلسكی را چنين شرح می
او به محض اينكه ديد افرادش از . از اقبال خوب، استاروسلسكی به چنگ ما افتاد

اند، برای عزيمت به قزوين و تهران با اتوموبيل  دومين تنگه به سالمت عبوركرده
دراداره پست قزوين توقف كرد و طی تلگرافی به شاه اطالع داد كه . خود به راه افتاد
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با اتوموبيل به زودی به تهران خواهد آمد؛ بعد در تلگرام مفصل ديگری به افرادش 
او به شاه را مخابره  مأموران شنود ما تلگراف. دستور داد درشمال قزوين اردو بزنند

 ..نكردند و درتلگراف دوم هم دست بردند و مقصد افراد قزاق را آق بابا ذكر نمودند
يک . ازباالی گردنۀ منجيل واحددوم گورخا سواربرکاميون به تعقيب قزاقان پرداختند

ن قزاقا. دسته از نيروهای بريتانيائی هم در مدخل اردگاه آقابابا به پيشباز قزاقان آمدند
به آرامی به اردوگاه وارد شدند اما سرگرد مسئول آنها گله داشت که قدم به قدم 

اردوگاه در طول شب تحت مراقبت . نيروهای انگليسی وهندی به تعقيب آنها پرداختند
. دقيق بود وسواره نظام جلوداردرطول شب آماده بود تا هرحرکتی را سرکوب کند

درآنجا به اوگفته . د شد، به حضورشاه رسيداستاروسلسكی دراين ضمن به تهران وار
شدكه از پست خود بركنارشده وتمامی افسران و نفرات بايد از بريگاد قزاق جدا شده 

او بعد از شنيدن اخراجش به فوريت خود را به نزديكترين شعبه . عازم بغداد گردند
ين دهكده در ا. خواهد در آنجا جمع شوند تلگراف رسانيده وطی تلگرافی از قزاقان می

بنا بود در آنجا با فوج . نيمه راه قزوين به تهران و در شمال جاده اصلی واقع است
مأموران شنود، طبق معمول دراين . قزاق ديدار كند و دستورات بعدی را ابالغ نمايد

تلگراف هم دست بردند و در تلگراف ساختگی به افسران روسی و افسران جزء 
حكومتی قزوين به ديدار استاروسلسكی بروند و افراد  دستور داده شد در ساختمان

در نتيجه وقتی استاروسلسكی به آنجا رسيد يك خودرو . قزاق در اردوگاه آق بابا بمانند
پوش ما، در انتظاراو بود تا او را سوار كند و نزد ساير افسران روسی كه در   زره

ويداد بدی نيرنگ ما به خوشبختانه  بی هيچ ر. بردند ببرد بازداشت ما به سر می
روس ها کارگر افتاد و ممکن بود همين نتيجه  در طی چند نوبت  تيراندازی  گرفته 
شود اما آنها  آنقدر به اوضاع  و موفقيت خود اطمينان داشتند که در خواب هم نمی 

  .  ديدند به چنان دامی بيفتند
اق به سرهنگ اموربريگاد قز) پس از بركناری كلنل استاروسلسكی: ( ٢٠٢ص 

او يكی ازافسران ارشد انگليسی بود كه برای آموزش ارتش جديد . اسمايس واگذار شد
اسمايس . بينی شده بود ــ به تهران آمده بود ايران ــ كه درقراردادسرپرسی كاكس پيش

به زودی دريافت که روس ها درحيف ميل پول های دولت ايران شديداً دست داشته 
ازاسناد و دفاتربريگاد چنين . کاد حاکی ازسندسازی های زياد بوداسناد مالی بري. اند

در » پروند جعلی « دست کم ازهزار )  استاروسلسکی(برمی آمد که آخرين فرمانده 
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 »   ...طول ساليان استفاده می کرده و حقوق آنها را به جيب می زده است
ده سلطنتی به مجلس شورای ملی يكی ازاعضای خانوا) دراين گيرودار(« : ٢٠٣ص

« : آيرونسايد می گويد. نام سردارهمايون رابه فرماندهی بريگاد قزاق منصوب كرد
به . وقتی فرمانده جديد به ديدارم آمد هنوزدرگيراعزام روس های سفيد به بغداد بودم

او هم مثل سايرايرانيان آنقدر پايبند . عنوان مأمور سياسی دراروپا خدمت کرده بود
. ت ها طول کشيدتا موضوع اصلی را با من در ميان بگذاردآداب بود که مد

ازهردری سخن گفت و پشت سرهم سيگار می کشيد تا سرانجام به من گفت که چه 
او با کمال صراحت بمن . من شخصاً او را به بريگاد قزاق معرفی کردم. می خواهد

ين گفت که سرباز نيست وعلت انتصاب او به فرماندهی  قزاق ها جلب و تضم
  ».وفاداری آنان نسبت به شاه بوده است

وزيرمختارماجرای نبرد کوچک ما را به شاه گزارش کرد   -  ٢٠٧ -  ٢٠٩ص 
درنتيجه، يک . واعليحضرت به مالقات با من درتهران اظهار تمايل کرده بود

من به . دعوتنامه رسمی برايم فرستاده شد که در اولين فرصت شرفياب شوم
با ديوارهايی پوشيده ازقالی . اتاقی که ساده بود. ايی شدمدفترمخصوص شاه راهنم

وقتی فراش خلوت مرا . های ايرانی و ميز بزرگی در وسط  اتاق که پراز کاغذ بود
. به شاه معرفی کرد اودرکناريکی از مقام های جزء سرگرم امضای نامه ها بود

ن تشکر کرد بی درنگ از م. اومرا به طرف يک صندلی درآن سوی ميزهدايت نمود
سپس مراتب تآسف خود . که به طرز نمايانی توانسته بودم روس ها را شکست بدهم

. را از رفتن افسران روسی ابراز کرد و گفت آنها سال ها به اوخدمت کرده بودند
به شاه گفتم که آنها به هزينه دولت . اواميدوار بود با آنها رفتاری بشود که شايسته آنند

واکنون از من اين  اطمينان را می خواست . وستوک اعزام شده اند بريتانيا به والدی
. که بريتانيا افسران خود را به جای افسران روسی درنيروی قزاقهای ايران نگمارد

چون به نظر او با اين عمل هر نوع شانس تصويب معاهدۀ سرپرسی کاکس ازبين 
گفتم که در آينده  به شاه. می رفت و مجلس هرگزبا چنان امری موافقت نمی کرد

قزاق ها زيرنظر افسران ايرانی خواهندبود و ما درحال حاضرمشغول آزمون 
افسران موجود برای انتصاب به پست های گوناگون هستيم و اعليحضرت بايد 
مطمئن باشند که ما هرگزاجازۀ اختالس هايی ازآن قبيل را که درزمان تصدی 

وقتی شاه جوان و فربه را در آن لباس  .افسران روسی اتفاق  افتاده نخواهيم داد
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فراک خاکستری رنگ می ديدم که با شنيدن حرف هايم در حد عصبانيت می لرزيد با 
خود گفتم ديدن انسانی چون او درهم شکسته درمقامی به آن اهميت، چقدردرناک 

اومی گفت نبودژاندارمری . شاه ناگهان موضوع صحبت را عوض کرد ».است
کشورامورمملکتی را با وضع نوميد کننده ای روبه روساخته  درمناطق روستايی

  .تنها جاده هايی که درکنترل مقام های انگليسی قرارداشتند امن بودند. است
اين امر برای او مشکالتی ايحاد کرده بود و از من برای رفع اين مشکالت کمک  

کند و تنها شاه می خواست مبلغی پول به حساب خود در بمبئی واريز . می خواست
ابتدا درک . راه امن به نظر او ارسال اين پول توسط پيک های ما به بغداد بود

خواسته شاه برايم دشوار بود اما رفته رفته فهميدم که او مقداری تومان به صورت 
سکه های بزرگ به اندازه پنج فرانکی  فرانسه دارد  که نيم  ميليون  پاوند  

ا من به حدس می گويم چون از وزن دقيق سکه اين ر .انگليسی ارزش آن هاست
می دانستم به تعدادی کاميون و نفرات مسلح برای ارسال . های نقره اطالعی نداشتم

آنگاه حس کردم که شاه انجام چه جنايت . اين محموله گرانبها به بغداد نيازاست
 مابرای خريد تومان و پرداخت حقوق. سنگينی را می خواهد به گردنم بيندازد

کارکنانمان به اين پول درسراسر شرق آگهی داده بوديم و مسلماً آگهی ما درهندوستان 
شاه که آن همه پول داشت به جای فروش آنها به ما و بانگ  . هم منتشر شده بود

ازاو . شاهنشاهی ايران می خواست آنها را به بمبئی بفرستد وبه نرخ خوبی بفروشد
انک شاهنشاهی درتهران نمی سپارد ولی او ازپاسخ پرسيدم چرا پولی را که دارد به ب

به او گفتم صدور پولی که . طفره رفت انگارکه چنان سئوالی احتياج به جواب ندارد
. ما برای وارد کردنش آن همه هزينه گزاف را متحمل  می شويم کار نادرستی است

ما اين را ا! شايد چنين باشد ژنرال عزيز« : او با لبخندی کنابه آميز جواب داد
  .»!فراموش نکيند که همه مردم خود خواه اند

ايران با يک چنين فرمانروايی چه می توانست بکند؟ با اين حساب آيا عجيب بود  
. که کشوردر منجالب فرورفته بود؟ ايران به مردی قوی نيازداشت که نجاتش دهد

يک معما شده بود  برايم يک راز، .اما قدر مسلم اينکه هنوزچنان مردی را نيافته بود
زمانی تصورمی رفت . که اين کشورچگونه توانسته است استقالل خود را حفظ کند؟

. که اين استقالل ازدست رفته است چون کشورميان بريتانيا و روسيۀ تزاری تقسيم شد
آياچنان مبارزه ای يکبار ديگر با روسيه آغازخواهد شد؟ يک ناظرغربی کمی 
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طبقۀ باالی جامعه، طبقه ای بی  - دامان کمونيسم بيفتدفکرکند کشورآماده است به 
توده های مردم ازدموکراسی و . مصرف و پوسيده است وطبقات پائين به شدت فقيرند

کوچک خان هم درانقالبش پيشرفت چشمگيری نداشته . کمونيسم چيزی نمی دانند
ی شمال است، باهرکس مالقات می کردم ازمن می پرسيد بعد از بيرون رفتن نيروها

اسالمی مردم ايران به عنوان نمی دانم معتقدات .ايران، چه برسراين کشورخواهد آمد
در لحظه ای که  اين يادداشت ها  . سدی در برابر کمونيسم روسی عمل می کند يا نه؟

  » ...را می نويسم معتقدم که مردم ايران نسبت به سرنوشت خويش  بی اعتنا هستند
حال معتقدم روسها درکشورخود بيش ازآن گرفتاری اما درعين ..  « : ٢١٠ص 

در پايان ماه . دارند که فکر راه انداختن يک جنگ در خارج از قلمروخود باشند
نوامبر حسابی درچنگال زمستان گرفتار بوديم و راه زمينی به بغداددرچند نقطه بسته 

وز هفته اول در آخرين ر. ايرانيان خواب زمستان طوالنی را شروع کرده بودند..بود
ازوزارت جنگ دستورداده . ماه دسامبر تلگراف رمزبلندبااليی ازبغداد مخابره شد

بودند که نيروهای شمال ايران را حتی المقدوردراوايل بهار خاک ايران را ترک کنند 
  ».و ازمن نيز خواسته شده بود  برای مشورت به بغداد بروم

بايد اثاثيۀ زيادی و . يدانجام می دادمدربغداد کارهای زيادی داشتم که با -  ٢١١ص 
چيزهايی ازقبيل بنزين، نفت، . بشکه های موجود درايران را به فروش می رسانديم

اتومبيل های اسقاطی، الستيک، پوشاک واثاثيه را که نمی توانستيم  با خود ببريم در 
. داشت تاريخ عزيمت ما از ايران بستگی  به وضع هوا. مزايده به فروش می گذاشتيم

با ذوب شدن برف ها  درفصل بهار، سيالب درجاده ها به  راه می افتاد و ممکن 
عقب نشينی  می بايست به صورت . بودحرکت ما حتی تا ماه آوريل به تأخير افتد

عمليات نظامی انجام شودوپيش ازاعزام نيروهای رزمی، همه افراد غيرالزم را از 
درمورد . با عزيمت  ما بر چيده می شد خطوط ارتباطی همزمان. کشورخارج کنيم

  » .تخليه غير نظامی ها بايد با وزير مختاردر تهران مشورت کنم
ازآن زمان تاچهارماه بعد من واعضای ستادم به کارهايی پرداختيم که « : ٢١٣ص 

فروش وسايل غيرضروری برايمان مسأله . بايد پيش ازترک ايران انجام می داديم
گمرک ايران دردست مقام های بلژيکی بود ورئيس آن پيش ازموقع به . سازشد

م بايد حقوق گمرکی اش پرداخت او گفت هرچيزی که ما درايران بفروشي. ديدارم آمد
مسئوليت پرداخت ماليات اجناس خريداری شده ازسوی مردم هم برعهده . شود
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گفتم ) رئيس بلژيکی گمرک ايران(به ناچاربه اين شيطان بينوا . فروشنده خواهدبود
بعد ازآن همه کاری که ما درخدمت به اين کشور کرده ايم نه او و نه هيچ کس ديگر 

  .»ندارد به ما دستور بدهددرايران حق  
بعداً فهميدم بلژيکی های بيچاره مدت هاست حقوقی دريافت نکرده اند وتنها  اميدشان 

سرانجام حقوق . اين است که ازما پولی بگيرند وحقوق خود را بدين وسيله تأمين کنند
به . گمرکی ای که بلژيکی ها ازما مطالبه می کردند به طريق ديگری دريافت کردند

رد رسيدن خبرحراج اتومبيل های اسقاطی به بين النهرين، نماينده فورددرآنجا به مج
اونحوه سفرخود و رسيدن به . من تلگراف زد و گفت که به زودی به ديدنم خواهد آمد

اومی گفت . مقرما را برايم فاش نکرد اما او با دواتومبيل فورد ازبوشهر آمده بود
ت به هرقيمتی بخرد،نمی خواست فروش اتومبيل های اسقاطی ما را حاضراس

او درجنوب . فروش اتومبيل های نوی او را خراب کنند اتومبيل های کهنۀ ما بازار
تعدادی اتومبيل فورد نوداشت که بنا بود  به قسمت های شمال ايران به منظور فروش 

به محض انجام معامله ازما درخواست کرد به کمک  سربازان، . فرستاده شود
  » .ل های  به فروش رفته را خردکند وبسوزاننداتومبي
نظرم را . روز سی ام تلگراف رمزی ازوزارت جنگ دريافت کردم« :  ٢١٤ص 

دولت که درهمه جاسياست  اقتصادی . درمورد تخليه فوری قوا ازايران خواسته بودند
از صرفه جويانه در پيش گرفته بود ابرازاميدواری کرده بود که عمليات  تخليه پيش 

  ».اين تاريخ درحقيقت پايان  سال مالی مؤسسه های دولتی  است.يکم آوريل پايان يابد
به همه آنها . برای ديدن اتباع اروپايی مقيم ايران به باشگاه رفتيم« : ٢١٥ص 

اما همگی اين . پيشنهاد شد هنگام تخليه ايران از قوای بريتانيا به بغداد بروند
ه فکر هجوم بلشويکها به ايران با ديده تمسخرمی آنها ب. پيشنهاد را رد کردند

بعضی  نظر .  با وجود آنکه به ناتوانی ايران دردفاع ازخود واقف بودند. نگريستند
. مرا  در اين مورد جويا می شدند و من گفتم وقوع  چنان حمله ای را بعيد می دانم

قوايمان از از تخليه  .بلشويک ها در کشور خودشان دچار مشکالت زيادی هستند
آرخانگسک وخود داری غيرنظاميان درترک آنجا صحبت کردم و گفتم آنها وقتی به 

بسياری ازمقام های اروپايی . فکر ترک آرخانگلسک افتادند که جا درکشتی ها نبود
که درخدمت دولت ايران بودند مشکالتی داشتندواغلب آنها اگرخدمت اين دولت را 

آنها با . ايی را برای کار کردن سراغ نداشتندترک می کردند بيکارمی شدند وج
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سرگردان  کشورشان تماسی نداشتند وفکرمی کردند اگرايران ترک کنند دربغداد
خواهند شدچون خودشان پولی برای رفتن به جاهای ديگرندارندوهيچ دولتی هم 

  !» .حاضرنيست به آنها دراين زمينه کمکی بکند
نخستين روز سال نومسيحی را   - رانآخرين روزهای اقامت دراي« :  ٢١٦ص 

برداشت کلی . رفت وآمد چندانی به چشم نمی خورد. درتهران به پرسه  زدن پرداختم
حتی درميدان عمدۀ شهرهم . من ازتهران اين بود که شهری ويرانه و ورشکسته است

تنها گزمۀ وارفته ازبازار بزرگ تهران مراقبت می . سر بازی به چشم نمی خورد
قتی بازارهای پيشاور، الهور يا شهرهای هندوستان را به ياد آوردم، که آنهمه و. نمود

همۀ مردم  شهر . شلوغی وازدحام داشتند، از ديدن وضع بازار تهران  يکه خوردم
نه ازخوش وبش رهگذران با مغازه داران . اندوهگين وغمزده به نظر می رسيدند

گوش يا دردهان خويش می خبری بود ونه از روستاييانی که گلی سرخ پشت 
درانتظار ديدن کوه نشينان پوستين پوش . گذاشتند اثری به چشم می خورد

هيچ فردای ظاهراً مغروريا خوشحال نبود که شهروند دولت شاهنشاهی  .البرزبودم
ازتماشای آن همه چهرۀ افسرده وغمزده حوصله ام سرآمد وبه يکی دو . ايران است

همه آنها مشتاقانه می خواستندازمقاصد . نی ها رفتممغازۀ سمساری متعلق به ارم
انگلستان با خبرشوند و از من می پرسيدند که آيا بلشويک ها به ايران حمله 

خيلی صريح و رو راست می گفتند در صورت هجوم بلشويک ها . خواهندکرد يا نه
قصد داشتند درچنان وضعی ازطريق بلوچستان به شرق . درايران نخواهند ماند

تمامی اجناس اين مغازه ها را کاالی بی ارزش ساخت اروپا ازقبيل صندلی . رارکنندف
ها و تخت های پرزرق و برق، و گراما فون ها وجعبه موزيک های ساخت 
بيرمنگام تشکيل می داد و برای همين اجناس هم ده برابر قيمت اصلی را مطالبه می 

ز پناهندگان روسی مثل چينی های فکرمی کردم بتوانم چيزی به جا مانده ا  .کردند
عتيقه، سماور، وشمايل های مذهبی پيدا کنم که موفق نشدم، پوست بره ايرانی را که 

مغازه داران . به طرزبدی دباغی و رنگ شده بود قطعه ای سی شلينگ می فروختند
قصابی ها گوشت . به جای قران يا تومان، پول هندی و انگليسی مطالبه می کردند

درخيابانها . زان کرده بودند که به ازای هرکيلوچند پنی مطالبه می کردندشکارآوي
حتی يک اتومبيل هم به چشم نمی خورد و با توجه به اينکه هر گالن بنزين يک پاوند 

. در يک گاراژ پنج اتومبيل اورلند نو ديدم. استرلينگ بود اين موضوع تعجبی نداشت
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يده شدن خبر وحشت آور هجوم صاحبشان می گفت اميدوار است به محض شن
اما با همه اينها من  وقوع چنين حمله ای  ... بلشويکها آنها را به قيمت خوبی بفروشد

بعضی . را محتمل نمی ديدم گدايان گروه گروه درکنارخيابان به گدايی مشغول بودند
همه اينها تصوير وحشتناک درماندگی  . نابينا بودند و پسرکی عصا کش آنها  بود

  ». يد بودندشد
عقيده شخصی من اين بود که بالفاصله بعد از تخليه ايران از قوای ما، «: ٢١٨ص 

بلشويک ها در همين  اواخر در ورشو با . بلشويکها دست  به حمله نخواهند زد
شکشت  فاجعه  باری رو به رو شده بودند و هم اينک در قفقاز  سرگرم  نبردی 

نها دست به عمليات نظامی در ايران نمی زدند به نظرمن آ. سخت با ترک ها بودند
اگر می توانستم .چون گذشته از هرچيز  چنان عملياتی طوالنی  و پر هزينه می شد

قزاقهای ايرانی را برای مقابله با نيروهای  ناهمگون کوچک خان رو به راه کنم تا 
  .»مدتها خطری  متوجه حکومت ايران نبود 

رضاخان اينک . ديدار بريگاد قزاق می رفتم در آقا بابا مرتب به – ٢١٩ص 
سرهنگ دوم شده بود و بريگاد قزاق با شتاب به سوی کارايی گام برمی داشت 
مسئوليت تعيين تاريخی که قزاق ها ازنظارت ما خارج می شدند به من واگذار  شده 

ينرو از ا. بود و من در نظرداشتم  يک ماه  پيش از عزيمت  به بغداد اين کار را بکنم
  :دو موضوع را با رضاخان درميان گذاشتم

به او تاريخ عقب نشينی مان را گفتم و ازاو خواستم قول بدهد به هنگام عقب  - ١
  .نشينی  ما، به هيچ گونه اقدام تهاجمی وعملياتی عليه ما دست نزند

از اوخواستم اين بودکه اقدام قهرآميزی برای سرنگون کردن شاه  صورت ندهد  –٢
درهردو مورد قاطعانه به من . يگران هم اجازه وامکان چنان اقدامی را ندهدو به د

  » .قول داد که به خواسته های من عمل کند و وفادار بماند
ايران برای روزگارسختی که پيش روداشت نيازمند يک رهبر بود « : ٢٢٠ص 
  . »بی ترديد مردی فوق العاده ارشمند به حساب می آمد) رضاخان( واو

به عمرم چنان بادی نديده . ماه فوريه با زوزه های يک تند باد شروع شد« : ٢٢٢ص 
تيرهای تلگراف راازجا کند . بودم باد با تمام روزوقسمت عمده شب ادامه يافت

قسمت اعظم آن هفته را صرف ترميم بازسازی خطوط . وعبورازجاده ها ناممکن شد
تلگرافی، بارانی از تلگراف ازلندن با برقراری مجددارتباط . ارتباطی بابغداد کرديم
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حاالفرمان قطعی تخليۀ قوا صادرشده بود سازمان ها .برسرمان باريدن گرفت
 .ووزارتخانه ها مختلف دراين تصميم تجديد نظرهايی کرده وبه ما ابالغ می نمودند

   »...داير سازم درسراسرکشور را)جاسوسی(ازمن خواسته بودندکانونهای اطالعاتی
می .ی خواستم پيش ازترک ايران با شاه و وزيرمختارخداحافظی کنمم« :٢٢٥ص 

گفتگوهای طوالنی . دانستم وزيرمختارتا چه اندازه ازعزيمت ناگهانی من نگران است
امبا رضاخان را به اطالع آقای نورمن رساندم وازاوخواستم تاريخ قطعی رها شدن 

ر مختار ترتيب شرفيابی به وزي... بريگارد قزاق ازکنترل ونظارت را تعيين نمايد
  .»حضور شاه را داد وازمن خواست که با اوباشم

يک ايرانی درويش مسلک درقهوه خانه که همانند برخی ايرانی های :  ٢٣٤ص 
» عدالت را به جهانيان«دوزبانه وچابلوس در گفتگوبا آيرونسايد می گويد انگلستان 

قوای تجاوزگر نظامی روس  واشغال ايران درجنگ جهانی اول توسط!! آورده است
  ! وانگليس بود به انگليس اشاره نمی کند

زيرلب  ورد می )   Hadji(درگوشه ای يک حاجی « : آيرونسايد شرح می کند
 سال ها در. خواند وظاهراًبه آنچه دوروبرش می گذشت توجهی نشان نمی داد

رويش کشکولی پيش . هندوستان آواره بوده و زبان اردو را به خوبی حرف می زد
او تمام . وقتی غذايم را خوردم  رفتم تا با او حرف بزنم. پرازسکه های مسی بود

زمستان را درآن چايخانه گذارنده بود وقصد داشت دربهاربه مشهد درمنتهی اليه 
ً متوجه اطراف  . خاوری ايران سفرکند به رغم آنچه وانمود می کرد حواسش دقيقا

ی صحبت می شد گوش ها را تيزمی کرد تا گفتگو را وقتی دربارۀ  نکته مهم. بود
. زندگی را چگونه گذرانده است) جنگ جهانی اول(ازاو پرسيدم درجنگ اخير. بشنود

می دانيد، ژنرال : آخرين جمله هايش را که قبل ازخوابيدنم به من گفت هنوزبياددارم
و  صاحب،ايران کشورفقيری است وديگرمثل روز گار شکوه وعظمتش قدرتمند

روز گاری رزمندگانی بزرگ بوديم اما اکنون همۀ کشورها غارتمان . غنی نيست 
می خواستيم درجنگ اخيری که درمغرب زمين روی داد بيطرف بمانيم اما . می کنند

ترک ها و روس ها جنگ خودشان را به سرزمين ما کشاندند وبا ما مثل سگ رفتار 
ن بازگشتند اما جزبدبختی چيزی نصيب آنها با پايان جنگ به سرزمين هايشا. کردند

هنوزمبارزه درميان کشورهای  مغرب زمين ادامه دارد و اين به زيان تمامی .ما نشد
هرملتی به جهانی که درآن زندگی می کند چيزی عرضه می . مردم جهان است



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١٠٨                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

  .واگرکشوری نابود شود آنچه را که می توانست عرضه کند نيزنابود می گردد. نمايد
انگليسی ها چه چيزی به جهانيان عرضه کردند واو با قاطعيت  و بی درنگ  پرسيدم 

يک تومان در کشکول او . ژنرال صاحب، شما عدالت را به جهانيان  داديد: پاسخ داد
  »  .انداختم و او مرا دعا  کرد

کرم شديم وبا ..جا گرفتم) شاهی همدان( به زودی درساختمان بانک...«: ٢٣٥ص  
بهمن  ٣٠(اخبارخوشی به دستمان می رسيد...پذيرائی به عمل آمدمهربانی ازما 

  )، چهار روز قبل از کودتای  سياه١٢٩٩
مدت خدمتم در ايران آنقدر زياد نبودکه بتوانم ادعا کنم « : ٢٣٩  -  ٢٤٠صص 

حيرت  درتمامی طول خدمتم در. اطالعات عميقی دربارۀ اين کشوربه دست آورده ام
بودم که ايران چگونه توانسته است در طول تاريخ و تاکنون استقاللش را حفظ  کند و 

يک چيزبرايم . آيا با تخليۀ قوای ما آيا  بازهم قادر به حفظ استقالل خويش خواهد بود؟
تالش صد سالۀ ما برای اعمال  نفوذ در ايران از طريق زور به پايان : مسلم بود

رچنين می نمود که روسيۀ شوروی به شيوۀ خاص خود و به دربادی ام. رسيده بود
همان شکلی که تزارها درآسيای مرکزی وسرزمين های مسلمان نشين آن نواحی 

اما من برخالف شاه ايران وبسياری . عمل کردند، ايران را به راه خود خواهد برد
له بعد ازمقام های اروپايی مقيم تهران، عقيده نداشتم که روسيۀ شوروی بالفاص

چون اوال درقلمروايران نيروی کوچکی . ازخروج ما به ايران حمله خواهد کرد
ازبلشويک ها حضورداشت، دوم اينکه روسيۀ شوروی دراروپا با مشکالت زيادی 

روس ها به احتمال زياد به تالش برای رسوخ دادن مسالمت آميزانديشه . مواجه بود
می دادند وآنرا توأم با رشوه های کالن جا های خود درميان دولتمردان ايرانی ادامه 

شاه جوان تنبل وترسوبود وهميشه ترس . رهبر نيازداشت ايران به. می انداختند
برداشت من در برخوردهای کوتاهم با اواين بود که اوهرلحظه . جای خود را داشت

درآستانۀ اين تصميم گيری است که به اروپا  فرار کند ومردمش  را حال خود رها 
درآن سرزمين تنها يک مرد را ديدم که قادر بود ملتش را رهبری کند و او . کند 

مردی که عنان اختيار تنها نيروی مسلم و مؤثر کشور را در دست . رضاخان بود
  . (** ) داشت
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  يادداشت های آيرونسايد

ايرانيهای به خارج رفته خود هيچگونه آموزشی نديده اند و « :  ٣٢٢ - ٣٢٣صص 
ستاد فرماندهی تحت . امرما را برآن داشت تا به آموزش افسران ايرانی بپردازيماين 

امرمن براين عقيده بود که استاروسلسکی عمداً ازآموزش قزاقها خود داری کرده 
به نظر من اين . است  تا روسيۀ  تزاری درآينده  با هيچگونه  مخالفتی روبه رو نباشد

. ورمن درتهران به خوبی انجام وظيفه کرده استن.. ..عقيده حرف ياوه ای بيش نيست
اوشواهدی به دست آورده است مبنی براينکه شاه واستاروسلسکی درغارتی که 

 ٣٥گردنبند مرواريدی به دست آورده است که ) شاه( او. قزاقهاکردند، شريک هستند
ازخستگی روحی خود  )شاه (او. ارزش دارد) ليره استرلينگ ١٢٠٠٠(هزار تومان

نورمن سخن گفته واز اوخواسته است که درصورت امکان و تا آرام شدن اوضاع با 
اگر به مسافرت نرود سالمتش يه خطر « : می گويد )  شاه(پزشک او. به اروپا برود

  . خواهد افتاد
من ازديدار با  آنها خود . ژنرال  تولستوو و قزاقها  دون تحت امرش  به بغداد رفته اند

اضای پول و پوشاک کردند چون که برای انگليس خدمت می آنها تق. داری کردم
 مشاهدۀ شکست  استارو. اعتقادمن مقصدنهايی آنها والدی وستوک است به.کردند

  .همه از اومی ترسند. سلسکی موجب  شادمانی  من خواهد شد
)  استاروسلسکی ( و يکی . به آنها می گويم که ترس از روسها  بی مورد است 

اميدوارم که بتوانيم اين بارازعهدۀ اين . نيست و به موقع خواهد ترکيدنيزحبابی بيش 
ً گفته است که اگر او به جای  ما می بود .  کاربرآييم از قرار اطالع  وی سراحتا

  .» !گستاخ لعنتی . هرگز از اين  سربازان عزيز دردانه استفاده نمی کرد
د  به روستای  آقابابا ديکسون از تهران بر داشته، با خو« :  ٣٣٥ – ٣٣٦صص 

مراسم و تشريفات نظامی کامل . که تمامی قزاقهای ايرانی در آنجا گرد آمده اند، بردم
در ) قزاقها( ديکسون کمی روحيه  گرفت. که جنبۀ نمايشی داشت به عمل آوردم

مدتها بود که موجوداتی به اين مفلوکی نديده . نفر بودند ١٠٠٠مجموع درحدود 
تنها  . پابرهنه بودند و پارچه ای مندرس به دور خود پيچيده بودند اکثر آنان. بودم

فوج کوهستانی . آترياد تبريز بود »گروهی که در ميان ايشان ظاهری مناسب داشت
آنان به شيوۀ ايرانی آموزش ديده اند و . همگی افراد آن اسلحه کمری و دشنه داشتند
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اين حالت اگربا آن . نبالت می کنندهنگامی که ازمقابل ايشان عبور می کنی با چشم د
پس از رژه نظامی با تمام افسران به گفتگو .  آشنا نباشی بسيار زننده به نظرمی رسد

يکی دو . به آنها گفتم که افسران انگليس جانشين افسران ايرانی نخواهند شد. پرداخت
نگ نفراز آنان ازمن خواستند حقوقشان را پرداخت کنم، آنها فقط يک بارازسره

اسمايس حقوق گرفته اند و حاال می دانند که روسها در پرداخت حقوق آنها تا چه 
من تمامی خصوصيات مردم ايران را مطالعه کرده ام، . اندازه خست داشته اند

اسمايس . ينهاست بی ترديد يکی ازبهتر) همدان(رضاخان فرمانده آتريادتبريز
او زير دست يک مافوق  سياسی . رضاخان را فرمانده واقعی صحنه قلمداد می کند

اسمايس می گويد اين مردک برای دست . که ازتهران نصب شده است، کارمی کند
ولی بنا به دستور من اوحق دست زدن به . يافتن به بودجه شديداً تالش می کند

چونکه درآن صورت به قول فرانسويها برای خود کيسه خواهد . بودجه را ندارد
  . گفت که کم کم عالقه اش را از دست می دهد اسمايس به می. »دوخت
. سری  به قزاقهای ايرانی زدم و وضع آنها را بررسی کردم« : ٣٥٩ –٣٦٠صص

. مواجب مرتباً پرداخت می شود. اسمايس به وضع آنها سروسامان زيادی داده است
اسمايس می گويد که تعداد اندکی . پوشاک وسرپناه دراختيارافراد قرار گرفته است

صداقت داشتن يعنی . زافسران ايرانی ازآنچه ما صداقت می ناميم بويی برده اندا
طبيعی است که وقتی که مواجب پرداخت نمی . محروم کردن خود ازمال ومنال

فرمانده قزاقهای موجودحقيروبی مصرف . شودتاحدودی حق با افسران ايرانی است
ی که من ازسابق به است اما روح وجان اين نمايش سرهنگ رضاخان است، مرد

اسمايس می گويد که اومردخوبی است ومن ازاسمايس خواستم تا به . اوعالقه داشتم
سردارهمايون . سردارهمايون مرخصی بدهد تا رضا موقعيت خود را مستحکم کند

ازرفتن خود خوشحال است چونکه اجازه دست زدن به پول نداشته و از اين بابت 
اوضاع، پس ازخروج خودمان، گفت وگوهای در باره چگونگی . ناراحت است

هيچکس مسئوليتی درقبال قزاقها برعهده نخواهد گرفت . مفصلی با اسمايس داشتم
اگر به قزاقهااجازه دهم که قبل از رفتن ... ومن نمی توانم هيچ دستوری را قبول کنم

من حرکت کنند شايددرآن صورت بتوان اوضاع را کنترل کنم گرچه نمی توانم با 
اگربه آنان اجازه دهم که همزمان با ناپديد شدن من ازقزوين ... شون به تهران برومق

بروند، ممکن است عليه من اقدام کنند که اين رويداد برای من جالب خواهد بود 
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اماکشتن هريک ازآنان ازسوی من اقدامی . چونکه ناگزير به مقابله با آنهاخواهم شد
وجود داردکه آنان به تهران يورش برند ودست به اين امکان نيز. نادرست خواهد بود

شخصاًبراين عقيده ام که بايدبه قزاقها اجازه دادتا قبل ازناپديد شدن من . انقالب بزنند
نمی توانند کارچندانی  به اسمايس گفتم که به عقيده من قزاقها.حرکت کنند ازقزوين

خواهد کرد وبه ما درواقع فقط ديکتاتوری نظامی مشکالت ما راحل . صورت دهند
  » .فرصت خواهد دادتا بدون هيچ گونه دردسری کشور را ترک کنيم

اسمايس معتقد است که قزاق ها عليه افسران خود شورش « : ٣٦٠- ٣٦١صص
ايرانيها درمقابل . مازاد پوشاک خودرا به نحوی دلخواه می فروشيم. نخواهندکرد

را که درانگليس دور ريخته چيزهايی .اجناس بنجل ما پول خوبی پرداخت می کنند
ظروف کهنه، لباسهای زير، هرنوع پوشاک، تکه . می شود، مانندنقل ونبات می خرند

درمقابل انبار . پاره های پتو وچيزهايی ازاين قبيل به قيمت گزاف خريداری می شوند
يک يهودی را . طناب کشی شده است) برای جلوگيری ازهجوم خريداران( تدارکات 

چانه زدن، که . نبار تداراکات برای انبوه جمعيت سخنرانی می کردديدم که درا
برای چيزهای بی ارزش . درشرق بسيارمتداول است، به هيچوجه ديده نمی شود

اگر بتوانم اين چيزها را در . روزانه حدود سيصد ليره استر لينک پول می گيرم
 با مازاد کاال قزوين احتماالً . تهران بفروشيم پول بيشتری به دست خواهيم آورد

فکرميکنم که تعدادی ازافسران اونيفورمهای کهنۀ خود را با فرش . روبروخواهد شد
  ». معاوضه کرده اند

  
   ١٩٢١ژنوايه   ٣١

رضا  . گفت و گوهای مفصلی با اسمايس و رضاخان انجام دادم« : ٣٦٦ص 
می توان گفت که  . موجودی سخت کوش به نظرمی رسد و بينی تقربياً بزرگی دارد

موی . قيافۀ اوشبيۀ يهوديان است ولی بينی ايرانی ها به گردی بينی يهودی نيست
اومی خواهد دستش به کاری بند باشد واز بی کاری . سرش روبه سفيدی گذاشته است

ت می کندو فارسی صحبت کردن من حتماً اوفقط به زبان فارسی صحب. ناراحت است
حتی اگراين گفته . می گويند درتبريزمهتر بوده است. موجب شگفتی اوشده است

پرجذبه ترين  قطع  بطور او. داشته باشدبازازلياقت اوحکايت می کند صحت هم
  » .فردايرانی است که تاکنون ديده ام
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   ١٩٢١فوريه   ١٢

يی داشتم و اورا به فرماندهی مطلق با رضا خان گفت وگو: ٣٦٨-  ٣٦٩صص 
به او گفتم که به . اوقويترين فردی است که تاکنون ديده ام. قزاقهای ايرانی گماردم

تدريج ازتحت کنترل من خارج می شودوبايد همراه سرهنگ اسمايس مقدمات 
. رويارويی با شورشيان رشت را پس ازخروج ستون ازمنجيل، فراهم کند

دراين فکر بودم که آيا . شنودی طوالنی با رضا داشتمدرحضوراسمايس گفت و 
ضروری است قرارومدارهای کتبی بگذاريم يا نه، وسرانجام به اين نتيجه رسيدم که 

اگر رضاخان بخواهد بازی درآورد به سادگی می . نوشتن مطلب مفيد نخواهد شد
ست به تواند چونکه امکان خواهد داشت به راحتی بگويد قولهايی را که داده ا

قبل ازاينکه ازهم جدا شويم، دو . اجباربروی تحميل شده اندواوملزم به انجام آنها نيست
  :نکته را برايش روشن ساختيم

چونکه اين کار به نابودی .نبايد به هيچ وجه ازپشت سربه قوای من حمله کند -  ١
  .اومنجرخواهد شد و جز حزب انقالبی به سود هيچکس نخواهد بود

ً قول دادومن با او. چ وجه نبايدسرنگون شودشاه به هي - ٢ دست  رضاخان صراحتا
به هيچ وجه نگران رفتن او . به اسمايس گفته ام به تدريج کنترل را کاهش دهد. دادم

  )  ١(»  .نيستم
آيرونسايد اشاره به ترسوبودن احمد شاه ومردمش را رها خواهد کرد می « - **

آيرونسايدازاوتعريف می کند، درجنگ جهانی دوم بمحض کند، ولی رضا خانی که 
اشغال ايران ازطرف متفقين ازترس زودترپا به فرار گذاشت وهمين دولت فخيمه 

  .»انگلستان آوردش وبردش
 پشتيبانی مستمرانگليستان از» ای تحت عنوان هوشنگ مهدوی درنوشته

تا اين زمان  رضا شاه که« :می نويسد» ) ٢٩٩ – ١٣٥٧(ديکتاتوری پهلويها 
دراوج قدرت به سرمی برد وبه مدت  بيست سال تنهافردی بود که برايران حکومت 
می کرد، ناگهان ازخود ضعف وناتوانی عجيبی نشان داد اودوبار قصد داشت 

سقوط جلد ( »ازتهران فرارکند وحتی قصد پناهندگی به سفارت انگليس را داشت
  )   » ٦٦٨ص  ١٣٨٧ - مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی  - دوم

روزدوازدهم درتهران خبری منتشر شد که « :نصرهللا سيف پورفاطمی تاکيدمی کند
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اين خبردرسفارت . روس ها ازقزوين حرکت کرده و به سمت تهران پيش می روند
انگليس انتشار يافت ورضا شاه را بی اندازه متوحش کرد، به طوری که فوراً بدون 

در قم به اوخبر می دهند . يل شده وعازم قم می شوداسکورت وهمراهان سواراتومب
  » .که شايعه  صحيح نيست و شاه به تهران برمی گردد

به کوشش دکتر فرامرز - »جلد سوم- آيينۀ عبرت« دکترنصرهللا سيف پورفاطمی* 
   ١٢٤٨ص   – ١٣٨٩نيوجرسی   - سيف پور فاطمی 

درمسئله : است که  عبدهللا شهبازی درباره خاطرات آيرونسايد براين نظر -  ٤
 شدت برجسته شدونقش اردشير ريپورتر نيزنقش ژنرال آيرونسايدبه ١٢٩٩کودتای

مردادنقش کرميت روزولت و ٢٨تقريباً مسکوت ماند همانطورکه در مسئله کودتای 
شود و نقش فرمانده عملياتی کودتا در ايران، يعنی  شدت برجسته می وودهاوس به

  .شود میشاپور ريپورتر، بکلی کتمان 
سرلشکر ِسر ادموند آيرونسايد يا لرد آيرونسايد اّول   دانيم اين در حالی است که می

فوريه  ١٧تا  ١٩٢٠اکتبر ٤اواز. تنها مدت کوتاهی درمنطقه و درايران بود
 نورپر(،يعنی کمترازچهارماه ونيم، فرمانده قشون انگليس درشمال ايران ١٩٢١
وی در طول . ها را به عهده داشت کبود که مأموريت جنگ با بلشوي) فورس
اش نيز هيچ ارتباطی با ايران نداشت و بنابراين نقش او در کودتا چگونه  زندگی

عنوان رئيس  تواند همسنگ وحتی قابل مقايسه با نقش اردشير ريپورتر باشد که به می
سال بود که در ايران اقامت  ٢٨شبکه اطالعاتی بريتانيا در ايران تا زمان کودتا 

البته . داشت وبر حوادث مهمی چون انقالب مشروطه و غيره تأثير نهاده بود
عنوان فرمانده نيروهای نظامی انگليس در شمال ايران سهم مهمی  آيرونسايد به

داشت ولی اومجری دستورات وزيرجنگ وقت بريتانيا، يعنی ِسر وينستون  درکودتا
وزير وقت انگليس، نقش اصلی  عنوان نخست چرچيل، بود که بعدها همين چرچيل، به

  .ايفا کرد ١٣٣٢مرداد  ٢٨را در کودتای 
بنابراين، آيرونسايد تنها يک فرمانده نظامی بود که بدون آشنايی با منطقه و بدون 
داشتن شبکه جاسوسان بومی و حتی بدون شناخت دقيق نيروهای سياسی کشور 

تحقيقات بنده . کرد میدستور وزير جنگ را اجرا کرد و هر کس جای او بود چنين 
مثلثی بودند که يک رأس  ١٢٩٩طراحان و عامالن خارجی کودتای   کند که ثابت می

السلطنه  نايب) ِسر روفوس اسحاق(لرد ريدينگ  بود،رأس ديگر  وينستون چرچيل  آن
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وزير وقت هندوستان درلندن، که هردو   ادوين مونتاگ  وقت حکومت هند بريتانيا و
اردشير   ل يهودی صهيونيست انگليس بودند، و رأس سومهای درجه اوّ  از خاندان

نقش اصلی را هم در شناسايی و برکشيدن . که اصال طرح کودتا از او بود  ريپورتر
رضاخان وهم در کودتا وهم در خلع قاجاريه و استقرار سلطنت پهلوی اردشير 

يتانيا ريپورتر داشت که در تمامی اين دوران رئيس شبکه اطالعاتی حکومت هند بر
دانيم که امور اطالعاتی امپراتوری انگليس درايران و عراق  و می. درايران بود

و   شد وسيله حکومت هندبريتانيا اداره می جزيره عربستان از آغاز به وحتی در شبه
پس،مطرح کردن . وزارت خارجه انگليس درلندن دخالت عملی دراين حوزه نداشت

ت بود برای پوشانيدن ابعاد بسيار بغرنج ومهم ای ازحقيق آيرونسايد تنهابيان گوشه
  .ماجرا

توانست گره مهمی را  کند انتشار خاطرات آيرونسايد نمی نکته مهم ديگر که ثابت می
کند که آيا  مثال، خاطرات آيرونسايد روشن نمی. باز کند، تحريف اين خاطرات است

وزارت (ر لندن دستو وی فرمان کودتا را به ابتکار شخصی خود صادر کرد يا به
در جريان انقالب چند برگ از رونوشت   خوشبختانه). جنگ و دولت انگلستان

دست آمده که مغايرت جدّی آن را با متن منتشر شده ثابت  خاطرات آيرونسايد به
در کتاب منتشر شده تالش شده تا ثابت کند ايران درمعرض مثال، . کند می

يپورتردر خاطراتش القا کرده همين خط فکری رااردشيرر. خطربلشويکی است
دانيم که اين  می. افتاد ها می شد ايران به چنگ کمونيست يعنی اگر کودتا نمی. است

آيا کودتای رضاخان ايران را از خطر سقوط به دامان بلشويسم نجات داد   مسئله، که
يا نه، اصوال چنين خطری وجود نداشت، اهميت اساسی در تحليل تئوريک حوادث 

دست آمده،  ولی درمتن دستنوشته خاطرات آيرونسايد،که درايران به .ا دارده آن سال
ها قادر نيستند در خارج از کشور خود به جنگ  به اعتقادمن روس«  :نويسد اومی

يا   ».شوند توانيم بپذيريم که برای ما يک خطرنظامی محسوب می نمی. بپردازند
: نويسد يا می. يان شباهت داردنويسد قيافه رضاخان به يهود درجايی آيرونسايد می

اين جمالت . مهتر يعنی نگهبان اسب» .گويند اودر تبريز مهتر بوده است می«
 ١٩٢١فوريه  ١٥يا آيرونسايد درباره مالقات . درخاطرات منتشر شده موجود نيست

با نورمن وزير مختار انگليس در [با هم «: خودبا احمد شاه تنها يک سطر نوشته
ای از زنانش زندگی  مايلی تهران با گله ٦ای در شاه درنقطه. شاه رفتيم به ديدن] تهران
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ولی درمتنی که پسرآيرونسايد به کمک و به احتمال قريب به . همين و بس» .کرد می
های فراوان شاپور ريپورتر منتشر کرده، سه صفحه کامل درباره  يقين با دستکاری

ک تصويربسيار منفی و اين مالقات وبا آب وتاب عجيبی درجهت ارائه ي
سواران «و»های آهنين قصر دروازه«از. انگيزازاحمد شاه توضيح داده شده نفرت

دست داشتند و  هايی در لباس اروپايی که عصای عاج به وخواجه» سرخ جامه بنگالی
خنديدند و شوخی  به استقبال آيرونسايد و نورمن آمدند، زنان و کودکانی که می

کردند، تاالر مجلل محل پذيرايی ازميهمانان،  ها را ساکت می نها آ کردند و خواجه می
واز همه   .توصيف چهره احمد شاه وغيره وغيره که اصال معلوم نيست ازکجا آمده

شد وگفت اين  ١٩١٩اين ادعا که احمدشاه خواستارامضا وتصويب قرارداد   تر مهم
مجلس شورای ملّی از کنداما  ای است که منافع کشورش را تأمين می بهترين معاهده«

و کامالً روشن است   اينهاهمه تحريف تاريخ است» .زند باز می تصويب قرارداد سر
نام  های روزانه آيرونسايد هر چه خواسته نوشته و به ای براساس يادداشت که نويسنده

با توجه به اين توضيحات، اهميت . خاطرات آيرونسايد چاپ کرده است
اين   کنم که شود و بنده به يقين عرض می تر روشن میانتشارخاطرات اردشير ريپور

است و هيچ سندی  ١٢٩٩سند مهم تاريخی مبنای قطعی در تحليل کودتای سوم اسفند 
  .تواند جايگزين آن شود نمی

ً يک دهه کامل  از زمان انتشار خاطرات اردشير ريپورتر تا امروز، که تقريبا
معهذا، . ن مورخين باز کرده استشود، اين سند بتدريج جای خود را در ميا می

االسالمی  هنوز نيز گروهی ازنويسندگان هستند که به سندبه تعبيرمرحوم دکتر شيخ
مثالً، در . های خود را به اثبات برسانند فرض اند تا پيش اعتنا مانده فوق بی» ارزنده«

 برآمدن رضاخان، برافتادن  ايران؛"کتابی که آقای دکتر سيروس غنی با عنوان 
ای به نقش اردشير  اخيراً منتشر کرده، کمترين اشاره" ها قاجارو نقش انگليسی

يک طرح  ١٢٩٩ريپورتر در ماجرای کودتا نيست تا بتواند ثابت کند که کودتای 
به تمهيد افسری انگليسی که از «وفاقد تدارکات مفصل قبلی بود که   »شتابزده«

. منظور او آيرونسايد است» .ز شدکشورو مردم ما تقريباً هيچ اطالعی نداشت آغا
نظاميان بريتانيا کمتر چنين خودسر دست به سياست يازيده بودند «: افزايد غنی می

آقای » .تا چه رسد که بدون دستور صريح دولت متبوع خود کودتا بر پا کنند
ها  سيروس غنی تنها دريکجا نام اردشير را برده وتلويحاً مدعی شده که خودانگليسی



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١١٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

  :نويسد او می. خاطر ضديت با سلطنت پهلوی منتشرکردند درا بهاين سن
وقتی ... های بريتانيا در طول ساليان که در کودتا دخالتی نداشته باوجود تکذيب«

کرد و نه تنها به  مصالح انگلستان اقتضا کرد، اين کشورمرتب اعالميه صادر می
انتشار ... پرداخت هم می کرد بلکه درباره آن به اغراق نقش خوددرکودتا اعتراف می

آخرين "های ژنرال آيرونسايدازطرف پسرش ونيز درآمدن سندی موسوم به  يادداشت
، يعنی زمانی که ١٣٥١- ١٣٥٠ازاردشير رپورتر، هر دو در" نامه شهادت ووصيت

  ».دمحمرضا شاه در اوج قدرت وازموفقيت جهانی برخوردار بود، اتفاق افتاد
  .ای به اين اهميت نيست قق در بررسی حادثهاين روش يک محقق واقعاً مح

طبق  ١٣٤٨يا اوايل سال  ١٣٤٧اوال، خاطرات اردشير ريپورتر در اواخر سال 
  .١٣٥١- ١٣٥٠های  نامه اردشير در اختيار شاپور قرارگرفت نه در سال وصيت

ده ثانياً، اين سند کامالً محرمانه بود و تنها چند تن از رجال درجه اّول پهلوی آن را دي
ترين محرم شاه، که طبق نوشته مندرج در  بودند از جمله اسدهللا علم، نزديک

اين خاطرات برای اولين بار در . کند اش اصالت آن را تأييد می های روزانه يادداشت
آخرين شهادت «وسيله بنده منتشر شد و آقای غنی معلوم نيست عنوان  به ١٣٦٩سال 

کجا آورده است زيرا من چنين عنوانی را را از » نامه اردشير ريپورتر ووصيت
  .کار نبردم به

های  اسنادديگری نيز در دست است که صميميت شاه وشاپورريپورتر را در سال
  به  جرج کندی يانگ  يک نمونه ديدارخصوصی آقای.دهد نشان می١٣٥٧- ١٣٥٠

های  جرج کندی يانگ که درسال  .١٩٧٢ژوئن  ٦همراه شاپور است با شاه در تاريخ 
خير فوت کرد، درآن زمان از گردانندگان ومديران کمپانی انگليسی کلينورت بنسون ا

وی . عنوان دالل و واسطه در معامالت خارجی ايران نقش مهمی داشت بود که به
ای از آن در اسناد ايرانی  طور مشروح نوشته که نسخه گزارش ديدار خود را به

جرج يانگ، که قاعدتاً دراينتليجنس شاه به . دست آمده و دردسترس محققين است به
های اين جلسه کامالًامنيتی است و  سرويس نيز مقامی بلندپايه بوده زيرا مضمون بحث

ناپذيری امنيت ايران وامنيت اروپای  با يک تاجر نيست، از جدايی  شبيه به بحث
. گويد وخالصه مضمون مذاکرات گواه نزديکی بسيارطرفين است غربی سخن می

همان سالی است که خاطرات آيرونسايد منتشر شد و کمی  ١٩٧٢يم که سال توجه کن
. ١٢٩٩بعد مقاله چپمن پينچر و اشاره مختصر او به نقش اردشير ريپورتردرکودتای 
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  .غنی بسيار غيرمستند است بنابراين، ادعای آقای سيروس
م که مامواردی را سراغ داري  و باالخره اينکه، به عکس ادعای آقای سيروس غنی،

سود رضاخان دست زده با اين هدف که از  سازمان اطالعاتی انگليس به جعل سند به
ترين هدف از اين جعليات، که  مهم. او يک چهره ملّی وضدانگليسی ترسيم کند

گرفت، ازيکطرف فريب دادن حکومت  درزمان صعود رضاخان صورت می
نوان يک فرد ع منظورجلب حمايت وی ازرضاخان به کمونيستی شوروی بودبه

وازطرف ديگر فريب دادن رجال ملّی و   ناسيوناليست وملّی وضدامپرياليست؛
ها از  دانيم که اين ترفند سرانجام سبب حمايت شوروی و می. افکارعمومی ايران

 ١٣١٠خردادسال  ١٠يک نمونه، سندی است که مجله پيکاردرشماره . رضا خان شد
 ارشد برادر وسيله مرتضی علوی، رلين بهای بود که درب اين نشريه. خودافشاکرد

سياست «ای با عنوان  مقاله پيکاردر.شد ، منتشرمی)نويسنده معروف(بزرگ علوی
    : نويسد می» ها در ايران جاسوسی انگليس

 ها کامالً به سمت نوکری خود درآوردند، قنسول پس ازاينکه رضاخان را انگليس«
می    انگلستان  چمبرلن،وزيرمستعمراتعنوان  راپورتی به )مقيم اهواز(انگليس
نويسد که ما هر قدر سعی و کوشش نموديم  ودر راپورت مزورانه خود می نويسد

رضاخان را با خود همراه نماييم موفق نشديم و آنچه حقيقتا کشف کرديم با حکومت 
و اين راپورت . شوروی مناسبات حسنه دارد و هيچ حاضر نيست که با ما کنار بيايد

های حکومت  های خودشان به دست قنسول وسيله جاسوس را طوری کرد که بهخود 
ها تأثير  متأسفانه اين عمل مزورانه طوری در محافل سياسی روس. شوروی بيفتد

 بخشيدکه تا امروزهم درروسيه کسانی هستندکه عقيده دارندرضاخان طرفدار
  »... ها است مخالف سياست استعماری انگليس..شوروی و
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   :توضيحات و مآخذ  
  

١٢٩٩خاطرات ژنرال سرادموند آيرونسايد طراح کودتای   
 

ن  . به قلم دكتر دونالد:كند مرداد را منتشر مى ٢٨سيا تاريخ كودتاى ننگين  - ، ١ 
ترجمه  ابوالحسن بنى - ١٩٩٩اكتبر:تاريخ انتشار - ١٩٥١مارس: ويلبر تاريخ نگارش

تاريخ انتشاربصورت  - صدر اولين بار درروزنامه انقالب اسالمى انتشار يافته است 
  .انتشارات انقالب اسالمى - ٢٠٠٣يونى ١٥برابر - ١٣٨٢خرداد ٢٥: كتاب

« به نقل از کتاب  –ازمالکوم برن »  راهی  به سوی مداخله« نگاه کنيد به مقاله * 
با ترجمه " مالکوم برن" و " مارک گازيوروسکی"   به اهتمام» مصدق و کودتا

   ٢٢١-  ٢٤٣صص  – ١٣٨٤ –" قصيده سرا " انتشارات " دکترعلی مرشدی زاد"
 – ١٣٦٣چاپ چهارم    –» خاطرات و خطرات « - لطنه هدايت حاج مخبرالس  - ٢

 ٤٩٣ص  - کتابفروشی زوار 
 
با  از طرف مؤسسه پژوهش  مطالعات  فرهنگی»  خاطرات سری آيرونسايد -  ٣

  ٥ - ٢٥صص  – ١٣٧٣  - همکاری خدمات فرهنگی رسا 
  

  : پی نوشت ها 
  
، مؤسسه ) کتاب  پنجم( » تاريخ معاصر ايران « :ک به . در اين باره ازجمله ر  -  ١

،  ) جلد اول  و دوم(پژوهش و مطالعات  وفرهنگی؛  شيخ شهيذ  فصل هللا نوری 
تا  ١٣٢٧در سالهای » اسناد هجوم انگليس و روس به ايران«انتشارات رسا،  کتاب 

ق، دفتر مطالعات وزارت امورخارجه؛ اسناد  نقض بی طرفی  ايران . ه ١٣٣٠
  .انتشارات کوير،    ١٣٢٠درسوم  شهريور 

بهروز «توسط آقای ١٣٦٣فصل مربوط به ايران اين کتاب ترجمه و درسال –٢
به ضميمه بخشی ازاسناد ومکاتبات سياسی  وزارت خارجه انگليس و به »  قزوينی 

  .منتشر  شده است»  نشر آينه«  همت 
  .١١همين کتاب ، ص   -  ٣
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بوسيله  انتشارات دنيا ١٣٥٧اين کتاب يک بار توسط آقای صدری افشاردرسال   -  ٤
توسط  انتشارات امير  ١٣٥٩و يکبار نيز با ترجمه آقای لطفعلی خنجی در سال 

  .کبيربه چاپ رسيده  است
  .ش ١٣٥٧مجله  يغما، سال سی و يکم ، شماره دوم ، ارديبهشت  – ٥
مقاله مذکور، به  شرح   ٢٤الزم به ذکراست که آقای دکتر شيخ االسالمی درقسمت  

داستانی بدون ذکرمأخذ درباره مالقات رضا خان و آيرونسايد پرداخته  است وادامه 
مقاله  خود به گونه ای آورده و پايان بخشيده  است که  خواننده نا  ٢٥آن را درقسمت 

ه نقل  از يادداشتهای روزانه آيرونسايد واقعه ای آگاه  تصور می کند نويسنده  ب
درصورتی که داستان فوق توسط  بزرگ ابراهيمی نماينده . تاريخی آشنا شده است

آمريکائی و ارتجاعی  - پس ازکودتای انگليسی» مجلس شورای ملی « منتخب شاه در
تهيه و پس از به عرض  ملوکانه رساندن و استجازه ازشاه  ٣٢مرداد  ٢٨

داستان اولين بر « : تحت عنوان  ١٩٩تا  ١٩٢هاردهمين سالنامه دنيا صص درچ
  .به چاپ  رسيده بود» خورد مير پنج به زنرال  آيرونسايد انگليسی 

درگفتگوئی بامرحوم دکترغالمعلی وحيد  مازندرانی با ١٣٦٨دراوائل تابستان – ٦
هنگی درباره حضورآقای رضا فراستی درواحدآرشيو مؤسسه پژوهش و مطالعات فر
( ش  ١٢٩٩نقش ژنرال آيرونسايد واردشيرجی ريپورتردرکودتای سياه سوم اسفند 

ساليانی چند پيش روزی اسدهللا «: ، آن مرحوم مطالبی به اين مضمون فرمودند)داشتم
پس ازمطالعه متوجه شدم . علم متن انگليسی ای را برای ترجمه دراختيارمن قرار داد

رال آيرونسايد و چگونگی به قدرت رسيدن رضاخان که متن مذکور خاطرات ژن
متن را بدون آنکه ترجمه کنم روزی به . احساس ترس کردم. توسط انگليسيها  است
نه او راجع به عدم ترجمه سخنی گفت و نه من دراين باره . اسدهللا علم باز گرداندم

رای تهديد بعدها شنيدم که متن مزبوررا فرزند ژنرال آيرونسايد ب. توضيحی دادم
ودريافت وجه ارسال داشته است و دراين امر کوشش او مقرون به توفيق نيزبوده 

و خوشبختانه اندکی بعد ازاين گفتگو ، دو نامه به امضاء فرزند ژنرال »است
آيرونسايد خطاب به اسدهللا علم به دست آمد که مؤيد گفته مرحوم دکتر وحيد 

  :مازندرانی است
  نامه اول 

  بروم وود مانور    -     مجلس  اعيان
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  چاينال سنت جيمز          - لندن         
  چلمز  فورد    -    ١٩٧٢دسامبر  ٥
  

  عالی جناب 
مايلم بابت هديه سخاوتمندانه ای که بنا به فرمان اعلی حضرت شاهنشاه آريامهر برايم 

را  ارسال نموديد و بنده از طريق سرشاپور آن را دريافت داشتم، سپاس عميق خود
اين هديه همواره به عنوان گنجينه ای از سوی من و خانوده ام نگهداری . ابراز دارم
  .خواهد شد

نيل به شرفيابی به حضورشاهنشاه افتخاربزرگی بودکه  نصيبم گرديد وديدارمن از  
ايران به يک معنا نوعی زيارت بود، گام های حيرت آورايران درتمامی زمينه ها به 

صميمانه اميدوارم که . حق و درسطح جهانی مرهون رهبری آن اعليحضرت است
نم ثابت خواهد نمود که ارزش آن را که اين جانب حامل آ ]منافعی  [برخی ازعاليق

  .دارد که تماس نزديک تری با کشوربزرگ شما داشته باشم
عالی جناب، مستدعی است ابرازاحترامات فائقه ومراتب خدمتگزاری خاضعانه اين 

  .جانب را به اعلی حضرت ابالغ نمائيد
  ارادتمند 

  آيرونسايد 
  بارون آيرونسايد دوم
  آرخنگل و آيرونسايد

  :وم نامه د
  بروم وود مانور  - مجلس اعيان  

  چينال سنت جيمز  - لندن 
  
  چلمز فورد   -  ١٩٧٣دسامبر    ٥
  

  عالی جناب 
فی الواقع سعادت بزرگی بود که افتخارديدار با شما وسخن از روزگاران گذشته 

اميدوارم که شماو سرشاهپورريپورتر،چکيده های  مناسبی ازمکاتبات پدرم . دست داد
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اهپور را به مناسبت پنجاهمين سالگرد حکومت خاندان پهلوی يافته وجمع و پدرسر ش
من نيز به نوبه  خود خوشحال خواهم شد که از طريق ممکنه به شما . آوری کنيد

حقيقتی که در اينجا رخ می نمايد، اين است که يک . دراين خصوص کمک کنم
قيام کرده است تا بارديگردرتاريخ کهن ايران زمين يک فرد ايرانی ميهن پرست 

رضاشاه کبير، چنين مردی بود ومن به . ميهن خود را ازخطرات حفظ کند
 اميدوارم يک بار. چنين چهره برجسته ای افتخارمی کنم خاطرهمکاری پدرم با

  .ديگرشما رادرانگلستان يا تهران ببينم وازمهربانی ومهمانوازی  شما بسيارمتشکرم
  ارادتمند شما  

  آيرونسايد   ]رقم امضاء   [
  بارون آيرونسايد دوم  

  آرخانگل و آيرونسايد
  

  عالی جناب  اسدهللا علم 
  ) تهران( وزير دربار 

برخی ازجمله آقای شيخ االسالمی مدعی شده اند که رضاخان با آيرونسايد تنها   - ٧
چهارجلسه مالقات داشته است درصورتيکه از شواهد و قرائن چنين برمی آيدکه 

همين کتاب به  ١٧٧ازجمله درص . ديدارها وگفتگو ها افزونتربوده استدفعات اين 
به ياددارم نخستين باری که او را ديدم « :نقل از ژنرال آيرونسايد چنين آمده است

فکرکردم اوکسی نيست که با اين بيماری ها . بدنش ازحمله جدی ماالريا می لرزيد
  ».ازپای درآيد

  .آترياد همدان صحيح  است – ٨
اشاره است  به سرجاسوس انگليس و معلم انتخاب شده ازسوی انگليس  برای   -  ٩

  .آماده سازی رضا خان ، سراردشيرجی ريپورتر
رضا خان که با قبول نقش مزدور و کودتاچی از سوی سياست انگليس  تن به  -  ١٠

ی  »مردک«برای آنان  ازهمان آغاز داده بود مردم ميهن خود و خيانت به کشور
بيش نبودوحرص وطمع اوبرای جمع آوری مال ازهرراه غير مشروع نيزشناخته 

دراينجا بخوبی روشن می شود که هم ازآغاز ژنرال آيرونسايد و کلنل . شده بود
اسمايس او را با اين عنوان شناسائی  کرده بودند و تبليغات ناآگاهان و يا مغرضانی 
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عدها  دست  به اعمال ناشايست زد  بی پايه که مدعی هستند او درابتدا آلوده نبود و ب
  .و اساس  است

  
در باره اين ديدار ژنرال آيرنسايدو ژنرال ديکسن وکلنل اسمايس ازاردوگاه  - ١١

قزاقان درآقابابا، سردارهمايون طی مکتوبی به سپهداراعظم رئيس الوزرا در تاريخ 
  : چنين می نويسد ١٢٩٩ ]برج عقرب  آبان ١٠
عت بعد از ظهر که جناب اجل جنرال آيرون سايت و جنرال ديروز چهارسا« 

را که بازديد فدوی  آمده بودند مايل شدندامروز به  ]اسمايس [ديکسن با سرهنگ
ساعت يازده درموقعی که فدوی مشغول  ]آبان١٠ [امروز  ].[ تماشای اردوی قزاق

 ][ .شده ديدن سان بودم وارد شده ازجلو صف عبور کرده باعث تمجيد و توصيف  
بعد صاحب منصبهای ارشد قزاقخانه را خواسته با يک زبان خوش محب آميز 

سه سال است که دولت انگليس تمام مخارج قزاقخانه را داده  ]: [اظهارداشتند
ودرمقابل آن عوض اينکه استفاده ازاين مخارجات وزحمات ببرد با زبانهای تنقيد 

حاالکه  ].  [ت تلقی نموده استآميزمورد تعرض که درحقيقت بدگوئی بوده اس
تسليم شده است بايد درکمال .......رياست ديويزيون به يک صاحب منصب با اطالع

تمکين حاضر اجراء نظريات اوشده ودر کمال اميدواری مشغول انجام خدمت شويد 
بعد  ].  [والبته نسبت بشماها هم کمال محبت و مساعدت از طرف ايشان خواهد شد

نيز بالفاصله حرکت و بشهر مراجعت  نموده .... طق ايشان حرکت کردهازايراد اين ن
مؤسسه پژهش و  ٢/  ٦٠٩يک . سند م( » ...بعرض اين راپرت جسارت ورزه

  .)مطالعات فرهنگی 
مسعودخان کيهان به نخست  ازياور درهمين ارتباط کشف گزارش رمزی نيز

  :وزيروقت به شرح ذيل در اختياراست
  ]!  [مقام منيع حضرت اشرف آقای رئيس الوزرا دامت عظمت « 

چونکه عرض شده بود ديروزبرای تحويل گرفتن قسمت  ٥در تعقيب تلگراف  نمره 
پس   ].  [وديکسن هم بودند  ]آيرونسايد  [قزاق مقيم آقا بابا رفته دراين بازديدژنرال

و صاحب منصبان قزاق ازبازديدازطرف ژنرال ديکسن نطقی مبنی برفداکاری افراد
نموده و تغييرات اخيرحسب االمراعليحضرت بوده چونکه مايل نبودند که رئيس 
وصاحب منصبان اين قسمت خارجی باشند که فقط  مقصودشان منافع شخصی باشد 
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لهذا اول سردارهمايون را فرمانده تعيين فرمودند و در ضمن قول  دادند که عنقريب 
پس از مشاراليه درهمين زمينه   ].  [واهد شدبه حسابهای ايشان رسيدگی خ

ً شکايت ازسوء رفتار  ازطرفسردارهمايون نطقی کرده شدوصاحب منصبان عموما
ک . م...( صاحب  منصبان روسی  و بی پولی وضمناً ممنون از اين پيش آمد بودند

  ). اسناد مؤسسه پژوهش ومطالعات فرهنگی /  ١٨١٢
   ٣٥٩ -  ٣٦٠همين کتاب ، صص  –  ١٢
  ٣٦٦ص  - همين کتاب    -   ١٣
  همين کتاب   ٣٠٨و  ٣٠٧ص   - ١٤
منصوب از » فرمانده سياسی « سردنيس رايت پس از نقل قول آيرونسايدوذکر - ١٥

تهران برای رضا خان به اردشيرجی ريپورتر اشاره کرده است و نام  او را عنوان  
رد استفاده اش همين کتاب آقای شيخ االسالمی  با توجه  به اينکه  منبع  مو.  می کند

دنيس رايت بوده است و نام اردشير جی ريپورتر  را نيزدر پاصفحه مالحظه فرموده 
اقتصادی  - اند در متن تصرف کرده و درمجله يغما وهمچنين اطالعات  سياسی

اسمايس می ... «: چنين آورده اند ١٦صفحه ) ١٣٦٩اسفند (  ٤١ – ٤٢شماره های  
م قزوين  اين مرد ازهمه اليقتر ودرعمل فرمانده حقيقی لشکر گويد بين افسران مقي

که از )  سردارهمايون( قزاق است گرچه به ظاهرتحت اوامريک فرمانده سياسی 
  !!».تهران منصوب شده است انجام وظيفه می کند

، ترجمه لطفعلی خنجی ؛ امير »انگليسها در ميان  ايرانيان« دنيس رايت؛  – ١٦
  . ٢٠٩ص  – ١٣٥٩  - کبير
  ٢٠٩-  ٢١٠صص ... دنيس رايت ،  - ١٧
  همانجا   -   ١٨
  ٢١٠ص  –دنيس رايت   -   ١٩
   ٢١٠ – ٢١١صص  –دنيس رايت  – ٢٠
ازسوی مؤسسه » مقدمات کودتا«مجموعه اين اسناددر يک مجلد باعنوان  – ٢١

  .پژوهش و مطالعات فرهنگی درآينده  نزديک منتشرخواهد شد
ه ای به تقاضای خود از احمد شاه در باره رضا خان آيرونسايد دراينجا  اشار - ٢٢

دراين باره قبل « تاريخ  روابط  سياسی ايران و انگليس « نويسنده کتاب .  نمی کند
يادداشتهای روزانه فيلد مارشال  لرد آيرونسايد که دراختيارليدی آيرونسايد « از
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عی کرد وی آيرونسايد درجلسۀ ديگری که حضور شاه رسيد س« :می نويسد» است
 (. »ولی شاه مخالفت کرد. را متقاعد سازد که اختياراتی به رضا خان تفويض کند

  - معين  –کاوه بيات، انتشارات پروين » دکتر علی اصغرزرگر، ترجمه :نوشته
   ٧٠،  ص  ١٣٧٢

  
  
 گفت ١٢٩٩ژنرال آيرونسايد قبل از کودتای:   
 
با  مطالعات فرهنگی از طرف مؤسسه پژوهش»  خاطرات سری آيرونسايد -  ١

  ٥ - ٢٥صص  – ١٣٧٣  - همکاری خدمات فرهنگی رسا 
» کودتا دو اسرار و "پنهانکاری انگليسی"مقاله:سايت عبدهللا شهبازی :منبع -  ٢

 ١٣٣٢مرداد  ٢٨و  ١٢٩٩اسفند  ٣گزارشی ازآخرين تحقيقات درزمينه دو کودتای 
  »برمبنای اسناد موجود درآرشيوهای ايران
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  فصل سوم 

  
  ١٢٩٩اسفند  ٣چرچيل وزير جنگ و نايب السلطنه هند از آمران  کودتای

  
خسرو شاکری پژوهشگر و محقق تاريخ معاصر ايران در بارۀ رهبری کودتای 

ظهوروسقوط نخست وزير ملی، ] همانگونه:[ازکجاهدايت می شد می نويسد ١٢٩٩
در برابرفشارهای انگليس، يعنی مشيرالدوله، را بررسی کرديم، که به دليل مقاومت  

ژنرال آيرونسايد و وزيرمختار نورمن، برای برکناری فرمانده روسی لشکر قزاق، 
. بودند که انگليسيان می توانستند» مدرن« قزاق ها تنها نيروی نظامی. استعفا داد

دراين فصل مسئله ی . اکنون برای نجات موقعيت خود درايران روی آن حساب کنند
استاروسلسکی و سياست جديد انگليس درايران را بررسی می کنيم که  بر کناری

اين مسئله اهميت . بود ١٢٩٩ازاين فرايند سر برآورد و نماد آن کودتای اسفند 
ً در  بيشتری دارد زيرا سرنوشت جنبش جنگل وجنبش آزادی بخش ايران مستقيما

يان بود، که در پيوند با به دست گرفتن لشکرقزاق و بازسازی آن توسط انگليس
  .کودتای ياد شده تجلی يافت

يک افسرانگليسی درمورد علت اين مسئله گفت که روحيه ی ضعيف دليل عقب  
. نشينی ناگهانی و سريع  قزاق ها از رشت بود؛ اما اين توجيه کمتر باورکردنی است

ما همچنين ديدم که . توضيح واقعی را می توان درپيامد اين عقب نشينی يافت
ش می کردند افسران روس را انگليسيان از بيم تبانی با بلشويک ها مدت ها تال

هم شاه وهم نخست وزير جديد در ) ١٩٢٠ژوئن(  ١٢٩٩اما درخرداد . کناربگذارند
يعنی سه هفته پيش  –) مهرماه( در اوايل اکتبر. خواست انگليسيان را رد کردند

وزيرمختارآمريکا درتهران گزارش داد  - ازعقب نشينی ذلت بار قزاقان ازرشت
مردی بسيار « تالش بودند استاروسلسکی را  که به نظر او انگليسيان دوباره در

« بود، برکنار و جای او را به » ] به لحاظ نظامی [ خوش برخورد،کاردان و توانمند 
فرمانده نيروهای تقويت شده يا « درمقام (General Dickson)» ژنرال ديکسون

  )١. (بدهند» يکپارچه ی ايران
زاق به فرماندهی افسران روس، بهترين بهانه برای اکنون، با عقب نشينی دوم لشکرق
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کنارگذاشتن آنان فراهم آمد، زيرا شاه اين بارناچاراز انتخاب بين حفظ  تاج وتخت 
، (W.G.Grey)گری .گ.به گفته يو.خود يا فرمانده محبوب روسی اش بود

داليل  کافی داشت که «، آيرونسايد ١٢٩٠افسرانگليسی مستقردرايران، درپاييز
 - بايد برکنارو به جايشان افسران انگليسی گمارده شوند« افسران روس» صيه کندتو
برای درک اين روند و داليل آن، مأموريت ) ٢!(ی که کامالً محرمانه ماندند»داليل« 

 (Ovey)چرچيل و اوِوی . پ. آيرونسايد در ايران را، به ويژه درپرتو توصيه ی گ
وری قدرتمند درتهران برای منافع انگليس که معتقد بودند وجود يک دولت ديکتات

  .، برداشت خواهيم کرد)٣(ضرورت قاطع داشت
، مطبوعات انگليسی سياست بريتانيا درايران را )شهريور( پيشتر، در ماه سپتامبر

کّل مشکل نظامی « :تايمز درسرمقاله ی خود نوشت . شديداً به باد انتقاد  گرفته بودند
درميان زمين و " نزديک  نيرويی قرار دارد که  ما دربين النهرين در پيوند

ها نيروی بيشتری به  به فرض آنکه بلشويک. درمنطقه ی خزر رها کرده ايم"آسمان
آن سوی خزر اعزام  دارند و سعی کنند با توان بيشتری تهران را به تصرف 

بسيار "درآورند، دولت چه سياستی درپيش خواهدگرفت؟ چنان اتفاقی را هرچند 
تصميم بگيرد درصورت " دست کم"دولت بايد". منتفی دانست"،نمی توان "تملنامح

زمان آن فرا رسيده که توضيح روشن و ....وقوع  چنان اتفاقی قصد چه کاری دارد
زيرا تا زمانی که ندانيم دولت . صريحی در باره ی سياست ايراِن خود به دست دهيم
مورد بين النهرين پايه و اعتبار  در ايران چه قصدی  دارد، قول و قرارهای آن در

  )۴(».چندانی نخواهد داشت
 - ، تايمز يکبار ديگر خاطر نشان کرد که  دولت با قرارداد کرزن١٩٢٠نوامبر ٢در

جزخود لرد «، »هيچکس«موافقت کرده بود،اما اکنون ظاهراً ١٩١٩وثوق در
 ]ايراندر[ موردهمه نوع انکاراهانت بار«اين سياست . آن را قبول نداشت»کرزن

زمان آن »  .قرار گرفته، جز درمواقعی که به پول و سربازان  انگليسی نيازاست
حمايت به عمل آورد که به » معقولی« برای کرزن فرا رسيده بود که از هرسياست 

منظوردولت (»دولتی« ايران دوست کمک برساند، اما نه سياستی که درتهران
خوردارکند که رويکردش نسبت به را ازالطاف، پول، و حمايت بر) مشيرالدوله

  .بود» دشمنی پوشيده « انگليس ازنوع 
نيزبه کارگرفته شد، يعنی زمانی ) مهرماه( سياست مورد اعتراض تايمزدراوايل اکتبر
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اطالع داد که   (General Haldane )که وزارت جنگ به ژنرال هالدين
 (Norperforce) )نورپرفورس( وجودنيروهای انگليسی مستقر درشمال ايران 

وضعيت اضطراری «کل آن نيرودرصورت بروز .بستگی به بين النهرين داشت
اما اين امربدون « ممکن بود فراخوانده شود،» برای نجات اوضاع دربين النهرين

درهمان موقعيت وزارت جنگ » .مشورت و تأييد قبلی وزارت جنگ نبايد انجام شود
و » به تدريج بهبودی می يابد« اهراً خاطرنشان ساخت که اوضاع در بين النهرين ظ

به نظرمی رسد که امکان آن برای کشور فراهم می شود که وضعيت کمابيش عادی 
اين را ضروری « ، »ازسوی ديگر، اوضاع سياسی و نظامی درهند« . بازگردد

ساخت که نه فقط ازاين بپرهيزدکه مجبورشود از آن باز طلب نيرو کند، بلکه هرچه  
پس « حدهايی را که به خاطر بحران اخيراز هندوستان اعزام شده بودندآن وا» زودتر

در شمال ايران، ژنرال هالدين بايستی اين را مورد توجه نخست خود قرار . »بفرستند
می داد، و ژنرال آيرونسايد بايستی درست درک می کرد که انگلستان درموقعيتی 

ال ايران، نيروی کمکی نبود که درصورت حمله ی جديد روسيان و  آشغال  شم
  ) ۵(» .بفرستد

با اين همه، زمانی که درماه اکتبر وزارت جنگ، به رهبری وينستون چرچيل، 
ژنرال آيرونسايد را برحذر داشت که از منجيل فراتر رود، کرزن اين مسئله را با آن 

و « چرچيل به وی اطالع داد که آن دستور را لغو کرده . وزارتخانه درميان گذاشت
يحاً به ايرونسايد اختيارات کافی داده بود تا هر نوع عمليات محلی را که الزم صر

  ) ۶( ».می ديد برای محافظت از نيروهايشان درسراسرزمستان انجام بدهد
  
  

  برکناری استاروسلسکی
. دراين زمان رفتاراستاروسلسکی وقزاق های تحت فرمانش بود» مسئله ی مّهم«

اد که حل اين مشکل رابه آيرونسايد واگذارد، واين وزارت جنگ انگلستان ترجيح د
خود آن را حل و » شخصيت، کاردانی وقاطعيت«اعتماد را به او نشان داد که با 

هرنيروی ديگر ايرانی رابطه ی «به او گفته شد که با استاروسلسکی و . فصل کند
است شخصی برقرارکند، به طوری که توانمندی ها به گونه ای هدايت شوند که خو

وسرانجام، از »  .های مقامات سياسی ما در تهران را به بهترين نحو برآورده  کند
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  .آيرونسايد خواسته شد که ارزيابی خود را از کل اوضاع ايران ارائه  دهد
نورمن در گزارش خود به کرزن گفت که هالدين بدون ترديد اخباردريافتی از شمال  

» روحيه ی بد« ايران را دايربر اين که لشکرقزاق برای دومين باررشت رابه دليل 
آيرونسايد به نورمن اطمينان داد . تخليه کرده بودند، به وزارت جنگ انتقال داده بود

ظامی نداشت، زيرا افسری انگليسی که وی به رشت که اين عقب نشينی داليل کافی ن
اعزام کرده بود، گزارش داده که هيچ يک از نبردهای خونينی راکه، به گفتۀ 

استاروسلسکی . استاروسلسکی،بارگناه آنها رابدوش داشت، واقعاً صورت نگرفته بود
ادامه ی فرماندهی او . بود» افسرنااليق و کم شهامت«نشان داده بودکه يک

اما نورمن اضافه . برای کشورمحسوب می شد» خطری«نيروهای مسلح ايرانبر
بخش عمده ی پول هايی را که برای « کرد که ثابت کردن اين دشوارنبود که وی

وی متهم بود که بخشی » .مصارف اردوکشی اختصاص يافته بود باال کشيده است
نورمن از طريق ) ٨.(دانگليس کرده بو - ازپول ها را صرف تبليغ عليه قرارداد ايران

هزار تومانی که اخيراً به  ۵٠مطلع شد که از » منبع مطمئن اما َمحَرم« يک
هزار تومان آن را شاه به بانک شاهی واريز کرده  ۴٠استاروسلسکی داده  شده بود 

اما، به گفته ی سفارت آمريکا در تهران،هرگز مدرکی رسماً عليه افسران ) ٩.(بود
  ) ١٠.(روسی ارائه  نشد

يک عامل مهم در اين جريان اين بود که نورمن و آيرونسايد فکر می کردند که  
می » کمک زيادی به پيشبرد قرارداد« خالص  شدن از دست  استاروسلسکی 

« برکناری استاروسلسکی و افسران   روسی تحت فرمانش و سپردن ) ١١.(کرد
« ليسی ، قزاق ها راتنها نيروی نظامی منظم ايران به افسران انگ» کنترل واقعی 

عمالً ازجذر ومدهای سياست داخلی ايران بيرون کشيد، و، درفقدان تحوالت  
  )١٢(».بيرونی، اجرای تدريحی قرارداد را تضمين می کرد

اين بارديگرشاه نه با ديپلمات هايی نظيرنورمن، که با فرمانده تازه منصوب  
ود، که عزم سياسی اش به ، سرتيپ آيرونسايد مواجه ب)١٣(نيروهای نورپرفورس 

مسئلۀ برکناری افسران روس لشکر . بازتاب می يافت) آهنين پهلو( واقع در نامش 
. قزاق ، پس از کسب اجازه ی جديد از وزارت جنگ، به نقطه ی حساسی رسيده بود

بالفاصله عازم تهران « ، آيرونسايد)مهرماه( پس ازعقب نشينی قزاقان درماه اکتبر
ايشان ازابتدا مسئله را . تفاق نورمن خواستار برکناری روسيان شدندودرآن به ا» شد
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اما مشيرالدوله » .زيرا وقت تنگ بود« از مجرای وزارت خارجه پيش نبردند، 
مشيرالدوله دربرابراين خواسته به نورمن گفت که ) ١۴. (خواست آنان را رد کرد

« ذاشته بود وبه نظر ویوی پيشترمسئلۀ برکناری استاروسلسکی را با شاه درميان گ
گفتگوبامشيرالدوله، نه فقط پرتنش،که برای )١۵(» .زمان برای اين کار مناسب نيست
آيرونسايد در يادداشت های روزانه خود به تاريخ . نخست وزير حتی تحقير آميز بود

  :نوشت) آبان ٢(اکتبر ٢۴
درمسئلۀ  [ ازمن خواسته بود که] دراوايل اکتبر[گفتم که وی] به مشيرالدوله[ 

قزاق ] نيروهای[ اما اکنون. مداخله نکنم، و من چنين کردم]  استاروسلسکی
اما اين مرد . درايران مضمحل شده اند و ما ديگر نمی توانيم پولی خرج آنها کنيم

وی همچون يک مارماهی که به آخرخط رسيده باشد، در . بدبخت مخالفت کرد
شاه برود واز او بخواهد که شخصيت وی گفت که اگر نزد . صندلی اش می جنبيد

مشيرالدوله . مورد عالقه ی ويژه اش را بر کنار کند، َسَرش را از دست خواهد داد
. هر چيزی که بتواند او را از مخمصه ها رها  کند. نام های ديگری را مطرح کرد

را داشتم که سگ کوچکی را درمقابل خود درگوشه  (Bulldog)احساس بولداگی 
اوبه من گفت که کنترل انگليس بر نيروهای قزاق ايران . کرده باشد ای ميخکوب

به او گفتم که .  را ممکن  خواهد ساخت) انگليس  –ايران (اکنون اجرای قرارداد 
وی تالشی برای ممکن ساختن آن نمی کرد و اين که من قصد اِعمال کنترل انگليس 

ً با اختالس و اتالف پول انگليس تو سط افسران روسی مخالف را نداشتم، صرفا
نخست وزيرگريست ودست هايش رابه هم فشرد، و در حالی که کم مانده ... بودم

مرا ] عقيده ی[خود را می کرد تا ] کذا[ بود دربرابر من به زانو بيفتد، تمام سعی 
نورمن به من ميگويد که اورا کامالً ...من با خستگی او راترک گفتم. تغيير دهد

  )١۶( .اروسلسکی را برکنار خواهد کردترسانده ام و است
ديگر اعتبار و : سپس نورمن وآيرونسايد ضرب االجلی خطاب به شاه  صادر کردند

کمکی درکار نخواهد  بود، مگرسرهنگ استاروسلسکی و افسرانش از لشکر قزاق 
ازآن جا که به قضاوت : وزيرمختارانگليس تهديد ديگری هم کرد. کنار گذاشته شوند

به اندازه ی کافی در مقابل خطر پيوسته تجديد شوندۀ « غربی ايران وی، شمال
ارتش انگليس، بانک شاهی ايران و  کلنی انگليسی » .بلشويک ها امنيت ندارد

ناچاراز ترک کشورخواهند بود، مگراين دولت ايران به همکاری با نيروهای 
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ت گرفتن عمليات بابه  دس ١٩١٩که به معنای اجرای قرارداد  - انگليسی رضايت دهد
که پيامد چنان تخليه ای بود » درد سری جدی « به شاه  نيز درباره ی. نظامی بود

همچنان که خواهيم  ديد، اين ديد، اين تهديد روح و روان شاه را ) ١٧!(هشدار داده شد
  .حتی پس ازکودتا و امضای قرارداد ايران و شوروی می آزرد

با توجه به )  ١٨(» .ری روسيان موافقت کردبرکنا« شاه که چاره ای نمی ديد، با 
توداری مسبوق به سابقه ی استاروسلسکی در اين مورد، صحبت وی با  وابسته ی  

شاه ( وی . نظامی فرانسه درباره ی ديدار دو مقام انگليسی کامالً باور پذيرمی نمايد
بود که پادشاه، در حالی که می گريست، به وی گفته يافت؛ » را بسياردرهم شکسته

رسماً گفته می شد ) ١٩( .در تهران نبود» نوکر وزيرمختار انگليس « او چيزی جز 
ژنرال آيرونسايد تا زمان خروجش در روز ) ٢٠.(که وی آمادۀ کناره گيری است

پرسنل روس دستگيرو . کودتا عمالً به عنوان ديکتاتور نظامی ايران عمل می کرد
ا اسکورت از مرز اخراج شدند و جای آنان مرخص و سپس ب) آبان( دراوايل نوامبر

  )٢١. (را رسماً افسران انگليسی گرفتند
وقتی کرزن به کنارگذاشتن استاروسلسکی اعتراض کرد،نورمن به او يادآوری کرد  

که خود دولت انگليس شاه را در زمان اقامتش در اروپا تحت فشارگذاشته بود تا همين 
درسياست ] به اين ترتيب[ غيّربه نورمن گفت که کرزن با ت)  ٢٢.(کار را انجام دهد

ايران يک چرخش کامل به وجود آمده، و وی  يک بار ديگر، و دراين مورد بدون 
  )٢٣.(قرار گرفته بود» عمل انجام شده« کوچک ترين هشداری، درمقابل يک 

  
  ادامه ی همدستی  نورمن و آيرونسايد  

همکارش ازلشکر قزاق، چند  پس از برکناری استاروسلسکی و افسران روس 
. مسئوليت تجديد سازمان آن را به عهده گرفتند» مّربی« افسرانگليسی نُخبه، به نام 

 )بلندپايه ترين آنان، که در رأس لشکرقرار گرفت، سرهنگ دوم اسمايت 
Lieutenemt – Colonel Smyth) افسراطالعاتی سفارت انگليس و نورپر،

ديد، سپهدار، که کامالً نسبت به انگليسيان نخست وزير ج) ٢۴. ( فروس بود
نظرمساعدی داشت وبه پافشاری بر نيازبه يک نيروی دفاعی و پول برای تشکيل آن 

سرهنگ اسمايت وبرخی از « ادامه می داد با اين پيشنهاد انگليسيان موافقت کرد که 
نورمن،  ازاين پس، به گفته ی. لشکرقزاق را دراختياربگيرند» ديگرافسران انگليسی
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به کاردر ميان قزاقان » به طورغير رسمی و تقريباً سّری « اسمايت و همکارانش 
از آن به بعد، آيرونسايد بی وقفه طرح خود را  درنظم بخشيدن به ) ٢۵.(پرداختند

دی ( ١٩٢١لشکر قزاق دنبال کرد، و با ورود سه سرهنگ انگليسی ديگردر ژانويه 
در کميسيون نظامی انگليس در واقع برای کمک  ، که اسماً برای خدمت)١٢٩٩ماه  

  )٢۶. (به طرح وی آمده بودند، دستش بازتر شد
را به طاق نسيان کوبيد، قرارداد چيزی  ١٩١٩پس از آنکه مشيرالدوله قرار داد  

 ً مرده بود و تقريباً همه ی مشاوران انگليسی ايران را به آرامی ترک گفتند، « تقريبا
ارجۀ لندن اعالم کرد که اميد به اجرای قرارداد کامالً و درهمان حال وزارت خ

،  نورمن به کرزن گزارش )اوايل بهمن( امادرپايان ژانويه) ٢٧(».ازدست رفته بود
توسط  آيرونسايد و اسمايت، کارايی ]  لشکر قزاق[ داد که درنتيجه ی تجديد سازمان

  ) ٢٨(».تا اندازۀ زيادی افزايش يافته است«قزاقان
آذر  ١۶(١٩٢٠دسامبر ٧که از نتايج اوليه ی کاراسمايت دلگرم شده بود درنورمن  

طرحی  را به اطالع کرزن رساند که ظاهراً از سوی رهبرسياسی آيندۀ ) ١٢٩٩
کودتا، سيدضياءالدين طباطبايی، ارائه شده بود،که به همکاری وهمدستی با انگليسيان 

يب کرد تا طرحی را برای سيد ضياء، نخست وزير سپهدار را ترغ. شهرت داشت
هزارنفری تحت آموزش و کنترل مؤثرافسران انگليسی، اما ١۵تشکيل يک نيروی 

ً زير نظروزارت جنگ، به تصويب رساند اين طرح بر پايه ی يک پيمان  .اسما
نورمن خود اين پروژه را توصيه . انگليس بود - جداگانه و مستقل از قرارداد ايران

تی يک ميليون پوند برای آن از محل بدهی های شرکت کرد وگفت که انگليس بايس
کرزن در پاسخ آن را يک ) ٢٩. (نفت ايران وانگليس به ايران احتصاص می داد

دولت «  ازجيب انگليس دانست، که احتمال نمی رفت» آخرين ساعت« پيشنهاد 
» اعتماد برانگيز«روش کار نورمن برای وی. سازد» ايران خود را به آن متعهد

آنچه ) ٣٠. (را تشويق می کرد» طرح های مذبوحانه ای « د، واو نبايستی چنان نبو
را اين جا اهميت دارد ، نه فقط اين است که سيدضياء، يک روزنامه نگارمعمولی، 
ظاهراً طرحی در انداخته بودکه مسيرتاريخ ايران را تغييرمی داد، بلکه اين است که 

رای حمايت از منافع انگليس در ايران نورمن ازآن به عنوان يک تالش واقعی ب
تدوين اين طرح توسط سيد ضياء همچنين برميزان اعتمادی داللت . پشتيبانی می کرد

رد طرح . داشت که مقامات نظامی وسياسی انگليس درايران به وی نشان می دادند
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وی کرزن را با تا کتيک های . سيد ضياء،  نورمن را از ادامه ی کارباز نداشت
، نورمن )١٢٩٩دی  ٢٩( ١٩٢١ژانويه  ١٩در. انگيز خود درتنگنا گذاشتهراس 

( دسامبر ٩رونوشت گزارشی از آيرونسايد را به لندن مخابره  کرد، که اصل آن در
در گزارش آمده بودکه . برای سرپرستی عمليات نظامی فرستاده شده بود) آذر ١٨

دعوت ازبلشويک ها به  ۀبه بارخواهد آورد و به منزل» هرج و مرج« خروج انگليس
نورمن اظهارداشت که آيرونسايد متقاعد شده بود که ) ٣١.(اشغال تهران خواهد بود

» ارتش ملی ايران«ازپيشروی » نمی تواند، حتی اگربخواهد« دولت روسيه 
(IRA)نورمن با اين . ،که شش هزارنيروی قدرتمند دراختيار داشت، جلوگيری کند

هفته بعد، نورمن اضافه کرد که آيرونسايد هنوزبراين  يک) ٣٢.(ديدگاه موافق بود
،حمله ای ازسوی خود .شوروی امضا می شد - باوربود که حتی اگرقرارداد ايران

به رغم اطالعاتی  - بلشويک ها يا ازسوی جنگليان با حمايت  آنان صورت می گرفت
. تضاد موجود بين ميرزا کوچک خان و کمونيست ها دردست بود ۀکه دربار

يرونسايد همچنين معتقدبود که اين امريک انقالب داخلی را به دنبال می داشت، آ
به عالوه، هنوزنسبت به رفتار .اگرچنين انقالبی پيشاپيش صورت نگرفته بوده باشد

  )٣٣. (وجود داشت» بالتکليفی«مهاجمان
به کمک نورمن، آيرونسايد به پافشاری بر تهديد تهران از طرف شوروی ها ادامه   
که آگاهی ( کرزن)  ١٢٩٩دی ماه ١٣(١٩٢١ژانويه  ٣اد، و اين درحالی بودکه  درد

به نورمن اطالع داد که مذاکرات جاری بين ايران و ) بيشتری از اوضاع داشت
ترديد  نسبت به اين مسئله را دامن می زند که، درصورت عقب « روسيه ی شوروی 

» .ران پيشروی خواهند کردنشينی انگليسيان، بلشويک ها بالفاصله به سمت ته
شوروی برشرايط ايران، کرزن، بی شک  - درارتباط با تأثيرمذاکرات انگليس)٣۴(

درواکنش به تاکتيکهای هراس انگيز نورمن، به وی يادآوری کرد که کراسين پيش 
نويس قراردادی را با خود به مسکو آورده که در آن ماده ای گنجانيده شده بود، که 

اما نورمن ) ٣۵. (ا را از تبليغات  خصمانه در ايران منع می کردمشخصاً بلشويک ه
بايد راه حلی پيدا شود و اگر ما انعطاف به خرج « مرتب به کرزن می گفت که 

  )٣۶(» .ندهيم، اين راه حل  قهراً به زيان ما خواهد بود
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  مسئله ی ايران از ديدگاه دولت هنِد بريتانيا

  
درحالی که نورمن و وزارت خارجه درحال بحث درباره ی مسئله ی ايران با 
آيرونسايد و وزارت  جنگ بودند، يک حريف ديگردر اين ميان راه حل ديگری را 

ازآن جا که دولت هند  خود را بيش ازهرتشکيالت ديگر انگليس . تجويزمی کرد
 Lord)يس، لرد چلمز فورد درمسئله ی ايران ذينفع می دانست، نايب السلطنه ی انگل

Chelmsford)خود را » ۀپيشنهاد های سازند« ، وضعيت را ارزيابی، جمع بندی و
  .ارائه  کرد

ايران به شکل موجود  - قرارداد انگليس  - ١: سه جمع بندی چلمزفورد بدين قرار بود
ايران قادرنخواهد بود، در دوره -  ٢نخواهد شد؛ » به صورت  واقعی پذيرفته« هرگز

زندگی آن مسئوالن ارتشی در خورتشکيل دهد که بتواند درمقابل يک دشمن  ی
هرنوع سياستی که کمک مستقيم مالی ونظامی انگليس را  - ٣خارجی بايستد، و 

دربرگيرد به نحواجتناب ناپذيری از رشد روحيه ی ملی در ايران، که دربلند مدت 
. ست، جلوگيری خواهد کردمدافع منافع واقعی انگليس دربرابرتجاوزات بلشويک ها

سياست خود را « با اين حقايق روبه روشده و» با قاطعيت« زمان آن فرارسيده که 
ازمخالفت ايران : وی اين بود که» ۀپيشنهادهای سازند» «.متناسب با آنها تعديل  کنيم

با جرح و تعديل آن، تا حدی که برای ايرانيان قابل قبول باشد « با قرارداد بايستی 
، جلوگيری می شد،  نيازهايی که ازديدگاه »ازهای مهم آنان رابرآورده کندوني

جريان کافی پول برای ادامه ی کاردستگاه اداری فالکت زده ی ايران و «چلمزفورد
  .بود» داشتن نيرويی برای حفظ قانون ونظم داخلی 

که سال پيش شوستر ظاهراً نشان می داد ١٠ازنظرنايب السلطنه ی هند، تجربه ی  
کنترل کارشناسان خارجی برامورمالی،نه فقط بااستقبال ايران روبه روخواهدشد، «

بلکه انتظارمی رود که احتماالًافزايش قابل توجهی رادر درآمدهای دولتی موجب 
وی افزود که دولت انگليس درموقعيتی بود که می توانست اطالعات دست » .شود

اگراين .يت موجود به دست آورداولی ازمشاورمالی خود درهر دومورد از وضع
قبول ايران می بودند  اگرپرسنل انگليسی هنوزمورد« می بود و»مساعد« اطالعات

، آن گاه انگليس بايستی » بلشويک ها شوند واحتمال آن نمی رفت که محرک تجاوز
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توجه خود را بر اعزام يک کار شناس مالی انگليسی متمرکزمی کرد، که حضورش 
به . را تضمين  می کرد» نه خود نمايانه ی، انگليس در امورايراننفوذ واقعی، و « 

اگرايران . عالوه، اداره ی لشکر قزاق و پليس جنوب بايستی به ايران محول می شد
تصميم می گرفت که از افسران خارجی استفاده کند، انگليس نبايستی اعتراض می 

به سوی کانال های غير را ]  ايران[ سعی کند گزينه ی « هر چند بايستی . کرد 
به عقيده ی چلمز فورد، افت شديد در کار آمدی به هر ميزان،  » .معارض هدايت کند

هر گز « گرچه  نه لشکر قزاق و نه هر نيروی ديگر ايرانی . اجتناب ناپذيربود
برای  برقراری قانون و نظم «نخواهند بود، اما » مناسب استفاده عليه دشمن خارجی

  ».ان هرگز نداشته است ، متناسب خواهند بوددرداخل، که اير
درمورد دشمنان خارجی، نايب السلطتنه خاطرنشان کرد بمحض آنکه ايران  

تشخيص داد بايد خود دفاع از مرزهای خارجی اش بپردازد، تغييراتی را با توجه به 
خود به  وجود خواهد آورد، در حالی که اگر انگليس » روش های شرقی ديپلماسی« 

] درايران[ اين يک بهانه ی معتبر را از دست بلشويسم « پس زمينه ناپديد شود، در 
  ».خواهد گرفت واحتماالً وسوسه ی تجاوزآشکار را از آن سلب خواه کرد

خالی ازجذابيِت پيشنهادهای مشروحِ « لرد چلمزفورد گفت هرچند اين پيشنهادها 
« بل ستايش داشتند، که همانا با بودند، دست کم يک چيز قا» انگليس  –قرارداد ايران

به نظرمی رسيد که انگليسيان به اين دليل شکست . طرح شده بودند» تکيه به واقعيات
انگليسيان، با تشخيص اين که . خورده بودند که به تالش بيش ازجدی دست زده بودند

ته کارايی را در تنها راه ممکن جس« ،»هيچ چيزايرانی هرگزنمی تواند کارآمد باشد« 
به نظر وی، » .رخنه ی مسئوالن انگليسی درهمه ی دستگاه اداری ايران: بودند

و بريتانيا آماده » قوی تراز آن بود که اين امررا مشتاقانه بپذيرد«ناسيوناليسم ايرانی
بنابراين، او . نبود با مخارج مالی ونظامی برای تحميل اين مسائل رو به رو شود

ايرانيان را می » مختص قوم» « بی کفايتی وفساد «توصيه کرد که ايشان بايستی 
بايستی بگذارند « در يک کالم، ايشان. پذيرفتند ومی کوشيدند از سرزنش پرهيز کنند

و صرفاً مدد برسانند، تنها کمکی که ايران محتمالً » ايران راه  نجاتش را خود بيابد
  ) ٣٧.( ودب» مشاورمالی « با ميل آزادانه ی خود ازانگليس می پذيرفت، 

وی به . نورمن درپاسخ، ضمن تظاهربه مخالفت، خواستار کمک بيشتربه تهران شد 
نايب السلطنه ی هند نوشت که با نتيجه گيری های نايب السلطنه مخالف بود و 
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وی . می دانست» در شرايط  کنونی غيرقابل اجرا« پيشنهادهای سازنده ی او را 
تا اندازه ی زيادی بی اعتمادی نسبت به  «گفت چهارماه همکاری بامشيرالدوله، 

به باوراو، انصراف انگليس از دادن کمک » .سياست انگليس را زايل کرده است
های مالی ونظامی، ايران را درمقابل نقشه های بلشويسم بی دفاع می گذاشت؛ چنين 

ز امری اين احتمال را که ايران قراردادی را بپذيرد که به بلشويک ها بهانه ی تجاو
بدهد، ازبين می بردوی خواستارنشان دادن شکيبايی بيشتر ازسوی دولت خود و دادن 

  ) ٣٨.(کمک مالی و حفظ نيروها تا پاييزشد
از آن جا که مسئله ی خروج نيروهای انگليسی در پيوند نزديک با انتقال دولت ايران 

ن برديدگاه بارديگردر لند) بهمن ٢(ژانويه  ٢٢به جنوب قرار داشت، چلمز فورود در
وی به مونتاگيودر وزارت هندوستان گفت، ازآن جاکه . های خود پافشاری می کرد

از ايران خارج می شدندو ) اواخر  فروردين(نيروهای انگليسی بايستی درآوريل 
ايران نيرويی دراختيار نداشت که قادربه دفع تجاوزنظامی بوده باشد، اگرقرارمی بود 

جزماندن « نداشت » چاره ای « ، ظاهراً »پرهيزداز خود کشی ب« دولت ايران 
که ، درصورت خروج انگليس ازايران، بلشويک ها به » درتهران و قبول اين قمار
  .ايران حمله   نخواهند  کرد

دربرابردرک » مانعی بزرگ«افزون براين، ازآن جا که تصورمی رفت قرارداد
زمان را نبايستی برای لغو « انگيزه های انگليس باشد، چلمزفورد اصرارداشت که 

برای » بهترين فرصت« اين . و تبليغ آن درسراسرايران از دست داد» قرارداد
در برابر تبليغات  بلشويکی »  پادزهرمناسب« تغييرافکار عمومی  وارائه ی يک 

« بود که بيشتر نيروی خود را در ايران از توانايی اش در معرفی خود به عنوان 
انگليسيان . می گرفت» اسالم به طورکلی ازسلطه ی انگليس رهايی بخش ايران و

قهرمانان اسالم « بايد ازهر فرصتی استفاده می کردند تا به نقش قديمی خود به توان 
درآن وضع، انگليس بزرگ ترين دشواری . بازگردند» عليه غول هراسناک روسی 

ايران  - رارداد انگليس لغو ق. ها را، نه فقط  درايران، که در سراسر خاورميانه داشت
راه را برای ما هموارمی کرد، به ويژه اگر با جرح و تعديل اساسی قرارداد با ترکيه 

  .متجانس می شد
قبيله ای، مذهبی، زمين  - عناصربسياری در ايران « چلمز فورد تأکيد کرد که هنوز 

بلشويک  وجود داشتند که اعتمادی به روسيه نداشتند، که ازرفتار - »دارو حتی ملی 
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ها بيزاربودند و به زودی، چنان چه  انگليس رويکرد خود را تغييرمی داد ، نگاه 
يک ها پی می .دوستانه ای نسبت به آن پيدا می کردند و به پوچی ادعا های بلشو

اما بدون چنان تغييررويکردی، ممکن بود احساس نفرت از بلشويسم . بردند
که در بخش های مسلمان آسيا، به ويژه در  وی بازهم تأکيد کرد. بسيارديرفرا برسد

ً در بخش مسلمان نشين هند، رفتارانگليس درايران به عنوان  « افغانستان وعمدتا
تلقی می شد که بهانه ی » نمونه ی ديگری از نابود کردن اسالم به دست انگليس

  .حاضرو آماده ای برای تبليغات بلشويکی فراهم می کرد
مخالفت و چنين استدالل کرد که تا آن جا که وی می » راه حل دو دولت« وی با

توانست پيش بينی  کند، تقسيم ايران به يک دولت شوروی درشمال ويک دولِت تحت 
نظرشاه ومورد حمايت يا سلطه ی انگليس درجنوب محتمالً تأثيربه يکسان ناگواری 

  .برهند می گذاشت
ضع وجود داشت، به شرط چلمزفورد براين باوربود که هنوز فرصت نجات ازاين و

قرارداد ايران » لغو« آنکه دولت ايران درتهران استوارمی ماند وانگليس نيزبا
درغيراين . وانگيلس نفی قرارداد با ترکيه، زيرپای  بلشويسم را خالی می کرد

صورت، منافع انگليس فقط درحوزه های نفتی ودرطول ساحل  خليج فارس حفظ می 
م داشت که چنان چه بلشويک ها ايران را، چه با اشغال به عالوه، وی بي) ٣٩.(شد

وچه باتبليغات، مسّخرمی ساختند و يک جمهوری تحت نفوذ برپا می داشتند، 
  )۴٠. (روابط خوبی با آنان برقرارسازد» به هرقيمتی « افغانستان ناچارمی شد که

 ، دبيرشرقی سفارت ويکی ازمعماران(W.A.Smart)اسمارت . ا. ماه بعد و ۵
« ، باهمان حالت روحی، خاطرنشان کردکه سياست انگليس در ايران١٢٩٩کودتای

سرنوشت . نبايستی درچارچوب احتمال سقوط  بلشويک ها درروسيه رقم بخورد
بلشويسم هرچه باشد، روسيه برقرارخواهد ماند، وهرگزتن به همسايگی با يک ايران 

فقط ازجنوب می توانيم يک نظام ما . متحد و نيرومنِد تحت نفوذ انگليس نخواهد داد
نيرومند بسازيم که بتواند در برابر فشاراسالوها تاب بياورد و به ما امکان دهد که، 
زمانی که  روسيه موقعيت  مناسبی برای مذاکره پيدا کند،  با آن  به يک توافق برسد، 

» . دو منافع نفتی ما را حفظ خواهد کر] فارس[ امری که به نحو مؤثری  خليج هند
)۴١(  
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  ارزيابی دوباره ی کاکس از مسئله ی ايران 
سر پرسی کاکس، ازهمکاران نزديک کرزن، ومذاکره کننده ی عمده ی قرارداد 

با نخست وزيرسابق، وثوق، و شاهزاده  فيروز، پس از ترک ايران به مقصد ١٩١٩
محال پيش گويی آن « بين النهرين، طی يادداشتی درباره ی وضعيت جديد گفت که 

اين بستگی ) ۴٢.(چه پيش می آمد"نورپرفورس"که پس ازخروج نيروهای » است
نخست، دو يا سه ماه بعد، بلشويک ها عزم و توانايی آن را پيدا :  به دوعامل داشت

می کردند که شمال ايران را اشغال کنند؛ و دوم، انگليس به عنوان آخرين راه چاره 
را درايران تقبل کند تا بقايای منافع خود را حفظ آماده می بود که هزينه های بيشتری 

 –کاکس فکر می کرد که هرچند قرارداد تهران. و ازخسارت بيشتر جلوگيری کند
سپری درمقابل ادامه ی برنامه ی بلشويک ها وتوسعه ی « مسکو بی ترديد 
نمی بود، آنان به دشواری می توانستند پس از امضای چنان » تجاوزکارانه آنان

دادی با ايران واز دست دادن بهانه برای رخنه ی نظامی به ايران پس ازخروج  قرار
خاطرنشان ١٣همچنان که درفصل . نيروهای انگليسی مخاصمات را ازسر گيرند

شد،کاکس به باال دستان خود يادآوری کرد، با رسيدن خبرخروج انگليسيان، 
با خبر امضای قرارداد با  اضطراب عمومی درميان تجارتهران و بغداد پديد آمده، اما

  .فروکش کرده بود] اين حالت[ مسکو 
افزون براين، کاکس با تخليه ی تهران مخالف بود، زيرا سقوط کامل مناسبات تجاری 

، »برقراری آن نسل ها به طول انجاميده بود«درايران را به همراه داشت، که
. ردو می گذاشتودرصورت تحقق، تأثيرات منفی برافغانستان وبين النهرين، ه

وخود وی ازمعماران آن به (بود » سند منصفانه ومعقولی « ، که )١٩١٩(قرارداد 
چنان خط قرمزی برای بلشويک ها وبهانه ای برای تبليغات «، به)شمارمی رفت

تبديل شده بود که وی به همراه  دولت هند موافق آن بود که قرارداد در » افراطی 
  )۴٣.(سياست، کنارگذشته   شودشکل اوليه اش همچون پايۀ يک 

نخست، با فرض اين که همه . بنابراين، وی دو طرح جانشين پيشنهاد کرد
چيزدرايران ازدست نرفته   بوده باشد و بلشويک ها دل مشغولی های ديگری 

تا اوايل تابستان به تأخيرافتد، وحتی ] ی نيروهای انگليسی[نيزداشته بوده باشند، تخليه
صورت لزوم به تدريج صورت گيرد، تا از آشفتگی واضطراب درآن موقع نيزدر

به اصفهان يا شيرازبه ] از و جا به جايی پايتخت[عمومی پرهيز شود؛ دوم، خروج 
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کمک بختياری ها، عناصرغيربلشويک و مليّون ميانه رو تهران، وتشکيل دولت تازه 
ن به تغييرشاه يا تن داد« مستلزم ] طرح[ حتی اگراين. ای که مورد قبول مجلس باشد

می بود، بايستی پذيرفته می شد، و اگرالزم می شد، انگليسيان بايد اجازه » دودمان 
  .می دادند که بلشويک ها، درصورت تمايل، شمال ايران را اشغال کنند

درچنين صورتی، تشکيل کنفدراسيونی از قبايل جنوب در حوزه ی نفوذ انگليس 
بريتانيا بايستی در دستورکار قرارمی » ياتی نفتیمنافع ح« برای حفظ ) به بعد١٩٠٧(

  )۴۴.(گرفت
چرچيل، دبيرشرقی پيشين سفارت درتهران . پ.طرح جايگزين مشابهی نيزتوسط گ

کنفدراسيون قبايل جنوِب پيشنهاد . که اکنون دروزارت خارجه مستقربود، ارائه شد
ين الدوله وی به رهبری بختياری ها ، تحت سلطه ی مردان قدرتمندی همچون ع

بودند ، اما انگليس راازاين وضع » معموالً فاسد و آزمند«قرارمی گرفت، که هرچند
  )۴۵.(نجات می دادند

  
  اتکای نورمن به سالح  خود

هيچ ايرانی تحصيل کرده «، نورمن به کاکس پاسخ داد که )بهمن١۴(فوريه  ٣در 
ود داشت که وج» ترديد« به عالوه،. به حسن نيت بلشويک ها باورنداشت» ای

کنترل » براين اصطالح ارتش ملی ايران وبازداشن آن ازپيشروی« روسيۀ شوروی
برای حفظ «آنان شايد . کافی می داشت، يا اگرهم می داشت، آن را اعمال  می کرد

نامتحمل هم نيست که اين ارتش رابه « نيروها را خارج می کردند، اما » ظاهر
ختيارشان بگذارند وحتی احتماالً رهبران ، سالح درا»اشغال تهران ترغيب کنند

به عنوان يک جنبش « اين ارتش. روس را درلباس ايرانيان، به کمک ايشان بفرستند
وی . ، نمايانده می شد»نه حق و نه قدرت سرکوب آن را دارد] روسيه [ ملی که 

حتی فاجعه «درادامه برای ترساندن بيشترکرزن گفت که نتيجه ی کار ممکن است
  .از اشغال پايتخت به دست بلشويک ها باشد» بارتر

نورمن درارتباط با پيشنهاد کاکس برای تشکيل يک کنفدراسيون مستقل ايرانی 
تمام اترژی خود را « انگليس، به کرزن اطمينان داد که وی ] نفوذ[درحوزه ی

ممکن است الزم « تغييرشاه  پس ازخروج انگليسيان . می کند» معطوف به تحقق آن
تنها جايگزين برای رژيم . اما وی عقيده ای به امکان تغييردودمان نداشت ،»شود
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ازآن ترسيد، زيرا کوتاه زمانی پس از « حاکم کنونی يک نظام جمهوری بود که بايد 
مشکل اين جا بود که همه ی اقدامات » .آن، شکل شوروی را به خود می گيرد

دانستند که هرگونه نشانه ای  ، ومی»درتوافق با دولت ومجلس طرح واجرا شود«بايد
ازهمکاری ايران وانگليس بهانه ای برای تجاوزدر اختيار بلشويک ها می گذارد که 
چند ماه پس از خروج نيروهای انگليسی، امکان و وسيله ای برای دفع آن 

پس چگونه بايد دربرابرتهديد بلشويک ها مقاومت وادامه ی تسلط ) ۴۶.(نداشتند
  تضمين کرد؟  انجام يک کودتا؟ انگليس  برايران را

  
  
  

  اسفند] سوم[کودتای 
هم مردم، به طورکلی، وهم مخالفان سياسی خاندان پهلوی براين باورند که کودتای  

انگليسيان هميشه اين اتهام را ردکرده . با هدايت انگليس صورت گرفت١٢٩٩اسفند
، اين باور را  اند، وبسياری ازپژوهشگران ِ ايران درغرب نيز،با برخی مالحظات

دراين جا برخی نگرش های . مبنی برنقش تعيين کننده ی انگليس به سخره  گرفته اند
  .مهم  تر به اين موضوع را مرورمی کنيم

لنژوفسکی . ،گ )١٣۵٧( ١٩٧٨درست پيش ازسقوط رژيم پهلوی در 
(G.Lenczowski) دانشگاهی طرفدار رژيم پهلوی درامريکا،  ۀ، مهمترين چهر

مديحه ای در وصف آخرين دودمان سلطنتی ايران نوشت که معلوم شد واپسين وداع 
به جنبش  جنگل زده، آمده » نيمه کمونيستی « دراين اثر که بر چسب. با آن هم بود

  :است
،همراه با عروج )١٢٩٩( ١٩٢١زمانی درمحافل سياسی ايران رسم بود که کودتای

بعدی رضاشاه به قدرت عاليه را به يک توطئه ی ريشه دار انگليسی  نسبت دهند که 
اگراصالً چنان توطئه ای . يک رژيم حافظ منافع انگليس را در ايران به قدرت رساند

ساله ی  ٢٠کرده باشد، زيرا دوره ی وجود می داشت، بايد کامالً ناموفق عمل 
شاهد برکنده شدن سريع و ) ١٣٢٠ – ١٣٠٠/  ١٩۴١ – ١٩٢١(حکومت رضا شاه 

ً  کامل نفوذ انگليس از ايران ) به استثنای احتماالً مناطق نفتی جنوب غربی( تقريبا
اعاده شد تا اين که سرانجام پس از ) ١٣٢٠(١٩۴١بود، نفوذی که به مدت کوتاهی در
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  )۴٧. (، محو شد)١٣٣٠ –١٣٣٢( ، ١٩۵٣ – ١٩۵١های سال هایرويداد
) خاطرات روزانه ی آيرونسايد ۀبرپاي((Elwell – Sutton)با اين حال ،الول ساتن

مشترک سرلشکر آيرونسايد و « تأييد می کند که ارتقای رضا خان درلشکرقزاق کار
  ) ۴٨(».سرهنگ دوم اسمايت بود

ی باورايرانيان به تئوری های توطئه، شاهزاده  به رغم اظهارات سبکسرانه درباره 
با شتاب به ايران اعزام «می شود که  انگليس معرفی» رسمی« فيروزبه عنوان نامزد

  ) ۴٩(» .اما ديرتراز آن رسيد که روند رويدادها را متوقف کند. شد
که به همکاری وهمدستی نزديک با انگليسيان ( ساتن، اين ادعای فيروز –از نظراول

سيدضياء يک توطئه ی انگليسی بود، دليلی  - که کودتای رضاخان) رت داشتشه
و سيد ضياء  » از اين رورضاخان به يک ميهن پرست) ۵٠.(کافی براثبات آن است

  ) ۵١.(تبديل شدند» آرمان خواه« به يک 
، که نمی توان به (D. Wilber)ويلبر. يک نويسنده ی شناحته شده درامورايران، د

، دراثر خود، زندگی رضا شاه، به )۵٢(نگری درتاريخ  متهمش کردداشتن عينی 
وی از رابطه ی سيد ضياء و سفارت انگليس ) ۵٣.( موضوع کودتا هم می پردازد

در تهران،حمايت مالی انگليس ازلشکرقزاق، آشنايی ضياء به هنگام اقامتش درباکو 
شرح خاطرات )کساسمايت واستو(با دوافسرانگليسی مستقردرقزوين درزمان کودتا

ويلبر همچنين از گفتگوی سرلشکر ديکسون و ) ۵۴. (ايرونسايد ،آگاه است ۀروزان
يک عضوسفارت آمريکا در تهران که طی آن ديکسون برای نخستين باروصريحاً از 

با اين حال، . اطالع دارد) ۵۵. (نقش مستقيم انگليس درکودتا پرده برداشت
  .انگليس رهبری کرد، خود داری می کند را١٢٩٩ويلبرازگفتن اين که کودتای 
، که مدعی است رضا خان تحت (Peter Avery)مورخ انگليسی پيتر اِوری

تأثيرهمان آرمان های ميهن پرستانه ی کوچک خان قرارداشت، به جزاين که شاه 
» درهيچ  زمانی خود را چشم به راه  نفوذ خارجی نشان ندهد« پيشين فرا گرفته  بود

می داندکه » روشنفکر  - ملی « وضياء » خود مختار« را کار رضاخان، کودتا )۵۶(
کميته ی « بود بلکه بد نامی همکاری با » عاشق انگليسيان« نه فقط   - اِوری ۀبه گفت - 

! تأسيس شده بود» تحت توجهات انگليسيان« را نيزبه دوش می کشيد که » آهنين
مهم بود که پيش » کودچيانبرای [« تأييد می کند که اين موضوع  - اِوری) ۵٧(

ازخروج آخرين سرباز انگليسی دست به کارشوند، زيرا با خروج انگليسيان معلوم 
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حضور « هر چند اِوری تأييد می کند که » .نبود که اصوالً اوضاع درکنترل بماند
، او ادعا می کند که » ضروری بود] ضياء[ نظامی انگليس برای اجرای طرح های 

  ) ۵٨(» .چه نقشه ای داشت] ضياء[ ر نبودند بدانند که سيّد انگليسيان مجبو« 
روابط  « به عالوه ، اِوری تصريح  می کند  که هرچند سرهنگ اسمايت با ضياء   

گرمی داشت، بايدفرض را براين گذاشت که سيّد مراقب بود جلب کردن اين افسربه 
اقدام عاجل سياستمدار نسبت به ] اسمايت[ گونه ای باشد که هرنوع بدگمانی احتمالی

» استقالل «   ۀاِوری سپس، برای تقويت نظرخود در بار. ايرانی را کاهش  دهد
هيچ  کس درکتاب خود راجع  به ايران رحم  « که به » بی رحم« کودچيان، ازبالفور 

که اين ... با يقين مطلق می توان گفت« ، نقل  قول می آورد که نوشت)۵٩(»نکرد
از آن پس نيز وی )  ۶٠(» .اطالع  سفارت انگليس طراحی نشدجنبش با دخالت يا 

ندارد که کودتا را به (Emile Lesueur )ر وئسوگزينه ای جز درادعای اميل لو
پذيرش شايعات « وی زير کانه استدالل می کند که ) ۶١.(انگليسيان نسبت ميداد

ن خارجی است مربوط به دخالت انگليسيان درکودتا نشان دهنده ی زود باوری ناظرا
که هرشايعات در تهران می گويند، می پذيرند، و اين به دست  کم گرفتن ظرفيت 

  )۶٢(» .ايرانيان برای انجام اقدامات مستقل ِ مثبت راه می برد
اين نظريه که ابتدا شاهزاده فيروز مورد نظرکرزن برای استقرار يک دولت  

کی ازخدمتگزاران پهلوی ها، نيرومند در تهران بود، مورد تأييد تيمسارارفع، ي
وی به صراحت می گويد که نورمن، ديکسون وچند تن ديگر فکرمی . نيزهست

بود که اعتبارالزم را برای » ١٩١٩بيش ازحد درگير قرارداد « کردند که فيروز
لذا پيشنهاد  کردند که از يک روزنامه نگار « اجرای سياست جديد داشته بوده باشد و

ارفع رضا خان را از هر نوع تماس با انگليسيان  مبّرا . شود ، ضياء، حمايت»فعال
می داند و می گويد که سيد  ضياء با او تماس گرفت تا از نقشه اش حمايت کند که 

  )۶٣.(بتواند خود را برپا دارد
ک رمضانی در باره ی تاريخ مدرن ايران، که به خاستگاه  کودتا  .کتاب عمده ی ر 

و منابع را ناديده می گيرد، و آنهايی را که  نمی تواند  می پردازد، برخی  حقايق
» يک سربازملی جسور « دراين کتاب، رضاخان . ناديده بگيرد تحريف می کند

رمضانی به راحتی . ، تصوير می شوند» سياستمدار اصالح طلب« وضياء يک 
اريخ اظهارات بالفوررا تأييد می کند،  شرح لوروئررا مردود می شناسد، و مکّی، ت
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بازتابی از احساسات افراطی « همچون » ديدگاه مبالغه آميز« نگارايرانی را بداشتن
که حتی درتحقيقات و نوشته های پژوهشی نفوذ يافته « متهم می کند» ملی

ۀ ک کدی، با اتکا به مدارک گريزپذيری که درخاطرات روزان. ن) ۶۴(».است
هيچ « می پردازد ومی گويد که آيرونسايد موجود است، درچند سطربه اين مسئله 

با اين » .مدرک کتبی داّل بردخالت غيرنظاميان انگليسی دراين کودتا وجود ندارد
آيرونسايد ] سرتيب[ کدی، که فرمانده نيروهای نظامی انگليس درايران،: حال،

ازعروج رضاخان به قدرت درتيپ قزاق، حمايت و او را به انجام  کودتا تشويق 
  )۶۵(».کرد

اين است که  ١٢٩٩ه ی شگفت انگيزاين بحث غربی ها در باره ی کودتای جنب 
همانند طراح ( تاريخ نگاران انگليسی در بحث پيرامون اين مسئله، همچون ديگران

آمريکايی را در ايران مجدداً  - که نفوذ انگليسی  ١٣٣٢خود خوانده ی کودتای 
را از ايران برکند همچون رضاخان به دليل آنکه ظاهراًنفوذ خارجی ) برقرارساخت

از ميهن پرستان واقعی همچون ] درهمان حال[ می ستايند و»ميهن پرست « يک
کوچک خان و مصدق، که به راستی می خواستند ايران را ازسلطه ی خارجی 

اميد می رود تالش زير در بازسازی تحليل . برهانند، به شدت بيزاری می جويند
و نيز انگيزه » پژوهشگرانه« هفته  درتاريخ  نگاری کودتا، پرتوی براين ايدئولوژی ن

  .های موجود  درپس آن باشد
تاريخ نگاری ايدئولوژی زدۀ کودتا محدود به غرب نيست ، که منافع مستقيمی 

تاريخ نگاری شوروی نيزآکنده از ايد ئولوژی زدگی .  درصعود رضاخان داشت
گاه خود را از کودتا به دست قدرمسلم آن است که شوروی ها درهمان اول ديد.  است

يک مقاله در روسيه ی . دادند وهيچ ترديدی هم نسبت به خاستگاه انگليسی آن نداشتند
  :اعالم  کرد ١٩٢١شوروی در 

ً شايع وجود دارد که انگليسيان شوخ طبع  نيستند« يک مطلب .  يک عقيدۀ عموما
ندن منتشرشده ثابت درمطبوعات چاپ ل) اسفند ۶و  ۵( فوريه ٢۵و  ٢۴کوتاه  که در

می کن اين عقيده جزيک پيش داوری نيست که از بازيگوشی آمريکايی ها سرچشمه 
قزاق « اين مطلب به رويدادهای اخيرايران اشاره دارد که ظاهراً طی آن . می گيرد

و اين دليل بی تفاوتی ...  های ايرانی به رهبری رضا خان تهران را اشغال کردند
بلشويسم و تمايالت بلشويکی درميان طبقات حاکم ايران بوده دولت نسبت به گسترش 
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به معنای آن است که » تمايالت بلشويکی درميان طبقات حاکم « البته، » .است
درايران نيز مثل آسيای  صغير، تغريباً همه ی مردم رو يکرد دوستانه ای به روسيه 

» قزاق های ايرانی  «. ی شوروی پيدا کرده اند، تا دچارسرنوشت هند و مصر نشوند
ً  آفريده ی امپرياليست های تزاری و انگليسی درآن جا مستقرند -  همان . که  اتفاقا

عقيده ای که اين روزها معموالً در محافل ديپلماتيک « : گزارش ها اضافه می کند
ابراز می شود اين است که انگليس دخالت نخواهد کرد، زيرا اين مسئله کامالً داخلی 

  »... .است
اين خبرها  در تناسب کامل با آن  نمونه ی قوی از شوخی تلخ انگليسی است که از  

وينستون چرچيل در مقاله ی خود عليه . سوی آن عاليجناب راست گرا گفته شده است
دنيای  شامل بردگاِن «  ولز، راديکال ها را متهم می کند که وعظ می کنند که 

ً گرسنه بهتر ازيک دنيای مرفه تبديل » .مرکب ازآزادمردان نابرابراست متساويا
پس از نمونه ی مردم هند،  - چرچيل فرموده ای » آزاد مردانِ «ايرانيان به چنان 

  )۶۶.(بود» مسئله ی کامالً  داخلی « هدف اين  - مصرو ايرلند
ويژه طی دهۀ  –رويکردی که : در اين رابطه ، دو رويکرد در شوروی شکل گرفت 

انش را محصول سياست استعماری انگليس در ايران می رضا شاه و دودم - ١٩٢٠
. دانست، و ديگری پهلوی را تجلی  برآمدن  بورژوازی ملی ايران ارزيابی ميکرد

نيز تغذيه  »تحليل هايی « اين دومی هميشه بخشی از تفکر رسمی  شوروی بود که  با 
 اوستُرفسرشناس ترين اعضای اين گروه . می شد و از حمايت آن بر خورداربود

 ١٩٢٠ در دهۀ) ميرزا(ووروتشتاين ، )۶٧)(ايرانسکی( پاستوُخف )ايراندوست(
گروه  .بودند ١٩٧٠و١٩۶٠روشنکوو آريادژيان دردهه های  دو.وآقايف،علی اف

 Doroshenko, Arabadzhian, Gurkonژين گورگوکريا اوِل منتقدان نيمه رسمی،

Kriazhin) ۀايرانی سلطان زاده در ده ، ويسانُف رهبر ونظريه پردازکمونيست  
، و ميروشنيکف و مليکُف در دوران بعد از جنگ بودند، درحالی که شرق  ١٩٢٠

شناسان سرشناس شوروی مثل پاولويچ و شومياتسکی  موضع ميانه ای دردهه ی 
انعطاف  ۀداشتند، دردوره ی بعد ازجنگ ايوانوا، ايوانف واوليانووسکی نمايند ١٩٢٠

  )۶٨.(استالينيستی بودند ناپذيری موضع رسمی
، درحالی که آقايف وعلی اف تفکرطرفدار پهلوی ها را ١٢٩٩درمورد کودتای  

) ۶٩.(نمايندگی می کردند، مليکُف،اسدهللا يف وميروشنيکف، موضع انتقادی داشتند
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اين نقل قول ازدانشنامه ی شوروی  نشان می دهد که تاريخ نگاری شوروی در باره 
[ بر طبق قانون اساسی ايران« : ازه تحريف شده بوده استی ايران تا چه اند

، شاه از قدرت های گسترده ی تقنينی و اجرايی برخوردار است؛ ] ١٩٠٧ –١٩٠۶
وی فرمانده کل نيروهای مسلح است؛  همه ی اعضای دولت را منصوب می کند و 

نون يک مرور اجمالی بر آن قا»   .از حقوق  ويژه ی ديگری نيز بهره مند  است
اساسی نشان ميدهد که اين اظهارات بازتاب آرای رضاخان است  که از کودتا سر 

  )٧٠(».برآورد، نه جايگاه شاه که در آن سند قديمی  طرح و تدوين شده بود
  
  

  تدارک کودتا
 از] انگليس[برای درک آنچه درکودتا رخ داد ونا آگاهی ادعايی وزيرمختار 

رويدادها، دانستن اين نکته مهم است که هنگام ورود آيرونسايد نوعی رنجش ببين 
اين را از يادداشت . نورمن و باالدست هايش در وزارت خارجه به وجود آمده بود

کم ترين « کرزن می توان دريافت که درآن به تلخی از نورمن گله کرده بود که وی 
ايد در ايران به جريان انداخته  بودند نداشت، از اتفاقاتی که نورمن و آيرونس» آگاهی 

درسياست انگليس را به  (Volte –Face)» روی گردانی کامل« و اين که آنان يک 
کرزن خاطرنشان  کرد که  تا چند هفته پيش از آن نورمن .  نمايش گذاشته بودند

باقی وزارت خارجه را، به رغم ترديدهايش، تحت فشار گذاشته بود تا بر اين موضع 
» تحمل و حمايت« بماند که موفقيت سياست انگليس در ايران از مشيرالدوله و 

تغيير يافته « کرزن گفت اما اکنون همه چيز. بود» جدايی ناپذير« ازاستاروسلسکی 
ازصحنه بودند، » داوطلبانه يا اجباری « و بازيگران اصلی در معرض محو » است

» .عليحضرت پادشاه انگليس به عمل آمده باشدبدون آنکه از قبل مشورتی با دولت ا« 
بی شک تشخيص خواهيد داد که در تصميم گيری به شيوه « :وی به نورمن هشدارداد

ای که وصف آن را کرده ايد وگزينش همکارتان، ژنرال آيرونسايد و خود شما 
  )٧١(».کوچکترين مسئوليتی رابه کردن نگرفته ايد که موفقيت را توجيه کند

، روشن است که هم نورمن وهم آيرونسايد وهم کسانی که با آنان درايران بنابراين
اما غيرمحتمل است . همکاری می کردند، دستورات خود را از کرزن  نمی گرفتند

آيرونسايد به اين شرط با کاردر ايران . که آنان سرخود تصميم گيری کرده بوده باشند
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لی انگليس به اعزام نيرو، در موافقت کرده بود که دروضعيت ناتوانی يا بی م
در پرونده ها . داشته بوده باشد» دست باز« صورت حمله ی گسترده ی بلشويک ها، 

هست که آيرونسايد فرماندهی را پذيرفت نه فقط به شرطی که دست بازداشته 
... اگرمورد حمله ی بلشويک ها قرارگيرد« ، بلکه اجازه پيدا کند که)٧٢(»باشد

است کلی انگليس نسبت به روسيۀ ضربه ی سختی به آنان وارد بدون توجه به سي.
يا بايد از ايران به طورمؤثری درمقابل بلشويک های روس و « ، زيرا »آورد

شورشيان وابسته به آن حمايت شود و يا انگليس به طورکامل و روشن از معرکه  
  )٧٣(».بيرون  رود

امی بين النهرين جايی درتفکر فرماندهان نيروی اعز» صبروانتظار« سياست 
نداشت، واين را قضاوت در باره ی اطالعاتی می توان دريافت که ژنرال هالدين و 

از نظرآنان، . آيرونسايد محرمانه دراختياريک ديپلمات آمريکايی دربغداد قرار دادند
دراصل بايد بر پايه ی اين فرض بنا شده باشد که بلشويک « سياست وزارت جنگ 

« اما،» . يران و حمله  به نيروهای انگليسی مستقر درآن جا را دارندها قصد اشغال ا
در آن زمان تضمين قطعی از دولت شورووی گرفته بود که « ، انگليس »ظاهراً 

اين به آن معنا بودکه ديگر خطری » .منافع انگليس در شرق ناديده گرفته نخواهد شد
ار انگليس به خروج از ايران از نوع حمله واشغال ايران از سوی بلشويک ها با اجب

بايد تغيير کند تا « به عقيده ی اين ژنرال ها،  سياست نظامی انگليس . وجود  نداشت
 در با فرض اين که نيروهای سرخ ديگر» .با وضع سياسی جديد هماهنگ شود

فقط « موقعيتی نبودند تا درايران دست به تهاجم بزنند، نيروهای انگليسی در ايران 
در اياالت گيالن و مازندران ] جنگليان[ رخورد با شورشيان ايرانیمجبوربه ب

بدون ترديد مورد حمايت برخی بلشويک های ايرانی و روسی  قرار « که » هستند
: به روی انگليسيان بازبود» عمالً  فقط  دو راه « با توجه به اين  وضعيت ، »  .دارند

برای باز گرداندن نظم به اين  آنان يا بايستی به طورقطع ازکمک به دولت ايران
اياالت خود داری می کردند و در اسرع وقت ازايران خارج می شدند، و لذا قرارداد 

در برکندن ريشه ی » با  تمام وجود « ايران را قربانی می کردند؛  يا  - انگليس 
اگر قراربراجرای قرارداد . شورش در اين اياالت با دولت ايران همکاری می کردند

اجرای اين .  می داشت» ضرورت قاطع « ايران می بود، انجام اين کار - يسانگل
سياست را می توانستند به تيپ مرکب سی و ششم  محّول کنند و لذا نيازی به اعزام 
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 .صبر و انتظارمی بود» نيمه ی٠نيمه« هرکاری بهترازسياست. نيروی جديد نبود
يستی از ايران بيرون می رفت، به آيرونسايد متقاعد ترشده بود که انگليس با)  ٧۴(

شرط  آنکه وضعيت داخلی با استقرار يک دولت قدرتمند در تهران می توانست 
شوروی اين مسئله را به شکل  –روسيه وايران  - مذاکرات انگليس. تثبيت شود

درخاطرات .فزاينده ای روشن ساخت که بلشويک ها قصد تسلط برايران را نداشتند
  :آمده است) ١٢٩٩دی ماه   ٣(  ١٩٢٠دسامبر ٢۴ه تاريخ آيرونسايد ب ۀروزان

هرچه بيشتراين نمايش را مورد توجه قرارمی دهم، بيشتربه اين فکرميرسم که بايد 
اين وضع که ما را در يک موقعيت عملی جنگ با ارتش به .  ازآن خارج شويم

نان را مراتب ضعيف تربلشويکی قرارمی دهد،  بدون اين که اجازه ی برخورد با آ
بلشويک ها می گويند فقط درحال کمک به . داشته باشيم، رضايت بخش نيست

عنصرشوروی درايران هستند، درحالی که ما به نظام  فاسد و کهنه ی سرمايه 
ما نمی توانيم درحالی که ازشاه حمايت می کنيم، . ياری می رسانيم] درايران[داری

. رسياست داخلی ايران درگيرهستيمماهردود. از کمک آنان به کوچک خان گله کنيم
هستيم و آنان خواهان  انقالب  (status quo ante)ما خواستار شرايط موجود پيشين 

  )٧۵. (اند
  

  مرد نيرومند کودتا
می  چنان وضعيت موردنظری رافقط يک رهبرقوی می توانست ايجادکند که قادر 

برنيروهای مسلح ايران که نظم کافی «را اداره کند،» يک ديکتاتوری نظامی« بود
سايد چنان امکانی را نواقع، آيرو در» .اعمال می کرد تا مانع تهاجم شوروی شود

 و اين بسياری از مشکالت را حل خواهد کرد« :به وزارت جنگ پيشنهادکرده بود
» آدم خود«وی ديگر) ٧۶( ».با صلح واحترام خارج شويم به ما امکان خواهدداد تا

سواد کوهی، يک نظامی پيشين که به عنوان نگهبان درسفارت  رضاخان:را يافته بود
، اما مدارج ترقی را به لطف جاه طلبی،عزم )٧٧(هلند درتهران خدمت کرده بود

ارتقای خود « وبيش ازهرچيزبه لطف آيرونسايد که  – )٧٨(وزرنگی طی کرده بود
سازمان  تجديد ژنرال که وی را خيلی زود، هنگام. را مديون وی بود» به مدارج باال

به حق تأثير رفتار رزمی وعزم اين نظامی « قشون درقزوين، زيرنظرگرفته بود، 
  )٧٩. (قرارگرفت» سواد کوهی 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ١٤٧                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

ليت، که با رضا خان در قزوين مالقات کرده بود،  - به گفته ی افسرانگليسی فوريز 
نی ، يعنی زما)١٢٩٩( ١٩٢٠اين نظامی ابتدا پس از فراروثوق الدوله درتابستان 

اين ارتقای مقام بايدبه ) ٨٠. (که هنوز درخدمت آترياد تبريزبود، ترفيع گرفت
توصيه ی اسمايت صورت گرفته بوده باشد،که برای تجديد سازمان ژاندارمری 

، آيرونسايد او را از )١٢٩٩آبان١١(١٩٢٠نوامبر٢در. ايالت به تبريزرفته بود
   )٨١. (ميان فهرستی ازافسران ايرانی انتخاب کرد

يک افسرقزاق واز همکاران نزديک رضا خان، سه دهه بعد به ياد آورد که روزی  
آيرونسايد درمعيّت سرهنگ ژاندارمری، کاظم خان سياح ، از اردوی نظامی هاشم 

پس از اين ديدار، رضا خان برای رهبری . آباد، بين منجيل و رشت، ديدار می کرد
اين سرباز ) ١٩٢١پايان  ژانويه ی ( ١٢٩٩دراوايل بهمن )  ٨٢. (کودتا انتخاب شد

جسم و جان واقعی نمايش  معطوف به « دانسته شد که » مردترين ايرانی « سابق 
  ».بازسازی ارتش بود

برای آينده ی » وی « دو عامل مهم بايد عزم آيرونسايد را درارتقای نامزد مورد نظر
) ١٢٩٩دی ماه ( ١٩٢١ینخست، در اوايل ژانويه . يران بيشتر جزم کرده بوده باشد

 –،وزارت جنگ دستورداد که تالش های بازسازی تا تأييد نهايی قرارداد ايران 
دوم، بی تصميم نخبگان حاکم  ايران، که به طورفزاينده ) ٨۴. (انگليس، متوقف شود

با اين حال، درآخرين هفته ی .  ای حوصله ی مقامات انگليسی را سربرده بود
خروج نيروهای « رکرزن، با اصراربه نخست وزيرگفت که ژانويه، نورمن به دستو

انگليسی و ناتوانی دولت اعليحضرت پادشاه انگليس درتأمين پول به منزلۀ نداشتن 
منافع درايران يا بی ميلی وی به همکاری باهردولت دوست و قدرتمند ايرانی 

 دی ٢٣ خشم انگليسيان زمانی باال گرفت که در)٨۵(»درنجات کشور،نيست
، شاه بيمناک ازخروج قريب الوقوع نظاميان انگليس وناتوان ازيافتن يک )ژانويه١٣(

 حتی  .دولت مسئول برای همراهی وی تاشيراز، تصيمم به کناره گيری گرفته بود
        ) ٨۶.(وليعهد نيزاز ادای سوکند سرباز زده بود

زيرا آيرونسايد  .باتوجه به اين تصوير تاريک، کشف رضاخان به موقع انجام شد 
بسيارخوب می دانست که نيروهای انگليسی بايستی حداکثرتا ماه آوريل ازايران 

هرچند وی شک داشت که شوروی ها به ايران حمله کنند، هنوزمی . خارج می شدند
ترسيد که پس ازخروج انگليسيان يک انقالب داخلی در شکل حمله از شمال درايران 
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. بير و اقدامات قاطعی پيشاپيش انديشيده واجرا می شدندبه وقع بپيوندد، مگرآنکه تدا
ً به معنای جای گزينی  وزرای مردان «دولت تهران با » بی خاصيت « اين لزوما

می بودکه می توانستندنيرويی کافی را برای فرونشاندن شورش درداخل و »راسخ تر
تحولی بايستی  چنان تغيير و. مقابله با حمله و اشغال از سوی گيالن به کار گيرند

 باشند »محافظی سپر« زمانی صورت می گرفت که انگليسيان هنوزدرتهران بودندتا
به ) ٨٧.(ايجاد شود ای که ممکن بود» تأثيرات بی ثبات کننده« دربرابرهرگونه 

، اين کاربايستی تقريباً يک ماه پيش ازآغازعقب نشينی   انگليسيان به سوی  نظروی
  )٨٨.(بغداد انجام  می شد

، تيپ قزاق گام های سريعی به سوی کارآمدی برداشته )اوايل فوريه( تا اواسط بهمن
 بعدها (Grey)سرهنگ دوم ِگری .ورضاخان به مقام سرهنگ دومی ارتقايافته بود

آيرونسايد ديدارهای  ) ٨٩(».انتصاب شد« گفت زمانی که برای حرکت به تهران
ازآن جا که تصميم درباره ی . ی آوردمنظمی ازتيپ قزاق مستقر درآق بابا به عمل م

) بهمن ٢٣(فوريه   ١٢زمان رها ساختن کنترل قزاقان ازسوی انگليس با وی بود، در
  .رضا خان را فرا خواند و دو مسئله را با وی  درميان گذاشت

به اوگفتم که پيشنهاد کرده ام وی را آزاد بگذارند واز اوخواستم به من قول « 
به اوهشداردادم که اگرچنين کند، . دهدهنگام خروجی اقدامی عليه من انجام ندهد

همچنين به اوگفتم ... چاره ای نخواهم داشت جزآنکه اورا باز دارم وبه اوحمله کنم
وی . ی شاه انجام دهد ونه اجازه ی آن را بدهداقدام خشنی برای برکنار] نه خود[ که

  )٩٠(» .درهردوی اين موارد قول جدی دادکه مطابق خواست من عمل کند
آيرونسايد پس از دريافت دستوری محرمانه مبنی بر ترک ايران به سوی بغداد، 

، با شتاب روانه ی تهران شد تا با شاه وداع )اول اسفند(فوريه  ٢٠حداکثر تا 
مذاکرۀ خود با رضاخان و تعيين «در تهران با وزيرمختارانگليس از ) ٩١.(کند

يک ماه پيش از  - ] انگليسيان، يعنی[ قراِرروز رها شدن قزاق های ايران از کنترل
  )٩٢.(سخن گفت» خروج نورپرفورس ازقزوين به عنوان مناسب ترين روز 

سانه خواست، اگر از وزير مختارملتم« آيرونسايد ونورمن به ديدارشاه رفتند، که 
نه به خاطرايران، که به خاطرامپراتوری انگليس وهند، نيروهای انگليسی خارج 

درهمان ديدار، آيرونسايد که )  ٩٣(».ترحمی به اونشان نداد« نورمن » .نشوند
همان طور که  .دلسرد نشده بود عزم بيشتری در اجرای طرح خود پيدا  کرد
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نشان ميدهند، وی کودتا را نه به منزلۀ يک  يادداشت های روزانه ی وی به روشنی
دموکرات و آمدن مجموعه  رفتن يک مجموعه ازنخبگان غير«انقالب، که به عنوان

که بدون شک  ديدگاهی انگليسی  .( می نگريست» ی مطلوب ديگری به جای آن
» بسيارصريح« جديد را قراربود رضاخان رهبری کند که » ۀمجموع« )٩۵.)(بود

و از سياستمدارانی که مجلس را برای منافع خود به کنترل درآورده سخن می گفت 
مرد قدرتمندو بی باک می « از نظرآيرونسايد، رضاخان . بودند ابراز نفرت می کرد

ايران دراين اوقات دشوار پيشروی   اش . نمودکه قلباً خوبی کشورش را می خواست
وق العاده رخ نموده سخت محتاج يک رهبربود، و اکنون مردی با ارزش های ف

آيرونسايد درست پيش ازعزيمت به بغداد، برای به عهده  گرفتن ) ٩۶(».بود
 ٢٠٠٠مسئوليت جديد خود، رضاخان را آزاد گذاشت و او چند روزبعد در رأس 

وقتی خبر کودتا در بغداد به وی . نيروی قزاق رهسپار تهران شد و پايتخت را گرفت
تا اين جا کارها به « :ات وی در آن روز می گويدخاطر.  رسيد، چندان متعجب نشد

به گمانم ...خيال می کنم همه مرا طراح اين کودتا می دانند...خوبی  پيش رفته است
  )   ٩٧(  ».اگر بخواهم  دقيق صحبت کنم،  چنين است

آيرونسايد يک دهه بعد درنامه ای برای کاردارپيشين آمريکا، که درهمان زمان  
را ) پياده( ود، تأييد کرد که وی کودتا را طراحی و يک نظامی سادهکوتاه درتهران ب

فکر می کنم انتخاب رضا خان در ايران موجه  شده « : به مقام وزارت رسانده بود
آن روز را به خاطر خواهم داشت که به او اجازه ی رفتن دادم و او نيزکودتايی . است

اين که )  ٩٨(».آن نبخشيدرا درتهران رهبری کرد که لرد کرزن هرگزمرا به 
آيرونسايد شديداً مورد بدگمانی وزارت خارجه به عتوان مغز متفکر کودتا بود، از دو 

کرزن .به لندن بيان شد»شگفت آور« اظهار نظری بر می آيد که با رسيدن اين خبر
هنرخلق دولت ونخست وزير  در آقای نورمن دست کم رقيب ارزشمند«:گفت

جمع «خاطرنشان کرد که اين  (Oliphant)اُليفانت و».درايران يافته است
نمی توانستند به قزوين نزديک يا ازآن گذشته باشند، بدون آنکه  ] قزاقان[کثيرمردان

  )٩٩(».ژنرال آيرونسايد ازحضورشان کامالً  اطالع داشته بوده باشد
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  آيرونسايد –فکر نورمن  ۀثمر
اکنون به مهم ترين مسئله ای رسيده ام که ذهن بسياری را به خود  مشغول داشته  

چه کسی طراح کودتا بود؟  آيا به واقع آيرونسايد، آن چنان که خود می گويد، : است
در پس کودتا بود؟ آيا  وزارت جنگ تحت نظرچرچيل طراح کودتا بود؟ يا اين که 

ی طراح بود، چرا به کرزن اطالع نداد؟ يا نورمن در آن دخالت داشت؟ اگر اين آخر
ً يک مسئله ی  ايرانی بود، چنان که بسياری از » داخلی«اين که کودتا صرفا

پژوهشگران غربی ما رابه اين باور رهنمون کرده اند؟ برای پاسخ به اين پرسش ها، 
بايستی  بااين حال، ازآغاز)  ١٠٠.(بايد مقادير معتنابهی ازاسناد پراکنده را مرور کنيم

اين مسئله را روشن ساخت که کسانی که درکشورهای خارجی دست به کودتا می 
  .زنند می کوشند اطمينان حاصل کنند که ردّ پايی از کار خود به جا نگذارند

درپرونده های وزارت جنگ پيدا » هيچ مدرکی « می گويد   (Ullman)اولمن 
خالت خود را در رويدادهای د) دست کم برای ثبت درتاريخ(نکرده که آيرونسايد

اسنادی  بااين حال، بنا بر) ١٠١.(منتهی به رسيدن رضاخان به قدرت تأييدکرده باشد
ً از طبقه  بندی خارج شده اند، آيرونسايد داستان متفاوتی را تعريف کرد . که رسما

[ به « ژنرال آيرونسايد ازبغداد به وزارت جنگ اطالع داد که قزاقان در اصل
اعليحضرت پادشاه و با آگاهی وزير مختارانگليس برای دستگير چند ] درخواست

وی در يک يادداشت اطمينان . رفتند» افسرسابق قزاق که دردسرمی شدند به تهران
اين حرکت معتدل می ...ازاصل ايده فراتر رفتند«دهنده هم افزود که، هرچند آنان

) ١٠٢(» .ست تا مخالف آننمايد،زيرامطلقاً ضد بلشويکی و بيشتر طرفدار انگليس ا
اطالع قبلی ازکودتای «همانند بسياری ديگر، اولمن متمايل به اين باوراست که نورمن

وی درخاطرات روزانه ی آيرونسايد جا به . اين تعجب آورنيست. نداشت» رضاخان
احترام چندانی برای نورمن قائل  « جا اظهاراتی رامشاهده ميکند مبنی براين که وی 

ويژه اين که،به نظراو سفارت انگليس درتهران درمورد موازين امنيتی به نبود، به 
  )١٠٣(» .نحوخطرناکی شلخته بود

آنچه درپی می آيد تالشی درپيش بردن اين استدالل خواهد بود که نه فقط  نورمن 
ازهمه چيزآگاه بود، بلکه  در همدستی با آيرونسايد و ديگرچهره های سرشناس 

طبيعتاً، بخش مهمی از .  اطالع قبلی کرزن طراحی و اجرا کرد سفارت،کودتا رابدون
اين همدستی، خود، عبارت بود ازانکارهرنوع دخالت  نورمن، رئيس ديپلماسی 
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احتمال اين نيزبسيارمی رود که طراحان کودتا از حمايت سّری . انگليس درتهران
 فورد گيو وچلمزيعنی وينستون چرپيل ازوزارت جنگ، ومونتا - ليبرال ۀوزرای کابين

انگليس مخالفت می  - ايران ١٩١٩ ازوزارت امورهندوستان، که همگی با قرارداد
  .برخوردار  بوده باشند –کردند

انگرت . ، کاردارآمريکا درتهران، فان هـ) ١٣٠٠شهريور ٣(١٩٢١اوت٢۵در
(Van H. Engert)نامه ای را ازرئيس پيشين کميسيون مختلط نظامی، ژنرال و ، .

سفارت انگليس در ايران، و مشخصاً . يکسون، به وزارت خارجه  فرستادد. ر.ئی
« نزد سفارت آمريکا، » فاش کردن اسرار دولتی « نورمن، ديکسون را به دليل

يعنی اين که وی دخلت انگليس درکودتا را فاش  کرده )  ١٠۴.(کرده بود» اخراج 
، ازجمله حقايق )١٣٠٠خرداد١۶(١٩٢١ژوئن  ۶نامه ی ديکسون به تاريخ ! بود

  :زيرا را بازگو  می کرد
هنگام عبوراز قزوين سرهنگ اسمايت را ديدم و او آنچه را که همه نسبت به آن «

اين که وی کودتای قزاقان درتهران را سازماندهی کرده : گمان برده بوديم،تأييدکرد
نجام وی همچنين به من گفت که اين کاررا با آگاهی سفارت انگليس در تهران ا. بود

وی نگفت که آقای نورمن نيز درآن دست داشته بود اما دست داشتن آقای . داده بود
و شرکا اين کار را ) ١٠۵(شخصاً بر آنم  که اسمارت، هيگ. اسمارت راتأييد کرد

به نظر يک ) ١٠۶.(بدون وارد وارد ساختن نورمن دراين اقدام سّری انجام  دادند
اما تا . بدون آگاهی نفراول سفارت انجام شود شوخی می سردکه يک اقدام سياسی مهم

اسمايت مردی است که زبانش . آن جا که من می دانم، مسئله اين گونه بوده است
مثالً، وی به . ازفکرش جلوترحرکت می کند ومن اطالعات زيادی ازاوبيرون کشيدم

ان به تهر) سيّد(از رضا خان وحشت داشت ، و اين که وی ] ضياء[ من گفت که سيد 
اسمايت . تا درمورد او مشاوره کنند] او نمی گويد از سوی چه کسی[خواسته شده بود

اما من به اوحنديدم وگفتم . همان گونه رفتارکرده بود) سيّد( اطمينان داشت که وی
برای اسمايت آماده کند بيشترمحتمل » فنجان قهوه « احتمال اين که رضا خان يک

  »!..بود
به وزارت خارجه رفتم و ديداری توفانی با اُليفانت، رئيس پس از ورود به انگليس، 

به خاطرنمی آورم که هرگز با چنين رفتارخارج از نزاکتی . بخش شرقی، انجام دادم
با من طوری  برخورد شد که انگارآميزه ای از يک سگ . روبرو شده بوده باشم
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اعصاب خود را با اين حال، ! بيمارو کودکی شيطان بودم که محتاج به تهديد بود
به وزارت جنگ رفتم واز طريق دوستی دريافتم که . کنترل کردم و چيزی نگفتم

، اما نتوانستم »به رگبارببندند« وزارت خارجه ازوزارت جنگ خواسته بودکه مرا 
بيشتری فراتراز اين به دست آورم که وزارت دفاع به وزارت خارجه «اطالعات
گردنی می خواهد، خودتان اين کار را انجام   اگر پس. وی بچه ی شماست« :گفته بود

  )١٠٧(».دهيد
ازسوی ديگر، اُليفانت دروزارت خارجه درگزارِش مالقات خود با ديکسون، اين 

اُليفانت با تحکم . شرح وی از چيزهايی را که اسمايت در قزوين گفته بود تأييد می کند
وی آقای نورمن به طور کامل از س« به ديکسون گفته بود که وزارت خارجه 

ابراز « وی » .اطمينان يافته بود که وی به هيچ وجه نقشی در کودتا نداشته است
که از کودتا آگاهی » متهم نمی کند « که ديکسون آقای نورمن را » رضايت  کرد

اگر مسئله مطرح شود، مراقب باشد که به صورت دقيقی «داشته وازاوخواسته بودکه 
با قبول اين درخواست ازسوی ديکسون، اُ ليفانت به  )١٠٨(» .ما وقع را شرح دهد

  )١٠٩(».که بگذاريد  قضيه  فراموش شود« باالدستان خود پيشنهاد کرد
[ « : جالب ترين جبنه ی گزارش مالقات ديکسون اين اظهار نظراُليفانت است 

، درتمام مدت  به ذهنم خطورمی کرد که ، اکنون به هرحال، به هيچ وجه ]ديکسون
اين اشاره به ) ١١٠(».نه وعصبی نبود و در گفتگوهايمان دچارهيجان نمی شدديوا

اتهامی دارد که در تهران ازسوی سفارت انگليس وارد شد  که مخالفت ديکسون با 
کودتا و افشاگری وی درباره ی دخالت سفارت درآن، از پريشانی حالی او سرچشمه 

به لندن، توانستند يکی ازافسران  اين که سفارت، و نورمن درگزارش خود. گرفته بود
مهم فرماندهی ارتش انگليس درايران را به پريشانی حالی متهم کنند، حکايت از 

  .تالشی مذبوحانه برای سرپوش گذاشتن برافشاگری  وی دارد
روز پاسخی  ١٠يک هفته بعد ديکسون مستقيماً نامه ای به لردکرزن نوشت، اما تا 

يک « بعدی در وزارت خارجه با وی، نه چون بااين حال، درمالقات. نگرفت
وی سرانجام يک نامه ی قدردانی از دبير . با احترام وادب رفتارشد] بلکه[، »سگ

جالب اين است که ) ١١١. (امورخارجی دولت برای خدماتش در ايران دريافت کرد
تراژدی  –ماه کمدی ١٢ديکسون به فان انگرت نوشت که کتابی را تحت عنوان 

دردست نگارش داشت، عنوانی که قوياً حکايت ازآن داردکه کتاب درباره ی  درايران
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بود، اما ) ١٣٠٠(  ١٩٢١و تابستان ) ١٢٩٩( ١٩٢٠رويدادهای حساس بين تابستان 
  )١١٢.(ظاهراً هرگز منتشرنشد

ً  تالشی برای تبرئه ی  ۵ديکسون درنامه ی   صفحه ای خود به کرزن، که عمدتا
، دوباره برنقش اسمايت تأکيد )١١٣(ء و نورمن بودخود ازاتهامات سيد ضيا

من ازسهم سرهنگ اسمايت درکودتا  بی اطالع بودم، تا اين که پس « :ورزيد
ديکسون پس ازاشاره به )  ١١۴( ».ازترک تهران توسط خود وی ازآن مطلع شدم

نه « با دستگيری » خفه کردن همه ی مخالفت های متحمل«  تالش های ضياء در
اف ثروتمند که ازآنان می توانست پول بگيرد، بلکه همچنين مليّون و رهبران فقط اشر

، نقل کرد که چگونه »مردمی که از مخالفت آنان با اين اقدام ضد مشروطه خبرداشت
وقتی تالش کردم  که داشتن هرنوع  « :ايرانيان معتقد بودند کودتا کار انگليسيان بود

يرانيان  گفتند باورعموم براين است که کودتا آگاهی ازکودتا را ازخود سلب کنم، ا
نخست، همان طورکه اُليفانت پيشتردر وزارت : درواقع به دودليل عمده انگليسی بود

اين واقعيتی بود که نيروی بزرگی از قزاقان، که از حفاظت قوای "خارجه گفته بود، 
عجايب بود که و اين از." انگليسی برخورداربود، اجازه يافتند قزوين را ترک کنند

چنان نيروی بزرگی بتواند ازنگاه مراقب انگليسيان بگريزد، درحالی که سه ماه پيش 
تالش افسران روس به رهبری شماربسيارکمتری از " از آنکه روسيان برکنارشوند،

انگليسيان کشف وسرکوب  قزاقان برای حرکت به سوی تهران بالفاصله ازسوی
که قزاقان هنگام رفتن ...ادی به پا کرد، اين بودنکته ی دوم، که سروصدای زي." شد

قزوين گرفته بودند به  انبارتدارکات انگليس در به تهران چکمه هايی راکه از
» .نبودند داليل ديگری نيزارائه شداما برچنان مبانی آشکاری استوار) ١١۵.(پاداشتند

مقامات نظامی لذا، شرح  ديکسون با گفته های آيرونسايد مبنی بردخالت کامل 
 –به جز نورمن، که به اودوباره خواهيم پرداخت  – وغيرنظامی انگليس درکودتا

  .مطابقت دارد
  ١٢٩٩نقش نورمن در کودتای اسفند 

اکنون به رويدادهای واقعی می پردازيم که نقطه اوج آنها به قدرت رسيدن ائتالف  
، )بهمن ٢۶(وريه ف١۵پيش ازاين ديديم که آيرونسايد در. رضاخان بود - ضياء 

به موقعيت نيرومندی ارتقا  پيشنهاد کرد که شاه نامزد مورد نظر وی، رضاخان، را
به گفت نورمن، اسمايت که يک هفته پيشتردرتهران . دهد، اما شاه موافقت نکرده بود
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» درارتباط با لشکرقزاق به انجام برخی معامالت با وزارت جنگ ايران«بودتا 
» افسر قزاق و سربازانشان ۶٠٠وضعيت ناگوار« ت و دربارۀبپردازد، با وی مالقا

از نظارت او زمين » بهره مندی «بحث  کرد که درسنگرهای خود درتهران بدون 
نورمن ازسرهنگ اسمايت خواست که به سردارهمايون، ) ١١۶. (گيرشده بودند

تد که که اين قزاقان را به قزوين بفرس» فوری پيشنهاد کند« رياست اسمی قزاقان، 
بتوانند ازمزايای وضعيت بهتری، که در ميان برادران هم رزم شان وجود « درآن جا

داشت بهره مند شوند، واين که جای آنان درتهران، در صورت لزوم، با همان تعداد 
ازگروه دوم پرشود که اميد می رفت نظم خود را کمابيش دست خورده تا زمان 

قصد خود را « مايت ازاين پيشنهاد حمايت واس. سردارهمايون حفظ کنند»  برکناری
» دايربراعزام ژنرال رضاخان، يکی از بهترين افسرانش، به تهران با اين کمک ها 

  .اعالم کرد
تلگرافی به ) ١١٧(بنا به گزارش سردارهمايون به نورمن، وی به درخواست اسمايت

بودند، دستور نفر  ٢٢٠٠قزوين فرستاد و به کل واحد های لشکرتهران وهمدان، که 
که منشی خصوصی ) فوريه   ١٨(بهمن  ٢٩اما در. حرکت به سوی را تهران داد

که پيش از اين و درحالی که (شاه ازنورمن در باره ی حرکت قزاق ها پرسيد
آنچه را که  بين او « ، نورمن )آيرونسايد هنوز درمقّر قزوين بود، به راه افتاده بودند

وافزود که وی اطمينان داشت اسمايت هرگز پيشنهاد شرح داد » واسمايت گذشته بود
وی پيشنهاد کردکه . حرکت آن دو واحد را، که سردارهمايون ادعا می کرد، نداده بود

اين که چرا اين مسئله ازاسمايت پرسيده نشد، : اين مسئله ازايرونسايد پرسيده  شود
به وزارت جنگ اين نيزمهم است که برعکس آنچه آيرونسايد . هرگز پاسخی نيافت

گفت، شاه ميل نداشت که دستورباال اجرا شود، زيرا فکرنمی کردچنان نيروی زيادی 
درتهران مورد نيازبوده باشد، جايی که ژاندارمری و پليس می توانستند نظم را حفظ 
کنند، وبه اين دليل که فکرمی کرد قزاقان بايستی پس از خروج نيروهای انگليسی 

شاه از . نگام لزوم به عنوان تنها نيروی دفاعی ازکشوردفاع کننددرجبهه بمانند تابه ه
نورمن پرسيد که آيا وی مخالفتی نداشت که به سردارهمايون دستورصدور يک 

  فرمان مخالف دراين رابطه بدهد؟
به جزدرمورد مردانی که قراربود جای آن قزاقان بی « نورمن اعتراضی نداشت، 

گيرند، که همان آوردن يک گروه کارآمد ازقزاقان درتهران را ب» انضباط و ناراضی
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وی سپس پيش نويس تلگرافی را خطاب به آيرونسايد تهيه . دست چين ِ اسمايت بود
وازاوخواست که ازسرهنگ اسمايت درباره ی  گفتگويش با سردارهمايون « کرد،

، دستور مخالفت صادر شده بود« روزبعد، شاه به نورمن اطالع دادکه».استفسارکند
يا دريافت نشده بود يا مورد بی توجهی قرارگرفته بود، زيرا قزاقان به پيشروی خود 

شاه پرسيد که آيا نورمن مخالف ازعمل » .به سوی تهران ادامه می داند
سردارهمايون به ديداربا آنان، ودرصورت امکان، تشويق آنان به بازگشت به قزوين، 

ی دانست که آنان گوششان بدهکار اوم - نبود؟ نورمن ظاهراً اعتراضی نداشت 
مسئول منحصربه «کوتاه زمانی بعد، اسمايت پاسخ داد که سردارهمايون . نخواهد بود

البته، اين ) ١١٨(» .فرد صدورآن دستوربود و اسمايت نمی توانست درآن دخالت کند
عجيب است که مردی که درآستانۀ  ازدست دادن شغل خود باشد، برخالف ميل شاه 

  !رکت نيروها را بدهددستور ح
تا «نورمن درتوضيح اين امرغريب به کرزن گفت که نقش سردارهمايون دراين امر

  .بود» حدی اسرارآميز 
دست کم درمراحل آغازين، وی ظاهراً خود را طرفدار اين حرکت نشان می داد، « 

زيرا اگرچنين نبود، درک آن دشوارمی شود که چرا بايستی به ابتکار خود آن 
. ف اصلی را فرستاده بوده باشد که کل دو واحد قزاق را به تهران فرامی خواندتلگرا

رؤسای اين قشون ها تأکيد کردند که هرچند . با اين حال، وی بدون ترديد چنين کرد
سردارهمايون دستورشاه را داير برفرستادن يک فرمان مخالف اجرا کرده بود، که به 

وی بعداً تلگرام سومی فرستاد که دومی را . موقع واصل شد اما از آن پيروی نشد
  ».باطل  می کرد
وی صرفاً آلت « اقدام سردارهمايون اين بود که » محتمل ترين دليل« برای نورمن 

دست نا خواسته ی  توطئه گران بود واين که  وی از سوی برخی اطرافيان وادار به 
ی کرد واقف بوده فرستادن تلگراف ها شده بود بدون آنکه به اهميت کاری که م

نورمن برای پرونده سازی عليه  سردارهمايون، که فقط چند ماه پيش از آن » .باشد
نسبت به انگليس معرفی کرده » با نظری مساعد« وی را انتخاب وبه عنوان فردی 

اعتبارعمومی وی به « داشت و» رفتاری مشکوک« بود، اکنون می گفت که وی 
اکراه داشت که دقت روايت او را « و، نورمناز اين ر! زياد نبود» راستگويی

  ».درمورد آنچه بين وی وقزاقان گذشته  بود تضمين  کند
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سيد . گفته ی نورمن با آنچه سيّد ضياء تبعيدی درسوئيس می گفت درتضاد است
« ضياء برآن بودکه اسماريت، دبيردايره ی شرقی سفارت انگليس، درجريان بود، 

بحث برسرتشکيل يک دولت . نست که چه می گذشتوشايد، اين انگليسی، می دا
  )١١٩(».نيرومند دورمی زد

يک عامل مهم ديگرکه پرتوی بردخالت انگليس درکودتا می اندازد اين است که، به 
عراده توپ صحرايی  ٨تن ومجهزبه  ٢٣٠٠تا  ٢۵٠٠نورمن، کودتاچيان بين ۀگفت
هزار  ۵٠ضياء اضافه می کند که آنان) ١٢٠.(قبضه مسلسل سنگين  بودند ١٨و 

گلوله ی قشنگ ومقداری پول داشتند که انگليسيان به تازگی دراختيارقشون گذاشته 
ظاهراً، هيچ يک ازاين ) ١٢١. (و بين توده ی سربازان قزاق تقسيم کرده بودند

  .کارها بدون موافقت مقامات انگليسی انجام نگرفته بود
. درباره ی نورمن، با توجه به اعالم مکرر مبنی بر برائتش، ذکرسه نکته مهم است

) فوريه ١۵( بهمن ٢۶به شاه در نخست، وی درگزارش پيشنهادآيرونسايد
ودکه پيشنهادکرد اسمايت يک دوم، اين نورمن ب. دايربرارتقای رضاخان کوتاهی کرد

بی « شده بودندجايگزين قزاقان» بهره مند« نيروی مؤثر را که ازنظارت اسمايت
آنچه وی به کرزن گفت بدون شک روايت .مستقردرتهران کند» انضباط وناراضی

دراين جا نورمن به صراحت ازرضا خان به عنوان . استتار شده ی طرح کودتا بود
سوم، نه نورمن نه اسمايت توضيح نمی دهند که . ام برده بودرهبر قزاقان جايگزين ن

آلت « اين توضيح  که سردارهمايون . چرا اسمايت از فرمان مخالف پيروی نکرد
ی توطئه گران بود، اقناع  کننده نيست، زيرا ما می دانيم که همه، » دست نا خواسته

به سمت تهران که ازجمله شاه، هميشه برای تصميمات مهم، مانند حرکت نيروها 
متأسفانه احمد شاه . نورمن ابتدا پيشنهاد کرده بود، به نورمن رجوع می کردند

نکته ای اسرار . ازاين رويدادها برجای نگذاشتند] مکتوبی[وسردارهمايون شرح
آميزاين است که چرا درچنين موقعيت بسيارحساس وتعيين کننده ای سردارهمايون 

نورمن نسبت  ۀخوشبينان با توجه به رويکرد بسيار!درگزارش به نورمن کوتاهی کرد
به کودتچيان، فهميدن اين دشوارنيست که چرانورمن اين مسئلۀ بسيار مهم  را از 

  . کرزن پنهان نگاه  داشت
پيش »  نگران« بعداً، با ادامه ی پيشروی قزاقان به سوی تهران، سپهدارو شاه که  

آنها معلوم نبود، وزيرمختارو دبيرشرقی سفارت،  ۀآمدن رويدادهايی بودندکه نتيج
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آنچه بيشترين کنجکاوی را برمی انگيزد اين است که طی . اسمارت، را فرا خواندند
بنابراين، اسمارت ) ١٢٢. (بود» بيرون از منزل« اين حساساترين لحظات نورمن 

يستی به مالقات نخست وزيررفت و پيشنهاد کرد يک نماينده از سفارت انگليس با
منشی مخصوص شاه را تا اردوی قزاقان همراهی می کرد و آنان بايستی سعی می 

به گفته ی . کردند که رهبران اين حرکت را به باز گشت به قزوين متقاعد سازند
ازآن جا که دولت « که » عالقه خاطر شنان ساخت« نورمن، اسمارت مخالفت کرد و

بود، دولت نيزبايستی نماينده ) سوی تهرانيعنی حرکت نيرو ها به ( مسئول اين اقدام 
  ) ١٢٣(» .ای داشته باشد ونبايستی تالش کند مسئوليت را به گردن  سفارت   بيندازند

آمادۀ  « و» هيجان زده« احمد شاه سپس به دنبال اسمارت فرستاد، که شاه را 
د، اسمارت توانست وی را آرام کند ووادارد که ازقصد خود منصرف شو. ديد» فرار

 - درپی آسيب رساندن يا برکناری وی»  توطئه گران« زيرا نيک می دانست 
اسمارت موافقت شاه را با  .نبودند –همچنان که آيرونسايدبه رضاخان دستورداده بود

درهمين  حال،  نورمن با رئيس . طرح اعزام يک نماينده نزد کودتا چيان جلب  کرد
اهميت اين مسئله « تماس گرفت و (Westdahl)سوئدی پليس تهران، ژنرال وستدال 

گوشزد کرد که در صورت ورود قزاق ها به شهر، افرادش مراقب باشند که را به او 
خود را محدود به انجام وظيفه ی مقتضی وحفظ نظم عمومی کنند ووارد هيچ گونه 

وی بايد کامالً از قصد ) ١٢۴(» .عمليات رزمی نشوند که ممکن بود صورت  گيرد
حرکت آگاه بوده باشد، درغيراين صورت توضيح بی عملی نماينده ی يک رهبراِن 

دررويا رويی با تحوالتی که در پيامد خود ممکن بود منافع و » قدرتمند« دولت
  .اعتبارانگليس را شديداً به خطر اندازد دشوارمی شود

يک هيئت چهارنفره شامل دوايرانی به نمايندگی ازدولت و دربار، جانشين وابستۀ 
وجانشين کنسول سفارت، (Hudleston)نظامی سفارت سرهنگ دوم هادلستون

آنان با رضا خان سرهنگ مسعود . سرهنگ دوم هيگ، با رهبران کودتاديدارکردند
خان وسرهنگ کاظم خان، وضياء که نورمن، هيئت سعی کرد دريک ساعتی که 

موفقيتی به دست   جلسه ادامه داشت اين رهبران را از ورود به تهران باز دارد، اما
اين نکته با گفته های ضياء کامالً همخوانی ندارد، که درخاطرات خود ) ١٢۶(نياورد 

ادعا می کند منشی خصوصی شاه ابتکارعمل را به دست گرفت تا رضا خان و 
آن گاه يکی ازسرهنگان انگليسی . همکارانش را به کنار گذاشتن نقشه های متقاعد کند
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قولی که ) ١٢٧(پرداخت حقوق شان را تضمين کرده بود؛  به آنان گفت که سفارت
تأثيرچندانی بربازداشتن اين رهبران از اقدام به کودتا نداشت، بلکه بايد آنان را نسبت 

  !به حمايت انگليس عمالً دلگرم هم کرده بوده باشد
رضا خان در پاسخ گفت، قزاقان که می دانستند درصورت پيشروی بلشويک ها به 

ايران   چه چيزی درانتظارشان بود، از آمدن و رفتن دولت های متوالی  داخل خاک
خسته شده بودند که هيچ يک نتواسنته  بود، درصورت خروج نيروهای انگليسی، 

لذا   آنان مصمم بودند به « )١٢٨.(نيرويی را درمقابل اشغال احتمالی سازمان دهد
هيچ   « آنان » .تشکيل  دهند تهران بيايند و يک دولت قوی که امور را سامان دهد

سويی نسبت به شاه نداشتند، و، برعکس، به او اظهار وفاداری و دلبستگی می 
رضا ) ١٢٩. (به گفته ی سيد ضياء، رضا خان به نام شاه سوگند نيزخورد» .کردند

اين دقيقاً پژواک » .حسن نيت خود را نسبت به انگليس ابرازداشت« خان همچنين 
  )١٣٠(نسايد بودديدگاه های آيرو

چند ماه بعد که . اطاعت رضاخان ازانگليسيان رای که حقيقت ديگربرمال می سازد 
«  :وی درصدد بيرون راندن سيد ضياء ازکابينه برآمد، ازسرهنگ دوم گری پرسيد

گری قوام، برادر وثوق، را » به نظر شما چه کسی بايد نخست وزيربعدی باشد ؟
داشت که اگرکسی می »  يقين«و» وبی می شناختاو را به خ« پيشنهاد کرد که 

ادامه  ااسميت کارش ر –توانست تضمين کند که مشاورمالی انگليس آرميتاژ
بالفاصله قوام رابه  ديکتاتورنظامی جديد نيز)١٣١.(دهد،همان شخص قوام ميبود

  ) ١٣٢! (سمت دومين نخست وزير پس از کودتا منصوب کرد
عصبی بود اما ترسش آشکارا و به مراتب «ه هنوزاسفند، شاه ک ٢درعين حال، در 

از روزپيش به هنگام ديداربا اسمارت شده بود، ازنورمن  پرسيد که چه کاری » کمتر
نورمن به کرزن گزارش داد که وی نسبت به مقاصد خيرخواهانه ی . بايستی می کرد

با آنان ارتباط  رهبران کودتا به شاه اطمينان دو باره داده و به او توصيه کرده بود که
خواست های آنان را دريابد و هرچه احتماالً بخواهند به ايشان اعطا « . برقرارکند

تنها راهی بودکه اعليحضرت احتماالً می توانست انتخاب کند، زيرا آنان « اين» .کن
) ١٣٣.(نورمن موافقت کرد ۀو شاه به سرعت با توصي».حاکمان مطلق اوضاع بودند

درکودتارا قطعی ترمی سازد اين است که درهمان تلگرام  آنچه مشارکت نورمن
  !کند که کودتاچيان ضياء را نخست وزيرخواهند کرد» پيش بينی «نورمن توانست
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مالحظات باال، می توان نتيجه گرفت که نظاميان انگليسی نه فقط کودتا  ۀبر پاي
وردند ، بلکه ومجريان آن را انتخاب وامکانات مالی ونظامی موفقيت آن را فراهم آ

نورمن به عنوان . غيرنظاميانی همچون اسمارت و نورمن تيزدرآن دخالت داشتند
. يک ديپلمات هرگزنمی توانست اجازه دهد نامش درکنار کودتاچيان برده شود

، وابستۀ )يعنی،افسرسياسی سفارت( بنابراين،وی به کارمندان خود، دبيرشرقی
اد تا درکودتا شرکت کنند و خود دراين نظامی تحت اختيارش مشائرسفارت اجازه د

آنان بايد ميان خود توافق کرده بوده . حال به مشورت با آنان و آيرونسايد پرداخت 
باشند که طرح را به آگاهی کرزن نرسانند، زيرا به خوبی می دانستند که وی به اتنها 

ن صورت، درغيراي. ايرانبود- خود وقراردادانگليس» ابتکار«چيزی که عالقه داشت، 
نورمن هرگزنمی توانست به شاه بگويد با کودتاچيان درتماس باشد و الگوی آنان به 

خود را به خوبی می دانست، و  ۀشاه نيز وظيف. پيروی کند» تنها راه ممکن « عنوان
همان کاری را کردکه به اوگفته شده بود، زيرا اطمينان يافت که اين کودتايی به 

  ) ؟١٣٣.(رهبری انگليس بود
همچنان که ( اين کودتا را می توان به جاه طلبی های شخصی رضا خان نسبت داد 

جاه طلبی قابل انکارنيست و درحقيقت سند و ). برخی به يقين چنين اعتقادی دارند
با سفارت آلمان گرفت تا  ١٢٩۶وی  درپاييز) ١٣۴.(مدرک دراين باره کم نيست

، )١٩١٨( ١٢٩٧در)  ١٣۵. (ندکمک وحمايت آن را برای انجام يک کودتاجلب ک
 Clerge) درزمان شورش قزاقان، وی عليه رئيس روسی شان، سرهنگ ِکلرژه

Klerzhe)زمانی که مسئله ی )١٩٢٠( ١٢٩٩دربهار .،به توطئه چينی پرداخت ،
تشّکل قزاقان دريک نيروی يکپارچه موردتوجه جدی قرارگفت،وی به ژنرال 

و پس از کودتا .  سلسلکی را پيشنهاد دادبه استارو» خيانت« ديکسون نزديک شدو
نيز جاه طلبی مهار نشدنی وی ضياء را نگران کرد، به طوری که ازسرهنگ 

، اما هيچ يک از اين حقايق ازاو )١٣۶(» که سعی درکنترل اوکند«اسمايت خواست
زيرا برای موفقيت کودتا، انگليسيان به يک مرد قدرتمند . يک طراح کودتا نمی سازد

هيچ کودتايی بدون ) ١٣٧.(شتند، مردی که آيرونسايد دروجود رضا خان يافتنيازدا
  .مردانی با جاه طلبی سياسی  انجام نمی گيرد

در اين مورد که آيا سفارت انگليس با وزارت جنگ، وزارت مستعمرات يا وزارت 
. هند مشورت کرده بود، هرچند مدرکی در دست نيست، اما  احتمالش بسيار بود
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» مستقلی « به سادگی اين است  که سابقه ای برای چنان اقدام حساس دليل آن 
همچنان که مورد  ازسوی کارکنان سفارت در تاريخ ديپلماسی انگليس  وجود ندارد،

به ويژه درارتباط با . خاص مشابهی از آن زمان به بعد  نيز وجود  نداشته است
کشورهای استراتژيک دردفاع ازهند ) اگرنه مهمترين( که يکی از مهم ترين ايران، 

عدم دسترسی به مدارک روشن در . در حساس ترين و تعيين کننده ترين لحظات بود
بايگانی ها درمورد دخالت نورمن و گزارش های ارسالی به ديگر وزرای انگليسی 

که شرم آورتلقی می شدند،  درلندن را می توان به سانسور مهم اسنادی نسبت داد
به ويژه درمورد  )١٣٨.(مرداد نيزمصدق پيدا کرد ٢٨رمورد کودتای همچنان که د

به راستی، . قوانين شديد درس رئيس های مخفی انگليس حاکم است١٢٩٩کودتای 
حلقه ی مفقوده « مرسوم، ۀنقش دستگاه جاسوسی انگليس درچنين مواردی به شيو

  )١٣٩.(ی تاريخ ديپلماتيک ناميده  شده است»
  

  ازهاپيامدها و چشم اند
با اين همه، آنچه به نحوتکان دهنده ای ماهيت انگليسی کودتا را برمال می سازد  

برنامۀ سيد ضياء است که چند روز پس از به عهده گرفتن مقام صدارت منتشر شد، 
  .و نيز آنچه وی به طور خصوصی   در سفارت به نورمن  گفت

يادآوری اين مسئله  نخست وزير جديد بيانيه ی خود خطاب به هموطنانش را با 
به وجود »با جان فشانی فرزندان ايران«آغازکرد که پانزده  سال دولت مشروطه، که

» آزمون،تجربه و تحمل شده ايد و دشواری مختلف «آمده بود،برای کشورچيزی جز
به همراه نياورده و اين وضع رابه چنان جايی رسانده بودکه هيچ يک ازرهبران 

« ضياء)  ١۴٠(».سنگين دولت را به عهده  گيرد سياسی حاضرنبود مسئوليت
چندصد تن از اشراف را که قدرت موروثی خود راهمچنان حفظ کرده وخون مردم 

وی آنان را به . رازالووارمکيده بودندو پولشان ازپادوباال می رفت، مسئول دانست
فريب مردم با قول مشروطه خواهی، آزادی، و برقراری حاکميت قانون « خاطر

دگری، و زدن نقابی که تحت پوشش آن  وضعيت هرج ومرج باری را حاکم می ودا
فساد «اين . محکوم کرد» منافع شخصی وخود کامگی را ريخته بودند ۀکردند وشالود

وپوسيدگی، وراهی که سرانجام به مرگ تلخی می انجاميد، تداوم چنين وضعيتی را 
  ».پايان داده شود زمان آن رسيد که به چنين اوضاعی. ناممکن می ساخت
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احمد شاه، به مردم گفت که شاه » عزم نيرومند« سيد ضياء، با  نسبت دادن کودتا به 
اطاعت از « وی گفت که در. قدرت حکومت را در دستان وی قرارداده بود

شاهنشاه ايران که پيوند « پروردگار بزرگ؛: به چهارعامل اتکا داشت» اوامرملوکانه
فتاب روشن است وبه خاطرضعف وسستی مردم اوبا سعادت کشورش مثل آ

خدمت سرزمين آبا و « ؛ ارتش دلير خود، که در»وکشورش خون دل می خورد
» روح فداکاری« ؛ وسرانجام، به»اجدادی کوه و دشت را به خون خود آغشته است

  هموطنان گرامی اش، که با چشمان بازبه گذشته توجه دارند و درباره ی آينده عادالنه 
  :برنامه ی عمل پيشنهادی  وی به قرارزير بود. خواند کردداوری 

 رهايی کشوراز الزام به گرفتن وام از خارج؛ 
  بازسازی دستگاه دادگستری و ماليه؛ – ٢
  تقسيم امالک و زمين های دولتی ميان دهقانان؛  -  ٣
  تأسيس مدرسه برای مردم؛  -  ۴
وسايل حمل و نقل و تشويق تجارت و صنعت از راه های علمی و بهبود   -  ۵

  ارتباطات؛
  ؛)با تأکيد ويژه  برآن(  تشکيل يک ارتش  -  ۶
  لغونهايی حقوق قضاوت کنسولی قدرت های خارجی درايران؛ -  ٧
    پس گرفتن برخی امتيازات خارجيان؛   -  ٨
  آزادی گرفتن  کمک از قدرت های خارجی ؛  -  ٩

  .ايران - انگليس  ١٩١٩لغو قرارداد   -  ١٠
» محرمانه  بسيار«خود،سيدضياء ازنورمن خواست که پيامی ۀازانتشاربيانيپيش 

جالب توجه اين است که وی گفت که قرارداد . درباره ی  طرح وی به لندن بفرستد
شود، زيرا بدون اين کاردولت جديد نمی توانست »بايد ابطال« ايران  - انگليس 

راه می شد که لغو اين قرارداد به اين ابطال با اعالميه  ای هم. کارحود را آغاز کند
درحالی که تالش های فوری به عمل می آيد . معنای دشمنی با انگليس نمی بود

جلب » شرط اساسی برای ِصرف موجوديت ايران«تاحسن نيت انگليس همچون
شود، و تدابيری اتخاذ می شد تا انتصاب شمار معينی از مأموران ومشاوران انگليسی 

به صورت تماسهای شخصی و بدون هرگونه «می ومالی،در دستگاه های نظا
تظاهری به وجود قرارداد بين دو دولت، به نحوی که توجه هرچه کمتری به سوی 
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برای فريب مردم، ضياء به نورمن . عملی گردد» فعاليت های اين افراد جلب شود
له گفت که رسماً اعالم خواهد شد که مشاورانی از همه ی کشورهای اروپايی، ازجم

تا پست هايی را در وزارتخانه های کم اهميت اشغال «روسيه، دعوت خواهند شد
بودکه نيروهای انگليسی چند ماه بيشتر درقزوين بمانند  »مشتاق بسيار« ضياء».کنند

تا نيروهای ايرانی جديد، که به سرعت درحال تجديد سازمان بودند بودند، جايگزين 
برای اجتناب « انه به نورمن گفت کهوی همچنين به وطرح محرم. آنها شوند

ازبرانگيختن خصومت دولت روسيه ی شوروی اهميت قاطع دارد که خصلت 
دروضعيت کنونی حتی االمکان پوشيده ] ی جديد[ کابينه) وضد بلشويکی( آنگلوفيلی 

ضياء در پايان گفتگوهايش، با تأييد اظهارت لرد چملزفورد ازلندن خواست »  . بماند
بايد « اگرانگليسيان می خواستند منافع خود را درايران نجات دهند، درک کند که،

به طورمؤثر، اما « ودر پشت صحنه بمانند و به ايران » ظاهر را فدای باطن کنند
بيشترين « وی يقين داشت که چنان سياستی. کمک کنند» بدون تظاهرو خود نمايی 

انتظارداشت،  برای آن به »  اقرارداد غيرقابل اجر«را که انگليس ازيک » امتيازاتی
  )١۴٢.(بارخواهد آورد

در يک ضيافت ديپلماتيک که نخست وزيرجديد رياکارانه و برای مصرف داخلی 
بارضايت طرفين کان لم يکن «١٩١٩ترتيب داده بود، ضياء اعالم کرد که قرارداد

شورم موفقيت من درک: با اين حال نکته ی مهم اين خطابه اين بود» .اعالم شده است
دراين واقعيت نهفته است که لغواين قرارداد   تمام سوء تفاهم های ممکن بين انگليس 
و ايران را از بين برده و يک بار ديگر دوستی سنتی بين دو  امپراتوری و دو ملت 

برجسته ترين  ]يکی از[«:وی درهمان نفس اضافه کرد» .را تحکيم بخشيده است
ليس درکمک به تجديد سازمان ماليه ی ما ازطريق نشانه های اين دوستی آمادگی انگ

سخنرانی وی پيروزی ) ١۴٣( ».اعزام کارشناسان و مشاوران امورمالی است
  .کرزن بود ١٩١٩درتقابل با قرارداد  مونتاگيو - چلمزفورد ۀنظري

  
  چگونگی استقبال ازکودتا

دروغين  سيد ضياء هم درمورد خاستگاه کودتا وهم وعده های ۀدروغ های رياکان  
به مردم، چنان که درگزارش های سفارت خانه های امريکا و فرانسه درتهران آمده 

يک سر سپرده ی « کالدول گزارش داد که نخست وزيرجديد. اند، کسی را نفريفت
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« وی» .انگليس است، که هدف، خصلت و پيشينۀ وی برکسی پوشيده نيست
رسمی ۀ سردبيری روزنام مشهوربه دريافت مقرری منظم ازانگليسيان در زمان

« نخست وزير پيشين، و وثوق،» يک جايگزين وفادار«کالدول وی را.بود» رعد
  )١۴۴.(توصيف کرد» مردی نسبتاً زورمند 

قدرت تام « يک گزارش ديگرسفارت ی آمريکا خاطرنشان ساخت که ضياء اگرچه 
به ساعت با مشاوره ی ساعت « را دراختيارداشت، امور دولت را : و ديکتاتوری 

گرايش کودتا به طرفداری ازانگليس ) ١۴۵( .تمشيت  می کرد»  با سفارت انگليس
آمريکايی که پيرامون درخواست های يک ماهنامه ی پيشرو  . به سرعت آشکارشد

مأمورانی « ضياء از نورمن نوشته بود، خاطر نشان کرد که پس از کودتا رضا خان 
ن خواست که به جنوب عقب نشينی نزد نيروهای انگليسی فرستاد و از آنا

رضا  –کابينه ی سيد ضياء« مهم ترآنکه، به زودی معلوم شدکه) ١۴۶(».نکننند
خان بالفاصله بالفور، مشاور مالی انگليسی، را دوباره به وزارت ماليه منصوب 

سفارت  آمريکا ) ١۴٧( »!را به اجرا گذاشته بودند ١٩١٩کرده و گويی قرارداد 
خاستگاه و « بود که کل حرکت » کامالً نميان«ودنوشته بود که درپايان گزارش خ

حمايت انگليسی دارد وبرای پيشبرد طرح تشکيل نيرويی برای کنترل کشور، مردم و 
ايرانيان با شعورتربا وحشت وخشم به آن  ۀطبق« ، و»منابع آن شکل گرفته است

ساد به پذيرش سياسی مينگرند، وآن را واپسين تالش برای واداشتن آنان با زور و ف
  ».خاص با مشاوران نا خواسته می بينند،که ازطريق ابزارهای بومی عمل می کند

می خواهد کشور را از اشغال بلشويک «ازنظرکالدِول،اين ادعای انگليس که ) ١۴٨(
  )١۴٩.(ای بيش نبود» بهانه«، »ها برهاند

وفريب اعالميه های شوروی ها ازهمان آغاز دست انگليسيان را درکودتا می ديدند 
، مقام شوروی ِ )ايرانسکی ( پاستوخف. دوستييا اصالحات ضياء نخوردند

، و سفير )کميساريای امورحارجه )( (Narkomindelطرفداررضاخان درنارکوميندل
برقراری دو « بعدی شوروی دربارپهلوی، خاطر نشان  کرد که هدف کودتا نه فقط 

ايران بود، بلکه، با  –امضای قرارداد  روسيه باره ی تعادل نسبی با انگليس پس از
اعالميه ای پرسرو صدا و وعده ی بزرگترين اصالحات ارضی ممکن، « صدور

برابری درآموزش عمومی، وآموزش نسل آتی با روح  کشور، ۀتحول اساسی مالي
گرفتن ابتکار عمل ازدست جنبش آزادی بخش « و غيره، وظيفه ی » دموکراسی 
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  )١۵٠.(را نيز داشت» شدن به روسيه ی شوروی ملی  برای نزديک
با « در مورد جدی بودن سيد ضياء درانجام اصالحات کافی است گفته شود که کودتا

يعنی . رو به رو شد» استقبال مساعد واليان واليات آذربايجان، خراسان و بختياری ها
مختلف  اعضای بلند پايه ی نخبگان حاکم که برای مدت های طوالنی مردم واليات

جامعۀ ديپلماتيک در تهران از ديدن اين حقيقت ناتوان )١۵١.(راغارت کرده بودند
عمالً هيچ ايرانی، جز گروه  کوچکی که رژيم « : نبود که همان طورکه کالدول گفت

کنونی را تشکيل می دادند، باورنمی کند که اين اصالحات عمالً و صادقانه به اجرا 
» .ری ازفرازهای آن اعالميه صرفاًمصرف داخلی دارنديا اين که بسيا» گذاشته شود

انگليس بود که نخست وزيرجديد  –قرارداد ايران » لغو« يکی ازآنها اعالم ) ١۵٢(
. شناخته می شد» طرفداران اصلی آن ازهمان آغاز تا رسيدن به قدرت«يکی از

بود اعالم لغو قراردادی که بر خالف نص قانون اساسی به تصويب مجلس نرسيده 
ً ابزاری برای سياست انگليس« و به شمار می رفت ، دست کم به عنوان » صرفا

ولو اين که سعی شد اين قرارداد را بدون تأييد  « نام بی مسما تلقی می شد، « يک
  )١۵٣(» .پارلمان به اجرا گذارند

ظرف يک ماه، همچنان که در گفتگوی سّری بين ضياء نورمن مقرر شده بود، دولت 
قرار شد که . ماً  انحالل پليس جنوب و اخراج افسران انگليسی را اعالم کردجديد رس

افراد اين نيرو در ژاندارم ادغام شوند، که برای آن انگليس يک سرهنگ دوم، يک 
حسايدارغيرنظامی، چهارده افسردر فهرست فعال،سه پزشک نظامی، وسه جراح 

ژيم  کودتا با حرارت هدف عمده ای که ر) ١۵۴.(دامپزشک دراختيارمی گذاشت
( دنبال ميکرد تأمين تجهيزات نظامی از طريق سفارت فرانسه و گرفتن آن از

يک افسرانگليسی ازسفارت فرانسه . اشنايدردرفرانسه بود) کارخانجات اسلحه سازی
  )١۵۵.(برای دولت  جديد  درتهران  شد» دراسرع  وقت« خواستارکمک نظامی 

را به » دوويژگی شرم آور« که ووضعيت جديد نورمن به کرزن گزارش داده بود
نخست ، اين باورهمگانی درميان ايرانيان، و به طورکلی درميان . نمايش می گذاشت

سفارت انگليس ومقامات » با سازماندهی و حمايت« اروپاييان، بودکه اين حرکت
ی کوچک ترين تأثير«تکذيب يا انکارنورمن . نظامی انگليس درقزوين انجام شده بود

با . بود» بی پايگی کامل آن«نداشت، که وی مصّر به » در برطرف کردن اين باور
بدبختانه اين برداشت  را با الف زدن در باره ی « اين حال، وی  تأييد کرد که قزاقان
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ديگر ويژگی شرم آوربه زندان انداختن » .حمايت انگليس از آنان تقويت کردند
نورمن، ) ١۵۶.(وستان انگليس به شمارمی رفتندايرانيان سرشناس بود که عموماً ازد

برخی حتی « :در تالشی برای دادن اطمينان مجدد به کرزن ازامتيازات کودتا، نوشت
از جرگه ی طبقه ی حاکم فاسد قديمی ازکودتا و پيامدهای آن به عنوان واپسين اميد 

عقيده ی «  نورمن، خود، در اين» .نجات ايران ازدست  بلشويک ها استقبال می کنند
  .شريک بود» عمومی 

  جمع بندی
بدترين، شايد حتی ( انگليس، که با بدترين بحران درتاريخ روابط خود با ايران   

گرفت  ١٩١٩روبه روبود، پس از بررسی های عميق تصميم به لغو قرارداد ) تاکنون
درجستجوی برای يافتن مرد . تاادامۀ سيطره ی خود را برايران تضمين کند

سياست . ندی که کشور را با مشت آهنين اداره  کند، رضاخان سر برآوردنيروم
جديد، آن چنان که اِوری، چرچيل و مونتاگيو می گفتند، و  بازديگرعمده ی آن رضا 
خان بود، معامله ی شيرينی برای انگليس ازآب درآمد، نه فقط به اين دليل که مشکل 

همچنين، و مهم تر،به اين خاطر  فوری جنبش آزادی بخش را تخفيف می داد، بلکه
که يک عصرنواستعماری را درايران گشود که تأثيری ويرانگر برجامعه ی ايران 

در عين حال، نخبگان فاسدی که به دستور ضياء بازداشت شده بودند تحت . گذاشت
فشارانگليس آزاد شدند وفعاليت های شرفتمندانۀ پيشين خود درغارت مردم را ازسر 

سيد ضياء » شديداً آنگلوفيل « راستی، همان طورکه بالفور گفت، دولت به . گرفتند
از علنی کردن دامنه ی اختالس آن نخبگان فاسد، يا به محکمه کشيدن آنان، خود 

سرسپردگان دولت انگليس بودند، که عمالً برای « داری کرد، زيرا بسياری از آنان 
  )١۵۶(».آزادی آنان اقدام کرده بود

چنان که لرد چلمزفورد گفته بود، ايرانيان را بايستی درفساد وا می گذاشتند، زيرا  
يک ايران اصالح شده کمتر . اين بهترين   راه برای حفظ منافع انگليس درايران بود

جای اميدی را برای سلطه  ی انگليس باقی می گذاشت، زيرا همچنان که بالفور نيز 
ه ی کنونی سياستمداران قاطعانه ريشه کن نشوند، اميد تا زمانی که طبق« تأييد کرد، 

  )١۵٩(» .سراسر ايران وجود دارد] نخبگان[ اندکی برای بهبود سطح اخالقيات
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آماده بودند ديدگاه های خود را « داد که  مقامات نظامی وغيرنظامی انگليس همواره 
با اين حال، وی يادداشت خود را برای شخص » .به طورکامالً   آزادانه ابرازکنند

انگرت (» اده نشوددرپرونده های عادی وزارتخانه قرارد«  وزيرخارجه فرستاد تا 
  ).USNA 89.00/  ١٩٢٠سپتامبر  ٢٨به وزيرخارجه، 

، قرارداد   (Ullman، به نقل ازاولمن ١٩٢٠دسامبر٢۴آيرونسايد، خاطرات روزانه ، – ٧۵

همين فکر را سال ها بعد يک مأمورانگليسی به دست داد که با . ٣٨۴. شوروی، ص –انگليس

  F.A.c. Forbes – Leith, Checkmate: Fighting  )                    آيرونسايد کارمی کرد

Tradition  in _ Central  Persia  ww . 79 – 78    (  

اگر انگليسيان نمی توانستند باقدرت وحسن نيت ازايران حفاظت کنند، به سودشان « 
بود  که ايرانی  قدرتمند  بين روسيه ی وهند را احتماالً مردی به قدر کفايت قدرتمند 

با ظهور رضا خان اين فرصت به . اداره کند  که کشور رابه روی پای خود قراردهد
انگليسيان با رضا خان و ضياءالدين همکاری و به اولی همه نوع کمکی .  دست آمد

. کردند، و به او امکان  دادند که ارتشی ازعوام َکل اَنعام درقزوين تشکيل دهد
سالح و مهارت کم داشتند، دراختيارشان انگليسيان هر چيز را که آنها ازلحاظ  

  » .رضاخان رهسپار  پايتخت گرديد. وقتی اين اينرو تکميل شد. گذاشتند
76- Ironside report  to War Office, December 8, 1920; copy  in  

Ironside’s diary, quoted  in Ullman , The Anglo – Soviet Accord, 

p. 384.  

وق سفارت هلند در تهران، يک عکس رنگ و رو رفته در گاو صند«   -  ٧٧
ازوزير مختارهلند وجود دارد يا قبالً وجود داشت، که درآستانه ی دروازه ی اقامتگاه 
او هنگام   اسب سواری صبحگاهی اش گرفته چپ است گمنام وآن که در سمت 

هارولر نيکلسون »  .راست ايستاده، رضا  سرباز، و شاهنشاه  بعدی است
(Nicolson) ، »١۴/  ١٩۴١سپتامبر ۵،  چاپ اوليه ، »رضا شاه پهلوی 

، ]١٩۴۴لندن، [  (Friday Mornings). پس از برکناری رضا خان. ١٣٢٠شهريور
  .٧٠ص 
زرنگی ،در فارسی، چيزی بيش از زيرکی، هوشمندی، يا زبلی است، که به  -  ٧٨

گرفتن محتاطانه از معنای  مجموعه ای است از همه ی اين ها به اضافه ی بهره 
  .وسايل نامشروع  برای پيشبرد برنامه های خود
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می نويسد که آيرونسايد زمانی )  ٧٠، ص (Friday Morningsنيکلسون   -  ٧٩
« رضاخان   را نشان کرد که از يک گروه قزاق ايرانی بازديد می کرد، و افزود که 

ر،سر پرستی وی صعود بعدی خود به قدرت را بيشترمديون يک انگليسی ديگ
در مورد سفارت لورن درايران و رابطه ی  اوبا رضا ( » .، بود(Loraine)لورن

  :خان، رجوع  کنيد به 
Gordon Waterfield, Professional  Diplomat, Sir  Percy Loraine  of 

 Kirkharle Bt.,  London,  1973 

80 – Forbes – Leith, Checkmate, pp. 78 -79. 

81 – Ironside , diary for  November 2,  1920,  quoted  in  Ullma, 

The  Anglo – Soviet Accord, p. 386. 

  .١٠، ص ١٣٣١ش، کودتای ايران، اطالعات ماهانه، اسفند . د.س – ٨٢
 .  (Ullman)به نقل ازاولمن ١٩٢١ژانويه  ٢١آيرونسايد،خاطرات روزانه، – ٨٣

  ٣٨۶. شوروی ، ص  - ، قرارداد انگليس  386
)  ١٢٩٩دی   ١٨( ژانويه    ٨اين را وابسته ی نظامی فرانسه در تهران در  – ٨۴

  :گزارش داد، که بايد  آن  را از همتايان انگليسی  اش شنيده  بوده باشد
Archives du MAEF, Asie, Se`rie E, Perse, 1919 – 1922, doss. 12, 

p. 49   

85 – Norman  to Curzon, January 24, 1921, FO 371 / 6400. 

86 – Telegram, from French Legation  in  Teheran  to  Paris, Archi 

ves du MAEF, Asie, Se`rie E, Perse, 1919 – 1929, doss.10, p. 148. 

87 – Ironside, diary  entries for  January 14 and 19, 1921, quoted 

in Ullma, The Anglo – Soviet Accord, pp. 386 – 87. 

88 – Ironside, High Rodad to Command, pp. 160 -61. 

اين گزينه ظاهراً تحسين انگيزترين آنها بوده است، «  افزود که  (Grey)گری  – ٨٩
زيرا  وی از آن زمان قدرت و نفوذ زيادی به عنوان يک فرد، اگرنه به لحاظ ويژگی 

وی دراين لحظه يک ... ستهايش به عنوان يک فرمانده نظامی، نشان داده ا
ديکتاتوراست، و شانس   زيادی برای شاه شدن، پيش از آن که زمان زيادی بگذرد، 

  (“ Recent  Persian History, “pp. 29 – 42)» .دارد
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همچنين     ( Ironside, unpublished  diaries, pp. 160 – 61)آيرونسايد – ٩٠
، به نقل  از اولمن ١٢٩٩همن ب ٢۶و٢۵( ١٩٢١فوريه  ١۵و  ١۴يادداشت های 

(Ullman, The Anglo – Soviet  Accord, p. 387)   اولمن ذکری از شرط
نخست به ميان   نمی آورد، که کمی زيادی ، يا به زبان فارسی تعارف است، زيرا 
رضا خان مشکل  می تواسنت  از قدرت نظامی يا اراده ی سياسی  الزم برای حمله 

  !ود،  که در حال   عقب  نشينی  بودند،   برخوردار   باشدبه حاميان انگليسی  خ
91- Ironside, High Road  to  Command, p. 164. 

92 – Ibid., p. 166 

93 – Ibid., p. 167. 

94  - Ironside, diary  entries for  February  14 and  15, 1921, 

quoted in Ullman, The Anglo- Soviet Accord,p. 387. 

95 -  Ibid.,  p. 387. 

96 – Ironside,,  High  Road  to Command , pp. 160 -161 

97-  Ironside, diary  entry  for   February  23, quoted  in Ullman, 

The Anglo – Soviet Accord, p. 388, emphasis added.  

 Van)اين بخش از نامه ی آيرونسايد را انگرت زمانی فرستاد  -  ٩٨
Engert) احتماالً، آيرنسايد نامه ی . که درپی پينگ مستقر بود

خصوصی خود را کوتاه زمانی پيش از آن که  به واشنگتن  گزارش  
  شود  فرستاده بود

(Van Engert letter, November 28, 1931,USNA 891.00) 

99- Minutes by Curzon  and Oliphant , February 22 , 1921; FO  

371/ 6401, E2386/2/34, in Ullman, The  Anglo – Soviet Accord, 

p. 388,n.114. 

 ١٩٢٢به گزارش  مشاور  مالی انگليس، بالفور، که  در – ١٠٠
  . منتشرشد) ١٣٠١(

Recent Happenings in Persia, p. 218) ( بيشتربخت درآن « که »  طرح« ، اين
، يکی از سوی سيد ضياء »جّزا تالقی دوجنبش م" نتيجۀ"دخيل بود تا برنامه ريزی، 

و همکارنش در تهران و ديگری توسط افسران قزاق، مسعود خان، کاظم خان و 
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  .رضا خان،  بدون مشارکت انگليسيان، بود
101 – Ullman, The  Anglo – Soviet Accord, p. 338,n. 115. 

102 – General HQ , Mesopotamian Expeditionary Force, Baghdad, to  War 

Office, February 23, 1921,WO95/ 4969 

  ( Ullman, The Anglo – Soviet Accord, p. 388, n. 114)آولمن  -   ١٠٣
  که وی « قول شرف داد« فردای کودتا، نورمن به سفارت آمريکا 

  »چيزی  در باره ی آن نمی داند
  

  ( Van engert letter , August 25,  
 1921,USNA 891.00)  

  104 - Van engert letter , August 25, 1921,USNA 891.00  

،  که به عنوان مشاور تحت (Colonel T.W.Haig)هيگ . و. سرهنگ ت -  ١٠۵
تا به آقای نورمن مشاوره « نظر سرپرسی  کاکس خدمت ميکرد، درتهران ماند

  »بدهد
(Grey,” Recent Persian History,” pp. 29-42) 

سايد، هم درزمينۀ تجديد سازمان لشکرقزاق وهم اجرای دستياران عمده ی آيرون - ١٠۶
، افسراطالعاتی انگليس در (Lt.Col.H. Smyth)اسمايت. کودتا،  سرهنگ دوم ه

. و. ، دبيرشرقی سفارت، سرهنگ  دوم، ت (W.A.Smart)اسمارت.قزوين، وا
 .Lt.-Col)، جانشين رايزن سفارت ، و سرهنگ  دوم  ويکهام (Haig)هيگ

Wickham)انشين  وابسته ی نظامی فارت انگليس، بودند، ج( Engert letter , 
August 25, 1921,USNA 891.00)   سرهنگ  دوم اسمايت، که به خوبی با

ايران، مردم  و زبان آن آشنا بود، ابتدا به استخدام دولت وثوق درآمد و به کمک سه 
ت، پس از آن مقام افسر ديگر انگليسی به ساززماندهی  ژاندرمری آذربايجان پرداخ

آبان  ١١( ١٩٢٠نوامبر ٢های نظامی گوناگونی را به عهده گرفت و سرانجام در
به طورغير « ، پس ازاخراج افسران روش لشکرقزاق، به دستور آيرونسايد) ١٢٩٩
به آن پيوست و درصدد تجديد  سازمان يا ادغام آن در نيرويی ديگر زير »  رسمی

  .نظر مأموران انگليسی بر آمد
Norman  to Curzon, March1 , 1921, FO 416 / 6400.)  ( 
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به کرزن گزارش داد که سرهنگ )  ١٢٩٩بهمن  ۴( ١٩٢١ژانويه  ٢٣نورمن در  
طی  دو ماه گذشته به طورغير رسمی و تقريباً پنهانی درميان  قزاقان « دوم اسمايت 
 FO» يافته است نتيجه اين که کار آمدی   آنان تا حد زيادی افزايش. کارمی کرد 

موفقيت قابل توجهی به دست آورده و « به نوشتۀ نورمن، اسمايت  ) (.6400 / 771
قزاقان رابه درجه از انضباط  و کار آيی، ور نه در سطح بسيار باال، دست  کم 

  »بسيارباالترازهر سطحی که تا به حال  داشته اند، رسانده است
Norman  to Curzon, March1 , 1921, FO 416 / 6400.)  (  

( Engert letter , August 25, 1921,USNA 891.00)     
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  و نقش وينستون چرچيل ١٢٩٩کودتای  سوم اسفند   
  

را  ١٢٩٩بيشتر مورخان وپژوهشگران ايرانی مبتکرو طراح کودتای سوم اسفند « 
ايران دانسته واين واقعيت را ژنرال ادموند آيرونسايد فرماندۀ انگليسی نيروی شمال 

ازنظردورداشته اند که در سلسله مراتب نظامی و ديسپلين حاکم برآن بعيد وحتی غير 
محمتل به نظرمی رسدکه افسری خود سرانه و بدون اجازۀ مقامات باالتردست به 

مقام .مهمی بزند که سرنوشت کشور پهناور وکهنسالی درگروآن باشد چنين اقدام
ل آيرونسايد، وينسون چرچيل نخست وزير بريتانيا در دوران جنگ باالدست ژنرا

دوم بود که درآن زمان درکابينۀ لويد جورج سمت وزارت جنگ وسپس وزارت 
  » .مستعمرات را برعهده اوبودکه اجازۀ  کودتا را صادرکرد

در اين مقاله عبدالرضاهوشنگ مهدوی، محقق تاريخ روابط خارجی ايران نقش  
سال رقم زد و  ۵٧وينستون چرچيل را درکودتائی که سرنوشت کشورمان را به مدت 

  : برای نخستين بار طعم استعمارنو را به ايرانيان چشانيد، تشريح می کند
 ١٩١٨درانتخابات دسامبر پس ازآنکه لويد جورج نخست وزيردوران جنگ بريتانيا، 

 ١٠به پيروزی چشمگيری نايل گرديد، نخستين کابينۀ ائتالفی پس ازجنگ خود را در
در کابينۀ مزبورلرد کرزن وزارت خارجه و وينستون . تشکيل داد ١٩١٩ژانويۀ 

رقابت و حتی خصومت ميان اين . چرچيل وزارت جنگ را برعهده داشتند
 کرزن طرفدار.زبانزدمحافل سياسی لندن بوددوسياستمداراشراف زادۀ انگليسی 

  .استعمار کالسيک بود درحالی که چرچيل شيوه های استعمار نو را ترجيح می داد
 ١٨٨٩ا در. نمايندۀ محافظه کاردرمجلس عوم بود ١٨٨۶ساله، از ۶٠لرد کرزن

. را منتشرساخت» ايران وقضيۀ ايران«سفری به ايران کرده وسه سال بعد کتاب
نايب السلطنۀ هند بود دراين سمت با مسائل خاورميانه بويژه ١٩٠۵تا  ١٨٩٩کرزن 

وی ازسال . ايران آشنا شد وخود را دراين گونه مسايل صاحب نظرمی دانست
درکابينۀ جنگی لويد جورج ُمهردارسلطنتی بود وپس ازرسيدن به آرزوی ١٩١۶

را درسرمی دينرنه اش يعنی تصدی وزارت خارجه، سودای نخست وزيری بريتانيا 
  .پروراند

ساله ازاعقاب دوکهای Winston Leonard Spencer-Churchill  [۴۵ [ چرچيل 
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 Jennie[ مارلبوروفرزند لرد راندلف چرچيل وی بانوی آمريکايی به نام جنی جروم
Jerome[رمحافل اشرافی لندن به بند وباری و هرزگی شهرت داشتبودکه د .

معاونت مستعمرات،  ١٩٠۵به عضويت مجلس عوام درآمده و از ١٨٩٩چرچيل از 
 )هيئت دولت می باشد درانگلستان رئيس بازرگانی عضو(رياست اتاق بازرگانی

وسپس تصدی وزارتخانه هائی مانند کشور،درياداری وتسليحات را برعهده گرفته 
که سمت لرد اول درياداری را داشت ترتيب انتقال اکثريت سهام شرکت  ١٩١٣درو

نفت انگليس وايران را به دولت بريتانيا داده وازهمان هنگام به مسايل ايران عالقمند 
اواين عالقه را تا پايان عمرش همچنان حفظ کرد، چنانکه . شده بود
تفين به ايران درسوم که نخست وزيربود، جريان حملۀ م١٩۵٣و١٩۴١درسالهای
  .را ترتيب داد ١٣٣٢مرداد  ٢٨و سپس کودتای ١٣٢٠شهريور 

، دست لرد کرزن درامور ١٩٢٠اززمان تشکيل کابينۀ ائتالفی تا اواخر بهار 
 ٩خاورميانه به کلی بازبود و وی دراين مدت توانست قرارداد شبه تحت الحمايگی 

وثوق الدوله از پانزده سال  پيش از . را با وثوق الدوله به امضاء  برساند ١٩١٩اوت 
آن تاريخ خبرنگار روزنامۀ تايمز لندن در تهران  بود و از  همان هنگام با مقامات 
انگليسی روابط محرمانه برقرار کرده و احتماالً به ياری آنان به مقامهايی از قبيل  

  .وزارت ماليه ، خارجه و نخست وزيری رسيده بود
رم جنگ داخلی  روسيه و از اعزام  نيرو به آن کشور در اين مدت چرچيل سرگ

مسايل  بود و کاری به کار...همراه با کشورهای فرانسه، آمريکا، ژاپن، چکسلواکی و
 ٣٨او يکی از برکشيدگان خود را که درجۀ سرتيپی داشت در سن . خاورميانه نداشت

رنفری بريتانيا سالگی به درجۀ سرلشکری ارتقاء داده و به فرماندهی سپاه سی هزا
منصوب کرده و با دقت عمليات اورا ) ناحيۀ مورمانسک وآرخانگل(درشمال روسيه
افسرمزبورکه جوان ترين سرلشکر ارتش بريتانيا به شمار ميرفت . زيرنظرداشت

  .بود ) Edmund Ironside( ژنرال سر ادموند آيرونسايد 
از ژنرالهای تزاری  پی ، نيروهای متفقين و گارد سفيد متشکل ١٩٢٠ازاوايل سال 

در پی از بلشويکها شکست خوردند و وقتی قوای سرخ سه جمهوری  نوبنياد قفقاز را 
درانزلی به خشکی پياده شدند، توجه چرچيل به مسئله  ١٩٢٠مه ١٨برانداختند ودر

درآن هنگام شکست قرارداد وثوق الدوله محرزشده و مخالفت .ايران جلب شد
با لشکرکشی شورويها به قفقازتوأم گرديده و سياست  دولتهای آمريکا وفرانسه
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ازاين روچرچيل ژنرال آيرونسايد را . لردکرزن  را دروضع نامساعدی قرارداده بود
  .منصوب کرد) نورپرفورس(به ايران منتقل وبه فرماندهی نيروی شمال

وارد قزوين شد و فرماندهی نورپرفورس را تحويل  ١٩٢٠اکتبر ۴آيرونسايد در 
و بدون اعتنا به سفارت انگليس درتهران و وزارت خارجه درلندن، طبق  گرفت

 ١٩٢٠نظربه اينکه به موجب توافق ژوئن . دستورونظر وزيرجنگ مشغول کار شد
بين لويدجورج ولئونيد کراسين نمايندۀ بازرگانی اعزامی شوروی به فرانسه و 

ايران را ترک  خاک ١٩٢١انگليس قرارشده بودنيروهای دوکشورتا اّول آوريل 
اوشخصاًدرايران کسی را نمی شناخت که بتواند .گويند، وقت آيرونسايد محدود بود

لذابه معاونش سرهنگ اسمايس . بدستش بسپارد مأمورکودتا کند وزمام امورکشوررا
تا يک رهبرسياسی ويک  اردشيرريپورترنمايندۀ ايتنليجنس سرويس متوسل شد و

  .دستور راه انداختن آن را داشت پيدا کنندرهبرنظامی برای کودتايی که 
درآن هنگام هرمان نورمن وزيرمختارانگليس درتهران ازآنچه نظاميان انگليسی به 
دستور وزير جنگ انجام می دادند تقريباً بی اطالع بود ومی توان گفت کرزن نيز 

ينستون و ١٩٢١وقتی درنيمۀ ماه فوريۀ . تقريباً ازمسئله ايران سلب عالقه کرده بود
سرپرستی وزارت  و چرچيل ازوزارت جنگ به وزارت مستعمرات منتقل شد

هواپيمائی را نيزبرعهده گرفت کفۀ ترازوبه نفع چرچيل سنگين ترشدو وی به 
  . طورمستقيم خود را درگيرمسائل خاورميانه کرد

 ٢١کودتای « وابستۀ نظامی سفارت فرانسه درتهران درگزارشی که تحت عنوان
  :به وزيرجنگ آن کشورفرستاد نوشت» ١٩٢١فوريۀ 

ديوزيون قّزاق اعليحضرت همايونی پس ازاخراج معلمان روسی وخاتمۀ خدمت «
کلنل استاروسلسکی که به اصراردولت انگلستان صورت گرفته بود به قزوين منتقل 
شده وتحت فرماندهی رسمی وظاهری سردارهمايون شاگرد پيشين مدرسۀ سن 

وفاقداختياروقدرت قرارداشت ولی عمالًوواقعاً کلنل اسمايس  سير،افسرخسته وناتوان
  .براين لشکرفرماندهی می کردوتازه خود اوزيرنظر ژنرال  ديکسون بود

مآموربه لهستان که ازيک سال ونيم قبل  سرهنگ اسمايس افسرپيشين ارتش هند
ت با روش اجرائی دول دراختياردولت ايران گذاشته شده بود،هرگزمخالفت خود را

اوخود را طرفدارتجديد سازمان . انگليس برای حاکميت برايران پنهان نمی داشت
ارتش ايران برمبنای اصول ميهن پرستی وملی وهمکاری عوامل ايرانی معرفی می 

  .کرد
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سرهنگ اسمايس برای خودش معاونی برگزيده بود به نام ماژور مسعود خان، 
. ست ومتهور در ژاندارمری بودشاگردسابق مدرسۀ سن سيرکه افسرجوان وميهن پر

امورمالی ديويزيون به زمان خان شاگرد سابق مدرسۀ فونتن بلو واگذارشده بودکه 
افسران پرتوانی .کامالًطرف اعتماد وثوق الدوله وکلنل استارو سلسکی  قرارداشت

و احمد آقا خان ادارۀ ) شاکردسابق مدرسۀ حربيۀ عثمانی( مانند رضاخان، کاظم خان 
بدين سان لشکر قّزاق که تنها سازمان . يوزيون را به طورکلی برعهده داشتندامور د

نظامی ارزشمند ايران به شمار می رفت، نظم و ترتيب يافته بود وکلنل اسمايس 
ً بودجه ای را که برای آموزش قزاقان نيازداشت ازدولت بريتانيا درخواست  منظما

يران آن از محل در آمد نفت جنوب می کردوآرميتاژ اسميت مستشارانگليسی ماليۀ ا
  .تأمين و پادار می کرد

فکر به کار گرفتن چنين نيروئی درجهت کسب قدرت احتماالً ازيک سال پيش ذهن 
اوضاع بسيار درهم  و آشفته . رهبران سياسی بريتانيا را به خود مشغول داشته بود

نگليس را درخواست بود ودولت انگلستان بدون نتيجه دائماً تصويب قراردادايران وا
می کرد، آن هم از مجلس نامعلوم و پا برهوا که نمايندگان حتی جرأت دور هم جمع  

  .شدن را نداشتند زيرا واقعاًقراردادرا منفورعاّمه  می ديدند
. کابينه های يکی پس از ديگری می آمدند وهربارضعيف تروناتوان ازقبلی بودند

رج هرروزدر تهران وشهرستان گسترش بحران دولت پايان ناپذيربودچون هرج م
نظاميان اطاعت نمی کردند و کميته های بلشويک جان می گرفتند و تشنج . می يافت

اعالم تخليۀ  نيروهای انگليسی درماه آوريل تهران را در معرض تهديد . می آفريدند
قطعی بلشويکها گذاشت ولی برنامۀ انگليس برای اينکه دولت ايران را درمحظور 

دهد قرين موفقيت نشد زيرا مخالفت سفارتخانه های فرانسه، آمريکا وبلژيک با قرار
  .انتقال  کلی اروپائيان اين نقشه را عقيم  گذاشت

اما يک کودتا می توانست همۀ اين مشکالت را حل کند، کليۀ موانع را از سر راه  
با نومردان بردارد، دولتمردان  بيکاره وبی حاصل را کنار بگذارد و جای آنان را 

سياست پر کند وسخن کوتاه وضع تازه ای برای انگليس به وجود آورد که بدون بی 
  .اعتبارشدن قادرباشد بازی  خود را دگرگون سازد

با اين مالحظات سياسی بودکه دولت بريتانيا درجهت کودتاگام برداشت، موجبات آن 
پس احتمال . رداخترا فراهم ساخت،عامالن کاررا تشويق کردوحتی پول به آنان پ
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کلنل اسمايس ازنقشۀ توطئه . اينکه انگليس ازماجرای کودتا آگاه باشد دورنيست
قزاقی که  شش هزار. درجريان قرارمی داد وژنرال آيرونسايد را کنندگان باخبربود

در سربازخانۀ قزوين مستقر بودند می توانستند مانع جنبش انقالبيون شوند وآن را 
  .ن کار را نکردند وگذاشتند کودتا سيرخود را طی کنداما اي. خنثی سازند

ژنرال آيرونسايد وارد تهران شد وبا احمدشاه  مذاکره ای  ١٩٢١در شانزدهم فوريۀ 
بسيارطوالنی انجام دادو روز هفدهم عازم بغداد گرديد ودرآن جا با سرپرسی کاکس 

ً به قاهره رفتند تا وينستون چرچيل وزيرمس . تعمرات را ببينندمالقات کرد و متفقا
  .دراين کنفرانس کنفرانس مسئلۀ بين النهرين و ايران مطرح شد

 ميدانيم که به موجب عهدنامۀ ورسای قيمومت سرزمنيهای عربی متعلق به دولت
عثمانی به انگلستان وفرانسه واگذارشده بود ولی به خاطرتأخيری که درامضای پيمان 

سرانجام .  ی دراين زمينه انجام نگرفته بودصلح با ترکيۀ عثمانی شده بود، هنوزکار
، تصميم گرفته شد که سوريه ولبنان ١٩٢٠اوت  ١٠پس ازامضای پيمان ِسوردر

دولت . تحت قيمومت فرانسه و فلسطين وعراق به قيمومت انگلستان  واگذار شود
زمان جنگ وعده داده بودکه به جبران مساعدت اعراب برضدعثمانی،  بريتانيا در

 ١٩١٧اّما اجرای اين وعده به خاطراعالميۀ . اعراب را به رسميت شناسد استقالل
  برای يهوديان » وطن ملی«بالفورکه اجازۀ تأسيس

اعراب دريافته  بودند که فرانسه يک . فلسطينی را داه بود با اشکال روبرو شده بود
 حکومت خودمختارعرب را در سوريه تحمل نخواهد کرد و در نتيجه نا آراميهائی

دولت بريتانيا متوجه شد که تصميم . درسراسرخاور ميانه عربی  بروزکرده بود
گيری در بارۀ آيندۀ خاورميانه دشواراست زيرا مسئوليت تعيين خط مشی ميان چند 

نظارت برامورعراق به وزارت هند، نظارت .وزارتخانۀ آن کشورتقسيم شده بود
رزمينها ی عربی مانند يمن به برامور فلسطين به وزارت خارجه، نظارت برساير س

وزارت مستعمرات واگذار شده بود و درمورد ايران ميان وزارت  خارجه و وزارت 
ضمناً وزارت جنگ می بايست برای همۀ اين سرزمينهای . جنگ رقابت وجود داشت

  .سرباز تهيه کند
، اندکی  پس از آنکه به وزارت جنگ منصوب شد، از ١٩٢٠چرچيل درماه  مه 

  « :درخارميانه به کابينۀ انگلستان شکايت کردو نوشت» سيستم معيوب « وجود يک 
  چنين به نظر می رسد که سازمانی که درخواست نواختن آهنگ را می کند مسئوليت 
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به عقيدۀ او وزارت مستعمرات می بايست عهده » .پرداخت پول به نوازنده را ندارد
 - که تحت نظراو قرارداشت- دار امورکليۀ سرزمينهای جديد باشد و وزارت هواپيمائی

گزارش او همراه با نقشه ای که ژنرال ترنچارد . مسئوليت حفظ صلح راعهده دارشود
ای هوائی بريتانيا درعراق تهيه کرده بود به رئيس ستاد نيروی هوائی برای پايگاهه

  .  شورای  وزيران تسليم شد
 هيچ تصميم دراين باره اتخاذ نشد زيرا هم لردکرزن وزير١٩٢٠درسرتاسرسال

. خارجه وهم لرد مونتاگيو وزيرهند حاضرنبودند ازمسئوليتهايشان چشم پوشی کنند
رانجام لويد جورج اعضای ليکن وزنۀ هزينه های نظامی به قدری سنگين بود که س

وی درپايان  .کابينه را قانع ساخت که درجهتی که چرچيل نشان داده بود، قدم بردارند
زيرا (حفظ سمت، وزارت مستعمرات را نيزتصدی کند  سال ازچرچيل خواست که با

وبعالوه نظارت برقيمومت )لردميلرسالخورده تصميم گرفته بودازاين سمت کناررود
. وتالش درزمينۀ حل مسائل سياسی و نظامی منطقه را بپذيردهای خاورميانه 

درقبول بارسنگين درگيری درمسئلۀ بين «:چرچيل به نخست وزيراعتراف کرد
 النهرين دچارشک وشبه شده ام ولی درعين حال ازعظمت کاری که به من واگذار

ۀ مديران چرچيل تصميم گرفت به منظور مالقات با کلي» می کنيد عميقاً آگاه می باشم
  . مسئول انگليسی واخذ تصميم درمحل، سفری به خاورميانه  بکند

پس از چند . به وزارت مستعمرات منتقل شد١٩٢١همين که چرچيل در نيمۀ فوريه 
مطالعه  روز پس ازچند. مطالعه ومذاکره بارؤسای ادارات مستعمرات منتقل شد روز

ميانه تصويب  ايجادبخش خاورومذاکره با رؤسای ادارات ومديران کل طرحی برای 
دراين . کرد که رسماً دراّول مارس تأسيس شد واين کاربيشتر اوقات او را می گرفت

هنگام لرد کرزن به طوری ازدست چرچيل عصبانی بودکه درنامه ای خطاب به 
چرچيل دچار وسوسه ای « : هربرت ساموئل کميسرعالی بريتانيا درفلسطين نوشت

  ».ه دربابل خودش را پادشاه اعالم کندمقاوومت ناپذير شده ک
مهمترين وظيفه ای که در برابر چرچيل قرارداشت تشکيل کنفرانسی بود که تصميم 
داشت در قاهره  بر پاک و طی آن خطوط اصلی سياست عمومی خود را به شرکت 

او معتقد بود اگرقراراست نيروی هوائی سلطنتی انگليس . کنندگان اعالم نمايد
درعراق داشته باشد، بهتراست امور روزمرۀ آن کشوربه يک رژيم  پايگاههايی

  .عرب واگذار شود
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چرچيل، سرهنگ تامس الرنس، باستان شناس مرموز سابق را که سهم بزرگی 
درشورش اعراب درزمان جنگ ايفاکرده وسپس يک بورس تحصيلی در دانشگاه 

به رهبران  نگ بريتانياآکسفوردرا پذيرفته واخيراً درمورداجرای وعده های دوران ج
يانه در وزارت م عرب جاروجنجال راه انداخته بود،دربخشش نوبنيادخاور

الرنس بيش ازتشکيل کنفرانس توجه کردکه بهترين نامزد . مستعمرات استخدام کرد
برای پادشاهی عراق اميرفيصل يکی از پسران شريف مکه است وچرچيل نيزاين 

ژنرال  چرچيل وزير نيروی هوائی نيز بود، همراه بانظربه اينکه . توصيه را پذيرفت
وسرگرد )  الرنس عربستان(ترنچاردرئيس ستادنيروی هوائی،سرهنگ تامس الرنس

آيندۀ مصردر دستور کار کنفرانس . آرچيپالد سينگلررئيس دفتر خودعازم قاهره گرديد
ً قرار نداشت زيرا اين کاردر حيطۀ عمل وزارت خارجه بود، ليکن چون چرچي  ل علنا

اين کشوررا بخشی ازامپراتوری انگليس ناميده بود، مليون مصر استقبال بسيار 
خصمانه ای از وی به عمل آوردند و به هيئت انگليس قلوه سنگ و اشياء  ديگر 

برای حفظ جان چرچيل قطار ازاسکندريه تا قاهره چندين بار توقف . پرتاب کردند
به .ميراميس محل برگزاری کنفرانس رفتکرد و سپس چرچيل با اتومبيل به هتل س

خليج فارس وحتی  زودی فرمانداران و کميسرهای عالی ازبين النهرين، فلسطين،
  .سومالی انگليس واردشدند وهتل سميراميس صحنه  شلوغيهای تب آلودی گرديد

سرپرسی کاکس کميسرعالی بريتانيادرعراق همراه ژنرال آيرونسايد وخانم گترودبل 
نگی کميساريای عالی دربغدادکه درواقع مأمور اينتليجنس سرويس بود وابستۀ فره

به قاهره  –و همان نقشی را داشت که بعدها ميس آن لمبتون در تهران ايفا کرد 
آمده بود وضمن کنفرانس فرصتی دست داد که آيرونسايد گزارش اقدامات خود را 

به اطالع چرچيل  دربارۀ کودتائی که چند روز قبل درتهران صورت گرفته بود
 . برساند و ازاو تأييد بگيرد

وابسته نظامی سفارت فرانسه در تهران در گزارشی  که در باال به آن اشاره شد 
  :ماجرای کودتا را چنين  شرح می دهد

روز نوزدهم فوريه درتهران مسافرانی که از راه می رسيدند می گفتند قزاقان از « 
اين شايعه هيچ نوع شگفتی و تعجبی را . دقزوين به سوی پايتخت درحرکت هستن

باعث نشد زيرا از چندی  پيش اعالم شده بود که قزاقان به تهران احضار شده اند که 
مگر نه اينکه سردار همايون  فرمانده آنان در تهران به سرمی . نظم را برقرار سازند
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ها برد؟ می گفتند چون شاه  ديگر گارد مخصوص ندارد خواسته است که قزاق
  .درتهران بيايند

دوهزار و پانصد . فوريه به تدريج شايعات و خبرها به حقيقت نزديکتر شد ٢٠روز 
قزاق با توپ و مسلسل به جانب تهران پيشروی کردند و می گفتند می خواهند شهر 

در رأس . شکايت داشتند که به آنها مواجب و جيره داده نشده است. را تصرف کنند
ج قرارداشت، همان افسری که کمک کرده بود که سرهنگ قزاقها رضاخان ميرپن

بنابراين  شورشيان . به فرماندهی ديويزيون قزاق برسد١٩١٧استاروسلسکی در
عبارت بودند از سربازان بی نظم وياغی و آشوبگر که از آنها هرکاری حتی چپاول 

 .با اين همه درمحافل رسمی احساس نا آرامی نمی شد. وغارت شهر ساخته بود
رئيس دولت از سران نظامی مانند . پزشک شاه  می گفت  کمترين تشويشی ندارد

سرهنگ گلروپ و ژنرال وستدال خواسته بود که آمادۀ دفاع از شهر بشوند ولی 
فوريه  ٢٠سرهنگ گلروپ فرماندۀ ژاندارمری در حدود ساعت شش بعد ازظهر

ها دستورداد درسرباز تصميم گرفت هيچ نوع دفاعی به عمل  نياورد و به ژاندارم 
اگرچه به بريگارد مرکزی دستور داده شد به سوی جادۀ قزوين . خانه هايشان بمانند

ژنرال وستدال رئيس . حرکت کند ولی هيچ گاه به آنان فرمان مقابله و نبرد داده نشد
نظميه به معاون خود ماژور بورلينک دستور داد تا ترتيب مقاومت در برابر 

ً به خانه اش رفت وازآنجا تکان نخورد  شورشيان داده شود . ولی خودش شخصا
بعدازظهر سردار همايون خودش به جلو قزاقها رفت تا آنان را از ادامۀ  حرکت باز 

اين . دارد ولی سربازان وی را مجبور ساختند از همان راهی که امده بود برگردد
  .فتآخرين  اقدام او در جهت  صدور يک فرمان نظامی به شمار می ر

شب کلنل هادستون وابستۀ نظامی سفارت انگليس، کلنل هيگ  ٧در حدود ساعت
مشاور کنسولگری انگليس و يکی از منشی های مخصوص شاه با اتومبيل به جلو 

  .قزاقان آنان را نيمه  شب نگاه داشتند. شورشيان رفتند تا با  آنان گفت و شنود کنند
عبدالعظيم وارد ] حضرت[ وين ودرساعت يک صبح قزاقان از دروازه های قز 

پانصدتن سوار نظامی که برای مقابله با قزاقها اعزام شده بودند درنخستين . شهر شدند
برخورد با آنان گريختند و ياغيانی که می گفتند بی انضباط هستند با نظم کامل وسرود 
 خوانان طبق تعليماتی که دريافت داشته بودندنقاط پراهميت واستراتژيک شهررا

ماژور بورلينگ تنها افسرسوئدی وفادار به قانون که درمقرکالنتری . تصرف کردند
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مرکزباقی مانده وبه هيچ وجه حاضرنبود در برابر تيرهای مسلسل و توپها سنگين 
هشت تن به . پانصد قزاق محاصره کننده تسليم شود، به نحوی معجزه آسا نجات يافت

دروازه های . دوزندانی به هالکت رسيدندشدت مجروح  شدند و يک تن ازآن بعالوه 
قزاقها پيرامون کنسولگريها و سفارتخانه های بيگانه به  و شهربالفاصله بسته شد

  .مراقبت پرداختند تا کسی در آن اماکن متحصن  نشود
ماژور کاظم خان خود را حاکم نظامی شهر معرفی کرد و مجموع  عمليات در نهايت 

ماژور مسعود خان که خود يکی ازعامالن اصلی کودتا .  نظم و سرعت  انجام گرفت
به شمار می رفت برای آخرين مراقبتها و بررسی اجرا ی نقشه از نوزدهم فوريه 

اگرماژوربورلينگ نيزمانند همقطارانش  از مقاومت قالبی و . درتهران به سرمی برد
که  حتی يک مسخره ای که بايد  به خرج می داد آگاهی می داشت، تهران   بدون اين

  . قطره  خون ريخته شود به دست شورشيان فتح  می شد
فوريه شروع شد و دو دسته از مردم را دستگير کردند و به  ٢١توقيفها از روز  

يک دستۀ آنها تعلق به خانواد های مهم و برجسته داشتند مثل نخست : قزاقخانه بردند
دستۀ ديگرعبارت  . وتمندانوزيران سابق،وزيران سابق، شخصيتهای عاليرتبه يا ثر

 بودند ازسران گروهها مخالف قرارداد ايران و انگليس ، رهبران  حزب دموکرات، 
  .آشوبگران  خلقی يا عوامل بلشويکها

مارس با ضيافت شام رسمی که لرد آلنبی کميسرعالی بريتانيا  ١١کنفرانس قاهره در
ای احترام به ملک سپس چرچيل برای اد. در مصر درآن شرکت داشت افتتاح شد

همچنين از يگانهای  نيروی هوائی سلطنتی بريتانيا . فواد به کاخ سلطنتی قاهره رفت
  .واقامتگاه افسران متأهل آن بازديد کرد و آنها را نامناسب و نا زيبا يافت

  :بارون آيرونسايد دوم فرزند ژنرال آيرونسايد می نويسد
چرچيل با رضايتی که ازاقدامات پدرم داشت او را برای فرماندهی عراق  

چون از تجربه  او در نيروی هوائی  سلطنتی اطالع داشت و . درنظرگرفته بود
  .همدلی او با اهداف نيروی هوائی آگاه بود

از ژنرال هالدين  ١٩٢١در واقع بنا بود آيرونسايد فرماندهی عراق را درسپتامبر
رد اما پيش از آنکه به مقرفرماندهی اش در بغداد برسد در پروازی که با تحويل بگي
اين . از شعيبه به بغداد داشت گرفتار طوفان شن شد و سقوط کرد DH9هواپيمای 

دومين سانحۀ هوائی برای اودر طول چند هفته بود و باعث  شکستگی استخوان ساق 
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سبب شد که به انگلستان اما اين سانحه . پايش شد که به سرعت ترميم گرديد
از سوی ستاد  کل امپراتوری به رياست دانشکدۀ  ١٩٢١بازگردانده شود و در ژوئن 

  .فرماندهی وستاد منصوب گردد که پاداشی بزرگ برای آيرونسايد به شمار می رفت
* * *  

سرپرسی کاکس . وظيفۀ عمدۀ کنفرانس قاهره  تصميم  گيری در بارۀ آينندۀ عراق بود
ل را پذيرفت و قبول کرد که ترتيب دعوت امير فيصل را از سوی مردم طرح چرچي

عراق بدهد تا دست کم انتخاب او به صورت ظاهر يک انتخاب دموکراتيک وانمود 
قرارشد رژيم جديد امور مالی و دفاعی   خود را در دست داشته باشد و پيمانی . شود

بريتانيا در حبانيه و شعيبه حفظ با انگلستان منعقد کند که ضمن آن پايگاههای هوائی 
الرنس قبالً موافقت  فيصل . شود اّما بقيۀ نيروهای انگليسی خاک عراق را تخليه کنند

  .را بااين ترتيبات جلب کرده بود
ناميد، اما بدون شک » دربارچرچيل« روزنامۀ تامزلندن کنفرانس قاهره را به طعنه 
را مسئوالن انگليس درسراسر خاور ازنظرانگليسيها کنفرانس موفقيت آميزبود زي

ميانه را قادرساخت که با سياست کلی دولت متبوع خود آشنا شوند و با 
وزيرمستعمرات و همچنين با يکديگر به بحث و گفتگو پردازند وبهترين راه حلها را 

ليکن به نظرمی رسيد که مسئلۀ فلسطين دخالت شخص . به مرحلۀاجردر آورد
از اين رو هيئت انگليسی با قطار عازم بيت المقدس .  دچرچيل را ايجاب  می کن

در عرض راه  اعراب هردستگاهی با فرياد از چرچيل استقبال می کردند و . گرديد
طبق اظهار الرنس آنان عليه . چرچيل با خوشحالی برای آنان دست تکان می داد

در فلسطين را يهوديان شعار می داند و لعنت می فرستادند که آرمانشان در استقرار 
  .تهديد به شيوۀ زندگی خود تلقی  می کردند

وطن  ملی « در بيت المقدس چرچيل مؤکداً سياست انگليس را در اجازه دادن تأسيس 
تکرارکردوسپس برای اينکه موافقت خودرا با آرمان صهيونيستها  نشان » يهوديان

ولی در . کرد دهد درختی درتپۀ اسکوپوس در نزديکی دانشگاه جديد عبرانی غرس
عين حال هيئت هائی از مسيحيان و مسلمانان را به حضور پذيرفت و اظهارداشت که 
دولت بريتانيا مراقبت خواهد کرد که آنان درنتيجه اين اقدام زيان  و ضرری متحمل 

بريتانيا کبير بزرگترين کشوراسالمی درجهان است ونسبت  « : چرچيل گفت. نشوند
  ».مساعدت دارد و دوستی آنان را گرامی می شمارد به اعراب حسن نيت و قصد
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يک تغييرعمده درسياست انگلستان به نفع اعراب ازمذاکرات خصوصی چرچيل با 
اميرعبدهللا برادر کوچکتر فيصل ناشی شد که ازيک سو درصدد مبارزه با 
اقتدارفرانسويان درسوريه بودوازسوی ديگرهرلحظه احتمال می رفت با برادرش 

چرچيل مايل بودعبدهللا  بعنوان  فرمانروای ماوراء اردن .به ميارزه برخيزددرعراق 
ولی عبدهللا اصرار داشت که . تحت  نظر کميسرعالی بريتانيا در فلسطين عمل کند

. ماوراء اردن بايد مستقل از فلسطين باشد و سرزمين مهاجران يهودی تلقی نشود
بايد نظير « :وئل هور اظهار داشت چرچيل موافقت کرد و  به طرز جالبی به سرسام

همان آزادی بيانی که به  يک نمايندۀ  پارلمان طرفداردولت که کرسی لرزانی دارد 
بدين سان يک امير نشين جديد عرب قدم به عرضۀ وجود » .داده ميشود، به اوهم داد

  .نهاد
ترتيباتی که چرچيل برای سرزمينهای  تحت قيمومت بريتاينا و سايرکشورهای 

به زودی مقرر شد که : اورميانه داده بود، از سالهای بعد به نفع  انگلستان تمام شدخ
صلح نسبی ميان  ١٩٢٠زمينه های پادگان انگليسی درعراق کاهش  يابد؛ در دهۀ 

اعراب و يهوديان برقرار شود؛ ملک فيصل در حالی که مالک تاج و تخت عراق بود 
ر ماوراء اردن که اکنون اردن هاشمی ناميده به آرامی جان بسپارد؛ خاندان برادرش د

تا امروز سلطنت کند و خاندان پهلوی تا نيم قرن بعد با پشتيبانی بريتانيا  - ميشود
با توجه به اينکه برای رژيمهای خاورميانه ماندن درمسند قدرت . برايران فرمان راند

داد برای  ١٩٢١در يک دهه مدتی طوالنی به شمار می رود، ترتيباتی که چرچيل در
دولت بريتانيا که نگرانی عمده اش درآن هنگام  حفظ سلطه و برتری درسراسر 
منطقه با حداقل هزينه، حفظ تأسيسات نفت جنوب ايران وحفظ کانال سوئز 

که مناطق شرق سوئز و  ١٩٧١دولت بريتانيا تا دسامبر. بود،سودمندبه نظر می رسيد
فوذ خود را  کم وبيش در منطقه حفظ خليج فارس را ترک کرد، توانست برتری ن

  .نمايد
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   :توضيحات و مآخذ   

  
 هوشنگ مهدوی،:نويسنده»ونقش وينستون چرچيل١٢٩٩کودتای سوم اسفند «

 ١٠٣شماره  -  ١٣٧۵اقتصادی فروردين و ارديبهشت  - عبدالرضا؛ اطالعات سياسی
   ۶٢تا  ۵٨از  - ،  صفحه  ١٠۴و 
 
  : پی نوشت ها  

Windton Churchill, by Henry Pelling, Mac Millan Publication , London 1974 

      1)  
، » شاهراه فرماندهی « خاطرات سّری آيرونسايد به انضمام ترجمۀ متن کامل )   ٢

مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی با همکاری مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 
  ١٣٧٣تهران  

   ١٣۶٠سفند ماه ، ا ٢روزگارنو، شمارۀ ) ٣
لرد جورج کرزن، ايران وقضيۀ ايران، ترجمۀ غالمعلی وحيد مازندرانی، بنگاه )  ۴

   ١٣۴٩ترجمه و نشر کتاب ، تهران 
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  فصل چهارم   

  
  و صعود سلطنت پهلوی ١٢٩٩های استعماری، کودتای  کانون  

     
کتابی به انگليسی منتشر شد با نام  ١٣۵٢در سال : عبدهللا شهبازی شرح می دهد

 - ١٩٢٠های روزانه سرلشکر ِسر ادموند آيرونسايد،  يادداشت: شاهراه فرماندهی«
کتاب بر » ويراستار«؛ که نام لرد آيرونسايد، پسر ژنرال آيرونسايد، بعنوان »١٩٢١

  .آن درج شده بود
Lord Ironside [ed.], High Road to Command: The Diaries of Major General 

Sir Edmund Ironside 1920-1922, London: Leo Cooper, 1972.  

های پسين، کتاب فوق مورد توجه مورخين و عالقمندان به تاريخ سياسی و  در سال
انتشار رود که  در نظر اّول، گمان می. سياست و مکرر مورد استناد قرار گرفته است

، ١٢٩٩اسفند  ٣های روزانه ژنرال آيرونسايد، در مقطع زمانی کودتای  يادداشت
ولی با گذشت زمان . رازی از رازهای بزرگ تاريخ ايران را آشکار کرده است

روشن شد که اين کتاب نه برای روشنگری بلکه با انگيزه گمراه کردن ما در شناخت 
 .حقايق تاريخی تدوين و منتشر شده است

، کمتر ازچهار ماه و نيم ١٩٢١فوريه  ١٧تا  ١٩٢٠اکتبر ۴ژنرال آيرونسايد از
بود و در همين سمت بود که به ) نورپرفورس(فرمانده قشون بريتانيا در شمال ايران 

اسفند  ٣دستور وزير جنگ وقت بريتانيا، ِسر وينستون چرچيل، مقدمات کودتای 
ی پيش از وقوع کودتا از ايران را فراهم آورد و اندک ١٩٢١فوريه  ٢١/ ١٢٩٩

  .خارج شد
***  

 North  ،»قشون شمال ايران«مخفف نام    NORPERFORCE  ،»نورپرفورس«

Persia Force    بريتانيا درشمال ايران، بمنظور مقابله  ١٩١٨قشونی است که در سال
عليه » های سفيد  ژنرال«روسيه و حمايت از جنگ  ١٩١٧با انقالب بلشويکی

وقشون  ژنرال دانسترويل با تر  اين مأموريت پيش. ، ايجاد کرد»سرخ«های  بلشويک
   ١۶در . شد ناميده می   Dunsterforce» دانسترفورس« تراودرايران بودکه کوچک
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ژنرال دانسترويل به هند فراخوانده شد وسرلشکر تامسون بعنوان  ١٩١٨سپتامبر 
  .منصوب شد» نورپرفورس«اّولين فرمانده 

ها بر بريتانيا خسارت فراوان وارد  و جنگ با بلشويک» های سفيد روس«حمايت از 
ميليون پوند بود که در آن زمان رقم  ٣٠هزينه اين جنگ فقط در ايران ساليانه . کرد

وخامت وضع اقتصاد بريتانيای پس از جنگ جهانی اّول . رفت سنگينی بشمار می
، که ١٩١٩-١٩١٨های  بعالوه، آنفلونزای سال. داد سياست را نمی اجازه تداوم اين
درصد جمعيت کل جهان  ۵الی  ٢. ۵الی صد ميليون نفر، يعنی  ۵٠منجر به مرگ 

هندی را با خطر مرگ  - شد، ايران را نيز به کام خود کشيد و نيروهای انگليسی
انيا، که بخش عمده بدينسان، هم دولت لندن و هم حکومت هندبريت. کرد جمعی مواجه 

کرد، تصميم به خروج  را تأمين می» نورپرفورس«شش هزار نيروی هندی 
ژنرال آيرونسايد با اين مأموريت وارد ايران شد و . نيروهای خود از ايران گرفتند

 ١٩٢٠اندکی پس از ورود آيرونسايد، در نوامبر . فرماندهی قشون را به دست گرفت
ها با شکست نهايی مواجه شدند و کارشان  شويکدر جنگ با بل» های سفيد روس«

آيرونسايد، پس از اتمام مأموريت خود و انتقال  ١٩٢١در فوريه . پايان يافته تلقی شد
را به ژنرال ِسر » نورپرفورس«هندی، فرماندهی  - بخش عمده نيروهای انگليسی

دتا آغاز زمان با خروج او طرح کو هم. جرج کُری واگذارد و خود از ايران خارج شد
فوج قزاق، به فرماندهی ميرپنج  ١٩٢١فوريه  ٢١/ ١٢٩٩اسفند  ٣شد و در 

بدينسان، دولت محلل سيد ضياءالدين . رضا خان، تهران را اشغال کرد) سرتيپ(
 ١٩٢١آوريل  ٢١دو ماه پس از کودتا، در . شاه تحميل شد  طباطبايی بر احمد

و مهمات و    ها می سالحبطور کامل از ايران خارج شد و تما» نورپرفورس«
اين سرآغاز فرايندی چهار ساله است که به . سيورسات خود را به قشون قزاق داد

  .خلع قاجاريه و استقرار سلطنت پهلوی انجاميد
با کودتا ارتباط مستقيم داشت زيرا از اين پس مأموريت » نورپرفورس«انحالل 

با پول دولت بريتانيا، بلکه مقابله با بلشويسم را نه نيروهای رسمی بريتانيا، و 
  .و با پول دولت ايران، به عهده گرفتند   نيروهای ايرانی،

***  
پيش از . جايگاه ژنرال آيرونسايد در تاريخ معاصر ايران رازی نامکشوف نبود

های پس از سقوط رضا شاه، بسيار کسان  ، بويژه در سال»شاهراه فرماندهی«انتشار 
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و ژنرال آيرونسايد در برکشيدن رضا خان و کودتای درباره نقش ژنرال دانسترويل 
های روزانه ژنرال  رفت انتشار يادداشت بنابراين، انتظار می. نوشته بودند ١٢٩٩

. آيرونسايد ابهامات موجود را در اين زمينه مرتفع کند و متنی قابل استناد به دست دهد
  .متأسفانه چنين نبود

اميراسدهللا علم، وزير دربار و دوست صميمی در اسنادی که در زمان انقالب ازخانه 
های  مسئول شبکه - اردشير ريپورتر  دمحمرضا شاه، و ِسر شاپور ريپورتر، پسر ِسر

اطالعاتی حکومت هند بريتانيا درايران در زمان کودتا، به دست آمده، اوراقی 
 ترين اين مهم. کند را مخدوش می» شاهراه فرماندهی«موجود است که اصالت کتاب 

که حاوی » خاطرات فيلدمارشال لرد آيرونسايد فقيد«اسناد، دستنويسی است با عنوان 
  .های روزانه ژنرال آيرونسايد است چند برگ از يادداشت

مؤسسه «مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، که اندکی بعد به  ١٣٧٣در سال 
جديدی از تبديل شد، اين اوراق را بهمراه ترجمه » مطالعات تاريخ معاصر ايران

. ، منتشر کرد»خاطرات سّری آيرونسايد«، با عنوان »شاهراه فرماندهی«کتاب 
ارائه نامناسب اين . کتاب فوق درج شده ٣٨۴-٣٢١ترجمه اوراق فوق درصفحات 

. قرار گيرد» شاهراه فرماندهی«الشعاع متن مفصل کتاب  سند مهم سبب شدتا تحت
کند که متن دستنويس يافت  روشن نمی توضيحات مقدمه کتاب نيز رسا نيست و چندان

های اساسی آن با متن منتشر شده با عنوان  شده در خانه علم چه اهميتی دارد و تفاوت
  .چيست» شاهراه فرماندهی«

شماره صفحات ذکر شده در زير، . کنم ترين موارد اشاره می به اين دليل، به مهم
  :، است)١٣٧٣(» خاطرات سّری آيرونسايد«ارجاع به همين کتاب، 

جانبه بر ايران  در متن دستنويس به تالش وزارت جنگ بريتانيا برای تسلط همه
توضيح اين که در آن زمان در دولت ديويد . اشاره شده برغم وزارت خارجه بريتانيا

 وزير( دولت، که افرادی چون وينستون چرچيل» صهيونيستی«لويدجرج ميان جناح 
 )نايب السلطنه هندوستان(ردينگ  ولرد)وزيرامورهندوستان(وادوين مونتاگ ) جنگ

به آن تعلق داشتند، و لرد ِکرُزن، وزير خارجه بريتانيا، بر سرمسئله ايران اختالف 
، )١٩۵۵متوفی (ساله  ۴٨در اين زمان، هرمن کامرون نورمن . شديد وجود داشت

اکس شده بود، وزير مختار جديد بريتانيا در ايران، که جايگزين ِسر پرسی ک
کردو پنهان از مقامات مافوق خود طرح سرويس  ازدستورات لردِکرُزن اطاعت نمی
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اطالعاتی درايران بود،ووزارت  اطالعاتی حکومت هندبريتانيا، که متولی امور
های چرچيل و  يعنی در خفا تابع منويات و نقشهمی کرد؛  جنگ رابرای کودتا دنبال
  .لرد ِردينگ بود نه ِکرُزن

جانبه   من وزارت جنگ را که درپی کسب نفوذ همه«: ١٩٢٠اکتبر ٢٩های دداشتيا
ص (» .کنم در ايران است و ظاهراً وزارت خارجه از آن غافل است سرزنش نمی

٣٢٧(  
گويد ِکرُزن از برکناری استاروِسلسکی  نورمن می«:١٩٢٠اکتبر٣٠های يادداشت

از دستورهای تلگرافی وی او دوست دارد که وزرای مختارش . بسيارخشمگين است
  )٣٢٧ص (» .ها خشنود نيست او از اقدامات خودسرانه آن. اطاعت کنند

ای از سوی  به نورمن گفتم که تهاجم گسترده«: ١٩٢٠اکتبر  ٣١های  يادداشت
  ) ٣٢٨ص (» .ها مثالً از استرآباد صورت نخواهد گرفت بلشويک
. نورمن بينوا عصبانی استکرزن بحق از دست «: ١٩٢٠های اّول نوامبر  يادداشت

رونوشت تلگرافی را که کرزن برايش ارسال داشته و در آن از برخورد ] نورمن[او 
  )٣٣٢ص (» .ها انتقاد کرده، برايم فرستاده است خشن و غيرديپلماتيک وی با روس

من تمامی خصوصيات مردم ايران را مطالعه «: ١٩٢٠های دّوم نوامبر  يادداشت
اسمايس . هاست ترديد يکی از بهترين رمانده آترياد تبريز بیرضاخان ف. ام کرده

  )٣٣۵ص (» .کند رضاخان را فرمانده واقعی صحنه قلمداد می
کنم تا سازمان اطالعات را سامان  تالش می«: ١٩٢٠های سوم نوامبر  يادداشت

 توانيم کليه ای دراختيار داريم که بوسيله آن می العاده ما دستگاه شنود فوق... دهم
توان در يک  تمامی اين دستگاه را می. های راديويی سرتاسرجهان را دريافت کنيم پيام

نظيرترين  مأمور کشف رمزی که دراختياردارم يکی از بی. اتاق کوچک جاداد
رمزهای فرانسوی . کند اورمزهای روسی را بالفاصله کشف می. کارشناسان است

های رمز  دانند که ما همه پيام ها می بلشويکدانم آيا  نمی. وآلمانی رانيز به همين ترتيب
آنان هميشه . زنند ها زياد حرف می کنيم يا خير؟ اين روزها بلشويک ها را کشف می آن

  )٣٣٧-٣٣۶صص (» .اند پرچانه بوده
از قرار معلوم وزارت خارجه که نورمن دستورات «: ١٩٢٠نوامبر  ٧های  يادداشت

نه توجهی به اوضاع نظامی نداشته و با کند هيچگو خود را از آنجا دريافت می
  )٣۵١ص (» .کند وزارت جنگ مشورت نمی
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ها قادر نيستند در خارج از کشور خود  به اعتقاد من روس«: ١٩٢٠يادداشت اواخر 
توانيم بپذيريم که برای ما يک خطر نظامی محسوب  نمی. به جنگ بپردازند

. ن است به ما آسيب برساندشان بسيار سهمگين است و ممک اما تبليغات. شوند می
لنين سفارش کرده است تا زمانی که ارتش دشمن توسط تبليغات متزلزل نشده است 

  )٣۵۵ص (» .بايد از اقدام نظامی خودداری کرد
ها را  های ايرانی زدم و وضع آن سری به قزاق«: ١٩٢١يادداشت اوايل ژانويه 

قاسم [ها  فرمانده قزاق... تها سروسامان داده اس اسمايس به وضع آن. بررسی کردم
مصرف است  موجودی حقير و بی] »سردار همايون«خان پوروالی يا والی ملقب به

مردی که من از سابق به او . ولی روح و جان اين نمايش سرهنگ رضا خان است
گويد او مرد خوبی است ومن از اسمايس خواستم تا به  اسمايس می. عالقه داشتم

  )٣۵٩ص (» .د تارضاخان موقعيت خودرامستحکم کندسردارهمايون مرخصی بده
تواند مشکالت مارا حل کند وبه ما فرصت  درواقع، فقط ديکتاتوری نظامی می«

  )٣۶٠ص (» .را ترک کنيم] ايران[گونه دردسری کشور خواهد داد تا بدون هيچ
ها،  گويد سردار همايون، فرمانده قزاق اسمايس می«: ١٩٢١ژانويه  ٢٩يادداشت 

اسمايس و . ها را برعهده دارد ورضاخان، که سرهنگی است، فرماندهی قزاق رفته
ها خواهم  به زودی بار ديگر به ديدن آن. رضا خان دوستان صميمی يکديگرند

  )٣۶٣ص (» .رفت
اگر بخواهم سريعاً خود را به بغداد «: ١٩٢١) ژانويه؟ ٣٠(يادداشت اواخر ژانويه 

گفتگوهای مفصلی با اسمايس و ... اده پرواز کنمبرسانم بايد هواپيمای ديگری را آم
رسد و بينی تقريباً بزرگی  کوش بنظر می رضا موجودی سخت. رضا خان انجام دادم

ها به گردی  توان گفت که قيافه او شبيه به يهوديان است ولی بينی ايرانی می. دارد
دستش  خواهد او می. موی سرش رو به سفيدی گذاشته است. ها نيست بينی يهودی

کند  او فقط به زبان فارسی صحبت می. به کاری بند باشد و از بيکاری ناراحت است
ً موجب شگفتی او شده است گويند در تبريز  می. و فارسی صحبت کردن من حتما

حتی اگر اين گفته صحت هم داشته باشد باز از لياقت او حکايت . ِمهتر بوده است
  )٣۶۶ص (» .ام ايرانی است که تاکنون ديده ترين فرد او بطور قطع پرجذبه. کند می

با رضا خان گفتگويی داشتم و او را به فرماندهی کل «: ١٩٢١فوريه  ١٢يادداشت 
به او گفتم که . ام ترين فردی است که تاکنون ديده او قوی   .های ايران گماردم قزاق
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ت شود و بايد همراه سرهنگ اسمايس مقدما بتدريج از تحت کنترل من خارج می
در . رويارويی با شورشيان رشت را، پس از خروج ستون از منجيل، فراهم کند

در اين فکر بودم که آيا ضرور . وشنودی طوالنی با رضا داشتم حضور اسمايس گفت
است قرارومدارهای کتبی بگذاريم يا نه؟ و سرانجام به اين نتيجه رسيدم که نوشتن 

تواند چون  هد بازی درآورد به سادگی میاگر رضا بخوا. مطالب مفيد واقع نخواهد شد
هايی که داده است به اجبار بر وی  که امکان خواهد داشت به راحتی بگويد قول

  .ها نيست تحميل شده و او ملزم به انجام آن
  :قبل از اين که از هم جدا شويم دو نکته را برايش روشن کردم

ن اين کار به نابودی او چو. نبايد بهيچوجه از پشت سر به قوای من حمله کند - ١
  .منجر خواهد شد و جز حزب انقالبی به سود هيچ کس نخواهد بود

  .شاه نبايد بهيچوجه سرنگون شود - ٢
ً قول داد و من با او دست دادم ام بتدريج کنترل را  به اسمايس گفته. رضا صراحتا

  )٣۶٩-٣۶٨صص (» .بهيچوجه نگران رفتن نيستم. کاهش دهد
من . بايد از فکر رفتن به منجيل صرفنظر کنم«: ١٩٢١فوريه  ١۴يادداشت 

بايد به ايشان تا . ام دستورات مربوط به خروج نيروها را به اسمايس و رضا داده
را ببينم و مطالب را با او در ] نورمن[بايد وزير مختار . ای آزادی عمل بدهم اندازه

نورمن بيچاره را از . تر است برای ما کودتا از هر چيز ديگر مناسب. ميان بگذارم
  )٣٧٢-٣٧١صص (» .کوره به در خواهم کرد

بعد از ظهر به  ۵در ساعت ... حرکت به سمت تهران«: ١٩٢١فوريه  ١۵يادداشت 
شاه در . با هم به ديدن شاه رفتيم. ام تغيير کرد نورمن را ديدم و عقيده... تهران رسيدم

نورمن همچنان . کرد ی میای از زنانش زندگ ای در شش مايلی تهران با گله نقطه
او بسيار ترديد داشت که شاه . با او درباره رضا صحبت کردم. نگران اوضاع بود

وانگهی هر دو ما که با ِکرُزن اختالف   .به او گفتم که به رضا ايمان دارم. تسليم شود
دهم ها اجازه  ناگزيرم به قزاق. داريم نبايد بيش از اين در اين مورد با هم مجادله کنيم

  )٣٧٢-٣٧١صص (» .دير يا زود وارد عمل شوند
***  

اين متنی است که لرد آيرونسايد دّوم، پسر ژنرال آيرونسايد، برای اميراسدهللا 
. و ِسر شاپور ريپورتر در تهران ارسال کرده تا آن را مورد بازبينی قرار دهند   علم
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تن فوق تفاوت جّدی منتشر شد، با م» شاهراه فرماندهی«متنی که بعداً، با عنوان 
  .دارد

و ) چرچيل(و وزارت جنگ ) کرزن(درمتن منتشرشده از اختالفات وزارت خارجه 
بر سر مسائل ايران خبری نيست و دستکاری و ) لرد ردينگ(حکومت هند بريتانيا 

  .ها بسيار فراتر از اين است تحريف
نورمن با احمد شاه آيرونسايد و  ١٩٢١فوريه  ١۵برای مثال، در متن دستنويس ديدار 

ای از زنانش  ای در شش مايلی تهران با گله شاه در نقطه«: حدود يک سطر است
به شرحی مفصل و » شاهراه فرماندهی«اين جمله کوتاه در کتاب   ».کرد زندگی می

از » هزار و يکشب«های  بکلی ساختگی تبديل شده که تصويری شبيه به داستان
تر اين که مطالبی نيز از قول احمد  دهد و جالب شيوه زندگی احمد شاه به دست می

  .بدان افزوده شده است ١٩١٩شاه در تأييد قرارداد 
  :متن منتشر شده اين است

کسی متوجه ورود . ها را همانجا گذاشتيم اتومبيل. های آهنين قصر رسيديم به دروازه«
های  لباس در محوطه قصر دو خواجه در... به محوطه وسيع قصر وارد شديم. ما نشد

کنان در حالی  آنان تعظيم. نشان در دست به پيشبازمان آمدند اروپايی عصای عاج نقره
تر در گوشه اصلی قصر راهنمايی  رفتند ما را به ساختمانی کوچک که عقب عقب می

شاه تصميم گرفته بود در آنجا ما را . اينجا اندرون يعنی قسمت زنانه قصر بود. کردند
پيکر در آستانه در ما را به تاالری هدايت کرد که  ک سياه غولي. به حضور بپذيرد

هنگام عبور از تاالر گروهی زن . با گشودن يک در به اتاق خصوصی شاه بار يافتيم
خنديدند و با  می. کردند و کودک را ديدم که از يک درگاهی کوچک ما را تماشا می

-٢٢۵صص (» .ت کردندها را ساک های حرمسرا آن کردند اما خواجه هم شوخی می
٢٢۶(  

پس از شرح فوق، و توصيفی زشت از وضع احمد شاه، از قول او اين مطالب نقل 
  :شده که در متن دستنويس نيست؛ يعنی بکلی جعلی است

به شاه گفت دولت بريتانيا از تأخير در امضاء قراردادی که ] نورمن[وزير مختار «
پرده به شاه اطالع داد که اگر  و بیاو نيز آن را امضاء کرده است خسته شده است 

شاه در . پيمان امضاء نشود پرداخت پول به دولت ايران ادامه نخواهد يافت
کرد که علتش نه ضعف زبان فرانسه بلکه آشفتگی و ناراحتی او  پاسخگويی تعلل می
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ای تکيه کرده است و اگر يک شاه  کند به عصای پوسيده گفت احساس می او می. بود
او خواهان امضاء و تصويب . ها قبل معاهده را امضاء کرده بود بود مدتخودکامه 

کند اما  ای است که منافع کشورش را تأمين می داند بهترين معاهده آن است چون می
گفت به خود او هم  می. زند مجلس شورای ملّی از تصويب قرارداد سر باز می

ص (» .يمانی موافقت کرده استاند که چرا از اّول با عقد چنان پ برچسب خيانت زده
٢٢٧(  

جزِسرشاپورريپورتر باشد، نه  تواند کس ديگری  جاعل خاطرات آيرونسايد،که نمی
دهد بلکه از  نشان می ١٩١٩تنها اززبان احمد شاه اوراحامی سرسخت قرارداد 

کند و به اين  الوقوع بلشويسم معرفی می زبان او ايران را درمعرض تهاجم قريب
  :کند را توجيه می ١٢٩٩حوت  ٣ی ترتيب کودتا

سپس اوضاع تيره وتارکشورش رابعد ازتخليه قوای بريتانيا برايمان «]احمد شاه[
گفت درچنان حالتی ايران مورد تجاوز قوای روسيه شوروی  او می. ترسيم نمود

النهرين و هندوستان  قرارخواهد گرفت و در آن صورت خطراتی ناگفتنی متوجه بين
حتی . خواست تا قوای بريتانيا ايران را ترک نکنند از وزيرمختارمیاو . خواهد شد

کنند به خاطر حفظ امپراتوری بريتانيا و هندوستان قوای  اگرمالحظه ايران رانمی
  )٢٢٧ص (» .خود را نگاه دارند

 ١۵جاعل خاطرات آيرونسايد از يک سطر يادداشت ژنرال آيرونسايد درباره مالقات 
يرونسايد با شاه سه صفحه مطلب ساخته و هر چه خواسته نورمن و آ ١٩٢١فوريه

  .به احمد شاه نسبت داده واز زبان او در تأييد عملکرد کودتاگران شاهد آورده است
 ترين توجيه برای استقرار استکه بعنوان مهم»خطربلشويسم«مسئله مهم ديگر

بکلی  آيرونسايد درمتن دستنويس، ژنرال .ديکتاتوری رضاشاه به کاررفته است
 وزارت امور(اسناداينديا آفيس . منکرتهديد نظامی بلشويسم برای ايران است

آيرونسايد، بعنوان . ام،مؤيداين نظراست نيز،که من بررسی کرده)هندوستان سابق
من  به اعتقاد«: نويسد فرمانده خط مقدم جبهه نبردبا کمونيسم، به صراحت می

بپذيريم که نمی توانيم .جنگ بپردازندبه  خود درخارج ازکشور ها قادرنيستند روس
اين مضمونی اساسی ) ٣۵۵ص (»...شوند برای ما يک خطر نظامی محسوب می

به ضد آن بدل شده؛ يعنی بزرگنمايی خطر کمونيسم » شاهراه فرماندهی«است که در
  .گر ساختن کودتا و استقرار ديکتاتوری رضا شاه برای موجه جلوه
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که دخالت ِسر شاپور ريپورتر و اميراسدهللا علم را در  اسناد ديگری در دست است
يک نمونه، . دهد های روزانه ژنرال آيرونسايد نشان می بازسازی و تحريف يادداشت

، »شاهراه فرماندهی«اين نامه لرد آيرونسايد، پسر ژنرال آيرونسايد و ناشر کتاب 
  :است به اميراسدهللا علم

  مجلس لردها«
  لندن

  ١٩٧٣  دسامبر  ۵
  جناب آقای اسدهللا علم

  وزير دربار
  تهران

  عاليجناب
ً افتخار و سعادت بزرگی  ديدار با شما و گفتگو درباره دوران های گذشته حقيقتا

سلسله پهلوی شما و ] تأسيس[من اميدوارم که بمناسبت پنجاهمين سالگرد   .بود
تعدادی سند های پدر من و پدر ِسر شاپور  شاپور بتوانيد از ميان دستنوشته  ِسر

من نيز خوشحال خواهم شد که به هر شکل ممکن به اين   .مناسب را استخراج کنيد
نماياند اين است که در تاريخ  رخ می] بوسيله اين اسناد[حقيقتی که . کار ياری رسانم

. پرست واقعی بپا خاست تا کشورش را نجات دهد کهن ايران بار ديگر يک ميهن
و من مشعوفم که پدرم با اين شخصيت برجسته  رضا شاه کبير چنين مردی بود

  .همکاری داشت
نوازی  از مهربانی و ميهمان. چشم به راه ديدارمجدد شما در انگلستان يا تهران هستم

  .شما سپاسگزارم
  ارادتمند

  »بارون دّوم آرکانجل و آيرونسايد
؛ يعنی پس ١٣۵٢آذر  ١۴تعلق دارد که برابر است با  ١٩٧٣دسامبر  ۵اين نامه به 

طبق روال معمول، لرد آيرونسايد پس از . »شاهراه فرماندهی«از انتشار کتاب 
  بنابراين،. بازگشت به لندن بالفاصله اين نامه تشکر را برای علم ارسال کرده است
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های منتشرشده علم  در يادداشت  .باشد ١٣۵٢آذر  ١۴ديدار او از تهران بايد پيش از
اين مورد، و موارد ديگر، مرا به اين يقين . شود ای به اين سفر ديده نمی اشاره

به  ريپورتر شاپور های علم را علينقی عاليخانی با نظارت ِسر رساند که يادداشت می
  .کرده است» بازسازی«های روزانه آيرونسايد  سبک وسياق يادداشت

ونسايد، پسر ژنرال آيرونسايد، با امير اسدهللا علم و ِسر شاپور ريپورتر رابطه لرد آير
و دوران رونق مالی ناشی از افزايش قيمت نفت  ١٣۵٠های  دوستانه داشت و درسال

های کامپيوتری کردن وزارت نفت  کرد و شرکت او اجرای طرح در ايران فعاليت می
  .تو سازمان برنامه و بودجه را به دست داش

  عبدهللا شهبازی
  ١٣٩٢اسفند  ٢
    

  :پيوست
  ، نماينده همدان در مجلس چهاردهم،)ضياءالملک(سخنان حسنعلی فرمند 

  ١٢٩٩درباره کودتای 
  

اسفند  ١٧، چهارشنبه، ۴مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهاردهم، جلسه   :مأخذ
١٣٢٢.  
پس حاال بر آقا است که برای ما يک توضيحات مفصلی بدهند و ما را قانع : فرمند

اش چه بوده است که  اند؟ و اين موازين قانونی کنند که آيا خودشان شخصاً مسبب بوده
عهدنامه  ديروزدرمباحثاتی که شد ايشان اينطور فرمودند که . ما بتوانيم رأی بدهيم

وزرايی ايشان امضاء شده و ايشان فرمودند  رياست دولت شوروی و ايران در دوره 
ِعلم و اطالع دارم که اين کار را مرحوم  بنده . که من تلگراف کردم برای اين کار

مشيرالدوله در زمان کابينه خودش تلگراف کرده و تلگراف را هم فرستاده است 
در . هست و اکنون هم دوسيه اين کار در وزارت خارجه ما. تلگرافخانه آستارا به 

مسکو هست که مشيرالدوله  وزارت خارجه ما هم اگر نباشد در وزارت خارجه 
ماده براونينگ که آمده بود اينجا و  ٢٣تلگراف کرد به مشاورالممالک که شما مطابق 

و . بودند بدون مراجعه دوباره به تهران اين قرارداد را ببنديد پيشنهاد کرده 
منعقد ساخت و روی  قرارداد را بعد از چند روز  مشاورالممالک بواسطه اين تلگراف



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٠٢                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

يک ماه بعد مرحوم لرد ِکرُزن يک اعتراضی کرده . اصول که حکم امضايش را داد
های آن زمان هم نوشته شد که مشيرالدوله در تأسيس  روزنامه بود به مشيرالدوله و در 

پوليتيکس آف   دا فوليش«. و انعقاد اين قرارداد سياست ابلهانه به کار برده است
و اين را ديروز مخصوصاً آقای نقابت . يعنی سياست ابلهانه مشيرالدوله» مشيرالدوله

روابطی که بين ايران و روسيه برقرار شده بود اين کار را  خواستند بگويند که اين 
مشيرالدوله سقوط  بعداً کابينه . ولی البته ايشان نکردند. آقای سيد ضياءالدين کرده است

و سپهداريک جلسه . بعد کابينه سپهدار که کابينه محلل بود به وجود آمد. کرد
ها در آنجا  ها، و ازآن ممالک ها، از آن سلطنه آن دوله ها، از  دردربارکرد از آن ملک

بگويند که اين  ها در آنجا  تبليغاتی کردند که چون آن وقت مجلس نبود آن. دعوت شدند
ً مرحوم . گفتند که اين قرارداد بايد بشودها  قرارداد نبايد بشود، ولی آن مخصوصا

. مملکت در اين است که اين قرارداد تصويب شود مشيرالدوله نطق کرد که صالح 
بسته شده  پس اين قرارداد عمالً . آبادی و چند نفر ديگر مرحوم حاج ميرزا يحيی دولت

اين . مانده بود فقط جريان امضاء که در وزارت خارجه بود و تشريفات آن باقی. بود
بنده اينطور حس کردم که چرا دو روز است اينجا  معنی يعنی قرارداد با شوروی را 

بنده اينطور  و اين معنی را . کنند اول آقای نقابت بعد هم آقا خودشان خيلی اصرار می
ايم، ما  استنباط کردم برای اين که گفته شود ما با شوروی آن وقت حسن نظرداشته

خواهم  ولی امروز بنده می. ايم گری کمتر کرده   پرست هوچی وطنهای  ايرانی
افکار  شود و بعد از جنگ  در سياست خارجی اين جنگ که تمام می. گری کنم هوچی

نوينی ايجاد بشود و با اشخاص نوينی تماس داشته باشيم و سياست خارجی را طرح 
. ن يک مقتضياتی داردچرا؟ برای اين که هر زما .) صحيح است: نمايندگان. (کنيم

ها برقرارباشند غلط است و اگر  ها و سلطنه اگر ما بگوئيم که هر زمان ملک
بخواهيم بگوئيم همان رجال سياسی که مورد نارضايتی مردم است هی بيايند هی  هم 

: نمايندگان. (کند چيز ديگری نيست بروند اين جز اين که سوءتفاهماتی توليد می
و متفقين بايد يک رويه روشنی، اشخاص خوبی، مابين ما .) صحيح است

فکری و اشخاص غيرمشکوکی مابين ملت ايران و متفقين رابط  روشن اشخاص 
  .عامل باشند در کارهای دولتی ما. باشند

. دانم چطور شد ضياءالدين اين را ديروز فرمودند که من فرار را نمی آقای آقا سيد 
اطالع آقايان عرض  برای   .چطور شد رفتندتوضيح نفرمودند که . داند مگر خدا می
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رسانم و آن اين است که وقتی که  کنم که بنده يک چيزی شنيدم و به عرض می می
ارميتاژ اسميت موافق بوده است با کودتا و ژنرال ديکسن، که  اينجا کودتا شده است 

ه کودتا و وقتی ک وزارت جنگ ما در آن زمان بوده است، مخالف بوده با  مستشار
شود از اين پيشامدکه به بغداد  شود ژنرال ديکسن بقدری عصبانی می کودتا می

کند در بغداد يا درجای  ِسر پرسی کاکس مالقات می کند و در بغداد با  مسافرت می
ها  شکايت ديگر، به وزارت خارجه انگلستان از اين پيشامدی که در ايران شده است 

يک گوشه زدند . ن فرمودند بواسطه کارهای منوبعد آقای آقا سيد ضياءالدي. کند می
بدهند که مستر نرمان سفير انگليس در آن زمان  کنم توضيح  که دوباره استدعا می

مستر  تبديل يافتند برای اين بوده که با ايشان موافق بودند يا مخالف بنده؟ که اين 
جا پخته شده بود نرمان چرا آمده بود و چرا احضار شد برای اين که اين کودتا در اين

يک خبری . اين معنی اطالع داشته باشد بدون اين که وزارت خارجه انگلستان از 
دهددر   ومسترنرمان وقتی که خبرمی.داشتند ولی جزئيات آن رااطالع نداشتند

خارجه انگلستان مورد تعجب شده است که اين چه اوضاعی است؛  وزارت 
مربوط بوده به شخص  و آن نقشه  درصورتی که نقشه ديگری در کار بوده است

به اين واسطه مستر نرمان . اين قضيه يک بندوبست محلی بوده است. الدوله نصرت
شود به وزارت خارجه انگلستان و خارج  شود وبعد احضارمی می مورد ايراد واقع 

کنم اگر صحيح باشد  نمی ايم و تصور  و البته اين چيزهايی است که ما شنيده. شود  می
سال پيش است،  ٢٢ما مستور بدارند چون اين يک قضايای تاريخی است، مال از 

نشده است و امروز تأثيری در سياست ما ندارد ولی در  در اين روز و زمانه 
  .احساسات ما تأثير دارد

پس تريبون آقای سيد ضياءالدين بقدری  عرض ديگر من اين است که ديروز اينجا در 
الممالک  مصدق و رجال پيش از کودتا و امثال مستوفیحمالت شديد به آقای دکتر 

من از جوانی در انقالب . که من از اين بابت خيلی متأثرم] کردند[ها  ها و ملک دوله و 
خورد و  دانند به بنده برنمی خودشان می آقای سيد ضياءالدين . ام گری بوده و هوچی

ص و بدترين اشخاص ترين اشخا توی اشراف هم پدرسوخته. شوم هيچ متأثر نمی
هايی که  يکی از آن دوله. شوند طورکه در طبقات ديگر پيدا می شوند همين می پيدا 

الدوله  ايشان بودند آقای وثوق فرمودند و ايشان در آن وقت يکی از دوستان سياسی 
تر هستند و آن دوله روح اکثر  تر و کثيف ها نجس است که امروز پيش ما از تمام دوله
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ن دوره را خراب و فاسد کرد بلکه روح آقای سيد ضياءالدين را هم که خيلی آ جوانان 
ها هم بسيار آدم بد  بين دوله. بود پرست بود تا وقتی که به آن دوله رفاقت نکرده  وطن

چرا . زنم ها را به دارمی هستند واگربنده روزی رئيس انقالب شوم يک عده از دوله
مايشاء   را نکردند؟ ايشان چند مرتبه گفتند من فعالضياءالدين اين کار  آقای آقا سيد 

های  چرا اين دوله. به دار بزنيد خواستيد بدهاشان را  مايشاء اقالً می ای آقای فعال. بودم
خنده . (بد ما را به دار نزديد؟ اگر چند تا را به دار زده بوديد اقالً ما هم پاک شده بوديم

   ) نمايندگان
شوم اگر يک روزی بخواهند و بتوانند افراد فاسد  وقت میعرض کنم بنده خيلی خوش

افراد فاسد را به دار بزنند و صدويکمی  را به دار بزنند و بنده معتقدم که صد نفر از 
دانم که تا  قدر واجب می آن. دانم به دار بزنند و بنده خودم را فاسد می. را که بنده باشم

های مملکت، اين  دار نزنند اين دستگاه اشخاص فاسد را يکی پس از ديگری به وقتی 
اين . ارزد ما به يک پول سياه نمی مجلس، اين دولت، اين شاهنشاه و تمام تشکيالت 

بايست در آن موقعی که  آقای آقا سيد ضياءالدين می. اشخاص فاسد را بايد از بين برد
  چرا نزدند؟. ها را به دار بزنند دوله کودتا کردند آن 

 مقصود: امينی.شاه مملکت رامستثنی کنيد،ايشان مصونيت دارند :مدنی ملک (
  .هر خائنی را بايد از بين برد: مرآت اسفندياری. تشکيالت دربار است شان  

  .زنگ رئيس
  ) .کنم انتظامات را حفظ کنيد آقايان تمنا می: رئيس
 مقصود بنده اينجا دولت است و نگفتم که از. مقصود بنده شخص شاه نيست: فرمند

  .مقصودی ندارم بنده . بين ببريد و بايد حتماً دار بزنيد
شاه در مملکت . آقا، شاه مقدس است. ما شاه را دوست داريم. اينطور نيست: صفوی(

   .ما شاه خودمان را دوست داريم. مسئول نيست مشروطه مقدس است و 
   .زنگ ممتد رئيس

   .)نامهکنم، اخطار نظام آقای صفوی من به شما اخطار می: رئيس
آن پنج رکن را که بنده عرض . بنده احترام شاه را دارم، احترام همه را دارم: فرمند

ها را عرض کردم که  اين. خصوصی گفتم گانه است که در مجلس  کردم ارکان پنج
   .بايد تشريک مساعی کنند و کار کنند و افراد فاسد را از بين ببرند

  ) .تان خارج از موضوع نشويد مذاکراتکنم آقای فرمند که در  تمنا می: رئيس(
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که   اينجا از فالحت وصناعت وهمه چيزصحبت شد، حرفی نزديد ولی از اين: فرمند
بايد محاکمه نموده وپس از محکوميت داربزنند  شود اشخاص فاسد وخائن را  گفته می

  .زنيد چرا بايد بگويند مردم را دار بزنيد حرف می. شود هياهو می
   .زنند ل از تحقيق که مردم را دار نمیقب: مدنی ملک(

  .بگذاريد حرف بزنند: مرآت اسفندياری
  .بفرمائيد آقا، بفرمائيد: روحی

نظامنامه را به طريق زير قرائت  ١١٠  ماده. بنده اخطار نظامنامه دارم  :مجد ضيايی
  :نمودند
و را ناطق بايد از موضوع مباحثه خارج نشود چنانچه خارج شود رئيس ا –١١٠ماده 

توضيحاتی بدهد که او از موضوع خارج  سازد و اگر ناطق مزبور بخواهد  متذکر می
نشده است يا آن که خارج از موضوع شدن داليل دارد در اين باب اجازه داده 

   .شد نخواهد 
دستور داده شد و خارج از موضوع صحبت : رئيس خطاب به آقای مجد ضيايی

   .نفرمايند
جهت که نبايد اشخاص را به  دهيد؟ بی در يک رديف قرار میچرا همه را : مدنی ملک

   .دار زد
  .دعوت به سکوت. زنگ ممتد رئيس

  ) .آقا، بفرمائيد، بفرمائيد : نمايندگان
بنده در اينجا که قسم خواهم خورد، بنده . نظرم انقالب بود مقصود بنده و نقطه: فرمند

بنده هم . البات هم محاکمه دارنددر انق. بزنند نگفتم که بدون محاکمه کسی را دار 
در تمام مؤسسات ما، در . نخواهم گفت که بدون محاکمه کسی را دار بزنند

. ادارات، در تمام طبقات، اشخاص فاسد هستند و ما بايد با اين فاسدها مبارزه کنيم تمام 
آقای آقا سيد ضياءالدين اين بود که ديروز  عرض کنم، آخرين عرض بنده نسبت به 

ی که ايشان گرم صحبت شدند بنده يک حالت روحيه از ايشان مشاهده کردم وقت
اند با يک حالت نخوت و غروری  وزرايی نرسيده هنوز ايشان به مقام رياست که 

اين مثل معروف است که آدم  که  کنند که بنده وحشت کردم برای اين صحبت می
را ترسانده است که يک آن دوره پهلوی بقدری ما . ترسد مارگزيده از ريسمان می

با اين : نقابت. خنده نمايندگان. (ترسيم يک قدری تند حرف بزند ما فوراً می کسی اگر 
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خواهم بکنم به آقا و آن اين  هم می و يک جسارتی ) خواهيد انقالب بکنيد؟ ترس می
است که ايشان خيلی به فکر خودشان معتقدند و بعضی اوقات هم به فکرهای خود 

کنم که اگر  بنده تصور می. ام بنده آن کتاب شعار ملی ايشان را خوانده . کنند استناد می
و فرمايشات ايشان را که  سه نفر از علما انتخاب شوند آن کتاب را مطالعه کنند 

ديروز جور به جور و متناقض صحبت کردند تحت مطالعه علمی قرار بدهند تصور 
کر آقای آقا سيد ضياءالدين موازنه ندارد و علما رأی بدهند که ف کنم که آن چند نفر می

ايشان مطالعات زيادی  ولی واضح است که . دارند افکار عجيب و غريبی ابراز می
ها حل و عقد نشده است در مغز آقای آقا  اما اين. دارند و حافظه بسيار خوبی دارند

بکنند با بنده هم کنم که اگر سه نفر از علما اين کار را  تصور می بنده . سيد ضياءالدين
البته اين يک قدری .) باشيد يکی از علما خودتان : يکی از نمايندگان. (شوند عقيده می

ادبی است نسبت به آقا، ولی عقيده بنده اين است ممکن است ايشان هم بنده را  بی
کنم که با  ولی اين عقيده بنده است اين است که از آقايان استدعا می ديوانه تصور بکنند 

کامالً وحشت دارم و  بنده از ايشان . دقت کاملی رأی به انتخاب ايشان بدهند يک
ترسم که روزی به مقامی برسند همان عمل را بکنند که سردارسپه کرد و ما بايد  می

. کند رود دفعه دوم احتياط می ای که دم سماور می که بچه اين خيلی محتاط باشيم برای 
دادن به آقای آقا سيد  ايد با احتياط باشيم نسبت به رأی ما اگر به آزادی عالقه داريم ب

   .ضياءالدين
   .آقای آقا سيد ضياءالدين: رئيس(

  :...)سيد ضياءالدين
   ] ادامه بحث[
  
و  ١٢٩٩کودتای های استعماری،  کانون«عبدهللا شهبازی  :سايت عبدهللا شهبازی : منبع  

اين مقاله به درخواست آقای ايمان ملکا نوشته شد و نخستين بار »صعود سلطنت پهلوی
  .، انتشار يافت١٠، صفحه ١٣٩٢اسفند  ۵در روزنامه ايران، 
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 فصل پنجم 

  
  رضا خان،ضد مشروطيت بود» حکم می کنم«حکومت سيد ضياء با اعالميه 

  
روشنفکران،  بطورواضح تمايل برخی ازسياسيون، )١(به روايت ملک الشعرابهار

، تقدم امنيت و ترقی برآزادی و استقالل می ...تحصيل کردگان، گروههای سياسی و
که درآغازحکومت سه  ١٣٢٠شهريور ٢٥تا روز ١٢٩٩ازکودتای سوم اسفند. باشد

رضاخان ) ٢(»حکم می کنم«ماهه استبدادی سيد ضياء الدين طباطبائی با اعالميه 
. دروديوارتهران که ضد قانون اساسی مشروطيت بود، برمردم ايران تحميل گرديدبر

هنوزهم تمايل وارثان وپيروان اين نظريه درتقدم بازی است که عليرغم تجارب 
تاريخ سياسی و اجتماعی ايران در رابطه با  استبداد داخلی و سلطه خارجی، هم با 

ت سلطه گران خارجی خواب قدرت و استبدادی داخلی مماشات می کنند و هم درخدم
جان کالم اينکه اين فرومايگان و تشنگان قدرت، به فضيلتهای . مسند را می بينند

انسانی اعتقادی ندارند، آزادی و استقالل و حقوق  ملی را در جهت دستيابی به 
قدرت پايمال می کنند تا توجيهی برای حقارت و سرسپردگی خويش در جهت منافع 

  )  ٣.(لط داشته باشند قدرتهای مس
ارسالن خلعتبری، وکيل ورثه سرداراسعد، در ديوانعالی جنايی کشور، پس از 

» حکم می کنم«از روزی که : در محاکمه پزشک احمدی گفت ١٣٢٠شهريور 
جاری شد، همانطوری که عده ای ازآن ) رضا خان(آن شخص " دهان وقلم"از

ه استقبال آن حرف وآن مرد رفتند حرف وآن مرد نفرت پيدا کردند، عده ای هم ب
اين دسته خودشان می . وگفتنداين حرف آخرين دوا، و اين مرد نجات دهنده است

دانستندکه دردل سودای ترقی مملکت ندارند، بلکه قصد ترقی خود را مقدم برترقی 
دسته ای در زيرآن . لذا ازآنروز مملکت به دو دسته شد. مملکت درسرمی پرورانند

جنايات . و دسته ای در خارج ماندند، يا مخالفت کردند يا زير علم نرفتندعلم رفتند
واعمال زشتی که در اين مملکت در اين بيست سال واقع شده، از طرف آنهايی است 

اين دسته عبارت بودند از امرا و رجال سياسيون و وکالی . که زير علم آن رفته اند
. و قسمتی از صاحبان جرايد مجلس و منورالفکرهای آن روز و رؤسای احزاب
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آنها رفته است، می گويند ما اشتباه کرديم و راه غلط را انتخاب » آقای« امروز که 
اينها دروغ می . کرديم زيرا اميدوار بوديم مملکت به دست آن مرد نجات پيدا کند

يک دسته وزارت می خواستند، يک دسته رياست، يک . گويند و اشتباه نکرده اند
ت، يک دسته وکالت مجلس، يک دسته پول و ملک و مال وهمۀ اينها دسته سفار

عالماً و عامداً و قاصداً به آن شخص کمک کردند و نفع و مقام وموقعيت خود را 
زيرا اينها می دانستند کسی که کاريرحکومت ملی خود را . برهمه چيز ترجيح دادند

س و تبعيد بدون جهت وشالق زدن مديران و روزنامه ها، و حب» حکم می کنم«با 
آزاديخواهان، و ترور کردن نويسندگان آزاد، و توسل به ترور و طپانچه برای کشتن 
عقايد شروع کند، هرگز نخواهد توانست طبق قانون اساسی و مطابق قانون بر 

پس آنهايی که از او حمايت کردند، اصل عدم رعايت قانون را . جامعه حکومت کند
دند وقتی قانون رعايت نشود، خود آنها زودتر از همه موفق زيرا دي. استقبال کردند

مراحل ترقی را در مدت کمی، و به ارادۀ يک . به رسيدن به مقاصد خود می شوند
يک . آنها قانون و جامعه را به رأی  شخصی خود تسليم نمودند. نفر خواهند پيمود

، ودستۀ ديگر دسته از اينها پول گرفتند، يک دسته مقام وزارت و کرسی وکالت
اين بود که قانون . ديدند، جمع آوری مال و پول در زيرسايۀ  قائد توانا ممکن است

  ) ٤(» .و مملکت را به او فروختند، يا تقديم و تسليم او گرديدند
جمادی  ١١مطابق  ١٢٩٩صبح يکشنبه سوم اسفند ماه : ملک الشعرا بهارمی نويسد

وصول فصل بهاررا ازيکماه قبل آگهی هوای آفتابی و روشن تهران  ١٣٣٩االخر 
بعضی مردم بيشتراز سروصدای شب گذشته ترسيده بودند و بعضی کمتر، و . ميداد

جمعی نيز هيچ نترسيده ولی عواقب وخيمی را در نتيجۀ اين پيشآمد انتظار می بردند 
  .وجماعتی نيزبودند که می دانستند چه خبراست و به زندگی بهتری اميدوار بودند

بزرگ مردم شهر ازآنهائی بودند که هراسان ودلواپس از خانه ها بيرون  قسمت
  .شتافته و ازيکديگرخبر می پرسيدند

تنها روزنامه ايکه خبر ورود عده ای ازقزاق ها را به رياست رضا خان ميرپنج 
بودواين خبرچيزعمده ای در برنداشت ) ايران يوميه (منتشرکرده بود، روزنامه من

  ...می نمود که خبريستکه فقط معلوم 
ازآغازصبح بفرمان بازيگران کودتا مطابق نقشۀ منظم بگيربگير شروع شد، 

باتفاق يک دهه قزاق بحال نظام براه افتاده بودند، )  کارگاهی(مأمورين امنيت 
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مأمورپيشاپيش ودهۀ قزاق درقفای او، لباس قزاق آن پارچۀ پشمی بخور پررنگ و 
  .ه هاشان مطمئن بودسازوبرگ آنها نونوارو قياف

هردهه ازاين دستجات مأمورخانۀ يکنفراز رجال کشور بود، که وارد خانۀ او شده او 
را دستگيرو اثاث البيت اورا اگرازاعيان بزرگ بود وارسی ومهرو موم کرده خود او 
را به اسيری می بردند، واحدی  نمی دانست او را کجا خواهند برد و چه بر سرش 

  !خواهند آورد
کس که سرش بکالهش می ارزيد آنروزگرفتارشد،  مگر کسی که اميد همفکری هر

باو می رفت و يا ازدستگيرکردن اوخائف بودند و نميشد او را بعقيدۀ حضرات 
درعداد خائنان قرارداد واين قليل اشخاص انگشت شماربوده اند ازقبيل صمصام 

ومؤتمن الملک وامثال  السلطنه وخوانين بختياری ومستوفی الممالک و مشيرالدوله
وبالجمله دريک هفته قريب هشتاد نفرناجوروازهردسته وهرطبقه وصنف .. آنها

بمحبس افتادند وغالب آنها را درعمارات قزاقخانه مشرف به ميدان قديم حبس کرده و 
  .ازتنگی مکان هردسته را دراطاقی جای داده بودند

ه تصرف درآمد وبازارها بازنشد تلگرافخانه وتلفونخانه، شبانه مانند شهربانی ب 
  .ومردم حيرت زده و مبهوت باهم صحبت می کردند

غروب دوشنبه ملتفت شدند که تلفونخانۀ خط قم و ساوه عراق آزاد است  
واخبارمرکزبدان نواحی داده است و باشکال مبهم و گوناگون درآن واليات شهرت 

  .يافته
شده اند وتهران را گرفته وغارت کرده منجمله به قم خبرداده شدکه قزاقها بالشويک  

اند، مردم قم ازين خبروحشت اثراجناس مغازه ها ودکاکين را به خانه ها برده وپنهان 
  .کرده وخود درصحن حضرت معصومه  اجتماع نموده بودند

. تاروزسه شنبه بعضی دوايردولتی بازبودومابقی به حال تعطيل باقی مانده بود 
. م تعطيل کردند وبسايردوايرنيزحکم تعطيل داده شدعصرسه شنبه پستخانه راه

ودرهمين روزشهرت يافت که سيد ضياءالدين رئيس الوزرا شده است، و مشاراليه 
« لباس خود را تبديل کرده با کاله و سرداری بدربار فرح آباد رفته دستخط اشاره به 

روز دستخط غروب اين. غفلت کاری والقيدی زمامداران دوره های گذشته کرده بود
ودرهمان شاه راجع برياست وزرائی سيد ضياءالدين به واليات ايران مخابره گرديد 

يکی : منتشرشد» رضا ميرپنج رئيس ديويزيون قزاق« روزدو ورقه به امضای
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بود » حکم می کنم « دارای دوصفحه مشتمل برتملق از شاه وديگری که عنوانش
قريب باين مضمون  ع آوری شد،وپس ازانتشارچون بدعنوانی داشت بفوريت جم

حکم می کنم ادارات تعطيل شود حتی ادارۀ پست وتلگراف مگرادارۀ ارزاق، : بودکه
وازساعت هشت بعد ازظهراحدی نبايد ازخانه بيرون بيايد وازسه نفرزيادترنبايستی 

تيرخالی کند به ) پاسبان(اجتماع کنند وهرکس مخل آسايش باشد يا به نظامی وآژان
جازاتها گرفتارخواهد شد،  اجتماعات سياسی بکلی ممنوع است، تآتروسينما بدترين م

  . ،عرق فروشيها و قمارخانه ها هم ممنوع  است
چهارشنبه صورت دستخط شاه راجع به رياست وزرائی سيد ضياءالدين طبع 

  .ودرشهرمنتشرگرديد
افسران کودتا هشتاد هزارتومان ازخزانۀ دولتی وبانک شاهنشاهی دريافت شده بين 

وقزاقان برسم انعام قسمت شد، و به پاسبانان شهربانی نيزنفری دوتومان ازين پول 
  .انعام داده شد

حوت، مصادف با شب جشن اعطای  ٦جمادی االخری مطابق ١٤شب چهار شنبه  
مشروطيت بود، وهنوزقانون ماههای شمسی وجود نداشت وجشن مشروطه را 

  .ردندبحساب ماههای قمری برپا می ک
ودرصدد انعقاد جشن برنيامد و اسباب  حرف و پاره ای  . دولت ازين معنی غفلت کرد

توهمات گرديد، ولی شب بعد جشن گرفته شد، وبه احترام آنشب حکومت نظامی که 
با کلنل کاظم خان بود يکساعت ديرترمتعرض مردم شد وازسه و نيم بعدازغروب 

  . مزاحم مردم شدند
حوت، ازدفتررئيس الوزرا بمن تلفون شد و مرا بعمارت ٧بق مطا ١٥روزپنجشنبه  

رئيس الوزرا با کاله پوست ترکی مانند، وسرداری . احضارکردند» گاالری « 
  .درآخرين اطاق جنوبی مرا  پذيرفت، هنوز دولتی انتخاب نکرده بود

اگرمن « : گفته شد، رئيس دولت اظهارداشت»  !دست خوش « درمالقات با ايشان 
کودتا کرده همۀ ما را بدار می » مدرس« ا  نکرده بودم، مطمئن  باشيد که کودت

  »!آويخت
سپس بيانيۀ طوالنی خود را که روزشنبه منتشرساخت، برای من ازاول تا آخرخواند 

« و درين بيانيه فقط يک نوبت اشاره به قانون ورژيم کشور شده بود و آن در مورد 
» قانونی« ولی در نسخۀ چاپی بجای لفظ » ۀ قانونی بلدي«  بود که نوشته بود »  بلديه
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  !نوشت» معاصر« لفظ 
پس ازقرائت بيانيه اشاره  به جشن مشروطيت کرد و گفت مخصوصاً اول کاری که 
کردم ارباب کيخسرو را خواستم وقرارانعقاد جشن مشروطيت دادم، بعد ازآن 

قات کردند و همه ازفردای ورود ما به تهران همۀ مأمورين خارجه مرا مال:گفت
  .حاضرند که هرچه پول بخواهم بمن بدهند و همه قسم  وعدۀ مساعدت بمن دادند

سه روز بکودتا مانده روزی  مستر اسمارت انگليسی مستشار سفارت، نزد  من (
: آمد و پس از اين که  شرحی دروخامت اوضاع صحبت کرد، از من پرسيد که

  دارد؟بعقيده تو چه حکومتی در ايران ضرورت 
حکومت مقتدرو توانائيکه از عمر و وزيد انديشه نکند واصالحات را از : گفته شد

ريشه شروع کند، و ازمداخالت شما و روسها علی السويه جلوگيری نمايد و 
بزرگترازهرکاری به فکر امنيت و تجارت و امور اقتصادی باشد و قرار شد بار 

  .ديگر دراين باب صحبت کنيم
ای سيد ضياءالدين نيزنظيرهمين صحبتها بميان آمد، و من بايشان عصرآنروز با آق 

اطمينان دادم که اگر شما نقشۀ منظم و پخته ای  داشته باشيد من با شما صد درصد 
  !)دو روز ديگر کودتا شد. موافقم

سپس گفت خيال دارم همۀ روزنامه ها حتی روزنامۀ  رعد را توقيف کنم و تنها 
نگاه دارم وماهی هزار تومان بعنوان کمک خرج به اين  روزنامۀ ايران را داير

روزنامه خواهم داد، و تو  بايد با من  همدست و همکار شوی و بر طبق قولی که 
  .باهم داده ايم با هم همکاری کنيم

بنا بود قبالً در نقشۀ کارها با من صحبت کنيد و مرا از :  من ازايشان گله کردم و گفتم
شما  بدون سابقه کاری کرده ايد و . قی خود مستحضرفرمائيداصل نقشه و مراد حقي

من کورکورانه نمی توانم با شما همکاری کنم، بعالوه می دانيد چند سال  است علی 
  التوالی کار ميکنم و بسيار خسته و فرسوده شده ام  واحتياج به 

ون شور استراحت دارم،  اجازه بدهيد حاال که شما مسئوليت اصالحات را شخصاً وبد
دوستانتان بعهده  گرفته ايد من هم استفاده کرده قدری استراحت کنم و به امور 
شخصی وجمع آوری آثار ادبی خود وکارهای علمی بپردازم و اميدوارم در پيشرفت 

  .....کارهايتان احتياج مبرمی بمساعدت من وامثال  من نداشته  باشيد
ا طرح کردم و يک احساس قلبی من ازروی واقع و کمال خلوص نيت  اين صحبت ر
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و نکتۀ روحی نيز بالبداهه مؤيد اين گفتاربود و پيشنهاد ايشان ازاينراه ازطرف من رد 
بود » ايران« شد، وخود من ميرزا علی اکبرخان خراسانی را که سردبيرروزنامۀ 

بمديريت آن روزنامه بآقای رئيس الوزرا معرفی کردم و رئيس الوزرا نيز بيدرنگ و 
  ...ن اينکه چانه بزند نظرمرا پذيرفتبدو

از فردا جمعيت زيادی هرروز در خانۀ من گرد می آمدند، و از آنجا برخی  بيرون  
آمده دردفترخانۀ  رياست وزرا رفته و وقت مالقات از رئيس الوزرا خواسته 

  !داستانهائی ازخانۀ من وصحبتهای آنجا نقل  می نمودند
و » به من اظهار داشت» سلطان دمحم خان نائينی «شان اين قضايا را رئيس کابينۀ اي 

خوبست کسی را نپذيريد، گفته شد ممکن نيست، مگر دولت قزاق بگذارد و : گفت
مانع ورود مردم شود، و حقيقت اين بود وسوء قصدی نسبت بدولت سيد ضياءالدين 

ودم، اما درانديشه من خطورنکرده بود وباصالحاتی که وعده داده شده بود اميدوار ب
فساد اخالق همگنان برکسی پوشيده نيست، و بهمين علت مراهم توقيف کردند وپس 
ازده روز توقيف درشهربانی به دزاشيب  فرستادند، و تا رفتن سيد درآنجا  بودم و از 
انزوائی که ديری بود طالب آن بودم استفاده کردم و تصديق دارم که سيد نسبت بمن  

  ...ی نداشت ولی پيش آمد چنين پيش آوردبد نمی خواست و منظوربد
حاق مطلب اين بود من با رژيمی که اودرنظرداشت نمی توانستم همکاری کنم، از 
بين بردن همۀ رجال تربيت شدۀ ايران از خوب و بد، يعنی همان کاری که بعدها با 
صبر و حوصله طبق  نقشه محافظه کارانه تری صورت گرفت وآنروز با شيوۀ 

ی رفت صورت گيرد اگرهم عملی و مفيد  موافق سليقۀ اجتماعی من نبود، انقالبی م
و نيزنکتۀ قلبی واحساس روحی که شرحش دشواراست، مرا از پيشنهادهای دوستانۀ 

  .ايشان منصرف داشت
  
جمادی االخر مطابق دهم حوت، رئيس الوزرا هيئت دولت را  ١٩روزدوشنبه  

  :بطريق ذيل بحضور شاه معرفی کرد
  .رئيس الوزرا ووزير داخلی: يا ءالدينسيد ض

  )٥(وزير جنگ ): کيهان( ماژور مسعود خان 
  .معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه): هدايت( نيرالملک 
  )  ٦(وزيرخارجه؟ ): جم(مديرالملک
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  .وزير ماليه: ميرزا عيسی خان 
  .صحت و خيرات عمومی): نفيسی ( دکترمؤدب الدوله 

  .و تلگراف  پست): خواجوی ( مشيرمعظم 
  .تجارت و فوايد عامه: موقرالدوله

  .کفيل وزارت داخله): دادگر( عدل الملک 
  .کفيل وزارت عدليه: منصورالسلطنه عدل

سيد ضياءالدين عضوحزب وجمعيت  نبود که افراد عالقه مند داشته باشد وخود اوبعد 
ايد بمن گفت و چرا قبال از نقشۀ خود مسبوقم نکرده : از گله ايکه ازو کردم و گفتم

. که تا آن ساعتی که بطرف قزوين حرکت کردم ازين نقشه خبرنداشتم. قسم خورد
مستر اسمارت مستشار سفارت انگليس روزی  با من درخصوص خرابی اوضاع 
تهران وچگونگی حکومتی که بايد درايران بروی کارآيد صحبت کرده بود ومعلوم 

ن قبيل مذاکرات کرده، اما نقشه را با می شود سايرافراد سفارت نيز با سيد از اي
واالبايستی تدارکات بيشترديده باشد و در باب وزرا و ) ٧(اودرميان نگذاشته بودند،

جرايد و دسته  بنديهای ديگرکه بی اندازه درپيرامون دولتی انقالبی ضرورت دارد 
ز قبال فکرها  کرده و به اصطالح  دارو دسته را طوری جور کند که يکروزقبل ا

تشکيل دولت آنطور با حال ترديد يا  بيخبری با من مذاکره نکرده  باشد وازآن قبيل 
وزرائی تهيه کند که بتوانند از توطئه ای بدان سادگی برضد رئيس خود مانع شوند، و 
درباره محبوسان آن اندازه ترديد ننمايد که گاهی ازآنها پول بخواهد، گاهی تهديد بقتل 

د رضا خان رئيس ديويزيون، خانمان پسر بانوی عظمی وغير ه کند وگاهی اجازه  ده
  !را آنطورغارت کند

سيد ضياء الدين دوستانی برای خود انتخاب کرده بود که هيچکدام  ازحيث شهامت 
  درعرض او نبودند و درکارهای اجتماعی زيردستی وتجربه و شهامت 

« آنهم » کار « سيد در چنگالالزمه را که خود او دارا بود نداشتند، بنابراين همينکه 
دچارشد ودربين کاغذها مستغرق گرديد، کسی را نداشت که اوالً » عمل قرطاس

ازحيث صالحيت ملی وثانياً ازلحاظ تجربه وشهامت بقدرخود مشاراليه قدرت داشته 
  !اليق اداره کردن افکارعمومی باشد وبدين سبب بعد ازسه ماه ازميان رفت

مردی انقالبی وبا شهامت بود، اما باصول ثابت انقالب واقسام سيد ضياءالدين طبعاً  
منطق  تشکيالت از سوسياليزم وکمونيزم، يا فاشيزم طبق رويۀ علمی و از روی
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بود،  وچنانکه بديدم درحزب ودسته بنديها هم کارنکرده . وکتاب احاطه نداشت
ی متوجه بود بيشتربامورنظر)  طبق قاعدۀ هرمنصف و نويسنده ای(دراموراجتماعی 

نه امورعملی و باصول ورفيق بازی بيش از اصول فرقه بازی وکميته چيگری 
  !اعتقاد داشت

لذا پس ازآنکه با عده ای قزاق پايتخت را تصرف کرد زيادترخياالت ديرينه  
دردماغش خلجان می کرد، وازقزوين تا تهران نيزصاحبمنصبان قزاق را که تا 

بودند، بسخنان هيجان آميزآماده کارکرد وآنها را آنروزسخنان جدی ومهيج نشنيده 
برای انتقام جوئی ازرجال تهران خواه اعيان وخواه تهيدست وفقير حاضرساخت، و 

  وورزشهای فکری » خياالت« بعد حکم کرد همه را بگيرندوگرفتند، تااينجادردنبال
  !آنوقت ماند معطل که چه بکند؟. ديرينۀ خود عمل کرد
شت، کمونيستها راخاموش سازد ونه حزبی داشت که هم چه اصل معينی ندا

مسلکان را کار بدهد و باقی را بيکارسازد، نه ايل وعشيره ای داشت که اقوام خود 
ً بستۀ اوباشند برمردم ديگرمسلط کند،ونه هم قبال طبق اظهار خود  راکه طبعا

مشاراليه تدارک ديده شده بودکه الاقل صد نفردوست مناسب اوضاع  با 
  !ودهمدست سازد که بعدازسه ماه سردارسپه نتواند زيرپايش را جاروب نمايدخ
اوال اشخاصی را بدون تناسب توقيف کرد، مدرس وشيخ حسين يزدی، حاج  

مجدالدوله، فرمانفرما،  تيمورتاش، رهنما، دشتی، فرخی، فدائی ومن وسيد هاشم 
س نمرۀ دوکه شبانه به وکيل وجماعتی کثيراً ازاين قبيل همه حبس شدند، من درمحب

آنجا وارد شدم هنگامۀ عجيب وغوغای تماشائی ديدم، از پيرهشتاد ساله تا پسربچۀ 
چهارده ساله که اورا با زيرشلواری ازخانه کشيده وآورده بودند درآنجا يافتم ومشغول 
سخنرانی برای آنها شدم، چه بقدری جمعيت درآنجا زياد بود که بصحن مسجدی شبيه 

محبسی وپليس کافی نبود که مراقبت ومواظبت کندوفقط نجابت ايرانی مانع تربود تا 
بود که پاسبانان وآقای پاشاخان را که آمد ورفت داشتند گرفته همه را خفه کنند 

  !...وبيرون بيايند
بالجمله رئيس دولت نظرياتی داشت، ولی جرئت نمی کرد آن نظريات را بصورت 

د قوی بخود نداشت والاقل باصلی ومسلکی ثابت عمل درآورد، می گويند چون اعتما
ايمان نيآورده بود کاری نتوانست بکند وجرئت نکرد مردمی را که درواقع ونفس 

  !االمردرچشم خلق معلوم نبود ازوبدترباشند بقتل برساند وازبين ببرد
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وسانسوروتلگرافخانه وفرمان موقوف  دوام کرد اين اواخر جوازخروج ازشهرکه تا
شدن عرق فروشی وفرمان تعطيل جمعه هاواذان گفتن و هزاران فرامين ديگر کاری 

  .اما ريشۀ کار دولت را نتوانست ثابت واستوار سازد. صورت داد
سيد ضياءالدين برای ضديت با کمونيزم بوجود آمده بود و طبق مد و مرسوم   

ت بود، لکن دوستانی که برای اينکار ذخيره کرده باشد عمومی دنيا سيد يکنفر فاشيس
ً خود  نداشت يا از انتخاب آنان غفلت کرد، بنابراين درکارخويش فرو ماند، و اتفاقا
مشاراليه درمصاحبه ای که پس ازبيرون شدنش ازايران در فرنگستان با يک نفرکرد 

گفته است  و درمطبوعات همان وقت منتشرگرديد باين  معنی اعتراف کرده و
  :احمدشهر يور در اينمورد چنين می نويسد. رفيق وهمکارنداشته:که
بعد ازده روز تلگراف خانه و پستخانه بکار افتاد با سانسور و گماشته قزاق « 

ده روزرئيس دولت درقصرابيض  درين».ومأمورين خاص که مخابرات مضرنشود
. و دستورالعمل ميداد مخابره با مأمورين خارج بود مشغول نظم مهام واليات و

کاشان وسمنان و دامغان و شاهرود و قزوين و زنجان وعراق را  حکومتهای قم و
منفصل کرد، حکومت نظامی تحت امرادارات ژاندارمری برقرارکرد وهمۀ عدليه 

  » .های ايران را منفصل کرد و مردم مانند عهد قديم بحکام مراجعه می کردند
  .ند و نفرت عمومی برضد سيد آغازشدبتدريج مردم شروع بزمزمه کرد

مردم آهسته آهسته از بهت زدگی وحيرانی خارج شدند و بعلت  مزاحمت حکومت 
درکمال سختی بسر می بردند، ) هشت و نيم (نظامی ازساعت دو و نيم از شب

ً کسبه السيما قهوه چی و خياط  وارسی دوز و اشخاصيکه درين شب  مخصوصا
ود تا ساعت چهارو پنج از شب در کارخانه و دکاکين عيدی با صنايع ودست رنج خ

شبی نيست که درپست سيصد نفردر . خود برای فروش بايد جنس تهيه نمايند
کميسارياها ازکسبه و بازاری بسر نبرند درحاليکه ثلث آنها بيکدست ديزی آبگوشت 

اطاق اينها تا صبح درسرما در. و زير بغل نان برای زن و بچۀ خود تهيه نموده اند
های کميسارياها بيخوابی می کشند وصبح ازبيست و پنج قران تا سه تومان برحسب  
ظاهرحال از اشخاص جريمه دريافت می شودوسيد روزنامه چی روی تخت خواب 

  ».در اطاق ابيض عمارت سلطنتی براحتی غنوده بود
شب و  ولی ما اطالع داريم که آقای سيد ضياءالدين هم شبها براحتی نغنوده بود و

روزدرآشيانه خود بين اوراق تلگراف دوسيه ومراسالت لول ميزد وکارميکرد و 
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بقدری گرفتار بود که ازدسايس اطرافيان بی خبرماند و بزودی او را از رصد خانه و 
  ...آشيانه اش صدا زده گفتند برويد بيرون

  
  

  شمه ای ازکارهای سيد ضياءالدين 
تومانياس مأمورشد بانک استقراضی را بموجب معاهدۀ الکساندرخان مديرتجارتخانه 

  .دولتين ايران و روس تحويل بگيرد
تصويب نامه  ١٩٢١مارس  ١١ – ١٣٣٩غره رجب ١٢٩٩حوت  ٢١در همين ماه 

  .ای ازهيئت دولت گذشت که اصالحاتی دراصول محاکمات شده بود
درين سالم اول فروردين، شاه درشهربه سالم عام نشست،  –رجب  ١١روزدوشنبه 

غيرازافراد نظامی  وپليس ودولت کسی از رجال واعيان وجود نداشت ومستوفی 
الممالک ومشيرالدوله وسپهداروموتمن الملک وغيره که آزاد بودند هيچکدام به سالم 

  .حاضرنشدند 
سردارمعظم خراسانی با وزيرمختار انگليس مسترنرمان در باب کودتا و سيد  

  .به سيد خبربردند و او را توقيف کرد صحبتی کرده بود و ظاهراً 
ازفرمانفرما هشت کرور تومان پول نقد خواستند وچون « : احمد شهريور می گويد

نداد تضييقاتی در حق او کردند و در غذا و فرش و اسباب خواب سخت گرفتند و 
بازهم نم پس نداد، بنا براين در صدد بر آمدند که دوسيۀ خيانت برايش مرتب کرده  

  »!..اکمه اش کنند، ولی قبل از اينها سيد رفتنی شدمح
از طرف دولت ايران و  ١٩١٩ – ١٣٣٨درآغازسال جديد بعد ازآنکه  قرار داد  

انگليس هردو لغو شد قرارشد مستشاراز دول متفرقه برای وزارتخانه ها بياورند و 
جعت بدهد انگلستان پليس جنوب را بدولت ايران واگذارکند وقوای قزوين را هم مرا

فروردين  ٩رجب  مطابق  ١٩وقوای خراسان نيزديری بود بازگشته بود وروز
شمسی ماژورمسعود خان وزيرجنگ بسوی قزوين حرکت کرد برای اينکه   ١٣٠٠

قزاقانی که درتحت سرپرستی انگليسها بودند تحويل بگيرند وبعضی مهمات هم 
ويل داده شود وگفته شد قراربود ازطرف  نيروی جنگی انگلستان  به وزيرجنک تح

ديماه اوايل آوريل نيروی  انگليس ايران را تخليه خواهند کرد وبعد قرار  ٢٢که روز
هزار قبضه تفنگ وقدری توپ در  ٢٥شد تا نيمۀ ماه آوريل حرکت کنند وقرارشد 
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  .بين النهرين بدولت بفروشند ولی اين معامله صورت نگرفت
ارس مورد سوءظن دولت قرارگرفته تلگرافاتی دراين ماه آقای مصدق السلطنه والی ف

ميان او و رئيس  دولت مخابره شده بود واحتمال می داد که نسبت به او سوء قصدی 
شود استعفا داد واز فارس عزيمت کرده وارد خاک بختياری شد و در آنجا پناه گرفت 

  .و دست دولت باو نرسيد
مخابره کرده بود که ازمفاد بيانيۀ اما قوام السلطنه والی خراسان تلگرافی به سيد 

و . رئيس الوزرا معلوم  نمی شود که دولت ايران دارای چه اصول و رژيمی است
راست  هم گفته بود، بعالوه چند روز  قبل ازاينکه اورا توقيف کنند جمعی از 
معاريف شهررا جمع کرده گفته بود که محتمل است بلشويکها مانند گيالن بارديگربه 

روی آورند وخدا وردی درخاک روسيه آرام ننشسته  است و قوای موجودۀ خراسان 
خراسان کافی نيست و الزم است قوائی ملی تهيه شود و درآن مجلس صورتی تهيه 
شد که پولی برای تهيۀ ذخيره وتفنگ ولباس سربازجمع آوری گردد وبدولت پيشنهاد 

الی حاضرند کرد که  قوای موجود کافی نيست و اگردولت اجازه دهداه
  .سرباز به خرج خود آماده نمايند ١٠٠٠درحدود

نوروزوالی وجمعی ازرجال بقريۀ ملک آباد سه کيلومتری شهرمهمان  ١٣روز
بودند، عصرکه در کالسگه ای به شهربرمی گشتند حسب االمررئيس الوزرا مرحوم 

پيمان  که قبال با قوام السلطنه عهد و( کلنل دمحم تقی خان رئيس ژاندارم خراسان
مصمم ) يگانگی بسته بودند و قوام السلطنه کمال اعتماد را بمشاراليه داشت

بدستگيری والی شد و اسمعيل بهادرصاحبمنصب ژاندارم را مأمورکرد که والی را 
  .دستگير کند

  همين که کالسگۀ والی ازدروازه ارک داخل ومحاذات سربازخانه يعنی کاروانسرائی
نزل داشتند رسيد، جمعی ژاندارم را امر داد جلو کالسکه را که ژاندارم ها در آنجا م

گرفتند وخود جلورفته مطلب را بوالی حالی کرد و او را پياده کرده  بداخل کاروانسرا 
برده در اطاقی توقيف  نمود، و بالفاصله خانۀ او را محاصره کرد و اسبها وفرشها ی 

که همراه او بود وازدنبال اووسايراسبابهايش را ضبط کردند، وهرکس ازاعيان 
اووارد شهرشدند گرفتار گشتند و درظرف يک هفته جماعتی ازرجال شهر را 
دستگير کردند و روزنامۀ تازه بهار که تحت مديريت آقای ملک زاده برادر مؤلف 
داير بود نيز توقيف وخود او حبس شد، و گروهی از تجار و آزاديخواهان و 
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بعينه همان نقشه ای که رئيس دولت درمرکزپيش  دموکراتها را هم حبس کردند و
گرفته بود او نيزدرخراسان اجرا کرد و الحق که اين رويه خالف سياست و خالف 

چه کلنل دمحم تقی خان غيراز سيد ضياءالدين  بود و سوابق و لواحق ساده و .منطق بود
را برای وجهۀ روشن دمحم تقی خان و ايمانی که او داشت ضرورت اجرای اين نقشه 

او و سياست شخصی اومدلل نمی داشت، والزم بود که دمحم تقيخان ازساعت اول بعد 
از توقيف  والی برنجانيدن ساير طبقات مشهد طبق نقشۀ تهران دست نزند، اين 
حرکت او موجب شد که سياست او بعدها در مشهد با افکارعمومی ماليم نيفتاد و 

مايد و در قيامی که به خالف حکومت و نتوانست افکارخراسان را متوجه خود ن
  .مجلس چهارم کرد تنها ماند و موفق به اداره کردن خراسان نگرديد

باری والی حبس شد و بزودی او را تحت الحفظ به تهران فرستادند و درتهران به  
امر شاه و دولت حبس  شد، و بعد از رفتن سيد ضياءالدين حکم رياست وزرائی او را 

  !دادنددر مجلس باو 
خوب ) خواستن مستشار از دول اروپا وآمريکا (روابط خارجی سيد بعد ازتصميم 

شده بود  و در مجلس  شاه شب شنبه سلخ شعبان در وزارت خارجه که از سفرای 
»  دوغ«بعمل آمد و بجای مشروب ) سفارتخانه های ساکن در تهران (دول متحابه 

را بعمل آمد مخصوصاً مسيو کالدول سرسفره آورده بودند نطقهای خوبی ازطرف سف
  .سفيرآمريکا که شيخ السفرا بود نطق مهم و عارفانه ای کرد و وعده های خوب داد

روز شنبه سلخ رجب رضاخان درقصرقاجارمانوری داد و شاه و سفرا و درباريان 
  .حضورداشتند و  شاه از رضا خان که سردارسپه لقب گرفته بود اظهار رضايت کرد

برميرزا صارم الدوله والی غرب دستگيرشد و در حين دستگيری زد و حمل اک ٢٣
خوردی از روی  اشتباه بين سواران کلهرکه در دستگيری والی با ژاندارم متحد بودند 
درعمارت حکومتی رويداد و معلوم نشد علت فرمان شليک کردن ژاندارم به کلهرها 

ان و افراد کلهردر شليک مبنی بر چه بوده است، و خالصه چند نفر از خانزادگ
ژاندارم به قتل رسيدند و شهرت کرد که کلهرها به حمايت صارم الدوله با ژاندارم 
طرف شده اند ولی حقيقت غير ازين است وآنها با رئيس خود به حمايت ژاندارم و 
برای دستگيری والی  بعمارت حکومتی آمده بودند و والی را رئيس 

از پشت گرفته وکشيده بود معذالک ژاندارم در صحن کلهردستگيرکرده و يخۀ او را 
عمارت بطرف سواران کلهر که درداالنی گرد آمده بودند شليک کرد و آنها خواستند 
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از درب ديگر بيرون بروند ازآنطرف هم يکدسته ژاندارم حمله کرده وکلهرها هشت 
  !نفرکشته پانزده نفر مجروح شدند

  .گرديدصارم الدوله هم توقيف وبمرکزاعزام 
و جای . شعبان اعالميۀ دولت دايربرتخليه قزوين ازقوای انگليس منتشرگرديد ٨روز 

  .آنها را ژاندارم و قزاق گرفته و منجيل را سنگر بستند
تن اتباعش که امان داده  و  ٢٨سردارمعزز حاکم بجنورد خدا وردی کرد را با 

حه کرد و به قوچان به پست ازکلنل دمحم تقی خان برای آنها امان گرفته بود خلع اسل
  .ژاندارم تحويل داد

شعبان درسالم عيد ميالد صاحب الزمان رضا خان سردار سپه  بسمت  ١٥روز
  .وزارت جنگ معرفی شد

خبرانفصال رئيس دولت معلوم و فرصت برای اشخاص ناراضی که ١٦سه شنبه  
شنيدم و  مترصد قيام بودند رسيد، من هم که در دزاشيب متوقف بودم اين خبررا

  .خبررفتن سيد ورياست وزرائی قوام السطنه محقق گرديد
جمعی کثيری ازحبس شدگان درمسجد شاه وصحن بهارستان متينگ ها ١٦صبح 

  .برضد سيد دادند، وعاظ و پيشنمازها نطق کردند
و حسين زاده  سردستۀ ناطقين  ) حضرتی ( سيد يعقوب شيرازی و شکوه السادات 

به سيد بد می گفتند و برضد ارامنه که سيد به هوادارايشان بودند، مردم در شهر  
معرفی شده بود گفتگوها ميشد، جمعی هم بسوی خانۀ سيد رفتند و نسبت بدو سوء 
قصد  داشتند قوای دولتی آنها را متفرق کرد، فردای آنروز هم بازجماعتی از جمله 

البی نيمه طبيعی و نيمه آقای تدين در صحن بهارستان گرد آمدند و نطق ها کردند، انق
عمومی برضد سيد بوجود آمد که  تحريکات شاه ووزير جنگ ومحبوسين و قسمتی 

  !از مردم موجد آن بود، عوام فريبهای دولت فايده نبخشيد
چهارساعت به  ١٣٠٠جوزا  ٤رمضان مطابق  ١٧سيد ضياءالدين روزچهارشنبه  

مند و از دوستان سيد بود و ظهربه اتفاق اپيکيان ارمنی که مردی نويسنده وهوش
رياست  تشکيالت بلديه را بعهده داشت و ما ژورمسعود خان وزيرمشاور و 
وزيرجنگ سابق وکلنل کاظم خان که حاکم نظامی تهران بود و اخيراً رئيس ارکان 
حرب شده بود با عده ای مستحفظ قزاق درسه اتومبيل بسوی قزوين حرکت  کردند 

  .ا  بروندکه از راه بغداد به اروپ
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داير بعزل سيد ضياء الدين به عموم اياالت وحکام  ١٣٠٠جوزا  ٤دستخط شاه روز 
  :مخابره گرديد

نظر به مصالح مملکتی ميرزا سيد ضياءالدين را از رياست وزرا منفصل فرموديم « 
و مشغول تشکيل هيئت وزرا جديد هستيم، بايد کمال مراقبت را درحفظ  انتظامات 

  » شاه« . »الب مهمه را مستقيماً بعرض برسانيدبعمل آوريد و مط
  

    علت سقوط سيد ضياء الدين از تاريخ احمد شهريور   
  
نداشتن حزب وجمعيتی که فوراً وزارتخانه ها و دواير را در دست بگيرد   -  ١

  .ومجلس را راه بيندازد
نداشتن سابقۀ وجاهت ملی که الاقل هواداران قوی درميان صلحا ازو حمايت   - ٢ 

تواند  قاثدیمن درين قسمت ترديد دارم که وجاهت ملی عامل واقعی پيشرفت ( کنند
چه بمحض رياست وجاهت متزلزل می شود پس نمی توان اين معنی را اصل  - شد

  )مؤلف –کلی پنداشت 
انتخاب کرد وبتجربه معلوم شد که چندان پای بند سوء انتخاب، جماعتی را  – ٣

باخالق نبودند وباز درميان آنها کسی را برگزيد که درسياست وپيشرفت مقصد خود 
معلوم است چگونه مرد فاضل می تواند با اين . به هيچ مانع و رادعی پا بند نميکرد

  قبيل دوستان کار کند؟
که اگر آنها را کشته بود بازاميد .. احبس کردن همۀ معاريف و زنده گذاشتن آنه – ٤

ماندن و بقاء برايش نبود زيرا سايرقسمتهای کارش خراب بود وبرای قتل اينهمه 
ً دموکرات و نه  ً کمونيست و نه عموما ً سرمايه دارونه عموما مردم که نه عموما
 عموماً آخوند بودند ومطابق هيچ مسلک ومرامی ممکن نبود آنها را يکدفعه ازبين برد

  .عذری نداشت
  :رنجانيدن رضا خان، فی المثل چنانکه احمد شهريور می نويسد  -  ٥
سيد گاهگاهی ازدرسمت شمس العماره وارد دربارشهری ميشد و درمخصوص را  

وقدغن کرده بود بدربان که کسی را از ... برای خود انتخاب کرده بود برای دخول 
می کند از همان دروارد شود دربان در اين در راه ندهد، اتفاقاً روزی رضا خان ميل 

راباز نميکند وعذرخود را می گويد، اين کاربه رضا خان برميخورد وامرميکند 
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ازدرديگرجماعتی رفته دربان را کتک مفصلی زده در را باز ميکند وفحش زيادی 
  .به سيد ميدهد

رضا خان بعد ازآنکه وزيرجنگ شد، وزارت جنگ اوهم زورکی بود ودرهيئت  
را بماژورمسعود  خان تندی کرده وحتی می گويند صندلی اورا تصاحب کرده وز
وپس ازوزارت جنگ ديگربه هيئت )  آقای کيهان اين اخباررا تکذيب می کند( »بود

وزرا حاضرنشد و همواره درقصرقاجار ميان سربازان زندگی ميکرد، فرمانفرما را 
 قاجار و روزيکه در قصر» مرخص کرد که برود  بفرمانيه و ملک شميران خودش

( مانوری داده و شاه را مهمان کرده بود، قزاق ها به سيد احترام نکردند و من خود 
شاه که رد شد قزاق ها ما را : از يک تن از شاهزادگان شنيدم گفت ) مؤلف اين کتاب 

هم که نوکر شاه بوديم راه دادند ولی سيد و وزرايش عقب ماندند و از الی صف قزاق 
  !ود را بدنبال شاه انداختند و ابداً کسی به آنها اعتنائی نکردها خ

معلوم می شود که رضاخان خود را به شاه چسبانيده بود وبه سيد اعتنائی نمی کرد، 
بديهی است مردم وکسان محبوسين و سياسيون همه به سيد بد می گفتند، درباريان هم 

ت، و اين بدگوئيها دردماغ سادۀ به سيد بدگوئی می کردند واودر  دربارمدافعی نداش
  رضا خان که ذاتاً خود خواه و ساده لوح و زودباور بودچه تأ ثيری می بخشيده است ؟

   
  شاه ازسيد رنجيده وازاو می ترسيد 

  
يکی ازاصالحاتی که سيد دست زد تعديل بودجۀ مملکتی بود، چنانکه حقوق شهريه 

درماه بود، وسيد آنرا به بيست بگيرها تا آنوقت  بالغ برچهل وسه هزارتومان 
هزاروششصد تومان تنزل داد،همچنين حقوق ماهيانۀ دربارمصوبه مجلس سوم، سی 

تومان کرده بود، سيد ده  هزارتومان بود وناصرالملک درغياب مجلس آنراچهل هزار
هزارتومان اضافی را کسرکرد وشاه بدش آمد واصرار کردکه همان مبلغ چهل 

سيد حاضر شد اما درعوض حقوق شاهزادگان را به . داردهزارتومان رادريافت 
بودجۀ دربار احاله داد ازين عمل که بسياروطن خواهانه بودهم شاه رنجيد وهم 

شاهزادگان که برای  شاهزادگان وهم درباريان،ديگرشاهزاده خانم ها وساير
کردند  استخالص فرمانفرما وعين الدوله نزد شاه می رفتند، طبعاً ازسيد بدگوئی می

واين بدگوئيها دردماغ شاه تأثيرمی بخشيد، شاه راجع باستخالص بعضی وآسودگی 
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  .بعضی ديگربه سيد توصيه کردوسيد زيربار نرفت و شاه رنجيد
  :نقشه کودتای ديگر

سيد ازشاه  نمی توانست راضی باشد، زيرا قبالً گفته ايم که طرزفکروعمل شاه  
و بهمين سبب با دولتهای فعال نمی ساخت طرزی جدی و سريع و فعاليت اثرنبود 

بلکه با هيچ  دولتی نمی ساخت، خاصه با دولتی انقالب چون دولت سيد ضياءالدين، 
بنابراين بعد ازدو ماه شکرآب درميانه حاصل شد،  اينجا  احمد شهريوراطالعی داده 

ا درموقع است که ما به اعتماد آن مرحوم که مردی مدقق و با اطالع  بوده  و قضايا ر
  :خود يادداشت کرده است به اختصار مينويسيم

سيدازحرکات رضا خان جاهل، وبی ميلی شاه، ازدوام حيات سياسی خود مأيوس « 
وچون ميل نداشت استعفا کند درفکرچاره برآمد که شاه را بردارد، درين باب دمحم 

تهائی با وليعهد حسن ميرزای وليعهد را انتخاب کرد و با او وارد اين تدبيرشد، مالقا
شاه به سيد امرکرد که استعفا . راپورت اين مالقاتها به شاه ورضاخان رسيد. کرد

کند، سيد از قبول استعفا سرباز زد و تمارض کرد، وزير مختارانگليس با شاه 
مالقات کرد ولی نتوانست شاه را راضی به بقای سيد سازد، حتی به اشارت حالی 

از برای سلطنت شاه مخاطراتی خواهد بود،معهذا شاه کرده بود که اگر سيد برود 
  . انتهای يادداشت شهريور ».ايستادگی کرد

يرعادی پيش آمده غدرهمان اوقات شنيدم که روابط سيد با وليعهد بشکل : مؤلف گويد
ونيز شنيدم که شاه بوليعهد تغيرکرده و حتی گفته شد که احمد شاه سيلی . است

راست يا دروغ ميرساند که دردربار کشاکش بصورت وليعهد زده است،که 
ومعارضه ای بين دو برادر پيدا شده بود که دراطراف آن معارضه اين اخبار تراوش 
ً پس  می کرد وهمان اوقات شهرت کرد که وليعهد را می خواهند تبعيد کنند، واتفاقا
ه ازسقوط سيد چيزی نگذشت که وليعهد عازم فرنگستان شد و ازطريق بغداد و بصر

درهمين . گرديد) خزعل(مهمان سرداراقدس ) خرمشهر(عزيمت کرد و درمحمره
  .وقت سيد ضياءالدين نيز دربصره در مهمانخانه ای منزل داشت

  ): ٨(شاهزادۀ يمين الدوله داستانی نقل می کند
وليعهد به قصرخزعل درفيليه وارد شد وهوا بسيارگرم بود، وليعهد ازگرما بيتابی   

شيخ نسبت به وليعهد و بيتابی و . شيخ را درباغ  قصرمالقات کردممی نمود، شبی 
عدم متانت وصبر او قيافۀ مأيوسانه نشان داد، گفت می خواهم با ايشان درموضوع 
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مهمی صحبت کنم و از من خواست که وسيلۀ اين مالقات شوم، من با وليعهد درين 
القات کند،  بهرقسم بود باب  گفتگو کردم، وليعهد می ترسيد که با شيخ محرمانه م

شبی را دريکی از حياط  خلوتها بدون آوردن چراغ ميعاد نهادند، وليعهد آنجا رفت 
چيزی نگذشت شيخ با عبا وقبای درازدرتاريکی نمودارگرديد، . منهم درخدمت اورفتم

واالحضرت اينقدر ازگرما متألم نباشند، وسيلۀ دفع «:خالصه مذاکرات اين بود که
ميآيد وهوا خوب می شود، بهتراينست به فکراوضاع مملکت باشند، من گرما فراهم 

. چشمم از سردار سپه آب نمی خورد، شاه خوب نکرد سيد ضياءالدين را بيرون کرد
اگر واالحضرت حاضر باشند من حاضرم از عرب و لر و پشتکوه قوۀ معتبر فراهم 

ای خود را حاضرساخته آورم، سيد ضياءالدين هم دربصره است، بفرستيد بيايد و قو
ميرويم تهران را تصرف می کنيم، آنوقت ميل ميل مبارکست خواستيد شاه را بقا می 

  .»کنيد و نخواستيد خودت  شاه  ميشوی
آنشب دراين مهم گفتگو شد و باالخره مرا مأمور کردند که باتفاق ديگری ازاجزای  

من به ... ين خيال همراه سازمدربار برويم ومن دربصره با سيد گفتگو کنم و او را با ا
بصره رفتم، سيد دراطاقی ساده و محقرمرا پذيرائی کرد درحاليکه هندوانه ای پاره 

صحبت  کرديم و نقشه را باو گفتيم، سيد سری تکان . کرده وبخوردن آن مشغول بود
شيخ راست می گويد وميتواند کاری صورت بدهد، اما من به رفيق شما : داد وگفت

او مرد کار نيست، و نخواهد آمد، و اگر بماند و بيايد . ابداً اعتماد ندارم) عهدولي(يعنی 
کارما را خراب خواهد کرد، او همۀ خياالتش متوجه خانمهای پاريس است وعجله 
دارد که هرچه زودترخود را ازايران و مشرق به فرنگ برساند، من او را آزموده ام 

اما سيد  . ل خيلی صحبت  کرد، من دفاع کردمبدرد اينکارها  نمی خورد، و ازين قبي
  .اقناع نشد

ظاهراً سيد ضياءالدين درمختصرسازشی که درباال اشاره کرديم که با وليعهد برای 
کودتای ديگر کرده بود اورا به محک امتحان زده وعياراين شاهزاده جوان را سنجيده 

ای که وليعهد بود و ازقضا بزودی شيخ خزعل هم ازوليعهد مأيوس شد وعجله 
درحرکت داشت وحرارت هوا را بهانه می کرد می فهماند که کمال مطلوب 

  !اوچيزديگراست
بالجمله سياستمداران تهران نتوانستند شاه سرسخت را نسبت به سيد نرم کنند واطالع 
داريم که رقبای شمالی آنها هم با شاه درطرد سيد همدست بوده اند و يادداشتهائی درين 
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وزيرمختارجديد » روتشتين« باب ديده شده است که مناسبات  سيد ضياءالدين با رفيق 
چنين نوشته » انصاری« الورود دولت ساويت خوب نبوده است، ازجمله  درياد داشت

  : است
« به تهران مشاراليه ازرئيس الوزرا خواهش می کند که» روتشتين« پس ازورود « 

ومهمانداروزيرمختارکه ازسرحد خراسان تا تهران کار گذارعشق آباد (» نادرميرزا 
چند روز ديگردرمعيت او باشد، ولی آقای سيد ) همراه  مشاراليه بوده است

شما منشيان خوبی درسفارتخانه داريد، خوبست : ضياءالدين درپاسخ می گويد که
کارهايتان را به آنها مراجعه کنيد، اين اظهارموجب سوءظن وزيردولت شوروی شده 

نقل ازتاريخ کودتای ( »  تورمی دهدکه فوراً عذردومنشيان ايرانی را بخواهنددس
  .)حسين مکی درروزنامه مهرايران

سيد ضياء، مصادف ورود وزيرمختار شوروی ( اين رنجش بعد ها بيشتر می گردد  
درتهران من و جماعتی ازدموکراتها وآزاديخواهان را دستگيرکرد و گفته می شد که 

شوروی بروند و يا با او  ا ازخوف آنکه  مبادا باستقبال وزيرمختاراين جماعت ر
و درهمان يادداشتها ثبت است که !...) روز ورود مالقات کنند دستگير کرده است

رژيم مملکت ايران مبتنی :ازطرف سفارت شوروی روزی ازدولت سئوال شد که
نيزرفته ازرئيس  مذکور نزد شاه مختار برچه اساسی است؟  و نيزمی گويد که وزير

  .الوزرا اظهارنگرانی وعدم رضايت  کرده بود
اگر چنانکه احمد ( دراين صورت ممکن است که تهديد های وزيرمختارانگلستان 

به شاه بی اثرمانده  وعدم رضايت روس ) شهريورمی نويسد اساس حقيقی داشته باشد
باشد، و ميل باطنی شاه ها ازسيد با تمايل انگليسها نسبت به مشاراليه تکافو کرده 

بنابراين چنانکه گفتيم  شاه . درين ميانه برميل وزير مختارانگليس چربيده  باشد
  .به سيد تکليف استعفا نمود)  ١٣٠٠ثور( دراواخرارديبهشت 

سيد ضياءالدين مردی نبود که به سهولت دست ازکاربردارد، وجزوزيرجنگ باقی  
  .داعضاء دولت از هرحيث با اووفاداربودن

سيد از مجرای سياست خارجی نيزموفق )  يعنی احمد شهريورنوشت( چنانکه گفتيم  
باسترضای شاه نشد وغيرممکن بود که بتوانند شاه را با هرنوع تهديدی ازسيد مطمئن  

  .کنند، وچنانکه ديديم شاه به سيد تکليف کرد که استعفا کند
يران نوميد گرديد و مطابق ثورسيد از دوام زندگانی سياسی خود درا ٢٨روز      
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اطالعاتی که يافته ايم دست بکارشد تا بوسايل ديگرمگرکودتائی از نو راه بيندازد و 
ازجمله می گويند که با ارامنۀ داشناکسيون کنار آمد که  جمعی مسلح شوند و همچنين 
با بعضی صاحب منصبان ايرانی ژاندارم داخل مذاکره می شود وببرخی ازپستهای 

م نيزتلگرافاتی مخابره می نمايد که بطرف تهران حرکت کنند،اما همۀ اين ژاندار
فعاليتها درنتيجۀ مقاومت شاه ووفا داری سردار سپه وصاحب منصبان قزاقخانه با 

تاريخ  - رجوع شود بمراسلۀ آقای ارداقی ( احمد شاه بی اثرماند وسيد سقوط کرد 
  ).حسين مکی

ازتاريخ تاريخ تا آندرجه زياد وطرف اعتماد  بديهی است اسناد مربوط باين قسمت 
باشد واگرروزی اين اسناد ازطرف دول همجوارما انتشاريابد يا  کامل نمی تواند

تاريخی صحيح  به قلم خود آقا سيد ضياءالدين نوشته  شود می توان به کم و کيف 
  ..جزئيات پی برد 

يد ضياءالدين ساقط دولت س ١٣٠٠جوزا  ٤بالجمله بعد از سه ماه وچند روز در 
گرديد وبشرحی که اشاره  کرديم تا سرحد مشايعت  شد وازآنجا  ازراه  بصره  به 

  )١(. ازشهرهای سويس متوقف گشت» مترو« اروپا رفت و در
  
  

مرتباً از سفارت انگليس دستور می  ١٢٩٩سيد ضياء و رضا خان، عاملين کودتای 
  گرفتند
  

« را به نقل از کتاب )  ١٩٢١فوريه  ٢١(  ١٢٩٩کودتای سوم اسفند « حسين مکی 
 Emileنوشتۀ اميل لوزوئور)   Les Anglais en Perse(» انگليسها در ايران

Lesueur).  (فرانسوی استاد دانشکدۀ حقوق)که در ايام کودتا در تهران اقامت ) ١
، بدينگونه شرح می )٢(جلد اول  » تاريخ بيست ساله ايران « داشته است در کتاب 

  : دکن
دست بلشويک ها درانقالب بخارا وتنفروبی مهری . انگليسها به خطرپی بردند« 

به اين جهت تصميم گرفتند ضربۀ . افغانها ومقاومتهای  ايرانيان را حس می کنند
بزرگی وارد آورند وبوسيلۀ اشخاص تازه کاری که سرسپرده آنها باشند وحاضرند 

هيچوقت مقتضيات تا . ت را دردست بگيرندانگليسها را مثل قيم خود قبول کنند، قدر
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وحرکت جدی زمينه » ژست« برای يک . اين اندازه برای چنين اقدامی مساعد نبود
. کابينۀ سپهدارقادرنيست به امورعمومی سروصورتی بدهد. کامالً حاضرشده است

با يک فالکتی خود را درميان تحريکات و رقابتها با بدترين وضعی روزی به شب 
و بنا برشيوه شرقيها با تمام دستجات تعارف می کند و به هيچ طرف تمايل  می آورد

اين دوست قديمی روسهای تزاری می خواهد با افتتاح باب . قطعی نشان نمی دهد
مذاکرات با مسکو اعتبارجديدی برای خود تهيه کند؛ در حاليکه به انگليسيها ناز و 

ی وجود نداردونقشه انگليسيها می توان گفت که درايران حکومت. کرشمه می کند
  .درچنين وضعی با سهولت عجيبی قابل اجرا می باشد

سفارت انگليس ) ١٢٩٩نيمه اول ديماه  ( ١٩٢١ازهمان اولين روزهای آغاز سال 
ازلحاظ  پيش بينی  حوادث و وقايعی که خود فقط اطالع دارند اروپائيان مقيم تهران 

  .را دعوت به ترک تهران می کند
 ٢١در. ای که به آن متوسل شده اند خطرپيشرفت بلشويک ها به تهران می باشدبهانه 

ژانويه اتباع فرانسه درسفارت تجمع می کنند، تحت سرپرستی شارژ دافر آقای هوپنو 
. که درغياب آقای بونن سفيرفرانسه جانشين مشاراليه است، جلسه تشکيل می دهند

خواهد اعمال نفوذی در آراء اشخاص نمايندۀ ما پس ازتشريح وضعيت بدون اينکه ب
انگليسها ازتاريخ پيشنهاد تا . ذينفع بکند، پيشنهاد انگليسها را به آنان ابالغ می کند

مدت يک ماه تسهيالتی برای کسانی که بخواهند ايران را ترک گويند قائل شده بودند 
مسئله خيلی بايد متذکرشد که درست يک ماه بعد بی کم وزياد کودتا بعمل آمد و اين (

انگليسها برای حمل بارها ومسافرين، کاميونهائی به ). جالب توجه است
درب مخازن . اختياراشخاص می گذارند که اثاثيه شان را تا راه آهن بغداد برسانند

  .خواربار و بنزين را هم بروی آنان باز می کنند
می دهد؛  يک بخشنامۀ چاپی هم بين همه توزيع گشت که جزئيات مسافرت را شرح 

ولی شرايط بقدری خرج تراشی وزيان آوربودکه هموطنان ما حتی درصورت تمايل 
  .هم عده کمی می توانند ازآن استفاده کنند

ً شما خطری ازناحيۀ   مباحثه برخاست ومن ازکاردارسئوال کردم که آيا واقعا
قيده من ع« :بلشويک ها احساس می کنيد؟ پس ازآنکه از او جواب مثبت شنيدم، گفتم

بعد . را بقبوالنند ١٩١٩دارم که اين يک مانورانگليسهاست که می خواهند قرار داد 
ازآنکه بوسيلۀ سرپرسی کاکس با خشونت عمل کردند وموفق نشدند وپس ازآنکه 
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مسترنرمان مذاکرات نزاکت مآبانه بعمل آوردونتيجه نگرفت، اکنون می خواهند به 
دراين موقعی که دولت ايران . ياورنداين وسيله به دولت ايران فشاروارد ب

ازهرزمانی بيشتربه مستشاران فنی ومستخدمين بلژيکی وسوئدی وفرانسوی خود 
. احتياج دارد، چنين وضعی پيش آورده و ايرانيان را با عزيمت آنان تهديد می کنند

بعد وقتی که اين مستشاران ومأمورين رفتند جای آنها راگرفته وفعال مايشاء مالک 
  ».قاب دوائرمختلفه ايرانی بشوندالر

هموطنان ما اينطورتصميم گرفتند که قبل ازآنکه بعنوان نمونه چند خانوادۀ انگليسی  
ازشهربيرون  نروند، زنها واطفال فرانسوی پايتخت را ترک نکنند، سايرسفارتخانه 

  :ضمن يادداشتهای خود نوشتم ١٩٢١ژانويه ٢٥ها اين روش را پيش گرفتندومن در
رای //خرين مانورانگليسها بواسطۀ تيزهوشی سفرای خارجه که حاضر نشدند بآ« 

بهتراجرا شدن نقشۀ  انگليسها اتباعشان را آواره کنند، انگليسها دنده عقب زدند و 
ناچارشدند ازاين نقشه صرفنظر کنند؛ حتی  شايعاتی راهم که بانک شاهی خيال دارد 

  .به بوشهر منتقل کند، تکذيب کردند
روز بعد به دانشجويان مضطرب و نگران خود اطالع دادم که . بنفع ما کارکرد زمان

استادان فرانسوی  شان همانطور که در روزهای خوشی وشادی بين آنها بودند درايام 
تلخی ومصيبت، کشورايران هم آنان را ترک نگفته و وظيفۀ خود را انجام خواهند 

  .داد
وقتی که اتباع خارجه را دعوت بترک تهران کردند،  ١٩٢١انگليسها درفوريه 

  .منظورشان حفظ حيات آنان و يا منافع مادی ايشان نبوده، هدف ديگری داشتند
آنها می خواستند خانه برايشان خالی ازاغيارباشد وتمام مأمورين اروپائی را از  

ادثی که مشغول تدارک آن بودند ايران دورسازند؛  زيرا نظارت آنها برجريان حو
اسباب ناراحتی خيال انگليسها ومزاحمت بوده، تصميم ما هم به ماندن درتهران 
برعليه نقشه آنها بود؛ اما خيلی بعيد بود که آن چيزاجتناب  ناپذيری را که درشرف 

  .انجام بود،  بتأخير بياندازند
نفری قزاق متمرد از  ٢٥٠٠فوريه درتهران اطالع حاصل شد که يک عده  ٢٠عصر

درکاخ رياست وزراء سعی می کردند که بيم . قزوين خارج و بسوی پايتخت می آيند
می گفتند  ژاندارمها و . وهراس را از دلها بدرکرده و مراجعين را آرام کنند

. سربازهای پادگان مرکز تحت سالح  بوده برای مواجهه با عاصيان خواهندرفت
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را ديدم که با طرزدموکرات منشانه دربازارخريد می صبح آن روز من سپهداراعظم 
  .کرد وبه من گفت که به هيچوجه به اين جنبش نبايداهميت داد

برای اينکه شرح صحيحی ازاين ايام پرشروشوربدهم، بهتر است وقايعی را که  
  :دردفترچۀ بغلی خودم  يادداشت کرده ام، اينجا نقل کنم

دوساعت بعد ازنصف شب ازصدای درحدود ) سوم حوت ( ١٩٢١فوريه  ٢١
آشپزم علی اصغرموقع صرف . تيراندازی شديد وچندين شليک توپ بيدارشدم

صبحانه به من خبرداد که شهردردست قزاقهاست؛ اين آشپزهم مثل ساير همقطاران 
( ساعت ده، من به سفارت روان شدم، مسيو پرتی . فرانسويش ازاوضاع با خبراست

را هم مالقات کردم؛ دو نفری بسمت ) ستاد دانشکدۀ حقوقمعلم سلطان احمد شاه و ا
رفتيم؛ در کوچه ها مردم زياد رفت و آمد می کردند ) ميدان سپه فعلی(ميدان توپخانه 

؛ ايرانيها با قيافۀ مرموزی بهم برخورد می کردند؛ مديرالملک خزانه دار کل ماليه که 
ازپله های عمارت شهربانی که  ما. ما با او آمد وشد داشتيم، به نظرغمگين می آمد

افسوس دروضع اسف انگيزی . ديروز نظامنامه اش را رسيدگی می کرديم؛ باال رفتيم
افتاده است؛ تصورمی کنم تمام زحمات من هدررفته، انسان گمان می کند يک چنين 

ولی در . کاری بزرگ زيرو رو کردن اوضاع بايد با تلفات زيادی صورت بگيرد
  .نبايد  تعجب کردايران ازهيچ چيز

وارد اتاقها شديم، شيشه های درب وپنجره وميزوصندليها خورد شده، کشوهای  
ميزها را بيرون  کشيده، کاغذها کف اتاق پراکنده بودند وهيچ چيز دست نخورده 

لکه های خون ديده می شد؛ " ژنرال وستد اهل"نمانده بود؛ دراتاق کاررئيس پليس  
يک افسرايرانی ازآشنايان من . اق اوناپديد هستندمستشاران سوئدی همگی باتف

دستورات قزاقها را اجرا می کرد؛ من از او پر سيدم؛ بازهم معلوم نيست به نفع کی 
ديشب ژاندارمها برای تعقيب متمردين حرکت کردند و از يک : کودتا شد؟ او گفت

تمام کميسرها  بعد! دروازۀ شهر بيرون رفتند؛ قزاقها هم از دروازه ديگر وارد شدند
از وزارت داخله بوسيلۀ تلفن دستورمی گرفتند که مقاومت نکنند؛ فقط ما بی اطالع 
بوديم وبالنتيجه اين مبارزه که اثرش را می بينيد بوقوع پيوست، بعد گفت من گمان 

و اين يک کودتائی است که بدست قائد وقت و می کنم که همه باهم کنار آمده اند 
  .پا شده باشد رفقای انگليسی اوبر

پاسبانان راهنمای قزاقها شده به هرسو روانند و صورتی دردست دارند که ازپيش  
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من از راهنمای . تهيه  شده وبرطبق آن به توقيف اشخاص و ضبط  اموال پرداخته اند
  : خود، منشأ وعلت عصيان قزاق ها را پرسيدم جواب داد

چهارماه است مواجب نگرفته اند و برای مطالعۀ آن به تهران آمده اند؛ ولی همه « 
  » .می دانند که اين بهانه است

اعضای سفارت و فرانسويها دراتاق شارژ دافر جمع . بعد به سفارت فرانسه رفتم 
. شده بودند و با خونسردی وضعيت را تحت مطالعه  قرار داده مشغول تبادل نظرند

ممتازالملک دموکرات و فرمانفرمای . دسته عده ای توقيف شده ومی شوند ازهر دو
سپهدارکه ديروزنخست وزير بود، گويا از طرف مسببين . انگلو فيل زندانی شده اند

  .کودتا بی خطر شناخته شده و فقط  در خانه اش تحت نظرگرفته شده است
اجعه کرده به آنها عده ای ازفرانسويها برای کسب تکليف واطالع به سفارت مر 

اطمينان داده شد و کاردار سفارت سوارشده در شهرگردش کرد که اضطراب و 
  .ازما چيزی نمی خواهند نه ازجانمان و نه از مالمان. نگرانی اتباع را رفع کند

سرتيپ رضا خان که تا ديروزيک افسر معمولی بود وموفقيت کودتا باعث ارتقاء 
  .هر به ما اطمينانهائی دادسريع مشاراليه شده است، در ظا

بديهی است انگليسها می گويند که ابداً داخل اين زد و بند نبوده اند، فقط اين را  
اقرار می کنند که شب  گذشته با متمردين درتماس بوده اند؛ مستر اسمارت مترجم 
اول سفارت با اتومبيل باستقبال متمردين  رفته است، گوئی خواسته است از طرف 

تومان به هرقزاقی پول تقسيم کند واين عناصر نامطلوب را از پايتخت  ٥ری شاه، نف
  آيا علت حقيقی اقدام او همين بوده است؟. دور کند

امشب يک آرامش نسبی درتهران حکمفرماست، گشتيها مرکب از قزاق و پاسبان در  
  .داخل شهردر حرکتند، تمام شب صدای تير شنيده می شد

  
  ١٢٩٩م حوت چهار ١٩٢١فوريه  ٢٢ ٭
توقيف اشخاص ادامه دارد؛ امروز صبح با پسر ارشد امام جمعه خوئی که از  

رفته بودند پدرش را بگيرند، اما شاه . روحانيون برجسته است، برخورد کردم
عبدالعظيم بست نشسته بود؛ وزيرجنگ سابق ساالر لشگر و برادرش شاهزاده 

رح اين نهضت که ازديربازبا دقت درقزاقخانه گرفتارند، ط) نصرت الدوله( فيروز
تدارک شده از طرف دست نشانده های سفارت انگليس بموقع اجرا گذارده شد که 
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را عملی کنند و اگر بطور استثنا چند  ١٩١٩بهرنحوی هست، مواد اساسی قرارداد 
نفر انگوفيل های  معروف را هم دستگيرکرده اند يا برای اين است که ديگر آنان 

ممکن  نيست قرارگيرند و يا اينکه چشم طمع به مال و منال آنان  مورد استفاده
  )  ٣. (دوخته اند

امروزصبح بازارباز بود، ولی دراثر يک مشاجره که بين يک قزاق و يکنفردرشکه 
. قزاقها خيال مداخله داشتند، فوراً دکاکين بسته شد. چی رخ داد، مردم دخالت کردند

عصر ببعد کسی حق خروج ازخانه  ٨ساعت  حکومت نظامی در شهراعالم شد، از
جرايد منتشرنمی . را ندارد و درمعابرعمومی هم نبايد بيش ازسه نفريکجا جمع شوند

  .شود وهمگی توقيف هستند
روزنامۀ رعد که ازبدو انتشاربرله منافع بريتانيا مبارزه می کند، اطالع داده است  

  .، ديگر منتشر نخواهد شدکه چون منظورش انجام شده و بهدف خود رسيده است
حکومت  بيانيه هابه امضای ژنرال رضاخان وسيدضياءالدين طباطبائی نخست وزير 

  .دموکراتها و مليون را به نقاط مختلفه تبعيد کرده اند! موقت رسيده بود
آيا همانطور که که مردم می گفتند خيال داشتند جمهوری اعالن کنند؟ من که  گمان  

  .نمی کنم
يک چيزمحقق است؛ دولت کودتا تمام مخالفين خود را زندانی می کند و آنان هم  

اجتماعات آنان را منحل می کنند و زعما را تبعيد  . کمترين مقاومتی  نشان نمی دهند
  .  و توقيف می کنند

بجای اينکه تصور کنم که اين اشخاص لش و بی حال باشند  بهتر است که فکر کنم  
سيمهای تلکراف قطع شده؛ تمام ادارات و . ندۀ نزديکی حفظ می کنندخود را برای آي

مسيو موليتور مدير کل اين اداره بمن گفت که به عقيدۀ او . حتی اداره پست بسته است
ما درس  را تعطيل نکرده ايم، ولی در » يک چيز ازماشين دولت شکسته است« 

يان کالس اول  حتی يکنفر نفر دانشجو حاضر بودند و از دانشجو ١٥کالس دوم فقط 
  !فردا هم جشن ساليانه مجلس شورا است. هم نيامده بود
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  فوريه، پنجم اسفند ٢٣   ٭
  
دو پسرامام جمعۀ خوئی به مالقات من آمده بودند، از من تقاضا کردند به سفارت  

فرانسه مراجعه و استعالم کنم آيا چندين نفر از رجال که احساسات دوستانه نسبت به 
  کشور ما داشتند می توانند در سفارت بست بنشينند؟

را بعلت سياسی بست، يکی ازعادات قديمۀ ايران است؛ وقتی مأمورين ديوان کسی  
متحصن می شوند و يا  –خانۀ  خدا   - مورد تعقيب قرارمی گيرند يا درمسجد 

بقدرتهای اين دنيا يعنی سفارتخانه ها و قنسولگريها و يا  حتی تلگراف خانه های 
  .خارجه  پناهنده می شوند

ظرف سه سالی که انقالب مشروطيت ايران طول کشيد، بست نشستن عموميت پيدا  
وزهائی  بود که باغ سفارت انگليس که در آن زمان مرکزمقاومت درمقابل ر. کرد

درآنجا . استبداد بشمار می رفت، منظرۀ عجيب کاروانسراهای وسيع را پيدا کرده بود
. اعضای بسياری ازخانواده ها پناهنده شده بودند وميتنگ وکنفرانس دايرمی شد

آزاديخواهی انگليسها . ی چيدنددرآنجا زندگی می کردند وبحث می کردند وتوطئه م
درآن دوره توانست برای مدت چند سال دل ملت ايران را بدست آورد و فقط 

  . بود که باعث شد مردم اين کشور از انگليسها متنفر شوند ١٩١٩اشتباهات قرارداد 
می شود تصورکرد که دولت فرانسه هم دراين موقع يک چنان رلی را بازی  کرد،  

می خواستند درصورت ضرورت به ما پناهنده شوند، تمام ازرجال  مردان سياسی که
مشيرالدوله رئيس الوزراء سابق مؤتمن الملک برادرش که درچند کابينه . مهم بودند

عضويت داشت، مستشارالدوله، ممتازالدوله، معين التجار و تمام وزرای سابق 
پنهان کرده بودند،  بعضيها خودشان را. وباالخره رئيس ايل بختيارصمصام السلطنه

  .برخی ديگرمی ترسيدند که توقيف شوند
خواهشی را که از من شده بود انجام دادم، اما به من گفتند که هيچکس ممکن نيست  

پناه داده شود، مگرآنکه مورد تعقيب قرارگرفته و جانشان درخطرباشد وبه اين ترتيب 
رنجش متفق ديروزمان  ما برای اينکه باعث. جلوگيری شد) نشستن(عمالً ازبست 

نشويم و با نقشه هايش مخالفت نورزيم از اجرای يکی از جوانمردانه ترين سنن 
  .خود امتناع ورزيديم

با اينکه سفارت خواهش نمايندگان رضاخان را که تقاضا داشتند ما تعقيب شدگان 
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ش نپذيريم، ظاهراً قبول کرده بود؛ بهرحال چنين وانمود کرديم که خواهش سياسی را
آنها طبيعتاً از نقطه نظر ضعف . را قبول کرده ايم و يکبارديگر دنبال انگليسها افتاديم

بود که چنين خواهشی از ما می کردند، چند روز بعد عده ای قزاق مسلح اطراف 
سفارت ما را مثل سايرسفارتخانه ها گرفته و بهانه شان اين بودکه برای حفظ جان 

ی درواقع ديکتاتورمی خواست راه التجاء و بست را نمايندگان سياسی آمده اند، ول
  !مسدود کند؛ به اين ترتيب نمايندۀ فرانسه در خانۀ خود زندانی شده بود

  :پسر امام جمعه امروز صبح ازمن پرسيد 
نقض  روز به ما درس می دهيد هر ؟ اين اصول حقوقی که شما!چه کنيد شما اينجا« 

ومشروطيت دفاع می کنند و شما آنها را آنهائی که ازاصول دموکراسی !می شود
مردمان پاکی می شماريد، می آيند به شما پناهنده شوند ولی شما آنها را ازخودمی 

اما »فرانسه کجا رفته است؟) سنن جوانمردانۀ نجيب(رانيد پس آن صفات شواليگی
  .گردانم مااينجا چکارمی کنيم؟ خودم هم در پاسخ اين سئوال سر

فند امشب شدت تيراندازی کمتر بود، تنها سوانح روز توقيفهائی فوريه، ششم اس ٢٤
  .نفر رسيده است ٢٠٠بود که بعمل آمد و تعداد کل زندانيان فعال  به 

دولت جديد تشکيل شده، رئيس آن ضياءالدين طباطبائی کسی است که مدافع  
نمی توان او را طور (ديکتاتور. مشهوروجدی سياست بريتانيا درايران است

تقريباً ) گرخواند، زيرا تمام همگارانش از اشخاص غيرمشهور و بی نام هستنددي
کم کم اوضاع و . چهل ساله است و صورتی الغر و محاط با ته ريش سياهين دارد

احوالی که در اطراف کودتا جريان داشت، معلوم می شود و روشن می گردد که در 
  .حقيقت چه کسانی از آن منتفع می شوند

. ز قزوين که پايگاه اصلی ارتش بريتانيا در شمال ايران است، براه افتادندقزاقها ا 
کدام احمق باورمی کند درشهری که همه چيز حتی نام کوچه ها و خيابانها انگليسی 

سرباز بی خبر و از نيات ايشان بی اطالع  ٢٥٠٠انگليسها ازعزيمت ) ٤(شده است
عالوه براين چند  !.لوگيری بعمل آوردندبوده و نتوانسته باشند ازاجرای نقشه آنان ج

نفر سرباز انگليسی به  ٣٠٠٠روز قبل ازحرکت اين متمردين ساختگی به تهران 
  .قزوين احضار شده بودند که جای خالی قزاقها را که به تهران خواهند رفت، پر کنند

ً ازسفارت انگليس دستورمی گيرد وبه هيچوجه پنهان هم نمی   ديکتاتور مرتبا
) اسکورت مرکب از داشناکها(هرروز اتومبيلش بايک اسکورت سوارمسلح.کند
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سال پيش مليونی که امروز  ١٥همانجائی که . داخل باغ مشجرسفارت می شود
زندانی شده اند، عليه استبداد پناهنده شده و تهيۀ حملۀ قطعی را که ميبايستی 

  .وطنشان را آزاد  می کرد، فراهم می آوردند
سه هزارسرباز انگليسی به ) غاصبان ساختگی(يش ازخروج اين باضافه چند روزپ

  .قزوين احضار شدند که جای خالی قزاقها را پر کنند
شاهزاده فرمانفرما که . اکنون بريتانيای کبيردوستان قديمی خود رارها کرده است 

شواهد بی حد و حصری ازوفاداری خود به انگلستان نشان داده و يکی ازارکان 
ولت درجنوب بشمارمی رفت، اينک با پسرش زندانی شده و به قلعۀ سياست آن د

قصر قاجار منتقل گشته است؛ شايع بود چنانچه مبلغ  هنگفتی را که ازاومطالبه 
ميکنند، نپردازد حياتش درخطرخواهدبود؛ زنش پس ازاطالع ازاين  شايعات 

ی دختر مظفرالدين اين بانوی پير ايران. خواست حمايت بريتانيا را تقاضا و جلب کند
در . شاه هيچوقت ازاندرون بيرون نيامده بود، کالسکه هايش را ضبط کرده بودند

می خواست به پای . يک درشکه کرايه بهمراهی يک کلفت به سفارت انگليس رفت
سفير افتاده ومساعدت او را استغاثه کند، زحمت بيهوده کشيد، او را نپذيرفتند و 

  .نه بيرونش کردوابستۀ نظامی سفارت مؤدبا
اولين اقدام سيد ضياءالدين نشر اعالميه  ای بود خطاب  به ملت ايران؛ تاريخ اين   

  .است ١٩٢١فوريه  ٢٦اعالميه 
ورژيم کاپيتوالسيون اشاره شده بود،  نمايندگان ١٩١٩دراين اعالميه به الغاء قرارداد  

به . ن اعتراض کردنددول اروپائی بالفاصله برعليه لغويک طرفی رژيم کاپيتوالسيو
آنان جواب داده شد که محاکم مختلفی برای رسيدگی به اختالفات اتباعشان با ايرانيان 

  .تشکيل خواهد شد
بالفاصله دولت دست به اقدامات . اين وعدۀ مبهم موجب رضايت آنان را فراهم نکرد 

که الغاء  بزودی برهمه مسلم شد. خصمانه برعليه اروپائيان به استثناء انگليسها زد
فقط  يک وسيلۀ ساده لوحانه بود که افکارعمومی را فريب دهند  ١٩١٩قرارداد 

آنان نيز . ولی مردم به هيچوجه فريب نخوردند، در واقع  قدرت دست انگليسها بود
برای استقرار استيالی خود در اين کشور و دور کردن حريفان از آن قدرت استفاده 

  .می کردند
ا نقش مهمی بازی کرده بود وبعد متفق الرأی به ارباب ارتش دراجرای کودت 
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زورپيوست وموردعنايت بسياری گشت، وقتی صحبت تجديد تشکيالت ارتش بميان 
آمد بالطبيعه طرحی را که وابستۀ نظامی سفارت انگليس قبالً تهيه کرده بود، بر 

  .گزيدند
ند و وزير جديد عيسی تشکيالت ماليه هم بايد تجديد شود، کارمندان آن را اخراج کرد

را )  مطمئن( خان که مورداعتماد وزارت خارجۀ انگليس بود، فقط کارمندان 
نگاهداشت وکارشناسان انگليسی که هنوز تمامشان به کشورخويش عودت نکرده 

  .بودند، استمداد جست
برای بريتانيا کبير قائل ١٩١٩قرارداد  به اين طريق دو مزيت اصلی که بموجب 

  . عمالً تأييد گشت وبموقع اجرا گذاشته شد)يعنی کنترل ارتش وماليه(شده بودند
درعين حال ديکتاتورنسبت به بنگاههای فرهنگی وعلمی فرانسويان کينه و بغض  

از جانب ديگر چون در آيندۀ نزديکی ورود سفير شوروی .  مخصوصی نشان داد
بسوی تهران می  را منتظر بودند ومشاراليه ازطريق ترکستان و مشهد" روتشتين"

آمد، شروع به اخراج عده بسياری از اتباع روس کردند تا  نمايندۀ شوروی را در 
  .مقابل امر انجام شده ای قرار دهند

ظاهراً چنين بنظرمی آمد که سلطۀ بريتانيا بطور قطع در ايران استقراريافته، ولی در 
  .واقع چنين نبود

ی ملی به من گفت اين کودتا ساخت فردای وقايع سوم حوت، يکی از وزرای قديم 
انگليس است،  ما مخالفت خواهيم کرد، من اظهارات او را با شک و ترديد تلقی 

  :کردم، مشاراليه که چنين ديد، گفت
بياد بياوريد که ما ايرانيها بعد ازسالها تشنج رژيم مشروطه را در کشور خود  

گاهی نقشه های خود را  معذالک. مستقرساختيم، ايرانيها هرگز شتاب نمی کنند
سه ماه به ما وقت بدهيد، سقوط اين شبانان خائن را به شما نشان . عملی می کنند

  .خواهيم داد
پيش بينيهای او بعدها تحقق يافت، مردم تهران از فرستادۀ بلشويک ها حسن استقبال  

  .کردند
اما شور و ! آيا اين نتيچه حسن توجهی بود که به اصول کمونيسم داشتند؟ بهيچوجه

شعفی که برله  روسها ابراز شد، ميزان بغضی را که مردم نسبت به انگليسها داشتند 
  .معين می کرد
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برای اينکه خود را )  - The Soviet Union سُوی يت ها(نمايندگان ساويت ها
شايستۀ استقبال صميمانۀ پايتخت قاجاريه نشان دهند، آبرومندانه زندگی کردند و دست 

و درصدد تبليغات سوسياليستی برمی آمدند وبهيچ وجه برای دولت  گرم گشودند
بعد ازحريقی که در مقرموقتی سفارتشان روی داد به کاخ . اشکاالتی توليد نکردند

سفارت قديم منتقل شدند وسعی کردند که جالل وشکوه پيشين آن را بازگردانند؛  باز 
  .دند تلقينات آنان را ثابت نمودوقايع بيم وهراس انگليسها را تکذيب کرد و بيجا بو

روحانيون درمساجد، عمال مليون در بازارها و کوچه ها و در محافل و مجامع 
  .  خصوصی افکارمردم را روشن کرده وازخيانت بزرگ سيد صحبت می داشتند

چيزی نگذشت که سيد ضياء الدين فقط بوسيلۀ افراط کاريهای جديدی در اعمال زور، 
  .ی کردمقام خود را حفظ م

کم کم همدستان روزهای نخست که جزوهمکارانش شده بودند، از او ناراضی شدند  
و سرتيپ رضا خان که در واقع بازوی توطئه ای بود که سيد می خواست مغزش 

البته رضاخان همين خط را ادامه .(در مقابل استبداد مفرط سيد عصيان کرد. باشد
خودش  عامل کودتا بود تحمل نمی داد و بر سر قدرت سيد ضياء را که همچون 

حذف والغای تمام آزاديها و توقيف مخالفين و اعمال دائم زور و مسائلی است .) کرد
  . که نمی توان هميشه بکار برد

) که برطبق مفاد موافقت حاصله ايران را تخليه نمودند( عزيمت ارتش انگليس 
ن قديمی رهايش کرده ديکتاتوررا از آخرين  نقطۀ اتکايش محروم کرده ، دوستا

نمايندگان دول خارجه ازاو دوری . افکارعمومی بنظر تحقيرش می نگريست.  بودند
  .می جستند،  ديگر ملجأ و پناهی جز شاه برايش باقی نمانده بود

بوسيله ای به ) يکی ازرجالی که سيد محبوسش کرده بود( نقل ميکنند که قوام السلطنه 
. ، وضع حقيقی کشوررا برای شاه شرح  داداعليحضرت احمد شاه در طی نامه

باطالع ديکتاتور رساند که بايد  ١٩٢١مه  ١٤اوضاع در نظر شاه جوان روشن شد و
سيد بالفاصله استعفا داد روزبعد سيد ازايران فرار کرد . از زمامدارای صرفنظر کند

نی و تنفرعامه از او بحدی بود که مجبور شدند که تا سرحد بين النهرين محافظي
در آنجا از دوستانی که به بهترين وجهی کمر خدمتشان را بميان بسته . همراهش کنند

   ».بود و بايستی در بدبختی مالحظه اش را بکنند، يافت
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   ١٢٩٩اعالم  حکومت نظامی  در روز سوم اسفند   

  
 :می نويسد)  ٥(» حيات يحيی« به روايت يحيی دولت آبادی درخاطرات خود

يکی از روزهای تاريخی )  ١٢٩٩( ت هزارودويست و نود و نه صبح روزسيم حو
مأمورين نظميه ازهر طرف باتفاق قزاق برای انجام خدمت حرکت می نمايند . است

ومأموريت عمدۀ آنها،گرفتارکردن شاهزادگان ورجال معروف متمول است ويکعده 
  .ازمليون که آنها را به قزاقخانه برده توقيف می نمايد

ن مردم موجب وحشت شده، جمعی که محل نظرهستند مخفی و جمعی گرفتاری اي
  .به خيال فرارکردن  ميافتند، در صورتيکه بيرون رفتن از شهر ممکن نيست

دواير دولتی بسته و از کودتا کنندگان،  .  تلگراف وتلفن وپست بکلی تعطيل است
اين گيرو بدهی است در . جز گرفتن و توقيف کردن اشخاص،  کاری ديده نمی شود

يکی جلوگيری از حصول عکس العمل اين انتهاض بدست . دار دو مقصد هست
مخالفين و ديگر وانمود کردن که اين نهضت سوسياليستی است بر ضد سرمايه داران 

و از اين دومقصد مهمتری هم شايد بوده باشد که از کيسه متمولين . و اعيان واشراف
  .شود،  چنانکه بعد بدان اشاره خواهد شدتوقيف شده مخارج اين اردوکشی دريافت 

» حکم ميکنم«در اين روز بيانيۀ مختصری به امضاء رضا رئيس کل قوا و تحت  
بعد بيانيۀ مفصل بهمين  و روزمشعر بر لزوم اطاعت حفظ انتظام نشر می شود 

  .منتشر می گردد... امضاء 
ميگردد و از دروازه  بالجمله در تهران و اطراف آن حکومت نظامی بتمام معنی دائر

های تهران بی اجازه حکومت کسی حق خارج شدن ندارد، راهها دردست قوای 
نظامی است در واليتهای نزديک مانند قزوين و قم وغيره بفوريت حکومت نظامی 
اعالم می شود و بواليتهای دوردست با تلگراف دستورمی دهند که اگرهريک 

ند، بجای خود خواهند بود وهرکدام سرپيچی ازحکام اوامر دولت تازه را اطاعت کرد
کردند،  دستگير شده بمرکز فرستاده شوند و روی اين خطاب هر کجا ادارۀ  قزاق 

  .بود،  به رئيس آن اداره وهر کجا قزاق نبود برئيس اداره  ژاندارمری بود
اين عمليات لشگری واما ترتيب امورکشوری، روزسيم اين واقعه با ششم برج  

ً نوشته می شود، رئيس دولت می حوت، سيد ضياءالدين با دستخط همايونی که عينا
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نظرباعتمادی که بحسن کفايت و خدمتگذاری جناب ميرزا سيد ضياء الدين « . گردد
داريم معزی اليه را بمقام رياست وزراء  برقرار و منصوب فرموده اختيارات تامه 

رحمت فرموديم جمادی برای انجام وظايف خدمت رياست وزرائی بمعزی اليه م
  »محل صح همايونی  ١٣٣٩االخر 

خوانندگان اين نکته را بايد متوجه باشند که در حکومت مشروطه ملی،   
پادشاهی که خودش دارای  اختيارات تام نيست؛ چگونه می تواند در غياب مجلس 

و  برئيس دولتی اختيارات تام بدهد، از اينجا می توان استنباط کرد که برای مشروطه
قانون اساسی ، در اين وقت در دربار و در ديده دولت تشکيل دهندگان چه اعتبار و 

بازهم بشاهدهائی برای تأئيد اين مدعا بزودی بر خواهند  احترامی باقی مانده است و
خورد،  بالجمله عالوه بر اين دستخط همايونی برای تقويت کار رئيس دولت ، 

واليتها صادر و مخابره  می شود  و صورت  ازطرفی شاه  تلگرافی  خطاب بحکام 
  :ذيل

    
  

  اولين بيانۀ رئيس الوزراء سيد ضياءالدين   
  

  ١٢٩٩هشتم حوت 
  هموطنان

پس از پانزده سال مشروطيتی که به قيمت گرانبها ترين خون فرزندان ايران  
  .خريده  شد

  .پس از پانزده سال امتحانات و تجربيات و تحمل انواع محن ومصائب
ازپانزده سال کشمش اشکاالت غير قابل تصور داخلی و خارجی، وطن ما به پس 

روزگاری افکنده  شد که نه تنها هيچيک ازسياستمداران وقت نخواستند بار گران 
مسئوليت زمامداری را بعهده گيرند، بلکه حتی مبعوثين و وکالء جرئت نکردند که 

ستنکاف ورزيدند، آيا مسبب بوظايف خويش اقدام نمايندوازقبول تحمل اين بار ا
  ومسئول اين وضعيت و بی تکليفی چه اشخاصی بودند؟

کسانی که ملت رابه وعده های مشروطيت و آزادی و استقرار قانون وعدالت  
فريب داده، در همان حال اين مواعيد را حجاب قراردادند تا در سايه آن رويه هرج 
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ملوک الطوايفی قرون وسطی، ومرج، اساس انتقاع شخصی و لجام گسيختگی اصول 
چند . اصولی که با سياهی و تيرگيهای فجايع و جنايات احاطه شده بود، مستقر سازند

صد نفر اشراف و اعيان که زمام مهام مملکت را به ارث دردست  گرفته بودند، مانند 
زالو خون ملت را مکيده، ضجۀ ويرا بلند می ساختند و حيات سياسی واجتماعی  

بدرجه ا ی فاسد و تباه نمودند که حتی وطن پرست ترين عناصر  وطن ما را
معتقدترين اشخاص به زنده بودن روح ملک و ملت اميد خود را از دست داده،  

  .کشور ما ايران را در ميان خاک و خاکستر سرنگون می د يدند
پژمردگی وافسردگی و باالخره نزديک شدن آخرين لحظات انديشه آور، ادامۀ 

موقع رسيد که اين وضعيات خاتمه يابد، موقع . را غير ممکن می ساختوضعيات 
مسببين فالکت و پرييشانی ايران که . فرارسيدکه عمرحکومت اين طبقه سپری گردد

بازهم دست نااليق خويش را از عمارت فرو ريختۀ ايران نمی کشيدند بحساب دعوت 
  .شوند
ر اين روزتاريخی وهولناک است باالخره روز واژگون شدن و انتقام فرا رسيد، د 

که اراده نيرومند  اعليحضرت اقدس شاهنشاه زمام امور را در دست من جای می 
  .دهد، مرا روی کار می آورد

اکنون قضا و قدر مرا تعيين کرده است که مقدرات و سرنوشت ملت خود را در  
ومتهای اين موقع بحران و خطرناک در دست گرفته، وی را از آن پرتگاهی که حک

با اطالع و احاطه ازمشکالت . بی اراده و نااليق پرتاب کرده بودند، نجات بخشم
سهمگين وقت، من اطاعت امرتاجدارارجمند واين پيش آمد را وظيفۀ مقدمۀ وطن 
پرستی وانسانيت دوستی گرفته شانه های خويش را حاضربرای قبول اين بار می 

اطاعت و اين بار را قبول می کنم ، نه من امر خسرو متبوع معظم خويش را . نمايم
از آن جهت که به لياقت  شخصی خود اعتماد می کنم، بلکه اعتمادم اول بخدای متعال 
بخشنده نيرومند و دليری است که خدمتگزاران و پاک نيتان را هدايت و راهنمائی می 

  .نمايد
رشيدی دوم به شاهنشاه ايران است که پرتوعالقه وی برسعادت وطن مانند خو

  .درخشان و قلبش از فرسودگی و ضعف  ملت و مملکتش خونين است
سوم بر قشون شجاع و وفاداری که دشت وهامون را با خونهای خويش در راه 
وطن گلگون کرده و باالخره به حس فداکاری هموطنان عزيزی است که با چشمهای 
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  ؟!ند نمودبازگذشته را نگريسته و آينده را منصفانه  قضاوت و حکميت خواه
  

  !هموطنان
الزم است عمارات متزلزل و لرزانی که مفتخواران درآن آشيانه نهاده اند، سرنگون  

گرددالزم است اداراتی که تأسيس آنها برای اسراف وتبذيرمال و پولی است که با 
قطرات عرق توده ملت تحصيل شده يا باالتروبدترازهمه به قيمت شرافت واستقالل 

برود و بجای آن مبانی محکمی استوار  ايران از اجانب قرض شده است، از ميان
گردد که وظيفه خدمتگذاری به مملکت را ازعهده برآيد، موقع فرا رسيد که شرافت 

بايد سعی وکوشش نمود که  . واستقالل وطن بشکل پول درجيب مفتخواران فرو نرود
مملکت با عوايد داخلی خود اداره شود و برای گردش دوايرمفتخواری محتاج بقرض 

انجام اين امر يعنی محو وانهدام مفتخواری و ايجاد مبانی امنيت و . انب نگرددازاج
الزم است بنيان . رفاه و استفادۀ کارگران ازمشقت خويش اولين وظيفۀ من خواهد بود

عدليۀ ما که مرکز فجايع و جنايات است واژگون ومعدوم گشته برروی خرابه های 
زيرا فقط . برعدل ونصفت باشد بنا گردد وی يک عدالتخانه حقيقی که ارکانش مبنی

  .چنين عدالتخانه ای می تواند شالودۀ يک حکومت عالی باشد
الزم است قيمت زحمت ومشقت کارگران ودهقانان سنجيده گشته و دورۀ فالکت 
وبدبختی آنان خاتمه يابد، برای حصول اين مقصود اولين اقداميکه بايد بعمل آيد تقسيم 

تی مابين دهقانان وهمينطوروضع قوانينی که زارع را از خالصجات واراضی دول
امالک اربابی بيشتربهره مند سازد و در معامالت ارباب با دهقانان تعديلی شود و 

  .موجبات  صحی و زندگانی آنان را تامين کند
الزم است وضعيت هرج و مرج کنونی ماليه وتشکيالت سوئی که مهمترين عامل  

و گشته بجای آن تشکيالتی بر قرار گردد تا مالياتهائی که اخالل آن بوده است، مح
  .ازملت گرفته می شود با رعايت کمال اقتصاد وصرفه جوئی صرف حوائج گردد

الزم است که اخالق، قوای روحيه و احساسات ابناء وطن ما  بوسيله  تعليمات مليۀ 
  .گردد روطن پرستانه نمووترقی نمايد تا وطن ما موطن فرزندان اليق فداکا

آری برای ايران که مانند  - الزم است مدارسی تأسيس گردد که برای کشورايران  
تدارک  - خورشيد فروزان و آبادان بود و اکنون از تمدن و ترقی دور افتاده است 

فرزندان اليق و شايسته نمايد، بهره مند شدن از نعمت و تعليم و تربيت نبايد از حقوق 
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د و وارثان ظالمان بی لياقت گردد، بلکه برعکس تمام مختصۀ طبقات متمول، اوال
  .طبقات مردم و دهقانان بايد از نعمت تعليم وتربيت بهره مند شوند

 الزم است تجارت وصناعت بطريق علمی تشويق گشته، حيات تجارتی و صنعتی  
  .ما از ورطۀ  کنونی که نتيجۀ ضعف اداری است خالصی يابد

گانی که بواسطۀ فقدان وسائل حمل ونقل وشدت الزم است سختی وگرانی زند 
  .احتکاری ودرعين حال زينت و تجمالت بيهوده غير قابل تحمل گرديده، خاتمه يابد

الزم است وسائل ترقی راکه با استقراروسائل حمل ونقل وارتباطات ميسرمی گردد،  
که عالوه برمراتب فوق وتوأم با تغييرات متحتمه مقررخواهد شد. برقرار نمود

مراکزايران  ساير اقدامات جزئيه برای خاتمه دادن به وضعيات فالکت آميزپايتخت و
معاصری با تشکيالت وسيع ومهمی ) شهرداری(برای اين مقصود بلديه . بعمل آيد

تأسيس خواهد شد که پايتخت ايران منظری شايستۀ کرسی يک دولت شاهنشاهی را 
  .مه يابدداشته  و فالکتهای بيحد و حصرسکنۀ آن خات

همين اقدام نسبت بسايربالد ايران بعمل خواهد آمد، زيرا نبايد محروم از نعمتی باشد 
اما برای اينکه تمام اين اقدامات ميسرگردد، بايد قبل . که پايتخت ازآن متمتع است

ازهمه چيزوما فوق هرگونه اقدامی، مملکت دارای قشونی گردد که دشمنان داخل 
الزم است امنيت درمحوطه شاهنشاهی ايران . مايدوخارج را بحساب دعوت ن

  .حکمفرما گردد و اين فقط در پرتو قشون و قوای امنيه ميسرمی شود
فقط سپاهيان دلير ما قادرند که حيات و هستی مملکت را تأمين نموده و ترقی و  

قبل ازهمه چيز قشون همه چيز اول برای قشون و . سعادت و اقتدار را فراهم سازند
م برای قشون، اين است اراده ومرام ما تا زمانيکه قشون بدرجات عاليه خود نائل بازه
  .گردد

  
  اما سياست خارجی ما 
  . دراينجا هم نيزيک تغييراساسی الزم است 

الزم است يک سياست شرافتمند بر مناسبات ما با ممالک خارجه حکومت داشته 
جامعه ملل نمی تواند زندگانی نمايد، دراين ايام هيچ مملکتی بدون ارتباط  با . باشد

بعدازجنگ بين المللی که مبانی تشکيالت جديده دنيا اصول مشارکت و دوستی شده 
  .است
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اصول مزبوردروطن صلحجوی ما بيش ازسايرنقاط قابل اتخاذ است؛ ملت ما انسان 
دوست است، نسبت به جميع ملل خارجه مهربان و شفيق وصميمی است، ملت ما 

  .و اندرزهای اعصار و قرون متواليه است وارث حکم
حکمی که حسن مناسبات بين المللی را مقرر ميدارد ولی بديهی است دوستی ما نبايد 
وسيله استفاده های غيرمشروع اجانب گردد که در جامعۀ ملل بشرافت و استقالل 

  .ايران لطمه وارد آورده است
سن مناسبات ودوستی با سايرين مناسبات ما با هريک ازدول خارجه نبايد مانع ازح

بنام همين دوستی، کاپيتوالسيون را که مخالف استقالل ملک وملت است الغا . گردد
خواهم نمود و برای موفقيت دراين مقصود و اينکه اتباع خارجه ازعدالت تام بهره 
مند بوده، حقوق خود را بتواند حقاً دفاع نمايند، ترتيبات و قوانين مخصوصه ای با 

  .کم صالحيتداری وضع وايجاد خواهد شد تاهمه نوع وثيقه داشته باشدمحا
برطبق اصول فوق الذکراعالم می دارم که بعضی از امتيازاتی که درگذشته به 

ما بايد بتمام همسايگان . اجانب داده شده است،  بايد اساساً مورد تجديد نظر واقع گردد
نه همجوارانه داشته باشيم و روابط به نظردوستی نگريسته وبا همۀ آنها مناسبات حس

مودت وتجارت را محکم  کنيم؛ دراين تجديد تشکيالت، ما بايستی دراستفادۀ 
ازمساعدتهای جميع دول اعم از اينکه مساعدتهای مزبوربصورت مستشار يا سرمايه 
باشد، آزاد باشيم و هيچ ملتی هرقدر قوی ونيرومند باشد، نبايد ما را محدود نمايد؛ ما 

  .اديم و آزاد باقی خواهيم بودآز
بنام همين اصول وبخاطرهمين اصول است که من الغاء قرار داد ايران وانگليس 

  .را اعالم  ميدارم ١٩١٩مورخۀ اوت 
قرارداد که موقع انعقاد آن وضعيات دنيا دگرگون بود موجباتی که ما را ناگزير به  

  .استفادۀ از آن می نمود، ديگروجود ندارد
طعی اصالحات  داخلی وتصميم به عظمت ونيرومندی قشون ما را از احتياج ارادۀ ق 

بقرار دادهائی که درنتيجه وضعيات تغييريافتۀ دنيا وحوادث برما تحميل گشت، 
  .مستغنی می سازد

من الغاء قرارداد ايران وانگليس را اعالم ميدارم تا تأثيرات سوئی برسيرۀ ما 
اخيردرسخترين وتيره ترين دقايق تاريخ ما نداشته باشد، زيرا درظرف صد سال 

از . انگلستان بدفعات دست دوستانۀ خود را برای مساعدت نسبت به ايران درازکرد
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طرف ديگرايران نيزبدفعات نسبت به انگليس صداقت و وفاداری خود را ثابت نمود؛ 
 .بنابراين نبايد گذارد يک چنين دوستی تاريخی بواسطۀ عقد قراردادی کدر گردد

الغاء قرارداد هرنوع سوء تفاهی را که مابين ملت ايران و انگلستان وجود داشته 
معدوم و شالودۀ جديدی را برای مناسبات صميمانه ما با تمام ممالک طرح ريزی 

  .خواهد نمود
تخليۀ ايران از قشون اجانب مهمترين موضوعی است که بر اساس مناسبات دوستی  

انتظارداريم پس ازتصديق قراردادهائی . رخواهد نمودما را با دول  همجوارمستحکمت
که نماينده ما باحکومت مسکو منعقد نموده، باب روابط و داديه با روسيه مفتوح و 

  .نگرانی توقف قشون اجانب بوسيلۀ تخليه هردو طرف بعمل آيد
  ! هموطنان

بنام  .بنام شاهنشاه جوانبخت ما که از اعليحضرت وی جميع قوا و احکام ساطع است
قشون دلير و فداکار وی، من شما را به انتظام وسعی و کوشش در نجات وطن 

من اعتماد بمشارکت شما دارم؛ من اعتماد بوطن پرستی شما دارم؛ . دعوت می نمايم
از تمام شما درخواست می نمايم که بوسيلۀ طرح و پيشنهاد ها و تقديم افکار و 

  .يم را خواهد داشت، مرا مساعدت کنيدمشورتهائی که در نزد من کمال وقع و تعظ
اکنون اعالم می دارم که ازاين ببعد فرصت مالقات کمترخواهم داشت،  لکن هرگونه 
مسائلی که کتباً ارسال گردد مورد توجه ومطالعه کامل واقع خواهد شد، درهمان حال 
اعالم می دارم که هيچ چيز وهيچ مالحظه مرا ازمهمی که برعهده گرفته ام 

خواهد داشت؛ زيرا پس ازتفضالت سبحانی و تأئيدات اوليای اسالم به توجهات بازن
قاهرانه شهريارارجمند مستظهر و به نيات پاک وی متکی هستم، حتی اگر برادرم 

  .درنجات مملکت ازمصائب  کنونی مخالفت ورزد باو رحم نخواهم کرد
  هموطنان، شما را به انتظام و کار دعوت می نمايم  

   – ١٢٩٩هشتم حوت يکهزار  و دويست و نود و نه 
  سيد ضيائالدين طباطبائی رئيس الوزراء

  
خوانندگان کتاب من نيکومی توانند درموضوع مندرجات اين بيانيه و ميزان ارزش 
آن قضاوت کنند مخصوصا درموضوع سياست خارجی و بهر صورت اين بيانيه 

بخواهند برای درج کردن در روزنامه حماسه آميز بيک مقاله سياسی و اجتماعی که 
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تنظيم کنند بيشترشباهت دارد تا بدستوراساسی يک دستورصدراعظمی ونکته  مهم  
در اين بيانيه  نام  نبردن از قانون  اساسی  مملکت  است مگربصورتی که در آغاز 
نگارش اشاره شده است و ديگربکلی مسکوت عنه مانده در صورت ظاهر و گرنه 

  .آنرا هدف تير کشنده ای هم ساخته اند چنانکه  بزودی خواهيد خواندغيرمستقيم 
بالجمله دولت نظامی تازه بکار روائی  می پردازد  و قوه ای که بتوان تصور کرد به 
آسانی زيربار اوامراو نرود قوۀ ژاندارمری است که به گفته بعضی از سياستمداران 

ود گرفته است ولکن پيش بينی که خارجی ازحدود خود تجاوز  کرده رنگ قشونی بخ
برای اين کار شده اين محذور را برطرف می سازد وآن اين است که يکی ازصاحب 

ازاعضای حوزه سياسی سيد " ماژور مسعود خان کيهان "منصبان ژاندارمری 
رئيس کل تشکيالت " گلرب سوئدی"ضياءالدين وزيرجنگ کابينه اوست و بعالوه 

کودتائی کرده اند و او ازهرگونه مخالفتی که بخواهد  ژاندارمری را داخل سياست
بکنند جلوگيری  خواهد کرد خصوصاً که به قونسولهای انگليس در واليات ازطرف 
سفارت آنها دستورمی رسد که در  اجرای اوامر دولت  تازه  با مأمورين اجراء 

ها سرايت اين است  که بزودی  نفوذ حکومت جديد   باغلب  واليت. مساعدت نمايند
می کند مگر در چند ايالت که محتاج به عمليات می شوند مانند خراسان که قوام 
السلطنه برادر وثوق الدوله والی آنجا مخالفت می کند و به کلنل دمحم تقی خان رئيس 
ژاندارمری محل  دستور می دهند  او را گرفتارکرده  تحت الحفظ به تهران می 

شاهان که صارم الدوله مسعود والی غرب اطاعت فرستد ومحبوس می شو د وکرمان
نکرده او نيز بدست ژاندارمری محل توقيف وبه مرکز  فرستاده می شود و فارس که 
دکتر دمحم خان مصدق السلطنه والی آن ايالت پس ازاندکی مقاومت استعفاء داده با 

مت تازه حمايت ايل بختياری از گرفتاری محفوظ  می ماند و مانند گيالن که ازحکو
در آنجا اثری ظاهرنمی شود  بواسطه  نفوذ روسهای بلشويک و بسبب اقتدار ميرزا 

  . کوچک خان درجنگل  که هنوز به مخالفت خود با حکومت  مرکزی باقی  است
  
  اما احوال محبوسين  ٭

محبوسين جمعی درتهران و نواحی آن در اداره قشونی محبوسند و جمعی  بخارج 
يعنی بدوردست تر  فرستاده شده اند و نوعاً با آنها بدرفتاری می شود ، مخصوصاً با 
اشخاص متمول که برای گرفتن قسمتی  از تمول آنها کيسه هايی دوخته شده است و 
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اما آنها هم به آسانی .  دت نقدی آنها دارنددراين بی پولی و با اين اردو کشی بمساع
سرکيسه ها را بازنمی کنند و از زحمت و بی احترامی ديدنها انديشه نمی نمايند ، 
خصوصاً که بزودی ميفهمند، خطر جانی  متوجه  آنها  نيست که از دادن پول خود 
داری می کنند، مگربعضی ازآنها که مختصر وجهی می دهند و بعضی که 

تی بدولت ميسپارند و مگرآنچه ازاموال آنها ازقبيل وسائل نقليه بعنوان تعويضا
  .ضرورت قشونی ضبط حکومت نظامی می گردد

گفته شد محبوسين دانستند خطرجانی متوجه آنها نيست؛ بلی ، پول داران از حبس 
شدگان اغلب از خارجه دوستان بودند و انگليسيان که اکنون بجای همه خارجی ها 

بمصلحت وقت و لزوم وجود . د و زمام حقيقی امر در دست آنهاست نشسته ان
موقتی يک حکومت ضد اعيان و اشرافی،  سبب گرفتاری اين جمع شده است و آن 
سياست که تمام شد اينها هم آزاد می شوند و بعالوه بواسطه اين گرفتاری موقتی ، 

  .فاده خواهند کردتحصيل وجاهت ملی کرده، بعد از اين از وجود آنها بيشتر است
  
  

  رياست سه ماهه  سيد ضيائی و سياست داخلی و خارجی سردار سپه 
  

پيش ازنگارش شرح عنوان فصل شمه ای از حال و کار خود د راين نهضت  نظامی  
  :بنگارم

نظربوقايع گذشته که خوانندگان کتاب من از آنها آگاه هستند موقع برای من خالی از 
  :دمخاطره نيست بمالحضات چن

خانۀ من يکی ازمرکزهای مهم آزاديخواهان واقعی شده و اجتماعات آنها بيشتر  - ١
  .در اين خانه است و با هرسياست که انگشت بيگانه در آن باشد مخالف هستند

چون چرخ اين انتهاض را دست سفارت انگليس در زير يک  پردۀ بسيار نازکی  -  ٢
رت مزبور، نام نگارنده سفيد و روشن ميگرداند و در دفترنام اشخاص ايرانی درسفا

خصوصاً بعد از واقعه شانزدهم ربيع االول يکهزارو سيصد وسی  نه .  ديده نمی شود
و اقدام متهورانه من درعقيم گذاردن  نتيجۀ مجلس عالی دربار که با سعی ) ه ١٣٣٩(

ل  انگليسيان تهيه شده بود برای بدست گرفتن  زور و زراين مملکت  چنانکه در فص
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  )  ٦.( بيست و يکم  نگارش يافت
عمليات نگارنده راجع به کميته آهن که به صالح وطن خود کردم و درفصل    -  ٣

دوازدهم تحرير شده ازخاطرانگليسيان و دوستان آنها محو نشده است واگربخواهند 
  .تالفی کنند موقع مناسبی بدست آورده اند

تصری که در تهران بدست محصلين زمان کمی بيش نگذشته است از انقالب مخ – ٤
ً عمليات نظميه که  مدارس بر ضد  سياست بازيهای داخلی وخارجی ومخصوصا

باز در رأس نظميه است و يکی ازعوامل کودتا بوده و البته آن " وستدهال سوئدی "
  .واقعه را فراموش نکرده است و همه گونه اسباب برای تالفی  کردن در دست دارد

روز سيم حوت جمعی از جوانان از آزاديخواهان بتصوراينکه  بهرصورت صبح زود
انتهاض آزاديخواهی است بر نگارنده وارد شده مرا به بيرون آمدن از منزل 
وشرکت نمودن در کارانتهاض کنندگان ترغيب می کنند اما پس ازچند دقيقه مذاکره 

ع بطوربی ملتف شدند که آنها را به بازی خواهند گرفت بلکه اگر بصورت اجتما
احتياطی ازآن در بيرون بروند همه گرفتارخواهند شد از ين جهت يک يک و از 

  .درهای متعدد که آن خانه داشت بيرون رفتند
نگارنده نيزبيکی ازمحله های دوردست تهران رفته درخانه يکی ازدوستان پنهان 

جزء نظميه اما پس ازچند روز ازمجرای کارکنان . گشتم تا نتيجه انتهاض هويدا گردد
خبردارمی شوم  که درصورت اشخاص مظنون بمخالفت با حکومت حاضر نام 
نگارنده نيز بوده است وبطورخصوصی قيد شده که اگرمخالفتی ازمن ظاهرنشد 

اينصورت بخانه خود  در. متعرض من نگردند، بی آنکه بدانم قيدکننده کی بوده است
خالصه روزهشت . ليفات می پردازمآمده تا مدتی کسی را نپذيرفته،  يکجهت بکارتأ

برج حوت بيانيه رئيس دولت بصورتيکه نوشته شد، بنظرميرسد وبااينکه بسياری 
ازمندرجات آن ازآمال و آرزوهای من وهرشخص وطن دوست است وتصديق دارم 
که هر وقت دولتی بخواهد شروع  باصالحات اساسی اين مملکت  بکند  بايد بناهای 

اداری کنونی را بکلی سرنگون کرده نه بروی خرابه های آنها بی اساس سست بنياد 
بلکه ازخيلی زيرترآن خرابه ها  بناهای محکمی که قابل اداره کردن يک مملکت 
وسيع مانند ايران است بسازد و پيش ازهمه کارخانه آدم سازی ما يعنی وزارت 
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همانند علم بی قوت معارف بايد برای انجام اينکارها مرد آماده کنتد چه قوت بی علم 
با وجود اين خواندن بيانيه انقالبی رئيس دولت نه تنها مرا خرسند نساخت، بلکه . است

بواسطه برخوردن بيک جمله ويک کلمه  درآن ضربت شديدی برقلب من وارد شد 
بنام شاهنشاه جوانبخت ماکه ازاعليحضرت وی جميع قوا واحکام ساطع « واين آن بود

زيرا در حکومت ملی جميع قوا از ملت ساطع است و بسه قسمت منقسم شده   »است
قوۀ مقننه ومجريه و قضائيه را تشکيل می دهد و صدورتمام قوا و احکام از شخص 

  .پادشاه  اين عنوان حکومت استبدادی است
می  اين خاطره قلب مرامتأثرمی نمايدوباطن خياالت نهضت کنندگان را آشکار 

ازطرفی می شنوم مباشرين مجلس شورايملی که بمناسبت عيد ساليانه سازدولی 
تأسيس مجلس شورای ملی مشغول تهيه بساط عيد بودند ومقارن شد با اين نهضت 
نظامی و ازطرف دولت تازه روی موافقتی با ادامه دادن کارنديده، می خواستند بساط 

ی به آنها ميرسدکه جشن يکمرتبه ازطرف رئيس دولت امر. ناتمام را بکلی برچينند
را بگيرند ورئيس دولت ونمايندگان سفارت انگليس باتفاق يکديگر،درآن جشن 

وگفته ميشودمشاورين خارجه صالح نديدند بساط جشن برچيده شود حاضرمی شوند
تاسوء تأثيری درجامعه نکند وازروی اين نظرشايد بخواهند صورتی ازمشروطه 

ه قانونی گذاردن برسرعمليات خود درنزد رقيبان وقانون اساسی نگاهدارند،برای کال
   .بيگانه ومعنی وحقيقت آنرا لغو نمايند

وهم درروزنامه ايران که سه روز بعد ازنشر بيانيه رئيس دولت نشرمی شود و بيانيه 
که از « را درج می کند به اين مقام که می رسد کلمه قوا را حذف کرده می نويسد

و می رساند که جمله مزبوربصورت » اطع استاعليحضرت وی جميع احکام س
  .نخستين مورد اعتراض شده بترميم آن پرداخته اند

با سه نفراز رجال اولی مملکت هيچ گونه ستيزگی  - و اما عمليات سيد ضياء الدين  
مشيرالدوله و مؤتمن الملک چونکه وجهه ملی دارند و  –نمی کند مستوفی الممالک 

سيد ضياءالدين با . يسيان دوستانه است بی آنکه نوکربوده باشندمناسبات آنها هم با انگل
رؤسای ايل بختياری خصوصيت و مدارا می کند چون قوۀ شخصی دارند وبعضی 

  .ازآنها بطورخصوصی با انگليسيان مربوط هستند
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سيد ضياء الدين به سپهدار اعظم رئيس دولت پيش از خود متعرض نمی شود اما  
سيم حوت می  شب را بسختی گذارنيده وصبح بسيارزود، روز اواطمينان ندارد وآن

درسفارت انگليس دراطاق انتظاربعد ازمعطلی طوالنی ، وزيرمختار را مالقات . شود
بديهی است پنج روزعزت . کرده وازاو تأمين می يابد وبخانه خودرفته انزوا ميجويد

ذلت پنج دقيقه دراطاق رياست وزرائی ديدن،  نه بلکه پنجاه روز و پنجاه ماه آن، ب
انتظاربيگانه ای هرکه بوده باشد، بودن ارزش ندارد،چه رسد که مدت ازيکساعت 

 بهتر .هم گذشته باشد وبهرصورت سپهداراعظم بشخص شاه ويا وليعهد پناه ميبرد
بود تا بيگانه درصورتيکه بآسانی دستش بآنها می رسيد، ولی دراين گونه موارد 

د را گم می کند واين توسل رئيس دولت پيش بسفارت انسان گاهی همه چيز خو
  .انگليس، ميزان دخالت و نفوذ آنها را درکارجاری وانتهاض نظامی می رساند

سيد ضياءالدين که خود را سوسياليست ميخواند و آن بيانيه را نشرمی دهد واعيان و 
دموکراسی بايستی از تجمل اجتناب کند و .  اشراف را گرفتارکرده بزندان ميندازد

. خود را ازدست ندهد، ولی ديده می شود که ميان خود وخلق فاصلۀ زياد قرارداده
درها ودربندها ميگذارد، حاجب ودربانها مقررميدارد و در گذشتن ازمعابر با سوا 

  .رهای قزاق بيرق الوان دار بسيارحرکت می نمايد
پيش ازهر کاربخراب  سيد ضياءالدين بلديه وسيعی با بودجه کافی تأسيس می کند و 

کردن سر درهای ميدان توپخانه وجاهای ديگر می پردازند و ميکوشد که باصالحات 
اداری شروع کند و درعين حال چون پدرش از روحانی نمايان عوام فريب است، 
امرميکند در وقت ظهر درکوچه و بازاراذان بگويند و روزهای جمعه را بکلی 

ميهمانيهای خود که نمايندگان خارجه هم هستند، تعطيل کنند و درسرميزهای رسمی 
مسلمانی کرده باشد وازاين راه دل  برای اينکه اظهار. مشروبات الکلی نمی گذارد

  .عوام را بدست بياورد و در نظرخواص سياستمداری کرده باشد
سيد ضياء الدين پيشرفت کارش بحسن موافقت با رضاخان سردارسپه است که  

اراده و بينهايت نامجوست و البته می خواهد هرچه می شود  اوشخص دارای عزم و
دراينصورت اگر نخواهد با رئيس الوزراء همراهی کند کار، زار . بنام وی بوده باشد

  . خواهد بود
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سيد ضياءالدين با اينکه اين نکته را ميداند بازمی کوشد فرمانده قوا را مطيع خود 

او که  صورتی بيش نيست و درجنبه سازد و بلکه مسعود خان کيهان وزيرجنگ 
می خواهد . عزم و اراده و خياالت بلند سردار سپه بسی ناتوان بنظرمی آيد 

  . سردارسپه را محکوم وزير دست خود بداند
اين است که بزودی روح اختالف کلمه ميان رئيس الوزراء و فرمانده کل قوا  

يا ناخواه خارج شده ، حکمفرما می شود و طولی نمی کشد که مسعود خان خواه 
  .سردارسپه خود وزيرجنگ می گردد

سردارسپه چنانکه ازپيش گفته شده قوه ای که درمقابل خود می بيند،  ژاندارمری 
منصب ژاندارمری،  است که رنگ قشونی بخودگرفته وباوزارت جنگ يک صاحب

بهم زدن تشکيالت آن خالی از اشکال نيست ولی با وزارت  جنگ خودش آن 
  .ت برطرف می شوداشکال

سردارسپه دراين انتهاض اول وظيفه اش جمع آوری قوای متفرق شده قزاق بوده 
است و دادن تشکيالت تازه بآنها وظيفه دومش متحد الشکل ساختن تمام قوای نظامی 
است و با داشتن وزارت جنگ بآسانی می تواند باين مقصود هم کامياب گردد والبته 

ا برای اطاعت  کردن اوامر ديگری ترجيح می دهد و از امرمطلق بودن درمملکت ر
خصوصاً که بعضی از رجال  .  اينجاست که سستی کاررئيس دولت شروع می شود

دولت  که محبوسند و درتفتين کردن ميان اشخاص مهارت دارند، بوسيله کارکنان 
خود هرچه  ميتواند ميان وزيرجنگ و رئيس دولت تفتين می کنند و روی دل 

  .رجنگ را بجانب خود بر می گردانندوزي
سردار سپه اردوی قزاق را که در نزديکی تهران است،  . روز سيزدهم نوروز است

مخالفت باطنی سردارسپه با سيد ضياء . ميهمان کرده،  هيئت وزراء هم آنجا هستند
چه . الدين و بی اعتنائی وزيرجنگ برئيس دولت، در اين روز نيکوهويدا می شود

که ازمجلس وزراء برخاسته،  تا بينهانطق وزيرجنگ برای صاحبمنصبان ودرموقع 
وزير . سيد ضياء الدين باومی گويد سالم مرا هم بآنها برسانيد. ميرود صحبت بدارد

جنگ را ازاين سخن نا خوش آمده وبجای رسانيدن سالم رئيس دولت بصاحبمنصبان 
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الوزرا شد، من فرمانده قوا گشتم و و قزاقان؛ می گويد وقتی آقا سيد ضياء الدين رئيس 
يعنی من و او را يک مجرا و در . وقتی من فرمانده قوا  گشتم ، او رئيس الوزراء شد

يک روز به اين مقام رسيده ايم،  او بر من تفوقی ندارد که من واسطه رسانيدن سالم 
 اينک بعلل سقوط  دولت ضيائی وآزاد شدن محبوسين سياسی. او بشما بوده باشم

از يک طرف احتياج کودتا کنندگان به محبوس نگاهداشتن محبوسين بر . اشاره نمايم
طرف می شود و از طرف ديگر کدورت ميان وزير جنگ و رئيس الوزراء شدن 
می کند ، بطوريکه  نگاهداری هردو برسرکارازعهدۀ نگاه دارندگان خارج می گردد 

ارسپه بيشتراست تا بوجود مانند سيد و احتياج آنها و البته احتياج مملکت بوجود سرد
ضياء الدين ها و شايد سيد ضياء الدين نيزبعد اززمامدارشدن شدن با نماينده سياسی 
روس بلشويک که تازه وارد شده و تصورمی کند حکومت سوسياليستی است،بيش 
ازقدرضرورت خصوصيت کرده باشد که موجب نارضائی انگليسيان شده باشد و 

داخلی وخارجی فراهم می شود و سيد ضياءالدين از کار افتاده از بهرصورت اسباب 
ياران طرد می شود و بمحض معزولی او نه تنها محبوسين آزاد می گردند بلکه 

  )٢(.ازميان آنها يکنفربرياست دولت بر گزيده می شود
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   :وضيحات و مآخذت
  

  خان،ضد مشروطيترضا » حکم می کنم«حکومت سيد ضياء با اعالميه  - ١ 
  بود
  

      :پی نوشت ها 
 - جلد اول » تاريخ مختصر احزاب سياسی؛ انقراض قاجاريه«الشعرا بهار،  ملك -  ١

   ٨٦ – ١٠٦صص  -  ١٣٢٣چاپ رنگين، تهران، 
که توسط اربابانش تهيه  »  ١٩٢١فوريه  ٢٢اعالميه رضا  مير پنج  به تاريخ «  - ٢

  : در  اين اعالميه ميخوانيم. شده است
   :کنم حکم می

 .اول ـ تمام اهالی شهر تهران بايد ساکت و مطيع احکام نظامی باشند  ماده
بعدازظهر غير از افراد  ٨دوم ـ حکومت نظامی در شهر برقرار و از ساعت   ماده

 .نظامی و پليس مأمور انتظامات شهر، کسی نبايد در معابر عبور نمايد
نظامی و پليس مظنون به اخالل آسايش و سوم ـ کسانی که از طرف قوای   ماده

  .انتظامات واقع شوند، فوراً جلب و مجازات سخت خواهند شد
جات و اوراق مطبوعه تا موقع تشکيل دولت به کلی  ی چهارم ـ تمام روزنامه ماده

  .موقوف و برحسب حکم و اجازه که بعد داده خواهد شد، بايد منتشر شوند
منازل و نقاط مختلفه به کلی موقوف و در معابر هم اگر پنجم ـ اجتماعات در   ماده

  .ی قهريه متفرق خواهند شد بيش از سه نفر گرد هم باشند، با قوه
فروشی، تئاتر و سينما و  فروشی و عرق ی ششم ـ درب تمام مغازه های شراب ماده

  ها و کلوپ های قمار بايد بسته شود و هر مست که ديده شود، به محکمه فتوگرافی
  .نظامی جلب خواهد شد

ارزاق   هفتم ـ تا زمان تشکيل دولت، تمام ادارات و دوائر دولتی، غير از اداره  ماده
خانه، تلفن خانه، تلگراف خانه هم مطيع اين حکم خواهند  پست. تعطيل خواهند بود

  .بود
ی نظام  ی هشتم ـ کسانی که در اطاعت از مواد فوق خودداری نمايند به محکمه ماده

  .ها خواهند رسيد جلب و به سخت ترين مجازات
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شود و مأمور  ی نهم ـ کاظم خان به سمت کماندانی شهر انتخاب و معين می ماده
   .اجرای مواد فوق خواهد بود

  ١٣٣٩جمادی الثانی ١٤
 رئيس ديويزيون قزاق اعليحضرت
  اقدس شهرياری و فرمانده کل قوا ـ

  رضا
   ٣٤٣ – ٣٤٦صص  – ١، جلد ١٣٨٨ –البرزنشر ،پليس سياسی –خسرو معتضد - ٣
مسعودخان کيهان درهفتم برج حمل  بواسطۀ اشکاالتی که در کار  وزارتی  (  - ٤

خود  با وجود قدرت ومداخالت بيحد سردارسپه درامورنظام ميديد مستعفی گرديد 
ولی استعفای اوپذيرفته نشد وسپس  گفتگوهائی و فعل و انفعاالتی پيش آمد که 

از کار کناره )  ١٣٠٠اردبيهشت ( برج ثور ٧ناچارباستعفا شد وعاقبت در بارديگر 
جست  و سردار سپه که تا آنروز  رئيس  ديويزيون قزاق  بود بعد از انجام جشن 

و مسعود خان » سالم نيمۀ شعبان بسمت وزرات جنگ حضور شاه معرفی گرديد
  .بسمت وزير مشاور درکابينه باقی ماند

مناسبت  اينکه  ميرزا عيسی خان کسالت داشته به فرنگ رهسپار ثور ب  ٢٣روز  -  ٥
بوزارت امور خارجه  )  نبوی ( مدير الملک وزير  ماليه شد و معزز الدوله » شده بود

  /////////////////.بحضور شاه معرفی گرديد
از مدتها قبل طرح کودتا را . سيد ضياء  به ملک الشعراء بهار دروغ می گويد  -  ٦

يادداشتهای دمحم علی جمال زاده  که سيد ضياء در باره « داشته است زيرا وی درخبر 
اسمارت انگليسی که «: می گويد» به او تقريرکرده است ١٢٩٩چگونگی کودتا 

مترجم اول سفارت انگليس بود،فردی بسيار ايران دوست و با من درتهران رفيق 
ن به تهران می آمدند، و با هم يک شب کاظم که  با مسعود اغلب شبها از قزوي. بود

بوديم و بازبرمی گشتند به من گفت آيا يادتان هست که می گفتيد با پانصد نفر اوضاع 
من پرسيدم آيا می توان از . را به هم  می زنيد حاال چهارهزارقزاق درقزوين است

بنا شد .  از دوهزار نفر آنها  می توان خوب  استفاده کرد. گفت بله. آنها استفاده کرد؟
  ».دست به کار  شويم

جلد اول  –به اهتمام علی جانزاده   - خاطرات سياسی رجال ايران « نگاه کنيد  به *  
  ) ١٨٩ – ٢٠٢صص  –»
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حسنعلی ميرزا، کوچکترين پسران ناصرالدين شاه  است،  (شاهزادۀ يمين الدوله  -  ٧
  .وی در اتريش تحصيل  کرده است و ازهمراهان وليعهد بود

  
از سفارت انگليس ١٢٩٩يدضياء و رضاخان، عاملين کودتای س -  ٢ ً مرتبا

  دستور می گرفتند
  

  : پی نوشت ها
 -  ١٣٥٨ –مؤسسه انتشارات اميرکبير  –تاريخ بيست ساله ايران  –حسين مکی  -  ١ 

      ٢٧٠ – ٢٨٤صص 
٢-   

Paris : Renaissance du livre,1922  - Les anglais en Perse  Lesueur 
-   Emile  

يا برای رد گم کردن که وانمود کنند اگر انگليسها در کودتا دخالت داشته اند پس  -  ٣
  چرا دوستان و پادوهای آنها را هم گرفته اند؟

ژنرال ما ژور دنسترويل درکتاب خود بنام : حسين مکی توضيح می دهد  -  ٤
شديم و آنجا را وقتی ما وارد قزوين : امپرياليزم انگليس در ايران و قفقاز می نويسد

  .اشغال کرديم، کوچه ها و خيابانها را به انگليسی نامگذاری کرديم
دنسترول درکتاب خود مطالب مفصلی در بارۀّ روابط خود با ميرزا کوچک خان و 
مسائل جنگل نوشته است و تالش بسيار نموده که عوامل انگليسی و انتليجنت 

ا اسير و زندانی بوده نجات دهد و سرويس مانند کلنل نوئل معروف که نزد جنگليه
باالخره  طبق قراردادی که با ميرزا کوچک خان منعقد نمود موفق گرديد با مبادله 

  . اسرای  جنگل  که در دست انگليسها بوده  مبادله نمايد
بعضی از نويسندگان و مطلعين ژنرال ماژوردنسترويل را بزرگ  می دانند و اظهار  

  .دتا از طرف او پی ريزی شده استنظر کرده اند که طرح کو
  -  ١٣٦١ –انتشارات عطار  - جلد چهارم » حيات يحيی «  - يحيی دولت آبادی  – ٥

  ٢٣٩ – ٢٤٧صص 
درلندن  ١٩١١که در» کنگره نژادی «اشاره شادروان يحيی دولت آبادی به   -  ٦

نمود شرکت » کنگره« برگزار گرديد می باشد که  وی به نمايندگی از ايران در اين 
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نگارنده به اقتضای حال «: اشاره می کند و می نويسد» کنگره « در خاطراتش به آن 
و پريشان حواسی که ازبابت حملۀ دمحم علی شاه مخلوع  و ساالرالدوله برادرش به 
شرق وغرب ايران حاصل است، پرحرارت و شکايت آميز و اخبار ايران را که در 

ه، انگليس را که در فجايع ايران از روی عهد جرايد همان ايام درج است شاهد آورد
بهر گونه تجاوز روس به امورداخلی مملکت رضا ميدهد، شريک  ١٩٠٧نامه 

جنايتها می خواند ومی گويد  ای ملل مختلف عالم، آيا انصاف است در يک مملکت 
که مشغول اصالح داخلی می باشد اينطور اسباب  قتل وغارت و اختالل امور آنرا 

بياورند و اضافه ميکنم که اگر بيگانگان ايران را به حال خود بگذارند،  فراهم 
هرگونه مانع که در راه ترقی و تعالی  آن روی دهد مانند برف که در آفتاب  به 

  » .خودی خود آب می شود، طبعاً برطرف خواهد شد
 نگاه بکنيد  به فصل بيست و بيست يکم   -   ١٨٣ص  - جلد سوم   - همانجا : منبع

  همين کتاب  
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  فصل ششم

  
  رابطه رضاخان با انگليسی ها به  گزارش اسناد وزارت امورخارجه آمريکا

 
می » اسناد وزارت خارجه آمريکا«بر اساس پژوهش دمحم قلی مجد در گزارش 

درمجلس عوام ، حکومت وقت بريتانيا  دخالت خود را در کودتا تکذيب : خوانيد که 
کرده است ودراين گزارش ازقول نخست وزيربه اين نکته  اشاره شده است که 

يتی را در قبال اعمال قزاق بريتانيا هيچ دخالتی دراين امور نداشته وهيچ مسئول«
کمک هزينه هايی که بريتانيا برای حفظ ونگهداری . های ايرانی برعهده نمی گيرد

دولت . متوقف شده است ١٩٢٠ازاين نيروها پرداخت می کرد، در ماه می سال 
ولی درهمين  ».!اعلی حضرت نسبت به قزاق ها موضع بی طرفانه اتخاذ کرده است

ريکا اين گفته را رد می کند وبا استدالل زيردخالت دولت گزارش اسناد سفارت آم
  :بنابراين درگزارش آمده است . انگليس درکودتا را اثبات می کند 

سفارت بريتانيا تمام اين اتهامات را رد می کند اما شکی نيست که نيروی « -  ١
رهبران وپيروان اين . نظامی انگليس در قزوين ازاين حرکت حمايت کرده است

يان، همگی تحت الحمايه بريتانيا هستند واگر نبود حمايت همه جانبه ارتش اين جر
  ».کشور، اين حرکت به شکست می انجاميد

بعد   ٥بعدازظهرهمان روز، وزيرمختاربريتانيا به خارج ازشهررفت وساعت « - ٢
چند ساعت پيش ازخروج وزيرمختار، سرکنسول سفارت بريتانيا، . ازظهربازگشت
هيگ، به همراه سيد ضياءالدين، رئيس الوزرای فعلی، برای گفتگوبا سرهنگ دوم 

براساس شواهد موجود، اين دونفربه منظورمطمئن شدن . قزاق ها ازشهرخارج شدند
ازمقصود قزاق ها شهررا ترک کردند، اما خود نيروهای قزاق اعتراف کردند که 

ً پيش ازورود آنها به پايتخت، نفری پنج تومان  ً تقر( دقيقا  ]مقامات [از) دالر ٥يبا
  ».بريتانيا دريافت کرده اند

شماراين » وقايع اخيردر ايران« جناب آقای بلفوردرکتاب خود تحت عنوان«  - ٣
درواقع هنگ قديمی قزاق ها که پس ازاخراج ). نفر ذکرمی کند ٢٥٠٠قزاق ها را 

ختی می افسران روسی، به فرماندهی افسران انگليسی در قزوين مستقر شد، به س
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عالوه . شود باور کردکه کودتا  بدون اطالع ورضايت سفارت بريتانيا اجرا شده است
 فرمانده نيروه" جنرال وستداهل "فرمانده ژاندارمری تهران و" کلنل گلروپ"براين، 

فوريه به نيروهای خود دستوردادندازقرارگاه   ٢٠ – ٢١ای پليس ، درشب پرحادثه 
وفا داری به «ين خوش خدمتی، دولت بريتانيا به دليل درپی ا. های خودخارج نشوند
اين  وقايع .کرد G.C.M.Gايشان را مفتخربه دريافت نشان » منافع بريتانيا در ايران

بيش  ازپيش ايرانيان را به دخالت بريتانيا مظنون کرد وآنها را مطمئن ساخت  که اين 
  ».کودتا خود به خود صورت نگرفته است

وجه اين است که به نظرمی رسد نه دولت ايران ونه سفارت نکته جالب ت« -  ٤
بريتانيا تا زمانی که قزاق ها به چند مايلی شهرنرسيده بودند، هيچ کدام خبرنداشتند که 
قزاق ها به منظورتصرف پايتخت حرکت کرده اند واين درحالی است که نيروهای 

تحت فرماندهی افسران ) قرارگاه نيروهای بريتانيا درشمال ايران(مستقردرقزوين 
بريتانيايی هستند وشهررا به همراه تجهيزات نظامی اين کشورترک کردند وپس 
ازگذشت چهارروزوپشت سرگذاشتن صد مايل به دروازه های تهران رسيدند اين 
دوشهربا خطوط تلفن وتلگراف باهم درارتباط هستندوهمچنين درهردوشهر، ايستگاه 

همه اين اتفاقات کامالً حساب شده ). نگليسی هاهای راديويی بی سيم دراختيارا
وازپيش تعيين شده پيش رفت و کامالً مشخص است که بدون تبانی و سازش، 

  »..هرگزچنين امری محقق نمی گرديد
که (ازمقامات وزارت خارجه خواهش دارم  به اظهارات کلنل اسميت « -  ٥

به . توجه ويژه مبذول دارند) درصفحه دوم نامه ژنرال  ديکسون به اينجانب آمده است
گفته ژنرال ديکسون وی يکی ازافسران انگليسی است که نيروهای قزاق درقزوين را 
سازماندهی کردوبه سمت تهران به حرکت درآوردوموجبات سرنگونی دولت را 

است؛ وی "  اسمارت.ای .دبليو" دراين نامه، آقای» اسمارت« منظوراز. فراهم آورد
  رت بريتانيا در تهران استدبيرامورشرقی درسفا

زمانی که به قزوين رفتم درديداربا کلنل اسميت، وی اقرار « :ديکسون می افزايد - ٦
وی . کرد که اونيروهای قزاق را سازماندهی وبه سمت تهران اعزام کرده است

همچنين اعتراف  کرد که سفارت بريتانيا درتهران کامالً از اين جريان با خبر بوده 
  ».است
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  ودتا وآغازديکتاتوری نظامیک 

  
اولين گزارش خود ) وزير مختارامريكا در ايران" جان الرنس كالدول(" کالدول

نزديک به « :صبح مخابره می کند  ١٠، ساعت  ١٩٢١فوريه  ٢٢ازکودتا در 
قزاق ايرانی روزگذشته از قزوين به سمت تهران حرکت کردند و بدون رو به  ١٠٠٠

آنها به . مقاوتی ، پايتخت را به تصرف خود درآوردندروبه روشدن با هيچ 
همچنين مقامات بلند . غيرازرئيس الوزرا مابقی اعضای کابينه را فوراً دستگيرکردند

. پايه پيشين، ثروتمندان ايرانی، مشروطه خواهان وناسيوناليست ها نيزدرامان نماندند
رئيس الوزرا دست . ده استبه تعويق افتادن حقوق قزاق ها علت اين اقدام قلمداد ش

هرگونه دخالت  بريتانيا منکر. بدامان انگليسی ها شده وبه سفارت بريتانيا پناه برد
دراين قضايا شده، اما کامالً روشن است که اوضاع فعلی بروفق مراد آنهاست 

سيد .وشواهد حاکی ازآن است که نيروی نظامی آنها اين حرکت را تقويت می کند
بيرروزنامه رعدو ازتحت الحمايگان بريتانيا، رهبری اين جريان را ضياء الدين، سرد

وی درزمان وثوق الدوله، درمقام مشاورمحرمانه رئيس الوزرا خدمت . برعهده دارد
مردم ايران تقريباً مطمئن شده اند که تمام اين قضايا يک نقشه و توطئه . می کرد

احمد شاه )  ٢(» .ماست فرحکم شهر نظم و آرامش بر ]بااين حال [ انگليسی است
نظر « :سيد ضياء را به سمت رياست وزرا منصوب می کند ١٩٢١فوريه  ٢٣در 

به اعتمادی  که به حسن کفايت وخدمتگزاری جناب ميرزا سيد ضياء الدين داريم، 
معزی اليه را به مقام رياست وزرا برقرار و منصوب فرموده واختيارات تامه برای 

کالدل تصميم شاه را » .رائی به معزی اليه مرحمت فرموديمانجام وظايف رياست وز
شاه سيد ضياء رابا اختيارات تام به رياست وزرا منصوب «:اينگونه تشريح می کند

حکومت نظامی شديد برشهرحکم فرما گرديده . کردواو درحال تشکيل کابينه است
راسر ايران ممنوع ارتباط تلگرافی درس. وهيچ کدام ازروزنامه ها اجازه انتشارندارند

. است وازهرگونه اجتماع عمومی حتی درخانه ها، جلوگيری به عمل می آيد
درخواست بسياری ازمردم که خواهان بست نشستن درسفارت آمريکا بودند، رد شد؛ 

نفردستگيرشده اند ودر مياان آنان چهارتن ازرئيس الوزراهای  ١٠٠روی هم رفته 
توده . تی و ثروتمندان شهرنيزبه چشم می خورندمقامات دول از پيشين، شماری ديگر
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مردم ازاين اوضاع به خشم آمده ومدعی هستند تمام اين قضايا، يک کودتای انگليسی 
نيروی  سفارت بريتانيا  تمام اين اتهامات را رد می کند اما شکی  نيست که .  است

ان اين رهبران وپيرو. نظامی انگليس در قزوين از اين حرکت حمايت کرده است
واگر نبود حمايت همه جانبه ارتش اين  جريان، همگی تحت الحمايه بريتانيا هستند

زندگی شاه درمعرض خطر قرار دارد . ... کشور، اين حرکت به شکست می انجاميد
رئيس . وبه نظربنده وی مترصد است ودراولين فرصت ممکن، کناره گيری کند

کالدول )  ٣(».داشت شدگان را اعدام کندشماری ازباز دارد اعالم کرد درنظر الوزرا
بعد ازظهر يکشنبه بيستم فوريه، خبر رسيد که  « :درمورد کودتا چنين می نويسد

نيروی قزاق ازقزوين به سمت تهران حرکت کرده و به چند مايلی   ١٥٠٠
شواهد حاکی از آن بود که آنها در .  اين خبرموجب نگرانی مردم شد. شهررسيده اند
  .پايتخت هستند اما کسی ازغرض اصلی  ايشان خبر نداشت صدد تصرف 

بعد   ٥بعد از ظهرهمان روز، وزير مختار بريتانيا به خارج ازشهررفت و ساعت 
چند ساعت پيش ازخروج وزيرمختار، سرکنسول سفارت . از ظهر بازگشت

بريتانيا، سرهنگ دوم هيگ، به همراه سيد ضياءالدين، رئيس الوزرا فعلی، برای 
براساس شواهد موجود، اين دونفربه . تگو با قزاق ها از شهر خارج شدندگف

منظورمطمئن شدن ازمقصودقزاق ها شهر را ترک کردند، اما خود نيروهای قزاق  
 ٥تقريباً ( اعتراف کردند که دقيقاً پيش از ورود آنها به پايتخت، نفری پنج تومان 

الزم به ذکراست که اين قزاق ها تحت  .بريتانيا دريافت کرده اند ]مقامات  [از) دالر
اين فرمانده انگليسی مدتی است که دراستخدام دولت . فرمان کلنل اسميت هستند

ايران است وچند ماه پيش تصدی اداره اطالعات در قزوين را برعهده گرفت والبته 
پيش ازآن نيزفرمانده انگلسی مدتی است که دراستخدام دولت ايران است وچند ماه 

تصدی اداره اطالعات درقزوين را برعهده گرفت والبته پيش از آن نيزفرمانده  پيش
وی مکرراً به تهران سفر می کرد وبرکسی پوشيده . نيروهای قزاق در آن منطقه بود

نيست که دراين سفرها بخش عمده وقت خود را درحضورسيد ضياءالدين به سرمی 
ت قزاق ها به سمت تهران، همچنين مشخص شده است که اندکی پيش ازحرک. برد

اما به . پولی که قرار بود ميان اين نيروها پخش شود به دست کلنل اسميت رسيد
نظرمی رسد کلنل ترجيح داد تا رسيدن به تهران صبرکند وبالفاصله پس ازرسيدن 

اين وجه به امضای کلنل اسميت از . به پايتخت، مبلغ مذکوردرميان آنها پخش شد
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نکته جالب توجه اين است که به نظر می رسد نه دولت . بودبانک برداشت شده  
ايران و نه سفارت بريتانيا تا زمانی که قزاق ها به چند مايلی شهر نرسيده بودند، 
هيچ کدام خبرنداشتند که قزاق ها به منظور تصرف  پايتخت حرکت کرده اند واين 

بريتانيا در شمال قرار گاه نيروهای ( درحالی است که نيروهای مستقردر قزوين
تحت فرماندهی افسران بريتانيايی هستند وشهررا به همراه تجهيزات نظامی ) ايران

وپشت سرگذاشتن صد مايل به  روز اين کشورترک کردند وپس ازگذشت چهار
دروازه های تهران رسيدند اين دو شهر با خطوط تلفن و تلگراف باهم درارتباط 

اه های راديويی بی سيم دراختيارانگليسی هستند وهمچنين درهردو شهر، ايستگ
همه اين اتفاقات کامالً حساب شده وازپيش تعيين شده پيش رفت وکامالً ). ها

اندکی ...مشخص است که بدون تبانی وسازش، هرگزچنين امری محقق نمی گرديد
نيروهای ژاندارمری که . پس ازنيمه شب بيستم فوريه ، قزاق ها وارد تهران شدند

. حفاظت ازپايتخت ومناطق داخلی کشورهستند نيز به قزاق ها پيوستندموظف به 
شاه يکی ازافسران سوئدی را به منظورمتوقف ساختن قزاق ها درخارج ازپايتخت، 

اما اين افسرمتوجه شد که سربازها نيز به . متصدی هنگ مرکزی سربازها کرد
تنها نيروهای . ليک شدسه گلوله توپ و چند گلوله هوايی نيزش. قزاق ها پيوسته اند

دراداره مرکزی پليس پيش ازدستگيری تمام . پليس درمقابل اين عده مقاومت کردند
به هر حال ، به نظر می رسد کودتا بدون . نيروهای پليس، دونفر کشته شدند

به زودی روشن شد که تمام چهره های برجسته اين . خونريزی به پايان رسيده است
سرگرد مسعود خان، که پيش . بريتاينا دارند ]سفارت [با  جنبش ، ارتباط تنگاتنگی

ازاين برمسند وزارت جنگ نيزتکيه زده ، ازچند ماه پيش تا کنون به عنوان معاون 
سرهنگ رضاخان، که به . شخصی کلنل اسميت درقزوين، مشغول به خدمت است

ايران  –فرماندهی نيروهای قزاق منصوب شده است، درهنگ نظامی انگليس
وی چند ماه گذشته . مت ودرعمل برای فرمانده اين هنگ جاسوسی می کردخد

سيد ضياءالدين، . همکاری بسيار نزديکی با انگليسی ها درقزوين داشته است
رئيس الوزرا، مالک روزنامه نيمه رسمی رعد است؛ بريتانيا حامی مالی اين 

، روزنامه رعد  همانطورکه پيش ازاين به اطالع وزارت خانه رسيد. روزنامه است
شديداً به آمريکا، ملت و آداب و رسوم اين  ١٩١٩همان روزنامه ای است که درپائيز

. سيد ضياءالدين مردی است که سی وپنج سال ازعمر وی می گذرد. کشورحمله کرد
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واژه ای است که به فرزندان پيامبردمحم اطالق می شود و تا پيش ازکودتا » سيد «
« ه برسرمی کرد که نشانه سيد بودن او بود؛ اما پس ازآن سيد ضياءالدين دستارسيا

وی يکی ازايرانيان . سياه که سرپوش معمول مردم ايران است، برسرمی کند» کاله
اکنون ضياء الدين معاون مورد اعتماد وثوق الدوله بود؛ .  پرتوان واستثايی است

کرده و شخصاً نيزاز  نيزهمه مردم می دانند انگليسی ها روز نامه او را تأمين مالی
؛ امابا اين حال، بعضی ازمردم کم و بيش نسبت بريتانيا وجوهی را دريافت می کند

به تالش های سيد ضياءالدين خوش بين هستند وگمان می کنند که وی درصدد 
يک يا دو روز « :کالدول اضافه می کند» .تشکيل دولتی شايسته تردراين کشوراست

ضياء الدين را با اختيارات تام به رياست وزرا منصوب  پس ازکودتا شاه رسماً سيد
همچنان قزاق ها . حکومت نظامی مجدداً باشدت وحدت هرچه تمام تراجرا شد. کرد

به نيروی پليس اعتماد نداشته ودرهريک ازايستگاه های پليس نيروهای قزاق 
راف تاچند روزپس ازکودتاارتباطات داخلی توسط پست يا تلگ. نيزمستقرشده اند

با اين حال، پس ازيک هفته ای . ممنوع بود وهيچ روزنامه ای اجازه انتشارنداشت
برداشته وروزنامه ايران به عنوان روزنامه رسمی اجازه  اين محدويت ها

تجمع مردم حتی درمنازل شخصی همچنان ممنوع بوده وانتشارهرگونه . انتشاريافت
  )  ٤(» .انتقاد ازدولت نيزقدغن می باشد

    
  تکذيب وانکاربريتانيا

  
به عنوان مثال در . بريتانيا هرگونه دخالت و اطالع ازاين کودتا را صريحاً رد کرد 

  : می خوانيم١٩٢١فوريه  ٢٨گزارش  پرسش  و پاسخ مجلس عوام به تاريخ دوشنبه  
: ازنخست وزير چنين سئوال کرد)  Commander Kenworthy(دريابان کنورثی 

درکودتای قزاق هابرای سرنگونی دولت ايران،  هيچگونه آيادولت اعلی حضرت 
دخالتی  داشته است؛ آيا تجهبزات ودست مزد اين قزاق ها توسط  دولت اعلی 

  حضرت فراهم شده؛ و رويکرد دولت اعلی حضرت نسبت به اين اقدام چيست؟ 
 ازآنجا که اين سئوال پاسخی نسبتاً طوالنی  دارد، با کسب: آقای سسيل هارمزورث

اجازه ازنمايندگان محترم حاضردرجلسه، آن را در گزارش رسمی منتشرخواهم 
يکان های مختلف قزاق، که تمام نيروهای آن ايرانی هستند «:گزارش رسمی».ساخت
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تحت فرماندهی افسران ايرانی از قزوين به سمت تهران حرکت کرده ودربيست و 
افسر  ايرانی اين نيروها اذعان .  يکم فوريه اندکی پس ازنيمه شب وارد پايتخت شدند

داشت که  قزاق های  ايرانی ، که تجربه رويارويی  با بلشويک ها را داشتند، از اين 
دولت . که دولتی  بی کفايت جايگزين دولت بی کفايت تری می شود، خسته شدند

هايی که نتوانستند ازپيشروی بلشويک ها  جلوگيری به عمل آورند و به دليل اهمال 
قزاق ها  وفاداری  خود را به . ايشان، نيروهای بريتانيا  نيزازايران خارج شدند کاری

شاه اعالم کرده ، اما تصريح کردند مشاورين شيطان صفتی  را که اعلی  حضرت 
افسران ارشد قزاق ها،حسن نيت خود را درباره . را احاطه کرده اند، کنارخواهند زد

ند جای هيچ نگرانی  و ترس برای اتباع خارجی  اتباع خارجی ابرازداشته و تأکيد کرد
از آنجا که هيچ نيروی نظامی  مانع ورود آنها  به شهر نشد، قزاق ها  به . نيست

راحتی شهررا تصرف کردند، ادارات دولتی را تحت کنترل خود درآورده و خيابان 
ش ژاندارمری  و پليس محلی به ايشان پيوسته و نظم وآرام. ها را  قرق کردند

دولت  سپهدارسقوط کرد و طبيعی است که به دنبال اين اقدامات، . درشهربرقرار شد
اما متعاقباً . رئيس الوزرا به سفارت اعلی حضرت شاهنشاهی  بريتانيا  پناه آورد

 وادار به ترک سفارت شده و  به وی اطمينان داده شد که  مورد تعرض  قرار
ست به تشکيل دولت نزده اند، اما بسياری انقالبيون تا اين تاريخ د. نخواهد گرفت

بازارتعطيل شده ودربيست و دوم  . ازمقامات برجستۀ کشوری رادستگيرکرده اند
دولت اعلی حضرت شاهنشاهی بريتانيا . فوريه شهر در آرامش کامل فرورفته است

هيچ دخالتی دراين امورنداشته وهيچ مسئوليتی را در قبال اعمال قزاق ها ی ايرانی 
کمک هزينه هايی  که بريتانيا  برای حفظ  و نگهداری از اين  . عهده نمی گيردبر

دولت اعلی . متوقف  شده است ١٩٢٠نيروها  پرداخت می کرد، در ماه می سال 
  )   ٥( .حضرت نسبت به قزاق  ها موضع بی طرفانه اتخاذ کرده است

 ١٩٢٥سال واالس اسميت موری، کاردارسفارت آمريکا، دريکی ازگزارش های 
نظرخود را  در مورد انکار دولت انگليس درهرگونه دخالت درکودتا را چنين 

نيروی نظامی فعلی  ايران مبداً وسرچشمه خاص خود را دارد؛ « :تفسيرمی کند
 ١٩٢١فوريه  ٢١همانطورکه  وزارت خارجه مطلع است، اين نيرودرزمان کودتای 

قزاق  رابه فرماندهی   ٨٠٠ن کودتا سيد ضياءالدين به وجود آمد؛ زمانی که رهبرا
سرهنگ رضاخان راهی تهران کرده وحکومت متزلزل سپهداراعظم را سرنگون 
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شماراين »  وقايع اخيردرايران« جناب آقای بلفوردرکتاب خود تحت عنوان. (کردند
درواقع هنگ قديمی قزاق ها که پس ازاخراج ). نفرذکر می کند٢٥٠٠قزاق ها را

رماندهی افسران انگليسی درقزوين مستقرشد، به سختی می افسران روسی، به ف
عالوه  .شود باورکرد که کودتا بدون اطالع ورضايت سفارت بريتانيااجرا شده است

فرمانده " جنرال  وستداهل "فرمانده ژاندارمری  تهران و"کلنل گلروپ"براين،
ور دادند فوريه به نيروهای خود دست  ٢٠ – ٢١نيروهای پليس، در شب پر حادثه 
در پی اين خوش خدمتی، دولت بريتانيا  به دليل  . از قرار گاه های خود خارج نشوند

ايشان را مفتخر به دريافت نشان » وفا داری به منافع بريتانيا در ايران«
G.C.M.G اين  وقايع بيش  از پيش ايرانيان را به دخالت بريتانيا مظنون . کرد

  .اين  کودتا خود به خود صورت نگرفته استکرد و آنها  را مطمئن ساخت  که 
جدای ازوقايع مذکور، سيد ضياءالدين پس ازاينکه زمام قدرت را به دست گرفت، 

باطل «ايران را   - علی رغم اينکه وی بدالئل  سياسی می بايست توافقنامه انگليس 
 درپی عملی کردن آن بود وبا عزت واحترام فراوان با هيأت های. »اعالم می کرد

نظامی و اقتصادی انگليسی برخورد کرد؛ اين رفتار مؤيد اين بود که او نيز يکی 
  ) ٦(» .ازعوامل  بريتانيا  است

  
  نامه ژنرال ديکسون به انگرت

  
نقش بريتانيا درکودتا، درنامه ای که ژنرال  ديکسون به انگرت، کاردارسفارت  

ديکسون درسال  های . آمريکا می نويسد نيزمورد بحث وگفتگو قرارگرفته است
)  پليس شرق ايران( بازرس  کل  نيروهای نظامی در شرق ايران   ١٩١٨ – ١٩١٩

انی ايران را ترک کرد، که به صورت ناگه ١٩٢١تا  فوريه  ١٩١٩بود وازسال 
  :ايران را برعهده داشت –فرماندهی کميسيون نظامی توافقنامه انگليس 

مفتخرم به ضميمه اين گزارش ، اطالعات محرمانه ای  را برای  وزارت امور 
 ٦خارج ارسال کنم؛ رونوشتی از نامه محرمانه ای که ژنرال ديکسون، به تاريخ  

نگاشته است؛ نامه ژنرال ديکسون به لرد کرزن خطاب  به اين جانب    ١٩٢١ژوئن 
کالدول ، آخرين وزيرمختارآمريکا در تهران . و نامه جان ال ١٩٢١می ١٤به تاريخ

ازمقامات . نگاشته شده است ١٩٢١مارس  ١، به ژنرال ديکسون که در تاريخ 
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که درصفحه دوم نامه ( وزارت خارجه خواهش دارم  به اظهارات کلنل اسميت
به گفته ژنرال . توجه  ويژه مبذول  دارند)  يکسون به  اينجانب  آمده استژنرال  د

ديکسون وی يکی از افسران انگليسی  است  که نيروهای قزاق در قزوين را 
سازماندهی کرد وبه سمت تهران به حرکت درآورد وموجبات سرنگونی دولت را 

است؛ وی " اسمارت. ای.دبليو" دراين نامه،آقای» اسمارت« منظوراز. فراهم آورد
» هيگ وهمکاران« عبارت . دبيرامور شرقی درسفارت بريتانيا در تهران است

، " سرهنگ دوم  ويکهام:" وافراد زيراشاره دارد" هيگ . دبليو. سرهنگ دوم تی"به
؛ وابسته نظامی وقت و قنسول فعلی "هاوارد"رايزن وقت سفارت بريتانيا؛ آقای 

يگری  از مردان انگليسی که خواهان تأثير گذاری و بريتانيا در تهران؛ و شمارد
، وزيرمختار بريتانيا ، که شايع شده است درصدد کناره "نرمن" آقای. فعاليت هستند

گيری است، يک روز بعد از کودتا به اينجانب اطمينان داد که به هيچ وجه ازاين 
ه خوبی اوضاع نامه ای  که به لرد کرزن نوشته شده ب...کودتا اطالع نداشته است

ايران و به ويژه فعاليت های بريتانيا را تشريح می کند و صراحت ستودنی آن با جو 
محرمانه ای که بسياری از مقامات بريتانيا در اينجا به وجود آورده اند، کامالً در 

از آنجا  که ژنرال  ديکسون در گفتگو های خود کامالً صريح است، . تضاد است
ايران به اين نتيجه رسيدند که او اطالعات محرمانه دولت انگليس  مقامات بريتانيا در 

را در اختيار سفارت آمريکا  می گذارد و اين  امر در نهايت باعث  انفصال او از 
  ).اين مطالب  در صفحه پنجم نامه ديکسون به لرد کرزن ذکر شده است( کار شد

  
  :نامه ديکسون به انگرت

  
... است که در صدد نوشتن  نامه ای  به شما هستم؛ مدتی  ١٩٢١ژوئن  ٦لندن،  

اميدوارم نامه ای که برای شمامی نويسم ازبمبئی دريافت کنيد و دستگاه سانسور سيد 
زمانی که  در کرمانشاه !... ضياءالدين وهمکارانش  به اين نامه دسترسی پيدا نکنند

با  گفتگو بودم، در ديدارباصارم الدوله، والی استان غربی مدت زيادی يه
او است » دستگيری « صارم الدوله می دانست که سيد ضياء درپی . يکديگرنشستيم

اما ترديد داشتم که اين اقدامات .وبه همين دليل دست به اقداماتی پيشگيرانه زد
مؤثرواقع شود؛ حدسم درست بود و زمانی که به لندن رسيدم خبر رسيد که عوامل 
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« :ديکسون می افزايد» .لطنه را دستگيرکرده اندسيدضياء، صارم الدوله وقوام الس
زمانی که به قزوين رفتم درديداربا کلنل اسميت، وی اقرارکرد که اونيروهای قزاق 

وی همچنين اعتراف  کرد که . راسازماندهی وبه سمت تهران اعزام کرده است
ت آقای وی ازدخال. سفارت بريتانيا در تهران کامالً از اين جريان با خبر بوده است

... نرمن چيزی نگفت، اما اعتراف کرد که اسمارت دراين قضيه بی تاثير نبوده است
اسميت مردی است که اختيار زبان خود را ندارد و من از اين نقطه ضعف 

به عنوان مثال وی به هراس سيد ضياء ازرضاخان اشاره کرد . بسيارمنتفع شده ام
کنترل اين مرد، به  تهران اعزام وگفت که وی به منظوردردست گرفتن اوضاع و 

اسميت مطمئن بود که  از پس اين کار برآمده، اما من خنديدم و گفتم حتماً . شده است
دريکی ! دعوت کرده است» يک فنجان قهوه«هميطوراست و رضا خان نيزاو را به 

از روزنامه های فرانسوی مطلبی خواندم که در آن ادعا شده بود سيد ضياء مجبور 
ر پناه نيروهای قزاق از ايران خارج شود چرا که قدرت دردستان رضاخان است د

وقتی به انگلستان رسيدم به وزارت خارج رفته ودراينجا ميان من !... است
، رئيس بخش امورشرقی وزارت خانه، گفتگوی پرسرو صدايی "اليفانت"و

ای  با من نشده  تا آنجا که به ياد دارم تا آن زمان چنين برخورد  گستاخانه. درگرفت
سپس مستقيماً به لرد کرزن ... با اين حال خود را کنترل کرده و چيزی نگفتم... بود

پس  از ده روز که  پاسخی . گزارش داده و اين نامه را ضميمه گزارش خود کردم
در آنجا برخالف گذشته، . در يافت نکردم فرصتی  پيش آمد که به وزارت خانه بروم

متفاوت مواجه شدم و عزت و احترام آنان مرا بسيار شگفت زده  با برخوردی  کامالً 
  .در پايان وزير خارجه طی نامه ای  ازخدمات من در ايران تشکر کرد. کرد

  :در بخشی ازنامه ای  که به کرزن نوشته شد، چنين می خوانيم 
تا مدتی مردم ايران به دست داشتن من در اين کودتا ...در ارتباط با کودتای اخير

  ».مظنون بودند و انکارهای من در ابتدا به هيچ وجه مورد  قبول  واقع نمی شد
سيد ضياء الدين به دليل اضطرابی که درسرکوب کردن مخالفت ها  به او دست داده  

است نه  تنها ثروتمندانی را که می توانست ازآنها باج بگيرد دستگير کرده، بلکه 
ز روانه زندان کرده است چرا که ازمخالفت رهبران مردمی و ناسيوناليست ها را ني

تالش های من برای رد هرگونه دخالت ... آنها وعملکرد غير قانونی خود واهمه دارد
درکودتا، با بن بست مواجه شد وعموم مردم ايران معتقدند که اين يک کودتای 
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ز زيادی ا اول اينکه شمار. انگليسی است؛ اين نتيجه گيری ازدواصل نشأت می گيرد
قزوين شهری . نيروهای قزاق به صورت مخفی از قزوين  به تهران حمله کردند

مردم ايران ازاين مسئله متعجبند که . ن مستقرهستندآاست که افسران انگليسی در
اين تعداد نيروی قزاق چگونه توانستند بدون اينکه توجه انگليسی ها رابه خود 

ست که سه ماه پيش، زمانی که اين در حالی ا. جلب کنند ازقزوين خارج شوند
افسران روسی ازايران اخراج شدند، تعدادی  ازاين افسران تالش کردند به همراه 
شمار بسيار اندکی از قزاق ها به سمت تهران حرکت کنند، اما بريتانيا به سرعت 

دومين مسئله ای که شک مردم ايران را . متوجه شد وحرکت آنها را عقيم گذاشت
است که پوتين قزاق هايی که تهران رافسخ کردند ازانبار مهمات  برانگيخته اين

داليل ديگری هم ذکرشده است، اما اصل و . انگليس درقزوين تأمين شده است
بنده نيزازهمکاری کلنل اسميت در کودتا خبر نداشتم وزمانی . اساس صحيحی ندارند

اظهارات  ».ن شدکه تهران راترک کردم از زبان خود او اين مسئله برای من روش
رضا خان، فرمانده « :ديکسون در مورد فرمانده نظامی کودتا از اين قرار است
وی در نابسامانی های . نظامی  سيد ضياء مردی است که به خوبی او را می شناسم

به يکی از  فرماندهان خود به نام کلنل کلرژه خيانت کرد؛ رضا خان که  ١٩١٨سال 
زاق مستقردرهمدان بود به همکاری رئيس خود با کمک در آن زمان معاون آترياد ق

انگليسها عليه کلنل کرژه که فرمانده کل قزاق ها  بود کودتا کردند و او را برکنار 
  . نمودند

بهار گذشته، زمانی  که مسئله  سازماندهی مجدد نيروهای قزاق درقالب يک ارتش   
اد خيانت به افسران روسی  متحد الشکل ، به مسئله ای جدی  تبديل شد، وی پيشنه

چندی  پيش که به قزوين سفرکردم، کلنل اسميت به من خبر دادکه . خود را پيش کشيد
سيد ضياء ازقدرت روبه افزايش رضا خان به شدت هراس داشته و ازاو درخواست 

در پاراگراف  يکی مانده به آخر » .کرده است برای کنترل رضاخان تدابيری بيانديشد
احساس می کنم نمی توانم اين نامه را بدون پرداختن به « :ين می خوانيماين نامه چن

درمدتی که در تهران مشغول به خدمت بودم، متهم . مسئله ای ديگربه پايان برسانم
اين اتهامات هم . شدم که روابط سياسی نامناسبی با سفارت آمريکا بر قرارساخته ام

اين حقيقت داردکه در آنزمان به آقای . ردبنده وهم وزير مختارآمريکا را بسيارمی آزا
درپی همين . کالدول، خانواده وی وديگراعضای سفارت آمريکابسيارنزديک بودم



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٦٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

دوستی به تدريج متقاعد شدم مادامی که ما بدون هيچ غرضی به نفع مملکت ايران 
. تالش می کنيم؛ می توانيم روی کمک وهمکاری با ارزش آمريکايی ها حساب کنيم

از يک طرف درميان مليون ايران نفوذ داشته واز سوی ديگربه کمک  ايشان
ميسيونرهای امريکايی تشکيالت آموزشی بسيار خوبی را فراهم ساختند که در نتيجه 

به ضميمه . اميد می رفت به کمک يکديگر ارتش متحدالشکل ايران را سامان دهيم
وج از ايران به دست بنده همين گزارش، رونوشتی از نامۀ آقای کالدول که هنگام خر

ايشان اجازه فرمودند مقامات کشورخود را از مفاد آن .رسيده برای شماارسال می کنم
  ) ٧.(آگاه سازم

  
  »حکم  می کنم« : اعالميه های  رضا خان  ٭
  

. افسر  گمنامی  به نام رضا  را وارد عرصه  سياست کرد ١٩٢١فوريه  ٢١کودتای 
بيوگرافی کوتاهی که در آوريل . منتشرساخت» اعالميه« دو١٩٢١فوريه  ٢٢وی در 

در سال « :آماده شد، پيش زمينه  خوبی ازرضا شاه آينده ارائه  می کند ١٩٢٣سال 
پدرش ايرانی ومادرش . درسوادکوه مازندران درخانواده ای فقير متولد شد ١٨٧٦

روس ازمهاجرين قفقازی بودکه زادگاه اوپس ازتوافقنامه ترکمنچای به دست 
سالگی وارد ارتش شد و مدارج نظامی را يکی پس از ديگری  ١٦در).  ١٨٢٨(افتاد

وی  .پشت سرگذاشت تا اينکه در نهايت درهنگ قزاق ها به درجه کلنلی ارتقا يافت
 ٢١درکودتای. قادراست به روسی وترکی صحبت کند ولی درمجموع بی سواداست

که به سمت تهران حرکت کردند به عنوان فرمانده  نيروهای نظامی  ١٩٢١فوريه
سيد ضياء وديگررهبران جنبش اميدواربودند به محض اينکه رضا . انتخاب شد

 اما وی  نه تنها در. اهداف ايشان را عملی ساخت ، می توانند ازشراوخالص شوند
تالش های ايشان ايستادگی کردوازجايگاه فرماندهی خود کنارنرفت، بلکه با  برابر

شخصاً وزارت جنگ رابرعهده گرفت ) ١٩٢١آوريل  ٢٦( جنگ برکنارکردن وزير
 سپس سيد ضياء راسرنگون کرد.وبااين کاراميدرهبران کودتارا به يأس تبديل کرد

و ازآن زمان تاکنون درمسند وزارت جنگ  با نفوذ ترين عضو  کابينه  )١٩٢١می (
  ) ٨(».می باشد

خارجی با اشاره به طبقۀ  بعد ازاينکه رضاخان، شاه ايران شد، روزنامه های  
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عالوه براين .اجتماعی پايين او، ماجراهای ديپلماتيک فراوانی را به وجود آوردند
بريتانيا با درج مقاالت خبری و اشاره به اصالت رضاشاه، به راحتی ميان ايران و 

ً اياالت متحده –ديگرکشورها  . تنشهای ديپلماتيک به وجود می آورد - خصوصا
اعالميه « بود، کامالً مشخص است که» تقريباً بی سواد« که رضاهمچنين ازآنجا 

 . توسط اربابان او تهيه شده است»  ٩٢١فوريه  ٢٢رضاميرپنج به تاريخ 
  :فوريه منتشر  شد از  اين قرار است ٢٢اعالميه  ديگری  که در 

پايتخت را تسخير نکرده ايم، زير نمی توانستيم  اسلحه خود را درجايی بلند کنيم   ما
فقط به تهران آمديم که معنی حقيقی . که شهرياراقدس و تاجدارما حضوردارد

حکومتی که در فکر ايران . سرپرستی مملکت ومرکزيت حکومت بدان اطالق گردد
حکومتی . ملت خود واقع نگردد باشد، حکومتی که فقط تماشاچی بدبختی ها فالکت

که تجليل وتعظيم قشون راازاولين سعادت مملکت بشمارآورد، نيرووراحتی  قشون 
حکومتی که بيت المال مسلمين .را يکانه راه نجات مملکت بداند

زمين آن  سر حکومتی که دراقطار. رامرکزشقاوتها،کانون مظالم وقساوت نسازد
حکومتی که . بختی حيات را بدرود نگويندهزارها اوالد مملکت ازگرسنگی وبد

حکومتی . رابا خواهرخود فرق نگذارد ]تبريزی، کرمانی[ناموس وعصمت گيالنی 
هزارتومان  صد حکومتی که برای چند. که بازيچه دست سياسيون خارجی نباشد

ما . قرض هرروزآبروی ايران را نريزدومملکت خود را زيربارفروتنی نبرد
رحاضرشده ايم برای انجام اين آمال جان خود را نثارنمائيم سربازهستيم و فداکا

وغيرازقوت وعظمت قشون برای حفظ شهريار ووطن مقدس آرزوئی نداريم؛ 
هرلحظه چنان حکومتی تشکيل  شود وموجبات شرافت وطن ، آزادی، آسايش وترقی 

معنی  را عمالً نمودارسازد وبا ملت نه مثل گوسفند زبان بسته رفتارنمايد بلکه به
واقعی ملت بنگرد، آن لحظه است که  ما خواهيم توانست به آتيه اميدواربوده وچنانچه 
نشان داديم وظيفه مدافعه وطن را ايفا  نمائيم، با  تمام برادران نظامی خود،  ژاندارم، 
افواج پليس که آنها هم با دلهای دردناک شريک فداکاری اردوی قزاق بودند، کمال 

و اجازه نخواهيم داد که دشمنان سعادت قشون، بين ماها تفرقه و صميمت را داشته 
نفاق بيافکنند ؛  همه شاه پرست و فداکاروطن،همه اوالد ايران، همه خدمتگذارمملکت  

زنده  باد شاهنشاه  ايران؛ زنده بادايران، پاينده باد ملت ايران،  قوی وباعظمت . هستيم
  .باد قشون قزاق دالورايران
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. ( ا، رئيس ديويزيون قزاق اعلی حضرت شهرياری وفرمانده  کل قوارض) امضا( 
  ) ٩) (  رضا 

  
  دستگيری  متنفذين شهر

 بالفاصله دستوردستگيری شمارزيادی ازمتنفذين شهررا صادر رهبران کودتا 
ازآنجا که اوضاع واحوال آينده « :کالدول اوضاع  را چنين تشريح می کند.  کردند

تهران،  شوروهيجان مفرطی » فتح« ،درچندروز اول پس ازغيرقابل پيش بينی بود
بالفاصله معلوم شد که  اوضاع تحت کنترل سيد ضياء الدين است . بر شهرحاکم شد

اولين کاری  که بدان پرداخته  شد، . واو حوادث شهررا جهت دهی می کند
دستگيری افراد سياسی بود؛ خصوصاً آن عده ای که به مدد جايگاه سياسی خود 

همچنين افراد  ضعيف تری که آزادی آنها برای دولت  . مال فراوانی اندوخته بودند
فعلی ايجاد دردسرمی کرد،  دستگير شدند؛ از ميان اين افراد، عده ای صرفاً دشمنان 

ظاهراً دليل عمده اين دستگيری ها، تأمين بودجه . شخصی رئيس الوزرابودند
دشوار به نظر می رسد که چنين منبعی با اين حال  . مصارف ومخارج عمومی بود

حتی  ثروتمند ترين مردم ايران قادر  به . بتواند نيازهای دولتی را برآورده سازد
پرداخت پول نقد نمی باشند؛ مردم ايران عمالً هيچ شناختی از اوراق بهادار نداشته  

ول می وقسمت اعظم  دارايی افرادی  که دستگير شده اند،  مستغالت واموال غيرمنق
تقريباً تمام اين اموال ودارائی ها که درهمين مملکت قرار دارند، درعمل يکجا . باشد

به دولت واگذارمی شوند؛ چه دولت آنها را مصادره کند وچه با قراردادن وثيقه مورد 
وجهی که درعمل ازاين طريق کسب می . قبول، پرداخت آنها به آينده موکول گردد

وری  يک سال دولت را کفاف نمی کند و چنانچه شود،حتی مصارف ومخارج ضر
مدی که ازطرق آدولت عالقمند به ادامه حيات خود باشد، اين درآمد درمقابل در

با اين  حال تا زمانی که تمام . ديگرمی تواند کسب کند، بسيارناچيزبه نظرمی رسد
با . دارائی های ممکن استخراج گردد، فشار دولت به ثرومندان ادامه خواهد يافت

 اينکه  تعداد ثروتمندان ايران بسياراندک است،اما بسياری ازاين افرادزمانی که در
سمتهای دولتی مشغول به خدمت بودند، اموال فراوانی را انباشتند، لذا رژيم  فعلی به 

  ...منظور صيانت ازخود درصدداست مازاد اموال اين افرادرا ضبط کند
يکی ازاولين افرادی بود )  درجنوب ايران( رس شاهزاده فرمانفرما ، والی استان فا
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شايعه های زيادی . که دستگيرو چيزی نزديک به چهار ميليون دالرازاو مطالبه شد
از آنجا که او درميان مردم به حمايت ازبريتانيا . دررابطه دستگيری او وجود دارد

ستگيری شهره بود و در جنوب ايران همکاری همه جانيه ای با اين کشور داشت، د
بنابراين انتظار می رفت که سفارت بريتانيا مانع .  اوتعجب همگان را برانگيخت

حمايت از بسياری ازهواداران خود  اين سفارت در ، اما ظاهراً چنين رويدادی شود
سپهداراعظم که در زمان کودتا رئيس الوزرا بود، از .  هيچ اقدامی نکرده است

اين در حالی  است که تمام اعضای کابينه  جانب وزيرمختاربريتانيا حمايت شد؛
ازميان افرادی که دستگير و مبالغ هنگفتی ازايشان   .دستگير و روانه زندان  شدند

) فيروز( شاهزاده نصرت الدوله: مطالبه شده است می توان  به اين افراد اشاره کرد
د به اروپا پسرفرمانفرما ، وزير خارجه وثوق الدوله که به تازگی ازسفردو ساله خو

؛ وی دراين سفربسيارمورد احترام و )دراين سفريکی ازهمراهان شاه  بود( بازگشت
 ديگر توجه خانواده سلطنتی بريتانيا وديگرکشورها قرارگرفت، دوميليون دالر؛ پسر

فرمانفرما ، شاهزاده ساالرلشگر، وزيرجنگ درکابينه پيشين، يک ميليون دالر؛ عين 
يشين، دوميليون دالر؛ سعدالدوله، رئيس الوزرای پيشين، الدوله، رئيس الوزرای پ

پانصد هزاردالر، سپه ساالر، رئيس الوزرای پيشين، سه ميليون دالر، شمارديگری 
ازمقامات کابينه  پيشين وهمچنين  چهره های برجسته شهر به اتهام توطئه چينی عليه 

يگاه  وصيانت اززندگی  اما درواقع اين افراد به منظور امنيت جا. شاه دستگيرشدند
ازاين  ميان می توان به چهره های . سياسی رئيس الوزرای فعلی روانه زندان شدند

مستشارالدوله ؛ واشنگتن ممتازالملک، وزيرمختارسابق در:کرد زيراشاره
وممتازالدوله، از مقامات کابينه پيشين؛ ميرزايانس، نماينده ارامنه درمجلس؛ سيدحسن 

، معين التجاررئيس اتاق  مجلس دگان با نفوذوبرجسته مليون دريکی ازنماين مدرس،
، با پرداخت يک )به قزوين تبعيد شده بود ١٩١٩که درسال ( بازرگانی وتجارتهران 

وی بخشی ازاين مبلغ را ازدارايی خود بخش ديگر  آن را با . ليون دالرآزاد شديم
دی چون مشيرالدوله، الزم به ذکراست افرا. دادن رسيد به دولت،  پرداخت کرد

، )هردوی آنها به عنوان رئيس الوزراهای صادق شناخته می شوند( مستوفی المملک
مؤتمن الملک، حکيم الملک و افراد ديگری  که دراين جرگه  جای می گيرند،  

همچننين هيچ يک ازبختياری ها دستگير نشدند؛ اين درحالی است  . دستگير  نشدند
درگزارشی به )١٠(».اقت  اين افرادبه اثبات رسيده استکه بارها خيانت و عدم صد
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دستگيری وآزادی فيروز وفرمانفرما  درمورد "موری" ، ١٩٢٤ دسامبر١٣تاريخ 
پس ازسقوط کابينه وثوق الدوله ، فيروزهمچنان در اروپا به « :چنين می نويسد

گمان  مخفيانه به تهران بازگشت، بنابراين ١٩٢١فوريه   ٧وی  در ... سرمی برد 
می رفت به کمک سفارت بريتانيا وی را جانشين رئيس الوزرای وقت سپهداراعظم، 

جمال (سپهداراعظم خود نيزجانشين فرد بزدلی به نام  مشيرالدوله شده بود . کنند
  زبده  از سياستمداران  يکی) پيرنيا(  مشيرالدوله  خان  شادروان ميرزا حسن –صفری 

دراسفند   چهار مرتبه  مشيرالدوله.  تماعی  ايران استو بنام در تاريخ سياسی و اج
  رسيد و درين  وزرايی  رياست  به ١٣٠٢و خرداد  ١٣٠٠وبهمن  ١٢٩٩وتير ١٢٩٣
شد و وفادار به اصول آزادی و   موفق  خاص  و حيثيت  ملی  وجهة  کسب  به  سمت

 –وافقنامه ايرانکه هيچ نوع موفقيت دربه اجرا گذاشتن ت.)  استقالل و حقوق ملی بود
شاهزاده فيروزبه تلخ ترين اهانت ممکن در زندگی خود مجازات  . انگليس نداشته

فوريه همان سال، يک هنگ ازقزاق های ناراضی ، که تحت فرمان کلنل  ٢١در. شد
اسميت درقزوين مستقر بودند،  به فرماندهی رضا خان وبا تأئيد سيد ضيآءالدين 

 کنار بر تهران را به اشغال خوددرآورده، سپهداررا ازکارواحتماالً سفارت بريتانيا، 
درميان کسانی که دستگير شدند، . کردند وسيد ضياء را به رياست وزرا برگزيدند 

. شاهزاده فيروزبه چشم می خورد  که تا  ماه می همان سال در زندان به سر برد
ا وشاهزاده فيروزرا بسياری براين باورند که بريتانيا خود اجازه دستگيری فرمانفرم

به نظرمی رسد . اين  دواز قدرتمندترين  هواداران بريتانيا هستند. صادرکرده است
بريتانيا با اين کاردرپی اين بود که ثابت کند هيچ گونه  دخالتی درکودتای سيد ضياء 

شکی  نيست  که بريتانيا دراين قضيه دست داشته است؛ فرماندهی . نداشته  است 
به » مستشار« درقزوين وهمچنين پيوستن ستوان هيگ به عنوان"کلنل اسميت"

نزديکی کرج، حاکی ازدخالت های اين  سفارت بريتانيا وديداراو با قزاق ها در
که شاهزاده فيروز درچنين موقعيتی کشوراست؛ با اين حال؛ نمی توان باورکرد 

ده  منطقی توجيهی که ازنظربن. دست به اقدامی عليه  خواسته های ايشان بزند
ومستدل به نظرمی رسد، ازجانب کسانی ارائه شده است که با اوضاع و احوال  آن 

شنا هستند؛ بريتانيا  به دستگيری وتحقير شاهزاده فيروز رضايت آزمان به خوبی 
داد به اين دليل که وی ازدريافت رشوه ای کالن درانجام مأموريت خود يعنی اجرای 

با اين  حال بريتانيا تنها به . يا در ايران ، شکست خوردنقشه ها وسياست های  بريتان
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تحقيرآنها بسنده کرد واجازه نداد که سيد ضياء خواسته خود را عملی کند؛ سيد ضياء 
بريتانيا بادست آويزقراردادن . بدون ترديد درصدد بود تمام زندانيان خود را اعدام کند

. ام شاهزاده  فرمانفرما وپسراو شدنشان های سلطنتی شاهنشاهی بريتانيا ، مانع اعد
به . شده اند  G.C.M.Gشاهزاده فيروزوهمچنين پدر وی ، مفتخر به دريافت نشان 

ازروزی که وی اززندان آزاد شده . هرحال انتقام جويی بريتانيا تأثيرخود را داشت
عوام الناس ايران براين باورند . است، حيثيت و اعتباراو کامالً درهم شکسته است

نانچه يک شخصيت بزرگ ايرانی دستگيرو زندانی شود، آبرووحيثيت اوازبين می چ
  ) ١١(».درنظراين مردم، زندان جايگاه مردم فقيروضعيف است. رود

  
  گزارش روزنامه ايران، ارگان تيليغاتی رژيم کودتا درمورد دستگيرشدگان  

 ]زنامه رو[.دستگيرشدگان حاوی اطالعات مفيدی است گزارش مطبوعات درمورد
مصدق السلطنه ، والی فارس، که خود را « : می نويسد ١٩٢١مارس   ٣٠ايران در

يک ليبرال می داند، پس ازبا خبرشدن کودتا درتهران، منصوب شدن سيدضياء به 
رياست وزرا، انتشاربيانيه وی ودستگيری فرمانفرما وپسرش به شدت عصبانی  شد؛  

وی بسيار او را ناراحت ) ائی و پسردائی د(به ويژه خبر دستگير عمو و پس عموی 
کرد، وی اذهان مالکين اين منطقه را مسموم ساخته و به ايشان  گفته رئيس  الوزرا 

وی دامنه اغتشاشات خود را . درپی استقرار رژيمی  بلشويکی درمملکت  است 
وی می کوشد . افزايش داده و بيش ا زپيش به نارضايتی عمومی دامن می زند

» .رکزی  را وحشت زده کندتا ازاين طريق اقوام خود را آزاد سازدحکومت م
آوريل مدعی می شود فيروز، صارم الدوله  والی کرمانشاه  ٢٤روزنامه ايران در

به منظورتحقق «:ومفخم الملک والی همدان عليه رهبران کودتا توطئه چينی کرده اند
دريکی ازمنازل  چنين هدف شرم آوری، نصرت الدوله ، وزيرخارجه  پيشين،

خوشبختانه نقشه شوم آنها . کرمانشاه، حجم انبوهی ازسالح ومهمات گرد آوری کرد
برمال شد وبه دستور رئيس الوزرا، سرگرد محمود خان نصرت السلطنه ، مفخم 

» .الملک وتمام همکاران آنها را دستگيرکرد؛ و به خيانت وخدعه آنها پايان بخشيد
وريل دستگيری قوام السلطنه  را اين چنين گزارش می روزنامه  ايران در پنجم  آ

گزارش های مکرری که ازخراسان می رسيد حاکی ازآن بود  که قوام السلطنه « :کند
، والی اين استان، به حرکت های معاندانه وتوطئه چينی عليه دولت مرکزی  و 
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ی اجتماعی درحالی که اين کودتا با اهداف عالکودتای اخير همچنان ادامه می داد؛ 
وی  می کوشيد  به مدد اين  .وبه منظوربازسازی اداری ايران، صورت گرفت

قبل ازاينکه فعاليت . ثمره زحمات رعايا  را به ثروت خود بيفزايد  ]مسموم  [تبليغات
های او مثمرثمرواقع شود  يا امنيت  اين استان را به خطربيندازد، وی با تمام 

به دستور رئيس الوزرا، کلنل دمحم . همراهانش، غروب روز دوم ماه آوريل دستگيرشد
آرامش را . ری، مأمورشده استتقی خان، يکی از فسران شجاع وخوش آوازه  ژاندام

آوريل دستگيری صارم  ١٩روزنامه ايران در» .به استان خراسان بازگرداند
شاهزاده صارم الدوله والی همدان و کرمانشاه، به « : را گزارش می کند) ١٢(الدوله

خيانت و دسيسه چينی او برکسی . دست نيروهای ژاندارمری کرمانشاه دستگيرشد
. با سرکوب کردن و رعايا، خود رابيش از پيش مفتضح کرد پوشيده نيست واخيراً 

وی همچنين اقداماتی  معاندانه عليه  دولت ترتيب  داده و مبالغ  گزافی را به بهانه 
دوستان وهمکاران او نيزدستگيرشده اند و به .  های واهی ازخزانه دولت خاج کرد

آوريل  ٢٤در » .خواهند کرد فرمان  رئيس الوزرا او را ازجاده اراک به تهران منتقل
پس از شکل گيری حکومت فعلی در پايتخت، صارم الدوله والی کرمانشاه « : 

ودوستان واعضای خانواده فرمانفرما دراين استان شروع به مشوش ساختن 
به عنوان مثال به مردم گفته بودند که حرکت های اخيردرتهران . افکارعمومی کردند

اين . توده مردم هيچ توجهی به گفته های ايشان نکردند. به زودی فروکش خواهد کرد 
پس ... مردم سال های  سال چشم انتظارچنين کودتايی درکشورخود بودند

ازاستقراردولت جديد، رئيس الوزرا اعالميه  خود را برای والی اين شهرمخابره کرد 
تا اينکه خبرآن صارم الدوله از اين کارسرباززد . تا وی آن را به اطالع مردم  برساند

پسر خواجه فرج، يک تاجر يهودی، مرتکب  قتل  شد؛ صارم ... درسراسرشهر پيچيد
الدوله سربازان خود را برای دستگيری قاتل فرستاد؛ اما ايشان درقبال دريافت مبلغی 

.  اندکی بعد افراد کم اهميت ترنيزدستگير شدند» !گزاف اجازه دادند قاتل بگريزد
ميرزا جهان شاه خان « :ماه می چنين گزارش می کند ٤روزنامه ايران در

زنجان، به دستوررئيس الوزراتوسط نيروهای  اميرافشار، سردسته ياغيان خمسه و
درششم می » .، به قزوين منتقل  شد به همراه يارانش و ژاندارمری وقزاق دستگير

ران منتقل  اين روزنامه گزارش می کند  که به دستور رئيس الوزرا، اميرافشاربه ته
روزنامه . گزارش مطبوعات درمورد ضبط اموال نيز قابل توجه است. می گردد
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درمورد ضبط سالح هايی که دراختيارفرمانفرما بود چنين  ١٩٢١مارس  ٦ايران در
ژاندارم . فرمانفرما اين اسلحه ها را درباغ خود دراصفهان مخفی کرده بود« :مينويسد

مصادره  الح ومهمات مخفی فرمانفرما راهای محلی به دستوردولت مرکزی س
دولت به قزاق ها « :مارس نيزگزارش می دهد ١٢روزنامه ايران در» .کردند

: دستورداده است که اسب، قاطرواتومبيل ههای متعلق به افراد زيررا مصادره کنند
،  لشگر ،شاهزاده نصرت الدوله، شاهزاده ساالر سپهساالراعظم شاهزاده فرمانفرما،

درروزهای سخت قحطی ، به قيمت جان هزاران . ده عين الدوله وديگرانشاهزا
انسان بی گناه ، به اين حيوانات غذا وعلوفه کافی می رسيد بدون اينکه ذره ای قلب 

آنها نجات اين حيوانات را به از دست . اين اريستوکرات های رفاه  طلب به درد آيد 
ريح وسرگرمی خود را با جان انسان ها دادن نيروی کاری خود ترجيح دادند ودوام تف

درجمع « مارس  گزارش  می کند  که حاج معين التجار ١١ايران در» .مبادله کردند
ممسنی يکی . هيأت  وزرا حاضر شد و از تمام حقوق خود در ممسنی اعراض کرد

از واليات مهم وپرثمر  استان فارس است که ساالنه  درآمد هنگفتی  را عايد  دولت 
وی همچنين ازدعاوی خود در مورد جزيره  رامهرمز وساختمان گمرک .  ند می ک

وی همچنين ازمطالبه  . دست کشيده وآنها را به دولت واگذارکرد  دربوشهر
سپس به اواجازه  داده شد به . تومانی خود ازدولت وسود آن  چشم پوشيده ١٥٠٠٠٠

پارک هشت بهشت  مارس مصادره  منزل و ١٧ايران در»  . خانه خود بازگردد
( اين منزل و پارک نيزهمانند  قريه ممسنی «  :دراصفهان را چنين توصيف می کند

که آريستوکرات ها  آن را به )  که دولت آن را از چنگال معين التجاربيرون آورد
اميدواريم که قريه ها و مناطق  .  زوربه دست آورده بودند، توسط  دولت  ضبط  شد

به دست عده ای  ثروتمند افتاده است، به زودی  در دست مالک مشابهی که به ناحق  
درپی « :مارس چنين می نويسد ٢٠ايران در» .اصلی آن يعنی دولت  قرار گيرد

مارس   ٣٠ايران در » . مصادره بانک تومانيانس ، دولت اموال  وی را ضبط  کرد
غارت » .اس استشايعه تفتيش تمام  خانه ها توسط  پليس کامالً بی اس« :می نويسد

درهمان  شماره از روزنامه . خانه ها به بهانه ضبط اسلحه همچنان ادامه داشت
» .تفنگ و نيزقديمی ازخانه اميرالدوله  ضبط  شد ٥٠٠بيش از« ايران اعالم شد که 

براساس گزارش . کمک به فقرا وايتام  بهانه  ديگری برای مصادره اموال  مردم بود
تمام  فقرا و « کابينه  به شهرداری تهران  دستور داد  که  می روزنامه ايران،  ١٠
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چهار « :اين روزنامه  می افزايد»  .ايتام  رها شده درخيابان های را جمع آوری کند
: مکان برای نگهداری ازايتام  بی سر پناه درنظر گرفته شده است که عبارتند از 

. اد حضور و ارشک خانمنازل وپارک های معدل الممالک،  صديق السلطنه، اعتم
دولت تالش می کند اين منازل ومستغالت  را تعميرو قابل استفاده کند و به زودی 

می  ١٥روزنامه ايران  در»  .بيش از دو هزارنفر دراين منازل استقرارخواهند يافت
ممنوع  است و  » گدايی چه در مأل عام و چه به  صورت مخفی « اعالم کرد که 

  .ير خواهند کردتمام گدايان  دستگ
  

  ايران - توافقنامه انگليس  » فسخ« اعالميه سيد ضياء و 
   

کالدول دراين باره می . اندکی پس ازرضا، سيد ضياء نيزاعالميه ای را منتشرساخت
مفتخرم  به ضميمه اين گزارش ترجمه اعالميه ای  را که  رئيس  الوزرای « :نويسد

منتشر کرده است، برای شما ارسال  ١٩٢١فوريه  ٢٦جديد، سيدضياء الدين به تاريخ 
چندروز پيش  وی متصدی  امورمردم ايران گرديد وبرای اداره اموردولتی . کنم

ازجانب شاه احتيار تام و کامل دريافت کرد؛ همچنين سفارت بريتانيا  ساعت به 
همانطور که در تلگزام . ساعت وی را از راهنمايی های خود بهرمند  می گرداند

فوريه ذکرشد، رئيس الوزرا يکی  ازحاميان بريتانيا می باشد و  ٢٦به تاريخ  ٩شماره
اهداف ، شخصيت وپيشينه اوکامالًروشن و مشخص است؛ درمدتی که وی 
سردبيرروزنامه رسمی رعدبود، بدترين توهين ها رابه آمريکا ، مردم و آداب و 

به ای ندارد، اما  وی مردی است که درامور سياسی هيچ  تجر. رسوم اين کشور کرد
جانشين قابل اعتمادی برای وثوق الذوله بود و کسی است که درحال حاضرازتوانايی 

بسيار از نقل  قول هايی که دراين اعالميه آمده است، تنها  .  الزم برخوردار است
ما « دراين ميان  می توان  به عباراتی  چون . برای مردم  ايران معنا ومفهوم  دارد

وگزافه گويی هايی که درمورد ارتش ايران » آزاد باقی خواهيم ماندآزاديم  و 
ارتشی  که از اختالط  عده ای  کارنا آموزده . صورت گرفته است ، اشاره  کرد 

توافقنامه »  فسخ« درمورد اعالم .  تشکيل شده و فقط  شبيه به يک هنگ نظامی است
  .نوال استايران  نيز وضعيت  به همين  م –انگليس  ١٩١٩اگوست 

رئيس الوزرای فعلی ازآغازمذاکرات اين توافقنامه و تا زمانی که برمسند قدرت قرار 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٧٥                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

برکسی پوشيده نيست که وی ابزاری برای اجرای . گرفت، از آن حمايت می کرد
سياست های بريتانيا است واعالم فسخ توافقنامه ای که هنوزبه تصويب مجلس 

ست ؛ اين در حالی است که بارها  تالش شد ايران نرسيده است، صرفاً يک شعار ا
عالوه براين، تا پيش از اينکه کودتای . بدون کسب اجازه مجلس آن را عملی سازند

جريان اموربه دست سيد ضياء بيفتد، سخنی از توافقنامه  و فعلی شکل بگيرد
ايران در ميان نبود وطی چند ماه گذشته همه مردم  آن  را ملغی تلقی  –انگليس 

ً تمام مستشاران انگليسی، خاک ايران را ترک کرده بودند؛ وزارت کر ده و تقريبا
خارجه بريتانيا درلندن نيزاعالم کرده بود که هيچ اميدی به عملی شدن اين 

 بااين حال به مجرد  اينکه سيد ضياء بر مسند قدرت قرار گرفت ،. توافقنامه ندارد
زسرگرفتند وبا دلگرم شدن ازحوادث پيش مستشاران باقی مانده بريتانيا کارخود را ا

آمده به طورخصوصی اظهاراميدواری کردند که اکنون می توانند دائم درايران باقی 
کامالً روشن است که اين کودتا با حمايت انگلستان « : کالدول می افزايد» .بمانند

 طبقات. صورت گرفت ومقدمه ای برای کنترل اجباری کشور، مردم و منابع آن است
باالی مردم ايران با ترس و خشم عميق به اين حرکت می نگرند ويقين دارند اين 
تالش ديگری است که  نمی کوشد  به مدد تهديد و رشوه، وخود فروختگان داخلی 

  .سياست های مستشارانی نا خواسته را براين مردم تحميل کند
ت رژيم سال  حکوم ٥٨اعالميه سيدضياء حاوی مضامين وگفتاری است که در 

چند صد نفراشراف واعيان که زمام مهام مملکت را « :پهلوی  بارها تکرارمی شود
موقعی فرا رسيد که ...به ارث دردست گرفته بودند، مانند زالوخون ملت را مکيده

دراين روز تاريخی وهولناک است که اراده ... حکومت اين طبقه سپری گردد عمر
امور را دردست من جای می دهد ومرا   نيرومند اعليحضرت اقدس شاهنشاه زمام

اکنون قضا وقدرمراتعيين کرده است که مقدرات وسرنوشت ملت . روی کار می آورد
خود را دراينموقع بحرانی وخطرناک دردست گرفته وی را ازآن پرتگاهی که 

من امرخسرومتبوع ...حکومت های بی اراده ونااليق پرتاب کرده بودند،نجات بخشم
قبول می کنيم، نه ازآن جهت که به لياقت شخصی خوداعتماد می  معظم خويش را

کنم، بلکه اعتمادم اول به خدای متعال بخشنده  نيروو دليريست که خدمتگزاران و 
دوم به شاهنشاه ايران که پرتوعالقه وی . پاک نيتان را هدايت و راهنمايی می نمايد

وضعف ملت  برسعادت وطن مانند خورشيدی درخشان وقلبش ازفرسودگی
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سوم برقشون شجاع و وفاداری که دشت وهامومن را با خون . ومملکتش خونين است
» اصالحات« وی دراعالميه خود از» .های خويش درراه وطن گلگون کرده اند

مشخصی سخن به ميان می آورد که از آن ميان می توان به انحالل وزارت ماليه و 
ت که وی تأکيد بسياری برتوامند ساختن اما مسئله مهم اين اس. عدليه  اشاره کرد

اما برای اينکه تمام اين اقدامات ميسرگردد، بايد قبل ازهمه چيز وما « :ارتش دارد
فوق هرگونه اقدامی، مملکت دارای قشونی گردد که دشمنان داخل وخارج را به 

الزم است امنيت درمحوطه شاهنشاهی ايران حکمفرما گردد . حساب دعوت  نمايد
فقط  سپاهيان دليرما قادرند که . فقط  درپرتو قشون و قوای تأمينه ميسرمی شودواين 

قبل . حيات هستی مملکت را تأمين نموده، ترقی و سعادت و اقتداررا فراهم سازند
ازهرچيزوباالترازهمه چيز قشون، هرچيزاول برای قشون وبازهم قشون، اين است 

سال بعدی، ٥٧در» .ليه خود نائل گردداراده ومرام زمامداری که قشون به درجات عا
ً (قسمت اعظم درآمدهای دولتی اين . صرف هزينه های نظامی شد) درصد ٧٥تقريبا

بنابراين تعجبی ندارد که درسال . امرمنابع ارزشمند اين مملکت را تلف کرد
پس از سرنگونی رژيم پهلوی، حداقل دوسوم مردم بی سوادهستند وايران ١٩٧٩

وی درمورد توافقنامه انگليس ايران می  .ان سوم قرارمی گيرددرميان کشورهای جه
من الغاء قرارداد ايران وانگلستان را اعالم می دارم تا تأثيرات سوئی برسيره « :گويد

زيرا در ظرف مدت صدسال اخير درسخت ترين و تيره ترين دقايق .  ما نداشته باشد
و دت نسبت به ايران دراز کرده تاريخ ما، انگلستان دست دوستانه خود را برای مساع

ازطرف ديگر ايران نيزبه دفعات نسبت به انگلستان صداقت و وفاداری خود را ثابت 
گذارد يک چنين دوستی تاريخی به واسطۀ عقدقراردادی  بنابراين نبايد نموده؛

الغاء قرارداد هرگونه سوء تفاهی را مابين ملت ايران وانگلستان وجود . کدرگردد
وم وشالوده جديد را برای طرح مناسبات صميمانه با تمام ممالک طرح داشته معد

به نام : هموطنان. ما آزاد هستيم و آزاد باقی خواهيم ماند... ريزی خواهد نمود
شاهنشاه جوانبخت ما که  از اعليحضرت  وی جميع  احکام  ساطع است؛  به نام  

وکوشش در نجات  وطن قشون دلير و فداکار وی، من شما را به  انتظام وسعی 
  ) ١٣(».دعوت  می نمايم

رئيس الوزرای جديد، سيد ضياءالدين، کابينه خود را به شاه  ١٩٢١مارس ١در 
ادامه  حيات  رژيم فعلی  « :توضيحات کالدول دراين باره چنين است . معرفی می کند
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ودی اين به حمايت های نظامی ومالی بريتانيا  وابسته است وانقالب واقعی خواهان ناب
افکارعمومی به شدت عليه شاه است وروز به روز وقت می گيرد و . رژيم است

شکی نيست که شاه  به زودی ودر خفا ايران را ترک خواهد کرد؛ هماانطورکه پيش 
  .ازاين  نيزبه اين کار مبادرت ورزيد

گزارش های روزنامه حاکی ازآن است که شمار زيادی ازعشايرکرد، قشقايی و  
ی مناطق جنوبی به سمت تهران حرکت کرده اند؛ چنين حرکتی بدين معنی بختيار

  ) ١٤(» .است که حتی يک نفرازمتنفذين ايرانی به چنين رژيمی رضايت ندارد
کابينه به رياست سيد ضياء الدين تشکيل « :می نويس ١٩٢١مارس  ٥کالدول در

با اينکه رئيس .  گرديد و مدير الملک به وزارت خارجه اين کابينه منصوب  شد
ايران را اعالم کرده است اما شايع شده است که   - الوزرا فسخ توافقنامه  انگليس

بريتانيای  کبير مستشاران نظامی  و ... مفادآن بدون تصويب مجلس اجرا خواهد شد
مالی  خود  را راهی ايران خواهد کرد؛ اين درحالی است که ايرا ن از فرانسه در 

ين خود را رهسپار ايران کند و از امريکا  خواسته است خواست کرده است مدرس
  ) ١٥(» .متخصصين امورکشاورزی  را به اين کشور گسيل دارد

روزنامه ای بود که اجازه انتشارداشت وهمواره از مجبوبيت  روزنامه ايران تنها
اين روزنامه درشماره هفتم مارس گزارش می دهد  .رژيم درميان مردم خبرمی داد

مراتب احترام و قدرشناسی خود را نسبت به اهداف «ی ازتجارتهران که شمار
ومقاصد بلند مرتبه رئيس الوزرا اعالم کرده وازحضرت اشرف درخواست کردند با 

ذکر   ١٩٢١فوريه  ٢٦شتاب بخشيدن به اعمال خود اصولی را که دراعالميه 
انيان ساکن پاريس روز بعد اين روزنامه به انتشار نامه اير»  .کردند، عملی سازند

ايرانيان مقيم پاريس به رئيس الوزرای ايران تبريک گفته « :مبادرت ورزيد ونوشت
و ازاو تقاضا کردند مراتب رضايت و حس نيت ايشان را نسبت به رژيم فعلی ، به 

فوريه  ٢٦در« :مشاهدات کالدول از اين قراراست» .استحضاردولت ايران برساند
لند بااليی را منتشر ساخت ودر آن اعالم کرد اکنون که وی رئيس  الوزرا اعالميه  ب

زمام امور را دردست گرفته است، روزهای روشن تری درانتظارايران است؛ وی 
تالش خواهد کرد مفاسد سياسی را ازميان برده وحکومتی عادل و صالح بر سرکار 

عمل  آورد؛  تالش  خواهد شد ازعوايدی  که حاصل زحمات مردم است حفاظت به
آيد و پولی که تاکنون ازايشان دزديده شده به جيب ايشان باز گردد؛ يک عدالتخانه 
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حقيقی بنا خواهد شد؛ کاپيتوالسيون ازميان برداشته خواهدشد؛ الزم است شرايط  
کارگران ودهقنان سنجيده  گردد وبعضی ازاراضی دولتی مابين دهقانان تقسيم شود ؛ 

کارآمدی تأسيس گردد و تشکيالت جمع آوری ماليات الزم است وزارت ماليه جديد و
مختلف مردم حمايت به  نيزاصالح گردد؛ ازگسترش تعليم و آموزش در ميان اقشار
شد؛ وسايل حمل و نقل،  عمل خواهدآمد؛ گرانی زندگانی مردم واحتکارمتوقف خواهد

ارتباطات وبهداشت ترقی خواهنديافت؛ تشکيالت سياسی کار آمد درتهران و تمام 
شهرهای ايران استقرارمی يابد؛ و قبل ازهمۀ اين مواردالزم است تا آنجا که ممکن 
است قشون را تقويت نمود؛ درسياست خارجی هرچند دوستی تاريخی با بريتانيای 

حتماً . ايران ملغی می باشد - انگليس ١٩١٩گردد، اما توافقنامه کبيرمی بايست تقويت 
متوجه خواهيد شد که در اين اعالميه هيچ اشاره ای به مجلس نشده است واين 
بدين معنی است که جناب ديکتاتوربه اين بايسته قانونی هيچ گونه احساس نيازی 

را با اينکه توافقنامه درواقع قانون اساسی هيچ اهميتی برای او نداشت، زي. نمی کند
ايران ملغی اعالم شد، اماعمالً بدون اينکه هيچ منغعتی عايد ايران شود،  –انگليس

مفاد آن به اجرا در آمد؛ اگر توافقنامه براساس اصول ذکرشده درآن به اجرا درآمد، 
کامالً روشن است که . ايران درمقايسه با وضعيت  فعلی،متحمل ضررکمتری می شد

مستشاران انگليسی دولتين ايران وبريتانيا مخفيانه  روع کارمجددبه منظور ش
  ) ١٦( ».توافق کرده اند

سيد ضياءالدين اعالميه  ديگری  را منتشر ساخت و اعالم کرد  ١٩٢١مارس  ٢٨در 
توضيحات  کالدول  دراين .  است» موافق « بريتانيا درفسخ توافقنامه کامالً باايران

ر است به ضميميه اين گزارش ترجمه اعالميه  ديگری را سفارت خانه مفتخ« :زمينه
با . که از جانب رئيس الوزرا، سيد ضياءالدين صادرشده است، برای شما ارسال کند

خواندن اين اعالميه متوجه خواهيد شد اين اظهارات مبالغه آميز ومتکبرانه، حاکی 
 –انگليس ١٩١٩توافقنامه » فسخ« ازرضايتمندی بسيار رئيس الوزراست واعالم 

. ايران، به رئيس الوزرا، سفارت بريتانيا ودولت ايران اعتبار زيادی می بخشد
درکشوری که قانون اساسی دولت را ملزم ساخته است  به منظور کسب 
اعتبارياعملی ساختن يک توافقنامه، رضايت مجلس را کسب کرده و توافقنامه 

افقنامه ای که هرگزدر تو» فسخ«رادرمجلس به تصويب برساند،صحبتکردن از
اين درحالی است که علی .  مجلس مطرح نشده است، صحبتی گزاف و نامقبول  است
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» .رغم مخالفت های همگانی وعدم تأئيد مجلس، مفاداين توافقنامه به اجرادرآمده است
اکنون مسرورم که درايام شعف وشادمانی نوروزمی توانم : دراين اعالميه می خوانيم

امه را ازاعالم اين  قضيه افزون نمايم که پس از آنکه قرارداد را فرح وانبساط ع
دربيانيه خود الغا نمودم واين  تصميم را درهيئت وزرا مذاکره و متفق الرأی تعقيب 
مقصود را همگی تصويب و متعاقب آن وزارت امورخارجه درطی گزارش رسمی 

دولت  اعلی حضرت  تصميم دولت  را  به سفارت انگليس  ابالغ  نموده، موافقت
اينک در نتيجه  مذاکرات . پادشاه  انگلستان را در الغا قرارداد خواستار شده بود

مبسوط  وطوالنی که درعرض چندهفته برای انجام اين مقصودجريان داشتن، دولت 
اعلی حضرت پادشاه انگلستان سفارت خود مقيم  تهران را مأمور نموديد که موافقت 

. رداد رسماً به وزارت امورخارجه دولت عليه ايران ابالغ  نمايدآنها را درالغاء قرا
روح موافقتی که ازطرف دولت انگلستان درموضوع الغاء قرارداد ابراز گشته 

من و هيئت من . بارديگرنيات حسنه ومودت ديرينه بريتانيای کبير را ثابت می نمايد
م که درهمان حال که مخصوصاً ازدولت اعلی حضرت پادشاه انگلستان امتنان داري

الغاء قرار داد را قبول نموده اند، هيچگاه دراحساسات  مودت آميزدولت عليه ترديدی 
ننموده وبا وجود الغاء قرار داد حاضربودن خود را برای مساعدت به ايران تأييد و 

ملت و دولت ايران اين عالمت و برهان مودت  صميمانه دولت . تکرار کرده اند
احترامی  که از طرف دولت معزی اليها نسبت به مصالح و آمال  انگلستان و حس

ايران وسياستی را که  دولت کنونی برای تجديد تشکيالت واصالحات مملکتی خود 
بنابراين اقدام مهم  سياسی نه . اتخاذ نموده اند، ابراز داشته ازصميم قلب تقديرمی نمايد

ود است، ضعيف نمی نمايند رشته تنها رشته های  دوستی را که  مابين دو ملت موج
ً وظيفه خود می دانم که درموقع به . های مودت مستحکم  ترمی گردد ضمنا

استحضارعامه برسانم که درحصول اين نتيجه درخشان، وزيرمختارمحترم انگلستان 
واعضای سفارت معزی اليه بوسيله بيان و  تشريح حقيقت وضعيت ايران به دولت 

خويش رابه عمل آورده  و وظيفه مأموريت حقيقی خود را متبوعه خودشان مساعدت 
که عبارت ازتحکيم مناسبات بين دوليتن و ملت ايران وانگلستان است،  به طرز کمال 

من ملت ايران را برای اين موفقيت دوگانه يعنی الغاءقرار داد با . ايفا نموده اند
يه عظيم اشأن تاريخی موافقت طرفين ودرعين حال تحکيم روابط  دوستانه  با همسا

امروز . خود که نيات حسنه وی همواره برای ما گرانبها بوده است، تبريک می گويم
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ملت ايران می تواند مطمئن باشدکه نه تنها حق حاکميت واستقالل وی به طوری که 
داشت حفظ گشته، بلکه دوستی های ديرينه باقی وارکان اصالحات برمبانی  انتظار

 اميدواريم پروردگارمتعال مادرسايه سعی وفداکاری در.شدمشيده استوارمی با
پرتومجاهدت ووطن پرستی به آمال بزرگ خويش که عبارت ازاستقالل، سعادت، 
آزادی وعظمت ملت ومملکت تاريخی شاهنشاه ايران است، نائل فرمايد وبه اجرا و 

  .انجام ساير مواعيد موفق  نمايد
تلگرام هايی که ازکرمان و کردستان  به « :دآوريل  می نويس ١٠رزونامه ايران در 

دست ما رسيده  حاکی از آن است که مردم پس ازاينکه  متوجه  شدند رئيس الوزرا 
شريف الدوله ، . درالغاء توافقنامه با دولت انگلستان موفق بوده، بسيار خوشحال شدند

ا را که مورد والی  کردستان گزارش  داد که کلنل ساالر نظام  اعالميه رئيس الوزر
الغاء  توافقنامه صادر شده بود، قرائت کرد و مردم نيزبا فرياد  آفرين اين سخنان را 

متنفذين بوشهر نيز از طريق تلگرام گرمترين شاد باش های خود را .  تحسين  کردند
نثاررئيس الوزرا کرده وبه خاطر نائل شدن به اهداف انسان دوستانه خود به او 

مالها وتمام مجتهدين اصفهان به « :آوريل می نويسد ١٣يران درا»  .تبريک گفتند
در »  .وسيله تلگرام ازتالشها و دستآوردهای  درخشان رئيس الوزرا قدردانی کردند

مالها و متنفذين زنجان و گلپايگان درپاسخ به « : آوريل ايران آمده است ١٥شمار 
دردانی خود را نسبت به تالش ايران، ق –تلگرام مربوط  به الغاء توافقنامه انگليس

های ماهرانه و تحسين برانگيز رئيس الوزرا ابراز وبه خاطرصيانت ازاستقالل  
ايشان همچنين به منظوربرقراری روابط . وخود مختاری کشور ازاو تشکر کردند

دوستانه ميان دولت  اعليحضرت پادشاه  انگلستان و ايران ، برای رئيس الوزرا  
  » ...دندآرزوی  موفقيت کر

  سقوط  سيد ضياءالدين
  

 ٢٥تلگرام  انگرت  در . سيد ضياء به همان سرعت که به سر قدرت آمد ، سقوط کرد
سرانجام  اختالفات وزيرجنگ و رئيس الوزرا  منجر به استعفای «: ١٩٢١می 

با فرا رسيدن ). ١٧(» .وی امروز صبح زود تهران را ترک کرد. رئيس الوزرا شد
ماه می ، سيد ضياءالدين به يکی از بزرگترين مشکالت بريتانيا روزهای  پايانی 

برخالف ادعای روزنامه ها، انگرت معتقد  است سيد ضياءالدين . تبديل شد
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نه تنها برساکنين شهرها، که حتی ازپرداخت « ماليات های سنگينی . بسيارمنفوربود
خدمات حمل و نقل  سهم عادی خود عاجز بودند تحميل شد ، بلکه آن عده ای  که با 

را نيزدچارساخت وفرياد ) مانند قاطرچی ها، االغ و شتران ها( مرتبط  بودند
زندانی کردن متنفذين، ميان او وآريستو کرات ها  » .اعتراض ايشان را بلند کرد

. فاصله انداخت و مانع تراشی  او درتشکيل  مجلس،  دموکرات ها را از او دورکرد 
اما استنکاف رضاخان، يا همان « :زسيد ضياء نفرت داشتاحمد شاه  نيزبه شدت ا

سردار سپه، ازابقای افسران انگليسی ويا جايگزين کردن آنها با نيروهای کمکی به 
دليل کمبوداسلحه ومهمات ،  مهمترين دليلی بود که منجر به سقوط  کابينه  سيد ضياء 

به فرماندهی وی ، تهران را حتماً به ياد خواهيد آورد که درماه فوريه  قزاقها .  شد
به . فتح کردند، لذا رضا خان خود را مؤسس اين دولت ومخالف دولت پيشين می داند

همين  دليل درماه آوريل سردارسپه،  وزيرجنگ را از کاربرکنارکرد و با حفظ  
از آن  زمان . سمت فرماندهی کل قوا، وزارت جنگ را نيز تحت امر خود در آورد

و رئيس الوزرا ... روز برتنش ميان وی ورئيس الوزرا افزوده گشتبه بعد روز به 
البته سرباز زدن رضا خان ازابقای )١٨(» .ازترس جان خود مجبوربه فرار شد

افسران انگليسی ، تنها ازابقای افسران انگليسی و يا جايگزين کردن  آنها با 
قرار داد » لغو« .نيروهای کمکی به دليل  کمبود اسلحه و يک ژست توخالی  بود

بريتانيا به اين عمل؛ با هياهويی بيش از پيش » رضايت دادن « ايران و –انگليس
 بدون شک هدف ايشان ازاين کاراين بود که مواد« :تکرارشد، اما انگرت می افزايد

 اسميت،–آقای آرميتاژ. قرارداد را حتی بدون توفقنامه ای رسمی عملی سازند
ايران،درپنجم می ازانگلستان بازگشت وکارخودرا دروزارت مستشاراقتصادی دولت 

پس ازخروج نيروهای انگليسی شماری ازافسران اين کشور،به .ماليه آغازکرد
 همچنين مشخص شده است. فرماندهی کلنل اسميت،همچنان درقزوين مستقرهستند

 ً ه سازماندهی نيروهای قزاق را برعهد آموزش و حداقل يازده افسرانگليسی موقتا
هرکسی را که  احساس می کرد دوام خواهد آورد ومفيد  ]رضاخان [ ».گرفته اند

اولين نفرمسعود خان وزيرجنگ بودکه رضا . واقع خواهد شد، به سرعت برکنار کرد
» .خود سمت او را برعهده  گرفت« آوريل او را وادار به کناره گيری کرد و  ٢٦در

» .تبديل به مقام اول کابينه گرديده است« پس ازاين بود که انگرت اظهارداشت رضا 
زمانی که سردارسپه  حمايت  خود را  از شاه اعالم کرد، همه : انگرت می افزايد
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به محض اين که شاه ازجانب وزيرجنگ خودازهمراهی قزاق ها . چيزتمام شد
مطمئن شد، بدون هيچ تعللی دربيست وچهارم می سيد ضياء راازقدرت برکنار 

عزيمت وی  :انگرت می نويسد.بعد سيد ضياء کشوررا ترک کرديک روز » .کرد
به نظرمی رسد درتمام اين مدت . تحت حفاظت نيروهای سردارسپه صورت گرفت

  .سردارسپه با در پيش گرفتن نقشه ای حساب شده، عليه شرکای خودعمل کرد
خيلی ) ١٩) (شخصی ارمنی به نام اپيکيان( سيد ضياءالدين وشريک اصلی  وی  

ش شانس بودند که بالفاصله  پس ازخلع  قدرت  کشور را ترک کردند ؛ چرا  که  خو
ايرانی  متنفذی  که ايشان روانه زندان کرده  ٢٠٠خشم و نفرت آن   ] اگر می ماندند 

  ) ٢٠.(بودند، دامنگير آنها می شد
همانطور که در پژوهش ديگری .  سيد ضياء انگليسی ها را  بسيار نا اميد کرد

کرده ام، سيد ضياء با نمک نشناسی هرچه تمام ترتالش کرد پای شرکت   تشريح
ماه می   ٢١بريتانيا درمقابل  اين عمل در. های نفتی آمريکايی را به ايران باز کند

  ) ٢١( ، در روزنامه تايمز لندن ١٩٢١
پس از اين روند حوادث به سرعت  پيش  .  مراتب اعتراض خود را اعالن کرد  

خستگی  « ماه می اعالم کرد که رئيس الوزرا به دليل  ٢٣مه ايران در روزنا. رفت
  .درخانه به استراحت  خواهند  پرداخت» و ضعف جسمانی 
با خبر شديم که به دليل طوالنی شدن « :ماه می چنين می نويسد ٢٤روزنامه ايران در

ند و دکتر بيماری رئيس الوزرا، ايشان همچنان می بايست درخانه به استراحت بپرداز
دستور اکيد داده اند که رئيس  الوزرا به هيچ وجه نبايد به اموراداری ومملکتی 

  ».بپردازند
ماه  می استعفا داد و يک روز  بعد ايران را به مقصد اروپا  ترک  ٢٤سيد ضياء در  

صبح، رئيس  ٨ديروزساعت« :ماه می گزارش می دهد ٢٦روزنامه ايران در. کرد
به ما . زه ازمحضراعليحضرت از طريق بغداد راهی اروپا  شدالوزرا با کسب اجا

خبر رسيده است که به دستور اعليحضرت ، سردار  سپه، وزير جنگ وفرمانده  کل 
هنگ قزاق ، تازمان انتصاب رئيس  الوزرا و تشکيل  کابينه جديد، مأمور بر قرار 

ن سردار سپه انجام تمام امور بلديه نيز تحت فرما. ساختن نظم در پايتخت می باشد
  . خواهد گرفت
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 فصل هفتم  

 
 فارس التيدکتر دمحم خان مصدق السلطنه درا یگريوال

  
فارس را به خواست مردم  بعهده   تيوال یتصد ١٢٩٩ یمصدق قبل از کودتادکتر

 التيدکتردمحمخان مصدق السلطنه درا یگريوال« ۀدربار ونيهما ليوناصرتکم گرفت، 
  : نموده است یبررس  نگونهيا» فارس

وثوق الدوله و قرار داد  معرروف  هيعل رانيدرا یمردم یمخالفت ها یدر پ  
« از آن به عنوان از آن  به عنوان قرارداد  رانياستقالل طلبان ا که  یالديم١٩١٩

 انيرانيا کيپلماتيود) یداخل(یاسيس یريگياند، وپ ده کر ادي رانيا»  یگيتحت الحما
» قرارداد  ۀنيکاب«،یديخورش١٢٩٩   رماهيتوطن خواه دراروپا، سرانجام درچهارم 

و  یمل شهياند یدارا که  رالدولهيخان مش رزاحسنيازکارکناره گرفت وسه روزبعد م
السلطنه  انتخاب شد ودکتردمحمخان مصدق  يیالوزرا استيخواهانه بود، به ر یآزاد

 Comite Resistence مقاومت ملل  ی تهيکم« راکه هنوزدراروپاهماهنگ با 
des  Nation «داد، به عنوان  یادامه م  ايتانيبر سمياليامپر یها سهيدس يۀبه مبارزه عل

  .کرد  یمعرف هيرعدليوز
عزم به بازگشت  ار،سرانجاميوتأمالت بس شهيپس ازاند خان مصدق السلطنه، دکتردمحم

اّما به . را درخودجزم کرد ا،يرنيپ ی رالدولهيبا مرحوم مش یهمکار  رانيبه ا
 Sir ( کاکس یآغازکردوازاتفاق سرپرس را نيمشرق زم  یبه سو يیازسو یناچارمدت

Percy Cox ( با  داشت، متيکه به بغداد عز یالديم١٩١٩زقراردادير معماروبرنامه
 ۀدوستان رانياحساسات ا یوگوبا و ترمصدق هم سفرشد وبا آن که در گفت دک

حاصل  یخاطر تيرضا داد،  یکه به و یبا جوابد،امايدارگرد حهيدکترمصدق جر
  :نقل کرده است نيآن را دکتر مصدق چن یشد که حالصه 

که  سيمختار انگل ريکاکس، وز یبعد از شام، سرپرس ،یازشب ها درکشت یکي« 
 رانيا ی هيرعدلي، شما وزديقرارداد وثوق الدوله بود، ازمن پرس  یامضاء کننده 

   د؟يهست
   .یبل:  گفتم



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٨٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

 تي،که به محل مأمور]هستم[عراق یسرعاليکاکس واکنون کم یمن هم سرپرس:گفت
ممکن است   ايآ: خود را گفت، من ازاو سئوال کردم تيچون مأمور ، »روم یخودم

 بروم واز بغداد به تهران حرکت کنم؟ از بصره با راه آهن به بغداد 
اگر ممکن  باشدد به شما فردا  . کنم یم قيشوم و تحق یم ادهيمن فردا درعدن پ: گفت

  .دهم یصرف  شام  جواب  م شب بعد از 
د را بغدا - که به عمل آوردم، راه آهن بصره  یقاتيمطابق تح: شب به من گفت فردا

  .ستيکرده اند و قابل عبورن اعراب خراب 
  .شوم یم ادهيدربندر خودمان پ نيبنابرا« :گفتم   
 بندرخودتان کجاست؟« : گفت  

 بندربوشهر: گفتم
 است؟ رانيبوشهربندرا« : گفت
  )١(».نگفت چيوه ديخند. ميدان یم راني، آن جا را بندرا انيرانيما ا«:گفتم

به  رازيبندربوشهرتا ش قيازطر ،یديخورش١٢٩٩دکترمصدق درپانزدهم مهرماه    
 رازيمردم ش. کرد متيعز یخواجه نور رنصرتيو ام یارياسفند الملک  نيمياتفاق 

منطقه را  یگريخواستند که درفارس بماند و وال کردندواز او  یانيشا يیرايپذ یازو
ارسال تلگراف ها، ازدولت   رفتندوبابه تلگراف خانه  یرازيآزادگان ش. رديبپذ

امر  نيا . ديفارس انتخاب  نما یگريرادرمقام وال یهم تقاضا کردند که و یمرکز
  .است افتهيتحقق  رانيمعاصرا  خيبار درتار نينخست یدبرايشا

به مسائل  يیجوان بودن وآشنا ليبا آن که دکترمصدق رابه دل رالدولهيمش مرحوم
مردم  یداده بود، اّما به خواسته  صيمناسب تشخ هيوزارت عدل یتصد  یبرا ،یحقوق

رابه  یمثبت داد و و یمنتخب مردم رأ یواقع به وال قائل شد ودر  رازاحتراميش
 یکي دالملکياوکه هنوزدرمنزل مؤ  یبرا ررايتلگراف خانه فراخواندوتلگراف ز

  :ازدوستانش اقامت داشت، ارسال کرد
سابق استعفا داده است، انتخاب شما را  یموقع که وال نيدرافارس  یطبقات مختلفه  « 

کنم  با درخواست آن ها  موافقت  یاست که تقاضام نيا. درخواست کرده اند ازدولت 
که دولت  دييبنما د،يدان یالزم م التيانتظامات آن ا یکه  برا هم  یشنهاديوهر پ ديکن

  ) ٢(» .کامالً موافق است
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 و تعهدات مردم فارس رانيا  یاسيس تيموقع
 استيشده بود وس یکيو بلشو یستيکمون غاتيکانون تبل رانيدرآن زمان، شمال ا  

 گريروال بود که د نيداشت، برا یتر شيانگلستان درآن سهم ب که  رانيحاکم برا
 ديمؤ  ۀدرخان يیدکترمصدق پس ازگفت وگوها . کشوررا آرام نگاه دارد یمنطقه ها
عبدالحسين « او يیمنطقه، بعدازدا  متوامورحکو رفتيفارس را پذ یگريالملک،وال

خاص، در   طيشرا  یدکتر مصدق در باره . داده شد ليتحو یبه و» فرمانفرما رزايم
  :نوشته است ني، چنرازيبزرگان  ش اناتيب یپ
 ٧۵٠ماه  ردرهريوز کيحقوق « :: بود نيا] بزرگان فارس[اناتشانيخالصه ب « 

از نه هزارتومان به من  شيسال دوام کند، ب کيچه وزارت من  چنان . تومان است
صد و چهل هزارتومان در سال استفاده  کيتوانم   یدر فارس م یول د،ينخواهد رس

  ».مينما
  : قرار آورده است نيآن گاه شرح در آمد ها را بد  
   تومان ٧٢٠٠٠سال   کيهزار تومان در  ۶ کماههيحقوق دولت ]١[ 
  تومان  ٢۴٠٠٠ کساليهزار تومان در  ٢ کماههياز قوام الملک ] ٢[  
 تومان ٢۴٠٠٠سال کيهزارتومان در٢کماههيريازصولت الدوله سردارعشا] ٣[  
 تومان ٢٠٠٠٠کساليبابت عوائد متفرقه در رالملکيازنص] ۴[  
  تومان  ١۴٠٠٠٠  ]در جمع[  

 
من در کاربود،  ۀقيمخالف با سبک و سل شنهاديپ نيچون ا«: مصدق افزوده است دکتر

گفتم . ميدهينم یزيبه شما چ ديخواهينم یزيحاال که شما چ: گفتند.واقع نشد مورد قبول 
 یکند که وجه یمردم چه فرق م یبرا. ديرينگ یزيازمردم چ است که  نيمقصود ا
بمن  یزينه چ رنديبگ یمتعهد شدند نه از کس  که دينده یزيشما بمن چ یبدهند، ول

بعهد خود وفا کنند من نه پول  بودکه بدولت تلگراف کردم اگررجال متنفذ  نيا. بدهند
دوهزارتومان درهرماه  هم  یالتيشش هزارتومان حقوق ا ینه قوا، وازماه خواهميم

چنانچه  . گرفت شترنخواهميب یالتيدستگاه ا يیرايمخارج شام وناهارو پذ یآن هم برا
مردم  هيکه کرده اند وفا نکنند من آن کس نخواهم بود که برعل یعهدخلف عهد کنند وب

  نييسمت تع نيو دولت هرکس را خواست به ا دهميآنوقت اسعفا م. بکاربرم قوا 
  ) ٣(» .دينما
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  :نوشته است انيکاتوز ونيرجال فارس به دکترمصدق، دکترهما درموردتعهدات
وعده دادند  عالوه  یگريکردن مصدق به قبول وال یراض یسرجنبانان فارس برا « 

 نيمصدق ا. پرداخت کنند یتومان به و ۶٨/ ٠٠٠ساالنه خود  ،یبرحقوق دولت
 یبا دولت و ترک دشمن یاگرقول همکار کرد وگفت  را رد یجالب مال شنهاديپ

 .آنان را ندارد ۀفوق العاد  وقبه حق یازيمردم را بدهند، او ن گرويکديوخصومت با 
 یعني( تومان   ٣۴/ ٠٠٠تومان بود به   ٠٠٠/٧٢را که ساالنه  یالتيا ۀبودج یاو حت

 ۀآن را به خزان ۀدادو  اضاف ليتقل) یسوم بودجه حواله دولت مرکز کي
 یدولت ليبه جز آن چه  از وسا یوهرنوع مداحل ايومزا زحقوقيخود ن  د،يبازگردان

 .نمود ینم افتيکرد در  یاستفاده م یگريدرمقام وال
فذ نعمل عناصر  مت: تأمل است  یکند که جا یشاره ما یبه مطلب انيدکترکاتوز  

  یگريرو خواهان والآنآن ها  از . قول شان فرسنگ ها  فاصله داشت فارس با 
ساالنه را   شکشيتومان پ ۶٨/ ٠٠٠او اگرکردند یفکرم مصدق در فارس بودند که 

 شکشياز پرداخت ها به صورت  رشوه،  پ یاريبس بودن او، از  ا، درعوض برديبذ
و  گريد یجانشان را در برابر تعّرض قدرت ها د و او مال و ودرامان خواهند ب ريوغ

  ) ۴(» حفظ خواهد کرد یاز جمله  قدرت مرکز
 یها ینيب شيپ یخود دارا تيحفظ موقع یهمواره برا ،یبا آن که صاحبان قدرت مال  

که »  یخلف وعده ا« دکترمصدق درفارس،  یگر یاّما  دردوران وال . الزم هستند
و کوشش درقطع سلطه  رانينشدو جهت حفظ استقالل ا  دهيزحمت افزا باشد، ازآنان د

از بزرگان منطقه با  یالدوله و پاره ا  تصول انيزمين يیها یهماهنگ ،یخارج یها
  )۵.(درآمد شيفارس به نما ديجد یوال

 سيرئ  یاستعفا داد وسپهدار رشت رالدولهيمش ی نهينماند در سوم  آبان ماه کاب ناگفته
 یداد و احمد شاه از مستوف زاستعفاين یماه، و یپنجم د ستيدرب الوزراء شد و 
را قبول کنند، اما  يیوزرا استيخواست که ر الدوله  نيالدوله وعريالممالک و مش

 ۶٧پس از مشورت با   یديخورش١٢٩٩  بهمن ماه  کميتا آن که در رفتندينپذ کي چيه
شد ودرتمام  دهيالوزراء برگز  سيبه سمت رئ یمجلس، مجدداً سپهداررشت ی ندهينما

حفظ  کرده  خود را  یو هماهنگ  یهمکار نهيمدت دکترمصدق بامرکزو کاب نيا
  ) ۶.(بود
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 اقدامات و اصالحات  
ً وال ،یديخورش١٢٩٩دراواسط مهرماه    فارس را  التيا یگريدکترمصدق رسما

آن  یرو ايرو ديجد یآن چه ازآغازوال. ديگرد فهيخدمات وانجام وظ ومشغول  رفتيپذ
کرد، دردو بند  یافکار واعمال او را به خود معطوف م  یگريوال انيقرارگرفت وتا پا

  :جداگانه مورد بحث است
 
اختالفات  یدادن به پاره ا انيپا ت،ينظم وامن یبرقرار ،یتياصالحات وال:نخست  

درامرحمل  التيتسه جاديزايداشت ون یا فهيقرن منازعات طا کي در  شهيکه ر یمحل
درسراسراستان بدون دستبرد سارقان که به چند فقره   یوبازرگان یدولت یونقل کاالها

 شود یاز آنها اشاره م
 

 یتيکه رضا يیقشقا ليا استير ربهيمنصوب کردن صولت الدوله سردارعشا. الف
صولت الدوله  یستگيشا ليرادربرنداشت،به دل رانيجنوب ا سيپل انيهاونظام سيانگل

ناگفته نماندکه . ديجنوب گرد التيا یاوموجب آرامش وهماهنگ  یمحل تيوموقع
   ٠٠٠/۶٠داشت، اما  اقصدر نيزهمين فرمانفرما  رزايم نيعبدالحس
 نيصوالدوله به پرداخت ا و  رديکاربگ نيخواست از صولت الدوله بابت ا یتومان م

را  تيامن آرامش و  تينارمسئوليد کيدکترمصدق بدون اخذ . داد ینم تيمبلغ رضا
از کارخود با قدرت دفاع  زيمرکز ن یايصولت الدوله نهاد ودربرابر  اول یبرعهده 

  .کرد
 نرايدوست و ضد استعمارجنوب ا هنيرميوعشا التياز سران ا یاريامربس نيا

الرستان و تنگستان را  کارگرانيو پ یو اجتماع یمذهب یها  تيوعلما و شخص
صاحب اقتدار   اهيس یوقوع کودتا زتاين و صولت الدوله  دوارکرديخوشحال و ام

دکتر  یازتصد شيپ ،  دهها درآبا يیمنتسب به قشقا یو توسط افراد. ديگرد ینسب
، حتی درحدودصدهزارتومان(مصدق به غارت رفته بود،ازسارقان به طورکامل

. آورد ديپد یداده شد ودرفارس، اثرمطلوب ليتحو یبه صاحبان اصل) یشخصتسبيح 
پسرش همراه پرنس ارفع توسط  زکهيون خسرويکار، ازخاندان ارباب ک  نيدرا

   )٧.(استعمالت به عمل آمد  بود،غارتکران کشته شده 
   یو دولت یتجارت یوذهاب وحمل ونقل کاالها ابيسوم حل وفصل ا یمسأله . ج  
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  : دهديشرح م نيمصدق  خود چن درمنطقه، دکتر 
بود که  نينفر وفا بعهد ننمود و موضوع خلف عهد او هم ا کيفقط  نيمتعهد از

ازدهستان اطراف شهر  یشده بود و ازهرده ابيکم رازيدرش زمستان قبل زغال 
 شيگرفتند که چون تعداد االغ ب یاالغ مرازيبش » کوهمره« حمل ذغال از یبرا

گرفتند که مال او را  یتومان م ک يبود ازصاحب هراالغ  اجيمورد احت یازعده 
. عدالت بود کارهم برخالف منطق وهم بر خالف  نيا. ازحمل زغال معاف کنند

شهر زغال  نيساکن یدهات برا نيجهت که علت نداشت ساکن نيطق ازابرخالف من
 هيکار زغال را بفروشند و از کرا انيجهت که متصد نيبرخالف عدالت ازا.کنند حمل 

  ) ٨.(ندينما   استفادهآن سوء 
  تيوعادالنه حل کرد وموجب  رضا یصورت منطق رازبهيش یمشکل راوال نيا

ووانت  ونياما درآن روز که کام د،يمردم گرد یفروشان وعامه  االغ داران و زغال 
 انيآمد از آن م یم  ديپد  ینداشت، همواره  مشکالت وجود  ديحمل و نقل جد ليو وسا

به اصفهان انجام داده   یخاص یالتجاره   لدرحمل ما الهياال بيکه نا یسوءاستفاده ا
و ناراحت شودکه پس   یآن، چنان عصبان دنيا شنبود،موجب شدکه دکترمصدق ب

  : سديبنو نيآن چن یدهه در باره  نيازگذشت چند
حرکتم فراهم شد، به  ليکار نکنم و چند ساعت بعد که وسا گريگرفتم د ميتصم « 

 بيازتمام طبقات نا یاريمن مطلع شدند و گروه بس مميکه ازتص  ميتهران حرکت نما
 نيبرخالف مقررات نکند و بد یکارگرينمود د را با خود آوردند که تعهد  الهياال

خلف  نيکه متعهد دمينشن چيه کاربودم،  یوتامن متصد افتيموضوع خاتمه  قيطر
 شرفتيکردند ودرپ یموافقت م من  اتيعهد کنندو تمام طبقات، بدون استثناء، با نظر

 ».یداخل استيس  انيبودجر نيا. کردندينم یازهرگونه مساعدت خوددار یالتيامورا
)٩ (  
برعهده  یفيفارس وظا ۀکه درمنطق یخارج یاسيبا مأموران س یدوم ارتباط وال   

  :بودند یسيسه تن انگل داشتند و آنان 
 Major Malcolm John  دي،ماژورم (Major James Wier ) ريازماژورو پس

Mead   و  یبودن واستقالل خواه یرلنديا ليبه دل.رازشديدرش سيانگل قونسول
سلف  یکه رؤسا يیرشوه ها یداشت،حت  یبا دکترمصدق روابط خوب یآزادمنش
  ) ١٠.(کرد دمسترديجد یگرفته بودند ، به وال نيازخوان



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٢٩٢                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

 Southجنوب  سيپل سيير   ( Major General William Fraser )زريکلنل فر   
Persian  Rifles(S.P.R.)      ) ليبود که دکتر مصدق به دل)  تن ۶٠٠٠قشون درحدود 

الممالک،  نيمي قياز طر یجنوب، تلگراف رمز سيبا پل التيا روشن نبودن روابط 
  :شرح مخابرکرد نيبد دولت سيير کارگزاربنادرجنوب ، به عنوان 

ً   با ا سيپل ۀادار«   ً و شفاها  التيجنوب که ازقرارمذکورسه هزارنفر است، کتبا
است  یمستدع. شوند یهم حاضرم اديواع یدارند ودرمواقع رسم داشته و  یرجوعات

  ) ١١(» .باشد ديها ازچه قراربا که روابط  آن  نديفرما نييتع فيتکل
 یحفظ ارزش ها ی هيشود ودکترمصدق برپا یارسال نم یازمرکزپاسخ متاسفانه

 یرسم یسالم ها« :نوشته است نيصالح کاررا چن ران،ياستقالل ا واحترام به  یمل
به  ديع یشد، موقوف کنم و روزها یمنعقد م یمذهب  اديازاع کيرا که آن وقت درهر

 سيوصاحب منصبان پل مينما يیرايپذ نياردو از یالتيدرتاالربزرک ا یرسمريطورغ
  .»کردم یم  يیرايپذ آمدند و من از آن ها   یم نيريجنوب هم مثل سا

که فرمانفرما  يی هيازرو« : جنوب افزوده است سياما راجع به مکاتبات با پل  
السلطنه  ۀثق رزايم يیحيفرزند  رزايم سيکنم و ما ژورادر یرويپ برقرارکرده بود، 

 نيبود، به هم  سيو پل التيا نيجنوب را که رابط  ب  سيمجلس اول وافسرپل ۀندينما
ابالغ  یوشفاهاً جواب گرفته  به فرمانده  ديگوبگذارم که مطالب خود را ب یسمت باق

  ) ١٢.( »شد یعمل م قيطر  نيو بد دينما
 یاسينقش س یکه نشان دهنده  عهيالشر نيمع نيدرزم یاسب دوان یمسأله  اما

تواند  یدرزمان استعفا بوده، عبرت آموز م یاوحت یگريوال دکترمصدق وقدرت 
  : است باره دکترمصدق نوشته  نيدرا. باشد
نزد  رازيش نياز علماء و مالک یکي عهيالشر ديروز بآخر سال  نمانده بود که مؤ چند

 دانيخواهند م یمن را م یکردوگفت ملک مزروع تيجنوب شکا سيپل من آمد واز
 تيرا از شکا زريکلنل فر رزايم سيماژرادر ی لهيمن بوس قرار دهندکه  یاسب دوان

  هياهل خبره خسارت او تأد قيخاتمه کار بتصد از  بعدگرفتم  که  جهياومطلع کردم ونت
که شما  یکه گفت امسال اقدامات کند  تيکاراظهار رضا نيازا کردميکنند و تصورم

 کننديخودحفظ م  یرابرا نيزم نياز ا یحق استفاده   یول دهنديم یبمن وجه ديکرده ا
حاکم  کياز گفتمبمن  نخواهند دادکه  یزيسابقه چ نيبعد باستناد ا یوسالها
قشون مراجعه   ۀو خوب است  خودتان بفرماند ستيساخته ن] نيا[از شيب  یمستعف
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  .ديحاصل نمائ ديدار که  یو مقصود ديکن
را بدرگاه خدا مبرم وازجلسه خارج  تميندارم و شکا ديام یکيجواب گفت من  در

او را فراهم  تيرضا توانميچطورم کردميمتأثرشدم و فکر م انيب طرز  نياز ا. ديگرد
. کرديدعوت م یروز اسب دوان یو مرا برا ديرس ازکلنل  یاثنا کارت نيکنم که درا

که مالک  ینوشتم وازحضوردر محل  رکما یکاغذ ساده وب یرو یدرجواب نامه ا
 ديشما رس یگفت نامه  بعدکلنل با تلفن صحبت نمود و. نبود عذرخواستم یآن راض
و از  ميايب وقت شب عرض کنم تا بعد  نيچند کلمه رادرا نيخواستم ا. کرد هيومرا تنب

  .که شده است معذرت  بخواهم یکار
گفت  يیقوام آمد و با کمال خوشرو شکاريدمحم  باقر خان دهقان پ رزايبعد باتفاق م روز

امورقوام الملک  یمتصد شانياست،  ا یچه سئوال نيگفتم ا د؟يشناس  یآقا را م نيا
 تيآمده ام که رضا شانيجهت با ا نيهم هستند و بهم کارفرما  یگفت متصد. هستند

 ندهياکنون که نما. فرمانفرما اظهار کنند آباد ملک  اندرسلط یاسب دوان یخود را برا
 آمد؟  ديخواه یبه اسب دوان ايکارموافق است آ نيمالک با ا ی

بر  عهيالشر ديکه درملک مؤ یرفت ودستورداد تمام چادرهائکلنل . ليبا کمال م گفتم
  . کندند و بسلطان آباد حمل نمودند یجا پا شده بود از 

 یدرروزها زريبود طرزرفتار کلنل فر نيا« :افزوده است انيدر پا دکترمصدق
با   گانهيفرمانده  قشون ب نيوقضاوت کرد که ا ديد دياکنون با . با من١٢٩٩آخرسال 

 نيهم ا گريرفتارکرد و با حاکم  د نطوريبودم ا  فيو بالتکل یحاکم مستعف کي من که
  )  ١٣.(»کرد یرفتار را م

   
    یديخورش١٢٩٩ اهيس یکودتا

 انيونظام استگرانياز س يی، با کمک جناح ها١٢٩٩)اسفند(سوم حوت یکودتا  
 یقوا سيير رپنج،يامر، رضا خان م نيا ینظام یمجر. ديانجام   یروزيبه پ یسيانگل

 یروزنامه  ريمد ،يیطباطبا نيالد اءيض ديس آن،  یاسيس یقزاق وسازمان دهنده 
  چيقطع شد وبه مدت سه روز ه  رازيش –تلگراف تهران ميازسوم حوت، س. رعد بود

  .گذشت، خبرنداشتند یاز آن چه در تهران م االتياز ا کي
دکترمصدق را  ر،يبعدازسه روز، احمد شاه با ارسال تلگراف متحد المآل ز  

  .قرارداد تختيپا  دياوضاع جد انيدرجر
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 اتيو وال االتيحکام ا - رازياز تهران به ش - حوت  ۶شب  « 
و  یعموم یفيتکل یگذشته که ب یها زمامداران دوره یديوالق یکار غفلت جهيدرنت  

دولت  کيرا از فقدان  یکت فراهم نموده ما و تمام اهالدر ممل را  شيتزلزل و آسا
که موجبات  یخدمتگزار قيشخص ال نييتع که با  ميمتاثر ساخته بود مصمم شد
 یبه اقتضا نيبنابرا ميخاتمه ده  هيمتوال یها بحران دبهيسعادت مملکت را فراهم نما

خاطرخود را  اعتماد  ميسراغ داشت نياءالديض ديس یکه درجناب آقا یاقتيول استعداد
 یبرا ارتامهيوزرا انتخاب واخت استيرا به مقام ر شانيا دهيد هيال یمتوجه به معز

 اآلخر یدشهرجما. ميفرمود تمرحم هيال یوزرا به معز استيخدمت ر فيوظا انجام 
  ) ١۴(» شاه ١٣٣٩

که به ظاهردرانعقاد قرارداد  گانگانيب اتيکودتا ون یدکترمصدق که به چگونگ  
تلگراف واکنش  نيداشت، نسبت به ا یشکست خورده بودند، آگاه  یالديم١٩١٩

شاه  یبرا ررايکشور ندانست، بالفاصله تلگراف ز نشان داد وانتشارآن را به صالح 
  .ارسال کرد

دستخط جهان مطاع تلگراف به واسطه  - بعد ازعنوان  - رازيازش ١٢٩٩حوت  ششم« 
به عرض خاک  داند یآنچه م یخواه شد ودرمقام دولت ارتيز یمرکز افخانه تلگر

اسباب انقالب واغتشاش  ابديتلگراف اگردرفارس انتشار  نيکه ارساند یمبارک م یپا
 یخواه  چاکر نخواست در دولت. بود واهدخ مشکل  یليخواهد شدواصالح آن خ

حسب  بر گاه تلگراف مزبور هر. انقالب شودو تاکنون آن را مکتوم داشته نيموجب ا
 که تلگرافخانه امرملوکانه انتشارش الزم است امرجهان مطاع مبارک صادرشود

  )   ١۵(  ».مصدق دمحم فارس دکتر یوال.انتشاردهد
نشان داده است و  اءيض ديرسد که احمد شاه پاسخ دکترمصدق را به س ینظرم به

 يیها هيانيکل قوا ب سييدولت ور سييرجال مملکت آغازشده بود و ر  یريچون دستگ
 ل،يدل نياست وبه هم افتهي تيرفت که کودتا قدرت ومحبوب  یگمان م. انتشارداده بودند

است، به دکترمصدق  افتهيشهرت »ازقفا تلگراف اکل « که به یتلگراف اءيض ديس
  )  ١۶.(مخابره کرد

نداد، تا آن که  زجوابين نيالد اءيض ديس) ديو تهد بيتحب( دکتر مصدق به تلگراف    
  :ديدولت رس سييطرف ر رازيبه شرج ز  یگريتلگراف د

دارد به فرمانده قشون  یاعالم  م یاطالع  حضرت عال یبرا - فارس لهيجل التيا « 
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ستون قشون با توپخانه به تهران اعزام دارندوحوت نمره  کياست که  جنوب امرشده 
  ) ١٧(»وزراء استير يیطباطبا  نياءالديض دي، س١۴٠١ ،ی

امراندک   نيشده است وهم ليتبد» قشون جنوب « جنوب به  سيتلگرام، نام پل نيدرا  
دولت . به عدم صداقت دولت کودتا واقف کردواعتراض ها شروع شد  اندک مردم را

اما قدرت و . کرده و به تهران آورد ريدکترمصدق را دستگ درصدد بود که  اءيض ديس
  .هم داستان بودند منتخب خود یاز وال دردفاع  رازهميفراهم  نبود ومردم ش التيتسه

سخت گذر با دکترمصدق به مذاکره پرداخت وبه عنوان  یآن روزها زردريکلنل فر   
 د؟ياجرا ننمود التيا نيرادرا چرادست خط شاه:ديازشاه پرس  یهواخواه

شاه . ديبکن یسئوال نيکه چن ستيبه شما مربوط ن« :کرد انيدکترمصدق درپاسخ ب  
  یصادرنمود  که چون موجب نا امن ی، دست خط التميا نيا یوال مملکت به من که 

  ».اجرا نکردم، بلکه انتشارهم ندادم شد، آن را نه فقط  یواغتشاش م
من که . طلبم، حق با شماست یکه کردم معذرت م یازسئوال«:فتزرگيبالفاصله فر  
  ».کرده باشم یسؤال نيچن ستيبا یهستم، نم یمنصب خارج صاحب  کي
دوستانه صحبت  یقدر دييفرما یحال اگراجازه م« :ديافزا یآن گاه م یسيکلنل انگل  

 التيا ديکن یتصور م ايآ« :کلنل گفت» .دييحاضرم وبفرما ليکمال م با « :گفتم» .ميکن
« :گفتم»  د؟يبده ليدولت مستقل   تشک کيدرفارس  مجزا شود وشما  رانيفارس ازا

دولت  نيبا ا اي ست،يازدوحال خارج ن ن صورت يدرا« : سپس گفت» .وجه چيبه ه
را که داده  يیقدرازوعده ها تا معلوم شود چه  ديکن یهمکار ديبا دهيولوبرخالف عق

درتمام مملکت  هرچه  ديبگذار ديينما يیازکارکناره جو ايکند و یتواندعمل یاست م
از  که من  دييرمابف د،يدار نيا رازيغ یهم بشود وچنان چه نظر التيا نيشود، درا یم

  ) ١٨(».شما مطلع گردم اتينظر
 یهمه  یکند و برا یم انيمذاکره ب نيخود را ازا یاسيس یدکترمصدق دستآوردها  

آموزنده  اريبس ند،يکوشش نما رانيا یخواهند درراه استقالل وآزاد  یکه م یکسان
  :است

شده بود،  ليتشک یمنافع خارج یکه رو یبود که من با دولت نيزرايفر ینظراصل « 
 یخارج استيس یکنند ونقشه  یبه من تأس گرانيسبب نشود که د بسازم ومخالفتم 

خواند، چنان چه  یم یهاست که اول حداکثر  یسيانگل ۀقيسل نيوا ندينما یراخنث
که ممکن باشد استفاده  یحداقل هر  وبهوبرهان مخالفت نمود، بازخود ا ليطرف با دل
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اشخاص با  از  یاستفاده  نيخودشان کوچکتر یغرض یاثبات ب یو برا ندينما یم
 یم حيترج مانيا یازاشخاص سرسپرده و ب یاستفاده  نيرا به بزرگتر مانيو ا دهيعق

فرد کم  چيخواهند استفاده کنند که ه یم یوقت مانيا یوب دهيعق یوازکسان ب دهند 
  »..معرض استفاده قرار نداده است  هم  خود را در  یمانيا
زنم  یو برهان حرف م ليکه من با دل ديچون د« :دکتر مصدق آن گاه  افزوده است  

بکنم،  یموافقت نيدرامورمملکت کوچک تر یدخالت خارج یبرا شوم  یوحاضرنم
  )  ١٩(».نداشتم نيرازايچاره غ چياستعفا بدهم و من هم ه بودکه من خود  نيپس بهترا

روزپس ازکودتا، دکترمصدق  زدهيس ،یديخورش١٢٩٩رشانزدهم اسفند ماهد  
  : مخابره کرد ريخود را به احمد شاه به شرح ز یاستعفا سرانجام تلگراف 

که  یمحتمل الوقوع و کسالت مزاج یآمدها شينظر به آثار پ - به طهران رازيش از
وتا دينما یچاکررا از تحمل زحمت فوق العاده ومقاومت ممنوع م بغتتاً عارض شده 

را  یالتيباشدحوزه ا یخودشان به هرزحمت یازابوابجمع قوام الملک  یورود آقا
 ١٢٩٩حوت  ١۶. ک خواهد بودامر مبار امر شانيوبعد از ورود ا دينما یمراقبت م

  )  ٢٠(»، دکتر دمحم مصدق
  :تلگراف دکتر مصدق  نوشته است نيارسال ا حيتوض در

جمله  نيبودکه شاه به ا نيا یکي: تلگراف دونظرداشتم نيا یاز مخابره  « 
است و بهمان  یتوجه كند وبداند كه رفتن» محتمل الوقوع یآمدها شيپ«من ازتلگراف 
 روديلندن راجع به قرارداد نمود اكتفا نكند واگرم افتيض كه درمجلس  یمقاومت منف
شد حاج  یکه تصورم نيگرايد. بگذارد مملكت  خياز خود درتار ینام درخشان

استان که ازبدومشروطه  هم ازاحساسات مردم آن  جانيآذربا یوال تيمخبرالسلطنه هدا
کند وبا  نکرده اند، استفاده  یخود دار یو فداکار یدرهر مورد از ابراز وطن پرست

جهات هم  نيوبه هم ديموافقت ننما یخارج استيس یدولت ساخته وپرداخته  کي
دوآرزو  نيا یمحرز نمودم، ول رازيرا در امورتاورود قوام الملک به ش خود  التدخ

  )   ٢١(» .ديعمل نپوش یتحقق نگرفت  و جامه  و انتظاربه خود صورت 
درانتظار پاسخ احمد شاه به رتق وفتق  یفارس، مدت یعفمست یدکترمصدق، وال  

بلوا وآشوب بودند وبا نفوذ  جادياستعمار،هم زمان درصدد ا عّمال  . امورپرداخت
پاره . ابنديوقوف  یوحکومت یتا براخباردولت داشتند  رازکوششيش یدرتلگراف خانه 

رجال شناخته  یرا از برخ آن ها   یفدارها وطر سياسناد آن زمان، دخالت انگل يی
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دولت  سيير منطقه دگرگون شده بود و  استيوضع س. دهند یفارس نشان م یشده 
 ً چون   طيشرا رازدرهمانيکرد ومردم ش یجنوب مکاتبه م سيباپل مستقبما

  .کردند یم یبادکتر مصدق همکار  نيروزنخست
  :طرف شاه مخابره  شداز ريتلگراف ز) یديخورش١٣٠٠ماه نيفرورد( دردوم حمل  
. الوزراء قبول شد سييجناب ر بيفارس به تصو التيشما ازا یاستعفا. دوم حمل « 

. ديينموده، فوراً حرکت  نما ضيرا به قوام الملک تفو یالتيامورا الزم است کفالت 
  ) ٢٢(»شاه

ماه از  نيگرفت روز پنجم  فرورد ميتصم ر،يمصدق پس ازارسال تلگراف زدکتر
  )  ٢٣.(شود  رازخارجيش

  !ارواحنا فداه یارياقدس شهر حضرتياعل یجواهر آسا یپا خاك« 
 ارتيحمل، ز ميساعت ازظهرگذشته،دو كيراجع احضارچاكر یدست خط تلگراف 

 یسواددست خط تلگراف. ، هرچه زودترحركت خواهم نموددهيخود را د  هيشده، ته
  » چاكرمصدق السلطنه. فرستد یكه در فسا هستند، م قوام الملك  یآقا یراهم برا

  ]رقم مهر[ 
  ١٣٠٠حمل  ١٨ خيوزرا تار استير نهيبه کاب ورود
  ٨۴٨ نمره

عنوان  که در مدت   نيقوا الملک آمد و به ا« :باره  روز قبل  ازحرت نوشته است در
 یقبول آن خود دار آورد که از ميبرا یازاو نگرفته ام، چک یزيحدمت چ  یتصد

 رزايتومان ازم ١۶٠٠به وجه داشتم، مبلغ  اجيخرج سفراحت  یکرده وچون برا
   )   ٢۴.( »ميبه تهران آن را پرداخت با ورود و رفتمدمحمباقرخان دهقان به وام گ

 
 یانيپا سخن

فارس درمعرض تهاجم استعمارقرار گرفته  بود  یکه خطّه  یارسختيبس طيشرا در
 نيزم رانئيا یو فرهنگ یمل تيانقطاع ازکل ميکامل نبودند وب یکپارچگيدر ومردم 

 یگريخان مصدق السلطنه را به وال رازدکتردمحميمردم ش آمده بود،  ديوکم پد شيب
انتخاب  نيبا ا رالدولهيمرحوم مش استير  زبهين یو دولت مرکز دنديرازبرگزيش
آورد  ديرا درمنطقه پد تيوامن تمام، نظم  تيدکترمصدق با درا. موافقت کرد ستهيشا

دست داشتند،  آن  تيدرتقو گانگانيب کيازآشوب ها واغتشاشات که تحر یاريوبه بس
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 یمحل یهاتيشخص. را به حل اقل ممکن   رساند گانهينفوذ قشون ب. خاتمه داد
 یها وغارتگر یريها ورشوه گ یبه دزد.وانتظام امور را از آنان خواست ديبرکش را 

  )   ٢۵. (داد  انيتوان داشت، پا ها تاآنجا که در 
موازنه  «شوم  استيوس گانگانيب ۀماه بودومتأسفانه سلط ۶اوفقط  یگريوال مدت
سوم حوت توسط   یکودتا. متزلزل کرد رانيرا درمرکزا یحکومت  گاهيپا» مثبت

که  سيانگل انيونظام استگرانيازس یپاره ا ميمستق  تيبا حما اءيض ديرضا خان وس
 یمل یبورژواز یروزيپ «اکارانهير  یرا درلوا کيبلشو هيروس تيمورد رضا

 انيدکترمصدق را در فارس ازم  یگريآورده بود، ادامه وال فراهم»دهيپوس سميبرفئودال
اصفهان حرکت   یسو رازبهياز ش هينقل ليومشقت وکمبود وسا یبا سخت یو. برد
هشت (اريمه  ۀدرحوم. ديراه اقامت گز انيمختلف م یدو ماه درمنزل ها کينزد. کرد

به تهران برود با  کسرهياگر « :اطالع داد یبه و یژاندارمر) اناصفه یفرسنگ
معلوم » .خواهند کرد ريندارند،  اما اگر در اصفهان توقف کند، او را دستگ یکار او 

 نيکه چند یکار. قصد جان او را کرده اند یاستعمار یاستعمارو کودتا شد که عوامل 
  .است  اواتفاق افتاده  یباردرزندگ

خان سردارمحتشم که دوست دکترمصدق بود، توسط   نيگزاصفهان غالمحس در
دکترمصدق توسط همان . کنند یرميشما را دستگ ديکه هرجا برو فرستاد غاميپ یقاصد

  .ديدکتر مصدق  ارسال گرد یشرح برا نيبد یوجواب به سردارنوشت  یقاصد نامه ا
 ميکرد یرائيقونسول آلمان پذ» واسموس«ازحاج آقانورهللا و یجنگ جهان انيدرجر

  )  ٢۶(» .کرد ميخواه یرائياست ازشما پذ یاريبخت یسرزنها زتالچکين واکنون 
در آن جا . داد، عازم شمس آباد شد ینم صيمصدق چون آن مکان را امن تشخ دکتر
نامند، رفتند و درآن جا  با معظم  یکرد مبه دهکرد که اکنون شهر   یاريبخت نيخوان

  ۀدر دور. قرار گرفت يیرايآشنا شد ومورد پذ) یمعظم پدردکترعبدهللا ( السلطان 
در چهارم  خرداد ماه (اهيس هيسقوط  کابن  برخ یاريبخت ۀکوتاه مدت اقامت درمنطق

منصوب  يیالوزرا  استير خرداد ماه قوام السلطنه به  ودرنهمديشن) یديخورش١٣٠٠
  .ديمنصوب گرد  هيشدودرچهاردهم همان ماه، دکتردمحممصدق السلطنه به وزارت مال

سابق فارس به اتفاق سرداراشجع برادرسردارمحتشم به اصفهان آمد و  پس از  یوال
 کيو نام ن اريها، با احترام بس یاريبحت نيدرسرزم رازواقامتيازش  یسه ماه  دور

  .به تهران  بازگشت یمردمساالر یطلب ازگوهراستقالل  یواندوخته ا
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  :ها  وستيپ
دردسترس  است   یها و اسناد ادداشتيدکترمصدق درفارس  یگريدرارتباط با وال  

   .شود یآن ها  اشاره م از  یکه به برخ
 

  ومرحوم صولت الدوله  يیقشقا ليدر ارتباط با ا  
 یانتظام  ۀالورود، ادار یآن، لد نيمزبورو خوان ليشناخت ا ليدکترمصدق به دل  

 یقانون، به مرحوم  صولت الدوله سپرد و درمسائل  حکومت ی هيبرپا منطقه را 
مصدق  دکتر یگريصولت الدوله با تمام  قدرت از وال . کردند یم یزنيراگريکديبا

 یمصدق و دکتر داشت وهمانند یم را ابراز زمال یهايکرد وهمکار یدفاع م
  .نشناخت رسميت رابه يیطباطبا نيالداءيضديس يیالوزرا استيزرين
( ،  یبيطب  یريومنصورنص اتيخاطرات، به کوشش کاوه ب ،یمنصورقشقائ لکم

با آن  که دکترمصدق وصولت الدوله با هم . ١۴٧، ص )١٣٩١  نامک ، : تهران 
شناختند   شتريرا ب گريکديدکترمصدق،  یگريوال کوتاه  یداشتند، اما دردوره  يیآشنا

الدوله آشکار   است، بلکه،  صولت سه نامه دکترمصدق به « امر نه تنها  در نيوا
و  دولت  دکتر مصدق و رانيا یبا نهضت مل يیقشقا ليا یوهم آهنگ یهمکار
 یگريد   ۀنشان برجست ١٣٣٢مرداد ٢٨شوم  یآنان پس از کودتا یوفادار

  . تواندباشد  یم
، تهران،  مؤسسه  یخاطرات ، به اهتمام نصرهللا حداد ،يیقاناصر صولت قش دمحم

  .١٣۶۶  رسا،   یفرهنگ
 

    یقشقائ ۀدکترمصّدق به صولت الدول ینامه ها  
  ١شماره  وستيپ
  )فارس التيکاغذ ا یرو(   
  ١٢٩٩ ليئ یچيبرج حوت پ ٢٣ 

  تينهايعّز وصول داده از سالمت مزاج محترم  ب فهيشر ۀشوم، مراسل تيفدا
است امتنان خود  تينظم وامن تيامورآن  صفحات درنها نکهيا و از  دهيخوشوقت گرد

 شيکه پ یمقدّمات نيبا ا تيامن نيخواهان است که  ا واز خداوند  دينما یرا عرض م
  .آمده از فارس مرتفع نگردد
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  ۀخالص.  چند  روز راعرض  کرده اند نيا  عيعبدهللا  خان  وقارزايم یجناب آقا البتّه
  یکه مخبر روزتر اعضاء  آن و اشخاص  نهيکاب نيا ليکه از بدو تشک است   نيآن ا

ً با مرکز مخابر نيقلمداد کرده و ا  انياغي که با آنها موافقت دارند   ۀجانب مطلقا
مملکت آن را بر خالف مصالح  اتيون  ئتيه نياعمال  ا  ننمودهو مکاتبه  یتلگراف

آنها  را الزم  یفعالً  معّرف اشخاص که  یدانم و تاکنون هم چند  تلگراف  از پاره ا یم
که  نياءالديض  ديس یبه آقا  یکيجانب  تلگراف تبر نيا نکهيا یبرا  دهيداند رس ینم

مطلقاً  دينامد مخابره نما یدولت م سيئالوزراء  ر سيرئ یخود را امروز به جا
اّطالع جناب مستطاب  یمطالب رافقط الزم دانست  که برا نيا. ميکرده ا یدار خود 

جانب را  نيا یهمان مش یکه جناب مستطاب عال نستيمقصود ا .زحمت بدهم یعال
که اقدامات  رددا یحفظ  مملکت  و وطن خود دالئل  یالبتّه هرکس برا.  دياتّخاذ فرمائ
  .ديدالئل  خود قائم نما یرو  ديخود را با

بالفاصله بعد از وصول تلگراف  یونيمبارک  هما یبه خاکپا یتلگراف کي فقط
 نيعرض نموده و خطرات ا نياءالديض ديس یوزراء آقا استير ملوکانه راجع  به 

از طرف  یديتلگراف تهد کيکرده و بعد   حيتشر   یحالت کنون یمطلب  را برا
 یتلگراف ۀضيعر و باز گذارده واببالج که آن تلگراف را ديرس نياءالديض ديس یآقا

  .ملوکانه  بالجواب  مانده است مبارک عرض نمودکه هردوتلگراف ازمقام  یبه خاکپا
 
در مطالب  یرسد و مخابرات  تلگراف ینم  یحياوضاع مرکز اخبارصح گرازيد
ً  یاسيس  ۀديو عق یدهداز رأ یرو یاگربعد مطالب نکهيا یممنوع است و برا مطلقا

که امروز هست فوق العاده متزلزل  و در  یتيبساط امن و ميمحروم نباش یجنابعال
 یالزم است هرچه زودترجناب مستطاب عال شده است  یاطراف شهرشروع به ناامن

  .ديباشد برسان کتريشهرنزد که به   یگريد  ۀنقط ايآباد  روزيخود را به ف
نفر  کيق  قانون و مطاب ابديخاتمه  یان شاءهللا  بزود  دوارميانتخابات هم ام درباب

  .ديخدمت نما هيمملکت  در آت نيشود که بتواند  به ا انتخاب   یليوک
داّم اقبال را  یلخانيا یقاصد درشرف حرکت است جواب مطالب جناب اجّل آقا چون

  .وجود محترم را طالبم یسالمت  ادهيز. خواهم فرستادگريد توسّط  قاصد 
   مصدّق
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  ٢شماره  وستيپ   

 یشمس ١٣٠٠حمل  ١۶ رازيش
خداگواه است .  ميحرکت  نما  رازينمانده است که از ش شيب  یشوم، چند ساعت تيفدا  

  نيکه ب  یمختصر  توقّف  روابط  نيکه دست  داد و در ا  یشآمديپ   نيازا
دارد  یحاصل شد  فوق العّاده  متأثّر  م زميهموطنان عز محترم   انياخالصمند  و آقا

  زينقظه از وطن عز نيخدمت خود را  درا نتوانست   ردهوا یايقضا  ۀکه بواسط
  : یادامه  دهد، بار

  دگر نشود گر هزار  ناله و آه     قضا
 یاز دهن ديبر آ تيبه شکا ايشکر  به

  باد   ۀاست  بر خزان  ليکه وک یا فرشته
   یزن رهيچراغ  پ  رديغم  خورد که بم چه
 یخدمت  با کمال افتخارحاضر م یاگرممکن بود که تن به قضا  بدهم  برا ۀً قيحق

احکام   عيخود را مط نکهيبنده مانع شد ازا ینهايب شيکه پ افسوس  یول. شدم
از قبول برحسب امرملکانه خود را عازم  بود که استعفا  داده وپس  نيا.  ميمرکزنما

مرکزنسب به  و رفتار اتيوضع زا نانياطم معد ۀخواست که بواسط یحرکت نموده م
بماند  یگريد ۀنقط  ايدر بوشهرو یگذارده خود چند رازيشخص خود خانواده را در ش

که  افسوس . بعدبه طرف تهران حرکت کند. کامالً روشن گردد یمرکز استيتا س
 ۀنقطبماند و حرکت  دادن آنها هم به طرف رازيخانواده حاضرنشد که تنها درش

حمل    ١٧ یاست که فردا نيا. تهران از استطاعت مخلص خارج بود  رازيغ یگريد
 ميشاکروخوشوقت خواه یاله یحرکت  و به خواست و رضا به طرف تهران  یهمگ
خواهم  با  ینم یکنم وچون تا مدّت یوداع م یحضرتعال مختصر با  نيا گربهيد. بود

ت سالمت حاال یازمجار ميرمستقيبطورغ  مقسمت ازمملکت مکاتبه کن نيا
  عيتصد  ادهيز. را خواهانم  یجنابعال  یوجودمحترم استفسارخواهم نمودو ازخداوند بقا

  .دهم ینم
  مصدّق
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  ٣شماره  وستيپ
 
  ١٣۴١شوال   ٢١  
.  نباشد  یوجود محترم  را کسالت  و مالل یان شاء هللا تعال دوارميشوم ام تيفدا  

ً يهرچند که مستق  ميمستق ريبطورغ یاطّالعم ول یب یاست ازاخبارحضرتعال یچند  ما
از  نقدرکهيبوده وکسب اّطالع نکرده باشم و هم  ديباب الق نيکه درا ستيهمچون

جهت مطابق دلخواه وال انتظار   نيامورازا  نکهيمّطلع شده و ا یسالمت وجود عال
به  شهيهللا هم و امتنان را داشته و خواهانم که ان شاء  یدوستان است کمال خوشوقت

  .بگذرد نطوريهم
  .گذرد یمملکت  م نيدرا جهيبدون نت  یوعمر ستيحالت  مخلص هم بحمدهللا  بد ن  

 ً عازم تهران هستند  الزم   یمرخص ۀبواسط زميوقت که هموطنان عز نيدرا واقعا
را ازحسن رفتار و حسن   یمختصر را عرض و خاطر جنابعال  نيدانم  که ا یم

  .ميمستحضر نما سلوک  آنها درمدّت اقامت در تهران 
اشخاص  نيکه ازخارج به مرکزآمدند مثل ا یازدستجات کي چيه قتيحق یرو از

انتظارنداشتند  چيخواطررا جلب نموده که ه یسلوک آنها طور رفتارنکردند و
صورت  نيدرا.گردد یحسن رفتارجار نيا  امدهيبه مرکزنکه تاکنون  یازاشخاص

که آنها را  دوارميام دارندو یازطرف حضرت عال یاستحقاق هرقسم توّجه
  . گردد  نيريسا قيباعث تشو دکهييرفرمايتقد یموردالطاف خود قرارداده وطور

  .را انتظار دارم  یهمواره بشارت سالمت  حضرت عال  
    مصدّق

دربوشهربه مناسبت  یخيو تار یعلم  يینگارنده در دوگردهما شيسالها پ در
به مناسبت کنگره  فارس  رازيودرش) س ١٣٧۴( یدلوار   یعل سيبزرگداشت رئ

 یخود، اسناد یو مستند بودن سخنران ديمف  یشرکت کرده وبرا) ش ١٣٨٣(  یشناس
ردم که به گر به دست آويومرکزد  رانيمعاصر ا خيمؤسسه مطالعات تار ويرا ازآرش

فارس شناخت،  ۀمجموع کردم که   ميها را برپاکرده بودند، تقد يیکه گردهما یزانيعز
انتشار دادند  از اسناد و مقاله  را  يیومجله حافظ ، بخش ها) ١(شماره ( رانيسالنامه ا

  .ازخوانندگان  قرار گرفت یو مورد توجه برخ
 یبا کسب اجازه ازآن بزرگواران  به طور کامل به دوست مکّرم و فاضل  آقا نکيا  
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دانند خوانندگان عالقه مند به  یکنم تا آن سان  که صالح  م یم ميتقد  یدهباش یعل
  .نگذارند بينص یبه آن ها  ب یآگاه را از   رانيمعاصر ا خيتار
 
   ۴شماره   وستيپ
بوشهر را کامالً ) م ١٩١۵(یقمر ١٣٣٣ها به قشون منظم  آنان درسال  سيانگل  

آن پرچم  یبرداشتند وبه جا» دارالحکومه« را ازبام  رانيا اشغال کردند وپرچم 
 رانيبرخاک ا گانگانيتصرف وتسلط ب یمعنا امرکه به  نيا. انگلستان را قراردادند

برخالف الءياستعمار واست انينظام آوردودا يمردم بوشهرپ انيدرم یديبود، واکنش شد
گسترش . نمودندهندوستان  تبعيد وبهرکردنديدستگ معترضان را یاصول دموکراس

 اميپژواک ق ها وضرب وشتم مبارزان درسراسر تنگستان ودشتستان  یرينبرددستگ
 ريوعشا التيا نيمحالت وخوان انيحاکمان وکدخدا یآورد، برخ دايپ ینيآفر
زبان به اعتراض گشودند وبا آن که اختالف  ینيه، هماهنگ باعالمان دمنطق  زرگانوب
  .تند و حاد زدند یداشتند، هم زبان دست به عمل ها  گريکدي از گذشته ها با  يیها
 یهللا برازجان تيوآ یهللا بالد تيازآ ديبا اميق نيبزرگ ودست اندرکارا انيروحان از
نام برد که باورمندانه و مصمم در رأس ] کرده است ادي یکياوبه ن که دکترمصدق [
  .آنان به صحنه  آمدند قرارگرفتند و مردم به دنبال   اميق

که [  يیقشقا  التيا سيخان ورئ ،يیازصولت الدوله قشقا ديبا ريوعشا التيا ازسران
دوستانه  هنيو م  یمل يینام برد که با روش ها] روابط  حسنه داشت با دکترمصدق 

 يیها تيسرانجام در زندان رضا شاه جان سپرد و به روا قرارگرفت و  اميدرخدمت ق
  .کشته شد

شاعرو فرهنگ  ،یازدمحم خان غضنفرالسلطنه برازجان ديسرشناسان منطقه با از
فارس و  یدکترمصدق وال دييوگاه مورد تأ سيضد انگل پرور، اهل حکومت، 

عبدارسول خان  ساالر  خيبه دست ش رد که سرانجام ک اديناهماهنگ با شبانکاره ها 
  .ديبه قتل رس یمعّظم چاکوتاه

  :کرد راشارهيز یبه نام ها ديبا انيبزرگان منطقه وسرداران وکدخدا از
تند  و  گانهيممتد درمبارزات ضد ب یبا سابقه ا) ساالراسالم(یچاکوتاه نيحس خيش

احمد  خان  ،یدلوار یعل سيناهمگون، رئ شيزوکمابيخشونت آم  یگاه با رفتارها
  . یچاکوتاه نيحس خيضد ش یانگال
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  نيحس  خيبدگمام، جاه طلب، تند وگاه ناهماهنگ با ش) راسالميام( رخضرخانيزا
  .یدلوار یعل سيناهمگون با رئ و  یچاکوتاه

  یکازرون  وانيناصرد. یدلوار یعل سيهم سووهماهنگ با رئ ،یبردخون نيخالدحس  
  .یرعضديام یحسن عل یو و فرزند ارشد 

  .ها سيوطرفدارسازش با انگل استياهل س ،یارتيالسلطنه ز ضغام
  .گريد یوشبانکاره ها یخان  شبانکاره ا یدمحم عل ،یخان شبانکاره ا لياسماع  

  . یدلوار یعل سي، پدررئ)االسالم  نيمع( یخان دلوار  ردمحميزا
اسطوره مانند، مقاومت و نامش  يیکه به گونه ها یدلوار یعل سي، رئ ايسرداردر و

  ...شده است نيعج تنگستان  اميبا ق
مدت   نيودرا ديهم هفت سال به درازاکش یمردم تنگستان وعواقب آن بر رو اميق

قرارداد   ليتحم یگفت وگوها ه،يروس یکيانقالب بلشو راول،يجهانگ  یجنگ ها
« بر   یمبتن یآن، کودتا اتيجنوب وعمل سيلپ ليتشک هنگامه  ،یالديم١٩١٩شوم

 یحوادث به گونه ا نيازا کيوهر افتندي ورضاخان تحقق  اءيض ديس» موازنه مثبت
  .گذاشت یباق یدرسرنوشت ساکنان جنوب اثرات

و کم سخن ها گفته شده است، اما   شيآن ب انينهضت وپا نيآغازا یدرچگونگ « 
آن سان که  ،یخيجنبش پربارتار نيوشناخت ا ليتحل یبرا ديجد هنوزاسناد ومدارک 

مردم   اميق  یخيتار نييناصر، تب ون،يهما ليتکم .( قرارنگرفته اند یمورد بررس ديبا
  ).٧۵۶ – ۵٧ص  . ١٣٧۴ران،، ته)سال نينخست(سال رانيتنگستان، ا

،  )بوشهر، الرستان( در فارس  یا ژهيو  طيدمحم مصدق السلطنه درشرا دکتر
 یقدرت تجاوزگرانه خود را گسترش م ا،يتانياستعماربر يیازسو . رفتيراپذ یگريوال

شناخت  اوضاع  منطقه .  وشورش بودند اميدرق مردم منطقه  گرازيد یدادند وازسو
خود درمؤسسه  یپژوهش ها  ضمننگارنده  . ستيهنوزهم کامل ن قيبه طور دق

آن ها   از   یبرخورد کرد که پاره ا یبه اسناد رانيمعاصرا  خيمطالعات تار
  :انياست از آن م) وفارس( جنوب   عيروشنگر وقا

اشاره  به مصدق السلطنه و ( مردم فارس ی ندهينما یکازورن یعل رزايم ی نامه
ازحضرت واالحضرت  تيوشکا رازيمناسبت دفاع ازمردم ش به  یاز و ليتجل

  ] ن  -  ۶١٧۵۶) [نصرت السلطنه 
کازرون نزد صولت الدوله   ۀندينما یخان کازرون یدن بردن علقدغن کر سند
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  ]٢/  ۶ هيدوس  ١٢کارتن[ يیقشقا
  ]ن– ۶ – ٣٨٣ – ١۵٩ –) ١٠( ١/ ١٠[یباقر خان تنگستان یآزاد یتقاضا سند
  ]٧۶ – ٣٩٠)+٣( ٣/١[ازهمسرش معصومه خان یدرمورد باقرخان تنگستانسند

+ ن  – ۶١٧۶٣+  ١۵۵٨/۶[ يیو صولت الدوله  قشقا یمستعل ۀچند سند دربار  
  ]ن   -  ۶١٨٠۶  + ن  – ۶١٧٩٢

  ]ن – ۶١٧۵٧[ دشتستان   ۀندينما یخان کازرون یعل رزايم ۀدربار سند
  ]ن ۶١٧۵٧[نسبت به دمحمخان مصدق السلطنه یواحترام خاص و یکازرون ۀنام

  ] ن – ۵٨٧۴٨[  یآل عصفور  به کازرون  تلگراف
  ] ن – ۵٨٧۵٣[دمحم  جواد  براز   تلگراف

  ]ن -   ۵٩٧۶٠+ ن  – ٧٩٧۵۵[ اعالن   
  ]ن – ۵٩٧۶۵[  رازيش يۀاعالم  

  ]ن – ۵٩٧٨٣+ ن – ۵٩٧٧١[و بوشهر  و تهران   رازيش انييم يیها تلگراف
  ] ۶١٣١٨+  ۶١٣١۶[  یرازيقوام االملک ش  ۀدربار  يیسندها

مردم   اميق یخيتار نييتب« ) ونيهما ليدکترناصر تکم( نگارنده  ۀبه نقل از مقال  
  .٧۶٢سال، ص   رانيا» تنگستان 

 
  ۵شماره   وستيپ 
  .ميمستق ريوغ ميالوزراء به طورمستق سيمتعدد دکترمصدق به رئ یتلگرافها  

 
 متهيالوزراء دامت عظ سيرئ یبندگان حضرت اشرف  اعظم  آقا عيمن مقام

که  یازهر وزارتخانه مأمور دياست که امروزما با یفارس طور یکنون اوضاع
 کيقراربود  یقبل ۀنيدرکاب. باشد نيالعمل و متد حيمطلع وصح شود،  یفرستاده م

ً يقشون که حق سينفررئ دهد، انتظار نداشته باشد، از  یکه دولت م یازحقوق  شيب قتا
آن است که  مينشده، ب  یتا کنون اقدام  ند،جنگ با موافقت نظربنده بفرست ۀليوزارت جل

 یبرا. مصرف گردند  یوب عيچند نفر سربازبدون تفنگ و فشنگ هم مطلقاً ضا نيا
باشند، به آن   یم یاعضاء مرکز یهم چند نفررا نسبتاً بهترازبعض هيمال ۀمعاونت ادار
است،  یازآن ها را که مقتض کيعرض نموده است که هر لهيوزارت جل

جا  نيبنده  درا[ .]   امدهيبه دست ن  جهيبابت نت نياز ا] ؛[نديترروانه  نمازود هرچه 
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تواند  ینشود، چگونه م یعيهم اقدام سر  هيمسائل جزئ نيدرا فرد واحدم و هرگاه  کي
چون مقرر فرمودند [.]   دينما فايمتعهد است، ا دولت  اءياول شگاهيرا که درپ یتيمسئول

 نيدرخواست کند، ا یاشرف عال است،  از بندگان حضرت  یاتيکه هرگونه مستدع
 یبه زود دواراستيام و  مختصر، خاطرمبارک را جلب   یاستدعا نياست که درا

ندارم   یمقصود ومنظور  چيخداگواه است بنده ه. مطلوبه را به دست آورد ۀجينت
الت يا نيا نيکه توجه مخصوص درمأمور دينما یو باز  استدعا م رازخدمتيغ

  .اطالع  و بد سابقه بهتر است که فرستاده نشود یکه مأمورب  رايز دييبفرما
  [.] قوس   ٢٣] ؛[ ٢٠۵٢ نمره

  [.]تلگرافخانه  مبارکه   تهران ] رقم  مهر[   
  مصدق السلطنه   

  
   ۶شماره   وستيپ  
 الدوله نيالوزراء  توسط  مت سيتلگراف دکترمصدق به رئ  

 و تاج ديخورش رويش نشان
 رانيا  هيدولت علّ  یتلگراف  ۀادار

  ١٣٠ - سنه   - نمره  کتاب    
   حاتياصل توض  خيعدد کلمات  تار ١٨١٩نمره قبض  رازياز ش  

   رندهيوصول اسم گ  خيتار
  دلو     ١۶ -  ١٩۴/  یدولت   ١۵  -   ۴٨به نمره  تلگراف   
   یوزرا استيبندگان حضرت اشرف اعظم ر عيمن[.] الدوله  نيتوسط جناب مت  

حقوق، قشون  بيعدم تصو ۀاز آن چه معلوم است و به واسط. عظمته عظام دامت 
 ۀگذرد، منحل خواهد بود  و به واسط یم ديروزاز ع جنوب درآخر مارس که ده 

شدند،   کاريکه ب نفرهزاروپانصد   سه  تيجمع کيدرفارس  یدولت  ۀنبودن قو
 دهينگرد  ینا امن خبرمنتشرنشده وسبب  نياوضاع  مملکت را به هم خواهند زد تا ا

هر گاه  . نمود یريجلوگ ديبا رمتظرهيغ عياز وقا یعيسر ۀلياست به وس
که بنده به موقع  اجرا  نديفرما یم یمطلب مطلع  و دستور نياشرف ازا حضرت 

ازاغتشاش الزم است، شروع  شود واگر  یريجلوگ یبرا که  یگذارده ازحاال اقدامات
دولت  یکه برا نيبدون ا ندياجازه فرما نشده به بنده  یخصوص تاکنون نظرات نيدرا
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حفظ  یچه   را که برا وصول تلگراف مبارک آن  خيشود، از تار ديخرج تول یناريد
 زودترجواب نگردد هر چه  ديتا بعد مشکالت تول ديداند، بنما یصالح  م تيامن

  ١٢٩٩دلو   ١۴  -   ٣٧نمره  . ترخواهد بود  ديصادرشود اقدامات بنده مف
 مصدق

 تهران  ۀرقم تلگرافخانه  مبارک[  
  ]اول تلگراف   ۀصفح  يۀدر حاش[  

  ١٣۴١ نمره
   ٩٩/ دلو  ١٨ 
  ٧شماره  وستيپ

 الوزراء  سيدکتر مصدق  به رئ تلگراف
 و تاج ديو خورش  نشان

 رانيا  يۀدولت  عل  یتلگراف  ۀادار  -  ۵۴٩نمره  کتاب   
 خيتار  حاتيتوض  - اصل  خيتار  - عدد کلمات -  ١٨٣٣نمره قبض   - رازياز ش  

  وصول 
 
  دلو  ١٧ یفور یدولت – ١۶ – ۵٢٢ – ۵۶نمره تلگراف  - رندهياسم  گ  

 استيبندگان حضرت اشرف اعظم  ر عيمقام من[.] الدوله نيمت یجناب آقا توسط
در جواب به ] ،( ارتيز ١٣٢۴و ١٣١٨و ١٣١٢عظمته نمرات وزراء عظام دامت 

ازحضرت اشرف گله مند نبوده  در تلگرافات  وقت  چيبنده ه[:]رساند یعرض م
 بعداز] و[دهننمو  یگريد تکرارمساعدت عرض  یاستدعارازتشکرويخودهم غ

الملک و غضنفر  ازانتخاب آصف سيشدسفارت انگلکه مرقوم  ٣٢۴وصول نمره
واعتراض دارند بالفاصله به کازرون تلگراف نمود که ازآن جا  یناراضالسلطنه  

االن تلگراف [.]اقدام  ند،يهرقسم دستور فرما ديتا مراتب به عرض رس ديننما حرکت 
ز همراهان حکومت قبل ا ۀبا عد سلطنهغضنفرال دکهيازکازرون رس آصف الملک 

تلگراف نمودم  اگر ممکن است آصف الملک   یدرثان [.] وصل تلگراف رفته اند
تلگراف بنده آصف الملک هم به مالحظه  درکازرون بماند، چنان چه قبل از وصول 

باب  نيدرا[.] سهل است که رفته بودند، حرکت کرده باشد احضارشان  یهمراهان
سابق  ساالرنصرت حاکم [.] نديرا معلوم فرما فيهرچه زودتر تکل ماستدعا دار
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قوه  کيهزارتومان تقبل کند آن هم با دادن  ٢٣از  شيآن جا را حاضر نشد ب اتيمال
را تعهد نموده  یجزء جمع اتيآصف الملک تمام مال[.] دولت خارج  بود ۀازعهد که 

تومان پول که  ٩٠٠هزارو  ٢١ مغضنفر السلطنه ونوردمحم خان ه است به اضافه 
   ۀبا صرف اتيعمل نيا[.] نمودند به دولت بپردازند بردند، تعهد  یم متاکنون مرد

به موقع   اجرا  نديبدانند، امربفرما دولت موافق بود حال هرقسم صالح مملکت را 
 نيهستم و در ا که مرقوم فرموده اند بنده مظهرنفوذ و قدرت دولت  نيگذارد و ا

خجالت دارم عرض کنم ] ؛[شود یدولت خوددار اتيدروصول مال ديصورت نبا
 نيمختصرسرب ازبدون تفنگ و فشنگ است با ا ۀعد کينقطه  نيبنده درا قدرت 

متأسفانه   یچه درکسر خرج آن توانسته نموده است،  ول اتيمال حال چه در وصول 
صد  کيرا کامالً از  هيازاواخرسال شروع شد، مال اقدامات بنده در کسرمخارج چون 

درموضوع تفاوت [.]ندينما ینم یمتعغن ،  دهين که سال قبل کمک رسوچهل هزارتوما
نموده اندکه باپست  مطالبی اظهار شانيقوام الملک هم ا یآقا یعمل ابواب جمع

 ینشود، نم داده  یجواب شاني ۀگذرد تا به مواد  معروض یارسال وازنظرمبارک م
دولت [.] قوه در بنده فاقد است  نيبالفرض هم  که بخواهم ا مينما یسختتوانم با مردم 

هم که مرقوم شده،  نيمختارند و ا ند،يکه بفرما]  یا[ خود هرمعامله  یايرعا با 
 د،يدخالت داده  ومساعدت نموده است که به سفارت تلگراف نما را  سيقونسول انگل

 نييکه درباب تع یاعتذار نيبهتراز هم موردرا یشاهد   چيه. مينما یم بيتکذ یبه کل
به حکم . خدمت نداشتم نيا یبرا اقياشت  چيبنده ه[.]ندارم  ند،ينما یآصف الملک م

دولت  فهيهم ازوظ خيتار نيا خدمت خود راحاضرنمود تا  یآمد وناچاربرا شيپ ريتقد
 یبرا: نمک قصورنشده، تا وقت نگذشته، ناچارم عرض  یووطن پرست  یخواه
هرگاه . بنده چهارروزاست ازتهران حرکت کرده اند ۀخانواد،یزندگ ینارحت
تاآن ها رادر  نديفرما فياست، فوراً تکل یحضرت اشرف از خدماتم ناراض خاطر

  .ميمتوقف نما هرجا که هستند 
   مصدق

  ١٢٩٩دلو  ١۶  -  ٣٨ نمره
  ]تهران ۀتلگرافخانه مبارک[ مهر رقم

  ١٨دلو  – ٩٩ -   ١٣۴١ نمره
  ٨شماره  وستيپ
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  »فارس  یمصدق السلطنه وال یجناب آقا –رازيازتهران به ش ١٢٩٩حوت  دهم« 
وزراء انتشار نداده   استيمرا به شغل ر یام اکل از قفا تلگراف تصد افتهي یآگاه

جناب مسلم داشت که  نيخبربه ا نيا. ديازحدوث اشکاالت احترازنموده ا که  ديوگفته ا
که  دياطالع و افق تهران را همان طورکه تصورکرده ا  یب اتيازوضع یحضرتعال

ً يوع ديا دهيقبالً د که با  ليالتشک ديحکومت جد نيا. ستين  نينه چن. ديمشاهده کرده ا نا
 جادياوا که درمعبر یکسان است به  یاقتدارقشون ۀنديسرکرده ونما کياسلحه وآتس 
عائله،  واحد جان، مال،  ۀدهد ودرلحظ ینشان نم یزيجزمشت چ ند،ياشکاالت نما

 یگذارده م ديصداقت آن ها را درمعرض تهد  ۀنياشکال کنندگان به عنوان ره ۀعالق
 یمصالح وطن یاست، بلکه برا یمصالح شخص یوخشونت نه برا یزبر نيا شود و

قرائت که دست خط   نيا تصور نيبنابرا.سازديمجوزومشروع م را  یاست که هراقدام
 یمحتمل است، حدوث اشکال –ارواحنا فداه  –یشاهنشاه  ونياقدس هما حضرتياعل

الزم  ،یرومندين تيبا کمال اقتداروبا نها.  است نارسا بوده  یفکرکند بالمره  ديرا تول
کس   چيواصالح کننده  را ه یوطن دولت  نيا ليتشک. ديينما فايخود را ا ۀفياست وظ

  .شود یم هيکند،  آن هم  فوراً تنب ديتواند ترد یکارنم انتيجزخ
اصالخات  داده و  یندا. کردم فيرا توق نيو دروغ  دهيجا تمام رجال پوس نيدرا من

 یم چيرا به ه یرا که درتحت امردارم، هرمانع و مشکل یقشون یجسارت با تهورو
با جسارت قدم  د،يباش یدولت نيچن ۀندينما ديخواه یزاگرمين  یحضرتعال. شمارم

 تينها یب تيو از  تقو ديشروع کن ودتانخ  تيمأمور ۀبرداشته، اصالحات را درخطّ 
 ستهيشا یغرض را مجال یب که اشخاص دانشمند و  ديو باورکن ديياستفاده نما نجانبيا

 یحضرتعال پرده همان طورکه عادت من است بهه  یراست وب. به دست آمده است
که ازچون  لميما یليو خ  نيشخص شما  خوشب دهم که نسبت به یسابقه م

دراصالحات فارس استفاده  کنم و به طورمتقابل الزم  یا ستهيشا شخص  یحضرتعال
 یمنتظرم که خودتان برا نيآگاه  گردم، بنابرا یحضرتعال  تيمياست ازصداقت وصم

 کينکته که باز نيحال خود را از ذکرا  نيدر ع یول د،يينما فيتکل نييخودتان تع
 یقياست که انتخاب طر  نيا نو آ نميب یو صداقت  است ناچارم تيمياز صم یشّمه ا

شوند،   یسئواالت م نيکه مرجع ا یاشخاص یبرا  یجزصداقت وراست گفتار
به نام وطن و به نام  دوارميام. شود یخودشان م انيوموجب ز ستيمصلحت ن
گشوده، مرابرادرانه دربغل گرفته،  دآغوشياز آن  فاصله بع یحضرتعال اصالحات 
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روش و . دييبه من اهداء نما یاخترام منافع مل باخودتان را  کمک ومظاهرت
مخابره کنند، المحاله والمالحظه  اتيوال که امرداده ام، به   یا هيانيمنشورخود را درب

   )١.( نيالديض  ديوزراء س  استير  -  ديا افتهي یآگاه  نجانبيا ديو ازعقا
 
 

  » مصدق السلطنه دکتر دمحم یگريوال« به نقل از خاطرات دکترمصدق   
 

بوطن خود خدمت کنم محل  رانينتوانم درا یفکربودم اگر روز نيدرا شهيهم من
کرده  یلحاظ درآن جا کارموز نيقراربدهم و ازهم سيسوئ اقامت خود را در 

 تيتابع ليشغل موکول به تحص نيازا ی وکالت گرفتم وچون استفاده  ی قنامهيتصد
توقفم   یول.  گذشت   زدهمينمودم که شرح آن درفصل س تيبود درخواست تابع

 شيپ  یسبب شده بود که کارم نا تمام  بماند و بواسطه  رانيدرتمام مدت جنگ  درا
کنند ودولت  تيازملل مختلف ازآن دولت درخواست تابع یاديز یآمد جنگ عده 

قانون  طيازشرا یکيهرگونه مشکالت مدت اقامت سه ساله را که احتراز از  یزبراين
وچون مدت  نديبنما تيدهد تا کمتربتوانند درخواست تابع شيافزا سابق بودبه ده سال 

  .دمينگرد  ديازچهارسال نبود مشمول  مقررات قانون  جد  شيب سياقامت من درسوئ
 رانيا نيمعروف به قرارداد وثوق الدوله ب١٩١٩درآنجا بودم که قرارداد اوت   

اقامت کنم و بکار تجارت  سيگرفتم درسوئ ميکه باز تصم   ديمنعقد گرد سيوانگل
  .پردازم
 نيفرستادم و بعد چن رانيبه ا دهيشده بود خر ابيکم رانيهم کاال  که در ا یليقل مقدار

بودند به   دهيدختربزرگم که ده سال بود وطن خود را ندبا  پسرو  که  دميصالح د
بود از همان  نيا.  ميمهاجرت نما رانياز ا ميکارها  ی هيو بعد از تصف ميايب رانيا

  .حرکت  نمودم  رانيمراجعت به ا دکه رفته بودم به قص یراه
ازآنجا به  ستهايتصادف نمود با خبرتصرف بادکوبه بدست کمون»  النيم« در ورودم
مفخم الدوله . کنم ليخود را ازخط هندوستان تحص یبتوانم تذکره  ديشا رفتم «  » 

از راه  یکارموفق نشد وچون مسافت نيمن  بود به ا ميقد که از دوستان  رمختاريوز
 ريرکبيسف یدراسالمبول  مشاورالممالک انصار . شده بود بمسافرت ادامه دادم یط
 ستيازاشکال ن یمسافرت خال  قيطر نيآمد و گفت گرچه ازا دنميبد یدرکشت رانيا
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که  یمشکالت  ديبتوان ديشا د،يشده خوب است ادامه ده یط یادياکنون که مسافت ز
  .ديهست حل نمائ

 سيدرتفل رانيمعزالدوله ژنرال قونسول ا یتلگراف از نبو ۀليبوس زيدرباطوم ن  
کرد که  یرا معرف یکس سينظر نمود ودر تفل نطوراظهاريهم  هم استفسار نمودم او 

است که   یهمان کس نيبس که گفت ا نيهم او  تيبرساند وهو رانيمرا بخاک ا
 تيزاهميچ چيچون من به ه د و يبخاک کش یقونسولگر نيهم یرا در جلو یشخص

در مسافرت   برسانم و فرزندانم را که هر دو  رانيخود را زودتربه ا نکهيجز ا دادمينم
که  ميرفت یاز مسافرت با اوامتناع نکردم وبا هم به محل مياخوش شده بودند مداوا نمان

و  بودندچند نفرآنجا . رديبگ يیدرعبور توسعه ها التيتسه یاشخاص برا یبعض از 
 درعموياز حضار از من راجع بروابطم با ح یکي. دارند  یانجمن سر معلوم بود که 

شده بودمن دراروپا  استيوارد س  رانيکه او در ا یاميا گفتم  . سئوال نمود یاوقل
 قهيمضا هيشد از دادن توص یصادقانه تلق  اناتمياز آن جا که ب. کردم یم ليتحص

 نهيبعد از معا. فراهم  کنم حرکت خود را  ليکه وسا ميآمد هوتلنکردند و با راهنما به 
منفجرکرده  بود » کورا« رود  یکه در رو یو لوازم مسافرتم اظهارنمود پُل اءياش  ی

بروند  ادهيرا پ یمسافت. شوند ادهياز راه آهن پ ديبا نيبرود مسافر  دنياند قبل از رس
 گريکنند تا بتوانند با راه آهن  د یط را یاز رود بگذرند وباز مسافت یبا کرج سپس 

 ستياز اشکال ن یخال نکهيراه گذشته ازا نيدرا اءياش نيا و حمل  نديمسافرت نما
دارندانند که چون  هيسرما یتا شما را فرد  ديکن اهيبا دود س ديخود را هم با یدشت ها

نبود سرنوشت   لومو بعد مع] بود [ اردشواريبس یبا دوناخوش کار یمسافرت نيچن یط
 نيخواستم و به ا صرفنظرکردم  واز راهنما عذر  قيما چه خواهد بود ازآن طر

  .به مقصود  برسم یگريد  قيفکرافتادم که از طر
 زيبه تبر روانيراه ا یکي: مسافرت کنند رانيبه ا گريممکن بود ازدو راه د درآنوقت

اول  قيکه چون از طر) یبابل سرفعل( قفقاز به مشهد سر یوالد راه  یگريو د
نبود متوجه راه  یمسافرتم عمل ضيدو فرزند مر خصوصاً با  لينبودن وسا یبواسطه 
نمودند  که با پرداخت چهل هزارمنات   هيته یليرال قونسول اتومببدستور ژن. دوم شدم

چند  یساعت. ميسرشو  وارد بابل  ايدر قيبرساند وازآنجا ازطر»یپتروسک« مرا به
 قيطر  نيرا تصرف کرده اند که از ا» دربند«  ستيکمون  ديحرکت خبررس قبل از

 مدهکه آ یازهمان خط گذاشتيرو بشدت م سيدرتفل یشدم وچون نا امن وسيمأ زين
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  .مراجعت  کردم سيبسوئ بودم 
که مرا بوزرات  ديررسينخست وز رالدولهياز مش ینگذشت تلگراف یزياز ورودم چ   

 رانيتوانستم خود را با یبود که م یا لهيوس نيبهتر نيا. کرده بود منصوب  هيعدل
حال فرزندانم در خواست نمودم اجازه دهند پس  یبهبود و  یرفع خستگ یبرا. برسانم

 مقام کيموافقت قرار گرفت وداشتن   موردحرکت کنم که  رانياز چهل روز با
 قيمرا از طراشکال گذرنامۀ  چيبدون ه سيکه سفارت انگل ديسبب گرد یرسم

  .کند زايهندوستان و
 تيکه دردولت وثوق بعضو زيتم یعال وانيد سيذکاءالملک رئ یفروغ یعل دمحم
 بيشده وباروپا رفته بود و بعد از تصو نييملل تعۀ در جامع رانيا  یندگينما ئتيه
 بيشده وباروپا رفته بودو بعد از تصو نييملل  تع یدرجامعه   رانيا یندگينما ئتيه

کار  رخارجهيتوقف کرده بود وبا وز سيپار در  زبا رانيا یکيقرارداد تحت الحما
من در  تيکه راجع بمحکوم  یتصور کرده بود  رائ نکهينظر به ا. آمد دنميبد کرديم

 وانيرادرد او  استيداده بود سبب شود ر هيوزارت مال رانيرؤساء و مد یمحاکمه 
مقامش  دبشام کرد، سپس نمو» بواد وبولن« در یمزبورحفظ نکنم ازمن دعوت

  .محفظ بماند که من  موافقت کردم کماکان 
حرکت کردم و از  ديرسيم »یبمبائ« پانزده  روزبعد به « که یکشت کيبا  یرساز ما  

 ريهمان وز» کاکس یسرپرس« پس از صرف  شام  کيگذشتم  یکه م بحر احمر 
 یسرعاليوثوق الدوله را امضاء کرده بود، و بسمت کم که قرارداد  سيمختار انگل

نمود و بعد از ُمعارفه سئوال کرد چند   کيرفت خود را بمن نزد یببغداد م سيانگل
شوم  یفارس وارد م جيخل فارس  جيازبنادرخل کيوبعدبکدام  مانميم »یبمبائ« روزدر

آنجا با راه  شوم و از  ادهيدربصره پ لمينخواهد بود وما اديز یگفتم توقف من در بمبائ. 
 یز چکونگمرا ا وکند  قاتيکه وعده داد درعدن تحق ميآهن بغداد مسافرت نما

  .ديآن هر دو   مطلع نما  اتيوضع
که  ديرس جهينت نيبا قاتميمن آمد و گفت تحق کيباز پس ازصرف شام نزدگريشب د  

توان  یخط نم نيبغداد را اعراب خراب کرده اند و اکنون از ا -   راه آهن بصره 
شوم   ادهيبوشهر پ ديشا رانياز بنادر ا یکيناچارم  در   نصورتيگفتم در ا. عبورنمود

نگفتم واز او جدا   چيکه من ه» است رانيبندرا  شهربو« بمن نمود وگفت  یکه نگاه
  .شدم
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تلگراف ده  لهيفارس بوس یکه ازفرمانفرما والديهمانقدرطول کش یتوقف من دربمبائ  
با  یشوفرهند کيو استخدام  لياتومب کي ديقرض کردم و بعد از خر  هيهزار روپ

  .فارس حرکت نمودم جيخل -     یخط  بمبائ یها یاز کشت یکي
 

نمود وتا  یرائيالممالک کارگزارازمن پذ نيمي یارياسدهللا خان اسفندرزايبوشهرمدر
  .مرا بدرقه کرد هم  رازيش

 یبخانه  رازيو مرا در ش ديرس یتلگراف ميالملک دوست قد ديخان مؤ یاز دمحم تق   
   .فرمانفرما فرستادم یکه خودبآنجا رفتم وفرزندانم رابخانه  خود دعوت نمود 

  
  

 فارس  التيبه ا انتصابم
 

ازنقاط فارس مخصوصاً  یکه دربعض یهائ یتصادف نمود با ناامنرازيبه ش ورودم
را  تيمأمور نيبروز کرده، فرمانفرما هم استعفا داده بود و دولت ا رازيش   - خط آباده 

فارس   یوال خواستيپول و استعداد م تيامن یچون برقرار نمود  یم فيبهرکس تکل
  .نشده بود نييهنوز تع

کند نه  یرويوالت سابق پ ی هيبفارس برود که از رو یکس خواستندينه مردم م   
مردم  گذاشتيرو بشدت م یستيکمون غاتيدرآنوقت که تبل خواستيم  یخارج استيس

عموم  هرکس ازطهران اعزام شود بضرردانستنديم هم که  نيمنتقد. شوند یناراض
 انتصاب مرا و به تلگرافخانه رفتند ستجاتد تمام خواهد شد ازتمام طبقات واحزاب و

بمن تلگراف نمود  او. خواست کردند رالدولهيمش ايرنيپريازنخست وز التيبه آن ا
الملک آمدند و  ديمؤ   ۀسپس بخان. کنم شنهاديخدمت پ نيا یتصد یخود را برا طيشرا

 قيوخدمت تش نيو قبول ا رازيبا من وارد مذاکره شدند ومرا بتوقف درش
تومان است  ٧۵٠درهر ماه  ريوز کيبود حقوق  نيا اناتشانيب یوخالصه  نمودند 

در  یول دياز نه هزار تومان بمن نخواهد رس شيدوام کند ب کسالي چنانچه وزارت من 
  :نقراريبد  ميهزارتومان درسال استفاده نما وچهل  کصديتوانم  یفارس م

   تومان ٧٢٠٠٠سال   کيهزار تومان در  ۶ کماههيحقوق دولت )١( 
  تومان  ٢۴٠٠٠ کساليهزار تومان در  ٢ کماههياز قوام الملک ) ٢(  
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 ٢۴٠٠٠سال  کيهزار تومان در  ٢ کماههيرياز صولت الدوله سردارعشا) ٣(  
 مانوت
 تومان ٢٠٠٠٠ کساليالملک بابت عوائد متفرقه در رياز نص) ۴(  
  تومان  ١۴٠٠٠٠      

. من در کاربود مورد قبول واقع نشد ی قهيمخالف با سبک و سل شنهاديپ نيچون ا که
است که  نيگفتم مقصود ا. ميدهينم یزيبه شما چ ديخواهينم یزيشما چ گفتند حاال که 

شما بمن  یبدهند ول یکند که وجه یمردم  چه فرق م  یبرا. ديرينگ یزيازمردم چ
بود که  نيا. بمن بدهند یزينه چ  رنديبگ یکسکه متعهد شدند نه از  د،ينده یزيچ

نه قوا  خواهميم بدولت تلگراف کردم اگر رجال متنفذ بعهد خود وفا کنند من نه پول 
هم دوهزارتومان درهرماه آن هم  یالتيشش هزارتومان حقوق ا یوازماه

 خلفچنانچه . گرفت شترنخواهميب یالتيدستگاه ا يیرايمخارج شام وناهار و پذ  یبرا
مردم قوا  هيکه کرده اند وفا نکنند من آن کس نخواهم بود که برعل  یعهد کنند وبعهد

  .دينما  نييسمت تع  نيدولت هرکس را خواست به ا و  دهميبکاربرم آنوقت اسعفا م
دولت اظهارامتنان نمود و من بکار شروع کردم و  سيتلگراف رئ نيدرجواب ا  

ملل   ۀدرجامع رانيا ی ندهياموال پرنس ارفع الدوله نما. برقرارشد  تيدرهمه جا امن
 لياز افرادا یمن درآباده بعض یو قبل از تصد رفتيم که ازخط فارس به اروپا 

با پرنس  ليرا هم که بعزم  تحصخسرويک  پسراربابوبه غارت برده بودند  یقشقائ
  .ديگرد  ليمال  تحوحب وبصا مسترد نيتمام ازسارق دنديحرکت کرده بود بقتل رسان

کار  یرو یبود که بعد از دولت وثوق دولت نيا ايرنيعلت موجده دولت پ نکهينظربا
علت مبقه  ینکند ول ريتأث اديز یستيکمون غاتيتوجه  مردم باشد و تبل که مورد   ديايب

هستند که نگران وطن  یخواهان آن چنان کسان یخارج  یها استينداشت، چه س
 که خود را تابع صرف آنها بدانند  کننديمکار یآنان نباشند و با اشخاص یپرست

به  یگريدولت محلل د ) سردار منصور( سپهدار. نمود یازکارکناره جوئ رالدولهيمش
کنم  یهمکار بتوانم با آن  دولت  کردميتصور نم چيداد که من ه ليتشک گريجهات د

  .کرد  دواريام دخو یبه مساعدتها دولت مرا سيرئ یودرصدد بودم که استعفا دهم ول
   

* * *  
 یقشقائ ليا استيبه ر رينمود که صولت الدوله سردارعشا یم جابيا تيامن یبرقرار
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چون  شصت هزار تومان   ینظر بود ول  نيصاحب هم زيسلف من ن .  منصوب شود
 ليا استينتصابش به را مبلغ حاضر نشده بود نيپرداخت   ا  یخواست که او برا یم

کاربدون سود  نيکرده بودا سپهدار تصور  ريصورت گرفته بودوچون نخست وز
نامه و  نيآئ ايبا قانون  ديمأموران با که گفتم عمل ديانجام نشده مجوزآن راازمن پرس

 یانتصاب نه قانون  نيا یبرا نکهينظر با. کند قيبا سوابق تطب چکداميدر نبودن ه
است   فتهصورت گر یبا نظر وال شهيکمترهم نيهم ا ۀهست نه نظامنامه و طبق سابق

 یالتيو پنجاه تومان که به دفتر ا کصدي نيرايسمت نصب کرده ام وغ  نيمن او را با
نپرداخته است که  بعد تلگراف نمود و از من معذرت   یناريد چکسيبه ه  گريداده د

  .خواست
بود که زمستان  نينفروفا بعهد ننمود و موضوع خلف عهد او هم ا کيفقط  نيمتهد از

حمل  یازدهستان اطراف شهر برا یشده بود وازهرده ابيکم رازيش قبل زغال در
مورد  یازعده  شيغ بگرفتند که چون تعداد اال یاالغ م رازيبش » کوهمره« ذغال از

گرفتند که مال او را ازحمل زغال  یتومان  م کي بود ازصاحب هر االغ   اجياحت
برخالف منطق . کارهم بر خالف منطق وهم برخالف عدالت بود نيا. معاف کنند

. زغال حمل کنند شهر  نيساکن یدهات برا نيجهت که علت نداشت ساکن نيازا
سوء  آن  هيکار زغال را بفروشند و از کرا  انيجهت که متصد نيبرخالف عدالت ازا

  .ندياستفاده  نما
 یبوشهر وارد کشورم قياز طر یخارج یکاال دۀدرآن جنگ قسمت عم نکهيبا نظر
سه روز کار خود  ديرس رازيکه از بوشهر به ش یقرارشد هردسته مکار نيچن  ديگرد

 یآن را به نرخ عاد هيکوهمره بشهرزغال حمل نموده کرا کبارازي کند و  ليرا تعط
 ديهمه گرد تيدرآمد و موجب رضا یمنظم ورتبص کار نيا دينما افتيومعمول در
پرداخت  ینم یزيچ یمکار  يۀمحل وکرا زغال به نرخ  متيلزق شيبداريچونکه خر

  .االغشد  نه  یگرفته م نبود نه پول  یکش هيوازصاحبان مال هم که شغلشان کرا
 کيمال متعلق ب یمتنفذ شهرتقاضا نمود عده ا یاز خانواده ها یکياتفاق  برحسب

و  یجنگ اول جهان انيدر جر بود که نيلت اعزغال معاف شود و ازحمل  یمکار
شده و  ابيکم رانيدرا یخارج یاز کاالها یبعض جنگ  یهم پس از خاتمه  یچند

 ینفع سرشار ديرسيکه زودتربمقصدم  یا رهباالرفته بود وهرمال التجااريبس متشانيق
  ننمودم و رزو بعد که  موافقت  ضيتبع نيکه من با ا ديگرد یصاحب مال م ديعا
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 بيرا نا یمکار معلوم شد آن دسته  دميحمل زغال فرستاده بودند د یرا که برا یمالهائ
باصفهان  را  ودمعاف کرده است که بار خال غبخواهش آن خانواده از حمل ز الهياال

صاحب مال  ديعا یورود مال التجاره بمقصد نفع سرشار عيحمل کنند واز تسر
حرکتم  ليکارنکنم  وچند ساعت بعد که وسا گريگرفتم  د ميبود که  تصم نيا . ندينما

از  یاريمن مطلع شدند وگروه بس ميکه از تصم ميحرکت نما فراهم شد  به طهران 
بر خالف  یگرکاريآوردند که تعهد نمود د را با خود   الهياال بيم طبقات ناتما

 چيکار بودم ه یمتصد و تا من  افتيموضوع خاتمه  قيطر نيمقررات نکند و بد
موافقت  من  اتيخلف عهد کنند وتمام طبقات بدون استثناء با نظر نيکه متعهد دمينشن

  نيا. کردندينم  یخود دار تازهرگونه مساعد یالتيامورا شرفتيو درپکردنديم
  .یداخل  استيس انيجر بود 

 
 * *  *  

  نيکه آنوقت منحصربود  به مأمور یخارج استيس نيو اما تماس من با مأمور  
 ٣خدمت منصوب شدم تا   نيکه من به ا ١٢٩٩اواسط مهرماه  از سيدولت انگل

در آن  سيانگل نيقبول نمود با سه نفر از مأمور را  ميکه شاه استعفا ١٣٠٠نيفرورد
آنها را نسبت بخود بطور اختصار  از  کيطرز رفتارهر  ستيکار کردم که بد ن التيا

  :شرح دهم
 
آمد و ضمن  دنميبد سيقونسول انگل »ريوو«فارس ماژور  التيبعد ازانتصابم با) ١( 

 یديچه  تمه ميدان یو ما نم جنوب متنفرند سيکرد مردم فارس از پل صحبت اظهار 
من گذشت  یوباز پس از چند روز که از تصد ميبکاه که از تنفر  ميبکار بر ميبکار بر

راکه موجب  یتنگستان نيآن عده از خوان  ميجنوب را مأمورکرده ا  سيآمد و گفت پل
استنباط کرد  نينمود وچنرييتغ  ارحالمياخت یکنند که ب هيشوند تنب یم تيعدم نظم وامن

درجواب سئوال اوکه چرا  بود که او کرده است و  یاناتيب یحال بواسطه  رييتغ نيکه ا
  .شديبدترم هم  نيحالش از ا ديشن یم کسرا هر  اناتيب نينمود گفتم ارييحالم تغ

 یکار ديجنوب متنفرند و با سيمردم فارس از پل ديقبل شما گفت یمگر نبود که جلسه   
از هموطنان خود  یعده ا هيآن را مأمورتنب ديخواهياکنون م. ميتنفربکاه  نيازا ميکن

 یچاه کوتاه نيحس خيهنوز فراموش نشده که قتل ش. ديفزائيب وبرانزنجارمردم  ديبکن
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مجلس ختم  دهيدادند، مردم تهران درنقاط عد  سيازعّمال انگل یکيرا که نسبت به 
که  ستين نيمقصودم ا اناتيب  نيوطن شناختند؟ ازا یازشهدا یکيگذاشتند واورا مثل 

را بلکه ميخواهم  اين تذکر  مبراکنم، ديدهيکه به آنهام یازنسبت را هايبخواهم تنگستان
کار  نيا و  نديفزيشد که مردم بر تنفر خود ب خواهدجنوب سبب  سيبدهم که دخالت پل

  .شود یخودتان تمام م هيبرعل
 یاست شما نم التيکه مربوط با  یمن است در امورو اّما آنچه راجع بشخص   

خود عمل   ی  فهيتا من  بوظ دينمائ تيبمن شکا ديراه با یازناامن . ديدخالت کن ستيبا
من از خاک  فارس بروم  ديبگذار ديعمل کن هيخالف رو بر ديخواه یاکنون که م. کنم

خود  یقونسول از جا  اناتيب نيا ۀاز خاتم که بعد  ديمائبفر ديخواهيآنوقت هر طورم
متشکرم و خواهانم شما  ديکرده ا که بمن  یحيبمن دست داد وگفت ازنصا. برخاست

 شتريجلسه  چند  روز ب که از آن   ديبنمائ یو از ما رفع نگران ديخود عمل  کن فيبوظا
  .نگذشت که آمد  و از من  اظهارامتنان کرد

 یکيشد واو  رازمأموريش یبقونسولگر »ديم«نمود ماژر رييتغ »ريوو« ماژر)  ٢( 
مرام  کي یچه هردو دارا. بود که با من صددرصد موافقت نمود سيانگل ازمأموران 

واستقالل برسد وصوم هفتادو  یوطنش به آزاد خواستيبود وم رالندياواهل ا. ميبود
 خياست که درتار یعياز وقا ١٩٢٠در یرالنديا  »رکلورد مردوک«  یهارروزه چ

  *).(شود یمحو نم ازآن  چوقتيواستقالل ملل ثبت شده وه یآزاد
 یشخص» ديم« که ميمأموروطن پرست بگو نيدورشدم و راجع به ا یمطلب قدراز

 ديخدمت بودم مااژورم نيا یکه من متصد یام وتا روز دهياورا کم درينظ بود که من 
  .ميخدمت کرد رانيبه ا یميمثل دو برادر صم بود وما  رازيدرش

 نيتضم یبرا عهيبرسم ود یوجوه ريعشا نيرؤسا وخوان یسلفش از بعض نيمأمور
 یول ند،يبودند که هر گاه برخالف عهد عمل کنند آن را ضبط  نما گرفته  تيامن

 یعال ندهيدرمقابل شما متعهد شوند که نما ديبا نهايگفت ا بمن مسترد نمود و ديماژورم
 نيا یلگر قونسو در عهيازجهات ود یکينمود  واضافه ديهست التيا نيمقام دولت درا

اکنون که به شما هم اعتماد دارند . داشتند  اعتماد یبودکه صاحبان وجوه به قونسولگر
وجوه  نيکه سبب شده بود ا هم  یگريو جهات د کنميآنها را بشما رد م  یمن سپرده 

  .است و مورد  ندارد یبماند ازنظر شخص منتف یدرقونسولگر
 ی بعد ه بود  یجنوب قشون سيپل - جنوب سيپل سيرئ»زريفر«تماس من با كلنل ) ٣( 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣١٩                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

داده بود  ليتشك رانيدرجنوب ا یدرجنگ اول جهان سيكه دولت انگل شش هزار نفر
  .در كرمان اقامت داشتند  هيبق ازنصف در فارس و  شيكه ب

و  ادياز اع یکيجنگ بود در  ريالدوله وزريمش ايرنيدردولت عالء السلطنه که پ  
محاکمه   ۀيسلطنت آباد که جلسات اول ی نهيطاالرآئ نيتابستان مقابل هم گرم  یروزها

جنوب  سيپل سيرئ» ساکس«و ژنرال  ديسالم عام منعقد گرد  شديم ليمن درآنجا تشک
چون شاهد هنوز به . گرفت جنگ قرار وزارت صف صاحبمنصبان  یهم آمددرجلو

ژنرال ساکس را خواست و با  شاه . جنگ باشاه مذاکره کرد ريبود وز امدهيطاالر ن
در آن  کار  نياوصحبت نمود و بعدکه ازحضور شاه رفت سالم منعقد شد وا

  .نمود ريحسن تأث  اريروزبس
 مياز مرکز برا یاول انتصابم که هنوز مفتاح رمز یاز روزها یکيسابقه  نيا یرو

 یالممالک کارگزاربنادرجنوب با رمز کارگزار نيميرا  ريتلگراف ز بود  دهينرس
  .نمود  هيدولت  ته سيبعنوان رئ

ً با ا سيپل ۀادار «  ً و شفاها  التيجنوب که ازقرارمذکورسه هزار نفراست کتبا
 یمستدع.  شوند یهم حاضرم اديواع یو دارند و درمواقع رسم داشته  یرجوعات
 ١٩ – ٢۶٣٠باشد، شماره  ديروابط آنها از چه قرار با که  نديفرما نييتع فياست تکل

كه  دميصالح د طور نيا دينرسرينخست وز از  یوابکه مخابره شد و چون ج »زانيم
موقوف كنم و  شد یمنعقد م  یمذهب ادياز اع كيرا كه آنوقت درهر یرسم یسالمها
و  مينما  يیرايپذ نياز وارد یالتيدرطاالر بزرگ ا یررسميبطورغديع یروزها

. كردم یم يیرايو من از آنها پذ آمدنديم نيريجنوب هم مثل سا سيصاحبمنصبان پل
كنم و  یرويكه فرمانفرما برقرار كرده بود پ یا هيبمكاتبات هم از رو راجع 

 سيمجلس اول و افسر پل ی ندهيالسلطنه نما ثقهرزايم  يیحيفرزند  رزايم سيماژرادر
بگذارم كه مطالب خود را  یسمت باق  نيبود بهم سيو پل التيا نيجنوب را كه رابط ب

ً جواب گر ديبگو كلنل . شديم قعمليطر  نيو بد ديابالغ نما یبفرمانده فتهو شفاها
روابطش با من  بزبان ما آشنا و  شتريجنوب بود از همه ب سيپل ی هم كه فرماندهزريفر
  ».بود مانهيصم اريبس

 یسه روزکرس بيطهران قطع شد و قر –رازيتلگراف ش ميس١٢٩٩شب سوم حوت   
 ريتعب  یآمد را بنوع شيپ نياطالع نداشت و هر کس ا تختيمهم ازپا  االتيا از   یکي
  .ديرس رازيشود  به ش ینقل  م  الً يتلگراف  متحد المال  شاه که ذ  نکهيتا ا کرد،يم
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 اتيو وال االتيحکام ا - رازياز تهران به ش - شب ششم حوت  « 
 یعموم یفيتکل یگذشته که ب یها زمامداران دوره یديو الق یکار غفلت جهيدر نت  

دولت  کيرا از فقدان  یرا در مملکت فراهم نموده ما و تمام اهال  شيوتزلزل و آسا
که موجبات  یخدمتگزار قيشخص ال نييتع که با  ميمتاثر ساخته بودمصمم شد

 یبه اقتضا نيبنابرا ميخاتمه ده هيمتوال یاه به بحرانديفراهم نما سعادت مملکت را
اعتماد خاطر خود را   ميسراغ داشت نياءالديض ديس یکه در جناب آقا یاقتياستعدادول

 یبرا تامه  اريوزرا انتخاب و اخت استيرا به مقام ر شانيا دهيد هيال یمتوجه به معز
 اآلخر یمادج شهر. ميمرحمت فرمود هيال یوزرا به معز استيخدمت ر فيانجام وظا

  »  شاه  ١٣٣٩
  دانستمينه فقط اجراء تلگراف بلکه انتشارآن راهم درصالح مملکت نم نکهينظربا

  .را به شاه  مخابره نمودم  ريتلگراف ز
 
دستخط جهان مطاع تلگراف به واسطه  - بعد ازعنوان - رازيازش ١٢٩٩حوت  ۶«  

به عرض خاک  داند یآنچه م یخواه شد و در مقام دولت ارتيز یمرکز تلگرافخانه 
اسباب انقالب و  ابديتلگراف اگر درفارس انتشار   نيکه ا رساند یمبارک م یپا

  چاکرنخواست دردولت. بوداهدخو مشکل  یلياغتشاش خواهدشد واصالح آن خ
 گاه تلگراف مزبور هر. مکتوم داشته انقالب شود وتاکنون آن را نيموجب ا یخواه

ارش الزم است امرجهان مطاع مبارک صادر شود برحسب امرملوکانه انتش
  »  .فارس دکتر دمحم مصدق  یوال. تلگرافخانه انتشاردهد که 
 

روز  ديکه درجر ديکل قواء رس سيدولت ورئ سيرئ ۀيانيتلگراف ب نيازا پس
ً يبخود من نمود که ع یدولت تلگراف سيسپس رئ. ديگرد منتشر   . شود ینقل م نا

 
  .فارس یدکترمصدق السلطنه وال یجناب آقا - رازيازطهران بش - ١٢٩٩حوت  دهم

که  ديا وزرا انتشارنداده گفته استيمرابه شغل ر یکه تلگراف تصد ام افتهي یآگاه « 
معلوم داشت که  نجانبيخبربه ا نيا دنيرس. ديا اشکاالت احترازنموده حدوث 

که  ديا طورتصورکرده وافق تهران راهمان اطالع یتهران ب  اتيضعواز یحضرتعال
  .ستين نيچن نه  د،يا دهمشاهده کر نايوع دهيقبال د



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٢١                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

محروم داشته  دهيرا ازاطالعات مف یحضرتعال انيازجر یاطالع یمسافت وب یدور   
 یاقتدارقشون ندهيسرکرده ونما کيکه با اسلحه وآتش  ليدالتشکيحکومت جد  نيا. است

 دهد ینشان نم یزيجزمشت چ ندياشکاالت نما جاديمعبراو ا که در یاست به کسان
ها  صداقت آن نهيانکارکنندگان به عنوان ره ودرلحظه واحدجان ومال وعائله 

است بلکه  یمصالح شخص  یوخشونت نه برا یزبر نيگذارده وا ديدرمعرض تهد
 نيبنابرا.سازد  یرامجوزومشروع م یمصالح وطن است که هراقدام یبرا

ارواحنا فداه محتمل  یشاهنشاه ونياقدس هما حضرتيقرائت دستخط اعل نکهيتصورا
باکمال . نارسا بوده است یکند بالمره فکر ديرا تول یاشکال دوثح است 

دولت  نيا ليتشک. ديينما فايخود را ا فهياست وظ الزم  یرومندين تينها  اقتداروبا 
 هيکند آن هم فورا تنب ديترد تواند یمن  انتکاريکس جزخ چيواصالح کننده را ه یوطن

  .شود یم
    

اصالحات داده و با  یندا. کردم فيرا توق نيو دروغ دهيتمام رجال پوس نجايدرا من
. شمارم یم چيرا به ه یکه درتحت امر دارم هرمانع ومشکل یقشون تهوروجسارت 

با جسارت قدم برداشته  ديباش یدولت نيچن ندهينما  ديخواه یاگرمزين یحضرتعال
 نجانبيا تينها   یب تيوازتقو  ديشروع کن نخودتا تياصالحات را درخطه مامور

به دست آمده  ستهيشا  یرا مجال غرض یکه اشخاص دانشمندو بديوباورکنديياستفاده نما
نسبت به  که  دهم یسابقه م یهمان طورکه عادت من است به حضرتعال   پرده یاست وب

در اصالحات  ستهيشخص شا یکه چون حضرتعال لميما یليوخ نيشخص شما خوشب
  .استفاده کنم فارس 

 نيآگاه گردم بنابرا یحضرتعال تيميطور متقابل الزم است از صداقت و صم به   
حال هم خود را از  نيدر ع یول ديينما فيتکل نييخودتان تع یبرا منتظرم که خودتان 

 نيو آن ا نميب یو صداقت من است ناچار م تيميصم شمه از  کينکته که باز  نيذکر ا
 نيکه مرجع ا یاشخاص یبرا یگفتار  تجز صداقت و راس یقياست که انتخاب طر

به نام  دوارميام. شود یم خود  انيو موجب ز ستيمصلحت ن شوند یسؤاالت من م
برادروار  آغوش گشوده مرا  دياز آن فاصله بع یوطن وبه نام اصالحات حضرتعال

. دييبه من اهدا نما یدربغل گرفته کمک و مظاهرت خودتان با احترام منافع مل
مخابره کنند المحاله  اتيکه امر داده ام  بوال یا  هيانيخودم را در ب شومن روش 
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  . یطباطبائ نيالد اءيض ديوزراءس استير. ديا افتهي یجانب آگا نيا  ديمالحظه وازعقا
  ديدولت  رس  سياز رئ  یگريتلگراف مطلقاً جواب ندادم  وتلگراف  د نيبه ا    

  :  ليبشرح  ذ
داردبه فرمانده قشون  یاعالم م یاطالع حضرت عال یبرا - فارس لهيجل التيا « 

ستون قشون با توپخانه به تهران اعزام دارندوحوت نمره  کياست که  جنوب امرشده 
  » وزراء استير يیطباطبا  نياءالديض دي، س١۴٠١ ،ی

دولت  یشده و با گفته ها ليجنوب به قشون جنوب تبد سيتلگراف نام پل نيکه درا  
منافات داشت ومردم  بعدم صداقت آن گفته ها  یشناخت بکل تيبرسم که آن را  یوطن

 ديرسيکه اخبار طهران  م  جيبتدر.  و مخالفت گرفتند باعتراض  ميبردندو تصم یپ
  .افودنديبرمخالفت خود م

محل راجع  نيمنتقد ندگانيفوائد عامه با نما ريوز یمخابرات حضور نکهيبا نظر
 دهيند یزيوگفته بودند از من که جز خدمت بمملکت چ دينرس جهينت من به  یريبدستگ

است به طهران احضارم  کنند و  نيکنند پس بهترا ريمرا دستگ توانندياند چطور م
  .ندينما  عاملهآنجا  با من  م داننديمهرطور صالح  

از شاه گفت چرا دست خط  یبا من داخل مذاکره شد و بعنوان هواخواه زريکلنل فر   
 نيکه چن ستيکه درجواب  گفتم به شما مربوط  ن د؟ياجرا ننمود التيا  نيشاه را درا

صادرنمود که چون  ی، دست خط التميا نيا یمن که وال شاه مملکت به . ديبکن یسئوال
. فقط اجرا نکردم، بلکه انتشارهم ندادم شد، آن را نه  یواغتشاش م یموجب نا امن

 کيمن که . شماست طلبم، حق با  یکه کردم معذرت م یبالفاصله گفت ازسئوال
حال اگر اجازه  .کرده باشم یسؤال نيچن ستيبا یهستم،نم یصاحب منصب خارج

  ».دييحاضرم  وبفرما ليگفتم باکمال م. ميدوستانه صحبت کن یقدردييفرما یم
 کيمجزا شود و شما درفارس  رانيفارس ازا التيا ديکن یتصور م ايکلنل گفت آ  

صورت ازدو حال  نيوجه سپس گفت درا چيگفتم به ه د؟يبده ليتشک دولت مستقل 
تا معلوم شود چه  ديکن یهمکار ديبا دهيدولت ولو برخالف عق  نيبا ا اي،  ستيخارج ن

 ديينما يیازکارکناره جو ايکندو یتواندعمل  یمرا که داده است  يیقدرازوعده ها
 یبشود و چنان چه نظر هم  التيا نيشود، درا یهرچه درتمام مملکت م ديبگذار

  .شما مطلع گردم اتيکه من از نظر دييبفرما د،يدار نيارازيغ
شده بود،  ليتشک یمنافع خارج یکه رو یبود که من با دولت نيزرايفر ینظراصل      
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 یخارج استيس ۀکنند ونقش یبه من تأس گرانيسبب نشود که د بسازم ومخالفتم 
خواند، چنان چه  یم یها ست که اول حد اکثر یسيانگل  ۀقيسل نيوا ندينما یراخنث

مکن باشداستفاده که م یاوبه هر  حداقل  ودوبرهان مخالفت نمود، بازخ ليطرف بادل
از ازاشخاص با  ی استفاده  نيخودشان کوچکتر یغرضياثبات ب یو برا ندينما یم

 یم  حيترج مانيا یازاشخاص سر سپرده و ب یاستفاده  نيرا به بزرگتر مانيوا دهيعق
کم  فرد چيخواهند استفاده کنند که ه یم یوقت مانيا یوب دهيعق یدهند وازکسان ب

 ليکه من با دل ديو چون د. را در معرض استفاده قرار نداده باشد هم خود  یمانيا
درامورمملکت  یدخالت خارج یشوم برا  یزنم وحاضر نم یوبرهان حرف م

چاره   چياستعفا بدهم و من هم ه بودکه من خود  نيبکنم، پس بهترا یموافقت نيکوچکتر
مرا  یشاه استعفا بود که  نيمن بسته به ا اتينظر شرفتيچونکه پ. نداشتم نيازا ريغ

  نيا مملکت بسته به  یقيواستقالل حق یهم آزاد ريقبول نکند، همچنانکه درنهضت اخ
 نيبهم. اورديکارن یرا بالفاصله رو یگريو دولت د ديبود که شاه  مرا عزل ننما

 اتيا نظرچنانچه ب. دمبه احمد شاه   تلگراف کردم وبدولت استعفا ندا جهت هم من  
 ايمحل  نيازمتنفذ یکه ممکن بود بدست بعض قيبهرطر آنوقت  کردميکلنل موافقت نم

که دستخط شاه را اجرا نکرده ام  عنوان  نيجنوب مرا به ا سيپل ی لهيبوس
 ليبود که تلگراف ذ  نيا. نمودنديبرپا مرازيهم درش یزيرستاخ کيو  کردنديرميدستگ

  .کردم مخابرهرا بخود  شاه 
که  یمحتمل الوقوع و کسالت مزاج یآمدها شينظر به آثار پ - به طهرانرازيش از

وتا  دينما یچاکررا از تحمل زحمت فوق العاده ومقاومت ممنوع م بغتتاً عارض شده 
را  یالتيباشد حوزه ا یخودشان به هرزحمت یابوابجمع قوام الملک از یورود آقا
 ١٢٩٩حوت  ١۶. امرمبارک خواهد بود امر  شانيو بعد از ورود ا دينما یمراقبت م

  »، دکتر دمحم مصدق
 «من تلگراف  جمله از نيبودکه شاه به ا نيا یکي: تلگراف دونظرداشتم نيا ۀازمخابر  
 یاست و بهمان مقاومت منف یوبداند كه رفتن توجه كند» محتمل الوقوع یآمدها شيپ

 ینام درخشان روديلندن راجع به قرارداد نمود اكتفا نكند واگر م افتيض كه درمجلس 
 تيشد حاج مخبرالسلطنه هدا یکه تصور م نيگرايد. بگذارد مملكت  خياز خود درتار

آن استان که ازبدو  مشروطه درهرمورد از  هم از احساسات مردم  جانيآذربا یوال
دولت   کيتفاده کند و با اس نکرده اند،  یخود دار یوفداکار یابراز وطن پرست
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دخالت خود  هم  تجها نيو به هم ديموافقت ننما یخارج استيس یساخته و پرداخته 
دوآرزو و انتظاربه  نيا یول رازمحرزنمودم،يرا در امور  تا ورود قوام الملک به ش

  .ديعمل نپوش یصورت تحقق نگرفت  و جامه  خود 
 

  * *  *  
 دياز چند روز بآخر سال  نمانده بود که مؤ شيو ب دهينرس یبه تلگراف من جواب هنوز
کرد  تيجنوب شکا سينزد من آمد و از پل رازيش نياز علماء و مالک  یکي عهيالشر

 لهيقرار دهند که من بوس یاسب دوان دانيخواهند م یم من را  یوگفت ملک مزروع
گرفتم که  جهينتاو مطلع  کردم و    تيشکا  ازرا  زريکلنل فر رزايم سيماژر ادر  ی

 نيازا کردميکنند وتصور م   هياهل خبره خسارت او تأد قيبعدازخاتمه کاربتصد
 دهنديم یوجه بمن ديکه شما کرده ا یکند که گفت امسال اقدامات تيکاراظهار رضا

سابقه   نيباستناد ا بعد یو سالها کننديخود حفظ م یرابرا نيزم نيازا ۀحق استفاد یول
 ستيساخته ن] نيا[از شيب یحاکم مستعف کيبمن  نخواهند داد که گفتم از  یزيچ

  .ديحاصل نمائ ديکه دار یومقصود ديقشون مراجعه کن ۀاست خودتان بفرماند وخوب 
را بدرگاه خدا مبرم وازجلسه خارج   تميندارم و شکا ديام یکيجواب گفت من  در

او را فراهم  تيرضا توانميچطورم کردميمتأثرشدم و فکر م انيب طرز  نيازا. ديگرد
. کرديدعوت م یروز اسب دوان یو مرا برا ديرس ازکلنل  یاثنا کارت نيکنم که درا

که مالک  ینوشتم واز حضوردر محل مارک  یکاغذ ساده وب یرو یدرجواب نامه ا
 ديشما رس  یگفت نامه  بعد کلنل با تلفن صحبت نمود و . نبود عذرخواستم یآن راض
و   ميايبعد  ب وقت شب عرض کنم تا  نيچند کلمه را در ا نيخواستم ا. کرد هيومرا تنب

  .که شده  است معذرت  بخواهم یازکار
گفت  يیقوام آمد و با کمال خوشرو شکاريدمحم  باقرخان دهقان پ رزايبعد باتفاق م روز

امورقوام الملک  یمتصد شانياست، ا یچه سئوال ني؟ گفتم ا ديشناس  یآقا را م نيا
 تيآمده ام که رضا شانيجهت با ا نيکارفرما هم هستند و بهم  یگفت متصد. هستند

 ندهياکنون  که نما. آباد ملک فرمانفرما اظهار کنند درسلطان  یاسب دوان یخود را برا
 آمد؟ ديخواه  یبه اسب دوان ايکارموافق است آ نيمالک با ا ی

بر  عهيالشر ديکه درملک مؤ یتورداد تمام چادرهائکلنل رفت ودس. ليبا کمال م گفتم
 زريبود طرز رفتار کلنل فر نيا. کندند و بسلطان آباد حمل نمودند یجا پا شده بود از
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فرمانده   نيو قضاوت کرد که  ا ديد دياکنون با. با من ١٢٩٩  آخر سال  یدر روز ها
رفتارکرد و با   نطوريبودم ا فيو بالتکل یمستعف حاکم   کيبا من که  گانهيقشون ب
  ) ٢. (کرد یرفتار را م نيهم ا گريحاکم  د

 یاحتمال م شتريب گذشتيوهرچه م ديمن نرس یبه تلگراف استعفا یازشاه جواب.. .« 
ازعمال  یحال بعض نيبا ا. را قبول نکند و من در فارس بمانم ميشاه استعفا رفت که 

که ندينما ینا امن جاديبزنند ودراطراف ا یاتيخواستند دست بعمل  یم رازيدر ش گانهيب
 یشنهاداتيپ یازهرگونه اغتشاش و نا امن یريجلوگ  یمن برا انازهمکار یبعض

ً يبود وع یکتب شنهاداتيازپ یکي. نمودند   .شود ینقل م نجايدرا  نا
 
 نيدر اطراف ا ها ینظم یب یا چون پاره  - ١٢٩٩حوت  ٢۴مطابق  ١٣٣٩رجب  ۴« 
چند  نيو شرارت زده، در ظرف ا یدست به کارهرزگ نيشده، سارق شروع  التيا

موقع  نيو درا دينما یم دايدارد انتشارپ یافتاده و ناامن  رمنتظرهياتّفاق غ نيروز، چند
 یبه بعض یخوردگ  و به هم ینظم یب  دييتأ یراها ممکن است ب طلب هنگامه یبعض
در تحت  شود یم به تلگرافخانه فرستاده که  یبپردازند،الزم است تلگرافات اتيعمل

امر و مقّرر  یتلگرافخانه مرکز استيبه ر شود یباشد استدعا م التينظر ا
حضرت  انکه به نظر کارگذار نيقبل ازا شود، یکه به نقاط گفته م یتلگرافات  دييفرما

 فيوتلگرافات مخّل نظم وصالح مملکت را توق نديمخابره ننما برسد  یاشرف عال
 سيير ـ یعل فضل ینور ـيلطف باقر ـ محّمد دالملکيمؤ ـ رالملکيابوالقاسم نص«ندينما

  )۴٠ ۀ، صفح ايدن نهمين سالنامۀ نقل از.(»گريد یوسه امضا هينظم
قنسول  »ديماژور م«بموقع اجرا گذارده شد و  پس از دو سه روز   شنهاديپ نيا   

از  یتلگراف» مشارالدّوله«و »فاخرسردار «انيبمالقات من آمدوگفت آقا مرا  سيانگل
است  من درجواب گفتم  نظارت  دهياند که به مقصد نرس نموده مخابره رازيتهران به ش

، شود یبه خارج مخابره م رازياست که ازش  یتلگرافخانه راجع به تلگرافات سيير
تلگرافات را  ليقب نينظارت ندارد  و ا حق  رسد یمرازيکه ازخارج به ش یدرتلگرافات

او را متقاعد نمود و نامه  من  اناتيکه معلوم شد که ب. مقصد برسانند ربهيبدون تأخ ديبا
  .را که بخط خود  نوشته بود فرستاد  ليذ
اّما چاره  کشم، یشوم، واقعآ از زحمت دادن به حضرت اشرف خجالت م تيفدا« 

که جناب  یقرار که چند روز قبل خدمتتان عرض کردم که از ندارم عرض شود 
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 یتلگراف کي» مشارالدّوله«و» سردار فاخر«یآقا فرموده بودند بنابودکه رمختاريوز
 یتلگراف که همچو دميپرس شانيااز ، آن وقت »الممالک حشمت« یکنند به جناب آقا

 یبه آقا کنيبود و ل دهيرس که واقعآ  دميشن يیچندروزکه گذشت ازجاريخاياست  دهيرس
خدمت . ريخ  اي ديکه تلگراف رس کند یسؤال م رمختاريحاالهم وز. مزبورندادندش

تا  دبه صاحبش شده باش نياز دادن ا یريجلوگ يیچه جواب بدهم اگر ازجا شانيا
دوستدار  م؟يمشکل است چه کن رمختاريجواب دادن به وز نجانبيا یاندازه برا  کي

  » . رازيدر ش سيلنگل قونسول  ديماژور م
تلگراف خود را درچه موضوع مخابره کرده  بودند  انيمعلوم نشد که آقا باالخره

به  سيکه قونسول انگل شديم گانگانيب ديعا یاز وصول بمقصد چه نفع و  ديبمقصدنرس
   ..کرد نامه مبادرت  نيصدور ا

 * *  *  
ً  ینمانده بودکه بعضشتريآخرسال چندروزب به  » الملک رينص«ازهمکارانم خصوصا

فرمانفرما  التيبه زندان رفته ودرزمان ا یمدت یخارج استيمخالفت با س که بعنوان 
شده  التيا نيکه من  مأمورا یبا زمان یخارج استينمود وضع س آزاد شده بود اظهار 

دررأس  رالدولهيمثل مش ینمود شخص یآنوقت اقتضا م . ستفرق کرده ا اريبودم بس
 استيشده که ارتباطشان با س ليتشک یزاشخاصا اکنون دولت  یردوليدولت قراربگ

 یول کرديجنوب مکاتبه نم سيبا پل فارس  یوال اميآن ا. ستين دهيپوش یبراحد یخارج
قواء را با  نيزاا ستون  کيشناخته و  تيجنوب را برسم سيدولت پل سيامروزرئ

نظر که  نيعدم انعقاد سالم ازا نيبنابرا. توپخانه بطهران احضارکرده است
. شود یم سيانگل استيکه با س ستيديجنوب در سالم حاضر نشود  مخالفت شد  سيپل

برخالف  یجنوب هم اگرآمدکار سيپل.روزاول سالم  منعقدگردد بهترآن است که 
  .حاضر شده اند یرسم یدرسالحها شهيهم هم زمان فرمانفرمارسابقه نشده چونکه د

 یچنانچه مسلم بود که شاه استعفا گر،يد یازهمکاران من وعده ا یکيبود اظهار نيا  
چون معلوم نبود شاه چه  یول کردميموافقت نم شنهاديپ نيکند با ا  یمرا قبول نم

 تهيکه کم ستين یمملکت هم احزاب مهم ومؤثر  نياتخاذ خواهدنمود، درا یميتصم
 یمتصميمات حزبی از تيکه تبع عنوان  نياواعضاء تحت  رديبگ ميتصم یمرکز

حزب درکار نيست وضعيت  یهم که پا یکنندازخود رفع محظورکنند،درمبارزات
 اريوبس ستين   یکي اجاتشانيبوطن واحساسات واحت یازنظرفهم وعالقمند نيمبارز
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اندک  یکه برا یکنندو برخ یازکشته شدن باک نم یکه حت یفرق دارد بعض
 نيهمديشا. موافقت کردم شنهاديپ نيبود که با ا نيکشند، ا یدست ازمبارزه م ضرر

 چونکه بعد.مشکالت نگردند راقبول نکندوهمکارانم دچار مياستعفا سبب شودکه شاه 
عده مردم وطن  کيبودکه  یبواسطه  احساسات یالتيدرامورا من  کار شرفتيازکودتا پ

ازآن  یوا گفتنديکه م  دميشن یوگاه م همکاری ميکردند پرست ابراز نموده وبا من
  .سابق بشوند  یهايبروم باز گرفتاربدبخترازياز شروزکه  من 

 یازهمکارانم خصوصاً دمحم تق یبعض یسالم منعقد شد واشک تأثرازچشمها!! یآر
   تلگراف  درجوابريکه تلگراف ز دينکش یبودوطولريالملک سراز ديخان مؤ

  .ديمن ازشاه  رس  یاستعفا
. الوزراء قبول شد سييجناب ر بيفارس به تصو التيشما ازا یاستعفا. دوم حمل « 

. ديينموده ، فوراً حرکت نما ضيرا به قوام الملک تفو یالتيامور ا الزم است کفالت 
 بيخواسته بود برساند که پادشاه مشروطه است و تصو تلگراف شاه  نيکه درا» شاه
از  نيفرورد  ۵گرفتم روز   ميتصم پس . ستدولت را بمن ابالغ نموده ا سيرئ
عنوان که در مدت   نيحرکت کنم وروز قبل ازحرکتم قوام الملک  آمد و بارازيش

کردم   یآورد که ازقبول آن  خود دار ميبرا یازاونگرفته ام چک یزيخدمت چ یتصد
باقر  دمحم  رزايتومان از م  ١۶٠٠بوجه داشتم مبلغ  اجيخرج سفر احت یو چون برا

   .ن را پرداختمبه وام گرفتم و به ورود طهران  آ خان دهقان  
 

 * **  
 یمن به طهران ازطرف شاه سبب شده بود که هرکس آن را بشکل یاحضارفور  

بود زودتراز خاک فارس خارج  نيکه مقصود ا زدنديحدس م نيچن   یبعض. کند ريتعب
شاه و قائم مقام من فراهم گردد  ینصرت السلطنه عمو آمدن  یبرا نهيشوم تا زم

کنند زودترحرکت کنم که ريرازدستگيدرش چون نتوانستند مرا نطورکهيا یوبرخ
 ستيوبد ن  دنديدادبمقصود نرس  یرو یعيازآنجا که وقا یول. ندياصفهان بازداشتم نما

  .را نقل  کنم عيکه آن  وقا
دختر وپس بزرگم  را که فرمانفرما با خود به طهران آورده بود قبل از وقوع  کودتا   

 یورودشان تصادف نمود با استعفا. حرکت نمودند رازيانواده به شتمام خ با همسرم و 
نماندند و بعزم طهران حرکت کردند و قبل ازحرکت   رازيش در شتريمن که چند روزب
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« شهر قرب  یدوازده فرسخ دانيس هيدر قر منزل اول  والملک دعوت نمود  رينص
  .بمانم او قرار دهم  و شب درآنجا  یملک خانواده  »ونديس

 کيبودم و  دهيکه در هندوستان خر لياتوموب کيما عبارت بود از  هينقل ليوسا  
پل   کيکرده بودم که برحسب اتفاق نزد هيتا اصفهان کرارازيازش که  یوگار جانيدل

 یآن مجروح و مصدوم شدند که آنها را برا نانيسر نش برگشت و چند نفر  یخان گار
که او   ديمبتال بحصبه گرد زيشوفرم ن. ماندم  دانيدرسروانه کرده و رازيمعالجه به ش
  .فرستدم رازيبش دانيرا هم از س

 اتميعمل از نيسلسله تحس کيکه پس از ديرس ینامه ا »تيتاژاسميآرم«از دانيدرس
ر کرده بود با من مالقات کند که چون ممکن بود آن را بهانه قرا در فارس تقاضا  

  .مالقات دست نداد نيکنند ا ريمرا دستگ یخارج  استيدهندوبعنوان سازش با س
او  رينخست وز رالدولهيقرارداد وثوق بودکه مش یمستشارمال تاژيآنکه آرم حيتوض

تا  یدولت ازسال اول بهره بردار ازيکه راجع  بحق االمت یاحتالف رفع  یرا برا
بود که  نيا رينخست وز یفرستاد و مقصود اصل داده بود به لندن  یرو ١٩٢٠

مملکت بعنوان  مستشار قرار   یمال برود و عدم دخالتش در امور  رانياز ا تاژيآرم
  .ابدي نيتسک یداد سبب شود که افکار عموم

سه  نفرحکم  قطع   ستيبايدولت و شرکت را م نياختالف ب یقرارداد دارس طبق
 یمحول نمود و تمام دعاو یسينفر انگل کي  تيآن را به حکم  تاژيآرم یکنند، ول
بود  رهيل ونيليم کيکه  یزيناچ لغيساله به م ازچندياالمت را از بابت حق  رانيدولت ا

بر خالف  یحق دخالت نداشت نمود و نظر هم که مأمور نبود و  یدر کار. قطع کرد
 ١۶حق داشت  رانيدولت ا بق قرارداد چونکه ط. اظهار کرد رانيقرارداد و مصالح ا

 ازياالمت تابعه را بعنوان حق  یوشرکت ها یاصل یخالص شرکت ها داتيعا%  
حق معاف نمود  نيحمل ونقل را از پرداخت ا یشرکت ها تاژيآرم یول. بخواهد
آمده بود که باز بر طبق  قرارداد انجام  رانيالدوله هم به ا ريمش یزاستعفاا وبعد 

  .کند  فهيوظ
 * *  *  

 ۀنيعنوان  که زم نينصرت السلطنه با. بسر بردم  دانيمتجاوز از چهل روز در س  
 ١٨در اصفهان  توقف نموده  بود و روز  گريبعلت  د ايفراهم شنده  بود  کارش در 

 شيکه چون توقفم درخاک فارس ب ديوارد گردرازيوبه ش گذشت  ونديازس بهشتيارد



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٢٩                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

 یحرکتم تصادف نمود با مسافرت بن خواستم و رازيازش یازآن صالح نبود شوفر
اصفهان  منتقل شده بود  ودر  که  به  رازيتلگرافخانه ش سيمعظم رئ ريخب مانيسل

  .کرد یبا من مصاحبت م لياتومب
 * *  *  

آمد مرا از دستور دولت مطلع کرد و  یفرسگ به اصفهان ژاندارم ارهشتيمه در
شما اجراء خواهد   یريدستگ یخود را برا تيمأمور هيامن دياصفهان بمان گفت اگردر 

که بواسطه  دهديبه مرکز اطالع  م ديطهران از شهر خارج شو اگربه قصد  ینمود ول
 یاز طرف ک ديو هرقدر خواستم  بگو دينگرد عدم توقف درشهر دستور اجراء  ی

  .نگفت و رفت یزيآمده چ
عنوان که توقفم  نيبا مصاحب خود بد به اصفهان رازيمنزل ش نيقلعه شور آخر در

اظهار نظر دراوضاع ممکن است موجب با داشتم بشود وداع  کردم   دراصفهان و
«  ی هيحرکت خود را در اصفهان  فراهم  کنند و در قر  ليبخانواده دستوردادم وسا

  .نديبمن ملحق  نما را منزل اول اصفهان به طهران خود » گز
 نيمن شادروان غالمحس یمينگذشت که دوست صم یزيورودم به گزچ از

 رميفرستاد هرکجا بروم دستگ اميپ یقاصد ی لهياصفهان بوس سردارمحتشم حاکم 
 اتيخواهند کرد تا وضع یرائيبروم ازمن پذ چنانچه به چهارمحال . خواهند نمود
 به گز آمد و به طهران فهاناص پس از سه روز توقف در زيخانواده ام ن. روشن شود

کنند مجدداً  رميدستگ حرکت نمودچون من با خانواده نبودم و به کاشان وارد نشدم که 
 رسديم که خبر ورودم به چهارمحال   دهندياصفهان دستوربازداشتم را م نيبه مأمور

  . ابدي یو موضوع  خاتمه م
 * *  *  

ته و قاصد خان گماش مياّما راجع به مسافرتم به چهارمحال  که با شوفر و عبدالرح و
که با اسب هم باشکال  ميگذشت یاز نقاط ميجمعاً جهار نفر بود نموديم  تيکه ما را هدا

 توتهيآباد شکارگاه سابق ظل السلطان بزيشب درعز. نمود توان ازآن نقاط عبور یم
که گفتند  ميشد» قهفرخ«گذشته وارد  سردارظفر ملک » سامان« بعد از وروز مينمود
 یسردار   اشجع آمده وازآنجا م به شمس آباد ملک  ليا یازمحل قشالق نيخوان

اطالع  نداشتند الزنم بود  محال   خودبروندکه چون از ورود به چهار یبخانها خواهند
  .مينما  هياقامت خود ته یبرا یتا چنانچه  موافقت کنند محل سميبنو یشرح
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 انيبه سردارجنگ نوشتم  که همان قاصد برد و جواب  آورد که در جر ینامه ا  
و اکنون  ميکرد یرائيقونسول آلمان پذ» واسموس« حاج آقا نورهللا و از  یجنگ جهان

 یجا گرينمود که چون د ميخواه یرائياست ازشما پذ یاريبخت  یتا لچک سرزنها زين
آنجا ماندند  نيخوان گريشب د کي منداريد یکه برا شدم  بادتأمل نبود عازم شمس آ

 ليا سيمفخم رئريازآنها باشم که باام  یکي همانيوقرارشد که هر پانزده روزم
آشنا شدم  یمعظمالسلطان پدر آقايان  معظم با وآنجا رفتم»دهکرد«به یاريبخت

السلطنه مأمور  رفت و قوام  رانيازا لتدو سينگذشت که رئ شتريوازتوقفم چندروزب
  .کرد یمعرف هيپست وزارت  مال  یدولت شد و مرا به شاه برا ليتشک

به آخر روزنمانده بودکه  یزيو چ  ميآمد یچهارمحال با سرداراشجع به اصفهان ماز
 یجاده ا کيواقعه نزد نيفرورفت وا یچمن زار کيدر لياتوموب  یجلو یچرخها

رجل . انيزرد ی هيشد بقر یم یبود منته یاحمدريبو  ليداد که محل عبورا یرو
تا صبح شود  مينداشت بمان تيامن که خواست شب درآنجا  یم یاريمعروف بخت

چرخ ها  را از گل  ميتوانست نمود و  یبعد با ما همکار یولم،يوازاطراف کمک بخواه
  .ميدر آور

وبعد از عرض  سپاس به سردار محتشم  با  ديتوقف من در اصفهان طول نکش   
   ) ٣. (ميبه طهران حرکت  نمود شانيبرادر ا سردار اشجع 
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     : و مآخذ حاتيتوض    

 دکتر دمحم خان مصدق السلطنه در  یگريوال«ونيهما ليمقاله  دکترناصرتکم -  ١ 
 – ٣٠۶صص  ١٣٩۶ريت –خرداد ١١٨شماره  ستميمجله بخارا سال ب » فارس التيا

٢٧٨  
  نيدکتر غالمحس  یبا مقدمه »  خاطرات و تألمات  مصدق«دکتر دمحممصدق  - ٢ 

     ١١٨ – ١٣١،  صص ] ١٣۶۴[  یافشار، علم رجيکوشش ا مصدق، به 
   ١٣٣ – ١٣٨، صص  نيشيپ  - ٣  

 
  Mac Swiney شهردار ترنس  مرگ

 در »ديم«ماژر :مهم اشاره کرده است که نيدکترمصدق درخاطراتش به ا  
بود که با من صد درصد   سيازمأموران انگل یکيشدواو  رازمأموريش  یقونسولگر

وطنش  خواستيو م رلنندبودياواهل ا. ميمرام بود کي  یچه هردودارا. موافقت نمود
 یرالنديا» لورد مردوکرک«  ۀزرو واستقالل برسد وصوم هفتاد و چهار  یبه آزاد

از آن  چوقتيشده وه واستقالل ملل ثبت  یآزاد خياست که در تار یعيازوقا ١٩٢٠در
  :آورم یم نجايو در ا. شود یمحو نم
که درراه استقالل و  یرلنديوشاعرا سندهينو)   MacSwiney ( یمک اسون ترنس

  کُرک را بعهده داشت ودر جنگ  یشهردار یتصد. مبارزه کرد وطنش  یآزاد
  . بود  I.R.A در     (Cork)  کورک   پيفرمانده ت یاول جهان

مورد  یرمز یها اميبه پ یرمزنگار ديکل کياسناد واز ارداشتنيدر اخت یبرا او
درمحاکمه و به  ١٩٢٠اوت  ١۶ یدادگاه نظام رشدودريدستگ.  R.I.C استفاده توسط 

. او بالفاصله دست به اعتصاب غذا زد یرياز دستگ پس . دو سال زندان محکوم شد
 سراسر یخودادامه دادافکارعموم  یااعتصاب غذکه درآن   Brixton او درزندان 

اکتبرهمان سال در   ٢۵روزاعتصاب غذادر٧۴پس از. اوشد یجهان را متوجه زندان
 درکناراو. به وطنش آوردند یخاکسپار یاورا براکريزندان درگذشت وپ

MacCurtain      در گورستان Finbarr   St.    یدرمراسم خاکسپار. به خاک سپرده شد 
حضورداشتند و در مرگ  او   رلنديازمردم  ا یميعظ تيجمع١٩٢٠نوامبر اودراوائل 

  .به ماتم نشستند
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 فارس التيدکتر دمحم خان مصدق السلطنه در ا یگريوال: نوشت ها یپ
 
مصدق،   نيغالمحس دکتر ۀبا مقدم» خاطرات وتألمات مصدق«دکتردمحم مصدق -   ١ 

  ١٢٠، ص ]١٣۶۴[ یافشار، علم  رجيبه کوشش  ا
، ١٣٨١ لوفر،يتهران ن دکتر دمحم مصدق،  ۀناميزندگ. قلب فوالد ،یمصطف ه،ياسالم - ٢ 

  ۵٢ص 
   ۴۵همان ص  - ٣ 
احمد  ترجمه   ،»رانيمصدق ونبرد قدرت در ا«  ،یدمحمعل ان،يکاتوز ونيهما - ۴ 

  ۴۶، ص )١٣٧١رسا،  یمؤسسه خدمات  فرهنگ : تهران(  ن،يتد
 یوال  یها یاعتماد وهمکار یدکترمصدق به صولت الدوله نشان دهنده  ینامه ها - ۵ 

ازدمحم ترکمان ،  به نقل ٣و٢و١شماره   وستياست پ رانيا رجنوبيوسردارعشا فارس 
و  صص  ۴٣ص  – ١٣٧۴ –، نشر هزاران )جلد اول ( » دکترمصدق   ینامه ها«

   ۴۵ص   - و  ۴۴ – ۴۵
  .]دينگاه کن[ ۶و  ۵و ۴شماره  وستيپ شتربهيب یآگاه یبرا - ۶ 
  ١٢٠خاطرات و تألمات مصدق ، ص  - ٧ 
  ١٢٣همان، ص  - ٨ 
  همان   – ٩ 
  ١٢۵همان ، ص   -  ١٠ 
  ١٢۶همان، ص   -  ١١  
   ١٣٠همان ، ص   - ١٢ 
    ١٢۶همان، ص  -  ١٣ 
  همان  -  ١۴ 
  همان   -  ١۵ 
 یمصدق وال الوزرا به دکتردمحم  سيرئ يیطباطبا نيالد اءيض ديمتن تلگراف س  -  ١۶ 

   ٧شماره  وستي، پ) ازخاطرات وتألمات  مصدق به نقل (فارس،
  ١٢٨خاطرات و تألمات مصدق، ص   -  ١٧ 
   ١٢٨ – ٢٩همان ، ص  -  ١٨ 
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  ١٢٩همان ،  -  ١٩ 
  . همان  -  ٢٠ 
 ون،يهما  ليتکم] به مقاله دينگاه کن[شتريب یآگاه یبرا. ١٢٩–٣٠همان،ص - ٢١ 

  . ٩٩شماره  ، بخارا، »دکتر مصدق یريوثوق الدوله وموضع گ قرارداد « ناصر،
  ١٣۵همان ، ص   - ٢٢ 
   ۴۴دکتر مصدق، ص   یترکمان، دمحم، نامه ها  - ٢٣ 
   ١٣۶ – ٣٧خاطرات  و تألمات مصدق، ص   -  ٢۴ 
 یدهنده  ، نشان  )ميمستق ريوغ ميمستق(ارسال دکترمصدق به تهران ینامه ها -  ٢۵ 
   ٧و  ۶و  ۵شماره  وستيپ] به دينگاه کن[  امراست  نيا
  ١٢٨خاطرات و تألمات  مصدق ، ص   -  ٢۶ 
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  هشتم  فصل

  
         ندگانينما ۀدوره چهارم درباره اعتبارنام یمل یمجلس شورامذاکرات 

  ها  یکودتاچ
 

شاه  توسط احمد یديخورش ١٣٠٠ رماهيدراول ت یمل یچهارم مجلس شورا ۀدور
ی دگيرس ندگانينما یدربدوشروع مجلس به اعتبارنامه ها .افتي شيقاجارگشا

 که بعدها از نيدمحم تدديوس)یمعظم خراسان سردار(تيمورتاش نيعبدالحس.ديگرد
 یکودتاچ ندگانينامه نما رضاخان شدند، درمخالفت به اعتبار کيهمکاران نزد

  . نمودند یسخنران
 داور، اکبر یعل یهمکار با  ن،يوتد مورتاشيتکه نکته درخورتوجه است  نيا

را در مجلس  هيطرح خلع قاجار بيمقدمات تصو...و یاسکندررزايم مانيسل،یفروغ
بر خالف قانون اساسی  ،١٣٠٤سال آبان پنجم فراهم ساختند وبا تالش در

 یکي وشخص رضاخان، دنديکوش یپهلو  واستقرارسلطنت هيسلطنت قاجاردرتغيير
مجلس  در نيتد .سلطنت نشاندند تخت کهيرابرار یسيانگل یکودتا یاصل نيازعامل
 افتتاح مجلس پس از«.مهم سردارسپه بود یازمهره ها)١٣٠٤- ١٣٠٢(یکيپنجم 

 استيالممالک به ر یمجلس استعفا دادومستوف استيازرايرنيپنجم که موتمن الملک پ
 به بود سيکه نائب رئ نيدمحم تد دينشد،سرانجام س استيشدوحاضربه قبول ر انتخاب 

 ».اوانجام شد استيدرزمان ر سلطنترسيد و تغيير مجلس استير
خان  رضا تيمورتاش يکی ازمعماران اصلی استبداد رضا خانی  بدستور عبدالحسين و

 !اعدام شد
: ديگو یحسن مدرس م ديس اديکه زنده ديخوان یجلسه ازمجلس م نيدرگزارش ا  

) کودتا( استيس نياست که ا نيشان ا دهيوعق دانند یهستندم نجايکه ا  یوکالئ انيآقا
نه اوقات  نيا. را کرده اند یموضوع کي قياست و تطب مضربه حال مملکت بوده 

وجود مرا مضربه  یمل یشورا مجلس الزم دارد ونه رنجش،اگرامروز در یتلخ
شود، نه  یاسباب غرض م نافع باشد، نه  یگريزه امروزه بدانند و وجود دحو استيس

 انيازآقا.کنم  یخواهش م ندهيخواهد،نه آ یم ونيسيشود، نه حاال کم یاسباب مرض م
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 ادهيز نيرا داشته و بعد ازا شانيصحبتها یوسلطان دمحم خان که با کمال خونسرد
 نجايهم که درا انيحاال اگرآقا. نکنند بيتعق نيادترازايوخواهشمندم ز نکنند  یرو

 اقتيکار کرده باشند، آنها هم با شما درعدم ل یتقاضا اءيض ديس هستند،دوثلثشان ازآقا 
 انيرا از م یو ملت یدولت کيآن اشخاص  نکهيدرا . شرکت دارند نجايدرا تيعضو

  .».ستين یبرده اند، حرف
 
پنج شنبه  وميچهارم   ۀدور یمل یصورت مشروح  جلسه چهارم مجلس  شورا ❊ 

   ١٣٠٠) مرداد( برج اسد ۵مطابق  ١٣٣٩   قعدهيذ ٢٢
 

  .ديگرد ليموتمن الملک تشک یآقا استيساعت قبل از ظهر در تحت ر ٣ مجلس
  . نصرت الدوله قرائت نمودند یشود، آقا یـ صوت مجلس قرائت م سيرئ
عدل الملک طبع و  یآقا یندگيشد، راپورت شعبه ششم راجع به نما بيـ تصو سيرئ

  . هست؟ یاست مخالف شده  عيتوز
عدل  یآقا یندگيـ بنده هم با راپورت شعبه مخالفم و هم با نما ]تيمورتاش[معظمسردار

مدت . ستيانتخابات ن انيعدل الملک ازنقطه نظرجر یبا آقا الملک، البته مخالفت من 
ه شده است ونفوذ درانتخاالت تعرفه چطورداد بوده است  اديز اياعالن کم بوده است 

عدل الملک ازنظرعدم  یبا آقا مخالفت من . دهميمن تيمسائل اهم نيمن با ايشده است 
  )است حيگفته شد صح. (عدل الملک است یخود آقا تيصالح

 ندهينما کيمجلس نسبت به  نيمتأسف هستم که درا یليبنده البته متأسف هستم وخ  
و استقالل مملکت  تيواقدام برضدمشروط یحکومت مل برضد اميق که  ميشنو یم

کنم  یمن تصورنم ميبگو نجايحرف رادرا نيمجبورهستم که ا من  یکرده است،ول
راست  یاجازه بدهد که بازو یمل یشورا مجلس  تيثيوح رانيملت ا تيثيح
  )است حيگفتند صح اغلب (.بشود یکرس یمجلس دارا نيدرا نياءالديضديس

راست  یکه بازو رايچپ، ز یبازو یول  ن،ياءالديض ديراست س یبله من گفتم بازو  
بشوم  نياءالديض ديس اتيعمل جا داخل نيخواهم درا یمن نم.بود یارمن  انيکياواپ
مملکت  نيوارد ا ینيااءالديض ديس کيکه  ميفراموش بکن  ديما نبا یول دبکنميوتنق

علت خودش به استقالل مملکت  نيبه ا  کرد،را اغفال  رانيشده، عناصرشجاع ا
 ديکه با اکرد، مجلسی ر به استقالل مملکت سوء قصد زد، خونيخودش شب
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ازهرنوع   یملت را که مطابق قانون اساس ندگانينما تيکرد، مصون ليدائربشود تعط
کرد،  ديوتبع فيرا توق ندگانياز نما یعده ا رپاگذاشت،يز تعرض مصون هستند

رادرحبس وارد کرد و  رکيشد، مردمان ز رانيدشمن استقالل ااست يس  یمجر
 یاز نقطه دارائ .را برقرارکرد یسکونت قبرستان کيسکوت و   کي رانيباالخره درا
 طيمملکت را تفر یهشت کروردارائ نياءالديض  ديفراموش کرد که س ديمملکت نبا

) است  حيگفته شد صح( م کرد يتقس خود وهمدستان و شرکاء خود  نيکرد وآن را ماب
 نياءالديض  ديس اتيخواهم داخل درعمل یباالخره چنانکه عرض کردم نم و

وطن پرست ما  یها ینظام یشاه واگر وطن پرست ميبشوم،اگر نفرت افکار وتصم
مسکن ومأوا  رانيامروز هم جغدوار درخرابه ا نياءالديدضيس ديبود، شا  ینم

 نياءالديض ديسه عنصربودکه س نيفقط بواسطه ا یول) است   حيگفته شد صح( .داشت
خودش را به موقع  اهينقشه س نجاينتوانست درا فرارکرد و رانيبا اندوخته خودش ازا

فهرست من عرض کردم  است که به طور یمسائل نهايبه اجراء گذارد، البته ا
درمسائل  ولتد محترم  ئتيمجلس باموافقت نظره یکينزد هيآت کيهستم دردواريوام

هستند  مقصر کهيوباالخره آنهائديدقت کن.(گذشته مفصل تراعمال نظربکند
. عرض بکنم ايقضا نيخواهم چندکلمه درباب علل ا یفعالً م یبکنند ول مجازات 

البته  اء،يض ديآمدن س یآن، اماعلل صور یوعلل معنو  یعلل صور)دررابطه(و
استفاده کرده ازمسامحه حکومت  نيالد  اءيض ديرسيمحرک بود، به اراده غ اءيدضيس

به  یو قبول تخط جسارت  اءيض ديکه چرا س ديمسئله را فهم نيا ديبا یولزمان، 
مهمتر  ازهمه کارها باالترو  یليمن خ دهيمطلب به عق نيا. بکند ديرابا رانياستقالل ا

نبودن  یکياست؛  زيدوچ نياءالديض ديجسارت س یمن علت باطن دهياست، به عق
 فهيمن وظ دهيبه عق .است نيپا رفتن قوان ريز یکياست و  رانيمملکت ا مجازات در

را  نيقوان تيثيخواهد بود که اول ح نيا رانيملت ا شگاهيپ در  یمل یمجلس شورا
پا رفتن قانون، مثل ريکه تحمل ز ديبگو امر بدهد و  ران،ياعاده بدهد به ملت ا

 نيقوان تيثيکه ح  یوتا وقت) است  حيصحگفتند . (ارتکات خالف قانون است
کرده  هر کس را که خوب  یمل یمجلس شورا کهيدرمملکت ما اعاده نشود و تا وقت

مملکت از  نياست پاداش خوب ندهد و هر کس که بدکرده است مجازات نکند، ا
 مالحظه است که ادوار نيوبه هم) است حيحگفتند ص(  .نخواهد شد داخل اصالح 

محترم بود، ادوار فترت  نيشود، اگر قوان یم دايپ مملکت  نيدرا یالنفترت طو
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 یمجازات را درباره خودش مجر اول اعمال  ديبا. شد ینم دايمملکت پ نيدرا یطوالن
 یبه تمام اشخاص مان مالحظات نسبت هو نيريسا یکند تا آنکه سرمشق بشود،  برا

بايد نکردند، یوهمراهندمساعدت نکرد نيالداءيض ديکه نسبت به حکومت س
بشمارند،  یبشمارند وآنهارا گرام مونيمحترم باشند وقدوم آنها را مدرنظرمجلس 

مشارکت  نياءالديض ديس یهايکه در خراب ینسبت به آن کسان همان طورهم 
پس ) است  حيگفته شد صح. (اعمال مجازات قدم بشود، در شيپ ديکردند،مجلس با

 ديشد، درمرحله اول با هيقض  نيقانون داخل درا ینظراجرا طهکه مجلس ازنق یوقت
کرده است وهم  که عدل الملک هم بر خالف قانون رفتار  رايعدل الملک رد بشود، ز

 اميواقدام کرده و شراکت در ق اميق یبرضد استقالل مملکت و برخالف حکومت مل
  .  اقدام نموده و 

قانون انتخابات، اورامحروم ازحق انتخاب شده وازحق  ۴ازماده  ٩فقره  نيبنابرا
ضد استقالل  ۀکه رفت وبا دست یعدل الملک همان روز. دينما  یمجلس م یندگينما

 یندگينما حقوق ارسلبيآزادانه مجال خودوبطوراخت کرد، همان روز یهم دست رانيا
من با آن راپورت شعبه  نيبنابرا ) قيتصد. ( وحق جلوس درمجلس را از خودکرد

 یبود، لهذا شعبه نم از انتخاب شده  ربعديچون ارتکاب تقص ديگو یمخالف هستم که م
بر ضد  امياست که ق یازآن اقدامات یکياقدام  نيا ريخ. کند یتواند اقدام

است وهرکس درهر موقع با آن اقدام  یبرضد حکومت مل اميمملکت وق استقالل 
 یرا از خودش م یندگيهمان اقدام خودش سلب حق نما شد، فوراً بواسطه  کيشر
ً  راً يمکلف نبودکه خ  یشعبه قادربود و حت نيپس بنابرا. کند دل الملک ع رد در وحتما

کنم  یمکردم من تصور ن که عرض  یدالئل نيبدهد، پس با یدرراپورت خودش رأ
که  یبواسطه ا کند،  قيتصد اعدل الملک ر یندگيتواند نما یم یمل یکه مجلس شورا

ً عدل الملک بر ضد استقالل ا ً شرکت  اميمملکت ق نيمسلما کرده است و مسلما
سبب خودش را از دارا بودن حق  نيکرده است و با یاقدامات بر ضد حکومت مل در 
  . کرده است محروم  یندگينما

  . اسد هللا ـ راجع به راپورت شعبه خيش حاج
  . ديـ بفرمائ سيرئ

نکرده است و  ینيب شيرا پ یهمچو موضوع کياسدهللا ـ چون درقانون  خيش حاج
باشد که  نياش ا دهيشعبه عق نکهيبرفرض ا. موضوع درقانون ندارد  نيدرا یحيتصر
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که  یشعبه با توافق نظر. قانون بکند کيتواند وضع   یسردار فرمودند، شعبه نم یآقا
موضوع بخواهد که درقانون  نيدرا  امجلس ر اتينظر ديدر اصل موضوع دارد، با

هستند که برضد   یازحق انتخاب شدن محرومند، اشخاص کهياشخاص. سدينو یم
است که ازحق انتخابت  نيظاهرش ا نيا. نديواقدام نما اميق یحکومت مل

بر ضد  یبر ضد اساس مل ندهينما کيانتخاب شدن، اگر  اما بعد. محرومند شدن 
 یندگيسمت نما ايباب ندارد که آ نيدرا یحيکرد، قانون تصر و اقدام  اميق یحکومت مل

 نيياوتع یازبرا یگريمجازات د کيشد، قانون  مجلس  ندهياگر نما ايشود یاوسلب م
 اتيبه مجلس بکند و نظر یشنهاديپ نقطه نظر، شعبه مجبوربود که  نيازا. خواهد کرد

شعبه  یول. قادراست  کند،را اتخاذ  یميباب بخواهد ومجلس هرتصم نيمجلس را درا
بوده  است که شعبه در راپورت خودش معاف  نيوضع کند، ا یقانون کيتواند  ینم

  . مجلس است اتيوموقوف به نظر
 قيقانون است اگرچه تصد حيتوض یامراز برا نيالدوله ـ بنده مداخله ام در ا نصرت

تنها  یناطق کياست که  نيبرا ادهيوشدت دوره که بآن اشاره شد، ز دارم که شقاوت 
مؤثر  اناتيمحترم من، با ب قيبعد از آنکه رف یول. باشد تواند تمام مسائل را  گفته  یم

. شوم ی، بنده داخل آن قسمت نم)نمودند(اظهار را  ملکخودشان، دالئل رد عدل ال
 شانياظهار کردند، بنده باا  ۶راپورت شعبه  ديدرترد شانيرا که ا یآن قسمت یول

 کيبه اتخاذ   یخود را توانا ليدانم که شعبه محترم به چه دل یوجه نم چيموافقم وبه ه
از انتخاب  کهيصدرقانون انتخابات نوشته شده است، اشخا. نداشته است یرأ

هفتم آن قانون است نه فقره شرط  عبارت که ماده نيا ليمحرومند ودر ذ شدن 
آن  شخص موجود شود، کيدرهرمورد در طيشرا  نياز ا کيمذکورشده، هر 

اوالً، . محروم شود ديشدن باانتخابات از انتساب  شخص به موجب ماده هفت قانون
 انيمقررات جر و راجع به  ستشخص منتخب ا تيراجع به صالح طيشرا نيا

فسق  به  مذاکره ازقتل وسرقت است، مذاکره ازتجاهر مينيب یچنانچه م.ستيانتخابات ن
اززمان  یاست، پس مسلم است که درهرموقع رهيو غ رانيا تياست، مذاکره ازتبع

 یمل یمجلس شورا یندگينما تيموجود شود، سلب صالح یدرکس طيشرا  نيازا یکي
کرده  یخوددار یقطع یمحترم که ازاتخاذ رأ انيآقا ديشا حاال . ودش یازآن شخص م

 دنيازانتخاب شدن حائز گرد ديگو یقانون م طور تصورکرده باشند که چون  نياند ا
 یشرط باق نيقطع ا یبرا یمورد امر  نياست،  پس ازاحراز ا هيحوزه انتخاب تياکثر
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ازحوزه  تياکثر شدن با  تخاببازآنطوردرنظرگرفته باشند که ان ديماند و شا ینم
انتخاب شدن . انجمن نظارت است یقضاوت ابتدائ یمرحله اول یوط هيانتخاب

شعبه  یثانو تيحکم رايبنده مخالفم، ز یمعن نيبا ا کهيکند، در صورت یم ليتکم را 
 تيو دخول درماه ینافياست والزمه حکومت است ینافيحکومت است ومجلس به منزله 

که  ميکن فرض. است یموارد و مقررات قانون نييوتع اسناد  هيبه کل یدگيدعوا ورس
شد و در انجمن نظارت که مرحله  تيحائزاکثر خودش  هياز حوزه انتخاب ندهينما کي

او واعتبارنامه او  هيآنکه دوس انتخابات اوشد و قبل از  قيقضاوت است تصد یاول
را  تيصالح ط فاقد يازشرا یکيبشود،   یمل یعرضه به شعبه و مجلس شورا

خارجه را قبول نمود،  تيرا رد و تبع رانيا تيتبع ايکرد  یمثالً قتل. ازمرتکب شد
و مداخله  یدگيامررس نيتواند درا یکه شعبه نم ميصورت قائل بشو نياگردرا ما 

 ميکن یکه مراجعه م یوقت ینظامنامه داخل ۴درماده . ميشو یم بکند، منکرقضاوت او 
اعتبارنامه ها  یدگيشعبات بدون فوت وقت به رس نوشته که  م،ينيب یشعبه م فيبه وظا
 ینظامنامه ما م نيهم ۵و درماده  کند  یصحت وسقم انتخابات شروع م صيو تشخ

مجلس قرائت نمودند  شعبه را در  یراپورتها نيپس از آنکه مخبر سدينو یم مينيب
 الخ…باشد  یدرمورد انتخابات

صحت وسقم انتخابات است شرط اعظم  صيشعبه تشخ فهيکند وظ یم حيتصر ۴ ماده
 یکيکه  یدانم، شعبه چرا درموقع یمالحظه نم نياست وبا تيصالح خاب شرط انت

 یکند، خوددار یآن است، مالحظه م یکه دارا ندهينما را در  تيازموارد سلب صالح
درراپورت نوشته اند، قانون  د،يرمائبف مالحظه . بکند دهياظهار عق نکهيکند از ا یم
عدل الملک چون آقای  .خوانم یعبارت راپورت را م نينکرده وع ینيب شيپ

دخالت وشرکت تامه داشته و بر  رهياخ عيو وقا نياءالديض ديدرحکومت آقا س
اقدامات بعد ازانتخاب و  نيا یول. اقدامات نموده یمجلس و حکومت مل خالف 

که مخالفت با  ینکرده است که، کس ینيب شيمطلب پ  نيا قانونبوده و در یندگينما
 یخودتان ذکر م رايز ست،ين نيالبته ا . کند ازانتخاب محروم است یم یحکومت مل

محکمه  ینيب شيپ است که قانون  نيمقصودتان بر ا ايآ د،يمسئله موافق نيبا ا ديکن
هم  او را . بکند نکرده است یرا با مورد جزئ یآن مورد کل قيتطب ديصالحه را که با

نظارت را مأمورکرده و بعد شعبه و  انجمن یدرمرحله اول نکهيا یکه کرده است، برا
رشته  نيدانم کدام مطلب را قانون درا یبنده نم. کرده یدگيمأموررس مجلس را 
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و  حيدارد، که توض یمخبر محترم در آخر راپورت اظهارم مسکوت عنه گذاشته، که 
و شرح دانسته  حيمواد را قابل توض نياز ا کي کدام . با خود مجلس است ونشرح قان
کنند،   حيخودشان را توض دهيعق شوم اگرمخبرمحترم  یخوش وقت م یلياند، خ

 یسابقه سوئ کي بگذارند  ديمحترم نبا ندگانينما انيشوم که آقا یمخصوصاً متذکر م
که  هستند  نيبا ليکه شعب ما درمجلس، اغلب سا مينيب یما م. شود ديمسئله تول نيدر ا

خود مجلس  تينکند ومسائل را موکول به حکم یقطع یاذ رأازمسائل اتخ یليدر خ
 گريد م،يبکن ديهمچو سابقه تول کيوحاال اگر ما  ستيمسئله اساساً خوب ن  نيا. بکند

حاضر  ،برخورد یقدرکه به اشکال نيهم ،یامر چيشعبه دره  چيکنم ه یبنده تصورنم
  ) کردند   قيتصد یبعض. ( قضاوت بشود یبرا

از انتخاب  کهياشخاص سدينو یاسدهللا ـ بله در ماده هفت قانون انتخابات م خيش حاج
  شدن محرومند، 

نسوان، سوم ـ تبعه خارجه، چهارم ـ  فهيـ شاه زادگان بالفصل، دوم ـ طا اول
قتل و  نيو اهل نظام و فالن،  پنجم ـ حکام کل وجزء مرتکب  هيو نظم هيامن نيمستخدم

  .فنديرد نيسرقت هم در هم
 ديو بفرمائ سديکه درضمن آن فقرات چند، بنو ستيماده ا کي نيکنم ا یبنده عرض م  

فقرات هست؟  نيا نيهم ما ب یفرق ايفقرات، تمام درعرض هم قراردارند  آن  نم،يبب
ازحق انتخاب شدن  کهياشخاص سدينو یقدر م نياست، هم نگذارده  یمجلس که فرق

که اگر ديبفرمائ ايآ.قتل وسرقت شده باشند کيشر هستند که  یمحروم هستند، اشخاص
او، ازمجلس  یندگيصحت نما  بيپس ازتصو یندگينما نيدرح ندگانيازنما یکي

 کهيدرحال . شود یازاوسلب م یندگيقسمت نما نيشد، ا یمرتکب قتل یمل یشورا
 نياش هم دهيفرضاً عق ايهمراه باشد  دهيعق نيبا ا نکهيشعبه بر فرض ا ستيمعلوم ن

مجلس  ديبا. تواند اظهار کند یقانون نم نيخودش را در شرح ا دهيمعذالک عق شد با
ازطرف مجلس نوشته شد، آنوقت  یهمچو شرح یوقت سد،يبنو  یشورا همچو شرح

 کيماده  نيراجع به ا نهيزم کي یاز رو تواند  یشعبه نم. دارد تيآن شرح سند
  .بدهد یقطع یرأ  کي یمل یمجلس شورا نکهيمگرا رد،يبگ یقطع ميتصم

نوشته شده،  یواضح نيکه به ا ینيمتأسف هستم که قوان یليبنده خ رزاـيم دمحمهاشم
 چيدوره ه نيمحتاج به شرح بدانند، درا انيرا آقا نهاياگربناباشد ا. باشد محتاج به شرح 

 رويصرف شرح وتفس ديدوره مجلس هم با نياست چند گذراند، سهل  مينخواه یقانون
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  .سدينو یم صراحت  نيبا ونسابق بشود، ماده قان نيقوان
 اميق یکه برضد حکومت مل یمحروم ازانتخابات هستند، آنهائ کهيکسان درجزونهم،

ازموجبات  یکي.  مادام الوصف است تيمحروم نياست که ا نيقي . واقدام نمودند
مانع نمود  جادياقدام نکرده باشد، هروقت ا اميق است که به  نيا ليوک تيصالح
 نيبه هم ديشرط بوده، تا آخر با  لچنانکه دراو. اوسلب ومحروم خواهد شد تيصالح

مثالً در .  شود ادا  یواضح تر انيبه ب ست،ياول و آخر ن نيب یفرق. باشد یشرط باق
 نياقتدا کرد ودرب ینمازکه ملکه عدالت شرط است، اگر کس شيپ

 شيفسق آن پ ۀعدالت را استعجاب نموده با مشاهد ديسرزد، با ینمازفسق  شينمازازپ
شعبه قادربود،  نياست، پس بنابرا بيغر یليخ. محاکمه شود تا  ارد،نمازرا عادل بشم

  . شک در محسوسات است ليازقب  یبرضد حکومت مل شانيدراقدام ا
که مخبرمحترم  یحاتيمخالفم با توض یخواهم عرض کنم که بکل یـ اوالً، م نيتد

واردشده و  هيدرحل فق ديالبته با تيازنقطه نظرصالح به جهت آنکه . دادند
ً ا یاحکام شد، آن  تيصالح یکه نف یدرهرموقع  جاديکه متعلق است به آن، طبعا
کرده باشد،  قيمجلس تصد  کهثابت الوکاله  ليوک کيکنم،  یفرض م. خواهد شد

 ديبا البته از شئون وکالت . اقدام کرده باشد یوکالت اورا اگربرضد حکومت مل
که ازاصول  یاصل کيصرفنظربکند ومسلوب الحق خواهد شد و به عالوه مطابق 

و اقدام  اميق یکه عالماً عامدآ برضد حکومت مل یهر فرد. است یحکومت مل محکمه 
ها از آن یکيمحروم است که  یحقوق مدت هيباشد از کل کهيوهروقت بکند، درهرموقع 
بوده است، اوال ً  نينبود، نظر شعبه دوم ا نيدوم برا نظر شعبه  ايآ. حق وکالت است

انتخاب چون  نيکرده است، در ح آن دو نفر را که راپورت داده مالحظه  تيصالح
 قيرا تطب طيشرا آن  تکه درقانون انتخابات است و شعبه موظف اس یطيشرا نيا

 طيشرا از  یکي نکهيا یبرا. انتخاب است نيراجع به هم یکيبدهد با قانون انتخابات،  
 ديقتل و سرقت با نيا. است که مرتکب قتل و سرقت نشده باشند نيانتخاب شوندگان ا

قبل از انتخاب،  آن وقت او را محروم  اياالنتخاب  نيبشود، درچه وقت بوده، ح معلوم 
ست، مثالً اگر چنانچه االنتخاب ا نيراجع به ح تيمرتبه صالح  کيپس .  کند یم

موضوع  نياز انتخاب، چون ا شيکرده باشد پ یمل بر ضد حکومت  امياقدام و ق یکس
 یدگيانتخابات به مواد قانون شعبه رس  انيجر قيقبالً محرز شده و از نقطه نظرتطب

 یقانون دانسته، چرا برا را موافق  نتخابا انيانتخابات و جر انيکرده است، به جر
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جهت است   نيانتخاب نبوده، قبل از انتخابات واقع شده و به هم نيعمل در ح نيا نکهيا
بوده است که  نياما مرحله دوم، ا. کرده است قيکه صحت انتخابات را تصد

نه  دمور نيکردند و در ا یحکومت مل هيو اقدام برعل اميشرکت آنها را در ق  قيتصد
بوده است که خودش  نيا یبرا. کنددادن استنکاف  یاز رأ شعبه خواسته باشد  نکهيا

دانسته است که خواسته  یکوچک یليمحکمه خ  کيرا کوچک دانسته و خودش را 
مقدمات دادن حکم . او را بدهد محول کند و آن محکمه حکم  یاست به مرحله بزرگتر

شعبه  یول. کند  قيباشد،  شعبه تصد یبر ضد حکومت مل اميرا که اثبات شرکت درق
جهت او را  نيمهم بوده با یليداند و موضوع هم خ یکوچک م چون خودش را

  . باشد یمل یموکول کرده است که مجلس شورا یمحکمه بزرگتر کي به 
طورکه در چند روز قبل عرض کردم مذاکرات  نيکنم هم یـ بنده گمان م سيرئ

 یراجع به صورت هم، گمان م. ستيظاهر است، راجع به اساس ن راجع به صورت 
 انيحاال اگر آقا) است  حيگفته شد صح. ( است یوکاف مذاکره شده  تيکنم به قدرکفا

عدل  یآقا یندگيبه نما ميريگب یرأ  یعنيمخالف نباشند،دراصل مطلب داخل شوند،
نکرد  اميق یکس. (نديفرما  اميکنند ق یم بيرا تصو شانيا یندگيکه نما یانيآقا. الملک

 .(  
  . نشد بيـ تصو سيرئ

شده است و چون  عيسلطان دمحم خان طبع وتوز یاست از شعبه دوم به آقا یراپورت
  . قرائت شود ديمرقوم فرموده اند با  یمطالب شانيا
  ) قرائت شد ليبه مضمون ذ(  

   دهللايش یمل یمجلس شورا استير عيمن مقام
انتخاب بنده بدان محول است،  هيدوس یدگيکه رس ٢راپورت مخبر شعبه  درصورت

و مضافات موافق قانون به عمل آمده و  نيانتخابات نائ: مالحظه شد عبارت  نيا
لذا شعبه صحت انتخاب سلطان دمحم  ده،يبه حال نرس هم از اول تا  یواعتراض تيشکا

 نهيدرکاب هيکه مشارال) سدينو یعبارت م  نيپس ازا. ( دينما یم قيرا تصد ینيخان نائ
الزم دانست توجه . است بوده  کيشر یواقدام برضد حکومت مل اميمعاون ودر ق اهيس

شعبه که   ستينکته معطوف و متوجه دارد، اوالً معلوم ن نيرا به ا یمل یمجلس شورا
 نيچن تيآن بوده، حق وصالح انيجر یبه انتخابات و چگونگ یدگيآن فقط رس فهيوظ
از هر  یاو خال هيکه دوس یلينفر وک کيصدورحکم درمحروم نمودن  یوبرا  ینسبت
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 یاز اوم یحاتينوبت او را احضارو مختصر توض کياقالً  است،  یگونه اعتراض
از شائبه اعمال غرض  یمل یآراء مجلس شورا است  یمقتض نکهينظر برا. خواستند

از  یخال یدرباره خود به کل را  بتنس نيکه ا نيمصون و محفوظ باشد و نظربه ا
انتخاب بنده  حال که صحت  م،ينمايدهم استدعا م یدانم، به خود حق م یم قتيحق

را که از مسئله انتخاب منفک  یموضوع ثان یمل یشده، مجلس شورا قيتصد
نموده، بنده را  ليبر حسب قرعه تشک یونيسيقرار داده،  کم یموضوع مستقل است، 

که به  یساس بودن نسبتا یو ادله و اسناد خود را در ب حاتيتوض  تا ندياحضار فرما
  . ميحقوق استفاده نما و از حق دفاع  ميبنده داده اند، تقد

  . نديقرائت فرما یجلسه رسم نيرا در اول ضهيعر نيخاتمه استدعا دارم ا در
  ).اجازه ( مدرس  یـ آقا سيرئ

 نکهيدانم، به جهت ا یغرض م یمحترم را ازهرجهت ب یوکال انيـ البته آقا مدرس
لذا . کردند یو با بنده کار م ميبا هم بود یدانم و مدت یمنزله اوالد خود م را به  شانيا

است که، هرکس شبهه و  نيبکنم وآن ا یضيعرا یبعض موقع  نياجازه خواستم در ا
 یرانيا کيبوده که بدست  یاتيآمد وضع  شيپ که اتيوضع نيداشته باشد که ا یشک

که  یدوست کيکنند،  بيتکذ او را  ديهم با ايکنم و تمام دن یم بينبود، بنده او را تکذ
 چيماست و به ه  گانيبود که از همسا ميو بعد ها هم خواه ميما دوست او بود شهيهم

و  اساس مملکت  ضدداد که بر  یکس کيبدست  یرقيب کي م،يوقت از او امتناع نبرد
ندانسته  ايهم دانسته  یجماعت کي. و سلطنت اقدام کند تياستقالل مملکت و مشروط

سلطان دمحمخان هم مسلمان  یالبته آقا م،يرا گرفتند ـ ما همه مسلمان هست  رقيدور آن ب
جمع شود  هيام یدور بن یفرموده اند اگر کس. را بخواهد  یمملکت اسالم دياست و با

 یاگر آقا. است کيقطع زدن با آنها شر قلم  کيرا قطع بزند، به قدر  یقلم کيو 
دو سال  نکهيا یبرا. کنم  یم بيدانسته، بنده تکذ یرا نم استيآن س ديت من بگودوس

 بفهمد، را  استينخواسته آنقدراستعدادنداشت که آن س یبا بنده بوده است اگرخدا
 ً ً قابل ا انصافا  یبل. اقدامات را نکند نيبعد ازا ديفهم رواگ ستيمجلس ن نيو قانونا

 رايز ،یاصالح حکومت مل یاصالح مملکت، برا یبشود، برا یکودتائ ممکن بود 
. دارد ادي، انصافاً مشروطه ما نواقص زکند دايپ ینواقص  کيممکن است حکومت 

ً يوحق  ابس. ما مضر بود یبه حال حکومت مل یليخ که اتفاق افتاد،  یهائ ليتعط نيا قتا
که  یالبته همه وکالئ. نمود  یاقدام باصالح م ها،يرانيا هيبه تک یرانيا کيبود 
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مجلس، برخالف  برخالف  یکودتائ کيداشتند، اما  یدوست م یليحاضرند، او را خ
 ديفرما یکه قرآن باشد؛ خداوند م یقانون اساس هيبرخالف ما ،یقانون اساس

 یراض ديدوست من نبا نيصورت ا نيراالبته د اء،ياول یوالنصار هوديوال التتخذ 
 یاقدام را م نيکه ا یعموم مردم بدانند کس نيباشد، تا بعد ازا مجلس  نيبشود که درا

اما درموضوع راپورت شعبه . محروم است  یاساس مل نيحق و بودن درا نيکند ازا
 اموضوع ر صياول تشخ  ديفرمودند، شعبه با یاناتيوکالء مشروحاً ب انيازآقا یليخ

 خيش حاج  یاشکال دارم، ازجمله آقا انيآقا یاما بنده به بعض. بدهد، بعد حکم کند
اصول وفلسفه صرف کرده  صيکه اغلب عمرشان را درتشخ شانياسدهللا که چگونه ا

 ینافيچون شعبه به منزله محکمه است! نداده اند نجايموضوع را درا صيتشخ اند، 
، بماند یباق یمل یبه عمرمجلس شورا همروز کياگر. دارد  تيمدخل شياست و رأ

شعبه به  ديبا .اقدام کند، از وکالت منعزل است  تيبرخالف اساس مشروط یکس کي
مردود وارجاع به  ايهستند  صالح  شانيا نکهيداده باشد، درا یحتم و جزم رأ قيطر

  . زحمت ندارم نيازا شيرا الزم نداند،  ب یمل یمجلس شورا
بنده نظربه شرکت در  نيبود که ا نيمدرس ا یآقا اناتيدمحمخان ـ خالصه ب سلطان

چند فقره  نجايدر ا. ازحق انتخاب شدن محروم هستم یحکومت مل اقدام بر ضد اساس 
به  انيآقا دوارميوچون پارلمان مرکزعدالت است، ام کنم  یعرض م حيتوض یبرا
  .نديانفرم اتخاذ  یميتصم رعدالتيحق و به غ ريغ

مقصود  ايبوده، آ کيشر یکومت ملو اقدام برضد ح اميدر ق نديفرما یکه م نياول ا  
مکرردرمکرردر  انيسپهداراعظم است که خود آقا نهياست؟ کاب یمل کدام حکومت 

دانستند و با  یارتجاع م طيحکومت ارتجاع و طهران را مح بهارستان آن را  یاطاقها
فراموش فرموده اند که در  انيآقا ايگو  راندند،يم آن سخن  هيبرعل اناتيب نيدتريشد

 هياز طرف عموم ملت برعل یبيغر  شاتيسپهدار اعظم چه نما نهيکاب ليموقع تشک
به حکم  دينهاد، با نام  ديبا یاگر آن را حکومت مل. حکومت سپهداراعظم داده شد

در آن  د،يفراموش فرمود رايز.  باز شود ديمجلس نبا نيا یهمان حکومت مل
حکومت سپهدار  ديحاال فرض بفرمائ. دادند یوکالء چه نسبتها م نيبهرکدام از ا  دوره

 یم ريتعب یواقدام بر ضد آن حکومت مل امياست و کودتا را ق بوده  یحکومت مل
که درکودتا  ینه از آن مطلع بوده ام، از کسان من نه عامل کودتا بوده ام و . نديفرما

. نه ايکه بنده داخل بوده ام  ديپرسب از آنها  ديکنيس ميرا که تقد یهمان عناصر یعني
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کنند  یکرده و م  ريبود که تمام وکالء را دستگ افتهيصبح روز کودتا چون شهرت 
از دوستان خودم رفتم شاهد صادق دارم  یکيرفتم و در منزل  رونيبنده از خانه ب

 حضرتياعلاز طرف  یچهارم است خط ايروز سوم . الملک است ميحک یآقا که 
است  یهيبد. است الوزراء سيرئ نياءالديض ديشده، س دهيد وارهايد بر  یونياقدس هما

 یونيمنحصراً از خصائص ذات اقدس همارئيس الوزراء  نييپارلمان تع ابيکه درغ
چون وچرا کند بنا  شانيا یوزرا استير نبود که در ديترد یکس جا چيه یاست، برا

بنده را احضار ) باشد   یو جرم انتيهم خ یکنم آشنائ یتصورنم( یبسابقه آشنائ
باالخره  بنده استنکاف نمودم، . دار نمودند تيمشاغل مسئول یبعض فينموده، تکل

مدت  نيدر تمام ا. کرد ليرا بر بنده تحم هيو بعد معاونت وزارت مال نهيکاب استير
 یکار بردم و بعض بهاستخالص آنها  یمردم برا یخود را در موقع گرفتار بنده نفوذ 

به  بيبودند، طب ضيرا که مر یتوانستم نجات دادم، اشخاص  یرا که م نيزمحبوسا
 یمحترم آقا قيورف یکروس یوآقا یاسترآباد  یآقا ديشا. آنان فرستادم ادتيع
بنابرمسئله . هستند هيقض نيا هستند که شاهد  یاز جمله اشخاص یکازرون یرزاعليم

اگر مفاد . نداشتم اطالع  چياز کودتا بوده، که بنده ه شرکتفوق اگرمقصود اطالع و 
شود، بنده اسناد  نييتع یئتيه کيو ديام را به موقع اجرا بگذار ضهيعر نيا

خود را ارائه بدهم، معلوم خواهد شد که من درکودتا شرکت نداشته  نيوبراه ودالئل 
 هيمعاونت مال اي نهيکاب تاسياما راجع به ر. کودتا اقدام کرده ام  دنيبرچ یام، بلکه برا

مشغول بکار بوده  اءيض ديرا که درزمان س یهزارنفر چند  یستياگرجرم است،  با
از  ديکردند، آنها با یم یزندگان یدولت درآن دوره درادارات  کهياشخاص عياند وجم

که مورد توجه  یانيازآقا  یبعالوه بنده مشاهده کردم،  عده ا. حق انتخاب محروم شوند
با خدمت  رتبه  ثيرا که ازح یواعتماد عموم مردم هستند، قبول خدمت نمودند، خدمات

هستند فراموش نکرده باشندکه  نجايکه ا یانيقسمت عمده ازآقا ديبنده برابربوده، شا
تذکر ممکن  یمراسالتشان حاضر است که برا نيزعيخدمت کرده اند و ن  یتقاضا

رجوع  یکه چرا به آنها خدمت افتنديرنجش  آنهااز  یبعض  یحت. ندياست مراجعه فرما
به آنها  افتيهرچه کوشش کردم امکان ن  رايندارم،  ز یريبنده تقص ینشده،  ول

عموم هستند، آنها قبول  که طرف اعتماد  یبالخصوص اشخاص. بشود یرجوع خدمت
 ديبا بودم و  ینفرمستخدم دولت کيشغل کردند، بنده هم  یتقاضا ايشغل کردند و 

از . فتمياين یوجه من الوجوه مانع چيبه ه. کنم نيتأم یخودم را از حقوق دولت یزندگان
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که معمول دولت  ینيپليسيد یاشخاص ادار انيچون آقا(  یادار نيپليسيد طرف  کي
 د،ياجرا نما د،يصاحب منصب هرچه بسرباز امر فرما دانند مثالً  یاست خوب م

مرا مجبور به قبول  شتيطرف فشارمع  کي از.) گذارد یء مهمان را به موقع اجرا
 اي نهيکاب استيبه بنده ر بکنند که چرا  راديا انياز آقا یممکن است بعض. شغل کرد

 نهيکاب  استيکنم شغل اول ر یاست، گمان م حيرا دادند؟ صح هيمعاونت وزارت مال
و تا  استالسنه خارجه الزم  یشناسنائ هيکاب استير یچون برا. بود حيبنده صح یبرا

 کيهم طرف اعتماد بودن الزم است، از السنه خارجه  یکيانشاء الزم است و  درجه 
انشاء هم در  ثيرا هم آشنا هستم، از ح گريدانم و چند زبان د  یزبان را خوب م

وثوق الدوله  یملک الشعرا و آقا یآقا.  نموده ام  فيکه تال یچند کتاب باچهيمقدمه و د
طرف اعتماد بودن هم آنقدر بوده است   ثياز ح. نوشته اند ديجو تم فيند صفحه تعرچ

را مورد اعتماد  یکس  نکهيکنند از ا یامساک م نکهيمدرس با وجود ا یکه خود آقا
بوده  شانيا نهيکاب سيرئ یقرار دهند، بنده را طرف اعتماد قرار داده و مدت

کاش  یار هستند، ايبس هيمال نيمتخصص نجايدر ا. سود برده ام شانيدرخدمت ا و 
اگر . کرده ام یچه اصالحات ننديوبه ب نديمدت بنده دقت بفرما آن  اتيدرعمل یقدر

 صيتشخ یاگربرا. نکرده باشم جادينداشت بنده ا وجود  رانيوقت در ا چيکنترل که ه
نداده باشم که مورد  یسودمند  باتيو کنترل آن ترت اتيو وصول مال اتيمال زانيم

اعمال   یکاش هر کس برا یحق دارند، ا انيشوم، آقا اقعو نيمتخصص نيتحس
 نيالبته زبان معترض.  در موقع حمله تهاجم افتي یخودش مجازات و مکافات م

خواست  ینفرمعترض بر م کيدر تمام تهران  ايکاش در تمام مجلس  یا دراز است، 
ظرف  درگفت که بنده شخصاً چه  یم ايغل بوده فالن ش گفت فالن تو شاغل  یو م

که در وزارت  یکردم و چه درمدت ميرمستقيغ  یاتهايکه در اداره مال یشش سال خدمت
از خط صحت  یناريبقدر د اي کرده و  طيرا تفر یشاه کي یگفت فالن یم. بودم هيمال

که فشار  ديکن  قيکه به صحت عمل کرده ام، تصد یعمل منحرف شده، اما با وجود
 ست،ين ونهايبه مل یرا که متک یمستخدم محترم نيممکن است چن یزندگان

و در همان حال فقط  ديباشد ارتزاق نما لهيبه هر وس اد،يعائله ز یبرا دينما مجبور 
زحمات نمودم و درهمان حال که شبها  نيرا محکوم به بدتر صحت عمل بود که خود 

به  هبردند، بنده شبها را در روزنام یسر م  را براحت و استراحت با کسان خود به
  .بردم یسر م
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  . معظم ـ در کدام روزنامه سردار
ملک الشعراء، درعدد تمام روزنامه ها چند سال  یدمحمخان ـ درروزنامه آقا سلطان

که  نيالمال مسلم تيازب یعنيمن هم ازآن خوان نعمت،  نکهيا یبرا خدمت کردم و 
باداره  یاداره دولت کيکرده باشم از نيخود را تأم هيآت همه کس گسترده است،  یبرا

 ايو نهيکاب استير ايآ د؟يدان یمقصرم مرا  ايآ. ام افتهيحقوق کمترانتقال  گربايد یدولت
گناه  چينداشتن ه  ايو شتيبواسطه نداشتن مع ايآ د؟يدان یمعاونت آن را جرم م

وقعود که  اميق کيبه  انيمحروم شوم؟ آقا یحقوق زندگان نيازبهتر ديربايوتقص
اظهارنمودند  اه یبعض(…دينکن اهيرا س یکس هيآت د،يدستجات خودتان قرارداده ا در 

  ) است خارج ازموضوع 
  . ـ چرا خارج از موضوع است سيرئ

   ديحرف خودتان را بزن ديمعظم ـ آقا بگوئ سردار
 یانتقامجوئ فکر کياگر رشود،يقبل ازآنکه د د،يفکروتأمل کن یدمحمخان ـ قدر سلطان

 یکه او را م یو آن کس ستمينباشد، بنده طرف او ن دوارهستمياگر چه ام است،  انيدرم
  . ستين نجايا دييجو
  . ديـ ازخود دفاع کن سيرئ

سابق  نهيکه در کاب یآن کس یشخص بواسطه انتقام جوئ نيدمحمخان ـ اگر ا سلطان
  . بوده، باعث و مسبب آن من نبودم بوده، تحت فشار 

  .ـ خارج از نزاکت است سيرئ
شود وآتش  یخشم شما خاموش م یبه زود رايز د،يتأمل نمائ انيدمحم خان ـ آقا سلطان

تلخ وجدان ژرف شما خواهد  یشهايفقط ن ندهيخواهد نشست، آنگاه درآ غضب شما فرو
نبود، مورد  یاعتراض چيانتخاباتش مورد ه هيوسد نفررا که  کيبود که چرا 

ماند و اگر  یگاه پنهان نم چيه قتيحق حق و  رايز. ديخود قرار داد یاعتراض شخص
  . است کساني یبنده و همگ یثمرات انتقام تلخ است، از برا

نکنم،  دهيسلطان دمحم خان اظهارعق نهيگرفته بودم در زم ميمعظم ـ بنده تصم سردار
آمدند  شانيا یول. گفتم شانيمصداق بزرگتر ازا نهيکه الزم بود، درزم را  یمسائل رايز

 ینسبتها را برا نيو ا ستيدادند که وارد ن یکردند ونسبتهائ  بونيتر یو استفاده ازآزاد
نشدند  یمحترم حقاً عصبان ندگانيرفتند ونما عنوان کردهو نثابت کردن حق خودشا

است،  سيقابل تقد ندگانينما حس  نيرا دادند وا انيمطلق نطق وب یآزاد شانيوبه ا
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 یتحمل وبردبار سرمشق ديبا ندگانشينما است، یوآزاد تيکه مشروط یدرمملکترايز
کننده  لحن حمله  کيو  اناتيب کي انطق ب یدرابتدا شانيبشوند وباالخره اگرچه خودا

داده، فقط به برائت ذمه  رييغدرخاتمه نطق خودشان مطلب را ت یول. واردمطلب شدند
 شانيا. بشود حيوتوض قيموردتحق ديبنده با دهياکتفا ودوسه مطلب گفتند که به عق خود 

 ميکنريسپهدارتعب نهيرا به کاب یمل حکومت  ميخواه یکردند که ما م  انيدرنطق خود ب
 ديسلطان دمحم خان با یآقا. حکومت سپهدار بوده است  یو مقصودمان ازحکومت مل

ً بدانند وبه عق بودند که  یدانند که اگر کسان یم من بهتر ازما  دهيخودشان شخصا
  . مينبود عالقمند به حکومت سپهدار اعظم بوده اند، در هر صورت ما 

  . ديکه طرفدار حکومت سپهدار بود ديما بودند شما هم بود نيمخالف
  . تو ديدمحم خان ـ بگوئ سلطان
کودتا را حاضر کرد، همان  ۀنيفقط آن حکومت بود که زم رايمعظم ـ ز سردار

 یول م،يحرف را نگو نيخواستم ا یم. بود یبرضد حکومت مل حکومت مقدمه اقدام 
کرده  امياقدام و ق یبر ضد حکومت مل یکس کي  ميگوئ یکه م یما وقت ميگو یحاالم

اقدام کرده، هرکس  یمل یشورا لسمج  ليکه بر خالف تشک ميدان یطور م نياست، ا
برضد  اميرا فراهم کند، ق  تيو اساس مشروط یمل یمجلس شورا ليکه موجبات تعط

نه،  ايکرد  را فراهم  یموجبات مخالفت با حکومت مل اءيض ديس. کرده یحکومت مل
  .نه؟ ايکرد  فيوکالء را توق یبرضد قانون اساس اءيض ديس

  . دمحم خان ـ آقا عرض دارم سلطان
حرف  یوقت کهيهمان طور د،ينيساکت بنش د،يـ شما حرف خودتان را زد سردارمعظم

  .ميبود ساکت  ديزد یم
  )کردند  قيتصد یبعض(  

برضد . کرد ینکرد؟ بل ايکرد  فيوکالء را توق ايکنم آ یـ سئوال م سردارمعظم
در نظرما مقدس است وممکن است در نظر  ،یقانون اساس برضد  ،یحکومت مل

برضد استقالل مملکت  اءيض ديکرد، س یبل . نکرد ايمقدس نباشد اقدام کرد،  گرانيد
محروم  یندگياز نما ميخواه  یرا که ما م یپس اشخاص.  کرد ینه؟ بل ايکرد  اميق
.  سپهدار ريغ  نهيکاب ايسپهدار  نهياز کاب تيعلل است نه بواسطه حما نيا یبرا نم،يک

 یبودند، بل ديبود که درآن زمان وکالء مورد تنق نيشما راجع با گريمطلب د
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 فيالس هيو بق ميشنو یبرضد مجلس م یداتيو هنوز هم تنق ميديطهران ما شن  نيدرهم
مطلب  نيکه ما غافل ازا ديفراموش نکن یول. خورد یما م هنوز هم به گوش  فهاحر

و تهمت به  یخالف قانون نهيکردن زم هيته هر کودتا و  نهيکردن زم هيکه ته ميستين
 ريوکالء را درانظار تحق قبل از او قانون و  یو حکومت انفعال اءيض ديس.  آنهاست

آلود پرهرج  گل  نهيزم کيکردند و  نيوتوه نوشتندکردند، بد گفتند نسبت به آنها، بد 
 یکه م یآن اشخاص ميدان یما م. کردند تا به مقصود نائل شدند هيرا ته یومرج

 ند،ينما سيرا تأس نهيزم نيقبل در صدد بودند که ا یکودتا بکنند از مدت  خواستند
داشتند، به  یممسامحه کاررا سرکارنگاه  یکردند، حکومتها  جاديا یانفعال یحکومتها

کردند،  یمنتشر م اتيزدند، جعل یتهمت م گفتند،  یبد م یمل یمجلس شورا ليوک
آب را  نکهيا یچه برا یبرا کردند،  یرا مشوب وآلوده به غرض م رخواهانيافکار خ

و  ميدان یم و  ميدانست یرا م نيبله ما هم ا. رنديرا خودشان بگ یگل آلود کرده وماه
 نيکه ما ا یپس وقت. ميدان ینم یرا مترادف با حکومت مل هدارسپ نهيکاب نيبنابرا

که هرکس برضد  ميطور قرار داد نيمجلس را ا فهيو وظ ميرا محرز کرد مطلب 
. واقع شود یمل یمورد تنفرمجلس شورا ديبکند، با اميحکومت ق واساس  یحکومت مل
 یبرضد حکومت مل مسرکاردراقدا ايکرد که آ قيتطب  دياست که با نيا فيآن وقت تکل

دراقدام  یمشارکت جناب عال و درهرصورت  ديتا چه اندازه مشارکت کرده ا
فرمودند حال  مدرس  یاست که آقا یدن قلمازآن قطع ز شيب یبرضدحکومت مل

 یخوب یاساس حکومت کارها برضد حکومت که او کيکه با  یاگردرهمان وقت
کننده برضدحکومت  اميق ديهست یک آدميشما . ديهست نيالبته مورد تحس ديکرده ا هم 
که پرسش  ديباش یواحساسات خوب م قيقلب رق یدارا یمنته وملت خودتان  یمل

 هياما درباب اصالحات مال. کنم یم سيرا تقد شما  د،يکرد ینم تيرا اذ ضهايازمر
هشت  نيا یول د؟يکرده ا  یدانم چه اصالحات ینبودم ونم نجايمن که ا د،يفرمود

که دروجه  حوالجات  نيا ايآ ر؟يخ ايمملکت در زمان کفالت شما بود  هيازمالکرورکه 
نه ؟  ايبود  یبود در زمان کفالت جناب عال یشد درچه زمان یحامل پرداخته م

جزء  ديفعالً ازاومستردشود با ديمن با دهيخراسان که به عق یمصارف را برا  ايآ
من  دهيمسائل را به عق نيا ران،يا هيمال یهايکار طيجزء تفر اي شمرد  هياصالحات مال
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 یندگيجا با بقاء نما نينه درا یول ،یدگيبه رس من هم معتقد هستم . کرد کيتفک ديبا
البته  رون،يب ديببر فيتشر بواسطه اقدامات خودتان  یابتدا جناب عال ،یجنابعال

کنندگان به  وضربه وارد  اءيض ديس یبه اعمال تمام همدست ها یدگيدرضمن رس
دارم  دهيمن عق. شود یم یدگيهم رس یبه اعمال جناب عال ران،ياستقالل مملکت ا

از  تياز محروم ريغ ديشده با نيمع اءيض ديس یشما در کودتا ديشرکت شد اگر 
عده از وکالء  کي د،يو اگر بفرمائ ديبشو یگريد یمجازاتها متحمل  ،یندگينما

 اءيض ديس تيمشارکت در جنا یحاضر برا کرده اند و  یتيو مأمور یکار یتقاضا
شرکت  نياءالديض ديس انتيخ من آنها هم بد هستند و آنها هم در  دهيبوده اند، به عق

 ميگو یم یول ندارم،  یکس غرض چيخدا شاهد است من نسبت به شما و ه .کرده اند
است، من منکر  کيقبول کار کرده و با او شر نياءالديض ديهر کس درزمان س

  .خواهد باشد یهستم هر چه باشد و هر که م او 
  .نيتد یمخالفند ـ آقا رزايدمحمهاشم م یآقا. مدرس مخالفند یـ آقا سيرئ
  . بدهم حاتيخواستم توض یـ راجع به شعبه م نيتد ددمحميس آقا
  . ديـ بفرمائ سيرئ
که خودشان قرائت کرده بودند، اشعار  هياعتراض حهيـ اوالً درال نيتد ددمحميس یآقا

ً ينبوده؟ تقر ايبوده  یحکومت سپهدار حکومت مل ميبدان ديبا داشته بودند که ما   با
برضد آن اقدام  یکه کس نينبوده، تا ا یحکومت مل  رانيبود که درا نيمقصودشان ا

در مفهوم  یعنيشده،  یمل حکومت  یدرمعن تباهاش نجايمتأسفانه ا. کرده باشد
ـ و قوه  هيقضائ شده قوه مقننه قوه جاديا کهيومصداقش درمملکت مشروطه سه قوه ا

 یم نيآنهارا مع فيو وظا فيه تکالک یقانون اساس کيمجموع آنها با  ه،يمجر
 یائاسم آنها به تنه نديآ یم کهيعده وزرائ کي. است یعبارت ازحکومت مل کند 

شود گفت  یدرانتخاب آنها موجود بود، آنها را م ئتيه کيآنها   ست،ين یحکومت مل
 ريغ شيمعن یپس حکومت مل چيچنانچه نبود، ه حکومت هستند که اگر  یمجر
کاربرمن  نديگو یمگريقسمت د باز در . وعمرو باشد ديدولت است که ز ئتيازه
شد  ليبر من تحم از من کردند و  کار یطور اظهار کردند که تقاضا نيشد، ا ليتحم

شود که  ینم ليدل ليصرف تحم ميگو یبنده م. که معاونت آنجا را قبول کنم
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که بنده  یمطابق اطالعات رايبکند، ز یقانون ريخود را وادار به اقدامات غ انسان 
 فيکه در تهران هستند تکل یاز اشخاص یهم دارند به بعض  انياز آقا یداشته و بعض

معذالک آنها . کرد ميو چنان خواه نيکه چن نسبت به آنها شد  یداتيتهد کيو  شدکار 
را بنده  شتيفشار مع نديگو یم  اً،يثان. هم بر آنها داده نشد یاثر بيقبول نکردند و ترت

 یم قيتصد مرا وادار کرد، در واقع  شتيفشار مع نکهيا. وادار کرد که وارد بشوم
است  نيمثل ا. شود ینم ليدل شتيواال فشار مع شتند،او دا اتيکند که شرکت درعمل

 ريتقص ليدل نيا!. چرا سبب شد نديبکند، بعد به او بگو ینفر برود خالف قانون  کي
که من در آنجا رفتم با حقوق  نديگو یم حهيدر آخر ال است که  یآن عبارات

دو عبارت با  نيا. بود ادتريحقوقم ز و  گربودميکه سابقاً در اداره د یکمتردرصورت
 نجايدر ا شتيفشار مع پس . ندارد یبا حقوق کمتر مفهوم شتيهم متناقفند، فشار مع

که  یمسائل ا در بوده و ام ادترينداشته و در اداره سابق که بوده اند، حقوقشان ز یمعن
 شانيکند که ا یکه کامالً اثبات م یدارد و از جمله مطالب یرا مدلل م شانيشرکت ا

 نيا حهياست که متأسفانه خودشان در آن ال نياو بوده اند، ا کيبوده اند، شر معتقد 
خودش  نهيبه کاب استيمرا به ر دياز ادله که س یکيکه  جمله را اظهار کرده اند 

خواهم  یم قياز همه تصد انيآقا. بوده ام بودکه من طرف اعتماد او  نيکرد ا یمعرف
کامالً آن دو  کهيصورت البته در  د؟در چه صورت ممکن است آدم طرف اعتماد باش

امتحانات   دهيبوده و درموارد عد گرمخبريکدي یاخالق یايباشند و از مزا قينفررف
نسبت  یطرف اعتماد بودن جناب عال نيهم. گريکديداده باشند تا بشوند طرف اعتماد 

 کيشما در نکهياست بر ا ليو شما را منتخب کردن، متأسفانه دل نياءالديض ديس به 
وباالخره باز  نيا ريغ ايمسئله باشد  نيا نکهياعم از ا. ديبوده ا کيشر با او  یائيقضا
که به  ضهيعربکنم، اما درآن  ديدانم تنق یمحتاج نم دارد که بنده  یليخ ايقضا نيازا

  .دارم  ینوشته اند و خوانده شد اعتراضات استيمقام ر
کنم  ینه، تصور م ايموضوع بشود  نيـ گفته اند شعبه حق داشته است وارد در ا اوالً 
حق بدهند که از اساس  انيآقا ديعرض کرده ام، شا نهيزم نيدر ا را که  یضيعرا

  .بحث بشود انتخابات هر دو  انيو جر تيصالح
ً يثان حاضر  چگاهيشعبه ه. خواست یم حيـ گفته اند خوب بوده شعبه از من توض ا
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 کهيامر کيبخواهد، بخصوص در حيحاضر کند و ازاو توض  هيال یمدع ستين
با  قيواقع شده مراجعه کند وآنرا تطب کهياتيجزئ به  دياظهرمن الشمس است، شعبه با

 یبنده هم معتقد باشم ول ديشا ون،يسيمک نسبت به  ونيسيمواد قانون کند واما مسئله کم
خواسته اند  ونيسيازکم  شانياشتباه کرده اند، ا شانيا. حرف دارم رشيو تأخ ميدر تقد

مسئله به   نيا. شانيعدم شرکت ا اي شانيبشود، شرکت ا قيتصد ونيسيکه درآن کم
 یوصف عنوان نيا نکهيا یبرا ست،ين ونيسيواضح است که محتاج به کم یاندازه ا

دارم که بشود تا در آنجا  دهياما بنده عق. کند یرا عجالتاً محروم ازحق انتخاب م  شانيا
بدان  ديشا. نموده اند یو اقدام بر ضد حکومت مل اميق شانيدرجه ا شود تا چه  یدگيرس

 ديباالترباشد، آنوقت با یدرجه ا ديبشود، و شا اندازه اکتفا  نيدرجه باشد که به هم
 ونيسيبنده با کم بيترت نيبه ا  نيبنابرا. صادرشود شانيدرباره ا یگريحکم مجازات د

 حهيدرال شانيا  نکهيکنم، ا یدفع هرگونه سوء تفاهم عرض م یهمراه هستم و برا
بوده، اشتباه است ما  کيپس هرکس درادارات بوده، با او شر: خودشان گفته اند

فالن . ميندار یکار چياند، ه تهادارات که مستخدم بوده اند و سابقه داش یاعضا با 
است، مستخدم  رادارهيمد اياداره است  سيرئ اياست با ثبات است  محرر، فالن اداره 

ما مقصودمان آن . خودش را انجام بدهد فيمأموراست وظا که آمد یهر حکومت. است
مقدمات کودتا و بعد هم شرکت کرده اند  هيته است که شرکت کرده اند در  یاشخاص

 یرا م شتيبکنند نه فشارمع موجب نداشت که قبول  چيهم ه شانيو ا ديس اتيلرعمد
  . را گريد یزهايامر شده نه چ نيتوان گفت که باعث ا

مستخدم ادارات بوده اند، تمام  کهيکنم که تمام اشخاص یتکرارم ن،يبنابرا پس
است  یاشخاص انيفقط مقصود بنده و آقا. به آنها ندارد ینظرسوئ کس  چيمحفوظند وه

  .کرده اند دايمهم پ یها تيمأمور کي ديس بوده اند، در زمان  کيشر ديکه با س
  . است ی؟ گفته شد کاف ستين یـ مذاکرات کاف سيرئ

  .کنم یدفاع خود عرض م یکلمه برا کيدمحمخان ـ آقا  سلطان
  .ست؟ين یمذاکرات کاف د،يطول کش یليـ خ سيرئ

 یونيسيبه من بدهند، کم یندارند، فرصت دفاع یمقصود انيدمحمخان ـ اگرآقا سلطان
 یالممالک وآقا یمستوف یموتمن الملک، آقا یآقا رالدوله،يمش یآقا از نديفرما نيمع

  . الملک ميحک
سلطان دمحم خان ازنظامات  یچون آقا. شود حرف زد یاجازه نم یطورب نيـ ا سيرئ
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 یکه م یشنهادياست که پ نيا بيرا مسبوق کنم که ترت شانيا دياطالعند، با  یمجلس ب
شما . دهند یم یرأ حيخواهند وپس از توض یم حيتوض .  شد حيشود، بدواً  توض

 یکه آقا یشنهاديبه هرحال پ. ديظهارنمودا خود را هم  حاتيو توض ديکرد یشنهاديپ
ند به قرعه، اگر بکن نيمع  یونيسيبود که کم نيسلطان دمحم خان داده اند، راجع به ا

حکومت سابق  و عدم شرکت خودشان را در  نديبگو ونيسيدارند بروند درکم یمطالب
  . د؟يارد یحرف ونيسيدارند بدهند، باز هم راجع به کم یحاتيثابت بکنند و اگر توض

  . حرف دارم یدمحمخان ـ بل سلطان
  .ديـ بفرمائ سيرئ

و اقدام نکرده ام، ممکن  اميق یسلطان دمحمخان، من معتقد هستم که بر ضد حکومت مل  
  . ديگوش دار هايشما تماشاچ یشنوا نباشد، ول یمجلس گوشها  نياست در ا

 هيوکالء، کل انيبه آقا ديروکن د،يحرف بزن هايبا تماشاچ ديـ شما حق ندار سيرئ
  . شنوند یم هايتماشاچ
ثابت  ديو اقدام نکرده، اگر اجازه بده اميق یحکومت مل هيدمحمخان ـ من برعل سلطان

کنم که  یبنده عرض م! کرده اند امياقدام و ق یحکومت مل هيبرعل گرانيد کنم که  یم
و با  ديکن نيرا مع یئتيه کيو  ديبه بنده بده ديحق دفاع با دفعه  کيحق دفاع دارم، 

 ه؛يمشتق عل کهيقرعه، مرکب از اشخاص حسب  برداده،  ليتشک ونيسيکم کي
 نيالملک، مع ميحک  یالممالک وآقا یمستوف رالدوله،يمش یجمهورهستند از آقا

اما  . ديکنند، من طناب دار را خواهم بوس یدرآنجا اگرمرا محکوم باعدام م. ديبفرمائ
 ست،ين یواقع شوم، مطلب یکشته اغراض شخص نجايخواهم در ا یبدون جهت نم

  . حق دفاع را بدهند نيبه بنده ا ستند،يمعترض ن  انيگر آقاا
که شرکت کرده اند با آن حکومت،  یآنهائ ميخواه یکنم که ما نم یـ گمان م مدرس

. مملکت نتواند از آنها استفاده کند نيا گرينشود که د یجور کيتمامشان  نسبت به 
که پارلمان  استيکه آنها را از مرکز س نياست، ا یمل یشورا مجلس  فهيکه وظ یقدر

مذاکرات کم کم  یصحبتها و بعض یبعض ولکن است،  نيما ا فهيوظ. باشد دور کند
 دايپ یرنجش و ماللتهائ کيکه   ديآ شيپ یزهائينخواسته چ یشود که خدا یمنجرم

مسئله  کي. نشود هم  گريد یاسباب امتناع از آنها به جهت کارها نيشود که بعد ازا
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. بکشانند که اسباب زحمت شود یخواهند به جائ یرا کم کم م یاضاف یليخ
مضربه  استيس نياست که ا نيشان ا دهيدانند و عق یهستند م نجايکه ا یوکالئ  انيآقا

الزم  ینه اوقات تلخ نيا. را کرده اند یموضوع کي قياست وتطب حال مملکت بوده 
 استيوجود مرا مضر به س یمل یمجلس شورا دارد و نه رنجش، اگر امروز در 

شود، نه اسباب  یاسباب غرض م نه  شد،نافع با یگريحوزه امروزه بدانند و وجود د
و  انياز آقا. کنم یم خواهش  ندهيخواهد، نه آ یم ونيسيشود، نه حاال کم یمرض م

 یرو  ادهيز نيراداشته وبعد ازا شانيصحبتها یسلطان دمحم خان که با کمال خونسرد
هستند،  نجايهم که درا انيحاال اگر آقا. نکنند بيتعق نياز ا ادترينکنندو خواهشمندم ز

 اقتيکار کرده باشند، آنها هم با شما در عدم ل یتقاضا اءيض ديثلثشان از آقا س دو 
 انيرا از م یو ملت یدولت کيآن اشخاص  نکهيدر ا. شرکت دارند  نجايدر ا تيعضو

اگر تمام . شود یمطلب نم یبرخوب ليدل قيبه رف یادتيز حاال . ستين یبرده اند، حرف
 ربالديو سا گريد اتيما ازجانب تمام وال ها هم با شما شرکت کرده بودند،  یطهران

 یشد، البته اجرا م دايپ یجمع  کيدر یاسيس دهيعق. آنها هم بد هستند ميگفت یم رانيا
 فهيالبته وظ د،يبود داده  ليتشک یو پارلمان ديکرده بود دايپ تيامروزاگر شما اکثر. کنند

شما و امثال شما را  م،يما هم امروز اتفاق دار. ديبود که ما را رد بکن نيتان ا
کمال  ،یزيخواهد نه چ یم ینه اوقات تلخ. ميکن یرد م ديامر داشت نيشراکت در ا که 

 یگمان م. ميشحاال هم با م،ياست و همان طورکه سابق دوست بود شيپ هم در  یدوست
 یما مترتب م برشد، نه  شانيا ینه برا یچندان لطف  رايکنم مذاکرات ختم شود،  ز

  . کارها را مشکل بکند جهت ندارد که آنقدر  یاسياختالف س کي. شود
  . سلطان دمحمخان داده اند یکه آقا یشنهاديبه پ ميريبگ یرأ ديـ با سيرئ

  . دمحمخان ـ بنده عرض دارم سلطان
شما . ندارد جهينت د،يحرف بزن نيبر ا ادهيز ديموضوع اگر بخواه نيـ درا سيرئ
امر مراجعه شودبه  نياست که ا نيآن تقاضا ا د،يکرده ا یتقاضائ و  ديداده ا یشنهاديپ
و  ديبگوئ ديخواست یآنچه که م ديهم فرمود یاناتيب عوض شعبه . ونيسيکم کي

  .ميريبگ یرأ ديبا ديکه کرده ا یشنهاديپ  نياست، حاال در باب ا زيمقصودتان چه چ
  . ـ بنده عرض دارم سردارمعظم
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   ديـ بفرمائ سيرئ
هستم،  شانيا شنهاديموافق با پ نيهستم و بنابرا ونيسيـ بنده قائل به کم سردارمعظم

شود،  یکه بعد منعقد م ونيسيکم نياست که ا نيام ا دهيبنده عق. شرط،  کيبه  یول
در باب مطالب  یول. را نخواهد داشت شانيا یندگينما  نهيدر زم یدگيرس تيصالح

 ونيسيداشته اند،  بنده کامالً موافقم که کم شرکت  هکه تا چه درج شانيراجع به ا گريد
  .دارند ريتقص شانيشود و معلوم شود تا چه درجه ا نيمع
 یشود و اسناد ليتشک ونيسياست که اول کم نيکرده اند ا شانيکه ا یشنهاديـ پ سيرئ

 نکهيموقوف خواهد بود به ا نيا. و آنجا ارائه دهند ونيسيبه آن کم که دارند ببرند 
موضوع از آن  نيراپورت ا نکهيتاا مينده یرأ  شانيا یندگيدرباب راپورت نما

  م،يبده یرأ شانيا یندگيباب نما است که در  نيشما ا شنهاديپ یول.برگردد ونيسيکم
  )است  حيصح یگفتند بل. ( ميرا قبول کن شانيا یبعد تقاضا

  .است حيصح یـ بل سردارمعظم
  . ديفرمائ یرا قبول م کيکدام )سلطان دمحمخان  یخطاب به آقا( ـ  سيرئ

شود،  نيمع ونيسيکم کيامر  یکنم که ابتدا یدمحم خان ـ بنده قربان عرض م سلطان
  ! نه؟ ايشرکت داشته ام  یمن در اقدام بر ضد حکومت مل ايآ معلوم بکنند که 

  .است یعال رازجنابيغ شنهاديپ نيا) سردار معظم  یخطاب به آقا( ـ  سيرئ
کنم  یداده نشود، عرض م یـ بنده چون منکرهستم که حق دفاع به کس سردارمعظم

 یبا حکومت مل تيشرکت درضد چيه نديگويهستند وم یخان مدع سلطان دمحم  یآقا
شرکت داشته، منتها ممکن است  شانياست که ا نيا مان  دهيما عق یول. نداشته اند

عجالتاً  شانيا یندگيموضوع نما  ندهب دهيبه عق.باشد فيخف شانيدرجه مشارکت ا
 نکهيبعدازا .شود  نيمع یونيسيکم شانيدرموضوع درجه شراکت ا یردشود، ولديبا

که  الخصوص  یعل.خواهد شد نيمع شانيا گريد یمجازاتها فيشد،آن وقت تکل نيمع
بکند و مرحله اول  یدگيرس ديگذشته، با عيدانم که نسبت به وقا یمجلس را مکلف م

مأمور شوند،  یئتيه کي یعنيجا شروع بشود،  نياوضاع گذشته ازهم به  یدگيرس
کنند وواقعاً  یکه سلطان دمحم خان تقاضا م یانيهمان آقا منتها نه به قرعه، بلکه از 

عدم شراکت  ايکنند ودرجه شراکت  مملکت را روشن  یرابواقعه گذشته وخ نهيزم
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  . کنند نييرا تع شانيا
 نيا)  سهيرئ ئتيو پشت به ه ندگانيخارج ازمحل خود روبه نما(دمحم خان ـ  سلطان

را بکشند و قصاص  یشخص کياست که اول  نيسردار معظم درحکم ا  یآقا شنهاديپ
بنده . نبوده ايقاتل بوده  ننديکنند و بب یدگياو رس اتيدرعمل بکنند، بعد ازآنکه مرد،  

نموده ام،  اميق یبنده برضد حکومت مل که  ديردا نيقيکنم که اگر شما  یعرض م
  .. کار شرکت داشته ام  نيدرا
 اورنديب فيتشر اي ديستيرو به طرف با د،يآنجا حرف بزن ديخواه یـ آقا اگر م سيرئ

  .دينطق روبه آن طرف نطق کن  یدر کرس نجا،يا
 یول. مجلس ندارم نيا تيبه عضو یمن افتخار) بدون اجازه نطق (دمحمخان ـ   سلطان

و اقدام نموده  اميق یحکومت مل هيکه من برعل ديدار نيقيکنم، اگر شماها   یعرض م
از وکالء  یکيکنم  یفرض م. ديبه من حق دفاع بده نکهيا از  ديدار قهيام، چه مضا

 ديمحکمه با کي ايمسئله بکند  نيبه ا یدگيرس شعبه  ديبا اياقدام به قتل کرده باشد، آ
 ديشعبه با ايسرقت شده است، آ مرتکب  د،ياز وکالء را بگوئ یکياگر. بکند یدگيرس
شعبه حق دارد   اي؟ آ یکيبکند، کدام  یدگيرس یستياداره مربوطه با ايبکند ؟  قيتحق
دفعه از  کيشعبه  کهينموده ام، در صورت اميق یکه من برضد حکومت مل ديبگو
  . نخواسته است حيتوض بنده 

  .ديمدرس بفرمائ یـ آقا سيرئ
  ..است که  نيـ عرض بنده ا مدرس
  ..اجازه نطق  یدمحمخان ـ ب سلطان

 نياز ا شيزنم، ب یحرف نم نياز ا شيب دند،يرا خوب فهم قيحقا انيدارم آقا نيقي من
  . نخواهم کرد هم دفاع 

  ! ديمدرس بفرمائ یـ  خطاب به آقا سيرئ
مثل . کشاند یگرميد یما را به جا بيترت نياست که، ا نيکه داشتم ا یـ عرض مدرس

  .داده اند و به مجلس آمده اند یشان را به جائ هيسلطان دمحمخان تک یآقا است که  نيا
  . ک خود کرده امبر وجدان پا هيدمحمخان ـ تک سلطان

  .ديده یحرارت به خرج م یليخ) خطاب به سلطان دمحم خان (ـ   سيرئ
است  شياز سلطان دمحمخان شش ماه پ ريکه سلطان دمحمخان، غ نيـ بواسطه ا مدرس

خودش را به  يۀتک اءيدضيهمان طور که س م،يگو یوجداناً م. ميبود که با هم دوست 
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تان را به  هيشما هم مثل همان اگر تک. را نابود ساخت او  رانيداد و ملت ا گريد یجا
که به  دينيب یکه م یوکالئ نيملت و هم  نيا لرحمنانشاءهللا ا د،يکرده ا گريد یجا

  . خواهند نمود و نابود  ستيانشاءهللا شما را هم ن د،يآ ینظر شما نم
بشود و  نيمع یونيسيکم یعنيکه کرده اند  یو تقاضائ شنهاديپ ميريگ یم یـ رأ سيرئ

  .نديگو یم شانيکه ا یبه مطالب شود  یدگيرس
  .ز؟يچه چ یبرا ونيسيـ خارج از موضوع است کم مدرس

توانم عمل  یکه نم یجناب عال ليبه م رميبگ یرأ ديمن با ديکن یم یـ تقاضائ سيرئ
  ) کردند  قيتصد  یبعض(کنم 
 نيمع یونيسيسلطان دمحم خان کرده اند که کم یکه آقا یبه تقاضائ ميريگ یم یرأ

که  یانيحضوراً گفتند، آقا شانيکه ا یبشود، به مطالب یدگيرس شود، به قرعه و 
  ) نکرد  اميق  یکس. ( ندينما اميکنند ق یم بيتصو

شره است  عيبه راپورت شعبه طبع و توض ميريبگ یرأ دينشد با بيـ تصو سيرئ
  شود  معذالک قرائت 

  ).قرائت شد  ليمضمون ذ به(  
استحضار  ینموده و برا یدگيو مضافاتش رس نيانتخابات نائ هيدوم به دوس شعبه

و مضافاتش موافق قانون به  نيکه انتخابات نائ دينما یعرض م  یمل یمجلس شورا
لذا شعبه دوم صحت انتخاب  ده،يبه حال نرس هم از اول تا  یعمل آمده و اعتراض

اما . دينما یم قيمضافات آن تصد و  نينائ هيرا، از حوزه انتخاب ینيسلطان دمحمخان نائ
و اقدام بر ضد  اميق معاون و در  اهيس نهيدر کاب هيمشارال ست،ين دهيکه پوش یبه طور

شرط  بود موافق  یاگر شرکت او قبل از انتخابش م. بوده است کيشر یحکومت مل
ه بعد يچون شرکت مشارال یول ديدگر ینهم قانون انتخابات از حق انتخاب محروم م

 ميموضوع منوط به تصم نيرا در ا یقطع یانتخابش بوده،  لذا شعبه دوم رأ از خاتمه 
  . داند یمجلس م

  .. سلطان دمحمخان یآقا یندگيبه نما ميريگ یم یـ رأ سيرئ
  .ديده یدمحم خان ـ قربان حق دفاع نم سلطان

 فياول که شما تشر. ميبکن تيرعا ميکه مجبور ميدار ینظامات کي نجايـ آقا ما ا سيرئ
  . دفاع بود ديکه فرمود یاناتيب آن جا،   ديآورد

  .دمحمخان ـ بازهم دفاع دارم سلطان
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شود صبر  ینم گريد د،ياظهار فرمود د،يداشت یمطالب ونيسيـ شما راجع به کم سيرئ
  .ساعت بعد ازظهر کرد با دو 

 یو م ديکن یقبول نم ديکن نيمع یونيسيکم کيکنم  یدمحم خان ـ من عرض م سلطان
 یحاال بنام قانون م. ستميمسئله ن نيکه من مستحق ا یدر صورت د،يکن مرا رد  ديخواه
  … خوب  یليخ د،يبنده را بکش ديخواه

از آن داده  شيداده شود، ب یآزاد ديبا شانيکه به ا یکنم به قدر یـ گمان م سيرئ
اظهارکردند،  یشود، گفته شد و راجع به دفاع خودشان مطالب گفته  ديشد،هرچه با
مطالب هم واضح است، هرچه گفته شود  . نمودند یهم اظهارات ونيسيراجع به کم

 انيآقا نکهيمگرا  رم،يبگ  یبازمکرراست، لهذا بنده مجبورم برطبق راپورت رأ
گرفته شود  یرأ  دياظهارنمودند با ندگانيازنما یبعض.( گريروز د یبماند برانديبفرما

 (  
 یم بيرا تصو شانيا یندگيکه نما یانيآقا شان،يا یندگيبه نما ميريگ یم یـ رأ سيرئ

  ) نکرد  اميق یکس(  . ندينما اميکنند ق
بودند، اظهارفرمودند همه  ستادهيدرب خروج ا کينزد کهيدرحال( دمحمخان ـ  سلطان

  .)مجلس خارج شده و رفتند وجدان کش از 
  .کند یکند جسارت م یم نيبه مجلس توه: از حضار یبعض  
تنفس ازمجلس خارج شده و  یموقع حضاربرا نيدر ا( تنفس است  قهيـ چند دق سيرئ  

  .)ديگرد ليمجدداً تشک  قهيپس ازده دق
؟  ديمخالف عهيالشر نيام یمطرح مذاکره است آقا رمعظميمش یـ موضوع آقا سيرئ

  . ديبفرمائ
موضوع،  نيبه ا یبواسطه مشارکت داشتن بعض نجايـ چون در ا عهيالشر نيام

بنده . کرده اند شاتيموضوع فرما نيعمل آمده است و کامالً در ا به  قيمذاکرات عم
 یز است، علراپورت شعبه که مشتمل بر سه فرا در  یکنم، ول یمفصل عرض نم

 معظم ريانتخابات مش انيرصحت ج به  قيفرازاولش تصد. کنم یم یضياالصول عرا
نهم است، چون شعبه  موضوع است که حائز شرط  نيدادن ا صيفراز دوم تشخ. است
موضوع هم  نيموضوع حائزنهم است، در ا نيداده است که ا صيتشخ
که  ميکه ما داد صيتشخ نيا ايبود، آ نيفرازسوم ا. دانم یم اديکردن را ز  ضيعرا

 یشرط م نيبعد از انتخاب بوده است، حائز ا ناست؟ چو کرده  اميبرخالف حکومت ق
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 یرا نکرده اند،  موکول به نظر مجلس م موضوع چون حل مسئله  نينه؟ درا ايشود 
 یسلطان دمحم خان حاضر م مثل  رمعظميمش یممنون بودم که آقا یلياوالً، بنده خ. شود

 یابشان را م جو   فرمودند، بنده کامالً  یم انيرا ب شاتشانيمدافعه و فرما یشوند، برا
بر  امياوالً، در موضوع ق. کردم یدادم و موضوع را در حضور خودشان مشخص م

کرده اند به  ريرا تعب یجا مذاکره شد که حکومت مل نيدر ا ،یحکومت مل ضد 
وصول به حکومت  قيسپهدار را طرکه ماها حکومت   نيبا ا. حکومت سپهدار

و بر خالف  ميصحت حکومت او نبود  بهعالقمند  چيه م،يدان یم نياءالديدضيس
 نيکه در ا انيکنم بآقا  یعرض م نيبا وصف ا.  ميدانست یم یحکومت مل انيجر

 یشخص  اتيو عمل یرا با حکومت شخص یموضوع اشتباه کرده اند و حکومت مل
 یحکومت مل یاست؟  معنا زيچه چ ميبفهم ديرا ما با یحکومت مل. کرده اند هيتشب

ً يخود مستق یافراد ملت است در حقوق سلطنت مداخله   یمعنا نيا ميرمستقيغ اي ما
کرده اند و مشخص کرده اند به  یرا معرف رانيا یحکومت مل است،  یحکومت مل

پارلمان و  سيو تأس  خود و حقوق انتخاب وکالء  یمداخله افراد ملت در حقوق سلطنت
کرده اند که آن را ما بنام  سيستا و  جاديرا ا ینيپارلمان قوان اتياساس عمل یبرا زين

 ینيقوان نهايو ا ماده است  ١۵٨قانون  نياست که ا نيمع. ميشناس یم یاساس نيقوان
قدربس  نيهم. را نگاهبان ونگاهدارهستند رانيملت ا یآزاد مهيهستند که خ

دولت مجهول نامعقول او که اغلب  اي ن،ياءالديدضيس اهيحکومت س یبرا است 
اگر . پا گذاشت و لغو کرد ريبه حقوق جامعه ملت آنها را ز بود  اجعرا که ر ینيقوان

که عرض  یاسيس نيبنده قوان دهيبه عق یول را لغو کرد،  گريد نياز قوان یاريچه بس
اساس . شده است یقانون اساس است که داخل در  یفاتيپاره تکل کيکردم اغلب آنها 

مراجعه به قانون  چون بنده (دارديملت را نگاه م یکه آزاد یآن روح یاسيس نيقوان
 ستيب) عرض کنم  نديفرما یاجازه م سيرئ یکرده ام و حاضر است، اگرآقا

اصل، راجع به  ستيلغو کرد که اغلب آن ب اءيض ديرا س یاز متمم قانون اساس اصل 
هر سه  نيهر دولت و ملت است، ا یسه اصل، سه اصل آزاد  نيکه ا هيقوه قضائ

 نهياقدام شده است وکاب یمخالف حکومت مل ميگوئ  یپس اگرما م. دپا بر رياصل را ز
ماده  ۴. اتيشخص ثياست نه ازح  ثيح نياز ا ميدان یم یاورا برخالف حکومت مل

  . است را لغو کرده حاضر  هياول یاساساصل ازاصول قانون  ۴ یعني
  . ـ خارج از موضوع است سيرئ



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٣٦١                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

شرط نهم حائز  نيا ايکه آ ميبده صيتشخ دياز فراز سوم که با یـ بل عهيالشر نيام
هم  انيآقا دهيشود وعق یکنم که حائزم یبنده عرض م  ر؟يخ ايشود   یم رمعظميمش

مالحظه کرد که ازچه نقطه  ديفلسفه شرط نهم را با  نکهياست، به علت ا نطوريا
 نيا یدارم که دو نظر از برا دهيعق  همبنده . شده است یطيشرط جزء شرا نينظرا

 کياما . یعمق نظر  کيبوده است و  ینظر سطح کينبوده است؛  شيشرط پ
 انتيکه خ یاست که اشخاص نيشرط ملحوظ بوده است ا نيکه در ا ینظرسطح

بنده است و  دهيکه عق ینظر عمق کينکنند و  انتيمنبعد خ یکنند به حکومت مل  یم
مرتبه ولو  کيکه در مراحل عمرشان  یاست که اشخاص نيا فهمم  یطور م نيا
 یايخوليمال کي نهايشده اند، ا یحکومت مل بر خالف  یسال قبل مرتکب امر ستيب

مادام العمر  یآدم نيچن کي ستين در دماغ داشته اند، سزاوار  یخود سرانه و استبداد
که  یمورد کس در  ینظرعمق نيدارم، پس ا دهيطورعق نيا. داخل در امر ملت بشود

 ريغ به واسطه آنکه اگر در ديآ یهم م یاما نظر مجازات. است یشده است اول ليوک
هم ملحوظ نباشد  یازاتنظر مج نيا ليملحوظ نباشد، در وک ینظر مجازات نيا ليوک

 ليکه وک یکس نکهيا یبرا. هم ملحوظ است  به دو مرتبه ینظر مجازات نيا  ل،يدر وک
خالف  کي ،یحکومت مل تيثيخالف به ح کيکرده است؛   تيثيشد، خالف به دو ح

کرده  انتيخ یحکومت مل تيثيآنکه به ح پس مجازات . کرده یندگينما تيثيبه ح
مجازات  یول. کرده نيمع است و مجازات را قانون  یندگياست، محروم بودن از نما

. نمود نيمع  یاندر نظر ث ديمرتکب بوده است، آن را با یندگينما تيثيکه به ح یثان
  . دانم ینم ليدانم و وک یرا حائز شرط نهم م رمعظميمش یآقا هذايپس عل

معظم  ريمش یآقا یندگيشود به نما یگرفته م یرأ ميريبگ یرأ ديـ حاال با سيرئ
 بينکرد تصو اميق یکس. ( نديفرما اميکنند ق یم بيرا تصو شانيا  یندگيکه نما یانيآقا

  . )نشد
 ليتشک یرا برا کشنبهيروز  کهيانيباشد آقا کشنبهيجلسه روز  شوديم شنهاديـ پ سيرئ

  ).نمودند امياکثر ق. ( نديفرما اميق ندينما یم  بيجلسه تصو
  . ساعت بعد از ظهر ختم شد ميمجلس ن. شد بيـ تصو سيرئ
  )١(موتمن الملک: مجلس سيرئ
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   یمل یدرمجلس شورا ١٢٩٩ یکودتا  ۀدکتر مصدق در بار یخيتار یسخنران

 
از  یکيشاهد  یمل ی، مجلس چهاردهم شورا١٣٢٢اسفندماه  ١۶شنبه  روزسه«

اول   ندهيسو دمحم مصدق بود، نما کياز بود؛  رانيا یخيتار یها مناظره  نيتر مهم
با آنکه به دکتر مصدق  .زدي ندهينما ،يیطباطبا  نياءالديض ديس گريد یسواز تهران و

اکثريت نمايندگان مجلس خوشبين نبود در جلسۀ شانزده اسفندبا اعتبارنامه سيد ضياء 
رضاخان را  – اءيض ديس یمخالفت مصدق با او، اسرار کودتا  وسخت مخالفت کرد 

متن کامل نخستين  نطق  تاريخی دکتر مصدق پس از  .نمودسال برمال  ٢٣پس از 
  :دهم  یارجمند قرار م در دسترس خوانندگان  نجايدر ا  ١٣٢٠شهريور 

 
 

 ٣نشست  ١٣٢٢اسفند  ١۶ یمل یمذاکرات مجلس شورا
  
 )ريگفته شد خ( ست؟ين یدر صورت مجلس نظر - سيرئ
 یطباطبائ نياءالديدضيس یبه استوارنامه آقامذاکره راجع  - 
  
 دکتر مصدق یمطرح است آقا نياءالديدضيس یاعتبارنامه آقا - سيرئ
 

و  کنم یم ميتعظ رانيبه ملت ا ام دهيرا ند رانيسال است ملت ا ستيمن ب - مصدق دکتر
دارم که  ليم یليکنند من خ تيباشد که نظم را در جلسه رعا نقدريا یرشد مل دوارميام

: است یام دال برحمت مدع کرده هيرا که من ته ینطق نيو ا ميمطالب را سربسته بگو
که با من شد و هر کس هم که مرا مالقات کرد  يیقاتهامال ديکه به من رس یتلفن هائ

شدت داده  نطوريبکنم ا یضيعرا کينطق  نيمرا مجبور کرد که قبل از خواندن ا
با  یدارم و به جهت بستگ یتم و با حزب توده بستگبودند که من در حزب توده هس

 شانيکه با ا تو دو سال اس ستيمن ب. کنم یمخالفت م نياءالديض ديحزب توده با آقا س
حزب توده  نيمخالف انياز آقا. با حزب توده دارد یمخالفم مخالفت امروز من چه دخل

 چيه نجايمن در ا رندياگر پس نگ رنديکه مخالفت خود را پس بگ کنم یخواهش م
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 …صحبت نخواهم کرد
 .رميگ یپس م - رادمنش دکتر
 بود؟ یکي - مصدق دکتر

 .رميگ یبنده هم پس م - فداکار
نفر  کياست اگر  یواجب کفائ ستين ینيدفاع از وطن واجب ع - مصدق دکتر

در  خواهم یمن م شود یساقط م گرانيحاضر شد که دفاع از وطن بکند از گردن د
در  خواهم یمن م رميدر راه وطن بم خواهم یراه وطن شربت شهادت را بچشم من م

از وطن حاضر  اعدف یدفن بشوم، من تا آخر عمر برا یآزاد یقبرستان شهدا
را  یطباطبائ نياءالديض ديس یکه اقدامات آقا دميدر روزنامه رعد امروز د. باشم یم

هم  شانيدادند ا شانيبا یبه مدرک فرمان شاه قرار داده بودند که چون شاه فرمان
اند خواستم عرض کنم که کودتا در شب سوم حوت شد و فرمان شاه در  نموده یاقدامات

کودتا  جهيمخابره شد پس فرمان شاه بعد از کودتا بوده و در نت اتيششم حوت بوال
الوزراء  سيروزنامه رعد رئ ريدتا نبود چطور مداگر فرمان شاه در اثر کو. بوده

الوزراء  سيو رئ نديايب شانينبود که ا یا قبول عامه ايآدم با سابقه و  گريد شد یم
دادند کدام سابقه حم  یوزرائ استيانجام ر تيمأمور شانيدر آن فرمان با! بشوند

و بد را با  کيالوزراء مردم را حبس بکند مردم را گرفتار بکند ن سيکه رئ کرد یم
 یقشون لهي، با چه وسبودند و فرمانده قوا نبودند سيروزنامه نو کيآقا . هم بسوزاند

اگر  ؟آوردند اريبوده در تحت اخت یسيانگل سيمايکلنل ا یکه در تحت سرپرست
 یفرمودند وقت یداشتند بامر آقا بوده که آقا قرار داد را ملغ اريدر تحت اخت هک یقشون

چوب  یگفت که مرده گربه را کس سيقنسول انگل ديرس رازيکه تلگراف آقا به ش
بسته بود؟وثوق الدوله و  یقرارداد مرده بود محتاج بموت نبود، قرارداد را ک زند، ینم

 نيصاحب ا یسيانگل نيهمه مأمور یولکاکس که نظر استعمار داشت  یسرپرست
و وطن  فيشر اريبس نيمن مأمور ام دهيخوب از انگلستان د نيبنده مأمور ستندينظر ن

 کيدارم  نهايو در تهران با ا رازيدر ش یمن مذاکرات ام دهيدوست از انگلستان د
را  ها یتنگستان ميا آمد به من گفت ما حکم داده سيقنسول انگل »ورماژورهو« یروز

 یصحبت نيبکنند من حالم بهم خورد گفت شما چرا حالتان بهم خورد گفتم چون ا لندب
جنوب  سيگفتم شما از پل ديبده حينه در نفع شما بود نه در نفع ما گفت توض ديکه کرد

که شما  یمنفور است پس وقت رازيجنوب در ش سيکه پل ديگوئيو م ديدار تيشکا
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 شود یآنها افزوده م تيبر منفور ديتنگستان بکن شهيجنوب را مأمور ب سيپل
 یاز آنها راهزن یاگر بعض کنم یم قيمن تصد کنند یاگر شرارت م ها یتنگستان

کند آنها جزء شهدا و وطن  هيجنوب تنب سيدارم اگر آنها را پل قيمن تصد کنند یم
کنم  هيهستم آنها را تنب یاگر من که وال یول ستمين یو من راض شوند یها م پرست

شما مرا قانع کرد  حاتيام گفت توض کرده یحيام و کار صح خودم عمل کرده فهيبوظ
بعد از چند روز من تنگستان را  کنم یمن از شما تشکر م ديشما کار خودتان را بکن

 ورکه من با ماژورهو ستيسابقه ا نيآمد ازمن تشکر کرد ا ورامن کردم و ماژورهو
شده سابقه دارم  زريماژرژنرال فر وزرهم که ام زريدارم با کلنل فر یسيقنسول انگل

که من استعفا داده بودم و  یاست روز رازيش نياز مالک یکيکه  عهيالشر ديمؤ یآقا
جنوب  سيکرد و گفت از پل تيمرا قبول نکرده بود آمد به من شکا یهنوز شاه استعفا

است و محصول من در  ديگفت شب ع دييخودتان را بگو تيدارم گفتم شکا تيشکا
 سيبکنند من با پل یجنوب اسب دوان سيپل خواهند یشهر بلند است و آنجا م فاطرا

 ليالسلطنه وک ليکه پسر وک رزايم سيماژر ادر مکردمين یمکاتبه رسم چيجنوب ه
 عهيدالشريمؤ یدادم که آقا غاميپ زريجنوب بود به کلنل فر سيدوره اول بود او پل

و زراعت او خراب  رود یم انيم از یاو بواسطه اسب دوان یدارند که اراض تيشکا
 ميفرست یدر آنجا تمام شد مقوم م یاسب دوان نکهيداد بعد از ا غاميکلنل به من پ شود یم

 ديمؤ یبرا یکردم که کار بزرگ اليمن خ ميپرداز یم شود یهر چه خسارت م
گفتم او گفت مقصود من انجام نشد مقصود ام او را خواستم و باو  انجام داده عهيالشر
عادت  نيبشود ا ینشود اگر اسب دوان یاسب دوان نيزم نياست که در ا نيمن ا
از  شيخسارت خواهد بود گفتم وهللا ب نيدچار ا شهيخواهد شد و ملک من هم یجار

که مرا دعوت  ديجنوب رس سيتز پل یروز بعد دعوت ستيساخته ن یاز من کار نيا
 یجنوب نوشتم در جائ سيپل یبرا یکاغذ خصوص یکرده بودند من رو یباسب دوان

مردم  نيدر زم ديندار یبشود و شما هم اجبار یاسب دوان ستين یکه صاحبش راض
تلفن  یمرا پا زريکلنل فر شوم یمن حاضر نم ديبکن یاسب دوان ستين یکه راض

شما و  شيپ ميآ یمن بود و فردا م یبرا یدرس بزرگ کيخواست و گفت کاغذ شما 
گفتم  ستيک نيرا هم آورد و گفت ا کنفريفردا آمد  دهم یم نجاما ديآنچه را که نظر دار

گفتم  ستيک ندةينما گريقوام الملک است گفت د ندهيدمحم خان زند نما رزايم نيا
که در سلطان آباد  ديفرمانفرما بگو ندهينما نيهم هست گفت اگر ا ندةفرمانفرماينما
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 یشما به اسب دوان ستيمالک ن یبرا یضرر ميبکن یملک فرمانفرما اسب دوان
فردا منتشر شده بود و تمام چادرها زده  یتمام دعوتها برا نکهيبا ا. گفتم البته ديآئ یم

را  یاسب دوان گريسه روز د یشده بود جار زدند تمام دعوتها را جمع کردند و برا
سابقه  کي نهميقرار دادند و از من دعوت کردند و بنده حاضر شدم ادر سلطان آباد 

که من هرگز او را  یاز اشخاص گريد دميد رازياست که در ش یسيانگل فيشرکلنل 
 کنم یاو را از نظر دور نم یها مراحم او را و محبت چوقتيو ه کنم یفراموش نم

ً ياست که حق سيانگل یالوزرا سيلرن رئ یسرپرس  یو وطن پرست یمرد بزرگ قتا
و در  کردم یو من راجع به مملکت خودم با او صحبت م ديدياست که هر وقت مرا م

که شما وطن  کنم یم نيمن بشما تحس گفت یم گفتم یم یاتيبا او نظر رانيمصالح ا
 ريدول اتحاد جماه کنم یم ديمن تمج سهاياز انگل نکهيحاال ا یخودت را دوست دار

هم با رنشتن  یکار کيام من  خارج شده یطرفيه من از جنبه بک ندينگو یشورو
که آمده بودم من وزارت  رازيداشتم از ش یشورو ريجماه حادمختار دولت ات ريوز
که  یروز گذشت یبا کفالت م هيچهار پنج ماه کار وزارت مال کردم یرا قبول نم هيمال

را  نيرا رنشتن داده که ا نيآورد گفت ا یکاغذ یکس دميرفتم د هيمن بوزارت مال
 یا بنامهيالسلطنه تصو وامق نهياست کاب یاجاره نامه بانک استقراض دميد ديامضا کن

 یسال باجاره تجارتخانه شورو یمدت س یبرا یصادر کرده بود که بانک استقراض
انبار  یبانک را برا نيبود که چون انبار نداشتند ا نيا یداده شود و نظر دولت شورو

کرده بودند آوردند که من امضا کنم من به  مياجاره نامه را تنظ نياجاره بکنند ا
شما را مالقات کنم گفت من فردا نهار منتظر شما  خواهم یدادم که م غاميپ ورنشتنيمس

 ديگفت اجاره نامه را چرا امضا نکرد ميهستم فردا رفتم در سفارت نهار که خورد
 نيا یاجاره نامه ندارم ول یست که من استنکاف از امضاا نيا قتشيگفتم وهللا حق
که  کنند یتصور م نطوريگفتم مردم ا چراگفت  مدانميخود شما صالح ن یاجاره را برا

معاهده از  نيشما در ا ديرياز ما پس بگ ديخواه یم ديا معاهده داده جهيشما آنچه در نت
 ديواگذار کرد رانيخودتان را به ا یبناها ديداد رانيبه ا زهايچ یليقرض گذشته خ

از اتباع شما در آنجا  یا عده یوقت ديريبگ ديخواه یاجاره نامه که شما از ما م نيا یول
نخواهند بود و خواهند گفت که دولت  نيبشما خوش ب رانيمسکن کردند مردم ا

ً ياست تدر آنچه را بما داده یشورو ً يگفت حق ردياز ما پس بگ خواهند یم جا ن هم با م قتا
من آمدم  رنديمتوجه نبودم گفت اجاره نامه را پاره کنند وپس بگ چيشما موافقم و من ه
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ً يرا هم پاره کردم و امضا نکردم پس حق هنام بيتصو ً يما حق نيمتفق نيمأمور قتا  قتا
 یکم است ول مياظهار تشکر کن ميخوب هستند که هر قدر بخواه یبقدر هاشان یبعض

بودند مثل کاکس که آمد در  یاستعمار نيهم داشتند که آنها مأمور یبد نيالبته مأمور
هم گذاشت هر  یهمه را پا مشوديس گذاشت نيقرار داد وثوق الدوله را با انگل رانيا

 اتينظر ستيما ن نيمتفق یآنها نظر دولتها اتيخوب دارد بد دارد البته نظر یدولت
آنها  استيس کند یآنها فرق م نيمأمور ستين یزيو احسان چ یما جز خوب نيمتفق

 درا بطور استعمار اداره بکنن رانيتصور کند که اگر ا ديشا یمأمور کيفرق دارد 
 دينظر را داشته باشد که با نيا ديهم شا یمأمور کيدولت خودش خوب باشد  یبرا

 چکسيباشد و در کار او ه یخودش باشد و آزاد باشد و مملکت مستقل یپا یرو رانيا
که  یبا آن مأمور ميکن یو موافقت م ميخواه یدخالت نکند البته ما کدام مأمور را م

موقع  کيقرارداد وثوق الدوله در ) است حيصح( ردو استقالل ما را محترم بدا یآزاد
 ايکه جامه ملل درست شده بود نظر جامعه ملل آ یگذشت در چه وقت بود وقت یبد
نظر . نه! قرار بدهند و با آنها قرارداد ببندند؟ هيدول را تحت الحما نديايبود که ب نيا

خود را از دست  اراتيبود که دول آزاد باشند مستقل باشند دول اخت نيجامعه ملل ا
نظر جامه ملل بود بود  نيدخالت بکنند ا خواهند یکه م یندهند و خودشان در هر کار

قرارداد راسرپرس کاکس با نظر  کهنيا یکي: شد یچه جهت داشت که قرارداد ملغ
کار  نيهم بعد متوجه شد که ا سينبسته بود و البته خود دولت انگل سيدولت انگل

نبود پس از آن  یراض رانيملت ا. رانيملت ا تيو بعد عدم رضا ستين یخوب
را  هيانيب نيو ا ميباش هيانيمرهون آن ب شهيهم ديداد که ما با کايکه دولت آمر یا هيانيب

تهران سفارت :مجلس بخوانم نيدر ا یاظهار سپاسگزار یبرا گريد کمرتبهي ديمن با
و  رانيکه نزد زمامداران ا دهد یبه شما دستور م کايدولت ممالک متحد امر کايامر

 رانياز مساعدت نسبت به ا یموضوع را که دولت اتازون نياشخاص عالقه مند ا
 رانيسعادت ا یهمواره عالقه خود را برا کايآمر. دينمائ بيتکذ است دهيامتناع ورز

 ونيسيدر کم کايکه از طرف دولت امر یندگانيابراز و اظهار داشته نما اريبطرق بس
اند که سخنان  اند مکرر کوشش و مجاهدت کرده داشته تيعضو سيصلح پار

 کايامر ندگانيرا در کنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند نما رانيا ندگانينما
 شود ینم یو مساعدت تلق تيبه تقو نياز ا شيمتعجب بودند که چرا مجاهدت آنها ب

علت  همعلوم داشت که به چ) ١٩١٩منظور معاهده ( ديلکن اکنون معاهده جد
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معلوم  زيرا باصغا برسانند و ن رانيا ندگانيقادر نبودند سخنان نما ها یکائيامر
مساعدت و  سيخود در پار ندگانيمان یدر تهران با مساع رانيکه دولت ا گردد یم

 یو انگلستان را با تعجب تلق رانيا ديمعاهده جد کايننمود دولت امر یکاف تيتقو
است پس وضع قرارداد  داده کايبود که در آن وقت دولت امر یا هيانيهم ب نيا.دينما یم
 یاند که قرارداد را من ملغ مرقوم فرموده نطوريخود ا هيانيآنوقت آقا در ب. بود نيا

داخل در مذاکره  سيانگل ندگانياگر آقا قبل از الغاء با نما کنم یکردم بنده از آقا سوال م
مذاکره کردند که کودتا جزء آن  یاتيکل کيشده بودند و الغاء کردند پس البته در 

قرارداد  بيداخل مذاکره نشده بودند به چه ترت سيانگل ندگانيبا نما رياگر خ. است بوده
است عقد  یعمل دو طرف کي یعنياست  یعقد دو طرف کيکردند قرارداد  یرا ملغ

موافقت نکند فسخ قرارداد  نياز طرف یکيو قبول است اگر  جابياست عقد محتاج با
د را نفرمودند چطور قراردا یمذاکرات نديگو یکه م کنم یاز آقا تعجب م ستين ممکن

کرده باشد و با  دايضعف پ سيفرمودند چطور تصور فرمودند که دولت انگل یملغ
 :ستيالغاء قرارداد مخالفت بکند حاال موضوع قرارداد چ

 
را که مکرر در  یهر چه تمامتر تعهدات تيدولت انگلستان با قطع سدينو یاولش م ماده

 :کند یاست تکرار م نموده رانيا تياحترام مطلق استقالل و تمام یسابق برا
 

لزوم  یرا که برا یدولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص: دوم ماده
 هيته رانيتوافق حاصل گردد بخرج دولت ا نيدولت نياستخدام آنها در ادارات مختلفه ب

متناسبه داده خواهد  اراتيو به آنها اخت ريمستشارها با کنترات اج رنيا. خواهد کرد
 .و مستشارها خواهد بود رانيدولت ا نيب قبسته به تواف ارياخت نيا تيفيک. شد
 

 ستميو مهمات س ريصاحبمنصبان و ذخا رانيبه خرج دولت ا سيدولت انگل: سوم ماده
 هيآن را در نظر دارد ته جاديا رانيکه دولت ا یقوه متحدالشکل ليتشک یرا برا ديجد

و مهمات مزبور بتوسط  ريخواهد کرد عده و مقدار ضرورت صاحب منصبان و ذخا
 اجاتيو احت ديخواهد گرد ليتشک یرانيو ا یسيانگل نيکه از متخصص یونيسيکم

 .خواهد شد نيخواهد داد مع صيقوه مزبور تشخ ليتشک یدولت را برا
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راجع  یکيراجع به مستشاران است  کيقرار داد است  نيواقع دو ماده مهم در ا در
کرده بودند چرا بعد از  یاگر آقا قرارداد را ملغ. موضوع قرارداد است نهميا. بقشون

مستشار  تيشناخته و چرا اهم تيالوزراء شدند قشون جنوب را به رسم سيرئ نکهيا
وق وث نهيالوزراء شدند بعد از کاب سيرئ نکهيا زپس ا رالدولهيرا که مرحوم مش هيمال

 رانيبه ا شانيبه لندن فرستادند ا رانيو ا سيانگل ونيسينفت در کم شيتفت یالدوله برا
اند که در تحت  که آقا در تلگراف خودشان مرقوم فرموده یهمان قشون. رجعت دادند

 اجيبردن احت فيتشر عکرد و اگر در موق رونيمملکت ب نيبوده آقا را از ا شانيامر ا
در  نديوجه گرفته و اگر محتاج وجه بودند آقا بفرما رانيا هيبوجه نداشتند چرا از مال

جمع  یامالک هيعلوم کردند و با چه سرما ليتحص هيو دو سال با چه سرما ستيب نيا
از ورود  رسد یکه کاغذ و تلگراف تا آنجا چند روز الاقل م زدي یاهال. کردند یآور

ً يو دو سال نس ستيمستحضر شدند و آقا را که بعد از ب ورآقا چط ً يمنس ا  یبوده از رو ا
من اهل  ستين یمدرک انتخاب کاف یبودن که برا یزديچه نظر انتخاب نمودند فقط 

 ونيليشد که دو م دهياز خواص آقا شن. هم ندارم یرأ کي انيهستم و از آشت انيآشت
تمول را از کجا  نيا ها یزدياند  داده اآق یحزب التيتشک یبرا زدي یتومان اهال

حرف  نيبار ا ريز اي! چه بخرج داده اند یرا برا رالعقوليسخاوت مح نياند و ا آورده
 رانيملت ا خورد ینم بيحرفها فر نيبا رانياست، ملت ا داريب رانيملت ا ميرو ینم

ران يسال که محصول ا نيدر ا. نظر دارد ديدرخواست تجد استياز زمامداران س
 ديآشکار است و با یسال که عالمت خشکسال نيقبل است در ا یچند برابر سالها

خانه خودش  ديبا یرانيندارد ا رهيما دو ماه هم ذخ یلويبشود س نيتأم یآذوقه سال آت
آنها  یخودش را خارج کند و بجا یکه رؤسا ستيحاضر ن یرانيا. ديرا اداره نما

هم دارد  یخيمن که چون جنبه تار نطقاست موضوع  نيبگمارد ا یخارج یرؤسا
 .خوانم یام آنرا هم م کرده هيرا که ته ینطق

 
سال  ١۶ بيدور شدم قر استيکه من از س هينياز دوره هفتم تقن - مصدق دکتر

ناراحت  الميکه اغلب در احمد آباد از دهستان ساوجبالغ بفالحت مشغول و خ گذرد یم
خود به زندان قصر  یکه با پا خواستم ینگران بودم و گاه م تينها یخود ب هيو از آت

بدون  ١٣١٩ رماهيدر پنجم ت نکهيبمانم تا ا ديقبروم و در آنجا روحاً و جسماً هر دو م
 رجنديمرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از آنجا به زندان ب ليجهت و دل
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 ۶نمودم و پس از  یقدام به خودکشانتقالم دادند در عرض راه و در زندان دو مرتبه ا
مأمور  ظرو مشقت از آنجا مرا به احمد آباد آوردند و تحت ن یماه تحمل سخت

 یخالص شدند حکم آزاد یاسيس نيکه تمام مقصر ١٣٢٠ وريبودم تا شهر یشهربان
انتخابات  ميمداخله ننما استيگرفتم که در همانجا بمانم و در س ميو تصم ديمنهم رس

اگر اهل  ستياز اوضاع صالح ن یدوره که شروع شد بمن نوشتند که دور نيا
هستند و  یخود باق دهيبدهند در عق یرأ ننتوانستند بم ريطهران در هفت دوره اخ

اعتماد خود را بمن اظهار  توانند یآزاد است م هينيتقن ١۴انتخاب دوره  نديگو یچون م
از در کنج عزلت و انزوا بمانم اگر که از خدمت سرباز زنم و ب نستيدرد ا ندينما

هر  ولپس الزم است که ا شود یهم بد م یخوب نباشد امور انفراد یامور اجتماع
 نيدر مقابل ا ديرا اصالح نما یکس در اصالح جامعه بکوشد و بعد امور انفراد

اتخاذ کنم چنانچه قبول  یميبدهم و مردد بودم که چه تصم یمنطق نتوانستم جواب
مردم است و امروز  نيمملکت و از ا نياشخاص از ا نيا زيهمه چ گفتند یم کردم ینم

که قبول خدمت کنند حاال هم که قبول  ستمانع ا یکه موقع خدمت است خودخواه
 نيبکنم اگر حرف حساب در ا توانم یم یاوضاع چه خدمت نيکه با ا دانميام نم کرده

چون من عرض خود  ميمملکت آزاد نباش هيعال استيمجلس اثر نکند و اگر ما در س
 ريمش ريمعروف است که در استبداد صغ ميرا فراهم نما انيرا ببرم و زحمت آقا

 نيبا ا کنند یشاه به مردم گفت شاه مجلس را مرحمت م یصدر اعظم دمحمعل سلطنهال
مانع  لياگر غرض از مجلس آن است که وک نديدخالت ننما استيشرط که وکال در س

که تمام  کنم یبسازد و دم فرو بندد نه من تصور م ديآ شيشود و با هر چه پ تانايجر
در  تواند یآزاد است و م ليو اگر وک نديرا نخواهند و قبول ننما یهمچو وکالت انيآقا

است از  شيدر پ یکه مصالح عموم یخود را اظهار کند وقت اتينظر یمصالح عموم
و صالح وطن  ريخ یخود را برا زيهمه چ ديو با ديمالحظه نما دينبا زيچ چيه

وطن  یبد است چرا دول بزرگ هر چه خوب است برا یبخواهد اگر وطن پرست
را به تمام معنا در  ميرژ نيچرا ا ستيخوب ن یو اگر دموکراس خواهند یخود م

جرائد مضر است چرا در آن ممالک متعرض  یاگر آزاد ندينما یممالک خود اجرا م
 یچرا در هر کجا که نفوذ دارند برا ستياگر اخالق خوب مستحسن ن شود یجرائد نم

که  ستندين یکسان قتوسعه نفوذ خود مشوق مردمان بد اخالقند مردمان با اخال
و بد را با هم بسوزانند و  کيکه ن ستندين یکنند آنها کسان اميبرخالف مصالح جامعه ق
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در  ديآنچه را که با نديگو یم ندارند یغرض یهموطنان خود بکاهند با کس اتيثياز ح
و ثابت  مياصل باش نيا یرويپ١۴دوره  ندگانيکه ما نما دوارميام ندينفع جامعه بگو

ملت  دهد یاز دست نم یمتيق چيطالب استقالل است و آن را به رانيکه ملت ا ميکن
مملکت برود و در امور مطلقاً دخالت نکنند و انتظار  نياز ا یکه خارج خواهد یم

دور شد از  ديو چون از مطلب نبا. دارد که لفظاً و معناً استقالل او را محترم شمارند
 رازيتلگراف ش ميس ١٢٩٩حوت  ميس بش. شوم یو داخل موضوع م گذرم یمقدمه م

خبر بود  یز بمهم از مرک االتياز ا یکي یسه روز کرس بيو طهران قطع شد و قر
کار برداشته  یپرده از رو نکهيتا ا کرد یم ريتعب یآمد را بنوع شيپ نيا یو هر کس

شب ششم حوت  رازياز طهران بش ديشرح رس نيشد و تلگراف سلطان احمد شاه با
گذشته که  یها زمامداران دوره یديو الق یغفلت کار جهيدر نت اتيو وال االتيحکام ا

را در مملکت فراهم نموده ما و تمام  شيو آسا تيو تزلزل و امن یعموم یفيتکل یب
 قيشخص ال نييکه به تع ميدولت متأثر ساخته بود مصمم شد کيرا از فقدان  یاهال

 ميخاتمه ده یمتوال یبه بحرانها دياکه موجب سعادت مملکت را فراهم نم یخدمتگذار
 یطباطبائ نياءالديض ديس رزايکه در جناب م یاقتياستعداد و ل یباقتضا نيبنابرا

 استيرا به مقام ر شانيا دهيد هيال یاعتماد خاطر خود را متوجه بمعز ميسراغ داشت
 یبمعز یوزرائ استيخدمت ر فيانجام وظا یتامه برا اراتيوزراء انتخاب و اخت

چون روز گذشته روزنامه رعد  ١٣٣٩االخر  یديشهر جم ميمرحمت فرمود هيال
برائت مرتکب کودتا  ليدستخط شاه را منتشر نموده و آن را دل ١٠۶امروز در شماره 

حوت واقع و دستخط شاه شب ششم حوت  ٣که کودتا شب  دهم یاست تذکر م دانسته
 کيواال سابقه نداشت که  تدستخط در اثر کودتاس نياست و ا مخابره شده اتيبوال
 کمرتبهياست  عامه داشته تينموده و نه مقبول یمراحل ادار یروزنامه که نه ط ريمد
 فيانجام وظا یتامه برا اراتيدستخط اخت نيدر ا نکهيا گريالوزراء بشود و د سيرئ

نداده بود که مردم را حبس کند و  تيوزراء صادر شده و به آقا مأمور استيخدمت ر
 ريرا با هم بسوزاند چون من مردد بودم که شخص طرف اعتماد مد بدو  کين

نشوم و خود را  ميگرفتم که در صورت اول تسل ميتصم یگريا دروزنامه رعد است ب
 قيتلگرافخانه تحق سيرئ لةيو پس از آنکه بوس ميحاضر نما یآمد شيهر گونه پ یبرا

خود را اجراء نموده  ديقابل ترد ريغ ميروزنامه رعد است تصم ريو معلوم شد که مد
 .را به شاه مخابره نمودم ريو تلگراف ز
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 ١٢٩٩اسفند  ۴السطنه به احمد شاه  مصدق تلگراف
 
 رازياز ش ١٢٩٩حوت  ۶
 

 .از عنوان بعد
 

شده در مقام  ارتيز یبواسطه تلگرافخانه مرکز یمطاع تلگراف دستخط جهان    
تلگراف اگر در فارس  نيکه ا رسانديمبارک م یبعرض خاکپا دانديآنچه م یدولتخواه

مشکل خواهد  یليخواهد شد و اصالح آن خ انقالب و اغتشاش یاسباب بس ابديانتشار 
شود و تاکنون آن را مکتوم  انقالب نيموجب ا یبود چاکر نخواست در دولتخواه

داشته هرگاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه و انتشارش الزم است امر 
 . جهانمطاع مبارک صادر شود که تلگرافخانه انتشار دهد

 
و  ديکل قواء رس سيدولت و رئ سيرئ هيانيتلگراف ب نيبعد از مخابره ا بالفاصله

حکومت  هيبرده و عموم اهل شهر بر عل یآنها پ یها بعدم صداقت گفته شتريمردم ب
بود و تلگراف  رازيفتح الدوله اهل طهران که در ش کهينمودند بطور اميق ديجد
 سيل انگلواقع شده و قونسو یدولت مخابره نموده بود در خطر جان سيبه رئ یکيتبر

 نيالد اءيض ديس ینمود و آقا نيتأم یآورد و تقاضا نجانبياو را با خود نزد ا
تلگراف را به  نيحوت ا ١٠مستحضر شد شب  رازيهم چون از اوضاع ش یطباطبائ

 .من مخابره نمود
 ١٢٩٩اسفند  ١٠السلطنه  به مصدق یطباطبائ نياءالديدضيس تلگراف

 
 - از عنوان بعد
 

که  ديا وزراء انتشار نداده و گفته استيمرا به شغل ر یکه تلگراف تصد ام افتهي یآگاه
 یمعلوم داشت که حضرتعال نجانبيخبر به ا نيا ديا از حدوث اشکاالت احتراز نموده

ً يو ع دهيکه قبالً د ديا اطالع و افق طهران را همانطور تصور کرده یب اتياز وضع  نا
را  یحضرتعال انياز جر یاطالع یمسافت و ب یدور ستين نينه چن ديا مشاهده کرده
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که به اسلحه و آتش  ليدالتشکيحکومت جد نياست ا محروم داشته دياز اطالعات مف
اشکاالت  جاديکه در معبر او ا یاست به کسان یاقتدار قشون ندهيسر کرده و نما کي

ل اشکا عائلهو در لحظه واحد جان و مال و  دهد ینشان نم یزيجز مشت چ ندينما
و  یزبر نيو ا شود یگذارده م ديصداقت آنها در معرض تهد دهيکنندگان بعنوان ره

 یاست که هر اقدام یمصالح وطن یاست بلکه برا یمصالح شخص یخشونت نه برا
اقدس  حضرتيقرائت دستخط اعل نکهيتصر ا نيبنابرا سازد یرا مجوز و مشروع م

 یکند بالمره فکر ديرا تول یحدوث اشکال استارواحنا فداه محتمل  یشاهنشاه ونيهما
 فاءيخود را ا فهيالزم است وظ یرومندين تياست با کمال اقتدار و با نها نارسا بوده

 تواند یکار نم انتيجز خ چکسيو اصالح کننده را ه یدولت وطن نيا ليتشک دينمائ
 فيرا توق نيروغد دهيتمام رجال پوس نجايمن در ا شود یم هيکند آنهم فوراً تنب ديترد

که در تحت امر دارم هر مانع  یاصالحات داده و با تهور و جسارت قشون یکردم ندا
 ديباش یدولت نيچن ندهينما ديخواه یاگر م زين یحضرتعال شمارميم چيرا به یو مشکل

و از  ديخودتان شروع کن تيبا جسارت قدم برداشته اصالحات را در خطه مأمور
را  غرضيکه اشخاص دانشمند و ب ديو باور کن دياستفاده نمائ نجانبيا تينها یب تيتقو

 یپرده همانطور که عادت من است بحضرتعال یاست و ب بدست آمده ستهيشا یمجال
 یکه از شما حضرتعال لميما یليو خ نيکه نسبت به شخص شما خوش ب دهم یسابقه م

از صداقت و  تدر اصالحات فارس استفاده کنم بطور متقابل الزم اس ستهيشخص شا
 نييخودتان تع یمنتظرم که خودتان برا نيآگاه کردم بنابرا یحضرتعال تيميصم
شمه از  کينکته که باز  نيحال هم خود را از ذکر ا نيدر هم یول دينمائ فيتکل

جز صداقت  قيو آن است که انتخاب طر نميب یو صداقت من است ناچار م تيميصم
و  ستيمصلت ن شوند یسؤاالت من م نيا عکه مرج یاشخاص یبرا یو راست گفتار

از آن  یبنام وطن و بنام اصالحات حضرتعال دوارميام شود یخودشان م انيموجب ز
آغوش گشوده مرا برادرانه در بغل گرفته کمک و مظاهرت خودتان را  یفاصله بعد

 ام هکه امر داد یا هيانيروش و منشور خودم در ب ديبمن اهداء نمائ یبه احترام منافع مل
 ديا افتهي یآگاه نجانبيا ديمخابره کنند المحاله مالحظه و از عقا اتيبوال

 
که قرارداد  ديا خود نوشته هيانيندادم و چون در ب یتلگراف جواب نيوزراء به ا استير

فارس منصوب  التيکه به ا ١٢٩٩ زانيم ١٩که در  کنم یرا ملغا نمودم عرض م
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بدهم و  تيملغا نشده بود نه خواستم بقشون جنوب رسم رانيو ا سيشدم و قرارداد انگل
 :را بمرکز مخابره نمودم افتلگر نيکل بنادر ا یبا رمزکارگذار

 
ً با ا سياداره پل     ً و شفاها  االتيجنوب که از قرار مذکور سه هزار نفر است کتبا

 یمستدع شدند یهم حاضر م اديو اع یداشته و دارند و در مواقع رسم یرجوعات
  ١٩/٢۶٣٠باشد  ديکه روابط آنها از چه قرار با ديفرمائ نيمع فيست تکلا

 
 ديتلگراف مرا بالجواب گذارد و چون سابقه را تائ رالدولهيمرحوم مش نهيکاب زانيم

ندهم و با آنها رسماً مکاتبه نکنم و  تيکه بقشون جنوب رسم دميصالح د نطورينکرد ا
انعقاد  یمذهب اديدو دفعه محدود نبود و در تمام اع یکيرا که آنوقت ب یسالم رسم

آقا که قرارداد را ملغا نموده بود معلوم نشد به  یول رميذترک کنم و آنها را نپ افتي یم
که قرائت  یشناخت و آنها را به موجب تلگراف تيقشون جنوب را به رسم ليچه دل

 .به طهران احضار نمود شود یم
 

اطالع  یبرا - فارس لهيجل التيا رازيحوت از طهران به ش ١٢رمز شب  تلگراف
ستون قشون  کياست که  به فرمانده قشون جنوب امر شده دارد یاعالم م یحضرتعال

 استير یطباطبائ نياءالديض ديس ١٣٠١حوت  ١١با توپخانه به طهران اعزام دارند 
 .وزراء

 
گلستان هفتم  یها ر کس که روزنامهافزود و ه یتلگراف بر تأثرات عموم نيا وصول
حوت و عصر  ٢۵مطبوعات  یشورا ريحوت و سا ٢۴و استخر  ١٣٣٩رجب 

 قتيفارس و حق یاهال یبه وطن پرست تواند یرا بخواند م ١٣٠٠حمل  ٢٠ یآزاد
و من  زودندروز به روز بر مقاومت خود اف یمتوجه گردد اهال یافکار عموم

فرمانده  زريکلنل فر یمذاکرات با آقا جهياز تلگرافات آقا جواب ندادم در نت کيچيبه
به طهران بعد از  رازيتلگراف را به شاه مخابره نمودم از ش نيکل قشون جنوب ا

که بغتتاً عارض شده  یمحتمل الوقوع و کسالت مزاج یآمدها شيعنوان نظر به آثار پ
قوام  یو تا ورود آقا دينما یومت ممنوع مچاکر را از تحمل زحمت فوق العاده و مقا

 دينما یرا مراقبت م یالتيخودشان بهر زحمت باشد حوزه ا یالملک از محال ابوابجمع
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 .یشمس ١٢٩٩حوت  ١۶امر امر مبارک خواهد بود  شانيو بعد از ورود ا
 

همان خلع تلگراف نوشته شده  نيمحتمل الوقوع که در ا یآمدها شياز آثار پ غرض
 رايمن مثل روز روشن بود ز یاست که برا رانياحمد شاه از سلطنت اسلطان 

 یاز قرارداد اسم سيدولت انگل یکه شاه در لندن حاضر نشد در دعوت رسم یموقع
بود اگر مقاومت کند از  فتهناصرالملک به او گ نکهيببرد و آن را بشناسد به ا

 یشاه وطن پرست بر مقاومت خود افزود و از قرارداد اسم شود یسلطنت خلع م
که  یبرده شود حوادث یکيامروز نامش به ن نکهيشاه چه باالتر از ا ینبرد برا

حوادث تصادف نکند  نيبه ا یدر عمر کس ديکم است و شا شود ینام م یموجب بلند
 عيرا مط که خود یحوادث استفاده کنند و بدبخت کسان نيکه از ا یخوشبخت کسان

قاجار هفت نفر سلطنت  نيبسازند در سلسله سالط یميآمد نموده و با هر نامال شيپ
شاه است که در  نياند اول مظفرالد شده یها فقط دو نفر پادشاه نام نموده که از آن
ملت شد و بعد احمد شاه است که تن به اسارت نداد و از  بينص یسلطنت او آزاد

و زودتر  شد ینم ميادشاه جوان بخت به کودتا تسلپ نيکه ا کاشيسلطنت گذشت ا
  .کرد یمقام سلطنت را ترک م

 التيو مرا به ا کند یمن موافقت م اتيکه با نظر ستيو معلوم ن دينرس یاز شاه جواب 
را  یعموم کارو اف ديايمنتظر است قوام الملک از فسا ب نکهيا اي گذارد یم یفارس باق

و مردم  شتريچون احساسات روز بروز ب ديمرا قبول نما یساکت کند وبعد استعفا
از اوضاع سوء استفاده کنند و مقاصد خود را انجام دهند  خواستند یآشوب طلب م

حوت از  ٢۴در  نيمتنفذ کاتيو تحر یالتياز اغتشاش در حوزه ا یريجلوگ یبرا
 :ديرس شنهاديپ نيشهر ا انياع
 

 یب یا چون پاره - بعد از عنوان - ١٢٩٩مطابق حوت  ١٣٣٩رجب  ۴ رازيش    
و شرارت  یدست به کار هرزگ نيشروع شده سارق التيا نيدر اطراف ا ها ینظم

 دايدارد انتشار پ یمنتظر افتاده و ناامن رياتفاق غ نيچند روز چند نيزده در ظرف ا
و بهم  ینظم یب دييتأ یاست برا کنها مم هنگامه طلب یموقع بعض نيو در ا دينما یم

که به تلگرافخانه فرستاده  یبپردازند الزم است تلگرافات اتيعمل یبه بعض یخوردگ
امر و  یتلگرافخانه مرکز استيبه ر شود یباشد استدعا م التيدر تحت نظر ا شود یم
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به نظر کارگذاران  نکهيقبل از ا شود یبه نقاط گفته م کهيتلگرافات دييمقرر فرما
و تلگرافات مخل نظم اصالح مملکت را  نديبرسد مخابره ننما یحضرت اشرف عال

 یفضلعل - ینور یدمحم باقر لطفعل - الملک ديمؤ – رالملکيابوالقاسم نص نديفرما فيتوق
 .گريد یو سه امضا هينظم سيرئ
 

قونسول انگلس مرا مالقات و  ديماژرم یمزبور اجرا شد آقا شنهاديپ نکهياز ا پس
مخابره  رازياز طهران به ش یسردار فاخر و مشارالدوله تلگراف انياظهار نمود که آقا

تلگرافخانه راجع به  سيمن جواب دادم نظارت رئ دهياند که به مقصد نرس نموده
که از خارج  یو در تلگرافات شود یم مخابرهبه خارج  رازياست که از ش یتلگرافات

ا به مقصد برساند معلوم شد بال درنگ آنها ر ديندارد و با شيحق تفت رسد یم رازيبه ش
  .مراسله را به من نوشتند نيرا متقاعد نکرد و بعد ا شانيکه اظهارات من ا

 
 السلطنه به مصدق ديماژرم سيکنسول انگل تلگراف

 
اما چاره ندارم  کشم یشوم واقعاً از زحمت دادن به حضرت اشرف خجالت م تيفدا

 ريجناب وز کهيعرض شود که چند روز قبل خدمتتان عرض کردم که از قرار
کنند به  یتلگراف کيسردار فاخر و مشارالدوله  یمختار فرموده بودند بنا بود که آقا

 است دهيرس یدم که همچو تلگرافيپرس شانيحشمت الممالک آن وقت از ا یجناب آقا
مزبور  یبه آقا یبود ول دهيکه واقعاً رس دميشن یجائچند روز که گذشت از  ريخ اي

 شانيخدمت ا ريخ اي ديکه تلگراف رس کند یمختار سئوال م ريندادندش حاال هم وز
اندازه  کيبصاحبش شده باشد تا  نياز دادن ا یريجلوگ یچه جواب بدهم اگر از جائ

من  ديدوستدار ماژرم ميمختار مشکل است چه کن ريحانب جواب دادن بوز نيا یبرا
 سيمختار انگل ريوز یآقا یمخابره کنندگان تلگراف با تقاضا انيدارم که آقا نيقي

 یکمپان مياند واال سهل بود که باس مخابره نکرده رازيبه ش یموافقت ننموده و تلگراف
مخابره کنند و  یگريهم نبود تلگراف د التيا شيکه آنوقت دائر بود و تحت تفت

 .نديرا از من مکدر ننما سيقونسول انگل
 

که  رالملکيمن جمله مرحوم نص انينمانده بود که چند نفر از اع ديبع شتريروز ب دو
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 شنهاديدر حبس بود بمالقات من آمدند و پ یاسيس ريجانب بعلت تقص نيا التيقبل از ا
نمودند که  انيب نطوريخود را ا هينمودند که روز اول سال سالم منعقد شود و نظر

است که  یاگر سالم منعقد نشود مخالفت است ناختهچون قشون جنوب را رسماً دولت ش
و ممکن است که دولت بقشون نامبرده  شود یبا قشون جنوب و دولت هر دو م

شما را قبول  یشود اگر شاه استعفا ديسابق ما باز تجد یهايدهد و بدبخت یدستورات
شده اطاعت کنند و اگر ننمود شما  رانياز قشون جنوب که قشون ا ديکرد همه با

بود روز اول حمل سالم منعقد شد و  نيا ديکن بيخود را تعق اتيباز نظر ديتوان یم
  …تلگراف قبول کرد نيمرا بموجب ا یحمل هم شاه استعفا ميدو
 

 ١٣٠٠ نيفرورد ٢ یو یاستعفا رشيالسلطنه در پذ احمد شاه به مصدق تلگراف
 
جناب  بيفارس بتصو التيشما از ا یاستعفا - بعد از عنوان - رازيطهران به ش از
نموده  ضيرا بقوام الملک تفو یالتيامور ا تيالوزراء قبول شد الزم است کفا سيرئ

 ديس یبود که آقا یاحضار نمود وظن قو تيچون شاه مرا بفور ديفوراً حرکت نمائ
که تا  دانيس هياز چهل روز در قر زاوکند متج فيمرا توق یطباطبائ نياءالديض
 ديرس یکارت تياسم اژيآرمت یاثناء از آقا نيدوازده فرسخ است ماندم و در ا رازيش

دخالت  رانيا هيدر مال یپس از انعقاد قرارداد وثوق الدوله بسمت مستشار هيمشارال
 نکهيشد از نظر ا ليوثوق الدوله تشک نهيکه بعد از کاب رالدولهيمش نهيداشت کاب

 یکند و آقا شييقرارداد اجرا نشود او را بلندن فرستاد که شرکت نفت جنوب را تفت
 یرا برا اژيارمت یقرارداد را الغا نموده بود آقا نکهيبا ا یطباطبائ نياءالديض ديس

دخالت داد مقصود  هيشغل سابق بطهران احضار نمود و باز در وزارت مال یتصد
زمامداران  نکهيا یکه مرا مالقات کند و منهم برا دبو نياز فرستادن کارت ا اژيآرمت

عثمان نکنند و بمن زحمت نرسانند  راهنينبندند و آنرا پ یمالقات محمل نيوقت با
شده بود  هيته نهينصرت السلطنه قائم مقام من زم یورود آقا یچون برا. امتناع نمودم

خاک فارس بمانم  ره دصالح ندانستم ک گريشدند د رازيوارد ش شانيثور ا ١٨و در 
 هيکه تا اصفهان هشت فرسخ است امن اريبه قصد طهران حرکت نمودم و در قه

و چنانچه از شهر خارج شوم  کند یکه مرا از دستور دولت مطلع م دميرا د یناشناس
 نيکه بواسطه عدم توقف من در اصفهان دستور بال اجرا ماند ا دهد یبمرکز اطالع م
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گز دو سه فرسخ است تا اصفهان چند روز ماندم و  هيقر رو دبود که از شهر گذشتم 
سردار محتشم فرستاده بودند وارد  اريبخت نيغالمحس یکه آقا یاز آنجا بابلد

 ١٣٠٠ یجوزا ١۴سقوط کرد در  اهيس نهيچهارمحال شدم و چند روز بعد کاب
 کرد یبه شاه معرف هيپست وزارت مال یکه مرا برا دياز قوام السلطنه رس یتلگراف

 دنيبد دانست یکه خود را عضو وزارتخانه من م اژيآرمت یپس از ورود بطهران آقا
 نيمنافع متعارضه ب کاشيا گفتم یو جذاب بود که م فيشر یبقدر شانيا افهيمن آمد ق

 رانيا هيکه از مال خواستند یم شانيکنم نه ا یهمکار شانيبا ا توانستم یما نبود و م
کنم و  قيتصد هيدر مال شانرايکه ورود ا داد ینه حب وطن بمن اجازه م دور شوند و
قوام السلطنه هم که خواست ما را دست  نهيکاب مينما ديرفته را تجد نيقرارداد از ب

و  اژيآرمت یبامضا یاوراق خواست یاست که م نيا هيبدست دهد نتوانست شرح قض
اعتماد کنند و  رما دو نف یبامضا یو داخل یداران خارج هيمن منتشر شود که سرما

بوجه داشت  یمبرم اجيو گره از کار وزارت جنگ که احت ندينما یداريآنها را خر
بشود و  نکاريبود ا ليسردار سپه ما نکهيدولت دعوت نمود و با ا ئتيمرا به نديبگشا
بعد که با  یمالحظه کنم امتناع نمودم و مدت شانيدولت هم بود که من از ا ئتيدر ه

به من گفت که از جواب شما در آن جلسه  شد یمذاکره م یملکتدر امور م شانيا
در  ديشد یشوم گفتم اگر م زيهمانجا با شما گالو خواستم یشدم که م یعصبان یطور

 هيدر امور مال یسيکه مستشار انگل شدم یحاضر نم یمتيق چيبه رايز مکردين یمن اثر
 .ندينما ديددخالت کند و قرارداد را تج

 
 خشيم نکهيا یهم برا اژيو آرمت گذشت یم ريبدون وز هيکار وزارت مال یماه چند

 اژيبعد از آنکه آرمت گشت یو امور بکام دوستان م کرد ینم یمحکم شود کار جد
کرد  یرائيپذ یاو رفتم از من طور ديبه بازد کهيشد قصد حرکت نمود و روز وسيمأ

از  یعشر کردم یبا او موافقت م گردارم که ا نيقيو  مکنميفراموش ن چوقتيکه ه
ملت  یبه عظمت اخالق ديکه با نجاستيا کرد یاعشار آن احترامات را به من نم

خود قرارداد را الغا نمود و  هيانيبرد از آنچه گذشت معلوم شد که آقا در ب یپ سيانگل
که تحت امر  ینبا قشو »سدينو یحوت م ۶بعد آن را عمداً اجرا کرد آقا در تلگراف 

تحت  بيقشون به چه ترت نيا ستين معلوم«شمارميم چيرا به یدارم هر مانع ومشکل
نباشد و مرکز  یصاحب منصب نظام یمشکل است که کس اريامر او در آمد بس
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خود  عياست مط یسيانگل سياسما یکه تحت سرپرست یهم نداشته باشد و قشون یاتکائ
نکند و ساکت بماند و شاه  تمقاوم یکه وارد طهران شد قشون مرکز یکند و موقع

آن خود را در عرض آقا  سيقشون تحت امر آقا بود چرا رئ نيشود اگر ا ميهم تسل
که  یگفت که بکمک دسته قزاق شود یم ايخود آقا داد آ هيانيمثل ب یا هيانيگذاشت و ب

 کي لهيبوس ايآ ند؟يت داللت نمااست انقالب کنند وملت را براه راس یتحت امر خارج
 یرتيبص یاصالحات کرد کدام آدم ب یدعو نکهيا ايشد و  یانقالب توان یپوک م هيانيب

در  اتشانيآقا اساس داشت و اگر نظر شاتيحرفها گول بخورد اگر فرما نياست که با
و حبس نمود؟ اشخاص وطن  فيمملکت بود چرا رجال وطن پرست را توق ريخ

تا در بروز حوادث  گذارند یم اماحتر یو به افکار عموم کند ینم ريپرست ملت را حق
 گريد یاو جا بانيخود کنند و هر کس که بملت خود احترام نکرد پشت بانيآنها را پشت

 نيو آنان را توه دنيکش غيهموطنان ت ینمودن و برو اميق یباتکاء قواء خارج. است
آقا را چه واداشت که . ستيو حبس نمودن کار وطن پرستان و آزاد مردان نکردن 

برود و چه باعث شده بود که صالح و طالح را حبس کند در  اتيعمل نيا رامونيپ
اشخاص بد را از کار خارج نمود و محاکمه و محکوم کرد اگر  دياصالحات با

 یچه انقالب یبرا نهيزم رانيدهد که درا حيمقصود انقالب بود خوب است آقا توض
ثابت کرد که نه  روزگارانقالب شود  یهاد خواست یم یحاضر بود و با چه اشخاص

دهد تا از ترس او مردم به  ليتشک یمحلل نهيو مأمور بود کاب یمصلح بود و نه انقالب
هرگاه قانون . بدهند تا او به مقصود خود برسد تيشوند و به او اهم یسردار سپه ملتج

چون قانون نبود و  نمودم یدر آن زمان بود آقا را من روانه دادگاه م یوممجازات عم
قانون انتخابات است  ١٢آقا مشمول فقره دهم از ماده  مورداستيهم ب انيبال ب قابع

اند  و اقدام کرده اميو استقالل ق یکه بد ضد اساس حکومت مل یاسيس نيمقصر –که 
در آخر دورة ششم که انتخابات دورةشروع شده بود و  - حق انتخاب شدن ندارند

از شاه وقت مالقات خواستم و اظهار  مورتاشيتوسط مرحوم ت کرد یدولت مداخله م
منعقد  یبرخالف مصالح مملکت اقدام کند و قرارداد خواهد ینمودم که اگر دولت م

رة چهارم مداخله وثوق الدوله از نظر گذشتن قرارداد در انتخابات دو نکهيمثل ا دينما
از صالح  ريغ یاگر شاه مقصود یآزاد نباشد ول ديکرد البته انتخابات دورة هفتم هم با

مملکت به  یقيحق ندگانيمملکت ندارند خوب است که در انتخابات مداخله کنند تا نما
را خواست و از او  مورتاشيشاه ت نديدفاع نما یمجلس وارد شوند و از مصالح عموم
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جواب داد نه پس از آن گفت دکتر  کند یمگر در انتخابات مداخله نم سؤال کرد که
از انتخابات طهران  مورتاشيکند در اطاق ت بيرا تکذ اتيکه جعل ديمصدق را قانع کن

اظهار نمود که در حضور  نيکه دخالت دولت اظهرمن الشمس بود مذاکره شد چن
و  ميبا هم صلح کن ديائيب ميوبگ توانستم ینم یگريد زياز آنچه گفتم چ ريغ حضرتياعل

 - رالدولهيمش - مدرس(که شش نفر از دولت و شش نفر از ملت باشند  یپست مشترک
 نيرا با هيو قض ميده بيترت) دکتر مصدق - زاده یتق - الممالک مؤتمن الملک یمستوف

نمود بانظر من که  شنهاديپ مورتاشيکه مرحوم ت یچون راه حل ميحل نمائ قيطر
 انيجر خواست یدولت م کهيانتخابات بهمانطور کرد ینم قيانتخابات بود تطب یآزاد

  کرد یخود را ط
وقت  یشهربان سيبعد از خاتمه انتخابات مرحوم مدرس از رئ کهمعروف است 

دوره اگر از ترس  نيداشتم در ا یهزار رأ ١۴ بيکه در دورة ششم من قر ديپرس
است  نيکه من به خودم دادم کجا رفت ا يینداد پس آن رأ یبه من رأ یشما کس
سال به  ٢٢ ازانتخابات آن دوره وادوار بعد طرز ورود آقا بعد  لياز تفص یمختصر

مأمور هستند  یکار یکه آقا برا کند یانتخاب شدند ثابت م زديفوراً از  نکهيو ا رانيا
خابات راجع بعدم دخالت در انت نيو تد یليسه یها تأسف است که وعده یجا اريبس

نمودند و  اريدر هر کجا هم که تحت نفوذ واقع نشدند انتقادات بس ديلباس عمل نپوش
شاگرد  شد یروز اگر م کياشخاص  ليقب نيکاش ا یباد دادند ا بهناموس مملکت را 

 رزايکه در زمان صدارت حاج م کرد ینقل م یبودند شخص متوف یزدي ديدبستان س
بکشند در جواب سؤال  بردند یرا م یشاه کس نيخان سپهساالر بامر ناصرالد نيحس

سرقت  یمهم اءياش رالدولهيسارق است که از خانة ظه یزدي ديسپهساالر گفتند که س
تبه کن تا نزد شاه  یاست سپهساالر او را خواست و گفت که چون تو اوالد رسول کرده

 یبا کسو تاکنون  قميراستگو و صد یگفت من دزدم ول یزدي دياز تو شفاعت کنم س
کشته  خواهم یندارم من م یمن از مرگ هراس ميام که از آن تخلف نما ننموده یعهد

 یدارم و خود را فدا مانيا یو راست ینکنم من بدرست دواريام وغرا بدر یشوم و کس
هرقد سپهساالر اصرار  ميببندم که بعهد وفا ننما یعهد توانم یمن نم مينما یم دهيعق

تا صورة هم  ديبر ديگوش دروغگو را با گفت یکاش م ینمود اظهار ندامت نکرد ا
آقا و  تيمن در عدم صالح اتينظر. ابة فما ظلم باشد شابهيو من  یقتيمصداق حق

 یانتقادات کل یکتاتوريکه از دورةد یممکن است کسان یطرز انتخابشان معلوم شد ول
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اظهار کنند که مملکت محتاج باصالح است که خود  نطورين آنند انموده و باز خواها
کند  تيهدا یبا آقا موافقت نمود که ما را به شاه راه ترق ديپس با ستين یگذشته هم کس

که  یاصالح کرد قوه اخالق شود یاست که جامعةرا با دو قوه م نيآنها ا ابجو
 ديپس آقا با ميستين کانيما که از ن یو خوبان است و قوه ماد غمبرانيمخصوص پ

 یمرکز ديهست بگو یکس ايخو را بمقصود رساند آ تواند یکه با کدام قوه م ديبگو
الوزراء وقت در منزل من با  سياست خاطر دارم سرداد سپه رئ رانياتکاء آقا ملت ا

و مخبرالسلطنه و  یالممالک و دولت آباد یو مستوف رالدولهيحضور مرحوم مش
 کرد دايسرو کار پ یآورد و ندانست با ک سيزاده و عالء اظهار کرد که مرا انگل یتق

معلوم شد  یکرد و بخوب بيروزگار آن را تکذ یزد ول یحرف نبابيدر ا شد یآنوقت نم
  .نبود او را برد ديمف گريکه او را آورد چون د یکس همان

امروز با  نيمتفق یسال برا ستيو ب ديبا پول ما و بضرر ما راه آهن کش کتاتوريد 
برد امالک مردم را ضبط  نيو رجال مملکت را از ب مانيو ا دهيعق ديتدارک مهمان د

 یدادگستر ضاوتداد و ق رييرا تغ یقانون اساس ٨٢و اصل  جيو فساد اخالق را ترو
 داد یم تياهم تيظالمانه وضع نمود چون بکم نيبقاء خود قوان یرا متزلزل کرد برا

نداشت سطح معلومات تنزل کرد کاروان  دهيعق تيفيبر عده مدارس افزود و بک
که دختران از  جيمعرفت باروپا فرستاد نخبه آنها را ناتوان و معدوم کرد اگر بتدر

 یو ب ريرفع حجاب از زنان پ شد یچه م شد یحجاب رفع م شدند یمدارس خارج م
و اگر عمارتها  شد یچه م بود یاسفالت نم ابانهاياگر خ. ماداشت یبرا یچه نفع ريتدب

خاک راه  یرو خواستم یمن م ديرس یو مهمانخانها ساخته نشده بود بکجا ضرر م
 ستيشهر زداشت به ا اريدر اخت یا خانه نمينب گرانيبروم و وطن را در تصرف د

را آلت  یوطن پرست که کس استمدارانياست کار س نيا. است گرانيکه دست د
بر  گذارد یاز بردن او بمردم منت م جهيو پس از اخذ نت دهند ید قرار ماجراء مقصو

به مملکت خدمت  کتاتوريد ميو بگوئ ميموافقت کن ميرژ نيفرض که با هواخواهان ا
  .ما کرد یچه برا نمودکه از ما سلب  یکرد در مقابل آزاد

 یچه اصل یرو کايو آمر سيدولت انگل ستياگر موجب ارتقاء ملل حکومت استبداد 
ملل بود چرا دول محور از  یسبب ترق یکتاتوريد مياند و اگر رژ مقام شده نيحائز ا

سال را با  ستيآنها که دورة ب دينرس یاستبداد بجائ هيدر سا یملت چيه روند یم نيب
در  رنديگ یم یمنف جهيو نت کنند یم سهيمقا ميا دهيشن یفقط اسم یآزاد ازدوره که  نيا
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   .ساله خاتمه داده شود ٢٠سالها الزم است که بعکس العمل دورة  راياشتباهند ز
عمل و کار دور کند و پس از  طيکه اوالد خود را از مح ستيبه پدر هيشب کتاتوريد

الزم است که اوالد او  یعمل بگذارد پس مدت یتجربه و ب یب یمرگ خود اوالد
آنها  ديو با چنديگفت که در جامعه افراد در حکم ه ديبا ايمجرب و مستعد کار شوند 

چه خواستند و  یکه بود مجلس برا ستيهمان سلطنت استبداد نياداره کند ا کنفريرا 
 دياست وتمام مردم با یگفت که حکومت مل ديبا ايچه نوشتند و  یبرا یقانون اساس

مورد  شوايو پ یمنج نصورتيدر ا نديجامعه و در مقدرات آن شرکت نما وارغمخ
  .ندارد

که مرد  یدر خطر است و وقت یاست هر وقت که ناخوش شود کشت یکياگر ناخدا  
درسر  کنفريو مرگ  یاگر ناخدا متعدد شد ناخوش یول رود یم ايبقعر در یکشت
وطن معتقدند و  یو تعال یملتند به ترق نيآقا اگر غمخوار ا ستيمؤثر ن یکشت

 گرانيخود را فوق د ديو پوچ به آتش نفاق دامن بزنند با چيه نيبعناو خواهند ینم
متالطم را بساحل نجات  یو جامعه خودش کشت یآزاد هيبدانند و بگذارند که در سا

و منافع عموم را بر منافع  مينظر کن رانيبه ا ديبا زيقبل از هر چ ندگانيما نما. رساند
 یکار ديما با ميوطن کيمملکت و زاده  کيما همه اهل  ميده حيخود ترج یصشخ
 اريما بس یکه نفاق برا ميبدان ديو صالح شود ما با ريکه قواء مملکت صرف خ ميکن

اختالف  یو متشرع یخيو جهل در ش یاز فرط نادان یکوقتيمضر و گران است 
 یپس از آن اختالف در آزاد ميدر استبداد و مشروطه مباحثه نمود گريزمان د ميداشت
کاله  رييدچار تغ اتياصالح معنو یفرم بود اکنون باز برا رييو بعد تغ یکتاتوريو د
آنرا قرق کنند و مثل  ايکار کنند که در مجلس را ببندند و  توانند یم یآقا وقت. ميا شده

 عهيطل دثابت کن خواهد یمجلس که م نيکنند با ا ليخرابه را تعط اهيس نهيکاب اميا
از خود رفع زحمت کند و از  ديمن با دهيدشوار است بعق اريکار آقا بس ستيآزاد

 .ندارد یگريرا د نياز ا ريمجلس برود و غ
 

 شيساله را پ ستيب ميمن توانستم اوضاع وخ ١٣٠۴در نهم آبان  نديگو یکه م يیآنها
من از جان خود گذشتم و همقطارانم از  ستيواقع ن انينتوانستند ب گرانيکنم و د ینيب

دفعه با من  نيخدا کند که ا ميگو یرا م هينخواستند امتناع کنند باز من آت یرا کيدادن 
متصل شده باشد هر قدر که آب  مسياست که برود ت یکوچک هرهمراه باشند آقا مثل ن
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 رديگ یرا فرا م یاديمساحت ز اديو آب ز ديافزا یبرود بر توسعه نهر م شترياز نهر ب
 بيکه تصو شانينمود اعتبارنامه ا یريب جلوگاز عبور آ شود یاگر امروز با خاک م

 نياالختراع ا ديجد وپشد و حزب حلقه که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با ت
  . مقاوت کرد شود یجنگ هم نم

 دانميکه نم اتيو از اصالح معنو کند یمطبوعات صحبت م یاما امروز از آزاد
دوره شوم  نهيخود را که محکم نمود زم خيم یول رانديسخن م ستيمقصودشان چ

چه ضرورت دارد که ما امروز خود . و جامعه را گرفتار خواهد کرد هيرا ته یگريد
 ديائيب ندگانينما انيآقا ميدارد که هموطنان را نگران نمائ یو چه لزوم ميرا گرفتار کن
جوانان روشن فکر  ديائيب ديبه جامعه ترحم نمائ ديائيب ديرا تکرار نکن یدورة بدبخت

 رغضبانيرا بدست م یعلمداران آزاد ديائيب ديمملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمائ
 .است رانيا یمجلس خواهان عظمت و بزرگ نيکه ا ديثابت کن ديائيب ديارتجاع نسپار

 
 .نقابت یآقا - سيرئ
 

 ديس یآقا پيت نياست که ب نيمطلب را اعالم کنم و آن ا کيمقدمه  ديبنده با - نقابت
ما  ميما هست پيوجود دارد و آن ت یثالث پيت کيدکتر مصدق  یآقا پيو ت نياءالديض

 پيو ت - هستند پلميد یکه دارا یپيکرده و ت ليجوان و تحص پيخودمان ت پيو ت ميهست
 .نه به شما ميده یم شانيما نه حق خودمان را به ا. وطن پرست

 
 .کرده هستند ليدکتر مصدق هم خودشان تحص یآقا - ندگانياز نما یبعض

 
 یموجود است و برا پيسه ت کنم یکه بنده عرض م یوقت دياجازه بفرمائ - ¬نقابت

وجود ندارد  یاوصاف پيآن دو ت یکه برا شود ینم ليدل نيا کنم یذکر م یاوصاف یکي
است نه  یاست، فکر یمسلک. است یاختالف زمان کنم یم انيکه بنده ب یاختالف یول
 ديس یدکتر مصدق السلطنه و آقا یحضرت آقا یدر اصل وطن پرست نکهيا

 .داشته باشم یديمن ترد نياءالديض
 

 .شود یم دايهم پ ريوطن پرست پ - فرمند
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کرده و  یرا ط یو مراحل دهيد یروزگارهائ کيمملکت  نيبهر صورت ا - نقابت
 کي. ميکن یآزاد ما مشاهده م یبه تمام معن یمجلس کياست که  یخوشوقت هيامروز ما

نسبت به  یو هر نظر ديو افکار خود را بگو ديعقا تواند یاست که همه کس م یمجلس
فرمودند  انيب خيمصدق بعنوان تار کترد یآقا کهيکند در ادوار انياصالحات دارد ب

از اجتماعات نبودم که  کيچيجهت داخل در ه نيبنده در آن ادوار محصل بودم با
سال که  ستيبعد از ب کردم یمطالعه م یکرده باشم ول قيطر یبتوانم با زمان ط

مملکت محفوظ بود و همه کس نسبت  نيدکتر مصدق در ا یسوابق و احترامات آقا
در (من  نکهيا یخود من بودم برا شانياز عالقه مندان به ا یکيداشت و  قهعال شانيبا

را دوست  شانيو ا کردم یو استفاده م خواندم یرا م شانيا فيلتأ) نليواکنس توس
 کردم یفکر م نطوريا یعلم با مؤلف آن کتاب ارتباط داشتم ول قيو از طر داشتم یم

کشور دارد  یرا که در هر جا یفرادتمام ا یستيمملکت بدبخت با نيا یروز کيکه 
را که از دستبرد حوادث  یکند آن ذخائر هيته تواند یرا که در هر جا م یتمام قوائ

جمع  یستيهمه با نهايحوادث خروشان نکرده ا ليکه س ها تياند آن شخص برکنار مانده
و  ميشما هستند و ما هم هست انيآقا ميو بگوئ ميشوند و ما هم دور علم آنها جمع شو

 نيا ميکشور بخور نيبه درد ا ميائيب ميبا هم کار کن ميائيو ب) است حيصح(هست  رانيا
 نهيکه کاب یاز آنها هستم که به شهادت چند نفر از رفقا از زمان یکيفکر را داشتم بنده 

قوام  یکردم که آقا شما و آقا یخواهش کردم تمن انيمتزلزل شد از آقا یمرحوم فروغ
 دينگوئ یزيهم چ هيو بر عل ديو وارد شو ديکن یمساع کيهم تشر اهمه ب رذلکيو غ

 ديو حاال هم ما با شود یقوا بضرر مملکت تمام م نيا ديرا فلج نکن گريکدي یو قوا
خرج  ونهايليم. است ابيدکتر مصدق نا تياز مجموع افکار شما شخص مياستفاده کن

 یگريد یگريد نطوريکند هم بيدکتر مصدق ترت کي یمملکت کي یالزم است برا
امروز  ميا امروز ما دچار قحط الرجال شده ميحفظ کن ديبا احترام را با یها تيشخص

در انتخابات اظهار فرمودند همه گفتند  یليسه یدکتر مصدق از دخالت آقا یآقا
 یبعض( ميرا ندار یکس نکهيا یدولت هنوز سر کار است برا نياست چرا ا حيصح

 یجوان کي دانستند یاگر م اميدر آن اعصار و ا نکهيا یبرا) ميچرا دار ندگانياز نما
 یتو کردند یاو را خفه م کند یخوب مطالعه م کند یخوب فکر م زند یخوب حرف م

 کيب متياست بسلوک بمال فرار کرده اتيبل نيهم از ا یاگر کس انداختند یزندان م
رجل در  ديايباز ب یلرجا گذاشت یبود که ادوار نم نيخودش را نجات داده ا یتيوضع
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 ینه در زندگان شود یم دايپ یطوفان یايزد و خورد در دن یمبارزه در زندگان یزندگان
که در گذشته  یکه از تمام رجال ميهست دواريدر هر صورت ما ام یو راحت شيآسا

بنده اعالم موافقتم با  ميبنفع مملکت استفاده کن ميکن هيته ميتوان یبعد م اي ميداشت
است که بدان اصل عالقه دارم و  یاصل کيبر  یمبن نيالد اءيض ديس یآقا امهاعتبارن

 ٢٣مورخه  یمل یمصوبه مجلس شورا یو شورو رانياست که قرارداد ا نيآن ا
و  رانياست از ا نياءالديدضيس یقرارداد بعد از رفتن آقا نيالبته ا ١٣٠٠قوس 

و وکالء انتخاب شده  بودآمدند مجلس  شانيکه ا خيآن تار رايکرد ز بيمجلس تصو
وارد  شانيا داد یم نهيکاب ليوکالء جرأت تجمع را نداشتند و تنها شاه تشک یبودند ول

 نيا یتوافق حاصل کرد بر رو یشورو ريبا دولت اتحاد جماه شانيشدند مذاکرات ا
بکند با  رييکلمه از کلمات و عباراتش تغ کي نکهيقرارداد بدون ا نيقرارداد و ا

قرارداد  نيمبادله شد و متن آن هم موجود است ا نياءالديض ديس یاآق یامضا
 .است یخيقدرت و اثر تار یاست به مملکت امروز هم دارا یخدمت نيبزرگتر

 
 .سردار منصور بود نهيدر کاب –مصدق  دکتر

 
بود امضا شد  اءيض ديکه س یدولت سيرئ یقرارداد با امضا نيعرض کردم ا - نقابت

 ١قرارداد در ماده  نيکرد آنروز مجلس نبود ا بيو مبادله شد بعد هم مجلس تصو
که  هيروس یمستعمرات یکه دولتها یا جابرانه استياز س یکه دولت شورو سدينو یم

 نمودند یم بيتعق رانيشدند نسبت به ا نمملکت سرنگو نيا نيبارادة کارگران و دهاق
مستقل و  رانيملت ا نکهيبا اقينظر بآنچه گفته شد و با اشت. دينما یقطعاً صرف نظر م

 یدولت شورو ديخود تصرفات الزمه را بنما یسعادتمند شده و بتواند آزادانه در دارائ
 رانيه با ايروس یتمام معاهدات و مقاوالت و قراردادها را که دولت تزار هيروس

و از درجة اعتبار ساقط شده  نمود یم یملغ عييرا تض رانيمنعقد نموده و حقوق ملت ا
خود را از  یانصراف قطع یدولت شورو ديگو یفصل هشت مدر . دينما یاعالن م

 رانيو بدولت ا نمود یم بيدر شرق تعق هيروس یکه حکومت تزار یاقتصاد استيس
 رانيا یاسياسارت س یبلکه برا رانيملت ا یو ترق ینه از نقطة نظر توسعة اقتصاد

از هر نوع حقوق خود نسبت  یدولت شورو نيبنابرا دينما یاعالن م داد یپول م
 .است صرف نظر کرده داده رانيبا یبقروض که دولت تزار
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 خارج از موضوع است - مصدق دکتر

 
اجازه  ستيخارج از موضوع ن ديخوان یرا م کايدولت آمر ةيانيکه ب یآقا موقع - نقابت
 ميوجود دارد استقالل فکر دار یگريدستة د کيدو دسته  نيعرض کنم ب ديبفرمائ

 .ميحرف بزن دياجازه بفرمائ
 

آن دسته حرف خودشان را بزنند بعد وسطش را  ديپس شما بگذار - مصدق دکتر
 .ديريبگ
 

قدرت  یعني ونيتوالسيکاپ شود یم یملغ ونيتوالسياست که کاپ نيب نيدر ا - نقابت
 کي یبرا شهيهم یافتخار برا نيو ا افتد یم رانيدر دست خود ا رانيا یقضائ

 نياست مجموع ا آمده شيپ رانيا یکه برا یگريمملکت محفوظ ماند و خدمات د
مطالعه  ميکن یتقاضا م البتهکشور ما  یاست برا بوده یسلسله منافع کيقرارداد 

 تياست حکا نياءالديض ديس یآقا یاو به امضا یبدو یپس چون امضا ديبفرمائ
قرارداد  نيکه در ا یروح موافق بوده و نسبت بخدمات یکه امضا کننده دارا کند یم

 یاستدالل با وکالت آقا نياست و بنده بهم موافقت داشته شدهينسبت بمملکت م
مخالفت را من از دو  نيکردند ا انيکه ب یاما جهات مخالفت لفممخا نياءالديدضيس

 یاز جهت قضائ یکيو  یاسياز جهت س یکي دهم یجهت مورد مطالعه قرار م
دولت  سيو چنان کردند کدام رئ نيکه اشخاص را گرفتند حبس کردند چن ديفرمود

 …جهت نگرفتند و حبس نکردند یساله اشخاص را ب ستيب نياست که در ا
 

 ستين حيصح نيا شود ینم ليکه دل نيآقا ا - ندگانياز نما یبعض
 

نفر کارها را هم  کي نيبر فرض که ا کنم یو بنده عرض م دياجازه بفرمائ - نقابت
 کنم یاست بنده تعجب م کرده

 
 هست ینفر دسترس کي نيفعال به ا - سيرئ
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 .نکند ليوک خواهند یرا هم که م نيا - مصدق دکتر

 
و سه سال قبل مجرم  ستيرا در ب شانيهستند ا یاستاد قضائ یحضرتعال - نقابت

 شوم یوارد نم هيقض نيبنده در ا ستين ايشخص مجرم هست  نيحاال اساساً ا ديدانيم
حبس کرده آنوقت  ايکرده  فيرا توق ديو دو سال قبل فالن ز ستيدر ب ديفرمائيشما م

ده سال  یمرور زمان جزائ کهيصورت در ستنديآن قائل ن یبرا یمرور زمان جزائ
نکتة  کي ستيقسمت فرمودند قابل توجه ن نيکه در ا یاست پس عنوان مخالفت

 رينفر مد کيالوزراء بشود که  سينبود که رئ یگريفرمودند که مگر کس د یگريد
 ريهمه کاره بشود مد تواند یروزنامه م ريمد کنم یروزنامه بشود بنده عرض م

تا جوهر  گذارد یخودش را م یاست که تمام هست یآدم ستين یچکروزنامه آدم کو
ثروت  یکه دارا شناسم یروزنامه را نم ريمد چيخودش را بروز بدهد و بنده ه یذات

 نديفرما یم نکهياز ا ستين شانيبر ا یروزنامه بحث تيريمد ثيباشد پس ح یاستکاه
است که  بوده نيبر ا ارقر شهيمطلب را بهش اعتراض دارم و هم نينبود من هم یآدم

 استير یبرا کردند یانتخاب م رهيرا بنا به سابقه بنا به س یاشخاص بزرگ کي
اشخاص هم که ارزش  کهيمشاغل در صورت ريسا یبرا ايوزارت  یبرا یوزرائ

خودشان را  اقتياست که ل یکنند و کاف یتمام مشاغل را ط توانند یداشته باشند م
دکتر راجع  یآقا یبا آن کار هم نداشته باشند شرح الفمخ یاسيابراز کنند و رنگ س

البته درتمام جاها  ستيفرمودند که مورد بحث ما ن یخارج نيمأمور یو بد یبخوب
 ديو با ميکن بيخودمان را تعق فهيوظ ديبد هست ما با نيخوب هست مأمور نيمأمور

 مياو مقاومت کن او ب مينشو ميتسل ميو اگر برخورد ببد کرد ميکن یاصول کياز  بيتعق
شد  یطرف ملغ کياست چطور شد که از  یعقد دو طرف کيفرمودند که قرارداد 

دارد که  تيرسم یکشور کيدر  یکه قرارداد وقت نديفرما یم قيدکتر البته تصد یآقا
نکرد فقط  بيبرسد و آن قرارداد گذارا که مجلس تصو یمل یمجلس شورا بيبتصو

که به تعهد  یتعهد اخالق کياز طرف دولت  یالقتعهد اخ کي یعمل کيمانده بود 
 یدستگاه کياست دولت  یفرد عاد کياز  ريدولت غ رايز شود یم یتلق یقضائ

در نظر داشت که  ديرا با نيا یدارد و تاحد یاعتبارات کي شياست که تعهدش امضا
 ديبارا دولت دارد و  یاخالق یگرفتار نينرود و باالخره ا نيامضا کننده از ب یآبرو
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قرارداد که از طرف دولت شده  نيامضا کننده نرود معذلک ا یکرد که آبرو یطور
و بعد  کند یقرارداد را لغو م نيا هيکه پا ینکرد آنوقت آن کس بيبود مجلس هم تصو

من  ديحق دارد بگو کند یامضا م یو شورو رانيا نيهم که ب یهمچو قرارداد کي
اند فرمودند که آقا با چه  کرده شانيکه چرا ا دکر یبحث شود یرا هم نم نيلغو کردم ا

در ظرف  شانيا شيفرما نيت اتعجب اس یليکردند خ یرفتند به اروپا و زندگ هيسرما
 یتجارت و کورانهائ یممالک در اثر آزاد ريمملکت و در سا نيسال درا ستيب نيا

و  اند دهبا فکر و عمل شروع کر چيه اياند که با صفر  بوده یاست اشخاص که بوده
که چرا  ستيمربوط به بحث ما ن چيه نياند ا هم ثروت جمع کرده ونهايليم

 یکس کيبکنند که چرا  ديرا با راديا نيدر خارجه بماند فقط ا یکس کياست  توانسته
و چرا به اعمال پست وادار  است فتادهيدست و پا ن رياست ز کرده یکه در خارج زندگ

از  یاريبس کنند یم یاند زندگ توانسته ها یليخ کند یاست زندگ نشده و چرا توانسته
اند و  اند و حاال به فقر افتاده ثروت داشته ونهايلياند که م مملکت بوده نيها در ا خانواده
 نياز ا نيثروت هستند بنابرا یاند و حاال دارا نداشته چياند که ه هم بوده یاشخاص
اند که با هم در  را از کجا آورده ولتم نيا یزديفرمودند  ستين شانيبر ا یراديجهت ا

 ديرا با نيب باشد فقط امحتاج بجوا نهايکه ا کنم یکمک بکنند بنده تصور نم یامور مال
با داشتن زراعت و تجارت  گريد یجا ايو کرمان  زديعرض کنم البته شهر 

معروف  زيکه فوق العاده در هوش و ذکاوت و پشت کار وهمه چ هايزديمخصوصاً 
کنند فرمودند  یجمع آور یدارند ثروت دهيکه عق یکس کينسبت ب توانند یم لبتههستند ا

داشتند البته  یدکتر چندبار قصد خودکش یآقا رجنديب ديحبس و تبع انيکه در جر
 کيکه چرا ) است حيصح( ميمتأسف بود یليآمد ما خ شيپ بيترت نيهمانوقت که ا

که فرمودند  نقدريهم یول کنند یم رآزا نطوريمملکت ما را ا مقامينفر از رجال عال
قصد  کي یقصد خودکش رايشد ز ديمن تول یبرا یخلجان کيداشتم  یقصد خودکش

آزاد  ليفرمودند که اگر وک شود یم دايحال پ نيو در وقت مخصوص ا ستين یعيطب
 صيتشخ نيقبول وکالت بکند البته ا ديچرا با ديو افکار خودش را بگو دينباشد که عقا

در  ميما آزاد یول ديعقا انيدر ب ستنديدکتر بدهند که آزاد ن یاست آقا ممکناست که 
ولو به ضرر ما تمام شود فرمودند که در شب  ميزن یو حرف خودمان را م ديعقا انيب

 یآقا یوزرائ استيمخابره شد و اعالم شد ر رازيششم حوت که تلگراف شاه به ش
 ريمد اءيض ديهمان س اءيدضيس نيگرفتند که اگر ا ميتصم شانيا نياءالديدضيس
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 رود یبار نم ريکه فارس ز روزنامه باشد مخالفت بکنند و تلگراف کردند بدون فاصله
 سيرئ کي اي یوال کي رايقابل اعتراض است ز انيب نيو اغتشاش خواهند کرد ا

آقا  ديبا کند یم یتلگراف یحکومت مرکز کيکه  یداشته باشد وقت یاداره ولو هر سمت
 نيدر ا یو بعد هم آثار شد یم یاطاعت بکنند حاال فرمودند که در فارس اغتشاشات

و  ديبکن ینوشت که آقا اقدامات یبوال هينظم سيمن جمله رئ یشد کاغذ دايخصوص پ
است که در  بوده نيبر ا یکقدريکه عادت والت سابق  فهماند یم ها نيا ديبکن یاتيعمل
دولت وقت را خطاب به  سيرئ زيآم عتراضاند تلگراف ا اغتشاش انگشت کرده ديتول

با  اريعبارات جالب توجه و بس یليآن تلگراف خ کهيخودشان قرائت کردند در صورت
که شما اصالحات را شروع  فهمم ینم یاست بنده در آن عبارات سوئ بوده تيميصم

 ليرا ما دل نيا ديو همچو کن ديو همچو کن ديباش دواريمن ام یبانيو به پشت ديکن
از  یاستفاده عکس کي نکهيتلگراف نه ا نيصادقانه صاحب ا اتيبرنظر ميريگ یم
اقرار  یزدي ديس کيفرمودند که  ستين زيکه منطقاً جا ميريدر نظر بگ یمطلب کي

 گفت یم کاشينکرد و استحکام خودش را نشان داد ا یکرد و اقرار بدروغگوئ یبدزد
 کنم یم اليرا ببرند بنده خ گوششکه  ميکن نيدروغگو مع یهم برا یمجازات کيکه 
است که گوش دروغگو را ببرند  یعيبد عياز صنا یکيدارد و  حيعبارت تلم نيکه ا

که منظور آقا است  یکه گوش دروغگو را ببرند اما آن مطلب ميکن یخوب ما موافقت م
کار  خواهند یم یکه با قوه اخالق نديخارج از موضوع ماست فرمودند که آقا بفرما

وکال اگر فکر  ريمملکت مثل سا نيهستند در ا یليوک کيآقا هم  یبا قوةمال اي دبکنن
شد که با  ميتنظ یکطوري شانيکرد اگر فکر ا دايپ یحيصح ونيکسيريد کي شانيا

از فکرشان  یرويکردند که پ دايهم همفکر پ کعدهياوضاع امروز متناسب بود و 
 یجار انيدکتر و همة آقا یو هم آقا بندهمطلب هم درباره  نيواال فالو ا کنند یبکنند م
 ويبرق و راد لهيسال قبل است امروز مملکت بوس ستياز ب ريامروز غ راياست ز

کرده که دارد هم سطح  دايمتمدن پ یايارتباط با دن یمسافرت آمدن و رفتن بطور
 نجايدکتر ا یآقا یروز کي ديبود مثالً شا شيسال پ ستيکه ب یآن افکار شود یم

 کرد یم ريتأث یليخ نديگو یکه راست م خوردند یو قسم بکالم هللا م آوردند یف ميتشر
که  یهمان فکر یعني شود یحاصل نم یرييتغ چيکار را بکنند ه نياما اگر امروز ا

 یاخالق تيبماند وضع یراست باق ريغ ايراست است  انيب نيا نکهيا یهست برا
اند و  به اروپا رفته نهايکه ا ميارکرده د ليتحص یاست ما جوانها نطوريامروز ا
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هستند منتها گم کرده  یرشد و بلوغ و نبوغ یقدرت اراده هستند و دارا یهرکدام دارا
خواهند کرد  راديبمن ا شانيو ا شوند یم دايو حاال در حکومت روشن امروز پ ميبود

 منظورمبلکه  کنم یرا م انيب نيا یپيت یک یکه بنده بعنوان طرفدار کنند یم اليو خ
و دو  ستيکه در ب یعنصر کيدارم که ن ليم نکهياست و بعنوان ا یقتيحق کي انيب

دعوا کنند وقت ما را هم  ديايو شش سال ب ستيسال قبل کنار رفته امروز بعد از ب
اگر  ديهر دو پدر ما هست ديکار بکن ديائيب ميگوئيما هم م ميتلف کنند ما هم کار دار

 بيدر معا یشرح ميکن یم رونيو اگر نه ب ميدار ینگاهتان م ديخوب کار کرد
است و  حيصح نهايآمد همچو کرد همچو کرد همه ا کتاتوريفرمودند که د کتاتوريد
دکتر  یخدمت آقا ديبا ستين یمل یمجلس شورا شياست که جا یبحث علم کي نيا

 اگر ديآ یبوجود م کتاتوريبرسم سند و کتاب آن را ارائه بدهم که در مملکت چطور د
از آن  یکرم کيبوجود آوردن کرم باشد  یدرخت و اسبابش مقتض کي یهوا

که  یمملکت کيدر  نطوريهم کند یکه آن درخت را خشک م شود یم ديدرخت تول
بروز بکند دروغ و رشوه در  یملت کيدر  انتيغرض و مرض حکمفرما شود خ

و  شوند یم یخودش عمل نکند آنوقت افراد همه عصبان فهيبوظ چکسيکار باشد ه
 یمولود آقا کتاتوريد نيا نيبنابرا شود یم دايپ کتاتورينوقت دو آ افتند یبجان هم م

درخت است که کرم بجانش افتاده بود  نيمولود ا کتاتوريد نينبود ا نياءالديدضيس
ً با حمالت  نيهم رايز مينکن گريو حمله بهمد ميانصاف صحبت کن یاز رو ديواقعا

دارد  یچارگيو ب یمملکت در آتش بدبخت نياالن ا کند یم کتاتوريد جادياست که ا
و دولت ندارد فرماندار ندارد استاندار ندارد استاندار شما مثل استاندار  سوزد یم

است که معروف به فسق و متجاهر به فسق است  یمازندران است مثل آن استاندار
 ميائيموقع باز ما ب نيا درهست  گريد یهاياند انواع و اقسام بدبخت باز هم نگاهش داشته

 یو اال در بد کند یم کتاتوريد جادياست که ا نهايا ستيخوب ن ميبا هم معاوضه کن
دستگاه کرد و  ميگوئيکرد ما م اءيدضيس نديگو یم شانيا ميندار یما اختالف کتاتوريد

 کهاختالف کاله گرفتند  شانيحاال ا ميو مفاسد را بکن بيمعا نيا تيامروز رعا ديما با
 دنيلباس پوش یعنيعادت است  یعنيمن هم به آن موافقم  شود یاختالف کاله م جاديا

که شما در  کرد یم راديا یانيآشت یبه آقا نجايا یکس کيجامعه عادت است  کيدر 
و  ديبود دهيوحال آنکه ژاکت پوش ديکراوات نزده بود یول نجايا ديروز افتتاح آمده بود

که  ستين یمطالب کيعادات است و  ها نيکه ا یصورت رد کرنديرا م راديا نيهمه ا
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 شانيفرمودند ا نکهيهم ندارد و ا یاسيو اتهام س شود یبشود و مرتفع م یسالب آزاد
نه و تصور  اياست  نيا قتيکه حق دانميرا بنده نم نيمتصل هستند ا ینهر کيبا 
را هم بنده محمول  شانيا انيب نيو اال ا نديدارند بفرما یليدکتر دل یکه اگر آقا کنم یم

به  اناتيفارس و آن تلگرافات و آن جر اناتيکه آن جر دانميقبل م اناتيبه همان ب
 نکهيکه کردم مستقال بدون ا یاستدالل نياست بنده با ا دکتر صدمه زده یآمور پر پر آقا

 .موافقم شانياستدالل با ا یآنطرف آرزو ايباشم  نيطرفدار ا
 
 .نياءالديدضيس یآقا - سيرئ
 
محنت وطن  یخدا را شکر که زنده ماندم تا در روزها - یطباطبائ نياءالديدضيس
پس . مينما ميمقدار خود را در طبق اخالص نهاده تقد یجان ب دهيهموطنان را شن یندا

و سه سال غزلت و انزوا و  ستيپس از ب ران،يو سه سال غربت از ا ستياز ب
و تلخ و فراموش  نيريش یها خاطره هک یا محوطه نيامروز افتخار دارم در ا یآوارگ
افترا، ناسزا  ،یتهمت، بدنام یرهايامروز اگر ت. کنم داياز آن دارم حضور پ ینشدن

اسعد  نيبا پدر هم شيو هفت سال پ یس رايز ستميافسرده ن شود یبه من پرتاب م
 نيدر هم گريد خواهانياسعد و با هزاران آزاد نيبا برادر هم) مجلس سياشاره برئ(
خود را از  ديو ام ميو ما تحمل کرد ديبار یتوپ گلوله بر سر ما م یها از دهانه حلم
دور  رانيو سه سال بود از ا ستيب داننديم انيآقا کهيبطور ميسلب نکرد رانيا هيآت

 اتيدوستانم از تهران ووال وريشهر عيمراجعت را نداشتم پس از وقا اليبودم و خ
 کساليکردم شش ماه  یبرگردم خوددار رانيکه با دبمن مراجعه کردند و تقاضا نمودن

را صفت خود و  یجوانمرد بودم و جوانمرد شهيدو سال گذشت باالخره چون که هم
کرده، بزرگ کرده، من باو  تيکه مرا ترب ینيسرزم دميد دانستم یآباء و اجداد خود م

مراجعت  رانيبود که به ا نيا رميبپذ ديرا با قرض داشتم و در حداقل دعوت دوستانم
 ايشوم  ريوز ايشوم  لينبودم که وک نيا اليدر خ رانيکردم پس از مراجعت به ا

سال قبل که  ٢٣نبود در  نهاياز ا چکداميمجلس شوم ه سيرئ ايالوزراء شوم  سيرئ
درجه فهم  نيبودم ا لياگر ما خواستم یبودم اگر م رانيا شاءيالوزراء و فعال ما سيرئ

من  یباشم ول یو آن بسازم و در همان مسند باق نيو ادراک در من بود که با ا
بود  نيزمامدار شماها باشم ا یملت کيمحو  متيبه ق رانيا یخراب متينخواستم به ق
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 یاهال دميدر تهران شن رانيکه طالب نبودم و ترک کردم و رفتم پس از ورود من به ا
چنانچه  راياند تعجب کردم ز انتخاب کرده یمل یمرا بسمت وکالت مجلس شورا زدي

مملکت  رانيا روم یسال م ٢٣را نداشتم گفتم بعد از  یعرض کردم قصد اشغال مقام
در  ايبکنم  یاگر نتوانستم خدمت کنم یم یاگر توانستم خدمت نميمحنت زده خود را به ب

 کنم، یمملکت دور بودم باز هم مراجعت م نيسال از ا ٢٣چنانچه  اي مانم یم رانيا
ننوشته بودم  یبکس رايقبول کنم ز خواستم یمرا تکان داد و نم زدياز  ندهخبر وکالت ب

حال  نيتقاضا نکرده بودم در هم زدي یاهال اياز رفقا و دوستان خودم  کيچيو از ه
پدر مرا بسمت  زدي یسال قبل اهال ٣٢بود که  نيشدم و آن ا یمحظور کيدچار 

شدم که  ليهم خود من وک شيسال پ ٢۴انتخاب کردند  یمل یوکالت مجلس شورا
که من  ميبگو زدي یباهال توانستم یمرتبه سوم بود اخالقا نم نيآمد ا شيکودتا پ عيوقا

 یو تلگراف متوال زدي یاصرار اهال کنم یم یخال تيبار مسئول ريشانه خود را از ز
که بمن مخابره کردند و اصرار دوستانم باعث شد که من وکالت را قبول کردم بعالوه 

که از خود گذشتم و وجود خو را  یروز شيسال پ ٢۴هم داشت در  یگريد ليدل کي
قرار دادم روز خطر بود امروز هم روز خطر بود  رانيمؤثر در نجات و استقالل ا

اگر بتوانم بملت خودم بوطن خودم  نکهيا یراب ستميبا نجايآمدم ا دميچونکه خطر را د
هستم وجود من مؤثر در  یمدع مخدمت بکنم و چنانچه عرض کرد زيعز رانيبا
خطاب ( ديخواهند شن انيآقا قيبفاصله چند دق بيبود و عنقر رانيو استقالل ا استيس

 یحضرتعال نکهيا یبلند است برا یکقدريبنده  یاگر صدا) دکتر مصدق یبه آقا
شد که با اعتبارنامه من مخالف هستند دوستان من  دهيشن نطرفياز دو ماه با) ديبشنو

بود که اعتبارنامه من با  نيمن از ا ینگران یو من هم نگران بودم ول بودهنگران 
از دوستانم خواهش کنم با اعتبارنامه  یکيبگذرد و مجبور شدم از  یسکوت و خاموش
ممنونم از  ميبگو توانستم یرا نم یقيحقا کي دش یاگر مخالف نم رايمن موافقت کند ز

از من رفع  گريد انياز آقا یعضو ب یزحمت را حضرتعال نيقلب که ا ميصم
هر  ،یسال سکوت کردم هر دشنام ٢٣ رايبودم ز یروز نيچرا منتظر چن ديفرمود
 یوجاهت خود برا یرا قبول کردم و حاضر نشدم برا یهر افترائ یهر تهمت یناسزائ

سال  ٢۴را بخطر اندازم  رانيا هيرا فاش کنم که مصالح عال یتبرئه خود اسرار
من در  یفداکار نيدکتر مصدق السلطنه بزرگتر یبود آقا یکاف رسال صب ٢۴تحمل 

 قينگفتم و پرده حقا دانستم یبود که سکوت کردم و آنچه را م نيمن ا یدوره زندگان
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 رانيسال که از ا ستيچرا در عرض مدت ب نديگو یم یبعض انيرا پاره نکردم و آقا
خود را  یچرا صدا دميرا د رانيا یهايبدبخت کهيدور بودم سکوت کردم در روزهائ

تا چهار سال پنجسال بعد  کنم یعرض م انيو آقا یرا بجنابعال لشياکنون دل اوردميدر ن
 کيروشن فکرها تار رهايو جوانها، پ یمل یمجلس شورا د،ياز کودتا تمام جرا

و  یآمد کودتا سبب خوشبخت شينبود پ یتيبودند شکا یفکرها همه از اوضاع راض
بود من در مملکت خارجه بودم  هيآت یدواريام هيشده بود ما ملکتکه در م یاصالحات

همه  دميد یرا نم یکس آمدند یگردش م اي ليتحص یکه به اروپا برا یانيرانيجز ا
دروغ اظهار تأسف  ايراست  ايهم  یو بعض کردند یآمدها م شياظهار مسرت از پ

احساسات مردم و  نيا شدکوتاه  رانيا یهايدر باز یگريکه دست شما از باز کردند یم
نداشت که  ليدل خيسلطنت تا آن تار رييتغ ميبود تا زمان رژ یباق بيترت نيملت بود ا

تا  ٣٠۵بزنم از  یمن در ممالک خارجه بوده از وطن خودم و اوضاع خارجه حرف
بودند لکن  یناراض هايو باطن بعض یخوب بود و اگر در معن هيباز آثار ظاهر ٣١٠

 ستيدر حدود دو یبودند و مخصوصاً سال یراض هياجتماع ئتيطبقات ه یبطور کل
بود که من  یثمره نخل جهيجوانها نت نيآمدن ا آمدند ینفر محصل و جوانها باروپا م

هر سال چند  کنند یم ليتحص نديآ یخوب هر سال جوانها م یليخ دميد یکاشته بودم م
 !کنند یچه م نديآ یصد نفر جوان م

 
در  یکتاتوريبه بعد که د ١٠بشود اما از سنه  یتيشکا ١٠نداشت تا سنه  ليدل پس

روزنامه  کي سيبود که اگر در پار دهيرس یشد وضع مملکت بجائ ليتشک رانيا
فردا دولت مناسبات خود را با  نوشت یم رانيا اريدر سطر بر ضد شهر یفرانسو

و سفارت  کرد یاحضار م سيرا از پار رانيسفارت ا کرد یملت فرانسه قطع م
 کي تجهيکه طهران را گرفته بود در ن یآن رعب کرد یم رونيب رانيفرانسه را از ا

همچو موقع  کيرا هم فرا گرفته بود در  گرانيد ميبگو خواهم یکه حاال نم یاتيوضع
که  یو وقت سميبنو اي اورميخود را در ب یصدا اي ميبگو یزيچ توانستم یمن کجا م

که فرستادم چند صد نفر که  یوقت ايبفرستم و  رانيبه ا یا لهينوشتم به چه وس
 یکارها را نکردم خدمت نيپس من اگر ا نديفيها بمحبس ن به آن رسد یمن م یکاغذها

که فرمودند من انتظار  یدکتر مصدق و اظهارات یع به آقااما راج رانيام به ا کرده
آنها را  یاسيرجال س حاوراتکه م یحدود کيدر ضمن صحبت از  شانينداشتم که ا
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که من  نديرا بمن بگو یزهائيچ کياند خارج شوند و من منتظر نبودم که  قبول کرده
مجلس  سيرئ یخودم عرض کنم و بجناب آقا ليرا بر خالف م یزهائيچ کي

 یقيحقا کيو اگر  ستيبقصد اسائه ادب ن کنم یکه آنچه را عرض م دهم یم نانياطم
و سابقه هم دارم با  دانميدکتر را بنده م یآقا ستيمن ن ريقصاست ت حيخود وق یبخود

غرض  نينبود ا یگريد زيچ یداشتند جز غرض شخص یمن غرض شخص
نکته را فراموش کردند  کي شانيا یاست ول یخود باق یدر جا شانيا یشخص

دور  رانيسال بود از ملت ا ٢٠آوردند فرمودند که  فيتشر نجايا کهيفرمودند وقت
را با عوام  رانيکه هنوز مردم ا کنند یم اليخ یمعن نياست به ا حيهم صح نيبودند ا

عناصر مشخص  یمل یمجلس شورا نياغفال کرد غافل بودند که در ا شود یم یبيفر
 کي نيا کنند یجدا م بانهيکه اعمال فداکارانه را از اظهارات عوام فرهستند  یزيو مم

است که  نياست و آن ا یاساس اختالف کيدکتر مصدق السلطنه  یاست آقا یقتيحق
 ئتيبه یانتيخ نيرا بزرگتر یبيام و عوام فر نبوده بيخودم عوام فر یمن از بدو زندگ

نبودند و  بيعوام فر شانيدکتر مصدق السلطنه و امثال ا یاگر آقا دانميم هياجتماع
در  یللالم نيدر جنگ ب کرد یم دايپ یگريسرنوشت د رانيا گفتند یرا بمردم م قيحقا

ها  بود که در روزنامه نياءالديض ديشد فقط س رانيمتوجه ا یکه مخاطرات ١٩١۴سنه 
 یب. ديدرآ زهيجنگ بکند و از در ست سيبا روس و انگل رانيا دياعالم کرد نبا

شوند شما و امثال  یآنها را تحمل کند و صبر کنند و منتظر روز بهتر یها یعدالت
 یاموال خودتان، برا یوجاهت خودتان، برا یدکتر مصدق السلطنه برا یآقا یشما ا

و از چه و از  یخالصه و از کاغذ ساز ديو خر یگر یمنفعت خودتان که از مستوف
را  قتيحق دياوريتان را در ن یصدا ديآنها را حفظ بکن ديو نتوانست ديمع کردچه ج

فالکت و  و یرانيرا به آن جنگ به آن و رانيوا ديمردم را گمراه کرد ديبمردم نگفت
 رانيا رانيو رانيمصدق السلطنه ا یکه جنگ تمام شد آقا یروزهائ ديادبار انداخت
 یآقا ینداشت بل یگريد زيچ قيناال یگرسنه جز شما چند نفر وجها رانيسرگردان ا

نگذشت در مقابل  زيجز من از همه چ چکسيه شيپ یها مصدق السلطنه در دوره
دوره اغفال دوره سکوت  یبيامروز دوره عوام فر یول(و نادانان  هايهوچ

البته هر کس آزاد است تمام . بکنند یارينتوانستند مرا  جهيآنروز در نت) است گذشته
غرض  یب کهيمملکت تمام برادران من از دوست و دشمن همه آزاد کسان یاهال

بخواهند از  حياز من توض ميافکارند قبل از اتخاذ تصم تيهدا یمدع کهيهستند کسان
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 شد یاگر قانع شدند واضح م دنديو موجبات اصول را بپرسند پس از آنکه شن علتمن 
 خواهند یکه م یهر نسبت ندينع نشدند آنوقت حق دارند که فحش بدهند ناسزا بگواگر قا

را فراهم  یبود که مقدمات نياز افتخارات من ا یکيدکتر مصدق السلطنه  یبدهند آقا
ها و  را از دست شما سلطنه رانيبشود و ا راءالوز سيرئ سيآوردم که روزنامه نو

بود که  نياءالديض ديس نيقربان ا یمصدق السلطنه بل یآقا یکند، بل دايها نجات پ دوله
 نيدوره مشروطه هم نيدر هم ميگو یشماها را بچنگ آورد چند سال بود از استبداد نم

وزن نداشتند،  مردم ريسا گريها بودند د ها و دوله چند تا سلطنه ريمردم بدبخت اس
کردم و  رانيبه ا خدمت را من نيرا من شکستم ا نيبودند ا سيکوچک، روزنامه نو

شما صدر  دهيبعق ايالوزراء  سيرئ سيروزنامه نو کيشماها را لرزاندم که چطور 
 یتيقابل یب نيفرصت را دادند و ا نيا کهيخاک بسر اشخاص یا شود یم رانياعظم ا

مصدق  یحبس نشد آقا یاوال کس نيراجع به محبوس اما. خود را فراهم آوردند
حبس نشد تحت  یالسلطنه تحت نظر قرار گرفتن و حبس شدن دو مطلب است کس

 ديفرمائيشما م) استغفرهللا - دکتر مصدق(حبس شد  مينظر قرار گرفت حاال فرض کن
 رانيدر مملکت ا) ستيهم در مجاورت باشد بد ن ینمک کي( مياستغفرهللا دعوا ندار

بود در  یاز امور عاد یکيدن مردم از قبل از مشروطه و پس از مشروطه حبس کر
خود  کردند یرا حبس م چارهيوزراء در طهران مردم ب اي اتيدوره سابق حکام وال

سابقه نبود  یب یخود با آنکه بر خالف قانون بود و غلط بود امر یحبس کردن بخود
 رنديها را بگ ها و ممالک ها و ملک و دوله ها بود که سلطنه نيسابقه بود ا یکه ب یزيچ
آنرا  تياست وتمام مسئول سابقه با بنده نيا شيدايپ) خنده حضار( کنم یم قيرا تصد نيا

شدند و افسرده شدند هزارها  دهيواگر چند صد نفر از من رنج رميگ یهم به عهده م
ها با  ممالک ها، سلطنه. ها مله. ها دوله نيدر محبس ا هيبدبخت که قرون متوال یرانيا

ها و  ها و ملک دوله شود یکه م دنديفهم دنديگذرانيروزگار م یهزار ذلت و بدبخت
چرا  نهايا نکهيدکتر مصدق السلطنه و اما ا یآقا ديها را هم گرفت ملتفت شد سلطنه

مملکت و  هيمصالح عال یداد که برا صيتشخ نيوقت چن یالوزرا سيحبس شدند رئ
آنها به  اتيها بح بجان آن نکهيبدون ا یا عده کي ديخواهد شن بعدکه  یاتيمقتض کي

بد  ديفرمائيم یاگر جنابعال رنديتحت نظر قرار گ ینقاط کيمال آنها تعرض شود در 
را ببرم  یو عداوت نبود نخواستم مال کس یو خوب را با هم گرفتند مقصود دشمن

و کارها را اداره  کردند یم لجمملکت را ف استيس کهياز کسان کعدهيچنانچه نبردم جز 
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 ريآنها را دستگ نمودند ینم یگريکار د یبيو عوام فر یباف یو جز منف کردند ینم
بنده متأسفانه (مصدق السلطنه  یبود آقا شيکردم در آنموقع دو موضوع مهم در پ

دو ) کنم یجهت است شما را بهمان اسم سابق خطاب م نياز ا ستيام خوب ن حافظه
 یمهم ريتأث رانيقالل مملکت ااست یو برا رانيا اتيح یکه برا بودموضوع مهم 

 رانيمسئله قرارداد ا یکيو  یمسئله ارتباط با ممالک متحده شورو یکيداشت 
دسائس رجال تهران  یدو نکته، آلت باز نيدو مسئله، ا نيدو موضوع، ا نيا سيوانگل

متعاقب  یمل یشورا مجلس ندگانياز دوله و ملک و سلطنه شده بود سه سال بود نما
وکالء جرأت نداشتند  نيعقد قرارداد انتخاب شده بودند غالبشان هم در طهران بودند ا

تهران هم جرأت نداشتند حرف بزنند چرا؟  ونيلسيرا باز کنند س یمل یمجلس شورا
کو آن  ميرد کن اي مياز شد قرارداد را قبول کن یمل یگفتند خوب اگر مجلس شورا

 یمل یاست که مجلس شورا نيکه رد کند پس بهتر ا یدکند کو آن مر لکه قبو یمرد
 هياست که ما همسا کرده شنهاديکه سه سال است بما پ یشورو تينباشد با دولت سو

و  ميبه بند ديکه جرئت داشته باشد بگو یکو مرد ميعهدنامه به بند ميدوست هست ميهست
و صدامان در  مينشنو چياست که ه نيپس بهتر ا ميبند یما نم ديکه بگو یکو آن مرد

قبل  داننديم کهيشدند حبس نشدند و تحت نظر بودند بطور فيکه توق یانيآقا نيا دياين
 یشانه خال رميگ یآن واقعه را من به عهده م تيمسئول یمن بود ول یوزرائ استياز ر

 .کنم ینم
 

شدند  یپهلو حضرتيسردار سپه که بعد اعل یآنموقع آقا رايز کنم ینم یشانه خال چرا
 شانيحاال که ا کردند یم شانيا گفتم یو آنچه من م ميکرد یدر کارها ما با هم مشاوره م

را خود  تيمسئول! را مسئول بدانم نه شانيکه ا ستين ميدور هستند من سزاوار اخالق
حاال چرا؟ بعد  کنم یتبرئه نم یخاطر جنابعال یبرا راوخودم  رميگ یمن بعهده م

 - دکتر مصدق(حبس کنم  رميرا بگ یجنابعال خواستم یم نکهيواما ا کنم یصحبت م
 یستيبا یم ديکه کرد یانتيرا بواسطه خ ینه جنابعال) ديبگذار ديخواست یتحت نظر م
 ديفارس را بشوران ريتمام عشا ديخواست یشما م ديشمامجرم هست نکهيا یحبس کنم برا

برادر  ديخواست ديبکن یاردو کش ديشما خواست ديکرد کيو اشرار را به شورش تحر
که  نيا یاثر ندادم برا بيچرا ترت یول ديبود یشما جان ديشما مجرم بود. ديبکن یکش

تان  تيبا تمام فعال دانستم یفکر شما فلج بود م دانستم یشما را م یو قدرت فکر هيروح
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افتخار را بشما  نيهم بود که نخواستم ا گريد زيچ کيو  ديبکن ديتوان ینم یکار چيه
پس  - دکتر مصدق(شما قائل شوم  یبرا یتيبدهم که بواسطه حبس شما شخص

دکتر مصدق السلطنه من  یکردم آقا نيا یتلگرافات را برا) چه بود یتلگرافات برا
گردن کلفت ترها را  - هااز شما بزرگتر رانيبودم در آن موقع در ا شاءيفعال ما 

دکتر . (توانستم ینخواستم حبس بکنم شما را هم مگرفتم به حبس انداختم شما را 
کار  رانيا یبشما تلگراف کردم که من برا ديکن ینه اشتباه م) دينتوانست - مصدق

و منتظر بودم اول  ميمملکت بدبخت را نجات بده نيو ا ميدست بدست هم بده کنم یم
 ديراويرا در نظر ب اءيدضيس یجسم یروزنامه رعد و کوچک تيشخص نکهيا یبجا
 تيو او را هدا دياست بشنو رانياو را التماس او را که بنام ا یاو را تمنا ضيعرا

سال  ٢٢ نيجهت آن تلگراف را کردم که اتفاقاً در عرض ا نيبا ديکن یراهنمائ ديکن
 نيا ديوجاهت بکن کسب ديخواست یشد شما م یسند کي یجنابعال یتلگراف برا نيا

دکتر ( ديا مملکت نشان داده نيسال در ا ٢٠پس از  نياءالديض دياست که تلگراف س
 نيب - دکتر مصدق(دياش را نشان بده یکي) هم هست گريتلگرافات د - مصدق

آن اقدامات  ديتلگرافات را کرد نيا یجنابعال نکهيخودمان باشد پس خالصه پس از ا
 یجا یجنابعال یهم برا نيبشود و ا یبرادرکش خواستم یچون من نم) ديرا کرد

جا با من مخالفت نکردند جز سرکار تمام اهل  چيه رانيمسرت است که تمام اهل ا
 ريعشا الت،يدهات، ا اتيمملکت از وال نيسکنه ا. جا مخالفت نکردند چيه رانيا

) النيو گ جانيبجز آذربا - دکتر رادمنش. (گفتند کيهمه اقدام مرا و حکومت مرا تبر
دکتر رادمنش قسمت  یغال شده بود آقامختلط اش التيدر تحت تشک النيآنوقت گ

 نجايا - دکتر رادمنش. (دکتر رادمنش یدر اظهار فکر خودش آزاد نبود آقا النيگ
حق ندارند به دکتر مصدق حمله بکنند  شانيا سيزنگ رئ ستين یمجلس روضه خوان

 یحرف یهر کس دينکن نياالثن نيب بتصح نجايا - سيرئ). (سيزنگ رئ)(چه یعني
 کيتفک ديرا با ايدکتر مصدق السلطنه قضا یاما مسئله کودتا آقا) دارد بعد حرف بزند

صورت باطن امر است صورت ظاهر امر  یکيصورت ظاهر امر است  یکي. کرد
قزاق بتهران وارد شدند در شب دوشنبه شهر تهران را  یاز قوا یا است که دسته نيا

مرحوم  حضرتياعل یعنيشدم  رانيا یالوزرا سيو سه روز بعد من رئ ردنداشغال ک
الملک را فرستاد بمنزل من و مرا دعوت کرد و من رفتم بقصر فرح  نياحمدشاه مع

نامه بمن  اراتيوزراء را با اخت استيآباد و پس از دو ساعت مذاکره دستخط ر
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من شما فرصت داشتند در  یوزرائ استيتا ساعت ر یايکرد راجع بقضا ضيتفو
 یاز مرحوم احمدشاه از فرمانده قوا ديبخواه حيتوض ديئوال کنسال س ٢٠ نيعرض ا

و در مجلس  ديو شما سئوال نکرد ديقزاق و از افراد صاحبمنصبان قزاق سئوال کن
جنگ  ريکه سردار سپه و وز یپهلو حضرتيبودند از اعل ليهم وک یمل یشورا

و نطقتان را من  ديو بدفعات هم نطق فرمود ديپارلمان بود نيبودند و شما هم در ا
است، صورت ظاهرش  نيآنچه من مطلعم ا د؟يديچرا نپرس ديبپرس یستيبا یخواندم م

ام  اوضاع را فراهم کرده نياوضاع هستم و من ا نيمن مسبب ا ديفرمائياست که م نيا
و دست  کيتحربا  ديدر آخر مذاکرات خودتان فرمود یعني ديفرمود راً يو چنانچه اخ

با آنکه چند ماه بعد از  یاريرا کردم برخالف اظهار شما و بسکار  نيمن ا گرانيد
منتشر کردند و  هيجنگ ما بودند اعالم ريسردار سپه وز یکه آقا یکودتا وقت

را در تهران  هيکودتا را بعهده خود گرفتند و چون در آنموقع شما آن اعالم تيمسئول
که کردم  یبعلت آن اظهار یول دياز من سؤال بکن گريد ستيبا یو خواندند نم ديديد

 رميگ یرا بعهده م تيچرا من مسئول ديبدان نکهيا یبرا رميگ یرا بعهده م تيآن مسئول
در تحت اشغال قشون  رانيمملکت ا دياوريدرنظر ب ديقبل از کودتا را با اتيوضع
مشغول  یمرکز کومتبود که با ح یالتيتشک کيما  االتياز ا یبود در بعض یاجنب

بود در همانموقع عده افراد  یبود و در همانموقع خزانه مملکت خال زيجنگ و ست
چهل هزار نفر بود حقوق آنها هشت  رانيدر ا هيو نظم هيو امن یو ژاندارمر یقشون

و  النيهزار نفر مهاجر از گ نيصد نفر و چند نيماه و ده ماه عقب افتاده بود چند
کنند و چون در خزانة  یزندگان از خزانه دولت ستيبا یکه م دمازندران آمده بودن

 سيسفارت انگل ديبا رانيا یالوزراها سينبود همه ماهه وزراء و رئ یدولت پول
 نيبکنند و ا یگدائ ميباسم موراتور انهيهزار تومان ماه ستيدو یشده برا یملتج

 یو ژاندارمر هيه و امنيو نظم هيکنند عدل ميو آن تقس نيا نيهزار تومان را ب ستيدو
مختل شده بود شاه  هياجتماع ئتيه التيهشت ماه مواجبشان عقب افتاده بود تمام تشک
و بواسطه خبر رفتن قشون  اتيوضع نيمملکت تازه از اروپا برگشته بود بواسطه ا

را ترک کند و  رانيا خواست یهراسان بود و مرحوم احمدشاه م رانياز ا سيانگل
اگر  ستميگفت من در امان ن ديکن یجعت مگفته شد که چرا مرا یتمراجعت کند و وق

و ژاندارم ده  سيخودم که قشون و پل تختيدر پا توانم یبرود چگونه م سيقشون انگل
بمن هجوم کنند چکنم احمدشاه  نيکنم و اگر متجاسر یماه مواجب نگرفته زندگان
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 نکهيا یکرد که برا اضاتق سيمختار انگل ريشد از وز یملتج سيمرحوم بسفارت انگل
اندازد  قيبه تعو رانيحرکت خودش را از ا سيبماند قشون انگل رانياو بتواند در ا

جواب داد که  رانيا اريپس از مخابره با لندن بشهر سيمختار انگل ريمستر نرمان وز
 تواند یقشون نم کند ینم بيقشون را تصو نيچون مجلس مبعوثان انگلستان بودجه ا

بماند احمدشاه گفت  رانيدر ا تواند یکه قشون نم احمدشاه گفت حاال ماندب رانيدر ا
بروم  ديگفت حاال که نبا یبرو ديگفتند نبا روم یبماند من م تواند یحاال که قشون نم

ها و ملکها و  تهران خواب آلود، دوله چاره،يپس در طهران گرسنه، طهران ب
در  رانيبودند و سرنوشت ا بنادان همه خوا ونياسيغفلت کار و س یها سلطنه

همان  ن،ياءالديض ديواژگون بود آنوقت بود که س یتالطم و بدبخت انوسياوق
کرده بود  رانيخون خود را وقف ا یسالگ ١٨در  یکه در بهار جوان ینياءالديدضيس

آن روز بفکر شماها بود  نياءالديض ديآن س کند یم یزندگان یاديسال ز ٣٨و اکنون 
افتاد از  رانيبه فکر شهر طهران به فکر مملکت بفکر ا شماهابفکر زن و بچه 

 ميبشماها بگو توانم یالوزراء شد تمام اسرار کودتا را نم سيخودگذشت باالخره رئ
 یايرا بفهمد هر روز محکمه عل یگريد قيدکتر بزرگتر از آنست که حقا یادراک آقا
است  نياءالديدضيسمحاکمه حاضر شود  یکه برا یشد اول کس ليتشک یعدالت مل

بود به  یاقدام من تلگراف نيالوزراء شدم اول سيمدرک دارم خالصه رئ ميگو یآنچه م
را  یدر مسکو که بدون تأمل عهدنامه شورو رانيا ريکب ريمرحوم مشاورالممالک سف

قرارداد  یاقدام من الغا نيدوم) آه آه - دکترمصدق. (بود نياقدام من ا نيامضاء کند اول
بود  یعمال ملغ کنم یم قيبود تصد یقرارداد ملغ نيا ديفرمائيبود م سينگلو ا رانيا

را فلج کرده  تيکرده بود که افراد را خسته و وضع جاديا یبغرنج تيوضع کي یول
از بابت منافع عقب افتاده  یدر بانک شاهنشاه ميپول داشت رهيهزار ل ۶٠٠بود ما 

در  شد یتومان م ونيدو مل ديآنوقت شا رهيششصد هزار ل نينفت جنوب و ا یکمپان
بکند  یگدائ سياز سفارت انگل ديصد هزار تومان با یبرا رانيدولت ا کهيهر حال

 ميمتوانستياز گمرک ن ميدر خزانه هم پول نداشت داد یپول را نم نيا یبانک شاه
قرارداد  فيآقا تکل گفتند یم زد ینبود تا هم دولت حرف م لةيچونکه وس ميريبگ یزيچ

 کيبود  یبغرنج کي ینشده بود ول یقرارداد اگر عمل ديبده اي ديريبگ اي ديکن نيعرا م
قرارداد هست  دانست ینم چکسيرا متزلزل داشت ه یبود که اوال افکار عموم یمانع

 ايآقا قرارداد را قبول کنند  روند یکه م یمل یبه مجلس شورا دانستند ینه وکالء نم اي
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از لرد کرزن مشاوره کردم و  ايآ ديفرمود نکهيو اما ا کردمالغا  نرايرد کنند من آمدم ا
ها  ها و سلطنه ها و ملک نکته را دوله نيخود ما است ا نينکته ب نيکردم ا ذانياست
بدون  سيبدون مشاوره با دولت انگل فهمد یروزنامه م ريمد کينکته را  نيا فهمند ینم

قرارداد را الغا کردم  نيت خودم ايو لرد کرزن من با مسئول سيانگل ريبا سف شارياست
جهت لرد  نيکرد بهم شود یکردم که معلوم شود م یروزنامه ملغ ريمن مد یعني

ماه و سه روز حکومت مرا نشناخت و  کي یعنيتا هفت حمل  ديکرزن از من رنج
داشت در بودن و نبودن من در  یريرنجش لردکرزن تأث نيچه اندازه هم دانديخدا م

. دکتر یبود آقا یچه نوع کودتائ نيا نکهياما ا دانديخدا م دانمينم نرا م نيا رانيا
و قوه  هيمرکب است از قوة مقننه و قوة قضائ یچه؟ حکومت مل یعني یحکومت مل

 .نبود یتيمشروط استينبود س یقوة مقننه وجود نداشت پارلمان هيمجر
 

 .دينفرمود ديکه آورد هيمستشارمال - مصدق السلطنه دکتر
 
وجود  یمل یمجلس شورا. کنم یجوابش را عرض م ديصبر کن - نياءالديض ديس

خودشانرا ول کردند و مملکت را به  یدورة سوم وکالء کرس لينداشت پس از تعط
 سيتمام رئ. شدم رانيا یالوزرا سيکه من رئ یآمد واگذار کردند تا آن روز شيپ

تنها  داد یم ليو تشک بيوتص سيشما را سفارت روس و انگل یها الوزراءها و دولت
 ليتشک یمتعال بدون مداخلة سفارت اجنب یکه بشهادت خدا یالوزراء و دولت سيرئ

 ريمد کنفرينکته را  نيا فهمند یها نم ها و سلطنه ها و ملک شد دولت من بود بله دوله
آن را بر سرش انداختند  ليساختند م یرا بهر کار یهر کس فهمد یروزنامه م

تام  اراتياحمدشاه مرا احضار فرمود و دستخط هم بمن داد و اخت وممرح حضرتياعل
 گرانيد ايبودم  دهيمقدمه را من چ نيکه ا شوم یبحث نم نيهم بمن داد حاال داخل ا

دکتر (چه بود؟  مينياش را به ب جهيغلط نت ايبود  حيصح یحضرتعال دةيبودند بعق دهيچ
مرا فرار دادند  یها شيقوم خو ديندشما فارس را بر ضد من شورا) قرار بود - مصدق

 شگاهيخدا در پ شگاهيدر پ ديشما مسئول ديشما و امثال شما در طهران دسائس کرد
کودتا چه بود؟  جةينت کردم یجان بدهم چه م نکهيمن جز ا رانيملت ا شگاهيدر پ خيتار

 تدر تح هيو امن سيو قزاق و پل یاز ژاندارمر رانيچهل هزار نفر قشون پراکندة ا
 تيبود جمع شدند اداره شدند امن رپنجيکه اسمش رضاخان م قيسرباز ال کيدارة ا
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شد بماند خود شاه هم که  یدر مملکت فراهم شد طهران از خطر گذشت شاه راض
هستند که جرأت  یدر طهران هم قوه هست در طهران هم کسان ديمرعوب بود د

با  ميشو ميتسل ميخواه یما نم مياشزنده ب ميخواه یو م ميکه ما زنده هست نديدارند بگو
که دستخط  یهم جرأت گرفت فقط وقت رانيما شاه ا یارادة ما و از جان گذشتگ نيا

در مملکت مستقر شد  تيامن نکهيوزراء را بمن داد از من قول گرفت پس از ا استير
وسائل مسافرت او را باروپا فراهم کنم من هم وعده دادم و بعد نتوانستم و همانکه 

 یتيقابل یب جةيمرحوم احمدشاه در نت چارهيبنده و آن مرحوم بهم خورد ب نيب انستمنتو
و پس از آنکه  نجانبيا نةيکاب ليها قبل از تشک ها و سلطنه ها و ملک دوله اقتيو عدم ل

مخابره نمود  هيبدربار انگلستان و بمقامات عال یشد تلگراف وسيمأ سياز سفارت انگل
 امدين یجواب ندازنديب قيبه تعو رانيرا از ا سيقشون انگل ارکه اگر ممکن است احض

عهدنامة  یشد پس از آنکه امضا ديبرطرف شده تجد تيکودتا بپا شد پس از آنکه امن
 یخيکه مناسبات تار ةيما و همسا نيب یمسئلة بغرنج و غامض کيشد  یشورو

با هم هم  لومتريمربوط ساخته و سه هزار ک گريکديما را ب یاقتصاد یاجتماع یاسيس
 شيآسا کيدر طهران و مملکت  ديگرد جاديحل شده و روابط حسنه ا ميسرحد هست

هم کردم که آنرا فراموش کرده بودم و  یگريکار د کيشد  جاديهمه ا یبرا یفکر
 رايخوشحال شدم ز یليدکتر خ یآمد و از تذکر آقا ادميدکتر  یتذکر آقا جهيحاال در نت

 سيپل ديدانيم کهيجنوب بود بطور سيو آن مسئله پل دمومن آنرا فراموش کرده ب
 یکيالوزراء شدم  سيجنوب را چند سال قبل از من داده بودند و پس از آنکه من رئ

جنوب را  سيپل توانم یاظهار کردم من نم سيمختار انگل ريبود که بوز نياز اقداماتم ا
 یو منضم ژاندارمر دمتحمل بشو ديقبول کنم و با یسيدر تحت ادارة افسران انگل

و ) بود زريآنوقت ماژور فر(را بطهران احضار کردم  زريگردد ژنرال فر رانيا
 ميرا با هم موافق شد یو اصول ميو مذاکره کرد ميداد ليوزراء تشک ئتيجلسة در ه

بشود و از بابت مخارج گذشته قبول کردند که دولت  رانيا ميجنوب تسل سيکه پل
 لياردو را تحو نيا یگفتند ک زريژنرال فر ینکند ول یفعال ادعائ رانيانگلستان از ا

من . همدست آلمانها بودند؟ گفتم نه روزيشما که د یطهران یافسرها ايخواهد گرفت آ
 التيام که تشک احضار کرده رانيا یاز دولت سوئد پنجاه نفر صاحبمنصب برا

 نيدر لندن بودند در ا عانموقعالء که در هم یمنظم کنند و به آقا رانرايا یژاندارمر
گفت . که برود باستکهلم و با دولت سوئد داخل مذاکره بشود ميبابت تلگرافاً دستور داد
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 زريبنده و ماژرفر نيب ميما چه بکن نديايها ب که صاحبمنصب یخوب حاال تا وقت
نفر بودند به چهل نفر  ستيکه دو یسيموافقت حاصل شد عدة صاحبمنصبان انگل

کشور  رياو امر وز عيباشند و مط رانيدرخدمت دولت ا کساليمدت  او ت ابديتنزل 
 یسيآمدند صاحبمنصبان انگل رانيبه ا یصاحبمنصبان سوئد نکهيباشند و بمجرد ا

را بمن  فيآن تکل زرياگر هم خود ژنرال فر رايو بروند ز رنديلوازم خودشانرا بگ
بود من  یصرز مخصوآنها ط التيچون تشک یول دانستم یمن نم کرد ینم
قوة  کي توانستم یبود من نم یآنها طرز مخصوص التيچون تشک یول توانستم ینم

با  یمالقات رسم یجنوب را عهده دار بود و اگر چه جنابعال تيکه در آن موقع امن
 سيآنها بود پس من پل ةيدر فارس به تک یداشتن جنابعال فيتشر یول ديکرد یآنها نم

 .جنوب را منحل کردم
 

 دياحضار فرمود - مصدق دکتر
نصف آن را هم باصفهان احضار کردم ودر  ايمنحل کردم و ثلث  - نياءالديدضيس

 .اصفهان ماندند
 

 .ديبه طهران احضار فرمود - مصدق دکتر
 
 سيباصفهان احضار کردم و چنانچه گفتم عالقة من در انحالل پل ريخ - اءيدضيس

در . اورديباستقالل و سالمت مملکت ما لطمه وارد م نکهيجنوب چه بود؟ گذشته از ا
 ميخواست ینم ميمناسبات حسنه شده بود یدارا یبدو امر که ما با دولت همجوار شورو

 یمملکت کيکه در تحت ادارة افسران  باشدرا داشته  یالتيتشک کيدولت  رانيدر ا
را  گريهمد مناسبات حسنه نبودند و یدارا یباشد که در آنموقع با دولت شورو

 .نشاخته بودند
 

 !ديپس چرا بطهران احضار کرده بود - مصدق السلطنه دکتر
  
تازه هم به طهران احضار  کنم یآمدند بطهران عرض م یعرض کردم ک - اءيدضيس

من  دياحضار نکن ديالوزراء شد سيکه شما رئ یمن است وقت فيکرده باشم از وظا
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که در شئون  دهم یبدهم بشما هم اجازه نم حيتوض ستميبودم کردم بشما هم مجبور ن
 د؟يکه چرا آنرا خورد ديضاح کنيو از من است ديمن داخل بحث شو یالوزرائ سيرئ

از اوامر  یجنابعال دهم ینم حيهم توض یبود بجنابعال لميم د؟يچرا آن کار را کرد
را دور  ینگفتم حکم دولت مرکز یزيمن بشما چ ديکرد یچيسرپ رانيا اريشهر

حکومت من در  تينگفتم خالصه موفق یزيمن چ) پاره کردم - دکتر مصدق( ديانداخت
با من  هيکه در آن قض زريبود و از ماژور فر یانيشا تيموفق وبجن سيانحالل پل

و حکومت هندوستان که در  سيکمک و مساعدت کرد امتنان دارم و از دولت انگل
وعده دادند از بابت مصارف گذشته  یجنوب با من مساعدت کردند و حت سيانحالل پل

من در آنموقع شروع  گريدر آنموقع مطالبه نکنند امتنان دارم اقدام د یزيچ
مسرت است  تيمن نها یبرا هيو افراط مال یاز دزد یريو جلوگ یباصالحات داخل

 یکه دزد نبود و دزد ميداشت یدولت کي یروز کيکه  نديبگو توانند یم هايرانيکه ا
مملکتم چونکه  نيمن فرزند ا رايافتخار مال شماها است مال ملت است ز نينکرد ا
نفت جنوب  یکمپان ندةينما یروز ميرا بگو نيا ديبا دندمحرک من بو گرانيد ديفرمود
را باو بدهم گفتم من  اينفت شمال خشتار ازيمن و از من تقاضا کرد که امت شيآمد پ

با حکومت  رانيمطابق عهدنامة ا نکهياول ا ليدل ليگفت چرا؟ گفتم بدو دل توانم ینم
 چيبه ميمسترد داشته ما حق ندار رانيبا یرا که حکومت شورو یازاتيامت یشورو

و از مختصات  ستياز حقوق من ن ازيدادن امت نکهيا گريد ميبده یگريد یدولت اجنب
مرا  تواند ینم ديزد پس از آنکه د یشد حرفهائ یاست صحبت هائ یمل یمجلس شورا
مسترفالن من حاضر  یجواب دادم آقا امديگشود که بمذاق من خوش ن یقانع کند زبان

 نيرا فدا کنم و چن یسيانگل یها یمنافع کمپان سيو انگل رانيا هيالمصالح ع یهستم برا
دن من در اظهار من در بودن و نبو نيتا چه اندازه ا دانديهم خدا م نجايهم کردم و ا

سالها بود  یسيانگل یکمپان کيراه شوسه طهران به قم را که  ازيکرد امت ريتأث رانيا
 یکه برا یسيانگل یها و کلنل یسيانگل یها اشغال کرده بود الغاء کردم و ژنرال
 .کردم رونيقرارداد بطهران آمده بودند از طهران ب

 
 .ديرا عاجز کرد ها یسيشما انگل - مصدق دکتر

 
 نيفتريدکتر مصدق السلطنه مستر نرمان شر یاگر عاجز نکرده بودم آقا - اءيدضيس
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بله  شد یخارج نم سياز خدمت وزارت خارجة انگل رانيدر ا سيمختار انگل ريوز
 نجايتمام آنها را ا خواهم یام حاال که نم کارها کرده یليام خ کردم خالصه تا بوده

هر چه  یموضوع منست ول از رجخا کنم یهر چه عرض م نکهيعرض کنم با ا
 یکارها را کردم و تا بودم به آقا نيمن ا ميام بس است کوتاه کن تاکنون عرض کرده

 شانيو من شخصاً از ا ميکرد یجنگ وقت با کمال وداد با هم کار م ريسردار سپه وز
است من پس از آنکه  یاسيس اتيهست در نظر یندارم اگر اختالفات یشخص یها گله
آمد که آنهم از اسرار کودتا است که من  شيپ یاتيمقتض کي… حرکت کردم رانياز ا

را  رانيخاطر ا بيبا ط دميند یمقتض رانيمصالح ا یبرا رانيبودن خود را در ا
که من از  یروز ميگو یبشما م ديندار ینکرد اگر اطالع رونيمرا ب یترک کردم کس

در طهران قوة قزاق  ودبطهران حرکت کردم شش هزار ژاندارم در تحت امر من 
در تحت امر سردارسپه هزار و  ميمراجعت داده بود ليو منج نينبود قزاقها را به قزو

بودند در همان موقع من قادر بودم هر چه  یدو هزار نفر افراد مرکز ايهشتصد 
است که  یاسرار کيهم  نينکرد و طرد نکرد و ا رونيمرا ب یبکنم کس خواستم یم

اقدامات  یرفتم ول رانيبدهم من از ا حيبشما توض ستميو مجبور هم ن دانميمن فقط م
در عداد ملل زندة  رانيکه تا ده سال بعد از من ا ديدم رانيدر ا یسه ماهة من روح

مولود کودتا است اگر در طرح  شود یم دهيامروزه د رانيبشمار آمد هر چه در ا ايدن
نه حاضر و نه شرکت داشتم، در  رواناگ عيبودم اما در وقا یکودتا من بان یاساس

 نکهيدادند پس از ا یطهران مرا بوکالت انتخاب کردند رأ یانتخابات دورة پنجم اهال
آورد آوردند در  نجايرا با یآراء حومة که امروز جنابعال نيهم شوم یم ليمن وک دنديد

دکتر فعال  یآقا یحاصل کنم پس جنابعال یتيو نگذاشت من اکثر هيآراء انتخاب
سال از  ٢٣شما بعد از  ديآورد انيموضوع سلطنت را بم ديآورد انيرا بم موضوع

 نيکه در هم ديبود یشما همان کس کهيصورت ددريکن یمرحوم احمدشاه مدافعه م
 ديدر نطقتان کرد ديبود باحمدشاه کرد یاحترام یآنچه فحش و ناسزا و ب بونيتر
مدح و تملق و  ديآنچه توانست نجايو بعد ا دميدر نطقتان د شبيد) ؟یک - دکتر مصدق(

که عالء و  یدر صورت) ؟یک - دکتر مصدق( ديکرد یاز واالحضرت پهلو یچاپلوس
پس از مجلس ( نديبگو یتملق نکهيزاده مخالفت خودشان را اظهار کردند بدون ا یتق

بود که داماد شما برادر  نيشما ا یچکمه پوش نيهم جةيو نت ديديچکمه پوش ديشما رفت
) بمن چه؟ - دکتر مصدق(مملکت بود  نيا یالوزراءها سيرئ نيکه مجرم تر شمازادة 
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 .ديکن حتيدخترتان باو نص لةيبوس ديدختر خودتانرا بفرست ديخواست یشما م
 نيا ةيقوة قضائ ديمملکت را به محبس کش نيا یهمان داماد شما که جوانها یبل

 هيرا در اجرائ هيقوة قضائ) دينکن یريگ یهوچ - دکتر مصدق(مملکت را محو کرد 
 کند یفراموش نم یرا کس نهايگفته شود ا دياست که با یقيحقا کي نهايا) مداخله داد

من  یشده بود ول یزيته ر رانيسعادت ا هبماند شالود یباق ديبگذار ماند یم یباق
را  شانيندادم من ا شانيوزراء را با استيالوزراء نکردم من ر سيسردار سپه را رئ

تمام ملت تمام مملکت خدمات او را تا پنجسال بعد از حرکت من . دميبرنگز یبپادشاه
که چند  ةيقض کيکه  دانميمملکت را مناسب نم اتيو امروز هم مقتض کرد یم ريتقد

خودتان  یبيمن وعوام فر یدشمن یآمده و امروز شما برا شيمن پ بتيدر غ شيسال پ
 یچارگيب کيبا  ميهست یهائيبدبخت کيامروز ما در مملکت مواجه با  ديکن یم ديتجد
که  ميبحث کن یائيو فقط سزاوار است از قضا ميهست یمصائب کيبا  ميهست یهائ

مصائب  نکهيبود و چطور بود و چطور رفت ا هشا یک نکهيمرا ثابت کند نه ا تيمجر
است که  نيمثل ا ديدانيم رانيا یها یو مرا مسبب بدبخت ديکن یساله را ذکر م ستيب

هللا  یاکرم صل غمبريکربال حضرت پ یدر صحرا یابن عل نيمسئول شهادت حس
 هيشد معاو ینم دايهم پ هيام یبود بن اوردهياسالم را ن غمبرياگر پ رايو آله باشد ز هيعل

 غمبريبه همان اندازه که جد اکرمم پ شد یهم کشته نم یابن عل نيحس. شد ینم دايهم پ
 ديرا فرمود یساله هستم مطلب ستيب عيکربال است من هم مسئول فجا عيمسئول فجا

من  یول ديو اشاره کرد ديرا روشن بگوئ عيوقا ديو جرأت نکرد ديجرأت نداشت یول
بود و  یسيانگل یکودتا ديگفت!) البته - دکتر مصدق( ميگو یجرأت دارم و با جرأت م

 یاجرا یمضحک است انگلستان برا یليخ هيکردند قض سهايکودتا را انگل نيا
سه سال  ديمردم تعجب کن ديبشنو کند یآن چرا کودتا م یالغا یقرارداد کودتا نکرد برا

سفارت  چيه یخيرتا چيقرارداد امضا شد آنچه من مطلعم آنچه من اطالع دارم در ه
اجرا بکند  خواست یقرارداد را اجرا بکند م نيکه ا اورديفشار ن رانيبدولت ا سيانگل

کودتا کند  خواهد یآن نم یاجرا یبرا سيکه دولت انگل یاجرا نکند وقت خواست یم
مسائل  نيروزنامه بود تا ا ريمد ديبا ست؟يچرا کودتا بکند؟ پس مطلب چ شيالغا یبرا

از طبقة اشراف ملک و دوله و  ديرا دانست با قيحقا نياز مردم بود تا ا ديبا ديرا فهم
خودش فکرش صرف جمع مال از  یباشد که تمام دورة زندگان یکس ديسلطنه نبود با

 کينباشد تا بتواند بفهمد چگونه  یو خالصه خور یگر یمشروعة مستوف ريطرق غ
بکند که عقول ناقصه  یارک کيمملکت خدمت بکند و  کيب تواند یاز جان گذشته م
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نبود  یسيانگل یکودتا نيا! آقا ريخ. راکات ناقصه از قوة درک آن عاجز استاد
 خواست یسه ماهه ندارند اگر انگلستان م استيس ها سيهستند انگل نيب شيپ ها یسيانگل

مثل کار امروز ما شده بود  شيسه ماهه داشته باشد کار انگلستان چند قرن پ استيس
 یفداکار) پس چه بود؟ - دکتر مصدق(نبود  یسيانگل یکودتا کي نيا رينخ
هست که  یگريد قياظهارات من شما را قانع نکرد حقا نيبود حاال ا نياءالديدضيس

 ديده ليرا تشک یعدالت مل یايمحکمة عل ديبدان ديخواه یاگر م ميگو یمن نگفتم و نم
من ) ديفرمائيم لبامر محا قيتعل - دکتر مصدق(محاکمه حاضر هستم  یمن برا
در مقابل خدا در مقابل  رميگ یسوم حوت را بعهده م عيمسبب بودن وقا تيمسئول

 ليمزاج عل کيخودم بهرة نبردم جز  یکودتا برا نياز ا رانيملت ا شگاهيدر پ خيتار
را نبردم خانة  یآلوده نشد مال کس یرا کشتم دستم بخون کس یکردم نه کس ینه دزد

خودشان  یزندگان خيمعتاد نبودند در تار هکيعده کسان کي قطرا خراب نکردم ف یکس
تنها من و فقط من بودم که از  کيتار یحبش بشوند تحت نظر گرفتم در آن روزها

 کياظهارات قصدم تحر نياز ا. نجات دادم هيو تجز یرا ازخراب رانيخود گذشتم و ا
اعتبارنامة من عالقة شخص من محرک بودن و  بيتصو یبرا ستين ندگانينما انيآقا

وجدان خود  ديدارند فقط با یلطف یب ايبمن محبت  کهيو کسان ستينبودن در مجلس ن
طالب شهرت  ستميقرار بدهند من طالب مقام ن یخيتار عيمن و وقا ضيرا حاکم عرا

و  کايشد سفارت امر فيبمن تکل شيدو ماه پ ستميو جمع مال ن یطالب راحت ستمين
 خواستم یممالک خارجه قبول کنم من نکردم اگر پول م بهرا  هياعزام ئتيه استير

و  شياگر مقام و ع رفتم یبه واشنگتن م خواستم یاگر شهرت م رفتم یبواشنگتن م
ماندم  نجايمن ا رفتم یو ذوق ملک و ملک و دوله و سلطنه داشتم بواشنگتن م یراحت

 .رانيا یبرا مانم یهم م نجايو ا
بدبخت مملکت  اتيملت وضع یوکال انيآقا دوارميمن چه باشم چه نباشم ام خالصه

بود فقط  یقتيحق کيمن  یبدهند کوشش من در افتتاح مجلس برا صيخودمان را تشخ
از لحظة اول مصمم شدم اتحاد  دانستم یبود که مجلس ناقص را از نبودنش بهتر م نيا

ها و  اعتبارنامه نکهيمخالفت نکردم نه ا رنامةاعتبا چيو اتفاق خودم را نشان بدهم با ه
 یبرا! نبود نيا یکرده بود نه برا یخود را ط یقيو حق یانتخابات تمام مراحل قانون

دو روزه در  نيا دميافتتاح مجلس ند قيبود که موقع مملکت را مناسب با تعو نيا
 نطوريرا ا ها نامهملت حمله کردند که چرا اعتبار  یوکال انيروزنامه برداشتند به آقا

از فحش  کنم یدادند خواهش م تيباکثر یناسزائ یها نسبت کيو  ديکرد بيتصو
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من چه در مجلس باشم چه  ديدار یندگينما فةيوظ کيشما  ديها افسرده نشو روزنامه
در مجلس نباشم خواهان مجلس هستم و کوشش خواهم کرد شماها را در مقابل 

 رايدشمنان مجلس مدافعه کنم من عظمت و استقالل فکر مجلس را خواهان هستم ز
 خيتار اميا نيبدتر اميا نيا ندگانينما انيمجلس است آقا نيبا ا یتمام مظهر قدرت مل

دوره دورة  نياست ا مانيدورة ا نياست ا رانيا خيتار اميا نيبهتر اميا نياست ا رانيا
و  ینادانعصر عصر  نياست ا یعصر عصر دانش و خردمند نياست ا یمانيا یب
 دياست بهار ام یکيفصل فصل تار نيفصل فصل روشن است ا نياست ا یخرد یب

گسترده و را  یستيدامن ن یبدبخت تيدر برابر عفر یدياست زمستان ناام شيدر پ
 چيه ميندار چيو ه ميدار زيهمه چ رايفرشتة سعادت پرو بال خود را گشوده چرا؟ ز

و تناقص  نيتبا ديشا ديا و گوش هم داده ديدياز آنچه گفتم و شن. ميدار زيو همه چ ميندار
باشد در  یباشد در عقول و افهام است اگر تناقض ینيبنظر من اگر تبا ديده صيتشخ

 نيجرا ا ديدانياست همه م صاتيباشد در تشخ یسنجش و ادراک است و اگر اختالف
 یخيتار اميا نيبهتر اميا نيچگونه ا دينياست اکنون به ب رانيا یخيتار اميا نيبدتر اميا
مردم بدبخت را در  نيکه سرنوشت ا یاگر کسان انيرانياست اگر ماها اگر ا رانيا

و مردم  یخود با خداشناس یها یخود با از خودگذشتگ یهاياند با فداکار دست گرفته
بردارند آنوقت است که ما  یخود قدم هائ یها یخود و اخالص و چشم پوش یدوست

 مياست اگر مفهوم اضمحالل را بدان رانيا خيتار اميا نيبهتر امين ايا ميبگوئ ميتوان یم
که هنوز از  ینسل مياست بنظر آور شيدر پ هينسل آت یکه برا یکيتار یاگر روزها

نشده  هيته یو یبرا یراثيو جز ذلت و ادبار و فالکت م امدهيکتم عدم بعرصة وجود ن
 ميبده یرهائ یو سرزنش ابد عنتتکان خود را از ل کيو با  ميعبرت بنگر دةيبا د

 ميکه ما را پرورش داده ادا کن یبه خدا قرض خود را بملت مانياگر با اخالص و ا
خود  شيرا در پ رانيو بهار سعادت ا یروشن یوجه نينتريريآنوقت است که با ش

پس هر چه هست در  ميا را بوجود آورده رانيا خيصفحات تار نيبا جلوه تر دهيد
با  یکينزد ةياشکبار در آت یها چشم یبجا ديبکن یشماها فداکار اگر انيماست آقا

را  گريهمد ستهيرا نگر انيرانيمتبسم ا یمايگشوده س یها یشانيخندان پ یها لب
 ،یرانيگفت آنوقت است که آثار اهتزازات فکر روشن ا ديرا شادباش خواه گريکدي

مردم  یعني ،یخدا پرست شقشعله ع ،یمعرفت انسان اتيجلوة تجل یشعشة الهامات اله
 یميدوستان صم یملت و ارزش واقع یاخالص خدمتگزاران با تقوا جةينت یدوست
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 .نيرب العالم اي نيکرد آم ميرا مالحظه و مشاهده خواه رانيا
 

 .کنم یتنفس م شنهاديمذاکرات مخالفم من پ تيبنده با کفا - یمعظم دکتر
 

بود  نياءالديدضيس یکه در مجلس است راجع به اعتبارنامة آقا یصحبت - یفاطم
دکتر رادمنش و فداکار  یدکتر مصدق بوده و آقا یمخالف با اعتبارنامه شخص آقا

 یمخالف صحبت کند و چون مخالف کنفري ديبا نيمخالفت خودشانرا پس گرفتند بنابرا
 .بدهند ديدارند با شانيکه ا یحيتوض ستين
 
 .است مذاکرات شده تيکفا شنهاديپ - ندگانياز نما کنفري
 

 .نديبفرما خواهند یدکتر مصدق م یرا که آقا یمطلب دياجازه بفرمائ - یفاطم
 

 .بدهم حيتوض خواهم یکلمه م کي - مصدق دکتر
 
 .ديبفرمائ - سيرئ
 

بود  هيشب شتريب یحماسه سرائ کيآقا ب شاتيمتأسفم که فرما یليبنده خ - مصدق دکتر
نسبت  رانينسبت برجال بزرگ ا شانيدر مجلس بشود ا ديکه با یصحبت هائ کيتا ب

از طرف  یموقع بعلت بروز احساسات و تظاهرات نيدر ا(… برجال وطن پرست
وقت  نيرا ترک و موقتاً در ا هجلس سيرئ یکه مخالف نظم مجلس بود آقا انيتماشاچ

مجدداً  مساعتيوپس از ن ليجلسه بعنوان تنفس تعط) بعدازظهر ميو ن کساعتي(
 )ديگرد ليتشک

 
 .ینبو یآقا - سيرئ
 

از وقت معمول گذشته و مذاکرات  یکه االن مدت ديفرمائيم قيتصد انيآقا - ینبو حسن
امروز جلسه ختم شود و  ديفرمائياست اگر اجازه م موضوع ناتمام مانده نيهم درا
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 )است حيصح(جلسه موکول بفردا شود 
 ختم جلسه - موقع و دستور جلسه بعد - 
 
 ختم جلسه - موقع و دستور جلسه بعد - ٣
 
 ندهيجلسه آ) است حيصح( ميکن یجلسه را ختم م نديفرما یم بيتصو انياگر آقا - سيرئ

 مذاکرات امروز ةيسه ساعت قبل از ظهر دستور هم بق) چهارشنبه(فردا 
 
 )بعدازظهر ختم شد قهيمجلس دو ساعت و ده دق( 
 
   اسعد - یمل یمجلس شورا سيرئ
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در رابطه با   ١٣٢٢اسفند  ١٧ در روز مذاکرات مجلس شورای ملی ادامۀ   

 اعتبار نامۀ سيد ضياء
         

نظامات مجلس را  تيکه رعا کنم یهموطنان تقاضا م انيقبالً از آقا: مصدق دکتر 
دست نزنند و ابراز  ديو چه بد بگو ديکس چه خوب بگو هر  یو برا نديبفرما

 فهيمقصود خودمان و وظ ميما بتوان منظم باشد که  ديمجلس با. ندياحساسات نفرما
که شد  یاحساسات اثر آن اظهار  در روزيد دييمالحظه بفرما. ميخودمان را ادا کن

مقصود خودمان را به . ميجلسه را تمام کن ميمجلس بر هم خورد و ما نتوانست
که راجع به  خواهند یم انياز آقا یبعض دميچون شن) است حيصح( ميبرسان  انيپا

مخالفت  شانيبه من نسبت دادند صحبت کنند و با ا نياءالديض  ديآقا س یکه آقا یجرم
 ليقب نيبه مصداق الکالم بجز الکالم هر چه در ا بنده الزم است عرض کنم که  ند،ينما

چرا ) ع(دالشهدايبه حضرت س مردم . است شتريب جهيشود نت یموضوعات بردبار
امت کرده  یفدا ان خود را و ج ديکش یصدمات یاو در راه آزاد نکهيا یمعتقدند، برا

به آقا و  ديپس من هم که سگ آستان حضرتم با. ابا عبدهللا اي یانت و ام یباب
جامعه هرگونه فحش  نيا یآزاد یمردم و برا نيا ريخ یکنم و برا یخود تأس  یموال

است  نيخورد، مگر نه ا یليمجلس س نينبود که مدرس در هم مگر . و ناسزا بشنوم
است که شربت  نيمگر نه ا د،يکه د یواسطه مشقات جامعه به  نيکه مقام مدرس در ا

آماده نموده و به  یهر کار یرا برا کم از او ندارم و خود  من هم دست د،يچش دتشها
  .شوم ليکه عرض کردم آرزومندم به درجه شهادت نا یطور

است مورد بحث قرار  فيضع یدو قسمت از نطق مرا که تصور نمودند منطق آقا   
  :دادند

 نياظهار من نظرم ا نياز ا. شود دينبا الوزرا سيروزنامه رئ ريراجع به مد یکي - ١ 
 کيبود که  نيبلکه نظر من ا. باشند الوزرا سيرئ شهيهم ديمملکت با نبود که اشراف 

در  تواند یحاصل نکرده است، نم یاتيننموده و تجرب مراحل  یروزنامه که ط ريمد
 دهيچيپ یبه قدر یاسيو امور س  یادار یها غامروز چرا. رأس مملکت واقع شود

بود که  یروز .متخصص باشند ديبا یازعلوم اشخاص یا ودرهم است که درهررشته
 یترق امروز که درجه تمدن به اوج  یول کرد ینفر کارها را م کي یدر جامعه بشر
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 توان ینم. علم اشخاص متخصص الزم است کياز شعب  یا هر شعبه یبرا دهيرس
 یطور یاسيو س یمراحل از امور ادار یروزنامه بدون ط ريمد کيکه  کرد  اورب

بهتر از کار خود  یمثال چيواقع شود و ه ديمملکت مف یبرا مند باشد که بتواند  بهره
ادعا  تواند یکس نم چيه .گرفت شيفرار را پ و راه  اوردهيکه دو ماه تاب ن ستيآقا ن
. دولت انگلستان جلوتر برود دور بود از یدموکراسو  یها از آزاد که سال رانيکند ا

 یريوز نخست مراحل به مقام  یبدون ط تواند یروزنامه م ريمد کياگر در انگلستان 
  .باشند ريوز نخست یبه نوبه چند کيهر  ديجرا رانيکه مد ميندار یبرسد، ما هم حرف

    
فارس بود که  ینطق من که مورد حمله آقا واقع شد، مخالفت اهال گريموضوع د - ٢ 

فارس به واسطه  یبا من مخالفت نکرد و فقط اهال یتمام مملکت کس آقا فرمودند در 
  .و مخالفت نمودند اوردنديسر فرود ن دکتر مصدق به من  کاتيتحر

که من در  یمقام نينتوانستند درک کنند که ا ايمتأسفم که آقا نخواستند و  یليخ من   
چه  یبرا د،يکه شما او را آورد تياسم تاژيآرم. مخالفت دارم  نيجامعه دارم از ا

 یمدت تاژيچه آرم یبرا. شدمريچهارمحال که بودم، وز چه در یبرا. نديخواست مرا بب
از تهران انتخاب  هينيمن دردوره پنجم تقن چه  یبرا ند،ک یمنتظرشد که با من همکار

را  یشدند و مصالح مل ميتسل بود که  نيبود، هم گريد اتيکه به وال یبزرگ راديا. شدم
  .ندينتوانستند بگو

ام و  بد نگفته شانيوقت به ا چيمن ه. ام فرمودند که من به سلطان احمدشاه بد گفته آقا   
 تيکودتا شد و به من تلگراف نمود که به فور ميبود تسل نيداشتم ا که  یراديفقط ا

که تلگراف شما  یمن وقت. شما کند یرحم یپنجه ب مرا گرفتار  نکهيحرکت کنم تا ا
  سياگررئد،يکه شما داشت یسوابق بد گرفتم که با  ميمطور که گفتم تص همان د،يرس

 خيش یبه آقا شما رئيس الوزرايدمعلوم شد نکهيپس ازا .مخالفت کنمديشمابود الوزرا
 التيا نيدرا  توانم یمن نم گريدادم که د غاميپ رازياالسالم ش حجت یمحالت یمرتض

جواب دادند  شانيا. ندارم دهيعق ليدالتشکياست که به دولت جد نيبمانم وعلت هم ا
  .ميتا هر کجا که بتوان ميو با شما هست ميدار دهيو عق مانيبه شما ا که 

قرارداد  نهيمن دراروپا بعد ازکاب. که اهل فارس چرا به من معتقد بودند دانند یم آقا   
 یواسطه درخواست اهال رازبهيآمده ودرش رانيازراه فارس به ا . شدم هيرعدليوز

 ینظر که مرا به درآمدها نياز ا یاهال. خدمت کنم که قبول  خواستم یاول نم. ماندم
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من قلمداد  یهزار تومان برا ١١۶  سال  نمودند و در یشنهاداتيکنند، پ عيآنجا تطم
من . وزارت است سال حقوق  کيبا  یمساو التيماه درآمد ا کينمودند و گفتند که 

مرا   یاز قبول کار امتناع نمودم و چون اهال یتعجب نمودم و به کل شنهاداتيپ نيازا
تعهد نمودند که نه  نندوجوه را برسا نيا خواستند یکه به من م يیها شناخته و آن

 ديتوانست یماندم و شما مرازيبدهند، من درش یزيو نه به من چ رنديبگ  یزيخودشان چ
من . هستند اياند، ک به من داده یکه وجوه مشروع يیها آن که  دياز اهل آنجا سؤال کن

چرا موقع فرارازخزانه مملکت دستبرد   د،ينداشت اجيازآقا سؤال کردم که اگرشما احت
 یو از چه محل دينمود ليتحص سال ازچه ممر  ٢٣ نيدر ا ديداشت اجيو اگر احت دينمود
جواب نداد، مکدر  سؤال من که  نيآقا به ا. ديبه دست آورد ديکه دار یهنگفت هيسرما

بودن چه  یکه مستوف نديخوب است آقا بفرما. خطاب کرد یهم شد و مرا جان
خوب است . بودم یسال مستوف ١٠ تبدادمن دردوره اس. شود یمن م یبرا  یبيع

و  رساندند یخسارت م هيتماماًدرعرض سال چه مبلغ به مال  ها یکه آن مستوف نديبفرما
که در انتخابات امسال دخالت نمودند به قدر   يیوزرا نيهم اياز رؤسا امروز  یبعض

نه به و  فتگر راديا شود یامروز م به تمام رؤسا . نزدند بيها به ج قرن مداخل آن کي
دارد من  یجامعه مقام هر کس در . بد گفت توان یبوده است م یکه مستوف یهر کس

. ام نزده  بيبه ج یزيمملکت چ هيام و از مال نکرده یباشم دزد دهياگر خالصه هم خر
 نکهيا یمگر دولت برا. دنديمردم امالک خالصه نخر رياخ یها سال نيمگر در ا

حال از آقا خواهانم که آن  نيبا ا. جات را به مردم انتقال نداد شود، خالصه امالک آباد 
 نييراه به دست آوردم تع نيکه من از ا یو آن مبلغ دميخر که من از دولت  یا خالصه

  .کنند
جواب دادند که مردم را حبس . دياز آقا سؤال کردم که چرا مردم را حبس نمود من   

 خواستم یبودم و هر چه م الوزرا سيگذاردم وباالخره گفتندکه رئ نظر نمودم و تحت 
بکند من  یاظهار نيدر مجلس چن تواند یم  يیالوزرا سيرئ کياگر . نمودم یم

  .رميحاضرم که حرف خود را پس بگ
کار چه  نيها چه بود و از ا آن ريچه مردم را گرفتند و تقص یبرا نديبفرما ديبا آقا 

قشون جنوب را  دياز آقا سؤال نمودم که اگر شما قرارداد را الغاء کرد من . نظرداشتند
 هيمجدداً به وزارت مال ليرا به چه دل تياسم تاژيو آرم  ديشناخت تيچه به رسم یبرا

 شاتيازفرما یمبهم بود که نه من بلکه احد مذاکراتشان  یدرمورد اول به قدر. ديآورد
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 توانم یباب نم نيدرا نکرد ودرمورد دوم بالصراحه فرمودند درک  یزيآقاچ
نتواند  مملکت  یاتيح هيقض نيچن کيدر  الوزرا سيرئ کياگر. بدهم یحاتيتوض
  .دياو را سنگسار نما ديدهد ملت با حيتوض

 یورود آقا شوازيدر تحت عنوان پ ١٣٢٢هشتم مهرماه  ٢۵۵٧شماره  رانيا روزنامه
از احساسات حسن  يیطباطبا نياءالديض ديس یآقا: سدينو یبه تهران م  نياءالديدضيس

نمودند و از احساسات دوستان و  راديا یشرح مبسوط  شانينسبت به ا یظن عموم
 يیطباطبا یمصطف ديس یپاسخ آقا در خود اظهار مسرت و تشکر نموده و  نيمعتقد

جا  نيوباز درهم دينکن اعتماد  یبه کس دينياضافه کردند که تا عمل نب زينکته را ن نيا
که  دهم یم  نانيبه شما اطم ميخود را اصالح کن اتيمعنو ميفرمودند ما اگر توانست

  .شد ميو موفق خواه روزيدرانجام امور پ
روزگذشته عرض شدکه آقا درعمل امتحانات  یبه اعمال آقا شرح مبسوط راجع

 یخواستم جواب حيتوض شانيکه ازا اتيراجع به اصالح معنو یول دادند  یبداريبس
 یحاتيصاحب مرام باشد و نسبت به مرام خود توض  یممکن است زمامدار ايآ. ندادند

من هرچه خواستم بفهمم که . ديننما  رو فکرخود مستحض دهيندهد و مردم را ازعق
  .دمينفهم یزيچ ستيچ اتيمراد آقا از اصالح معنو

ها را  پرستانه و اشخاص بزرگ مملکت قدربگذارد و آن به خدمات وطن ديبا جامعه
ها بتوانند به مملکت خدمت  تا آن دينما قيپرست را تشو اشخاص وطن کند وريتقد

ها و  ها و سلطنه پرست که دوله به تمام رجال وطن مجلس آقا  نيدراروزيد .کنند
مجلس . نگذاشت یباق یزيها چ آن  یبرد و برا راها  آن یها بودند بد گفت و آبرو ملک

با صداقت سال های متمادی  که یوبه اشخاصزديبرخ یکه کس ستين نيا یجا
ها را  آن اندازه  نيچرا ا دياگرشما به آن اشخاص معتقد نبود. کند نياند، توه رفتارکرده

است  بدمجلس  استير یالملک برا مؤتمن یاگر آقا) است حيصح. (ديدعوت کرد
دارند و  فيکه در مجلس تشر يیکه قبول نکرد و چرا به آقا ديمکدرشد شانيا چرا از

را  یشخص نيشما که چن. دينکرد استير شنهاديپ کنند یم نيتوه مهم  یها تيبه شخص
 شنهاديو چرا به من پ) است حيصح( ديالملک رفت مؤتمن چرا عقب  ديدرمجلس دار

. بد است اريبس یمل یمجلس شورا یبرا است که  يیزهايچ کي ها نيا. دينمود استير
 نيب یفرق ديبا یمل یشورا باشد، مجلس  یکيبا مملکت  ديبا یمل یشورا مجلس

با  ديمجلس با ) است حيصح(خود را از ملت بداند  ديخود و ملت نگذارد، مجلس با
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که  یمل یآن مجلس شورا) است حيصح( ديباشد و به جامعه خدمت نما یکيملت 
  .ستين رانيا یمل یمعتقد شود مجلس شورا لياباط نيملت جدا باشد وبه ا از

    
  .نياءالديض ديس یآقا: سيرئ

    
 یبعض(خودم را عرض کنم  ضينتوانستم تمام عرا روزيبنده د :نياءالديض ديس

به بنده فرمودند که  انياز آقا یکيچون که  کنم یاطاعت م) دييبفرما حاال : ندگانيازنما
. هم متأسفم و هم مسرور آمد شيپ نيو از ا ميختم کن مجلس را  ديشده است و با ريد

شود و  عياعتبارنامه من ضا راجع به  ديبا وزوقت مجلس دو ر نکهيمتأسفم از ا
نشده است حاال  مجال  روزيرا که د یقيحقا کيسبب شد که  آمد شيپ نيمسرورم که ا

دارند و بنده  یشيکلمه فرما کيدکتر فرمودند  یآقا روزيداوالً . عرض کنم
و  ننوشتمانتظاررا نداشتم خطابه  نيو چون ا نديخطابه مرقوم فرما کينبودم که  منتظر

قبل از . کرده بودم عرض کنم ادداشتيرا که  یکه ازحفظ مطالب حاال مجبورهستم 
فرمودند به . عرض کنم ديبا یحيتوض کيدکتر   یآقا شاتيشروع در جواب فرما

که  یبه جنابعال دهم یم نانياطم ام، بنده  ها اهانت کرده ها وسلطنه ها وملک تمام دوله
بودکه  یسببش اهانت دادم  یحيتوض کيموضوع  نيدرااگرنبوده است و نيقصدم ا

ها  دوله ريو طبقه غ سينو روزنامهروزنامه نويس ها و مدير  به یحضرتعال
 کيکه  ديفرمود ديخرابترش کرد دياصالح کن ديو امروز آمد ديها فرمود سلطنه و 

باشد تا بتواند  هکار کرد ريداشته باشد ودر دوا یادار ريکار ديبا  سينو نفرروزنامه
 شيسال پ ٢٠برخالف  یامروزدرمجلس کسان الحمد که هستند . بشود الوزرا سيرئ

 سينو روزنامه  کينجات داد  ها جنگ  نيفرانسه رادربزرگتر دانندکلمانسوکه یکه م
هم تخصص  یامرادار از کي چيدره. هم نبود ینبود، مستوف یبود ودرکار دولت

رجال   کيداده بود که  حهيقر کيخدا به او  یدرطب بود ول التشينداشت، تحص
 نيا. سال کلمانسو بود ۴٠فرانسه درمدت  یخطبا نياز بزرگتر یکي. شد یاسيس

 نيب کنم یاستدعا م) بود ليوک: دکتر مصدق(اداره سابقه نداشت  چيه کلمانسو در
عرض کنم بنده  راخودم  ضيکه بنده عرا ديبگذار  د،يينفرما یشيبنده فرما ضيعرا

بودن  یپارلمان ديدر پارلمان با ديدار ام شما که سابقه  دفعه اول است که به پارلمان آمده
 تواند ینم سينو روزنامه  کيکه  ديفرمود روزيد)است حيصح(ديبده اديبه بنده 
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 یط: مصدق دکتر (داشته باشد  یسابقه کار ادارات دولت نکهيبشود مگر ا الوزرا سيرئ
عرض کنم  ديجواب آقا را با ايبنده ) دهم یآقا تذکر م: سيرئ) (مراحل عرض کردم

ده پس بن) خطابتان به ما باشد: ندگانيازنما یبعض(عرض کنم ديخودم را با ضيعرا  اي
مملکت  نيمطلب درا نيا خواهم یبه هر حال بنده م شنوم یرا نم یجنابعال  شاتيفرما

بشودخواه دوله، خواه  الوزرا  سيرئ تواند یمباشدداشته  اقتيل حل شودکه هرکس که 
 استير) سينو خواه روزنامه:یصفو(حمال  سلطنه، خواه تاجر، خواه بزرگ و خواه 

به عالم مطبوعات همان  شانيا اهانت  نيا ست،يوزارت ارث ن ست،يارث ن يیوزرا
به  بزنند و به اسم ملت حرف  نجايا نديايدکتر ب یکه اجازه داد که آقا یمطبوعات

را  نيشدم، شما و امثال شما ا سينو که من آمدم روزنامه یوقت. شد نيمطبوعات توه
امثال شما پدر مرحومم به من  ديعقاريدر تحت تأث یحت ديدانست یم یکار مبتذل  کي

من  یباشد ول سينو روزنامه دياست که پسر من با دهيبه کجا رس خدا کارمن  یگفت ا
 یوبزرگان ومرب ايهمدوش انب را سندگانينو دانستم و  یمطبوعات را م تياهم

  .دانستم یم هياجتماع اتيه یبشرومرب
جهت  نيها شد از ا ها و سلطنه ها و دوله نسبت به ملک یدکتر اگر اسائه ادب یقاآ 

 قتيرجال باشرف و حق رانيدرمملکت ا کنم یمريو تقد کنم ینم بنده انکار یبودول
ملک ودوله و سلطنه بودند مثل مرحوم  لقب  یبودند که دارا یوخدمتگذار

 یک، آقاالمل مؤتمن یآقا  رالدوله،يمش ممرحو الممالک، یناصرالملک، مرحوم مستوف
را  شانيا بنده . کنند ینگاه م یلطف یسرملک به بنده با نظربروزيکه ازد اءالملکيض

 یفيرا شخص شر شانيهستند ا اءالملکيض نکهيو با ا دانم یم فيازاشخاص شر
 عرضکه محبوس بودند  يیها هم آن نيمحبوس نينبود وب نيو قصدم توه  دانستم یم

بودند، عرض نکردم بد بودند، عرض  شرف یعرض نکردم ب نکردم که خائن بودند، 
را که محاکمه نکرده  یمحاکمه نکرده بودم و کس ها را  نکردم خوب بودند، بنده آن

 الوزرا سينفررئ کيکردم که  فقط عرض  شان قضاوت کنم و درباره توانم یبودم نم
حبس کردن  مملکت وضع نشده بود و  نيادر  یکه قانون مجازات عموم ١٢٩٩در

بود بنده نظر به  یامرعاد کيو کدخدا و حاکم  ريوز یمملکت برا نيمردم ا
 کردند یمملکت را فلج م یعده را که کارها کيکه  دميد یخودم مقتض  تيمسئول

 کيها راتحت نظر قراردادم  که آن یالبته بنده روز یول ها راتحت نظرقراربدهم  آن
 نيبشوم ا الوزرا سيرئ نکهيازا شيپ کنم یم طور کردم واقرارهم  نينده ارا ب یا هعد
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من  یاز جوانمرد ستين نجايا سردارسپه  یپهلو حضرتياعل نکهي، با اکاررا کردم
را من اسم بردم  عده  کيبنده کردم،  ريخ. او کرد ميدوراست که او را متهم کنم و بگو

عده  کيو  ديريبگ ديکن یرا که خودتان تصور م یعده را گفتم هر کس کيو 
بعد از کودتا  ميماه و ن کياز جمله مرحوم سردار معظم که  د،يخودتان آزاد بکن را 

دانستم که  یپس از آن بنده مقتض. را در تحت نظر قرار دادند شانيا بدون اطالع من 
همان مدرس ) رسمد: دکتر مصدق( ارتيز یقم برا ببرند به  فيتشر ميرا بگو شانيا

با د،يکن قيتحق نيقزو یبودند، از اهال آزاد  نيدر قزو ن،يبردند به قزو فيمرحوم تشر
مدرس راکشتند و  همان  یرا حبس نکردم ول یبنده کس. آنجا بودند یکمال آزاد

شما،  داماد  کنم یبازتکرار م د،ينکرد ضاحيرا کشتند شمااست گرانيد د،يشماحرف نزد
 یالوزرا سيرئ نيتر داماد شما مجرم. را برهم زد رانيا هياساس عدل مابرادرزاده ش

را به محبس انداخت و کشت شما حرف  رانيا طلب یپنجاه و سه نفر آزاد بود،  رانيا
داماد من، نکن،  دييبگو دينرفت د،ينکرد یشما سؤال د،ينکرد  یضاحيشما است د،ينزد

کردم به قول شما به اسم خودم  حبسمن  . ول کن، خودت را بکُش و مردم را نکش
در دست  رانيسرنوشت ا مسئول بودم،  یالوزرا سيمن رئ. در تحت نظر قرار دادم

عده از  کي بدهم که  صيسهواً تشخ ايعمداً  یمملکت کينجات  یمن اگر برا. من بود
را  یکنند، کس تيرانگفتم اذ یکس یول رنديرجال مملکت در تحت نظرقراربگ

 یمن جرم یبرا نيتحت نظرقرار ندارم و ا یغرض شخص یبراو  شندبک نگفتم 
نبود  یقانون چيه. نبود رانيآن وقت درا یقانون مجازات عموم عرض کردم . ستين

: ینراق(قراربدهد  فيعده را تحت توق کيباشد  اجازه نداشته  يیالوزرا سيرئ کيکه 
قانون  د،يينفرما یشيفرما بنده  ضيعرض کردم ضمن عرا) بود یقانون اساس

حبس   رانيدراقطار ا یرانيهر روز هزارها ا تيازاول مشروط یبود ول یاساس
  .زد یحرف نم یو کس شدند یم
 یول کردند یبود واقع همه م ینکردم، امر جادينکردم، من سابقه ا یبدعت من   

خراب  یبردن مال مردم، برا یبرا ،یغارتگر یبرا ،یدزد  یبرا کردند یم گرانيد
مملکت،  هيمصالح عال انيآقا .نکردم یشخص غرض  یمن برا یکردن خانه مردم ول

نفر  ٣٠نفر،  ٢٠نفر،  ١٠که  باشم  تهداش شهياند ديبا ايآ گذرم یمن که از جان خودم م
 یول ديبده در تحت نظر باشند، انصاف  تيرفاه یدو ماه با کمال احترام با منتها

زدند، چه که نکردند،  ونيعرض کردم پس از من کشتند، تلف کردند، انژکس
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برضدسلطان  یحضرتعال ديفرمود د،يچرا سؤال نکرد د،ينکرد ضاحياست چرا 
سردارسپه وقت  یآقا یپهلو حضرتينفرمودند و بر له اعل  تاحمدشاه مرحوم صحب

 ینطق شما را برا نيعمتأسف هستم که امروز   ديانکار کرد روزيد. دينفرمود یانيب
که  یشاتياست، پس ازفرما  ندهيمجله آ. خوانم یشما م یکمک با حافظه شما برا

 یغرض شخص  هبا بند یدادم حضرتعال صيکه تشخ یعرض کنم به طور دييفرما یم
بوده است  یشما مربوط به غرض شخص یتمام اظهارات شما وتمام کارها. ديندار
غرض  یمخالفتتان با مرحوم سلطان احمدشاه برا یشما حت یتملق و چاپلوس و 

خنده بلنددکتر (بود یغرض شخص یاز سردار سپه برا یچاپلوس و تملق و  یشخص
 رايز وسميمن کامالً مأ هيقاجار نيبه سالط بتاما نس  دييفرما یپس از مقدمه م)مصدق
کنم، به چه  االمر دفاع در واقع و نفس به مملکت نکردند که من امروز بتوانم  یخدمات

احمدشاه بر حسب  اگر  یعنياست  یکه غرض شخص شود یمعلوم م نيا ل؟يدل
بود و چون که کرد  رانيسلطنت ا قيال کرد یمن شما را احضار نم یتقاضا

شاه چه بود، مرحوم  نيمرحوم مظفرالد ديفرمود روزيکه د یدر صورت ستين  قيال
اما  دييفرما یسردار سپه، راجع به سردار سپه م یراجع به آقا اما . احمدشاه چه بود
 یاز وقت زمامدار شانيارادتمندم، ا مندم، دهيعق  شانيکه من به ا یرضاخان پهلو

 شانيبه ا ليمالحظه بنده ما نيا و به  ندا مملکت کرده تيبه امن یخدمات کيخودشان 
حفظ کسب خودم و   یحفظ خودم، برا یبرا ديهست شانيبه ا ليمتما ليهستم، به چه دل

من  نکهيا یچه؟ برا یبرا شانيا یخودم موافق بودم با زمامدار شاوندانيخو
از  قتيو در حق خواهم یمجلس م خواهم، یم تيامن خواهم، یم شيآسا خواهم، یم چه 
 یو مشغول کارها ميا داشته ريدو ساله اخ نيرا درا زهايچ نيتمام ا  شانيوجود ا پرتو
داد، شما را درکسب و  شيداد، آسا تيکه به شما امن  یسردار سپه نيا. ميا بوده یاساس

 دياگراو بد است س. نياءالديض ديس به شما دادجز یکار خودتان آزاد گذاشت، ک
بد است، پس چرا  نياءالديض  دياگر او خوب است چرا س است،هم البته بد  نياءالديض

. ستيچ لشيدل نباشد  یاگر غرض شخص. بد است نياءالديض دياو خوب است و س
بود مانند هزاران سرباز  یسرباز کي نيا ديشناخت یشما که رضاخان را نم

. برادر زنش کشته شد الناتيگ یها رضاخان بود که در جنگ نيهم. گريد بدبخت 
وامانده  افتاده بود و پس نيچهار هزار نفر قزاق در قزو رضاخان بود که با  نيهم

 ديآنجا، س ديکجا بود. دادند یم را چهار ماه به او  ینان و گوشت قشون هند
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 نياءالديض  ديکرد، چه شد که او خوب بود س یاو را آورد به شما معرف نياءالديض
که او بود که من هم  یتا وقت. خوب باشم ديبد بود، اگر او خوب بود که من هم با

شما هم از خطر مصون  تختيهم که داد، پا تيامن کرد، یبودم، خدمت هم م خوب 
که از زن و بچه و مال شما  یدر مقابل خطرات ميکه کرد یخدمات ماند حاال در مقابل 

از  ديشما فرمود نجايا .ميخواه ینم ريتقد  م،يخواه یپاداش نم ميبه دور کرد
چرا فحشم  د،يکن ینم  ريکرد، چرا از من تقد ريتقد ديمملکت با خدمتگزاران

  .آقا شود یبام و دو هوا که نم کي د،ييگو یچرا ناسزامد،يده یم
    

من که قرارداد را الغاء کردم چرا او را به خدمت ) تياسم تاژيآرم(راجع به  اما
تمام مناسبات  ديمن با سيو انگل رانيپس از الغاء قرارداد ا یعني آوردم  هيوزارت مال

ت نکردم، او کنترات شده را کنترا تياسم تاژيآرم بنده . خود را با انگلستان قطع کنم
 یدوست رانيو ا فيشخص شر را  تياسم تاژيآرم رالدوله،يمرحوم مش نهيکاب. بود

 یاختالفات هيتصف  یمأمورلندن شد برا رالدولهيداده بود، ازطرف دولت مش صيتشخ
خودش   تيرفت و مأمور تياسم تاژيمرحوم آرم. بود سيوانگل رانيا یکمپان نيکه ب

 یکه کمپان رانيادولت  یدعاو ستين ادميخوب  رهيهزار ل ۶٠٠،  ۵٠٠را انجام داد، 
و از  رانيچند سال بود که برگشت به ا. نفت ثابت کرد ینداده بود به کمپان نفت 

لغو کرده  سيبودم و چون که بنده قرارداد خود را با انگل  الوزرا سيتصادف، بنده رئ
کنم و تمام مناسبات خودم را با  رونشيب از تهران  یگردن او را به پس ديبودم با

بدون  دميد ینم یمانع چيه کنترات شده، بنده  رانيدولت ا یاو برا. کنمانگلستان قطع 
 کيبود یکينفربلژ  کيطورکه  نفرمستشارهمان کي بدهم اومانند یاراتيبه اواخت نکهيا

 یالملل نيجنگ ب تيو وضع تيموقع طورکه به واسطه بود همان ینفرفرانسو
سال ازبنده  ٢۴پس از یحضرتعال نکهيا یبرا م،ياوريب مينتوانست گريد یازجا که 
 ديديهم د یوهللا که خود حضرتعال تياسم تاژيدکترآرم یآقا دانستم ینم  ديکن ضاحياست

 یصحبت گرانياست که خواست با شما و د نيا تياسم  تاژيآرم یدوست رانيا ليو دل
. رفت انچهبرود، چن تواند یبماند و اگر نم کند  یخدمت رانيبه ا تواند یبکند که اگر م

و بزرگ انگلستان بود،   فياز رجال شر یکيآمده بود  رانياگر به ا تياسم تاژيآرم
 رانيا از دولت  یمبلغ کي انهيبماند و سال یمملکت که چند سال نيبود به ا امدهين

رجال و سکرتر ژنرال  نياز بزرگتر یکيرفت  نجايازا نکهيبعد از ا. رديحقوق بگ
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که او  یونيسيدر کم آمدند یس شد و تمام بزرگان اروپا ميپار ونيرپراس  ونيسيکم
و بعد از پنج، شش سال هم که آنجا کار کرده رفت به  کردند یم کلش بود کار  یمنش

 ديمتأسف هستم که شمانتوانست یليکرد ومن خ  دايپ یمهم تيمأمور کيهندوستان و
مملکت خودتان  یو برادرايران دوستی ازاطالعات او ت،ياسمتاژيازوجود آرم

  .دياستفاده کن
که من به  یمل یاست در مجلس شورا یا سابقه کي. کردم یمن چگونه زندگان ايآ اما   

 یاست که برا نينخواهم داشت و آن ا یقبول شود اعتراض یا سابقه سهم خودم اگر 
نه، ازاو  ايدارد او  تيبدانند صالح نکهيا یملت برا  ليوک کياعتبارنامه  بيتصو

از من راجع به اعمال  ديحق دار یجنابعال  ،یکرد یم یکه چطورزندگان پرسند یم
که پس  ديکه از من بپرس  ديحق ندار یجنابعال یول. ديسوال کن مييوزرا استيدوره ر

 انيآقا را به  نيا یول ام کرده یم یام چگونه زندگ دور بوده نرايسال که از ا ٢٣از 
نشدم  پول یدوره از ادوار عمرم به قدر دو مورد ب چيبنده ه. نه به شما دهم یم حيتوض

 رانيا یالوزرا سيرئ نکهيبودم، قبل از ا رانيا یالوزرا سيبود که رئ یموقع  یکي
چهار، پنج هزار تومان خرج  یمن ماه یاداره و اجزا بشوم مخارج روزنامه و 

 ليدل نيرا نداشتم و به هم داتيعا نيا شدم  رانيا یالوزرا سيکه رئ یروز یداشتم ول
ازخزانه مملکت و  باشم و  رانيا یالوزرا  سيکردم که رئ ليطروزنامه خودرا تع

فعال  مملکت  نيپس از سه ماه که در ا. کنم و روزنامه منتشر کنم دايخودم پول پ یسع
نکردم که موافق از  یبکنم و بحمد کار خواستم یکه م یبودم و هر کار شاءيما

 ايشما متأسف باشم  یفلج شدن آرزو یجهت برا نيسنگسار بشوم از ا شما  یرو
مرحوم احمدشاه بر حسب . مملکت حرکت کردم نيازا پس ازسه ماه  دانم، ینباشم نم

 دانست یم رايان پول به من داد زهزار توم  ٢۵سردارسپه از خزانه مملکت  یتقاضا
. دارم و مطبعه دارم یشخص من به سردار سپه گفتم که من خانه . ندارم یناريکه من د

وزرا قبول شود،   اتيشرط که در ه نيبه ا کنم یمبلغ را قبول م نيمن ا کتبعد از حر
سردارسپه جواب . وزرا قبول نکردند مطبعه و خانه مرا ضبط کنند اتياگر ه

گفتم . ديسفارت اسالمبول را قبول کن ديياياست ب اديمملکت ز نيخدمات شما به ا داد 
کنم  دايپ یخودم کار یبرا نکهيا ینشدم برا الوزرا سيرئ و من  کنم یقبول نم

برهنه  روم یم رانيامروز که از ا نکهيا  یبرا یاصرارکرد و من قبول نکردم ول
 ٢۵ نيبودم ا رانيا یالوزرا سيرئ  نکهيا یخودم برا یوگرسنه نباشم آن هم نه برا
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 ميکردم و خرج یزندگ  یپس از ورود به اروپا دو، سه سال. هزارتومان را قبول کردم
 ینادر ابانيخ بودم در دهيبه تهران نوشتم خانه که چهارسال قبل ازکودتا خر. شد مامت

 ها نيکه دراروپا آمدند و ا یبودند اشخاص. من فرستادند یاو را فروختند و برا
منتشر  یروز کيها را  آن یبا من کمک کردند و اسام دند،يمرا د یزندگان  یسخت

که درآن  یکه کسان نميب یمملکت نم نيرا در ا یکاف تينهنوزام که امروز  رايز کنم یم
ازفرانسه، . کنم یاو کمک کردندبه شمامعرف به  نياءالديض ديس یبدبخت یروزها
ازمطبعه  رانيازا. فرستادم رانيا به  و دميخر يیها نيماشايتاليازا س،ي،ازسوئازآلمان
 یالوزرا سيرئ(  شدم  یقالرتاج ، می فرستادند بنده یدندوبرايخر یم یقال يیروشنا

احمدشاه معروف من را  یروز کي) شده بود یتاجر قال یروحان ويمس رانيا
 ميتسل خواهم ینم نکهيا یچرا؟ گفتم برا یرو یکه به افغان م دميگفت شن دياروپا د در 

 یاراده کس ميو تسل کنم یم یحمال کنم یترجمه م. شاه امروز بشوم  اي رياراده شاه و وز
. سال از مملکت خودم دور بودم ٢٣. وننگ نبود  ستيمن ننگ ن یکار برا. شوم ینم

خودم را  خودم را تنزل ندادم، سردار سپه سفارت رم را به من داد قبول نکردم، 
  .نشدم الوزرا سيمقام رئ یکوچک نکردم برا

مرا . شد ليتشک نيدر فلسط یکنگره اسالم ،یمؤتمراسالم یالديم ١٩٣١سنه  در   
. و مرا شناخت ديپس ازآنکه وارد شدم مرا د. سفر مرا هم فرستاد دعوت کرد خرج 

کنگره  سينائب رئ. کردند هياجرائ تهيکم سيرئ. کردند  یکل مؤتمراسالم یمرا منش
که مملکت من محتاج به خدمات من   یعمن متأسف بودم که چرا درموق یکردند ول

 یو علف آب یبريبا نيزم قطعه  کي١٩٣۴در سنه  .است من در مملکت خودم نباشم
هم  یبد اتفاقاً تاجر  کردم، یم نيرا هم در فلسط یتجارت قال رايز دميخر نيدرفلسط

 لداخ یخواسته بود که در هرکار نيخدا چن. بودم یاز منافع خودم هم راض. نبودم
شدم  رانيا الوزرا سيکه رئ یکنم و اتفاقاً آن وقت دايپ یرتيبص کيضمن عمل  شوم در 

 یو اقتصاد یاسيس اناتيسال در تمام جر ١٠مدت رايز کرده بودم  دايپ رتيبص
من در . خواند یکتاب م رود یانسان م است؟  زيمدرسه چه چ. مملکت وارد بودم

آنچه  انيآقا. (مشکل بود  رانيپول از ا رستادندر آن موقع ف. مدرسه آفاق و انفس بودم
 یام برا نبوده مملکت  نيسال در ا ٢۴چون . ستيخارج از موضوع ن کنم یعرض م
بماند  ديخواه یجلسه نم کيساعت حق حرف زدن دارم، ٢۴. ساعت کيهر سال 

مشکل بود،  رانيفرستادن پول از ا) اظهارات الزم است نيچون اگريجلسه د  یبرا
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 سيمکرم نورزاد که در سوئ یآقا رانيبا قونسول ا یبود، روز مشکل  یخارج اراسع
گفتم من  د،يعرض کن یپهلو حضرتياعل به  ضهيگفتند عر. بودند صحبت کردم

جزء  دياگر شما خواست  دهم یبه شما م یحاتيتوض کي. کنم یعرض نم ضهيعر
قبول  یجوانمرد  وبا کمال شجاعت  شانيا. ديراپورت وزارت امور خارجه عرض کن

و راپورت بدهند و نترسند که از قصر سعدآباد کله اروپا با  سنديکردند بنو
 اعليحضرت د،يگو یم نيچن نياءالديضديراپورت دادکه س. کنده شود يینامر اشعه 

من  یبرا رهيمطبعه بنده دو هزار ل داتيازه دادند که ازعااج هم محبت کرده  یپهلو
 یآب وانيل نياءالديض ديس یآب خواستند، آقا دکتر مصدق  یموقع آقا نيدر ا(بفرستند 

 یبرا یتلگراف رهيدو هزار ل ) آوردند شانيا یخطابه بودشخصاً برا یکرس یکه رو
ً يمن حق. بنده ارسال شود  دهيکه خر یريبا  نيآن زم یبرا رايخوشحال شدم ز یليخ قتا

بود و اعراب مسلم با بنده کمک  رانياز ا شيگرچه اعتبار من در آنجا ب(بودم 
سال بعد . خوشحال شدم رهيدو هزار ل نيا ديمحتاج به پول بودم و با رس) بودند کرده 

اوقاتشان تلخ  حضرتيمرتبه اعل نياجازه خواستم، ا به طمع افتادم و دوباره 
 نياءالديض ديس يیوفرمودند دارا) است گربه کجا  یايبازاست ح گياند درد گفته(شد

 یليگفتم خ اوردميخودم ن  یبه رو یمحرمانه بماند خوشحال شدم ول. بخرد لترا دو
کارخانه حروف  پس از آنکه امر فرمودند دولت بخرد، آمدند. خوب دولت بخرد

تر  کلمه گرم یکردند ول ميهزار تومان تقو ١٨٠ مؤسسات مرا به ريوسا ريزی 
 رهيل نکهيبه شرط ا ديقبول کن مانهزار تو ١۴٠را به  نيزدند و گفتند ا ها چونه  ازآن

تومان  ١٢را هم  رهيو ل دهيسال طول کش کيباالخره  و  ديرا هشت تومان قبول کن
و باالخره هشت،  اوردميخودم ن یبرو ضرر کردم و  رهيحساب کردند و چهار هزار ل

 یونيهما حضرتياعل سخاوت بزرگانه  نيمن فرستادند و من از ا یبرا رهينه هزار ل
را آباد  پول را گرفتم و آن ملک  نيبه هر حال ا. خودم حق دارم ممنون باشم ورددرم

هم چندهزار  یمتر کرپ آب دارد و سال ١١٠ یفعالً ساعت. شد یميکردم ملک عظ
روزها ازپنج . دارد یديعا) است که بعدها طالبشود ديام یست ولا یکاغذ فعالً ( رهيل

 ليب) زنم یزدن حاال هم حرف م ليبا آن ب( زدم یم ليخودم ب صبح تا هشت بعدازظهر 
کردم و البته  دايدر زراعت هم تخصص پ زراع شدم و اتفاقاً  کردم یکار م زدم، یم
 ٢۴بنده که در ظرف مدت   یبود زندگان نيا) ندگانيخنده نما( ستيکارهمه کس ن نيا

 پرسم یشما نم  زا ميبا هم مبادله کرد یو حاال چون که تبسم(سال ازمملکت دور بودم 
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اغلب وکال و همه : ینيابوالقاسم ام) (ديو از کجا آورد ديکرد یچگونه زندگان
  .)اند از کجا آورده دانند یم رانيا مردم 

 کنم یبدهم امروز اضافه م حيتوض ادينتوانستم ز روزيرا که د یگرينکات د کي
شخص  چيگذشته از آن ه. کودتا نداشتند ها سيکه انگل یسيانگل  یراجع به کودتا

با  یاسيکه اصوالً روابط س یدر موقع ها سيانگل تصور بکند  تواند ینم یمنصف
با  زهيدر جنگ و ست ايدن نقاط از  یدر بعض ینداشتند و حت یممالک اتحاد شورو

را به  یشورو مملکت دولت  کي نکهيا یکودتا کردند برا رانيبودند در ا ها یشورو
را  یدولت شورو خيآقا انگلستان هنوز در آن تار ديدقت کن. بشناسد تيرسم

نداشت و از  یمناسبات یاز آلمان با شورو رياز دول عالم غ یدولت چيبود و ه نشناخته 
  .بود یجرم کي تيشدن به دول سو کيدر آن روز نزد ايدن  ستيتاليکاپ رنقطه نظ

    
  .آن وقت لندن بود نيکراس: مظفرزاده

    
بود که رجال  یجرم نيبود و به واسطه چن یجرم کيآن روز  :نياءالديض ديس

 یشورو ريحکومت مسکو و دولت اتحاد جماه شنهاداتيسال پ ٣  درمدت  رانيدولت ا
که خواهان آن قراردادبودندازجمله  یما بودند کسان رجال  نيب. مورد توجه قرارندادند

بود که  یطور اتيمقتض یول  الممالک یمرحوم مستوف رالدوله،يمرحوم مش
 ريرا وز يیالوزرا سيرئ هر  مياگر قبول بکن. الدوله وثوق یپس از استعفا توانستند ینم

 کيمسترنرمان  بنده هم  یکه قبل از کودتا ميقبول کن ديآورده پس با سيمختار انگل
خواهش کرد و التماس کرد که  رالدولهيمش شيکرد رفت پ یگريد یکودتا

و من  ديبشو رانيا یالوزرا سيرئ ديايب ديهست یفيشما مرد شر رالدولهيشم  یآقا
آمد قبول کرد و  رالدولهيبا شما بکنم و مرحوم مش یهمراه طور  حاضر هستم همان

طور بود  قرارداد هم همان تيبود و وضع الوزرا سيرئ شد و شش ماه هم  الوزرا سيرئ
را نداشت و  يیکارها کيجرأت  بتهال  یبود ول یفيشخص شر کياو . که قبالً بود

گفت چرا  ديخواه. است  یمل یمربوط به مجلس شورا ست،يگفت مربوط به من ن
است که   یمل یمربوط به مجلس شورا یزياست، چ یمل یمربوط به مجلس شورا

را با دولت  یقرارداد کي یکه دولت یکرده باشد وقت بيتصو یمل یمجلس شورا
  .او را الغاء کند ديبا هم یدولت کي بندد یم  یخارج
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  .تواند ینم: مصدق دکتر

  .من کردم. من کردم: نياءالديض ديس 
  .مجلس بکند ديبا: ندگانياز نما یبعض   
     

از  یکيدکتر جالل عبده که  یاز آقا ديياجازه بفرما. الغاء کردممن : نياءالديض ديس
 یمل یرا که مجلس شورا یقانون کيکه  ميهستند، سؤال بکن یحقوق  نيمتخصص

قانون : ندگانياز نما یبعض(خودسرانه وضع کرده است  یدولت کينکرده و بيتصو
 نه؟ ايغاء بکند تواند لغو بکند و ال یم خودسرانه  یدولت کي) قرارداد است ستين
    

  .تواند یاست، م حيصح: عبده دکتر
  .است حيمن صح هيکردند که نظر قيپس تصد: نياءالديض ديس   
  .نکردند قيتصد: ندگانياز نما یبعض   
    

مرحوم  نهيکاب. من کردم و شد ینکردند ول قيخالصه تصد :نياءالديض ديس
بنده . سپهدار نه الغاء کرد نه اجراء یآقا نهيو نه اجرا، کاب نه الغاء کرد  رالدولهيمش

خردل جرأت و جسارت گفتم که من الغاء   کيذره و  کيبا  یول شهيآمدم بدون اند
جنگ  دينبا رانيو ملت ا که دولت  هيقض نياوقاتشان تلخ شد سر ا یقدر کي. کنم یم

 سينو روزنامه خوشبختانه چون من  یبشود ول یا مشاوره کي ديبکنند و البته قبالً با
معتاد است  سينو نبودم، روزنامه یادار ريمن در کار. شد یبودم نزاکت سرم نم

 رانيدر ا سيخالصه معقول نبود که دولت انگل. ديو بگو سديفکر خودش را بنو که 
حاال که . بشناسد رانيرا دولت ا یحکومت شورو نکهيا یبرا بکند  يیکودتا کي

 یوزرا اتيو مرحوم احمدشاه و ه یاجنب یها سفارتخانه آن موقع تمام گذشته است 
 رفتميپذ رانيرا در ا نيروتشت هيروس ريکب  ريمن با من مخالف شدند که چرا من سف

که  ديکرد اليخ یجنابعال طور که  همان دخودشان کرده بودن شيهم پ یاالتيو خ
و  ساختم یم  نيکه بنده با روتشت کردند یم اليهم خ ها یمرا آوردند بعض ها سيانگل

برضد  مسيآمد که دواکستر شيپ یالحمد آن موقع تصادف .شد یم یکيبلشو نجايا
و  ردکودتا نک رانيدرا تيشناختن حکومت سو یبرا سيخالصه دولت انگل. شد بنده 
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بود که دولت  ايکشوردر دن نياول رانياطالع دارند مملکت ا  انيکه آقا یبه طور
خود  يیوزرا استيمن در تمام مدت رگريطرف د از . شناخت تيرا به رسم یشورو

گفته شد  روزيکه د یمثالً به طور را رد کردم  سينامشروع مقامات انگل یتقاضاها
 يیوزرا استيمدت ر در تمام . بدهم ها سيانگل هنفت شمال را ب ازيمن حاضر نشدم امت

خواهش   یکردند و حت یخود خوددار فياز کمک به من در انجام وظا ها سيمن انگل
بماند رد  رانيدر ا یتا مدت سيانگل یقوا نکهيبر ا یمرحوم سلطان احمدشاه را مبن

بعد  هما ۴خارج شد و رانياز ا سيماه بعد از کودتا قشون انگل کي نمودند و 
) نداشتند یاجياحت: ندگانياز نما یبعض( نبود رانيا در  یقشون اجنبگريازکودتا د

 یروز ینبود ول رانيدر ا یقشون اجنب رفتم  رانيکه از ا یروز ینداشتند ول یاجياحت
 یتحت اشغال قشون اجنب در  رانيامروز مملکت ا. ديرا آورد یکه من آمدم قشون اجنب

  .شد یطور نم نيبود ا نياءالديض دياگر س یاست ول
    

  .هم بودند ها سينو اگر روزنامه: يیطباطبا
 کنم یخواهش م!) البته: دکتر مصدق( شد یطور نم نيا ديباز شا :نياءالديض ديس   

. شود یم ادتريز انيزحمت آقاديمداخله کن شتريهرچه ب دينکن بنده را قطع  ضيعرا
 گريو د ديساکت باش ميکه مبادله نمود  یفيهمان تبسم لط یبرا کنم یخواهش م

 ايکرده بودم و  یهمکار  ها سيبا انگل اکودت جادياگر من در ا. ديينفرما یشيفرما
از سه  را پس  رانيکه ا شدم یمسبب کودتا بودند طبعاً من ناچار نم ها سياصوالً انگل

داشته  نيتبا یمن با حکومت مل یالسلطنه فرمودند که کودتا مصدق یآقا. ماه ترک کنم
درآن موقع وجود نداشت که  یحکومت مل رانيگفتم در ا روزيکه د یبه طور . است
 یرا از حکومت استبداد یآنچه حکومت ملرايداشته باشد ز  نيمن با آن تبا یکودتا
 ليتعط رانيسال بود درا ٣است که درآن موقع  همانا وجود قوه مقننه  کند یم زيمتما

که  یمن در موقع. اصالً کودتا کردم السلطنه فرمودند چرا من  مصدق یآقا. شده بود
بود  یمملکت طور  تيبود و وضع یاجنب ران سرتاسردست قشونيکودتا کردم که ا

از او  سيانگل مگر آنکه ارتش  دانست یدرامان نم تختيکه پادشاه مملکت خود رادر پا
رد شد مرحوم سلطان احمدشاه  ها سيتقاضا از طرف انگل نيکند و چون ا تيحما

 ینخواه یودخواهخ ميتصم نيشد به اروپا برود و پس ازکودتا که از ا مصمم 
کنند و  ليرا ازتهران به اصفهان تبد رانيا تختيبود که پا  نيکرد مذاکره ا نظر صرف
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و دهات و  یشمال االتيشهر و ا نيبر سکنه ا  شد یم ليتبد تختيپا نياگرا داند یخدا م
 یفرمودند چرا من بعض السلطنه  مصدق یآقا. گذشت یچه م نيقراء و مردم مسک
همان  را که من تحت نظر قرار دادم  یاشخاص. قرار دادم نظراشخاص را تحت 

که قادر به حل معضالت ) ميگو یاندازه م نيهم ميگو ینم شتريب(بودند  یاشخاص
است که با کمال  یحداقل نينداشتند قادربه حل معضالت نبودند ا یگريد  بيع. نبودند

 شيب ستيحاضر ن یکس وناند و چ ها مرحوم شده از آن  یقسمت رايز ميگو ینزاکت م
پرست بودند، ملت و مملکت  ها وطن آن . ها حرف بزنم حق ندارم در باره آن نيازا

 یبه علت بعض یول بکنند  خواستند یخودشان را هم دوست داشتند و خدمت هم م
خود را  ساعت  ١٠ یکه روز توانستم یازاسباب قادربه حل معضالت نبودند ومن نم

. بسوزد یها بگذرانم و مملکت در بدبخت نبودم به پچ و پچ با آ دارکه زمام یدر موقع
 یبه آقا یروز. بودم نياز محبوس یکيخود من هم  قتياطاق نشستم و در حق رفتم در

السلطنه من هم محبوس  محتشم یدادم آقا غاميدرحبس بودند پ السلطنه که  حاج محتشم
ت من بدبخ دنديخواب یساعت م تهش یروز  گريد نيآن محبوس نکهيهستم با فرق ا

 فياشخاص بالتکل نيبودم ا پس من هم محبوس  کردم، یساعت کارم ٢٠ یروز
و مبهوت  را به خطرانداخته بود مات  رانيکه استقالل ا یعيبالاراده در مقابل وقا

 خواستم یمانع کار بودند و من م انيآقا نيا. نبودند یميمانده بودند و قادربه اتخاذ تصم
کرده، قرارداد  یخنث یمدت یرا برا انيآقا نکهينداشتم جز ا یا چاره نيبنابرا. کنم  ارک

 یودست به اصالحات داخل ميرا لغو نما سينموده، قرارداد انگل را منعقد  یشورو
و  یشده بودند ودرتمام مدت زمامدار ینگاهدار احترام  تيدرنها انيآقا نيا. بزنم

  .کم نشد انيآقا  نيکدام از ا چيسر ه زمو ا کيمن  يیوزرا استير
السلطنه   مصدق یآقا نکهيکشته شدندبدون ا انيازآقا یاريازرفتن من به اروپا بس پس   

ها  از مسبب قتل آن انيآقا نيبردن ا نيسؤال را راجع به علل از ب نيکوچکتر ولو 
 یکيمورد از رضاشاه تقاضا کرد  کيدر  الممالک یمستوف مرحوم . کرده باشند
داده بودم در آن موقع در محبس بود از زندان  رحت نظر قراکه من ت یانيازهمان آقا
که در زمان کودتا تحت  یانيآقا از  کي چيدکتر درمورد ه یآقا یجنابعال یآزاد کند ول

 بيمورد تعق یجنابعال داماد  هيعدلرينظر قرار گرفته بودند وبعداً از طرف شاه و وز
خودتان هم  به داماد  یحت ديردخواهش نکنه فقط از شاه . دياثر نداد بيواقع شدند، ترت

تو  يیوزرا استيول کن و نگذار در موقع ر ايکه داماد جان، برادرزاده جان ب دينگفت
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گذشته موضوع  نياز ا. مملکت را در محبس شکنجه دهند نيعده جوانان ا  کي
 کيمسبب کودتا بودم  نکهيبه علت ا یمل یوکالت مجلس شورا  یمن برا تياصالح

مسبب  نکهيا لياگر من به دل. آورد شيمملکت پ  یرا ممکن است برا یخطرناک جينتا
 التينداشته باشم پس تمام تشک را  یمل یوکالت مجلس شورا تيام صالح کودتا بوده

که  یا عالقه نظر واقع شود و با  ديمورد تجد ستيبا یتجه از کودتا مين ساتيو تأس
که صالح ما و مملکت ما  کنم یگمان نم ميدار یماها به حفظ اساس سلطنت فعل

 ميتصم رايز یخارج استيبلکه از نظر س یداخل استيفقط از نظر س باشد، نه 
ممکن  یمل یبه وکالت مجلس شورا نجانبيا تيصالح درعدم  یمل یمجلس شورا

 ساتيو تأس التيبودن تشک یقانون بشود و  یاست از طرف اجانب اتخاذ سند
دکتر  یآقا. گردد است مورد تزلزل واقع  سلطنتو مظهر اعظم آن که مقام  هيياجرا

مخالفت نمودند و  یبا استقرار سلطنت پهلو ١٣٠۴السلطنه در سنه  مصدق
 یالملل نيکامالً متوجه باشند که ازلحاظ حقوق ب یستيبا یدکتردر حقوق هستند م چون 

 رديبگقرار یمل یمجلس شورا بيبا اعتبارنامه من مورد تصو شانيا چنانچه مخالفت 
جا خاتمه  نيخودم را هم ضيبنده فعالً عرا. اند تزلزل کرده را  یسلطنت قبل هيطبعاً پا

قرار  ايحاکم قضا ديشماها وجدان خودتان را با  انيآقا م،يگو یم یزيچ کيفقط  دهم یم
بر  قبول اعتبارنامه. دينده و حب به من و بغض به من را مطمح نظر قرار  ديبده

من بر  یزندگان . باشد رانيبر صالح ا دياعتبارنامه من هم شا رداست و  رانيصالح ا
  .باشد رانيبر صالح ا دياست، مرگ من هم شا رانيصالح ا

 د؟يداشت یشيفرمند فرما یآقا: سيرئ 
  .مورد ندارد: یهاشم 
  .حرف بزنند شانيا ديفرمند اجازه داشتند با یآقا: يیطباطبا 
  .دييفرمند بفرما یآقا: سيرئ 
از نقطه نظر  خواهم یمطرح است بنده قبالً م یخارج استيچون مساله س :فرمند 

 یخودم را به عرض مجلس شورا استيخودم و س یشخص دهيعق  یخارج استيس
و وحدت کامل  ميدار یمحترم خودمان اتفاق جنگ  نيما امروز با متفق. برسانم یمل

نظرمحبت وبه  کيمعظم به  لتدو عموماً به هر سه  ها یرانيما ا) است حيصح( ميدار
 یخياز نظر تار شود یم مطرح  یاسيس یاياگرقضا نجايو ا مينگر یم یاسينظرس کي

گفته شده  خود آن ممالک مطرح شده و  یها در روزنامه یخيتار یايقضا نياست و ا
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را از  نيگوشه داشته باشد ا کيکه  ديايب شيپ یصحبت کياست که اگر  نياست ا
امروز . در کار است یسوءنظر کيکرد  اليخ نکهيگرفت نه ا ديبا خيارت نقطه نظر 
 یمجلس شورا ليوک ديکه با نياءالديض ديس یآقا نيکه ا  ميقضاوت کن ديما وکال با

در چند . خودش گفت که کودتا را من کردم شخص کودتا را انجام داده  نيبشود ا یمل
 شانيکه قزاقخانه بودند ا  یوقعرضاخان سردارسپه م یفرمودند که آقا شيپ قهيدق
ما  یبرا  ديقسمت درهر دو ترد نيصادر کردند که کودتا را من کردم بعد درا هيانيب

کودتا  نيمطرح شد که ا هيقض نيبعد ا. است حيکدام صح یو دوم یحاصل شد که اول
 عاطال ديروز ما باحل نشد و ام هيقض نينه و ا ايبوده است  یتوافق نظرخارج با  ايآ

 ايارتباط داشته  یخارج استيبوده است که با س یا هيقض ه،يقض  نيکه ا ميداشته باش
دارم با  یا دهيعق کيبنده . قضاوت ما ارتباط دارد ما و در  یدررأ نينداشته است؟ ا

 یافکار عموم. رساندم انيعرض آقا هم به  یکه در مجلس خصوص یافکارعموم
) است حيصح(  حساس است  یليو خ قيدق یليخ یافکار عموم کيشهر تهران 

بدبختانه در . که به غلط برود شود یکمتر م شان یما افکارعموم تختيپا
به  یشدتش کم است و قوتش کم است و متک یليخ یما افکارعمومگريد  یشهرها

است  رانيوملت ا رانيا تختيشهر که پا نيا یافکار عموم  نياز ا. ضعف اراده است
سست نشده است و فقط به واسطه  شان یپرست وطن که  یدر صورت ديکن یاستفاده نم

است که ما  نيا. است سست شده  شان هياند روح که خورده يیها یتوسر
 اين همکاریمحترم و ليوک نياايآ نکهيبرا ميکه اطالع حاصل کن ميمند فهيامروزوظ

 اياسباب دست بوده است  ايآ ميقطار کن و با خود هم ميخود بپسند یبرا ميخواه یکه م
 است؟ نبوده 

  .ديکن یبه امر محال م قيتعل: یفاطم   
بنده ) دييبفرما. دييبفرما: ندگانياز نما یبعض(آقا  ستيبه امرمحال نريتعب یبل :فرمند  

 استيعرض بنده راجع به س نيعرض کنم و ا خيروشن شدن تار  یمجبورم برا
 هيقض نيروشن بشودا ميخواه یما م. ستين نياءالديض  ديس یو مخالفت با آقا یخارج

بنده . ستنديسابق ن یايهستند و وارد قضا  جوان شان یليامروز خ یوکال نکهيا یبرا
 انيبوده است واگرآقا یاناتيجر که چه  دانستم یداخل بودم و م استيدر آن وقت در س

مقدمات کودتا ) دييبفرما . دييبفرما(راعرض کنم  ايقضا نيبنده مفصل ا ندياجازه بفرما
 لياسمع  رزايبنده با م١٢٩٩ زييدر اواخرپا. تانيعرض کنم برا دييرا اجازه بفرما
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بود و  یشخص انقالب کي شهيدوره مشروطه و هم ونيازانقالب یکيکه  ینوبر
نفر  کي شانيا. شناسند یدکترشفق آن مرحوم را م یمخصوصاً آقا ها یزيتبر  انيآقا

ً از آن وطن رانيا  یقيپرست حق وطن  شانيکه بنده به ا يیها پرست بود مخصوصا
آمده بودند بندر  رالدولهيبه قول مرحوم مش  نيدر رشت متجاسر. کامالً معتقد بودم

کرده بودند و آمده بودند تا به   یها را قطع کرده بودند و مساع و از آنجا هم جاده یپهلو
اجازه مبارزه  بود و  نيهم در آن وقت درقزو سيشون انگلو ق نيقزو یشش فرسخ

بنده و . شده بود نيدر قزو سيقشون انگل ینينش ها امربه عقب به آن. نداشت
دولت فرارکرده  نيوتمام مأمور نيبه قزو ميواردشد ینوبر لياسمع رزايم مرحوم 
بودند و منتظر بودند وارد  دهيرس نيقزو یکه به شش فرسخترس متجاسرين  بودنداز

و  سيخالص شده بود از قشون انگل یبه کل نيو قزو ميشد شهر بشوند، ما وارد تهران 
عده  کيشده بود و  ليدر تهران تشک رالدولهيمش  نهيدر ضمن کاب. دولت نيمورمأ

 رفتند یکه م ميديها را د تهران آن به  ميآمد یکه ما م یقزاق فرستاده بود به آنجا که وقت
را هم گرفتند  نيمتجاسر  یها رفتند و جلو آن. رنديرا بگ نيمتجاسر یو جلو نيبه قزو
 انهيبود که م  نياعمال کردند ا رالدولهيکه مرحوم مش یاسيامرس کيو البته  نيدر قزو

خان را به طرف  کوچک رزايرا به هم زدند و م نيخان و متجاسر کوچک رزايم
. نديايطرف ب نيبه ا نيرا هم نگذاشتند که از قزو نيو متجاسر دنديکش خودشان 
 نيا اناتيجر مامو در ت ميو بنده وارد تهران شده بود  ینوبر لياسمع رزايمرحوم م

اطالع داشته  ديشا انيتهران بود که آقا کودتا در  انيسه جر. ميشهر تهران وارد شد
مربوط به  گريد انيجر  کيهمان مرحوم مدرس است در تهران و انيجر کي. باشند
 ینوبر  لياسمع رزايبود در آن موقع که او را مرحوم م یشخص کيبود که  ینوبر

 رزايم یروز در بنده منزل که آقا کي. است یسکيراتوخلعش کرد و آن شخص است
صحبت کرد بعد رنگ و  شانيآمد و با ا یکس کيداشتند  فيتشر ینوبر  لياسمع

گرفته و  یليکه برگشتند خ یوقت یول ميآ یم گريساعت د و فرمودند دو  ديپر شانيرو
 رزايم رحومها رفتند و م آنجا بودند آن که  یو بعد اشخاص دنديرس یپکر به نظر م

 ميرفت یمناسب یدر جا  یعني گفت یبه من م یسکيفرمودند که استراتو ینوبر لياسمع
مشغول و در   ها سيانگل یخارج استيکه راجع به س گفت یبه من م یسکيکه استراتو

 دهم یمن قزاقخانه را در تحت نظر شما قرار م دييايشما ب. هستند يیکودتا کيفکر 
جواب  ینوبر لياسمع رزايم. ديو کودتا بکن دييايب ديهست یبنفر انقال کيشما که  و 
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ً به دست نظام یدست خارج داده بود که من به  و اگر  کنم یانقالب نم یمخصوصا
 یپرست و انقالب که وطن کنم یانقالب م یافراد  کيدست  بخواهم انقالب کنم به

با کارد  گفت یم و داد یم تياهم ها  پرست پرست بود به وطن چون خودش وطن. باشند
که بعداً  یقشون  کيو  ینفر خارج کيمن به دست  م،يببر شيو طپانچه انقالب تا پ

نخواهد  ايمن خواهد بود  عينه و مط ايمن هست  اريدر تحت اخت ستيمعلوم ن
 نيبعد آمده بودند و صحبت کرده بودند که ا. و قبول هم نکرده بود کنم یانقالب نم بود 

 استيکه به مقام ر یگريشخص د کيبکند،  دايرا پ گريک نفر دي ممکن است برود 
 را رالدولهيبروم مرحوم مش ديو گفت که من با کند یم کار را  نيعالقه داشته باشد او ا

بود، وقت گرفت و  ريوز وقت نخست  نيدر ا رالدولهيمرحوم مش. امر آگاه کنم نياز ا
 رالدولهيمرحوم مش کند و به  انکه خدا رحمتش ینوبر یآقا. رالدولهيرفت منزل مش

از  ماده  کيکه  ميدر مذاکره هست ها سيفرمود که ما با انگل رالدولهيگفت مرحوم مش
 هيو نظم یمنصبان قشون است که مربوط به صاحب یا و آن ماده ميقرارداد را لغو کن

هنوز مذاکرات ما  یول مياوريمستشار ب رانيا یبرا یمملکت خارج کي است و از 
  .نشده است متما

    
 شانيو ا مياند اطالع دار کودتا کرده اليخ شانياست و ا یجور نيا ايقضا ميديد

بود که فوراً  نيا. ديخوشوقت هستم که شما مرا مستحضر کرد  یليفرمودند که من خ
ها را از آنجا  در قزاقخانه گذاشتند و دست آن را  ونيسردار هما اياقدام کردند و گو
که  یاليگذاردند و از آن خ  گريد یبه جاها همرا  یاديعده ز کيکوتاه کردند و 

 ديديالبته شن مرحوم مدرس را هم که . کرد یريدر سرش پخته بود جلوگ یسکياستراتو
ها هم مشغول  آهن که آن تهيبه اسم کم رانيبود در ا یا تهيکم کيکه وارد بودند و 

دادند که کودتا به  العکه آن زمان بودند اط یانيو درصدد کودتا بودند و البته آقا بودند 
که سنشان اقتضا دارد  يیها آن اند دهيلقب را شن نيشد و مکرر ا آهن اجرا  تهيدست کم

 رسد یحاال موضوع م) همه سنشان اقتضا دارد : یفاطم(بودند  استيو آن موقع در س
گفت  توان یم یخارج استينظر س سوم حوت از نقطه  یکودتا. سوم حوت یبه کودتا
 رنياست که ژنرال آ هم نوشته شده  یخارج یها است و در روزنامه بوده یا مداخله

که   ديدان یاروپا البته م یها را روزنامه نيکار مداخله داشته است و ا نيدر ا ديسا
و به  ميديهم در آن زمان شن ها یرانيدر آن موقع نوشته و خود ما ا سند،ينو ینم ربط یب
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که  تيوزارت جنگ بود و کلنل اسم مستشارکه  کسنيکه ژنرال د ديرس  اعيحد ش
البته (اند  را گفته نياءالديض ديس یص و آقاشخ نيشده بود ا استخدام  یژاندارمر یبرا

و البته  نياند به قزو مرتبه مسافرت کرده شش  ايکه پنج ) ممکن است تهمت باشد
 کيو  یارمقد کيبودند  جنگ  دانيها در م فراهم شد و قزاق نيمقدمه کودتا از قزو

رشت بوده و  در  نيجنگ مبارزه با متجاسر دانيم نيشتريبودند و ب نيدر قزو یمقدار
مقدمات که ما  نيا. سردار سپه رضاخان هم در همان موقع در فرونت بود

که  یو آن شب ميدر تهران را داشت يیانقالب کودتا کيانتظار  یهمگ  ميديشن یم
 نياءالديض ديس یکه آقا ميديو ما شن ديدان یم نياءالديض  ديها وارد شدند البته آقا س قزاق

در . ها وارد طهران شدند بودند و با قزاق کرده  ليشان را به کاله تبد آباد عمامه در شاه
در قزاقخانه  شانيشب ا که در آن  ميخور یبر م يیو قضا ینقطه حقوق کيبه  نجايا

و تا  بودند که مشغول کار هستند  دهيرا در قزاقخانه د شانيا ها یرانيبودند و همه ا
 یکه احمدشاه از رو نديفرما یچون م... شدند الوزرا سيرئ نديفرما یکه م یروز

را  شانيا ندياين نيمتجاسر نکهيا یفرار کند برود اصفهان برا استيصال می خواست 
 ميديشن گريباشد جور د نيکه چن ميديرا ما نشن ها نيزمان ا در آن . کردند الوزرا سيرئ

 نيا یباشد و صحبت رو ديبا یحکومت مقتدر  کيکه احمدشاه معتقد شده بود که 
که  ميبود دهيما شب خواب . دادن نبود تختيپا رييبود، صحبت اصفهان رفتن و تغ

گرفتن مردم  و رضاخان مشغول شدند به  نياءالديض ديس یآقا توپ بلند شد و یصدا
آوردن و در ضمن چادر و اسلحه  رونيمردم فرستادن و اسلحه ب یها خانه یو تو

زدند و در آن موقع بود که سه  بيها به ج را قزاق اءياز اش یاريبس. آوردن  رونيب
 یمدت دو، سه روز آقا نيشهر در ا نيعده در ا کيبود و   حکومت یروز طهران ب

و از خانه مردم اسباب  کردند یم خواستند یم ها هر کار که  قزاق اي نياءالديض ديس
نبودند و رضاخان  الوزرا سيرئ  شانيز او آن سه رو دنديکش یاسلحه م دند،يکش یم

 یبرا یحقوق موضوع حاال از نظر  نيا. بود یمنصب صاحب کينداشته و  یهم سمت
عمل  یو حکومت مل یموضوع که برخالف شئون مل نيا رايدارد ز تيما اهم

 لياحمدشاه به م ايکه آ ميدان یمبعد هم ما ن. است در آن دو، سه روز بوده است شده 
مجبورش  نکهيا ايرا داد  شانيا يیوزرا استيفرمان ر نيتمام ا  یو رغبت و با آزاد
حل شود و  ديموضوع هم شک هست، با نيدر ا و  ميدان یرا نم نيا .کردند و ترساندند

هم که مرحوم شده است و ما  دربارش  رياو که مرحوم شده است و وز. روشن شود
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احمدشاه به رغبت  از طرف  شانيا يیوزرا استيحکم ر نيکه ا ميحل کن ميتوان ینم
ممکن ) است حيصح(جبراً گرفته شده و غصب کرده شده  نکهيا ايداده شده 

اگر به زور شده  یمدت سه ماه ول یبودند برا الوزرا سيرئ شانيکه ا مييبگو است 
 ديرا روشن کن ايقضا ديبا. اند غصب کرده شانيرا ا يیوزرا  استيباشد آن سه ماه ر

شجاعت  شانياگر چنانچه ا. هم گذشته است و حاال  ميبده یرأ ديچه جور با ميتا بفهم
کنند ممکن است  انيصداقت ب  یگذشته را از رو یايبه خرج بدهند و قضا یاخالق

و صداقت   شانيا یمقام اخالق گرياز طرف د یول فتديدر خطر ن شانيکار وکالت ا
  .یبل ديبخند انيآقا یبل)... ندگانينما خنده. (بود ميما معتقد خواه ار شانيا
    
عده  کيکردم،  فيعده را توق کيبودم  الوزرا سيکه رئ یفرمودند که من وقت شانيا

نکرده بودند بلکه حبس  فيها را توق آن یکردم ول فيها را توق سلطنه ها و  از دوله
امر  نيدر حبس بودند و علت ا یکند نگذاشته بودند ول و  ريالبته در زنج. کرده بودند

زالوها را  نينوشته بودند که ا شانيا هم به واسطه گرفتن پول بوده است چون خود 
 کي گرياز طرف د اند پس بدهند،  را که خورده يیها تا خون دينمک پاش شانيرو ديبا

روزنامه نويس  طور دفاع از نيرا هم که ا ها سينو  روزنامه خواهانيعده ازآزاد
 یکه از رفقا یتدش یگرفته بودند و حبس کرده بودند از آن جمله آقا کنند یم ها 

هم بودند ومدرس هم در حبس  سينو  بودندو روزنامه شانيا خودمان هستند، درحبس 
ماندند وعجب  شانينفر درحبس ا ١۵٠ اي ١٠٠  عده در حدود  کيخالصه . بود شانيا
 نيگرفته بود و حبس کرده بود وا را  واهخيو آزاد سينو نفر روزنامه کياست که  نيا

 اهيس نهيرا کاب شانيوا بودند  شانيبر ضد ا خواهانيآزاد نيا نکهيا ینبود جزبرا یزيچ
   شانيو ا دانستند یم یرا مرتبط با مقامات خارج شانيوشخص ا دانستند یم
مملکت  نيکه اعمال کرده بودند قدرت خودشان را به ا ليوسا نيبه ا خواستند یم

مملکت  استيدر ر ینظاماشتباه را هم کرده بودند که با  نيا کنند چنان که  ليتحم
بود و هرساعت ممکن بود  ها یدست نظام است چون قدرت  ینشستن کار مشکل

 خيتار شانيو در آن وقت ا اشتباه را کرده بودند  نيعمل کنند و البته ا شانيبرخالف ا
انقالب . کرد انقالب  شود ینم یبودند که به دست نظام دهينخوانده بودند و درست نفهم

 ها نيا. یباشند، نه با افراد نظام مانيبه دست اشخاص باشد که معتقد و با ا ديبا
ً هم کشند یروح انقالب را م ها نيبکنند، ا توانند ینم انقالب  هم شد و  طور نيو اتفاقا
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 کيکه آمده بودند و  نيمتجاسرخاموش شد و  رانيموقع در ا روح انقالب در آن  نيا
  .شده بود جاديا رانيدر ا یروح انقالب

    
  .دييبلندتر بفرما: اقبال

  .بشنوند انيتا همه آقا دييبلندتر صحبت بفرما یقدر کي: سيرئ   
    

بدهند و ما را قانع  یمفصل حاتيتوض کيما  یپس حاال بر آقا است که برا: فرمند
چه بوده است که ما  شيقانون نيمواز نياند؟ و ا خودشان شخصاً مسبب بوده  ايکنند که آ

فرمودند که عهدنامه  طور نيا شانيکه شد ا یدر مباحثات  روزيد. ميبده یرأ ميبتوان
فرمودند  شانيامضاء شده و ا شانيا يیوزرا  استيدر دوره ر رانيو ا یدولت شورو

کار را مرحوم  نيدارم که ا علم و اطالع بنده . کار نيا یکه من تلگراف کردم برا
فرستاده است به  خودش تلگراف کرده و تلگراف را هم  نهيدر زمان کاب رالدولهيمش

. کار در وزارت خارجه ما هست نيا هيتلگرافخانه آستارا و اکنون هم دوس
 رالدولهيوزارت خارجه ما هم اگر نباشد در وزارت خارجه مسکو هست که مش در 

و  نجايکه آمده بود ا نگيماده براون ٢٣مشاورالممالک که شما مطابق  رد به تلگراف ک
و  ديقرارداد را ببند نيمراجعه دوباره به تهران ا کرده بودند بدون  شنهاديپ

بعد از چند روز منعقد ساخت و  قرارداد را  افتلگر نيمشاورالممالک به واسطه ا
 یاعتراض کي ماه بعد مرحوم لرد کرون  کيرا داد  شياصول که حکم امضا یرو

 رالدولهيآن زمان هم نوشته شد که مش یها و در روزنامه رالدولهيکرده بود به مش
 کسيتيپول شيرا فول«ابلهانه به کار برده است  استيقرارداد س نيو انعقاد ا سيتأس در 

 یمخصوصاً آقا روزيرا د نيو ا »رالدولهيابلهانه مش استيس« یعني  »رالدولهيآف مش
کار  نيبرقرار شده بود ا هيو روس رانيا نيکه ب یروابط  نيکه ا ندينقابت خواستند بگو

 رالدولهيمش نهينکردند، بعداً کاب شانيا البته  یکرده است ول نياءالديض ديس یرا آقا
جلسه  کيو سپهدار  مجلل بود به وجود آمد  نهيسپهدار که کاب نهيکاب عدسقوط کرد، ب

آنجا  ها در  ها و از آن ممالک ها، از آن سلطنه ها، از آن دوله بار کرد از آن ملکدر در
 نيکه ا نديها در آنجا بگو کردند که چون آن وقت مجلس نبود آن یغاتيتبل. دعوت شدند

ً مرحوم . بشود ديقرارداد با نيها گفتند که ا آن یبشود ول دينبا قرارداد  مخصوصا
. شود بيقرارداد تصو نياست که ا نيصالح مملکت در ا نطق کرد که  رالدولهيمش
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قرارداد عمالً بسته شده  نيپس ا گرينفر د و چند  یآباد دولت يیحي رزايمرحوم حاج م
 نيا. مانده بود یآن باق فاتيتشر امضاء که در وزارت خارجه بود و  انيبود، فقط جر

 نجايروز است ا حس کردم که چرا دو  ورط نيرا بنده ا یقرارداد با شورو یعني یمعن
 طور نيا را بنده  یمعن نينقابت بعد هم آقا خودشان و ا یاول آقا کنند، یاصرار م یليخ

ما  ميا آن وقت حسن نظر داشته یگفته شود ما با شورو نکهيا یاستنباط کردم برا
 خواهم یامروز بنده م یول. ميا کمتر کرده یگر یپرست هوچ وطن  یها یرانيا

و بعد از جنگ افکار  شود یجنگ که تمام م نيا  یخارج استيکنم در س یگر یهوچ
را طرح  یخارج استيو س ميباش تماس داشته  ینيبشود و با اشخاص نو جاديا ینينو
اگر ما . دارد یاتيمقتض ک يهر زمان  نکهيا یچرا؟ برا) است حيصح:ندگانينما(ميکن

 ميبخواه ها برقرار باشند، غلط است و اگر هم  ها و سلطنه که هر زمان ملک مييبگو
 نيبروند ا یه نديايب یمردم است ه یتيکه مورد نارضا یاسيهمان رجال س مييبگو

) است حيصح: ندگانينما. (ستين یگريد زيچ کند یم ديتول یسوءتفاهمات  نکهيجز ا
و  یاشخاص روشنفکر ،یاشخاص خوب ،یروشن هيرو  کي ديبا نيما و متفق نيماب

 یرابط باشند، عامل باشند در کارها نيمتفق و  رانيملت ا نيماب یرمشکوکياشخاص غ
 دانم یکه من فرار را نم فرمودند  روزيرا د نيا نياءالديض ديآقا س یآقا. ما یدولت

 انياطالع آقا  یشد رفتند، براورنفرمودند که چط حيتوض داند، یچطور شد مگر خدا م
است که  نيو آن ا رسانم یو به عرض م دميشن یزيچ کيکه بنده  کنم یعرض م

موافق بوده است با کودتا و ژنرال  تياسم تاژيکودتا شده است آرم نجايکه ا  یوقت
وزارت جنگ ما در آن زمان بوده است، مخالف بوده با کودتا و  که مستشار  کسنيد

که به  شامديپ نياز ا شود یم یعصبان یبه قدر کسنيد ژنرال  شود یم ودتاکه ک یوقت
در  ايدر بغداد  کند یکاکس مالقات م  یو در بغداد با سرپرس کند یبغداد مسافرت م

شده است،  رانيا که در  یشامديپ نيبه وزارت خارجه انگلستان از ا. گريد یجا
من  یفرمودند به واسطه کارها نياءالديض ديآقا س یبعد آقا کندو یم ها تيشکا

 سيانگل ريبدهند که مستر نرمان سف حيتوض کنم، یگوشه زدند که دوباره استدعا م  کي
مخالف، بنده  ايموافق بودند  شانيبوده که با ا نيا یبرا افتندي  ليدر آن زمان تبد

مستر نرمان چرا  نيکه ا دهم یم حيتوض گريد  یآقا و رفقا یحاال بنده برا. دمينفهم
 نکهيپخته شده بود بدون ا نجايا کودتا در  نيا نکهيا یبرا. شد آمده بود وچرا احضار

 یداشتند، ول  یخبر کياطالع داشته باشد،  یمعن نيوزارت خارجه انگلستان از ا
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در وزارت  دهد یکه خبر م یآن را اطالع نداشتند و مستر نرمان وقت اتيجزئ
که  یاست در صورت یچه اوضاع نيکه ا ستانگلستان مورد تعجب شده ا خارجه 
 نيا. الدوله است و آن نقشه مربوط بوده به شخص نصرت در کار بوده  یگرينقشه د

واقع  راديواسطه مستر نرمان مورد ا نيا بوده است به  یبند و بست محل کي هيقض
و البته  شود یخارج م به وزارت خارجه انگلستان و  شود یو بعد احضار م شود یم
مستور  باشد از ما  حياگر صح کنم یو تصور نم ميا دهياست که ما شن يیزهايچ نيا

روز و  نياست، در ا شيسال پ ٢٢است مال  یخيتار یايقضا کي نيبدارند، چون ا
  .دارد ريدر احساسات ما تأث یما ندارد ول استيدرس یرينشده است و امروزتأث زمانه 

    
به  نياءالديض ديس یآقا بونيتردر پس  نجايا روزياست که د نيمن ا گريد عرض

 الممالک یاز کودتا و امثال مستوف شيدکترمصدق ورجال پ یبه آقا ديحمالت شد یقدر
در انقالب و  یمتأثرم، من از جوان یليبابت خ نيا ها که من از  ها و ملک و دوله

 چيوه خورد یبه بنده بر نم دانند یم خودشان  نياءالديض ديس یام، آقا بوده یگر یهوچ
 داياشخاص پ  نياشخاص و بدتر نيتر اشراف هم پدرسوخته یتو. شوم یمتأثر نم

که  يیها از آن دوله یکي. شوند یم دايپ گريکه درطبقات د طور نيهم. شوند یم
 الدوله وثوق یبودند آقا شانيا یاسياز دوستان س یکيدر آن وقت  شانيو ا فرمودند 

هستند و آن دوله روح اکثر  تر فيتر و کث ها نجس تمام دوله ما از  شياست که امروز پ
 یليرا هم که خ نياءالديض ديس یبلکه روح آقا جوانان آن دوره را خراب و فاسد کرد 

آدم بد  اريها هم بس دوله نيب. بود که به آن دوله رفاقت نکرده  یپرست بود تا وقت وطن
چرا . زنم یدار م ها را به  عده از دوله کيوم انقالب ش سيرئ یروز بندههستند و اگر 

. بودم  شاءيچند مرتبه گفتند من فعال ما شانيا.کاررا نکردند نيا نياءالديضديآقا س یآقا
بد ما  یها دوله نيچرا ا ديبدهاشان را به دار بزن ديخواست یاقالً م شاء،يفعال ما یآقا یا

خنده . (مياقالً ما هم پاک شده بود ديچند تا را به دار زده بود اگر. ديدار نزد را به 
بخواهند و بتوانند  یروز کياگر  شوم یخوشوقت م یليخ عرض کنم بنده ) ندگانينما

نفر از افراد فاسد را به دار بزنند و  ١٠٠  افراد فاسد را به دار بزنند و بنده معتقدم که 
آنقدر واجب . به دار بزنند  دانم، یرا که بنده باشم و بنده خودم را فاسد م یکميصد و 

 یها دستگاه  نيبه دار نزنند ا یگريپس از د یکياشخاص فاسد را  یکه تا وقت دانم یم
پول  کيما به  التيشاهنشاه و تمام تشک نيدولت، ا نيمجلس، ا نيمملکت، ا
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 نياءالديد ضيآقا س یآقا. برد نياز ب دياشخاص فاسد را با نيا. ارزد ینم  اهيس
ها را به دار بزنند، چرا نزدند؟  کودتا کردند آن دوله که  یدر آن موقع ستيبا یم
مقصودشان : ینيام.) (دارند تيمصون  شانيا ديکن یشاه مملکت را مستثن: یمدن ملک(

  .)برد نيب از  ديرا با یهر خائن: یاريمرآت اسفند.) (دربار است التيتشک
  )سيزنگ رئ(  

  .ديانتظامات را حفظ کن کنم یتمنا م انيآقا: سيرئ
دولت است و نگفتم که از  نجايمقصود بنده ا. ستيمقصود بنده شخص شاه ن: فرمند   
ما شاه  ستيطور ن نيا: یصفو. (ندارم یبنده مقصود د،يحتماً دار بزن  ديو با ديببر نيب

در مملکت مشروطه مقدس است و مسئول شاه . است آقا شاه مقدس . ميرا دوست دار
  .)ميما شاه خودمان را دوست دار. ستين
  )سيزنگ ممتد رئ(    

  .اخطار نظامنامه کنم، یمن به شما اخطار م یصفو یآقا: سيرئ
   

آن پنج رکن را که بنده عرض . احترام همه را دارم. بنده احترام شاه را دارم: فرمند
 ديرا عرض کردم که با ها نيگفتم ا یدر مجلس خصوصگانه است که  پنج کردم ارکان 

  .ببرند نيکنند و افراد فاسد را از ب کنند و کار  یمساع کيتشر
    

  .ديفرمند که در مذاکراتتان خارج از موضوع نشو یآقا کنم یتمنا م: سيرئ
 نکهياز ا یول دينزد یصحبت شد حرف زياز فالحت و صناعت و همه چ نجايا: فرمند

دار  تيمحاکمه نموده و پس از محکوم دياشخاص فاسد و خائن را با  شود یگفته م
  .ديزن یحرف م ديمردم را دار بزن نديبگو  ديچرا با. شود یم اهويبزنند ه

    
  .زنند یکه مردم را دار نم قيقبل از تحق: یمدن ملک

     .حرف بزنند ديبگذار: یارياسفند مرآت   
  .دييآقا بفرما د،ييبفرما: یروح

قرائت  ريز قينظامنامه را به طر ١١٠ماده . بنده اخطار نظامنامه دارم: يیايض مجد   
  :نمودند

او  سيچنانچه خارج شود، رئ. از موضوع مباحثه خارج نشود ديناطق با - ١١٠ ماده
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بدهد که او از موضوع  یحاتيو اگر ناطق مزبور بخواهد توض سازد یم را متذکر 
باب اجازه داده  نيدارد در ا ليخارج از موضوع شدن دال آنکه  ايخارج نشده است 

  .نخواهد شد
دستور داده شد و خارج از موضوع صحبت ) يیايمجد ض یخطاب به آقا: (سيرئ   

  .ندينفرما
اشخاص را  ديکه نبا جهت یب. ديده یقرار م فيرد کيچرا همه را در : یمدن ملک   

  .به دار زد
  .دعوت به سکوت س،يممتد رئ زنگ   
  .دييبفرما د،ييآقا بفرما: ندگانينما   
که قسم خواهم خورد، بنده  نجايبنده در ا. مقصود بنده و نقطه نظرم انقالب بود: فرمند   

بنده هم . را دار بزنند، در انقالبات هم محاکمه دارند یمحاکمه کس نگفتم که بدون 
در تمام مؤسسات ما، در تمام . ندرا دار بزن یکس نخواهم گفت که بدون محاکمه 

. ميفاسدها مبارزه کن نيبا ا ديبا ادارات، در تمام طبقات اشخاص فاسد هستند و ما 
 روزيبود که د  نيا نياءالديض ديآقا س یعرض بنده نسبت به آقا نيعرض کنم آخر

مشاهده کردم  شانياز ا هيحالت روح کيگرم صحبت شدند، بنده  شانيکه ا یوقت
 یغرورحالت نخوت و  کيبا  اند دهينرس يیوزرا استيبه مقام ر شانيهنوز ا که 

مثل معروف است که آدم مار  نيا نکهيا یبرا. وحشت کردم که بنده  کنند یصحبت م
ما را ترسانده  یبه قدر یآن دوره پهلو. ترساند آن ما را  ترسد یم سمانياز ر دهيگز

) ندگانيخنده نما. (ميترس یفوراً م تند حرف بزند، ما  یقدر کياگر  یکس کياست که 
بکنم به آقا  خواهم یم هم  یجسارت کيو ) ديانقالب بکن ديخواه یترس م نيبا ا: نقابت(

اوقات هم  یبه فکر خودشان معتقدند و بعض یليخ شانياست که ا نيو آن ا
بنده . ام را خوانده شانيا یبنده آن کتاب شعار مل. کنند یخود استناد م یفکرها به 

سه نفر از علماء انتخاب شوند آن کتاب را مطالعه کنند  که اگر  کنم یتصور م
و متناقض صحبت کردند، تحت مطالعه  جور به جور  روزيرا که د شانيا شاتيوفرما

 ديآقا س یبدهند که فکر آقا  یکه آن چند نفر علما رأ کنم یقرار بدهند، تصور م یعلم
واضح است که   یول. دارند یابراز م یبيوغر بيوازنه ندارد و افکار عجم نياءالديض

حل و عقد  ها نيدارند، اما ا یخوب اريدارند و حافظه بس یاديمطالعات ز شانيا
که اگر سه نفر از  کنم یبنده تصور م نياءالديض ديآقا س یدر مغز آقا. است نشده 
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از علماء  یکي: ندگانياز نما یکي. (شوند یم دهيعق بنده هم کار را بکنند با  نيعلماء ا
است  نيبنده ا دهيعق ینسبت به آقا، ول است  یادب یب یقدر کي نيالبته ا) ديخودتان باش

است  نيا. بنده است دهيعق نيا  یتصور بکنند، ول وانهيهم بنده را د شانيممکن است ا
بنده از . بدهند  شانيبه انتخاب ا یرأ یدقت کامل کيکه با  کنم یاستدعا م انيکه از آقا

برسند همان عمل را بکنند  یبه مقام یکه روز ترسم یکامالً وحشت دارم و م شانيا
که دم سماور  یا بچه نکهيا یبرا ميمحتاط باش یليخ ديسردار سپه کرد و ما با که 

 ميباش اطيبااحت ديبا ميعالقه دار یما اگر به آزاد. کند یم  اطيدفعه دوم احت رود یم
  .نياءالديض  ديآقا س یدادن به آقا ینسبت به رأ

    
  .نياءالديض ديآقا س یآقا: سيرئ

    
 یساله طور ٢٠ نيا تيمرعوب نکهيمتأسف هستم از ا یليبنده خ: نياءالديض ديس

از همکار  خواهد یملت هم نم ليوک یمملکت را ترسانده که حت  نيا یافراد و اهال
دکتر  یبود که آقا نيا یبلند حرف زدم برا بشنود، اگر من  يیرسا یخودش صدا

 شيسال پ ٢٣بنده در ) دييبفرما حاال هم بلند : ندگانينفر از نما کي. (بتوانند بشنوند
 ینداشتم ول یپارلمان  یو زندگان امدميبه پارلمان ن یول. شدم ليوک اءالملکيض یآقا

اسمش را  انينيشيخطابه که قدما و پ یکرس. دميپارلمان د یليدراروپا خ
 دينبا زند، یکه م یهر کس هر حرف. است آزاد یمحل و مکان کي گذاردند، یم منبر 
وقت  کيحرف زدن دو صورت دارد، . ديرا بگو يیها حرف  کي وار یطوط
و سنجش و  دهيعق یفهم است و از رو  یدفعه هم از رو کياست و  وار یطوط

و اتفاقاً هر چه . ملکات اوقات به واسطه موازنه نبودن  یبعض ديکه فرمود طور نيهم
است که  نبوده  ملکاتآمده است از آن  شيپ یخيبشر در ادوار تار یبرا یخوشبخت

هم ملکات  واناتيح ديبدان دياست که شما با یقتيحق کي نيموازنه داشته باشد و ا
من صد  هياگر ملکات عقل که شوم یمسرور م یليموازنه تام دارد و من خ  شان هيعقل

  .ندارم یفرق واناتيو اّال با ح درصد موازنه نداشته باشد 
    

  ).ندگانيخنده نما( ديفرمود قيپس عرض بنده را تصد: فرمند
 یموازنه عقل. ستيچ یکه موازنه عقل دميکامالً فهم نکهيا یبرا. یبل: نياءالديض ديس   
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موازنه ندارد که بترسد چون  طور نيمن اعقل . از حرف زدن بترسد آن است که آدم 
معتقدات . ديگو یخوشامد نم کند، ینم ايآداب ملت و ر مطابق  زند یکه حرف م یکس

که ازاو  یوکس طوراست نيا زند، یم با زبان روح حرف  ديگو یخود را از روحش م
صحبت خودمان،  سر  ميبرو. پندارند ینم هياوراواجدموازنه ملکات عقل ترسند یم

از  شدم  الوزرا سيرئ نکهيبنده عرض نکردم که پس از ا ديرا فرمود هيروابط با روس
 نکهيبنده گفتم پس از ا. عهدنامه فرستادم به مسکو و گفتم امضاء کنند نجايا

فرخ در آن  یآقا. را امضاء کنند یدستور دادم که عهدنامه شورو شدم،  الوزرا سيرئ
مسبوقند اسناد و مدارک هم موجود است در زمان  ارجه بودند، موقع در وزارت خ

که  تيدولت سو نندياست که بروند بب مشاورالممالک مأمور مسکو شده  رالدوله،يمش
چه اساس و  یرو داشته باشد از  یمناسبات انيرانيبا ا خواست یدو، سه سال بود م

مشاورالممالک رفت به مسکو و . کند دايپ یدوست رانيبا ا خواهد یم یمبان
در  خ،يدر مقابل تار ران،يدر مقابل ملت ا دييفرما یعهدنامه را که مالحظه م  نيا

به  ،کردند ميخاطر نوشتند و به ما تقد بيبا ط تيدولت سو  ميگو یمقابل شماها م
ندند و طهران در تهران شش ماه، هفت ماه خوا ها فرستادند به  ما دادند، آن ندگانينما
ها  به آن. نه مرحوم سپهدار و  رالدولهينه مرحوم مش. نگفت که مخالف است یکس
 نينگفتند ا  یپرست بودند، ول وطن. اعتراض بکنم خواهم یبکنم، نم راديا خواهم ینم

از هر  شيب رايچرا گفتم؟ ز اءالملکيض یگفتم، آقا من. گفت نياءالديض ديرا س
منوط است به حسن  مان یاسيو س یاقتصاد ،یمل یکه چقدر زندگان دانستم یم  یرانيا

و امروز هم  دانستم یآقا، من م ديديفهم) است حيصح: ندگانينما(  . یتفاهم با شورو
من معتقدم  یند، وليبگو خواهند یهر چه م رانيوا من درتهران  یها معتقدم دشمن

هم در  روزيمنتشر کردم و د  شيسال پ ٢۴که من  یا هيانيکه ب خورم یافسوس م
) دکتر دارند  یآقا: ندگانياز نما یکي. (که بخوانم ستيروزنامه منتشر شد، امروز ن

 کنم یتشکر م) دادند نياءالديض ديس یرا به آقا هيانيدکتر مصدق ب یموقع آقا نيدر ا(
 استياما س(سال قبل اعالم داشتم  ٢٣حکومت خود را در  یخارج استيبنده س . آقا

 استيس کيالزم است . الزم است یاساس رييتغ کي زين  نجايما در ا یخارج
در (بود مرام من  نيا) حکومت داشته باشد شرافتمندانه بر مناسبات با ممالک خارجه 

بکند، بعد از جنگ  یزندگ  تواند یبدون ارتباط با جامعه ملل نم یمملکت چيه ام،يا نيا
است اصول  شده  یاصول تعاون و دوست یرو ايدن ديجد التيتشک یکه مبان یالملل نيب
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ملت ما . نقاط قابل اتحاد است رياز سا شيما ب یجو مزبوره در وطن صلح
ملت ما، . است قيو شف قيو رف یميملل خارجه صم عياست نسبت به جم دوست  انسان
ما با دولت . است هياعصار و قرون متوال یاندرزها و  حکموارث  ران،يملت ا
را برقرار  ها یدوست نيبا او بهتر ديبا  ميبا او هم سرحد هست لومتريک ٣٠٠ه ک یشورو

 سيالزم نبود انگل. ميکن ها را برقرار کند احتراز  که سوءظن آن یو از هر اقدام ميکن
 کيهر  حال هم مناسبات ما با  نيحرف را بزنم در ع نيمن ا نکهيا یبرا. کودتا بکند

 یگردد و از هر اقدام نيريبا سا یمانع از حسن مناسبات دوست دياز دول خارجه نبا
و  نيبا دولت انگلستان هم بهتر ديو با مياحتراز کن کند، یها را جلب م سوءظن آن که 
 ست،و از اقدام که مورد سوءظن انگلستان ا ميکن جاديمناسبات را ا  نيتر یميصم
کرده  رانيبه ا انتيباشد خ نياز ا ريبودن، هر کس غ  یرانياست ا نيا. کرد زيپره

نکرده  یخدا یو اگر روز ميانگلستان بشو و  هيروس نيعامل حسن تفاهم ب ديبا. است
عقول ناقص و ادرکات  نيا  یباز ها سوءتفاهم شد ما با حاالت بچگانه و رفاقت آن نيب

ن صاف و روش  ديما با ميلندن را گول بزن ايمسکو  ميتوان یما م مينکن اليمنکسره خ
کرده  مملکت  نيبه ا انتيبکند خ نياز ا ريهر کس غ) است حيصح: ندگانينما. (ميباش

  .)است
    

خواهش کرده بودم ) کند یبه ملت امر م: دکتر مصدق. (است نياءالديض ديس هيانيب باز
 سيرئ یآقا. دييخودتان را بعد بگو تيشکا د،يينفرما یزيبنده چ ضيعرا  نيکه ب

 کند، یو هر کس که خالف م ديريمجلس را در نظر بگ انتظامات  کنم یخواهش م
 کيرا که مخالف استقالل  ونيتوالسيکاپ  یستدو نيبه نام هم. (که خالف نکند دييبفرما

در  نيبود که از زبان لن یا وعده  ميتصم نياتکا من درا.) ملت است، الغاء خواهم نمود
. پطروگراد آمد در  نيه منعقد بشود، لنعهدنام نکهياز ا شيپ. بودم دهيپطروگراد شن

و من به  کنم یم غاءرا ال ونيتوالسياو گفت که کاپ. که او آمد، من آنجا بودم یوقت
انقالب  یو رؤسا نيداشتم که لن نيقيمن . شد هيانيب نيام و او باعث ا داشته مانيا ها  آن

ها سلب شد که من در  من به وعده آن قانيا. وفا خواهند کرد به وعده خود  هيروس
من به  هينداشتم، تک یا نداشتم، قوه یزور و اّال من  دميرا گنجان نيخودم ا هياعالم
اتباع  نکهيمقصود و ا نيا در  تيموفق یو برا(بود  هيروس ونيبا انقالب یخواهيآزاد

و  باتيترت  ند،يمند بوده حقوق خود را بتوانند حقاً دفاع نما خارجه از عدالت تام بهره
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خواهد شد تا همه نوع  جاديوضع و ا یدار تيمخصوصه با محاکم صالح نيقوان
که  یازاتياز امت یکه بعض دارم یالذکر اعالم م فوق لبر طبق اصو. داشته باشند  قهيوث

به  ديما با. نظرواقع گردد دياساساً مورد تجد ديداده شده است با در گذشته به اجانب 
ها مناسبات حسنه همجوارانه  و با همه آن ستهينگر  یبه نظر دوست گانيتمام همسا
و  یهر قدر قو یملت چيه. ميکن و روابط مودت و تجارت را محکم  ميداشته باش

 یکس انيآقا) است  حيصح: ندگانينما.) (ديما را محدود نما یآزاد ديباشد، نبا رومندين
او   یملکات عقل انيممکن است موافق عادت و اخالق تهران دهد، یرا م هيانيب نيکه ا

آواره  یزيچ نيگفتن چن یسال برا ٢٣موازنه نداشته باشد، اگر موازنه داشت، 
خنده (شده باشد  دايحاال موازنه پ ديموازنه نداشته است شا کنم یم  قيتصد. شد ینم
ما (ما را معدوم کند  یآزاد ديباشد نبا رومندين هر قدر هم  یملت چيو ه) ندگانينما

اصول است که  نيخاطر هم اصول و به  نيبود به نام هم ميخواه یو آزاد باق ميآزاد
: دکتر کشاورز(  .) دارم یاعالم م ١٩١٩ اوتو انگلستان مورخه  رانيالغاء قرارداد ا

 ديخواست یم اءالملکيض یبه آقا ديبه بنده حمله نکن) ميا دهيرا همه شن ها نيا
 شيامضا: فرمند. (با بنده است شيافتخار امضا یپس آقا، عهدنامه با شورو . دييبفرما

. دييبگو کيکه هست به بنده تبر یا و با موازنه یا عالقه با  کنم یخواهش م) یبل
 کينه، و اّال بنده  اياست  یمذاکرات کاف که  دييسؤال بفرما) سيرئ یخطاب به آقا(

  ).است یکاف مذاکرات : ندگانينما یبعض(صحبت بکنم  ديبا گريساعت د
 کياوالً . را عرض کنم لشيدل ديمذاکرات و با تيبنده مخالفم با کفا: وريفر مهندس   

  .کس حق صحبت ندارد چيه کند، یصحبت م بونيتر نفر که پشت 
  )ندگانيخنده نما. (ديپس شما صحبت نکن: يیطباطبا   
خواهش  ،یجلسه سر کيدر . ديکرد یاخطار م شهيشما که هم يیطباطبا یآقا: نقابت   

  .دينکن یگ مسخره  کنم یم
  .احمق یتو مسخره هست: يیطباطبا   
 کنم یبنده عرض م. مذاکرات را کوتاه کن سندينو یبه بنده م انيآقا: نياءالديض ديس  

 ديستياگر حاضر ن کنم، یصحبت م دياگر حاضر هست. کردن حاضرم صحبت  یبرا
  .مذاکرات تيبه کفا ديريبگ یرأ

    
  .آقا دييبفرما: ندگانينما
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است و انسان را  یباعث بدبخت شهيناولج هم تليل ها یسيبه قول انگل: نياءالديض ديس

با  کسنيژنرال د. نداشته باشد ايداشته باشد  یاطالعات کاف اي ديانسان با . کند یگمراه م
پس از امضاء قرارداد از طرف دولت  سيمنصبان انگل صاحب شش و هفت نفر 

که  نيريو سا کسنيژنرال د. قرارداد یاجرا نهيزم ه يته یبه طهران آمدند برا سيانگل
قرارداد بودند و البته گذشته  یبه اجرا بودند که عالقمند  یدر آن موقع بودند، تنها کسان

 ديگفت س هم او . بود ديرنسايکرد ژنرال آ اميکه برخالف کودتا ق یو اول کس
از  ذانيبدون است وندارد، بدون اجازه و بدون مشاوره  یموازنه عقل نياءالديض

طرف و آن طرف نشست و بر ضد بنده  نيا. کند یکرزن قرارداد را الغاء م لرد 
خواهش کردم که در  شانيدادم و از ا غاميپ شانيمجبور شدم به ا بنده . کرد کاتيتحر

هم فرستادم و خواهش کردم که از مملکت  یلياتومب نداشته باشند و  فيطهران تشر
 دنيرس. بود نيبه بغداد ا شانيرفتن ا علت . کار هم بنده کردم نيا. ببرند فيتشر رانيا
 کاتيشروع کردند تحر بفرستند  ديبه بغداد، چون که از بغداد هل و گل که نبا شانيا

است و  کرده  سابقه یب یکارها یندارد و فالنموازنه  اش هيملکات عقل یکردن که فالن
آنجا  یها را با خودش موافق کرد و با دسته یو آن مالقات کردن و کسان نيبنا کرد با ا

 نيمناسبات ب یبه لندن کرد که فالن یشد و بر ضد بنده اقدام کرد و تلگرافات ملحق 
به امر بنده بوده  رانياز ا شانيرفتن ا ن،يبنابرا. زده است را به هم  سيو انگل رانيا

بودند با کمک  نجايا هک یدر مدت شانيا که  ميبگو ديرا هم بنده با نيالبته ا. است
کردند  یمطالعات دند،يکش الدوله زحمت  وثوق یسال در زمان آقا کي یرانيا یافسرها

موقع  مفصل در آن  یليراپورت خ کيو  رانيا هينيتأم یراجع به طرز اداره قوا
فرخ که در آن موقع در وزارت امور خارجه  یآقا اي یعامر یآقا دانم ینوشتند و نم

و  اند دهيزحمت کش یکشور تياز نقطه نظر صالح. نه اياند  خوانده ار  نيبودند، ا
بودجه  خواهند یکه م یدر موقع اورنديبه دست ب  انياند که اگر آقا مطالعات کرده

از خدمات  ريبا تقد. خواهد کرد کمک  هينيبکنند در قسمت تأم بيمملکت را تصو
ما  یامورات داخل خواستند به  یچون م یداشتند، ول رانيکه به ا یو حق خدمت شانيا

 لزياما کلنل اسما. ديببر فيگفتم تشر شانيبنده به ا نديشرکت بکنند و مداخله نما
. رانيقرارداد آمده بودند به ا بيبودند که در تعق یمنصبان از جمله صاحب ديرنسايآ و 
را  وبنده ا. ديرنسايآمد به طهران آ نيبود، ا یآدم خوب کيشصت ساله و   رمرديپ کي
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. رانيبودم، از باتوم آمد برود به ا رانيا هياعزام اتيه سيرئ که  یوقت دميدر بادکوبه د
 کيداشت  رانيا اتيو ادب اميخکه به  یا عالقه به واسطه  یول شناخت یرا نم رانيا

. دمياو را در تهران د ه،يقفقاز بنده پس از مراجعت از . داشت رانينسبت به ا یمحبت
و قابل اجرا  من قرارداد در نظم و وضعش مالحظات الزم نشده  ظربه من گفت به ن

چون رفت  یول. مبادرت کنم ستم،يرا که معتقد ن یزيچ کي توانم یو من نم ستين
 کسنيبه ژنرال د رالدولهيواجازه خواست برگردد،مرحوم مش رالدولهيمرحوم مش نزد 

تا مجلس باز  ديفرموده بودند که شما باش لزيو کلنل اسماصاحب منصبان انگليسی  و
هم  شانيو ا داد یها را م هم مواجب آن رانيدولت ا . قرارداد معلوم شود فيشود و تکل

قزاق شکست  یکردند و قوا قزاق  یبا قوا نيکه متجاسر یجنگ جهيدر نت. بودند
چهار هزار   نيآنجا بود و ا سيقشون انگل ن،يخوردند و پراکنده شدند و آمدند به قزو

 یاز بدبخت ها نينجات ا یبرا یرانيهر ا اياگر من  کنم یکه گمان م(بدبخت  ققزا
مصالح  یبرا یود ولو آن اقدام هم اگرچه برخالف قانون ب ميکرد یاقدامات  کي

 توان ینم. نه ايبود  زيجا اياست که مورد تأمل است که آ یمبحث  کي نيمملکت بود، ا
و سرگردان  رانيح ن،يدر اطراف قزو مدندآ ها  قزاق نيا.) بدون مطالعه حکم کرد

بودند  نيکه در اطراف قزو سيانگل شد و قشون  ونيکل قوا، سردار هما سيرئ. بودند
قزاق، از  یقوا نيا و  سيقشون انگل نيباشد رابط ب یمنصب صاحب کي نکهيا یبرا

 یراقبتم شد و ضمناً قرار شد که  نييتع لزيکلنل اسما رالدوله،يمرحوم مش نهيطرف کاب
امور  یدادند، برا ليتشک يیشورا کيشکل که  نيبکند در اداره امور قزاقخانه به ا

بودند، در زمستان کفش و  انيلخت و عر نيقزو یها چون قزاق. نيقزو قزاقخانه 
مانده  یها و لباس یسيانگل یکهنه سربازها یها کفش  لزيکلنل اسما. لباس نداشتند
ها و  قزاق نيبه ا آورد یو م کرد یجمع م طرف و آن طرف  نيرا از ا یسربازان هند

ا را کاره نيو چون ا داد یم که جنگ کرده بودند و رشادت کرده بودند،  يیسربازها
. وزارت جنگ شد از طرف  ليتشک يیشورا کي کرد، یها را م خدمت نيو ا کرد یم
او  ینوادگاسم خا دانم یخان مرحوم که نم زمان یکيعبارت بود از سه نفر  ها نيا

هم کلنل  یکيماژور مسعودخان و  یکيو ) بهنام: ندگانينفر از نما کي(بوده است  چه 
اداره  سيرئ یعنيموثق نخجوان بود،  رياداره قزاقخانه ام سيو رئ خان مرحوم  کاظم

و  جانيقزاق بود، در آذربا ۵٠٠طهران هم که  نه طهران، و در  نيقزاقخانه قزو
 نيدر قزو. شش هزار نفر بوده  ايپنج هزار نفر  ستين ادميزنجان و کردستان، حاال 
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را  سيو انگل روس  توممايکه اولت ١٩١١در  ديدان یچنانچه م رايچهار هزار نفر، ز
 ۵٠٠آن قوه قزاق که  بيدر تعق م،يکرد رونيب رانيو شوستر را از ا ميقبول کرد

به  ونيزيويد نيو ا ینفرهزار  ١٢ ونيزيويد کيبه  افتي ليهزارتا بود، بعد تبد  اي
  .شد ميعرض کردم تقس که  تيفيک نيهم

ها  کس در فکر آن چيگرسنه و وامانده بودند ه نيچهارهزار قزاق که در قزو نيا 
از تهران  یپول. ديرس یها نم به آن یپراکنده بودند، نان و آب نيقزو در دهات . نبود

 وميبه اسم مراتور سيهزارتومان سفارت انگل ٢٠٠   یماه.بود یخزانه خال.ديرس ینم
 ريبود که در دوا یبه قدرآن هم . داد یم  رانيبه دولت ا يیها التماس و گدا بعد از سال

خان  مسعودخان و کاظم ماژور . ديرس یبه قزاقخانه نم یزيچ گريصرف شود د رانيا
 الوزرا، سيرئ  شيپ ر،يوز شيپ یبه ادارات دولت رفتند یبه طهران، م آمدند یکه م

ها گرسنه  که قزاق گفتند یم ها نيو هر چه ا داد یگوش نم ها نيبه حرف ا یکس
 یکس. داد یگوش نم ها نيبه حرف ا ینان و لباس ندارند، غذا ندارند، کس هستند، 

 ديمن که چه با شيپ آمدند یم شدند، یم وسياز همه کس مأ پس از آنکه . داد یجواب نم
وقت مرحوم  الوزرا سيرئ شيپ رفتم یم. کرد  ديکه چه با کردم یمن هم فکر م. کرد

 سيپول نبود، سفارت انگل. ها قزاق به  ميهست بده یاگر پول گفت یم شخود. سپهدار
 سيسفارت انگل  گفتند یم ها نيا. داد یدو ماه نم. داد یماه م کيرا  وميهم مراتور

قرارداد را  د،يکن نييرا تع فيشما تکل گفت یسفارت م. کند یم یتراش اشکال
. ديشما مجلس را باز بکن م،يده یقرار نم یريشما را هم تحت تأث د،يکن یم  بيتصو

از . نکرد یالدوله خواست ول از وثوق. که مجلس باز شود  خواست یم سيسفارت انگل
انتخابات را درست  شانينکردند، چون ا هم باز  شانيخواست ا رالدولهيمرحوم مش

 االتيباز کند چون که ا  نمی توانست  شانياز مرحوم سپهدار خواست، ا. دانستند ینم
. بنده افتاد به دست  روزياست که د یکاغذ کي. کرده بود دايپ یگريمملکت صورت د

وقت نوشته،  یالوزرا سيبه رئ سيمختار انگل رياست که مستر نرمان وز یکاغذ
 اياست  یسيانگل یکودتا نيا ايمعلوم شود آ نکهيا یالزم است برا قيحقا نيا دانستن 

 قيکاغذ را به طر نيع. (معلوم شود قيحقا ديبا یسردار سپه  اي يیايض ديس یکودتا
  .)قرائت نمودند ريز

 تهران سيانگل سفارت
  ١٩٢١ -١٣٣٩  
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 یريجنو ٣١ -  یاالول یجماد ٢١ 
به عمل آمد جناب اجل مستر نرمان از  روزيکه د یشوم در خصوص مذاکرات تيفدا

که لندن  یتياند که به حضرت اشرف اطالع دهم که نظر به اهم کرده دوستار خواهش 
به حضرت  تواند ینم هيال یجناب معز دهد یم یمل  یمجلس شورا عيبه افتتاح تسر

 یخواهد شد رأ یمل یشورا مجلس افتتاح  قيکه سبب تعو یاشرف در اتخاذ مسلک
 سيطرف دولت انگل از  دادند یم یرأ نيکه اگر چن داند یم هيال یجناب معز. بدهند

 اسمات. شوکت مستدام باد اميا. شدند یواقع م ديمورد اعتراض شد
    

. مرحوم سپهدار قبالً خواست مجلس را باز کند. دييرا مالحظه بفرما نيا سيرئ یآقا
کنند که  یرا راض گريکه در تهران بودند، نتوانستند همد يیوکال. نشد چرا مجلس باز 

عذرشان چه  س،يعذرشان چه بود؛ عذرشان قرارداد انگل . چطور مجلس را باز کنند
عذرشان چه بود؟ عذرشان  ،یحکومت شورو  نهطلبا صلح شنهاداتيبود؟ عذرشان پ

باالخره گفتند . دييايالتماس کرد ب سپهدار آمد، . عذرشان بود نيا. هيموازنه ملکات عقل
 یمرکب از آقا . شد ليتشک گريد نهيکاب. گريد نهيباشد، با کاب نهيکاب نيبا ا شود ینم

. ممتازالملک وامور خارجه و مرحوم ممتازالدوله  ريالسلطنه، وز حاج محتشم
بعد از . نباشد یباشد، ک ريوز یاش را فکر کردند که ک سه، چهار نفر بودند همه  ها نيا
چرا  ميشد ريبکنند، گفتند خوب حاال که وز ديکردند که چه با ماه فکر  نيچند نکهيا

بعد مجلس  م،يرا حاضر کن نهيو زم ميبکن  یالعاتمط کي دياول با. مجلس باز شود
 فيتکل یبود که مملکت ب احوال  نيحال بود، در هم نيدر هم. شود ازب یمل یشورا

 ها یبود، ک که در طهران چهار نقشه کودتا  اءالملکيض یدر همان موقع بود آقا. بود
که موفق شد، شما  یعرض کنم آن کس یبنده به جنابعال ستيدر کار بودند، الزم ن

 نکهينه ا ديکن یريو جلوگ ديهمان موقع بشناس یستيبا یو م ديشناس یاو را م خودتان 
که واقف به  یدر همان موقع بود که کس. بوده است یک ديبپرس سال از من  ٢٣بعد از 

مملکت در چه  دانست یکه م یداشت و کس که خون  یبود، کس اتيوضع انيجر
آمدند به بنده گفتند که  . بکند ديبا یفداکار کي رود، یم است و به کجا یپرتگاه
چه  شود، یم چه . شود یطور م نينشود، ا طور نياگر ا. است طور نيا قزاق اتيوضع

 یهم ندارم به کس یالزام چيهم از اسرار خود بنده است که ه نيکه ا شود یم
گفت . سپهدار مذاکره کردم یآقا شيپ ميرفت ميآمد. ندارم یبدهم، الزام  حيتوض
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بلکه به شما  ميکن یمذاکره م ميرو یچه کنم؟ گفتم ما م  دهند، یبه ما پول نم ها سيانگل
 طور نيا تيخواهش کردم و گفتم وضع  شانيمستر نرمان از ا شيرفتم پ. پول بدهند

. ديهم به ما پول بده  گريدو ماه د گر،يماه د کيشما . خراب است تياست، وضع
 یبه ک داده شود، گفتم چطور؟ مگر  یدولت ريبه دوا نکهيبه شرط ا ميده یگفتند م شانيا
و ما  شود یها داده م ها به آن اند به طهران، پول که آمده ینيمهاجر نيگفت ا دهند؟ یم

هستند، چه بکنند؟ گفت  چارهيکه مستأصل هستند، ب نيگفتم پس مهاجر. ميستين حاضر 
 ميرفت. بدهند و کمک کنند یزيانه به هموطنان خودشان چبا اع خود دولت، خود مردم 

. دهد یاعانه نم ها نيبه ا یکس شود، ینم گفت . ميردبا مرحوم سپهدار صحبت ک
 بيترت نيکردم به ا یراض و بنده مرحوم سپهدار را  ميباالخره با سپهدار مذاکره کرد

را به  قسمت از آن  کيدادند  یزيچ وميراجع به مراتور سيکه اگر دولت انگل
باالخره بعد . افتاد هچال یاز چاه درآمد تو یول. هم قبول کردند شانيا ديقزاقخانه بده
 نيدر ا. هزار تومان به قزاقخانه بدهند ۶٠، ۵٠حاضر شدند که  اديز از مذاکرات 
) اموات همه را امرزديخدا ب. (عرض کنم ستيالزم ن است که  يیزهايقسمت هم چ

تومان را هم که به قزاقخانه دادند، حاال  هزار  ۵٠ نياسم ببرم ا ستيزم ناند، ال مرده
 نيطهران بکند و به قزو نفر قزاق  ۵٠٠همه را صرف  خواهد یون ميسردار هما

 یثلث برا  کيطهران و  یکردم که دو ثلث برا یرا راض شانيخالصه ا. ندهد یزيچ
ها  قزاق. ديرس نيهزار تومان بود که به قزو ٣٠ اي ٢٠خالصه . داده شود نيقزو
ها،  آن صيتشخ نيا. دنددا صيتشخ دند،يفهم. کرده است یکار را ک نيکه ا  دنديفهم

 طور نيهم تيوضع نيا. به بنده مراجعه کنند هيمراجعتشان در آت سبب شد که در 
 ١٠٠ دينده گفتم که باب. ماه سوم که ماه کودتا بود . شد شتريب ندهيکرد، ماه آ دايادامه پ

به قزاقخانه ندهند، من قبول  مبلغ را  نيسپهدار اگر ا یهزار تومان داده شود، آقا
هزار تومانش   ١٠٠ دهد، یم وميبه مراتور سيکه دولت انگل یاز آن پول ديو با کنم ینم

کار را هم کردند و در همان موقع هم بود  نيرا به قزاقخانه بدهند و باالخره ا
او و مرحوم سپهدار  نيب رايبنده را قبول کند، ز هيمجبور شد نظر ونيسردار هما که 

بعد به . ماند ینم یدر مقام خودش باق کردم، ینم مساعدتمن به او  به هم خورد و اگر 
 ۀو بهر نيبه قزو یپسر ۀبهر شود یکه گرفته م یتومان هزار  ١٠٠ نياو گفتم که از ا

دادند و در  نيهزار تومان به قزو ۶٠   ايخالصه گو. داده شود ديبه طهران با یدختر
حرکت از طهران را   اليسلطان احمدشاه مرحوم خ حضرتيهمان موقع بود که اعل
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طهران چه   هيمطالعه بودند که در موقع تخل نيدر ا. طهران بود هيداشت و مذاکره تخل
هشت ماه  راينبود، ز نانيبه ژاندارم اطم. برود رازيبا شاه به اصفهان و ش يیدسته قوا

 رانيا ارينفر قزاق گارد شهر ١٠٠. نبود نانيهم اطم سيبه پل. که حقوق نداشت بود 
بقال  یبود و حت دهيشش ماه هم بود که مواجب دربار نرس. گرسنه بود آباد  فرح درهم 

حاال  گريد دادند، یم هيالدوله نس مرحوم موثق اعتبار به  یو عطار هم که چند ماه
نداشت به مرحوم  هيموازنه ملکات عقل که  یکس کيدر آن موقع بود که . دادند ینم

نفر را  ۵٠٠هستند،  نيقزو که در  یمتالش یها زاقق نيکرد که از ا شنهادياحمدشاه پ
را  شنهاديپ نيا به اصفهان حرکت کند و شاه  یونيبه طهران که در رکاب هما دياوريب

را  اتيجزئ نيشد که ا يیزهايچ کيشد و دستور هم داد و البته  یو راض ديپسند
 نجايا. در موقع خودش خواهم گفت و خواهم نوشت م،يبگو یبه کس ستميمن ملزم ن هم 

است تا  شتريب تشيمملکت در نظر من اهم هيچون مصالح عال م،يگو یم را  یاتيکل کي
درموقع . است رانياست که مربوط به ا يیزهايچ کي  نيا. اعتبارنامه من بيتصو

چون ( یرفع سوءظن حضرتعال یبرا حاال . راخواهم گفت یقيحقا کيخودش البته 
را که از من  یسئواالت و ) دانستم یم یو درست اکشخص پ کيرا  یحضرتعال شهيهم

 ستين  یو قصدتان غرض شخص ديبفهم زيچ ديخواه یو حس کردم که واقعا م ديکرد
به  خواستند یدکتر م یکه اگر آقا یدر صورت. اطالعات را دادم نيبا کمال مسرت ا

ندهند، چون که شما را  یندارد که به من رأ یهم مانع شانيا ۀدست. دادم ینم  شانيا
که بتوانم جواب عرض  یتا حدود دييبفرما د،يدار یسؤال هر  دانم یم غرض یب
  .کنم یم
    

منظور به طهران به  نيا یشد و حکم احضار قزاق برا بيتصو شنهاديپ نيا خالصه
 ها نيکه اگر ا کرد یم یاظهارات کيبا آنکه مخالف بود و  ونيهما سردار  یامضا

 یاست که مربوط به کسان يیزهايچ کيهم  نيا(   ديکن یبه طهران با من چه م نديايب
که بنده  ستين ستهيدور است و شا بالد ما  زهم ا یکيحاال بوده است و  شيکياست که 

محرمانه باشد و  خالصه حکمش را داد و قرار بود که ) ها بربخورد و به آن ميبگو
هزار تومان  ١٠٠که  یاز آن پول. نفر حرکت کنند ٧٠٠قزاق قرار بود  یقوا
شد  هفرستاد نيتومان آن به قزو هزار ٨٠ اي ٧٠دولت داده شده بود به قزاقخانه و  از 

هزار تومان هم در صندوق ماند و از  ٢٠ها شد و  قزاق یضرور که خرج تدارکات 
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خان و مسعودخان و  کاظم. نفر مسبوق بودند سه  نيدر قزاقخانه قزو اناتيجر نيا
 یحرکت کردند و آمدند ول به موجب امر . خان مرحوم خبر نداشت زمان. رضاخان

بعد از  ساعت سه . حرکت کردند فردو هزار ن) نفر ٧٠٠(نفر  ١٠٠هر  یبه جا
هفته  کيکه  ميرا هم بگو نيا. ها حرکت کردند نصف شب جمعه، قبل از کودتا آن

 یبه عنوان مانور و برا رونيب رفتند یم نيها هر روز از قزو حرکت آن از  شيپ
 لزيو کلنل اسما کردند یکار را م نيرا جلب نکنند، ا  سيسوءظن قشون انگل نکهيا

که او آمد مانور، روزشان  یو موقع به طهران حرکت کرد  شيشب پ چندمخصوصاً 
 ميها، س حرکت آن پس از . کردند و به طرف طهران حرکت کردند ليرا به شب تبد

از  عده قزاق  کيکه  ديصبح فهم ديسا رنيژنرال آ. و طهران هم قطع شد نيقزو نيب
ها  افراد، آن نيا شيپ فرستادآدم . دور شده و مخابرات به طهران هم قطع بود نيقزو

هم اغفال شد و قزاق وارد کرج  ديسا رنيطهران را به اوارائه دادند و کلنل آ هم حکم 
آباد از بنده و  در شاه. شد ليآباد جلسه تشک کودتا من رفتم به شاه از  شيشد، دو روز پ

 یسرهنگ بود و از آقا ايآقاخان که آن وقت گو احمد  یآقاو از رپنجيرضاخان م یآقا
و چه صحبت  دميچه د دم،يد ها را  خان، من آن کاظم یماژور مسعودخان و از آقا

و آن  ميگو یم را به شما  یزيچ کي یول. از اسرار ما است ميگرفت ميکردم و چه تصم
 ميو قسم خورد ميخدمت کن رانيکه به ا مياست که ما پنج نفر قسم خورد نيا

نسبت کودتا به  نيبنابرا. شد عيو بعد آن وقا مياربرند رانيبرخالف مصالح ا  یقدم
هر  دهم یم نانياطم انيبنده به آقا. است یاطالع یب کمال  یاجانب ازرو
از خودش بگذرد، معرفت هم  هر کس . بکند تواند، یم یهر کار یا ازخودگذشته
روابط  شد،داشته با ، اطالع هم داشته باشد، ابتکارهم هم داشته باشد اقتيداشته باشد، ل

حسن   دياگر در کودتا موفق نشدند، شا گرانيد. بکند تواند یهم داشته باشد، همه کار م
بود، شتريو اطالعاتشان ازمن ب لياگر وسا یول. بوده است شتريازمن ب تشانين

. ميديما پنج نفر مملکت خود را در خطر د م؟يکودتا را کرد نيچراما ا.شدند یم موفق 
او را  یاري یستياز پرتگاه ن رانينجات ا یو برا مياو مراجعه کن نبود که به  یمرجع

در مملکت هست که ما  ینيقوان یخدمتگزار نيا در مقابل  ميدانست یاگر ما م. ميبطلب
 کي ميشد یم ماگر ما محکو رايز  ميکرد یرا محکوم به اعدام خواهد کرد، باز ما م

مملکت  یقانون برا  ست،يقانون ن یبرا تآقا، مملک. یبل. ميرا زنده کرده بود یملت
کنند، سه  خودشان عمل  ۀفيبه وظ خواهند یاگر مراکز قانون و مظاهر قانون نم. است
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را باز نکنند و شاه مملکت هم بخواهد  یمل یسال در طهران بمانند و مجلس شورا
پنج نفر از خود  توان یباشند، نم رانيهم سرگردان و ح گرانيوزرا و د برود و 

آن کار شما خطر  ۀجيو در نت ديکرد یکار کيشما  گذشته را مالمت کرد که چرا 
همه کار  د،يو استقالل داد اتيو ح  یزندگ رانيو به ا ديدور کرد رانياستقالل را از ا
 یا. ديقرار داد حت نظر نفر را ت ۴٠٠و  ديکار را بد کرد کي یول ديرا خوب کرد

  .بکن شيک کاريما را  هيملکات عقل یقدر کيخدا 
    

دکتر نسبت به  یآقا یو غرض شخص یلطف یاز ب نکهيا نيبه دکتر، بنده در ع ۀحمل
شما . ادب خارج شوم ۀقيکه از طر دادم یبه خودم اجازه نم گاه چيه خودم واقف بودم 

. کردند نيبه بنده توه شانيکه اول ا دييفرما یم قيتصد  ديو البته هست دياگر منصف بود
 ديرا حق نداشت نيو ا ديهست یمأمور اجنب  ديفرمود) چه عرض کردم؟: دکتر مصدق(

حرف نزده بودم شما اول  بنده که . دياز من بشنو حيتوض نکهيقبل از ا دييبه بنده بفرما
شما  هم عرض کردم  ضميدر ضمن عرا. بنده که عرض نکرده بودم د،ينطق کرد

را به من  ها نسبت نيتر نيننگ یول د،يبخواه حيرا از من توض یکه هر نظر ديآزاد
نه از من، نه از جد من، نه از خدمات من، نه از ملت من  یشرم یب با کمال . ديداد

همان  ،ینسبت کيبه  ديو مرا متهم کرد) را بدهد شما  یخدا سزا( ديديخجالت نکش
 ديس د،يو به آن خون مفتخر هست آن  انتيبه د ديخون در من است که شما افتخار دار

شما با همان   یسزا) استغفرهللا: دکتر مصدق. (شود ینم پرست یاجنب نياءالديض
 یاحترام یب شانياگر من به ا. ديبرد نجايکه اسمش را در ا) ص(یابن عل نيحس

 یزيحق نداشتند به من چ یول. احترام نبودند ۀتسيشا شانيبود که ا نيا یبرا کردم 
جواب بشنوند، بعد  د،بپرسن دياول با. بخواهند یحيمن توض از  نکهيقبل از ا نديبگو

دکتر . (ديستين یاسيشما از رجال س. بدهند که بخواهند نسبت  یمرا به هر نسبت
  .)بود دهيرس اعيبه حد ش: مصدق

    
  .دييبفرما تيرعا کنم یدکتر مصدق خواهش م یآقا: سيرئ

    
  .نکند نيتوه دييفرما ینم شانيچرا به ا: مصدق دکتر

 ايدارند مخالف  ليکه م انيهر کدام از آقا کنم یهم گفتم و استدعا م شانيبه ا: سيرئ   
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  ).است حيصح( ديبا هم صحبت نکن یدو نفر یول. صحبت کنند نجايا  نديموافق بفرما
فارس از  یالسلطنه وال مصدق یهم راجع به آقا یگريکاغذ د کي: نياءالديض ديس   

 یآقا ۀنيپس از کاب. به مرحوم سپهدار نوشته شده است سيانگل مختار  ريوز
را معزول کند  شانيسپهدار ا ديمتزلزل شدند که شا السلطنه  مصدق یآقا رالدوله،يمش

السلطنه به  مصدق یآقا. بفرستد شانيا  یرا به جا گريد یکس ايالسلطنه  نصرت یو آقا
 ريو وز کند یتلگراف م منظور را  نيا سيمختار انگل رياز وز سيقونسول انگل ۀليوس

: مصدق دکتر (را ابقاء بکند  شانيکه ا کند یتقاضا م الوزرا سيهم از رئ سيمختار انگل
ام  را بنده ننوشته نياست، ا سيکاغذ سفارت انگل نيا) کنم یم بيبنده جداً تکذ

شوم پس از استعالم از صحت مزاج و  تيفدا - ١٩٢٠نوامبر  ۴ سيانگل سفارت (
 رازيش ميمق سيکه قونسول انگل یکه از قرار تلگراف  دهد یارادت زحمت م ميتقد

 یقدر ديجد نهيکاب ليو تشک یقبل ۀنيکاب السلطنه از سقوط  مصدق یاند، آقا مخابره کرده
 شانياز ا یمساعدت مقتض و  یدر مواقع الزمه همراه نهيکاب نيمضطربند که مبادا ا

 رازيش سيانگل که از قونسول  يیها استعفا دارند و از قرار راپورت اليخ ايو گو ديننما
بود، اگر حضرت  بخش تيرضا یليخ رازيله در ش حکومت معظم رسد یم

 فرمودهمخابره  هيال یبه معز یکه دوستانه تلگراف ستيصالح بدانند بد ن اشرف 
شوکت  اميا. منصرف شوند اليخ نيبوده و از ا یخود باق که به حکومت  ديخواهش کن
  )مستر نرمان - مستدام باد

    
  .ستين شانيخواهش ا ليکاغذ دل نيا: وريفر مهندس

  .عرض کنم حيمطابق نظامنامه توض ديياجازه بفرما. است نيتوه نيا: مصدق دکتر
  .دييبعد بفرما: سيرئ 
 یزيچ کي. نبود شانياظهار اهانت به ا نيقصدم از ا: يیطباطبا نياءالديض ديس  

افسران  یرسم یها اظهارشد، فرمودند من در سالم نياو سبب ا فرمودند که  روزيد
بنده عرض ) است طور نيهم: دکتر مصدق(  . دادم یجنوب را بار حضورنم سيپل

. جنوب بود سيپل تيتحت حما شما در  التيحکومت و ا یاست ول حيصح نيکردم، ا
 دييبگو ديتوانست  ینم  عرض کنم که شما  خواستم یوبنده م)وجه چيبه ه:دکترمصدق(

: مصدق دکتر . (ديو رابطه نداشت دينداشت يیآشنا سيو با کنسول انگل ديکه درفارس بود
 سيبه قونسول انگل ديا کرده یاظهار کي یپس درضمن دوست) دوست بودم اريبس
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  ...است سيمراسله سفارت انگل نيا) ابداً : مصدق دکتر (
  .آقا ديدو مرتبه بخوان: ندگانياز نما یبعض 
    

شوم پس از استعالم از صحت مزاج و  تيفدا« خوانم یم: يیطباطبا نياءالديض ديس
 رازيش ميمق سيکه قونسول انگل یکه از قرار تلگراف دهد یزحمت م ارادت  ميتقد

 یقدر ديجد ۀنيکاب ليقبل و تشک ۀنيالسلطنه از سقوط کاب مصدق  یاند آقا مخابره کرده
 شانياز ا یو مساعدت مقتض یالزمه همراه واقعم در  نهيکاب نيمضطربند که مبادا ا

 سيکه از قونسول انگل يیها راپورت استعفا دارند و از قرار  اليخ ايو گو ديننما
بوده، اگر حضرت خيلی رضايت بخش  رازيله در ش حکومت به معظم رسد یمرازيش

 دهمخابره فرمو  هيال یبه معز یکه دوستان تلگراف ستياشرف صالح بدانند، بد ن
 اميمنصرف شوند ا اليخ نيبوده از ا یکه به حکومت خود باق ديخواهش کن

 ۴) دييکاغذ را بفرما نيا خيتار: وريمهندس فر(» مستر نرمان - مستدام باد شوکت 
. فرمودند به مستر نرمان ۀاشار اءالملکيض یآقا - ١٣٣٩  صفر  ٢٢ -  ١٩٢٠نوامبر 

 یکنم که مستر نرمان از کودتا اطالع را عرض  یزيچ کيفقط  دانم یبنده الزم م
بود که  نيداشت و آن ا  ريتقص کيفقط . نداشت، شرکت هم نداشت، واقف هم نبود

نتوانست  حاال چرا . کند ینيب شينتوانست پ یکند، ول ینيب شيرا پ عيوقا نيا توانست یم
است که  یاز اسرار یکيهم  نياو شد ا ینيب شيمانع پ یکند و چه موجبات ینيب شيپ

واقع  سياغفال شدن مورد مؤاخذه دولت انگل نيا ۀجيبه خود بنده است و در نت مربوط 
نرمان  شيرا به ر نيحاال چه شد که ا. وزارت خارجه استعفا داد شد و از خدمت 

که محبوس و تحت نظر  یانيپس از رفتن من آقا . است نجايچسباندند، اصل نکته ا
برده و  ونيليسه م ايبرده  ونيليم  ١٠ نياءالديد ضياول گفتند که س. رونيبودند آمدند ب

 یام، غارت نبرده  یزيمن چ. موضوع نبوده است نيکه ا دنديبعداً فهم یول. فالن
 یگريد لهيوس م،يبزن یگريام، خب گفتند چه تهمت د نکرده یام، دزد نکرده
چه  یکه انسان برا فهمم یبود و من نم یکار به دست اجنب نيگفتند که ا نبود، 

من . خرما رامن که هم خدا داشتم هم . خرما یبرا ايخدا   یبرا اي شود یم پرست یاجنب
تعرض و  یبه عرض کس ،یبه جان کس  ،یخود به مال کس یکه در سه ماه زمامدار

بشوم که در مقابل چه  پرست یاجنب شوم؟  پرست ینکردم چه الزم بود که اجنب یتخط
آقا فرمودند که  . است یليخ یمطالب گفتن هخالص. است قتشيحق نيببرم؟ ا زيچ
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 یعرض کنم اصرار شتريب خواهم یبنده نم ديکرد فيرا هم توق ها سينو روزنامه
بدهم؛ و باز هم  یحاتيو بنده هم خواستم توض ديرا فرمود یمطالب کيندارم که  هم 

 ديارد اعتبارنامه من هم ش. است رانياعتبارنامه من بر صالح ا قبول  کنم یعرض م
  .ديقضاوت خود مختار در  انيباشد، البته آقا رانيبر صالح ا

  
  .دييبفرما ديدار یحيدکتر مصدق توض یآقا: سيرئ   
    

روشن  یدولت آن روز را به خوب تيکه آقا فرمودند وضع یاناتياز ب :مصدق دکتر
فرستادن  یاندازه برا کيوارد شدم، دولت تا  رازيکه بنده به ش  یآن روز. کرد یم
 خواستند یبود در طهران که م ديچند نفر کاند . مستأصل بود رازيبه ش یمامور کي

 کيو  یمهمات کيداشتند و   يیتقاضاها کيبروند و هر کدام از دولت  رازيبه ش
. شدم رازيش را انجام بدهند که من وارد  تيمأمور نيکه بتوانند ا خواستند یم يیقوا
 ديخواه یم یبه تلگرافخانه رفتند و از دولت خواهش کردند که اگر حاکم یاهال

 کهدولت هم مرا خواست و من به دولت گفتم من . بماند دياست و با یفالن  ديبفرست
 نجاياگر با من موافقت کردند، ا. خواهم یمردم را م ام، من  فعالً وارد فارس شده

با من  یاگر اهال. است یمل یقوا من  یقوا. به قوا ندارم اجياحت چيو ه مانم یم
پس از . ميآ یم قبول کنم و به طهران  توانم یو اّال نم مانم یموافقت کردند با من م

الملک  قوام : الملک گفت قوام ندهياول نما.نزدمن آمدند یعتمراجعت ازتلگرافخانه جما
دو هزار تومان هم : گفت ريسردار عشا ندهينما. دهد یدو هزار تومان م یسال

و بعداً که  دهم یهزار تومان م ٢٠من : نصرالملک گفت. دهد یم ريعشا سردار 
 ديخواه یم چراوضع شما  نيبا ا: گفتند. هزار تومان شد  ١١۶اب کردند جمعاً حس
 نجايماه ا کي ۀسال شما به انداز  کيطهران حقوق  ديطهران؟ اگر برو ديبرو
 ميخواه یم یحاکم که ما  دييگو یشما م. ديا کرده یشما عجب اشتباه: گفتم. شود ینم

که عدل و انصاف داشته باشد و با مردم به عدالت رفتار کند و از مردم 
من . شود یم یخودش مسبب ناامن ديده یمن م بهکه  يیها پول نينخواهد و ا  یزيچ

و به  ديريبگ یزيکه نه از مردم چ ديکن یاست اگر شما تعهد م  یگريد زيمنظورم چ
ها تعهد  و آن روم یو اگر نه من م کنم یقبول م و  مانم یمن م د،ينده یزيمن هم چ

جهت من ماندم و در آن وقت   نيو از ا رنديبگ یزيبدهند و نه چ یزيکردند که نه چ
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به  يیکه قوا توانست ینم البته  گرفت یم یهزار تومان از خارج ٣۶٠ یکه دولت ماه
کردم  را برقرار  تيامن یدو ماه به طور ،یکيمن در ظرف  یفارس بفرستد، ول

 یاز دولت بخواهم که مردم با کمال خوش یاستمداد چيبکنم و ه یخرج نکهيبدون ا
 ۀنيبودم مسلک کاب یآدم کيمن بودند، من  واهو همه هم هواخ کردند یم  یزندگ

 یکيبا سپهدار که با مسلک من  یمسلک من موافق بود، ول با  رالدولهيمرحوم مش
  .کار بکنم توانستم ینم. نبود

    
. اطاعت بکنم ديبا یکه به حکم ک دميرفت، من د رالدولهيمرحوم مش نکهياز ا پس

طور ممکن بود نسبت  همان. کار من متمرد شدم یآمدند رو یوقت طور که آقا  همان
ً نم بود که  نيا. تمرد به من داده شود در تمام شهر . در آنجا بمانم خواستم یواقعا

 ستين ديهم محل ترد نيشدند و ا مردم متزلزل  ۀالبته هم روم یکه من م ديچيشهرت پ
 نيبنده ا. فرستد یم راپورت و گزارش محل خودش را به مرکز  یکه قونسول هر محل

ً بنده  حيکاغذ صح نيا نکهيبر فرض ا یول کنم ینم بيکاغذ را تکذ باشد واقعا
 یرکاهانت به من مد یو برا دان دهيکه چقدر زحمت کش کنم یقضاوت آقا تعجب م از 

ً جا دارد تعجب کنم قونسول انگل . اند به دست آورده  یها راپورت ديکه با یسيواقعا
قونسول  نکهيا یچرا؟ برا سديبنو یزيچ نيچن  کي ديخودش را به مرکز بدهد، با

شدم راه بوشهر تا  رازيوارد ش  یمند به تجارت خودشان بود و بنده وقت عالقه سيانگل
کردم و از  راه را امن و نظم  نيروز ا ۴٠در ظرف  نناامن بود و م یآباده به کل

اگر ) است حيصح. (نگرفتم یشاه کيکه آنجا بودم  یوقت و در مدت چيدر ه یکس
تومان به  ١٠کبک بفرستد بنده تعمد داشتم که  کيمن  یبرا خواست یم یکس  کي

خودش  ونمن تعمد داشتم که نفرستد و مرامره. نفرستد گريد آورنده بدهم که بعد او 
هزارتومان  ۶٠بشود وازاو یلخانيالدوله ا صولت قبل از من قراربود که . قراربدهد

 یبعد از آنکه من وال. شد یهم نم یلخانيا داد یوجه رانم نيو چون او ا خواستند یم
کاررا کردم  نيآنکه من ا بعد از. کردم یلخانيالدوله را آوردم به شهرو ا شدم، صولت

الدوله  صولت نوشت وتعرض کردندکه چرا بدون اجازه مرکز یکاغذسپهدار 
 یقانون. ستيباب ن نيدرا یاعتراض یجواب گفتم که جا د؟يا کرده یلخانيراا
 نيرامع یلخانيفارس ا یکه وال کند یسابقه هم حکم م ست،يمورد در مملکت ن  نيدرا

 یا کار من بهره نيکه در ا ديکن یاگر شما تصورم. بوده است نيا م بر کند و عادت ه
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 تيحفظ امن یکار را فقط برا نيام وا کار بهره نبرده  نيدر ا یناريمن د. ريام، خ برده
 یمن نظر. ام کرده نيمع یگر یلخانيا ام واو رابه  و مصلحت مملکت کرده

که  خواست یم چه می خواست؟  سيالبته قونسول انگل.فارس ندارم تيازامنريغ
مجبور بودند که  از آباده به بوشهر  خواستند یم یهر وقت پول. برقرار باشد انتجارتش

بتواند   یپول را بانک شاهنشاه نيا نکهيبدهند تا ا یمبالغ کيخرج کنند و  یمبالغ کي
نگرفتم و عدل و انصاف را  یناريد یکه من رفتم آنجا از کس یوقت یول. حمل کند

مردم خواهان  ۀهم بيترت نيبا ا. برقرار شد تيحکومت خود قرار دادم، البته امن  يۀپا
من . خودشان خواهان من بود یحفظ منافع تجارت یهم برا سيانگل من بودند وقونسول 

ها من خدمت  به آن نکهيا یبرا خواهند یمرا م اگر حاال هم به فارس بروم همه 
مرا  ها نآ) است حيصح. (نخواهد که درفارس مرا  ستيک) است حيصح. (ام کرده

ام وواقعاً  کرده ها خدمت  به آن نکهيا یها را دوست دارم برا ومن هم آن خواهند یم
ً ر دنديکش یکه زحمت نياءالديض ديآقا س یاست از آقا بيغر یليخ  ششانيو واقعا

  .آوردند بونيرا پشت تر یهمچون سند کيکردند که  ديسف را 
  .است یمذاکرات کاف: ندگانياز نما ۀعد   
  .تيکفا یاند برا کرده یشنهاديپ انياز آقا یا عده: سيرئ   
خودم را عرض  حاتيتوض دييفرما یاجازه م. مذاکرات مخالفم تيبنده با کفا: وريفر   

 کنم؟
  .بدهم حيقبالً توض ديبا. ام مذاکرات کرده تيکفا شنهاديبنده پ: یمدن ملک   
  .دييبفرما: سيرئ   
است که دو جلسه است  نيا یام برا مذاکرات کرده تيکفا شنهاديبنده که پ: یمدن ملک   

 ۀديصحبت شده است و تمام مطالب به عق نياءالديض ديس یاعتبارنامه آقا در اطراف 
که مملکت هم  دانند یم انيآقا ۀنمانده و هم یباق یابهام  یبنده معلوم شده است و جا

خودش راانجام  یمقدمات یکارها یمل  یانتظار داردکه هر چه زودتر مجلس شورا
 کياعالم کند تا اعليحضرت همايونی  کاربه حضور یبدهدوآماده بودن خودش رابرا

اصالحات را  و  ديايب شود یگفته م نجايکه همه روزه ا يیها یخراب نيکه ا ديايب یدولت
و مجلس را باز  نجايا ميا اند و آمده را انتخاب کرده که ما یمردم. شروع کند

دو  نيب. ميو خطابه بخوان ميکنفرانس بده نجايا ميياينبوده است که ب نيا یبرا  ميا کرده
 یهم در همه جا نيشده، ا داياختالف پ ۀاطراف اعتبارنام نفر از رجال مملکت در 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٤٥٣                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

 کي. شود یم دايپ قهيو اختالف سل دهيعق اشخاص اختالف  نيمعمول است که ب ايدن
 ديس یاعتراضاتشان فرمودند و آقا دکتر مصدق به عنوان  یآقا یو شاف یافمطالب ک

و  انياست و آقا یمل  یهم جواب فرمودند و قضاوت آن هم با مجلس شورا نياءالديض
 یاسيو س یبنده معتقدم که مصلحت مملکت و انتظار مردم و جهات داخل

بنده . نکند دايادامه پ نيا از شيباشد و ب یمذاکرات کاف نيکه ا کند یاقتضا م باالخره 
که  دوارميرا کردم و ام شنهاديپ نيا د،يمملکت که به نظرم رس و صالح  ريخ یرو
موضوع گرفته شود  نيبه ا یشود و رأ یمذاکرات کاف که  نديهم موافقت بفرما انيآقا

 نيو مملکت را در واقع از ا ميکن کار حاضر  یاکه بلکه زودتر مجلس را بر
  ).است حيصح( ميکن خالص یفيتکل یب
  .وريفر یآقا: سيرئ  
 داند، یاست که خدا م نيمذاکرات مخالفم، علتش ا تيبنده با کفا نکهيا: وريفر   

موضوع به  نيقضاوت در ا یرا که الزم دارد برا یعوامل نيا مجلس تمام  خواهم یم
البته از . مهم است یليخ پيعوامل از لحاظ پرنس  نيو به دست آوردن ا اورديدست ب

بنده خودم . کنم یرا عرض م نيا بنده  ینيعوامل طرف ايلحاظ حب و بغض اشخاص 
مهم  یليخ پيپرنس موضوع از لحاظ  نيبحث در ا. ستمين یحزب چيبه هللا عضو ه

. متن بوده است نه در  هيکه تا به حال شده است اغلب در حاش یمذاکرات نياست و ا
مطلب معلوم شد که مسبب کودتا بر  نيشده است فقط ا يیشد که کودتا نيصحبت در ا

ً يصر نياءالديض ديس یکه خود آقا یاقرار  بحس که مسبب کودتا من (فرمودند  حا
من روشن نشده  یبرا داند یماند که خدا م یباق نجايمطلب ا اند و دو  بوده شانيا) ام بوده

 دهيهنوز عق سنجم، یو بعد م کنم یم ادداشتي موافق و مخالف را  اناتياست چون من ب
 یبرا یا دهيرا بفهمم و عق عوامل  نيا خواهم یم. ب بدهميام ترت خودم نتوانسته یبرا

کودتا به دست   نيا نکهيا یکياست،  نحليبه نظر بنده دو مطلب ال. بدهم بيخودم ترت
فرمودند داده نشد  اءالملکيض یکه آقا ینه، و جواب مطالب ايبوده است  یخارج

 نکهيکه به فرض ا تاس نيتر است ا از همه مهم نکهيا یکي. قسمت حل شود نيا که 
نبوده است و به دست  یکودتا به دست خارج نيا نکهيو به فرض ا بوده  ديکودتا مف نيا
 ديمملکت بوده است، با نيکودتا به منفعت ا نيا نکهيا بوده است و به فرض  یرانيا

حکومت را، مجلس که مرکز  هيعل بر  اميق نيکودتا را، ا نيا ايداد که آ صيتشخ
  )است حيصح(  نه؟  ايبشناسد و قبول کند  تيبه رسم دياست با رانيا تيمشروط
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  .مذاکرات تيبه کفا ديريبگ یرأ: ندگانينفر از نما چند

 یشتريعده ب( نديفرما اميق نيموافق انيآقا. مذاکرات تيبه کفا ميريگ یم یرأ: سيرئ   
  .شود یاست قرائت م دهياست، رس یشنهاديپ. شد بيتصو ) نمودند اميق
    

 ٩٠که بر طبق ماده  ميينما یدرخواست م یمل یاز مجلس شورا ريز امضاءکنندگان
. گرفته شود یمخف یرأ يیطباطبا نياءالديض ديس یمورد اعتبارنامه آقا نظامنامه در 

ابوالقاسم  ،یدکتررضازاده شفق،جوادعامرور،يفر  یدکتر دمحم مصدق، غالمعل
فرمند، دکتر رادمنش، دکتر  ،ینيام  والقاسمفداکار، اب ،یابوالقاسم نراق ،یصدرقاض

شهاب فردوس،   ،یگناباد نيپرو ،یدر هللا بيحب ،یخلعتبر یقل کشاورز، رحمن
   . مظفرزاده رصالحيم ان،يميرح نيغالمحس

    
است که  نياطالع ندارند ا یگرفتن مخف یرأ بياز ترت انياز آقا یچون بعض: سيرئ
  .مستحضر شوند انيکه آقا شود یآن خوانده م  انيجر بيترت

    
  .)قرائت نمودند ليشرح ذ به) یمنش( یجواد مسعود یآقا( 
عالمت قبول،  ديسف. اهيس یکي د،يسف یکي شود یدو مهره داده م انياز آقا کيبه هر   

 یپا آورند یم فيتشر انيآقا ميريگ یم یاعالم شد که رأ نکهيبعد از ا . عالمت رد اهيس
از آن دو  یکي. رنديگ یم ها یمنش انياز آقا هيشيتفت مهره  کينطق، اول  یکرس
 یکرس یکه در رو یظرف یتو اندازند یم به دلخواه  خواهند یها هر کدام را که م مهره

باال  ديآور یم فيبعد تشر و  ماند یم یباق انينزد خود آقا گريد ۀنطق است و آن مهر
 گريد ۀمهر از آن دو  یکياست و بعد  نجايکه ا یظرف یتو اندازند یرا م هيشيمهره تفت

 یکه باال است و بعد به جا یدر ظرف اندازند یمانده است م یکه پهلوتان باق
  .ديبر یم فيتشر خودتان 

  .بدهند آقا حيدو مرتبه توض: ندگانياز نما یبعض 
  .یفاطم یآقا: سيرئ  
 اهيس یکي شود یدو مهره داده م انياز آقا کيکه به هر  دانند یم انيغالب آقا: یفاطم   

 یخود را در ظرف یاصل یرأ بون،يپشت تر برند یم فيتشر انيآقا بعد  .ديسف یکيو 
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مهره که  کيو آن  رنديبگ هيشيمهره تفت کيو  اندازند یم نطق است  یکرس یکه رو
 یتو اندازند یم نديبب یکس نکهياست بدون ا  یاديز یمانده است و رأ انيدر دست آقا

 شود یاست و بعد آراء شماره م گذارده شده  ها یمنش زيم یکه باال رو یچرم فيآن ک
  ).است حيصح( شود یمعلوم م جهيو نت

  .يیطباطبا یآقا: سيئر 
 سهيدو تا ک. که گفته شد ستين طور نيا یمخف یرأ بيترت: يیطباطبا دمحمصادق   

اول  سهيخود را در ک یرأ انياول آقا ان،ياز آقا کيهر   شيپ آورند یم یچرم
و بعد  آورند یکه بعد م سهيدر ک اندازند یم است  ماندهيکه باق یا و بعد مهره اندازند یم

  .شود یمعلوم م جهيو نت شود یشماره م یاصل یآن رأ
  .یطوس یآقا: سيرئ   
در . گرفتن با ورقه است یرأ بيخواندند ترت یمسعود یکه آقا یبيترت نيا: یطوس   

آن  یبرا یدوم ،یرأ یبرا یاول گردانند یم سهيبا مهره دو ک یرأ  یمحل نطق برا
  .است یاديکه ز یا مهره

  .اقبال یآقا: سيرئ   
 تيکه رعا رونيمجلس، بروند ب نيمستخدم انيآقا نيا کنم یم شنهادياوالً بنده پ: اقبال   

مجلس که  یها شخدمتياز پ یکي ايمجلس  انينفر از منش کيبشود و   بينظم و ترت
اول  سهيک. کمال بهتر است ديبگردانند البته خود آقا س را  ها سهيطرف اعتماد است ک

 ديسف ۀدارند، مهر ليم انيکدام را که آقا داده شود هر  ديااست که ب يیرأ آوردند یکه م
 یاديز ۀمهر یدوم برا  ۀسيعالمت رد و ک اهيس ۀعالمت مثبت و قبول است و مهر

  .است ماندهيباق انياست که نزد آقا
  .عيرف یآقا :سيرئ   
 ینيب شيموارد در نظامنامه پ نيتمام ا یبرا کنم یبنده تصور م: عيآقا رضا رف حاج   

 ديياجازه بفرما. فرمودند و مطلب حل نشد یشاتيفرما کي انياز آقا  کيهر . شده است
  .ماده نظامنامه خوانده شود

 بنده ماده نظامنامه را بخوانم؟ دييفرما یاجازه م: مصدق دکتر   
  .دييبفرما: سيرئ   
    

اخذ  نديتقاضا نما ندگانينفر از نما ١٠که  یدر صورت: ديگو یم ٨٩ماده  :مصدق دکتر
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 بيترت نيا: ندگانياز نما یبعض( ديدر محل نطق به عمل آ دياوراق با با  یعلن یرأ
است عطف به  یمخف یرأ بيهم که ترت ٩٠ماده  دييبفرما اجازه ) با ورقه است یرأ
به شرط  سدينو یبعداً ماده م. داشته است  مقرررا  بيترت نيماده است و هم نيهم

خوانده  کي کيامضاءکنندگان   یاسام. تقاضا کتباً نوشته و امضاء شده باشد نيا نکهيا
قرار است، هر   نياز ا یاخذ رأ بيو ترت شود یم نيها در مجلس مع شده و حضور آن

خود را  یرأ قهگرفت ور انياز منش یکياز  هيشيتفت ۀمهر کيپس از آنکه  ندهينما
 زيم یکه در رو یکه در محل نطق است انداخته، مهره را در ظرف یظرف رأ در 
موافق  هيشيتفت یها اوراق و مهره ۀو بعد شمار اندازند یاست م دست راست  انيمنش

که  یدر تمام مواقع ديگو یم ٩٠بعد در ماده . شود یم  قيماده قبل به عمل آمده و تطب
نفر از اعضاء کتباً  ١۵است هرگاه   القبول یحتم ايممکن  اقبا اور یعلن یاخذ رأ

 یاخذ رأ ديگو یم  ٩١بعد از آن در ماده . گرفته شود یمخف یرأ ديبا نديتقاضا نما
 یول با اوراق در محل نطق ذکر شده  یعلن یاست که در باب اخذ رأ یبيبه ترت یمخف

عالمت قبول و  ديسف ۀمهر. شود یاستعمال م اهيو س ديسف یها در عوض اوراق مهره
و به طور  ختهير یظرف کيرا در  یرأ یها مهره انيمنش. عالمت رد  اهيس ۀمهر

قرار  نيو از هم ندينما یجدا م اهيرا از س ديسف یها مهره آشکار شماره نموده و 
طور که  همان دييفرما یکه مالحظه م  یبه طور. شمارند یرا م هيشيتفت یها مهره

شده است و  ینيب شيپ  بيترت نياشاره شد در نظامنامه هم به هم نگرفت یدستور رأ
  .ندارد یاختالف

  .یبهبهان یآقا: سيئ   
و در سوابق عمل مجلس  ميرا که قرائت فرمودند همه سابقه دار یمواد نيا: یبهبهان 

 طور نيمجلس ا یروسا ريالملک و سا مؤتمن یآقاعمالً در زمان  یول هم بوده است 
آوردند  سهيدو ک شد یم انينفر از آقا ١۵از طرف  یمخف  یرأ شنهاديکه پ یبود وقت

پس . پس بدهند دياست که با یاديکه ز آن مهره  یبرا یاست و دوم یرأ یبرا یاول
را  یرأ یهست که وقت  ادميکه نوشته شده عمالً لغو شده است و بنده  طور نيماده ا نيا

 بيترت  نيو ا شد یها معلوم م طرف ديو سف اهيس انداختند یم بونيدر ظرف پشت تر
بعد با . شدبا یاشخاص کامالً مخف یرأ خواستند یبود که م یمخالف آن نظر اساس

که بنده عرض کردم قرار شد و سابقه آن در  یبيترت نيا یمل یمجلس شورا  بيتصو
  ...ديمراجعه کن دياگر بخواه مجلس هم هست  ويآرش
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عمل غلط موجب نقض نظامنامه . شده است یليدر گذشته عمل غلط خ: فداکار   
  .شود ینم

  .یکن یعمل غلط تو م. کند یمجلس عمل غلط نم: یبهبهان   
فرمودند و سابقه عمل هم بوده است عمل  یبهبهان یکه آقا یبيترت نيهم: یهاشم  

  .دييبفرما
  .یمسعود یآقا: سيرئ   
 یکه رأ یا دفعه نياست که از آخر یبيبنده قرائت کردم ترت نکهيا: یجواد مسعود  

در دوره ششم  ١٣٠۶ماه  ید ١٧گرفته شده است از صورت مجلس  با مهره  یمخف
مقررات  تيمجلس استخراج شده است و کامالً هم رعا مجله مذاکرات  ٣١١٧صفحه 

  .مده استنظامنامه به عمل آ
  .خوانده شود گريمرتبه د کي: ندگانياز نما یبعض

  )به شرح سابق قرائت شد(    
 نيبنابرا) است حيصح(دادن را توجه فرمودند  یرأ بيکامالً ترت انيالبته آقا: سيرئ  

 ۀعد. يیطباطبا نياءالديض ديس یآقا یندگيبر نما یگزارش شعبه مبن به  ميريگ یم یرأ
 ۀمهر ٢٨و  ديسف ۀمهر ۵٧عمل آمده و پس از شمارش  به  یاخذ رأ. (نفر ٨۶حاضر 

  .)شمرده شد اهيس
 بيتصو یرأ ۵٧ تيبه اکثر نياءالديض ديس یآقا یندگي، نما٨۶عده حاضر : سيئر 

  )٢( .شد
  

  : توضيحات و مأحذ
 

     مشروح مذاکرات مجلس- یاسالم یکتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورا  - ١
جلد اول ،  –در مجلس چهاردهم » سياست موازنۀ منفی « حسين کی استوان  – ٢

  و پيشين  ٢٢ – ٨١صص  – ١٣۵۵تجديد چاپ  انتشارات مصدق  بهمن  – ١٣٢٧
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 نهم فصل
  

  از طرف دکتر مصدق  هيپست وزارت مال یقوام و تصد حکومت
 
نگذشته بود که ) یاريچهارمحال وبخت(» دهکرد«ازتوقف مصدق در یروز چند« 

شد و مصدق را  نهيکاب ليسقوط کرد و قوام السلطنه مأمور تشک نياءالديض  ديس نهيکاب
مصدق پس از ورود به تهران به علت . کرد یشاه معرف به  هيمال ريبه عنوان وز

ه در آن وزارتخانه، از قبول خدمت يمال  یسيمستشارانگل »تياسم تاژيآرم«وجود 
 یاز مجلس شورا یاراتياخت با گرفتن ١٣٠٠درآبان  ت،يتن اسمپس ازرف. امتناع کرد

  »   .به منظور اصالح آن وزارتخانه، قبول خدمت کرد  یمل
 
 

  قوام السلطنه یدولت آقا ئتهي  
      

درباره حکومت  »رانيا یاسيمختصراحزاب س خيتار«الشعراء بهاردرکتاب  ملک
رمضان  ٢٧مطابق  یشمس) ١٣٠٠خرداد ( بعد ازظهرروزجوزا  : سدينو یقوام م
دولت  ئتيقوام السلطنه ه اء،يض دينود روزه  س ده روز بعد از سقوط  دولت  ١٣٣٩

  .  کرد یخود را به قصر فرح آباد  برده بشاه معرف
  . داخله ريالوزرا و وز سيرئ: السلطنه قوام

  )خارجه  ريوز(اسدهللا خان مشارالسلطنه  رزايم -  
  )جنگ ريوز(رضاخان سردارسپه  ـ
  ) هيرماليوز(دکتردمحم خان مصدق السلطنه  ـ
  )هيرعدليوز( دالسلطنهيخان عم ميابراه ديس -  
  )پست و تلگراف ريوز(الدوله  شهاب رزايشاهزاده اسدهللا م ـ
  )معارف ريوز( راعلميام رخانيدکترام ـ
  ).عامه ديرفوايوز(  رالسلطانين یمصطف ـ

او بودانتشار داد  ۀقسمت از برنام کي یکه حاو یا هيانيب یروز بعد ازمعرف دولت
ً به ) ١( اشاره  کرد و  ینظام یقوا  ۀسرعت افتتاح مجلس و لزوم توسع ، ومقدمتا
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  : بود نيروح برنامه چن
و اصالح حال زارع و توجه به بهبود امر  یکاريسوم و رفع ب ۀتوجه به رفاه طبق - ١ 

  .فالحت
محاسباتش به  يۀآنراباکل یکه دولت شورو یبانک( یبراه انداختن بانک استقراض - ٢ 
بعنوان  االتيشعب آن درمرکز وا يۀو کل) کرده بود، بموجب معاهده واگذار  رانيا

  .یاز منابع داخل  هيسرما  يۀته رانيا یبانک دولت
کار  ليصشرکتها وتح سيتأس ۀليمنابع ثروت بوس ريبکار انداختن معادن وسا - ٣ 

  .کارانيب ريسا کارگران و  یبرا
 یبرا یکاف یها هيسرما ليوتحص یاستقراض داخل یبرا یمنابع واعتبارات يۀته –۴ 

  .مملکت يۀضرور   ساتيتأس
 ینظام یقوا ليتکم د،يمصارف جد شيافزا یبرا یضرور ريحذف مخارج غ – ۵ 

مملکت  ۀاالمکان کسر بودج یکه حت ،یجمع و مملکت ۀتعادل در بودج موازنه  جاديوا
  .دينما نيتأم یداخل را از منابع و استقراضات 

  .دولت وتوانگران که به معارف کمک کنند ۀليمعارف بوس ۀتوسع – ۶ 
  .ونيتوالسيو نسخ کاپ هياصالح عدل – ٧ 
   .برسد نيزارع ۀآن به طبق ديکه فوا اتيو وال االتيدر ا یصح ساتيتأس جاديا – ٨ 

 
 نياءالديض ديهجوم به س ❊   

 
در مسجد شاه و  ميو چنانکه گفت. آزاد شدند نيمحبوس نياءالديض ديبعد از سقوط س  

بود که هنوز سند عزل او  یها روز نگيمت نياز یکيدادند، و  ها  نگيمجلس مت
حضرات در مجلس جمع شده اند،  دميبودم که شن » دزاشوب «منتشر نشده بود، من در

دل و دماغ حضور در  کنيل م،يايب دو نفر را هم نزد من فرستادند که به شهر  یکيو 
آزاد شده و فرمان  که قوام السلطنه از حبس  دميشب شن امدم،ينبود و ن ميآن مجمع برا

فرستاد که نزد  هي، و فرمانفرما از فرمان)٢(شود  یاو نشر م یوزرائ استير
و با  رومکرد و اصرار کرد که به شهر ب ديائبروم، او هم خبر قوام السلطنه را ت او 
 یرا در عمارت شخص رينخست وز یمالقات کنم، در شهر آقا قوام السلطنه  یآقا
و  د،يگرد دارياز فردا در شهر پد یبيعج و  عيکردم، و حرکت سر داريد شانيا
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 یخاصه در خانواده ها شد،  یم دهيهمه جا د ديبر ضد س داً يشد یاحساسات عموم
  .تازه نبود غاتيو حاجت به تبل وردآ یرا بوجود م یتيکه خود اکثر نيمحبوس

شاه و دولت  ديبودند، و معتقد بودند که با یناراض ديس یو رهائ یاز آزاد مردم
از  نمدتيدر ا ديس ۀرا که به حوال یمحاکمه کند، و وجوه درايس کودتا را و  نيمسبب

دادند که اغراق به  یبابت صورت م نياز یمبالغ(   دهيبانک اخذ شده و خرج گرد
 حديسند خرج ازو مطالبه شود، و ب و  رديگقرار  یدگيتحت دقت و رس!) آمد ینظرم

از  یتومان پول دست و پنج هزار  ستيب هيرفتن مشارال نيبودند که چرا در ح یعصبان
  !به او داده شده است هيبلد داتيمحل عا

و در . را صورت بدهد یعموم یخواهشها نيتوانسته است ا یظاهرآً شاه نم یول
 یحد هم راض نيبرودو تا هم ديبگذار انيآقا: رجال گفته بود که از  یجواب جمع

 فيتأل اميآن ا یاسيدر اوضاع س یکه کتاب یسيانگل مستر بلفور نام ! که او رفت ديباش
( داد اوحکم  ديجنگ چون چنان د  نيفاتح ا« :گفته است نيباره چن نيکرده بود در ا

شد حکم   یراض  هياطراف قض ۀپس از مطالع ینگهدارند، ول نيرا در قزو) ديس
  .»مزبور را الغا سازد

 یا هيانيب) خرداد( مطابق با اول سرطان  ١٣٣٩شهرشوال   ١۴ ۀسه شنب خيدر تار  
مجلس چهارم تحت عنوان  ندگانيو علما و از نما انياز رجال و اع یجمع  یبه امضا

کرد  یحمله م سيآنروز دولت انگل  استيکه مستقماً به س  افتيانتشار ) قتيحق انيب( 
 کنم؟ ینقل م آنرا  زا یقسمت خ،يتار ليتکم یو من برا

 
   

 قتيحق انيب  ❊ 
 
 ديحکومت نامشروع س ۀدور یعني ران،يا رياخ ۀنود روز ۀرمترقبيغ عيوقا « 

 استيس یمکشوف و مورد اشتباه واقع شده و به اندازه ا  ريغ یبدرجه ا اءيض
 قيمشوب نموده است که کشف حقا را  ديافکار و جرا ع،يوقا نيدر نفعيذ یخارج

شبهه و موکول  الزم آمده و رفع  رانيا یو حفظ شرافت مل اتيثيح ۀاعاد یبرا
 فيو جمهور ملل متمدنه از وظا ايدن یبه افکارعموم عيوقا تيکردن حکم

  !شود یشمرده م انيرانيا  يۀاول
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از دست  تيشکا یباز آزاد یگريد رنگين ۀليمبادا بوس نکهيا ۀبه مالحظ  
که ....ميدار یاعالم م) مؤلف! ديطول نکش یو آزاد چنانکه رفت (برود انيرانيا
 یکه از مداخالت اجنب ینفرت تينها واقع شده و با  یدر چه حال تأسف آور رانيا

و  قاتييمورد تض چگونه  رتنف نيخود دارد بواسطه ابراز هم یداخل یدر کارها
  !گردد یگوناگون واقع م یهايسخت

محتاج بذکر  اءيض ديحکومت س عيفجا یبردن بعلل اصل یو پ قتيحق درک
  .است  یمختصر ۀخچيتار
 سيکه بواسطه درخواست سفارت انگل رالدولهيمش یآقا ۀنياز سقوط کاب یچند

 حضرتيقزاق اعل ونيزيوياز د یصاحبمنصبان روس راجع به خارج کردن 
مقصود  نيوزراء که ا استيبر سپهدار اعظم  یآقا نييواقع شد و تع یونيهما

  . را انجام داد سيسفارت انگل
که  یمشروح ادداشتي نيدر یهجر١٣٣٩االول  عيمزبور در شهر رب سفارت

در بهار وعده کرد، ضمناً  رانيرفتن قشون خود را از ا داد،  رانيبه دولت ا
 کياستفاده کرده  سيانگل از حضور قشون  رانينمود که دولت ا فيتکل

 نيزوق در حدود  سيصاحبمنصبان انگل استيدر تحت ر یرانيقشون ا ونيزيويد
 نيدر صورت تخلف از ا. دهد ليبود تشک ايتانيکه مرکز توقف قشون دولت بر

  . دينما یم ديتهد تيو زوال مل یرا مخاطرات انقالب  رانيا ف،يتکل
و وکالء  نيمرکب از وجوه علما و محترم یرا به جمع هيوقت حل قض حکومت

  .مملکت محول نمود  ونياسيس ريو سا
و  ديمنعقد گرد یاالول در عمارت سلطنت عيرب ١۶ خيمزبور درتار مجلس

سفارت  یشد حضار رد و قبول تقاضا یم ینيب شيپ که قبالً هم  یهمانطور
 یمجلس شورا ۀموکول به اراد و  دهيخود خارج د تيرا از حد صالح سيانگل

  .نمودند یمل
خود  يۀحاضر در مرکز در ضمن پروگرام آت ندگانينما تيموقع اکثر نيا در
را گنجانده و آن پروگرام را طبع و منتشر نمودند  رانيا و  سيقرارداد انگل یالغا
مجلس بود و زمامداران  بيبه تصو که اعتبار آن فقط منوط  یقرارداد جهيالنتو ب

 یازهر نوع اعتبار  یشده و خال غاحاضر در تهران مل هيو انگلستان بالسو رانيا
 سيدسا ۀليبوس رانياز اسارت ا أسيپس از  یعنياوقات  نياز هم. ديگرد
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بود که  نيا. شد یو توسل به جبر و مشت قطع اءيض ديس یکودتا ۀنقش  هيعاد
و  یکيتار تيدر تحت حما)  ١٩٢١ يۀفور ٢٠(   یالثان یدرشب دوازدهم جماد

فرزند ناخلف  تکاريدست جنا حکومت وقت،  یسهو ايو  یعمد یمسامحه کار
عده از   کي د،يسرقت دراز گرد یبرا» رعد روزنامه«ريمد اءيض ديس رانيا
 کنفري ۀمتوقف و موقتاً در تحت ادار نيرا که در قزو یقزاق شاهنشاه ونيزيويد

 حضرتيبودند بعنوان احضارازطرف اعل)سياسما(یسيمنصب انگل صاحب 
مزبور  سيروزنامه نو تختيپا یکيحرکت، در نزد  انمشتبه نموده بطرف تهر

نرا آ استيالحاق، واداره کردن س قوه  نيبه ا. است....  یکه معروف به مزدور
  .ديعهده دار گرد

 اءيض دياوامر س یاجرا یخود را برا ۀقو -) رضا خان(قوه نيا یرانيا فرمانده
 استيفرمان ر ليو فشار موفق به تحص سهيدس لهيبوس اءيض  ديحاضر نمود و س

شدت  تيرا با نها ینقاط حکومت نظام  ريو سا تختيدر پا. ديخود گرد یوزرائ
 یمدت اتيوال  ريو سا تختيپا نيب یو پست یبرقرار نمود، مخابرات تلگراف

  .ديواقع گرد ديمقطوع و بعالوه تحت سانسور شد
که گناه آنها  خواهانيووکالء وآزاد ونيو روحان نيازمحترم یريکث ۀعد

 ۀنقش شرفتيومزاحمت در پ یاجنب ۀتنفر ازسلط و  رانياستقالل ا یهواخواه
محبس افتادند،  کيتار یايزوا در  اتيو وال تختيودر پا فينامشروع او بود توق

شد،   یم فتوحم ديکه با یمل یو مجلس شورا ماليپا یمملکت یاساس نيقوان
 ارانيو دست رهيو غ یارمن یعده ا یبه همدست یداخل انتکارانيخ د،يگرد ليتعط

 یقدرت بلند کردن صدا یرا فشردند که حت رانيا یگلو یطور آنها  یخارج
 یمخالفت فيضع یهم که صدا یهر موقع و در  ديسلب گرد انيرانيپروتست از ا

شدگان اضافه  ديتبع و  نيمحبوس رب یگريد ۀشد فوراً عد یبلند م یدر گوشه ا
  . شدند یم
 ديبرقرار گرد یمرگ و بهت عموم یسکوت قبرستان، خاموش رانيدر ا نرويبد

را در اروپا  بعنوان  رانيا یسکوت و خاموش نيا ايقضا نيا  یخارج نيو مسبب
جلوه دادند و جرائد را پر از اشتباه  یاجنب از استقرار حکومت مزدور  تيرضا
  !.گوناگون نمودند یهايکار
سوءظن وعدم  ليخود و تقل یباطن ديعقا دنياغفال افکارعامه و پوشان ديمز یبرا
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دانست،  یم یاجنب ۀشد دهيو خر ريرا اج یو یرگاهيکه از د  رانياعتماد ملت ا
خود نموده، در صدد برآمد که به  نيدروغ  یها هيانيشروع به انتشار ب اءيض ديس

حکومت  ،یمل یقالبان حکومت خود رنگ حکومت اصالح طلب، حکومت 
را از شر  رانينوشت که ا یخود م یها هيانيبدهد، در ب ايرعا یحام

حساب  را به یو داخل یاجانب خالص خواهد کرد، دشمنان خارج مداخالت 
  .دعوت خواهد کرد

الغاء  ۀرا که عمالً از درجه اعتبار ساقط  شده بود صور رانيو ا سيانگل قرارداد
 ده،يعبارات و الفاظ گرد قيعمل غالب بر تلف قينگذشت که حقا  یريد ینمود ول

قرارداد  ۀو مواد مضر داياو هو ۀانتکارانيخ  ماتيو تصم یسوء باطن اتين
  .ديمزبور عمالً اجرا گرد

) به سردارسپه و شاه دارد یو اشارات دياز حکومت س یانتقاد یشرح نجايا( 
و حقوق نوع  یحفظ آزاد یکه ملل عالم برا ستميقرن ب در  رانيحالت ا نستيا

 یو برقرار خواهد بود، ما م یباق است که  یبدنام ۀلک ايدن تيمدن خيبشر تار
که  ميخواه یم ما  م،يخود را حفظ  کن اتيحق ح ايعدالت دن هيکه در سا ميخواه

ما  م،يبکن یخود زندگان لينرفته در وطن خودمان بم یبار مداخالت اجنب ريز
که ما را  ميخواه یم یول م،يندار یکار یو با کس ميکن ینم ديرا تهد یکس منافع 

 ند،يننما انتکارانياز خ تيوحما انتيخ جيما ترو یآزاد سلب  یخفه نکنند و برا
برباد ده  رانيا انتيخ نيا سيدر تأس و همدستان او را  اءيض ديس ميخواه یما م

ما  یداخل یايقضا که نسبت به  ميخواه یو فقط م ميمحاکمه و مجازات بنمائ
  )  ٣(» ....برود انيمشروع   از م ريغ یها تيمحفوط مانده حما یطرفيب
و  ديکه هجوم به س ميندارد اشاره کن بيفصل ع نيا انيدر پا: سدينو یبهار م     

خود را بعد  یپا یآنکه سردار سپه از بهت خارج شد و جا تا  افتيبه کودتا دوام 
کرد  ديبا جرا یمستحکم ساخت، سپس معامالت از افتتاح مجلس در وزارت جنگ 

. بود یسالم و تعارف مقدمات شنام،د که به چوب بستن و دندان شکستن و حبس و 
مردم درصددند که  عجب است با بودن من «: جنگ اعالم شد که ريزاز طرف و

کرد که  یوباالخره حال» ...مسبب کودتا را بدست آورند، مسبب کودتا منم
و ! کند یمنبعد حق ندارد درباب کودتا و اسباب و موجبات آن هرزه درائ  یکس

سرکش و    [ و خصمان حرون ديخاموش گرد ادهايفر  ديرفته رفته چنانکه ببا
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  )   ۴!..  (رام شدند ]  متمرد 
 
 ستياليحزب سوس ❊ 

 
در  ميدموکرات و اعتدال قد یعني نيريقصرش نياز موتلف ديحزب جد نيب نيدر

 ميقد یهاينهاد، انقالب »ستياليسوس«موجود شد و نام خود را  ميتهران چنانکه گفت
 نيشدند و ا یکيبا آنها  زيمتجدد ن یجوانان با هم گرد آمدند و  نيشيپ یهايو اعتدال

ً يحزب تقر بدست خودش  ميدموکرات قد  رايرا گرفت ز ميقد یدموکراتها یجا با
  !بودند ختهيآن خاک ر یرو  انيآقا نيبود و ا دهيخفه شده و دفن گرد

ً پ نجايا  زميکمون استيبمسلک و س ليمتما زمياليسوس -١:شد دايدو حزب طبعا
مجلس چهارم در تهران گرد آمده  یندگيکه بعنوان نما یافراد  یباق -٢ ه،يروس

 اطيبه نظر احت سيانگل ايروس  یطرفدار وشمول در  یخارج استيبودند و به س
سندگان و دموکراتها و يازنو  یاريو بس یاسيکردند، وغالب رجال س ینگاه م
اصالح  « بنام  ميديمجلس را چنانکه د تيدسته بودندو اکثر نيدر ميقد یهاياعتدال
  .کرده بودند دايپ یو کامل یقي، بوجود آورده ودرخارج مجلس هم نفوذ حق»طلبان

من  ميقد یاز رفقا یوعده ا ستياليسوس ۀاز حزب تاز یمجلس را عناصر تياقل
 نيوا. مجلس را اصالح طلبان دردست گرفته بودند تياکثر بوجود آورده، و 

 یسال گاه کيمسلک و مرام نبود بعد از  اش بر  هيهم چون پا تيو اقل تياکثر
زد و  یبه آنها قر م و کرد  یسازش م یگريد ۀبا دست تياقل یعنيخورد،  یبهم م

دست  ميقد تيانداخت، باز افراد اکثر یاستفاده کرده، دولت را م انياز ناراض
د هم چن تيسابق را جلب کرده وازافراد موتلف با اقل ۀقرزد یپا کرده رفقا و 
 کساليپس از ميعظ یتشنج. آورد یکارم یرابرو ربوده، دولت افتاده  یتائ

قوام السلطنه  یطلبان آقا شد، نامزد اصالح  دايراه پ نيدرمجلس چهارم ازا
 یعني الممالک  یمرحوم مستوف ستهاياليبود و نامزد سوس ايرنيومرحوم حسن پ

خالصه درمجلس چهارم . ناصرالملک بود بيورق ميقد یودموکراتها یقيحق دريل
دوحزب  یدرهايل یازجمع »ستياليسوس« بنام یحزب١٣٠٠   - ١٣٠١سال 

 ندويکه ا یبا کمال عداوت(که درمهاجرت  یدموکرات و اعتدال بوجود آمد، ائتالف
حزب  نيا جاديمنجر به ا  خيتار نيدر ا د،يآنها منعقد گرد نيب) حزب باهم داشتند
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حزب شوند، چه در  نيشامل ا خواهانينبود که تمام آزاداما چنان . شد
 یطالب اصالحات فور ،یمل ۀاز عناصر عاقل و درس خواند یبعض آنوقت 

و فرقه  یمعارف شده بودند و اصول حزب ساز و  هيقشون و مال لياز قب یادار
به  یوضع نيکه ببدتر  ديجرا یو پادوها و هتاک درهايو جارو جنجال ل یباز

مرکز  جاديبه راه افتاد همه را خسته کرده بود، ا ستياليحزب سوس ۀاشار
و  تيو بسط امن رمقتد ۀمملکت و بوجود آوردن حکومت نافذ الکلم یبرا ثقل 

  .آمال و مرام وطنخواهان قرار داشت یمنتها  یرونق تجارت و کشاورز
 یبروز ندادند وحت ديبه حزب جد یبطورعموم توجه خواهانيآزاد نيبنابرا  

 تيبسازند، چه اکثر یگريحزب د کيقبال آن حزب  سزاوار ندانستند که در 
رنجبران  یو معلمان مدارس و حت مردم ازتجار وکسبه و طالب  تيمجلس واکثر

مردم از حرکتها  شدندو  یاصالحات مذکورآماده م یبودند که برا یبرجال ليمتما
  .ندخسته شده بود یمرام یهايو ظاهرساز

از  یشود، جمع ليتشک ستياليکه حزب سوس امديمانع از آن ن قيحقا نيا اما
 ۀخود را هم برطبق مرامنام یخارج استيساختند و س رفقا نشسته آن حزب را 

هم راه انداختند و در  یديو جرا شدند  کيکردند و به روسها نزد نييمزبور تع
 يۀاست که پا  یهيو بد ودندبودند شروع به انتقاد نم تيدر اقل نکهيمجلس نظر به ا

 نيبود و بد »تياشراف«که ساخته بودند بر خالف  یانتقاداتشان به مناسبت حزب
روال بازار جنجال و هجوم  نيا گريکردند و بارد یمخالفان خود حمله م نغمه به 

  !ديگرم گرد ديجرا
 یعيطب ندفعهيا یشد، ول دايدموکرات واعتدال پ ميواقع دوباره دو حزب قد در

 هيبود بلکه انقالب روس اوردهيدو حزب را بوجود ن  نيانقالب ا راينبود، ز
 ريسا گريشده بود و از طرف د  مياز حزب بازان قد یعده ا ۀديرعقييموجب تغ

 ميچنانکه گفت و  رداشتهب مياز اعتدال و دموکرات هم دست از خصومت قد ونيمل
 یم یهمکار دهيشده بود گرد هم جمع گرد ريهم د یليکه خ یبنام اصالحات فور

درست نشد، فقط  یسبب حزب مزبور تنها ماند و در قبال او حزب نيبهم کردند، 
هم  راينداشت، ز یواقع هيعل یگشته بود که مدع  یمؤسس دعوائ ستياليسوس

 یاز چه قرار است و چه کس که مطلب  نستنددا یم گرانيخود آن حزب و هم د
دموکراتها را  که  یآن روزهائ انيآقا نياگر ا ديمملکت را گرفته است، شا یگلو
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 ليحزب را تشک نيدر تهران ا) ١٣٣۵ –١٣٣۶.(صورت بدهند ینگذاشتند کار
 یشدند، اما قدر یاحرار با آنها همدست م ۀو هم ديرس یم یبودند، بجائ داده 

  .شد یر سپه درست مسردا یبرا یابزار کار بود و در واقع اسباب و  ريد
بهم خوردو دو  »ستياليسوس« باحزب یبازار ۀوطبق یروحان یعلما روابط
موضع  نياز ا» اصالح طلبان« که  داستيبوجود آمد و پ درشهر  یبزرگ یدستگ

  .کردند یاستفاده م  »ستهاياليسوس«  انيبه نفع خودشان و بر ز
اصالح «و) یروحان(نهضت مرتجعانه  کي نيب ۀاقرار کرد که فاصل ديبا نجايا  

 هيقبول حل یبرا تياز افراد اکثر ینمود، استعداد قسمت یم  ليقل اريبس»  یطلب
 یا لهيوس نيشدت داشت و سهلتر یليخ  فيبرضد حر یميسالح قد نيواستعمال ا

مقامه که جزء   هللا یبود، اما مرحوم مدرس اعل فيخرد کردن حر یبرا
حرف ها نبود، وسعت  نيقرارداشت، اهل ا» اصالح طلب« سردستگان حزب 

جدا ساخته بود، مدرس  یبکل »کيفنات« ۀاو را از طبق استياو در س مشرب 
هم اجازه  کباري نيدانست، بنابرا یبرموز تمدن م و عالم  یاسيخود را مرد س

مجلس  ويمدرس در آرش ینطقها  د،زننکهنه را بکار ب ۀاسلح نياوا ینداد که رفقا
وکمال  د،ينگرد و سالح مذهب  نيد ۀمتوسل بحرب چوقتيموجود است، او ه یمل

داشت، خاصه که اعتماد او در مجلس چهارم  یباره مبذول م نيمالحظه را درا
موافق  یاز روحان یاسيس ۀبود که با انفکاک قو یباکسان تيافراد اکثر انيم ودر 

و خودش هم  رنديبدست گ یاستيآنها س دهيخالف عق به  وانستندت یبودند و نم
را  استيس نيمضار ا ۀسوم مز از مجلس  یعنينبود،  نکارهيچنان که گذشت ا

  ...درک کرده بود
برضد »  یآزاد«  ۀنداشتند که با حرب قهيمضا ستها،ياليسوس «يیرفقا معهذا

کهنه «و  »یآخوند باز« هجوم به ۀآنها هم به بهان ديوجرا مبارزه کنند » ارتجاع«
  .به خوانند ليانگلوف آنها را  ايبزنند،  شين تيبه اکثر »یپرست

 یدرهاياز ل یبيترک ن،يکه نخست» اصالح طلب«و  »ستياليسوس«دوحزب یبار
 یها و ب یاعتدال ۀماند یهم از دموکراتها وباق یاعتدال، وثان و ميدموکرات قد

اصالح «مجلس با  تيکار شدند واکثر طرفها بودند، درمجلس چهارم مشغول 
و » مدرس«مرحوم   نندما دميکه بعدها د یبود که اشخاص فعال و مهم» طلبان

جمال [» داور«و »روزيف«و »مورتاشيت«و »یبهبهان«و »یانيآشت«
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ون پردازست هينظر» وتجدد تيامن«بنام ،یاسيمثلث س ريسه نفراخ نيا :  یصفر
برخالف رزايم مانيرسلينظ يیالستهايوسوس خانی شدنداستبدادرضا یها هيپا

.] نقش فعال داشتند یپهلو سيستأ انقراض قاجاربه  در تيمشروط یقانون اساس
  .شد یم افتي انشانيدر م رهيو غ

 
 دو حزب چه بود؟ نيمرام ا ❊ 

 
 يۀبا روس رانينظرشان روشن ساختن روابط ا» اصالح طلبان« گفته شد چنانکه
و  کاياز امر یوزارت دارائ یمتحابه و آوردن مستشار برا دول  ريو سا یشورو
بود  یوضع قانون استخدام ونظام اجبار و  یاحتمال یالمال ازدستبردها تيحفظ ب

  .موفق شدند زيمسائل ن نيو بد
از افراد متفرق و  یو بدون تناسب مسلک یمنظم حزب التيبدون تشک تيجمع نيا

در  ینداشت، ول یالتيتشک االتيبوچود آمده بود، درمرکز و ا  مياحزاب قد یايبقا
  )۵. (را اداره کرده بود مجلس و در تهران با کمال عقل خود 

     
  فکر قشون متحدالشکل  ❊ 

 
قابوس  یشمس المعال ۀرينب یعنصرالمعال کاوسيک فيدر کتاب قابوسنامه تأل  

  :آمده است نيچن یپادشاه نيو دوم در آئ در باب چهل  ريوشمگ
 شهيجنس دارد هم کيجنس مدارکه هرپادشاه که لشکرهمه از کياز لشکرهمه« 

باشند،  گريکديجنس مشفق  کياز آنکه . زبون بود ميبود و دا  شيلشکر خو رياس
جنس را بدان جنس  نيبود ا یاز هر جنس وچون  دن،ينتوان مال گريکديرا ب شانيا

نکنند،  یقوم نافرمان آن  ميازب ومق نيقوم وا نيا ميتوان داشت و آن قوم از ب دهيمال
مراد سلطان (و فرمان تو بر لشکر تو روان باشد و جد تو سلطان محمود 

، چهار .)بود یاست که دخترش درحکم عنصر المعال نيبن سبکتگ محمود 
 ميو دا ،یتداش یسرائ یچهارهزارهندو ورأ و  ،یسرائ یهزارغالم ترک داشت

دو  گرهريکدي مياز ب را به هندوان، تا  رکانوت یديهندوان را به ترکان ترسان
  »....یجنس اطاعت کردند
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در . به اقسام بوده اند انيهمه وقت لشکر رانيو درا یميقد ستيفکر فکر نيا  
 انيمجزا بوده است، در عهد اشکان انيسپاه ريازسا دانيلشکرجاو  یعهد هخامنش
لشکرداشته اند و در تحت فرمان هفت خانواده  هفت قسم  ،یميقد ۀهفت خانواد

عهد (خانواده ها چهار سپهبد  عالوه بر  زين انيشدند و در زمان ساسان یاداره م
 یکيالحاجه  چهار صنف لشکر داشته اند عند  ران،يا التيدر چهار ا) خسرو اول

شده  یحاضر م تختيدر پا شانيابوابجمع ا انيدو تا از آن سپهبدان ولشکر اي
و  انيآنان  وجود داشته است، منجمله رقابت فارس نيب یديرقابت شد اند، و 

قابوسنامه طبع تهران . (نقل کرده است»  یطبر « را  »بوران« در عهد  انيپهلو
  )  ٢٠٨ – ٢٠٩صفحه 

بر ضد  یگام گريکديممکن است با  التيو ا فيطوا دنديد کهيوقت زين هيصفو
 حيبه عبارت صح اي ۀريشاه عباس اول، بار نخست عش شاه اتفاق کنند، در عهد 

به  جيو بتدر ديگرد ليمتفرق تشک و افراد  یاز اهال» شاهسون« بنام  یتر لشکر
عصر  آن  ديجد اصولمطابق  یا دهيآنهم اکتفا نکرده قشون منظم و مشق د

  .بوجود آورد
از افغانان  یافتاد و قشون خاص اليخ نيبه ا رياخ ینادر شاه در سالها نيهمچن

و  انيرانيا نيداشت که ب یداد و سع تيتمش یخان ابدائ احمد  استيتحت ر
 یرانيبه صاحبمنصبان بزرگ ا یروز کند، معروفست که  جاديا یافغانان رقابت

  !ديخود کج یرهايشمش خود راستند و شما مانند  یرهايافغانها مثل شمش: گفت
کج ما افغانها  یرهايقربان شمش: از صاحبمنصبان در جواب عرض کرد یکي

که  یافتاده بود، چه در همان شب اليخ نيبه ا ريظاهراً نادر د و ! را راست کرد
  !ديبه قتل رس رکج،يصاحبمنصبان شمش روزش چنان گفته بود، بدست همان 

و منظم،  دهيو مشق د »چهيبن«قشون  یکي: دو صنف لشکر داشتند زين هيقاجار
در  وليو سواران صاحب ت یو پا رکاب یتختيسواران پا و  کيچر یقوا گريد
 تيکه در نقاط مختلف با رعا یاتيليا  یو سرحدات، بعالوه قوا اتيوال االتيا

در جوار او بود  که  گريد ليرا به ا یليبودند، و هر ا نيگزيالزمه جا اطاتياحت
  !دنديترسان یم

احمد شاه مرحوم، قزاق را مقابل ژاندارم نگاهداشته بود،  زين تياز مشروط بعد
نگاه  تختيدر پا زين رهيو غ یاريبخت رياز عشا کيسواران چر  نيو عالوه بر ا
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 یاو پس از سال قحط تيمحبوب کهيبعد تا وقت داشت، و از زمان مهاجرت به  یم
 گاديبر بيترت گمان شد و به بد  مبفتور نهاد از ژاندار یرو ميچنانکه اشاره کرد

در  ،یمرکز  گاديبنام بر یدستورداد سربازان تازه ا زيقزاق همت گماشت و ن
ً يبوجود آورند،وتقر یدولت سپهساالرتنکابن را که  یکردژاندارمر اليخ با

 ابيخبط بزرگ کام نيببرد، و عاقبت هم به ا انيداشت از م  یمل تيمحبوب
  !رفت نيهم از ب یو ژاندارمر پا نگرفت،  زين یمرکز گاديو بر د،يگرد
قشون متحد « ۀزمزم راينکته بود، ز نيالسلطنه درحکومت خود ملتفت ا قوام

باره از طرف  نيدرا یورد زبانها شده بود، و حت١٩١٩  بعدازقرارداد  » الشکل
 زين یوافکارعموم ديو در جرا عمل شده بود،  دميمربوطه چنانکه د ونيسيکم

هم  نياءالديض  ديو س ود،ب افتهيفکر نفوذ  نيکار باشند ا بيملتفت عبدون آنکه 
  .افتيکار را انجام دهد و مجال ن نيبر آن سر بود که هم

  .قدم بود نيکه  سردار سپه برداشت ا یقدم نيبعد از افتتاح مجلس نخست  
او  رفرمانينشود ودرز کدستيکاسه و کيکشور ۀمسلح یکه تا قوا دانستياو م  

  .شروع  به اقدام کرد نيبنا برا.بود رنخواهدياو انجام پذ يۀمقاصد عال متمرکز نگردد 
از  تيتقو یبود در دولت خود بنا یکننده ژندارمر تيقوام السلطنه که خودتقو یول  
که همه  فيدر عوض حر ،ینقشه و با کند یاما مثل همه کارها ب. گذارد اداره را  نيا

رفت درکار هم ازقوام جلو افتاد،  یم شيپ تيبا جد شه و به نق یمتک شيکارها
است، و  اديژاندارم کرده ز یرانيصاحبمنصبان ا جلب  یبرا یکه فرمانده قو یهائيباز

 یم یممکن بود خود دار آگاه بودند وتا  یاز قضا سرکردگان مذکورهم از باز
موجب آن  نمودند، اما عاقبت ضعف دولتها و غفلت شاه و رجال و قدرت سردارسپه 

 یوئدشده صاحبمنصبان س تيوترب یرانيوفادارا ۀقو کيژاندارم که  جيکه بتدر ديگرد
که صاحبمنصبان ارشد قزاق  یورشک ینيازلحاظ بدب جيجزء قزاقخانه شدوبتدر بود

 دآراميرش یجوانها نيا یاجتماع ی؛ و پرورش ملرا نفله کردند ژاندارمها داشتند، آنها 
و هرکس که توانست  خود را زودتر  د؛يگرد  فيضعديآرام درضمن پرورش جد

  .خودش را حفظ کند و اورديب امدو ادتريدرآورد توانست ز طيبرنگ مح
 کيسپاه  «جاديوا» متحدالشکل« رفتن ژاندارم در قزاق، فکر قشون ليبا تحل بالجمله
« رفته  انيبود از م یاجنب یاسم ژاندارم هم که لغت جيجامعه رفت، و بتدر به » دست 

  .آنرا گرفت یجا »هيامن
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را آسان  یکار فرمانده قو زدند،يقوه که قزاقها تا همه جا ازو چشم م نينابود شدن ا  
بودکه اقتدار سردارسپه  دهينرس مهيبه ن یمل یچهارم مجلس شورا ۀدور کرد، وهنوز

و آشوب خراسان و انحالل  النيگ ۀرفتن فتن نيو با ازب فوق تمام اقتدارها شناخته شد 
بکار برد  جانيدر آذربا یطهماسب ريام که عبدهللا خان  ريو تداب) جنوب سيپل( ارياسپ

 رانيمغرب ا ۀتا صفح و قدرت دولت و فرمانده کل قوا را درشمال غرب و کردستان 
ً يط داد، سردارسپه معنأ و حقبس معهذا   د،يگرد یمعرف رانيمملکت ا یفرمانروا قتا

 یو رتبه نظام دهيپوش ظامهم لباس ن عهديهنوزنسبت به شاه وفاداراست وشاه و ول
   .رنديگ یجوشند و گرم م یظاهرأ با سردارسپه م گرفته و 

 
 
 تشنجات درمجلس چهارم ❊ 

 
گرد هم آمده » اصالح طلبان تيجمع« که بنام  رهميمجلس از دموکراتها وغ تياکثر   

اعتماد داد، و در  یقوام السلطنه رأ ۀنيو ثابت بود و بکاب یجد ۀافيق  یبودند، دارا
  .دفاع کرد موقع گذشتن پروگرام دولت از او 

 یاراتيبه مجلس آورد و اخت یواحده ا ۀماد» دمحم مصدق السلطنه« دکتر ه،يمال ريوز
 نيوآخر نيو او اول د،يمواجه گرد» ها  ستياليسوس«  ديمخالفت شد خواست، و با 

نطاق و  ۀنديو نما ستياليسوس دريرزاليم مانيدسليشد که دربرابرهجوم  ستيريوز
خود و دولت دفاع  ۀديو از خود و عق زبر دست مجلس، بشدت بر ناطق حمله کرد 

دفاع کند با کمال   یريمجلس انجام  دهد و از وز ليوک ديرا که با ینمود و کار
  !غش کرد ونياز فرط تأثر در پشت  ترب یشهامت خود انجام داد ول

قوام  یالقيي ۀدولت شبها در خان سيبا رئ تياکثر یاز وکال یعده ا یمدت زيو ن  
را که بعدها  یمملکت ۀبودج یواريچهار د نيو نخست کردنديم السلطنه اجالس 

چهار «دادند و بنام  بيساخته درآورد ترت آنرا بصورت عمارت  »سپويليم«دکتر
 تيبردندو بازبا هجوم اقل  سبه مجل»دخل وخرج قيتطب یبرا یاعتبار یوارهايد

در آن  تياقل بر  تياکثر نيمعجز آثار ناطق یبرابر افتاده از آن دفاع کردند، و نطقها
 یبشمار م یوفن يیخطا یارهاجزء شاهک یو هجوم منف تيدفاع مل ۀازجنب خيتار

 رالدولهيکه خواهد آمد، قوام السلطنه بدون دخالت مجلس افتاد و مش یبعلل یبار ! ديآ
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از وکال  یبعض ۀسيسردارسپه و دس تيو فعال. قوام السلطنه آمد و اوهم افتاد وباز  مدآ
  )  ۶.( ديگرد هايباز نيعامل ا که بعدها ازعمال سردارسپه بودند 

 
 آغازضعف  دولت قوام  

 
 یکند که از آن جمله واگذار یم یباز یبزرگ یدولت قوام در مجلس چهارم نقش ها  

 یکياست، که  یکائيامر»  لياستاراو «یبه کمپان رانيشمال ا نفت  ازيامت
 رانيا یرفت و ممکن بود باب سعادت برو  یبزرگ دولت بشمارم یازشاهکارها

  !دينخواهد بخش یخوش ريتأث  هيعمل در دل دو همسا نينبود که ا یباز شود، و شک
از  کنيبود، ل دهيگذران یرا هم از مجلس مل رانيروس و ا ۀدرازاء آن معاهد هرچند

و  ديگرد یآنها آشکار م تيعدم رضا هاياعتراضات حضرات شمال مراسالت و 
  .امديخوششان ن عمل  نيباطناً از ا زين انيجنوب

در  تيداد که داللت بر وجود برودت و عدم رضا یم یرو زين یگريد یاپيپ مسائل
  .نمود یقوام م  یمناسبات خارج

 ايتانيدولت بر یآمد وادعا شيجنوب پ سيانحالل پل یايخراسان، قضا ۀازواقع بعد
و  ديجنوب رس تيبتناوب بمصرف امن کهياز بابت وجوه یمبلغ  ۀبه مطالب ريدا

 ١٩١٩که در موقع انعقاد قرارداد  یا رهيهزارل یسو بدولتها متناوباً داده شد مثل صد 
وثوق الدوله و صارم الدوله و نصرت   نياخذ و ب» صارم الدوله« هيرماليتوسط وز
 رانياز دولت ا رهيل یوکسر  ونيليکال بمبلغ دوم گريد یشده بود و پولها ميالدوله تقس

حضرات کنار  با  ینتوانست طور زيو ن رفتيمراسله را نپذ نيو دولت ا ديمطرح گرد
و  نديگذارنماوا رانيجنوب رابه ا سيکرده بودند مهمات پل کهيکه مطابق وعده ا ديآ
رسانده بودند صرف نظرکنند، و  یاسيجنگ به مصارف س نيکه درح یاز وجوه  اي

 ینگاه نم مانهيبه دولت قوام السلطنه به نظر صم ايتانيدولت بر بود که  نيخالصه ا
 یمربوط به احساسات شخص یکامل و خبطها ما عدم دقت  ۀديکرد و علت آنهم بعق

مستر نرمان و مستر  یشخص احساسات  ديبود و شا رانيدر ا سيانگل نيمأمور
که  یشکست  ريازتحت تأث انيآقا ايسوء مناسبات محسوب شود و گو نيا یهاوارد بان

نرفته بودند و پاره  رونيده بود ببر آنها وارد آم نياءالديض ديرفتن آقا س رونيب
 ديشد مز یم هامسائل از آن نيدر ا یاسيانگلستان و محافل س ديانتقادات که در جرا  یا
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 رانيا یالوزرا سياعتراض به رئ نيا نيالبته ع...شد یشمرده م شانيا  یروح ۀزيانگ
توان باورکرد که آنها هم هنوز از  یوارد است، و م تياکثر  ندگانياز نما یو بعض

 یمزبور م یاسيس ندگانيخود مربوط بنما بزعم  نکهيحبس و بخاطر ا ريتحت تأث
 نيا ۀجيدر نت... کردند یم خصومت نگاه  ۀدينرفته و به حضرات با د رونيدانستند ب

 سيپل مختلف بود که دولت نتوانست از مهمات و ساز وبرگ  کيو تحر ريدو تأث
کرد و نه هم آنها  یاريخود  سيدولت انگل شنهادينه آنها را طبق پ - جنوب استفاده کند 

مزبور را نابود کردند  یچهارواها یحت زيو همه چ نديشدند بما واگذار نما حاضر 
 «نيروتش«  قيرف گرياز طرف د! ندادند رانيقاطر به ا  کيقبضه تفنگ و  کيو

و  یتند شهر یو روزنامه ا ستياليسوس ب نفوذ حز  ريهم در ز یشورو ۀندينما
کامال مستهلک  رهميغ و  یو طباطبائ رزايم مانيو سل یمانند مرحوم مستوف یرجال

السلطنه و  را که همه بر ضد قوام  ستياليسوس ديجرا ارتشده بود، و مقاالت با حر
 ۀديالقص تيب» !خائن«و »سينوکر انگل« و تهمت افتي یطرفداران او انتشار م

فرستاد و هرچه ممکن بود  یبود خوانده و ترجمه کرده به مسکو م شانيا یها نوشته 
مورد  مقدمات نيکرد و ا ینم قهيدولت مضا ۀدر بار یاشکال تراش و  یريازسخت گ

  !دياو گرد یضعف قوام و رفقا
 
 کند؟ یسردار سپه  چه م  ❊ 

 
از سر زندگان  یبه جلب دوستان تازه مشغول بود، اما هنوزکس نهايب نيدر سردارسپه

تفنگ و  کرد و یاو کار خود را م یشود ول کينزد هيبود به مشارال حاضر نشده 
 یرا در جلو رفتن محکم  و محکم تر م  شيپا  ینمود و جا یتوپ دست و پا م

  !راه انداخت یهم طاق و طرم ینمود و گاه
و  االتيلشکردرا یواستقرارامرا ینظام یقوا ليمازهمه کار مشغول تک شيپ

برده  ليرفته تحل زرفتهيرا ن یژندارمر ۀوادار –بود  خود  یشخص ۀبسط قو
 ۀدرخراسان وواقع خانيدمحم تق ۀواقع  - متحد الشکل خود درآورده بود یوجزء قوا

. نمود ليرا تکم  رانيا رمانقراض ژاندا یعنيداستان  نيزاين جانيدرآذربا یالهوت
 )١()٧(     
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  خاطرات دکتر مصدق  تيبه روا هيمال وزارت
 
نظر که قوام السلطنه در  نياز ا«: سدينو یدکتر مصدق در خاطراتش م -  ١ 

گزارش حوزه   ستيبا یفارس بودم و م یبود و من وال رأس دولت قرار گرفته 
من سه ماه قبل از  کهيدر صورت. نکرد  دنيخود را به او بدهم از من د تيمأمور

پست وزارت  یبرا دولت او استعفا داده بودم و در آن دولت هم که مرا  ليتشک
 یسوء تفاهم نيخواستم شرکت کنم و از ا یکرده بود نم یبه شاه معرف هيمال
  .ما دست نداد نيب یبه او دست داده بود استفاده نمودم و مالقات که 

قرارداد  یمستشار مال»  تياسم تاژيآرم« بود که  نيازعلل عدم قبول کارا یکي  
ما در  قهيسل نکهيا گريد. کرد یکار م هيدر وزارت مال رانيا  یکيتحت الحما

از او  یبعد از ورودم به طهران نامه ا یچند  نکهيتا ا. طرز کاربا هم فرق داشت
دعوت کرد و چون  رانيوز  ئتياز جلسات ه یکيحضوردر یومرا برا ديرس

 یاگرمقتض خواستم قبالً استحضارحاصل کنم تا  یموضوع مذاکرات معلوم نبودم
گرفتم درجلسه حاضرشوم،  ميازنظرحفظ نزاکت تصم یول. نبود معذرت بطلبم

ننمود خارج گردم که بر حسب اتفاق  قيتطب اتميموضوع مذاکرات با نظر چنانچه 
  .آمد شيپ نطوريهم

 یوزرا ريوسا رجنگيو سردارسپه وز ريبود از نخست وز شده ليجلسه تشک   
باشد که با  یکنم کس یشروع به صحبت نمود وگفت گمان نم آن دولت که قوام 

با  یاصالحات آن وزارت موافق نباشد، ول راجع به  رجنگيوز یآقا اتينظر
است که  ردهک یزمان تصادف با  اتشانينظر یگفت که اجرا ديتأسف با تينها

کرد  یتوان کار یاست وبا فقدان وجه هم نم یوته ستين یدرخزانه وجه
الحساب با کمک و مساعدت شما  یاست که عل نيا ديکه به نظررس یراه وتنها 
خود را انجام دهند  یعاد فيتا بتوانند وظا ميکن هيته وزارت جنگ  یبرا یوجه

فراهم  یکل اتينجام نظرا یبرا را  شانيکارا ليشود وسا یچطورم نميوبعد بب
شده بود،  بود تمام نگاهش متوجه من  دهيهم که تا آنوقت مرا ند رجنگيوز. کرد
 نکهيتاا. نکنم یوشانه ازکارخال رکنديتأث ردرمنينخست وز اناتيب نکهيا یبرا

  نظربه . ستيقوام گفت انتظار ما ازشما فوق العاده ن اناتيسلسله ب  کيپس از
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بدست  یوجه) بون دوترزور( ونشراوراق خزانه  طبع  لهيسبو ميخواه یم نکهيا
شوند که بدانند  یحاضر م اوراق  ديخر یبرا یو دارندگان وجه هم وقت ميآور

که   است  نيدولت وصول کنند، ا ۀتوانند طلب خود را از خزان یروز وعده م
 یالملل نيب استيشما و نظرس یامضا یداخل نياز نظرتأم ميتصور کرده ا

تا آنجا  ميدار نيقيما را به انجام مقصود موفق بدارد و »تيتاژاسميآرم«   یامضا
از وزراء هم که  ینمود و بعض دينخواه غيدر یهمراه کمک و  نيازا ديکه بتوان

  .کردند  یاناتيب نهيزم نيدر ا ستياکنون خاطرم ن
 نيکنم ا یخواهم همکار یبود با مستشار قرارداد نم افتهيشهرت  نکهيا نظربه

شده بود  ميآن اشتهارات ترس بيتکذ یپول و معناً برا هيته  ینقشه که صورتآ برا
کار از من  نيگفتم ا تيشدت و عصبان  تيکه با نها رنموديآن چنان در من تأث

هم که  تاژيآرم.افتي خاتمه  قيطر نيو از جا برخاستم و موضوع بد ستيساخته ن
هم  ) عامه( کند من کارقبول نخواهم کردو افکار یکردتا درآن وزارت کارم نيقي

ً يامور مخالف است، تدربا دخالت او در   گريد نکهينمود تا ا یاز کار خود دار جا
 یآمده بود از او برا دنميبد رازينرفت و چون موقع ورود من از ش  هيبوزارت مال

آرتش  ٢شماره  مارستانيب یخبرالدوله محل کنونم وقت خواستم که درباغ  ديدباز
کرد و  یرائياز من با همان حال پذ بود و  دهيخواب نيزم یمنزل داشت و ناخوش رو

 یچونکه وضع طور  د،يقبول نکرد یکار ديدرضمن صحبت گفت چه خوب کرد
مملکت  بهتربه  ديتوان یدوام کند و آنوقت است که شما م شتريخواهد شد که کارها ب

آمد  »لسپويم«درک ننمودم و بعد که دکتر  یزيچ اناتيب نيکه از ا ديخود خدمت کن
  .چه بود اناتيب نيا تاژيکه مقصود آرم دميکار شد فهم یمتصد و 

هم هست  یگريدانست علت د یقرارداد رفته بود چون قوام م یمستشار مال نکهيبا ا  
 یجنگ بخانه من آمد و گفت من م ريخواهم در آن دولت شرکت کنم وز  یکه نم

 هيمال ديخواه یبکنم و آن را توسعه بدهم، شما نم یاصالحات خواهم در وزارت جنگ 
 اناتيب نيا م؟يبنفع مملکت استفاده  نما اوعمل شم که من ازکار  ديدرآور یرا بصورت

ها  تياسم تاژيگفتند آرم یکه م رخواهانيخ از دوستان و  یاصراربعض نيو همچن
اصالح شود سبب شد که  هيمال مملکت دخالت کنند که  هينخواهند توانست در مال یوقت

 یمتصد قبول کار حاضر کنم وچون پست وزارت فوائد عامه هم  یخود را برا
 مينما شنهاديبا قرارداد بود پ نيازمبارز یکيکه  رالسلطانين ینوائ یآن را برا شتندا
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 یمل یمجلس شورا نکهينبود مگر ا یکار گريو د ديسمت منصوب گرد نيا به که 
کردم و  شنهاديپ یا حهيال نکاريا یشروع باصالحات کنم که برا دهد و  یاراتيبمن اخت

حس کردم که مقصود ازآن  ندگانياز نما یبعض از مذاکرات  حهيضمن بحث در ال
خواستند با  یبکنم بلکه م یاصالحات نبود که من وارد کار بشوم و  نيهمه اصرار ا

فراهم  یمستشاران خارج ورود  یبرا نهيانجام نشود تا زم یمن مخالفت کنند و کار
گسترده  ميبرا که  یخواستم خود را از دام یم حهيال بيبود که قبل از تصو نيا. گردد

خود را بکار بردند و  یمساع یخارج استيشده بود خالص کنم که گردانندگان س
 مياز کاروعدم شروع باصالحات را به رو یريماده واحده راه کناره گ بيتصو با 

بشود که  نيکارم ا جهيو نت ميبکار شروع نما نکهينبود جز ا چاره  گريبستند و د
  .کنم همه را با خود دشمن  گانهيو ب شيخو

  موازنه بودجه    -  ١ 
 هيبسوابق کارمندان وزارت مال یدگيرس – ٢ 
که  یمل یآن به مجلس  شورا شنهاديپ شيو بعد از آزما التيتشک حهيال ميتنظ -  ٣  

 نيمرداد ازب٢٨که در ميها ادداشتي ايبواسطه فقدان مدارک و اميا آن  عيشرح وقا
 یوبعض تيتوانند درک کنندکه رفتاراکثر یم ديجرا رفته متعسراست وبا مراجعه به 

واحده  ۀماد نکهيا ليدل نيبود و بهتر ناجوانمردانهچقدر درآن مجلس  تياقل ندگانيازنما
کنم که  شنهاديخود را به مجلس پ حيلوا که  داديسه ماه بمن وقت م اراتيمربوط به اخت

استعفا دهد وبعد هم  که ناچار شد  دند،يدولت کش یروزدست ازپشتبان ۶۵پس از
تمام  خود را  مامکنم و کارنات یرا تصد هيت وزارت مالنگذاشتند دردولت بعد من پس

  .مينما
نمود وراجع به شرکت من در دولت در  لياظهارتما رالدولهيمجلس به شادروان مش  

مخالفت کردند و گفتند  ندگانياز نما یکرد که بعض یمجلس مذاکرات  یجلسه خصوص
 سيرئ. نخواهند داد یدولت رأ ۀابقاء شوم، به برنام چنانچه من درپست سابق خود 

و  تميثيکنم که چون مخالف با ح  قبولرا  یگريدولت با من مذاکره نمود، پست د
 یخود دار ازشرکت در دولت  ميآ یخود برنم یبود از عهده گفته ها نيدرحکم ا

 )١( ».کردم
  

او شرح  یازخاطرات خود را برا یبزرگمهر، مصدق بخش ليجل یادداشتهايدر -  ٢
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 ئتيمرا به ه) قوام السلطنه( الوزراء  سيرئ یروز«: ديگو یمصدق م است،  کرده
پس . و رفتم رفتميمن هم ناچار پذ. دعوت  نمود یمهم مذاکره در مطلب  یوزرا برا

قوام السلطنه  یداشت، آقا حضور جنگ هم  ريسردار سپه وز یاز ورود، که آقا
وجه  چيرا به ه بحران  نيا. ستشده ا ديشد یپول یمملکت دچار ب« اظهار نمود که 

 نيا شوم که  یمخصوصاً متذکر م. شما یتوان رفع نمود، مگر با کمک و همراه ینم
هم هست، که  رجنگيشما نه تنها نسبت به من، بلکه نسبت به شخص وز یهمراه

ً ياظهارات تقر نيا »دينکن قهيوجه مضا چيبه ه شما انتظار دارند   ريازنظر وز با
  .هم داشت ديتهد ۀجنب کيجنگ، 

  .ساخته است تا آن را انجام دهم یکه از من چه خدمت نميبب ديبفرمائ گفتم
اوراق را دونفر امضا  نيو ا م،يخزانه منتشر کن ۀاست که اوراق قرض نينظر ا گفتند

خود شما  یکي. دولت برسانند يۀبه مال یآن دو، وجه یامضا نانيبه اطم کنند که مردم 
که  تيتاژاسميآرم یگريود. دارند یکامل نانيبه شما اطم مردم  نکهينظر به ا د،يهست

  .مردم و افکار جامعه است اليخ نيتأم موجب  شانيا یهم امضا یالملل نياز نظرب
. ميرا قبول نما شنهاديپ نيتوانم ا یوجه نم چيبالتأمل ازجا برخاستم وگفتم من به ه من

 ً متوجه من  ینگاه غضب آلود کيجنگ، با  ريوز یتوجه داشتم که آقا مخصوصا
  .بود

 انيازشبها که من درمنزل سردارسپه بودم و مذاکره ازهرطرف درم یبعد، شب یمدت  
» کنم یوبا شما کتک کار زميخواستم برخ یمن آن روز م« من گفتند به  شانيبود، ا

  .نداد یو جواب ديخند  د؟يگفتم پس چرا برنخاست
من اورا درمملکت  ۀليبه وس بودونتوانستند هيدرمال تيتاژاسميمادام که آرم باالخره

که  دنديو چون د. نشدم هيقبول وزارت مال یوجه حاضربرا چيه کنند، به  تيتثب
 یگرياستفاده کنند، نقشه د رانيمملکت  ا گردريد توانند  ینم تياسم تاژيازوجود آرم

نقشه به  نيمن ازا. اورنديب هيمال یبرا  کايازامر یارمستش کيبود که  نيآن ا. دنديکش
که به مردم ثابت کنند  نقشه، اول الزم بود  نيا یاجرا یبرا. وجه اطالع نداشتم چيه
توانند   ینم انيرانيگفتند ا یم نکهيمثل ا. مملکت را اداره کند يۀتواند مال ینم یرانيا

 انيرانيا اقتيپس ازآنکه عدم ل. بسازند هنگلول کيتوانند  ینفت را اداره کنند،وفقط م
  .نديخودرااجرا نما ۀآنوقت نقش د،ياثبات رس به 
مرا متقاعد  نکهيا یقوام السلطنه هم برا. رفت رانيازا١٣٠١ريدرپائ تياسم تاژيآرم
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دادکه  غاميبعد به من پ. او رفتند ۀنياز کاب ینمود و عده ا ميرا ترم خود  نهيکند، کاب
انتظار  نيبنابرا. ستين هيدرمال تياسم تاژيآرم گريد رفع شده و  یاشکال شما به کل«

 یخودار هيقبول پس وزارت مال و از  د،يکن یو همراه تدارم که با من مساعد
 )٢(   »ديننمائ

  
 یمل یدر مجلس  را هياحمد قوام در برنامه حکومت خود در باره اصالحات مال -  ٣ 

  : ديگو یخود م نهيکاب یبه هنگام معرف١٣٠٠  آبان  ٢در 
متوجه  یعموم یشانيمحترم را به فقر و پر ندگانيخاطر نما دانم یجا الزم م  نيا در« 

 یاز زمان متماد کاريروز افزون عده ب یاديکار و ز یکم که نيبر ا که عالوه  مينما
 یالملل نيالعالج مملکت بوده بر اثر جنگ ب صعب  یطرف از جمله دردها نيبه ا

و مسدود شدن طرف و ابواب  یقحط و  هيمسر اضامر یو توال یتجاوز عساکر اجنب
درجه تصور  یبه اقص درد مهلک را  نيتجارت و بالجمله نقصان زراعت و فالحت ا

  .و تحمل رسانده است
و توسعه و استخراج منابع ثروت است  یمحصوالت مملکت اديازد تيوضع نيا عالج

توسعه فالحت و  یاموضوع نموده بر نيدر ا یکه دولت اقدام جد یموقع و امروز 
 دينما ميتقد یمل یطرح و به مجلس شورا دهيمف یها نقشه و مملکت  یارض یها ثروت

آن کامالً  هيالزم است و ته هيپول و سرما  هيمقاصد فوق ته یاست برا یهيبد کنيل
 رايز یخارج یها هيسرما و جلب  هياصالحات مال لهيوس مقدور نخواهد شد مگر به

و بستن  ها و توسعه فالحت و استخراج منابع ثروت  و اصالح راه جاديدو ا نيبدون ا
در  یفن نيکه به توسط متخصص زرعيلم  یسدها و مزروع نمودن اراض

 هيو ته ستيچ هيمقصود از اصالحات مال ديد ديبا نکيبود ا واهدمقدورنخ نظراست 
مثل من به  ديمحترم شا ندگانينما انيچه مقصود است؟ آقا  یبرا یخارج یها هيسرما

عالوه  یدولت همه ساله مبالغ ريسنوات اخ مسبوق نباشند در هيمال اتيوخامت وضع
جبران  یخارج یها مساعدت  لهيوس را به داتيخود خرج نموده و کسر عا داتيبر عا

حذف  ديمخارج زا  ديمداومت داد با توان ینم نياز ا شيرا ب بيترت نيکرده است البته ا
جمع و  به تعادل  تيموفق ديداده شود و منظور ما با یارج مملکتدر مخ یکل فاتيو تخف

 ميکن یمخارج سع ليطرف در تقل کيکه از  یمعن نيخرج در اسرع اوقات باشد به ا
 مييکسرنما دياداره دولت اجازه دهد از مخارج زا یها چرخ انيکه جر یحد  تاو 
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به  دهيمف حيلوا باياست قر ديباب ام نيودر ا مياقدام کن داتيرعايتکث  گردريوازطرف د
 یهيممکن گردد بد تيموفق نيا ليتحص... ا که بعون شود  شنهاديپ یمل یمجلس شورا

 یکيانتظارندارم بلکه  دهيجد یها اتيمال وضع  لهيوس را تنها به  داتيعا ادياست ازد
حسن  جهياست که درنت اتيوال درمرکزو هيازمقاصد عمده دولت اصالح ادارات مال

بوده کالً به  مصون  ليو م فياز ح شود یم افتيدر دهندگان  اتيمال آنچه از اداره
 التيتشک نوننظر در قا دياصالحات تجد ليتکم یگردد و برا ديخزانه دولت عا

  .الزم خواهد شد  هيمال
 یاز طرف مجلس شورا هيمال ريکه به وز داند یدولت الزم م هياصالحات مال یبرا
ً  یمل خواهد کرد داده شود تا  هيمال ريکه خود وز یشنهاديمطابق پ یاراتياخت موقتا

الزم  هياصالحات وزارت مال یشنهادهايپ شيمطالعه و آزما  یکه برا یبتواند در مدت
ازاهم و  یکي زيو ن ديتجاوز نما هيمال وزارت  یفعل بيو ترت یاست از حدود عاد

دهندگان   اتياست که نسبت به مال  یعدم مساوات حيو تصح هيتسو یفعل اجاتيالزام احت
با  ديو جد مياز قد اعم  یاتيمال التياست چنانچه تحم نيقيو معمول است و  یمجر

ً ب لياحتراز از تحم  وگردد  یعدالت مجر یاز رو تر شيبر فقرا و ضعفا
 اتيکه مال دالنسقيشود و بر امالک جد ليما است تعد اتيمال یکه مبنا یاراض  اتيمال

 نيخواهد شد و همچن ادتريبه مراتب ز داتيوضع شود عا اتيمال بسته نشده است 
و  نيو مسافر ابديها استقرار  کامل در راه تيامن که طرق و شوارع اصالح و  یوقت

 یو پست یگمرک داتيعا ندينما التجاره  مال حملتجار به راحت و سهولت مراوده و 
 زيمطالبات دولت ن  ريو سا ايه در وصول بقامحسوساً اضافه خواهد گشت به عالو زين

نسبت به مصارف دولت  یراه کم نيبه عمل خواهد آمد و از ا یواف یسع
 )٣( » .....شد خواهد 

  
 بار نياول یکشور، برا یبودجه بند اديبن یزير یدکترمصدق درپ نقش  

 
فرزند حاج   ؛ )عيحاج آقا  رضا رف(عيقائم مقام الملک رف: سدينو یترکمان  م دمحم -  ۴

، ١٢، ١١، ٧،  ۶،  ۵ یدوره ها ۀنديو نما یشمس ١٢۶٧متولد    ،یرشت عتمداريشر
« /  یزهرا شجع: به نقل از(  یبندرانزل رود و  ، از گرگان١٧، ١۶،  ١۵، ١۴
  ۀمؤسس/ »  یقانونگذار   رهدو کيدر بست و  یمل یمجلس شورا ندگانينما
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اطالعات  «  ۀکه درمجل یدر نقل خاطره ا، ) ١٣۴۴/  یاجتماع قاتيمطالعات و تحق
و  گاهيمنتشر شده  است  به جا ١٣٣٢  نيفرورد  ١۴ خيو به تار ۶٠٨ش  »یهفتگ

)   ١٣٠٠ یخرداد تا د ١۴( دردولت قوام السلطنه  هيمال ريدکترمصدق، وز منزلت  
  :سدينو یم هاشاره از جمل

 زيساعت بعد از ظهر آن روزدرسر م کي نهيکاب یاعضا روينخست وز « 
 یدرطرف چپ نشسته بودوآقا/ رضا خان سردارسپه/جنگ ريوز.ناهارحاضر بودند
اشاره به ( ديقرارداشتند و شاه فق شانيا   یروبرو زين  هيمال ريدکتر مصدق  وز

از  رايز. گذاشت یاحترام م   شانينسبت به ا یليخ) و شاه  بعد دارد اميآن ا رجنگيوز
 یاستفاده م  اديز شانياز فکرا ر،يقوام السلطنه؛ نخست وز  ؛یخارج استينظر س

دکتر مصدق هم درس حقوق خوانده بودند و هم  یبود که آقا نيکرد وعلت هم ا
فرد  کيبه عنوان   نهيدر فرنگستان اقامت داشتند، لذا؛  درآن کاب  یدراز مدت  

 ديس: مثل ونيبا مل زين یاز نظر داخلالخصوص که  یعل . شدند یم دبرجسته قلمدا
معاشرو  یهشترود ليدمحم اسماع خيش و  یدمحم کمره ا ديو آقا س یابوالحسن  خرقان

لحاظ هم قوام  نيبه همن داشتندو  یبا عناصر مل یخوب اريمصاحب بودند و روابط  بس
 زين  نيريقائل بودند وسا ادياحترام ز هيرماليوز  یجنگ  برا ريالسلطنه وهم وز

احترام و ادب   شيبرا گرانيازد شيدکتر مصدق، همه جا؛ ب ۀادب فوق العاد ۀبواسط
  ».شدند  یقائل م
  :بذکراست الزم

با انصاف ها  ۀاست که هم یدکتر مصدق، قول یدوست هنيادب ودانش وم  - ١ 
  .متفقد غرض ها، پرآن   یوب

را بر  نياءالديض دي، س١٢٩٩سوم اسفند  یمحلل کودتا ام؛يرضا خان درآن ا  - ٢ 
و  رديارگيقدرت را در اخت  یرفت  که تمام یفرستاده بود و کم کم م کنارو به اروپا 

و   هيمال ريو وز ريز.سرراه  نخست و  یشاه و مانع احمد  یبرا یهر روز مزاحمت
 یم جاديشدند، ا یاو نم یقانون ريغ و مرز و  حد یب یخواسته ها ميکه تسل یگرانيد

آنچنان که بعد از  بود و اصالت نداشت،  یدکترمصدق ظاهر یکرد و احترام او برا
 ليمجلس ششم وتشک ليمچلس ششم و تشک انيبه سلطنت وپا دنيرس

 شتريفراهم آورد که دکتر مصدق ب یطياختناق ، شرا تيو حاکم یشيفرما مجالس  
 ري، به دستور او دکتر  مصدق دستگ١٣١٨گذارند و  در   یاوقات را در احمد آباد  م
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  .شد ديو تحت  الحفظ  به خرسان  تبع
توسط دکتر  هيوزارت مال یکوتاه سرپرست  ۀدور نيدر ا تيحائژ اهم ۀنکت -  ٣ 

. کرد فايکشور، ا یبودجه بند یزير یکه دکتر مصدق در پ است    یمصدق، نقش
چاپ  ،یضرغام برجن ديجمش یآقا »تيمشروط عصر  یدولتها« مؤلف ۀبار نيدرا

کرد از دکتر مصدق   ادي تيممنوع اختناق برکشور و  یفضا تي، برغم حاکم١٣۵٠
دولت  قوام   نيآخر «  مهم  یدادهايرو« عنوان   لي، ذ١٣٩، در  ص  یکيبه ن

  :سدينو یالسلطنه ، م
که درمجلس چهارم   یعمده ا یمورد الزم است که از جمله کارها نيتذکر ا نجايا در

کاردرحکومت قوام السلطنه وبا  نيکشور بود، که ا یگرفت، بودجه بند صورت 
توان   یو م ديگرد  یبودجه، عمل ونيسيکم اديزحمات  ز و  نهيکاب  يۀمال ريکوشش  وز

 )۴(».شد یزير یبار پ نياول یکشور، برا  یدبودجه بن اديگفت در مجلس چهارم؛ بن
        

      : و مآخذ حاتيتوض
     

  از طرف دکتر مصدق  هيپست وزارت مال یقوام و تصد حکومت
 رانيا یستهاياليسازمان سوس تيسا: منبع* 
: تهران. چاپ چهارم. رانيا یاسيمختصر احزاب س خيتار. بهار یملک الشعرا  -  ۵  

  ١٢۵ -   ١٢٩ص . ٨. ١٣٧١تا  ١٣۵٧   ر،يرکبيام
    ١٣٠ص  - همانجا   -  ۶ 
  ١٣٠– ١٣۵صص  - همانجا    -  ٧ 
  ١۴٠ص  - همانجا     -  ٨ 
  ١۶٩ص  - همانجا   -  ٩ 
به  »یريدکتر مصدق قبل وبعد از نخست وز«  ۀدرمقال انيبيرضا مس ديحم*      

 وممرح هيبه توص یدر آن سمت حت: کند که یمصدق اشاره م هيمال دوران وزارت 
 هيبه وزارت مال یسردارمنصوررشت ینگرفتن بده یقوام السلطنه هم برا مدرس و 

قهر کرده و قوام هم به منزل او آمده وگفته  یمدرس حت لحاظ  نيگوش نداده که به ا
داشته  فياما مصدق گفته بود تشر رديبپذ کاررا  نيبود آنجا خواهد نشست تا مصدق ا

  ) ٧٧ص/ مصدق درزندان راتيتقر!( ديباش
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نخبه   یجامعه شناس«در کتاب ارزشمند  »یلرضا ق یلع«: او در ادامه آن می افزايد
 نيا رتياز شرافت و غ یا كاش ذره یا«: مورد نوشته که نيدر ا بايچه ز »یکش

  »...پخش كرده بودند رانيا استمدارانيتمام س  نيمرد را ب
  وبالک نقد دکتر مصدق : منبع*  

 
 خاطرات دکتر مصدق تيبه روا هيمال وزارت

  
افشار،  رجيا حيمصدق وتوض نيغالمحس ادداشتيبا :  خاطرات وتألمات مصدق - ١

    ١٣٩   – ١۴١، صص ١٣۶۴چاپ اول  ،یانتشارات علم تهران، 
  

بزرگمهر به کوشش عبدهللا  ليجل یادداشتهاي» دکتر مصدق  یاسيس یرنجها«  -  ٢
 یغالمرضا نجاتو نگاه  کنيد به    ٨٢ – ٨٣صص  – ١٣٧٧ –  نشر ثالث  - برهان

 –  رسا  یمؤسسه خدمات فرهنگ –) جلد اول » مبارزه و مقاومت یمصدق سالها«
     ٨  - ص  ١٣٧٨

تا ١٣٠٠ ريت ١ - چهارم  یدوره قانونگذار نيمجموعه قوان یمل یمجلس شورا -  ٣
  ٣٨۶-٣٧٩. ص - چاپخانه مجلس  - ١٣٠٢  خرداد  ٣٠

، ١٣٩۶ ريت –خرداد  ، ١١٨بخارا، شماره  هي، نشر»۴ها  ادداشتي«دمحم ترکمان  -  ۴
   ٣١٩ – ٣٢١صص 
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  دهمفصل 
  

  نظرانتقادی به حکومت قوام السلطنه   
  

جناب « «خسروشاکری پژوهشگر تاريخ معاصرايران درنوشتۀ تحقيقی خود 
نخست : درباره قوام می نويسد» احمد قوام السلطنه،َگرده ای ازسرگذشت» اشرف،

دولت (مخالفت والی خراسان قوام با رئيس دولت كودتا، سيد ضياء : وزيری قوام
، كه منجر به دستگيری او توسط كلنل پسيان شد از روی )٢٣٩، ص ۴آبادی، ج 

مخالفت او با سيد ضياء به عنوان دست نشانده بريتانيا نبود، بلكه همانند مخالفت همه 
اعالم كرده بود كه می  صاحبان مكنت در ايران بود كه ازو در هراس بودند، چه

از همين ). ٢٤٧، ص ٤دولت آبادی، ج (خواست بر اموال بادآورده آنان چنگ اندازد 
تنها كسی كه . رو، هم بريتانيا و هم رضا خان خواستار آزادی دستگير شدگان بودند

از روی ميهن دوستی و دمكراتيسم با سيد ضياء در افتاد دكتر مصدق بود، كه 
پس از دستگيری او توسط . خته شده است و نيازی به تشريح نداردتاريخش بسيار شنا

كلنل دمحم تقی خان پسيان و اعزامش به زندان در تهران، قوام با مداد نامه ای به روی 
متن . كاغذی كاهی خطاب به وزير مختار بريتانيا نوشت، و از وی طلب كمك كرد

نافع بريتانيا آنقدر گوياست كه اين نامه كه در زير به چاپ می رسد در خدمت او به م
  .نيازی به تشريح ندارد

پس از اينكه رضاخان شريك نا برابر خود سيد ضياء طباطبايی را مرخص كرد، با 
چه «: مشورت كرد و ازو پرسيد) Grey(مأمور اطالعاتی بريتانيا سرگـرد ْگــِْری 

را پيشنهاد كرد، گری برادر وثوق، احمد قوام، » كسی بايستی نخست وزيرآينده شود؟
بود كه، اگر كسی می توانست » مطمئن«و » بسيار خوب می شناسم«كه گری گفت 

، را )Armitage-Smith(ادامه كار مشاور مالی بريتانيا در ايران، آرميتاژ اسميت 
. اما گری به رضاخان گفت كه قوام در زندان تهران بود. تأمين كند، قوام می بود

ان اظهارداشت كه او را بالفاصله آزاد خواهد كرد، و ديكتاتورنظامی جديد رضاخ
نامه عاجزانه قوام به وزيرمختار   [8].سپس او را به مقام نخست وزيری منصوب كرد

  .خود را گذاشت و او را به صدرات اعظم رساند» مثبت«بريتانيا در تهران اثر 
 نامهء قوام السلطنه به وزير مختار بريتانيا در تهران



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٤٨٤                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

 *پس از دستگيری و زندانی شدنش توسط كلنل دمحم تقی خان پسيان
فدايت شوم، پس از عرض ارادت و تأسف از اينكه از سعادت مالقات محروم هستم، 

روز است كه بدون هيچ گونه تقصير و گناه خودم را  ٥٠قريب . افزا می شومزحمت 
در حبس، و كسان و بستگانم قسمتی در مشهد محبوس و قسمتی متفرق، تمام اموال و 

يقين دارم كلنل . عالقه، حتی اثاثيهء منزل كه همراه بوده است ضبط و غارت شده
مالً به عرض نرساند، زيرا پريدكس شرح حال و گزارشات مرا در ايام حبس كا

اجماالً از . ازداخل محبس وطرزفشاروسختی مأمورين البته بی اطالع بوده است
بيشرفی و بی احترامی آنچه ممكن بود نسبت به من و خانواده من فروگذار نشد و فعالً 
بعد از تحمل صدمات و مشقات يك هفته است وارد طهران و در عشرت آباد محبوس 

ل حيرتی كه از اين پيشآمد دارم اين مختصررا به جناب مستطاب عالی هستم و با كما
عرض می كنم هر چند ممكن است بفرماييد مداخله در امور داخلی ايران نخواهيد 
فرمود ليكن نظر به درستی و روابط صادقانه و صميمانه كه در اين سه سال با 

دولت كوتاهی نكرده ام  مأمورين دولت فخيمه داشته و درهيچ موقع از حفظ منافع آن
وازطرف ديگر هم تصور نمی كنم اقدام جناب مستطاب عالی در اين مورد حمل بر 
مداخله شود زيرا آن چه بدون جهت و دليل بر من وارد شده است جز بر اشتباه و عدم 

نمی تواند كرد و در اين صورت اقدام جناب عالی برای رفع ] حمل[تحقيق محلی 
با كمال اميدواری ازمراتب شفقت ] كه[اين است . مداخله اشتباه است نه برای

وخيرخواهی جناب مستطاب عالی مسئلت می كنم اقدام مؤثری درجبران و اصالح 
اين احوال كه اساس زندگی مرا به كلی پاشيده است بفرمائيد كه زودتربه منزل خود 

توانم با خانواده و رفته باتوجه و مساعدت عالی ترتيبی در زندگانی من داده تا بلكه ب
بستگانم از ايران مهاجرت نمايم و از اين احسان و شفقت جناب مستطاب عالی مادام 

 .العمر رهين امتنان و تشكر باشم
خواهشمندم اين مكتوب در خدمت عالی محرمانه بماند و هر اقدامی می فرمائيد 

حال با جناب  مستقيماً از طرف خودتان باشد زيرا در صورتی كه معلوم شود در اين
 .عالی مكاتبه كرده ام بيشتر بر فشار مأمورين و گرفتاری من افزوده خواهد شد

 .با ارادت سرشار احترامات فائقه را تقديم می دارم
 احمد قوام

 ]١٩٢١اواسط مه [
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 )FO 248/1346: (اصل خط قوام با مداد در آرشيو وزارت خارجه بريتانيا: منبع*) 
 
د، قوام السلطنه يكی از شخصيت های خوشنام دكتر دمحم برای تشكيل كابينه خو - 

. مصدق را، كه با كودتای سيد ضياء الدين مخالفت كرده بود، به همكاری دعوت كرد
از مصدق خواسته بود ١٢٩٩بايد توجه داشت كه پيش از آن مشيرالدوله در تابستان 

با انتصاب او مخالفت  وزارت عدليه را در كابينه او بپذيرد، اما وزير مختار بريتانيا
يعنی (مصدق، نظر به حضور مشاوران مالی بريتانيا در آن وزارتخانه. ورزيده بود

و همكارانش، كه از زمان دولت وثوق درآن ] Armitage-Smith[سميت - آرميتاژ
،از قبول ِسَمت پيشنهادی سرباز زد و پذيرش خود را به )وزارت خانه مشغول بودند

يسی منوط ساخت، يعنی درست مخالفت با دليلی كه موجب بركناری مشاوران انگل
شده بود افسر اطالعاتی بريتانيا گری قوام را به جانشينی سيد ضياء به رضا خان 

 .توصيه كند
بنابراين، به هنگام معرفی كابينۀ جديد به احمد شاه درنهم خرداد ونيزبه مجلس چهارم 

ه كه طی كارش بين رضاخان اين كابين. ، مصدق حضورنداشت١٣٠٠دراول تيرماه
اما . استعفا داد ١٣٠٠سردارسپه ونخست وزيرش قوام اختالف افتاد، درشهريور 
مهرماه به مجلس  ١٦قوام مجدداً مأمور تشكيل كابينه شد ودولت جديد خود را در

معرفی كرد، و اكنون كه آرميتاژاسميت كنارگذاشته شده بود، مصدق سرانجام سمت 
دراينجا نيز بايد ياد آورشد كه پذيرش اين سمت از سوی وی . فتوزير ماليه را پذير

به دنبال ديداررضاخان سردارسپه ازو و اصرار بسيار سردار سپه به مصدق داير بر 
لزوم قبول وزارت ماليه در جهت فراهم آوردن اصالحات در وزارت جنگ و 

، آنهم به صورت پذيرفت» به نفع مملكت] مصدق[استفاده از كار و عمل «بخاطر 
شرط اعطای اختيارات سه ماهه برای اجرای اصالحات مالی پيشنهادی وی به 

اعطای اختيارات اصالحگرانه به او با مخالفت برخی از نمايندگان . مجلس چهارم
رو به رو شد، و اين عقيده را در ذهن او ايجاد كرد كه » مترقی«محافظه كار و 

ت كه نگذارند او به رفرم در ماليه دست مخالفت با او به اين لحاظ صورت می گرف
 .زند

او در . بود» سوسياليست«يكی ازمخالفان سرسخت مصدق سليمان ميرزا اسكندری 
مجلس شورای ملی اظهارداشت كه نمی بايستی اختيارات  ١٣٠٠آبانماه  ٤جلسهء 
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اوعوامفريبانه . دايربرتعليق مقررات حاكم بر وزارت ماليه به مصدق اعطا می شد
ود كه درچنين صورتی وزير عدليه عميد السلطنه نيزخواهان اختيارات مشابهی افز

روشن . خواهدشد ودرنتيجه مجلس بايستی درمدت زمان اختيارات تعطيل می شد
است كه اين بحث جزبهانه ای ظاهری درمخالفت با مصدق واصالحات پيشنهادی او 

، گفت كه به عقيدهء مصدق، كه با استخدام مستشاران خارجی مخالف بود. نبود
چه ملتی كه نمی تواند خانه خود «اونبايستی روی استخدام آنان اصرارمی ورزيدند، 

درحالی كه موفقيت مستشاران . را بدون كمك ديگران اداره كند، شايسته زندگی نيست
بستگی به مدت قراردادشان دارد، بايداعتراف كنيم كه مستشاران هنگامی به سود ما 

رد كه ما خود وزارتخانه ومجلس خوب وهم چنين افكارعمومی كار خواهند ك
من عقيده دارم كه يك متخصص ايرانی، درصورتی كه . هوشمندی داشته باشيم

اما . ازحمايت كافی برخوردارباشد، خواهد توانست به همان خوبی از عهدهء كاربرآيد
اصالحات چه اگروجود داشت، آن ايرانی هايی كه برای (چون حمايتی دركارنيست

، مستشاران مجبورمی شوند )تالش می كنند با اين همه مخالفت روبرونمی شدند
من براين . ازكشورهای خارجی حمايت بطلبند، ولذا بر ضد منافع كشورما كار كنند

عقيده ام كه مادامی كه اين وضع ادامه دارد، نه يك مستشار خارجی و نه هيچكس 
 ».توفيق حاصل كندديگری نخواهد توانست در امراصالحات 

دراين زمان رهبراپوزيسيون سليمان ميرزااظهارداشت كه اعطای اين اختيارات 
آبان  ١١در. خواند»ديكتاتوری«اواين اختيارات را» .خالف قانون اساسی است«

، هنگامی كه مصدق دريافت كه مخالفت رو به شدت می رفت، ازسمت خود ١٢٩٩
آبان اختيارات به وی تفويض  ٢٢و سرانجام در  استعفای او پذيرفته نشد،. استعفا داد

پس ازكسب اين اختيارات مصدق دو كميسيون سه نفره تعيين كرد تا هركدام به . شد
غير ) مواجب(او سپس همه حقوق های . درآمدها و مخارج دولت نظارت كنند

آنگاه به كارمندان ماليه اخطار كرد . را قطع كرد)درباريان وشاهزادگان(ضروری 
مقام خود را حفظ كنند يا » با نفوذ«، در صورتی كه تقال كنند با تكيه به دوستان كه

او كه خود شخص پركاری بود و . ترفيع بگيرند، بالفاصله از كار بركنار خواهند شد
می ديد كه كارمندان ماليه وقتی برای كاركردن نمی يافتند، ده نفر از فعال ترين 

رتيب دادن وسايل تغذيه وخواب آنان درساختمان كارمندان را انتخاب كرد و، با ت
اين اقدامات به . وزارتخانه، آنان را به كار مداوم برای اصالحات دعوت كرد
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ازهمين رو، حمالت . محبوبيت او در ميان كارمندان وحاميان با نفوذ آنان نيفزود
اينكه  شاهزاده سليمان اسكندری تشديد شد و مناسبات اين دو روبه وخامت گذاشت، تا

بنابرگزارش سفارت آمريكا، درآن روزمصدق، . ديماه به اوج خود رسيد ٨در
دربرابرتوهينات سليمان ميرزا درمجلس واينكه اوراديكتاتورخواند،سليمان ميرزارا 

سليمان ميرزا با . خواند) demagogue and dishonorable(» عوامفريب وبيشرف«
ای به گوش وی نواخت كه مصدق حمله به مصدق درسرسرای مجلس چنان كشيده 

 .نقش برزمين شد و از حال برفت و با كمك طبيب وضع او به حال عادی بازگشت
پس ازاينكه سر انجام، برغم مخالفت های سرسختانه محافل وابسته به بريتانيا، مجلس 
چهارم ناگزيراز موافقت با اختيارات پيشنهادی او شد، اصالحات سه گانه مصدق 

ی موازنهء بودجه، رسيدگی به سوابق كارمندان آن، و تنظيم اليحه يعن(درماليه 
را، كه بويژه بيگانگان ) سليمان ميرزا(، نه تنها موجبات دشمنی خودی ها )تشكيالت

وضع » بهبود«با اينكه سفارت آمريكا در تهران از . را با او فراهم آورد) انگليسيان(
با او آنقدر شديدبود كه پس از گذشت وزارت ماليه گزارش می داد، دشمنی بريتانيا 

 :سال ها سفارت بريتانيا درايران نتوانست از اظهار نظر زير خودداری كند
] كذا[وطی شش  ١٩٢١] كذا[انتصابش به وزارت ماليه درژوئن ] پس از[مصدق، 

ماه وزارتش،كوشيد اجازه تصفيه و اصالح وزارتخانه خود را به دست آورد و چنين 
دست زد، اما در باز سازی ] از كارمندان[ه اخراج دستجمعی برخی او ب. نيز كرد

 .آنچه ويران كرده بود كامالً ناتوان بود
شبيه همين اظهارنظرها سال ها بعد نيزتكرارشد، كه نشانه ايست ازكينه سيراب 

با اين همه، وزيرمختاربريتانيا درآن زمان . ناشدنی مأموران بريتانيا نسبت به مصدق
 .زذكردرستكاری مصدق در مقام وزارت ماليه خودداری كندنتوانست ا

بدين سان، ديده می شود كه اعطای وزارت به مصدق بخاطراستفاده ازنام نيك او 
بود، وهنگامی كه او براصالحات خود پافشرد، قوام حاضرنشد حمايت خود را تا به 

  ) ١( .ثمررساندن پيشنهادهای اصالحی او ادامه دهد
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  درخواست اختيارات دکترمصدق ازمجلس شورای ملی نخستين 

  
  »اختيارات،اصالحات ولوايح قانونی دکتردمحم مصدق«مسعودکوهستانی نژاددرکتاب

هنگامی  که قوام السلطنه دومين . ١٣٠٠برای نخستين بار درمهرماه «: آورده است
  موضوع اختيارات. کابينۀ پی درپی خود را به مجلس  شورای ملی معرفی کرد

در هنگام طرح برنامه دولت . ،طرح شد)دارايی(مصدق، به عنوان وزير ماليه 
« :، قوام السلطنه درارتباط با وضعيت ماليه بيان داشت١٣٠٠مهر ماه  ١۶درجلسۀ 

در .آقايان نمايندگان محترم، شايد مثل من به وخامت وضعيات ماليه مسبوق نباشند
رعايدات خودخرج نموده وکسرعايدات سنوات اخير دولت همه ساله مبالغی عالوه ب

البته اين ترتيب را بيش از اين . های خارجی جبران کرده است وسيله مساعدت  را به
بايد مخارج زايد حذف و تخفيفات کلی درمخارج مملکتی داده . توان مداومت داد نمی

 به اين معنی. شودو منظورما بايد موفقيت به تعادل جمع وخرج دراسرع اوقات باشد
های اداره  که ازيک طرف در تقليل مخارج سعی کنيم و تا حدی که جريان چرخ

دولت اجازه دهد از مخارج زايد کسر نماييم و ازطرف ديگر درتکثيرعايدات اقدام 
کنيم ودراين باب اميداست قريبا لوايح مفيده به مجلس شورای ملی پيشنهادشود که به 

  .رددتحصيل اين موفقيت ممکن گ... هللا   عون
های جديده انتظار ندارم ،  وسيله وضع ماليات بديهی است ازدياد عايدات را تنها به 

بلکه يکی ازمقاصدعمده دولت اصالح ادارات ماليه درمرکز وواليات است که در 
شود از حيف و ميل مصون بوده  دهندگان دريافت می نتيجه حسن اداره آنچه از ماليات
د و برای تکميل اصالحات، تجديدنظر در قانون کالً به خزانه دولت عايد گرد
داند که به  برای اصالحات ماليه، دولت الزم می. تشکيالت ماليه الزم خواهد شد

وزير ماليه از طرف مجلس شورای ملی موقتاً اختياراتی مطابق پيشنهادی که خود 
يش وزير ماليه خواهد کرد داده شود تا بتواند در مدتی که برای مطالعه و آزما

پيشنهادهای اصالحات وزارت ماليه الزم است از حدود عادی و ترتيب فعلی وزارت 
  » .ماليه تجاوز نمايد

بند ارائه  ٩قوام السلطنه در پايان سخنانش دستور العمل و برنامۀ دولت خود را  در 
  .بندهای سوم و چهارم آن در ارتباط  با وزارت ماليه  و اصالحات  آن است. کرد
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ات اقتصادی بوسيله دائر نمودن منابع ثروت مملکت و ايجاد و تکميل اصالح - ٣«
 .وسائل ارتباطيه

حذف تقليل مخارج و تکثير عايدات و تعادل جمع و خرج و وصول بقايا و  - ۴
مطالبات دولت و اصالح ادارات ماليه در مرکز و واليات و جلب متخصصين از 

  » .دول غير همجوار و تعديل مالياتها
ی طرح موضوع  اصالحات همان  است که در بند چهارم  درباال اشاره محور اصل

قبل از بحث  مشروح نمايندگان، مصدق دو اليحه  را در اجرای  بند چهارم  به . شد
نظارت بر عايدات ( اليۀ اول درارتباط  با تشکيل دو کميسيون . مجلس  پيشنهاد کرد

مهرز ماه    ٢۵اليحه  که در جلسۀ  اين . در وزارت  ماليه بود) و نظارت  بر مخارج
  :ماده شرح زير است  ٨مشتمل بر . مجلس  قرائت  شد ١٣٠٠٠

ـ در وزارت ماليه دو کميسيون نظارت عايدات و ديگری بنام کميسيون  ماده اول« 
 .شود نظارت مخارج تشکيل می

 .ـ هريک از دو کميسيون مذ کوردرماده قبل مرکب ازسه عضو خواهد بود ماده دوم
ـ وزارت ماليه دو برابرعده اعضاء دو کميسيون فوق را از اشخاص  ماده سوم

نمايد و از ميان شش نفری که نسبت  صالحيت دار به مجلس شوری ملی پيشنهاد می
اند بصالح ديد خود سه نفر به برای عضويت  به سايرين حائزاکثريت آراء شده

ارت مخارج دعوت خواهد کميسيون نظارت عايدات و سه نفر را برای کميسون نظ
کرد و چنانچه بعضی ازآنها از قبول عضويت کميسيونها معافيت بخواهند وزارت 
ماليه ازميان ساير انتخاب شدگان به ترتيب عده آراء به جای اعضاء مستعفی دعوت 

 .نمايد
ـ مدت نظارت کميسيونها درموقعی که لويح قانونی وزارت ماليه از  ماده چهارم

 .رای ملی بگذرد منتقضی خواهد شدتصويب مجلس شو
ـ حوقوق اعضاء هر يک از دو کميسيون بموجب پيشنهاد وزارت ماليه و  ماده پنجم

 .تصويب مجلس شوريا ملی تعيين و از تاريخ انعقاد کميسيون پرداخته خواهد شد
ـ مسوده کليه احکام و حوالجات صادره از ادارات وزارت ماليه که در  ماده ششم

عايدات و مخارج مملکتی اثر قطعی داشته باشد بايد باتفاق يا اکثريت آراء کميسيون 
 .کليه تصديق شده برای امضاء وزارت ماليه ارسال گردد

 .خواهد نمودـ حدود و اختيارات کميسيونهای مزبور را وزير ماليه تعيين  ماده هفتم
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ـ وزير ماليه مامور اجرای مواد فوق است اليحه قانونی فوق برای ماده هشتم 
  .شود تصويب به مجلس مقدس شورای ملی تقديم می

 »مصدق السلطنه 
اليحۀ دوم ارائه شده ازسوی دکترمصدق، درواقع همان اختياراتی است که موضوع 

وزارت «  :ه براساس مفادآناليۀ مزبور شامل مادۀ  واحده ای است ک. بحث است
ماليه کليۀ  لوايح  قانونی که بايد به مجلس پيشنهاد نمايد به طور نظامنامه تا يک مدتی 
که مجلس برای تجربه وآزمايش آنها الزم است در ادارات جديد التأسيس خود به 
جريان انداخته و بعد ازتجديد نظر آنها را به صورت لوايح قانونی به مجلس شورای 

  ».ی تقديم می نمايدمل
ساله ١٠طرح موضوع اختيارات برای نمايندگان مجلس که پس از يک دوره فترت 

دمحم هاشم ميرزا ملتفت موضوع نشده .  شروع به کارکرده بود، بسيار تازگی داشت
مقصود از نظام نامه چه چيزاست، قانونی هايی است که برای امور « :وسئوال کرد

  »ظام نامه می خواهند اجرا کنند يا چيز ديگری ؟ماليه الزم است وبه طور ن
نيزضمن مخالفت با فوريت اليحۀ ارائه شده ) تيمورتاش بعدی( سردارمعظم خراسانی

اين اليحه مطالبی دارد که : از سوی مصدق، علت مخالفت خودرا اينگونه بيان کرد
ت و مطالعه بايد وقت تلف شود، اين مطلب تازه وارد مجلس شده و نمايندگان هنوز دق

بهتر است که به طريق عادی برود به کميسيونی قوانين ماليه چون اين ماده . نکرده اند
  . گنگ و محتاج به دقت است

پس ازآن مصدق به . بيان کرد» قدری مبهم و گنگ« فهيم الملک نيز آن اليحه را 
انين عنوان وزيرماليه موافقت خود را با حذف فوريت اليحه وارجاع به کميسيون قو

. ماليه پس از تشکيل چند جلسه ، گزارش مذاکرات خود را به نمايندگان ارائه داد
(  سردار معظم خراسانی مخبرکميسيون هنگام قرائت گزارش درجلسۀ چهارم عقرب

چنانچه درمقدمه راپورت هم به طورمختصر ذکر شده است : چنين گفت١٣٠٠) آبان
مطلب توافق نظر کاملدارند که اساس کميسيون قوانين ماليه و هيئت دولت دراين 

اطالعات نه قانون تشکيالت ماليه است نه قانون تشکيالت ماليه است نه نظامنامه 
اصالح اساسی اين است که شايد خود اقای وزير مايله هم در اين . هائی که بعد می ايد

 اصل وحدت نظر کامل با کميسيون قوانين ماليه و اکثريت نمايندگان مجلس شورای
ملی وخيرخواهان اين مملکت داشته باشند که قدم جدی برای اصالحات مملکت فقط 
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توسل به جلب متخصصين خارجی است و اين قدم هم البته منحصر به وزارت ماليه 
های مملکت معتقد  نيست بلکه بايد اين احتياج را نسبته به دوائر مختلفه وزارت خانه

تخدام نشوند و تا وقتی که ما توسل به باشيم که تا وقتی که متخصصين خارجی اس
ولی تمام ماها می دانيم [...]  اطالعات آنها نشويم اصالحات اساسی غير ممکن است

تواند وارد شوند اقالً چند ماهی وقت الزم است  که متخصصين فنی امروز و فردا نمی
 خوب آيا در انتظار. متخصصينی که دولت در نظر دارد استخدام کند حاضر شوند

کنم تمام  ورود متخصصين بايد مدتها از اصالح ماليه دست برداشت؟ خير تصور می
ها را روی هم  شود دست فرمايند که در انتظار متخصصين نمی نمايندگان تصديق می

ً الزم است مطابق توقعات و تقاضاهای مردم از طرف دولت  ً و حتما گذشت حتما
  » يه برداشته شودومجلس شورای ملی قدمهای جدی برای اصالح مال

ارائه «  :سردارمعظم معظم درگزارش خود ارائۀ پيشنهادی به مصدق ياد می کند
که » نظرات آقای وزير  ماليه  به مجلس به شکل لوايح قانونی پيشنهادکميسيون بود

با توجه  به موضع  دکتر مصدق، کميسيون قوانين ماليه دو . از سوی مصدق رد شد
  :اشتراه حل درپيش روی خود د

راه حل اين بود که، مجلس شورای ملی به نام حفظ ظاهر قانون تشکيالت ماليه « 
اصالح خرابی ماليه را بگردن بگيرد به مردم حق بدهد که بگويند مجلس شورای 
ملی بواسطه نظر محدودکه به حفظ ظاهر قاون داشت مساعدت با پيشنهادهای دولت 

  .نکرد و قدم جدی در مرمت خرابيها برنداشت
راه حل دوم  اين بود که ولو، تعبداً هم با پيشنهاد وزير ماليه که محل اعتماد است و 

ماه باشد به وزير  ٣مطابق تقاضای و زير ماليه موافقت کند و برای مدت قليلی که 
ماليه موافقت کند و برای مدت تشکيالت ماليه را موقوف االجرا بگذارد که به او 

  ».امتحان کند اختيار بدهد نظريات خود را
احترام « با توجه به مقدمات فوق و نظربه اينکه کميسيون قوانين ماليه اعتقاد داشت

قانون از اين نقطه  نظر است گه برای حفظ جامعه است و اگر قانون باشد که  برای 
کميسيون بدون « بنابراين » .جامعه مفيد نباشد بايد زودتر آن  قانون را قطع کنند

مسئله ودر ظواهرقانون، حاضر شد اظهار  موافقت با دولت بکند و  مطالعه دردقايق
به تعبيری ديگر » .را اجع به تشکيالت ماليه  قبول نمايد]  وزير ماليه[ پيشنهاد دولت 

  :اختيارات وزير ماليه،  دواليحه پيششنهادی  را به يک مادۀ  واحده بدل  کرد
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 ٣از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت راجع  به ادارات  وزارت ماليه . ماده واحده« 
ماه موقوف االجراء شده وزير ماليه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانين را 
منحل کند و اداراتی که صالح می داند تشکيل و قوانين مربوط به آن ادارات را که 

مجلس شورای ملی پيشنهاد نمايد به طور نظامنامه به معرض تجربه و «بايد به 
ايش در ادارات وزارت ماليه به جريان انداخته و بعد از تجديد نظر آنها را آزم

  »..بصورت لوايح قانونی به مجلس شورای ملی پيشنهاد نمايد
استدالل کميسيون قوانين ماليه درتبديل دو اليحه به مادۀ واحدۀ فوق بر مبنای  

ی اينکه به موجب برا« .بازگذاشتن دست وزير ماليه در انجام اصالحات اداری  بود
اين ماده وزير ماليه حق دارد قوانين را در ظرف سه ماه موقوف االجراء بگذارد و 
اداراتی تشکيل بدهد حاال اگر کميسيون قوانين ماليه بگويد عالوه براين اختياری که به 

شود من در تأسيس دو کميسيون يعنی در تأسيس يک جزء از اين  شما داده می
کنم تاره اين برخالف آن اصل است وقتی که مجلس در اصل  تشکيالت مشارکت می

دهد در فرع نبايد دخالت نمايد به عقيده من مشارکت در اين  اجازه به وزير ماليه می
امر کاستن ازمسئوليت وزير ماليه است اگر وزير حق پيدا کرد قانون را موقوف 

کند شايد  ه باشد رفتار میاالجرا بگذارد و تأسيساتی تازه احداث کند هر طور ميل داشت
کميسيون نظارت دخل و خرج تعيين کند يا  ٢ميل داشته باشد در اين تأسيسات جديد 

اينکه چهار کميسيون تعيين کند يا شايد ميل داشته باشد خزانه را مبدل به صندوق بکند 
  ».يا صندوق را مبدل به خزانه در هر صورت اختيار با او است

ه به مجلس، شور اول مذاکرات نمايندگان موافق و مخالف پس از ارائه ماده واحد
ماه  بعد نيز، همچنين  مخالف  ٣مهم ترين مخالف اين مادۀ  واحده که طی . آغاز شد

مهم ترين  . خود با اقدامات وزيرماليه را ادامه داد، سليمان ميرزا اسکندری بود
  :اشکاالت وارده از سوی  سلمان ميرزا  به ترتيب  زيرند

امورماليه که يگانه وظيفه خصوصی « :به عقيده سليمان ميرزا: اهميت امورماليه- ١
» .وکالء و نمايندگان ملت است وهراقدامی دارند بايد دراين خصوص بفرمايند

  .بنابراين، اعطای اختيارات، به منزلۀ سلب اين وظيفۀ مهم ازمجلس است
نون ماليه، می توان آن را در صورت ايراد واشکال به قا« :نسخ وتبدلی قوانين – ٢

  .ازطريق عادی، اصالح و يا نسخ کرد
با عدم وسائلی که در « : ماه برای اصالح ماليه ٣عدم توانايی دولت درمدت  – ٣
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تواند  مملکت حکم فرماست و به تجربه رسيده هيچ دولت قادر و توانائی هيچگاه نمی
کند اين مادۀ واحده اگر ماه اداره ماليه را تغيير وضع دهد و اصالح  ٣در ظرف 

اند ما  شود و شايد چنانکه فرموده وزير ماليه دارای اختيار تامی می]  تصويب شود[
يک نظامنامه با يک ابالغ تمام تشکيالت قديم را لغو و ادارات جديد التأسيس برای 

آيند و يک راپورتی بما بدهند و  ماه می ٣تجربه و آزمايش تأسيس کنند آنوقت بعد از
ايم خوب نشد وطرز اول بهتربود در اين صورت تصور فرمائيد  يند تجربه کردهبگو

  . چقدرهرج ومرج دروزارت ماليه توليد خواهد شد
در زمان  طرح مادۀ  واحده ، موضوع  حضور : حضور مستشاران  خارجی  – ۴

مستشاران  مالی در ايران قطعی شد و دولت در تالش بود تا مستشارانی از اياالت 
سليمان ميرزا  با يادآوری اين . د آمريکا برای اصالحات ماليه به ايران بياوردمتح

و اگر حاال يک ترتيب جديدی اتخاذ کنيم پيج شش ماه ديگر که « :موضوع  بيان کرد
مستشاران خارجی خواهند آمد ممکن است آنها مجدد يک پيشنهاداتی بنمايند و اين 

ترتيب داده بوديم به هم نزنند و آنوقت در  اساسی را که ما برای امتحان و آزمايش
  ».نتيجه معلوم بشود که بايد اساس اولی را قبول کرد يا ترتيب حاليه يا اساس سابق را

دراين ارتباط : اعطای اختيارات به معنای سلب حق قانونگذاری نمايندگان است - ۵
ظريات خود اگر مقصود اين است که آقای وزير برای اجرای ن« :سليمان ميرزا گفت

خواهند قوانينی را که از مجلس می گذرانند برای آنها يک نظام نامه بنويسد و  می
قوانين را بر طبق آن نظامنامه دروزارت خانه خودشان اجرا کنند اين حق را همه 
کس هر روزی دارد محتاج به گرفتن اين حق نيست و اگر مقصود وضع قانون است 

ست و گر اين ماده با اين ترتيب تصويب شود اين از وظائف مجلس شورای ملی ا
ماه حق خودمان را که قانون گذاری است به آقای  ٣مثل اين است که ما در مدت 

بينم که قانون گذاری را بديگری  وزير ماليه منتقل کنيم بنده که اين حق را در خود نمی
  ». غيراز مجلس واگذار کنم

، سليمان ميرزامعتقد  بود که اعطای چنين  عالوه بر داليل فوق: تعميم رويه – ۶
اختياراتی، عالوه  برآنکه ديگر وزرا را نيز برای دريافت اختيارات مشابه  ذی  حق 

وزرائی که صحت . می کند، می تواند سنگ بنايی برای وزرای ماليۀ بعدی نيز باشد
  .و درستی وامانت آنها می تواند نظير دکتر مصدق ، نباشد

بالفاصله پس از پايان  . پاسخ اظهارات سليمان ميرزا را کسی جز خود مصدق نداد
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ـ بنده اوال،  عرض « : سخنرانی سليمان ميرزا، مصدق خطاب به نمايندگان گفت
ام هستم و نه مدافع اين مادۀ واحده که  کنم نه مدافع آن اليحه که خودم پيشنهاد کرده می

فرمايشاتی که شاهزاده سليمان ميرزا . است  از کميسيون به مجلس پيشنهاد شده
در صورتی که . دهند فرمودند مثل اين بود که عجالتاً چيزی دارند آن را از دست می

. فرمودند اگر از وقايع ماليه و ترتيب کار مطلع بودند، هرگز اين فرمايشات را نمی
اين مجلس سال يا بيشتر که درست حاال نظرم نيست از  ۵يک قانون تشکيالتی در 

ماه  ٣فرمايند در ظرف اين  اما اينکه می[...]گذشت قانون تشکيالتی که عملی نبود 
کنم در ماليه حاال هيچ قانونی حکم فرما  امور ماليه بالتکليف خواهد ماند عرض می

اما راجع به اين که بنده عرض کردم اين [..]نيست که بعد بالتکليف بماند يا نماند
ً موقوف االجرا بماندقانون از طرف مجلس ع توانستم يک اداره  خود بنده می. جالتا

درست کنم و بگويم امروز صالح اين است که اين اداره اينطور باشد و بودجه آن را 
آوردم و مجلس هم تصديق کند ولی چون بنده هيچ وقت  هم نوشته به مجلس می

الف قانون باشد خواهم کاری که با من است و من داوطلب اصالح آن هستم بر خ نمی
شود اين بود که بنده در ضمن آن  و خدای نخواسته يک اعتراض و ايرادی وارد می

ماده اجازه ضمنی خواستم که مجلس نظر بنده را در موقوف االجراء بودند آن قانون 
تصديق کند تا اينکه اختياراتی داشته باشم و بتوانم تشکيالتی بدهم و اين تشکيالت 

نه با حساب با اقتصاد نه با حسن جريان کار نه با ترتيب بودجه  امروزه به ما حساب
عقيده آزاد اين است جائی نيست که کسب عقيده خود .  هيچ يک از اينها موافقت ندارد

را تحمل کند يا محرمانه گذارده يا مالحظه کند بنده اين قانون را عملی نمی دانم و در 
اند چه از اعضاء و چه از خارج  کار کرده اند و اين چند سال هم از اشخاصی که آمده

کسی نيست که نفهميده باشد اين قانون عملی نيست تنها نقطه نظر بنده اين بود که يک 
اجازه ضمنی از مجلس داشته باشم تا تشکيالت وزارت ماليه را بدهم بعد هم يک 

معين بودجه برای آن تشکيالت تهيه نمايئم چون قانون تشکيالت ماليه دو چيز را 
گويد اداره  کند که يکی تشکيالت را و ديگری صالحيت آن تشکيالت را مثالً می می

گويد کميسيون تطبيق  خزانه داری بعد تکليف او را معين کند که هر چه بايد بکند می
گويد وظائف و صالحيتش فالن طور است نقطه نظر اصلی بنده  حوالجات بعد می

روز بطوری که برای وزارت ماليه صالحيتش اينبود که تشکيالت را در ظرف چند 
بيشتر باشد با حسن جريان مناسب تر باشد آن تشکيالت را بدهم و بعد بودجه آن را به 
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  .مجلس آورده و بگذرانم 
در مورد مستشاران خارجی، در کميسيون مذاکره شده اين بود که دولت در نظر [...]

کار کرد که اوالً آمدن آنها به فوريت دارد متخصصين برای ماليه بياورد ولی نبايد ان
گيرد واگرهمين امروز نخواهيم مبادرت به اين امر کنيم باز آمدن آنها  ضرورت نمی

ماه وقت الزم دارد و در کميسيون هم همين مذاکره شد که آيا صالح هست تا  ۶، ۵
خصصين آمدن آنها ادارات وزارت ماليه را به همين حال باقی بگذاريم تأمل کنيم تا مت

توانيم  بيايند يا خير؟ ولی باالخره برای اينکه اعتراف نکرده باشيم خودمان هيچ نمی
کار کنيم و حتماً بايد برای اصالحات دوائرخود من مستشار ازخارجه جلب کنيم گفته 
شد شايد صالح در اين باشد که اين ماده زود بگذرد و کارها را تا اندازه رو به راه 

متخصصين را آورديم ادارات را به حال خرابی امروزه به آنها بکنيم تا فردا که 
  ».تحويل نداده باشيم

پس ازنطق مصدق ،تدين يکی ديگر از نمايندگان به عنوان مخالف اعطای اختيارات 
سخنرانی کرد و در ضمن  آن ايراد اصلی اوضاع  نابسامانه  ماليه  را نه  در قوانين 

برهمين منوال . که ميتوانستند قوانين را اجرا کنند بلکه در مجريان ناکارايی دانست 
سليمان ميرزا بارديگرنطق مفصلی کردو اصول  اجرانشدۀ قانون اساسی و نيزعدم 

  .اجرای برخی ديگر از قوانين عادی، نمونه هايی را متذکرشد
بار ديگرمصدق  نيز طی سخنان مفصلی موارد تخلفات وعدم کارايی دستگاه  اداری 

بنده در يک شب وزارت « :يه را برشمرد و درانتهای سخنان خود گفتوزارت مال
کنم و اما اينکه فرموديد اختيارات را به  ماليه را منحل و دو روز بعد تاسيس می

دهيد  مرنارد يا شوستر داريم اين را فراموش نفرمائيد که شما به بنده اختيار نمی
نده يک ميز و صندلی را تغيير دهيد ب پولهای مملکت را خرج کنم، شما اختيار می

بنده عجالتاً . آورم جای او می نشانم بدهم و عوض فالن شخص کس ديگری را می
ام نظر به اينکه هيچ منظوری غير از خدمت به  خودم را به يک خطری انداخته

توانم کار کنم که دستهای من باز باشد و هر  مملکت ندارم و من در صورتی می
فالن مسئله چطور شد در اين در اين بدبختی مملکت و اين بی ساعت بيايند بگويند 

شود در صورتی که  جلسه وقت صرف می ٨] دولت[پولی مملکت برای يک پروگرام
بايد تمام اين ساعات صرف کارهای فوق العاده مملکت شود حاال مالحظه بفرمائيد 

ت به يک ماده که به اگر از افراد بخواهيم از برای هر ماده قانون بيائيم اينجا و نسب
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رسد مذاکره شود و فوريتش الزم باشد به قيام و قعود رأی گرفته شود و  نظرم می
توانم  رأی بدهند آنوقت با اين همه معطلی نتيجه حاصل شود؟ بنده اينطور نمی

  ».خدمت کنم وبهترمی دانم که بازدريأس خودم باقی بمانم
مجلس شورای ملی ١٣٠٠عقربادامۀ مذاکرات به جلسات روزهای چهارم ونهم 

شيخ ابراهيم زنجانی، سردارمعظم، ميرزا سيد حسن کاشانی و امين  . کشيده شد
محور . الشريعه هر يک  درمخالفت و موافقت  با اعطای اختيارات سخنرانی کردند

موضوعات طرح شده از سوی آنان، کم و بيش مشابه  موارد پيش گفته  توسط  
سپس بار ديگر سليمان ميرزا شروع به سخنرانی  ،سليمان ميرزا و مصدق بود

اين بار سخنان  او .  پيرامون مخالفت با مادۀ  واحده اعطای اختيارات به مصدق کرد
. نيز او همچنان به بحث خود ادامه داد) عقرب  -  ٩( به درازا  کشيد ودر جلسۀ بعدی 

ار سخنان او بوی ولی اين ب.  طبق معمول  مصدق نيز بالفاصله به پاسخگويی برآمد
روز اول که « : نااميدی و يأس می دادند  به  نحوی  که در انتهای سخنرانی  گفت

بنده به مجلس آمدم و اين مواد را پيشنهاد کردم با يک اميدواری کاملی تصور 
بينم  کردم که همه آقايان طالب اصالحات وزارت ماليه هستند و حاال به عکس می می

شد يک  ممکن بود دو ماه يا چهل روز ديگر که ثابت میشود و  مخالفتهائی می
خواست وزارت ماليه را اصالح کند و نتوانست آن روز اين فرمايشات را  ايرانی می

فرمودند نه اينکه از اول بنده را کسل و آزرده خاطر و مأيوس کرده و عده را در  می
موافقت ندارد  خارج حاضر کنند که بگوئيد مجلس هم با اين اصالح واين ترتيب

البته همه ميدانيد در اصالحات برای هيچ کس نفعی نيست وليکن در خرابی فايده 
هست هر ساعت يک دولتی بخواهد قلم بردارد و بودجه را اصالح کند همه مردم با 

کنم که  او طرف خواهند بود بنابراين با اين صورتهائی که درکار پيدا شده تصور می
نصف به عالوه يک بگذرد باز آن اشخاص مفتخوار که در اين ماده اگربا اکثريت 

و بنده اول اند در خيال استفاده خواهند بود  خارج هستند و می دانند عده مخالف بوده
که عضويت کابينه را قبول کردم با اين شرط بود که اختياراتی به من داده شد دست 

م که درمجلس بيايم وکشتی بنده را باز بگذارند و بتوانم کار کنم بنده مقصود نداشت
بگيرم بنده خواستم به مملکت وماليه مملکت خدمت کنم مقصودم چيز ديگری نيست 

  ».خواستم با کسی کشتی بگيرم اين مقصود بنده بود و نمی
با وجود اين .  مصدق پس از ايراد سخنان فوق از مجلس خارج شد و استعفا داد
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واحدۀ اختيارات رأی مثبت دادند و ادامۀ موضوع، نمايندگان  در شور اول  به مادۀ  
مصدق نيز پس از مشاهدۀ اين . مذاکره را به شور دوم مذاکرات  محول کردند

شور دوم دوم مذاکرات در مورد تصويب مادۀ . وضعيت استعفای خود را پس گرفت
. مجلس شورای ملی آغاز شد  ١٣٠٠) آبان( واحده، از جلسۀ روز شنبه  بيستم عقرب

نيز با وجود به کار بردن کلمات محترمانه، باز هم موضع مخالف برخی از اين بار 
درميان نمايندگان مخالف عالوه  بر سليمان ميرزا، کسان . نمايندگان نظيرگذشته بود

شيخ . ديگری نيز  سخنرانی کردند که مهم ترين  آنان، شيخ  ابراهيم زنجانی بود
  .به شرح زير  بيان کردابراهيم داليل مخالفت خود را  در هفت بخش 

  
. اوالً ـ بنده مخالف قانون اساسی ميدانم که يک وزير هم قانون وضع کند، هم اجرا کند

گويم اين هم صحيح نيست؛  اگر بفرمايند اين قانون نيست و نظامنامه است بنده می
شود بعد برای  زيرا کسانيکه از ترتيبات اطالع دارند می دانند اول قانون وضع می

. ها نظامنامه برای قانون است  و در وزارتخانه. کنند ن آن نظامنامه وضع میجريا
تواند  اگر قانون نيست پس اين نظامنامه برای چيست و اگر قانون است يک وزير نمی

 .هم قانون وضع کند هم اجرا نمايد
مسئول  ماه وزير ماليه مسئوليت دارد يا خير؟ ٣آيا در اين .  ثانياً ـ مسلماً قانونی نيست

ايم که از  چه چيزاست ؟ کدام مواد مسئوليت او را می رساند؟ آيا ما مفاد ماده را ديده
 ايد؟  او سؤال کنيم چرا اين ماده را اجرا نکرده

خواهند برای  ثالثاً ـ اگر در اينجا رای داديم که آقای مصدق السلطنه نظامنامه را که می
ايم و من اين  در ذهن وزير است رای داده امتحان به موقع اجراء گذارند، به چيزی که

 .را صحيح نمی دانم رای مجهول مطلق معنی ندارد
ً ـ آيا دراين  ماه هر گاه وظايف اجرای ادارات و کسانی را که بايد ماليات  ٣رابعا

بپردازند معين کردند اگر اجزاء يا مؤديان ماليات تخلف کردند برای آنها مجازاتی 
  .اهندکرد يا خير؟ اگرقرارندهند،هيچ چيزاجرا نخواهد شدخواهند نوشت ومجری خو

ماه تمام که بنا است وزير ماليه يک نظامنامه يا قانون  ٢خامساً ـ هر گاه در اين مدت 
امتحانی بنويسند و جريان پيدا کند، جريان پيدا کرده و خودشان نپسنديده فرمودند اين 

ماه  ٣ظامنامه ديگری برای يک سهنظامنامه که نوشته بودم کافی نديدم، آيا يک ن
  ديگری پيششنهاد خواهند کرد يا به همين قانون بر خواهند گشت؟
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سادساً ـ فرضاً اگر يک وزير ماليۀ ديگر باساير وزرا مثالً وزير معارف بيايد بگويد 
اين قانون و تشکيالتی که در وزارت معارف است به نظر من قابل اجرا نيست 

دهيد؟ آنوقت  ماهه اجرا کنم آيا به او اختيار نمی ٣بنويسم وخواهم يک نظامنامه  می
  .بايد هفت نظامنامه در هفت وزارتخانه بنويسند 

ثامناً، عالوه بر اين، به عقيده من خرابی ماليه از اين نيست که اين قانون خوب نبوده 
 گويم به کسی بر من کسی نيستم که بعضی مطالب را بطور تندی بگويم ايران را نمی

نخورد کدام دولت است که قانونش را بهتر و ماليه ان را مرتب تر ميدانيد دولتی که 
قانونش هم خيلی منظم باشد هر گاه يک وقتی کابينه او به دسته بنديها و مسجد شاه و 

ها تشکيل شد و وزرائی داخل شدند به مالحظه اينکه فالن  حضرت عبدالعظيم رفتن
کند که ماليه ما از اين بابت  کسی اظهار می[...] کند اگر وزير نشد درخارج فساد می

]  آقای مصدق السلطنه[ پس خوب . خراب است که قانونش خوب نيست؟ خير
نوشتند اين قانون تشکيالت به موقع اجرا گذارده شده و رد فالن جا مورد اشکال  می
  ».شد

و دمحم هاشم  ازجمله سلطان العلما، نصرت الدوله، شيخ اسدهللا ممقانی( موافقين 
طی سخنان مفصلی ادلۀ  فوق را رد  و بر اعطای احتيارات ناشی ازمادۀ  ) ميرزا

  .واحده به مصدق، تأکيد کردند
ازجمله نصرت الدوله  دربخشی ازسخنرانی خود در جلسۀ  بيستم عقرب  مجلس 

شود يک قانونی را نسخ کرد يا موقوف  اينکه فرمودند آيا می« :شورای ملی گفت
کنم اينجا  ا گذارد بدون آنکه به جای آن قانون ديگری گذارده شود تصور میاالجر

گفت يک قانونی را الغاء  محتاج سؤال و جواب نيست اگرکسی پيدا شده بود ومی
گذاريم بدون اين که هيچ چيز جای آن نگذاريم البته  کنيم و موقوف االجراء می می

ده قائم مقام قانون تشکيالت است چون کنم که ماده واح منطقی نبود ولی بنده فرض می
اين ز ا مکرردرمکرردرشوراول مذاکره شدکه قانون تشکيالت عملی نيست مقصود

گذاريم يک اختياراتی  ماده واحده اين است که وقتی ما آن قانون را موقوف االجرا می
بوزير ماليه داده شود آن وزير يک تشکيالتی را بطور موقت و برای تجربه بموجب 

  ».امنامه تأسيس کندنظ
مجلس ) آبان( تااينکه  باالخره پس از مذاکرات زياد، درهمان جلسۀ بيستم عقرب  

براساس گزارشی دراين . شورای ملی، مادۀ واحده به تصويب نمايندگان رسيد
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نفر ورقه سفيد  بمعنای  ۴١نفر بودند که  ۵٩عدۀ حضارنمايندگان مجلس «خصوص
  ».نفر ممتنع بودند  ٣نفرومخالف و ١۴قبولی داده  

ميرزا ابراهيم خان ملک آرائی ـ « :اسامی موافقين اعطای اختيارات عبارت بوداز  
اقبال السلطان ـ شيخ العراقين زاده ـ عماد السلطنه طباطبائيـ عدل السلطنه ـ محقق 
العلماء وسردارمفخمـ منتصرالملک ـ نصرت الدوله ـ صدراالسالم ـ مستشارالسلطنه ـ 

ل السلطنه ـ عميدالممالک ـ امين الشريفه ـ رکن الملکت ـ آقا سيد يعقوب ـ حاج مقب
سردارمعظم خراسانيـ معصدالدوله ـ حاج شيخ اسدهللا ـ دمحم هاشم ميرزا ـ اميرناصر ـ 
حائری زاده ـ احتشام الدوله و وقارالملک ـ مؤتمن السلطنه ـ سهام السلطان ـ نصير 

عماء سردار معظم ـ آقا سيد فاضل ـ مشيرالدوله ـ شيخ ديوان ـ بيان الدوره ـ سلطان ال
ـ  دمحم جواد ـ غضنفرخان ـ رئيس التجارـ ميرزا علی کازرونيـ عمادالسلطنه خراسانی

 .فهيم الملک ـ آقاميرزا دمحم نجات ـ ملک الشعرا بيان الملک
االسالم آقا شيخ ابراهيم زنجانيـ آقا شيخ « :اسامی مخالفين مادۀ واحده عبارت بوداز

اصفهانی ـ آقای آقا سيد دمحم تدين ـ آقاسيد دمحم رضای مساوات ـ آقای دکتر لقمان ـ آقای 
دکتر لقمان ـ آقا ميرزاسيدحسن دمحم کاشانی ـ آقای سليمان ميرزا ـ آقا ميرزا هاشم 
آشتيانی ـ آقای شيخ السالم ماليری ـ آقای آصف الممالک ـ آقای فتح الدوله ـ آقای 

 )٣٠(»..ک ـ آقای ميرزا طاهر تنکابنی ـ آقا ميرزا ابراهيم قمیحکيم المل
نکته مهمی که در ارتباط با مادۀ واحدۀ اعطای اختيارات به وزيرماليه وجود دارد اين 
است که اين اختيارات تنها شامل وضعيت تشکيالت اداری وزارت ماليه می شد و 

ولی آنها . ه تأکيد می کردندنمايندگان مجلس نيزبارها در مباحث خود به  اين نکت
جهت تأکيد و تأييد قطعی اين موضوع درجلسه ای  که بالفاصله پس از تصويب ماده 
واحده،تشکيل شد پيشنهادی در ارتباط با ماليات ها و بودجۀ کشور  به مجلس ارائه 

  :دراين پيشنهاد آمده است. دادند
ر تهيۀ موجبات آسايش نظربه اينکه توجه دراصالح ماليۀ  مملکت چه ازنقطه نظ

عمومی از حيث يکدست کردن و متناسب نمودن ماليات های موجوده و چه از حيث 
تعديل جمع وخرج وجلوگيری از تفريظ آن و ايجاد بودجۀ  ثابت مملکتی،  از وظايف 
خاص مجلس شورای ملی است وکمی وقت وتراکم امورو اصالحات الزمه اجازه 

اونين مربوط  به مسائل  مذکوره، مجلس  شورای ملی نمی دهد که درانتظارلوايح و ق
  :اقدامی  نمايد، لذا پيشنهاد می شود
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دولت بودجه  مجلس شورايملی به کميسيون بودجۀ خوداجازه می دهدکه بامشارکت   - ١ 
  .پيشنهاد  نمايد های جمع وخرج را تهيه کرده و به مجلس شورای ملی 

مشارکت  قوانين ماليۀ حوداجازه می دهدکه بامجلس شورای ملی به کميسيون   - ٢ 
شده ونتيجۀ   دولت، داخل مطالعه دراوضاع مالياتی وعوارض موجودۀ فعلی 

  .دارد مطالعات خود را با اصالحات الزمه  راپورتآً به مجلس  تقديم 
  »فيروز] نصرت الدوله[ پيشنهتاد کننده سردار معظم، تيمور تاش ، 

پس ازمذاکراتی کوتاه به تصويب اکثريت نمايندگان  پيشنهاد فوق درهمان جلسه
درهفته های بعد نمايندگان مخالف اعطای ماده واحده، . مجلس شورای ملی رسيد

همواره درگيری شديدی با وزير ماليه داشتند، محوراصلی اين درگيری ها دردرجۀ 
  .اول عملکرد وزير وسپس موضوع تنظيم بودجه کشور و وضع ماليات  ها بود

در  ١٣٠٠تا اينکه دراواسط دی ماه . ين درگيری هاکم و بيش درمجلس ادامه داشتندا
گزارش مصدق  پيرامون اجرای مادۀ اختيارات در مورد تشکيالت  وزارت ماليه  

  : آمده است
چون بالطبعه اقدام به اصالحات اساسی وزارت ماليه موجب بعضی اختالفات با «

شد  ر موقع شروع به تاسيسات جديد هم الزم میتشکيالت سابق وزارت ماليه بود ود
که برای هر امری به مجلس شورای ملی شيدهللا ارکانه پيشنهادی تقديم شده و با اين 
ترتيب غالب اوقات مصروف جزئيات امور شده و در مدت قليل انجام اين امر مهم 

گرفت باالخره ضرورت همچو اقتضا نموده که در تحت ماده واحده  صورت نمی
اختياراتی برای مدت سه ماه از مجلس شورای ملی به اين بنده واگذار فرمودند لهذا 
نتيجه عمليات و اقدامات اين قليل مدت خود را که در کار تشکيالت جديد وزارت 

. دارد ماليه طرح و معمول نموده است اجماالً به پيشگاه نمايندگان معظم عرضه می
ری اين بود که با رعايت سوابق اعمال و مرحله اول اصالحات و مقدم بر هر ام

عمليات اشخاص عده الزمی برای ادارات وموسسات جديد وزارت ماليه تعيين و 
انتخاب بشود با ضيق وقت و معايبی که از فقدان سوابق مستخدمين وزارت ماليه 
ملحوظ شد اضطراراً به تشکيل دوکميسيون موسوم پرسنلی متوسل و به وسيله 

اند لزوم اعضائی ازميانه اشخاص  يشات کميسيونهای مزبوره ماندهتحقيقات و تفت
مشغول خدمت انتخاب شده است که بعد از حذف ادارات زائده و جلوگيری از پاره 

 .هرج و مرج تشکيالت ماليه شروع شده است
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اوالً ـ نظر به اينکه اداره خزانه داری کل وظايفی را کامالً مشاره با وظايف ساير 
رت ماليه به عهده داشته و وجودش به موجب تکرار عمل و بالنتيجه نطق ادارات وزا

جريان امور و گسيختگی رشته محاسبات واليات بوده متجلل گرديده فقط دائره 
 .صندوق از آن اداره باقی ماند

ثانياً ـ کميسيون تطبيق حوالجات که مقصود از ايجا آن رسيدگی قطعی به محاسبات و 
از امضاء و وزير ماليه بوده ولی بواسطه نداشتن ارتباط عملی تصديق حوالجات قبل 

با وزارت ماليه از اجرای وظايف باز مانده بوده باشد و دفاتر آن منجل گرديده و 
وظايف کميسيون مذکور با يک طرزی ساده وروش به عهده کميسيونهای آتی الذکر 

 .کميسيون نظارت خرج و کميسيون تغريغ محاسبات محول شد
هميشه ) جمع ـ خرج ـ حساب(ثاً ـ برای اينکه عمليات سه گانه ادارات وزارت ماليه ثال

درعصر نامه زمامداری به منافع و مصالح دولت متوجه شود سه کميسيون تشکيل 
 :گرديد

کميسيون جمع که در راس ادارات ماليات مستقيم قرار گرفته و عمليات اين دو :  اول
 .کند ی تصميم وزير حاضر میاداره را با مطالعه و دقت برا

کميسيون خرج که در کليه مخارج مملکتی ناظر محاسباتی هست که اداره : دوم
نمايد يعنی قبل از رسيدن به امضای وزير ماليه مدرک صدور  محاسبات کل تهيه می

 .حوالجا و ميزان پرداخت وجه آنها را به کميسيون مذکور تصديق نمايد
ت که مامور است به حساب عموم صاحبان جمع کميسيون تفريغ محاسبا: سوم

رسيدگی و دقت نموده بدهی مديونين را مختص و مدرک کافی برای تعقيب آنان 
 .حاضر نمايد

اين سه کميسيون بدون اينکه دفاتر و شعف و اجزائی داشته باشند هريک مرکب از 
فاتر سه نفر عضو صاحب رای و يک نفر محرز بوده و احتياجات دفتری آنها را د

ادارات مربوط عهده دارند شهدهللا در اين مدت قليل عمليات کميسيونهای فوق الذکر 
دهد همين که امور  که فوائد تشگيالت جديده را به خوبی آشکار نموده و اميدواری می

های  صورت عادی به خود گيرد مصالح و منافع مملکت کامالً خيانت شده و روزنامه
 .د شودفساد و افراد و تفريط مسدو

رابعاً ـ اداره تشخيص عايدات و اداره تجديد ودخانيات منحل و به جای آنها در مرکز 
دو اداره يکی به نام اداره ماليات مستقيم وديگری به نام اداره ماليات غير مستقيم 
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گويا محتاج به توضيح نباشد که اين قسمت از تشکيالت چه از حيث . تشکيل گرديد
قطه نظرتفکيک طبيع امور تا چه اندازه با صالحيت توأم تفصيل مخارج و چه از ن

ً مرجع مالياتهای مستقيم و قسمتی هم  بوده است زيرا اداره تشخيص عايدات سابقا
ازمالياتهای غير مستقيم بوده ولی يک قسمت ديگر از عايدات غير مستقيم را اداره 

از اين عايدات  تجديد و دخانيات مستقالً درمحيط اختيار خود گرفته قسمت اعظم
نمود و  هنگفت را حفظ برای مصرف ادارات مراکز و واليات خود جمع و خرج می

 .کرد دولت از آن عايدات رفع احتياج و استفاده قابلی نمی
که اوضاع ماليۀ دولت اقتضا دارد از تعدد مامورين دولتی در ] وضعيتی[در چنين 

وزارت خانه را يک مامور عهده  واليات خود داری شده و بلکه نمايندگان دو يا سه
دار باشد الحق روا نبود وزارت ماليه در هر واليتی که مامور مسئول و دو اداره 

ً برای مرکزيت دادن . مستقل داشته باشد لذا امالً از نقطه نظر تقليل بودجه ثانيا
 .عايدات

رت ماليه وزا. شد ثالثاً برای اقراز از اختالفاتی که بين دو مامور مستقل حاصل نمی
در صورت که عنقريب در واليات دوائر تجديد دخانيات را به ادارات ماليه ضميمه 

 .نمايد
خامساً ـ مهمترازهمه مسئله قضاوت به اعمال مستخدمين وزارت ماليه است که اين 
بنده قسمت بزرگ خرابهای گذشته وزارت ماليه را به نقصان اساس آن مربوط می 

ليات مامورين موکول بر اين بوده که شخص وزير ماليه بر زيرا سابق تعقيب عم. دانم
حسب دعوت ازدائره، ادارات مجلس مشاوره عالی تشکيل دهد و محاکمه را طرح 

 ً دعوت صورت نگرفته و  کند چنانچه وزيرماليه مايل به تعقيب مامورين نبود طبعا
اتفاق افتاده که  آيد کما اينکه تا قبل از تصويب ماده واحده نادراً  محاکمه مسکوت می

مجلس مزبوره تشکيل و مامورين وزارت ماليه تعقيب شوند لذا برای اينکه در اين 
تواند عايق محاکمه شود اداره محاکمات سابق که فقط  مواد نظريات شخصی می

وظايف آن رسيدگی به تطمات و عادی واصله بر عليه ادارات بوده محل و به جای 
اين موسسه عالوه برعهده داری وظايفی که . ل گرديدآن ديوان محاکمات ماليه تشکي

تواند مامورين مقصر يا متهمی را که مدعی العموم  محاکمات سابق دارا بوده راساً می
محاکمات بر عليه آنها اقامه دعوی نمود به محکمه قبل و حکم مجازات يا برائت و نه 

ود به محکمه قلب و حکم آنها را موافق نتيجه محاکمات بر عليه آنها اقامه دعوی نم
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مجازات يا برائت و نه آنها را موافق نتيجه محکمه صادر نمايند و الحق در اين مدت 
قبل به قسمی که سرادار بوده از عهده کار بر آمده و عده زيادی از مامورين متهم 

اند البته در موقع تقديم اليحه تشکيالت جديد  بخطا کاری را به محاکمه جلب نموده
ماليه خدماتی که از حيث تقليل بودجه مخارج و تناسب طبيعی تشکيالت شده وزارت 

است مشهور نظر نمايندگان معظم خواهد شد و اميد است همين که رو به راه شود در 
سايه وجودی ک تشکيالت منظمی وزارت مالين به تصدی مالياتها و تزيبه عايدات 

ت را از چنگال فقرو اين وضعيت که منتهای منظور اين بنده است موفق شده و مملک
   )٢(».رقت آور رهائی بخشد

  
  

       : و مآخذ حاتيتوض
 

 -  »احمدقوام السلطنه َگرده ای ازسرگذشت»جناب اشرف،««- )زند(خسروشاکری - ١
 ١٣٨٦مرداد  ٢٨

» اختيارات، اصالحات و لوايح قانونی دکتر دمحم مصدق« مسعودکوهستانی نژاد - ٢
  ٢۴ – ٣۶صص   - ١٣٨٣  - نشر نی
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  يازدهم  فصل

 
دورۀ چهارم  شورای ملیمجلس در  دکتر مصدق بعنوان وزير ماليهازی ينطق ها

  تقنينيه
  

) ميزان(مهر  ١۶يکشنبه  - مذاکرات مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيه
١٣٠٠ 

مجلس يک ساعت و نيم قبل از غروب در تحت رياست آقای مؤتمن الملک تشکيل 
 .گرديد

 )در اين موقع هيات وزرا حاضر شدند(
 .اند آقايان وزراء برای معرفی تشريف آورده - رئيس 

بلی کابينه وزراء به طوری که در حضور  - ] قوام السلطنه[ رئيس الوزراء 
 .شوند اند به مجلس شورای ملی معرفی می ی معرفی شدهاعليحضرت همايون

 آقای سردار سپه وزير جنگ -     
 السلطنه وزير ماليه آقای مصدق -     
 آقای مشارالسلطنه وزير امور خارجه -     
 الدوله وزير پست و تلگراف شاهزاده شهاب -     
 آقای عميدالسلطنه وزير عدليه -     
 علومآقای اميراعلم وزير  -     
  آقای نيرالسلطان وزير فوائد عامه -     
  

 حکومت قوام السلطنه پروگرام 
 شود يا روز ديگر پروگرام هيئت وزيران امروز مورد بحث می - رئيس 

در اين موقع آقای رئيس الوزرا در محل (شود  چرا امروز خوانده می - رئيس الوزرا
 )نمودندنطق حاضر شده پروگرام دولت را به مضمون زير قرائت 

 آقايان محترم
نهايت خوشوقتی حاصل است که بعد از چند سال تعطيل موفقيت حضور در 
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چهارمين مجلس شورای ملی برای هيأت دولت ميسر گرديده و با نهايت مسرت 
يک . نمايد دستور عمليات خود را در اصالحات مملکتی به مجلس محترم پيشنهاد می

نمايد که دوره  عمومی به خوبی ثابت می نظر به سرتاسر مملکت و مشاهده احوال
امرار وقت سپری شده و روز سعی و عمل رسيده است مشکالت حاضره و 
پيشامدهای متنوعه کنونی را که در ميزان تجارت گذشته بسنجيم خوب حس خواهيم 

تر از هر وقت موافقت مجلس شورای ملی و هيأت دولت الزم است تا با  کرد که بيش
فکار به نتايج مطلوبه که دير زمانی است ملت ايران از اصول توحيد مساعی و ا

ها  اند موفق گرديده هر چه زودتر به اصالح وترميم خرابی مشروطيت انتظار داشته
فرمايند که بهتر است در اين موقع از  آقايان نمايندگان محترم تصديق می. شروع شود

در اصالحات اتخاذ شود که ای  نظر شده نقشه آنچه به مرام و آرزو شبيه است صرف
نظر سه موضوع مهم را که مملکت  به حال مملکت مفيد و قابل اجرا باشد از اين نقطه

 .دارم تر است مقدم می به آن محتاج
 تکميل وسايل نظم و امنيت، -  ١    
ايجاد واصالح وسايل ارتباطيه وسعی در تهيه موجبات داير شدن استفاده از  -  ٢    

المللی و  های بين وسيله اعطا امتيازات مفيده به شرکت لی مملکت بهمنابع ثروت داخ
 .های ايرانی تشويق تأسيس شرکت

 .اصالحات اداری -  ٣    
برای حفظ سرحدات واستقرار نظم و امنيت طرق و شوارع و اجرای قوانين و تزييد 

وضعيات که  نفاذ امر حکومت مرکزی محتاج به قشون منظم و کافی هستيم که با اين
تر است معذالک برای تکميل  قشون نسبت به سابق از هر جهت بهتر و منظم

انتظامات ورفع هرگونه نواقص دولت در نظر دارد يک عده صاحب منصب معلم 
استخدام نمايد بديهی است استخدام صاحب منصبان مزبور  ازيکی ازدول غيرهمجوار

قشون ومصارف آن قريبا  با تصويب مجلس شورای ملی انجام خواهد يافت و عده
. ملی پيشنهادخواهدشد درضمن بودجه کل مصارف مملکت به مجلس شورای

ترين وسايل حياتی که برای معيشت  متأسفانه بايد اقرار نمود که مملکت ما از مهم
عمومی و رفع فقر و پريشانی و استقرار نظم و پيشرفت تجارت و تزييد عايدات 

های عرابه رو معدود و  اشته محروم مانده است راهاولين درجه ضرورت و لزوم را د
آهن که در  شود و راه آنچه فعالً داير است به اندک غفلت در قليل مدتی خراب می
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دنيای متمدن امروز در حکم شرايين مملکت است که بدن آن جريان امور تجارتی و 
ی است اقتصادی متوقف و حيات اجتماعی در خطر است در ايران وجود ندارد بديه

ترين احتياج مملکت به ايجاد و اصالح وسايل  بعد از استقرار نظم و امنيت بزرگ
های عرابه رو که در اين موضوع دولت  آهن و راه ارتباطيه است يعنی ايجاد راه

مشغول مطالعات است که هر چه زودتر لوايح مفيده را به مجلس شورای ملی 
نمايندگان محترم را به فقر و پريشانی  دانم خاطر جا الزم می در اين. عرضه نمايد

که کمی کار و زيادی روز افزون عده به کار از  عمومی متوجه نمايم که عالوه بر اين
العالج مملکت بوده بر اثر جنگ  زمان متمادی به اين طرف از جمله دردهای صعب

المللی تجاوز عساکر اجنبی و توالی امراض مسريه و قحطی و مسدود شدن  بين
و ابواب تجارت و بالجمله نقصان زراعت و فالحت اين درد مهلک را به  طرف

عالج اين وضعيت ازدياد محصوالت . اقصی درجه تصور و تحمل رسانده است
مملکتی و توسعه و استخراج منابع ثروت است و امروز موقعی که دولت اقدام جدی 

های  لکت نقشههای ارضی و مم در اين موضوع نموده برای توسعه فالحت و ثروت
مفيده طرح و به مجلس شورای ملی تقديم نمايد ليکن بديهی است برای مقاصد فوق 

وسيله  تهيه پول و سرمايه الزم است و تهيه آن کامالً مقدور نخواهد شد مگر به
ها  های خارجی زيرا بدون اين دو ايجاد و اصالح راه اصالحات ماليه و جلب سرمايه

منابع ثروت و بستن سدها و مزروع نمودن اراضی لم  و توسعه فالحت و استخراج
يزرع که به توسط متخصصين فنی در نظر است مقدور نخواهد بود اينک بايد ديد 

های خارجی برای چه مقصود  مقصود از اصالحات ماليه چيست و تهيه سرمايه
د است؟ آقايان نمايندگان محترم شايد مثل من به وخامت وضعيات ماليه مسبوق نباشن

در سنوات اخير دولت همه ساله مبالغی عالوه برعايدات خودخرج نموده وکسر 
های خارجی جبران کرده است البته اين ترتيب را بيش  وسيله مساعدت عايدات را به
توان مداومت داد بايد مخارج زايد حذف و تخفيفات کلی در مخارج  از اين نمی

تعادل جمع و خرج در اسرع اوقات مملکتی داده شود و منظور ما بايد موفقيت به 
باشد به اين معنی که از يک طرف در تقليل مخارج سعی کنيم و تا حدی که جريان 

های اداره دولت اجازه دهد از مخارج زايد کسر نماييم و از طرف ديگر در  چرخ
تکثير عايدات اقدام کنيم و در اين باب اميد است قريبا لوايح مفيده به مجلس شورای 

تحصيل اين موفقيت ممکن گردد بديهی است ازدياد ... ا يشنهاد شود که بعونملی پ



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٠٧                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

های جديده انتظار ندارم بلکه يکی از مقاصد  وسيله وضع ماليات عايدات را تنها به
عمده دولت اصالح ادارات ماليه در مرکز و واليات است که در نتيجه حسن اداره 

حيف و ميل مصون بوده کالً به خزانه شود از  دهندگان دريافت می آنچه از ماليات
دولت عايد گردد و برای تکميل اصالحات تجديدنظر در قانون تشکيالت ماليه الزم 

داند که به وزير ماليه از طرف  برای اصالحات ماليه دولت الزم می. خواهد شد
مجلس شورای ملی موقتاً اختياراتی مطابق پيشنهادی که خود وزير ماليه خواهد کرد 

ه شود تا بتواند در مدتی که برای مطالعه و آزمايش پيشنهادهای اصالحات وزارت داد
ماليه الزم است از حدود عادی و ترتيب فعلی وزارت ماليه تجاوز نمايد و نيز يکی 
از اهم و الزام احتياجات فعلی تسويه و تصحيح عدم مساواتی است که نسبت به 

است چنانچه تحميالت مالياتی اعم از  دهندگان مجری و معمول است و يقين ماليات
تر از روی عدالت مجری گردد  قديم و جديد با احتراز از تحميل بر فقرا و ضعفاً بيش

و ماليات اراضی که مبنای ماليات ما است تعديل شود و بر امالک جديدالنسق که 
ماليات بسته نشده است ماليات وضع شود عايدات به مراتب زيادتر خواهد شد و 

ها استقرار يابد و  چنين وقتی که طرق و شوارع اصالح و امنيت کامل در راههم
التجاره نمايند عايدات گمرکی  مسافرين و تجار به راحت و سهولت مراوده و حمل مال

و پستی نيز محسوساً اضافه خواهد گشت به عالوه در وصول بقايا و ساير مطالبات 
ز اين راه کمی نسبت به مصارف دولت دولت نيز سعی وافی به عمل خواهد آمد و ا

ً آقايان نمايندگان محترم را متذکر می. خواهد شد شود که اصالحات  مخصوصا
الذکر بدون استعانت از معلمين و متخصصيين فنی متعصر است و به همين نظر  فوق

بوده است که در ازمنه مختلفه دولتهای وقت باستخدام متخصصين اروپائی و 
اند بديهی است در اين موقع نيز مجلس شورای ملی اهميت  مودهآمريکائی اقدام ن

موضوع را در نظر گرفته پيشنهادهای آتيه دولت را بطوری که شايسته اهميت 
های خارجی تصور  موضوع است تلقی خواهند نمود و اما راجع به تهيه سرمايه

حات فوق الدکر کنم آقايان نمايندگان محترم با دولت هم عقيده باشند که برای اصال می
يعنی برای بکار انداختن منابع ثرو و ساير اصالحات نافعه ناگزير از توسل به منابع 
ثروت خارجی هستيم و دولت در اين باب مشغول مطالعاتی است که در موقع خود 
لوايح آن را به مجلس شورای ملی تقديم خواهد نمود بديهی است همچنانکه برای 

منظم الزم است توسفه و تکميل معرف نيز در اعالء  مملکت ماليه مرتب و قشون
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درجه لزوم است اگر چه از چندی باين طرف عوائد جديده را دولت برا توسعه 
توان  معرف تخصيص داده ليکن در اين موضوع مهم تنها بتشخيصات سابقه نمی

قناعت نمود بلکه بايد سعی کرد معارف در تمام نقاط مملکت به هراندازهممکن شود 
عموميت پيدا کرده تمام اهالی ازسعادت علم ودانش برخوردارشوند برای اين مقصود 
حکومت حاضره در نظر دارد مبلغ معتنابهی به مصرف توسعه معرف تخصيص 
داده شود و عالوه بر ايجاد مدارس جديده همه ساله يک عده ازشاگردان فارغ 

و فنی بخارجه اعزام التحصيل مدارس برای تکميل تحصيالت در کليه شعب علمی 
نمايدبه عالوه چون درشهر طهران وسيرشهرهای ايران عوائد جديدی باسم مالياتهای 

شود الزم است که بلديه هر شهر نيز درمخرج معارف محلی شرکت  بالی اخذ می
کنم اصالح امور قضائی  نمايد از مسائل مهمه ديگر که توجه آقايان را بآن جلب می

زيه و عمل ثابت نموده است که قوانينی فعالً در جريان است است که در اين مدت تج
کامل نيست اميدوارم آقايان نمايندگان تصديق فرمايند که در قوانين قضائی تجديد 
نظری شده طرح ساده تری اتخاذ شود که به سرعت جريان محاکمات افزوده اعتماد 

نی اصالحات مزبور را عمه را نسبت بمراجع قضائی تکميل نمايد تقريباً لوايح قانو
تهيه و به مجلس شورای ملی تقديم خواهد نمود از جمله مسائل مهمه که تاکنون کامالً 
مورد توجه نبوده است موضوع صحيه عمومی است بديهی است مملکتی که با 
مساحت زياد و جمعيت کم و وضعيت اقليمی و باالخره بااحتياج دسد يا زياد نفوس 

ً در معرض امراض  و بواسطه فقدان وسائل صحی زياده ازحد تناسب غالبا
دچاراتالف نفوس است فوق العاده محتاج حفظ الصحه عمومی است والبته هر 

تواند از حفظ جان و سالمت نفوس  حکومتی که مشغول سر پرستی افراد است نمی
توان نمود  صرف نظر نمايد در اين موضوع البته تحميل جديد بر بودجه مملکت نمی

ظر باينکه نتايج خيريه آن مسائل حال عموم است بايد اهالی مملکت در فراهم ليکن ن
نمودن شامل آن شرکت نمايند از اين نقطه نظر الزم است اوالً درشهرها قسمت 
مهمی از عوارض بلدی برای مصرف حفظ الصحه عمومی تخصيص يابد و در 

ليات دهندگان غير نقاطی هم که بلديه ندارد کسور اضافی که حتی االمکان بر ما
محسوس باشد وضع و مأخوذ گردد تا مطابق اصول و دستورهای علمی موجبات 

ً فراهم گردد همچنين آقايان محترم از . اجراء اين مقصود در تمام مملکت تدريجا
اند دولت در  نواقص قوانين بديه مسبوق و لزوم اصالح آن را البته احساس فرموده
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و تأسيس بلديه حاصل نموده قوانين را که برای تأسيس نظر دارد با تجاربی که از بد
تواند باسرع اوقات تهيه و به مجلس شورای ملی  ها يا حوائج شهرها مناسب می بلديه

تقديم نمايد يا اينکه در پروگرام بايد رؤس مسائل مندرج و حتی االمکان از جزئيات 
که در باب لزوم  نمايد اجتناب شود معذالک اهميت موضوع اينجانب را دعوت می

وضع قانون استخدام خاطر آقايان نمايندگان محترم را متوجه نمايد زيرا بدون وضع 
قوانينی که بموجب ان شرايط ورود به خدمت و ارتقاء رتبه يا تنزل مقام و انفصال 
معين و محدود باشد و مامورين دولت ايجاد بيم و اميد نمايد اصالح ادارت غير مقدور 

ع امروزه استخدام که اساس آن مبنی بر توسل يا اتکاء به نفوذها و و با بقاء وض
آيد  های خصوصی است اميدوار بودن باصالحات ادارات امر ممتنع به نظرمی حمايت

اين است که دراولين ازمنه امکان قانون استخدام را تهيه و پيشنهاد مجلس محترم 
نمايد که چون  م را متوجه میشورای ملی خواهيم نمود و نيز آقايان نماندگان محتر

برای تهيه لوايح قانونی و اصالحات اداری شرکت و معاونت هيئتی از اشخاص 
محبوب و صالحيت دار الزم خواهد بود بنابر اين اليحه ايجاد شورای دولتی را که 
لزوم آن کامالً محسوس است به مجلس شورای ملی پيشنهاد خواهيم نمود که که هر 

يب مجل گذشته در تهيه لوايح قانونی بقوه اجرائيه کمک و چه زودتر از تصو
راجع بسياست خارجی دولت بديهی است روابط ايران با دول . معاضدت نمايند

متحابه همواره در کمال وداد و حسن مناسبات است و حکومت حاضره نيز تزييد و 
يف مسلمه تشييد مناسبات حسنه را با کليه دول همجوار و غير همجوار يکی از تکال

 .خود ميشمارد
 شود بنابر مقدمات فوق پروگرام حکومت حاضره بمواد ذيل تجزيه می

 .حفظ مناسبات حسنه با دول متحابه - ١
تکميل انتظمامات قشون و قوای تأمنينه و جلب صاحب منصبان معلم از دول غير  - ٢

 همجوار
اد و تکميل اصالحات اقتصادی بوسيله دائر نمودن منابع ثروت مملکت و ايج - ٣

 .وسائل ارتباطيه
حذف تقليل مخارج و تکثير عايدات و تعادل جمع و خرج و وصول بقايا و  - ۴

مطالبات دولت و اصالح ادارات ماليه در مرکز و واليات و جلب متخصصين از 
 دول غير همجوار و تعديل مالياتها
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 توسعه و تکميل معارف و حفظ الصحه عمومی - ۵
 اصالح قوانين قضائی - ۶
 تجديد نظر در قانون بلديه - ٧
 تهيه قانون استخدام - ٨
 تأسيس شورای دولتی - ٩

اميدوارم مسائل فوق الذکر کامالً مورد توجه آقايان نمايندگان محترم گرديده با حسن 
اراده و عالقه مندی کاملی که در پيشرفت منافع حقيقی مملکت دارند مساعی دولت 

 .را در تحصيل موفقيت تأييد فرمايند
  
  
  
  

 ١٣٠٠) ميزان(مهر  ٢۵مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ چهارم ، سه شنبه 
 ٣١نشست 

 مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم
  

 .مجلس مقارن غروب و تحت رياست آقای مؤتمن الملک تشکيل گديد
شود و  خواستم عرض کنم که اين وجه به چه اشخاصی داده می سديدالملک ـ بنده می

شود  عالوه بر اين آقای سردارمعظم فرمودند به عنوان معاودت به مهاجرين داده می
بايد دولت در نظر داشته باشد که اگر معاودت نکردند چه خواهند کرد ايا يک 

 نظرياتی در اين موضوع اتخاذ ميکنندکه آنها باوطان خودشان مراجعه کنند يا خير؟
 دهند واب میرئيس ـ آقای وزير ماليه تشريف دارند ج

خواهند حرکت  کنم که بايد اين پول را در موقعی که می وزير ماليه ـ بنده تصور می
 روند کنند بآنها بدهند تا مطمئن شد که می

سردارمعظم ـ بعقيده بنده برای اينکه مطلب روشن و واضح بشود مجبورم عين 
 .مراسله گاه از طرف دولت نوشته شده بخوانم تا مطلب واضح شود

به مضمون زير ) مراسله اقای رئيس الوزرا را که در اين موضوع نوشته شده بود(
 .قرائت نمودند
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رياست محترم مجلس مقدس شورای ملی دام تقائيه پس از انقالب گيالنو متواری    
شدن اهالی و مهاجرت آنها به طهران علوه بر اينکه از وجوه اعانه ادارات مرکزی و 

مهاجرين از هرگونه مساعدت دريغ نشد چون متمولين و واليات نسبت به فقرای 
مالکين آن جا بواسطه دوری از عالقه و تفريط دارائی درطهران با حالت اسفناکی 

 ٢٨نمودند در کابينه آقای سپهدار اعظم بر حسب تصويب نامه مورخه  زيست می
زارت شود تصويب نمودند که از و تقديم می ١عقرب پيچی ئيل که مواد آن بنمره 

ماليهتا مد ششماه ماهی سی هزار تومان بع عنوان قرض مطابق صورتيکه در هيئت 
وزراء عظام تصويب و به وطارت ماليه ابالغ شده بافرا مهاجرين پرداخته قبض ذمه 
با تضمينات الزمه که وزارت ماليه ترتيب آن را خواهد داد از آنها دريافت دارند که 

بدهند و موعد پرداخت وجه استقراض يکسال پس  از قرار صدی دوازده فرع عالوه
از رفع غائله گيالن باقساط سته در اول هر ماهی باشد وزارت ماليه برای تضمين 
استقراض مالکين ورقه ضمانت نامه از معتبرين و متمولين گيالن ترتيب داده و 
 معدل دويست و هشتاد هزار تومان استقراض دولت را ضمانت نموده ان که به شرح
تصويب نامه در موعد خود هر کدام به هر مبلغی که ضمانت وجهی را نموده ملتزم 
بادای آن باشند در مقابل اين تصويب نامه و ضمانت تقريباً ماهی سی هزار تومان در 
چهار ماه قوس و جدی و دلو تمام و در حوت پيچی ئيل قسمتی از سی هزار تومان 

در کابينه سابق نيز بموجب تصويب نامه  باهالی قرض خواه گيالن پرداخته شده ـ
ضميمه است برای رعايت  ٢که سواد آن بنمره  ١٣٠٠حمل  ٢۵مورخه  ١۴۵۴

مالکين فوق الذکر مبلغ شصت هزارتومان تصويب شد که از بانک شاهنشاهی 
استقراض به مهاجرين گيالنی داده شده و در عوض امالک آنها رهن گرفته شود که 

ين خود را نپرداختند امالک آنها ضبط شود در اجرای اين در انقضای مدت اگر د
تصويب نامه بواسطه حاضر نشدن بانک بادای تمام وجة استقرض فقط پانزده هزار 
و چهارصد تومان در برج ثور بشرايطی که در تصويب نامه ذکر شده نبوده پرداخته 

ود مراجعت کنند اخيراً شد و بقيه تأريه نگرديد برای اينکه مشاراليهم بتوانند باوطان خ
در برج سرطان بوزارت با ماليه اجازه داده شود که پانزده هزار تومان ديگر با 

های سابق در مقابل اين امالک آنها  عالوه بر قرضه ١۴۵۴شرايط تصويب نامه 
بمالکين مشاراليهم پرداخته شود ـ نظر به اينکه هنوز قسمتی از حضرات علماء و 

اند باوطان خود معاودت نمايند و قادر بر خرج مسافرت نيستند  تهمالکين گيالن نتوانس
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و بعالوه اقامت آنها در مرکز با نداشتن وسايل اعاشه جز زحمت و مشقت برای 
 .خودشان و بالنتيجه برای دولت نتيجه ندارد

دولت مقتضی ميداند پانزده هزار تومان ديگر با شرايط قوق به آقايان قرض داده شود 
ً اشعار داشت که در صورت تصويب مجلس مقدس شورای ملی  مراتب را اطالعا

قرار پرداخت آن داده شود اين قسمت اخير همان پانزده هزار تومانی است که از 
کنم که مطلب پس از قرائت  طرف دولت تقاضا شده به گيالنيها داده شود و تصور می

رده بودند که ماهی سی مراسله آقای رئيس الوزراء روشن شد در کابينه سپهدار گذا
شود به  هزار تومان به عنوان قرض در مقابل و ثائقی که از مالکين رشت دريافت می

مهاجرين دارده شود حاال طرز تقسيم اين سی هزار تومان خوب بود و يا بد بود و آيا 
واقعاً باشخاص مستحق داده شده است يا نه از موضوع کالم ما خارج است سه ماه 

ل تأديه شده پس از سقوط کابينه سپهدار و استقرار حکومت سيد ضياء باز تمام اين پو
هم مهاجرين گيالنی که پريشان بودند متوسل بدولت شدند و نصف مبلغی که در 
کابينه سپهدار تصويب شده بود تصويب شد يعنی قرار شد چهار ماه هر ماه پانزده 

که قبالً شده بود و قبوضاتی هزار تومان بآنها پرداخته شود باز با همان شرايطی 
گيرند امالک  وزارت ماليه تهيه کرده بود که در مقابل وجهی که مهاجرين گيالنی می

آنها و باالخره دارائی آنها در مقابل آن وجوه پس از انقضاء مدت وعدم پرداخت 
ضبط شو پس از سقوط کابينه سيد ضياء بز هم البته مهاجرين گيالنی که در طهران 

بواسطه اوضاع رشت هيچ نوع دست رسی بعالقجات خود و امالک خود  بودند و
توانستند امرار معيشت در طهران بنمايند و زندگانی خود را تأمين  نداشتند و نمی

نمايند خصوصاً با کسادی بازار تجارت و با بی پولی عمومی باز هم متوسل بدولت 
به عنوان قرض به گيالنيها  شدند از طرف دولت هم پيشنهاد شده پانزده هزار تومان

داده شود حاال اسم آن پول را هر چه بخواهيد بگذاريد خرج سفر يا خرج معاودت 
ولی حقيقت امر اين است مادام که دولت موفق برفع غائله گيالن نشود مادام که دولت 
امنيت کامل گيالن را مستقر ننمايد و ماداميکه دولت دست اشرار را از سر اين 

توانند باوطان خود  و سالمت طلب کوتاه نکند گيالنيها قهراً نمی اشخاص صلح
 )صحيح است(مراجعت نمايند 

اند بلکه  چون اين قسمت اهالی بدبخت مملکت ما بواسطه ميل خودشان باينجا نيامده
وقيع و حوادث دست آنها را از خانه و زندگانی خودشان کوتاه کرده است و البته ما 
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و از آنها ) صحيح است(رادری را به طرف آنها دراز کنيم مکلف هستيم که دست ب
نگاهداری نمائيم و باالخره زندگانی آنها را تذمين نمائيم البته در ميان گيالنيها 

کردند در صورتيکه هيچ  شخاصی هستند که شايد از سی هزار تومن سابق استفاده می
م وجوه هم بايد نهايت کنم از نقطه نظر تقسي نوع اسحقاقی نداشتند لهذا تصور می

موافقت بشود باالخره اين پول بايد به آن گيالنيهائی داده شود که اعتبار دارند ولی 
دسترسی از تهران بعالقجات خودشان ندارند و مستقيماً بايد بآنها کمک کرد که الاقل 
زندگانی ساده آنها تأمين شود و محلس شورای ملی بايد بآنها رعايت کند و با اينکه 

ود گيالينها يک صورتی تهيه کرده بودند ولی ما مراجعه به آنصورت را در خ
کميسيون الزم نديديم و مطابق پيشنهاد دولت اساس پايزده هزار تومان را تصويب 
کرديم برای اينکه در تقسيم اين وجه استحقاق دريافت آن را ندارند نرسد و مالحظه 

قاق همديگر بهتر مطلع هستند لهذا کرديم که خود مهاجرين گيالنی از درجه استح
چنين قرار شد که مهاجرين يک هيئتی از ميان خود انتخاب نمايند تا پس از آنکه تأديه 
اين مبلغ تصويب شد آن هيئت اين وجه را در بين خود تقسنم نمايند باين مالحظه است 

دولتی  که ماده واحده از طرف کميسيون بودجه تصويب شد اگر چه با موفقياتی که در
رود که مهاجرين  حاصل کرده است با فتوحات و ورود قشون دولتی به رشت اميد می

گيالنی محتاج بد خواست مجدد نشوند و مراجعت باوطان خودشان موفق بشوند چون 
اند و در حقيقت  عرض کردم مهاجرين گيالن از روی ميل و رغبت در تهران نمانده

ند و هيچ آرزوئی ندارند جز اين که وسائل از ماندن خودشان در تهران منزجر هست
مراجعت به اوطانشان فراهم آمده هر چه زودتر معاودت کنند زيرا همين اشخاصی 
که آنجامی بينيد فعالً نهايت درجه استقاق را دارند و نهايت درجه مستأصل هستند در 

ی که شوند اشخاص محل خودشان خيلی دولتمند وغنی هستند و در ميان آنها يافت می
دارای سيصد هزار و چهارصد هزار و پانصد هزار توان تمول هستد زيرا دست 
رسی باوطان بود ندارند حاال اگر اتفاقاً و بر فرض محال وسايل معاودت گيالنيها به 
گيالن فراهم نشد يعنی بآن زودی که ما اميداوار و منتظر هستيم در گيالن امنيت و 

لس شورای ملی بايد بداند که در برج ديگر هم ز يک نظم استقرار پيدا نکرد حتماً مج
همچه مساعدتی بايد به مهاجرين گيالنی بکند زيرا مجلس و هيئت دولت مرکزی 
وسايل مراجعت آنها را آماده نکرده است لهذا بايد همان مجلس و همان دولت مرکزی 

ته شود دست کمک و مساعدت را به طرف آنها دراز نمايد آن مطلب هم الزم است گف
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اينکه آقای وزير ماليه فرمودند اين مبلغ خرج مسافرت آنها است و بايد در موقع 
 .حرکت بآنها داده شود اينطور نيست اين خرج يوميه آنها است و بايد گذران نمايند

 
 رئيس ـ آقای سديدالملک قانع شديد

 
 سديدالملک ـ بلی

اند که پس  ر ماليه تقاضا نمودهشود آقای وزي اين دو فقره اليحه که قرائت میرئيس ـ 
 .از قرائت مجلس بفوريت آن رای بدهند

 
 )آقای تدين پيشنهاد وزارت ماليه را بمضمون ذيل قرائت نمودند(

ماده اول ـ در وزارت ماليه دو کميسيون نظارت عايدات و ديگری بنام کميسيون 
 شود نظارت مخارج تشکيل می

 ر در ماده قبل مرکب از سه عضو خواهد بودماده دوم ـ هريک از دو کميسيون مذ کو
ماده سوم ـ وزارت ماليه دو برابر عده اعضاء دو کميسيون فوق را از اشخاص 

نمايد و از ميان شش نفری که نسبت  صالحيت دار به مجلس شوری ملی پيشنهاد می
اند بصالح ديد خود سه نفر به برای عضويت  به سايرين حائز اکثريت آراء شده

نظارت عايدات و سه نفر را برای کميسون نظارت مخارج دعوت خواهد  کميسيون
کرد و چنانچه بعضی از آنها از قبول عضويت کميسيونها معافيت بخواهند وزارت 
ماليه از ميان ساير انتخاب شدگان به ترتيب عده آراء به جای اعضاء مستعفی دعوت 

 .نمايد
که لويح قانونی وزارت ماليه از ماده چهارم ـ مدت نظارت کميسيونها در موقعی 

 تصويب مجلس شورای ملی بگذرد منتقضی خواهد شد
ماده پنجم ـ حوقوق اعضاء هر يک از دو کميسيون بموجب پيشنهاد وزارت ماليه و 

 تصويب مجلس شوريا ملی تعيين و از تاريخ انعقاد کميسيون پرداخته خواهد شد
ره از ادارات وزارت ماليه که در ماده ششم ـ مسوده کليه احکام و حوالجات صاد

عايدات و مخارج مملکتی اثر قطعی داشته باشد بايد باتفاق يا اکثريت آراء کميسيون 
 .کليه تصديق شده برای امضاء وزارت ماليه ارسال گردد

 ماده هفتم ـ حدود و اختيارات کميسيونهای مزبور را وزير ماليه تعيين خواهد نمود
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مامور اجرای مواد فوق است اليحه قانونی فوق برای  ماده هشتم ـ وزير ماليه
  شود تصويب به مجلس مقدس شورای ملی تقديم می

 مصدق السلطنه 
 

 رئيس ـ نسبت بفوريت اين اليحه مخالفی نيست؟
سردارمعظم ـ آيا ممکن است پس از گذشتن از کميسيون در باب فوريتش رای داده 

 آيد رای داده شود؟ بعد به مجلس میشود يعنی بدواً به کميسيون فرستاده شده 
 شود رئيس ـ می

کند اگر مجلس به فوريتش  سردار معظم ـ اگر اينطور بشود بهتر است چون فرقی نمی
شود و البته بهتر خواهد بود که  رای داد يک شور و اگر رای ندهد دو شور در آن می

 .راپورت خواهد دادرود چون کمسيون هم اين مسئله را در نظر زودتر  کميسيون می
قرائت  ٧۶کند ماده  نظامنامه يک قدری اين مسئله را ترديد می ٧۶رئيس ـ ولی ماده 

 می شو مالحظه ميفرمائيد
 )آقای تدين به مضمون ذيل قرائت کردند(

ـ اگر مجلس فوريت آن مطلب را تصديق نمايد مطلب مزبور را يا به شعبات  ٧۶ماده 
نمايد و نيز  ه آن که سابق تشکيل شده رجوع میيا بيکی از کمسيونهای مربوط ب

تواند خود فوراً بآن اليحه يا طرح قانونی رسيدگی کند و اين در صورتی  مجلس می
 .است که مخصوصاً در اين باب رای داده شود

شود قبل از اينکه برود به کميسيون بايد در  رئيس ـ از اين ماده چنين مستفاد می
 .دفوريت اليحه رای گرفته شو

رئيس ـ مستشارالسلطنه آقای وزير ماليه خودشان هم موافقند تا اينکه پيشنهاد برود به 
 .کميسيون ماليه

رئيس ـ بلی می دانم موافقند چه موافق باشند چه نباشند بايد به کميسيون برود ولی 
 حرف در فوريت اليحه است

اعتماده داده نشده فتح الدوله ـ در صورتيکه هنوز نسبت به يک هيئت دولتی رای 
 توان او را قبول کرد؟ چطور می

ايم ـ  رئيس ـ همان وقت که رای داديم داخل در مواد پروگرام شديم رای اعتماد داده
گيريم آقايانيکه  ـ رای می) اظهاری نشد(نسبت به فوريت اين اليحه مخالفی نيست؟ 
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تصويب شد ـ اليحه ) ودنداغلب قيام نم(کنند قيام نايند  فوريت اين اليحه را تصويب می
 .شود دوم قرائت می

 )آقای تدين به مضمون ذيل قرائت نمودند(
ماده واحده ـ وزارت ماليه کليه لوايح قانونی که بايد به مجلس پيشنهاد نمايد بطور 
نظامنامه تا يک مدتی که مجلس برای تجربه و آزمايش آنها الزم است در ادارات 

داخته و بعد از تجديد نظر آنها را به صورت لوايح جديدالتأسيس خود به جريان ان
 .نمايد قانونی به مجلس شورای ملی تقديم می

 )مصدق السلطنه(شود  ماده واحده برای تصويب به مجلس شورای ملی تقديم می
 )مجدداً قرائت شد. (حاج شيخ اسدهللا ـ يک مرتبه ديگر اليحه را بخوانيد

 )زه نظقاجا(رئيس ـ آقای دمحم هاشم ميرزا 
دمحم هاشم ميرزا ـ من ملتفت نشدم مقصود از نظامنامه چه چيز است قانون هائی است 

خواهند اجراء کنند يا چيز  که برای امور ماليه الزم است و بطور نظامنامه می
 .ديگری است؟ توضيح بدهند تا بنده ملتفت شوم

 خواهيم رای بگيريم رئيس ـ راجع به فوريت می
بنده نفهميدم که رای . رای به فوريت موکول به فهميدن مطلب است دمحمهاشم ميرزا ـ

 .بدهم
سردار معظم ـ بنده با فوريت اين اليحه مخالفم زيرا اين اليحه مطالبی دارد که بايد 
وقت تلف شود و اين مطلب تازه وارد مجلس شده است و نمايندگان هنوز دقت و 

قت کنيم و پس از دقت و مطالعه رای اند ما بايد در اين باب درست د مطالعه نکرده
بدهيم ـ بهتر اين است که بطريق عادی برود به کميسيون قوانين ماليه چون اين ماده 

تواند در اين طور موارد بدون  گنگ و محتاج بدقت است مجلس شورای ملی نمی
مطالعه اطراف يک رائی بدهد و ممکن است روحاً يک اختالفی حاصل شود يعنی 

ملی بفوريت مطلب رای بدهد و بعد کميسيون قوانين ماليه اصل  مجلس شورای
مطلب را رد کند بنابر اين مطلب محتاج به فکر و دقت است خوب است ارجاع شود 
به کميسيون بدون اينکه رای بفوريت آن داده شود و پس از اينکه از کميسيون به 

 .مجلس آمد اگر الزم شد راجع به فوريتش رای داده شود
الملک ـ چون اين ماده قدری مبهم و گنگ است گمان می کمنم اگر به کميسيون فهيم 

ماليه هم برود از آن چيزی فهميده نشود مگر اينکه يک قدری واضع تر يعنی 
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 .طوريکه مقصود را بفهماند پيشنهاد بکنند آنوقت کميسيون برود
رای بفوريت آن ـ بنه هم موافقم که ابتداء به کميسيون ارجاع شود بعد  وزيرماليه
 .گرفته شود

ماند برای جلسه آتيه ـ آقای نصرت الدوله سؤالی از آقای وزير  رئيس ـ پس می
 .اند معارف دارند آيا قبالً ايشان ر مستحضر کرده

خواهم سؤالی کنم که نسبت به  نصرت الدوله ـ بلی مختصراً ازآقای وزير معارف می
مجلس داده از ادارات دولتی  شکايت يک عده ازمدارس ملی که مدتی است به

اند؟ چون ما در طهران چند مدرسه داريم که دولت  متشکی هستند چه اقدامی فرموده
کنند درصورتی که چندی قبل بواسطه تهيه کردن بعضی عايدات و  بآنها کمک نمی

تحميل کردن صدی يک از حقوق مستخدمين ادارات يک عده از اين مدارس را 
کنم دولت وعده داده که بقيه مدارس را  مان موقع هم گمان میدولت تکفل کرد و در ه

گذرد و اين با گرانی حاضره قدرت آن را  هم تکفل کند و حاال مدتی از آن وعده می
ندارند که بتوانند حقوق معلمين را داده و مدارس را داره کنند به اين جهت تصميم 

اند و گمان  به اين مسئله متحد شدهاند که عن قريب تعطيل کنند و تمام آنها نسبت  گرفته
کشند  کنم بايد بآنها حق داد برای اينکه آنها برای تربيت کردن اطفال ما زحمت می می

خرج اين کار بکنند و بودجه مدارس را تعديل نمايند ) ندارند(و بايد از دارائی خود که 
و تصميمی را که کند که اين مدارس تعطيل کنند  حاال بايد ديد که آيا دولت تصديق می

اند اجراء نمايند در اين صورت يک قسمت از شاگردان و اطفال که به آن  اتخاذ کرده
رفتند امروز بی مدرسه و معلم خواهند ماند و اگر دولت وجود آنها را  مدارس می

 .خواهد رفع شکايت آنها را بکند الزم ميداند چه نظريه اتخاذ کرده و به چه ترتيب می
معلمين مدارس ملی چند روز قبل نزد بنده آمدند و از تنگ دستی و وزير معارف ـ 

توانند کار خود را ادامه دهند اظهاراتی کردند بنده هم از طرف دولت به  اين که نمی
آنها وعده کردم که چند روزی صبر کنند وزارت معارف در اين باب غور کند يا به 

گيرد البته دولت راضی  ل میکند يا شاگردان مدارس آنها را تحوي آنها کمک می
نخواهد شد اين مدارس بسته شود و اينکه فرموديد يک ماليات و يک عوارضی هست 

کنند همان مدارس هم حاال دوچار  که دولت از آن عوايد چندين مدرسه را تکفل می
اند البته وظيفه دولت است که هم حقوق عقب افتاده معلمين  يک عسرتخيلی زيادی شده

ی را برساند و هم به آنها کمک بنمايد که مدارس آنها بسته نشود و مدارس دولت
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اميداورم عنقريب اين آروزی بنده حاصل شود يعنی يا به آنها کمک بکنيم يا شاگردان 
گيريم چون بنده خودم معلم هست و از تنگدستی آنها مسبوقم و ميدانم  آنها را تحويل می

توانند درس بگويند سلولهای دماغ آنها  میرسد اصالً ن معلمين که به آنها پول نمی
کنم اين  شود و حاضر به درس دادن نيستند بنده خودم شخصاً حس می خسته می

ام و اميداورم به زودی اين مطلب خاتمه پيدا کند و آنها  مطالب را هم به آنها گفته
 .راحت شده و قدر و قيمت واقعی معلمين دانسته شود

جواب آقای وزيرمعارف چون متضمن تعهد صريحی بوده  نصرت الدولهـ بنده را اين
از طرف دولت قانع کرد ولی اميدوارم يک اقدام خيلی سريعی بنمايند چون گذشتن 
وقت برای آنها خيلی مشکل تر است تا برای اشخاصی که نخواهند برای آنها فکر 

 .کنند
ی وزير ماليه وزير معارف ـ در باب معلمين خيلی خوشوقتم که دولت عموماً و آقا

خصوصاً نهايت همراهی را دارند لهذا اولين پوليکه بوزارت معارف برسد اول به 
 .مدارسی که دولت متکفل شده تأديه و بع آنها را مراقبت خواهد نمود

رئيس ـ آقای آقا سيد يعقوب از آقای وزير پست مؤال دارند آيا قبالُ مسبوقشان 
 ايد؟ کرده

کنم مدتی است که افکار اهالی طهران عموماً  قشان میآقا سيد يعقوب ـ حاال مسبو
اند و از  راجع به پستخانه متوجه و اعضاء آن اداره کتابچه در اين موضع منتشر کرده

تمام شده است و از نقطه نظر سابقه خدمت ) نرتيور(شود کنترات  قراريکه شنيده می
هم نباشد که کنترات تجديد  ايم قابل کنم مطابق آن کتابچه هائی که خوانده هم گمان می

اند که کنترات ايشان تمام شده است  شود نمی دانم آقای وزير پست بايشان اخطار کرده
 يا خير؟

همينطوريکه اقا اظهار داشته کنترات مسيو نو تبور امروز  - وزير پست و تلگراف 
شود ولی از طرف دولت باو اخطار شده است که  که هيجدهم اکتبر است منقضی می

موقتا مشغول کار ود باشد تا وقتی که کنترات او پيشنهاد بمجلس شود و اما اينکه می 
ها و طرفيت باينکه بيننويتورو  ها چاپ شده است البته باين کتابچه فرمائيد کتابچه

اجزائ پست پيدا شده اهميتی نبايد دا و اليته جزئياتش را بکمسيون پست و تلگراف 
لس تقديم خواهد نمود انوقت بسته بنظر مجلس عرض خواهم کرد و کمسيون بمج

 .است هر طور که مجلس تصويب کرد همان قسم رفتار خواهد شد
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آقا سيد يعقوب ـ البته کتابچه همين طور است که فرمودند ولی ما از اهل ايران هستيم 
ايم بيست و پنج سال قبل که بنده از شيراز آمدم قبل از دخول  و در ايران تحصيل کرده

ام و  پائيها در پست آنجا را مرتب ديدم بعد از آن هم در ايران خيلی مسافرت کردهارو
اگر سابقه به علوم اروپائی نداشته باشم ليکن با مدرکات و محسوسات خودم دو چشم 

ام گيالن مازنداران همه  شنوم خراسان مشرف شده بينم و دو گوش دارم می دارم می
 …ارد عمليات يولتر ام لذا مناسبت ند جا را سير کرده

خواهيد استيضاح نمائيد امری است  رئيس ـ آقا از حدود سؤال خارج شدند اگر می
 .علحده و اال از موضوع سؤال خارج است

 آقا سيد يعقوب ـ خير استيضاح نذارم
 :اند رئيس ـ اشخاصی که برای عضويب کميسيون قوانين ماليه تعيين شده

لملک ـ آقای معتضدالدوله ـ قای عمادالسلطنه طباطبائی آقای طباطبائی ـ آقای فهيم ا    
ـ آقای اقبال السلطان ـ آقای ميرزا ابراهيم خان ـ آقای شيخ دمحم جواد ـ آقای 
سردارمعظم خراسانی ـ آقای بيان الدوله ـ آقای عميد الممالک ـ يک نفر ديگر هم که 

 .اکثريت پيدا نکرده بايد تعيين شود
کنم دستور فرمائيد جلسه آتيه کميسيون معارف و  اضا میوزير معارف ـ بنده تق

 صحيه انتخاب شود
ايم هيئت رئيسه راجع به رائی که درباره مرخصی آقای  رئيس ـ جزء دستور گذاشته

ام چون اکثريت هيئت رئيسه  رفعت الدوله داده است تشکيک که بنده تشکيکی نکرده
ً رای داده اند که راپورت را چطور رای داده يعنی شک کرده اند باين  قضايا اشتباها

گيريم مفاد راپورت کميسيون اين بود که اجاز  جهت موافق نظامنامه با ورقه رای می
دهند بايستی در زمينه راپورت  دهد برفتن آقای رفعت الدوله ـ آقايانی که رای می نمی

رخصی کنند و به م رای بدهند يعنی آنهائيکه مواد راپورت کميسيون را تصويب می
دهند ورقة سفيد آقايانی که مفاد راپورت را تصويب  آقای رفعت الدوله رای نمی

 دهند ورقه کبود خواهند داد کنند بعنی اجازه مرخصی می نمی
به تريب ذيل نتيجه حاصل (» پس از اخذ آراء آقای سهام السلطان استخراج نمود«

 )شد
ورقه آبی  ١٧سيون ورقه سفيد عالمت موافقت با راپورت کمي ۶٨عده حضار 

 ٢۵عالمت رد 
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رئيس ـ نه رد شد نه قبول دستور جلسه آتيه روز پنج شنبه دو ساعت به غروب ـ 
اوالًبقيه مذاکرات راجع به پروگرام هيئت محترم دولتـ ثانياً شوردر قانون تشکيالت 
کميسيونهای نظارت جمع وخرجـ ثالثاً انتخاب کميسيون معارف هشت نفر کميسيون 

 )مخالفتی نشد(ش نفر کميسيون نظام شش نفر آقايانی موافق هستيد؟ داخله ش
 .مجلس چهار ساعت از شب گذشته ختم شد

  
  
  

نشست  ١٣٠٠) عقرب(آبان  ٢شنبه ،  - مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ چهارم 
٣۴ 

 
 مجلس مقارن مغرب در تحت رياست آقای مؤتمن الملک تشکيل گرديد

بر دارالترجمه تأسيس آکادمی را هم معتقد بودم در  ميرا ابراهيم قمی ـ بنده علوه
 .صورت مجلس ذکر نشد

 :صورت محلس تصويب گرديد دستور را امشب
اوالً بحث در بقيه مواد پروگرام هيئت محترم دولت ثانياً بحث در ماده واحده راجع به 
تشکيالت ماليه است ولی قبل از وقت پاره مطالب است که بايد به عرض اقايان 

ترم برسد چندی قبل که آقای ارباب کيخسرو اظهار کسالت کردند شغل مباشرت مح
نمودند بعد از انکه جمعی از آقايان وکالء ايشان را مالقات و مذاکره  راقبول نمی

نمودند باالخره به مناسبت اين که ايشان هميشه حاضر برای خدمت نسبت به مجلس 
افق ميل مجلس بر قرار باشند و اند در شغل سابق خودشان مو هستند حاضر شده

معلوم است هيئت رئيسه از اين تصميم ايشان کمال تشکر و امتنان را دارد و بنده 
بطور حتم می دانم مجلس شورای ملی نيز نسبته به ايشان همين حقيقت را دارد 

اعضای کميسيونها هم بعضی کسر است که بايد در موقع ) جمعی گفتند صحيح است(
وند کميسيون خارجه يک نفر کسر دارد که بايد تعيين شود کميسيون تنفس انتخاب ش

قوانين ماليه يک نفر کسر دارد و کميسيون معارف هم دو نفر الزم دارد و چون آقايان 
اند بموجب  مشيرالدوله و نصرت الدوله که برای کميسيون عدليه اخير انتخاب شده

ت داشته باشند و در کميسيون توانند عضوي نظامنامه در بيش از دو کميسيون نمی
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شويم  عدليه دو نفر ديگر به جای ايشان انتخاب فرمايند حاال داخل در مذاکرات می
خواهد  است کسی اجازه نمی ٧اوالً شور در پروگرام هيئت دولت بحث در ماده 

 مخالفی نيست ٧شود در ماده  اظهار نشد معلوم می
 .گفته شد خير

ض منطق گرفته و مقصود از کليات اساسی است که رئيس ـ جناب عالی کلی را بمح
اين مواد از روی آن اتخاذ شده است ديگر کسی اجازه نخواسته است گفته شد 

 .مذاکرات کافی است
گيريم به راپورت هيئت محترم دولت آقايانيکه پروگرام هيئت دولت  رئيس ـ رای می

 .دندکنند قيام فرمايند اکثر نمايندگان قيام نمو را تصويب می
کنم به مذاکراه قانونی که راجع به تشکيالت ماليه  رئيس ـ تصويب شد شروع می

 .پيشنها شده است
 .آقای تدين ماده واحده را به مضمون ذيل قرائت نمودند

قوانين راجع به ادارا وزارت ماليه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت سه ماه 
ادارات مربوطه به آن قوانين را موقوف االجری شده وزير ماليه مجاز است که 

منحل کرده و اداراتی را که صالح می داند تشکيل و قوانين مربوط به آن ادارات را 
که بايد مجلس شورای ملی پيشنهاد نمايد بطور نظامنامه برای تجربه و آزمايش در 
ادارات وزارت ماليه به جريان انداخته و بعد از تجديد نظر آنها را بصورت لوايح 

 )در اين باب مخالفی نيست؟(انونی به مجلس شورای ملی پيشنها نمايند ق
 سليمان ميرزا ـ بنده مخالفم

  رئيس ـ بفرمائيد
  
  

  نطق سليمان ميرزا در مخالفت ماده پيشنهادی اختيارات دکترمصدق
  وزير ماليه             

يحه پيشنهاد اند که آقای وزير ماليه دو ال ـ آقايان فراموش نفرموده سليمان ميرزا
فرموده بودند يکی در تحت چند ماده راجع به تشکيل دو کميسيون يکی برای نظارت 
در جمع و ديگری برای نظارت در خرج و يکی هم يک ماده واحده پيشنهاد فرموده 
بودن که آن ماده واحده تغيير کليه لوايح قانونی را شامل بوده بعد از اين که به 
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وجود اين که نظرخودشان اين بوده که اليحه اولی خيلی  کميسيون رجوع فرمودند با
مهم است و ضمناً فوريت آن را هم تقاضا کرده بودند که بايد به فوريت يک کميسيون 
برای نظارت جمع و يکی برای نظارت خرج بر قرار شود با آن ترتيباتی که در 

ون آن را قبول اليحه مرقوم فرموده بودند و مجلس هم به فوريت آن رای داد کميسي
توان گفت چون خود آقای وزير ماليه با  نکرده و حذف فرموده وبه عبارت آخری می

اند و در عوض آن دو اليحه اين  اند آنها را مسترد داشته نظر کميسيون موافقت فرموده
اند و حاال مادر حقيقت داريم اين ماده را به جای آن دو  ماده واحده را پيشنهاد فرموده

ايم تحت بحث در آورده و مشغول شور  بفوريت يکی از آنها هم رای داده اليحه که
امور ماليه که يگانه وظيفه خصوصی وکالء و نمايندگان ملت است و هر . شويم می

اقدامی دارند بايد در اين خصوص بفرمايند امروز در تحت يک ماده به عقيده بنده به 
های گذشته که امروز دورة  کلی مشغوش و غير منظم خواهد شد زيرا که مجلس

چهارم است بعد از زحتمات بسيار چه در قانون اساسی و چه در قانون تشکيالت و 
اند  ساير قوانين بعد از ترتيبات و زحمات و مصارف فوق العاده ترتيبی معين کرده

بايد آقايان در نظر داشته باشند که برای هر ماده قانون چقدر ملت مصارف فوق العاده 
دهند در دوره سوم يک اليحه قانونی بسيار خوبی شايد خيلی  ند و پول میکن می

موافقی هم داشته باشد اما آن روز خيلی بود از مجلس گذشت و امروز با چند کلمه 
يعنی با يک ماده آن قوانين را بکلی لغو کنيم يعنی يک چيزی که تا امروز هيچ پيش 

دهم يعنی يک قانونی را که مجلس تصويب خواهم سابقه ب بينی نشده و سابقه ندارد می
خواهم تا يک مدتی موقوف االجرا گذاريم در حاليکه بنده معنی آن را  کرده است می

خواهند با يک کلميه لغو کنند بفرمائيد  فهمم اگر اين قانون را مفيد نميدانند و می نمی
قاعدتاً يک قانون  شود و بفالن وکيل فالن ماده عيب را دارد و بايد لغو شد برداشته می

شود ولی اينکه باينکه ماده داريم قانون تشکيالت راخراب  ديگری جای آن گذاشته می
کنيم در حالی که برای اين تشکيالت چه زحماتی کشيده شده چندی قبل برای ماليه  می

يک مستشار فرانسوی آورديم مسيو نيرويک يک مطالعاتی کرد برای تمام شعب 
خزانه و ساير ادارات ديگر مامورينی آورديم و هر کدام  ماليه اعم از گمرک و

ترتيباتی دادند مستشارهای آمريکائی را آورديم آنها هم يک ترتيبت ديگری دادند 
بالنتيجه در آخر هر يک قانون تشکيالتی از مجلس گذشت و بعد از اينکه تقريباً شش 

امشب که آقای وزير هفت سال آن قانون تشکيالت به مجلس آمده الاقل مناسب بود 
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خواهند اين ماده را پيشنهاد بفرمايند يادر مقدمه اين ماده در جواب بنده  ماليه می
فرمودند که قانون تشکيالت فالن غيب و ضرر را دارد و با نظرياتی که من دادم  می

اين قانون در موقع عمل موادش با يکديگر متناسب نبوده و باين مناسبت اينطور 
ا بگويند بعضی از مواد او مبهم بوده و در موفع عمل ندانستم تکليفمان صالح دانستم ي

چه چيز است حاال تقريباً از ماده پنج تا ماده ده او را به اين دليل باين غير عملی ميدانم 
کنم ما فعالً اگر اين ماده را تصديق کنيم ماليه و روح مملکت  و مبدل بفالن ماده می

ايم و با عدم وسائلی که در  جهول التکليف گذاردهخود را که خيلی ضعيف است م
تواند  مملکت حکم فرماست و به تجربه رسيده هيچ دولت قادر و توانائی هيچگاه نمی

ماه اداره ماليه را تغيير وضع دهد و اصالح کند اين ماده اگر بگذرد  ٣در ظرف 
ا يک نظامنامه با اند م شود و شايد چنانکه فرموده وزير ماليه دارای اختيار تامی می

يک ابالغ تمام تشکيالت قديم را لغو و ادارات جديد التأسيس برای تجربه و آزمايش 
آيند و يک راپورتی بما بدهند و بگويند تجربه  ماه می ٣تأسيس کنند آنوقت بعد از 

ايم خوب نشد و طرز اول بهتر بود در اين صورت تصور فرمائيد چقدر هرج  کرده
يه توليد خواهد شد مثالً شايد بمامورين سابق دستورهائی برسد ومرج در وزارت مال

که مقصود آقای وزير ماليه را ندانند و يک عملياتی بکنند و يک ترتيباتی در حساب 
آيد که حساب بعضی چيزها از ميان برود آنوقت بد بختانه تمام اينها  ماليه پيش می

شود چنانچه آيا کسی  جه ما میآيد و مقدار زيادی خسارت متو ضررهاش بما وارد می
ميداند در کابينه آقای سيد ضياء الدين آن مالياتهای سنگينی که بدوش مردم گذاردند و 

اند به حساب دولت آمده است يا نه  در همه جا از همه کس گرفتنند يا نه؟ آيا آنچه گرفته
معظم يا شايد معلوم باشد بنده نمی دانم از طرف ديگر همانطور که آقای سردار

خواهيم بفوريت مستشاران متخصصين و اشخاص عالم را برای  فرمودند ما می
گويم ممکن است اداراتی که فعالً داريم نواقص  اصالح ماليه دعوت کنيم بنده می

داشته باشد و اگر حاال يک ترتيب جديدی اتخاذ کنيم پيج شش ماه ديگر که مستشاران 
يک پيشنهاداتی بنمايند و اين اساسی را که خارجی خواهند آمد ممکن است آنها مجدد 

ما برای امتحان و آزمايش ترتيب داده بوديم به هم نزنند و آنوقت در نتيجه معلوم 
بشود که بايد اساس اولی را قبول کرد يا ترتيب حاليه يا اساس سابق را آنوقت با 

ود پس ترتيبات و مقتضيات امروزه مالحظه فرمائيد خسارات وارده چقدر خواهد ب
کنم آقای وزير ماليه  بنده بهتر ميدانم که به جای اين ماده مبهم شايد بنده بد تفسير می
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اند بعد وضيح  بعد خودشان تفسر خواهند فرمود آقای مخبر هم که در کميسيون بوده
کنم که آقای وزير ماليه يک اختيارات  خواهند داد بنده اين ماده را اينطور تفسيز می

ام اين است که نظريه وزير ماليه درباره تشکيالت  د بنده عقيدهخواهن مطلقی می
وزارت ماليه اين است که بدواً تشکيالت چيزی نوشته نشده است و ماده را همه آقايان 

خوانم اگر درست مالحظه فرمايند خواهند ديد که  اند و يک دفعه هم بنده می ديده
بنده همانطور که عرض کردم خواهند بگيرند به عقيده  اختياراتی که ايشان می

توان نام نهاد يعنی تشکيالت ماليه را بخواهند تغيير و تبديل دهند  اختيارات مطلقه می
و ادارات جديد البأسيس بر آی ادارات افزوده شود باز هم همن معايب اوليه را خواهد 

کنم اين است  داشت در صورتيکه عبارت ماده اعم از اين است که بنده عرض می
رت اين ماده وزارت ماليه کليه لوايح قانونی را که بايد به مجلس پيشنهاد نمائيد عبا

بطور نظامنامه تا يک مدتی که برای تجربه و آزمايش انها الزم است در ادارات 
جديدالتأسيس خود به جريان انداخه و بعد از تجديد نظر آنها را بصورتلوايح قانونی به 

 .دنماي مجلس شورای ملی تقديم می
ای است که از طرف ورير مايه پيشنهاد شده ماده واحده  سردارمعظم ـ اين ماده

 .کميسيون را قرائت فرمائيد
 سليمان ميرزا ـ پس آن راپورت به بنده نرسيده

 )راپورت کميسيون را آقای سردارمعظم بايشان تسليم نمودند(
سليمان ميرزا ـ اين است راپورت کميسيون که بنده نديده بودم قوانين راجع به تشکيل 

ماه موقوف االجراء شده  ٣ادارات وزارت ماليه از تاريخ تصويب اين قانون تا مدت 
وزير ماليه مجاز است که ادارات مربوط به آن قوانين را منحل کند و اداراتی که 

ربوط به آن ادارات را که بايد به مجلس شورای صالح می داند تشکيل و قوانين م
ملی پيشنهاد نمايد به طور نظامنامه به معرض تجربه و آزمايش در ادارات وزارت 
ماليه به جريان انداخته و بعد از تجديد نظر آنها را بصورت لوايح قانونی به مجلس 

ير ماليه اگر در راپورت کميسيون تصويب شده است وز. شورای ملی پيشنهاد نمايد
دارای يک اختيارات مطلق خواهد بود که در ظرف سه ماه برای تجربه و اطالعات 

خواهد و صالح ميداند تغيير دهد به عالوه  خود تشکيالت ماليه را به هر طور که می
در ذيل ماده نوشته شده است قوانين مربوط به آن ادارات را بايد به مجلس شورای 

وانين مربوط به آن ادارات يکی اداره جمع است يکی اداره ملی پيشنهاد نمائيد البته ق
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خوانند  خرج است و غيره باالخره اين جمله تمام قوانين را شامل است و آنوقت می
تازه آن قوانين را در ادارات مجری بدارند اگر مقصود اين است که آقای وزير برای 

ذرانند برای آنها يک خواهند قوانينی را که از مجلس می گ اجرای نظريات خود می
نظام نامه بنويسد و قوانين را بر طبق آن نظامنامه در وزارت خانه خودشان اجرا 
کنند اين حق را همه کس هر روزی دارد محتاج به گرفتن اين حق نيست و اگر 
مقصود وضع قانون است اين از وظائف مجلس شورای ملی است و گر اين ماده با 

ين است که ما در مدسه ماه حق خودمان را که قانون اين ترتيب تصويب شود مثل ا
بينم که  گذاری است به آقای وزير ماليه منتقل کنيم بنده که اين حق را در خود نمی

قانون گذاری را بديگری غير از مجلس واگذار کنم ساير آقايان و اگر صالح می دانند 
راجع به وضع قوانين حق خودشان را واگذار کنند مختارند بنده که در مدت سه ماه 

کنم حق  کنم اينکه عرض می مربوط به ادارات وزارت ماليه حق خود را واگذار نمی
توانيم بگوئيم حق داريم و هر پانزده نفر از ما  خود را چون هر يک از ما وکال می

توانيم يک اليحه را بطور طرح قانونی پيشنهاد کنيم و به کميسيون مبتکرات برود  می
وضوع يک قانونی بشود آيا در مدت اين سه ماه آقای وزير ماليه اين حق و در آنجا م

کنم که  خواهند از ما بگيرند بعضی از نمايندگان گفتند خير؟ باز هم تکرار می را می
خواهيم اين حق رابه آقای وزير ماليه بدهيم آن وقت آن  ماه که می ٣در اين مدت 

ا واگذار شده تکليفش چيست؟ و اگر آقای حقوقات قانونی که راجع به امور ماليه بشم
خواهند تجربه بفرمايند ممکن بود قبالً اين نظريه را اتخاذ کنند و بطور  وزی می

توضيح در اينجا بفرمايند که من خيال دارم وزارت ماليه را به چندين قسم تغيير و 
تبديل دهم زيرا وضع قانون مطلب محرمانه و خصوصی نخواهد بود و اگر ما 

لفرض الزم بودبطورخصوصی بوکال گفته شود بازممکن بود درمجلس خصوصی با
اظهار کنند و اال بعد از گذشتن پروگرام هيئت دولت اختيارات مطلب به آقای وزير 

بينم که ساير آقايان وزراء هم در تحت همين عنوان فردا  ماليه بنده هيچ مانعی نمی
ی وزير عدليه از همه زودتر همين يک اختيارات کاملی از ما بخواهند مثالً آقا

اختيارات را تقاضا کند چون اصالح قوانين قضائی الزم است و ممکن است در تحت 
يک ماده واحده برای اصالحات عدليه اختيار بخواهند و همين طور ساير وزراء هم 
يکی يکی اين اختيارات را بخواهند و اصالح ممکن است آقايانوزراء ما وکال را 

ماه قانون  ٧ماه يا  ٣د به اين معنی که به هفت ماده رای بدهيم و در ظرف راحت کنن
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گذاری را واگذار کنيم به آقايان وزراء و راحت شويم و بگوئيم بعنوان نظامنامه 
های خود به موقع عمل گذارند برای آنکه  داخلی قوانين را نوشته و در وزارتخانه

زنيم مثالً آقای  دو سه جلسه حرف می خواهند تجربه و آزمايش بفرمايند ما هم می
خواهند بفرمايند و به عبارت اخری هفت ماده  وزير عدليه هم همين تجربه را می

پيشنهاد کنند و ما را هفت هشت ماه مرخص فرمايند ما هم دو سه جلسه حرف 
شويم که  کنيم ميرويم و بعد زا سه ماه شرفياب می زنيم و هفت ماده را تصويب می می
م نظريات دولت چيست البته آنوقت لوائح قانونی را پيشنهاد کنند ديگر نه وکال ببيني

خود آقايايان وزراء تا ساعت چهار از شب گذشته معطل نخواهند شد بنده در هر حال 
رای دادن به اين ماده واحده را مخالفم و او را بر ضرر اين مملکت و بر ضرر ماليه 

کنم که اگر امروز اين رای را بدهيم بعد  ض میاين مملکت ميدانم و بطورخالصه عر
از چندروز ديگر خواهيم ديد انشاء هللا اگر موفق به خواستن مستشارها و متخصصين 
فنی شديم آنوقت آنها پس از آمدن اين ماده را لغو کرده پيشنهاد ديگری به جای آن 

ردم و قانون ديگری ام را ک فرمايند من تجربه خواهند نمود يا خود آقای وزير ماليه می
کنم يا بعد از سه ماه ديگر ممکن است خود ايشان لطفاً بفرمايند ترتيب اول  پيشنهاد می

اين بود و اين اليحه سکته به ماليه وارد آورد بنده چون ايشان را در امور ماليه با 
ً ده روز وقت صرف  تجربه ميدانم اين است که عرض می کنم بهتر اين بود لطفا

خواستند بفرمانيد به ترتيب يک اليحه قانون به  د و اصالحاتی را که میفرمودن می
کردند ما می ديديم و با نهايت اطمينان و اعتماد آن لوايح را تصديق  مجلس پيشنهاد می

دانستم تا اين ماده  کرديم و به موقع عمل می گذارديم بنده اين ترتيب را بهتر می می
تفاهمات در آن پيدا شده و بعد هم در عمل  مبهم را که ممکن است هزار قس سوء

  .زنيم وارد آيد ببينيم خسارت زيادی به اين ماليه که مبلغی کسر داريم و همه فرياد می
 

 دکترمصدق السلطنه وزير ماليهنطق  
  

ام هستم  کنم نه مدافع آن اليحه که خودم پيشنهاد کرده ـ بنده اوالً عرض می وزير ماليه
که از کميسيون به مجلس پيشنهاد شده است فقط مقصودم  ونه مدافع اين ماده

فرماشاتی که توضيحاتی است که در اين ماده با نظرياتی که خودم داشتم عرض کنم 
شاهزاده سليمان ميرزا فرمودند مثل اين بود که عجالتاً چيزی دارند آن را از دست 
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د و سابقه داشتند دهند در صورتيکه اگر از وقايع ماليه و ترتيب کار مطلع بو می
يک قانون تشکيالتی در پنج سال يا بيشتر که  فرمودند نمی راهرگز اين فرمايشات 

درست حاال نظرم نيست از اين مجلس گذشت قانون تشکيالتی که عملی نبود يعنی 
باالخره قانونی بود که زائد وقت بود چون در آنوقت يک خزانه دری بود با يک 

و مطلقه که افکار مردم در آنوقت بر ضد آن خزانه  اقتدارات و اختيارات تامه
خواست آن ترتيب را تغيير دهد و يک قانونی با  داربلژيکی بود مجلس برای اينکه می

جوزا را لغو و يک  ٢٣مقتضيات اداری آنوقت بنويسد و هم در نظر داشت که قانون 
نمود که به  تشکيالت ديگری بدهد آن قانون مواد ديرکنستانس زائد وقت بود وضع

آمد بنده مهمترين دليلی که  هيچ وجه من الوجوه با مقتضيات اداری درست در نمی
توانم عرض کنم برای اينکه اين قانون عملی نبود همان عدم اجرای آن قانون است  می

کنند  اند که حاال کم می فرمودند يک چيزهائی داشته شاهزاده سليمان ميرزا تصور می
ين اين قانون در وزارت ماليه اجرا نشده از جمله يکی از خير اين طور نيست ا

چيزهائيکه آقايان وکالء در دوره سوم آرزومند بودند و انتظار داشتند اين بود که 
تأسيس کميسيون تطبيق حوالجات در واقع ناظر و تفتيش وزارت ماليه خواهد بود و 

د وزير حق رگر تصديق نکگفتند اين کميسيون اول بايد حوالجات را امضاء کند و ا می
ندارد امضاء کند و درواقع کميسيون مزبور بايد بر وزير نظارت داشته باشد خوب 
است شاهزاده سليمان ميرزا در وزارت ماليه تشريف ببرند و ببينند از صد حواله که 
تا به حال از وزارت ماليه گذشته ده فقره از آنها را کميسيون تطبيق حوالجات تصديق 

نه تصديقات اين کميسيون تا به حال منجصر به اوراق شهريه بوده که نه يک  کرده يا
شود کرد نه کم و  شود کرد نه زياد می شود کرد و نه نسبت به آنها تعقيب می دينار می

تواند خودش به مسئوليت خودش به مردم بدهد  يک رئيس شعبه هم مستمريات را می
مدرک دارد مدرک مستمريات کتاب زيرا مستمريات و شهريه در وزارت ماليه 

اند کار  وظائفی است که مجلس تصويب کرده و شهريه را هم وزراء تصويب کرده
کميسيون تطبيق حوالجات که يکی از اصول قانون تشکيالت است بکلی بالاجراء 

فرمايند  میتوانند به خوبی تحقيق فرمايند و اما اينکه  مانده است اين مسئله را هم می
کنم در ماليه حاال  ين سه ماه امور ماليه بالتکليف خواهد ماند عرض میدر ظرف ا

هيچ قانونی حکم فرما نيست که بعد بالتکليف بماند يا نماند ممکن است اقايان 
اساسی ناظرماليه هستند يک روزی بوزارت ماليه تشريف  نوکالء که بر حسب قانو
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ست تشريف بياورند و ببينند آورده و تحقيقات فرمائيد و خود شاهزاده هم ممکن ا
اين قانون از کجا اجرا شده که ديگر نفرمايند يک خبط و خطائی نسبت به مصالح 

شود بنابراين مذاکراتی که فرمودند بنده يک چيزهای صوری ميدانم که  مملکتی می
دور از حقيقت است بايد حقيقت را کفت اين قانونی نيست که عملی باشد و يک 

اما نظريه خود بنده  موجب آن قانون ادارات خود را اداره کنندوزيری بتواند به 
ام اين بود که بدواً  همانطور که شاهزاده فرمودند عقيده به نسخ قانون نداشتم و عقيده

بايد يک چيزی تهيه کرد و آنوقع اين قانون را برداشت و تا چيزی تهيه کرد آنوقت 
ايم نسخ آن غلط است اين عقيده  ذاردهاين قانون را برداشت و تا چيزی به جای او نگ

ام سکته به قانون وارد آورده باشم به اين واسطه آن دو  خود بنده است و نخواسته
اليحه را پيشنهاد کردم که خود مجلس ان را موقوف االجراء بگذارد به کميسيون 

پس از مذاکرات زياد اين ماده پيشنهاد شد معلوم  قوانين ماليه هم که مراجعه شد
شود اين قانون عملی نيس نظر بنده يک قسمت اين بود که از طرف مجلس  می

خواهم يک کارهائی کرده باشم و خيلی مقيد هستم  اجازه داده شود چون خودم نمی
که موافق قانون رفتار کرده باشم بر خالف ديگران که در همين وزارت ماليه يک 

اند ولی بنده چون خيلی مقيد به  داشتهاند و ابداً باکی ن عملياتی بر خالف قانون نموده
کردم همه می دانيد  قانون بودم در همان وقتی که بنده در اين وزارتخانه خدمت می

گفتند فالنی خيلی مقيد به قانون  گرفتند اين بود که هميشه می عيبی که به من می
آن دانستم اگر چنانچه  چرا برای اينکه قانون را بهترين سنگر برای خود می است

روز آن قانون برای يک سنگر کاغذی بود امروز خيلی خوشوقتم که به حمدهللا 
توانم آن را مرکز  مجلس شورای ملی برای بنده يک سنگر آهنی است که بنده می

خواهند تعدی کنند با  اتکاء خود قرار دهم و آن اشخاص را که در ماليه مملکت می
به ماليه مملکت بشود اين نقطه نظر  کمال قدرت جلوگيری کرده و نگذارم تجاوزاتی

بنده است اما راجع به اين که بنده عرض کردم اين قانون از طف مجلس عجالتاً 
توانستم يک اداره درست کنم و بگويم امروز صالح  موقوف االجرا بماند خود بنده می

آوردم و  اين است که اين اداره اينطور باشد و بودجه آن را هم نوشته به مجلس می
خواهم کاری که با من است و من  مجلس هم تصديق کند ولی چون بنده هيچ وقت نمی

داوطلب اصالح آن هستم بر خالف قانون باشد و خدای نخواسته يک اعتراض و 
شود اين بود که بنده در ضمن آن ماده اجازه ضمنی خواستم که  ايرادی وارد می
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ون تصديق کند تا اينکه اختياراتی مجلس نظر بنده را در موقوف االجراء بودند آن قان
داشته باشم و بتوانم تشکيالتی بدهم اين تشکيالت امروزه به ما حساب نه با حساب با 
اقتصاد نه با حسن جريان کار نه با ترتيب بودجه هيچ يک از اينها موافقت ندارد 

رده عقيده آزاد اين است جائی نيست که کسب عقيده خود را تحمل کند يا محرمانه گذا
يا مالحظه کند بنده اين قانون را عملی نمی دانم و در اين چند سال هم از اشخاصی 

اند چه از اعضاء و چه از خارج کسی نيست که نفهميده باشد  اند و کار کرده که آمده
اين قانون عملی نيست تنها نقطه نظر بنده اين بود که يک اجازه ضمنی از مجلس 

ماليه را بدهم بعد هم يک بودجه برای آن تشکيالت  داشته باشم تا تشکيالت وزارت
کند که يکی تشکيالت را و  تهيه نمايئم چون قانون تشکيالت ماليه دو چيز را معين می

گويد اداره خزانه داری بعد تکليف او را  ديگری صالحيت آن تشکيالت را مثالً می
گويد وظائف  بعد میگويد کميسيون تطبيق حوالجات  معين کند که هرچه بايد بکند می

و صالحيتش فالنطور است نقطه نظر اصلی بنده اينبود که تشکيالت را در ظرف 
چند روز بطوری که برای وزارت ماليه صالحيتش بيشتر باشد با حسن جريان 
مناسب تر باشد آن تشکيالت را بدهم و بعد بودجه آن را به مجلس آورده و بگذرانم 

شايد بنده قائل هسبم که خزانه داری کل اين طور که  اما راجع به صالحيت اين اداره
صندوق کافی است و ) کيس(پر از جميت شده الزم نيست و عوض اين خزانه يک 

ام اين بود که بعد از آنکه تشکيالتش را تعيين کردم بعد از اينکه پر گرامش به  عقيده
کيالت مجلس آمد و تصويب شد ده روز طول خواهد کشيد و بودجه مرکزی و تش

جديد وزارت ماليه که غير از اين تشکيالت خواهد بود به مجلس خواهد آمد اما راجع 
فرمودند نم فرمودند که بنده  به وظائف اين ادارات خود شاهزاده اگر درست توجه می

رسد فوراً بياورم به مجلس و پيشنهاد کنم آنوقت  امروز يک چيزی که به نظرم می
باشد خير بنده مقصودم اين طور نيست و مقصودم اين بود غير عملی تر از اين قانون 

که بعد از اينکه تشکيالت وزارت ماليه معين شده و يک نظامنامه تهيه کنند و اين 
نظامنامه را يک ماه يا چهل روز يا پنجاه روز به جريان انداختند و روابط ادارات با 

م شد و روسای ادارات يک ديگر و تکليف کارو وظائفشان به موجب نظامنامه معلو
ماعيب اداره متبوعه خود را فهميدند بوزير پيشنهاد نموده وزير هم تجديد نظری در 
آن نمود آن وقت آن نظامنامه به صورت لوايح قانونی به مجلس پيشنهاد شود که 
ضمناً صالحيت اين ادارات معلوم گردد و از روی فرصت و مطالعه و تجربه و 
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اسب با ان تشکيالت باشد تهيه و به مجلس پيشنهاد شود که آزمايش قوانينی که متن
مشکالتی پيش نيايد مثالً ديگری که در کميسيون مذاکره شده اين بود که دولت در 

قای رئيس الوزراء آنظر دارد متخصين برای ماليه بياورد و البته همين طور که 
آنوقت از طرف  فرمودند بعد از آنکه کميسيون خارجه موافقت خود را اظهار کرد

دولت اقدام خواهند شد ولی انکار نبايد کرد که اوالً آمدن آنها بفوريت ضرورت 
گيرد و اگر همين امروز نخواهيم مبادرت به اين امر کنيم باز آمدن آنها پنج شش  نمی

ماه وقت الزم دارد و در کميسيون هم همين مذاکره شد که آيا صالح هست تا آمدن 
ماليه را به همين حال باقی بگذاريم تأمل کنيم تا متخصصين بيايند آنها ادارات وزارت 

توانيم کار  يا خير؟ ولی باالخره برای اينکه اعتراف نکرده باشيم خودمان هيچ نمی
کنيم و حتماً بايد برای اصالحات دوائر خود من مستشار از خارجه جلب کنيم گفته شد 

رد و کارها را تا اندازه رو به راه بکنيم شايد صالح در اين باشد که اين ماده زور بگذ
تا فردا که متخصصين را آورديم ادارات را به حال خرابی امروزه به آنها تحويل 
نداده باشيم و به آنها بگوئيم صورت کار اين است بعد از اين بايد از معلومات شما 

استخدام شود استفاده کنيم و عقيده بنده هم اين است که مستشار نبايد به سمت معلمی 
چنانکه آقای مدرس فرمودند زيرا معلم بايد در مدرسه تدريس کنند و مستشار بايد 
ادارات را مرتب بکنند و همانطور که ايرانی در تحت نظر و امر يک وزير کار 

کنند آنها هم با يک اقتداراتی بايد کار کرد و اختياراتی داشته باشند که هم بتوان  می
ان انداخت و هم زير دست خودشان يک اشخاص اليق تربيت کارها را به حسن جري

کنند که شايد با هم در آتيه يک اشخاص داشته باشم که تبوانند به جای آنها کار کرد و 
ماليه ما را از صورت امروزه بهتر و عملی تر نموده و يک اداره صحيحی برای ما 

ض کردم نظر ندارم تشکيل دهند اين بود عرايض بنده که عرض کردم و چنانچه عر
به اينکه دفاع از اليحه خود بکنم و يا دفاع از اليحه کميسيون کرده باشم فقط حقيقت 
راگفتم حاال آقايان مختارندهرطور بخواهند رفتار کنند و البته هر قسم رای مجلس 

 .باشد رفتار خواهند کرد
 .رئيس ـ اگر آقايان موافقند چند دقيقه تنفس شود

 )اجازه(سليمان ميرزا  نايب رئيس ـ آقای
سليمان ميرزا ـ اوالً الزم است اين مسئله را به عنوان توضيح عرض کنم که سوء 
تفاهم از آقای آقا سيد يعقوب بر طرف شود مذاکره و اظهار مخالفت کردن با يک 
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پيشنهاد دليل بر اين نيست که نسبت به يک وزير اعتماد نيست اگر ما اين را مدرک 
رات مجلس شورای ملی به کلی لغو است بلی تماماً به آقای مصدق قرار دهيم مذاک

کنم که يکی از اشخاص صحيح العمل و تحصيل  السلطنه اعتماد داشته و تصديق می
کرده و با تجربه مطلع هستند چنانچه عقيدة خود بنده اين است که هيچ امری اصالح 

جرا شود نه اين که هر کس نخواهد شد مگر اين که يگانه ماده که امتياز فضلی است ا
امتياز فضلی ندارد با هزار وسائل غير مشروع به پشت ميز و روی يک صندلی 
بنشيند اگر مأمورين از روی امتياز فضلی در جانشان منظور شود ديگران از قبيل 

شوند اما امروز بد بخت محصل ميداند که  شاگردان مدارس و محصلين تشويق می
ک توجه بنده قدر و قيمت ندارد پس اين اعتماد به آقای تمام تحصيالتش به قدر ي

اند  کند از اين که وکالء در ماده که ايشان پيشنهاد کرده مصدق السلطنه جلوگيری نمی
مذاکره کنند ولی آقای مصدق السلطنه کراراً عرض کردم شخص درست کار و 

به مسئله نيست و صحيح العمل بوده و قادر هستند ماليه را اصالح نمايند ولی مربوط 
اينکه فرمودند به شوستر امريکائی اختيارات تام داديم بنده يکی از مدافعين آن 
اختيارات هستم و شوستر کی بوده که در خور آن اختيارات بوده و يگانه مستشاری 
که به صحبت عمل وظيفه خود را انجام داده و برای خير خواهی مملکت ما عمل 

خواستند  يل برای اثبات اين مطلب اين است کسانی که نمیکرد او بوده بهترين دل می
خواستند هر روز برای پنج شاهی دستمان را به  ماليه مملکت ما منظم باشد و می

طرف اجانب دراز کنيم مخالف او بودند شوستر بهترين خدمتگذار و مستشار اين 
اينجا اين مملکت بود اما با اين وصف همان اختيارات باعث شده که امشب ما در 

کنيم برای اينکه ما به شوستر امريکائی اختيار داديم زيرا به او اعتماد  مذاکرات را می
داشتيم و صحت عمل داشت بعد از اينکه او به آن ترتيب ناگوار از دست رفت چه 
کسی خزانه دار شد؟ جناب مستر شوستر گفته شد مرنارد بلی ببخشيد مسيو مرنارد 

سيو مرنارد آن اختيارات را گرفته اما چه کردند همان خزانه دار شد و جناب م
خساراتی را که ديدند بر ما وارد آوردند مقصود از دفع ان قانون و مدفعه که در آن 

شد بواسطه همان شوستر آمريکائی نبود که به او اطمينان  موقعی از آن قاون می
نوقت نبود تا او را داشتيم و او که از ميان رفت و ديگری آمد خراب کرد مجلس که آ

مجبور کنند مطابق قانون رفتار نمايد تا اينکه در دوره سوم آن اختيارات لغو شد 
امروز هم اگر به تعهد ديگری مثل آقای مصدق السلطنه فرضاً اختيارات را بدهيم اگر 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٣٢                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

فردا نخواستند وزارت ماليه را عهده دار باشند يا اينکه تغفيير پست بدهند و اين 
به ديگری واگذار شود آنوقت چه خواهد شد کسی اينجا يقه پاره نکرده ان اختيارات 

دهد بايد بگويد اين ماده فالن عيب را دارد منتهی  کسی که وظيفه وکالتی را انجام می
اکثريت مجلس حاکم اين قضيه است وقتيکه اکثريت مجلس تصديق نمودند و بعد 

کنند و چون در  است که تصويب می معايبش پيدا شد مسئوليت آن به عهده آن اکثريت
شود معلوم است که چه اشخاص رای  موضوع ماليه هم به او ورقه رای گرفته می

دهند پس در اين صورت  های سفيد می خرابی آن قانون اشخاصی هستند که ورقه
شوم بواسطه همان  ماند و اينکه بنده حاال داخل مطالب می ديگر اشکالی باقی نمی

گويم اختيارات بايد با توضيح باشد  ام بنده می از اختيارات شوستر ديدهمعايبی است که 
شويم و در اينجا صحبت شد  گرديم و داخل در مواد می تا ما مطمئن بشويم حاال بر می

کرديم و معايب آن را می ديديم و آقا  که خوب بود بنده با ديگران به قانون رجوع می
ای ماليه کردند بواسطه اين قانون است سيد يعقوب فرمودند خرابی هائيکه روس

بدبخت قانون کدام يک از موادش اجراء شده و در کدام يک از اين مواد نوشته شده 
که اگر يک مامور ماليه پول دولت وملت را حيف و ميل کند و بيست هزاتومان پول 

م دولت را از صندوق بردارد و حساب ندهد اگر مامور همدان نبوده بعد از اين اقدا
مامور فارس بشود آيا همچو چيزی در قانون تشکيالت ماليه نوشته شده؟ اگر يک 

گويم قانون ماليه قانون  گذارند تقصير با قانون است بنده نمی قانونی را بموقع اجرا نمی
آسمانی است که محتاج به خرج و تعديل نيست خير اگر اينطور نبود مجلس يک سال 

رفت هيچوقت محتاج به  کرد و پی کار خود می می نشست و قوانينی وضع دو سال می
خر ج و تعديل نبوده پس نبودن مجلس و دوام مجلس برای همين مطلب است که وقتی 
قانونی را نوشتند اگر در موقع عمل معايبش پيدا شد دالئل الغاء او را پيشنهاد کنند و با 

ن ماده را توضيح و تفسير ترتيبات قانون آن ماده را اصالح يا لغو نمايند يا اينکه فال
کنند اين مسئله در مجلس هم سابقه ندارد و مثل اينکه قانون مملکت را ما وضع 
کرديم بعد که معايب او پيدا شد آمدند و گفتند اجرای اين قانون مشکل است و اين 

کند و کالً هم متقاعد شده آن را حذف کردند  اراضی وسيع نمکزار دخل و خرج نمی
گرديم به مطالبی که در اينجا گفته  آسمانی نبود حذفش کرديم حاال بر میچون قانونی 

شده چون بايد جواب مذاکرات داده شود واال اگر توضيحاتی داده شود دال بر اين 
کنم برای اينکه  مطلب که شايد آن مطلب جواب نداشته و اينکه مطالب را عرض می
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داشته باشند و يک توضيحاتی شايد آقای وزير ماليه بعضی ترتيبات را در نظر 
بفرمايند تا مخالفين قانع شده موافق شوند مذاکرات مجلس برای همين است باز بر 

گرديم به فرمايشاتی که شده است يکی از چيزهائی که بنده را متحير کرده اين  می
کنم  است که آقای وزير فرمودند مدافع قانون نبوده و فقط به عنوان توضيح عرض می

زنم اول بايد مدافع معلوم شود زيرا  مذافع قانون نيستند بنده با کی حرف میپس اگر 
باشند ايشان در مقابل مجلس مسئل هستند اگر ايشان مسئول  ايشان اجرا کننده قانون می

معيب نباشند پس کی مدافع خواهد شد مخبر کميسيون هم مطابق پيشنهاد دفاع از 
مدافع نباشند ايشان هم مدافع نيستند پس ما از  کنند پس اگر آقای وزير اليحه وزير می

فهميم اين را شايد بنده خوب ملتفت شدم البد مقصود چيز ديگر  اين مذاکرات چه می
بوده مطلب ديگر اينکه فرمودند بنده تصور کردم چيزی داريم و حاال داريم از دست 

ل آنکه چيزی دهيم و حا دهيم و حال آنکه چيزی دارم و حاال داريم از دست می می
نداريم بنده در يک قسمت از اين فرمايش ايشان مخالفم و در يک قسمت موافق قسمتی 

کنم بلی ما خيلی چيزه داريم يعنی تمام حقوقی که  را که مخالفم اين است که عرض می
هر ذی نفع در مملکت آزاد و مشروطه دارد ما هم ظاهراً داريم ولی حاال نتوانسته 

کنيم و در آن قسمت که عرض  مل کنيم اين قسمت را تصديق میاينم بوظيفه خود ع
کردم موافقم همين است بطوريکه فرمودند صحيح است چيزی نداريم قبالً چند ماده 

خواهم توضيح بدهم که ببينيد از برکت  از قانون اساسی را يادداشت کردم و االن می
آيد چيزی نداريم  ل عمل میمجريان اين قانون هيچ نداريم قانون داريم اما چون به مح

ايم برای اينکه پشت سرش  ايم ولی کتاب از برای کتابخانه نوشته بدبختيم قانون نوشته
ايم اين است که هيچ چيز نداريم اگر  يک اشخاصی که حقوق خود را دفاع کنند نداشته

کردند و فرياد  اين وکالء خودمانی بودند که در ايام فترت بوظيفه خودشان عمل می
کنند ما همه چيز داشتيم همه نوع قانون  زدند حقوق مردم را چرا تضييع می یم

زنم که شايد از  ايم ليکن تماماً قطعه قطعه شده برای همين بنده در اينجا فرياد می نوشته
اين چيزها که ندارم چيزی داشته باشيم بنده حق دارم يقه را پاره کرده و حتی در پشت 

نم و بگويم هيچ چيز نداريم قانون اساسی هست و مهم کرسی خطابه فردا اعالم ک
ً قسم خورده ايم که حافظ قانون اساسی باشم  ترين قوانينن است و ما وکالء هم تماما

گذرد چند فقره از آن قوانين را عرض  ولی حاال هم که مدتی از دوره مشروطيت می
راجع به معارف است در کنم که ببينيم داريم يه نداريم بعقيده بنده از همه مهمتر  می
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 .قانون معارف نوشته شده
ماده اول ـ تأسيس مدارس به مخارج دولتی و تحصيل اجبار بايد مطابق وزارت علوم 
و معارف مقرر شود و تمام مدارس و کتاب بايد در تحت رياست عاليه و موافقت 
 وزارت علوم و معارف باشد آيا تحصيل اجباری که در قانون معارف نوشته شده
داريم؟ پس تقصير قانون بدبخت چيست؟ نوشته شده ولی بمحل عمل نيامده و معارف 
که در تمام ممالک از همه چيز هم است در مملکت ما بد بختانه در آخر درجه واقع 
شده و هيج اهميت ندارد اين تقصير اجراء کنندگان قانون است تقصير وکالء و ملت 

کند پس معلوم شد که چيزی نداريم همانطور  است که حقوق خود را کامالً دفاع نمی
ها و خيلی  که مدرسه هم آنطوريکه بايد داشته باشيم نداريم بعد انشاءهللا دارالفنون

چيزها پيدا خواهيم کرد و همچنين است راجع به قضاوت ساير چيزها برگرديم به 
 .ه شدهحقوق ماليه که مقصود بنده آنجا است در حقوق ماليه در قانون اساسی نوشت

های ايالتی و واليتی اختيار و نظارت ماليه در اصالحات  اصل نود و دوم ـ انجمن
های ايالتی و واليتی  آيا انجمن. راجع به منافع دارند با رعايت حدود قوانين مقرره

داريم؟ خير نه انجمنها ايالتی و واليتی پس قانون اساسی بايد لغو شود و غير قابل 
 .االجرا باشد

و سوم ـ صورت دخل و خرج اياالت و واليات از هر قبيل به توسط  اصل نود
شود همان طور که آقای آقا سيد يعقوب  های ايالتی و واليتی طبع و نشر می انجمن

های ايالتی و  شود آيا تقصير قانون است که چون انجمن فرمودند طبع و نشر نمی
خواهند حيف  ل هر چه میواليتی نيست که به حساب امضاء ماليه رسيدگی کند هر سا

توانم که هيچ يک از مواد  رود به طور کلی می کنند و بعد هم از ميان می و ميل می
گويد تخفيف و معافيت از  راجع به ماليه مجری نشده مثالً اصل نود و ششم می

پرداخت ماليات منوط به قانون مخصوصی است تگر صورت دوره ايام فترت را 
ها تصويب شده آيا اينها  چقدر تخفيف و معافيت از مالياتبياورند خواهيد ديد که 

تقصير قانون اساسی است خير تقصير اولياء امروزه است که هنوز صورت عمليات 
دوره فترت بدستم نيامده که بگويم ماليه ملت چه شده يا تعقيب کرده بگويم چون مال 

دواری از برای اشخاص ايد بايد محاکمه و مجازات بشويد تا اسباب امي ملت را خورده
صحيح العمل باشد واال با ترتيب امروزه بدبختانه درستکاری به بی حالی و مهملی و 

گويند فالن کس مامور فالن کار بود دو سال هم  شود مثالً می بی کفايتی تغيير می
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پدرش خدمت کرد حاال آمده گرسنه است چقدر بی کفيت بود لکن درباره ديگری که 
شود  بلوک بوده و در عرض شش ماه صاحب پارک شده گفته می رئيس مالی فالن

چقدر شخص با کفايتی است درست هم هست اول بايد خورش را اداره کند بعد 
سايرين را اين تقصر قانون اساسی است همين نوشته شده هيچ رسوم و انعامی بخزانه 

باشد ببينيم شود مگر اينکه به تصويب مجلس شورای ملی و قانونی  دولت حواله نمی
چقدر تصويب نامه برای انعامات صادره از اين ماليه بدبخت داده شده ببينم باز 

 .کنم تمام مواد را بايد در اينجا بخوانم تقصير قانون است گمان می
اصل صد و دوم ـ ديوان محاسبات مامور بمعاينه و تفکيک محاسبات اداره ماليه و 

مخصوصاً مواظب است که هيچ يک از  تفريغ حساب کليه محاسبات خزانه است و
فقرات مخارج معينه در بودجه از ميزان مقرر تجاوز نموده تغيير و تبديل نه پذيرد و 
هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و همچنين معاينه و تفکيک محاسبات 
مختلفه کليه ادارات دولتی را نموده اوراق و اسناد محاسبات را جمع آوری خواهد 

رت کليه محسبات مملکتی را بايد بانضمام مالحظات خود تسليم مجلس کرد و صو
شورای ملی نمايد خيلی خوب آيا تا به حال و بودن محاسبات با وجودی که قانون هم 
گذشته است بوده و بوظيفه خود عمل کرده خير اگر ديوان محاسبات بوده و وظيفه 

ه و بعضی از آقايان هيچ های بند خود عمل کرده بود هميشه موقع از برای صحبت
نبوده واگر هر سال ديوان محاسبات مطابق اين اصل وظائف خود را انجام دهد و 
مخارج دولت را مطابق بودجه مصوبه نظارت کرده و نگذاشته بوده ماليه مملکت 

آمدم فالن رئيس ماليه را متهم کنم که شايد بعضی آنها بری  خراب شود بنده اينجا نمی
اعتبار مخفی در زمان کابينه وثوق الدوله به هفتاد ) فون بيکره(آنوقت  الذمه باشند و

رسيد اين هم تقصير قانون اساسی است البد اگر ديوان محاسبات  هزار تومان نمی
گذاشت چيزی تفريط شود البته  نظارت کرده و مطابق بودجه مصوبه عمل کرده نمی
ادند نم توانستند بدهند عيب در د شهريه هائی را که وزراء به عنوان حق السکوت می

اند  قانون نيست هر عيب هست از عدم کفايت ما است و اال قانون را خراب نوشته
اند حفه خودشان را در اجرای قانون  وليکن آن اشخاصی که مامور اجرای قانون شده

کنم حق با آقای وزير ماليه است هيچ خبر نداريم يعنی  دانستند باز تکرار می نمی
ً مطابق نسيان گذشته شده يا تجربهبدبخت ای که آقای وزير دارند  انه قوانين تماما

آمد  کردند صدای ما در نمی مقتضی نبود از ما اختياراتی بخواهند زيرا هر کاری می



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٣٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

آيد اين قانون  گذرد و صدای ما در نمی چنانکه خيلی از اين کارها همينطور می
گويم با همة اين تر تيبات  آيد باز می نمیاساسی تمامش قطعه قطعه شده صدای ما در 

ً اصوالً يکی از اشخاص آزاديخواه اين مملکت و  بنده همانطور که فرمودند اساسا
پايبند قانون هستم چنانچه عرض کردم الزم بود اين اختيارات را به مجلس پيشنهاد 

کرديم  میخواستند می کردند بعد وقتيکه ما از ايشان سئوال  کنند خودشان هر کار می
های سابق که بوزراء  ميفرمودند اليحه اش به مجلس پيشنهاد خواهد شد مثل دوره

گفتيم جواب که شما ميفرمائد جواب همه سئواالت ما است زيرا هر وقت از  می
کرديم می گفتند تعلمات الزمه داده شده و اقدامات مجدانه خواهد شد  وزراء سئوال می

بوديم و ديگر ساکت بوديم اينکه آقای آقا سيد يعقوب ما هم جواب خود را ياد گرفته 
فرمودند کميسيون تطبيق حوالجات بايد چه بکند يا آقای وزير که فرمودند فقط شهريه 

کنند کميسيون تطبيق حوالجات مجلس وکالء هستند  چند نفر بيوه زن را رسيدگی می
کس از اجزاء آن که بايد بگويند بر خالف قانون عمل شده و اگر مجلس نباشد هر 

ايد در اين مملکت  شود چنانکه مالحظه فرموده اداره يک کلمه حرف نزند اداره نمی
به امضای يک نفر سيد ضياء الدين همه چيز ما خراب شد و از بين رفت هميشه او 

شدند تنها در دوره آقا سيد  چون تطريق اکمل نمايش داده و به طريق اکمل نيز محو می
ها از هيئت وزراء در وجه حامل  قبل از او نيز خيلی تصويب نامهضياء الدين بلکه 
ها در اداره  گرفتند خيلی حواله بردند از بانک يا جاهای ديگر می صادر شد که می

تحديد ترياک هست که فقط نوشته شده فالن مبلغ در وجه حامل بپردازيد و اگر بعدها 
ز اجزاء اداره هم نبود فقط حق شود که حامل ا به اين حواله رسيدگی شود معلوم می

ها ايجاد  السکوت می گرفته که ساکت باشد البته وقتی از وزارت ماليه اين قبيل ورقه
شود به جهت اينکه ماليه يکی از وظائف اصليه  شود قانون اساسی ما پاره پاره می می

مجلس شورای ملی است بدون تصويب نامه او نبايد يک شاهی خرج شود شايد اگر 
مسئله را عرض کنم بر خالف انتظام اداری باشد اما عقيده بنده اين است که هر  اين

آورند بايد بگويد چون برخالف قانون است نم  مامور جزء هم که حواله بسر او می
دهم و اگر واقعاً شخص جدی باشد بايد استعفاء کرده بگويد اين امر خالف قانون است 

کنيد و  چون شما وزير هستيد و اين حکم را میو بايد مطابق تصويب مجلس باشد لذا 
کنم در هر حال عرض  دهم و اين کار را نمی توانم مخالفت کنم استعفاء می بنده نمی

بنده دفاع از قانون تشکيالت (کنم ميفرمايند اين قانون تشکيالت غيرعملی است  می
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ين قانون فرمايند خرابی ماليه تمامی بواسطه ا اينکه بعضی آقايان می) کنم می
تشکيالت بدبخت است اينطور نيست نه تنها قانون تشکيالت ماليه بلکه هيچ قانونی در 

آيد چون به محل عمل نيامده و مواظبت نشده اين  مملکت ما بدبختانه محل عمل نمی
کنم که قوانين ما خيلی نواقص  اندازه معايب بروز کرده و در همين حال عرض می

شود مثالً اگر قانون  ديگر جمع کنيم خيلی اضداد هم پيدا میدارد و اگر آنها را با يک
های ايالتی و واليتی را پهلوی هم  تشکيالت نظميه و ژاندارمری و قانون انجمن

بگذاريم شايد از شصت ماده اش با هم متضاد باشد و علت آن اين است که اين قوانين 
ژيک و قسمتی ديگر از آلمان مطابق نظر پيشنهاد کنندگان آنها بوده زيرا قسمتی از بل

اند  يا جای ديگر ترجمه شده و هر فصلی از اين قوانين را از يک جائی اتخاذ کرده
البته با يکديگر متناسب نبوده و وقتی آنها را هم تطبيق نمائيم متضاد هستند در هر 
حال يکی از چيزهائی که بايد در نظر داشته باشيم اين است که اين قوانين را به هم 
مربوط که جزئيات آن را حذف و باالخره اصالح نمائيم مثالً قانون تشکيالت ماليه 
نيز نواقصی داشته و به عقيده من بر فالن وزير هم تقصيری نيست که مطابق فالن 
ماده عمل نکرده زيرا اگر آقايان در نظر داشته باشند کسی که قانون تشکيالت ماليه 

اسم او را ببرم شخص دانا و با فضل و تجربه بود  خواهم را پيشنهاد کرد دوباره نمی
شد و پيشنهاد کننده محترم در  متأسفانه در موقعی که در اين باب مثل حاال صحبت می

خواستند و ارتباط بعضی مواد را  مجلس تشريف نداشتند وکالء بعضی توضيحات می
توضيحات الزمه با يکديگر ملتفت نبودند چون پيشنهاد کنند محترم در مجلس نبوده و 

داده نشده مطابق نظر وکالء بعضی مواد را حذف کردندوتغيير عبارت دادند و قانون 
از آن مقام اوليه اش افتاد و يک قسمت مواد مبهمی پيدا کرد چيزی را که بنده ياد 

کنم اين است که آقای وزير فرمودند قدرت اين را دارم که در ظرف ده  آوری می
تازه پيشنهاد کنم و بودجه آن را هم فراهم کرده به مجلس  روز يک قانون تشکيالت

کنم چون اين قانون را موافق اصالح اين مملکت نمی دانم بهتر  بياورم بنده عرض می
ً آن صد  اين است يک چيز ديگری قائم مقام آن بکنند و اال مختصر هم باشد فرضا

د و معايب اين قانون را شود يک چيزی جای او بگذارن ماده می ۵ماده است اين قانون 
خواهند  بفرمائيد و همانطور که خودشان فرمودند اگر خزانه را عملی نمی دانند و می

صندوق بر قرار کنند خزانه را لغو کنند و پيشنهاد کنند که از فالن ماده تا فالن ماده 
کنم و عوض آن سه ماده  که در باب خزانه نوشته شده است اين مواد را من حذف می
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دهيم بع مواد راجع  ما هم اوا آن سه ماده را رای می. کنم برای صندوق پيشنهاد می از
شود اين قانون را اصالح کرد الزم نيست  کنيم به اين ترتيب می به خزانه را لغو می

نسبت به تمام مواد قانون يک مرتبه اتخاذ رای کنند ممکن است اال هم فاال هم را در 
ا جزء جزء اصالح نموده به مجلس بياورند آن وقت اگر نظر بگيرند و اين قانون ر

خواهند فوريت آن را هم تقاضا کنند و اگر هم الزم به جلسات پشت سر هم باشد  می
کنيم  کنيم وقانون ديگری وضع می شود و اين يک نکته قانون را اصالح می منعقد می

کنيم  درست میبه اين ترتيب در ظرف ده بيست روز قانون اصالح شده و يک راهی 
که عموم مردم از وزير و وکيل و غيره آسوده شوند چون در اين مملکت خراب 

اند عادت  کردن آسان است آنوقت تمام مردم همچنانکه بدبختانه تا به حال عادت نکرده
نمايند به قانون رجوع کنند شايد خارج از موضوع باشد  کنند که هر کاری که می می

شده است که يک حاکمی وقتی يک جائی هست و از يک ولی تا کنون هيچ ديده ن
شود رجوع به فالن قانون نکند و در جواب آن  مامور ماليه به او مطلبی رجوع می

شخص بنويسد اين بر خالف فالن ماده قانون است اين از حيثيت هيچ وزير و فرمان 
آقايانی که خبر  افزايد بنده که خبر ندارم کند بلکه به حيثيات آنها می فرمائی کم نمی

دارند بگويند امروز وزراء از دست توصيه عاجز هستند و اغلب وقتشان صرف 
کنند که فالن کس را  شود و الينقطع از آنها در خواست می مالقاتهای خصوصی می

بفالن شغل بر قرار کنيد و فالن ترتيب را مجری کنيد و اگر من که يک نفر وکيل 
نوشت مخالف اصل  ردم آن وزير بخط درشت میک هستم يک وقت که يک توصيه می

خواهم يک قسمت ديگری از  شد بنده می بيست و پنجم قانون اساسی است اينطور نمی
ها به مجلس آمد و برای اينکه زودتر از  تاريخ گذشته عرض کنم يک وقتی بودجه

ها را  مجلس بگذرد گفته شد خوب است کميسيون بودجه عوض مجلس بودجه
پس از آنکه کميسيون تصويب کرد به موقع عمل بگذارند مدتی ما  تصويب کند و

اينجا وقت صرف کرديمکه اوالً ما اين اختيارات را داريم که حق مجلس را به 
کميسيون بودجه تعويض کنيم يا خير؟ و فرضاً که اين حق به کميسيون بودجه داده 

وانيم د کنيم يا نه؟ و ت شده آيا پس از اينکه کميسيون بودجه را تصديق کرد آيا می
توانيم و حق داريم که اگر فردا فرد يک مشکالتی داشته  باالخره ثبت شد که ما می

باشيم از وزيرسؤال کنيم و چيزی که تصويب شده رای بدهيم و رد کنيم در اين 
دهيم بعد از دادن اين  کنم که اگر حاال اين اختيار را به وزير می خصوص عرض می
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شود ممکن  کنيم بنده مخالفم اگر اين حق ما سلب نمی ا سلب میرای حق خودمان ر
 .است در مووقع عمل آقای وزير از طرف بنده يا بعضی ديگر دچار مشکالت شوند

 
 .وزير ماليه ـ بعد از توضيحاتی که بنده بايد بدهم

نايب رئيس ـ اگر تصويب بفرمائيد بماند برای جلسه بعد که افکار هم تازه تر باشد 
 .توانيد اظهارات خود را بفرمائيد با اين وصف حضرت عالی مختاريد و میولی 

خواهم عرض کنم سبب چه شده است که نسبت به اين ماده قانون  بنده می وزيرماليه ـ
ماه در وزارت ماليه خدمت کردم  ١۴کنيم و پس از آنکه بنده  امشب داريم مذاکره می

ک خارجی نداشت با آن تجربياتی که بنده يعنی آن وقتی که اين وزارتخانه ديناری کم
داشتم به هر ترتيبی بود مخارج مملکتی و عايداتش را ميزان نمودم و مخارج از 

گذشت بعد از آن مدت خدمت بنده با يک يأسی فوق العاده کنار رفتم و  عايدات می
بعضی مقدمات ديگری پيش آمد که باالخره مجبور به مسافرت اروپا شدم و از 

در ايران مأيوس شدم تا اينکه آقای مشير الدوله به بنده تلگراف فرمودند که زندگی 
بيائيم به تهران و حرکت کردم آمدم خدا شاهد است که هيچ مقصودی نداشتم که بيائيم 
در طهران وزير شوم يا قبول شعلی کنم مقصود اين بود بيائيم در ايران قطع عالقه از 

ه به ايران مصادف شد با استعفای ايالت سابق اين مملکت بکنم و بروم ورود بند
فارس و باالخره بموجب تقاضای رئيس الوزراء وقت و اهالی فارس مجبور شدم و 
در آنجا ماندم و بعد به ترتيبی که همه ميدانند آمدم به تهران آقای رئيس الوزراء به 

وضعياتی  واسطه حسن ظنی که داشتند بنده را بوزارت ماليه منصوب کردند حاال چه
پيش آمد که بنده ناچار شدم با آن ياس فوق العاده که از کارکنان کرده بودم قبول کردم 
تفصيل اين است که يک حرفی به بنده زدند که حقيقتاً آن حرف فوق العاده در من اثر 

ايم  ايم و حيات نداريم و يا اينکه بايد بگوئيم زنده کرده گفتند يا بايد اظهار کنيم که مرده
کار کنيم حاال شما کدام يک معتقد هستيد در مقابل اظهار آن وکيل محترم عرض  و

ايم و بايد کار کرد و البته اين حرف را کسی که  اظهار کرد مرده(کردم خير نبايد 
زنم شايد به  توانم دست و پا می عالقمند به وطن خودش هست بايد بگويد بنده هم تا می

ده با يک مذاکراتی در اين کابينه راضی شدم و يک جائی برسم اين سبب شد که بن
وزارت ماليه را قبول کردم شايد بعضی از آقايان هم مسبوق باشند که به بنده 

گويند هر کس بوطن خود  های ديگری هم تکليف شد ولی از آنجائی که می پست
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 عالقمند است که پستی که مهمتر و پر زحمت تر است او را بايد قبول کنند تا لياقت
خودش را نشان دهد و بنده از آن اشخاصی که معتقد هستند کناره جوئی کنند و از آن 
کنار جوئی نام نيک حاصل کنند نبودم و معتقدر به اين اشخاص هم نيستم به اين جهت 
پست ماليه را قبول کردم و خود را مهيا کردم در اين پست مهم که قوه مملکت بسته 

آقايان می دانند که در وزارت ماليه امروز نه پول  به او است خدمت کنم البته همه
هست نه دسيپلين هست و اکثريت مردم غير از استفاده نظريه ديگری ندارند قانون را 

خواهد  دارند در سورتی که خودشان مستثنی باشند و البته هر کس می دوست می
کسی که  اصالحاتی بکند غير از ظرفيت و دشمنی مردم برای او چيزی نيست البته

خيال اصالحات دارد بايد دامن همت به کمر زده و از هر گونه فحش و دشنام و 
ناسزائی نترسد و خودش را حاضر کند و اين مصيبت را برای خودش بخرد باالخره 

خواهم خدمت کنم بايد فهميد چرا کميسيون تطبيق  ام و می حاال تنده راضی شده
صيرات را هم به گردن وزراء و کار کنان حوالجات نتوانست کار بکند آخر تمام تق

وقت نبايد گذاشت در کميسيون تطبيق حوالجات من خودم يکی از اعضاء بودم ما 
کارها را از خودمان دور کرديم بطوريکه مردم اسم ما را کمسيون تعويق حوالجات 
گذارده بودند اگر ما کار مردم را خوب گذرانده بوديم و از جزئيات صرف نظر 

شد کسی که عالقه مند به مملکت است بايد از جزئيات  يم اينطور نمیکرد می
صرفنظر کند و به کليات بپردازد اگرما جزئيات را بگيريم در کليات مداخله نکنيم 
بايد از مملکت صرف نظر کنيم اين کميسيون تطبيق حوالجات معتقد به جزئيات بود 

جع به مهمانی صاحب قرانيه آورند را فرض بفرمائيد يک ورقه درخواست آن جا می
فرمودند آن شيشه خالی ليموناد يا چيز دير که آنجا  يا سلطيت آباد اعضاء کميسيون می

گفتم آقايان کليات را بگيرند و از جزئيات صرف نظر کنيد  بود چطور شده به آنها می
له رفتند همين آقای مشير الدو دارد به خرج نمی اوالً جزئيات شما را از کار باز می

فرمودند اين کميسيون تطبيق حوالجات بايد کارهای مرمد  يک روزی بما نصيحت می
را هر چه زودتر تمام کنند و باالخره يکی از واضعين قانون در وزارت جنگ 
خودش از کميسيون تطبيق حوالجات شاکی بود يک روز عرض کردم اگر اين قانون 

بود چرا هستيد فرمودند همين بيمورد بود شما چرا وضع کرديد و اگر بی مورد ن
طور است ولی نبايد اشکال تراشی کرد پس الزم است بنده برای خير مملکت عرض 
کنم که اين اشکال تراشی کميسيون تطبيق حوالجات سبب شد کار از آن ما خارج شد 
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کنم که اين مخالفت آقايان وکال هم سبب خواهد شد که کار از دست  بنده گمان می
خواهم از روی قانونکار کنم ولی در صورتی که  بنده امروز می مجلس خارج شود

فرمايند به موجب ماده سی و سه  شما مقيد به الفاظ و عبارات نباشيد مثالً آقای تدين می
نظامنامهداخلی قانون بايد مقدمه ذکر شود و چون ذکر نشده اين ماده قانونيت ندارد 

قانون را به مجلس آوردم چطور  نظامنامه صحيح است ولی آن روزی که بنده آن
آوردم بردم بههيئت وزراء و آقايان خواندند موادر بود غير از آن مواد باالخره پس از 
مذاکرات در آن مواد ديدم معطلی صالح نيست و بايد مواد ديگری ترتيب داده شود 

تم اين بود که بنده با کمال عجله چون يک ساعت به غروب مانده بود اين مواد را نوش
ندارد ) اکسپوزه رسوتيو(بايد مسائل را گرفت ) خذالغابات و اترک المبادی. (و آوردم

سبب نيست که ماده قانون غلط است گفتم اين قانون را می برمو نظر به اينکه کار 
گذرد بنده از آن روزی که بوزارت  وزارت ماليه مهم است به زودی از مجلس می

ام برای اينکه منتظر بودم مجلس  ی اساسی برنداشتهام يک قدم برای کارها ماليه رفته
دهد که  که به او معتقد هستم و يگانه پشتيبان و مرکز اتکاء من است به من اجازه می

توانستم  شد می من داخل در امورات شوم و اگر به بنده از مجلس هم اجازه داده نمی
ی ازمواد تشکيالت ماليه خواهم از روی قانون کار کنم مثالً يک کار کنم ولی بنده می

گويد کليه حوالجات بايد به امضاء وزير باشد اگر يک وزير ماليه بخواهد کارهای  می
اساسی يعنی يک کارهائی که واقعاً برای مملکت مفيدتر از امضای فالن حواله است 

تواند به يک معاونی که طرف  بکند و فرضاً هزار حواله موجود باشد آن وقت نمی
بگويد که شما اين حوالجات را امضاء کنيد آن وقت معاون خواهد گفت  اعتماد است

گويد تمام حوالجات بايد باضای  ايد و قانون می که شما بر خالف قانون رفتار کرده
وزير ماليه باشد پس اين قانون عملی نيست يا اگر وزير ماليه ناخوش باشند وقتی که 

ر ماليه را انژکسيون کنند تأييد شود و حواله رسد چه بايد کرد آيا بايد آن وزي حواله می
را امضاء کند به هر حال قانون را طوری بايد ترتيب داد که عملی باشد فعالً اين 

گويد کليه حوالجات وزارت ماليه در واليات بايد به تصديق کميسيون  قانون می
را بکند بنده تواند اينکار  حوالجات برسد حاال ببينيم اين کميسيون تطبيق حوالجات می

با آقای سپهدار که وزير داخله بودند سه چهار مجلس طرفيت پيدا کرده ايشان 
خواستند حوالجاتی که متعلق به وزارت داخله بود به تصويب کميسيون تطبيق  می

حوالجات برسانند بنده عرض کردم به موجب قانون بايد باشد در جواب گفتند شما که 
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گويد کليه وجوهی که در تمام واليات اساس ماليه  ن میمی گوئيد به موجب قانون قانو
بايد بپردازند تا تصديق کميسيون حوالجات را نداشته باشد نبايد بپردازند مثالً تلگراف 

رسد که فالن قنات خراب شده پول حواله کنيد بايد اول برويم به  به وزارت ماليه می
ان آن را امضاء کنيد و االاساس کميسيون تطبيق حوالجات و بگوئيم شما پنج نفر آقاي

توانند پول بدهند در ممالک ديگر راه آهن و تلگراف و آئروپالن دارند يک  ماليه نمی
شود  همچو قانونی ممکن نيست پيشرفت کند در اين مملکت که هيچ نيست چطور می

اين قانون را اجراء کرد اگر يک قناتی خراب شد و حواله آن به کميسيون تطبيق 
ت رفت شايد مثالً هفتاد روز طول بکشد و به امضاء نرسد آن وقت چه حوالجا

خواستم بطوريکه فرمودند ماده به ماده  شود ولی اين قانون عملی نبوده اگر بنده می می
توانستم کار کنم به  پيشنهاد کنم به کلی از اصالح وزارت ماليه مأيوس بوده و هيچ نمی

د همان کميسيون تطبيق حوالجات هم که عالوه وزرای وقت هم خواستند کار کنن
گفتند در  ها مقاومت کنند می خواستند در مقابل بدبختی خودم داخل در آن بودم نمی

آيد  خواهد نيايد و اگر هم حواله می گيريم ميخواهد حواله بيايد می اينجا يک حقوقی می
د خرابی اين شد خودش حواله بده شد تا اينکه وزير مجبور می آنقدر آشکال تراشی می

توانيم از برای  مملکت تقصير است ما واقعاً وطن خومان را دوست نداشته باشيم نمی
آن کار کنيم بايد با حقيقت کار کرد و از مسائل صوری صرف نظر نمود بايد حقيقت 

توانيم نجات پيدا کنيم تا کار از روی حقيقت نباشد و  را گرفت برای اينکه با حقيقت می
توانيم اين مملکت  برای هر گونه زحمت و مصيبتی حاضر نکنيم نمیخودمان را از 

را اصالح کنيم برای توضيح عرض کردم خوب است آقايان ببينند چه اختياراتی 
يخواهند بدهند آنقدر اين موضوع را وسعت ندهند و بزرگ نکنند آيا به بنده امتياز 

يک بودجه را به ميل خود دهيد پولی خرج کنم يا جنس دولت را به کسی ببخشم يا  می
دهيد که امروزه اسم فالن اداره را  درست کنم و خرج کنم نه بلکه به بنده اختيار می

بنده . عوض کنم و اسم ديگری بگذارم و اشخاص صالحيت دار در آن اداره بگذارم
هيچ نظری نداشتم جز اينکه يک عده اشخاص را منفصل و يک عده ديگری را 

بود که يک اداراتی که موافق مصالح مملکتی باشد و برای ماليه  انتخاب کنم نظرم اين
و حسن جريان امور معتبر باشد تشکيل بدهم و آنوقت برای اين سه يا چهار اداره که 

خواستم قبالً بگويم چه  بنده اگر می. الزم داريم بودجه تعيين بکنم و به مجلس بفرستم
شد و با توصيه  است هر اداره پيدا میتشکيالتی در نظر دارم هزار کانديدا برای ري
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آمدند و بايد بنده متصل مشغول معارضه باشم و  آقايان وکالء يا وزراء يا غير آنها می
خواهم اين اداره را منحل کنم و با نظريه  توانم کار کنم بنده می يا اين ترتيب بنده می

ز آنکه گذاشتم خودم اشخاصی که صالحيت و ديانت دارند در آن اداره بگارم بعد ا
شويد تصديق کنيد افکار عمومی در مملکت ما  شما عمليات مرا ببينيد و مجبور می

توانستم بگويم اين چهار پنج اداره را الزم دارم آن وقت از فردا  روشن است بنده نمی
نمايند و بعد هم توصيه از  يک عده خودشان را کانديدای رياست اداره و شعبه می

غيره بياورند که شما اين شخص را محض رضای خدا قبول کنيد  وکالء يا وزراء يا
توانم بکنم بنده در يک شب وزارت ماليه را منحل و دو روز بعد  بنده اين کار را نمی

کنم و اما اينکه فرموديد اختيارات را به مرنارد يا شوستر داريم اين را  تاسيس می
پولهای مملکت را خرج کنم شما  دهيد فراموش نفرمائيد که شما به بنده اختيار نمی

دهيد بنده يک ميز و صندلی را تغيير بدهم و عوض فالن شخص کس  اختيار می
آورم جای او می نشانم اگر اين اندازه شما اعتماد به يک وزيری که  ديگری را می

خواهد برای شما کار بکند نداريد پس اين مذاکرات بيمورد است و اگر داريد و  می
لکت را اصالح کنيد بايد از اين مسائل صرفنظر کنيد مثالً اين که گفته خواهيد مم می
شود  شود اگر اين قانون را موقوف االجرا بگذارند يک خطری متوجه مملکت می می

کردم شما بايد بدانيد  شد بنده همچو عرضی نمی روی من سياه اگر خطری متوجه می
کردند شما قادر بوديد حرف بزنيد و  اشخاصی آمدند و قوانين را زير پا گذاشتند و لغو

نزديد بناراين اگر اشخاص ديگری هم از بعد از بنده سر کار آمدند چه اين قانون باشد 
کند هر طور  چه نباشد و چه فسخ کنيد چه موقوف االجراء بگذاريد ابداً فرق نمی

م و شما هم خواهيد کنيد بکنيد و اگر نيامدند و بنده سر کار بودم و توانستم کار کن می
ً خودم را به يک خطری  حامی و پشتيبان بنده بوديد هم مشغول هستم بنده عجالتا

ام نظر به اينکه هيچ منظوری غير از خدمت به مملکت ندارم و من در  انداخته
توانم کار کنم که دستهای من باز باشد و هر ساعت بيايند بگويند فالن  صورتی می

دبختی مملکت و ين بی پولی مملکت برای يک مسئله چطور شد در اين در اين ب
شود در صورتی که بايد تمام اين ساعات  پروگرام هشت جلسه وقت صرف می

صرف کارهای فوق العاده مملکت شود حاال مالحظه بفرمائيد اگر از افراد بخواهيم 
رسد مذاکره  از برای هر ماده قانون بيائيم اينجا و نسبت به يک ماده که به نظرم می

ود و فوريتش الزم باشد به قيام و قعود رای گرفته شود و رای بدهند آنوقت با اين ش
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توانم خدمت کنم و بهتر می دانم که  همه معطلی نتيجه حاصل شود بنده اينطور نمی
  .باز در يأس خودم باقی بمانم

شود  نايب رئيس ـ اگر چه به موجب تصويب مجلس معموالً مذاکرات امشب ختم می
لکن بنده بر حسب مقامی که امشب . شود ذاکرات به جلسه ديگر محول میو بقيه م

کنم  ام الرم است عرض کنم که راجع به توصيه و کال بنده تصور می اشغال کرده
مجلس شورای ملی آرزومند خواهد بودکه هيئت دولت عموماً وزيرماليه خصوصاً به 

اس توصيه از بين برود و های فرضی افراد خودش وقعی نگذارند تا اينکه اس توصيه
حاال . الزم دانستم اين مسئله را خاطر نشان آقای وزيرماليه بکنم گفته شد صحيح است

اگر آقايان موافق باشند دو فقره کار مختصر داريم تمام کنيم يکی راجع به مرخصی 
آقای رفعت الدوله است چون خانواده ايشان عازم حرکت هستندو به حضرت 

اند درجلسه گذشته رای گرفته شد و بالتکليف ماندو  مکان نموده عبدالعظيم هم نقل
بنابراين اگرمخالفی نباشد امشب تجديد رای شود ولی چون . نتيجه آن معلوم نشد

کميسيون مرخصی با مرخصی دو . گيريم گذرد به قيام وقعود رای می ازشب خيلی می
صی آقای رفعت الدوله را ماهه آقای رفعت الدوله موافقت نکرده است آقايانی که مرخ

کنند يعنی باراپورت موافقند قيام فرمايندوآقايانی که مرخصی ايشان  تصويب نمی
نمايند ومخالف راپورت کميسيون مرخصی هستند قيام نخواهندفرمود  راتصويب می

گيريم آقايانی که با راپورت کميسيون عرايض موافق اندقيام  به اين ترتيب رای می
 فرمايند

 )يلی قيام نمودندعده قل(
 .نايب رئيس ـ راپورت کميسيون رد شد يعنی مرخصی آقای رفعت الدوله تصويب شد

 
 .)مجلس تقريباً پنج ساعت از شب گذشته ختم شد(

    
 ١٣٠٠) عقرب(آبان  ۴مذاکرات مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيه  پنجشنبه 

 ٣۵نشست 
 

 .موتمن الملک تشکيل گرديد مجلس يک ساعت قبل از غروب در تحت رياست آقای
سليمان ميرزا ـ بايد به طور کلی با منطق و دليل صحبت بشود همان طوريکه سر 
کار در نهايت جديت و شدت با اين پيشنهاد موافقيد بنده هم در کمال جديت و شدت 
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مخالفم و اين مخالفت نه از نقطه نظر اين است که مخلف اصالح ماليه باشم منتهی 
بينيد و بنده اين طريق را برای اصالح  اصالح را طور ديگری میسر کار طرق 

بينم آيا اين مخالفت دليل بر اين است که کليه من مخالف اصالح ماليه هستم؟  مضر می
البته زمانه تصديق خواهد کرد حق با کدام طرف است به عالوه هيچ يک از ماها از 

شتباه نمائيم ممکن است بنده طرف خدا يک تأئيدات خاصی نداريم ممکن است اغلب ا
اشتباه کرده باشم و نيز ممکن است سر کار و سايرين اشتباه کرده باشيد البته در موقع 
عمل ثابت خواهد شد که اساس مجلس و ادامه آن نيز برای اصالح همين اشتباهات 

شود نبايد يکديگر را مخالف مذاکرات يک  است پس اگر در اينجا اظهاراتی می
به فرمايشات آقای وزير ماليه است و قسمت ديگر راجع به فرمايش  قسمت راجع

آقای مخبر است که کامالً اساسی و منطقی بود بنده کليه قوانين تشکيالت ماليه را در 
آقای وزير ياد داشت . ام و يک يک از مواد آن را خواهم خواند روی اين ميز گذارده

اين مواد بد تدوين شده و کدام يک مبهم  فرمايند و در موقع خود بفرمايند کدام يک از
نوشته شده خيلی از مواد در اين قانون هست که اگر آقای وزير ماليه هم که 

. توانند غير از اين مواد چيزی بنويسند متخصص هستند و اطالعات کامل دارند نمی
شود اين قانون بايستی بالمره حذف شود چرا؟ برای اينکه رای  در اينجا گفته می

اند دفاع  ايم بسيار خوب آقايانی که به پروگرام دولت رای داده تماد به آقای ورير دادهاع
ام و به هيچ تشويشی هم ندارم  کنند و رای خودشان را محفوظ دارند بنده که رای نداده

ام برای اين که  گويم که من به پرگرام دولت رای نداده چون رای با ورقه نبود علناً می
م پروگرام خيلی خوب و با عبارات قشنگ نوشته شده ولی من منتظر روز اول هم گفت

عمل هستم و در هر موقع عمل آقايان وزراء خوب بود با ايشان موافقت خواهم کرد و 
هر موقع مثل حليه موافق نظريات خود عملياتشان را مخالف قانون ديدم بوظيفه 

اما راجع به . زاد هستموکالتم مخالفت خواهم کرد و البته در اظهار عقيده هم آ
توان آن را تقسيم به سه قسمت نمود در قسمت اول  فرمايشات آقای وزير ماليه می

البته محتاج به . مختصری از زندگانی و خدمات خير خواهانه خود بيان فرمودند
تذکار نيست معلوم است هر کس بقدر قوه خود اگر توانسته است خدمتی کرده بنده 

لکن اين مطلب دليل بر خوبی يا بدی قانون نيست . کنم ديق میعمليات ايشان را تص
کنم اما راجع به قسمت آخر که فرمودند خوب است  لذا از اين قسمت صرف نظر می

اين ظواهر را حفظ بکنيم و حقيقت را بچشيم اين فرمايش ايشان اظهار بی انصافی 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٥٤٦                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

بنده راجع به قانون  بود برای اينکه اشکال آقای تدين راجع به مقدمه بود و اشکال
اند بنده حقيقتاً  تشکيالت و ايشان يک يا هر دو اين مسائل را جزو ظواهر فرض کرده

فهمم اگر بگويند مطابق نظامنامه داخلی مطالب بايد در جريان باشد جزو ظواهر  نمی
آقای وزير راجع به قانون تشکيالت چندين چيز . و دليل بر اعتماد يا عدم اعتماد نيست

گويند اين قانون اصالح به محل عمل نيامده و دفعه  د فرمودند يک دفعه میمتضا
فهمم چيزی که به موقع عمل نيامده  گويند اين قانون عملی نيست بنده نمی ديگر می

شود؟ راجع به قانون هم همان طور که آقای  عملی بودن يا نبودنش از کجا معلوم می
ی از مخالفين خود را مدافع قانون بهتر اين است که يک(سردار معظم فرمودند 

خواهم خود را مدافع قانون معرفی کنم و لذا  بنده هم می) تشکيالت ماليه معرفی کند
کنم اگر به عقيده آقای وزير ماليه مواد اين قانون معيوب و غير عملی  عرض می

 است به عقيده بنده اين قانون عملی است منتهی بعضی شبها در اين قانون مردود است
که مجهول التکليف است و اين هم منحصر به اين قانون نيست در قانون اساسی هم 
بعضی مواد هست که بايستی تفسير شود ساير قوانين هم همين طور بعضی مواد و 
فصول متضاد دارد که در موقع عمل بايد جرح و تعديل شود چنانکه در جلسه قبل هم 

چنين ماده پيشنهاد کنند و ما را سه  عرض کردم خوب است آقايان وزراء عموماً يک
ها هم بدون استثناء  چهار اه مرخص کنند زير قوانين ساير ادارات و وزارت خانه

همين معايب را دارند بلکه خيلی بيشتر مثالُ قوانين وزارت داخله پنجاه درصد بايستی 
مارا اصالح شود پس وزير داخله هم بايد به همين دليل يک همچو پيشنهادی بکند و 

آسوده بکنند اين دليلی نيست که بنده را قانع نمايد و رای به موقوف االجرا ماندن 
قانون تشکيالت ماليه بدهم آقای سردارمعظم فرمودند خوب است روی اين نقش 

کنم  کنم و از زندگی آن دفاع می کوچک ندبه نکنيم بنده چون هنوز کشته نشده ندبه می
خواهيم محکوم باعدام  ن قانون بيچاره را که میکنم اي که گفته نشود و عرض می

نمائيم مقصر نيست آقای سردار معظم فرمودند علت خرابی دوائر ما يا از نبودن 
کنم خرابی دوائر ما بواسطه سه  قانون است يا از بدی قوانين ولی بنده عرض می

تناء کنم و آن اجرا نشدن قانون و اع علت است و يک علت ديگر هم بنده اضافه می
شود؟ در روی  نکردن به قانون است در کدام يک از دوائر اين مملکت قانون اجرا می

کدام يک از ميزهای ادارات کتاب قانون گذارده شده که در مواقع الزمه مراجعه به 
ام و يقيناً در واليات بطريق اولی موجر نيست پس  آن بنمايند بنده در طهران که نديده
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زمامداران امور اجراء کنندگان قانون است آقای سردار در اين صورت تقصير از 
معظم فرمايش ديگری فرمودند که بنده کامالً با آن موافقم در اين مملکت هر کس از 

خواهند آن قانون را  زمامداران امور يا غير آنها قانون را مزاحم شخص خود ديدند می
ص رسمی و وزراء نيست برای منقعت خود پاره کنند اين مسئله تنها راجع به اشخا

خرابی راجع به تمام مملکت است هيچ کس فکر قانون يست اين مردم و افکار عامه 
ام ايشام حصن ظن دارند  که آقای وزير فرمودند خيلی روشن است بنده که نديده

انشاءهللا اين طور باشد اگر افکار عامه روشن بوده بنده اينجا مجبور به گفتن اين 
ملتی که در . کرد افکار عامه کجاست کار عامه خودش دفاع میشوم و اف حرف نمی

آن تحصيالت اجباری نيست و امتياز فضلی موجود نيست در آن ملت نه قانون حفظ 
گردد تقصير از جهالت و نادانی است و اال اين بدبخت قانون  شود و نه اجراء می می

وزير ماليه حق دارد  هيچ تقصير ندارد ملتی که تحصيالتش به اين درجه است البته
بگويند از دست توصيه کنندگان چه کنم اگر ملت تحصيل کرده بعد هيچ کس از وکيل 
ً اگر اشخاص تحصيل کرده بودند  وغير وکيل جرئت توصيه کردن نداشت و يقينا

نوشت اين توصيه بر خالف  شد وزير می خواستند و اگر هم توصيه می توصيه نمی
ای فالن شرايط فضلی هست البته با کمال خوبی قبول قانون است اين شخص اگر دار

شود و اال ابداً توصيه وکيل حجه االسالم شاهزاده خان به يک قبول نخواهد شد اما  می
امروز اين خرابی که در مملکت هست و مردم را از تحصيل دور داشته علبش 
تشويق نکردن محصلين است شب گذشته عرض که کردم در اين مملکت تشويق 

يست بدبخت شاگرد مدرسه بعد از آنکه عمرش را به تحصيل تمام کرده تازه بايد ن
برای معيشت می ايد از من که وکيل هستم توصيه بگيرد بيچاره هنوز تحصيالتش به 

چنانکه آقای وزير هم از توصيه گله . اندازه يک توصيه اين قدر و قيمت ندارد
البته افکار عامه مملکتی که افراد آن فرمودند اينها همه بافکار عامه بستگی دارد 

دهند و مدارسش  مملکت همه با سواد نيستند واقعاً اکثريت شان را علماء تشکيل نمی
آورد اين است که داخل اينگونه  شود اينگونه صحبتها را می از بی پولی تعطيل می

 شويم قسمت ديگر از فرمايشات آق وزير راجع به عملی نبودن قانون مذاکرات می
تشکيالت نبوده موانعی که برای غير عملی نبودن اين قانون ذکر نمودند سه چهار 
چيز خيلی مختصر بيش نبوده که آنها را بطور خالصه و مثال فرمودند که يکی زا 
آنها کميسيون تطبيق حوالجات است در صورتی که اگر مواد قانون را بخواهيم آنوقت 
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مسيون تطبيق حوالجات به وظيفه خود شود اگر يک عضوی از اعضاء ک معلوم می
کنيم  به قول آقای امين الشريعه که فرمودند ما صغری را قبول می(عمل نکرده باشد 

آيا منطقاً باز همان صغری و ) کنيم کنيم و نتيجه اشت را رد می و کبری را قبول می
ه شما ام البت کبری که فرمودند قانون مقصر است يا بنده که بوظيفه خود عمل نکرده

هر قانونی بنويسيد مادام که مامورين شما مطمئن باشند رد مملکت مجاز نيست غير 
ممکن است آن قانون اجراء شود در مملکتی که خود آقای مصدق السلطنه چند نفر را 

کنند و بعد از آنکه وزير تغيير کرد وزير جديد به اسم تجديد نظر  محکوم می
ص که محکوم بود يا با توصيه يا وسيله ديگر برد و آن شخ محکوميت را از بين می

شود در يک چنين مملکت  از ماموريت واليتی ترقی کرده و اين دفعه مامور ايالت می
کنم تا اين اصول مجری است هر قدر به آقای  قانون چه تقصير دارد؟ بنده عرض می

يشرفت گويم اصالحات و پ وزير ماليه اختيارات و اقتدارات بدهيم صاف و ساده می
نخواهد کرد فقط بی مالحظه گی حفظ قانون و امتياز فضلی است که مردم را اميدوار 

کند نه موقوف االجراء ماندن قانون باری آقای وزير راجع به  و کارها را منظم می
فرمودند اگر يکی از اعضاء کميسيون  کميسيون تطبيق حوالجات ايراد و اشکال می

شکسته ـ ليموناد ـ حرفی زده باشد تقصير ماده تطبيق حوالجات در موضوع شيشه 
شود تا آن را محکوم کنيم اگر يک وزير يا وکيلی بر خالف وظيفه اش  قانون نمی

رفتار کند بايد حکم الغاء هيئت دولت يا مجلس شورای ملی را داد و گفت چون اين 
قوف وکيل بر خالف وظيفه عمل نموده قوانين مجلس شورای ملی بايستی ده سال مو

االجراء بماند و يا بگوئيم مملکت وزير نبايستی داشته باشد چون فالن وزير قانون را 
البته حافظين کميسيون تطبيق حوالجات . فهمم اين دليل را بنده نمی. بد اجراء نمود

باشند و در زمان  وکالی مجلس شورای ملی و مجريان قوانين يعنی وزرای دولت می
اند با وجود اينکه قدرتی نداشتند  فقتی با کميسيون نداشتهفترت شايد دولت چندان موا

خيلی کارهای خوب کرد مثالُ نسبت به يک شخصی که ادعای طلب می کرده به يک 
اند اين طلب غير مشروع است ما را از چهار صر هزار تومان  حرف که گفته

اند  ههای ليموناد کرد اگر يک مختصر اشکالی برای شيشه. اند خسارت خالص کرده
در عوض ما را از شر چهار صد هزار تومان يا مثالً از شر يکی از اين تصويب 

اند اين يکی از  نامه هائی که در دست بنده است و االن خواهم خواند خالص نموده
های کوچکی است که اگر به موقع اجراء گذارده بودند به همين وزارت  تصويب نامه
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اند نمی  سارت کلی وارده آورده بودند يا آوردهگويند خراب است خ ماليه که متصل می
دانم همين کميسيون تطبيق حوالجات است که يک قسم از اين خسارات را ممانعت 

خوانم يک تاريحچه کوچکی است از ايام فترت اگر  کرد اين تصويب نامه را که می
گفت هر وقت  چه مثالً عوامانه است اما در اين موقع مناسب است يک شخصی می

دهم حاال آقايان وزراء هم برای خودشان  اه شدم اول برای خودم موجب ترتيب میش
 ٣٧برج دلو  ٣هيئت وزراء مورخه  ٣٨١۵مواد تصويب نامه . اند مواجب ترتيب داده

هيئت وزراء عظام مواد ذيل را  ١٢٩٧وزارت جليله ماليه در جلسه اول برج دلو 
 .تصويب نمودند

 تصويب نامه چيست؟مستشارالسلطنه ـ تاريخ اين 
 است ١٣٣٧سليمان ميرزا ـ سيه 

وزراء منصوب که در موقع تصدی مقام  ١٣٣٧ماده اول ـ از ابتدای سنه قوی ئيل 
حقوق  ١٣٣٠رمضان  ٢۶وزارت موافق قسمت سوم از ماده چهارم تصويب نامه 

نمودند مادام که متصدی  شخصی خود را عالوه بر حقوق وزارتی تمام دريافت می
نمودند مادام که متصدی شغل وزارت يا شغل دولتی  زارتی تمام دريافت میشغل و

موظف ديگر باشند از دريافت حقوق شخصی محروم خواهند بود و فقط حقوق شغل 
 .ديوانی که متصدی آن هستند به آنها داده خواهد شد

 
ر تأمل سليمان ميرزا ـ اين ماده ظاهراً بر خالف ايرادی است که بنده نموده و ليکن اگ

 .بفرمائيد ماده دوم تفسير خواهد کرد
ماده دوم ـ وزرای حاضره و وزرائيکه بعد از اين متصدی شغل وزارت بشوند هر 

اند ثلث  وقت از شغل وزارت منفصل گرديدند مادامکه متصدی شغل دولتی ديگر نشده
حقوق ماهيانه وزارتی را که نسبت به رئيس الوزراء ششصد و شصت و شش تومان 

ار و کسری و نسبت به ساير وزراء هر يک سيصد و سی و سه تومان و سه قران هز
 .دارند و کسری است بطور شهريه و تومان يک تومان دريافت می

کرديم اگر چه دو روز هم باشد  سليمان ميرزا ـ بسيار خوب خوب بود ما هم سعی می
يا اگر رئيس گرفتيم  تومان و کسری الی االبد حقوق می ٣٣٣شديم که  وزير می

 .تومان و کسری حقوق داشتيم ۶۶۶شديم بهتر بود در در آن صورت  الوزراء می
ماده سوم ـ مستمری ديوانی وزراء مدکوره در ماده فوق هر مبلغ و مقدار باشد از 
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نمايد کسر شده و تأديه  بابت ثلث حقوق وزارتی که در زمان بيکاری دريافت می
 .نخواهد شد

 اند مرحمت فرموده سليمان ميرزا ـ خيلی
ماده چهارم ـ وزرائيکه در دوره مشروطيت ثانی متصدی مقام وزارت شده و مشمول 

های مصوبه درباره  ماده دوم اين تصويب نامه نيستند مستمريات شخصی يا شهريه
آنها کمافی السابق موافق قسمت سيم ماده چهارم تصويب نامه بيست و ششم رمضان 

 .تصويب نامه در کابينه رياست وزراء ضبط است. شدپرداخته خواهد ) ١٣٣٠(
اند از اين  سليمان ميرزا ـ معلوم است اشخاصی که قبل از دوره فترت وزير بوده

اند و خوب مملکت را  قاعده کلی محروم هستند بلی آقايان وزراء خيلی خدمت کرده
ری را اداره کند اول تواند ديگ اند البته هر کسی تا خود را اداره ننمايد نمی اداره کرده

بايد آتيه خود را تأمين بکنند بعد در فکر مردم باشد البته خيالشان بايد راحت باشد اين 
اشخاص خيلی خوب و خيلی عالی مقام هستند منتهی ماليه مملکت فقير است باشد 

 .ضرری ندارد تصويب نامه ديگران است
 هيئت ٧٣٧۶سواد تصويب نامه 
 وزارت جليله ماليه

عقرب هيئت وزراء تصويب نمودند که چون تصويب نامه موخه اول دلو  ٢سه در جل
تواند از  به صورت خود باقی است آقای اعالء الملک می ٣٨١۶در تحت  ١٢٩٧

 .تصويب نامه مذکوره شهريه خود را استفاده نمايند
 تصويب نامه در کابينه رياست وزراء ضبط است

لکت اسامی آقايان وزراء و رئيس سليمان ميرزا ـ اين است اوضاع مالی مم
خواهم وقت مجلس تلف شود از خواندن  ها هم نزد بنده است ولی چون نمی الوزرائ

کنم و در موقع خود به هر يک از آقايان که مايل باشند ارائه  آن صرف نظر می
خواهم داد موافق اين صورت تقريباً بيست و شش نفر وزير چهار رئيس الوزراء در 

خواستند زير بار اين  اند عالوه بر چند نفری که بواسطه اينکه نمی دهاين مدت بو
تصويب نامه بروند و به جهات ديگر بعد از وزارتشان اين حقوق را دريافت 

اند که جمعاً يکصد و چهل هزار  اند ما بقی شايد اين حقوقات را دريافت نموده نداشته
قانون تشکيالت است؟ اگر کميسيون شود آيا اين مسئله از سوء  شود آيا می تومان می

ها که در ايام  توانست از اين تصويب نامه تطبيق حوالجات با همان اقتدار قانونی می
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ريخت جلوگيری کند آيا اين همه از ماليه بدبخت اين  فترت مثل برگ خزان می
شد؟ اگر تمام تصويب نامه را بياورند و مالحظه کنيد آوقت معلوم  مملکت تفريط می

هد شد چه خبر خواهد بود خرابی تنها از بدی قانون يا نبودن قانون نيست حتی از خوا
عدم اجرای قانون هم نيست بلکه از تاريکی افکاری استکه آقای وزير فرمودند 
روشن است و يگانه عالج بسط معارف و دانا شدن مردم است و پس هيچ چاره و 

کنيم و شخصاً  نون معرفی میعالجی جز اين نيست حال چون خود را حامی اين قا
يکی از رای دهندگان به اين قانون هستم لذا يکی يکی از مواد آن را نخوانيم آقای 

 وزير بفرمايند کدام يک از اين مواد بد است يا عملی نيست
 قانون تشکيالت وزارت ماليه مملکت ايران

 .شود ماده اول ـ وزارت ماليه به تقسيمات ذيل تقسيم می
 رائیوزير دا - ١
 اداره تشخيص عايدات و خالصجات و مسکوکات - ٢
 اداره خزانه داری کل - ٣
 اداره محاسبات کل ماليه ديوان عموميه و وظائف - ۴
 اداره گمرکات - ۵
 اداره محاکمات ماليه - ۶
 کميسيون تطبيق حوالجات - ٧
 دايره پرسنل و ملزومات - ٨
 مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری - ٩

ا ـ اين نه شبعه وزارت ماليه است آقای وزير کدام يک از اين شعبات را سليمان ميرز
خواهيد هم خزانه را به صندوق تبديل کنند که تغيير اسم  حذف خواهد کرد؟ اگر هم می

است و به قول آقای سردارمعظم چسبيدن به عبارت است حاال اگر از پست خزانه 
يا چنانکه آقای وزير فرمودند ميز  آيد اسمتش را صندوق بگذاريم و داری بدمان نمی

صندلی را از اين طرف اطاق بردارند و طرف ديگر اطاق بگذارند يا عدد صندليهای 
کنيد ماليه که روح مملکت است  اطاقها را کم و زياد بکنند آيا به اين ترتيب تصور می

ر را به اصالح خواهد شد؟ بنده با وجود اينکه مخالفم خيلی مايلم اين اقتدار و اختيا
آقای وزير ماليه بدهند تا اينکه آقای وزير مالحظاتشان را بفرمايند و بعد ببينند تا 
تغيير ميز و صندلی و تغيير اشخاص که مامور ماليه خراسان به فارس برود و 
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پيشکار ماليه فالن جا رئيس صندوق بشود امور ماليه اصالح نخواهد شد باز هم 
که يک نفر وکيل هستم دست يک شخص را توصيه جريان خواهد داشت و من 

گويم مديريت فالن اداره را به اين شخص  آورم به منزل سرکار و می گيرم و می می
بدهيد آقای وزير هم برای اينکه بنده را ساکت کرده باشند قبول خواهند کرد پس تا 
وقتی که صحت عمل و امتياز فعلی در کار نباشد و تا وقتی که محکومين پس از 

شوند و هيچ تغيير قانونی هيچ تغيير ميز و صندلی اداره ماليه که  دی بری الذمه میچن
مقامش خيلی عالی است هيچ تجارتخانه کوچکی هم اصالح نخواهد باز اشخاص غير 
اليق در روی صندلی هائی که مناسب با فضيلتشان نيست خواهند نشست و يک 

قای مدرس فرمودند تقرير نويس نويسد همانطوری که آ قاضی که عبارت را غلط می
 .ها را اشغال خواهد کرد که سواد فارسی ندارد همان صندلی

اند و از طرفی هم آقای رئيس الوزراء تقاضای  رئيس ـ جمعی از آقايان اجازه خواسته
تشيل کميسيونی نمودند که بعد از ختم جلسه بايد آن کميسيون تشکيل شود اگر آقايان 

موافق باشند بقيه نطق آقای سليمان ميرزا و نطق ساير آقايان نمايندگان هيئت دولت 
 بماند برای روز شنبه دو ساعت به غروب

 )بعضی گفتند صحيح است(
سليمان ميرزا ـ بنده هم عرضی ندارم در جلسه آتيه بقيه عرايضم را عرض خواهم 

 کرد
 يدمجلس در ساعت قبل از غروب در تحت رياست آقای مؤتمن الملک تشکيل گرد(
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) عقرب(آبان  ٩سه شنبه  –مذاکرات مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيه 
 ٣۶نشست  ١٣٠٠

 
 .مجلس يک ساعت قبل از غروب در تحت رياست آقای مؤتمن الملک تشکيل گرديد

شود به بقيه شور در قانونی که از طرف آقای  رئيس ـ تصويب شد حاال شروع می
يعنی ماده واحده چون نطق آقای سليمان ميرزا در گذشته تا وزير ماليه پيشنهاد شده 

 .نمايند تمام ماند لهذا امروز بقيه نطق خودشان را می
سليمان ميرزا ـ قبل از آن که بنده شروع کنم به خواندن قانون زيرا که امروز اگر 
آقايان فراموش نفرموده باشند در جلسه قبل عرايض بنده به اين جا رسيد که شروع 

ردم به خواند مواد قانون و تقاضا دارم که آقای وزير ماليه اکر مايل باشند هر يک ک
از سواد قانون را غير عملی می دانند و در هر يک از آنها نظرياتی دارند يادداشت 

خواهم قبل از آن که شروع کنم  بفرمائيد و بعد از بنده توضيح بدهند و حا ل اجازه می
مه راجع به سوء تفاهماتی که گويا از خارج داخل شده است به خواندن قانون دو سه کل

ام و با  عرضه بدارم که رفع آنها بشود اوالً اين مطلب را در مرحله اولی اظهار کرده
کنم مخالفتی که بنده شخصاً اين  اند باز تکرار می و جود اين شايد بعضی ملتفت نشده

است و به هيچ وجه مربوط به اين  کنم فقط و فقط راجع به وظيفه وکالتی جا اظهار می
نيست که به هيئت دولت يا شخص آقای وزير ماليه يک حمله شده باشد يا آن که 
متوقع باشم بعد از رد شدن اين قانون سبب بحران يا استعفا بشود در صورتی که 

و خودم هم بی ميل ) گفتند انشاء هللا(توانم پيش بينی کنم که اين ماده رد نخواهد شد  می
کنند به واسطه اين ماده ماليه  نيستم اين ماده رد نشود چون برای آقايانی که خيال می

شود يا بواسطه تغيير دادن اسم ادارات يا مثالً تبديل اسم خزانه به صندوق  اصالح می
شود خواهيد ديد که بواسطه اين تغيير و  شود يک تجربه حاصل می ماليه درست می

ً تغي ير محاکمات اداری به محاکمات جزائی و حقوقی ماليه تبديل ادارات يا فرضا
شود و شايد آقايانی که امروز در اشتباه هستند نظرشان اين باشد که اگر  اصالح نمی

گويند يک نفر ايرانی که مکرر شايد در خرج هم  چنانچه اين ماده رد شود آن وقت می
وکالء مخالفت کردند  خواست ماليه مملکتی را اصالح نمايد يک عده از شنويم می می

نمود در صورتی که بنده مطمئن  و فرصت به او ندادن و اال ماليه ما را اصالح می
هستم با اين تغييرات اصالح نخواهد شد چون از اين تغييرات خيلی داده شده است و 
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آيد اين ماده تصويب شود زيرا  ايم و با وجود اين که بنده مخالف هستم بدم نمی همه ديده
شود بنابراين الزم ميدانم نسبت  نم با اين تغييرات سطحی ابداً ماليه اصالح نمیمی دا

به بعضی سوء تفاهماتی که در خرج حاصل شده حتی به بعضی از جرايد هم سرايت 
اند که  کرده است توضيح بدهم و رفع سوء تفاهم بشود البته آقايان فراموش نفرموده

علت پيش نرفتن کار دو چيز است بنده  آقای سردار معظم پری شب وقتی فرمودند
يک سومی هم ذکر کردم و آن اجرا نشدن قانون و قبول توصيه و توسط بود واال 
قانون معايبی که موجبات جرائی اين مملکت باشد ندارد شايد بعضی اتهامات و 

البته همه قوانين دنيا اتهامات و نواقص دارد وجود مجلس شورای ملی (نواقصی دارد 
قراری او هم از برای همين است که هر گاه در قوانين مشکالتی پيش بيايد و و بر 

نواقص و ميهماتی داشته باشد مجلس تکميل کند البته قانون منزه نيست نواقص هم 
اند عيب از قانون  دارد اما بايد اصالح شود و بر خالف آنچه بعضی از جرايد گفته

پايه اعترافات را به جائی  نيست قانون مقصر نيست حاضر است حتی جرايد
اند و  اند که از آغاز مشروطيت تا امروز تمام وکالء را مقصر فرض کرده رسانيده

اگر چه اسم (اند  همه تقصيراتی که در اين مملکت رخ داده ست به عهده وکالء دانسته
شايد شبيخونی هم که به تهران زده شده و سيد ضياء الدين به عنوان ) اند ولی نبرده

کتاتوری شبيخون زد همه آنها را قانونگذاران از آغاز مشروطيت تا به حال دي
اند در صورتی که ابداً اين طور نيست قانون گذاران از آغاز مشروطيت تا به  دانسته

اند و قوانينی که وضع شده است هيچ کدام اجازه اين دزديها  حال خيلی زحمت کشيده
ام به مامورين  ت ماليه است که بنده هيچ نديدهرا نداده است يکی از آنها قانون تشکيال

ماليه يا ساير قوانين به مامورين عدليه يا احکام و ساير مامورين اجازه دزدی رشوه 
کنم چنين اجازه را  های غير مشروع ديگر را داده باشند گمان نمی گيری يا استفاده

ديگر . انون گذار استهيچ قانونی داده باشد پس اگر آنها دزدی کنند چه تقصيری بر ق
ها مذاکرات مجلس و مخالفت بنده را بيهوده سرائی و اتالف وقت  آن که شايد بعضی

کنند فقط چيزی که بنده در آن خصوص  و مانع بودن از اصالحات ماليه بصور می
توانم تصور کنم عدم مانوسيت گويندگان و نويسندگان است به اوضاع مجلس  می

شورای ملی هر قانون و مطلبی وارد شود بايد مذاکره شورای ملی واال در مجلس 
شايد از برای بنده که اين طور ) توضيح واضحات(اند  شود و هر عبارتی که گفته

واضح نيست بنابراين خوب است همان طور که عرض کردم هفت نفر وزير هفت 
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سندگان ماده پيشنهاد کنند و مجلس بپذيرد و راحت بشود ولی متأسفانه گويندگان و نوي
اند که محاسن اين ماده واحد را ذکر کنند تمام فقط همان  داخل اين مطلب نشده

کنم اين اظهارات از نقطه نظر  اند و بنده عرض می اظهارات را که عرض کردم کرده
عدم مأنوسيت به ترتيت مجلس شورای ملی اين است چون شش هفت سال است 

راموش فرمودند البته مذاکرات مجلس مجلس در اين مملکت از بين رفته بود لهذا ف
کشد مخصوصاً در امر ماليه  شورای ملی چه در اين جا چه در جاهای ديگر طول می

بنده هم آن جمله ) ما و آتيه(اند  کنند و گفته ها تکرار می و باالخره هم چنان که بعضی
ح خواهد شد يا که با اين ماده قانون ماليه اصال) ما و آتيه تا بببينم(کنم  را تکرار می

خير اصالح ماليه تنها منوط به جلب متخصصين فنی است چه از ممالک غير هم 
جوار چه از ساير جاهای ديگر و رعايت امتياز فضلی اين يگانه عالج اصالح ماليه 
مملکت است امتياز فضلی يعنی چه يعنی از روی استحقاق روييک صندلی نشستننه 

قاق مقامی را اشغال کر افکارعمومی خراب از روی توصيه و توسط و عدم استح
شود که عقب توصيه و توسط برود ديگر در پی  می شو و آرزوی همه اين می

صحت و درستی و قابليت و امانت و صداقت نخواهد رفت شايد خيلی معايب ديگر 
هم داشته باشد ولی اصول معيبش انيها است و همچنين هيئت دولت و مجلس هم در 

فق هستند که بايد هر چه زودتر متخصصين را برای ادارات خصوصاً اين نظريه موا
ماليه جلب نمايد که از روی علم و اطالع ماليه را اصالح کنند و شايد پس از ظرف 
سه ماه که آخر مدت اين ماده است آنها حضر شوند و يک ترتيباتی فراهم بياورند که 

ه که عرض کردم باز ياد آوری ماليه رو به اصالح برود باری بعد از اين چند کلم
بينم  کنم که آن شب عرض کردم خيال دارم تمام مواد قانون را بخوانم و حال می می

شايد اسباب زحمت آقايان بشود و به عالوه البته آقای وزير ماليه مواد قانون را می 
آيا به  کنم به چند ماده از کليات که مالحظه بفرمائيد دنند بنابراين امروز فقط اکتفا می

آيد و اين خرابيها  شد آيا اين اعتراضات پيش می اين مواد که نوشته شده اکر عمل می
شد و آيا تقصير با کميسيون حوالجات است يا با قانون است يا بواسطه اجرا  پيدا می

کنم و از اول قانون تشکيالت ماليه برای برای آقای  نکردن قانون بنابراين شروع می
م ببينم آيا چه در نظر دارند قانون تشکيالت وزارت ماليه کل کن وزير قرائت می

 .مملکتی ايران
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 شود ماده اول ـ وزارت ماليه به تقسيمات ذيل تقسيم می
کنم آقای وزير بخواهند اين ورقه را تغيير بدهند شايد هم  دايره وزارتی گمان نمی - ١

 بخواهند نمی دانم
وکات در اين ماده هم اگر آقای وزير اداره تشخيص عايدات و خالصجات و مسک - ٢

ماليه بخواهند تغييری بدهند ممکن است مسکوکات را تغيير دهند و ضرابخانه 
کنم معناً تغييری بکند شايد اسم تغيير  بنويسند يا خالصجات را جدا کنند باز گمان نمی

 کند
 شود اداره خزانه داری کل اين را هم که فرمودند به صندوق تبديل می - ٣
 .اداره محسبات کل ماليه و ديون عموميه و وظائف - ۴
 اداره گمرکات ظاهراً گمرکات و محاسبات هم تغييری نخواهد کرد - ۵
 اداره محاکمات ماليه - ۶
 کميسيون تطبيق حوالجات- ٧
 دايره پرسنل و ملزومات - ٨
مجلس مشاوزه عالی برای محکامات اداره آقای وزير ماليه ممکن است بفرمائيد  - ٩

معايب اينسه ماده چيست و وقتيکه اين ماده قانون پيشنهادی ايشان تصويب شد و که 
کنند حال  بايشان اختيار داد شد به چه قسم اصالح خواهند کرد و چطور کم و زياد می

گرديم به کميسيون تطبيق حوالجات که اين اندازه راجع به او اعتراضات  بر می
است اين است که شيشه خالی ليموناد را شود و يک تقصير عفو نشدنی که کرده  می

 .شود آن را کار نداريم وظائفش حساب کرده است حاال ترتيب اينجايش چه قسم می
 .وظائف کميسيون تطبيق حوالجات به شرح ذيل است ۴٧ماده 

 .ها و اعتبارات تطبيق حوالجات مستقيم و اعتباری يا بودجه - ١
وزير ماليه مقصود از اين ماده اين  مصوبه و تصديق آنها قبل از رسيدن بامضای

است که مجلس يک بودجه يا اعتباری را که تصويب کرده وقتی وزير حوالجاتی 
رود بايد با آن بودجه مصوبه تطبيق بکند  دهد و به کميسيون تطبيق حوالجات می می

اند او  اند او هم تصديق بکند و اگر رد کرده اگرد در مجلس شورای ملی تصديق کرده
رد کند حاال اگر مجلس يبود و يک بودجه به تصويب مجلس نرسيده يا فالن هم 

 .اعتبار به تصويب مجلس نرسيده در اين صورخت تقصيری بر او وارد نيست
 .رسيدگی به حساب ادارات صاحب جمع نقدی و اجناس که در حکم نقدی است - ٢
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ت به حساب نمی دانم کميسيون تطبيق حوالجات در اين مدت فترت نتوانسته اس
اگر کميسيون تطبيق . اند رسيدگی کند يا خير اشخاصی که صاحب جمع نقدی بوده

توانست اين وظيفه را انجام دهد يعنی اولياء امور وقت او را تقويت  حوالجات می
کرد  کردند و کميسيون حسات مامورين ماليه را يکی بعد از ديگری رسيدگی می می

شد در اين صورت آيا تقصير با قانون است يا قانون  یآيا امروز اين قدر بقايا پيدا م
 .گذار يا عدم اجرای قانون

ها و اشخاصی که مطابق قراردادها بايد  ها و کمپانی رسيدگی به حساب وزارتخانه - ٣
کردند و او به  اکر با کميسيون تطبيق حوالجات مساعدت می. حق به دولت بدهند

و اشخاصی که به دولت مديون هستند و  کرد حساب کمپانيها تکليف خودش عمل می
شد آيا حاال ما آنقدر دچار  کرد و طلب دولت گرفته می بايد بدهند رسيدگی می

کرديم آيا کميسيون اين وظيفه  شديم نه شايد آنقدر کسر بودجه هم پيدا نمی مشکالت می
ست يا را انجام نداد يعنی با او مساعدت نشد نمی دانم با اين ترتيب تقصير قانون ا

 قانون گذار يا عدم اجرای قانون
تواند هر نوع اطالعات راجعه به عايدات و مخارج دولتی را  ـ کميسيون می ۴٨ماده (

ً و از وزارات ديگر ديگر بتوسط  که الزم بداند از ادارات و دوائر ماليه مستقيما
 وزارت ماليه بخواهد و تمام آنها مکلف در دادن اين اطالعات هستند

ـ اگر کميسيون در ضمن اجرای وظايف خود نقصی در اجرای قوانين و  ۴٩ماده (
های راجع به ماليه مشاهد کند و يا تقلب و خيانتی ببينند مراتب را به وزير  نظامنامه

 .دهد ماليه اطالع می
دهد و  اينجا نوشته نشده اجاز دزديها را بدهد اينجا نوشته است که راپورت می

صورت من نميدانم چه سبب شده است که اين ترتيبات و کند در اين  جلوگيری می
 .دهند های ادارات را به قانون نسبت می دزدی

کند دست  ـ تصويب و تصديق کميسيون رفع مسئوليت از وزير ماليه نمی ۵٠ماده (
دهد  وزير ماليه هم باز است چون او مسئول است با وجود اينکه کمسيون رای می

 .کند ه نمیسلب مسئوليت از وزير مالي
ـ تقصرات اداری اعضای کميسيون مزبور در مجلس مشاوره عالی  ۵١ماده (

شود ولی راپورت مجلس مشاوره عالی در صورت محکوميت اعضاء  رسيدگی می
 .٧و  ۶و  ۴و  ٣کميسيون به فقرات 
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ـ پس از تصويب مجلس شورای ملی و در غياب مجلس پس از تصويب  ۶٣ماده 
 .شود را گذاشته میهيئت وزراء به موقع اج

مواد اين قانون را که فعالً طرف حمله ست هر کدام را ببينيم همين قسم است شايد 
بعضی نواقص و ابهامات داشته باشد اما به هيچ وجه اين قانون سبب نشده است که 
اين خراب کاريها در ماليه بشود يا اينکه غير عملی بودنش را بنده نمی دانم چون 

جلس را بنده شخصاً اشغال کنم بنابراين همين چند ماده که خواندم خواهم وقت م نمی
کنم و آقای وزير ماليه اگر ممکن است و جزء اسرار هم باشد پس از يک  اکتفاء می

خواهند  اند و به آن ترتيب می ای در نظر گرفته هفته ديگر بروز نخواهد کرد اگر نقشه
هم مطلع شده و عامه مردم هم که فرمودند ماليه مملکتی را اصالح کنند بفرمائيد تا ما 

 .شود و اگر هم مصلحت نمی دانند مختارند افکارشان روشن است روشن تر می
کنم اين است که راجع به  بنده در جواب شاهزاده چيزی که عرض میـ  وزير ماليه

آيند و ماليه را اصالح  مستشارها اگر مذاکراتی شده که مستشارهای ماليه می
بايد در اين خصوص تا اين درجه غلو کرد ملتی که نتواند برای خودش کار کنند ن می

کند نبايد هيچ وقت انتظار داشته باشد که ديگری از خارج آمده و برای او کار کند 
آوريد يا خودتان را  شما اين مستشارها را که اين جا می) گفته شد صحيح است(

ن مستشار در تحت حکم شما است کنيد يا اين که اي اجير و محکوم به حکم او می
تواند  اگر مستشار در تحت حکم شما شد پس شما آمر نااليقی هستيد که مامور نمی

به حکم شما رسيدگی به کار کند برای اين که اگر بنا باشد شما عدم لياقت خود را 
توانيم بدون مستشار کار کنيم و ماليه  اثبات کرده بگوئيد ما نااليق هستيم و نمی

تی ما به هيچ وجه اداره نخواهد شد مگر آنکه مستشار بيايد بنده از همچه مملک
توانم قبول کنم که يک ملتی منتظر باشد يک  بنده نمی) صحيح است(ملتی مأيوسم 

آيد بايد فهميد مرکز اتکاء او چيست اگر  اجنبی مملکت او را اصالح کند و وقتی می
مرکز اتکاء آن مستشار نباشيد مرکز  يک مستشاری بيايد وقتی شما نااليق باشيد و

اتکاء آن مستشار آن وقت يکی ازسفارت خانه هائی خواهد بود که در اين مملکت 
کند و نوکر آن سفارت خواهد شد  قوی است و آن مستشار به حرف شما تمکين نمی

پس بنابراين شما نبايد انتظار داشته باشد که يک اجنبی آمده و خانه شما را درست 
کند که شما وزير فهميده و پارلمان خوب و ملب خوب  قتی او خوب کار میکند و

داشته باشيد وکيل خوب نداشته باشيد پارلمان و حيات و افکار عمومی خوب نداشته 
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اشيد مستشار هم مرکز اتکائی نداشته و به آن طرفی تکيه خواهد کرد که قوی بوده 
اتکائی خواهد بود که منافعش با  و مرکز اتکاء او باشد و البته بآن هم يک مرکز

س بنابراين نبايد انتظار داشته باشيد که منافع ايرانی است و قوميت ما مخالف است پ
گويد  مستشار در اين جا نيايد و ماليه شما را درست و اصالح کند آن کسی که می

در  گويم مستشار بايد مستشار می توند ماليه ما را اصالح کند من منکر او هستم و می
اين مملکت نيايد و رئيس اداره باشد زيرا آنها اشخاصی هستند که با ايرانی به هيچ 

لذا دوام . کنند کسی از آنها توقع ندارد وجه خصوصيت ندارند توصيه قبول نمی
های شما باشد اگر تکيه گاه آن مستشاران  کنند دوام و عدم دوام آنها هم بايد باخته می

يه گاه وزير هم که همين پارلمان است چرا وزير دوام ندارد پارلمان و مردم هستند تک
شود که تکيه گاه مستشار جای ديگری است که  ولی مستشار دوام دارد پس معلوم می

دوام دارد و اگر مرکز اتکاء مستشار هم شما هستيد پس بايد بی دوام باشد همچنان که 
راض خصوصی و يک خواهد کار بکند يک اغ ايرانی بی تدوام است و وقتی می

خواهند اصالخ نشود با او  شود و اشخاصی که می منافع و استفاده هائی پيدا می
کنند پس بايد فهميد که دوام مستشار برای  کنند و او را از کار بيرون می ضديت می

خاطر شما و در دست شما نيست بلکه دوام اروپائی بواسطه تسلط اوست که در اين 
دوام مستشار بواسطه اين است که فالن خارجی وقتی پارتی کند و علت  جا دوام می

شود آن وقت اغراض خصوصی ما پيش  او شد و با او موافقت کرده حامی او می
شناسد اما وقتی وزير شما  رود دليل ديگرش اين است که مستشار کسی را نمی می

 .کنيد کسی را شناخت شما با او ضديت می
کند وقتی ببيند يک  کند کار صحيح می او ضديت نمیالتبه وقتی وزير ببيند کسی با 

پس . کند پارلمانی است که طالب اصالحات است آن وزير هم قهراً کار خوب می
کند برای اين است که مردم نم خواهند کار خوب بشود  وقتی که وزير کارخوب نمی

ً کار خوبی نمی وقتی که مردم نمی ا کند زير خواهند کار خوب شود وزيرهم طبعا
گوييد دليل دارد من خودم را با مردم طرف کنم دوروزعمر دارم دست ا زندگانی  می

کنم خوب شود بيد بشود به من  روزمده بر نداشته به هر ترتيبی است يک کاری می
اما اگر . چه مربوط است اين مردم هم با اينطور اشخاص هميشه مساعدت دارند

شود و  بکند يک دسائسی بر ضد او می وزير بخواند کار بکند جلوگيری از تجاوزات
بينيم هر  زنند آن وقت می کنند و او را به زودی به زمين می يک دستجاتی تشکيل می
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کس تند رو و طالب حقيقی اصالح و عالقمند به اصالح بوده نتوانسته است کاربکند 
رت اما اينکه شاهزاده ازکميسيون تطبيق حوالجات مذاکره فرمودند بنده خودم دو صو

حساب فرستادم يکی راجع به معدل الدوله پيشکار آذربايجان چون راپورتی از 
آذربايجان رسيده بود راجع به معامالت جنسی آنجا که متصدی آن معدل الدوله بود 
بنده فرستادم به کميسيون تطبيق حوالجات و ديگر يک حسابی بود راجع به ميرزا 

نوشته شده بود آن را هم بنده فرستادم قاسم خان آصف الملک شيرازی که در جرايد 
تصور . به کميسيون متأسفانه بعد از هشت نه ماه هيچ اقدامی نکردند و همان جا ماند

شد وقتی که می  نفرمائيد تمام قور با وزارت ماليه بوده خير کارها به آنجا فرستاده می
د آن وقت به اين تواند آن قدر تعطيل را قبول کر شود و نمی ديدند کار خيلی معطل می

جهت کارها به آنجا فرستاده شده و بعد هم چون کار در يک خط بدی افتاده و همين 
کنيد و اما اينکه می فرمائيد مأيوس از اصالحات  طور شده است که مالحظه می

وزارت ماليه هستند بنده از روز اول يک اليحه پيشنهاد کردم که دو کميسيون از 
ده اين نبود که در ماليه مالک الرقاب و ديکتاتور باشم مجلس بگذرد و نطه نظر بن

چون بعضی مواد قانون تشکيالت امروزه را عملی نمی دانم و با سليقه بنده فرق دارد 
ً آن عملی  و البته الزم نيست که اگر سليقه بنده موافقت با قانون ديگری بکند حکما

ً عقيده قانون بعضی از موادش عملی ام اين بود که اين  باشد يا بالعکس بنده شخصا
توان  ام هيچ ماده قانونی را نمی نيست و محتاج به تغييرات و از آنجا که معتقد بوده

اين بود . تغيير داد يا بر خالفش رفتار نمود مگر آنکه از طرف مجلس اجازه داده شود
که کيمسيون بنده پيشنهاد کردم بريا اين که از طرف مجلس ناظر باشند يکی در 

مثالً اگر دولت از يک مملکتی مستشار خواست . دات و يکی در مخارج ماليهعاي
آيم يا آن دولت نخواست و قبول نکرد مستشار بفرستد بايد ماليه ما به همين  گفت نمی

 .کنم تصديق بکنند حال باقی باشد گمان نمی
م که بنابراين بنده از اين نقطه نظر که صورت بهتری داشت در کميسيون پيشنهاد کرد

حاال بصورت ديگری در آمده است پيشنهاد کردم که اگر يکی از مواد قانون 
تشکيالت عملی نباشد و بخواهيم تغيير بدهيم مورد استيضاح واقع شود آنها را در 
کميسيون ماليه روز اول قرائت کردند مذاکراتی شد و به جلسه ديگر محول شد در 

الملک هم تشريف داشتند باالخره اين ماده جلسه ديگر آقی مشيرالدوله و آقای مؤتمن 
شود که ديگر  شود خودش اسباب يک يأس می نوشته شده حاال اين مذاکراتی که می
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هيچ کس در اين مملکت نتواند سر بلند کند يا کار بکند اما اين که فرموديد کمسيون 
زيرا  توانيد تشخيص بدهيد تطبيق حوالجات چه کارهائی کرده اين را هم سر کار نمی
ايد هيچ گاه داخل در ماليه  سرکار در اين مملکت نبوديد و اگر هم در اين مملکت بوده

نبوديد و وقتی که از کميسيون تطبيق به معاونت وزارت ماليه منتقل شدم مقصودم در 
زمان تصدی و معاونت خود در وزارت ماليه هميشه اين بود که هيچ کاری نشود 

مزبور باشد و باالخره يک مدتی هم ما بين بنده و  مگر اينکه به تصويب کميسيون
فرستاديم يک ماه  کميسيون تطبيق سخت در گرفت اوراق درخواست که به آنجا می

شد حتی بنده به کميسيون نوشتم شما مکلف هستيد در عرض سه روز آنچه  معطل می
قيماً در تحت رسد يا مثبت يا منفی جواب بدهيد و از آنجا که آنها مست را که به شما می

حکم و امر قوی وزارت ماليه نبودند و از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شده 
توانست حکم کند چون  کردند و وزير هم به آنها نمی بودند نظر خودشان را اجرا می

يک عضوی که عزل و نصب او در دست وزير ماليه نباشد البته هر کاری بخواهد 
دهد اما اينکه می فرمائيد هيچ حساب برای ايشان  یکند کار کند يا نکند اهميت نم می

شود خالصه پس از  نفرستادند اين طور نيست و چنانچه عرض کردم فرستاده می
مذاکرات در کميسيون قوانين ماليه رای کميسيون به اين قرار گرفت آن ماده که بنده 

س آمده باشد چون پيشنهاد کرده بودم نباشد و به جای اولين ماده واحد و تهيه و به مجل
کنم  نظر کميسيون اين طور قرار گرفته بود بنده هم موافقت کردم باز هم عرض می

تواند کار  رود و نمی بنده نظر آن اشخاصی را که معتقد هستند از ايرانی کار پيش نمی
کنم و اشخاصی که  بکند يا اين که ديگری آمده ما را اداره بکند بنده کامالً رد می

وطن و مملکت هستند خوب بود عوض اين که اينجا مواد قانون را بخوانند عالقمند به 
و در پارلمان از يک وزير بپرسند که شما کدام را قبول داريد و کدام را قبول نداريد 

کنم  بنده عرض می) نويسد البته اگر وزير قبول داشته باشد چيزی بر خالف او نمی(
شته باشد که هر کدام را قبول ندارد به وزير بايد اجازه وسيعی در کليه امور دا

رسد  طوريکه کار مملکت زمين نماند بدون اين که معطل شود هر چه به نظرش می
بکند و قانون آن را به مجلس پيشنهاد کند خوب بود آقايان که به موجب قانون اساسی 

باشد عوض آن  در کارهای ماليه مملکت ذی دخل و در اصالح مملکت عالقمند می
گفتند عوض آن  گفتند ده کميسيون بايد باشد و می کميسيون که پيشنهاد شده بود میدو 

دو کميسيون بايد يک عده زيادی از طرف مجلس بروند در ماليه بنشينند و اين 
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های امروزی را در تحت نظارت در آورند و يک طوری بکنند که ماليه ما  صورت
نون اجراء نشده صحيح مسلم است فرمايند قا بدتر از اين صورت نشود اين که می

اجرا نکردن قانون به واسطه نداشتن نيت خوب است زيرا بواسطه نداشتن نيت خوب 
روزگار ماليه مملکت ما به اين روز افتاده است بنابراين وضعيات حاضره مسلم است 

کنم کسی هم تصديق کند که ماليه مملک ما حالش خوش  خوش نيست و گمان نمی
کند و کسی نمی  نند با چه عبرتی امروزه چرخهای ماليه حرکت میاست همه می دا

داند بعد چطور حرکت خواهد کرد بنابراين بودن يا نبودن قانون يا نسخ يا موقوف 
االجرا بودن آن يک چيزهائی است که فعالً مربوط به اصالح ماليه مملکت نيست 

. ت برای بعد خوب باشداگر امروزه يک عملياتی در ماليه مملکتی ما بشود ممکن اس
واال قانون را شما نگه داريد يا نسخ کنيد فرق ندارد چيزی که هست اين که اگر 

گذارد شما  بخواهيد با اين قانون اصالحاتی بکنيد بعضی از مواد قانون است که نمی
ايد بنابراين بنده  آن اصالحات را بکنيد واگر نقض کنيد البته خالف قانون رفتارکرده

دانستم که شاهزاده که حامی قانون هستند يک قدری حامی اصالح  بهتر می اين طور
وزارت ماليه باشند و اگر به اين ماده که بنده پيشنهاد کردم معتقد نبوديد خودشان 
بفرمايند به چه ترتيب وزارت ماليه بايد اصالح شود ايشان يک وکيل هستند و حق 

انونی پيشنهاد کنند ببينيد طريق اصالح نفر را با خود همراه کرده و يک ق ١۵دارند 
اين ماليه چيست پس بايد فهميد علت اينکه ماليه ما به اين حال افتاده چيست و اينکه 

تواند کار کند مگر بواسطه وجود خارجی هيچ خارجی دلش  گويند ايرانی نمی می
برای ما سوخته است هيچ خارجی در فکر خانه ما نيست اگر شما خودتان فر خود 
نباشيد خارجی فکر شما نيست بنده همان روزی که وزارت ماليه را عهده دار شدم 
يک اختياراتی خواستم تا بتوانم کار کنم اگر اختيار ندند و دستهای بنده بسته باشد و 

توانم اين شرط اول بنده بود و غرض بنده از اين ماده اين  بخواهند کار کنم بنده نمی
کردم  موقع رسيده که ماليه اصال بشود بنده تصور می کردم وقت و بود که تصور می

شود و در خارج يک آمار  وقتی اين ماده به مجلس بيايد با يک اتفاق کامل تصويب می
خواهم وزارت ماليه را اصالح کنم خواهد داشت حاال من  خوبی برای بنده که می

بوده و اين شود و در خارج اشخاصی که منکر اصالح  بينم يک مخالفتهائی می می
اصالحات را مضر می دانند وقتی بشنوند با ا ينکه اکثريت مجلس باين قانون رای 
داده است يک عده مخالف هستد آن وقت اين اشخاصی که مخالف با اين ترتيبت 
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توانيم از اختالف آنها استفاده کرده با نظريات  هستند پيش خود خواهند گفت ما می
زحمت کار کنان وقت را فراهم آورده نگذاريم کار  مخالفين موافقت نموده و اسباب

کنند اين است که آن روز اول که بنده به مجلس آمدم و اين مواد را پيشنهاد کردم با 
کردم که همه آقايان طالب اصالحات وزارت ماليه  يک اميدواری کاملی تصور می

ه يا چهل روز شود و ممکن بود دو ما بينم مخالفتهائی می هستند و حاال به عکس می
خواست وزارت ماليه را اصالح کند و نتوانست  شد يک ايرانی می ديگر که ثابت می

فرمودند نه اينکه از اول بنده را کسل و آزرده خاطر و  آن روز اين فرمايشات را می
مأيوس کرده و عده را در خارج حاضر کنند که بگوئيد مجلس هم با اين اصالح واين 

البته همه ميدانيد در اصالحات برای هيچ کس نفعی نيست وليکن ترتيب موافقت ندارد 
در خرابی فايده هست هر ساعت يک دولتی بخواهد قلم بردارد و بودجه را اصالح 
کند همه مردم با او طرف خواهند بود بنابراين با اين صورتهائی که در کار پيدا شده 

يک بگذرد باز آن اشخاص  کنم که اين ماده اگر با اکثريت نصف به عالوه تصور می
اند در خيال استفاده خواهند  مفتخوار که در خارج هستند و می دانند عده مخالف بوده

بود و بنده اول که عضويت کابينه را قبول کردم با اين شرط بود که اختياراتی به من 
 داده شد دست بنده را باز بگذارند و بتوانم کار کنم بنده مقصود نداشتم که در مجلس
بيايم و کشتی بگيرم بنده خواستم به مملکت و ماليه مملکت خدمت کنم مقصودم چيز 

 .خواستم با کسی کشتی بگيرم ديگری نيست اين مقصود بنده بود و نمی
 .آقای وزير ماليه پس از اختتام نطق خود از مجلس خارج شدند

اشد آقايان اند مذاکرات کافی ب رئيس ـ آقای مدرس و چند نفر ديگر پيشنهاد کرده
 .مذاکرات را کافی ميدانند

 )جمعی گفتند کافی است(
 .فرمايند سليمان ميرزا ـ بنده عرض دارم اجازه می

 .رئيس ـ آقايان مذاکرات را کافی ميداند
سليمان ميرزا ـ بنده توضيح دارم آقايان چطور مذاکرات را کافی می دانند چون آقای 

 .چطور ساکت بمانموزير يک تهمت هائی به بنده زدند بنده 
 .رئيس ـ اگر توضيحی داريد بفرمائيد

 .سليمان ميرزا ـ متأسفانه آقای وزير تشريف بردند
در ضمن دفاع قانون يک نسبتهائی به عرايض بنده دادند که بنده جداً آنها را تکذيب 
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ام که مستشارها بايد  کنم مثالً فرمودد که بنده نسبت به مستشاران خارجه گفته می
ما را اصالح کنند و يک اختيارات مافوق وزير داشته باشند ايشان اينطور  مملکت

ترجمه فرمودند که هر کست عالقه مند به اين باشد که ديگری بيايد و مملکت را اداره 
کند بايد مأيوس باشد هرگز مملکت اداره نخواهد شد بنده هم اين عقيده را دارم که 

نند و نبايد در اين مملکت مداخله نمايد شايد يک ديگری نبايد بيايد مملکت را اداره ک
شخصی که در اين عقيده بيشتر جدی بوده و بيشتر دوندگی کنند بنده باشم نه آقای 

 .وزير
 .آورند بفرمائيد نصرت الدوله ـ تأمل بفرمائيد موقعی که آقای وزير تشريف می

چون به بنده  سليمان ميرزا ـ بنده حاضرم هر وقت تشريف بياورند باز عرض کنم
ام اين است که دفاع کنم بنده بکلی تکذيب  اند بنده وظيفه تهمت زده و نسبت هائی داده

بلی بنده طرف دار اين هستم که مستشار بايد بيايد . کنم آنچه را که ايشان فرمودند می
کنم ما در مملکت خودمان  امور اداری مملکت ما را اصالح کند صريحاً عرض می

کنم  اندازه نداريم و چون بنده امتياز فضلی را قائل هستم عرض می اشخاص عالم به
کنم برای ادارات  دارم و پيشنهاد می آنها عالمتر و متخصص ترند آنها را مقدم می

جلب شوند و ما هم اختيار داريم نه آن عباراتی که آقای وزير فرمودند که خودش 
. رات خارج از ترتيب مجلس بودکنند اين مذاک ها می رامتکی به يکی از سفارتخانه

شد و خيلی  خير اگر در اين مملکت تکيه کردن به قوای خارجی اسباب پيشرفت می
از وزرای ما تکيه کردند از همه بيشتر آقای سيد ضياء الدين و وثوق الدوله که تکيه 

 .کردند ولی نتوانستند کاری بکنند
 .رئيس ـ از حدود توضيح خارج نشويد

کنم آنطوريکه آقای وزير ماليه فرمودند که  بنده عرض می. به چشم سليمان ميرزا ـ
بنده عالقه مند به اصالح مملکت نيستم اگر مقصودشان اين عبارت بود کامالً تکذيب 

کنم و هم چنين آنچه را که در باب مستشارها فرمودند مقصود بنده آنطور نيست و  می
هائی است که هيچ در مذاکرات آمدن مستشار تکليفش معلوم است و اينها يک چيز

 .بنده داخل نبود
 .گيريم که مذاکرات کافی است يا خير رئيس ـ رای می

 .آقايانيکه مذاکرات را کافی ميدانند قيام فرمايند
 )اکثر نمايندگان قيام نمودند(
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 .رئيس ـ تصويب شد
 .گيريم که داخل در شور دويم يا سيم تشويم با نه رای می

 ميفرمائيدسردارمعظم ـ اجازه 
 رئيس ـ بفرمائيد

شود بايد  کنم در روزی که شروع می سردارمعظم ـ رای دخول در شور گمان می
 .گرفته شود

رئيس ـ خير جزء شور اول است امروز بايد رای بگيريم که داخل در شور دويم 
بشويم يا خير ـ پس از آن که رای داديد شور دويم بايد بشود آن وقت پنج روز ديگر 

 يم به عمل خواهد آمدشور دو
 )گفته شد صحيح است(

 .گيريم که پنج روز ديگر شور دويم به عمل بيايد يا خير رای می
 .کنند قيام نمايند آقايانيکه تصويب می

 )اغلب قيام نمودند(
نسبت به معاهده چنين هم فراموش شد که اين رای گرفته شود . رئيس ـ تصويب شد

شود که داخل شور دوم بشويم آقايانيکه معتقد چون شور اول بود بايد رای گرفته 
 .بشور دوم معاهده چين هستند قيام فرمايند

 )اکثر قيام نمودند(
 مجلس دو ساعت و نيم از شب گذشته ختم شد
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 ١٣٠٠) جدی(دی  ٧پنج شنبه  - مذاکرات مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيه 

 ۵٢نشست 
تحت رياست آقای سردار معظم نايب رئيس  مجلس يک ساعت قبل از غروب در

 .تشکيل گرديد
 )اجازه(نايب رئيس ـ شاهزاده سليمان ميرزا 

نايب رئيس ـ اکثريت است اگر مخالفی نباشد يک مطلب ديگری هم هست جزء 
شود و آن پيشنهاد دولت  شود و بعالوه تنفس داده می دستور است تکليف او معين می

جاه هزار تومان که راپورتش از کميسيون بودجه رسيده است راجع به اعتبارنامه پن
 )جازه(شاهزاده سليمان ميرزا . است اگر مخالفی نباشد جزو دستور شود

بينم يعنی نه خودشان و نه  سليمان ميرزا ـ بنده چون از طرف وزير ماليه کسی را نمی
ب بعد از تنفس معاونشان اينجا حاضرنيستند بنابراين اگر آقايان موافق باشند اين مطل

مذاکره شود و درموقع تنفس يا به خودشان يا به معاونشان اطالع داده شود تشريف 
 .بياورند که اگر توضيحی الزم باشد بفرمايند بهتر است

نايب رئيس ـ قبل از تنفس راپورت کميسيون بودجه راجع به درخواست اعتبارنامه 
شده بود نظر به اينکه از  پنجاه هزار تومان از طرف دولت تحت شور قرارداده

طرف دولت نماينده در مجلس نبود شور در قضيه به بعد از تنفس موکول شود حاال 
اند و راجع به اين مسئله مذاکره خواهيم کرد و بعد هم  آقای وزير ماليه تشريف آورده

 .سواالتی که بايد بوشد مطرح خواهد شد آقای اقبال السلطان موافقند يا مخالف
 سلطان ـ مخالفماقبال ال

 .بفرمائيد - نايب رئيس 
 

اقبال السلطان ـ تا موقعی که بودجه مملکتی به مجلس نيامده مخارجی را که دولت 
کند با کدام اجازه است که برای اين پنجاه هزار تومان که ما نمی دانيم برای چه  می

خواهند خوب است با همان اختياری که نسبت به ساير  مخارجی است اجازه می
ند اين پنجاه هزار تومان را هم خرج کنند تا ده مخارج دارند و اضافه حقوقهائی که می

بودجه به مجلس بيايد و البته بعد از آنکه بودجه به مجلس آمد در آخر آن يک قلم 
شود و مبلغ آن هم با نظريه  راجع به مخارجی که در بودجه پيش بينی نشده نوشته می
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 .کميسيون و مجلس معلوم خواهد شد
ه چنانکه در راپورت مالحظه می فرمائيد مخارج سهام السلطان منشی کميسيون ـ البت

شود و يک مخارج فوق  بر دو قسم است يک مخارجی است که مطابق بودجه می
العاده ديگری است که در بودجه پيش بينی نشده مخارجی که در بودجه منظور شده 

شود ولی اغلب اوقات يک مخارج فوق العاده برای دولت  به همان ترتيب پرداخته می
های سابق پيش بينی نشده البته الزم است از طرف مجلس  ش می ايد که در بودجهپي

ها که فرموديد چند روز است از  اما راجع به بودجه. اجازه پرداخت آن داده شود
طرف دولت به کميسيون بودجه رسيده و کميسيون نيز با نظريات دولت مشغول 

ها  شود البته پس از آنکه بودجه میباشد و بعد به مجلس راپورت داده  اصالح آنها می
ها الزم است در آن  تقديم مجلس شود تمام مخارجی که برای ادارات و وزارتخانه

ها به مجلس نيامده مخارجی که  بودجه منظور خواهد شد ولی تا موقعی که بودجه
آيد که فوق العاده و خارج از حدود بودجه هائی است که قبالً  برای دولت پيش می

شده بايد به دولت اختيار بدهد که به مصرف آن مخارج فوق العاده برساند و نوشته 
 .بعد صورتش را به مجلس تقديم نمايد

 .نايب رئيس ـ آقای حاج شيخ اسدهللا مخالفيد
 حاج شيخ اسدهللا ـ خير موافقم

 )اجازه(نايب رئيس ـ آقای اقبال السلطان 
شود  فرمودد مطابق بودجه پرداخته میاقبال السلطان ـ اين مخارجی را که آقای مخبر 

بنده بکلی منکردم همين دو سه روزه مواجب معاون کرمانشاهان را يکصد و پنجاه 
اند با  اند با کدام اجازه اين اضافه را منظور داشته تومان يا دويست تومان اضافه کرده

ها  دجههمان اجازه ممکن است اين مخارج فوق العاده را هم بکنند و بعد در ضمن بو
 .به مجلس پيشنهاد کنند

 )اجازه(نايب رئيس ـ آقای حاج شيخ اسدهللا 
فرمايند دولت هر چه  حاج شيخ اسدهللا ـ آقای اقبال السلطان نظرشان عالی است می

خواهد خرج کند بنده اين عقيده را ندارم پيشنهادی از طرف دولت شده و اعتباری  می
خارجی برای دولت پيش بيايد که هر يک خواسته است برای اينکه ممکن است يک م

از آن مخارج محتاج به يک پيشنهاد مخصوص باشد البته آقايان نمايندگان تصديق 
کنند که الزم است دولت برای مخارج فوق العاده يک قدری اعتبار داشته باشد اگر  می
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بنا باشد برای هر خرج ضروری وفوری پيشنهاد مخصوصی به مجلس بشود ممکن 
اسطه طول مدت خسارتی به دولت داده شود در صورتيکه خودمجلس است بو

تصديق کند که آن مخارج در آن موقع الزم بوده و بايستی شده باشدمثالً موقع زمستان 
ها  است ممکن است يک بارندگی فوق العاده شود و يکی ازسدهائی که در اين راه

اد مخصوص بکند و هست مورد مخاطره واقع شود و اگر دولت بخواهد يک پيشنه
اعتباری برای جلوگيری از آن خرابی بخواهد ممکن است بواسطه طول مدت 
تصويب مجلس موعدش منقضی شود وخسارت کلی متوجه شود همينطور ساير 

افتد که دولت  شود مثالًيک اتفاقی می مخارج فوق العاده که برای دولت الزم می
د برای تفينات و عملياتی که شود مامورين مخصوص اطراف اعزام دار مجبور می

گذرد به عالوه تصويب يک اعتباری  اگر ده روز يا دو روز به تاخير افتد موقع می
الزم خرج کردن آن اعتبار نيست هيئت دولت پيشنهاد کرده است مبلغی اعتبار داده 
شود که در مواقع فوری وضروری و مواقعی که ممکن است بواسطه گذاشتن وقت 

دولت بشود هيئت وزراء آن را تصويب نمايند و به مصرف برسانند خساراتی متوجه 
گويد که  و پس از اينکه مجلس اين اعتبار را تصويب کرد به وزارت ماليه می

صورت پرداخت آن مخارج را به مجلس بياورد تا مجلس هم نظارت نمايد که اين 
نمايند که دولت  یاعتبار به مصرف مخارج بيهوده نرسيده باشد البته آقايان تصديق م

گذرد  بايد کم يا بيش اعتباری داشته باشد در موقعی که بودجه از تصويب مجلس می
ها نگذاشته  ها اين اعتبارات منظور خواهد شد ولی مادامی که بودجه در ضمن بودجه
آيد که  شود البته مخارج فوری برای دولت پيش می های قبل رفتار می و مطابق بودجه

ً در نبود نمود ولی  ن مجلس خود دولت راجع به آنها تصويب نامه صادر میسابقا
تواند چنين تصويب نامه صادر نمايد اگر مخارجی  امروز که مجلس هست دولت نمی

کند بايستی به دولت داده شده باشد بنابراين عقيده بنده اين است که اين اعتبار را  می
 .بايستی مجلس تصويب نمايد

 .يد يعقوب موافقيد يا مخالفنايب رئيس ـ آقای آقا س
 .آقا سيد يعقوب ـ بنده با راپورت کميسيون موافقم

 .نايب رئيس ـ آقای ارباب کيخسرو موافقيد يا مخالف
 ارباب کيخسرو ـ موافقم

 نايب رئيس ـ شاهزاده سليمان ميرزا موافقيد
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 سليمان ميرزا ـ خير بنده مخالفم
 .نايب رئيس ـ بفرمائيد

اند که هيئت دولت در بدو امر دو پيشناد  ته آقايان فراموش فرمودهسليمان ميرزا ـ الب
نموده بود يکی پيشنهاد راجع به سيزده هزار تومان اعتبار برای مخارج بنائی 
عمارات دولتی اياالت و واليات که فعالً مطابق راپورت کميسيون خود دولت آن را 

پنجاه هزار تومان اعتبار مسترد داشته است خيلی مرحمت فرمودند ديگری راجع به 
برای مخارج فوق العاده از اين مسئله بنده خيلی خوشوقت شدم زيرا دولت تصور 

کند که در صندوق خود پنجاه هزار تومان موجود دارد اگر دولت در صندوق و  می
خزانه خودش چنين پولی موجود دارد که به محض تصويب اين اعتبار پنجاه هزار 

ی بدهد بسيار مايه اميدواری بنده است بنده پرداخت حقوق تومان برای مخارج فور
معلمين را خيلی فوری تر از کاه گل مالی پشت بام می دانم بنده از اين فوريتر چيزی 

 .کنم را تصور نمی
مملکتی که يک معلم با بيست و سه تومان حقوق با کمال فقر و فالکت بايد اطفال 

تمام مدارس دولتی برای عقب افتادن  بدبخت اين مملکت را درس بدهد و امروز
اند و بايد سرمان را از خجالت پائين بيندازيم مخارج فوری الزم  حقوق تعطيل کرده

 .ندارد
معلمی که با بيست و سه تومان حقوق آن هم شش ماه پرداخت آن عقب افتاده باشد و 

ين است در اين سرمايد زمستان با کمال سختی و فالکت بايستی بميرد و تقصيرش ا
که تحصيل کرده است چه مخارجی از اين فوری تر است کدام مطلب در دنيا از 

 .معارف مهمتر است
در اين موقع دولت از سد فوضی که خراب خواهد شد با اعزام مامور فوق العاده 

شنوم دولت پول ندارد پس فايده  کند در صورتی که بنده همه وقت می صحبت می
يکه دولت يک شاهی در خزانه ندارد چيست اگر تصويب اين اعتبار در صورت

دهند کدام مخارجی است فوری تر از مخارج  حقيقت پول دارند چرا به معلمين نمی
 .تحصيل اطفال اين مملکت

فهمم البته با فرمايش آقای حاج شيخ اسدهللا کامالً موافقم  بنده اين مطلب را درست نمی
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مودند قدری اعتبار داشته باشد بنده عرض دولت بايستی اعتبار داشته باشد ايشان فر
گويم دولت چرا پيشنهاد سيزده  من می. کنم اعتبار دولت بايستی خيلی زياد باشد می

هزار تومان را مسترد داشته اين سيزده هزار تومان را اگر بی دقت پيشنهاد نموده 
 .بودند پس کليه پيشنهادات ايشان اعتبار نخواهد داشت

کنند پل مملکت جان و نتيجه زحمات اهالی  د خودشان دقت نمیچرا اول در پيشنها
توان در  عرق و خون اهالی اين مملکت است با اين ترتيب و سرسری نمی. است

 .موضوع ماليه مملکت پيشنهادات غير دقيقانه نمود
اولين وظيفه نمايندگان نظارت در ماليه مملکت و بيت المال مسلمبن است اين پيشنهاد 

ر تومان که با اين فوريت قبل از تصويب بوجه به مجلس آوردند چرا پس سيزده هزا
ً از  گرفتند به چه دليل پس معلوم می شود بی مطالعه پيشنهاد نموده بودند اگر حقيقتا

. روی مطالعه پيشنهاد نموده بودند بايد تا آخرين قدم از پيشنهاد خودشان دفاع کنند
؟ ممکن است پس از مدتی يک مقدار از اين شود پيشنهادی نمود چطور بی مطالعه می

دهد اگر مخارج فوری است و پول هم موجود  هزار تومان اعتبار می ۵٠پيشنهاد 
کنم اول معلمين آخر معلمين اگر پول نيست قيام و قعود  است هزار مرتبه تکرار می

م به گوي با ورقه کبود و سفيد هيچ اثر فايده نخواهد داشت اگر پول داريم باز هم می
معلمين بدهيد بدبخت معلمينی که بعد از همه تحصيالت در يک مملکتی که امتياز 
فصلی وجود ندارد و توصيه و توسط قائم مقام امتياز فضلی است قيمتش بيست و سه 
تومان باشد تحصيالت يک شخصی که مقام معلمی و بزرگترين مقامات را حائز 

و با اين حال همان مبلغ جزئی شش تومان ارزش دارد  ٢٣شود در اين مملکت  می
افتد و با پست ترين ترتيبات بايد زندگانی نمايد و ما به اسم اينکه پول  ماه عقب می

نداريم معارف خود را بايد به اين فالکت و افتضاح ببينيم اين مسئله يک سال مملکت 
گر دهم شاگردان امساله دوره ابتدائی دي را عقب انداخت زيرا به شما اطالع می

 .نخواهند توانست در موقع امتحان از عهده بر آيند
امسال تمام مدارس ما بی مصرف مانده امروز تمام زحمات اطفال به هدر رفته کدام 
مخارج فوری؟ مخارج فوری را تا حقوق معلمين مملکت داده نشود تصويب نخواهم 

راپورت کرد و مخالفم و اينکه قبالً عرض کردم خوب است در موقع شوردر اين 
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آقای وزير ماليه تشريف داشته باشند برای اين بود که عرض کنم آقای وزير ماليه اگر 
پول داريد اول حقوق معلمين را بدهيد که با بيست و سه تومان حقوق در اين سرما 
نروند متحصن بشوند کشور و مدارس را تعطيل کنند و اين اقتضاحات از برای ما 

تواند برساند چه  و سه تومان حقوق يک معلمی را نمی توليد شود يک دولتی که بيست
مخارج فوری دارد؟ اگر پول نداريد چه فايده دارد که در صورت ظاهر ما رای 
بدهيم و پنجاه هزار تومان برای مخارج فوری به دولت اعتبار بدهيم و هيئت وزراء 

نيست آن مفتش هم تصويب نامه صادر کنند که فالن مبلغ به فالن مفتش بدهيداگر پول 
هم نخواهد رقت و آن کار فوری هم صورت نخواهد گرفت و اگر پول هست هزار 

معلم مملکتی که به معارفش اهميت داده نشود مثل مملکت ما . معلم. گويم معلم بار می
خواهيم ترقی کنيم بايد معارفمان را ترقی  ما اگر می. شود در ترقی نخواهد کرد می

اينکه بنشينيم بگوئيم چه اهميت دارد يک معلمی بميرد اگر داده و اهميت بدهيم نه 
گويم چه اهميت دارد يک مفتش به فالن جا برود يا نرود بنده  اينطور است بنده هم می

دهم برای اينکه اول  کنم به هيچ اعتباری نبايد رای داد و بنده هم رای نمی تصور می
 .نيست يايد حقوق معلمين را داد و هيچ چيز مهمتر از اين

وزير ماليه ـ بنده خيلی متاسف هستم که نماينده محترم پرداخت مخارج را با تصويب 
اند اعتباری که دولت خواسته است مربوط به تصويب مخارج  مخارج فوق نداده

اگرمقصود دولت از . بايد دانست برای چه دولت اين اعبار را خواسته است. است
اين اعتبار برای . خواست ن اعتبار را نمیدست دادن صالح و صرفه مملکت بوده اي

آيد تا  اين است که برای مخارج فوری و ضروری که هر روز برای مملکت پيش می
گذشتن بودجه محلی داشته باشد و يقيناً اگر دولت خودش برای مخارج فوق العاده 

شود  کرد شايد بر مبلغ مخارج افزوده می بدون تصويب مجلس اعتباری تصويب می
بنده نظر به مسئوليت خودم الزم ديدم که يک پيشنهادی به مجلس بشود و شخص 

اعتباری خواسته شود و اگر اين اعتبار تصويب شود مطابق تصويب نامه هائی که 
شود پرداخته خواهد شد و در آخر هر هفته صورت حوالجات آن در  صادر می

تا معلوم شود که صورتی که پرداخته بشود به مجلس شورای ملی تقديم خواهد شد 
و اما اينکه فرمودند . در ازای اين اعتبار فالن مقدار تصويب نامه صادر شده است
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شود و اگر نيست چرا دولت تقاضای اعتبار  اگر پول هست چرا به معلمين داده نمی
کنم که بايستی تشخص بين پرداخت و تصويب مخارج را داد  نموده اوالً تکرار می

شده الزم نيست که حتماً آن مخارج بشود بلکه برای اين اگر يک مخارجی تصويب 
شود در مدت دوازده ماه هر  است که هر وقت بودجه با يک اعتباری تصويب می

وقت پول رسيد دولت اين مخارج را بپردازد و اگر پول نرسيد به حال خود بدون 
وزارت  باقی خواهد ماند ديگر اينکه اگر تصور کنيد اينکه ضرری ازآن برده باشد

اند پول به  اند و نخواسته ماليه به اهميت دولت در باب همراهی با معلمين کوتاهی کرده
آنها بدهند اينطور نيست نظريه دولت غير از اين است حقيقت اوضاع معلمی که 
دوازده تومان يا بيست و سه تومان يا بيست و پنج تومان حقوق دارد و مدتی است اين 

سيده بسيا رقت انگيز است ولی اگر وجهی تابه حال به آنها حقوق جزئی هم به او نر
گويند حاال که پول نيست چرا اين اعتبار  داده نشده برای نبودن پول است و اينکه می

کنم اين اعتبار برای واليات است و برای اين است که اگر  شود عرض می خواسته می
رات دولتی پيدا شود و در واليات مخارج فوری و ضروری مثالً تعمير ارک و عما

دولت مجبور باشد فوری آنها را تصويب نمايد اعتبار داشته باشد و محتاج نباشد به 
اينکه هر روز يک پيشنهاد جديدی صادر نمايد بنابراين تصويب اعتبار برای مرکز 

به هر اندازه مطابق . نيست برای اين نيست که حتماً مطابق اين اعتبار مخارجی بشود
شود از اين اعتبار وجوهی پرداخته شد در آخر هر  ه هائی که صادر میتصويب نام

فرستد تا مجلس هم مالحظه  هفته يا در آخر هر ماه دولت صورت آن را به مجلس می
رسد وموقعی  نمايد و البته تا زمانی که بودجه نگذشته است اين اعتبار تبه مصرف می

باقی مانده باشد و تصويب نامه که بودجه از مجلس گذشت هر قدر از اين اعتبار 
 .راجع به مخارج آن صادر نشده باشد البته بی فايده و لغو خواهد شد

 نايب رئيس ـ آقای دولت آبادی موافقيد يا مخالف؟
 حاج ميرزا علی دمحم دولت آبادی ـ بطور اطالق و بدون شرط مخالفم

 نايب رئيس ـ بفرمائيد
ها بر حسب تصويب  حاج ميرزاعلی دمحمـ سابق بر اين يک اعتباراتی بوزارتخانه

هيئت وزراء داده شده است اگر چناچه آن اعتبارها لغو باشد و فقط هيئت دولت يک 
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پنجاه هزار تومان اعبار بخواهند بنده خوافقم و اگر آن اعتبارها باقی باشد و عالوه بر 
 خالفمآن اين اعتبار هم خواسته شود م

فرمايند سابق داده شده معلوم نيست چه وقت را  وزير ماليه ـ اعتباراتی که می
فرمايند زيرا در اين مملکت چندين فقره بودجه هست که بعد از مجلس سوم  می

ها مخارج فوق العاده پيش بينی نشده است فقط اعتبار  تصويب شده و در آن بودجه
داده شده و محلهای معين در بوجه برای آن ها  سوخت وملبوس و غيره به وزارتخانه

اعتبارات پيش بينی شده است اين اعتباراتی که خواسته شده برای مخارج فوی و 
ضروری دولت است فرض کنيد ديروز لگرافی از نمايندة ايران در مجمع اتفاق ملل 

گر نمايد و ا رسيده که فالن قدر از بابت سهمی دولت ايران طلبکار است و مطالبه می
حاال مالحظه بفرمائيد اين خرج فوق . تاديه نشود حيثيات دولت تضييع خواهد شد

العاده در کدام بودجه پيش بينی شده اگر دولت بخواهد اين اعتبارات را هر روز به 
مجلس بياورد تا تصويب نمايد يک مدتی طول خواهد کشيد و شايد سبب خسارت 

ومان را تصويب نمايد اگر پول در خواهد شد ولی اگر مجلس اين پنجاه هزار ت
صندوق موجود باشد دولت مخارح الزمه را به مصرف خواهد رسانيد و اما اينکه 

تومان پيشنهاد نموديد و دوباره  ١٣٠٠٠شاهزاده سليمان ميرزا فرمودند چرا اول 
هزار تومان از طرف آقای رئيس الوزراء  ١٣کنم آن  مسترد داشتيد عرض می

که بعد بنده به ايشان گفتم اين مقدار کافی نيست فقط اين مبلغ برای پيشنهاد شده بود 
مخارج بنائی است و برای ساير مخارج اعتباری باقی نخواهد ماند اين بود که آن 
پيشنهاد مسترد شد و پنجاه هزار تومان ی قسم اعتبار خواسته شد تاپس از صدور 

ه تقديم مجلس گردد تا در های صادر تصويب نام هر هفته صورت کليه تصويب نامه
 .تحت تفتيش خود مجلس شورای ملی به مصارف الزمه برسد

 نايب ريس ـ آقای دمحمهاشم ميرزا موافقيد يا مخالف؟
 دمحم هاشم ميرزا ـ موافقم

 نايب رئيس ـ آقای مستشارالسلطنه موافقيد يا مخالف؟
 .مستشارالسلطنه ـ بنده با راپورت کميسيون بودجه موافقم

 )اجازه(ئيس ـ آقای اقبال السلطان نايب ر
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اقبال السلطان ـ آقای حاج شيخ اسدهللا تصور فرمودند که بنده ميل دارم دولت بدون 
البته بنده تصديق دارم که . اطالع و تصويب مجلس هر کار که ميل دارد بکند خير

بايد در مملکت تمام مخارج به تصويب مجلس باشد ولی چون هنوز بودجه تصويب 
کند اجازه از مجلس نخواسته است فقط  است و دولت هم برای مخارجی که می نشده

خواهد و بعد  اين فقره پنجاه هزار تومان را به قيد مخارج فوری از مجلس اعتبار می
مواقع فوری را از فبيل کاه گل مالی ابنيه دولتی و اعزام مامورين فوق العاده به 

کند وقتی درست  ان آب و غيره ذکر میاطراف و ايجاد صد برای جلوگيری از طغي
مالحظه نمائيم اينها هيچ کدام فوری نيست اينها مخارجی نيست که اگر پنج يا شش 
روز به تعويق بيافتد اسباب خسارت شود ممکن است هريک از اين مخارج را در 

خالصه . مواقع خود بقيد فوريت پيشنهاد مجلس بکند و مجلس هم تصويب خواهد کرد
نده اين است مادام که بودجه به مجلس پيشنهاد نشده و مخارجی که بايد پيش عقيده ب

 .بينی شود در آنجا قيد نشود نبايستی اين پيشنهادات را تصويب نمود
 )اجازه(نايب رئيس ـ آقای آقا سيد يعقوب 

آقا سيد يعقوب ـ يک قسمت از عرايض بنده را آقای وزير ماليه در موقع جوب آقايان 
خواهم  ند ولی بنده راجع به مطلبی که آقای اقبال السلطان فرمودند میبيان نمود

فرمايند در روزنامه ديدم که يکصد و پنجاه تومان بر حقوق  عرايضی بکنم ايشان می
ما بايد خيلی اظهار رضايت و خوشنودی . اند معاون حکومت کرمانشاه اضافه کرده

خرج کند به اطالع مجلس می خواهد  کنيم که وزارت ماليه اگر يک شاهی هم می
خواهد يک دولتی که محل اعتماد ما است و در مجلس  رساند و از مجلس اجازه می

رای اعتماد نسبت به او داده شده است برای دولت ايران به اين اهميت که در خواست 
گويد هفته به هفته مسترد  کند نه درخواست خرج و می پنجاه هزار تومان اعتبار می

رت مخارج فوری را که نموده است به مجلس خواهد آورد تا تفتيش شود داشتيد صو
توانيم آن اعتبار را تصويب نکنيم در صورتی که هم مجلس نظارت در  ما چگونه می

اعمال دولت دارد و هم اظهار اعتماد به دولت و وزير ماليه نموده است مگر نظرتان 
شد به اسم مخارج سری  ل میهای سابق که هر کابينه که تشکي نيست که در دوره

گويد  خواهيم بکنيم و می گويد مخرج سری می خواستند اين هيئت دولت نمی اعتبار می
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گويد صورت آن مخارج را هم در آخر هر هفته تقديم  مخارج علنی دارديم و می
مجلس خواهد نمود واما راجع به حقوق معلمين بنده هم کامالً با شاهزارده سليمان 

هستم و بايد هر وقت و از جا که وزارت ماليه پول تهيه کرد بگيريم به  ميرزا موافق
 .معلمين بدهيم

 )اجازه نطق(نايب رئيس ـ شاهزاده سليمان ميرزا 
سليمان ميرزا ـ اگر آقای وزير ماليه متاسف بودند بنده هم متاسفم و هم متعجب که با 

آقای وزير عرايض ينده را  وجود فريادهای به اين بلندی که هر چه در قوه داشتم زدم
 .نشنيدند

ام بی سواد هم نيستم فرق بين  بلی آقای وزير ماليه بنده سه دوره در مجلس وکيل بوده
مخارج و اعتبار راهم ميدانم همين طور که فرق بين ماده واحده و اجزائيات آن را هم 

رد اما گذ ها در تحت چه مسائلی می دانستم و خوب می دانم که اين صحبت خوب می
خوب است حضرت عالی هم بيشتر به عرايض بنده دقت بفرمائيد می فرمائيد مخارج 

 .فوری است
نفی و اثبات در آن واحد ممکن نيست اگر فوری است بايد در مقابل اين مخارج پول 
داشته باشيم تا در تاخير تصويب آن ضرری به مملکت متوجه نشود آيا همين قدر که 

داديم و شما هم صاحب اعتبار پنجاه هزار تومان شديد کفايت در عالم خيال ما رای 
شود؟ بلی در موقع عمل پول الزم است با  کند؟ و از ضررهای کلی جلوگيری می می

 .رای دادن ما کاه گل مالی پشت بامها نخواهد شد جلوس گرفته نخواهد شد
باز  اينکه می فرمائيد تصويب بکنيد تا اگر پول رسيد به مصارف خودش برسد

خواهيد که کتابخانه ترتيب بدهيد و يا  کنم معارف معلم اگر اين اعتبار را می تکرار می
 .اينکه آقايان وکالء بگويند ما بده دولت اعتبار داديم بنده رای نخواهم داد

امروز امنيت مملکت و امنيت تهران متزلزل است مملکتی که حقوق آژانهايش را 
 .خواهد اين خرابی باشد کاه گل مالی نمیندهد مملکتی که ازبی پولی به 

 کاه گلی مالی آنهم در فصل زمستان؟؟
شود که آقای وزير ماليه منزل خودشان را هم هنوز کاه گل مالی  ياللعجب معلوم می

شود کاه گل مالی کرد؟ مگر  اند؟ آيا در فصل زمستان و موقع يخ بندان می ننموده
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ی کنيم حاال موقع سد بستن نيست در ماه دوم اينکه بخواهيم سر مطلب را کاه گل مال
تابستان بايد سد بست مخارج سری که آقای آقا سيد يعقوب فرمودند خارج از اين 

 .اعتبار است
 .شد من بکلی مخالفم های سابقه تصويب می با آن مخارج سری که در کابينه

. يايد مخالفمکردند هر وقت به مجلس ب با مخارج سری که هر قسم دسته بندی با آن می
بلی مملکتهای ديگر هم مخارج سری دارند ولی همه آقايان مصارف آن مخارج 

 .شد به خوبی می دانند چه بوده سری را که در ايام فترت می
ها بود به کلی  ما با آن مخارح سری که شايد محل دخل بعضی از رئيس الوزراء

اند چيزهائی است معين  مودهمخالفيم اين مخارج فوری که آقای وزير ماليه پيشنهاد ن
خوانم مالحظه کنيد که آن مخارج فوری که از معارف و نظميه مهمتر  بنده از اول می

باشد درست دقت بفرمائيد تا معلوم شود که آقای وزير عرايض  است چه چيزها می
اند يا دقت نفرمودند اين مخارج که اسماً فوری است و رسماً  بنده را کامالً متوجه نشده

اند از قبيل  ول ندارند آيا از معارف و نظميه فوری تر است در پيشنهاد مرقوم فرمودهپ
تعمير و کاه گل مالی ابنيه دولتی و مخارج اعزام مامورين فوق العاده به اطراف و 

 .ايجاد سد و غيره
خواهد در فصل زمستان برای ما سد ببندد خير شما جلو ترقی مملکت سد  آيا دولت می

به جای اينکه پول به مصارف و معلم بدهيد يک سال وقت اطفال عزيز ما را بنديد  می
دهيد  کنيد و تحصيالت آنها را عقب انداخته و اوقات گرامی آنها را به هدر می تلف می

خواهند سد ايجاد کنند  که در آخر سال موقع امتحان هيچ ندانند با اين حال تازه می
فالحت مملکت هستيم اما مالحظه بفرمائيد بسيار خوب ما طرفدار ترقی زراعت و 

ايجاد سد برای جلوگيری از خرابی امالک خالصه و امالک اربابی است بله چون 
ارباب خيلی کم پول دارد دولت بفوريت بايد پول تهيه کرده و بدهد که امالک ارباب 
خراب نشود بنده هم با ترقی زراعت و ترميم امالک خالصه و اربابی موافقم ولی 

دانستم و از قراری که حاال  گويم اول معلمين بدبخت بنده نمی گويم و باز هم می می
شود معلم دوازده تومانی هم هست که حقوقش  خود آقای وزير ماليه فرمودند معلوم می

از يک نفر فراش هم در اين مملکت کمتر است اگر دولت تحصيل پولی کرده است 
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اره دوازده تومانی که با نهايت عسرت و منتهی ظلم است که به معلم بدبخت بيچ
اندازد آنوقت  کند ندهد و شش ماه شش ماه حقوق او را عقب می پريشانی زندگانی می

 .بيايد ملک آقای ارباب را سد ببندد بنده که کامالً با اين ترتيب مخالفم
بندد دولت اگر پولی دارد مقتضی است  ارباب خودش پول دارد سد برای خودش می

انها که هر ساعت امنيت شهر ممکن است متزلزل شود و به معلمين بدبخت بدهد به آژ
پرسم که آيا با اين رای ما  شما که می فيرمائيد پول نداريد خوب از جناب عالی می

شود و يا سد ايجاد خواهد شد و يا باالخره بامها از تعرض  جلوی خسارت گرفته می
ن ماليات ده که درموقع ماليات دادن هم باران و برف محفوظ خواهد ماند يا ده فال

کنم نفی و اثبات در آن واحد ممکن  شود باز هم بنده عرض می دهد آباد می ماليات نمی
خواهيد اين مخارج را بفرمائيد معارف و آژانهای  نيست راستی اگر پول داريد که می

يحاً عرض مملکتی از هر چيز مقدم است و بدواً بايد به آنها تأديه شود واال صر
گويم دولتی  کنم بنده مخالف بوده و اين اليحه را رد خواهم کرد و باز آشکارا می می

تواند معارف خود را اداره کند دولتی مکه بواسته فقدان وجه آژانهای شهری  که نمی
تواند جلوگيری از تعطيل نمايد دولتی که خرج اداراتش بواسطه بی پولی فلج و  را نمی

خواهد ايجاد سد کند سد هم نداشته باشد بهتر است بگذاريد  نمی در کار سقوط است
 .عمارات دولتی هم خراب شود

شود جلو  زيرا آنچه راکه بايد تا به حال خراب شود شده ديگر به کاه گل مالی حاال نمی
روم ولی با اين  او را گرفت بنده نسبت به سهم خودم اين خسارات را زير بار می

وضعيت حاضر نيستم که مدت يک سال اطفال عزيز مملکت ما تحصيالتشان عقب 
حفظ و حراست شهر هستند تعطيل کرده و بيافتد يا خدای نکرده آژانها که مامور 

کنم بنده فرق بين  امنيت عمومی شهر تهران متزلزل و تهديد شود باز عرض می
اعتبار و خرج را می دانم و خوب هم می دانم اما اينکه فرموديد دولت معلمين را از 
نظر محو و فراموش نکرده و در موقع امکان به آنها مساعدت خواهد کرد بنده از 

ً دولت خيلی لطف و  بآنها خيلی متشکر هستم و عرض می طرف کنم که حقيقتا
مرحمت فرموده که آنها را فراموش نکرده است اما بايد دانست که نتيجه اين لطف 

شود يا اوقات گرامی اطفال ما که تضييع  برای آنها چيست ايا برای آنها زندگانی می
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کنم که نفی  تمام قوا تکرار میشده عودت خواهد کرد مکرر عرض کرده حال هم با 
و اثبات معنی ندارد اگر دلخوش و خورسند هستيد که يک پيشنهادی فرمودند و ما هم 

دهيم تا بعد ببيند چه خواهد شد حاال بيائيد بزرگواری بفرمائيد  در مجلس به آن رای می
تا  و از يک چنين پيشنهاد بی اثری لطفاً صرف نظر بفرمائيد و قدری تامل فرمائيد

دهيم و اگر حقيقتاً محل  ها هم به مجلس بيايد آنوقت رای می پول موجود شود بودجه
داريد و بعد از تصويب اين پيشنهاد پول خواهيد داشت هر قدر ولو يک تومان هم ار 
داريد بدهيد به عملمين و آژان بدبخت و قدری بيشتر به اين معارف بدبخت توجه 

 .طيل شد يا امنيت عمومی متزلزل گرددفرمائيد و نگذاريد يک مدرسه تع
يک فرمايش غريب ديگر هم شنيدم فرمودند آقای رئيس الوزراء سيزده هزار تومان 
پيشنهاد کردند و من که وزير ماليه بودم در آنوقت مطلع نبوده و پس از استعالم پنجاه 

و هزار تومان پيشنهاد کردم مگر وزراء سوليدارتيه ندارند مگر مسؤليت مشترک 
کنند حقيقتاً در اين دوره  تعاون فکری ندارند مگر وزراء به اتفاق يکدگر پنشنهاد نمی

کنم چطور آقای رئيس  شود بنده تعقجب می چهارم فرمايشات غريبی شنيده می
فرمايند در صورتيکه آقای وزير ماليه اطالع  الوزراء سيزده هزار تومان پيشنهاد می

مان وقت که ايشان اين پيشنهاد را فرمودند ياد آوری ندارند و اگر اطالع دارند چرا ه
نفرمودند که اين مبلغ کمم است اگر هم در آن موقع تشريف نداشتند يا اطالع نداشتيد 
چگونه حاال اين فرمايش را می فرمائيد مثل بعضی فرمايشات ديگر مثالً يک روز از 

تحت رياست عاليه اقای  ارزاق در(فرمايند  شود آقای وزير ماليه می ارزاق سوال می
شود و از  يعنی چه؟ اين فرمايش جواب وکيل و نان مردم نمی) رئيس الوزراء است

شوند معلوم  اينکه ارزاق در تحت رياست آقای رئيس الوزراء است مردم اراحت می
شود اساساً آقايان وزراء در اين دوره مسئوليت مشترک ندارند يک روز ديگر می  می

يس الوزراء سيزده هزار تومان پيشنهاد فرمودند چون من مطلع شدم فرمائيد آقای رئ
تومان در خواست و پيشنهاد کردم مگر آقای رئيس الوزراء بدون اطالع و  ۵٠٠٠٠

آقای وزير ماليه جناب عالی که . مطالعه جناب عالی آن اليحه را پيشنهاد فرمودند
 بر خالف اصول قانونی شخص قانونی هستيد از اين فرمايشات نفرمائيد زيرا اوالً 

زند وقتی که رئييس  است و به عالوه اين فرمايش مسئوليت مشترک شما را بر هم می
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کند البته بايد با نظر وزير ماليه بوده و وزير ماليه هم در آن  الوزراء يک پيشنهادی می
ا هم دخالت و شرکت داشته باشد و آن را کامالً مطالعه و مداقه کرده باشد وزراء بايد ب

کار کرده که اگر نواقص فکری و توحيد مساعی نداشته باشند بايد استعفا بدهند و از 
هم جدا شوند از اين جهت است که بنده آقای رئيس الوزراء را هم رئيس الوزرا و هم 
وزير ماليه می دانم و هر چه را که معظم له پيشنهاد فرمايند مثل اين است که خود 

تفاوتی ندارد زيرا بطوری که عرض کردم آقايان وزراء سر کار فرموده باشيد و 
مسئول اعمال يکديگر بوده و با توافق نظر و تعاطی افکار هم ديگر بايد کار کنند 
حاال خواهيد فرمود اين وکيل چقدر پر حرف و وراج است و چقدر طرفدار معارف 

قايان و حتی خود است کاگر چه يقين دارم فرمايش اخير را نخواهيد فرمود زيرا تمام آ
باشيد چون  جنابعالی هم مثل بنده طرفدار و عالقمند به معارف و توسعه علوم می

وزير هميشه حق دارد حرف خودش را بزند ولی وکيل بايد بطور مخالف و موافق 
يکی بعد از ديگری حرف بزند از اين جهت ممکن است ايشان هر چه بخواهند 

جواب عرض کنم لذا در خاتمه تکراراً عرض بفرمايند و نوبت به بنده نرسد که 
کنم که صاف و ساده حقيقت را بفرمائيد اگر پول داريد اعم از مرکز و واليات هر  می

ها  قدر ولو يک شاهی هم باشد به معلم و آژان بدهيد و اگر هم واقعاً نداريد ورق پاره
و به جنابعالی کند و جلو باران را هم نخواهد گرفت  کاه گل مالی و ايجاد سد نمی

کنم که بصورت ظاهر نپردازيد بلی اقايان وکالء و اکثريت مجلس  توصيه می
اند يقين  همانطور که به وزراء اطمينان دارند و رای اعتماد هم به کابينه حاضر داده

دارم اين اعتبار پنجاه هزار تومان را هم تصويب خواهند نمود ولی بنده از روز اول 
همانطور که با ماده . ام ام و نه به پروگرام هيئت وزراء رای داده هنه اظهار اعتماد کرد

ام امروز هم با اين اليحه پنجاه هزار تومان مخالف  واحده مخالف بوده و رای نداده
بوده و رای نخواهم داد و حاال ملتفت خواهيد شد بطوريکه آنروز در موقع خود 

ه اصالح نشده و بهبودی در اوضاع عرض کردم ماليه ما با آن ماده واحده به هيچ وج
امروز هم با اين اليحه مخالف بوده زيرا يقين . ماليه اين مملکت حاصل نخواهد شد

دارم که هيچ سدی در زمستان بسته نخواهد شد و هيچ کاه گل مالی در اين موقع 
صورت نخواهد کرد حاال منوط به رای اکثريت مجلس است و البته هر چه اکثريت 
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دهد اقليت  اما همانطور که اکثريت مجلس رای خود را می. اطع خواهد بودرای دهد ق
زند و چنانچه روزنامه ايران در باب ماده واحده نوشته بود  خن حرف خود را می

کنم اين ما و اين آتيه حاال هم پول را به آژان و معلم  حاال هم بنده عرض می) ماو آتيه(
من وظيفه خومد را !!! د عاقبت خواهيد ديدندهيد و به کاه گل مالی و سد صرف کني

 .گفتم حاال اين ما و اين آتيه و اين اکثريت مجلس
کردم در اين موقع بی پولی و در اين موقعی که خزانه  بنده تصور نمیـ  وزير ماليه

دولت به کلی تهی و پولی در آن نيست آقايان نمايندگان برای خود موقع استفاده 
کند زيرا تا  دانست که دولت در موقع بی پولی بيشتر استفاده می اوالً بايد. قرار دهند

وقتيکه پول باشد کمتر کسی به خيال تقليل بودجه و مخارج افتاده و يا از بعضی 
نمايد اما اگر پول نباشد همه در فکر تقليل مخارج هستند و برای  مخرج صرفنظر می

که نماينده محترم فرق  دولت سهل تر خواهد شد ولی باز جای تعجب و تاسف است
بين تصويب و پرداخت مخارج را از هم نداده و پرداخت و اعتبار را يکی فرض 

اند اگر امروز بودجه تصويب يا اعتباری از مجلس بگذرد برای اين نيست که  کرده
امروزه آن بودجه يا اعتبار به مصرف برسد بلکه برای اين است که مجلس امروزه 

کنند تا در موقع داشتن پول پرداخت شود مثالً  ا تصويب میبرای مخارج فوری آن ر
امروز بودجه مملکتی بالغ بر بيست مليون است پس در موقع تصويب آن بايد 

خواهيد بودجه آن را از مجلس بگذرانيد و اول  بگوئيد اين پول کجا است که شما می
پول را به مانشان بيائيد پول را بما نشان بدهيد بعد پيشنهاد کنيد تا بيست مليون 

 .ندهيد نبايد تصويب شود
اند اعتباری که دولت  کنم اينطور نيست و شاهزاده اشتباه فرموده بنده عرض می

 .خواهد برای يک مخارج فوری و فوتی است می
 .سليمان ميرزا ـ معنی فوری را نفهميدم

وری وزيرماليه ـ معنی فوری اين است که تا گذشتن بودجه کل مملکت يک مخارج ف
تواند صبر  آيد و مسئله هم صوری است که دولت نمی و الزمی برای دولت پيش می

کند تا بودجه از مجلس بگذرد اين است که پيشنهاد کرده تصويب آن را از مجلس 
ها چهار يا پنج ماه طول  خواهد زيرا ممکن است تصويب بودجه شورای ملی می
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ه دولت مجبور نشود برای خرج فوری بکشد و اين پيشنهاد برای اين است که هر دقيق
اجازه از مجلس تحصيل کند و ممکن است تا اين کار را نکند اسباب تضيع و 
خسارت شود اين بود که اين ايحه پيشنهاد شد که هر وقت مخارجی پيش بيايد از آن 

ها بگذرد و در آخر هر هفته يا ده روز به ده  وجه اعتبار به مصرف رساند تا بودجه
 .جه با به مجلس اطالع بدهدروز نتي

بندد اين مسئله راجع به سد خوار  کسی سد نمی ناما راجع به اينکه فرمودند در زمستا
است که از آنجا نوشته بودند اگر اين سد بسته نشود سيل امالک خوار را خراب و 
ويران خواهد کرد و بايد دولت تصويب کند که سد مزبور بسته شود زيرا اگر بسته 

ک خسارت فوق العاده مهمی به آن صفحات خواهد رسيد و امروز هم موقع نشود ي
تعمير ايجاد آن سد هنوز تگذشته و قت باقی است کما اينکه سد جاجرود را هم 

البته معارف . خواستند مشغول تعمير هستند و يک مقدار از اين اعتبار را برای آن می
سته نشود و آذوقه شهر تامين نشود هم نهايت اهميت را دارد ولی بديهی است اگر سد ب

توانند زندگانی کنند و در  که همان معلمين و همان اطفال اگر پول هم داشته باشند نمی
زحمت خواهند بود منتهی اين است که اگر اين کال حاال بشود ممکن است با اندک 
مخارجی ترميم و اصالح شود ولی اگر به حال خود باقی باشد که هر وقت يک 

فوری و ضروری برای دولت پيش بيايد فوراً اگر پول داشته باشد خرج کند  مخارج
و اگر هم پول نداشته باشد رای يک کاغد پاره بيش نبوده و در آنچا بدون اينکه از آن 

کنم اين مسئله محتاج به توضيح زيادتری  استفاده بشود افتاده است پس تصور نمی
ممکن است فردا . آن متربت نخواهد شد باشد بنابراين اعتبار تصويب شد ضرری بر

مثالً صد هزار تومان پول برای دولت برسد حقوق معلمين داده شود آنوقت اگر اين 
اعتبار تصويب بشود چون دولت اختيار و اجازه از مجلس ندارد ممکن اس وقت آن 
کارهای الزم بگذرد و هر وقت هم پولی برسد البته ازدادن به معلمين خودداری 

اما فرمايش . د شد و در صورت امکان نهايت مساعدت را با آنان خواهد کردنخواه
راجع به سوليداريته و مسئوليت مشترکه بين وزراء فرمودند که سيزده هزار تومان 

 .اتباری را که آقای رئيس الوزراء فرمودند چرا مسترد شده است
آقای رئيس الوزراء  اين مسئله چندان قابل اهميت نيست برای اينکه اگر در يک جلسه
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برای يک خرجی پيشنهادی کرده باشند و من نديده باشم چندان اهميتی ندارد و بعد که 
ايد کم است و بايد پنجاه هزار  بنده از مسئله مطلع شدم گفتم اين مبلغ که پيشنهاد فرموده

 .تومان پيشنهاد شود و دليلش هم معلوم است
است بايد خود وزارت ماليه پيشنهاد کند نه زيرا اعتباری که راجع به وزارت ماليه 

آقای رئيس الوزراء چون کارهای داخلی هر وزارت خانه مربوط به نظريات وزير 
مسئول آن اداره يا وزارتخانه است و اگر يک کاری آقای رئيس الوزراء فرضاً که 
بده مطلع نباشم اين دليل منطقی برای اينکه مسئوليت مشترکه بين اعضای دولت 

زيرا ممکن است ايشان چند ساعت کار بکنند که فرضاً بنده يا يک نفر . اشد نيستنب
ديگر از افراد وزراء در نزد ايشان نبوده يا مطلع نشويم اين مربوط به مسئوليت 
مشترکه نيست بايد دانست که مسئوليت مشترکه که راجع به بيتک ژنرال و مسائل 

امورات داخلی هر وزارتخانه نيست عمومی مملکت است و به هيچ وجه مربوط به 
مثالً اگر امروز بنده يک خطاهائی در وزارت ماليه که متصدی آن هستم بکنم رئيس 
ً مطلع باشند؟ خير شخص بنده که  الوزراء جنگ مسؤل هسند يا مکلف هستند حتما

ام مسئولم نه ديگران يا اگر يکی از وزراء خطائی را  مرتکب آن خبط وخطا شده
بايد به عنوان مسئوليت مشترکه همه وزراء را سياست کرد که چرا يک مرتکب شده 

نفر در داخل اداره خود فالن خبط را کرده است چيزيکه مربوبط به بنده است بنده 
خودم بايد عرض کنم و امری را که مربوط به آقای رئيس الوزرا است ايشان بايد 

فته شد هيچ مربوط به وزير ماليه اقدام فرمايند پس با ذکر اين مقدمه اين مسئله که گ
است نه مربوط به مسئوليت مشترکه بين وزراء کار داخلی هر وزارت خانه مربوط 

وزير مايه ملزم نيست راجع به وزارت جنگ اطالعات . به خود آن وزارتخانه است
داشته باشد و همينطور وزارت جنگ بالعکس اما در باب ماده واحده که فرمودند 

ده اعتبار مثل اجرای ماده واجده است نمی دانم نماينده محترم اجرای اجرای اين ما
اند که غرض از ماده  فرمايند آيا تصور فرموده ماده واحده را چه شکل تعبير می

واحده که پس از تصويب وزارت ماليه کرورها پول در مملکت تهيه کند يا اينکه 
در آورده و آن ادارات را تشکيالت آن وزارتخانه را به صورت بهتر و روشن تری 

از حالت خرابی و اسفناک سابق بيرون آورد و بطور خوب تری اصالح و اداره کند 
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مقصود از ماده واحده اين بود که تشکيالت قديمه وزارت ماليه ميلياردها پول در 
مملکت حاضر کند که هر وقت معلمين و غير معلمين بخواهند فوری در صندوق را 

مايد اگر اعتارض داريد که اين تشکيالت بد است آن مسئله ديگری باز کرده تأديه ن
است و البته بايد اعتراض خود را بفرمائيد تا جواب داده شود و اگر اين اعتراض را 
نداريد بايد که غرض از ماده واحده ايجاد سيل پول در خزانه مملکت نبوده است و 

را پول در مملکت حاضر اما اينکه فرمودند چ. تغيير شکل و صورت بوده است
بلی اگر دولت حاضر يک دولت بدی بود ممکن بود يک عملياتی بکند که  .شود نمی

به زودی پول در مملکت حاضر شود و ممکن بود منافع و مصالح مملکت و ملت را 
از دست بدهد و در عوض تهيه پول کند حمد خدا را که دولت حاضره تا کنون منافع 

چ وجه از دست نداده و جز سعادت و عظمت مملکت و مصالح دولت را به هي
منظور و آمالی در نظر نداشته و هرقدمی را که تا کنون برداشته است تماماً برای 
حفظ و صيانت مملکت ومبنی به مصلحت وخدمت محض بوده ومساعی خود را 
برای پيشرفت و تعالی اين آب و خاک به کار برده است نخواسته است شما را 

دهند و با ما  پول فراهم کند ما بايد بخوبی بدانيم کساينکه به ما پول می بفروشد و
بعضی گفتند (خرند  کنند ما را به ثمن بخس و نازلتری قيمت می مساعدت مادی می

طوق بندگی و ) صحيح است(گيرند  خون ما را مکيده جان ما را می) صحيح است
ولی اين ) صحيح است. (ازندس رقيت به گردن ما انداخته حيات ما را متزلزل می

کابينه با کمال غيرتمندی و شجاعت و با نهايت وطی پرستی رفتار کرده و آنچه 
بل اتوانسته است برای ازدياد شرافت اين مملکت کرده و نخواسته است در مق

خواهش نا مشروع اجانب سر تسليم و فروتنی فرود آورد و طو اسارت را به گردن 
کند ولی خيانت نکرده و  ملت ايران بياندازد و خود را حاضر برای بی پولی می

زنيد عوام  با اين حرفها که می) خطاب به شاهزاده سليمان ميرزا(نخواهد کرد شما 
توانند  ائيد ولی خواص مملکت خوب میتوانيد جلب کنيد و دماگوژی بفرم را می

خواست با خارجه يا رو  خواست خيانت کند و می درک کنند که اگر کابينه حاضره می
با بيگانه همکار باشد و دست تکدی پيش اجانب دراز کند و هزاران کارهای نگفتنی 

توانست تهيه پول کرده و به معلمين و ديگران بدهد بر  را بکند خوب و خوب می
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کش پوشيده نيست که در اين سنوات اخير هميشه خارجی و بيگانه بوده که با  هيچ
فروختند و با حيات و استقالل شما بازی  کرد و هميشه شما را می شما مساعدت می

شما جيره خوار بيگانه بوديد و ) صحيح است(گرفتند  کردند و برای شما پول می می
از آنها با گرانترين قيمت با شرائط  در هر برج مجبور بوديد که دست دراز کرده و

اين کابينه نخواسته شما را ) صحيح است(سنگين پول استقراض کرده خرج کنيد 
اگر آن معلمين حس  بفروشد نخواسته است شرافت و استقالل شما را از ميان ببرد

اگر تو ) با دست اشاره به شاهزاده سليمان ميرزا(دارند اگر آن معلمين شرافت دارند 
 …شرافت داری نبايد اين حرفها را اينجا بزنی  هم

 )…صدای زنگ .(چه نا مربوطه ميگوئی خفه شو) با فرياد(سليمان ميرزا ـ 
 …نايب رئيس ـ آقا آقا 

 )صدای زنگ.. (کنيد يکی از نمايندگان به وکالء توهين می
 .همهمه… نايب رئيس ـ آقايان نظامات مجلس را رعايت بکنيد 

 )صدای زنگ(… مردکه بيشرف ) در حال خروج از مجلس(سليمان ميرزا ـ 
 .نايب رئيس ـ آقايان نظامات مجلس را رعايت کنيد

 )آقای سليمان ميرزا و چند نفر از نمايندگان خارج شدند(
 .بيان خودتان را تعقيب بفرمائيد) خطاب به آقای وزير ماليه(مستشارالسلطنه ـ 

 !يانآقا) با حالت خيلی عصبانی(وزير ماليه ـ 
معارف امروز برای امروز فايده ندارد فايده اش برای بيست سال ديگر است و 

آقايان سعی کنيد که مملکت ) صحيح است(امروز استقالل برای مملکت الزم است 
آيا اجازه . را نجاب دهيد به سختی تحمل کنيد و دست تکدی پيش خارجه دراز نکنيد

خير .(ستقالل مملکت را به باد بدهد بروددهيد دولت زير بار سنگين شرايطی که ا می
 .دهيد من حاضر نيستم و ديگر هم عرض ندارم اگر هم اجازه می) خير هرگز

 .نايب رئيس ـ اگر آقايان موافق باشند چند دقيقه تنفس داده شود
 )مجدداً مجلس برای تنفس تعطيل و پس از نيم ساعت تشکيل گرديد(

سف آوری که مبنی بر سوء تفاهم بود پيش آمد نايب رئيس ـ قبل از تنفس پس آمد تا
وچون حکميت قضيه موکول به حضرت آقای مشيرالدوله شده است لذا ايشان 
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 .فرماشاتی در اين خصوص خواهند فرمود
مشيرالدوله ـ بنده کمال تاسف را دارم از اين پيش آمدی که من غير انتظار روی داد 

اين پيش آمد مبنی بر سوء تفاهم بوده  دانستم که ولی درعين حال بنده به خوبی می
است يعنی شاهزاده سليمان ميرزا عباراتی را که آقای وزير ماليه فرمودند طور 

ه يقين داشتم سوء تفاهم بوده باز هم در موقع تنفس کديگری ملتفت شدند و بنده با اين 
اکره کردم و کامالً در اين باب تحقيق کرده و با آقايان سليمان ميرزا ووزير ماليه مذ

 .ثابت شد همانطورکه بنده فهميده بودم سوء تفاهمی بين آقايان حاصل شده است
زير مقصود آقای وزير ماليه از عباراتی که فرمودند اين بود که هر ايرانی يا هر 
کسی که حاضر بشود در عوض مساعدت اجانب تحميل سنگينی را قبول نمايد آن 

تند بيشرف است مقصودشان نه شاهزاده شخص حس ايرانيت ندارد و اينکه گف
 .سليمان ميرزا بود نه ديگری بطور کلی عبارات را فرمودند

 )بعضی گفتند صحيح است(
ً فرموده آقايان درست مالحظه فرمايند خواهند ديد که وقتی ) اگر(اند  و مخصوصا

اده شود بنابراين نه مقصودشان شاهز به ميان بيايد قضيه قضيه شرطيه می) اگر(کلمه 
سليمان ميرزا بود نه ساير آقايان وکالء بوده به اين جهت پس از آنکه بنده درست 
مطلب را فهميدم ميانجی شده و توضيح و تفسير عبارات آقای وزير ماليه را به 
شاهزاده ميرزا عرض کردم و معلوم شد حقيقتاً مسئله مبنی بر سوء تفاهمی بوده است 

شدند حاضر شدند با هم مذاکراتی نموده و بکلی  وقتی طرفين ملتفت اين سوء تفاهم
 )صحيح است(رفع سوء تفاهم شد 

اند که اخذ رای در ماده واحده  نايب رئيس ـ يک عده از آقايان وکالء پيشنهاد فرموده
 آيا آقايان با اين پيشنهاد موافق هستند؟. پيشنهاد وزارت ماليه موکل به جلسه آتيه بشود

 .اسامی پيشنهاد کنندگان را بفرمائيددمحم هاشم ميرزا ـ 
 .نايب رئيس ـ احتشام الدولهـ آقا سيد کاظم يزديـ ملک الشعراء ـ آقای وقار الملک

 .توانم شخصاً موافق باشم که بماند برای جلسه آتيه وزير ماليه ـ بنده می
نايب رئيس ـ البته فرمايشاتی که آقای مشيرالدوله ازنقطه نظر تاسف ازاين پيش 

دحاکی از احساسات عموم نمايندگان بود همينطور هم آقای وزير ماليه خودشان آم
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مصدق اظهار تاسف از اين سوء تفاهم بوده و يقين دارم با اظهارات خود بيانات آقای 
 .مشير الدوله تاييد و تصديق خواهند فرمود

 
هزاده سليمان بنده با اظهارات آقای مشيرالدوله کامالً موافقم ومقصودم شا -  وزيرماليه

ميرزانبود مقصود بنده اين بود آن کسی که در اين موقع با يک شرايط سنگينی 
ئر بکند و در واقع زير همه چيز ايران احاضر بشود از خارجه پول بگيرد مدرسه د

بزند و به مدرسه که در آتيه معلوم نيست چه خدمتی به ما خواهد کرد پول بدهد حس 
شد به گران ترين قيمت برای ما ارزش  ولی که حاضر مینيت ندارد مقصود اين بود پ

شود به اين ترتيب از اجانب پولی  خواهد داشت و هيچ ايرانی شرافتمند حاضر نمی
استقراض شود بايد به همين حال ساخت و قدری تامل کرد و فعالً پول نخواست تا 

 .شود ببينيم چه می
هستند که بماند برای جلسه ديگر؟ نايب رئيس ـ در موضوع اين اليحه آقايان موافق 

خود آقای وزير ماليه هم که قبول فرمودند موکول به جلسه آتيه شود پس اگر آقايان 
موافقند و مخالفی نيست امشب جلسه را ختم و موکول به روز شنبه خواهم کرد و 
دستور آن اوالً شور در تعهدنامه جامعه ملل و شور در اين راپور کميسيون بودجه 

 .هزار تومان خواهد بود ۵٠به اعتبار  راجه
 .بعضی سئواالت هم هست که جزو دستورخواهد بود

 )مجلس سه ساعت از نيم از شب گذشته ختم شد(
  

 ١٣٠٠) جدی(دی  ٩شنبه   - مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيهمذاکرات 
 ۵٣نشست 
 

وزارت سردار معظم نايب رئيس ـ اقای ارباب کيخسرو در باب صندوق مرکزی 
 ماليه برای جواب حاضر هستند؟

 .وزير ماليه ـ بلی
ارباب کيخسرو ـ از آنجائی که مورد تصديق است که روح مملکت ماليه است و پول 

شود که عبارت از صندوق مرکزی باششد  مملکت هم در يک نقطه معينی جمع می
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 نآکنم ايا درمدت تصدی خودشان هيچ توجهی به  بنده از آقای وزير سوال می
توانند بفرمايند که حساب صندوق مرکزی تا چه موقع رسيدگی شده و  اند و می فرموده

اند و فعالً چه نظری دارند مبنای سوال بنده اين است که  بعد از آن را چه کرده
شنوم در سنه ئيالن ئيل دوست و هفت هزار تومان از خراسان به مرکز رسيده و  می

لغ هنگفتی ثبت نشده است و اگر هم ثبت شده در حسابهای صندوق مرکزی چنين مب
است نواقصی دارد اين بود که خواستم ببينم آقای وزير ماليه در اين خصوص چه 

 اند؟ نظری دارند و چه توجهی فرموده
وزير ماليه ـ راجع به دويست و هفت هزار تومان مدرک اين مسئله يک اعالنی است 

مفاد آن اعالن اينکه در سنه ئيالن ئيل  که مسيو دوبوا در خراسان منتشر کرده بود
دويست و هفت هزار تومان به وزارت ماليه رسيده و طوری بی ترتيب بود که به 
خزانه وارد نشده سواد آن اعالن را خوب مسيو که بوا برای بنده فرستاده بود بنده 
خيلی متعجب شدم که چطور دويست و هفت هزار تومان پول از خراسان آمده و به 

دوق وارد نشده بنده هم دو نفر را که يکی خودش و ديگری خود آقای منتصر صن
السلطنه بود مامور کردم که بروند در صندق و تفتيش کنند و مسئره را معلوم نمايند 
بعد که رفتند مشاهده شد که فعالً هم در اين مسئله مذاره شده بوده است ولی 

لت اين مطلب هم درست معلوم نيست اند به خراسان و ع های آن را فرستاده دوسيه
چون دوسيه ما را به خراسان فرستاده بودند نتوانستند درست تفتيش کنند به خراسان 

ها را مجدداً به مرکز بفرستند تا رسيدگی و تفتيش شود ولی  تلگراف کردم که دوسيه
ردم راجع به اينکه در صندوق تفتيشی به عمل آمده يا نيامده بنده يک اعالنی صادر ک

که صندوق هر چهار ماه يک مرتبه حساب خودش را به کميسيون تفريغ محاسبات 
ً از طرف مجلس شورای ملی در خصوص رسيدگی به  بفرستند ولی اگر حقيقتا
حساب دوره فترت کمکی نشود رئيس از طرف مجلس معين نشود که حساب دوره 

ازن زودی از عهده اين  کنم وزارت ماليه نتواند به فترت را رسيدگی نمايند گمان می
کنم کمکی از مجلس شورای ملی بشود حسابهای  کار بر آيد بنابراين بنده تقاضا می

ايام دوره فترت صندوق را تفتيش کرده ببينيد جريان آن صحيح بوده است يا خير و 
حساب صندوق در ايام فترت چه بود و آن هيئت راپورتی تهيه کرده به مجلس تقديم 

 .نمايند
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ب کيخسرو ـ وقتی بنده سوال کردم در ترديد بودند و اين جوابی آقای وزير ماليه اربا
فرمودند بر شبه بنده افزوده و معلوم شد رسيدگی نشده است و محتاج به رسيدگی 
است و در ضمن از مجلس استمداد کردند برای اين است که رسيدگی و دقت کاملی 

دارند و از مجلس چه تقاضائی دارند بشود خوب است واضحتر بفرمايند چه نظرياتی 
تا معلوم شود در حدود امکان هست يا نه؟ به هر صورت آن سوالی را که بنده کردم 

 .نتيجه بود که مبادا از فترت دقت بيشتر اسباب ندامت شود
 

وزير ماليه ـ بنده فقط تقاضائی که کردم اين بود که از طرف مجلس سه نفر معين 
يه در حساب صندوق مرکزی رسيدگی و تفتيش نمايند شود و ب کمک وزارت مال

بعنی از دوره سوم بگيرند و تفتيش کنند تا با به آخر برسد البته مسئله و جوابی هم که 
از خراسان رسيد در ضمن آن کشف خواهد شد خوب است يک هيئت سه نفری برای 

ا خواهد اين کار از طرف مجلس به تعيين شودو وزارت ماليه هم نهايت همراهی ر
کرد و اشخاصی را در تحت نظر آنها تعيين خواهد کرد که هر قسم احتياجاتی داشته 

 .باشند حاضر کنند که زودتر نتيجه حاصل شود
 نايب رئيس ـ اگر چنين در خواستی داريد کتباً تقاضا بفرمائيد

 وزير ماليه ـ بسيار خوب
جرد در تلگرفا خانه نايب رئيس ـ آقای مستشارالسلطنه در باب تحصن اهالی برو

خطاب به آقای (راجع به ماليات قراء شکسته و آفت زده سوالی از وزير ماليه دارند 
 برای جواب حضر هستيد؟) وزير ماليه

 .کنم بعد عرض خواهم کرد وزير ماليه ـ خير تحقيق می
نايب رئيس ـ آقای فهيم الملک از آقای وزير ماليه سوالی دارند راجع به فالن اداره 

 .ماليه برشت برای جواب حاضر هستند
 وزير ماليه ـ بلی

وزير ماليه ـ دولت معين کرده است همانطوری که در سابق معمول بوده است رقتار 
کنند البته ترتيبی که در سابق معمول بوده است رفتار کنند البته اگر معمول نبوده است 

 .عمل نخواهد شد
ت و تلگراف راجع به مراسله که موليتور نايب رئيس ـ آقای تدين از آقای وزير پس

برج سنبله به وزارتخانه متبوعه خودش نوشه است سوالی  ٧رئس پست در تارخ 
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 دارند آيا برای جواب حاضر هستيد؟
 .وزير پست و تلگراف ـ در جلسه آتيه جواب عرض خواهم کرد

ند يکی راجع نايب رئيس ـ آقای مستشارالسلطنه سه فقره سوال از آقای وزير ماليه دار
به تشکيالت جديد وزارت ماليه يکی راجع به اعانه اروميه و ديگری راجع به بقايا 

 برای جواب اين سواالت حاضر هستيد؟
اند برای جواب حاضر  وزير ماليه ـ قسمت اول را چون در جلسه قبل سوال فرموده

 .هستم و سواالت ديگرشان بعد جواب داده خواهد شد
اند که مجلس شورای ملی در  بته آقای وزير ماليه احساس فرمودهمستشارالسلطنه ـ ال

چندی قبل ماده واحده را تصويب کرده اختيارات به آقای وزير ماليه دادند نظرشان 
اصالحات اساسی وزارت ماليه بوده است و اصالحات ماليه هم البته به دست عمال 

آقای وزير ماليه هم همين امين و صديق و درستکار خواهد بود و يقين دارم در نظر 
همين قدر خواستم نتبجه اقداماتشان را اگر ممکن است بطور . مسئله منظور بوده

 .اجمال به عرض مجلس شورای ملی برسانند
 ..…سوال دوم بنده راجع به بقايا است 

  نايب رئيس ـ يکی يکی سوال بفرمائيد
  

ً تهيه کردهوزير ماليه ـ چون جواب سوالشان قدری مفصل بود بنده  ام قرائت  کتبا
 .نمايم

 )به مضمون ذيل قرائت نمودند(
چون بالطبعه اقدام به اصالحات اساسی وزارت ماليه موجب بعضی اختالفات با 

شد  تشکيالت سابق وزارت ماليه بود و در موقع شروع به تاسيسات جديد هم الزم می
هادی تقديم شده و با اين که برای هر امری به مجلس شورای ملی شيدهللا ارکانه پيشن

ترتيب غالب اوقات مصروف جزئيات امور شده و در مدت قليل انجام اين امر مهم 
گرفت باالخره ضرورت همچو اقتضا نموده که در تحت ماده واحده  صورت نمی

اختياراتی برای مدت سه ماه از مجلس شورای ملی به اين بنده واگذار فرمودند لهذا 
مات اين قليل مدت خود را که در کار تشکيالت جديد وزارت نتيجه عمليات و اقدا

. دارد ماليه طرح و معمول نموده است اجماالً به پيشگاه نمايندگان معظم عرضه می
مرحله اول اصالحات و مقدم بر هر امری اين بود که با رعايت سوابق اعمال و 
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يه تعيين و عمليات اشخاص عده الزمی برای ادارات و موسسات جديد وزارت مال
انتخاب بشود با ضيق وقت و معايبی که از فقدان سوابق مستخدمين وزارت ماليه 
ملحوظ شد اضطراراً به تشکيل دو کميسيون موسوم پرسنلی متوسل و به وسيله 

اند لزوم اعضائی از ميانه اشخاص  تحقيقات و تفتيشات کميسيونهای مزبوره مانده
از حذف ادارات زائده و جلوگيری از پاره مشغول خدمت انتخاب شده است که بعد 

 .هرج و مرج تشکيالت ماليه شروع شده است
اوالً ـ نظر به اينکه اداره خزانه داری کل وظايفی را کامالً مشاره با وظايف ساير 
ادارات وزارت ماليه به عهده داشته و وجودش به موجب تکرار عمل و بالنتيجه نطق 

اسبات واليات بوده متجلل گرديده فقط دائره جريان امور و گسيختگی رشته مح
 .صندوق از آن اداره باقی ماند

ثانياً ـ کميسيون تطبيق حوالجات که مقصود از ايجا آن رسيدگی قطعی به محاسبات و 
تصديق حوالجات قبل از امضاء و وزير ماليه بوده ولی بواسطه نداشتن ارتباط عملی 

انده بوده باشد و دفاتر آن منجل گرديده و با وزارت ماليه از اجرای وظايف باز م
وظايف کميسيون مذکور با يک طرزی ساده و روش به عهده کميسيونهای آتی الذکر 

 .کميسيون نظارت خرج و کميسيون تغريغ محاسبات محول شد
هميشه ) جمع ـ خرج ـ حساب(ثالثاً ـ برای اينکه عمليات سه گانه ادارات وزارت ماليه 

داری به منافع و مصالح دولت متوجه شود سه کميسيون تشکيل درعصر نامه زمام
 .گرديد

کميسيون جمع که در راس ادارات ماليات مستقيم قرار گرفته و عمليات اين دو  - ١
 .کند اداره را با مطالعه و دقت برای تصميم وزير حاضر می

کميسيون خرج که در کليه مخارج مملکتی ناظر محاسباتی هست که اداره  - ٢
نمايد يعنی قبل از رسيدن به امضای وزير ماليه مدرک صدور  اسبات کل تهيه میمح

 .حوالجا و ميزان پرداخت وجه آنها را به کميسيون مذکور تصديق نمايد
کميسيون تفريغ محاسبات که مامور است به حساب عموم صاحبان جمع رسيدگی  - ٣

 .قيب آنان حاضر نمايدو دقت نموده بدهی مديونين را مختص و مدرک کافی برای تع
اين سه کميسيون بدون اينکه دفاتر و شعف و اجزائی داشته باشند هريک مرکب از 
سه نفر عضو صاحب رای و يک نفر محرز بوده و احتياجات دفتری آنها را دفاتر 
ادارات مربوط عهده دارند شهدهللا در اين مدت قليل عمليات کميسيونهای فوق الذکر 
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دهد همين که امور  جديده را به خوبی آشکار نموده و اميدواری میکه فوائد تشگيالت 
های  صورت عادی به خود گيرد مصالح و منافع مملکت کامالً خيانت شده و روزنامه

 .فساد و افراد و تفريط مسدود شود
رابعاً ـ اداره تشخيص عايدات و اداره تجديد و دخانيات منحل و به جای آنها در مرکز 

به نام اداره ماليات مستقيم و ديگری به نام اداره ماليات غير مستقيم  دو اداره يکی
گويا محتاج به توضيح نباشد که اين قسمت از تشکيالت چه از حيث . تشکيل گرديد

تفصيل مخارج و چه از نقطه نظر تفکيک طبيع امور تا چه اندازه با صالحيت توأم 
مالياتهای مستقيم و قسمتی هم از  بوده است زيرا اداره تشخيص عايدات سابقاً مرجع

مالياتهای غير مستقيم بوده ولی يک قسمت ديگر از عايدات غير مستقيم را اداره 
تجديد و دخانيات مستقالً در محيط اختيار خود گرفته قسمت اعظم از اين عايدات 

نمود و  هنگفت را حفظ برای مصرف ادارات مراکز و واليات خود جمع و خرج می
 .کرد ن عايدات رفع احتياج و استفاده قابلی نمیدولت از آ

در چنين ترصی که اوضاع ماليه دولت اقتضا دارد از تعدد مامورين دولتی در 
واليات خود داری شده و بلکه نمايندگان دو يا سه وزارت خانه را يک مامور عهده 

اداره دار باشد الحق روا نبود وزارت ماليه در هر واليتی که مامور مسئول و دو 
ً برای مرکزيت دادن . مستقل داشته باشد لذا امالً از نقطه نظر تقليل بودجه ثانيا

 .عايدات
وزارت ماليه . شد ثالثاً برای اقراز از اختالفاتی که بين دو مامور مستقل حاصل نمی

در صورت که عنقريب در واليات دوائر تجديد دخانيات را به ادارات ماليه ضميمه 
 .نمايد

مهمتر از همه مسئله قضاوت به اعمال مستخدمين وزارت ماليه است که اين  خامساً ـ
بنده قسمت بزرگ خرابهای گذشته وزارت ماليه را به نقصان اساس آن مربوط می 

زيرا سابق تعقيب عمليات مامورين موکول بر اين بوده که شخص وزير ماليه بر . دانم
تشکيل دهد و محاکمه را طرح حسب دعوت از دائره، ادارات مجلس مشاوره عالی 

کند چنانچه وزير ماليه مايل به تعقيب مامورين نبود طبعاً دعوت صورت نگرفته و 
آيد کما اينکه تا قبل از تصويب ماده واحده نادراً اتفاق افتاده که  محاکمه مسکوت می

مجلس مزبوره تشکيل و مامورين وزارت ماليه تعقيب شوند لذا برای اينکه در اين 
تواند عايق محاکمه شود اداره محاکمات سابق که فقط  د نظريات شخصی میموا
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وظايف آن رسيدگی به تطمات و عادی واصله بر عليه ادارات بوده محل و به جای 
اين موسسه عالوه بر عهده داری وظايفی که . آن ديوان محاکمات ماليه تشکيل گرديد

مقصر يا متهمی را که مدعی العموم  تواند مامورين محاکمات سابق دارا بوده راساً می
محاکمات بر عليه آنها اقامه دعوی نمود به محکمه قبل و حکم مجازات يا برائت و نه 
آنها را موافق نتيجه محاکمات بر عليه آنها اقامه دعوی نمود به محکمه قلب و حکم 

ين مدت مجازات يا برائت و نه آنها را موافق نتيجه محکمه صادر نمايند و الحق در ا
قبل به قسمی که سرادار بوده از عهده کار بر آمده و عده زيادی از مامورين متهم 

اند البته در موقع تقديم اليحه تشکيالت جديد  بخطا کاری را به محاکمه جلب نموده
وزارت ماليه خدماتی که از حيث تقليل بودجه مخارج و تناسب طبيعی تشکيالت شده 

عظم خواهد شد و اميد است همين که رو به راه شود در است مشهور نظر نمايندگان م
سايه وجودی ک تشکيالت منظمی وزارت مالين به تصدی مالياتها و تزيبه عايدات 
که منتهای منظور اين بنده است موفق شده و مملکت را از چنگال فقر و اين وضعيت 

 .رقت آور رهائی بخشد
عرض آقايان نمايندگان محترم مستشارالسلطنه ـ به طوری که در ضمن سوال به 

کنم که مجلس شوری ملی هم يگانه مقصودش اين است که ماليه  رساندم احساس می
مملکت در تحت يک تشکيالت منظمی از روی صحت عمل و بدون افراط کاری 
تشکيل يابد و اين را هم به آقای وزير ماليه تذکر ميدهدم همانطور که در نظر 

کنند به همان اندازه بلکه  صحيح العمل را تعقيب می خودشان هست و مامورين غير
اند دير سنی اعمال آنها را ضبط  ضعف آن از ماموريتی که صحت عمل نشان داده

 ..کرده از ارتقاء رتبه و ترقی دريغ نفرمايند اما سوال دوم بنده
ماند برای جلسه بعد زيرا عده برای مذاکرات  نايب رئيس ـ سوالهای ديگر سر کار می

کنم و  اند بنابر اين جلسه را ختم می کافی نيست و گويا نمايندگان محترم هم خسته شده
 .جلسه آتيه روز سه شنبه خواهد بود

  .مجلس دو ساعت از شب گذشت ختم شد
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 ١٣٠٠) جدی(دی  ١۴پنجشنبه   - مجلس شورای ملی دوره چهارم تقنينيهمذاکرات 
  ۵۴نشست 

 
غروب در تحت رياست آقای موتمن الملک تشکيل مجلس تقريباً يک ساعت قبل از 

 .گرديد
تصويب شد کميسيون بودجه در موقع تنفس بايستی منعقد شود و اين اليحه را  - رئيس

مداقه کرده راپورت آن را به مجلس بدهد عهدنامه حکميت بين ايران و اتازونی 
است مطرح است راپورت کميسيون خارجه طبع و توزيع شده مذاکرات در کليات 

 آقای آقا سيد يعقوب راجع به کليات فرمايشی داريد؟. درکليات مخالفی نيست
تصويب شد اگر آقايان موافق باشند راپورت کميسيون بودجه قرائت شود بعد  - رئيس

 .شويم داخل در شور مواد می
 )آقای سردار معظم به مضمون ذيل قرائت نمودند(

مجلس شورای ملی به کميسيون بودجه مطابق اجازه که بر طبق ماده واحده از طرف 
ها را با مشارکت دولت تهيه کرده به مجلس شورای ملی تقديم  داده شده بود که بودجه

دارد کميسيون بودجه در جلسات با حضور هيأت دولت موضوع بودجه مملکتی را 
ً چنين صالح ديده شده که اگر منتظر بودجه های  مطرح بحث خود قرار داده اساسا

های قطعی را  و پس از آن وارد جرح وتعديل وجزئيات آن بشويم و بودجه جزو شده
تقديم مجلس نماييم وقت زيادی برای مطالعه الزم خواهد شد و ضرر بی جهتی 

در صورتی که اگر ابتدا به طور کلی رقم کلی . متوجه خزانه مملکت خواهد گرديد
مملکتی معين شود و ها و مصارف عمده  اعتباراتی برای هر يک از وزارت خانه

های خود را  وزرا مأموريت بيابند که در حدود اختيارات مصوبه بودجه وزارت خانه
تنظيم کرده به مجلس شورای ملی تقديم دارند عملی تر و بيشتر مقرون به صرفه 

مراعات اين اصل از نقطه نظر تسهيل تعديل بودجه نيز بهتر دانسته شده . خواهد بود
پس از آن صورتی از . صل مزبور را در عمليات خود اتخاذ نمودو کميسيون بودجه ا

از وزارت ماليه خواسته شد که آن  ١٢٩٩عايدات وصولی سنه ماضيه پيچی ئيل 
شود و مدرک عايدات تخمينی هذه السنه اين  صورت عيناً ضميمه اين راپورت می

ولی هذه السنه صورت قرارداده شده و بنابراين عمالً بايد تصور نمود که عايدات وص
مطابق صورت مزبوراقل . بيشتر از ميزان مأخوذه در پيچی ئيل خواهد بود
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های جنس نوزده مليون و سيصد و سی و دو هزار و  عوايدمملکتی با تسعيرماليات
و هشت هزار و ششصد و پنجاه و  ٢٩ -  ٢٣٢ - ۴١٣چهارصد و سيزده تومان نقد 

. ده هزار شلتوک تخمين شده است يک خروار وسی من گندم و دويست خروار جو و
سه فقره جنس که در فوق ذکر شده جنسی است که از بابت خانواری در سنه ناحيه 
وصول و حاليه هن مأخذ قرارداده شده است واال ماليات جنسی مملکتی مطابق ميزان 

در باب مخارج مملکتی . تسعيرسنه ماهيه در ضمن عوايد نقدی منظور گرديده است
های جديد پيشنهاد شده بود ولی چون عجله ما  ها بودجه رف وزارت خانهاگرچه از ط

های معمول بود و با کمی عايدات و لزوم تعديل  های تازه بيشتر از بودجه بودجه
لهذا صورت مخارج جاريه مملکتی . بودجه تجويز اضافه مخارج فعلی مقتضی بود

زارت ماليه خواسته شده از روی بودجه پيچی ئيل که ضميمه اين راپورت است از و
های پيشنهادی دولت قرارداده شده وضمناً بايد توضيح شود که شصت  و مأخذ بودجه

و چهار هزار و نهصد و نود و چهار تومان اضافه بر مبلغ تأديه شده در پيچی ئيل از 
بابت چهل هزار تومان مخارج اداره ثبت اسناد است که وزارت عدليه پيشنهاد نموده 

چنان که نمايندگان محترم . باشد بابت تفاوت بودجه وزارت خارجه میبود و از 
تومان نقد و مقداری جنس صرفه جويی قطعی به  ٢٣٠۶٩۶١فرماييد  مالحظه می

ها به عمل خواهد آمد  ها و مستمری هايی که از بابت شهريه عمل آمده و صرفه جويی
دولت برای تصويب مجس  بايد اضافه بر اين مبلغ شود و مواد ذيل با موافقت هيأت

 .شود شورای ملی تقديم می
شود که  ها مطابق ضميمه و ذيل اعتبار داده می به تشکيالت مملکتی وزارت خانه -  ١

در حدود آن اعتبارات بودجه جزء خود را بهتر کرده برای تصويب مجلس شورای 
 .ملی توسط وزير ماليه ارسال دارند

هذالسنه شما قوی ئيل .... السنه تا  ول دلو هذهوزارت ماليه مأمور است که از ا -  ٢
شمسی مصارف مملکتی را در حدود اعتبارات منظور در ضميمه اين قانون  ١٣٠٠

ها که بودجه خود را  تأديه نمايد پس از انقضای مدت معينه هريک از وزارت خانه
هيچ  پيشنهاد مجلس شورای ملی ننموده باشند تا پيشنهاد بودجه جزء خود حق دريافت

 .نوع وجهی را نخواهد داشت
کليه وزارت خانهها مکلف هستند که يک قسمت ازمبلغی را که در مواد ضميمه  -  ٣

شود به عنوان اعتبار خصوصی برای مخارج پيش بينی نشده  آن قانون تصويب می
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ميزان اعتبارخصوصی حتی المکان همان خواهد بود که . دربودجه خود منظوردارند
های جديد اعتبار  ال پيچی ئيل منظور شده و هر گاه در بودجههای س در بودجه

خصوصی کمتر از سال پيچی ئيل منظور شده آن کسر و نقصان در هر صورت بايد 
 . متناسب با مبلغی باشد که از بودجه سال قبل در هذه السنه کسر شده است

ود و ش ها منظور می های وزارت خانه کليه اعتبارات خصوصی که در بودجه -  ۴
همچنين مبلغی که برای مخارج پيش بينی نشده مملکتی در بودجه وزارت ماليه 
منظور شده است نبايد به مصرف حقوق اداری و وظيفه و شهريه و اضافه حقوق و 

 .امثال آن برسد
نهصد و پنجا هزار تومان محل برای مخارج پيش بينی نشده مملکتی منظور  -  ۵

تا ميزان چهل هزار تومان از اين مبلغ را مطابق  شود وزارت ماليه در هر ماه می
های هيأت وزرا تأديه نموده و صورت اين مصارف را در آخر هر برج  تصويب نامه

هر گاه مخارجی از اين محل عالوه بر مبلغ چهل . به مجلس شورای ملی تقديم دارد
هد هزار تومان الزم شود در هر مورد تحصيل اجازه مجلس شورای ملی الزم خوا

 .بود
ها که مجموع آنها مطابق صورت ارسالی  ها و مستمری تعيين تکليف شهريه - ۶

وزارت ماليه يک مليون و دويست و دوازده هزار و سيصد و چهار تومان نقد و 
هشتصد و بيست و پنج خروار و بيست و شش من جو و يک صد و نود خروار و 

جزء آن منوط به تصويب بيست و چهار من شلتوک است که انتظار رسيدن صورت 
خاصی است که پيشنهاد آن پس از مداقه از طرف کميسيون بودجه به مجلس شورای 

ضميمه اين راپورت و مواد قانونی که از طرف کميسيون با . ملی تقديم خواهد شد
های درشت  شود مواد بودجه چند است که به طور قلم موافقت دولت تقديم مجلس می
ها و ساير مخارج دولتی پيشنهاد شده يک ستون  انهبرای هر يک از وزارت خ

پيشنهادی دولت و يک ستون هم پيشنهادی کميسيون است چون اين راپورت بعد طبع 
کنم خواندن کليه اين اقالم لزومی نداشته باشد همين قدر  و توزيع خواهد شد گمان می
يست ودو کنم که مجموع مخارج پيشنهادی دولت نقداً ب به طور اختصار عرض می

ليون و هشتصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و پنجاه و هفت تومان نقد ودو يم
هزارو دويست و نود و شش خروار و بيست وسه من گندم و سه هزارو چهار صد و 
هشتاد و چهار خروار و يازده من جو وصد ونود خروارو بيست و چهارمن شلتوک 
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دويست و بيست و شش هزار و  است وتصويب کميسيون بودجه بعد نوزده مليون و
پانصد و نود و تومان و هزار و صدو شصت خروار و بيست و پنج من گندم و دو 
هزار و صد و هفت خروار و بيست و پنج من جو است و همان طور که عرض 
کردم صرفه جويی که فعالً حاصل شده است قطعی نيست و هنوز کميسيون موفق 

های جزئی است و  د زيرا منتظر وصول صورتنشده است که تصميم قطعی اتخاذ کن
های جزء واصل شد آن وقت تصميمات قطعی اتخاذ خواهد  پس از آن که صورت

نمود و هر نوع صرفه جويی به عمل خواهد آمد و فعالً بايد اين دو مليون و خورده 
های جزء کسر شود و تقريباً دو کرور و يک کسر بودجه  در موقع نوشتن صورت

ته هيأت دولت بايد مطالعات الزمه بنمايد ومحلی برای اين کسر بودجه داريم والب
معين نمايد و در اين باب هنوز کميسيون بودجه داخل در مذاکراتی نشده است و 
منتظر است ازطرف هيأت دولت اقداماتی بشودکه باالخره در موقعی که بودجه از 

 .گذرد بودجه تعديل شده بگذرد مجلس می
که حاوی صورت جمع و خرج است طبع و توزيع شد و خدمت  ضميمه اش - رئيس

ماند برای روزشنبه آقای  آقايان هست ولی چون عين راپورت طبع نشده می
 .مستشارالسلطنه راجع به چه مطلب است

اگر چه الزم بود اين جواب را آقای وزير ماليه بدهند ولی بنده  - مخبر کميسيون بودجه
 .امريکا نيست بلکه از يک کمپانی امريکايی استکنم اين قرض از دولت  عرض می

 )اجازه(آقای سليمان ميرزا  - رئيس
 .آقای سليمان ميرزا از آقای وزير ماليه سوالی دارند - رئيس

 .ام بفرماييد اول از کدام يک شروع کنم بنده چون سؤال کرده - سليمان ميرزا
 .خواهيد هر کدام را که می - رئيس

ام اين است البته  يکی از سؤاالتی که بنده از آقای وزير ماليه کرده - سليمان ميرزا
اند که چندی قبل راجع به بانک رهنی که اخيراً اسم آن را  آقايان فراموش نفرموده

اند بنده سوالی کردم که مسئله بانک يکی از مطالب خيلی مهم  بانک ايران گذارده
چنان که مسئله که االن رأی . گرفتار آن هستيم ثروتی و اقتصادی است که هميشه

داديم از برای پرداخت آن منحصراً يک بانک داريم و اگر چندين بانک داشتيم شايد 
اگر خود دولت يک بانک داشت شايد بهتر . به صالح صرفه مملکت نزديک تر بود

آقای چندی قبل بنده راجع به ترتيب بانک استقراضی از . توانست استفاده کند می
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وزير ماليه سوالی کردم و سؤال بنده چندين جمله بود يکی اين که از قراری که شنيده 
ديگر آن که از برای . شود يک مقداری از اوراق و اسناد بانک مفقود شده است می

يکی ديگر اين بود . اند وصول مطالبات بانک و پرداخت ديون آن چه در نظر گرفته
و به دست آوردن منافع تجارتی دولت چه نقشه در نظر که از برای اداره کردن بانک 

دارد آيا بانک هم يک اداره خواهد بود مثل ساير ادارات که همين قدر بگوييم ما هم 
بانک داريم بايد يک بودجه داشته باشد؟ سؤال ديگر اين بود که طرز اداره کردن 

اليه خواهد بود يا منتها در تحت نظر آقای وزير م. بانک در تحت نظر کی خواهد بود
توانم بگويم که آن  در تحت نظر هيأت دولت آن چهار سؤال را بنده دارم و تقريباً می
در اين قسمت که . شب با سؤال بنده اکثريت قريب به اتفاق اظهار موافقت فرمودند

اين بانک را زودتر از نقطه نظر بودجه موقتاً يک چندی تعطيل بکنند و اجزاء 
کنند و در ضمن جواب گويا آقای وزير ماليه اشتباه فرموده و گفتند زيادی آن راحذف 

کنيم بعد خودشان اصالح فرمودند حاال که مرثيه همان سواالت را تکرار  منحل می
کنم چون بعد از مسئله سؤال بنده اجزا بانک در بعضی از روزنامه جات يک  می

است طبيعتاً آن مسئله که بنده اند هيچ اسنادی مفقود نشده  اند و گفته چيزی چاپ کرده
ولی چون بنده . شنيده بودم بايستی از آقای وزير سؤال کنم که صحيح است يا سقيم

يک کاغذ امضاء شده دارم و آن کسی که اين کاغذ را برای بنده فرستاده صريحاً 
نوشته است که بعضی از اسناد بانک مفقود شده است اين بود که بنده از آقای وزير 

اگر آقايان در نظر . اند سؤال کردم که چندی قبل بعضی از اوراق بانک را بردهماليه 
اند که اسناد بانک در صندوقی است و دو نفر آنها را  شان باشد اجزا بانک نوشته

کنند آن شخص هم که از اين موضوع اطالع داشته برای بنده  گيرند و مهر می می
کنم که اگر هر  ون کم و زياد عرض میدهد که بنده عين آن توضيح را بد توضيح می

کنم که  محض اطالع آقای وزير ماليه حاال عرض می. تحنيقی الزم باشد آزاد بخوابند
اين کاغذ دارای دو قسمت است يک قسمت راجع به حواله جات و اسناد درجه اول 

اند اين شخص هم تصديق  است که همان طور که آقايان اعضا بانک اعالم نموده
که آن اسناد همان طور در صندوق هست و دو نفر هم مواظب دارد که اسناد کند  می

قسمت ديگر راجع به اسناد درجه دوم است و . نمايند آن را تحويل داده و مسترد می
نويسد دو سيه عزيزهللا خان  می. خوانم من عين عبارت آن را برای اطالع آقايان می

. اند اند و تا کنون هم مسترد نداشته ردهنصرت الممالک را محتوی سه جزوه از بانک ب
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باز اسنادی ديگر هست که شايد اگر تحقيق شود کشف خواهد شد اين يک نمونه از آن 
اند حاضر هستند که اگر جداً  ها بود و آن اشخاصی که اين مسئله را اطالع داده سرقت

از  يک کميسيونی برای رسيدگی به اين کار تشکيل شود اسناد خود را يکی بعد
نويسد بعد از واقعه ضبط بانک در  همچنين باز اين شخص می. ديگری ارائه دهند

زمان کابينه آقای سيد ضياءالدين دوسيه عزيزهللا خان نصرت الممالک قجری سه 
جزو که تا کنون مسترد نداشته و همچنين شعبات بانک تبريز و مشهد را حکومت 

و صورت مجلس تحويل بگيرند  محل بدون اين که بانک را مطابق ترتيب رسمی
اند و البته با يک چنين  حفظ کرده و همه قسم تصرفات و مداخالت در آنها نموده

توان مطمئن بود که دارايی بانک مورد تضييع واقع نشده باشد و اما در  ترتيب نمی
موضوع اسناد بانک باز الزم می دانم که متذکر شوم اسناد بانک کليه بر دو درجه 

درجه اول عبارت است از تمسکات و قبوض و برهات و غيره و . شود تقسيم می
. باشد هايی است که حاوی اوراق و مکاتبات و تلگرافاتی می اسناد درجه دوم دوسيه

اين را هم غرض بنده اين نيست که اجزا و اعضا بانک را طرف حمله قرار دهم 
اول آن که آقای وزير به  .گرديم به همان سؤال که دارای چهار ماده است حاال بر می

خواهند بانک را اداره کنند؟ و آيا ترتيب اداره کردن بانک را به تغيير  چه نظريه می
فرمايند يا خير؟ دوم اين که از برای محاسبات و پرداخت قروض و  رئيس تصور می

کند به اين  سوم آيا قناعت می. اند وصول مطالبات بانک چه ترتيب را در نظر گرفته
اند که خود اين بانک  م اين بانک بانک ايران باشد و يا ترتيبی فراهم آوردهکه اس

ً يک کميسيون يا رئيس . دارای يک سرمايه باشد سؤال چهارم اين است که فرضا
بانک قروض يک نفری که چند کرور مقروض بانک است يک کرور بر آورد کرد 

يا چون از امور ماليه به  آيا همان نظريه رئيس صائب است و يا نظريه هيأت دولت و
 .اين بود سواالت بنده که آقای وزير بايستی جواب بفرمايند. شود مجلس رجوع می

 
راجع به بانک ايران چند روز قبل که نماينده محترم سؤال فرمودند بنده  - وزير ماليه

اند و اقداماتی هم خواهد  جواب عرض کردم که هيأت دولت در اين باب تذکراتی کرده
ه هر چه زودتر منافع دولت محفوظ بماند و همچنين در هيأت دولت متذکر شد شد ک

که با يک شخصی که طرف اعتماد باشد معين شود تا در کارهای بانک نظارتی 
دولت . داشته و نظريات خود را راجع به امور بانک به هيأت دولت پيشنهاد کند
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وند و دستوری هم به ايشان تصويب نموده که آقای مختارالملک برای اين امر معين ش
داده شد مواردی را پيشنهاد کرده بودند و دستوری به ايشان داده شد که اوالً صورت 

زيرا . ها بايستی پس از وقت امضاء شده و مستخدمين زايد بايد خارج شوند مجلس
هايی ترتيب داده شده که بايد آن صورت  برای تحويل گرفتن با يک صورت مجلس

فين نمايندگان ايران و روس امضاء نمايند و يک پرتکلی رد و بدل ها را طر مجلس
و اما در باب حقوق اجزا قديم بانک . نمايند و بعد از آن اجزا را بايستی منفصل نمود

دارند تا مطالبات به  هم نوشته بودند بيست و شش هزار تومان طلبکارند و اظهار می
نمايند و  دعای مطالبات خود را میما نرسد منفصل نخواهيم شد و خالصه اين که ا

رود اگر به اطالع وزارت جليله ماليه اجناس عزيزهللا خان نصرت الممالک  گمان می
که در توقيف بانک است به فروش برسد بشود قيمت آن را بين اجزا قسمت بشود 
همين طور به ايشان دستورد داده شد که اجناس نصرت الممالک را به مصرف 

در مقابل مطالبات اجزا بپردازيد و اگر کافی به تمام مطالبات آنها  فروش برسانيد و
اين نکته . نباشد کسر آن را قدغن فرماييد از ساير مطالبات بانک وصول و عايد گردد

شوند نبايستی به بهانه وصول  شود که مستخدمينی که منفصل می را نيز متذکر می
ا را تا موقعی که حقوقشان پرداخت حقوق در امور بانک دخالت نمايند و بايستی آنه

در خصوص وصول مطالبات و پرداخت قروض . نشده از مداخله ممنوع داشت
بانک هم بايد جداً عملياتی نمود و به هر نوع ممکن است اقداماتی بشود تا مطالبات 

دهند و هر  وصول شود و دولت به امور بانک خصوصاً وصول مطالبات اهميت می
اشد پيشنهاد فرماييد تا عمل شود و حتماً اين مسئله را متذکر نوع ضرورت داشته ب

شوم که در حفظ نوشته جات و اسناد بانک بايد به مراقبت کامل شده به طوری که  می
خالصه اين مسائل در نظر گرفته . مقتضی بدانيد محافظت اسناد بانک به عمل آيد

سناد و نوشته جات بانک از شده و بايستی اقدام بشود و فعالً با ترتيبات معروضه ا
شود و البته نسبت به کارهايی هم که گذشته و  سرقت و هر نوع اقدامی محفوظ می

فرمودند که سرقت شده رسيدگی خواهد شد و البته معلوم خواهد شد که  چيزهايی می
چه سندی مفقود شده و فاعل سرقت که بوده؟ راجع به سرمايه بانک هم البته آقايان 

برای اين کار پول نقد مهمی الزم است و فعالً با عسرت ماليه بهتر اين  می دانند که
سرمايه مقدور نيست و البته هيأت دولت در اطراف اين زمينه مطالعاتی خواهند نمود 
و هر طور به نظر دولت رسيد به مجلس پيشنهاد خواهد کرد و با تصويب مجلس 
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 .ترتيب برای اين کار خواهد شد
. يا القاآت را خوب مسبوقند چه چيز است) سوژسيون(بته همه آقايان ال - سليمان ميرزا

ايم و برای ما حتم  يا گرفتار القاء شده) سوژسيونه(ما هم در موضوع مملکت خودمان 
است که خودمان را فاقد بعضی چيزها بدانيم و حال آن که شايد در اساس اين طور 

ندارم اين مسئله جزو اصول مسلمه ايم مملکت فقير است پول  ما از بس گفته. نباشد
مکرر با صوت . خواهيم بگيريم کنم ما پول داريم و نمی برعکس بنده عرض می. شده

گوييم فقيريم  خواهيم بگيريم و الينقطع می زنم که ما پول داريم و نمی بلند فرياد می
بلی . مکنم الزم است توضيح بده حاال اين ادعايی که بنده می. استاعت نداريم. مفلسيم

مطالبات پس افتاده بدهی اشخاص که به دولت يا به عنوان ماليات يا به عنوان حساب 
باشد  طومانيانس و يا به عنوان حساب همين بانک و يا به عناوين ديگر مقروض می

ها شايد پانزده مليون بشود شايد هم کمتر بشود بنده نمی دانم اول  به عقيده بعضی
در صورتی که بعضی اشخاص هستند که هر يک پنج شش نداريم . گوييم نداريم می

باشند اينها بايد کی گرفته شود؟ اينها را بگيرند و سرمايه برای  کرور مقروض می
کنم که اگر همين محل مطالبات را تعقيب نماييم يک  بانک تشکيل بدهيد گمان می

ال يکی از در هر ح. سرمايه خواهيم داشت که بتواند ما را دارای يک بانکی نمايد
مطالب سؤال بنده راجع به اين بود که هيأت دولت برای تصفيه حساب مردم و 
دريافت مطالبات بانک چه نظريه اتخاذ کرده و آقای وزير در جواب سؤال بنده فقط 

ايم که امورات  فرمودند آقای ممتازالملک را که شخص درستکاری است مأمور کرده
قای ممتازالملک شخص درستکاری است حرفی در اين که آ. بانک را اداره نمايد

نيست ولی ترتيبات بانک راجع به طرحی است شخص متخصصی که از طراحی 
در هر حال مبارک است انشاءهللا اميدوارم . اطالع داشته باشد بايد آنجا را اداره نمايد

های  گردم به همان سوال باز بر می. در آتيه ثابت شود که خوب انتخابی شده است
اند يک  در همين کاغذی که هيأت وزرا به آقای ممتازالملک مرقوم فرموده. ليهاو

شايد از طرف وزارت ماليه نوشته . مطلبی نوشته شده بود بنده درست ملتفت نشدم
شده که برای پرداخت مطالبات اجزای بانک بايد اجناس نصرت الممالک که در 

برسانيد و اگر کافی نبود از بانک هست به فروش رسانيده و به مصرف حقوق اجزا 
ساير مطالبات بانک پرداخته شود، يک قسمت از سؤال بنده همين بود که فراموش 

فرض بفرماييد بنده يکی از بدهکارانی هستم بايد دانست در . فرمودند جواب بفرمايند
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شود به چه نحو خواهد بود به منات مبادله  موقعی که حساب من با بانک تصفيه می
. اگر اين طور باشد قيمت سابق منات با حاال بسيار تفاوت دارد. ا به تومانشود ي می

شود و آيا بر  اينها يک چيزهايی است که هزار قسم گفت و گو در اطراف آن می
اگر شخصی قروض خود را پرداخت تنها . فرض اين که يک نوع قطع و فصل شود

ن که مفاصا حساب او را امضاءی رئيس بانک برای ختم محاسبه او کافی است با اي
نمايد، قسمت ثانوی سؤال بنده راجع به مطلبی است که در  رئيس الوزرا يا امضاء می

ايد که اگر چه باز خواهيد گفت  آن کاغذ نوشته شده و راجع به دستوری است که داده
نمايد ولی در هر حال بنده ناگزيرم تکرار  که فالن کس چقدر يک مسئله را تعقيب می

اند بايستی  آيا برای پرداخت حقوق پس افتاده اجزای بانک که ابداً کار نکرده .نمايم
اجناس موجوده در بانک را بفروشيم و از هر جا است پولی تهيه کنيم و حقوق آنها را 

اما معلمين بيچاره که بايستی علی االصول حقوقشان همه برج نقد به آنها . تأديه نماييم
اگر چه انشاءهللا بعد از ترتيب امشب فکری .شود ا نمیپرداخت بشود فکری برای آنه

هم برای آنها خواهدشد ولی چه علت دارد آنها که به اين فالکت و پريشانی هستند 
اند بايد اين طور نقد  شود ولی اجزای بانک که کاری به ما نکرده برای آنها فکری نمی

 .دريافت دارند
بته از روی دفاتر بانک مطالبه خواهد در باب وصول مطالبات بانک ال - وزير ماليه

شد و به رئيس هم اجازه کم و کسری داده نشده و مطابق ارقامی که در دفتر هست 
کنم نه تومان نوشته شده نه به منات  در دفتر هم آنچه بنده تصور می. بايد مطالبه شود

اينده و ليره و غيره و از روی تومان حساب خواهد شد و اما راجع به معلمين که نم
کنند خيلی از معارف خواهی ايشان متشکرم  محترم هر جلسه معارف را تعقيب می

ولی اين مسئله را بايد بدانيد که اين . ومی دانم که ايشان وجود معارف خواهی هستند
بيست و شش هزار تومان بابت حقوق مستخدمين روس يعنی همان مستخدمينی که 

گويند تا حقوق ما به ما  آنها می. شود اخت میخواستند بانک را تحويل بدهند پرد نمی
کنم بيست و  نماييم و اجناس نصرت اللمماک هم گمان نمی نرسد بانک را ترک نمی

شش هزار تومان بشود و امورات بانک هم با امورات وزارت ماليه متفاوت است و 
ً يک عايداتی ما نمی هم در  توانيم حقوق معارف را از آنها تأديه نماييم زيرا فرضا

بانک باشند بايد با حساب وزارت ماليه مخلوط نمود بايد از خود بانک جمع کرد و 
کنم که اين حقوق راجع به اجزای روس است و اين  تشکيل برنامه داد بازهم تکرارمی
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محلی هم که تهيه شده برای اين است که اگر مستخدمين بگويند تا حقوق نگيريم 
اجناس نصرت الممالک بايستی به فروش برسد و . درويم به آنها جواب داده شو نمی

داده شود چون آقای نماينده محترم خيلی به امور بانک عالقه دارند وبسيارمايلند 
کنم سه نفر  اگر صالح بدانند بنده پيشنهاد می. مطالبات بانک و صول و ايصال شود

که شايد يک از طرف مجلس معين شود و يک نفر از آنها خود نماينده محترم باشند 
نظريه مستقيمی داشته باشند و در باب بانک مذاکراتی نموده و به مجلس راپورت 

  )١(.دهند و به اين ترتيب خاطرشان از امور بانک راحت شود
  

  یخان الهوت  شورش ماژور ابوالقاسم
  

 یاجتماع خيتار ا،يمن،  یشرح زندگان«.یعبدهللا مستوف«عبدهللا مستوفی درکتاب
خياباني، كه در تابستان بعد ازختم غائله قيام : می نويسد»  » هيدوره قاجار یوادار
اتفاق افتاد، مخبر السلطنه جناب آقاي مهدي قلي هدايت همچنان والي  ١٢٩٩سال 

ايكه از مركز همراه آورده، و قوائيكه بوسيله حسن سياست،  آذربايجان است، و با قوه
وتوان  هائيكه در خود تاب و همچنين، از امنيه آوري كرده، از شاهسونهاي اردبيل جمع

نشيني كرده بودند، عده نسبة معتنابهي  مقابله با قوه اكراد نديده، و طبعا به تبريز عقب
تدارك ديده و با قواي سيميتكو زدوخوردهائي ميكرد، آنها را از حوزه تبريز دور 

حاله، در نواحي خود ولي البته اين نيرو بقدري نبود، كه كردها را، الم. ميداشت
 .محصور كرده، از چپاول آنها در حدود و شهرهاي مجاور جلوگيري كند

، در كابينه كودتا، سيد ضياء الدين مقداري از نيروي امنيه ١٣٠٠بعد از نوروز 
تهران را از باغشاه بسمت تبريز روانه كرد،كه با عده زنجان همراه شده، بجانب 

با عده زنجان بششصد نفر بالغ ميشد، همينكه بتبريز اين نيرو كه . آذربايجان بروند
رسيد، مخبر السلطنه ازآنها پذيرائي نموده، آنها را بجانب جبهه فرستاد، كه با ساير 

 .برادران نظامي وهمكاران چريكي خود تشريك مساعي كنند
فقط كروفري . ولي اين قوه بقدري نبود، كه كردها را در ناحيه خود مغلوب كند

 .فرانسه
، بعد از كشته شدن سردار ١٣٠٠چنانكه، در پائيز . ميكرد،و گاهي هم تلفاتي ميداد
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عشاير، سركرده سوارچريكي شاهسون، نيروي امنيه، در مقابل حمله كردها مقاومت 
مدافع گذاشته، به  سهل است، اين شهر را هم بي. نياورده، تا خوي عقب نشست

بگذرانند، تا ضمنا افسران جوان هم  شرفخانه آمدند كه فصل زمستان را در اينجا
 .بتوانند براي عياشي بشهر تبريز سري بزنند

را ) سرلشگر امير فضلي(از طرف ديگر، سردار سپه اسماعيل آقاي سرتيپ قزاق 
براي رياست قشون آذربايجان بتبريز مأمور كرده، و مشار اليه چند ماهي بود در 

مركز براي تقويت پادگان آذربايجان ميآمد، نشسته، و مهماتيكه از ) باغ شمال(نظاميه 
اي براي كمك ميرسيد، بجبهه روانه  در انبارهاي نظاميه محفوظ، و احيانا اگر عده

از اين جمله معلوم بود كه سردار سپه، همينكه از كار خراسان و گيالن فارغ . ميكرد
. رداختشود، بجانب آذربايجان هم متوجه شده، و بقلع و قمع كردها هم خواهد پ

ّ خان  چنانكه بعد از ختم غائله جنگل، عده باقيمانده امنيه باغشاه را، با ماژورحبيب 
تا . شيباني، كه به سرتيپي ترقي داده بود، بفرماندهي كل قواي آذربايجان مأمور كرد

سرتيپ . مطالعات خود را كرده، براي اوايل بهار، حمله بجانب كردها را عملي كند
رد رسيدن بتبريز بجانب خط ساوجبالغ رفت، كه عده خود را درمواقع شيباني هم بمج

 .الزمه مستقر نمايد، تا در موقع مناسب، حمله بجانب كردها عملي شود
در چنين موقع بود كه آقايان افسران امنيه پادگان شرفخانه، بخيال اجراي كودتاي خود 

وانند، عده همراه سرتيپ تصور ميكردند بت. كه از مدتي پيش درسر داشتند، افتادند
اند  شيباني را با خود همراه كرده، و شايد رياست عاليه اين كودتا را هم ميخواسته

تر طرح، و بعد  ابتدا اين فكر در ميان سه نفر افسران نسبة بلند رتبه. بمشار اليه بدهند
از دو سه روز، تمام افسران جوان اين نيروي ششصد نفري را با خيال خود همراه 

اند، قرار  رده، و چون از جانب محمود خان پوالدي فرمانده خود، اطمينان نداشتهك
 .ميگذارند، رياست را بماژور الهوتي خان تسليم نمايند

اين ماژور الهوتي يكي از افسران ژاندارمري سابق، و مردي حساس و از نويسندگي 
ر با عمل سروكار نصيب نبوده، و بواسطه افكار شاعرانه، كه كمت و طبع شعر هم بي

ها  اي مرتكب شد، كه سوئدي رويه دارد در دوره كلنل يالمارسن، عمليات بي
ميخواستند اورا محاكمه نظامي كنند، يا شايد هم كرده، و حكم اعدامش را هم داده 
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ماژور مشار اليه ازعاقبت كار خود وحشت كرده، از ايران بتركيه فرار نموده، . بودند
يز سر بدر آورده، و حاج مخبر السلطنه را شفيع خود قرار داده و اين اوقات، از تبر

اولياي دولت هم او را عفو كرده، و مقرر داشته بودند كه با همان رتبه ماژوري . بود
 .سابق، در قسمت امنيه شرفخانه، مشغول خدمت باشد

 آقايان افسران، از طرف حزب دمكرات آذربايجان هم، كه از وقعه دفع قيام خياباني
اميدواري نبوده، نماينده آنها سيد ابو الفضل خان  چندان از اوضاع خوشدل نبودند، بي

سجادي، كه براي مالقات با رؤساي دمكرات، سفري به تبريز كرده بود نااميد 
شايد دمكراتها بدشان نميآمده است، كه بگذاشتن بالش نرم زير سر آنها . برنگشته بود

 .اباني را، بدست اين آقايان بيرون بياورندتا حدي تالفي شكست وقعه خي» ١«
اند، كه با قوه تحت فرمان خود شهر تبريز و پادگان باغ  آقايان افسران فكر ميكرده

شمال را تصرف كرده، و از قواي مادي و معنوي دمكراتهاي تبريز بر قدرت خود 
تصور . بكشانندونخواه، بجانب خويش  اش خواه افزوده، سرتيپ شيباني را هم با عده

هاي  ميكردند، خبر اين كودتا؛ كه بساير جاهاي كشور برسد، البته قواي امنيه پادگان
آنجاها هم، ببرادران امنيه خود اقتفا كرده؛ و همگي اتحاد خود را با اين مركز اعالم 

پنداشتند كه با اين ترتيب، خواهند توانست بر تهران  خواهند داشت، و چنين مي
. ه، وبساط سردار سپه را كه بازيچه دست خارجيها است درهم نوردندحكمروائي كرد

در صورتيكه معلوم نبود، افراد همين ششصد نفر تحت امر آنها هم، با جان و دل در 
 .اينكار همراه؛ و هم عقيده باشند

آوري عده خود، و بريدن خط آهن و  البته توقيف ماژور محمود خان پوالدين، و جمع
و ريختن عده خود بشهر تبريز، كار مشكلي نبود . ن تبريز و شرفخانهسيم تلگراف، بي

 .حتي نظميه راهم تصرف، وحاجي مخبرالسلطنه را هم توقيف كردند. و انجام شد
ولي بايدجواب عده نظاميه را كه با كمي عده ازخويش خوب ميتوانستند دفاع كنند نيز 

 .بدهند
ق بجانب، و بعنوان حفظ صلح و دمكراتهاي تبريز آنچه كردند، كه با صورت ح

جلوگيري از برادركشي، عده پادگان باغ شمال را به تسليم وادارند، كاري پيش نبردند 
ولي آقايان افسران امنيه، همينكه مواقع مهم شهر را تصرف كردند، از دو طرف 
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اي براي تسخير آنجا مأمور  نظاميه را زير بمباران توپهاي خود قرار داده، و عده
هاي خود آنها را از طرف خويش مشغول  پادگان نظاميه از يك طرف با شليك. دكردن

اي را از سمت ماراالن و كوه عين علي، بجانب توپخانه  داشت و از طرف ديگر، عده
در اين ضمن يكي دو نفر از مؤسسين . آنها فرستاده، توپهاي آنها را از آتش انداخت

سرتيپ شيباني . مجروح شده از كار افتادنداوليه كه سمت رياست و فرماندهي داشتند 
ماژور . هم كه خيلي از تبريز دور نشده بود باعده خودبرگشته بپشت شهررسيد

الهوتي، رئيس كودتا فرار كرد، وباقي هم شهررا تخليه كرده دراطراف پراكنده 
ماژور الهوتي بسمت روسيه گريخت و باقيمانده گرفتار، و براي تسليم . شدند

ولي بعضي از رؤساي آزاديخواه تهران، از جمله مدرس، از . زنداني گشتندبمحاكمه 
آنها شفاعت كردند، و سردار سپه از تقصير آنها گذشت، و بعد در نظميه و امنيه 

 .بكارهاي درجه سوم و چهارم نيز رسيدند و اين غائله هم باين كيفيت خاتمه يافت
اين واقعه، كه از شروع تاختمش بيش از تاريخ فرار اين عده از تبريز، و خاتمه يافتن 

دلو و بنابراين شانزده روز بعد از تشكيل كابينه مشير  ١٨ده دوازده روز نبوده است، 
ولي چون مقدمات و . و از حوادث كابينه قوام السلطنه نبايد بشمار آيد. الدوله است

 ١٢٩٩اي حوت تباني آن در كابينه قوام السلطنه واقع شده، و يكي از واكنشهاي كودت
 .ها در اينجا بذكر آن مبادرت رفت است، در ضمن ساير واكنش

اين واقعه شايد بيشتر ازهرچيز، فكر از ميان برداشتن امنيه آن روز و ژاندارمري 
سابق، و تحليل بردن آن درضمن قزاق، وتشكيل قوه متحد الشكل را تسريع كرده باشد 

ّ ميرزا، سرلشكر  چنانكه بزودي اينكار واقع شده و با فكر و معلومات سرتيپ امان 
جهانباني، براي افسران اين قوه متحد الشكل، از نايب سوم تا امير لشكر، رتبه تعيين و 

تغيير كاله نظامي سابق . ها مشخص و معمول گرديد نظامنامه لباس و مميزات رتبه
. ي قدري بعدتر استدار پهلوي، و بعد بكاله نظامي اروپائي، از كارها ابتدا بكاله لبه

اما تغييراسم نايب بستوان و سلطان بسروان، و ياور بسرگرد، و اميرلشكر بسرلشكر، 
از مرض مسري فارسي سره بوجود آمده، و راجع بدوره سلطنت پهلوي است، نه 

 . وزارت جنگش
هاي اشرار محلي، مانند حاجي  هاي مهم، بعضي سركوبي در ضمن دفع اين واكنش
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اي  در زنجان، و سيد يوسف در اصفهان هم، بوده كه اين اشرار عده باباي اردبيلي
اند،  هاي خود ميپرداخته ها وهمسايه واليتي  دورخويش جمع كرده، وبه يغما وچپاول هم

هاي » فتح«اگر در ادوار قبل، برحسب تصادف از اين قماش . اند وقمع شده و قلع
ذراندن اين تير از كمان و نمايان نصيب رئيس الوزراهاي دوره ميشد، براي گ

هائي هم صادر كرده، و از كفايت و كارداني خود  برانداختن اين اشرار محلي، بيانيه
دهد، كه من از ذكر  خواننده عزيز البته اجازه مي. دادند داد فصاحت و بالغت هم مي

نظر كنم، و بهمان ذكر اسم رؤساي آنها، بطوري  چگونگي اين وقايع جزئيه، صرف
 .ت اكتفا نمايمكه گذش

 
  با دکتر مصدق ماليه و اکثر وکالی مجلس » گرگهاي باران ديده«ضديت

  
اي از مجلس نگذشته بود، و فشاري كه از  زيرا، بودجه! مع االسف بايد بگويم هيچ

طرف سردار سپه، براي توسعه قشون وارد ميآمد، مجالي بتوسعه ساير ادارات 
سردار سپه هم كه در عمليات نظامي خود پيشرفتهائي تحصيل كرده بود، . نميداد

يليون تومان شركت نفت در دو سه م»» ١«بست  خر خود را درازتر مي«هرروز 
سردار سپه، براي اينكه در موارد لزوم بتواند . كابينه سيد ضياء الدين تمام شده بود

پول بدسترس خود داشته باشد، درآمد اداره تحديد ترياك و باندرل را تحت نظارت 
خود درآورده و هرجا بوي پولي بمشامش ميرسيد، نظاميان خود را سر آن 

كيفيتي بود، وجه موجود را براي مصارف قشون تصرف مينمود،  هوارميكرد، و بهر
ها، در موقعي كه  در اين ضمن. بست - ها نمي پولي ساير وزارتخانه و بندي بناله بي

غائله خراسان ختم نشده بود شايد براي اينكه راه حلي جهت رفع محظور كلنل دمحم تقي 
قوام السلطنه هم افتادند، و خان فكر كرده باشند بعضي از وكال، بفكر عوض كردن 

قوام . هائي در مجلس راه انداختند سليمان ميرزا، با رفقاي سوسياليستش، زمزمه
دو قرص كردن  و شايد «السلطنه هم، چون از طرف اكثريت اطمينان داشت، براي 

اي وزراء، كه با سليقه او دمساز نبودند، استعفاء كرد  براي خالص كردن خود از پاره
ولي مدرس و اكثريت از او تقويت كرده، مجددا باو . زي بحران ايجاد شدو چند رو
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 .اظهار تمايل كردند و دو مرتبه رئيس الوزراء شد
ّ وثوق(اين بار براي اينكه شخصيت مبرزتري از معتمد السلطنه  كفيل ماليه ) عبد 

فزون جهت اين وزارتخانه فكر كرده باشند، كه بتواند در مقابل تقاضاهاي روز ا
را بوزارت ) ، جناب آقاي دمحم مصدق،(سردار سپه مقاومت نمايد، مصدق السلطنه 

موسومش »  واحد يموت«دكتر مصدق بموجب ماده واحده كه رنود . ماليه برگزيدند
كردند براي مدت سه ماه، اختياراتي از مجلس گرفت كه ماليه را از عناصر فاسد و 

اين زمينه بانجام رسانيد، ولي بواسطه ضديت يك كارهائي هم در . كفايت برهاند بي
. ماليه وكمي مدت اختيارات، نتوانست كارحسابي صورت دهد» گرگهاي باران ديده«

در اين ضمنها، در . حتي وكالي مجلس هم، از اقدامات اصالحي او ناراضي شدند
مدت مجددا بحراني ايجاد شد، كابينه افتاد، و ديگر محلي براي تمديد  ١٣٠٠ماه جدي 

ها  در ساير وزارتخانه. كه مقارن همين اوقات سرآمده بود، پيدا نشد» واحد يموت«
 .باين مقدار هم كسي بفكر اصالحات نبود، و در بهمان پاشنه سابق ميگشت

اما كارهاي سردار سپه، چه در مورد نظم و نسق قشون، و چه در ساير موارد كه با 
ديگر داشت، و چون در قاموس اين مرد وروي  هاي او تماس پيدا ميكرد رنگ - كار

عجيب، دو لغت محظور و مانع، ابدا معنائي نميتوانست داشته باشد، بهر كيفيتي كه 
اي  شايد عمدا، خود را بلري زده، و زيادتر از اندازه. بود، مقاصد خود را پيش ميبرد

صوص اطالع باشد، نسبت بقوانين و مقررات، بخ كه بايد يكنفر قزاق از قانون بي
بست و  درامور مالي، خود را عامي وانمود ميكرد و بندي بمسؤليت مشترك نمي

همچو بنظر ميرساند، كه ساير ادارات ابدا طرف توجه او نبوده سهل است آنها را 
مثال وقتي آموزگاران مدارس، بجهت . تر از آنچه هست، ميخواهد نظم تر، و بي خراب

با اينكه در حقيقت در اين عمل اعتراض  دير رسيدن حقوق خود، اعتصاب ميكردند،
دهد، بيشتر از مثال تعرض  ها نمي بر او كه چرا در تقسيم وجه مجال بساير وزارتخانه

كنندگان بود، معهذا چيزي بروي  بوزير فرهنگ، يا وزير ماليه منظور نظر اعتصاب
نار خود نميآورد و رفقاي خود را واميگذاشت كه هرطور بتوانند با آموزگاران ك

 .بيايند، و غائله را رفع كنند
باوجوداين، وقتي مدير روزنامه ستاره ايران حسين صبا در روزنامه خود، نسبت 
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لو، كه در وقعه قتل كلنل دمحم تقي خان خودنمائي  هاي اعطائي برؤساي زعفران بلقب
 آميز نگاشته بود، او را بسه پايه بسته، شالق ميزد، زيرا كرده بودند، شرحي مسخره

چي، اگرچه راجع بهيئت دولت و شخص  خوب احساس ميكرد كه اين نوشته روزنامه
رئيس الوزراست، ولي در واقع، براي اظهار اسف و افسوس بر قتل كلنل دمحم تقي 
خان، و بنابراين، بر ضرر شخص او است، هيئت دولت، و مخصوصا رئيس 

با قلدري و خودسرانه، پسر بزنيكه از پدرش مصلحت نكرده و «الوزراء هم، از اين 
زيرا واقعا نوشته روزنامه ستاره . عملي را انجام داده بود شايد چندان بدش نيامد

ايران، مثل عموم شوخيهاي حسين صبا، خنك و زننده بود و برئيس دولت كه هم 
وقمع كلنل دمحم تقي خان، و هم اعطاي اين القاب، بامر و اشاره او بود بيشتر از  قلع

 .كه حتي قواي او جزئي شركتي هم در اين وقعه نداشتند، برميخوردسردار سپه، 
وزير جنگ از طبايع مستبد و عجول بود كه همينكه چيزي بنظرش مخالف ميآمد، 

سازي برضد  وحوشش دوسيه هنوز حول. ميخواست كج كار را فورا راست كند
هاي  ند از دشمندانست كه باينوسيله بهتر ميتوا اشخاص را باو نياموخته بودند و نمي

گذشته از اين، در آن روزها هنوز اشخاصي كه با اين . خود، خويش را خالص كند
نظميه و عدليه در اختيار او . قماش عمليات باو كمك بدهند در دسترس خود نداشت

اين بود كه بناگزير، حوادثي كه ماده . نبود، كه منويات او بطور دلخواه برآورده شود
ولي، سردار سپه اين . را غليظتر ميكرد، زياد اتفاق ميافتادكاري حسين صبا  كتك

درپي، كه خبرش يكي بعد از  كارهاي خالف رويه و قانون را چنان با فتوحات پي
ديگري بمركز ميرسيد، خلط و مزج ميكرد كه مجالي براي تفكر اشخاص، در 

 .وخامت عاقبت جانب مضر وجود او باقي نميگذاشت
رويه او را  ه اكثريت جامعه را تشكيل ميدهند، اقدامات بيآزاديخواهان، كه هميش

ومرج ادوار گذشته را كه در تمام شئون  قدرتي دولت و هرج ديدند، ولي همينكه بي مي
از  اً ها را كه اكثر شكني ها و قانون گي رويه كشور حكمفرما بود، بياد ميآوردند اين بي

 .وت اختيار ميكردندقبيل تعدي بشخص واحد هم بود، بچيزي نشمرده سك
بعقيده من، تمام تجاوزات آينده سردار سپه بر اثر همين سكوت آزاديخواهان واقعي، 

مورد بود، كه سبب تجري او شده، و روزبروز  در اين روزها و همين سكوت بي
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در صورتيكه، در اين . براعمال مستبدانه او افزود وكارجلوگيري او را مشكل كرد
هاي  گي رويه كن بود لجام او را بدست بگيرند، كه در آينده، بيوقت با كمال سهولت مم

   )٢( .بزرگتري از او سر نزند، ولي كاريرا كه خدا بخواهد، اسباب آنرا فراهم ميكند
 

  عزاداري سردار سپه
شمسي تصادف كرد، از  ١٣٠٠قمري كه با اواسط پائيز سال  ١٣۴١در محرم سال 

خواني مجللي راه  بسيار بزرگي برپا، و روضه اوايل دهه اول، در قزاقخانه چادر
هاي محالت هم براي رفتن به تكيه قزاقخانه، رسم ديرين را تجديد  دسته. انداختند

 .كرده، ازاوايل دهه راه افتادند، وهرروز، با عده زيادي به اين تكيه آمده، سينه ميزدند
پذيرائي ميكردند، وجوه سردارسپه و افسران قشون، مانند صاحب مجلس، از واردين 

داري  سابقه، شاه هم باين تعزيه كار بي. خواني رفتند تمام طبقات مردم باين روضه
كه علي  تر روز عاشورا  سابقه وبي تر، فرما شد، وازاين غريب قزاقخانه تشريف
هاي محالت، در خيابانها و بازارها ميگشتند، دسته قزاقها با وزير  الرسم تمام دسته

ها  ها، با ساير دسته يه افسران هم براه افتاده، دسته آنها هم در بازار و تكيهجنگ و كل
 !همراه بود

اي بتراشند،  سابقه، حاضرند محمل عاقالنه كه اساسا براي هركارعجيب بي بعضي،
گفتند اين كار براي حفظ انتظامات است، كه دراين عزاداري تصادف سوئي نشود  مي

بد قضايا را بتوجيهات و تفسيرات خود، گنده ميكنند اين و برخي هم، كه هميشه جانب 
هاي دوآتشه، اين  چي اي مشروطه اقدام را از راه تظاهر دانسته، انتقاد مينمودند، و پاره

ولي عامه مردم اين كار را . عمل را مرتجعانه دانسته، و از اين راه بر آن ايراد داشتند
اري طبقه سوم كرده و دمكراسي عاميانه پسنديده، بسردار سپه كه خود را شريك عزاد

 .را ترويج، و خود را همرنگ جماعت مينمود، دعا ميكردند
در اين سال برحسب . من، تا اين تاريخ، عزاداري شام غريبان را هيچ نديده بودم

بشرحي كه در . رفتم) تكيه تركها(محرم بمسجد شيخ عبد الحسين  ١١تصادف، شب 
هاي گچي كه در دست  ستجات مختلف محالت، با شمعام، د فوق بدان اشاره كرده

يكمرتبه متوجه شدم، . داشتند هريك آمده، نوحه شام غريبان خود را خوانده و ميرفتند
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اي كه افراد آن لباس خاكي قزاقي برتن دارند، وارد تكيه شدند، ابتدا تصور  كه دسته
در پيش وعده پنجاه  كه جلوتر آمدند، ديدم، سردار سپه همين. كردم دسته قزاق است

 ّ شصت نفري، ازافسران قزاقخانه هستند كه درآن ميان آقاي سرلشكر امان 
ّ خان امير طهماسبي، اولي را بمناسبت  جهانباني امروز، ومرحوم سرلشكرعبد 
سابقه پطرز بورغ و دومي را بواسطه هم محلگي شناخته، آقايان، با بازوبندهاي 

» گلميشخ اي شيعه لر«يك شمع گچي دست گرفته، نوحه مشكي، و سر برهنه هريك 
 .را افتان و خيزان، خوانده و از مجلس خارج شدند

آنهم ! و خواندن نوحه گلميشخ اي شيعه لر؟! وزير جنگ و ستاد ارتش و شام غريبان؟
معهذا، من خود شاهد و ناظراين . باور كردني نيست! با سر، و بعضي با پاي برهنه؟

تمام سرلشگران وسپهبدان امروز، كه در آنشب، در تهران بوده، و در مجلس بوده، و 
 .آمدند، شاهد منند آنوقت، از خرده افسران بشمار مي

اين اقدامات وجاهت زيادي پيدا كرده بقدري سردار سپه را در نظر عامه و آخوندان 
ند، و آخوندمنشان محبوب كرد، كه مجلسيان را هم كه هيچيك معتقد باينكارها نبود

تا  ١١بفكرباز كردن دكان وجاهت، دربغل دكان سردار سپه، انداخت و آنها هم از 
محرم بمباشرت ارباب كيخسرو، و در مجلس، عزاداري برپا كرد و مثل سردار  ١٣

وزن  هاي سبك خوانها پاكت هاي محالت بستند، وبروضه هاي دسته سپه، طاقه شال بعلم
 !ع نگذشته بود، شايد دسته هم راه ميانداختندقيمت تقديم داشتند و اگر موق سنگين

. شوم انتقاد، دراين تقليد وتأسي نمي ها برنخورد من وارد ها ومرده براي اينكه بزنده
همينقدر ميگويم اگر درسالهاي بعد هم، كه سردارسپه اينكارها را موقوف كرد اين 

زيرا مجلس . بودراه ن عزاداري را تكرارميكردند، و ظاهررا حفظ مينمودند، پر بي
. شوراي ملي نماينده ملت است وعمل كردن بعادات ملت، براي آن خيلي زننده نيست

دانستند دعاي  ولي، چون همه مردم علت و باعث اصلي اين عمل خير مجلس را مي
كاريها را از طرف مجلس  كردند و متفكرين حقا اين خرده آنرا بيشتر بسردارسپه مي

ان كشور بوده و بايد پارسنگ وزين قوه مجريه باشد شوراي ملي، كه مشحون بسر
  .سبك بجا آوردند
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 پرستاري بيمار
 

سيد حسن مدرس، در مجلس دوم بسمت مجتهد طراز اول، از طرف علماي نجف، 
براي نظارت در قوانين موضوعه كه با قانون اساسي و اصول مسلماني مخالف 

ماده مربوطه بلزوم وكيل طراز  ولي چون. نشود، انتخاب و جزو نمايندگان مجلس شد
 ّ و سيد دمحم كاظم ) كيا(اول، در مجلس، بفشار علماي مستبد حاجي شيخ فضل 

طلبان بخصوص دمكراتها ارادتي بآن  يزدي، بر قانون اساسي تحميل شده بود آزادي
فوت . اي بدست آورند و آنرا متروك بگذارند آمد كه وسيله نداشتند و بدشان نمي

علماي ) كفائي(و مال كاظم خراساني ) خليلي(جي ميرزا حسين مرحوم حا
خواه، كه البته انتخاب مجتهد طراز اول بتصويب آنها بوده و در خالل بعد  مشروطه

از مجلس دوم اتفاق افتاده، موجب شد كه اين ماده هم مانند مواد راجع بتأسيس مجلس 
سوم معلوم بود كه در خصوص بنابراين، قبل از انتخابات مجلس . سنا، متروك بماند

اي بعلماي عتبات نخواهد شد ولي سيد مدرس، در دو ساله  مجتهد طراز اول، مراجعه
نمايندگي، و طراز اول بودن خود، در مجلس و چند ساله فترت بقدري وجاهت 
تحصيل كرده بود كه در دوره سوم و چهارم، از شهر تهران با اكثريت نماياني، 

ماي عتبات هم، كه از وجود مدرس در مجلس اطمينان حاصل انتخاب شود، شايد عل
 .كرده بودند، پاپي اين عدم مراجعه در انتخاب طراز اول نشده باشند

اسالم، قيام بكارهاي عمومي مسلمانان را واجب كرده، بنابراين، براي هر مسلمان 
حاضر تا كسي براي تصدي آن . اي، قيام بامرمسلمين ازواجبات كفائي است اينكاره

نشده است، بر تمام آنها كه بتوانند اين عمل را عهده كنند، واجب و همينكه يكي 
و البته همينكه . زحمت تقلد كار را بعهده گرفت، وجوب آن از سايرين مرتفع ميشود

ولي اگر . كاري واجب شد، اجرت گرفتن براي انجام آنهم، بناگزير حرام خواهد بود
و راه معاشي نداشته باشد، يا قيام بكارهاي  متصدي، دارائي شخصي و يا حرفه

اي كه دارد باقي نگذارد ميتواند، باندازه  عمومي وقت و مجالي براي اعمال حرفه
 .هايش، از بيت المال مسلمانان ارتزاق كند كفايت و ذي و شأن خود و واجب النفقه

در نظر سيد مدرس، مجتهد منور الفكر عضويت مجلس يكي از كارهاي عمومي 
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ديد، اينكار را براي خود واجب  بود، و چون از خود بهتري براي قيام باين امر نمي
دانست و براي وصول بآن اقدامات مشروع مقدماتي را هم بمنزله مقدمه  عيني مي

 .واجب واجب ميشمرد
نميدانم وقتي سيد، با يك دوچرخه يك اسبه كه حامل خود و خانواده و تمام دارائي او 

راز اول از اصفهان بتهران آمد، عيالش كه مادر سيد عبد الباقي پسر بود، بعنوان ط
از وقتي كه . اش باشد، همراه و يا در اصفهان بدرود زندگي كرده بود چهار پنجساله

من با سيد مدرس سروكار پيدا كردم، سيد بزرگوار داماد سرخانه مشهدي عبد الكريم 
آباد، منزل و در اين خانه  ن شاهبست سمت جنوب اول خيابا و درخانه ته كوچه بن

سابقه دارد يك اطاق جنب  ١١۴تا  ١١٢چنانكه خواننده عزيز، از جلد دوم صفحه 
كرياس جهت بيروني، و يك اطاق ديگر براي مسكن زن و پسر شش هفت ساله خود 

 .بيشتر نداشت
راه  اطاق بيروني شمشه كاهگلي، و فرش آن يكدست نمد نازك و ميان فرش گليم راه

يك كلك گلي، با دو قوري، ويكي دو استكان كوچك شصتي با قاشق . اي بود فرسوده
برنجي پوست پيازي و نعلبكي چيني و كاسه تنباكو و قليان و دو سه ظرف خاكستر 

در دستداني زير يكي ! سيگارحلبي براي واردين، اثاثيه اطاق را تكميل ميكرد، چرا
ار يك كوزه بزرگ براي عوض كردن ها و بنزديك و دسترس سيد بزرگو ازطاقچه

 .آب قليان و يك تنك سفالي براي آب خوردن و يك كاسه بدل چيني هم بود
هركس ميخواست .كرد ازاين چاي بكسي تعارف نمي. چاي مدرس هميشه راه بود

معهذا، بعضي از . كشها با او همراهي ميكردند ولي قليان. خود براي خود ميريخت
رسيدند، براي آنها چاي تازه دم ميكرد وخودش چاي را  ميرفقاي صميمي كه از راه 

زنش گاهي اگر درخانه بود، سري باطاق  مشهدي عبد الكريم، پدر. با نبات ميخورد
و اگر او اين مشروع را . زغال كلك سيد را ميآورد سيد زده كوزه آب قليان را پر، و

را صدا ميزد، و آوردن آب  انجام نكرده، و حاجتي پيدا ميشد، سيد پسر خود عبد الباقي
 .واز اين قبيل كارها را باو رجوع ميكرد

زيرا من ديده بودم، گاهي عبد . اش ازمشهدي عبدالكريم جدابود مخارج سيد وخانواده
گوشت ! الباقي راصدا زده، مقداري پول باوميدادوميگفت براي شوم گوشت بستونيد
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اي مخصوص در يك گوشه دستداني ه تنباكورا، دركيسه قند ونبات و! سازگاربستونيد
 .و بدسترس خود داشت

بروي آن قبائي از قدك و  لباس سيد پيراهن متقال يا كرباس،ودرتابستان، چلواربود، و
 در فصل سرما، ازكرباس مله وارخالقي اضافه ميكرد و بروي تمام آنها، زمستانها

لباس . رفتنش هم بود اي هم افزوده ميشد،كه اين عبا روپوش بيرون عبائي وگاهي لباده
 .سيد عبد الباقي هم ده نه پدرش بود

. من در نظر ندارم كه سيد براي هيچ وارد، هرقدرهم متعين بودعبا وعمامه كرده باشد
آواي خواجه خبركن . درخانه، اكثرسربرهنه وندرتا شبكاله يا عرقچيني بسر داشت

هركس بود خود . كرد معمولي خود را پرتاب مي» كيه«دركه بلند ميشد، سيد صداي 
را معرفي نموده و با بفرمائيد مكرر سيد، وارد كرياس ميشد و از آنجا باطاق ميآمدو 

معهذا گاهي هم اتفاق . نشست هرجا باز بود، يا سايرين براي او باز ميكردند، مي
ميافتاد كه سيد كاري يا صحبتي در بين داشت، كه با ورود شخص خارج منافي بود 

گفت حاال كاري داريم فالن  ود را از پشت در معرفي ميكرد، سيد ميهمينكه وارد خ
 .وارد هركس بود بدون هيچ دلگيري، دنبال كارش ميرفت. وقت بيائيد

اين زندگي، با ماهي سه چهارتومان كرايه خانه، كه مسلما سيد بمشهدي عبد الكريم 
ت سيد ماهي ميپرداخت، در ماه بيش ازبيست سي تومان خرج نداشت، و حقوق وكال

ولي سيد بيش از اين بيست سي تومان كه همان حدود مخارج قبل از . صد تومان بود
وكالتش بود،ازاين صد تومان استفاده نميكرد، وباقي حقوق اودرصندوق اداره 

البته ارباب كيخسروشاهرخ نميدانست اين مازادبراي چه نزد . ماند مباشرت مجلس مي
 .وجه رانزدخوددر صندوق اداره مباشرت نگاه ميداشت او مانده، وبعنوان امانت، اين

اوالد پيدا كردكه پا نگرفتند و در  سيد ازدختر مشهدي عبدالكريم هم شايد يكي دو
اي شده  سيدعبد الباقي پسرده دوازده ساله. تا مهاجرت پيش آمد. سنهاي كم تلف شدند

عبدالكريم گذاشته سيد زن وپسرخود را نزد مشهدي . هاي جديد ملي ميرفت بمدرسه
 .بسفر مهاجرت رفت

بعد از شانزده هفده ماه، كه ازمهاجرت مراجعت كرد، باز هم بخانه مشهدي عبد 
دخترمشهدي عبدالكريم، نميدانم درايام مهاجرت يا  ولي عيال سيد،. الكريم وارد شد
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عبد الباقي هم . سروسامان شد بعد ازورود سيد بدرود زندگي گفته ومدرس بازهم بي
اي شد، وسيد بزرگوار ناگزيربود، درخانه و زندگي خود  وان سيزده چهارده سالهج

 بنابراين داشتن خانه ازلوازم زندگي او بود و استفاده از. اوراهم بحساب بياورد
 .پولهائيكه دراداره مباشرت مانده بود، براي خريد خانه، مانع شرعي و عقلي نداشت

محمود وزيرسرازيرشوند،دست چپ بچند كوچه از خيابان برق كه بكوچه ميرزا 
طولي، است كه كوچه ميرزا محمود را بكوچه  برميخورند، اولي آن كوچه عريض كم

سرتخت مربوط ميكند، كوچه دوم كوچه ميرزا دمحم قوام الدوله است، كه بواسطه معبر 
كوچه سوم، . تنگي كه درآخر، بكوچه سرتخت دارد، كوچه سوراخي معروف است

كوچه . حاجي فخرالملك است، كه درمحاذي تكيه سرتخت، باين گذربازميشودكوچه 
كوچه پنجم . است كه آنهم بگذر سرتخت، ميرود) بدر(چهارم كوچه نصير الدوله 

هاي قديم مشير  بستي باسم كوچه آقا عزيز است كه در اين كوچه خانه كوچه بن
 .السلطنه واقع ميباشد

پولهاي خود را از صندوق مباشرت مجلس گرفت،  مدرس. ها را ميفروختند اين خانه
يكدست آنرا مجزي وتعمير كرد . ها را يكجا خريد و مبلغي هم قرض كرد، و اين خانه

وفروخت واز قيمت آن هم قرض خود را داد، و مازاد آنرا بمصرف تعميرات دست 
 .ديگر رساند

الدوله در پيدا  اين حياط دو تا خلوت هم، در عقب داشت كه ممكن بود بكوچه نصير
 .كرده و عليحده از آنها استفاده شود، و اين خانه خانه مدرس شد

در اين اواخر، شاه توليت و تدريس مدرسه سپهساالرراهم بمدرس داده،و مدرس 
كاريهاي مقصوره بزرگ وسايرقسمتهاي اين مدرسه هم، زحماتي  درتمام كردن نازك

تنابهي بود، ولي سيد از آن استفاده كشيد حق التدريس وحق التوليه مدرسه وجه مع
 .نميكرد

همان فرش وگليم، همان كاسه . بنابراين درزندگاني شخصي او تفاوتي حاصل نشد
وكوزه، وهمان كلك وكاسه تنباكو اسباب زندگي او را تشكيل ميداد، و لباسش همان 

فقط چيزي كه اضافه شده، وآنهم بواسطه زيادي صادر وواردخانه . بود كه بود
قالي راظهرها براي خواب سيد . ناگزيربود، يك قالي سه درچهارويكنفرنوكربودو
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درزير زمين،وعصرها در سمت سايه حيات، ميافكندند كه براي واردين كه اكثر از 
نوكر هم، مثل رفيق، و در محضرش . رجال و اعيان بودند، محل نشستني باشد

م نبود، اين شخص نوكر است، يا بطوريكه معلو. نشسته و شايد با او هم غذا هم ميشد
ولي سيد عبد الباقي، كه حاال جوان شانزده . از راه ارادت بسيد بزرگوار خدمت ميكند

 .اي شده، و مدرسه طب ميرود، از حيث لباس و سرووضع كامل است هفده ساله
هاي اهل علم ولي از رديف  مدرس روزي بديدار سيدي كه از افراد يكي از خانواده

دخترصاحبخانه با چادر نماز براي سيد چاي آورد، و برحسب . بود رفتالعلماها 
تصادف نظر سيد بدختر افتاد؛ واز پدرش خواستگاري كرد، و پدر، دختر بزرگتري 

بزرگ را بجاي خانم كوچك  تر بود، در موقع عقد، خانم داشت كه از كوچكتر زشت
پدرزن رفت، و مطلب را براي ديدار معقوده خود بخانه  بعد از عقدكه سيد. نشاند

. معلوم كرد، چون عقد فضولي بود، آنرا امضاء نكرده و اين ازدواج سرنگرفت
 .بنابراين سيد خانه پيدا كرده بود، اما زندگي نداشت

، مدرس، با نداشتن پرستار، مبتال بحصبه سختي شد، كه چندين روز ١٣٠٠درپائيز
حساب خود موقع را براي شكار هوش و گوش افتاده بود، سردارسپه خبر شد، و ب بي

محمودآقا خان .ناپذير، و وابسته كردن او بخود، مناسب ديد كردن اين شخصيت افسون
چند باري كه . را مأمور مواظبت و پرستاري سيد كرد انصاري حاكم نظامي تهران،

بعيادت سيد رفتم ميديدم كه حاكم نظامي شهر، با دقت بتمام جزئيات معالجه او 
وحوش بيشتر  ند، و اطالع او از احوال عمومي مريض، از همه حولرسيدگي ميك

است، واگراشتباه نكنم،جناب آقاي دكتر امير اعلم هم، بامر سردار سپه دكتر معالج 
 .بود

گونه خطر براي سيد  آمد بيم همه بايد انصاف داد كه اگر اين مواظبتها در كارنمي
نبودكه شخصيات را با كارهاي ولي سردارسپه اشتباه ميكرد، سيدكسي . رفت مي

هاي شخصي   كند،وعقيده خودرادرسياست كشور، براي خصوصيت عمومي مخلوط
آورد، ولي بزمصالح عمومي همان هفتصد دينار بود كه  برادري رابجا مي«تغييربدهد 

  » بود
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  سقوط كابينه قوام السلطنه
 

يكنفر و غالبا مثل در كشور ما هميشه يا مجلسي در كار نيست و كارها بدلخواه 
قدرتند، و  ها بي امروز برخالف قانون صورت ميگيرد يا مجلس هست و دولت

در . هرچندي يكبار حكما كابينه بدون اينكه سبب معقولي داشته باشد، عوض ميشود
اين ضمن اگر چشم شخص مقتدري، مثل سردار سپه آنروزها هم پي رياست وزراء 

نظري  نيل او باين مقام حاضر نباشد، معهذا همين ذيباشد ولو اينكه هنوز زمينه براي 
زيرا اگر كابينه مستقر بماند، دكان استقاللي بغل دكان . ها كمك ميكند او بافتادن كابينه

شود كه منافع آني و مآلي او را بخطر انداخته، مانع نيل او بمقام رياست  اوباز مي
يك بر سر  هاي رياست وزراء، يكاز اين هم كه بگذريم، بايد كانديدا. وزراء ميگردد

كار بيايند و با اين پهلوان كشتي گرفته و از ميدان بدر روند، تا او بتواند رياست 
وزراء را براي هميشه خاص خود كرده بهرطور كه دلش ميخواهد كار كشور را 

 .بگرداند
ت زيرا بايد از هرجا شده اس. رياست وزراء هم در اين دوره، كار پرمشقتي شده بود

ها لب خشك، و رئيس  و ساير وزارتخانه. پول گير آورده، بسردار سپه تسليم نمايند
اگر قوام السلطنه توانسته بود كار ماده . الوزراء گرفتار ناله باقي وزراء باشد

چهارقانون امتياز نفت شمال را با نماينده كمپاني استاندارد اويل، عملي كند، شايد 
آنهم هنوز بجائي نرسيده و شايد انگليسها هم . ر بماندميتوانست مدت بيشتري برسركا

ها درايران بازشود، و اصرارقوام السلطنه را  راه وپاي آمريكائي كه نميخواستند
درگذراندن ماده چهاروعملي كردن قانون نامه امتياز نفت ميديدند، بطور غيرمستقيم 

 .اقداماتي هم بر ضرر او كرده باشند
هم كه طرفدار جدي قوام السلطنه بود، در اين دو سه ماهه  مدرس ليدر اكثريت مجلس

 - سليمان. يا ناخوش و يا گرفتار نقاهت بعد از ناخوشي، و چراغ اكثريت خاموش بود
طرفها و اكثريت توانست، بقول مدرس اقليت  اي از بي ميرزا ليدراقليت، بار بودن عده

در اين . نتيجه بگيرد خود را اكثريت كند، وازمخالفت خويش با قوام السلطنه
ضمنها،شاه هم عشق سفر فرنگ بسرش زده، و با هيچ موعظه و نصيحتي ازخيال 
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رئيس دولت  استخوان دارتری شخص خودمنصرف نشد فكراينكه، درغياب شاه بايد
هاي سردار سپه را بگيرد، نيز بر اين جمله افزوده  روي باشد، كه بتواند جلو زياده

 .گشت
ت شايد سردار سپه جز نيل بمقام رياست وزراء آرزوي ديگري در بعقيده من، تا آنوق

دل و فكر ديگري در سر نداشت، و هيچكس هم بفكر عوض كردن سلطان احمد شاه 
هاي، هر دو سال يكبار، اين شاه از يكطرف، سردار سپه را بفكر  نبود همين مسافرت

باز مسافرت . دسلطنت انداخت، و از طرف ديگر، مردم را نسبت بشاه القيد نمو
سابقش را ميتوان، بزور براي فرار از امضاء و اجراي قرارداد گذائي وثوق الدوله 

ولي در اينموقع، كه وزير جنگ فعالي . دانسته و آنرا سياست مضري بجا نياورد
اندازي بساير ادارات بخصوص ماليه مضايقه ندارد و  روي كار است كه از دست

ساير ادارات دولتي است و وجود شاه در كشور از  همين مداخله او باعث فلج شدن
تر و پارسنگ وزيني است كه هم وزير جنگ را محدود ميكند و هم ملت  هرچيز نافع

. اي كه شاه در كارها نشان ميدهد، بجانب او بيشتر متمايل مينمايد را بواسطه عالقه
: ميگفت كه) جلد اول ٣۴١صفحه (ولي سلطان احمد شاه، مثل آن پسرك آشتياني 

تاج و تخت را رها ميكرد، و » هركس زرده پلوش را خورده است بحجله برود«
 بچه بهانه و براي چه مقصود؟. باروپا مسافرت مينمود

اين است، كه من معتقدم كه سلطان احمد شاه از دست دادن سلطنت و تاج ! مسلما هيچ
 .هاي بيموقع خود مديون است و تخت خويش را بيشتر باين مسافرت

ولي نه اينكه خود را . من شك ندارم كه پادشاه مشروطه نبايد، در كارها مداخله كند
دخل بداند، كه كشور خود را سرداده، در فالن هتل اروپا و المد كه اگر  اينقدر بي

گاهي هم بموجب قانون، امضاء و صدور فرماني الزم شود، علي البدل او باينكار 
ثريت و تعيين رئيس الوزراء پيش بيايد، اين كار هم بپردازد و يا اگر پرسش تمايل اك

با تلگراف صورت بگيرد، و چنانكه خواهيم ديد بحران چهل روزه در كشور ايجاد 
نمايد، من هيچ تعجب نميكنم كه چرا ملت ايران، در موقع تغيير سلطنت اوهيچ اسف 

وق سلطنتي و زيرا واقعا اين پادشاه، جز دريافت ماهيانه حق. وافسوسي ظاهر نساخت
تبديل آن بليره و فرانك و انتقال آن ببانكهاي خارجي، هيچكار براي ملت خود نميكردو 
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اگر مردم، در مورد جمهوري خواهي مقاومتي بروز دادند، براي ضديت با جمهوري 
زيرا شخص او شخصيت او قابل هواخواهي . بود نه براي هواخواهي از شخص او

 .نبود
اند كه  اندازد، در آن دوره نبوده اه خيلي شور و واويال راه ميكسانيكه براي اين پادش

يا شايد تصور ميكنند . ببينند، مردم چگونه از اين رويه غيرعاقالنه او عصبي هستند
در . اظهار اسف و افسوس بر او سبب ازدياد تنفر عمومي از سلطنت پهلوي ميشود

ا ميدانند و همه حتي دشمنان مردم قدر سلطنت اين پادشاه ر. صورتيكه اينطور نيست
پدر كشته اوهم معترفند كه خوبيهاي پهلوي مرحوم، براي كشور خيلي بيش از بديهاي 

اي اقدامات داشته كه با طرز سلطنت سلطان  او بوده و تكان دادن جامعه احتياج بپاره
 .يافته است كفايت وجود خارجي نمي احمد شاه، پادشاه ضعيف النفس بي

اسباب سقوط كابينه قوام السلطنه و اينها سببهاي واقعي آن بود، و باري، سخن در 
نيشتر اين دمل كه ازمدتي پيش ريشه گرفته بود، واقعه اتهام غضنفر خان برادر 

غضنفر خان از وكالي . دكتر امير اعلم، از طرف آقاي دكتر مصدق وزير ماليه شد
هائي از  گفتند اختالس ه ميمجلس چهارم و قبل ازوكالتش، رئيس ماليه مالير بود، ك

هاي مال  وميل واليت، دستمزد همين حيف مال دولت كرده و شايد وكالتش هم از اين
محابا  خودبي)واحد يموت(دكتر مصدق بوسيله ماده واحده . آمد دولت بشمارمي

آورد، و بتوصيه وكال كه  مي اشخاص مظنون باختالس مال دولت را تحت تعقيب در
ها خود را وكيل كرده بودند، هيچ قدر و قيمتي نميگذاشت، و  براي همين توصيه

بهمين جهت وكال از او و از كابينه قوام السلطنه هم، باالصاله يا بالطبع، دلخوش 
طرح اتهام غضنفر خان در مجلس كه بايد رأي بسلب امنيت يكي از همكارها . نبودند

اي  لني و كولووار عدهاي از وكال شده، در مجلس ع بدهند، موجب عدم رضايت عده
هائي هم، بكابينه و شخص قوام السلطنه  در ضمن، حمله. از آنها بجان هم افتادند

قوام السلطنه هم كه بواسطه جهاتي كه سابقا بآن اشاره شده است، . وارد آوردند
شاه تمايل . جدي استعفاي خود را بشاه تقديم داشت ٢٨در گيري بود،  مستعد كناره

اكثريت طرفدارمشيرالدوله شده، دستخط رياست وزراي او . پرسيد اكثريت مجلس را
صادر گشت، و مردم هم از اين انتخاب خشنود بودند، زيرا تصور ميكردند، كه 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦١٩                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

شخصيت مبرزو محترم اين مرد از اقدامات و مداخالت سردار سپه، در ساير دواير، 
 .جلوگيري ميكند

ر رئيس الوزرائي آماده كرده بود، در ولي سردار سپه، كه خود را براي مبارزه با ه
همان يكي دو روزه بحران دمحم طاهر خان افسر متقاعد قزاق را براي نظارت انبار 
غله مركزي، فرستاد و براي اينكه ثابت كند، كه هركس رئيس الوزراء شود فرقي 

آورد، بعد از تعيين مشيرالدوله برياست وزراء هم فرستاده خود  در اقدامات او نمي
را كه بعنوان موقت بانباررفته بود، باز نخواست و درآمد انبار هم، بر درآمد اداره 
تحديد ترياك و تمبر و باندرول كه از زمان سيد ضياء الدين باداره قشون تخصيص 

 .يافته بود، افزوده گشت
البته رسيدن جيره منظم افراد قزاق هم بهانه ظاهري اين مداخله بود و ضمنا فكر 

 .دخل نبوده است ياري نان شهر هم در اين اقدام تجاوزكارانه بيصاحب اخت
 

  كابينه مشيرالدوله
 

هاي خود  مشيرالدوله، برسم خودكه برعكس مستوفي الممالك، هميشه خيلي زود كابينه
نمود، روز دوم دلو همكارهاي خود را تعيين و بشاه معرفي  را تشكيل، و معرفي مي

الدوله علي الرسم براي استمزاج از شخصيت در جلسه خصوصي كه مشير . كرد
مدبر (كاران خود از مجلس تقاضا كرده بود، دو نفر از كانديداهاي او محمود جم  هم

كابينه (، بعلت عضويت كابينه سيد ضياء الدين )نير الملك(ورضا قلي هدايت ) الملك
از  طرف اعتراض بعضي از وكال واقع شدند كه شخصيت مشير الدوله مانع) سياه

دنبال كردن قضيه گرديد، و اولي، بوزارت ماليه و دومي بوزارت معارف تعيين 
 .گشتند

) جناب آقاي حسين سميعي(و اديب السلطنه ) تيمورتاش(سردار معظم خراساني 
براي دفعه اول، اولي بوزارت عدليه، و دومي بوزارت فوائد عامه، بمقام وزارت 

ديداهاي وزارت افزوده گشت، و توسعه بيشتري رسيدند و در آتيه، دو نفر بر عده كان
 .پيدا شد
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اعتالء السلطنه پسرعموي رئيس الوزراء هم كه مثل آستين پوستين، عضو الينفك 
جناب (هاي مشير الدوله بود، سمت كفالت پست و تلگراف يافت و حكيم الملك  ابينه

هم كه در وزارت جنگ . بوزارت امور خارجه تعيين گرديد) آقاي ابراهيم حكيمي
خود مشير الدوله وزارت . آباد بود هرحال، با سردار سپه و مال كريم روي شمس

داخله را در عهده گرفت كه در تماس وزارت داخله با وزير جنگ، بهتر بتواند 
 .مقاومت كند

 
 مسافرت دوم سلطان احمد شاه باروپا

 
با چند نفر از اعليحضرت سلطان احمد شاه، بقصد فرنگستان  ١٣٠٠روز چهارم دلو 

آباد  خواص درباري خود رخت سفر بسته با تشريفات معموله و اثاثه قدرت از فرح
بتهران و از دروازه دوشان تپه وارد شهر شده و از ميدان بهارستان و خيابانهاي 

زار و ميدان توپخانه و خيابان دروازه باغشاه گذشته و بسمت قزوين و  آباد و الله شاه
وزير جنگ كه تا سرحد ايران و . ان و بغداد، رهسپار گرديدهمدان و كرمانشاه

عراق همراه موكب شاهي بود در اين محل و در حين وداع براي اظهار كمال انقياد 
خود را بقدم شاه افكنده حفظ كشور را تا مراجعت اعليحضرت تعهد نمود، و اين خود 

طنت در سر نداشته و دليل باهري است، كه سردار سپه در اين وقت هم هنوز فكر سل
آنچه ميكرده است از روي كمال ارادت بشاه خود بوده و شايد در اين اظهار انقياد 
مخالف رسم مشروطيت همراه كردن شاه را براي نيل بمقام رياست وزراي آتيه 

   )٣( .خويش نيز در نظر داشته است
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       : و مآخذ حاتيتوض
  
  
 -  خرداد ٣٠تا١٣٠٠تير١-قانونگذاری چهارممجلس شورای ملی مذاکرات دوره  -  ١
  »مشروح مذاکرات مجلس - یاسالم یکتابخانه،موزه و مرکز اسناد مجلس شورا«
»  هيقاجار دوره  یو ادار یاجتماع خيتار ا،يمن،  یشرح زندگان«.یدهللا مستوفعب -  ٢ 

 ٣٧٠ -  ٣٧٧ –زوار، صص : تهران: ، نشر   ٣جلد 
   ۴۶١ – ۴۶٩،صص پيشين ،   -  ٣
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 فصل دوازدهم 

  
  مصدق السلطنه والي آذربايجان

  

، واقعه تمرد ١٢٩٩يكي از واكنشهاي كودتاي سوم حوت : مستوفیعبدهللا از منظر
هاي شرف خانه و اين واقعه در اين روزها واقع شده است كه من، عذر جابجا  امنيه

البته، بعد از توقيف . ام بيان كردهشدن آنرا در سابق خواسته و سبب جلو انداختن آنرا 
از طرف متمردين، ديگر اقامت ايشان در تبريز ) جناب آقاي مهديقلي هدايت(والي 

وجهي نداشته و مخالف حيثيت شخصي ايشان بود، و بهمين جهت ايشان احضار شده 
كرد  و مشير الدوله رئيس الوزراء كه در آن واحد وزارت داخله را هم اداره مي

را كه در كابينه قبلي وزير ماليه بود ) جناب آقاي دكتر دمحم مصدق(سلطنه مصدق ال
 .گري آذربايجان فرستاد بوالي

مشير الدوله بدكتر مصدق خيلي معتقد بوده و اگر عمل او در دادن اتهام نامه غضنفر 
خان، ظاهرا موجب برهم خوردن كابينه قوام السلطنه نشده بود شايد از او بهتري، 

ولي مشير . ارت ماليه كابينه خود و مقابله با وزير جنگ در نظر نداشتبراي  وز
خواست با وكالي ضد دكتر مصدق مباحثه كرده  الدوله چون اهل محاجه نبود نمي

تناسب او را براي اين شغل بآنها حالي و آنها را ساكت كند از طرف ديگر بمناسبت 
كه ناگزير مذاكرات را  چين  وجود بعضي از وكالي خبركش و بادنجان دورقاب

بسردار سپه ميرساندند سزاوار هم نبود كه خود را كسي معرفي كند كه بخواهد 
كاري دكتر مصدق در  اين بود كه از هم. مدعي قويتري براي سردار سپه بتراشد

نظر كرده و در اين مورد كه كار آذربايجان هم بمبارز زبردستي  هيئت وزراء صرف
بودن او براي اين شغل ترديدي نكرده او را بسمت والي احتياج داشت در مناسب 

  )١( .بآذربايجان مأمور كرد
 
در باره واليگری خود در » و تألمات  خاطرات«دکتر مصدق در کتاب خاطراتش *   

بعد ازاستعفا دولت قوام ديگرنتوانستم از خانه خارج : آذربايجان  اينگونه شرح می کند
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نظامی که برای  حفاظت من تعيين شده بود پس از شوم  چونکه مأموريت يک عده 
کناره گيری من از کار خاتمه يافت و تبليغات مخالفين هم برعليه  من آنقدرتأثيرکرده 

فقط يک روز  از خانه  . بود که خروج ازخانه بدون محافظ برايم خالی ازخطر نبود
ت فوت يکی خارج شدم وآن روزی بودکه اميراعلم وزيرفرهنگ وهمکارم درآن دول

از برادران خود مجلس ختمی درخانه برپا کرده بود ودر پيچ هر پله يکی از اخوان 
اوايستاده از واردين پذيرائی مينمود وهر کدام که مرا ميديد روی خود را طرف 
ديگرميکرد وعلت اين بود که يکی از اين برادران در رياست ماليه ی يک محلی 

انتخابات دوره چهارم تقنينيه هم که در زمان نخست متهم بسوء استفاده شده بود ودر 
وزيری وثوق الدوله صورت گرفت بعنوان نمايندگی مردم وارد مجلس گرديده بود 

  .که برای  اولين بار درعصر مشروطه سلب مصونيت او را ازمجلس خواستم
از پيج و خم پله ها که گذشتم وارد مجلس شدم ودرمحلی که بين صمصام  السلطنه و 

اج  فخرالملک اردالن خالی بود قرار گرفتم که آنها نيز روی خود را بطرف ح
طهران  ديگرنمودندوعلت اين بود که صمصام  مالک ملکی بود در دهستان غار

بازار آزاد معامله  در که ميخواست گندم آن را بنرخ  روز» ايرين چيچکلو«موسوم به
نان شهرگرفت و قييمت آن  رئيس غله آن را برای  مصرف» مولی تور« کند ولی 

حاج فخرالملک هم که يکی از دوستان من  بود مثل . را بنرخ رسمی دولت پرداخت
بعضی  اشخاص از دو محل حقوق ميگرت، يعنی دويست تومان درهر ماه ازدربارو 
دويست تومان از دولت  که چون هر دو ازخزانه ی مملکت داده ميشد يکی از ان دو 

  .دحقوق از بين رفته بو
اشخاص و تشکيالتی که بدون . درموضوع کسرحقوق مخالفينم منحصر به اينها نبود

دليل وتصويب  مجلس ازخزانۀ دولت استفاده می کردند و از نظر توازن جمع و 
من باب مثال بودجه . خرج اين راه  استفاده مسدود شده بود  با من مخالف شدند

اول در هر ماه به سی هزار تومان دربارسلطنتی که طبق تصويب انجمن مالی مجلس 
تصويب شده و دولت وثوق برای جلب دربارده هزار تومان بآن افزوده  بود و نيز 

  .حقوق وليعهد  که از ماهی ده هزار تومان به چهار ده هزار تومان افزايش يافته بود
خوب قضاوت کنند که بعداز کناره گيری ازکارمن  اکنون هموطنان عزيزم می توانند
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از شاه ، وليعهد، همه همه هرکدام بيک جهتی با . چه مخالفين بزرگی روبروشده ام با
من مخالفت ميکردند وآنهائی هم که از من ضرری نديدندتحت تأثيرتبليغات مخالفين 

بمن الواحی ميرسد که » عکا« درآمدند ومرا پيرو مذهب باب دانسته و ميگفتند از
  .باين عنوان مرا از بين ببرند

مشکالت ومحظوراتی که برايم ايجادشده بود سبب شد که تصميم بگيرم هيچوقت اين  
درامور دولت دخالت نکنم و نظرياتی که قبل ازانتصابم بوزارت عدليه داشتم بموقع 
اجزاء گذارم، يعنی امورخودرا تصفيه کرده ازايران مهاجرت نمايم که قضيه الهوتی 

هی الهوتی از اوامر سرپيچی کردند و در تبريزپيش آمدوعده ای ژاندارم بفرماند
حاج مخبرالسلطنه هدايت . بعضی از قسمت های بازارو شهر تبريز را غارت نمودند

والی آذربايجان ازتبريز خارج شد و اعتالء السلطنه وزيرپست و تلگراف دولت 
مشيرالدوله راجع بآن ايالت وارد مذاکره گرديد و نتيجه ی مذاکرات اين شد درفارس 

زمن کاری پيشرفت نمودازاين جهت بودکه قوای انتظامی زيرنظرشخص خود اگرا
من اداره ميشد، ولی درآذربايجان که قواء زير نظر فرمانده لشکر است و تا امری از 
وزارت جنگ نرسد کاری صورت نخواهد گرفت ازمن چه کاری ممکن است برآيد 

ارم را بطوريکه الزم بود که هيچ تصورنميشد دولت بانظرياتم موافقت کندو وسائل ک
دراين مأموريت فراهم نمايد روز بعد سردارسپه وزير جنگ به خانه ی من آمد و 
اظهارنمود از مذاکرات  شما با وزيرپست و تلگراف مسبوق شدم ومن مخصوصاً 
برای اين آمده ام که بشما بگويم اگراين مأموريت را قبول کنيد دراين ايالت هم قوای 

ا که مربوط بانتظامات است دراختيار شما قرارخواهد گرفت و برای انتظامی تا آنج
اينکه شما مطمئن شويد مينويسم مادام که شما در رأس  آن ايالتيد فرمانده لشکر خود 
را مطيع نظريات شما بداند و دستورشما را دراموری که مربوط  بامنيت است اجرا 

ن است هرچه زودترحرکت کنيد و بنابراين ديگرجای عذر نيست وانتظارما اي. نمايد
امنيتی را که اين ايام درآن حدود مختل شده است برقرارنمائيد که با اين بيانات آنهم 
ً اينکه ازطرزرفتار مجلس نسبت  گوينده سردارسپه  ديگرجای عذر نبود، خصوصا

  .بخودم افسرده بودم و راضی باقامت درطهران نبودم
لخالی ازطرف وزير جنگ يک موزر برايم روزبعد شخصی بنام حاج شعبانعلی خ 
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آورد که آن را در راه با خود ببرم وُچپق بلندی هم که درجيب داشت چاق کرد و 
مطالبی اظهار نمودازاين قبيل که من شما را ميبرم وهرچه بنظرم رسيد ميگويم 

 مفتاح. وچون شما بحال مردم آن حدود سابقه نداريد بايد با نظريات من موافقت نمائيد
رمزی هم که وزارت جنگ برای مخابرات تلگرافی باو داده بود ارائه نمود  تا 
حرفهايش را خوب گوش کنم و بآنها ترتيب اثر بدهم که مرا سخت متعجب نمود و 
بياناتش برايم ناگوار آمد وبخود ميگفتم اين شخص کی است و با چه مقامی سرو 

ميخواهد مرا با خود بيک ايالتی ببر کاردارد که تا اين درجه مورد توجه است واکنون 
تقاضای من اين بود که قوای . ومثل يک پيشکاربا اقتداردرامورايالتی   دخالت نمايد

انتظامی دراحتيارم باشد تا بتوانم انجام وظيفه کنم اکنون وضعيت دارد طوری می 
ران شود که حتی خود من بايد دراختيارچنين کسی قرار بگيرم، باشد تا به هيئت وزي

  .بروم و تکليف خود را معلوم نمايم
روز بعد برای مذاکره ی دراوضاع  به هيئت وزيران رفتم به وزير جنگ گفتم اين 

اگراو کسی . حاج شعبانعلی را نشناختم کی است و نمی دانم چه مأموريتی باو داده ايد
او  است که ميتواند والی يک ايالتی را رهبری کند ازاين چه بهتر که شخصی رابه

بسپاريد ازاو تمکين کند وبين آنها اختالفی روی ندهد که ناگهان برآشفت وگفت اين 
برای چه آنجا آمده، اورا ديگرراه ندهيد وازخانه بيرونش کنيد که بعد جلسه .....

وزيران تشکيل شد وچون ازوقايع تبريز اطالعات کافی نداشتم بودجه ايالتی مورد 
که والی سابق ميگرفت برای ] را[همان بودجه ای بحث قرارگرفت و تصميم گرفتند 

من تصويب کنند وازآن چيزی نکاهند، مشروط باينکه من هم بعد از دو روز حرکت 
  .ولی بودجه کسرشد و من در اين مأموريت ضرر کردم. کنم که من بوعده وفا نمودم 

ليه پس ازمراجعت ازهيئت وزيران ميرزا محمودخان جم مديرالملک کفيل وزارت ما
وزير مختار » سرپرسی لورن« بديدنم آمد و اظهار نمود که ) اکنون سناتور جم(

انگليس گفت انتصاب شما باين ايالت روی نظرات من صورت گرفته است 
وانتصابات مهم تمام بدين طريق صورت و ميگرفت و ماهم پای خود را ازاستقالل 

ف ميگفت مورد استهزاء کامل پائين تر نميگذاشتيم، چنانچه کسی هم سخنی برخال
قرارميگرفت چونکه شرط اول هراقدام دانستن است سپس خواستن و بعد توانستن و 
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  .ما ميبايست درجهل ببمانيم تا نتوانيم  مراحل  بعدی را طی نمائيم
از مذاکرات جم اينطور دستگيرم شد با اينکه در وزارت ماليه با من مخالفت کردند 

مورعالی رتبه دولت کسی باشد که صرافاً آلت فعل نبوده می خواهند در آذربايجان مأ
وصاحب رأيی از خودباشد که تبليغات افراد چپ درمردم تأثيرنکند وامنيتی را که 

عمومی برقرارنمايد، ولی  درآنجا مختل شده بود با وسايل عادی وتوجه بافکار
ورت قراری امنيت ص بر درجريان کاراستنباط کردم اين انتصاب فقط از نظر

  .نگرفت و جهات ديگری هم داشت که در خاتمه ی اين فصل ازآن صحبت مينمايم
وسايل حرکتم دو کالسکه بود آنوقت  – ١٣٠٠حرکتم  تصادف نمود با اواسط  ديماه 
هوا بسيار سرد و در راه  آنقدر برف آمده بود . برای اين قبيل  سفرها ها اجاره ميشد

وزيرجنگ بسر لشکرخدايار خان . مودمکه يک روز بزحمت دومنزل را طی مين
حاکم قزوين وسرلشکردمحم توفيقی سردارعظيم حاکم  زنجان امرداده بود ازمن 

از ميانج به بعد بواسطه زيادی برف راه . استقبال کنند و دراين دو شهر پذيرائی نمايند
سواره طی کردم ودر نزديکی تبريزاشخاصی از دوستان و طبقات مختلف وسرتيپ 

هللا خان شيبانی فرمانده لشکر وسرتيپ اسماعيل آقا امير فضلی فرماندار حبيب 
  .نظامی باستقبالم آمدند ومرا با وسايل نقليه خود بمقر مأموريت هدايت کردند

* * * 
بمحض شروع بکارپاکتی نسبتاً صخيم ازاداره نظميه ديدم که روی آن نوشته شده 

ربانی ها اطالع داشتم و ميدانستم که که چون از وضع شه» راپرتهای  محرمانه« بود
خواندن اين گزارشات جز گمراهی فکرنتيجه ندارد آن را باز نکرده ردکردم وگفتم 
ً گزارش  ازفرستادن اين قبيل گزارشات خود داری کنند و درصورت لزوم شفاها
بدهند و دستوربخواهند که چون بدين طريق نتواسنتند فکر   مرا خراب کنند شروع به 

به کردند که پس از خواندن چند نامه ديدم چيزی که ممکن است مانع انجام وظيفه مکات
بشود اطالع ازمندرجات اين قبيل نامه هاست وعنقريب کارم بجايی خواهد رسيد که 
حتی يک نفررا هم درآن شهربا خود دوست ندانم ونسبت بعموم سوءظن حاصل نمايم 

ای بی امضاخود داری کنيد وعدم توجه باين که دستور دادم دفترايالتی ازارسال نامه ه
قبيل نوشتجات سبب شد که من با يک نظرصاف وساده دراظهارات هموطنانم 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٢٧                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

  .قضاوت کنم و توجه آنها را بيطرفی وبيغرضی خود جلب  نمايم
* * *  

از ورودم چند روز بيشترنميگذشت ودرجلسه ای که برای اعاده ی امنيّت تشکيل  
شده بود حضورداشتم که گفتند حاج شعبانعلی يعنی همان کسی که ميخواست مرا از 
طهران به تبريزببردآمده و  ميخواهد فوراً مالقات کند که من او را بعد ازخاتمه ی 

لگراف رمزی که معلوم نبود در چه جلسه پذيرفتم که رنجش حاصل نمود وبا ت
  .موضوع مخابره مينمود بين وزير جنگ و من را تفتين کرد

* * *  
نزهت الدوله  نوۀ ميرزا تقی خان اميرکبيرو دخترخالۀ من برای حفظ امالک و اموال 
خود با ضرعام  حاج عليلو سردارعشايرکه ده ها سال از او کوچکتر بود ازدواج 

تفنگدار ايالتی بود که حسينقلی خان مافی نظام السلطنه کرده بود ضرغام همان 
پيشکار دمحم علی ميرزا وليعهد او را مأمورکار جعفر آقای شکاک برادر اسماعيل آقا 
سميتقو نمود و بازهمان کسی بود که بعد از بمباران مجلس و غائلۀ  تبريز بهواخواهی 

و مشروطه طلبان جنگ کرده  دمحمعلی شاه با شادروان ستارخان و ساير آزاديخواهان
  .بود

آذربايجان مبلغی بدولت بدهکاربود که پيشکارماليه  ۀعدل الدوله  يکی ازمأمورين مالي
آن را مطالبه مينمود و برای فراراز تأديه دين بخانه سردارعشاير رفته در آنجا 
تحصن اختيارکرده بود که بدستور من ازآنجا خارج شد و اين کار موجب رنجش 

ازمن گرديد و به من پيام فرستاد که دمحم  حسن ميرزا وليعهد هم نتوانست ميرزا سردار
اسماعيل نوبری را که در خانه ام متحص شده بود خارج کند  و ميخواست کماکان 

  .درامور ايالتی دخالت کند واعمال نفوذ نمايد
يز عدم مالحظۀ من از اشخاص و توجه کاملم بمصالح اجتماع سبب شده بود در تبر

هم عده ای از اين قبيل ناراضی بشوند وزمينه را طوری فراهم نمايند که يا از کار 
دوری کنم و يا اينکه مرا از بين ببرند که الزم ميدانم  وضع ساختمان ادارۀ ايالتی و 

  .محل کارم را شرح دهم وحادثه ای  که دريکی  از روزها درآنحا روی داد بيان نمايد
يکی درشمال که با محله ششکالن ارتباط داشت . دو مدخل بودادارۀ ايالتی دارای  
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  .وديگری در جنوب  که ارتباط آن با ميدان توپخانه بود
محل پذيرائی من يک طاالربزرگ و محل کارم اطاقی سمت غربی طاالر بود که  

جنوب وجلوی اطاق هم ايوانی بود بارتفاع يک متر که از قضا ه هردومشرف ب
آمده ازآنجا وارد  اطاق بشوند وپشت طاالرهم داالنی  بود طويل که ميتوانست بايوان 

با حياط سمت شمال اين بنا ارتباط داشت، بدين طريق که از محلۀ ششکالن بحياط 
  .بيايند ازآنجا بداالن سپس بطاالر و اطاق کار من وارد گردند

معوقه بتحريک مخالفين اجتماعی ازپليس از محلۀ  امير خيز بقصد گرفتن حقوق 
حرکت کردندودر بين راه هم عده ای با اسلحۀ  گرم وسرد برای انجام مأموريتی که 
داشتند بآنها ملحق شدند و ازدرب سمت جنوب که مشرف بميدان توپخانه بود بدون 
هيچ مقاومتی ازطرف مراقبين وارد فضا شدند ودر حينی که من دراطاق کار بانجام 

با کمال جسارت وبی ادبی حقوق  معوقه خود را  وظيفه مشغول بودم بايوان آمدند و
مطالبه ميکردند و همين کفايت مينمود بگويم فعالً درماليه پول نيست تا طبق دستوری 
که داشتند عمل کنند که من برخالف گفتم تأمل کنيد تا حقوق شما را برسانم و با بودن 

درعقب بودند پاسبانان درجلو که جز گرفتن حقوق  نظری نداشتند آنهائی که 
ومأموريت ديگرداشتند نتوانستند کاری انجام دهند و من ازاين مهلکه جان بدر بردم و 
بالفاصله بوسيله تلفن با سرتيپ شيبانی تماس گرفتم  وشرح واقعه را بزبان فرانسه 

ديگر که با محلۀ ششکالن ارتباط داشت  گفتم ودستوردادم که با يک عده کافی ازدر
  .اصرين نبود بيايند و افراد را دستگير نماينددرمرآء و منظر مح

برای اينکه پاسبانان بانتظار گرفتن وجه بمانند و بافراد پشت سر مجال ندهند که  
مرتکب سوء قصدی بشوند هر چند لحظه هم يک نفر رابه اداره ماليه ميفرستادم که 

ان هم که  در حقوق معوقۀ آنان را هر چه زودتر  بپردازند و پيشکار ماليه  مأسس خ
زمان وزارت ماليه خود من بايين مأمورييت آمده بود و در فضيلتش همين بس که 

موسس خان « يکی از علماء تبريز و اگر اشتباه نکنم حاج  ميرزا تقی آقا باو گفته  بود
نميدانم که تو چه هستی هرچه هستی » بيل ميرم سن نه سن هرچه نه موسلمان سن

، )ی و يکی از بهترين رؤسای ادارات مالی دولت بودموسس خان ارمن( مسلمانی
اظهار بی پولی ننمود و پاسبانان را بدعا و ثنای من مشغول نمود تا سرتيپ شيبانی از 
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همان دری که دستور داده بودم آمد و با چند نفروارد اطاق شد و درجلوی پنجره قرار 
ازطاالر وارد فضا شدند آنها  بقيه   نظاميان  هم. گرفت تا نتوانند بمن آسيبی برسانند

  .را دستگير نمودند و بدين طريق غائله خاتمه يافت
  * * *    

مخالفين دست ازکاربرنداشتند و اين مرتبه نقشۀ کميابی نان را کشيدند و در 
تبريزمعمول اين بود که اشخاص توانا آرد مصرف ساالنه خود را در رأس خرمن 

برای نان روزانه اين . را از بازار بدست آورندتهيه کنند و ديگران نان يوميه خود 
عده درحدود يکصد وبيست خروارگندم ضرورت داشت که در انباردولت بيش 
ازهشتصد خروارنبود ومن بهرحاکمی که برای حمل جنس تلگراف ميکردم يا دست 
نشاندۀ سردارعشاير بود و يا تحت نفوذ او و بمغادير مختلفه ازحمل گندم خودداری 

و شهردار هم که يکی از دست نشاندگان سردار بود همه روزه از گندم  مينمود
مصرف نان شهر ميکاست و تهاجم مصرف کنندگان درجلوی دکاين بيشتر ميشد و 
جريان کار بدين منوال بود تا يکی از روزها که همسر حاج ميرزا محسن آقا فوت 

ا شده بود بروم  و دراين  نمود و من ميبايست بمجلس ختيمی که در مسجد آيت هللا  برپ
  .مصيبت شرکت نمايم

در حين عبورمعلوم شد آنچه راجع به تهاجم عموم در مقابل دکاکين  نانوائی گفته 
بودندبيان واقع بود وهرقدرميگذشتم خود را بخطری احتمال ميرفت بروز کند نزديک 

تا اينکه وارد . ندجه بهترين وقتی بود که ميتوانستند نقشۀ خود را اجراء کن. تر ميديدم 
مسجد شده وعده ای دورمرا گرفتند و از نبودن  نان شکايت نمودند و همين کفايت 

بطور خالصه حرفی که شکم های گرسنه . مينمود حرفی بگويم که نان در آن نباشد
راسير نکند که من آنجا هم همان رويه ی چند روزقبل را پيش گرفتم و باحاطه  

ر بشما نان ميدهم يا بدولت استعفا شخص ديگری مأمور شود کنندگان گفتم تا فردا ظه
اگرخودمخالفين هم آنجا بودندومی .نان شما را تأمين نمايد که اين حرف جواب نداشت

چونکه دراين فاصله کم نه برای شخص من بلکه برای  شنيدند حتماً موافقت ميکردند،
ار بدين طريق گذشت و هر کس ديگر هم تهيۀ نان امری  بود محال که آن روز هم ک

من جان سالم بدربردم و ازمسجد که مراجعت کردم  آنی ازفکر و خيال راحت و 
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  .فارغ نبودم و بخود ميگفتم چطور ممکن است بوعده ای که داده ام  وفاکنم
باستعفا وحرکت عقيده نداشتم، چونکه اقامتم درطهران با وضعيتی که پيدا کرده بودم 

بعضی ازمالکين  بدون دستگيرمختالفين کاری بودمحال و مشکل، واصالح کارنان هم
هم حاضرنبودند ازترقی احتمالی قيمت جنس صرفنطر کنند و گندم خود را برای 

  .عرضه  بشهر ارسال نمايند
تااينکه تمام فکرها وناراحتی ها باين جارسيد که غير از دستگيری سردارعشاير 

  .ا برای هر پيش آمدی آماده کردمباين  کارتصميم گرفتم و خود ر. چاره ندارم
ً بسرتيپ شببانی تلفن نمودم آمد و   هنوز باذان صبح  مدتی مانده بود که شخصا

موضوع مطرح  مذاکره قرار گرفت و باين نتيجه رسيد که برای کار نان دعوتی از 
سردار وعده ای از اعيان و مالک  بشود و همين که سردار آمد اول دراين باب 

که فرمانده لشکرهم مقدارمهمی گندم برای ادامه جنگ با سميتقو ميخواهد  مذاکره کنيم
بنابراين خوب است اوهم . تحويل نظاميان بشود» شرفخانه« و» دانالو«که بايد در

دراين جلسه حاضر شود که برای احتياجات قشون و مصرف اهالی تصمييم يک جا 
  .اتخاذ نمائيم

ب بامير ارشد که حاج مخبرالسلطنه او را سرداربرادری داشت موسوم به سام وملق
بجنگ سيميتقو فرستاد درآنجا ازبين رفت و معروف بود که تا اوحيات داشت هريک 
از اين دوبرادرکه برای مالقات وليعهد يا والی ميآمد آن دگری درخانه می نشست تا 

ير ولی بعد از فوت  او سردارعشا. چنانچه حادثه ای روی دهد بکمک برادر بشتابد
  .برای حفاظت خود با عده يا مسلح می آمد

خانۀ او در محلۀ ششکالن بود و رفت و آمدنش به اداره ايالتی از درب سمت شمال 
صورت ميگرفت و محافظين او دردالن پشت طاالر قرارمی گرفتند که برای اجتناب 

ه  ازهرسوءظن قرار شد سرتيپ شيبانی فقط  با ده نفر نظامی حرکت کند و مثل هميش
از درب سمت جنوب ادارۀ ايالتی که مدخل   معمولی بود بيايد و از طاالرباطاق من 

دری هم که بين طاالر وداالن بود چون بواسطۀ فصل زمستان هروقت که . وارد شود
آن را بازمينمودند بسته ميشد محافظين سردار از آمدن سرتيپ و آن عده نظامی 

نکه سرتيپ وارد اطاق شد قبل ازجلوس بطاالراصالع حاصل نميکردند و بمحض اي
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او را با سردار روانه طاالر کنم که راجع بگندم مورد احتياج قشون مذاکره نمايند و 
درهمانجا چند نفراز  نظاميان  او را از درب قسمت جنوب به ادارۀ نظميه ببرند و 

يک يک  بازداشت کنند و بقيۀ نظاميان افراد مسلح او را که در داالن قرارميگرفتند
  .وارد طاالر نموده خلع سالح  نمايند

مقارن هفت صبح بود که سرتيپ رفت وگفت ومنتظرتلفن شما هستم وهنوز بساعت 
هشت نرسيده بود که مصدق الممالک رئيس عدليه آمد وميخواست راجع بکارهای 
خود مذاکره کند که گفتم تا انقضاء ضرب االجلی که نموده ام بيش ازچند ساعت باقی 

بنابراين امروزبرای اصغای . ست که بمردم نان بدهم و يا از شهر حرکت نمايمني
مطالب شما مجال ندارم و ميخواهم موضوع نان را درجلسه ای مرکب ازاعيان و 
تجارومالک مطرح کنم تا چنانچه نتيجه نداد راجع بحرکت خود اقدام نمايم و چون 

بقات فوق را درحدود بيست نفرمرقوم رئيس دفترنيامده  اگر بتوانيد نان عده ای از ط
بداريدکه برای ساعت ده دراينجاحضور بهمرسانند، کمکی است که در اين روز بمن 
کرده اند و چون ترديد نداشتم   که شخص مطلوب را مينوشت اسم از کسی نبردم تا 

دعوتنامه را که خواندم نام سردارنوشته شده بود ومقصودی که . ايجاد سوء ظن ننمايد
اشتم بعمل آمده بود که آن را بمسئول ارسال مراسالت دادم که برد وبامضای د

  .مدّعوين  رسانيد
عشاير  چون سردار ساعت ده که برای پذيرائی مهياشدم هريک ازمدعوين که ميامد

نيامده بود تصور ميکردم ازنظرمن مطلع شده است ونخواهد آمد، درصورتيکه 
د  وچنين تصوری درباره اش هيچ مورد سرتيپ شيبانی مردی بود مورد اعتما

نداشت که بعد ازنفر ششم سردارهم آمد وبا شور و مشورت   حضار بفرمانده 
لشکرتلفن نمودم که اوهم آمد وهنوزجلوس نکرده بود موضوع مطرح شد و هر دو 
روانۀ طاالر شدند وطولی نکشيد که سرتيپ آمد وانجام نقشه را بدون اينکه حادثه يا 

باشد اعالم کرد و باز قبل از اينکه جلوس کند گفتم با شهردارهم که روی داده 
حضورداشت بهمانطور عمل کنيد که گفت بر خيز و او را هم از اطاق خارج نمود 

  .وبشهربانی فرستاد
از جريانی که گذشت حضارمات و مبهوت شدند و بخود ميگفتند چه اوضاعی پيش 
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ا کجا بردند و گفتم طبق گزارشات کمبود آمد و چه وقايعی روی داده واين دونفر ر
نان در نتيجه تحريکات سردارو شهردار هم  مجری  نظريات  او که هر دو 

  .بشهربانی اعزام شدند و بازداشت گرديدند
ازاين بيانات حضار تعحب کردند و همگی بفکر فر ورفتند و نمی دانستند چه بگويند 

باور نمی کردند باين سهولت بتوان  هيچ. که بعد برای آنها ايجاد مشکالتی بکند
گفتم  کاراز اين چيزها گذشته و اکنون بايد مذاکره کنيم و ببينيم . سرداررا دستگير کرد

هفت فرسخی » آبخواره« چطورميتوان تجهيزات او را تصرف نمود، چونکه  در
شهر تبريزتجهيزاتی داشت که دولت درهيچ يک از نقاط  کشور نداشت که با شورو 

ت حضارقرارشد عده ای نظامی تحت نظرحاج ميرزا آقا فرشی که شخصی مشور
ولی در بين راه . بود بيطرف بآنجا بروند و تمام را بشهر حمل نمايند که اين کار شد

نمی دانم چه شد که فرشی ازاسب افتاد و ازانجام اين کارمعذرت خواست و تأخير 
با اين حال چند عراده  توپ . ببرنددرکار سبب شد که افراد ايل قسمتی از تسليحات را 

و چند کرورفشنگ ) ؟(و درحدود دو هزار قبضه تفنگ وعده ای مسلسل و لوئيکن
بدست نظاميان رسيد و ضمن خبر دستگيری سردار برئيس دولت و وزير  جنگ 

  .صورت دادم
وزير جنگ بالتأمل جواب داد و تحسين نمود ولی از رئيس دولت جواب نرسيد و 

داشت  که از تبريز به حاج مخبرالسلطنه تلگرافاتی دشده و اوهم با چنين شهرت 
رئيس دولت مذاکره نموده و گفته است غرب آذربايجان بواسطۀ عصيان و تمرد 
سميتقو امنيت نداشت، درشرق هم کارناامنی بجائی خواهد رسيد که با هيچ قوه نتوان 

تأمل کرده  بود تا ببيند  آن را منظم  کرد و دولت هم روی همين نظردر صدور جواب
چه ميشود و کار بکجا ميرسد و چون يک هفته طول کشيد و از نخست وزيرجوابی 

  .نرسيد بوسيله تلگراف رمز گله کردم که بعد او هم  تلگراف نمود وعملياتم راستود
راجع بنان کافی است بگويم آن روزبقدری طبخ شد که ازمصرف شهرزياد آمد و 

سپس آنقدر گندم بشهر وارد شد که من ازاعتباردولت برای . دراطراف بفروش رسيد
خريد جنس استفاده ننمودم  و آن را  دست نخورده بمرکزبرگردانيدم و اما اينکه گفته 
بودند دستگيری سردارعشايرسبب ميشود آذربايجان  شرقی هم امنيت خود را  
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مبنی  براطاعت ازدست بدهد عکس آن مشاهده گرديد و از رؤسای شاهسون نامه ها 
وانقياد رسيد و راه  ميانج به تبريز که تا آنوقت امنيت نداشت کامالً  امن گرديد 
بطوريکه  تجار مال التجاره ی خود را با نهايت اطمينان حمل ميکردند ودرعرض 

  .راه ازهيچ دست وطايفه ای بمحموالً تشان گزند  نميرسيد
تقاضا نمود با من داخل مذاکره  ازبازداشت سردارچندروز گذشت که دخترخاله ام

شود والبته مقصود جزاين نبود که وجهی بدهند و او را از زندان خالص کنند که 
اوميخواست دراموری که حق دخالت نداشت . گفتم نظر شخصی دراين کار نبود

دخالت کند که چون با سبک وسليقۀ من سازگارنبود بنای  مخالفت را گذاشت و 
من هم برای خفظ مصالح اجتماع ناچارشدم که با او اينطور . شروع بتحريکات کرد

معامله کنم و اکنون بشما قول ميدهم که هروقت خواستم از تبريز بروم او را صحيح 
و سالم بخانه روانه  کنم و دست شما بسپارم که اين جواب او را متقاعد ننمود و آنچه  

از وزارت جنگ   ميخواست بمن بدهد اضعاف و مضاعف در مرکز خرج نمودو
قبل از اين تلگراف که در بعضی .( تلگرافی رسيد که سرداررا به طهران روانه نمايم

از جلسات در امور انتظامی مذاکره ميشد صحبت از اين بميان آمد که برای محل 
حاج  مشير دفتر يکی از اعيان و . اقامت سردار کجا  مناسب است که آنجا  باشد

  .)له گو گفت پيشنهاد ميکنم که سردار هيچ کجا نباشداشخاص معتبر تبريز و بذ
بعد ازاستعفای من که اوضاع آن استان بصورت ديگری درآمدو اقبال السلطنه 
ماکوئی بقتل رسيد وهرچه داشت ازجواهر و پول تمام از بين رفت نزهت الدوله  به 
 طهران آمد و بمادرم گفت اگر پسرشما سرداررا خلع سالح نکرده بود اوهم

  .دچارهمان سرنوشت ميشد که اقبال السلطنه به آن دچار شد
* * *  

چندی بعد از ورودم به تبريزيکی از اتباع شوروی شب نامه ای برعليه سردارسپه 
اکنون سرلشکربقائی (وزيرجنگ نوشت و منتشرکرد که سرهنگ بقائی رئيس نظميه

قيب کند که من موافقت آن را بمن ارائه نمود واجازه خواست نويسنده را تع) وسناتور
گفت آنوقت که اين . سپس گفت قبل ازهراقدام بايد بقونسول شوروی اطالع داد. کردم

قبيل امورباطالع واستحضارقونسولگری ميرسی دولت  روسيه درايران از مقررات 
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بين ايران ١٩٢١ولی اکنون که طبق عهد نامۀ . کاپی توالسيون استفاده می کرد
وروی اين رژيم الغاء شده حضورنمايندۀ قونسولگری الزم ودولت اتحاد جماهير ش

  .نيست و مخالف مقررات عهدنامه ايست که بين دولتين منعقدگرديده است
دستوری که داده بودم اجرا نمود و قونسول شوروی آمدو اظهارکرد چون اتباع ما 

. نيموارد ک) قشون سرخ( درايران امنيت ندارند برای حفاظتشان ناچاريم گاردروژ 
گفتم کاری بر خالف مقررات  نشده وعملی کامالً طبق عهد نامه صورت گرفته 
است،  مگر نه اين است که يکی از مساعدتهای ذيقيمت دولت شوروی به ايران 

اگرعهدنامه صحيح است عملی برطبق  آن شده وتا عهد . الغای همين مقررات است
سپس  . يفی جز اجراء نداريمنامه باقی است ونسخ نشده من وهر مأمور ديگر تکل

اظهار نمود ما تاکنون معاملۀ  بمثل نموده ايم يعنی شوروی هم هر يک از اتباع ايران 
گفتم بر فرض اينکه . متهم شده است او را با حضور نمايندۀ ايران تعقيب کرده ايم

چنين عملی هم شده باشد کاری مخالف عهدنامه شده و سابقۀ مخالف عهد نامه مالک 
ال بعد نمی شود که اين کار با تکدرزياد قنسول گذشت و قشون سرخ هم وارد اعم

  .نگرديد
ضعيف  هوای تبريزبمن سازگارنبودوگرفتاريهای من در وزارت ماليه مرا آنقدر

وعصبانی کرده بودکه يکی ازروزها مقداری خون ازدهانم آمد وبرای جلوگيری 
رفت  هم با توقف درشهر و آمدوالزم بود حرف کم بزنم وعصبانی نشوم و اين کار

شهررفتم که سابقاًببانک استقراضی روسيه تزاری زبباغی خارج ا. زياد ميسرنبود
  .بدولت ايران واگذارشده بود ١٩٢١تعلق داشت و طبق عهد نامۀ 

در نتيجۀ استذراحت و امساک در حرف حالم بهترشده بود که روزی ناگهان اول 
نه الهامی معاون من وبعد ميرزا رضاخان قونسول شوروی سپس حاج ساعدالسلط

مترجم  قونسولگريی وارد اطاق   شدندو هر کدام درمحلی قرارگرفتند و قونسول نامه 
موقع : ای بميرزا  رضا خان داد که  آن را قرائت نمود و موضوع نامه اين بود
ئنسول بازجوئی در نظميه داغی به پشتم کرده اند که قادر بحرکت نيستم واز  شما که ق

دولت اتحاد جماهير شوروی و مدافع ما هستيد درخواست احقاق حق مينمايم که بعد 
قونسول روی خودرا بمن نمود و گفت با اين تشکيالت خودتان ميخواهيد اتباع 
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شوروی را از استفاده مقررات کاپی توالسيون محروم بداريد؟ که بااشاره ازالهامی 
سپس قونسول گفت يا . نامه را تصديق نمودبا اشاره مندرجات  سئوال کردم اوهم

کنيد و يا اجازه دهيد که من بنظميه بروم او را  معاينه نمايم  نويسنده را اينجا حاضر
که چون قبول هريک ازاين دو تقاضا بطور تحکم آميز نوعی از اجرای مقررات 

لب اوناگهان ازجای برخاست و گفت  مط. کاپی السيون بشمار ميرفت موافقت نکردم
همان است که قبالً  بشما گفته ام و اکنون باز تکرار ميکنم  که بدون حضور عده ای 
قشون سرخ  زندگی برای اتباع  ما در ايران محال است که من ناچار شدم بگويم شما 
چرا بدون اجازه واطالع  قبلی وارداطاق من شده ايد و مرا بحالتی درآورده ايد که 

شوم، چنانچه ضرری ازاين رفتارمتوجه من بشود ممکن است بازدچارخونريزی ب
ايراد من وارد نبود چونکه قونسول با الهامی معاون من آمده ( مسئول آن شما هستيد

که پس ) بود و او ميبايست مرا از ورود قونسول مطلع کرده باشد که اين کار نشده بود
فرمائيد که من از ترجمۀ اين بيانات قونسول بجای خود قرارگرفت و گفت حاالچه مي

گفتم برای دادن جواب بيست و چهارساعت تأمل نمائيد و از اين بيان . انجام دهم
بعد از جنگ اول جهانی که ارمنستان خود را دولت آزاد و مستقلی : مقصودم اين بود

اعالن کرده وهنوز باتحاد جماهير شوروی ملحق نشده بود برای حفظ منافع اتباع 
ت که روابطش با قونسول شوروی گرم بود و تصورميشد خود درتبريز قونسول داش

  .اوبتواند قونسول شوروی را ساکت کند تاجراحت مجروح التيام يابد
قونسول موافقت نمود و بعد از اينکه رفت توانستم بيان واقعه را ازالهامی سئوال کنم 

تبعۀ  »پرشين « وازاو توضيحاتی بخواهم که گفت نويسندۀ نامه متهم است بقتل دکتر
ديگر شوروی که موقع بازجويی  او را دراردبيل شکايت کرده است که اين بيانات 

ولی . مرا نسبت بخودم مطمئن نمود، چونکه نظر قونسول مخالف با شخص من بود
چون ارتکاب چنين عملی شايستۀ يک مملکت مترقی نبود قونسول ارمنستان را که 

. بود خواستم که رفت مذاکره نمود برای هموطنان خود از من تقاضای  کمک کرده
ولی قونسول شوروی قبول نکرده و گفته بودعالئم جرم از بين ميرود که پس از 
بيست و چهارساعت باداره ايالتی رفته و از آنجا  بوسيلۀ  تلفن ازمن مطالبه جواب 
می کرد که گفتم  طرف عصر نويسنده نامه خود را در قونسول  بشما معرفی خواهد 
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  .نمود
برای اينکه  مجروح خود رفته باشد و ما او را نفرستاده باشيم دستور دادم او را آزاد  

کنند و موقع   خروج از زندان باو تذکر دهند که بقونسولگری برود و از محبتهای 
قونسول تشکر نمايد و دو مآمور ناشناس هم او را تعقيب  کنند که وقتی خارج  می 

  .شود او را دستگير نمايند
روح که رفته بود قونسول از او مطلبی پرسيده وهمينکه  موضوع به اينجا رسيده مج

بود او را در اردبيل ودر زمان ايالت سابق داغ کرده اند گفته بود تو را آنوقت داغ  
کرده اند حاال شکايت ميکنی   که بعد مذاکرات خاتمه پيدا ميکند و مجروح از آنجا 

  .خارج ميگردد
چشمه آبی است که درگردش سيزده : يگری روی داد و اين بودچندی بعد غائله د

هشت شبانه روز متعلق است بقونسولگری و پنج شبانه روز ديگر بباغی تعلق دارد 
که ملک دولت است ومن درآنجا  اقامت داشتم و روزی از ماه رمضان که خواب 

قونسولگری بودم صدای غوغائی برخاست و مرا ازخواب بيدار کرد که گفتند باغبان 
آمده باغبان ما را باين عنوان که بيش ازحقا به آب بُرده است کتک  ميزند و اين 
کارممکن  بود باز روابط ما را بيشتر تيره و تار کند، چونکه باغبان ميرفت شکايت 

اين بود که باعبان را . می کرد و معلوم نبود کداميک در اين کار سبقت کرده اند
ادم و گفتم ازباغبان خودمان راضی نبودم شايد شما سبب شود خواستم و انعامی باو د

که بعد از اين بوطيفۀ خود عمل کند وحقيقت همين بود، ولی باغبان قونسولگری 
درجواب گفت هرکس گفته است من او را زده ام خالف گفته و اکنون هرچه  بود 

  .گذشت
ه هايی ميدانستم که قبل از بروزاين اختالف علت نصب خود رادراين ايالت پيش آمد

در روزهای  آخرمأموريت سلفم روی داده بود، ولی بعد ازشروع بکار واختالفاتی 
که بين قونسول و من روی  داد چنين بنظررسيد که علت انتصابم نه فقط آن پيش آمده 

  .ها بود بلکه جهات ديگری هم داشت که مندرجات  ذيل آن را تأييد می کند
جهانی که دولت ترکيه کاپی توالسيون را الغاء نمود طی  بعد ازشروع جنگ اول) ١(

رساله يا نظريات خود را برای اينکه دولت ايران هم همان رويه را تعقيب کند 
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نماينده » اردشير چی  ادولجی« سپس .منتشرکردم که درجامعه حسن اثرنمود
سفارت زردتشتيان هنددر ايران بديدنم آمد وضمن صحبت   اظهار کرد رسالۀ شما در

انگليس  مورد بررسی قرارگرفت و گفتند که نويسنده تحت تأثيرتبليغات آلمان قرا 
گرفته است ومن برای رفع هرگونه سوء تفاهم گفتم که نويسنده را سالهاست می 

چون تحصيالتی کرده . شناسم و اوراکسی نيست که تحت تأثير سياست بيگانه در آيد
  .ين باب نظری اظهار نمايدواکنون بايران آمده خواسته است درا

در مأموريت  فارس ثابت شده بود که از قبول کار جز خدمت  بوطن  نظری  ) ٢(
  .نداشتم و روزی  که پای مصالح مملکت بميان آمد از همه چيز گذشتم

» روتشتين« بعدازسقوط کابينه سياه که ازبختياری به طهران آمدم) ٣(
ا کودتا مخالفت کرده بودم تحسين کرد و وزيرمختارشوروی بديدنم آمد وازاينکه ب

مارتين « روی اين سابقه  اولين روزی که پشت ميز  وزارت ماليه قرارگرفتم 
يکی از فرزندان ليانازوف صاحب امتياز شيالت بحر خزرآمد و پس : ليانازوف

ازتبليغ سالم از طرف روتشتين ارواقی ارائه نمود که طبق تصويبنامۀ هيئت وزيران 
وقوام السلطنه نخست وزير ادارۀ تشحيص عايدات محل به آن استقراضی يا حکم 

سابق را که اکنون بانک ملی ايران است برای مدت طويل و بمبلغ قليل به ادارۀ 
  .تجارت شوروی اجاره داده بود که من ميبايست آن را امضا کنم

القاتی دست داد به آورنده گفتم که بسيارمايلم با وزيرتجديد ديداری کنم وهر وقت که م
نظريات خود را دراين باب ميگويم که رفت و طولی نکشيد که آمد و ازطرف 
روتشتين مرا برای روزجمعه ای که تعطيل بود بناهار دعوت کرد و پس ازصرف 
ناهار باو گفتم چنانچه شما اين محل راتصرف کنيدآيا نخواهندگفت که انعقاد اين 

ه وهرچه اتحاد جماهير شوروی به ايران داده عهدنامه فقط يک جنبۀ تبليغلتی داشت
بيک عنوانی پس خواهد گرفت؟ نفع  اين معامله برای شما بيشتر است يا ضرری که 

  ازاين اجاره متوجه سياست شما خواهد شد؟
روتشتين پس از قدری تأمل گفت چون ادارۀ تجارت ما اکنون درمحل سابق سفارت 

د راضی نيست، باين جهت ما در صدد اجارۀ کار ميکند و از محل خو) محلۀ پامنار(
ولی اکنون که شما اينطور اظهار می کنيد صالح خود ما هم نيست . اين محل برآمديم
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 مختار اين کار را تعقيب کنيم وبهتر آن است که از آن صرفنظرنمائيم با اينکه وزير
شده حرف مرا تصديق کرد ازآن ببعد روابط گرمی که با من داشت مبدل بسردی 

  .بود
موقع انتصابم بايالت آذربايجان که هنوزسياست دولت يکطرفی نشده بود الزم )  ۴(

بودکسی بآن ايالت برود که ازخود صاحب رأی وعقيده  باشد و اعمالش بالتمام 
  .منتسب بدستورمرکز نشود و يکی از دالئل انتصاب من بآن ايالت بود  

نيز از رژيم کاپی توالسيون در ايران  اکنون بايد ديد چه چيزسبب شد که سايردول 
صرف نظرکند و از آن دست بکشند؟ برای دولت اتحاد جماهير شوروی که ازاين 
رژيم صر نظر نمودبسيار ناکواربود که سايردولت اتباع خود را  برای محاکمه 
ومحازات ازايران ببرند، ولی اتباع آن دولت که الزم بود تبليغاتی درايران بکنند 

اين بود ميخواست بهر . شوند وطبق قوانين مملکت محاکمه و محکوم شوند گرفتار
قيمتی که بود کماکان از اين رژيم استفاده  کند و آن همه مناقشاتی که بين قونسول  

دول غرب نيز روی اين . شوروی ومن روی دادمبتنی بر همين اصل بوده است
اده خواهد نمود واين کارسبب نظرکه ديريا زود دولت شوروی از کاپی توالسيون استف

  .درايران پيشرفت کند ازآن صرفنظر نمودند خواهد شدکه تبليغات کمونيستی
* * *  

ازاستعفايم چند روزگذشته بودکه قونسول شوروی درتبريز از من تقاضای مالقات  
نمود ومن هرقدر فکرکردم چه پيش آمده است که ميخواهدبا من مالقات کند چيزی 

اينکه آمد و  رفتارش باسابق بسيار فرق کرده بود و گفت ازاستعفای  درک ننمودم تا
گفتم . چنانچه بخواهيد ميتوانيم اقدام کنيم دولت استعفای شما را نپذيرد. شما متأسفيم

استعفای من داليلی داردکه يکی ازآن کسالت مزاج است ومالحظه ميکنيد که بواسطه 
بر فرض . غيراز تغييرمخل ندارم روماطيسم نمی توانم حرکت کنم و عالجی هم

اينکه ميتوانستم در اين جا بکار ادامه دهم من تاکنون برای داشتن کاريا ادامۀ بکار به 
  .خواه آن مقام داخلی باشد يا خارجی . هيچ کس وبه هيچ مقامی تشبث ننموده تم
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  علت استعفاء
ولت موافقت کنم  امريه وزارت جنگ بفرمانده لشکر آذربايجان سبب شد که با نظرد 

ولی بيش از چند ماه . و با حال کسالت  خود را برای خدمت به مملکت حاضرنمايم
وضعيتی پيش آمده »  اسکو«  نتوانم بکارادامه دهم وعلت استعفای من اين بود که در

بود که برای جلوگيری از آن ميبايست عده ای سوار  بآنجا اعزام شود که 
»  سميتقو« رمانده لشکردادم که گفت برای جنگ با دستوراعزام ده سوار نظام بف

  .مورد احتياجند و دستورم را اجرا ننمود
سپس خواستم که ده قبضه تفنگ از تفنگهای ضبطی ازسردارعشاير بدهند که خود ده 
نفرسوار استخدام و بآنحا روانه کنم که باز بهمان دليل موافقت ننمود و بعد معلوم شد 

ی را که قبل از حرکت من ازطهران صادرکرده بود الغاء که وزارت جنگ امريه ا
نموده و آنوقت فهميدم که مدت مأموريت من درآن استان بسر آمده است، اين بود 
بدولت قوام که بعد ازدولت مشيرالدوله تشکيل شده بود استعفا دادم که مورد قبول واقع 

تلگراف ديگری  نشد وچون ديگردرآن ايالت از من خدمتی ساخته نبود بوسيلۀ 
ضرب االجل کردم که تا سرطان در تبريزميمانم و آن روز حرکت می کنم خواه 

  .استعفايم  قبول شود يا نشود
فرمانده لشکرنيزهمان وقت تغيير کردکه ما باتفاق حرکت کرديم وچون شهرت داشت 
عده ای  اشراردرعرض راه ميخواهند ازمن انتقام بکشند صد و بيست نفر سوار نظام 
مأمورحفاظت من شدند و تا  ميانج با ما بودند و سرتيپ شيبانی که ميخواست زودتر 

  .بمرکز وارد شود درآنجا با من وداع  نمود
نتيجۀ مأموريتم در مدتی کمتر از شش ماه اين بود که يک عده  مردم آزاديخواه و 

ندانی بيگناه درحدود شصت نفرازتمام طبقات که درنتيجۀ غائلۀ الهوتی دستگير وز
چنانچه طرز ديگری پيش آمده بودبرای آنان بسيارگران تمام . شده بودند آزاد شوند

چه هرکس با يدگری غرض داشت  می خواست در آنوقت تفريغ حساب کند . شده بود
و نيز برقراری نظم و امنيت و اجرای عهدنامه راجع بالغای مقررات کاپی  

  )٢(.توالسيون  بشرحی که قبالً گذشت
پس ازورودم به طهران دمحمحسن ميرزا : دکتر مصدق در ادامه آن  آورده است   
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با اختصاصی که ايالت آذربايجان  بمن دارد انتظارم اين : وليعهد اين پيام را فرستاد
اکنون مدتی   است . بود که بعد ازتبريز بديدن من بيائيد و گزارش آنجا را بمن بدهيد

  . يد خوب است ساعتی بيائيد که با هم صحبت کنيمآمده ايد و مرا مالقات نکرده ا
روزبعد بقصرابيض رفتم  که در باغ ايستاده بود وبا اميرمفخم بختياری صحبت می  

کرد ومرا که ديد   گفت چرا تاکنون بديدن من نيامده ايد؟  گفتم برای اينکه 
موضوع تلگراف اين بودکه . والحضرت به تلگرافم جوابی مرحمت نفرمود ايد

وليعهد از اروپا به ايران آمده بود و من هم مثل بعضی از رجال و اعيان تبريز 
  .تبريک ورود گفتم که جواب همه رسيد جزجواب تلگراف من

سپس گفت شما چرا پيشنهاد کرديد ازحقوق من کسربشود؟ گفتم ازاين جهت که شاه 
عالقمند باشند که  ووليعهد ازمملکت بيش ازهمه استفاده می کنند وبيش ازهمه بايد بآن

  .صورتش برافروخت ومثل اين بود   که خجالت کشيد واز گفته ی خود پشيمان گرديد
وارد قصرشديم و باز شروع به صحبت نمود ونتيجه ی مذاکراتش . اميرمفخم رفت

اين بود الغاء   اختيارات شما درآرتش کاری است که من سبب آن شده ام واکنون بشما 
گفتم پيشمانی سودی ندارد من هم بواسطۀ درد پا . خود پيشمانمميگويم که ازکرده ی 

  )٣(.نميتوانستم بيش ازاين درتبريزبمانم
  

       : و مآخذ حاتيتوض
» هيدوره قاجار یوادار یاجتماع خيتار ا،يمن،  یشرح زندگان«.یعبدهللا مستوف -  ١

  ۴۶١ – ۴٧٠زوار،صص : تهران: ، نشر ٣جلد 
  
غالمحسين مصدق ،  ،بامقدمه دکتر»مصدق وتألمات دکتر خاطرات«مصدق،دمحم، -  ٢
  ) ١۴١ – ١۵٧صص ( )  ١٣۶۵،   یتهران ، انتشارات علم(افشار، رجيکوشش ا  به
  
   ١۵٨ – ١۵٩پيشين ، صص  -  ٣
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  سيزدهم فصل 
  

  سقوط حکومت های قوام السلطنه و مستوفی الممالک 
 

احمد شاه  از راه  بوشهر  و   ١٣٠١در  ماه آبان :  سيف پور فاطمی شرح می دهد
پاريس شاه چند تلگراف گرم  از. شيراز و اصفهان  به پايتخت مراجعت کرد

تاريخ  حرکت  بوزيرجنگ وبه قوام السلطنه رئيس دولت مخابره کرده وآنان را از 
  .ومسيرخود آگاه  ساخت

. آمدروزهشتم آبان وارد لنگرگاه بوشهرشد ومراسم استقبال به ترتيب زيربعمل 
جنگ وکفيل حکومت تالنگرگاه شاه رااستقبال کرد ودربندرهم  سردار سپه وزير 

و افسران واعيان شهردريک صف طوالنی مقدم  روسای ادارات، طبقات بازرگانان 
باد پادشاه ازداخل وخارج گمرک  شاه راخوش آمدگفتند،درتمام اين مدّت فرياد زنده 

خارج و هنگاميکه  عمارت گمرکپس ازمعّرفی حضار،شاه از.شنيده می شد
سواراتومبيل می شود جمعيت زيادی اطراف اتومبيل اورا گرفته وبا فريادهای زنده 

که جلواتومبيل سردار سپه  .شاهنشاه وهلهله اظهارشادی ازمراجعت اومی کنند باد
پياده شده و می خواهد مردم را متفّرق کند،شاه اورا منع کرده و می  پهلوی شوفر بوده 

باشند، ازبوشهرشاه  تلگرافهای زيررا به وليعهد وقوام السلطنه  د بگذارمردم آزاد يوگ
  :رئيس الوزراء مخابره می کند

وليعهد بحمدهللا تعالی امروز صبح به سالمت وارد بوشهرشدم  و کمال اشتياق  را «  
سالمتی خودتان . انشاء هللا عنقريب ازديدارشماخوشوقت شوم. شما دارم بديدار

  »شاه . لگرافی اطالع دهيدت
  تلگراف  به قوام السلطنه

 
 بحمدهللا. ازتبريکات شما مسرورشدم. جناب اشرف الوزراء، تلگراف شما رسيد« 

امروز صبح بسالمت وارد  بوشهر شده و از ورودبه وطن عزيز کمال  تعالی 
کرده  از  اميدوارم انشاءهللا  تعالی بزودی شما  را مالقات. کردم خرسندی را حاصل 
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  ».شاه. رضايت نمايم خدمات  شما حضوراً اظهار 
درراه سردار سپه همه جا . شاه ازبوشهر به شيراز وازآنجاعازم اصفهان  شد  

اطاعت وسرسپردگی به اوامرشاهانه  نموده و عمالً  خود را فدائی و غالم جان  اظهار
ه و بگفتۀ  مرتضی شاه او را مورد محبّت مخصوص خود قرارداد . نثار می خواند

ازسران ايل مرکّب ازسردار ظفرو سردار اشجع وامير  قليخان بختياری که با عدّه ای 
بختياری به استقبال شاه ميروندو يکی دوساعت  در آباده با عدّه ای سوار مجاهد

دخالت او  قدرت  سردار سپه و"   بحضور او بار می يابند، درضمن صحبت از
و  به شاه " شاه ميرسانند تاج وتخت شّمه ای  بعرض  درامورکشور وخطرش برای 

  :پيشنهاد می کنند که 
  سرچشمه  شايد گرفتن به بيل 

 چو پر شد  نشايد گذشتن  به پيل
وجود سردارسپه را ازهرجهت برای حکومت مشروطه ومقام سلطنت خطرناک  

ه و اگر مقاومت از شاه  اجازه می خواهند  که در همانجا  او را توقيف  کرد دانسته و
احمد شاه درجواب  می گويد اين .  بختياری او را ازميان ببرند کرد بدست تفنگداران 

  رضا خان  وزير و نوکرمن . است پيشنهاد آقايان سفيهانه وناپسند 
خورده ام  طبق  قانون  است اوعضو دولت و حکومت مشروطه است که من قسم 

از اعمال  بسياری . خالف آن اقدامی بکند اساسی آن را حفظ کرده و نگذارم کسی بر
ولی  تنبيه و مجازات  او با . رضا خان  بر خالف منويّات و نظريات من است 

.  ما نبايد قصاص قبل ازجنايت  را در مملکت باب کنيم. صالح  و محلّی است محاکم  
قتل  شاه يک صدراعظم مغرور بی اعتنا به مقام  سلطنت  را به  جدّ من ناصرالدين 

برای خانواده  ی ما ايجاد کرد و من ميل ندارم   اين عمل  او لعنت دائمی  . رسانيد
بکند  نفع اوعايد کشورمی  اگر خوب کار . يک امامزادۀ ديگر از رضا خان بسازم

 )   ١. (شود
هنگام ورود شاه  به تهران ، احترام  و «  :سيف پور فاطمی درادامه  می نويسد 

های ايران  و شفق و  ی از او بعمل آمد، طبق  گزارش روزنامه تجليل  بيسابقه ا
  بازرگانان   ستاره ازطرف کليۀ  شاهزادگان، نمايندگان مجلس، هيئت دولت، اعيان و 
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و سفرای خارجی مقيم پايتخت و هزاران  نفر  مردم  شهر استقبال  بی نظيری از 
در تمام طول  راه  از باغشاه  تا قصرسلطنتی مردم در دو طرف . بعمل  آمد او 

  کشيده و با فريادهای زنده باد پادشاه محبوب و کف زدنهای پی در پی  خيابانها صف 
  .گفتند مقدم او را خوش آمد می 

اده سليمان ميرزا ليدرسوسياليستها با درشکه چندين فرسنگ درخارج تهران به شاهز
رفته وهنگام مالقات پای شاه را بوسيدومراتب وفاداری سوسياليستها  را  استقبال 

  .ميرساند بعرض  شاه  
بعدها درانتخابات تهران شاه به درباريان واطرافيانش توصيه کرد که به سليمان   

  .سويسياليستها رأی بدهند ميرزا  و 
احمد شاه بدست خود ريشۀ سلطنت را با تيشۀ :" مدّرس از شنيدن اين خبر گفت

قطع می کند شاهی که به سوسياليستها رأی ميدهداز سلطنت منعزل  سوسياليستها 
  ."است

هنگام ورود شاه به قصرسلطنتی، بيست و يک تير توپ  خبر ورود  او را به مردم 
عد بمناسبت ورود شاه تمام مدارس وادارات در سرتاسر کشور تعطيل روز ب داد و

تلگرافهای تبريک از . جشن و چراغانی و آتشباری بر پا بود ودرهمه جا 
اين تشريفات و حسن استقبال . تهنيت وخوش آمد گفتند سرتاسرکشور مقدم شاه را 

بردن او کار آسانی  ميان مردم ريشه دارد وازميان مردم به سردارسپه نشان که شاه در
  .نيست

بگفتۀ دبيراعظم بهرامی پس ازمراجعت شاه وآن استقبال بی نظيرگردانندگان  
:   راجامۀ عمل  بپوشانند ، سردارسپه تصميم گرفتند ازدو راه مقصود خود دستگاه

  .مجلس پنجم و تملّق از شاه اداره کردن انتخابات  
اه  وهيئت دولت دعوتی برای سان دی سردارسپه از ش ٢٧روی اين نقشه روز   

قبل ازحضورميهمانها  قوای نظامی تهران . ميدان توپخانه بعمل آورد قشون در
خود قرارگرفته وچند چادرهم درجلو ارکان حرب  ازسوار وپياده وتوپخانه درجای 

اطراف ميدان  هم جمعيّت  زيادی برای  در . برای پذيرائی ميهمان ها بر پا کرده بودند
دو ساعت  بعد از ظهرشاه و  ای سان قشون متّحدالشکل ايران اجتماع کرده و تماش
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سردار سپه  فرمان  فوراً از طرف . وليعهد بالباس قّزاقی وارد ميدان مشق شدند
آنها  شاه و وليعهد بر اسبهای سفيد  که برای سواری . اجرای مراسم سالم داده شد

ب منصبان قشون  از دنبال  آنان  حاضرشده بود  سوار و وزير جنگ و ساير صاح
شاه و همراهانش دور ميدان  مشق  سربازان را سان ديده وازهمه جا . افتادند براه 

سربازان فضای  ميدان مشق  را پر کرده و تجليل و احترام  بيسابقه ای  فريادهورای  
ز ده نظاميان  درآنروز ها چندين  ساعت طول کشيد وبيش ا دفيلۀ . باو نشان  دادند

با عکس های مختلف در صفحۀ  اّول  انتشار و سردار  روزنامه شرح آن روز را 
   .سپه را بيش از حدّ ستودند

 
  

  سقوط کابينه قوام السلطنه
 

کابينۀ قوام  که پس از حمله به سردار سپه  و حضور ا و در مجلس  تا اندازه ای    
شاه  مورد  حملۀ  شديد  پيدا کرد ، پس از مراجعت  احمد  دوام  و استقرار  

اميدوار بود که سقوط  کابينه و بحران  آن به  سردارسپه . سوسياليستها قرار گرفت 
صادق طباطبائی اميدوار بودند  درصورتيکه سليمان ميرزا و سيد محّمد . نفع او است

توانند انتخابات را تحت  با روی کارآوردن کابينۀ مستوفی درآخر  دورۀ مجلس  می 
بيرون   رفته  و با سازش با سردار  سپه  طرفداران  خود  را از صندق  نظر گ
قوام هم که از دسيسه در داخل و حملۀ  پی در پی سوسياليستها در مجلس .  بياورند

  .روز نامه ها خسته شده بود  با وجود اکثريت تصميم  به استعفا  گرفت و
ا سفسطه وجار وجنجال و لجن سوسياليستها با آنکه درمجلس اکثريت نداشتند ولی ب

يک روز پای شاه  را می بوسيدند، روز ديگر با بدولت ها حمله کرده و مالی 
کرده وپرچم جمهوری سردار سپه  را بدوش کشيده و بقول  ملک  سردارسپه بيعت 

و قراری پای بست نبوده و پيوسته جر می زدند در  هيچوقت بقول " بهار"الشعراء 
  ."دپی مجهول مطلق بودن

با وجود پافشاری مدرس واکثريت، قوام عطای وکالء را بلقايشان بخشيد و روز پنجم 
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  .اطالع داد که بواسطۀ مشکالت زياد قادربه ادامه کارنيست بهمن 
شاه ازمجلس خواست که بکانديدای تازه ای  رأی  تمايل بدهند، مجلس درجلسۀ 

وزهشتم بهمن رئيس مجلس و پنج رأی تمايل به مستوفی داد و ر خصوصی پنجاه 
رفته وتمايل  مجلس را برياست وزرائی مستوفی اعالم  شورايملی به حضور شاه 

  )   ٢( .کرد
 
در اين دوره از صدارت قوام مشكل اصلي كشور وجود رضاخان « به بيان ديگر  

اختناق و خفقان زور و قلدري و ارعاب و وحشت  بود كه به هيچ اصلي پايبند نبود و 
هاي  اشاعه داده بود، در امور وزارتخانه ايجاد حكومت نظامي در سراسر كشور را با 

  .  گرفت مي كرد، مردم را به باد كتك و تازيانه  ماليه و نظميه دخالت مي
و همچنين اقدامات   ها عليه رضاخان در مجلس و ميان مردم اوجگيري مخالفت

كرد، قوام را دچار مشكل  حتّي نخست وزير را نيز خشمگين مي خودسرانۀاو كه 
اقدامات رضاخان به عنوان گامي درجهت ايجاد  شاه به دليل آن كه . عجيبي كرده بود

هرچند . ديد را در خود نمي امنيت در كشور لقب گرفته بود، قدرت بركناري او 
قوام از يك . شدند مي ها مانع اجراي تصميم او  ، انگليسي اگرچنين قدرتي رانيز داشت

كه  ديد مالت نمايندگان مجلس عليه رضاخان مواجه بود و از سوي ديگر ميسو با ح
از سوي ديگر . كنند ها نيز بيش از اوازوزير جنگ وي حمايت مي حتّي انگليسي
ديد، مطبوعات طرفدارخود را وادار  كه قوام را سدّ راه قدرت خود مي رضاخان نيز 

اين مقاالت، بي اعتقادي مردم به  .تندي منتشر سازند كرده بود كه عليه او مقاالت 
كشور، سبب شد نمايندگان مجلس تصميم به  كابينۀ قوام و ناتواني وي درحّل مشكالت 

   )٣( » .گيري قوام از قدرت شد كناره اين تصميم موجب استعفا و. استيضاح وي بگيرند
ا درآن روزها هم مثل اين روزها گربه راه رضای خد«: نويسد عبدهللا مستوفی می

البتّه، . شدند ومردم کشورمااز روی ايمان وعقيده طرفدارکسی نمی گرفت موش نمی
رسيدن خود يا رساندن کس و کار ودوستان خود به جاه و  اکثريتی که افراد آن به اميد 
طرف اطمينان نبودند، و ليدرچنين اکثريتی  شدند خيلی  مال، دورليدری جمع می

ها و  بايد هميشه مواظب خواهش وازهم نپاشد،  خواست اکثريتش اوراق نشده، اگرمی
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اکثريتش را به اقليت مبدّل  برآورده شدن تقاضاهای افراد باشد که افرادش را نربوده 
اين طرفداری  السلطنه بود، چون خود به  مدّرس که ليدر اکثريت وطرفدار قوام. نکنند

ريت را هم ايمان داشت وازروی عقيده به او گرويده بود، باقی افراد اکث
همين جهت  به. پنداشت و چندان در بند برآورده شدن تقاضاهای آنها نبود می همينطور 

  توانستند ضعيف سليمان ميرزا و سيد محّمدصادق طباطبائی ـ می ليدرهای اقليت ـ 
  .نويد ربوده به قول مدّرس، اکثريتش را اقليت کنند های اکثريت را به وعده و  النفس

 
السلطنه هم که به پشتيبانی اکثريت مدّرس روی کار آمده بود  نۀ اّول قوامچنان که کابي

های اوبخصوص  دکترمصدّق وسختگيری» واحد يموت« علّت اوراق شد و به همين 
ولی بعد ازکابينۀ مشيرالدوله، * غضنفرخان، باعث تفرقۀ آن گرديد در مسألۀ اتهام 

السلطنه نمود و بارديگر  ايل به قوامآوری کرده اظهار تم جمع مدّرس بازعدۀ خود را 
دراين وقت  ولی. اورانگهداشت ماهه هم اين هشت رياست وزراء رساند و در  او را به 

ً ناراضیجزب سوسياليست واسطۀ تمايل سردارسپه به  به ها وآش وپلو  ، طبعا
قوام پشتيبان ماند  و کابينه بی های اکثريت به جانب اقليت متمايل شدند ومجدّداً  طلب

» .السلطنه هم مطلب را دانست ودر پنجم دلو، استعفای خود را به شاه تقديم داشت
)٤  ( 
 
سقوط قوام ـ « : نويسد نظرملک الشعراء بهارنيزبرهمين عقيده می باشد و می 

ازبند و بست احمدشاه با سردار سپه و تنيدن حزب سوسياليست به احمدشاه و  اگر 
  .چند مادۀ اصلی داشته است مشاراليه بگذريم ـ ضعف روحی 

ها به حالت خوشی  رئيس دولت نتوانست روابط خارجی خود را با روسها و انگليس
علّت حقيقی اين موضوع مزدوج، يکی قضايای اختالفات مربوط به  بدارد و   نگاه

بود، ديگر مسألۀ ترانزيت و حل نشدن قضيّۀ دو  امرتجارت بين روس و ايران 
ميل خود با تّجار  های روس که به  تجارتخانه از (يوز و وينشتورک تجارتخانۀ سانترسا

و ديگر، مسألۀ ماهيگيری ) بودند کردند و اسباب فنای اقتصادی ايران شده  معامله می
شود و مسکو رضا  بحرخزر که دولت اصرار داشت بر طبق قرارداد مصّوبه رفتار 
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  .داد نمی
ای بود که کدورت  ای انتظارات سّريه پارهقسمت دّوم مربوط به مسألۀ نفت شمال و 

  .همسايگان و عمليات شديدۀ آنان به ضدّيت با دولت را موجب شد هر دو طرف 
فعّاليت هيأت مؤتلفه در مجلس و خارج مجلس موجب آن شد تا تقاضاهای افراد 

تواند به تقاضاهای  نيزازدولت زياد شود وچون هيچ دولتی نمی طلب اکثريت  منفعت
تدريج از افراد اکثريت به اقليت پيوستند و اين  به درپی گروهی ترتيب اثر دهد،  پی

رسانيدن انجام دادند و درامضا گرفتن  عمل را با نوشتن کاغذی و به امضای افراد 
روز پنجشنبه پنجم دلو  السلطنه  بنابراين قوام. کاربردند ازافراد ناراضی تدابيری به

دادن  نفر تنّزل يافت و همان روز برحسب نظر ٣٥و به مستعفی گرديد و اکثريت ا
الممالک ازطرف شاه تشکيل دولت به مشاراليه تکليف  اکثريت به آقای مستوفی

  )   ٥(»...شد
  

  الممالک حکومت حسن مستوفی   
، اکثريت جديد طرفدارمستوفی الممالک شد، ودرنهم  شاه  تمايل  مجلس را پرسيد« 

دلو دستخط  رياست  وزرايی او صادرگرديد، با اينکه مجلس، درانتخاب وزراء آقای 
 )   ٦( » مستوفی الممالک را بالمّره آزاد گذاشت

بهمن  ٢٦(الممالک موفّق به تشکيل کابينه شد بيست روزطول کشيد تا مستوفی« 
  :خود را معّرفی کرد و وزرای ) ١٣٠١
 الممالک مستوفی: الوزرا و وزير داخله رئيس

 سردار سپه: وزير جنگ
 السلطنه حاجی محتشم: وزير معارف

 ممتازالملک: وزير عدليه
 ذکاءالملک: وزير خارجه

 نصرالملک: وزير ماليه
  :نوشت» نوبهار«و دولت  جديد، روزنامۀ    دربارۀ مستوفی   
فکر و تقوايی هستند ولی افکار  الممالک يک مرد سياسی صاحب  آقای مستوفی« 
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تر  و کلّی است و به افکارتند يک فيلسوف وشاعر بزرگواری شبيه  ايشان بيشترفلسفی 
است که ايشان در چهار دفعه زمامداری خود امتحانات  اين . است تا يک رجل سياسی
 .اعتنايی زياد اند و گاهی بی شديد بروزداده رشادت گاهی . اند يکنواخت و مشابهی نداده

کاری و گاهی هم خشونت و   مالحظه العاده، گاهی محافظه و  گاهی ترديد رأی فوق
در عين اين (بينی کرد  پيش توان دربارۀ ايشان  و خالصه، آنچه بطور قطع می. شدّت

در کلّيات  ن است که اي) ترند تا يک قاعدۀ رياضی ساده  که ايشان به يک معّما شبيه
های سياست خارجی  زيادتر از حدّ لزوم توّجه دارند و غالباً در مواقع سختی واشکال

حدّ  آمد سياست داخلی به کنند و در همان حال ممکن است در يک پيش خالی می جا 
بدهند و از گردۀ يکی دو کار کوچک که قبل از تشکيل کابينه  خرج  کفايت رشادت به

هم شده و بدان معتقد شده ) عمل(سياست  کنيم دارای  ايم تصّور می دهاز ايشان دي
  »!...باشند

دولت جديد در ظرف يک «چنين پيشگويی شده بود » نوبهار«آيندۀ دولت، در مقاله 
مطالعه در مشکالت خارجی از قبيل قضيۀ تجارتی بين روس و ايران و  ماه بعد از

جويی  ثريت ثابت در مجلس از کار کنارهايجاد يک اک مسألۀ نفت شمال و يأس از 
  !»کند می

البتّه عمردولت جديد بيش ازيک ماه بود و به چهار ماه کشيد اّما در تمام اين مدّت، 
کشيدن و حّل و عقد  سياسی در داخل و خارج مجلس فرصت نفس های  کشمکش

  .داد مسائل اساسی را به دولت نمی
  :دولت مستوفی، چنين آمده بود) وگرامپر(اصطالح آن روز  در برنامه، يا به

حوائج مملکت و اصول ضروريه و اقداماتی که بايد از طرف دولت بشود، « 
های سابق از برای اداره کردن مملکت  پروگرامهای دولت . هرکس معلوم است به

ها را تعقيب خواهد  در واقع همان پروگرام بسيار خوب است و هيأت دولت حاليه نيز 
از برای اصالح مملکت  کند و  بايد معلوم شود که دولت چه اقداماتی میکرد ولکن 

رساند و  می عرض مجلس  به اين علت دولت اين پروگرام را به. چه در نظر دارد
شود و اين هيأت اميدوار  تقاضای مساعدت از آقايان نمايندگان ملّت در انجام آن می

  :را انجام دهد که با مساعدت مجلس شورای ملّی اين مسائل است 
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بّه و بستن معاهدات و قراردادهای پستی و تجارتی و  ـ حفظ مناسبات با دول متحا١ 
  .غيره

  .ـ  تسهيل وسايل تسريع در انتخابات دورۀ آتيه٢ 
 ـ پيشنهاد اليحۀ قانون سربازگيری و اصالح امور قشونی و اسلحه و غيره٣ 
آهن و کوشش در ايجاد  تهيۀ مقدّمات راهـ سعی درانجام گذراندن امتياز نفت شمال و ٤ 

  .اقتصاديه و استخدام متخّصصين برای فوايد عاّمه نظام امور 
ـ تدارک بودجه، اصالح ادارات ماليه و تهيّۀ پرداخت حقوق معّوقۀ ادارات و  ٥ 

  .ايران مرتّب کردن بانک 
 الصّحۀ عمومی ـ اهتمام در امر حفظ ٦ 
محاکمات حقوقی و قانون تجارت و ثبت اسناد و محاکمۀ ـ تکميل قانون اصول  ٧ 

  ).مطبوعاتی(منصفه  وزرا و هيأت 
  ).دکتر ميلسپو و همکاران آمريکايی او(ـ مساعدت با مستشارهای ماليه  ٨ 
  .ـ توسعۀ معارف در کليۀ نقاط مملکت٩ 
 )اسفند ( حوت  ١٥پروگرام دولت مستوفی مطابق  معمول ،  روز  سه شنبه ..  

را وسيلۀ عدم  اعتماد و انتقاد  بر دولت   ]حکومت[ناطقين ، پروگرام دولت  ١٣٠١
  .قرار دادند

اساس انتقادات مبتنی برکم کاری  و پرحرفی و اصول عوام فريبی هائی  بود که در 
  )   ٧(» .رئيس  دولت و غالب همکاران  مجلسی  ايشان سراغ  می رفت

 
يعنی    –ازاين جلسه نخستين روش عجيب اکثريت « بهاردرادامۀ آن می نويسد  

به اهالی  پايتخت آشکار گرديد وآن اصل تهديد    - اقليتی که حاال اکثريت مدار شده بود
  !وايجاد ترور برای اسکات اقليت بود

) مخالف دولت(درموقع تنفّس، يکی از افراد اکثريت که از نطق ناطقين اقليت 
دومشق اين کاررا هم نکرده بود که در برابرانتقادات شده بو شدّت اوقاتش تلخ  به 

بنابراين  بر آشفته درضمن اعتراض به يکی  اقليت  خونسرد ی بخرج دهد ، 
عضو . سابق و هواداران او داد ازناطقين اقليت که مذکور افتاد ، دشنامی به حکومت 
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ف اقليت قرار ص اقليت هم سيلی سختی به او نواخت زيرا اين عضو با آن که تازه در 
گرفته بود اما نظر به آن که از وکالی دورۀ قديم بود درس خود را روان داشت 

دانست که فرد عضو اکثريت حق ندارد عوض دفاع از دولت خود، به دولت  می و 
   !ديگر وجود ندارد وجزء رفتگان است  دشنام بدهد و يا بهتان ببندد قديم که امروز 

 
  او سيلی را نواخت ؟ 

هنوزغالب افراد اکثريت ازعادت معهود پانزده شانزده ماهه خارج . ما معلوم شدا  
همان حين که رئيس مجلس با حضورشهود واقعه، مشغول تحقيق  نشده اند، زيرا در 

اکثريت با حال شديد عصبی ازسرسرا پائين دويده  اين مسئله بود، ديگری ازليدرهای 
محوطۀ درونی مجلس رخ داده و  درداخل   جمعی ازياران موافق را از واقعه ای که

و  نمود و وبا داد  هنوز کّم وکيف آن معلوم  نيست بهر طريق که دانست آگاه 
فريادهائی  آنجماعت را تحريک کرده ،  بمرده باد گفتن و هنگامه راه انداختن  وادار 

د در نتيجه، بين گروه  مردم  در صحن  بهارستان ،  جنگ  و زدو خور ساخت، و 
  ! راه افتاد بحمايت  اکثريت  واقليت 

  : بعد از شرح  واقعۀ  مذکور  چنين  نوشت  ٣٥١صفحۀ  ٢١نوبهار  در شمارۀ 
ما منتظريم رياست محترم مجلس تحقيقات کامل نموده  تشخيص  بدهند که  منبع  «  

؟  آيا قّوۀ  سياهکاريها کجاست آيا  اقليت را با فحش بايد بنده و مطيع اکثريت  نمود  اين 
امروزه  درتمام عالم اّولين  قّوه است بايد در ايران  بوسيله  هتّاکی  که  » اکثريت « 

ابراز و اظهارشود؟  آيا  برای  ادامۀ معبوديّت  اين بت های  وفّحاشی  وافترا و تهديد 
  » !نند؟مبّرزاين جامعه ، قربانيهای گرانبها  تقديم ک طالئی  با هم  بايد افراد منّزه  و 

که برياست و زعامت سليمان » اجتماعيون« يا » سوسيال اونيفيه« نقشۀ حزب ** 
  .ميرزا و طباطبائی  در آغاز مجلس چهارم رسميت يافته  بود، خوب  نقشه ای بود

قبل از اعالن رسميت اين حزب برفقای  –ما اشاره کرديم که درابتدای مجلس چهارم  
شدند، پيشنهاد شد که » سوسياليزم« ن حزب که بعدها ازسرا» دموکرات«قديم 

اکثريت مجلس  را می توان با سرجمع کردن دموکراتها ی مجلس در يک فراکسيون 
و روحانی  » اعتدالی « ودولتی ازخود اين حزب بوجود آورد و افراد  بدست گرفت
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  .وسايرمخالفان  اين حزب  را در اقليت  افکند
زمينۀ ايجاد چنين فراکسيونی  را فراهم  » تاريخ مؤلّف اين « و نيزگفتيم که چگونه 

آورده بود؛ من درضمن تاريخی که درنوبهار هفتگی راجع به مجلس  چهارم نوشته 
مکّرر به اين معنی اشاره کرده و درآنجا توضيح داده ام که بعضی ازسرجنبانان . ام

ن به غير دموکرات به بمحض احساس اين معنی حساب کارخود را کرده وچون يقي
خطيربودن تشکيل چنين فراکسيونی داشتند گفته بودند که اگر دموکراتها فراکسيون 
تشکيل دهند  ما هم  داخل می شويم ، چه  ما در فالن  تاريخ متمايل به اين حزب 

( امروز می توانم  بگويم که يکی از گويندگان اين عبارت  تيمورتاش ... شديم 
  .افرادی قوی و اليق مجلس  شمرده ميشدبود که  از ) سردارمعظم خراسانی 

معذالک آقايان صالح ندانستند ازحزب  تازه ساز خود در صورت ، متّکی  به 
سياست دولت شوروی  شده بود، دست بردارند و چنين  نقشه ای  کشيدند  که در 
قسمتی از طول مجلس صورت  اقليت و لحن  نافی به خويش بگيرند، تا درنتيجۀ 

!  ما  شما را خرد خواهيم کرد: و به اصطالح خودشان که می گفتندقّوت اجتماعی 
بعد از خرد کردن  حريفان  يعنی دموکراتها و مدّرس و ساير افراد قوی اکثريت ، 
خود  در اواخر مجلس زمام اکثريت را بدست آوردند و انتخابات  را که سه ماه به 

  .آخر  دوره  شروع گرديد  بنفع خود و حزب  خود ببرند
  .از قضا  اين نقشه درست به جامعه رفت 

چه حضرات اوايل مجلس دراقليت ماندند،دراواسط مدّتی  نسبت  به مشيرالدوله  با 
ساير افراد ائتالف  ورزيدند وازاو حمايت کردند ، ودرهمين بينها چنانکه ديديم بناگاه 

با وزير جنگ   مشيرالدوله تصّور کرده بود که حضرات . مشيرالدوله استعفا داد، چه
بر ضدّ  اوهمکاری دارند  و بهر صورت  که بود بعد از رفتن پيرنيا و آمدن قوام 
السلطنه  بار دّوم ، حضرات بازدراقليت افتادند تا اين  بود که پس از  نزديک شدن با 
وزيرجنگ موفّق شدند  بوسيلۀ  امضا کردن ورقه ای چندتن ازافراد ناراضی  را که 

ه و کابينۀ مستوفی الممالک را با اکثريت مذکور روی کار آوردند و از  اکثريت بود
  .انتخابات را دردست گيرند

اين نقشه بسيارخوب پيشرفت کرد، و براستی هرگاه  روا باشد که جمعی از رجال  
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کار کشته ومّطلع  که وجداناً وعقالً وصورةً وحقيقةً  مسئول امورمملکت هستند  برای 
خود که آنها هم  ازجنس خودشان وسروته يک کرباس اند  تا اين محو کردن رقيبان 

« حدّ خود دوستی به خرج داده  از قبول اداره کردن  مجلس سرباز زنند و به اصول 
که شيمۀ  يک اقليت حقيقی است قناعت  ورزند وشانه  اززير »  منفی  بافی 

ائنان  نمی توانيم  دمساز بارمسئوليت ادارۀ  مملکت  بعذراينکه ما مردمی پاکيم و با خ
شويم ، تهی سازند ويکدورۀ  يک سال  واند ماه عمداً درکنج انزوا خزيده فعاّليت های 
سری  وانتشارات عوام  فريبانه ونوحه سرا ئيهای صرف ومذّمت ودشنام  برقيبان 

يعنی ) بّره کشی(درموقع) آنها را خراب کرده( اکتفا کنند وعاقبت به قول خودشان 
اگر اين مقدّمه .... به پيان دوره وهنگام  انتخابات  دورۀ  بعد زمامدار شوند نزديک

  )    ٨( !نقشۀ  سوسياليستها بسيار خوب  پيش  رفت کرد... روا باشد
  

  استيضاح از حکومت مستوفی
  

  :اينگونه شرح می دهد»  استيضاح از حکومت مستوفی« بهاردربارۀ  
با ( لس حاضرشد ازدولت مستوفی الممالک مسامحه طوالنی شد، عاقبت اکثريت مج

  !استيضاح  بعمل بياورد)  آنکه بهيچ روی  مصلحت  نبود
اينکه می گويم مصلحت نبود از آنروی است که طرزعمل حزب سوسياليست  

درايجاد روح طغيان و انقالب وتوليد حالتی شبيه به مقدّمات يک ) اجتماعيون( اونيفيه
وش دموکراسی معاصرازقبيل انتقادات زنده شورش سياسی برعليه مسلک و ر

سوای آقای  مستوفی  و (برضدّروحانيون واعيان واشراف وهمۀ رجال کشور
و تهديد به قتل و محووتخريب که ازحدود  انتقادات  بين ) معدودی دوستان مشاراليه

دو حزب  متقارب المشرب  فرسنگها  بدور  بود و حساب  نکردن  اين معنی که بعد 
و  - قالب روسيه وقضايای قفقازکه تازه بيخ گوش ايرانيان صدا می کرد از ان

باالخص  با بودن مردی  چون سردار سپه با مسلکی  دگرگون  که بوی ديکتاتوری 
از حرکات وسکنات او هويدا  است،  راه انداختن اين سرو صداهای انقالب جويانه 

ت  مجلس و درحين انتخابات،  آنهم به حمايت دولتی که برسرکاراست ازناحيۀ  اکثري
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ساده به نظر نمی رسيد ، و عالوه  بر اين جای شبهه نبود که تکيه  داشتن  اين 
هنگامه ها و ليدرهای اين بازی مخوف به سياست يک طرف، ممکن است طرف 
ديگر را طوری  تهديد کند که هرگاه خود اين عمليات موجب خطر نباشد واکنش  آن 

  .موجب  خطر گردداز طرف رقبای سياسی 
شد وغالب افرادی ) اصالح  طلبان ( اين مقدّمات موجب عدم اعتماد اکثريت مجلس  

جدا شده بودند و به اصالح طلبان پيوسته درنتيجۀ )سوسياليستها ( که ازاکثريت سابق
پس اگر بايستی استيضاحی از چنين دولتی بعمل بيايد ناگزيربايد . همين نگرانيها بود

ولت درسياست خارجی باشد و  بازی کردن يکجانبۀ دولت وهواداران او به خبط آن د
مورد استيضاح قرار بگيرد وحق اين بود که دولت نمی بايست بگذارد که از او 
استيضاح به عمل آيد وکاری برخالف نزاکت صورت بندد، زيرا، ما احتياج مبرمی 

يم وهنوز قرارداد به ايجاد روابط حسنه ودوستی صميمانه با دولت شوروی داشت
مربوط (تجارتی بين ما و آنها بسته نشده و گفتگوهای مهّم ديگر مانند مسئلۀ ليانازوفها 

و مسائل متعدّد ديگردرميان بود که با دوستی وحسن ) به صيد ماهی دربحر خزر
روابط دوستانه ممکن بود انجام پذيرد واين استيضاح ضرورت  نداشت، زيرا 

  .ت شوروی در نهان می افزودبرخشونت و مخالفت دول
همه  از ليکن پافشاری ولجاج حزب مزبورمقاومت مرحوم مستوفی راکه خود بهتر

ازين امور واقف بود سبب گرديد وراستی اينست که اوضاع بواسطۀ تحريکات جرايد 
وتوليد جنگ عصبی وآشوب  فکری بقدری آشفته وغيرقابل اصالح شده بود که 

پافشاری وادارکرد و عاقبت او را به ايراد نطقی که از  مردی چون مستوفی را بدين
متانت و آقائی دوربود ورجالی چون مشيرالدوله  ومؤتمن الملک  و غيره  را برنجش 

  !افکند مجبور ساخت 
باالخره مرحوم مدّرس وعدّه ای ازرفقای ايشان ورقۀ استيضاح  را که  مربوط  به  

  .بود توّسط  رئيس مجلس به دولت دادند» رويّۀ دولت نسبت به سياست خارجی « 
جوزا وزير خارجه درجلسۀ علنی حاضرشد ودرمورد  استيضاح  ٢٠روزيکشنبه  

اظهار داشت  که هروقت مجلس معيّن کند برای روز استيضاح  دولت  حاضر 
خواهدبود ولی فقط چون استيضاح راجع بر رويّۀ دولت نسبت به سياست خارجی 
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دولت بتواندجواب آنرا قبالً  حاضر کند معيّن نکرده اند است و موادّ مخصوص که 
  .من تقاضا می کنم موادّی معيٌن  شود تا  دولت  مّطلع شود

وزير امور خارجه خوب می دانست که استيضاح  کنندگان  چه می گويند ،  و او هم 
 اّما بحکم لزوم  مقاومت و مبارزۀ به اشکاالتی که حضرات درپيش داشتند واقف بود،
  .سياسی  می خواست  خصم  را به زحمت  بيندازد

جزئيات   مراد من کلّياتست وشايد محتاج  بذکر بعضی : مدّرس درپاسخ فروغی گفت 
  .نشوم

مدّرس نمی خواست داخل بحث  صريح  شود،  زيرا  مسائلی در پيش  بود که  نمی 
لت سقوط  کند شد گفت، اين  بود که سعی می کردند بدون دادن استيضاح و گفتگو دو

ولی باالخره ناچارکار به استيضاح  کشيد، و عاقبت  قرار براين  شد که  روز شنبه 
  .خرداد استيضاح  بعمل آيد ٢١

»  » فروغی«و» مدّرس«روزمزبورازطرف  ناطقين  دوطرف  که مهمترين  آنها
بودند سخنهائی ردّ و بدل گرديد اّما همه درلفّافها پيچيده و با کمال  احتياط  ادا شد 
وعاقبت رئيس الوزرا پشت تريبون رفت ودرآغازکالم بيانی ماليم  اظهار داشت  
ولی باالخره  نتيجۀ  حاالت عصبانی  که درمملکت  ايجاد شده بود درآن مرد شريف 

موقع  بّره کشی فرارسيده  است و معدۀ : ی آن بود کهنيز بروزکرد وخالصه اين معن
  ...من  نه آجيل  می دهم و نه آجيل  می خورم - من  برای  بّره خوردن  مستعد نيست

  
اين نطق که ازمردی مانند مستوفی الممالک قدری تند وزننده  بنظر می رسيد  به  

رده  ودر مدّت عمراز که قطعاً غالب آنها از ديگران  کمتر آجيل خو( اکثريت مجلس 
خزانۀ دولت پول نگرفته بودند و ساعات عمرشان کمترصرف شکار وعيّاشی 

  .برخورد) وخوشگذارانی  می شد
مستوفی نطقش را تمام کرد و منتظرجواب  نشد ونيزصبرنکرد ورقۀ سفيد با کبود به 

در تاالر نشانۀ عدم اعتماد  به ايشان داده شود و ازهمان کرسی خطابه پائين آمد و از
تنها جلسه بيرون رفت و وزرای ايشان  هم از پشت سر رئيس خود بيرون دويدند و 

سردار سپه وزير جنگ استوارنشست وسپس  برخاسته برای حفظ انتظامات پائين  
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من  هم بروم  يا بمانم؟ و در پائين : رفت و قبل از رفتن از رئيس مجلس  پرسيد که 
  .اد  تا برای حفظ  انتظامات آماده باشندهم عّده ای  نظامی  را فرمان د

بعد از رفتن دولت همهمه درقسمتی از تماشاچيان افتاد  و رئيس مجلس مؤتمن الملک  
  .امر کرد بعضی آنها را گارد توقيف کند

  )   ٩(!دولت  رفت و منتظر انجام  تشريفات  نشد 
  

    
   الممالک  تزلزل حکومت مستوفی  

 
مستوفی  کابينۀ«:نويسد کومت مستوفی الممالک میعبدهللا مستوفی دربارۀ ح

ها روی کار آمده بود ولی  ميرزا و سوسياليست سعی سليمان ، درحقيقت به الممالک
ای که اقليت  آوری عدّه از دست نداده و جمع مدّرس عدۀ مخصوص خود را در مجلس 

اکبرخان  علیسپه هم، که تاحدّی  عدّۀ طرفدار سردار.را اکثريت کند، کارمشکلی نبود
برهم زدن اکثريت  پس، . شد ای همراه می داور ليدر آنها بود، طبعاً با هر مخالف کابينه

بود،  الممالک کاری نبود که خيلی به اشکال بربخورد وبهمين جهت  طرفدار مستوفی
که مدّرس در موقع گذشتن برنامۀ  کابينه، بعد از ايراد نطق  مفّصل نيشدارخود، 

وا نمود کرده، موافقت ومخالفت خود را منوط به عمليات بعدی  را ممتنع خويش 
آينده  اگر خالف  انتظاری  مشاهده  کند ، مخالفت خود را اظهار   کابينه  نمود، که در 

  . نمايد
به همين طورها گذشت و کابينه ١٣٠٢) فروردين(وَحَمل ) اسفند(دو ماه، حوت   

هم به ) ايران و شوروی(دۀ پيمان تجارتیمذاکرات تجديدش. صورت نداد کارنمايانی 
انگليسها باز . ردّ و بدل نشده و باب تجارتی مفتوح نگرديد ای نرسيد و قراردادی  نتيجه
بينی روسها به   کردند و نظر به نيک ای سپاهی در سواحل خليج فارس پياده  عدّه

ای  ر ايران پارهروسی د الممالک، نسبت به او بدبين شدند و راجع به مأمورين  مستوفی
اين  . ميان آوردند مذاکرات خارج از نزاکت، که نسبت به ايران هم سبک بود، به

مقدّمات سبب شد که مدّرس مخالفت موعود خود را از قّوه به فعل درآورد، و از 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٥٧                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

آوری عدّه پرداخت که از اين حيث خود را  در مجلس به جمع ١٣٠٢  اوايل َحَمل 
  . مجهز نموده باشد

قوای حريف شد، به سنّت سنّيۀ هو و ) گردآوری(سليمان ميرزا هم که متوّجه تحشيد 
عنوان  ای را به ها که نزديک مجلس دائر بود عدّه کلوپ سوسياليست جنجال، از 

فرستاد که طرفداری ملّت را، نسبت بکابينۀ مستوفی  تماشاچی، درجلسه ها می 
تّه بيکارننشسته  عدّۀ خود را، بهمان الب مدّرس هم، . الممالک، برخ حريف بکشند

جمعيت بيکار، معلوم است  های رمضان  شب. عنوان تماشاچی بجلسات می آورد
ساعت سه  همين که مجلس در. شود ای می صحن بهارستان چه ميدان مبارزه

نمود، ازدحام تماشاچی در طاالر جلسه  وچهارازشب گذشته رسميت پيدا می
خبر بودند،  طرف که از مقدّمات و تدارکات طرفين بی بی مردم آرام. کرد می بيداد 

اقدامات برای چه منظوری است، وهرکس برحسب تمايل خود  ماندند که اين  متحيّرمی
   . نمود تظاهرات می به طرفين، تعبير و تفسيری از اين 

ها افتاد و دراطراف اين موضوع  کم، اکثريت نداشتن کابينه درمجلس، به دهن کم
گفتند وکيل خمسه بيان  ازجمله می. شد که تا آن روزسابقه نداشت می ی هم گفته چيزهاي
ديگر، خود را پارسنگ اکثريت واقليت کرده هر دو  ودو سه نفر ) اصانلو( الدولۀ 

که بيان الدوله برای برگشتن بسمت   روند وحتّی شنيده شده  روزی به يک سمت می
ابتدا که باو وعدۀ  مساعدت  کرده بود، و طرفداران دولت،  شرايطی بالمّره شخصی 

وچون  داده بودند، اسم خود را ازصورت اسامی اضداد دولت حک کرده، 
تقاضاهايش برآورده  نديده بود،  مجدداً بطرف اضداد دولت رفته،  و گويا يکی 

سراسر ماه رمضان، وقت به همين طورها گذشت . اين کار تکرارپيدا کرده بود دوبار 
ای رسيدند که اکثريت نداشتن دولت در  دولت به عدّه) مخالفان(  ره، اضداد تا باالخ

  . مجلس محرز گرديد
او هوا خواهان  کردکه درعدّۀ هميشه رسم براين بودهمينکه رئيس دولت احساس می

داد و کمتر اتّفاق می افتاد که کار  تزلزلی حادث شده است، خود استعفا می در مجلس 
الممالک  اضداد دولت هم منتظر بودند مستوفی. کبود بکشد سفيدو  به استيضاح و ورقۀ

داد، همين کار را بکند  نشان نمی) حريص(  که هيچوقت خود را برای رياست والع 



خ  ر ی   داد ت می و  رو اندق ،       ٦٥٨                                                                             ٨    عا ا

  

  

  

   . اين بار اين کار را نکرد» آقا«ولی 
منزلۀ حمله به سرمايۀ  قدر ترديد وجاهت که به الملّه را هيچ چيز به اشخاص وجيه

بادهای پيشرس صحن بهارستان که   باد و مرده اين زنده. کند نمی  آنهاست عصبی
راه انداخته و اضداد کابينه را هم به اين کار  کابينه به سليمان ميرزا برای همراهی با 

حراج گذاشته  وجاهت آقا را به واداشته و باالختصاص، مذبذبی اين چند نفر که 
خواست به  ريف را بسيار متأثّرکرده میشدند اين مرد ش طرفی متمايل می  وهرروز به

او  ملّت بفهماند که با اين همه هو و جنجال و سر و صدا، اضداد او تقصيری برای 
همين جهت بعد ازاين که يقين هم حاصل کرد که طرفداران او  به. توانند ثابت کنند نمی

کرده و بيگناهی  اند، استعفا نکرد تا اضداد خود را به استيضاح وادار افتاده در اقليت 
   . ثابت کند خود را در پيشگاه ملّت 

دانست که آقا  خواست استيضاح کند زيرا بهتر از هر کس می مدّرس هم نمی
او در اين مورد برای آن بود که آقا را در اين موقع برای  ضّديت . تقصيری ندارد

نی را خواست شمشير جواهرنشا خودش می قول  ديد و به رياست وزراء مناسب نمی
تبديل کند و اين اکثريت را  کار است به شمشير بُّراتری  که برای مواقع تشريفات به

  ٦٧اصل  يک چند هم ، تفسير وتعبير . برای اين مقصود ساخته و پرداخته بود
قانون اضداد کابينه به اين اصل  .مباحثه بود قانون اساسی درميان طرفين مورد

بگويند،  که چون عدّۀ اضدادکابينه ازنصف  تمّسک جسته،  می خواستند  اساسی
ولی طرفداران . ، کابينه طرف اعتماد  مجلس  نيست، و طبعاًمنعزل است گذشته است

گفتند، تا رأی عدم اعتماد  بورقۀ  کبود  داده نشده است، کابينه دارای   دولت،حقا می 
  .قدرت قانونی است

خصوصی و لّۀ خود را درمجالس وقبول اين دونظريه، طرفين هريک، اد درسرردّ 
ملّت هم،درصحن  بهارستان  با . مجلس،باحرارت زياد،مذاکره می کردند کولووار

کار به آنجا رسيد که . بادهای خود، داد فصاحت  و قانون دانی می داد زنده باد و مرده 
وکالی مجلس و نطقهای آنها هم، نطق ها وبيانات زننده ای  طرفداران طرفين، برضدّ 

گذشت، وشوال وجوزا رسيد، هنوز مباحثه  ماه رمضان و ثور . ی کردندم
  .بود قانون اساسی  بجائی  نرسيده  ٦٧درتعبيراصل 
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سر رسيد مدّت  قانونی  مجلس چهارم  نزديک  بود،  اگر مدّرس  وقت  خود را بيش 
حاصل مقصود او ميکرد، عمرمجلس سرمی آمد،وخالف ٦٧صرف تعبيراصل ازاين 

مقصودسيد بزرگوار،دراين ضّديت  بيشتر متوّجه  . وبر ضررش تمام ميشد گشت می 
زيرا دراين شمشير مرّصع، آن برش  را نمی ديد،که بتواند .دورۀ  بعد بود انتخابات 

درمقابل  نظاميان حفظ کند، و کار بکام سردارسپه و طرفداران او  آزادی انتخابات را 
  .ی کردند می شداعمال نفوذ م که مسلّماً درانتخابات 

نامه هم، ممکن بود دولت از فُرجۀ قانونی  از طرف ديگر درصورت دادن استيضاح
قبل از رسيدن موعد استيضاح و تعيين تکليف کابينه، مدّت مجلس  استفاده کرده و 

ً منحل شود و  کابينه سر کار باقی مانده و مقصود، که اطمينان از  سرآمده و طبعا
هم کار به کام سردار سپه و  و باز . حاصل نگردد سرنوشت انتخابات است،

  . طرفداران او بشود
اما سردارسپه ، دراين گير ودار ، چنين بنظر می رسيد  که بالمّره بی طرف  است ، 

زيرا با وجود پادگانهای نظامی که درکّل . اين بود که بی طرف باشد  و حق  هم 
برنفع خود مطمئن بود، و درعوض شدن نتيجۀ  انتخابات  کشورداشت درهرحال ، از

با وجود اين، چون  .او حاصل  نمی کرد کابينه، از اين حيث ضرر و نفعی  برای 
برد ، از اين دعوا  که می  تغيير کابينه، او را يک قدم برياست وزراء نزديکتر می 

  . دانست بنفع  مدّرس ختم خواهد شد ، بدش نمی آمد
الممالک کسی نيست که  ا کرده و دانست که مستوفیباری، سيد مدّرس حساب کار ر

استفاده کرده و خود را کسی ) مهلت پاسخ دادن به استيضاح(  از فُرجۀ قانونی 
بنابراين، . الوزرای زورکی کند مجلس، رئيس بشناساند که بخواهد خويش را در غياب 

جانب  اين«کلمه  را با اين چند نامۀ خود   از محاّجۀ قانونی صرفنظر کرده و استيضاح
مجلس تقديم  به رياست » نسبت به رويۀ دولت در سياست خارجی استيضاح دارم

داشت و روز بعد، آقای فروغی وزير امور خارجه به مجلس آمد و روز استيضاح 
  .  فردای آن روز معيّن گشت برای 

، پيش از ظهر و بعد از ظهر، در يک جلسه با يک تنفّس ١٣٠٢جوزای  ٢١روز   
ساعته که در ميان اتّفاق افتاد نطق استيضاحی مدّرس و جواب سليمان  هار، پنج چ
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   . امورخارجه شنيده شد ميرزا و دفاع وزير 
مدّرس، در نطق مفّصل خود که قسمتی از آن راجع به تاريخ سياسی ايران در اين 

ا دارای اخير، و طرز و رويّۀ دولت با دو همسايۀ قوی بود، آقا ر سالۀ  يکصدوپنجاه 
جا  نزاکت، ايشان را برای اين موقع، مناسب به قدرت منع ندانسته با کمال متانت و 

قول خودش، استعداد منعی  به  نياورد، و ايشان را قاصر شناخت نه مقّصر و اجماال 
در عداد هند  های دولت انگليس، که دولت ايران را  روی  آقا را برای مقاومت يا زياده 

مداد کرده و سياستمداران آن دولت اظهار داشته بودند که بايد و افغانستان قل
همچنين از اين که چرا بايد دولت . روس از اين سه دولت بروند، کم دانست مأمورين 

يکی از طرفين عالقۀ زيادتری نسبت به آن نشان دهد، شکوه  ما طوری رفتار کند که 
  . پايان آورد ود را بهنزاکت و متانت خ کرده نطق جامع پرمغز کم حملۀ با 

عنوان ليدر حزب مدافع کابينه به مدرس داده است جز  جوابی که سليمان ميرزا به
ً مدّرس هم . های حزبی و خصوصی چيز مهّمی ندارد گل گشتی ای  پاره اساسا

خواست بگويد  بود که دفاعی الزم داشته باشد بلکه می تقصيری متوّجه کابينه ندانسته 
استعداد منعش «نا رساست و اين جمله را به  برای اين موقع کوتاه و  الممالک مستوفی

چنان که دفاع فروغی وزير  . کم است و قصور است، نه تقصير، تلويحاً فهمانده بود
گفت  حقيقت می امور خارجه هم بيشتر متوّجه وجهۀ کابينه درانظار عاّمه بوده و در 

   »ه هو و جنجال برای چه بود؟ديديد که ما کاری نکرده بوديم، پس اين هم«
  

  نطق مستوفی الممالک رئيس الوزراء 
الممالک پشت تريبون رفته و بعد از زدن چند تا تلنگر به  در اين موقع، آقای مستوفی

چپ و پيش سينۀ لباس برای گردگيری موهوم، که آقا در موارد شروع  آستين دست 
  : داشت، گفت به صحبت عادت به آن 

با اين که به کوچکترين خدمات ملّی و مملکت مشروطه بنده افتخار و اشتياق داشته و 
اين که برای صّحت عمل و اجرای قانون و پاکدامنی و بيطرفی  دارم، نظر به 

ً از چند سال به  بينم،  های زيادی نمی اين طرف چندان مشتری صرف، مخصوصا
دخول خدمات نداشتم، و هر  در  ام و هيچ وقت اصرار هميشه دوری از خدمت کرده
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تمايل يک  ام، اگر با حضور مجلس بوده و باز برحسب  وقت داخل در خدمت شده
ای ارادۀ ملّت و امر اکيد اعليحضرت بوده است و هيچ وقت به اصرار و  اندازه

چينی و برانگيختن وسايل نيامدم مصدر کار شوم و هيچ وقت اصرار به  اسباب 
در ساير مواقع هم آقايانی . عرض کردم، نداشته و ندارم للی که ع دخالت در کار، به
ميلی، يا از   مجّرد حّس يک بی که به  اند  اند هميشه مشاهده فرموده که تشريف داشته

گيری نموده   کناره های گذشته، يا از طرف اعليحضرت فوراً  طرف مجلس در دوره
تقامت همان بود که اين مرتبه، علل اس. کردم و هيچ وقت استقامت نمی

ام و اشتياق به کار هم،  ذکاءالملک همکار من بيان کردند، واالّ من عوض نشده آقای 
   . واالّ کمال افتخار به کوچکترين خدمات دارم به همان علل ندارم 

کنم که   جهات استقامت من همان بود که آقای ذکاءالملک بيان کردند و خيلی تشّکر می
ن استيضاح فرمودند، حاضرين استماع کردند که باالخره خيانتی، آقايا پس از اين که 

نيامده و قصوری را هم که آقای مدّرس فرمودند بنده  خطائی نسبت به دولت وارد 
کنم کابينۀ بنده قصوری در  عرض می کنم و با کمال جرأت  قبول ندارم و تصديق نمی

ام  ويا    انجام داده است  وظايف خود نکرده است و آنچه توانسته ام  و ممکن بوده
داد  اينکه ، در شُُرف  انجام بوده است ، و خود بيانات آقای مدّرس هم نشان می

مدّرس ـ بنده کمال (لطف بودند  حقيقتاً اعتراض واردی نداشته و فقط يک قدری بی که 
لطفی بيش از چيزی که  بنده هم کمال تشّکر را دارم که در عين بی ) اخالص را دارم

  . سياست خارجه هم آن بود که آقای ذکاءالملک گفتند رمودند نفرمودند و راجع به ف
يک فرمايشی هم آقای مدّرس فرمودند راجع به قضايای گذشته و ايّام مهاجرت، که 

در آنجا هم پيش وجدان . من دادند لطفی نمودند و نسبت قصور به بی در آنجا هم قدری 
ام عين صالح مملکت  کنم آنچه که من کرده تصّور می دانم و  خودم خود را مقّصر نمی

دانم اين حق ممکن است  نيستم، نمی بوده است و چون کامالً به نظامات مجلس آشنا 
آن کميسيون راجع به  داده شود يا خير، که تقاضا کنم يک کميسيونی تشکيل شود و در 

خيانتی  خبط و آن قسمت آنچه حقايق بوده است عرض کنم و معلوم شود که دولت 
حاال که مطالب کامالً روشن شد و حفظ اصولی هم که آقای ذکاءالملک .نکرده است 

با اين . عمل آمد، من هيچ اصراری به ماندن ندارم و اشتياقی هم ندارم کردند به اشاره 
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لطفی بوده است که از  آقايان معلوم شد که مخالفت آقايان ناطقين بی که تا يک درجه به 
دانم  می) طور نيست يکی دو نفر از نمايندگان ـ اين(  آمده است  ت بدشان میاين دول

من اصالً دخالتشان در امور چندان  وضعيات امروزه طوری است اشخاصی امثال 
خواهند داخل  می متأّسفانه و بدبختانه در اين مملکت هم اشخاصی پيشرفتی ندارد و 

اصراری هم به . دهم گيرم، نه می من نه می. هايی هم بدهند کار بشوند و آجيل
کشی فرض  عقيدۀ بعضی ايّام بّره ندارم و اين ايّام غيبت مجلس را که شايد به ماندن 

کنم و معدۀ من هم خراب است و  اشتها دارند واگذار می شود به اشخاصی که 
روم خدمت اعليحضرت همايونی،  می گذارم  توانم هضم کنم و از اينجا هم می نمی

  ».کنم فظ احترام اکثريت استعفای خودم را تقديم میبرای ح
پس ازاين بيانات سرا پا عصبی، ازکرسی خطابه پائين آمده ، خطاب بوزراء  گفت 

  .وهمگی ، باستثنای  سردار سپه ، از مجلس  خارج شدند . آقايان بفرمائيد
باد  ای تماشاچی صدای زنده در همين حين از طرف عدّه! سابقه کاربی
های  رقيب. باد مدّرس بلند شد  مخالفين کابينه و حتّی مرده باد  الممالک، مرده فیمستو

   . باد مدّرس کشيدند فرياد زنده آنها هم برای آن که از حريف بازنمانند 
سردار سپه، وقتی اين صدا از جمعيت بلند شد، برخاست جلو رئيس مجلس آمد و با 

او هم از در . د، و ايشان هم جوابی گفتندالملک چيزی پرسي مؤتمن يکی دو کلمه از 
   . خارج شد

الملک رئيس گارد مجلس را احضار، و به مجلس پيشنهاد کرد تمام آنها که اين  مؤتمن
اند توقيف و مقّصرين آنها  نظمی مجلس شده راه انداخته و باعث بی سر و صدا را 

. ارد هم حاضر شده بودآراء تصويب و رئيس گ اتّفاق   اين پيشنهاد به. تعقيب گردند
  . به تنفّس تعطيل شد ها را توقيف کردند و جلسه قهراً  امر رئيس، هوچی به

. هايی کردند ای وکال نطق پاره. پس از يکی دو ساعت مجدّداً جلسه تشکيل گشت
نطق » خوری آجيل«و » کشی بّره«که چون خود را هدف  السلطنه  ازجمله قوام

اين نطق و کندی دندان خود در آجيل  شرحی برضدّ  الممالک دانسته بود مستوفی
ثابت کند که ايشان و  خوردن اظهار، و دارائی خود را گرو داد که اگر کسی بتواند 

مشيرالدوله  نسبت به . اند اند، آجيل خورده اشخاصی که از نزديک با ايشان کار کرده
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و باالخره ضمن تغيّر الوزرا شود همين گرو را داد  هم که ممکن بود در آينده رئيس
به موضوع ديگر پرداخته و گفت در اين دوماهه عرصۀ تهران نمايشگاه  بسيار 
گوئی  در صحن بهارستان هم نسبت به نمايندگان ملّت ياوه ها شده بود، و حتّی  هوچی

به تحسين از اقدام اخير آقای رئيس مجلس  و باالخره شريطۀ نطق خود را . کردند می
برضدّ کابينۀ  ت قرار داده و افزود که من خيال نداشتم در حفظ انتظاما

ها که امروز از  الممالک ورقۀ کبود بدهم ولی بعد از استماع اين جمله مستوفی
  . تراوش کرد، ورقۀ کبود خود را تقديم رئيس مجلس خواهم نمود ايشان 

ها هم سرايت کرد و هر يک از آنها  معلوم است اين جنگ اعصاب به روزنامه
نفع خويش و  مسلک و پارتی خود واقعات را آب و تاب داده، به  برطبق رويّه و 

آقای فّرخی در طوفان . نمودند سوء استفاده می برضرر رقيب، ازآن استفاده، و حتّی 
مدّرس را به بوقلمون تشبيه  خود باز هم رباعيات زادۀ طبع خويش را منتشر کرده 

تعقيب،وبالنتيجه  رئيس مجلس گرفتار توقيف وآنها که برحسب امر و پافشاری . کرد
الملک را با سردار  حبس قانونی شده بودند، چند کلمه سؤال و جواب مؤتمن

توجيه کرده و اقدامات سردار سپه را برای حفظ نظم در خارج از بهارستان  سپه 
  . فرسائی کردند جواب دانسته تا توانستند در اطراف آن قلم مربوط به اين سؤال و 

الممالک را برای اين نطق که جز زادۀ  های طرفدار سوسياليست سر مستوفی روزنامه
خالصه اين که تا چند روزی بازار . چيزی نبود به عرش برين رساندند عصبانيت 

های  طرفين قضيّه رواج کامل يافت و طرفين حّق و حساب تهمت و افترا نسبت به 
هم پيدا کرده بودند بطور کامل وابستند  سبت بهن عقيدۀ خود  يکی دوماهۀ گذشته را که به

جلسۀ بعد مجبور شد در ضمن  الملک برای تشريح مطلب، در  حدّی که مؤتمن به
بدان مأمور  اتّفاق آراء  گزارش عملياتی که مجلس، در جلسۀ قبل، رئيس خود را به

  :کرده بود، توضيح بدهد و در اين خصوص گفت 
نزديک کرسی خطابه آمدند، ازمن پرسيدند که من  درآنروز که  آقای سردار سپه 

نه . بروم، يا بمانم ؟ من به ايشان گفتم ، اختياربا خودتان  است می خواهيد بمانيد 
ايشان از من دستوری خواستند، ونه من مأموريتی دادم، اگردرخارج زدو خوردی 

وز نيست و اتّفاق افتاده، وايشان متعّرض کسی شده  باشند، مربوط به صحبت آن ر
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حتّی آمدند،اظهار داشتند که جمعی هم در پائين مشغول بی نظمی : سپس، اضافه کرد
فقط آنها را،که . گفتم رأی مجلس منحصربه طاالرجلسه بوده است . هستند

درطاالرجلسه بی نظمی کرده اند، توقيف کنيد ومطابق  گزارشی که بعد ازتحقيقات 
تصّورمی کنم، آقايان اين اندازه . ن اصلی هستندرسيده است، سيزده نفراز آنها محّرکي
اجازه بدهند، که آنها را هم مستخلص کنند،  توقيف را، دربارۀ آنها کافی بدانند،و

همگانی  خود ، پيشنهاد  ايشان را پذيرفت وسر غائله » صحيح است«مجلس هم، با
  .هم آمد

با وجود خصوصيت های صد وچهل پنجاه سالۀ خانوادگی، با مستوفی  الممالک   
با همۀ    آقا را از يخۀ خود خواهی پائين  انداخته و او را ،برای اينکه دمکراتها 

آريستوکراسی که  داشت، بخود منسوب می داشتند، من آنقدرها با ايشان رايگان نبوده 
يشان  استفسار کنم، و تصّور نمی کنم آنها هم که  ام ، که هدف نطق اين  روز را از ا

با آقا خيلی رايگان بوده اند،  بخود اجازه داده باشند، که  اين نطق  عصبی اين روز 
  .آقا را بخاطرش  بياورند

آقا قبالً می دانسته است که مشير الدوله کانديدای رياست وزراء است ، و هيچکس   
امروز هم، معتقد نبوده ، و نيستند که مشيرالدوله  ولو فّرخی آنروز، و توده ای های

همچنين ، نه درآنروزو نه قبل و نه . اهل آجيل دادن وآجيل گرفتن وبرخ کشی باشد
بعد کسی را نشنيده ام ، که نسبت به مدّرس ، چنين دعوی  را داشته باشد، که  مثالً او 

از آن بود، که آنهائی را هم  که آقا هم متين تر و با وقارتر . را آجيل و بّره کشی بداند
استعداد «حتّی ، بقول مدّرس . اهل آجيل و بّره کشی ميدانست، بروی آنها بياورد

بقدری کم بود، که بروی آنها که از مال  شخصی و موروثی او، دارای » منعش 
آالف و الوف  شده بودند، نيزچيزی نمی آورده  پس چه شده، که دراين مورد، حرف 

  ان  وبّره کشی  را بميان آورده است؟آجيل  خور
تصّورمی رود ، که در اين  يکی دوماهه، مرده باد و زنده  بادهائی که رّجاله های   

حزبی ،  در صحن  بهارستان و درمحافل  می گفته اند، با آب و تاب هائی که رؤسا 
آقا را خيلی می توانسته اند  به آنها  بدهند ؛، باّطالع  مستوفی الممالک  رسيده ، و 

در  صورتی  که ،  ريشۀ  تمام  اين هو وجنجال ها ، جز . عصبانی کرده بوده  است
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سليمان  ميرزا ی طرفدار آقا کسی نبود، در اين  روز هم ، مدّرس اگر چه خيلی 
استعداد « درلفّافۀ استعارات و کنايات مخصوص بخود ، ولی درهر حال، کم بود 

دتر از اندازه ، توضيح داده و درحقيقت حقيقتی را که را درايشان ، قدری زيا»  منع
را »  استعداد منع« همه بدان معتقد بودند، يک دو سه باری به خاطرايشان آورده  و 

درايشان تحريک کرده، و آقا را برآن داشته است که موقّتاً چيزی غيرازآنچه جبّلی 
را در نظر آورده   اوبوده است، بشودودرحال عصبانی بدون اين که هدف  معيّنی

باشد اين جمله های زننده  را برزبان  رانده است، واگرهم هدفی در نزد خود داشته ، 
 )  ١٠(» .همان  نظاميان بوده اند،  که آجيل خوران و بّره کشی  به آنها  می چسبد

    
از نمايندگان بعد از رفتن دولت نطق مفّصلی کرد و  يکی: الشعرا  روايت ملک به  ◀

کند که  زند، ديگر تأّمل نمی دهد، حرفهايش را می دولت جواب می رئيس : اً گفتضمن
آيا هيچ اين حرکت . رود افتد و می در راه می جواب حرفهايش را بشنود و از اين 

استيضاح بهتر بود، واالّ از وسط  خواست استعفا بدهد پيش از  اگر می... منطقی است؟
  ! نفر زمامدار نيست و فرار است و شايستۀ يک  استيضاح برخيزند و بروند غلط است

های هوادار دولت داستان نطق مستوفی و سايرين را که در  روزنامه. دولت رفت
متانت ضعيف، وبا حالت عصبی که داشت شبيه به يک سرمقالۀ  حقيقت از جنبۀ 

جلس بود، عنوان قرار داده و اين دفعه به رئيس م بسيار تند و زنندۀ جرايد دست چپ 
   ! های سخت بردند و وزير جنگ نيز حمله

جرايد مخالف دولت نيز نطق مستوفی را که اهانت  به مجلس  و جميع رجال    
  .بود، انتقاد کردند مملکت در آن مستتر  

   : خرداد چنين گفت ٢٣الملک در جلسۀ بعد، موّرخۀ  مؤتمن
عرض کنم که يک خواهم مطلبی خدمت آقايان  قبل از ورود دردستوراجازه می

دهم و قسمت ديگر هم توضيحاتی  راپورتی است که به مجلس می قسمتش در واقع 
   . است

به پنج، (دو شب قبل، در پايان استيضاح که از طرف شصت، هفتاد نفر از تماشاچيان 
هائی که مشاهده فرموديد رخ داد،  بنده  نظمی آن بی) که گفته شده است شش نفر چنان 
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انتظامات داخلی مجلس مجبور شدم يک پيشنهادی بکنم و  باب حفظ  فقط و فقط من 
بعد از آن که آن . اتّفاق آراء هم تصويب شد به کنم که  تصويب هم فرموديد و گمان می

تحقيقاتی هم که بنا بود بشود،  رأی داده شد،  بنده به نظميه تلفون کردم، آمدند اينجا و 
کرد و يک  نظميه تحقيقاتی . خارج شده بودندشد ولی جمعی از تماشاچيان از اينجا 

گفت اين اشخاص  نظميه می. نفر از اشخاص را به بنده دادند ١٣راپورت و صورت 
بنده هيأت رئيسه را تشکيل دادم و در اين باب مذاکراتی شد و . اند اين غوغا بوده منشأ 

تعقيب کرد و داخل شان بر اين بود که بيش از اين نبايد اشخاص را  عقيده هيأت رئيسه 
است که ديگر اين قبيل امور در مجلس روی ندهد و  اگر برای اين . اين امر شد

. چند ساعتی توقيف شدند کافی است خالف نظمی واقع نشود همين قدر که اشخاص 
اين قسمت . مستخلص کنند اين بود که بنده هم به نظميه دستور دادم آن اشخاص را 

  . ی مجلس الزم بود داده شودراپورتی بود که بر اثر رأ
يک قسمت هم توضيحاتی است که بنده بايد بدهم و آن اين است که در اطراف اين 

مثالً گفته شده است . بکلّی کذب و خالف واقع است منتشر شده است قضايا مطالبی که 
 بنده اين. ام که قوای نظامی به اينجا بفرستند دستور داده که بنده به آقای سردارسپه 

بعد . ام دستوری به آقای سردار سپه نداده بنده به هيچ وجه . کنم مطالب را تکذيب می
سپه آمدند نزديک کرسی  از آن که آقايان وزراء از مجلس خارج شدند آقای سردار 

. خودتان است بنده عرض کردم ميل . خطابه از من پرسيدند که من هم بروم يا بمانم
اين که ايشان آمدند نزديک . واهيد تشريف نبريدخ خواهيد تشريف ببريد، نمی می

. و صحبت کردند صحبتشان همين بود که عرض کردم والغير) تريبون(نطق کرسی 
اند يا زد و خوردی واقع شده است مربوط به  متعّرض کسی شده حاال در خارج اگر 

   . هيچ وجه تجاوز نکردم گرفتم به بنده نيست و بنده از آن رأيی که 
دند به بنده گفتند در پائين جمعی هستند که منشأ فتنه و فساد هستند؛ امر بدهيد حتّی آم

بنده گفتم خير، رأيی که گرفته شده است فقط راجع به اين اطاق بوده  . آنها را بگيريم
شد بنده  مطالب ناصحيح در روزنامه منتشر نمی ها و  اگر اين خالف واقع. است

دانم و مربّی وهادی  مهّمی می ايد را چيز بسيار دادم ولی چون بنده جر اهميت نمی
جرايد انعکاس پيدا  بينم اين قبيل مطالب سراپا کذب در بعضی  دانم ومی افکارعاّمه می
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نموده است برای اين که مبادا سوء تفاهمی بين مردم و شايد بعضی از آقايان 
اگر در واقع سوء توليد شود الزم دانستم اين توضيحات را در اينجا بدهم تا  وکال 

  . رفع شود تفاهمی توليد شده است 
 
  :قضاوت ما    

ليکن در ايران اين صفت متأّسفانه متداول نبوده و . صراحت لهجه بسيار خوب است
موجب و مسبّب کتمان عقيده و سياست استتار در طرز و روش رجال  نيست و عمدتاً 

   . کشور بوده است سياستمدار و اوليای امور اين 
در مملکتی که از ديرباز دولت در برابر قوای ملّی و : علّت آن هم پر واضح است

ً از وقتی که  می روحانی  خواسته است با طرز رياکاری زندگی کند، و مخصوصا
خواسته  دولت مقتدر همجوار با طرز و اصول روزمّره می سياست ايران درميان دو 

زير اين طرز سياست متداول شده برود، ناگ اهردو طرف راه باست گذران کند و 
  . است

مستوفی الممالک يک عنصر ملّی و يک نفر عضو با حرارت حزب نبود که با 
الممالک   لهجه پرورش يافته باشد،بلکه اوپسرميرزا يوسف مستوفی اصول صراحت 

و در طراز اّول طبقۀ نجبا و اعيان قرار داشت ودر  صدراعظم ناصرالدين شاه بود 
هرگاه حقيقت و روشی را در ساعتی  با اين مقدّمات، . بار بارآمده بوداقيانوس در

خيانتی يا درصدد  کرد و پرده از روی کار جمعی که مشغول  مخوف اظهار می
ليکن صحبت  .داشت، چيزی بود بودند برمی کشور می دسيسه و ضربتی به

ک نوع خالف واقع کردن، در واقع ي به» کشی بّره«و اصطالح » خوردن آجيل «
مقام و نمايندگان  نسبت به افراد وطنخواه و رجال عالی اهانت و دشنامی بود که 

خشم و حقد روا داشته بود و اين معنی  حقيقی مردم که آنجا نشسته بودند، از روی 
ديگری بود که بعد از  اين عمل هم ضربت . دور بود از شخصيت آن مرحوم بسيار به

ايشان  ی و حّريت و اساس دموکراسی از طرف های گذشته به شخصيت ملّ  اهانت
  . وارد شد

هايی که بعد از رفتن مستوفی در مجلس ايراد گرديد، موارد مکّرر از  در ضمن نطق
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مرحوم . بيان شد و همچنين جرايد مخالف دولت اين معانی را نوشتند آجيل دادن دولت 
  : گفت عشقی دربارۀ اين نطق چنين 

 الی آخر... مشت همه واکرد/    ون توپ صدا کرد مستوفی از آن نطق که چ
آری، مستوفی مشت همه . اين يک حقيقتی است که بر زبان شاعر جاری شده است   

واسطۀ القاء نفاق، محکوم به   خواه را که به مشت يک مشت مشروطه . را باز کرد
باقی قرار  خود ناطق محترم و دوستانشان هم در عداد زوال و فنا شده بودند و ازقضا 

  !داشتند
شود قضاوت کرد و دريافت که اين نطق  ولی حاال بهتر می. آنروز همه گرم بودند

و » پيکان«، »کار«ها و افتراهای جرايد دست چپ، از قبيل  حمله وساير اتّهامات و 
و غيُره هم » اقدام«و » ستارۀ ايران«و » شفق سرخ«  و جرايد ديگر چون » طوفان«

و بالنسبه آبرويی داشتند، در مقابل  ه که هنوز به روی کار بودند به زعمای مشروط
 بخشيد؟ ها چه اثر زشت و انعکاس شومی می قّزاق

شد اين بود که اينها از خزانۀ  بزرگترين هجومی که به دولت قوام يا ديگران می
... برند وغيره های بزرگ می از پرتو نفوذ خود مداخلکنند،  می عمومی برداشت 

. شد مملکت خالی بود، ماليات درست وصول نمی تی که آن اوقات خزانۀ درصور
و در خانۀ مردم، از شهری و  ثروت بعد از جنگ در دست تّجار و کسبۀ متفّرق 

توانست از  نمی زد ولی دولت پول نداشت و احدی  روستايی، سيم و زر موج می
آن عهد است  گواه اين معنی ميزان متوّسط ثروت رجال. دولت چيزی بربايد

  . شمار آورد توان آن را حساب کرده و به امروز خوب می که 
تنها گشادبازی . داد برد و نه به ديگران می بنابراين نه خودش می. دولت پول نداشت

  ... شهريه بود که آن هم در آن اوقات درش تخته شده بود دولتها، دادن 
يافت مورد  ناحيۀ جرايد نشر می که از! خوردند، بردند! اما شهرت بردند، خوردند

محض آن که روی کار آمدند آن درسها  ها شد و به باشی ها و قّزاق  قّزاق قبول و باور 
  ! خوردن آغاز گرديد بردن و خوردن بردن را شروع کردند پس بدهند و 

و چون خود را در بردن و خوردن اوليتر و مقدّم تر بر ديگران  می دانستند، طوری 
  ! بردند که د ر ظرف چند  سال آه در بساط  کسی باقی نماند دست   به يغما
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طلبان گرديد شهرتی بود که   زيان ديگر که از اين تشنّج و مبارزۀ شوم عايد مشروطه
داده بودند و گفته بودند اين رجال و زعما اليق اداره کردن  ١٢٩٩  مؤّسسان کودتای 

ليکن ). منظور سيد ضياءالدين(فت و رفت کودتا گ اين سخن را مؤسّس . کشور نيستند
سخن را بر زبان آورد، چنان که ديديم  سردار سپه تا آن روز جرأت نکرده بود اين 

شورای ملّی خضوع و  هنوز نسبت به رجال مملکت و رؤسای دولت و مجلس 
سردار  مرتبۀ ايران پيش  رفته مشت رجال عالی خشوعی داشت، اّما ازاين تاريخ رفته 

السلطنه را دستگير کردند و به فرنگ  زودی قوام و نتيجه آن شد که به . بازشدسپه 
را از پشت ميز رياست وزرا عذر خواستند و خود ) مشيرالدوله(پيرنيا  فرستادند و 

  ! احمدشاه در دست گرفتند رضايت   زمام امور را به
مسلک ديد کسانی که صاحب  شاه می. زيان ديگر، ترس و وحشت احمدشاه بود

اين شدّت وخشونت به رجال کشور او و به مجلس ملّی حمله  سوسياليزم هستند با 
اعيان و اشراف بلند بود و تا پای جان با اينها  کنند و غوغای جرايد که برضدّ  می

دستپاچه ساخته و ظاهراً به سکوت  نمود وحتّی سردار سپه را مرعوب و  مبارزه می
به ساعت او را از  کرد و ساعت  سختی بيمناک می  را بهو تملّق وادار کرده بود، شاه 

معنی  اين . ساخت مداخله درکارها و نگاهداشتن تعادل سياسی برکنارتر و دلسردتر می
... خيال فرار افتاد موجب شد که شاه، با آن که تازه ازفرنگ بازگشته بود بارديگر به

مبارزات شديد و اين نطق  هرگاه حزب سوسياليست و مستوفی بعد از اين بالجمله، 
خيانت وعدم امانت همۀ رجال مشروطه ورفقای قديم ودوستان  فاش و صريح که سند 

شد و  ساخت و منجر به بقا و دوام او می مسّجل می الممالک را   سالهای بعد مستوفی
الممالک و وزرايی جوان و فعّال از خود  مستوفی زعامت   حقيقتاً حزب سوسياليست به

پايان برده  ماندند و مجلس را به  می گاهی که داشتند، برسر کار باقی  تکيه حزب و 
پنجم را دائر و شاه  نفع حزب خود تمام کرده مجلس   انتخابات را با کفايت و درايت به

. کردند، عيبی نداشت داشتند و سياست مجلس چهارم را دنبال می می  را نگاه
مقرون به بقا وقدرت شخص يا جماعتی  درسياست هر کارو هرعمل شنيعی که چه، 

شود اّما بدبختی آنجا بود که اين  درعرف ملکداری جايش هموار می گردد رواست، و 
چنان که ناطق شايسته نديد که . دولت در شرف سقوط بود نطق مهيّج وقتی ادا شد که 
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مستوفی تأثير گفتار خويش تمتّع جويد، بلکه  بعد از نطق خود درمجلس توقّف کند واز 
خروجی اطاق مجلس گفت و  قسمتی از پايان نطق خود را در بين کرسی خطابه و دِر 

   ! با شتاب و عجله بيرون تاخت
ای  دانست که افتاده است و کار از کار گذشته، پس چه نيّت و اراده در اين صورت می

اين طور کرد که دربرابر بيانات با نزاکت و نرم و ماليم مرحوم مدّرس  او را وادار 
رحمانه و برخالف واقع به تهمت  برگشايدو آنان را بی زبان به شتم وقَدح حريفان 

همه رجال مملکت  با شدّت و ضعف در  که هرچه  بود ( آجيل خوردن و آجيل دادن
)  استتار و پاس آبروی  همگنان بود ان شريک بودند و روش سياسيون ما نيز بنايش بر

  !آلوده نمايد؟
 بود؟ عصبانی شده

  ! شايد
اّما کسی از مرد بزرگی چون او انتظار نداشت که عصبانی شود و درنتيجه، بخالف 

ويژه که همين مرد بزرگ چندی   به. ديرين خود و اسالفش سخن بگويد سيره و روش 
هايی در کار است، و  خوری ها و چه آجيل کشی  چه بّره چشم خود ديد که   بعدازآن به

کنندگان آن  اش نسبت به استيضاح عقيده فقط . پايان عمر دم برنياوردسکوت کرد و تا 
و با آنها دَم از دوستی  روز که بعدها سردار سپه را نيز استيضاح کردند تغيير يافت 

يا  داد جاسوس رضاخان  هايی که احتمال نمی زد و در اطاقهای خلوت و زير سقف
داد اّما در مجلس سکوت  اره نشان مینمود و راه چ رضاشاه در آنجا باشد درد دل می

  !محض بود
های ديگران را نقل نکرديم، زيرا جنبۀ تاريخی نداشت و يک  ما اين نطق و نطق

روزهای آشفتۀ بعد ثابت کرد  سازی بيش نبود و تاريخ سياه   صورت مشت اباطيل و 
تشين بسا کسانی که آن روز در پرتو فروغ آ چه  هايی تاريخی است و  که چه نطق

های  بزودی در آغوش سرنيزه شدند ولی  اين نطق و حمايت محرور او گرم می
در شمار  بسيار کسان که آن روز  قّزاقان خزيدند و به آجيل خوردن يازيدند، و چه

جای  خوران قلمداد شده از سوزش اين نطق برشته شدند و در ايّام پسين به آجيل
ق و پاس مشروطه تا پای جان ايستادند و خوردن، سرنيزه خوردند و در راه ح آجيل 
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 ** . بيشترشان جان سپردند
ها، اين مبارزات پر طمطراق، اين هجومهای حادّ و پرحرارت  آری، اين نطق

نه تنها با حقيقت آن زمان مطابقت نداشت . و حقيقت نداشت هيچکدام تاريخی نبود 
آنها خوب مردمی . شد گفتند هم تطبيق نمی  می بلکه با شخص يا اشخاصی که سخن 

  »  ! بودند اّما برای شخص خودشان، نه برای وطن
  :بهار  چنين نوشتم ٣١من  پس از سقوط  دولت  مستوفی  در شمارۀ 

مجلس چهارم سپری شد، جان ما هم بلب رسيد، دعوی گران برصندليهای  راحت  ...  
اعجاز و  مساک درخود را در لندن و سويس فرض کرده ، ما  را دارای ا لميدند و 

مزد خدمات ما را ببدی  دادند و چاشنی تجربيات  تلخ ما را   کرامت تصّور نمودند و 
در کام مملکت  ترش و زهرآگين کردند و بر  که نوبت  شيرينی آن فرا  رسيده  بود 

اخالقی شدند که فقط پس ازآنکه بجای  مراد اجانب  با بلهوسی مطلق مرتکب جناياتی 
خريدند، خود بر خويشتن نفرين  تجربيات ما را با قيمت جان وجوانی ما آمدند و 

  )     ١١ (»!خواهند فرستاد
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ور « ه  و دن گ وزارت د س ال دیک  کاری د ا د ژ سا و د آغاز ن و آ  ن. د
بار اق روی  ۀبار  رضاخان ظارت ای ی ا ج و ودم ل اوا د  را او اما سا و  ی آ

د. دم  سا و ی مان آ د ی رضاخان  را صا ده ن  د  ».ودم د

نا     ر و ور  رد   ) ی (ر

 

» 
ه از ش   دارم ده صاً جا ان د وم ازا م با اد ان وا ع، یک .... م ر ود حال  را ا  وا

د د  وا ف  ی ما را  تاری  ی  ظا وری  تا ن . دی ی  د ی   ت   د سا وا و ما را 
م و ک    » .ور را 

ال « دژ سا و م،   آ و ھارد   »   ١٩٢١ژا

د ی  ه « و ۀ سس  دا وق   یھ تیخ د  س گ  ا وم ا ه   ون ت  ده ر   ١٢٩٩ا  یدود   یا از 
م   ی  ا  دهم رضاخان را  د  ت وم ا عد از  س از د در  راز از او    یود و  ؤال  یی  
وده و حاال ا ی  ن ا د  یو   د ی  جا  ت؟  افور  ن ا   »د؟ ی  ت
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