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 مصدق و موازنه منفی
 

غاز وشته سرآحق این بود که آن ن ام.پیش از این نوشته ،او در باره مصدق و اندیشه    

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

که بل ،نها را تجربه کندآخاطرنشان کردن اموری که نه تنها بر نسل امروز  است که 

ر لی دنسلهای آینده نیز سزا است چنین کنند هرگاه بخواهند حیات هر شهروند و حیات م

 :واقعیت بیابد و ادامه بجوید ،و رشد بر میزان عدالت اجتماعی یستقالل و آزادا

 

یت بینیم تنها دو وضعمی ،در ایران و انیران که مراجعه کنیم ،. به تاریخ اندیشه1

 :اندهشناخته بود

 زیر سلطه؛-. وضعیت مسلط 1.1

 انجامد. می ،یبه سلطه یکی از دو بر دیگر ،. وضعیت تعادل قوا که دیر یا زود1.2

دو وضعیتی  شناخته نبود. ،استقالل بمثابه وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه ،قراربدین    

 یکی ثنویت تک محوری )وضعیت اول( و دیگری ،که شناخته بودند، ترجمان دو ثنویت

هایی که توانست به اندیشهثنویت دو محوری )وضعیت دوم( هستند. وضعیت سوم نمی

استقالل  ،که هم امروز نیزنراه یابد. چنا ،کنندکردند و مینما میثنویت را اصل راه

های های فلسفی و سیاسی و نظریهبمثابه وضعیت نه مسلط و نه زیر سلطه، در اندیشه

گر سلطه ،ها و نظرهاشود. در این اندیشهییافت نم ،شناسان که پایه بر ثنویت دارندجامعه

ست بلکه اختیار اکه نه تنها خودمختار « اللاستد»شود به این مستقل محسوب می

 زیرسلطه نیز با او است. 

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

ئم تواند از برهم افزودن مسائلی دست بدارد که دااصالح خویش توانا است و نه حتی می

یی خود و طبیعت را محکوم به پویا ،ظام جبارزنده نشوند. انسان ساتر میدارند پیچیده

 و وجدان به حقوق و عمل به حقوق :حل نیز در خود او استاست. راهمرگ کرده

ها بازشناختن و تنظیم رابطه با حقوق. ای از استعدادها و فضلخویشتن را بمثابه مجموعه

 زیرسلطه.  –مسلط نظام خارج شدن از  ،بنابراین

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

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

های انسان زاد صفت فعالیتآبمعنای عمل به حق.  ،بلکه ،نهایتها به بیکردن انتخاب

ناپذیر است. اما شناسایی این استقالل جدایی. این آزادی از آن است ،جامع و حقوند

شدنی است. از این  ،بر اصل ثنویت ناشدنی و بر اصل موازنه عدمی یا منفی ،وضعیت
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ها با تنظیم رابطه ،برآن ،یابیم کهموازنه عدمی یا منفی را اصلی می ،منظر که بنگریم

 .ددگرها از نظام جبار میسر میشود و رها شدن انسانحقوق ممکن می

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

یدی را ضای جدف تواند و باید پایان بیابد. اینانمی ،ورده ثنویتآاندیشه فر ،تاریخ اندیشه

دهند یبه تاریخی پایان م ،ا درآیندها به این فضاند. هرگاه انسانبه روی انسانها گشوده

 . نهدنقطه پایان می بر حیات انسان پویایی مرگ  ،گر ادامه یابدا که 

 

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

 :ود دارنداکنون نیز وجاست که همکه او امرهایی را موضوع سخن و عمل کردهاین

ا عه رجام ،ل و آزادی جانشین نشود. زوج استبداد و وابستگی که اگر با زوج استقال2.1

گرداند. زوج استقالل و آزادی محک زیرسلطه می-های سامانه مسلط گرفتار جبر پویایی

دقیقی است برای تشخیص میزان استقالل و آزادی شهروندان و جامعه ملی. توضیح 

 که این سخن ،حقیقت بمعنای نبود استقالل است و بعکس. در ،درجا ،که نبود آزادیاین

ی بس روغد ،آزادی ندارند ،این و آن رژیم استبدادی استقالل دارند اما مردم تحت استبداد

 روغدنیز  ،آشکار است. جداکردن استقالل از آزادی و تقدم دادن به استقالل یا آزادی

 ،قوط رژیم شاهسبعد از  ،بر بازسازی شدن دولت ،گر این جداکردناست. اثر ویران

ن آگری است که ما ایرانیان همچنان در قید بس مرگبار و ویرانای بس تلخ و تجربه

زادی آتقالل را از  اس ،برای توجیه وابستگی خود ،های وابستهگروه ،هستیم. با این وجود

انگارند و همه خود را ارزش و شماری کم ارزش میکنند. شماری استقالل را بیجدا می

گویند نه مستقل تار و کردارشان میکه پندار و گفنمایانند. غافل از اینجانبدار آزادی می

 هستند و نه آزاد؛

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

قق رازای تاریخ است. استقالل وقتی متحد ،شود. زمان استمرار این امر واقعبه مسلط می

خاطر بود که او پیشنهادهای بانک د. بدینگردشود که جامعه از سامانه خارج میمی

کنندگانی که «انتقاد»پذیرفت. المللی و پیشنهادهای مشترک امریکا و انگلستان را نمیبین

 :گیرند کهرده میبر او خ ،خبر هستندن بیآهای زیرسلطه و پویایی –از نظام مسلط 

 ،ملی شده بدون مانع کرد نفتاطالع بود و گمان میمصدق از بازار جهانی نفت بی» -

گویای « نقد»این «. ورد که دیر شده بودآشود و زمانی از واقعیت سردرروانه بازار می

ماندن در نظام و بزرگ شدن میزان  ،یکی جهل نقاد از این واقعیت که :دو جهل است

امری که ایران  –کند کاری جز  بزرگ کردن ابعاد صدور نیروهای محرکه نمی ،درآمد

سو بیشتر بدان گرفتار است و همه کشورهای نفت خیز در بند مرداد بدین 28ی از کودتا

 ،؛ دیگری جهل او بر این واقعیت است که نه تنها بعد از صدور رأی دیوان الهه-آنند 

دو سند از سندهای  ،بلکه ،شدناتوان می ،های حامل نفت ایرانانگلستان از توقیف نفتکش

ه صراحت که امریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق بر گویند و بمحرمانه امریکا می

 ،سانبدیناداره اقتصاد کشور توانا گشته و چاره کار حل مسئله نفت با حکومت او است. 
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مسئولیت بس سنگین را نباید از دوش کودتاچیان و دو قدرت امریکا و انگلیس برداشت 

 ؛اطالع بودیبازار نفت بوضعیت  و بردوش مصدق گذاشت که گویا از 

با نپذیرفتن پیشنهاد  ،روآورد؛ از اینسب و تعادل قوا درست سر در نمیمصدق از تنا» -

د که اساس این پیشنهاغافل از این«. موقعیت و فرصت را از دست داد ،بانک جهانی و...

 بنابراین محکوم ،یرسلطهز-نگاه داشتن ایران در سامانه مسلط  ،و پیشنهادهای مشابه

همین  که قرارداد کنسرسیوم بریرانیان به زندگی در استبداد و وابستگی بود. چنانکردن ا

 اندند.گی متحمیل شد و ایرانیان گرفتار استبداد و وابست ،اساس تنظیم و توسط دولت کودتا

کردن ای سیاسی کرد و ملیمسئله نفت یک مسئله اقتصادی است و نباید آن را مسئله» -

جهل بر  :فرآورده چند جهل است ااین مدعی«! کردن نفت بودصنعت نفت نیز سیاسی

ناپذیری بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر؛ جهل بر جدایی

بلکه همه  ،نها ایرانتزیرسلطه؛ جهل بر تاریخ سیاسی نفت نه  –های نظام مسلط پویایی

ها؛ ردن نفت در زندگی انساندیگر کشورهای نفت خیز و همه جهان از زمان نقش پیدا ک

هان جهل بر اقتصاد سیاسی و جهل بر این واقعیت که کارمایه نقش حیاتی در اقتصاد ج

 ها در سطح کشورها و جهان نباشد.  گذاریتواند محور سیاستبرعهده دارد و نمی

طه باید از نظام سل :استاین ،درس بزرگی که بیانگر موازنه عدمی است ،قراربدین     

ه بد و خارج شد. این درس راه نجات جامعه جهانی است اگر فرصت را از خود نستان

 .پویایی مرگ نسپارد

 

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

مشروطیت شرکت کرده و هم کودتای رضاخانی و زندگی بسیار سخت در استبداد سیاه 

ها بس عیتدر وض ،خوانند کهرو او را تجربه قرن میکرده بود. از آنپهلوی را تجربه 

در یک « تمرکز قدرت»دیده بود که  ،متفاوت زیسته و مبارزه کرده بود. از جمله

طرناک باشد. شاهد خ ،تواند برای حیات ملیتا کجا می ،در وضعیت زیرسلطه ،شخص

به روس و  ،همه روز ،کشوراطالع مردم بی ،شاه مستبد ،بود که در دوران قاجار

وجب  ،مدندآدانست که اگر همه امتیازها به عمل در میفروخت. او میامتیاز می ،انگلیس

گرفت. در اختیار دو قدرت روس و انگلیس قرار می ،به وجِب رو و زیرزمین ایران

ها یکشاهد بود که با از میان برخاستن سلطنت تزارها بر روسیه و استقرار دولت بلشو

گرداندند. کوشش مدرس « مردقوی»ها کودتا کردند. رضا خان را انگلیس ،در این کشور

 نجاماو مصدق این شد که از پیدایش یک کانون ثابت تمرکز قدرت جلوگیری کنند. کودتا 

ه شهادت داد ک ،گرفت و استبداد سیاه استقرار جست. زمان بسود این دو شهادت داد

ر جنایت هم استبداد سراس ،سال تمدید کرد 60فت را بمدت هم امتیاز ن ،کانون ثابت جدید

ه و فساد را برقرارکرد و هم برنامه مصرف محورکردن اقتصاد را بمنزله تضمین سلط

 به اجرا درآورد. ،انگلستان بر منابع نفت ایران

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

بر این اصل عمل کرد که شاه  ،مجلس ارائه کرد و بگاه نخست وزیریمؤسسان را به 

نفری درباره سلب  8باید سلطنت کند و حکومت نکند. کار به تهیه طرح توسط هیأت 
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فرماندهی کل قوا از شاه و تحت فرماندهی حکومت حقوقمدار و مسئول و پاسخگو 

تایی را بر ضد حکومت قرارگرفتن ارتش انجامید. دو قدرت امریکا و انگلستان کود

شاه به  ،بنابر سندی از اسناد محرمانه وزارت خارجه امریکا ،مصدق سازمان دادند که

متمرکز  ،امریکا پیشنهاد کرده بود. کودتا روی داد و قدرت در کانون ثابتی که شاه بود

استبداد وابسته را تجربه کرد. انقالب ایران برای آن  ،شد و ایران بمدت یک ربع قرن

در استقالل و آزادی و رشد بر  ،وی داد که والیت جمهور مردم برقرار شود و ایرانیانر

سبب شد ایران در موضع  ،زندگی کنند. اجرای طرح محرمانه ،میزان عدالت اجتماعی

بازسازی  ،زیر عنوان والیت مطلقه فقیه ،زیرسلطه بماند و کانون ثابت تمرکز قدرت

داشتن اقتصاد کشور و جریان ه مصرف محور نگاهاستبداد وابسته ب ،شود. این بار

بسنده نکرد؛ قدرت خارجی را محور سیاست داخلی  ،نیروهای محرکه به خارج از ایران

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

های در از کشورهای در موضع زیرسلطه به کشور ،جریان دادن نیروهای محرکه

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

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

 

ی و من ایران» :مصدق در مجلس چهاردهم گفت :. رابطه اندیشه راهنما و ایرانیت4

مبارزه  ،هستم تا زنده ،را تهدید کندمسلمانم و برعلیه هرچه ایرانیت و اسالمیت 

است. زیرا تأمل بایسته نشده ،ه باز ترجمان موازنه منفی استکدر این جمله «. نمایممی

 ،رگاه با قدرت جمع شوده ،است که اندیشه راهنمااین امر مستمر معلوم همگان نشده

های ود. ویژگیرشود و برضد انسان و حقوق و هویت او بکار میوسیله توجیه قدرت می

گی پایه دو ویژ ،اما دو ویژگی استقالل و آزادی را  ،استایرانیت را مصدق برنشمرده

 ،شناخته است. چرا که تمام عمر برای بازیافتن وضعیت نه مسلط و نه زیرسلطه

هرگاه  ،قراراست. بدینمبارزه کرده ،زادیآبرخورداری ایرانیان از استقالل و  ،بنابراین

دی را در خود بخصوص دو ویژگی پایه استقالل و آزا ،های ایرانیتژگیوی ،اسالمیت

 :بخشددو اطمینان می ،ندانکند و به یکایک شهروسه کارکرد پیدا می ،داشته باشد

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

 ماند؛و نافی قدرت می رددمی گروش باورمندان در زندگی حقوندی را 

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

از ب ،تنگش« کانون تمرکز قدرت»دینی را نیز از ساخت قدرت محور یافتن و کارگزار 

 دارد. ومی

 وآزادی  وقالل کند بیانگر استاز دینی یا غیر دینی را ناگزیر می ،. باورهای دیگر4.3

 های ایرانیت بگردند. دیگر ویژگی

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

 :بزیند ،مستقل و آزاد ،ادیتوانند در استقالل و آزمی ،آنها هرچه باشد



9 
 

 ،حقوق هستند شوند که طرزفکرهاشان در بردارنده. جمهور شهروندان مطمئن می4.4

رند. یرون بب ،توانند به جنبش درآیند و خود را از سامانه سلطهبا اطمینان می ،بنابراین

 و

نو به  شد شهروندان وراهنمای ر ،های راهنمااندیشه ،. با خروج از سامانه سلطه4.5

ها و با محل شدن قدرت در تنظیم رابطهشوند و با بینو کردن هویت به یمن رشد می

 گردد. جامعه حقوندان متحقق می ،هادن حقوق در تنظیم رابطهمحل ش

رون از رابطه دو محور بی ،های دیگر با ایرانیتاسالم و مرام رابطه ،قراربدین    

 خاطر بودگرفتن است. بدیندر بر داشتن و یاهای ایرانیت را دربرویژگی ،یکدیگر نیست

گری انگلستان و گاه نگفت سلطه. هیچبا هیچ مرامی مخالفت نکرد ،که او در همه عمر

 –گری روسیه تقصیر مارکسیسم امریکا تقصیر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سلطه

ا ر بتقصی :گفت ،لنینیسم است و یا واپس رفتن ایران تقصیر اسالم است. در عوض

پذیر )در مورد قاجار و گر )در مورد روس و انگلیس( و قدرت سلطهقدرت سلطه

ین و شدن د او از رابطه دین و مرام با قدرت )سیاست( و از خود بیگانهاست. پهلوی( 

ن حق بوداز مسلمانی و آداب آن برای بر» :گاه بود. چرا که گفتآمرام توسط قدرت 

ه ن ،عاددا و مخفقط از ترس  ،نآپیروی کنیم و به لوازم  ،نآنه برای میل این و  ،اسالم

 «. ممقتضیات دنیوی و سیاسی عمل نمایی

ل و ستقالنها را به روی اآکوشش او در همه عمر این شد که دارندگان مرامها َدِر 

و  تمداریحق اشتراک بجویند. آیا مانعی دیگر جز قدردو  آزادی بگشایند و در این 

امروز  هدف و روش شناختن قدرت بر سر راه اشتراک در این دو حق وجود داشت؟ نه.

مند یازن ،و بازیافتن وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه بیرون رفتن از نظام سلطه ،نیز

درت قگانه است. جز به روی حقوق پنج ،از دینی و غیر دینی ،بازشدن درهای مرامها

رها دن دهیچ عامل دیگری  مانع گشودن ش ،باوری و قدرتمداری و هدف گرداندن قدرت

 .وجود نداردبه روی این حقوق 

 

دانست که نزه از فسا و فسادستیز باقی ماند. او میمصدق در تمام عمر م :. فسادستیزی5

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

است. هراندازه تمرکز قدرت در یک شخص « کانون تمرکز قدرت»ریشه سرطان فساد 

 ،بنابراین ،شناختبندی روابط شخصی قدرت را نیز میتر. او شبکهفساد بزرگ ،بیشتر

 فراگیر ،نآاعده از رأس هرم تا ق ،این شبکه فساد را در بدنه جامعه ،دانست چسانمی

 کند. می

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

 ادفسقدرت و  ،بردو البته این جریان فساد را نیز به رأس هرم می شودمتمرکز می

خاطر . بدینگیرداجتماعی را فرا میتا قاعده هرم  چون سرطان ،رأس هرم مرکز در مت

مبارزه  ،زمان و توأمانهم ،با استبداد وابسته و فساد ،بطور مداوم ،بود که مصدق

 کرد. می
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نقش دستگاه ادارِی کشوِر در موضعِ  ،لطهزیرس -گر در نظام سلطه ،قراربدین    

گر به ترتیبی است که میان جامعه زیرسلطه با جامعه سلطهتنظیم رابطه  ،زیرسلطه

د. جریان بیابن ،بطور روزافزون از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط ،نیروهای محرکه

شود. الجرم به جامعه زیرسلطه از نیروهای حیاتی خویش محروم می ،بدین فساد بزرگ

تن مردم از برخاستن به سلح بازداشخیزد. وظیفه نیروی مدفاع از حیات خویش بر می

های در به جامعه ،دفاع از حیات و به جلوگیری از جریان نیروهای محرکه به خارج

و  هدف کوشش مصدق برای تغییر ساختار نظام اداری ،خاطرموضع مسلط است. بدین

 بردی خویش را در بازیافت استقالل وبخصوص قشون این بود که دستگاه اداری نقش راه

ن در ارتشی حافظ ایرا ،جامعه ملی بازیابد و ایران ارتش ملی پیدا کندآزادی و رشد 

مستقل و آزاد. این کوشش او در دوران مرجع انقالب  ،موضع نه مسلط نه زیرسلطه

 گرفته شد؛ پیشپی ،از سوی نخستین منتخب مردم ایران در تاریخ بس دراز خود ،ایران

ی فاع پیروز از کشور در برابر قوابه یمن د ،ارتش ایران ،1360از کودتای خرداد 

 صفت ارتش ملی یافت.   ،برای نخستین بار درتاریخ ،متجاوز

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

کردن دستگاه اداری و قشون برای ایفای نقش خویش در خدمت نظامی با هدف آماده

ا بساختار اقتصاد مصرف و به ضرورت رانت محور را  ،ر رشدایران مستقل و آزاد و د

 راه ساختار اقتصاد تولید محور جانشین کند. تا مگر ریشه فساد در ایران بخشکد. از

 ها شرکت کردند.فاسدترین ،اتفاق نبود که در کودتا بر ضد او و حکومتش

امکان  ،بخوانندهای مصدق را شوند نطقاین مدخل به خوانندگانی که بر آن می    

بسا شناسایی کنند؛  ،و را در هر مورداروش  ،دهد با توجه به امرهای واقع مستمرمی

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

 .ارندن بگذنقطه پایا ،براین امرهای واقعیند و آبه جنبش در  ،استقالل و آزادی است

 

 صدرابوالحسن بنی

  1399هفتم فروردین 
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 ناشر ادداشتی

 

و مکتوبات مصدق در دوران نخست  هاامینطق ها، پ یدفتر حاضر حاو 

 است. یریوز

 حینقل مطالب و تصح یراجع به چگونگ نیشیپ یهمه آنچه را که در دفترها 

 جرمالصادق است.  زیدفتر ن نیدر مورد ا م،یکرده ا ادیها  یو عالمت گذار یعبارت یها

 .میپردازیتکرارشان نم به

 بیترت نیبد میاو ارسال، مرتب ساخته رادیا خیرا بر اساس تار هاامینطق ها و پ 

ر ددفتر را به نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق  نیخوانندگان خواهند توانست مطالب ا

دوران  خیسان تار نیکنند و بد قی)در مجلس شورا و سنا( تطب یریدوران نخست وز

 بخوانند. زمصدق را با یرینخست وز زیافتخارآم

 یحاو یگریسرصفحه ها، فهرست د نیدفتر عالوه بر فهرست عناو نیدر ا 

 ازد.س یکه کار مراجعه به نطق ها را جدا جدا آسان م میاکرده مینطق ها تنظ نیعناو

دفتر آمده است حاصل کوشش مستمر و  نیو ... که در ا هاامینطق ها و پ 

 نطق ها و ةیبوده است که کل نیما بر ا یدارک گوناگون است. سعمطالعة اسناد و م

در  یادیتا حد ز میکنی. گمان ممیگرد آور یریمصدق را در دوران نخست وز یهاامیپ

رتند ها هستند عبادفتر مأخوذ از آن نیا درجاتکه من ی. منابعمیباش افتهی قیکار توف نیا

 از:

 381، 1330مرداد  20تهران،  غات،یتشارات و تبلاب اسناد نفت. ناشر ادارة کل انکت -1

 صفحه

 یمجلس شورا 1330مرداد  30در جلسة  ریدکتر مصدق نخست وز جزوة گزارش -2

س توکاس استیبه ر سیدولت انگل یندگینما ئتیمذاکرات با ه انیو سنا، راجع به جر یمل

 (1)جزوه  رانیا ،یصفحه، چاپخانة بانک مل 25 ،یُمهردار سلطنت

ائد جر نیمخبر ئتیه یبرا ریدکتر محمد مصدق نخست وز یآقا یزوة سخنرانج -3

 (2صفحه )جزوه  18، 27/12/1330در روز سه شنبه  ییکایآمر

دورة هفدهم،  ندگانیر جلسة نماد ریدکتر محمد مصدق نخست وز یجزوة نطق آقا -4

 (3)جزوة  صفحه 12 -1331 نیفرورد 23روز شنبه 

 ایسالنامة دن نینهم -5

 1332د ماه تا مردا 1330ماه  ـبهشتیروزنامة اطالعات از ارد -6
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که  ییهاامینطق ها معموالً مأخوذ از منابع است و در مورد نطق ها و پ نیعناو 

 است. هاامیپ ایمأخوذ از متن نطق ها  نیاز روزنامة اطالعات نقل شده است، عناو

 امیپ ایکه نطق  یصفحات نام و نشان منبع و امیپ ایصفحة اول هر نطق  ریدر ز 

 است. دهیذکر گرد یو با دقت کاف لیدر آن مندرج است، بتفص

 

*** 

 انیه پابدفتر قسمت اعظم کار انتشار نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق  نیبا انتشار ا     

آن  دیام و میبرده ا شیرا بطور مرتب پ خیاسناد تار نیکه کار انتشار ا میرسد. خشنود یم

دم وار قدوستان مبارزه همچنان است رانیهمة ا یو مددکار یاریکار با  نیا که در میدار

 میبرو شیپ

 

 مصدق انتشارات

 1350ماه  اسفند
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در مقام نخست  رانیخطاب به ملت ا ویمصدق از راد امیپ نینخست»

 « 1330 بهشتینهم ارد یریوز
 

 

 هموطنان

ما با ش ویراد لةیبوس ریخست وزکه به عنوان ن دیآ شیپ یموقع شدیتصور نم چیه    

 کار نیچن تیکه دارم مسئول یبا ضعف مزاج کردمیتصور نم وقتچیصحبت کنم و ه

 .میرا قبول نما یخطر

تا  داندیباِر گران را بدوش بکشم و اکنون تنها خدا م نینفت سبب شد که من ا هیقض    

 بتوانم آنرا تحمل کنم. یک

لس مج محترم ندگانینما زم،یشائبه همکاران عز یه و بسابق یب یرأ ز،یهموطنان عز     

ر سبب شد که از نظ جانبنیا یها به زمامدارآن لیو مجلس سنا و اظهار تما یمل یشورا

 را یشاهنشاه ونیهما حضرتینکنم و امر اعل یخوددار یاز قبول زمامدار یمل ضةیفر

 م.یدولت اطاعت نما لیدر تشک

ام از هرفتکه بدوش گ یکار و باِر گران نیقبول ا یرم که براندا دیترد ز،یهموطنان عز    

 در راه شما یول ستین یمهم فهیوظ نیچون مزاج من متناسب با قبول چن رومیم نیب

 شما کنم. شیآسا یهستم که آنرا فدا یقلب راض میو از صم ستین یقابل زیجان چ

 نم وکه ناچارم آنرا عرض دارم ک یدرخواست زمیاز دو دسته هموطنان عز نجایدر ا     

 با قبول آن با من کمک کنند.  میاز حضورشان تقاضا نما

 یدآزا ارباب قلم و روزنامه نگاران است که از انیاز آقا یاول من از بعض یتقاضا    

 یبیترت خواهمینم وقتچیه رایز ند،ینما تیرعا شهیسوءاستفاده نکنند و عفت قلم را هم

ز او استفاده  تایاظهار منو یخود را اظهار کنند ول اتیند منوها نتوانکه آن دیآ شیپ

 مملکت تیها و به امنو حقوق مشروع آن گرانید یباشد که به آزاد یتا حد دیبا یآزاد

 وارد نکنند.  یخلل

ها را مثل فرزند کارگران است که من آن زم،یدوم من از هموطنان عز یتقاضا     

و از کار  خورندیو نان م کشندیها زحمت مکه آن مدانیخود دوست دارم و م یقیحق

 .ندینما یسوءاستفاده نم گرانید

ها هم و آن استیکارگران دن دیفردا، که به مناسبت روز اول ماه مه که ع دوارمیام     

و آرامش  بیکه نظم و ترت ندیرفتار نما یطور کنندیبالطبع در آن جشن بزرگ شرکت م
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از  یکه جبهه مل دیدانیما م زیشق شود. کارگران ارجمند و عزسرم گرانید یها براآن

ً برا یآزاد نیو تأم یبسط دمکراس یخود برا لیتشک یابتدا فراهم کردن  یو مخصوصا

 دهیطبقات محروم مملکت مبارزه کرده و راه نجات ملت ستمد شیموجبات رفاه و آسا

 یثروت مل عیو تسلط بر صنا یرا در استقالل اقتصاد یمقاصد مل نیو وصول به ا رانیا

 داده است. صیتشخ

 عیصنا نیبزرگتر نیمجلس ندگانیکه به خواست خداوند متعال و به همت نما نکیا     

فاده که اگر درست از آن ثروت سرشار است میدار نیقی یبه ملت بازگشته همگ یثروت مل

لل مو دوش بدوش بسر برد  شیرفاه و آسا تیبا نها هیشود ملت ما خواهد توانست در آت

قه ر تفرواضح است که اگ یتمدن عالم به انجام رساند ول بهخود را در کمک  فةیوظ هیراق

شد  نقش بر آب خواهد رانیشود تمام زحمات ملت ا دایما پ انیو نفاق و اغتشاش در م

ره ز بهمبارزه با اغتشاش کند و ناچار ا دیبا یمل یقوا ینظم یبا هرج و مرج و ب رایز

 اننیطما یخود، باز بماند. ول کشور یآباد یبرا تیاز منابع نفت و هرگونه فعال یبردار

 انهبه نیاز بروز اغتشاش ا یریما با حفظ نظم و آرامش و جلوگ اریدارم کارگران هوش

ا از ه ررا رانیثابت خواهند کرد که ملت ا ایرا هم از دست دشمنان خواهند گرفت و به دن

شده  کینزد سحرها به آن دهیکشور رنج د رةیشب ت نندیبیم نکهیو ا دهدیم صیچاه تشخ

ها ه آنبکه جز خدمت  یبه دولت شودیطالع م رانیانشاءهللا آفتاب سعادت ملت ا بیو عنقر

 یلم ریخط فهیندارد مجال خواهند داد تا با فراغ بال به وظ یگونه منظور و مقصود چیه

کشور است عمل نموده و  یل اقتصاداستقال نیو تأم یاسیاستقالل س تیخود که تقو

 عموم طبقات مملکت را انشاءهللا فراهم کند. شیو رفاه و آسا یماععدالت اجت

ان موطنمسئلت دارم که مرا در مقابل ه یتعال یو از بار میسپار یشما را به خدا م    

 شرمسار نکند. زیعز

 

 .سیامور خارجه انگل ریوز سونیمور امیبه پ رانیدولت ا جواب»

 میدر لندن تسل رانیا ریتوسط سف 16/2/1330 خیجواب در تار نیا

 «  شد
 

 :ریکب ریسف یلیسه یجناب آقا 

 رانیا ریکب ریرا توسط سف یجنابعال امیامور خارجه انگلستان: پ ریوز سونیمور یآقا     

ت مورت با دول یمبان دییکمال عالقه را به ُحسن روابط و تش زین جانبنیداشتم. ا افتیدر

از علل سوء  یکیرفع شود.  یپاره سوء تفاهمات بکل دانمیانگلستان دارم و الزم م

 تیبود که باعث عدم رضا رانیو ا سیشرکت سابق نفت انگل رفتارو  اتیتفاهمات عمل

حاصل  نیقیو  دندید یم سیدولت انگل نیشده بود و غالباً آنرا از چشم مأمور رانیملت ا

 نیشدن صنعت نفت در سراسر کشور ا یمل یز اجراقانون طر یاست بعد از اجرا

و انگلستان  رانیا یدوست کامو استح دییتش رایخواهد رفت ز نیاز ب تیموجبات عدم رضا
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 یُدَول دمکراس هیو صالح کل ریبلکه به خ باشدیدو کشور م نیو صالح ا رینه فقط در خ

 جهان خواهد بود. یو بنفع صلح عموم

 صنعت نفت کامالً روشن است.کردن  یمقصود از مل     

ت ع نفاز مناب یخود استفاده و بهره بردار یمل تیاز حق حاکم خواهدیم رانیملت ا    

و  ندارد ینفت مقصود عیشدن صنا یقانون مل یرا خود به عهده داشته باشد و جز اجرا

به ا ر[ از ترجمه قانون ینسخه ]ا رانیا یآن قانون )سفارت کبرا 3و  2بر طبق موارد 

ا بامر  نیکند و ا یدگیشرکت سابق نفت رس یاست به دعاو رخواهد داد( حاض یجنابعال

 بر زیو ن ستین قیو تطب سهیقابل مقا چوجهیبه ه دیکه اشعار  داشته ا یستیعمل کمون

 یالمللنیسابق به نرخ عادالنه ب یهایقانون مزبور حاضر است به مشتر 7طبق ماده 

ا قرارداده نکهیبر فرض ا واست  یهر ملت تیحق حاکم عیاکردن صن ینفت بفروشد . مل

ه کمنعقد شده باشد،  عینسبت به آن صنا یخصوص یبا اشخاص و شرکت ها یازاتیامت ای

مال مانع از اِع ازهایامت ایقراردادها  نیهم فرِض صحت آن شود چن یجهت حقوق عیجم

را  یامر نیبه چن یدگیرس تیهم صالح یالمللنیمقام ب چینخواهد بود و ه یمل تیحاکم

 .ردندا

 یتصاداق ةینفت بن دیخود، از عوا تیبا استفاده از حق حاکم خواهدیم رانیدولت ا    

 یتیرا فراهم و به فقر و فالکت و نارضا یعموم شیو موجبات آسا تیکشور خود را تقو

نه گواز هر یریو موجب جلوگ رانیو آرامش ا یآباد هیامر ما نیخاتمه دهد و ا یعموم

 اختالل و آشوب خواهد بود.

شدن صنعت نفت در  یمل  یدر اصل موضوع هم چون به موجب قانون طرز اجرا    

 کار نیانتخاب شوند و ا دیبا یمل یاز سنا و مجلس شورا یمختلط ئتیسراسر کشور ه

بق شد از شرکت سا لیتشک ئتیه نیکه ا یچند روزه انجام خواهد شد، به محض نیهم هم

 عمل خواهد آمد. بهقانون دعوت  یکار و اجرا بیترت ینفت برا

 ریمصدق نخست وز دکتر

 

 « 23/2/1330خیدر تار ریبخشنامة نخست وز »

 ها     ادارات مستقل    بانک ها وزارتخانه
  1330ماه  بهشتیارد 23 خیتار

 بیشدن صنعت نفت و طرزالعمل آن به تصو یمربوط به مل نیموقع که قوان نیدر ا   

مزبور صادر و ابالغ  نیملوکانه در اجراء قوان نیو فرام دهیو سنا رس یمل یشورا مجلس

که در مکاتبه با شرکت سابق نفت  دیتابعه دستور فرمائ یهاالزم است به قسمت دیگرد

شدن  یاصل مل یقانون طرز اجرا 7و ماده  2ماده  درهمانطور که  رانیو ا سیانگل

شرکت »ذکر شده است به عنوان « ت سابقشرک» زیصنعت نفت در سراسر کشور ن

 .دینمائ دیمکاتبه و کلمه سابق را ق «رانیو ا سیسابق نفت انگل
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 دکتر مصدق – ریوز نخست

 

 «  28/2/1330 خیدر تار رانیراجع به نفت ا کایدولت آمر هیانیب»
 

نفت  هبجع را ریکب یایتانیو بر رانیا نیدربارة اختالفات دولت کایمتحد آمر یکشورها     

نسبت  میارداستوار  یما دوست ریکب یایتانیهم با بر رانیدارد. هم با ا قیعم ینگران رانیا

 اختالف نیا خواهدیم کایمتحد آمر ی. کشورهامیعالقمند مانهیهر دو مملکت صم ریبه خ

ً یکه مستق یدو طرف یاختالف نه تنها برا نیا رایحل شود ز هبطور دوستان ستند ه عنفیذ ما

 است. ریخط زیآزاد ن ایتمام دن  یبلکه برا

 میاتهو نظر خود را به هر دو کشور گف میاامر بوده انیمراقب جر کیما از نزد     

 ما یرابمسئـله بوده است و  نیا یکل یمربوط به جنبهه ها میاکه اظهار داشته ینظرات

موضوع حل  یکه ممکن است برا یباتینبوده است که درباره شرائط خاص و ترت یمقتض

 .میکن یدر نظر گرفته شود نظر

شده است مصلحت  ییگفت و گو کایمتحد آمر یاز آنجا که درباره روش کشورها    

ذ تخاا ریکب یایتانیو بر رانیا ندگانیرا که در مذاکرات خود با نما یاسیاست س نیچن

 .مینمائ حیتشر میاکرده

ز ز الزوم احترا نیرات و همچندوستانه و از راه مذاک قیلزوم حل اختالف را به طر   

 .میکرده ا دیرا به هر دو دولت تأک جانبهکیبه اقدام  دیو تهد فیتخو

 انیرانیا که با میارا اظهار کرده دهیعق نیا ریکب یایتانیهنگام مذاکرات خود با دولت بر   

نافع ج ماز استخرا یشتریدر اداره امور نفت و منافع ب یشتریبدهند که کنترل ب یباتیترت

ناخته د، شباب اظهار نموده ان نیدر ا انیرانیرا که ا یلینفت خودشان داشته باشند و تما

 شود.

 تانانگلس یشنهادیاز شرائط پ کیچیدر مورد ه کایمتحد آمر یکشورها نکهیا نیدر ع   

ست ا لیانگلستان صادقانه ما نکهینداده است، خوشوقت است از ا یمخالف اینظر موافق 

 . دیمذاکره نما انیرانیمسائل معوقه مورد اختالف با ا دربارة همة

نافع م نکهیبه ا انیرانیا لیو نسبت به تما میشناسیرا کامالً م رانیا تیما حق حاکم    

 .میکن یم یکشور گردد همدرد نیا دیاز نفت عا یشتریب

 یکطرفیالغاء  جةیرا که در نت یریاثرات خط رانیدر  مذاکرات خود با دولت ا    

ً یقو کایمتحد آمر یمترتب است و کشورها یقرارداد بر روابط دوست اهد مخالف آن خو ا

 .میبود، تذکر داده ا

مشروع خودشان از راه مذاکرات دوستانه  یرا به هدف ها انیرانیا دنیرس تیما اهم    

 .میکرده ا دیوفق دهد تأک انیرانیا یالمللنیب یها تیبا مسئول کهیبطور گریبا طرف د
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در  که یهائ هیسرما تیبه مصون نانیاطم ندهیاست که در آ نیا قیطر نیاتخاذ ا دهیفا    

ب ن موجدر سراسر جها قهیالحق یبلکه ف افتیشود، ادامه خواهد  یبکار انداخته م رانیا

 نوع قراردادها خواهد شد. نیادامه اعتبار ا

ا دقت بله را مسئـ یعمل یهاهجنب یاز اقدام نهائ شیجدا تقاضا شده است که پ رانیاز ا    

 کند.  لیو تحل هیتجز

قرة از شرکت مست دیخلع  ایکه آ میاآورده شیموضوع را پ نیخصوص ما ا نیدر ا    

ما  ؟ریخ ایباشد  رانیا یحداکثر منافع ممکنه برا نیتواند در واقع موجب تأم یم یسیانگل

ومات تن معلنه فقط شامل داش رانینفت ا تمندانهیکفا ةیو تصف دیکه عمل تول میاشرح داده

ضه حمل و نقل و عر یاست برا یاست ]بلکه[ مستلزم داشتن وسائل یکاف ةیو سرما یفن

 دارد. اریو فروش نفت که فعالً شرکت نفت در اخت

 رانیا به حصول نفت نانیعدم اطم ندهیکه در آ مینکته اشاره نموده ا نیبد نیهمچن     

 گریرا از منابع د خود اجاتیها ممکن است احتشود و آن انیمشتر یموجب نگران دیشا

 .افتیکاهش خواهد  رانیبدست آوردند که در آن صورت درآمد ا

 وهم ماز منابع  یکه از همه بهتر مجهز به وسائل بهره بردار یکائیآمر یشرکت ها     

هار اظ کایبه دولت آمر باشندیموجود است، م رانیبزرگ و غامض نفت مانند آنکه در ا

 که ستندین لیما یسیضد شرکت انگل بر رانیدولت ا جانبهکیاند که نظر به اقدام داشته

 .رندیرا به عهده بگ رانیاز معادن نفت ا یبهره بردار

 که الزم یو چه از نظر تعداد تیکفا ثینفت چه از ح نیمتخصص ن،یعالوه بر ا     

 یابید گمارده شوند به علت کممشغول هستن رانیکه اکنون در ا ینیمتخصص یاست بجا

 .گرید یو نه در کشورها شوندیم دیعا کایمتخصص در رشته مخصوص نه در آمر

 یعنافماشتراک  یو انگلستان دارا رانیاست که ا نیبر ا کایممالک متحد آمر دهیعق     

ا ت فتایو خواهند  ابندیب یمذاکرات دوستانه راه حل قیاز طر دیهستند که با یچنان قو

ا رنقش کامل خود  نیاز طرف کیرا برقرار سازند که بر اساس آن هر  یوباره روابطد

وع ن نیا قیکه از طر رسدیبنظر م نی. چندینما فایا یبه آن هدف مشترک بخوب لیدر ن

م و مه انیگردد و منافع انگلستان محفوظ بماند و جر نیتأم رانیمذاکره آمال و منافع ا

 .ابدیجهان آزاد کماکان ادامه  یبه بازارها رانیالزم نفت ا

 تیامتم واستقالل  نیو مفرط خود را به تأم دیکراراً عالقة شد کایممالک متحدة آمر     

 .اندو خواهد رس دهیعالقه را بمنصة ظهور رسان نیاظهار داشته و عمالً ا رانیا یارض

 

 « 30/2/1330 خیدر تار کایبه دولت آمر رانیدولت ا هیتذکار»
ه در ر شدکه در آن ذک یبا عبارات و جمالت رانیراجع به نفت ا کایدولت آمر هینایب     

 کرده است. جادیا یمنتظر و نامطلوب ریغ راتیتأث رانیمحافل مربوط ا
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لت هستند و م طرفیدر امر نفت ب گفتندیم کایآمر یتا دو روز قبل مقامات رسم    

ت تعجب است که دول یجا نکی. و اابدیادامه  یطرفیروش ب نیانتظار داشت ا رانیا

ود. شکه موضوع مذاکره حل  دینما یشیصالح اند خواهدیداده و م دهیعق رییتغ کایآمر

 یشیندانمود، صالح  یم جابیرا ا کایدولت آمر انهتذکر دوست یالمللنیاگر صالح ب

 اتشدن صنعت نفت در سراسر کشور مناف یکه با قانون مل شدیم یطور ستیدوستانه با

 باشدیآن م یکه قانون مزبور وضع و دولت موظف و مکلف به اجرا نکینکند. ا دایپ

مداخله در  زباشد ج یبه هر عنوان و عبارت یدولت خارج کیدوستانه  یشیصالح اند

لسات جاز  یکیدر  یفعل رینخست وز یشود. آقا یتلق تواندینم گرید زیبه چ یامور داخل

کاش  یا» اظهار نمودند:  نین صنعت نفت چنشد یقبل از  مل یمل یمجلس شورا

که  دندید یو به چشم خود م آمدندیم رانیانگلستان به ا یمل یاز مجلس شورا یندگانینما

و چگونه برخالف حق و انصاف و  آوردیمملکت چه م نیا مردمشرکت نفت به روز 

 «و حق مملکت را غصب کرده است. بردیم یگزاف سرشار داتیعدالت عا

 ساخته یو عصبان نیرا خشمگ رانیمردم ا یشرکت سابق نفت طور اتیفتار و عملر    

ت شدن صنعت نف یبه خاتمه دادن به آن اوضاع و مل رانیملت ا یبود که  اراده واقع

از  ریگذشته است دولت غ نیمجلس بیقرار گرفت و اکنون که قانون مزبور از تصو

 نرایآن خشم و غضب ملت ا یدر اجرا همسامحندارد و اندک تعلل و  یفیآن تکل یاجرا

 کند. یرا جلب م

 از یادر پاره کهیبطور کایآمر خواهیاست که ملت بزرگ آزاد نیانتظار ا نیبنابرا   

 رانیمقاصد حقه ا یبه اجرا یمعنو یهااز حق و عدالت کمک یموارد از لحاظ طرفدار

 هند.ت ندستانه خود را از دسو دو طرفانهیمانند سابق روش ب زیمورد ن نینموده اند در ا

 

 

 «  30/2/1330در  یو خارج یمصدق به خبرنگاران داخل امیپ»
     

 یخارج دیخبرنگاران جرا انیآقا     

 یبخترفع بد یبودم برا تیمردم و در مجلس در صف اقل ندهیتا چند روز قبل که نما    

خود  دیدم و باشس دولت واقع بعد که در رأ ینداشتم ول یگریاز آه و ناله کار د ریها غآن

 یطور خواهندیم زیرا ن میبسته و پاها میبکنم دست ها هایو رفع بدبخت یچاره جوئ

 .مینتوانم حرکت نما مقد کی یببندند که حت

 تتخیاز نفوس آن در خود پا یباشم که قسمت یمملکت ریمن عار دارم که نخست وز    

 کنند. یزندگ خیمثل مردمان ماقبل تار

کردم و بواسطه کسالت قرار شد،  یچند روز که که از مالقات شما خوددار نیدر ا   

 نیجز ا یها جواب دهم مقصودبه تمام آن کمرتبهیو من  دیسیشما هم سئواالت خود را بنو
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 هیمملکت ته نیکه مقدمه هرگونه اصالحات در ا میچند بردارم و بتوانم بگو ینبود که قدم

اند که آن مقدمه کرده جادیا یما مشکالت رخواهیَول دوست و خمتأسفانه دُ  یشده است ول

 مورد انتظار هنوز فراهم نشده است.

ً برو کنمیاکنون تمنا م     را  تختیاوضاع دلخراش آن قسمت از نفوس پا دیشما شخصا

چنانکه  ،یو پس از مشاهده احوال اسف اشتمال ما آنوقت جواب دینیکه بدان اشاره کردم بب

 است به سئواالت شما بدهم. رخواهیآزاد و خ رینخست وز کی ستهیشا

 

 3در  یو خارج یمصدق با خبرنگاران داخل یمطبوعات مصاحبه»

 « 1330خرداد 
 

 یسئواالت جانبنیمکرر از ا یجرائد خارج نیمخبر انیاوقات از طرف آقا نیدر ا     

 شد. یمملکت م یراجع به نفت و اوضاع عموم

ل تغااش یاز طرف یرا جزء به جزء بدهم ول انیجواب سئواالت آقا داشتم لیم اریبس    

 به سئواالت بود نیکه ب یبواسطه شباهت تام گریو از طرف د یمملکت یمستمر به کارها

 نم.به عرض برسا یا هیانیدر ضمن ب جاکیرا  انیفکر افتادم که جواب همه آقا نیا

ً فقر و ب یضاع داخلجرائد به او نیمخبر انیتا آقا میدیچون د یول     یرگچایمخصوصا

 ردمخواهش ک انیمن نخواهند برد از آقا ضیبه عرا یمردم واقف نشوند درست پ تینهایب

پس سنند کشور را مشاهده ک نیمحنت بار مردم ا یوضع زندگان  نیالع یقبالً بروند و برأ

 .دیمصاحبه بعمل آ

 تیراکث یاز زندگان یانمونه دیدمحترم آنچه را در روز دوشنبه مالحظه فرمو انیآقا    

 نیز اغالباً ا اتیمردم وال یعرض کنم که زندگان میتوانیمملکت است بلکه م نیمردم ا

 هم ناگوارتر و رقت بار تر است.

 یهستند که مار یهفته انصاحب گنج  دیها را مشاهده کرداز آن یاکه نمونه یمردم    

 حروم ساخته است.مز ذخائر سرشار آن ها را از استفاده ابر سر آن خفته و آن

هستند که  یانیپا یثروت ب یو ستر عورت ندارند دارا موتیکه قوت ال یمردم    

هل دست به جو  یماریها با فقر و بو خود آن شودیم گانگانیو نوش ب شیصرف ع

و  صبر رایز ستیوضع قابل دوام ن نیغوطه ورند. ا یمذلت و خوار یایو در در بانیگر

 داندیم مردم بدبخت پر شود تنها خدا نیصبر ا مانهیکه پ یدارد و روز یهم حد یدباربُر

 دچار خواهد شد.  یبه چه وضع هولناک ایدن جهیو بالنت انهیکه شرق م

 یم مقدمات است نیهم یعیکه دنبال طب انیمقدمه به جواب سئواالت آقا نیپس از ا    

 پردازم.
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وم ساز جنگ  اینجات دن یمن مقدمة الزم برا دهیعق که به رانینجات ملت ا یبرا     

 اوضاع اسف بار خاتمه داد.  نیبه ا دیاست با یجهان

ر فراهم ها را د یچارگیب نیو همکاران من و رجال دلسوز مملکت چاره ا جانبنیا    

 نیمردم ا یو صرف آن در بهبود حال عموم و باال بردن سطح زندگ یکاف هیآوردن سرما

 دانند. یمملکت م

 ایج و قرضه از خار لهیبوس ایاز دو راه ممکن است فراهم شود  یکیبه  یکاف ةیسرما    

 سرشار نفت جنوب است. داتیها عاآن نیکه مهمتر یعوائد مل لةیبوس

 دهینرس جهیساله ما به نت نیتا کنون مذاکرات چند ،یاستقراض خارج ثیاما از ح    

از  حق ما را انکار کند. تواندینم یماست و احدنفت مال  داتیاست. و حال آنکه عا

 هاونیلیم یماریو به فقر و جهل و ب میخود را رفع کن اجاتیتمام احت میتوانیعوائد نفت م

فت و بعالوه با کوتاه کردن دست شرکت سابق  ن میخاتمه ده تمملک نیمردم زحمتکش ا

ق شرکت ساب یادیو ا خوردیما بهم م یو فساد و مداخله در امور داخل کیکانون انتر

 استقالل بیترت نینفت که در تمام شئـون ما مداخالت ناروا قطع خواهد شد و به ا

 .دیخواهد گرد نیما تأم یاسیو س یاقتصاد

فع کت راول قدم در باب اصالحات ممل یرانیا ونیمل دهیاست که به عق لیدال نیبه ا    

 مطامع خود کرده اند. یارا فد یشّر ُعمال شرکت سابق  نفت است که مل

صنعت نفت  شدن یاز ُدَول در باب مل یالعمل بعضدر باب عکس انیاز آقا یبعض    

 کرده اند. یسئواالت

 یبرا رانیملت ا یسع نیکه آخر دیبه ملل آزاد جهان اعالم کن دیمحترم با انیشما آقا    

 نیترکه بزرگ گانهیب مبارزه با مداخالت یعنی یاقدام مل نیهم انهینجات خود و شرق م

 و یاسیتسلط بر اوضاع س یبرا رانیو ملت ا باشدیآن شرکت سابق نفت است م لهیوس

 یعنیشدن صنعت نفت  یاجراء قانون مل ینفس برا نیآخر تاخود ناچار است  یاقتصاد

 خود مبارزه کند. یاسیو استقالل س یاز ثروت مل گانگانیب یادیقطع ا

وح رو  یخیسابقة تار ستةیمبارزه مردانه که شا نیت در ااس دواریام رانیملت ا     

َول ه دُ کباشد آن روز است  نیبر خالف ا یاله ریاوست بعون اللفاتح شود و اگر تقد میعظ

 .ندیست بشو یاز شرق بطور کل یحت انهیاز شرق م دیغرب با

د خو یکه جز منافع ماد ران،یمقاومت شرکت سابق نفت در مقابل حق مسلم ملت ا     

 یآزاد هیکه داع گریُدَول د یگفت و گوها یاست ول یعیطب یامر ند،یب ینم یزیچ

 تعجب و تیاز ملل آزاد دارند موجب نها تیاز حق و عدالت و حما یو طرفدار یخواه

 تأسف است.

مشغول  رانیکه ملت مظلوم ا یریموقع خط نیدر چن دیمحترم انصاف ده انیآقا     

است ُدَول آزاد جهان  ستهیشا ایدارد آ یو ممات او بدان بستگ اتیاست که ح یامبارزه

ببرند؟  ادیعالم است از  خیاو ثبت توار یو آزاد منش یرا که حق پرست یملت نیحقوق چن

دوم از  یهنگام جنگ جهان شیچند سال پ نیکه در هم یسزاوار است حق ملت ایآ
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خود را  یو جان تمام هست آزاد به ثبوت رسانده از دل یایخود را به دن یخودگذشتگ

عالم  خواهیدَُول آزاد اریو جبر و عنف در اخت یبرانداختن راه و رسم زورگوئ یبرا

 گذاشت فراموش شود.

ً یحق    لل م تیحما هیکه دا یکنم که چطور ُدَول یخوددار توانمیاز اظهار تعجب نم قتا

 کی تیاز حق حاکم یرا که ناش یقانون یعنیشدن صنعت نفت  یآزاد را دارند قانون مل

 انریا کنند که در مقابل حق ملت هیبه شرکت نفت توص نکهیا یگرفته بجا دهیملت است ند

ن جها گریاست و ُدَول د رانیکه حق مسلم ا یشدن صنعت یقانون مل بیشود تصو میتسل

و خود دولت انگلستان از آن حق در موارد مختلفه استفاده  کیاز جمله دولت مکز

رده است که کتعهد  رانیمجلس ا ندیگویو م دهندیبرخالف اصول جلوه م یاند امرکرده

انون ق قحتواند  ینم ایدر دن یسمجل چیو نه ه رانیفالن قرارداد را بهم نزند. نه مجلس ا

 مجالس بعد را محدود کند. یگذار

 و نیع قوانهم تعهد کند که حق وض تواندیتعهد نکرده و و نم وقتچیه رانیمجلس ا     

ملت است از خود سلب  تیو جزء حق حاکم داندیکه به صالح مملکت خود م یمقررات

 کند.

ص اشخا ای یآن به اشخاص اعم از عاد جةیوضع کرد که نت یالبته اگر قانون یول    

وده طرفدار حق و عدالت ب شهیخود که هم یخیتار رهیَ خسارت وارد شد بر طبق س یحقوق

 جبران آن خسارت خواهد کرد.

ت شدن صنع یعمل مل ایدر دن خواهندیمخصوصاً ُعمال شرکت سابق نفت م نیمخالف    

دد ر صد رانیقلمداد کنند و حال آنکه هرگز دولت ا رینفت را به عنوان مصادره اموال غ

 نبوده است. یمصادره کردن اموال کس

 ت جزو شرکت سابق نف ردیخود بعهده گ خواهدیعمل صنعت نفت را م رانیدولت ا    

 ندارد. یامال به صاحب مال چاره لیتحو

از  وقت چیه رانیداشته باشد دولت و ملت ا یاحقه یالبته اگر شرکت سابق دعاو    

 حق هر کس را یدگیروگردان نبوده و نخواهند بود و پس از رس کسچیاحقاق حق ه

 شدن یلاست که در ماده دوم قانون اجراء قانون م لیدل نیخواهند پرداخت و به هم

 قهینفت به عنوان وث  یجار داتیدرصد عا 25شرکت  یاحتمال یدعاو یصنعت نفت برا

 گذاشته شود. عهیبه ود نیالطرف یکه در بانک مرض دهیگرد نییتع

 خواهدیم رانیاند که دولت اانتشار داده ایشرکت نفت در دن یادیا نکهیا گرید    

 نیو ناچار به ا دیرا جواب گو نیصحق اشغال کند و متخص رِ یمؤسسات نفت را من غ

 ادعا کذب محض و محض کذب است نیمتوقف خواهد شد. ا ای لیدستگاه نفت تعط بیترت

بداً د و اشرکت نفت اقدام خواهد کر دیبه خلع  اطیحتحزم و ا تیبا  نها رانیدولت ا رایز

ر د زیحاصل شود و ن یاوقفه نیبعمل نخواهد آورد که در صنعت نفت کوچکتر یاقدام

 کند. رونیرا از شرکت ب یفن نینظر ندارد متخصص
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 یمه الط کنندیکه از نفت جنوب استفاده م یُدَول یاتیبه منافع ح چوجهیبه نیبنا برا    

ت همانطور که در ماده هف ما نشوند یها خار راه مقاصد ملوارد نخواهد آمد و اگر آن

ً یشده و من آن ماده را ع ینیبشیقانون پ  کنم. ینقل م نجایا نا

و  سیاز شرکت سابق نفت انگل ین انتزاعمحصوالت معاد دارانیخر هیکل -7ماده »     

 1329اسفند ماه  29 خیتا تار 1948 یحیرا که از اول سال مس یهر مقدار نفت رانیا

بعد هم به ب نیاز ا توانندیاند مکرده یداری( از آن شرکت ساالنه خر1951مارس  20)

در  ریقادممازاد آن  یو برا ندینما یداریرا ساالنه خر قدارهمان م یالمللنینرخ عادله ب

 «حق تقدم خواهد داشت. دیدر خر طیشرا یصورت تساو

 

   ها را محفوظ خواهد داشت. حقوق آن نیا ملت      

اند و مکرر کرده جادیا ایمشّوب کردن ذهن مردم دن یکه برا یاز شبهات گرید یکی     

ت دول کجانبهیچنانکه در فوق هم به آن اشاره کردم راجع به عمل  شودیدر آن بحث م

 کردن صنعت نفت است. یدر باب مل رانیا

 تواندیهم نم نیاز ا ریاست و غ کجانبهیاست و عمل  یحق هر ملت عیکردن صنا یمل    

 یگریکردن صنعت نفت خود از دولت د یمل یبرا رانیانتظار داشتند که ملت ا ایباشد آ

 سب اجازه کند؟ک

ا ق رح نیاست و ا رانیملت ا تیاز حق حاکم یعمل چنانکه بارها گفته شد ناش نیا      

 محدود کند. تواندینم یقرارداد چیه

ح طر گریمطلب را طور د نیمخالف یاذعان داند ول ایموضوع را همه مردم دن نیا    

ه را ک یعیحق دارد صنا رانیمنصفانه حکم کنند که ملت ا نکهیا یبجا یعنی کنندیم

اند موضوع را معکوس هم کرده گریملل د نکهیا یکند، چنانکه بجا یمل داندیصالح م

 کرده یقرارداد شرکت سابق را ملغ رانیکنند که ملت ایوانمود م نیو چن دهندیجلوه م

 است.

 رانیت اباطل است دولت و مل ینافذ و حت ریو غ یقرارداد اکراه نکهیقطع نظر از ا     

 دولت وبطالن آن قرارداد وارد نشده است که شرکت سابق نفت  ایاصالً و ابداً در صحت 

 .ندازندیراه ب ایو قال در دن لیقرارداد ق کجانبهیبعنوان الغاء  سیانگل

فت نگرفته اند که شرکت سابق ن یمیدر باب قرارداد تصم رانیو دولت ا نیمجلس     

 طالناست که  در باب ب یدر صورت تیقرار دهد. حکم تیحکم یبتواند آنرا بهانة تقاضا

ولت دنه مجلس و نه  کنمیاتخاذ شده باشد و باز عرض م یمیعدم نفوذ قرارداد تصم ای

ً وارد موضوع قرارداد مط رانیا در خصوص  تواندیشرکت نفت نم نینشده و بنابرا لقا

 قرارداد اظهار بکند.

هر  یول  شودیشرکت سابق نفت جنوب منحل م شدن صنعت نفت یمل جهیالبته در نت     

 نینوع قوان نیدر معرض ا یعموم ای یحقوق خصوص یاعم از قراردادها یقرارداد



23 
 

کند و در  یریتواند از آن جلوگ ینم زیچ چیملل هست و ه تیاز اِعمال حق حاکم هیناش

که  یکارتنها  کندیاتخاذ م یمیخود تصم تیحاکمموارد که دولت بر طبق حق  لیقب نیا

به  یدگیرس رانیخسارت بخواهند و دولت ا یاست که از چنان دولت نیکرد ا شودیم

 کرده است. ینیبشیخسارات را خود قانوناً پ

 که یو هر مطلب ستیموضوع سخن ما ن 1933خالصه فعالً قرارداد مخدوش و باطل     

 است. موردیب ندیدر باب آن بگو

را  لکتمم نیاوضاع مردم ا دیتقاضا کردم برو انیآقا در خاتمه همانطور که از شما     

ر  وضع رقت با دنید یکه برا کنمیدعوت م زیاز آزادمردان جهان ن دینیبب کیاز نزد

  ابقشرکت س یشوم استعمار استیقرن س مین جهیو نت ندیایمملکت ب نیبه ا رانیمرد م ا

 نیا یاوضاع زندگان دنیاز د رایمملکت مشاهده کنند، ز نیدر ا نیالع ینفت را برأ

 خواهند برد و ینسبت به شرکت سابق نفت پ رانیمملکت به علت بغض و عداوت ملت ا

ت هر دول ای سیمنوال بماند و دولت انگل نیکه اگر حال بر هم دیبه وضوح خواهند د

 وکند ضرر  یپافشار تاساس بخواهد در ابقاء شرکت سابق نف یب یبه بهانه ها یگرید

ً یوباِل آن قر ت جلو انسنخواهد تو گرید یقدرت چیآزاد خواهد و شد و ه یایدن ریدامن گ با

 .ردیاست بگ ایبروز آن کامالً مه نةیرا که زم یحوادث لیس

ها نمک آک رای]کنند[ ز یاری دیمبارزه مقدس با نیرا در ا رانیملل آزاد جهان ملت ا    

 نیء اخواهد کرد بلکه با بقا یریملل عالم جلوگ نیاز کهنسال تر یکینه فقط از سقوط 

ملت ممکن است که سرنوشت عالم عوض شود و تمدن غرب از خطر اضمحالل نجات 

 .ابدی
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 « 1330خرداد  10ترومن به مصدق  امیپ»
 

 زمیعز رینخست وز یآقا     

 ریزو نخست و یبه عنوان جنابعال یمشابه یهاامیپ کایآمر یجمهور سیرئ یآقا     

ست و اده دا یرو یاشتباه امیدو پ نیارسال نمودند. متأسفانه در ارسال ا ریکب یایانتیبر

 یاده من دانگلستا رینخست وز یباتل یستیبود که با یامیشد پ میتسل یکه به جنابعال یامیپ

 امیپ ریهر دو نخست وز یامر که برا نیوجود ندارد و هم امیدو پ نیب یشد. تفاوت مهم

نفت  است که در اختالف لیما یجمهور سیترومن رئ یاست که آقا نیا لیفرستاده شده دل

ود شده ب هیته یواقع به منظور جنابعال را که در یامیپ نکیشود ا یبه هر دو طرف ملتج

ن آدر  که دوستدار یامیبا پ امیپ نیکردم ا رضع کهیو همانطور داردیم فادیا مهیبه ضم

 یرو که یندارد. با اظهار تأسف از اشتباه یمنمودم تفاوت مه میتسل یروز به جنابعال

 .دینما یم دیداده است احترامات فائقه را تجد

 کایآمر ریکب ریسف یدیگر یهنر –شما  دوستدار

 

 

 ترومن به مصدق امیپ متن
 

 رینخست وز یآقا جناب

 نیکه ب یرا راجع به اختالف کایمتحد آمر یدولت کشورها دیشد ینگران جانبنیا     

 یمظهار وجود دارد ا رانیو ا سیشرکت نفت انگل اتیدربارة عمل ریکب یایتانیو بر رانیا

ست است و جداً عالقمند ا کیبا هر دو مملکت دوست نزد کایمتحد آمر یدارم. کشورها

ر و د کردن منابع نفت خود ارضاء یمل یبرا رانیالت مردم ایشود که تما دایپ یراه حل

به  را رانینفت ا انیو ادامه جر دینما نیرا تضم ریکب یایتانیبر یحال منابع اساس نیع

 سازد. نیآزاد تأم یایدن یاقتصاد یمجرا

دارند  اقیو عالقه و اشت لندیو دولت انگلستان هر دو ما رانیمن معتقدم که دولت ا     

مقاصد فقط در  یمسئله روشن است که اجرا نیمقاصد انجام شود. ا نیبدهند که ا یبیترت

حاضر شود همة مسائل معوقة مورد اختالف را با  رانین است که دولت اممک یصورت

ً به  نکهیمذاکره قرار دهند و بدون ا مورد ریکب یایتانیبر ندگانینما مذاکرات را صرفا

 یبرا رانیکه دولت ا یدر مجاهدات دوارمیام مانهیمحدود سازند. جداً و صم یفن اتیجزئ

مذاکرات دوستانه بعمل آورد.  لةیاقدام را بوس نیا دینما یکردن م یبرنامه مل یاجرا

 تیدارم که در موقع قیعم ینگران جانبنیچرا ا دیتوجه دار یدارم جنابعال نانیاطم
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آزاد حائز  یایتمام دن یامر برا هیتصف رایامر گردد. ز هینشود که مانع تصف یاقدام یکنون

باشد  ریکب یایتانیو هم بر رانیکه هم مورد قبول ا یاست. مطمئنم راه حل اریبس تیاهم

مقصود  نیدن به ایرس یکه برا دوارمیام مانهیخواهد شد. صم دایکرد و پ دایپ توانیم

 مبذول گردد. یهرگونه مساع

 . س. ترومن یهار

 

 « 1330خرداد  20ترومن در  امیمصدق به پ جواب»
 کایمتحده آمر یجمهور کشورها سیحضرت مستر ترومن رئ     

ال آن حضرت ارس ریکب ریجناب سف لهیکه بوس یگرام امیارم از وصول پافتخار د     

 .میشده بود خالصانه تشکر نما

 رخواهیو خ یمیرا دوست صم کایمتحد آمر یهمواره کشورها رانیملت و دولت ا     

 مستظهرند. یدوست نیو به ا داندیخود م

که دولت و  دیداشته باش نانیاطم رانیشدن صنعت نفت در ا یدر خصوص مل     

 طمهل نیکوچکتر یمل میتصم نیهم مانند آن حضرت عالقمند هستند که از ا رانیا نیمجلس

ت دول یاننگر نکهیاز ا نکیل دیایاند وارد نکه که تاکنون از آن استفاده کرده یبه ممالک یا

ن حضرت آکه مطلب کامالً بر  شودیاستنباط م نیچن دیارمودهف انیمتحده را ب یکشورها

 وابقاز س یاز فرصت استفاده نموده شّمه ا خواهمیاجازه م نی. و بنا بر استیروشن ن

ت است به استحضار برسانم. سال هاست که دول انیکه اکنون در جر یو اقدامات هیقض

گر بوده است و ا یناراض سیگلو ان رانیاز رفتار شرکت سابق نفت ا رانیا یشاهنشاه

شن را شرح بدهم و با ذکر سوابق و مدارک متقن رو آن شرکت اتیدوستدار بخواهم تعد

 یهم سهم یحساب ظاهر نیمطابقت نداشت و در ا قتیمؤسسه با حق نیکه حساب ا مینما

 یداشتند بقدر یصاحب و مالک معادن نفت منظور م یبرا یعنی رانیملت ا یکه برا

هد شد و خاطر محترم خوا عیکند، موجب تصد یم کیرا تحر یکه هر منصف دبو زیناچ

 خارج است. امیپ نیاز حوصله ا

ست ا یهولناک یشانیو پر آن فقر جهیها تحمل کرد و نتاوضاع را سال نیا رانیملت ا    

 که جنگ یبا اوضاع یبُردبار نیادامه ا کنیما را گرفته است. ل بانیکه اکنون گر

 دوم در کشور ما ببار آورده است امکان نداشت.  یالمللنیب

حق و  شرفتیپ یجنگ برا نیدر ا رانین حضرت بخاطر دارند که ملت االبته آ    

 یجنگ برا نینمود و در ا مانهیصم یهمکار نیدر جهان با متفق یعدالت و آزاد

 یهاتیفعال ةیکارزار کل نی. در ادیگرد ییها یمتحمل چه  مشقات و فداکار یهمکار

 میعظ ینقشه ها یاجرا یبرا شب و روز مامولدة  یو تمام قوا لیما تعط یداخل یعمران

 نیا دنیمشغول شده بود. کش نیلوازم ارتش متفق ریخوار و بار و سا ةیحمل مهمات و ته

و مختل کرد و ما را  فیاندازه ضع یو اقتصاد ما را ب هیچند سال مال یدر ط نیبار سنگ

 نیزحمتکش ا تمواجه نمود و طبقا یو گوناگون میپر وخ یسلسله مسائل اقتصاد کیبا 
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 یطاقت فرسا و ب یجان کنده بودند با گران نیمتفق یکشور که در تمام مدت جنگ برا

 شدند. بانیدست بگر یکار

ضاع رفته اورفته میتوانست یگذاشتند م یپس از خاتمه جنگ اگر ما را به حال خود م     

 نزاجلب کشاور جهیو دهات خودمان را که در نت میمولود جنگ را به حال سابق برگردان

 انریاز سکنه و و یزمان جنگ در جاده ها و کارگاه ها و کارخانه ها خال یبه کارها

 .میکن ایشده بود اح

 یایه احزمان جنگ از خارج کمک شده بود ب دهید بیملل آس ریاگر به ما هم مانند سا    

 یکمک هم اگر طمع کمپان نیبدون ا ی. ولمیشد یکشور خود زودتر موفق م یاقتصاد

باز موفق  دادیمجال م گریطرف و دسائس ُعمال آن از طرف د کیت جنوب از سابق نف

شار در ف شهیبا محدود کردن درآمد، ما را هم کردیم یسع یکمپان نیا کنی. لمیشد یم

ست د میمجبور باش شهیکه هم دیمختل نما ینگاه داشته و اداره امور  ما را طور یمال

 .میینما نیکند تمک لیه ما تحمو آنچه ب میخود را به طرف او دراز کن

ما را فلج  ینهضت اصالح یطرف با فشار اقتصاد کیمرموز شرکت از  یادیا    

دن منابع ثروت سرشار و معا یمملکت دارا نیا نکهیباستناد ا گریکردند و از طرف د

م ه رانیجنگ شده بود، ا دگانید بیآس ریکه به سا ینفت است مانع شدند از کمک هائ

 شود. بهره مند

 وائد شد نیکه با تحمل تمام ا رانیملت بردبار ا ایآ خواهمیاز آن حضرت انصاف م    

 یستادگیا یو انقالب یقو غاتیآور تاکنون توانسته است در مقابل تبل أسی یهاتیمحروم

ز ج ایآو  ست؟ین ایهست  ریو تقد نیقابل تحس اوردیرا فراهم ن ایگرده و اسباب زحمت دن

 یت بشرک کیاستفاده از ثروت خداداد و خاتمه دادن به کار  ینفت برا عیکردن صنا یمل

 داشته است؟  یگریانصاف چارة د

 دیباستحضار رس رانیکردن صنعت نفت در ا یمل میاز علل تصم یاکنون که مختصر    

 نیا در وضع رانیا نیخواهند فرمود که مجلس قیتصد ندیهرگاه به متن قانون توجه فرما

 کرراً که م کهیقانون بطور نیمنحرف نشده اند. ا چوجهیجاده حق و عدالت به هقانون از 

صاحب اموال را تمصادره و  دهیها اعالم گردمصاحبه یو در ط نیمجلس بونیاز پشت تر

ه مودن نیو تأم ینیب شیرا پ یغرامات و خسارات احتمال هینکرده بلکه برعکس تأد زیتجو

 نرایکه تا کنون از منابع ا یالت نفت با ممالکبه ادامه معام گریاست و از طرف د

ً یسابق را صر انیاستفاده نموده اند توجه خاص نموده و نظر مشتر  ست.اکرده  نیتأم حا

شدن صنعت نفت در  یماه است که قانون طرز اجراء اصل مل کیاز  شیاکنون ب     

در قانون  نکهیااست و با  دهیمقام سلطنت رس حیو توش نیمجلس بیبه تصو رانیسراسر ا

و  نیمجلس بیکه به تصو رانیشدن صنعت نفت در سراسر ا یطرز اجراء اصل مل

حکم شده و دولت در فشار  فاصلهبال دیاست به  خلع  دهیمقام سلطنت رس حیتوش

شرکت سابق  دیخواهان خلع  یصبر یاست که با کمال ب رانیا یالعاده افکار عمومفوق

 نیاند که قانون را به بهترکرده یمطالعات نیخب از مجلسمختلط منت ئتیهستند، دولت و ه

چگونه یمؤسسات نفت و صدور آن به خارج ه یاجراء کنند که بعمل بهره بردار یبیترت

 یمقررات یدولت شاهنشاه تیگفتار و حسن ن نیگواه صدق ا نیوارد نشود و بهتر یخلل
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غ شده است که اهم آن شرکت سابق ابال ندهیبه نما دیاست که در مورد اجراء خلع 

 است:   نیمقررات ا

است  دهینرس رانیا نیمجلس بیبه تصو یرانینفت ا یمه شرکت ملمادام که اساسنا -1

شدن صنعت نفت  یموقت مقررات شرکت )جز آنچه با قانون مل رهیمد ئتیمالک عمل ه

 باشد. یداشته باشد( م رتیمغا

شرکت سابق نفت کماکان به  یرجو خا یرانیناسان، کارمندان و کارگران اکارش -2

 شوند. یشناخته م رانینفت ا یمستخدم شرکت مل خیتار نیو از ا یخدمت خود باق

 شیموجود و افزا یهارا در اجراء برنامه یدقت و سع تینها دیبا رهیمد ئتیه -3

 یفعل زانیاز م یاستخراج و بهره بردار زانیم کهیمحصوالت نفت بعمل آورد بطور

 شود. شتریب

ابراز مدارک  یسابق نفت را برا دارانیخر یآگه لهیمکلف است بوس رهیمد ئتیه

ه ب یدگیکه تا آخر رس دیفراهم نما یالتیحال تسه نیمعامالت سابق دعوت کند و در ع

 شیپ قهینفت وقفه و مض در امر صدور دارانیها و حصول توافق با خرصحت مدارک آن

 .دیاین

دن ش یکه با اصل مل یشنهاداتیل داده شده است که پو باالخره به شرکت سابق مجا    

ً ینداشته باشد سر نتینفت مبا  وردماو را  یشنهادهایبدهد و دولت وعده کرده است پ عا

 توجه قرار دهد.

فت ن انیادامه جر یبرا ماتیتصم نیمختلط از اتخاذ ا ئتیو ه رانیمنظور دولت ا    

بوده که مورد نظر آن حضرت قرار  مصرف کننده نفت جنوب یبه طرف کشورها رانیا

لل مموم با ع یبه حفظ دوست رانیداشته باشند که ملت ا نانیاطم توانندیگرفته  است و م

 دارند عالقمند است. نهیریمانند انگلستان که با ما روابط د یبخصوص با ملل

ب حساب با شرکت سابق که بر طبق مقررات قانون مصو هیو تصف دیراجع به خلعت     

ه ک ندیفرما یم قیاست البته تصد رانیا یامر داخل کیچون  دیایبعمل ب دیبا نیمجلس

 داخل مذاکره شود. یگریبا د تواندیشرکت سابق نم ندگانیدولت جز با نما

ردن ک یمل در اجراء قانون رانیکه ا دینما یاظهار نگران تواندیم یوقت سیدولت انگل    

  اشدداشته ب نانیدود حق و قانون تجاوز کند و اطمصنعت نفت نسبت به شرکت سابق از ح

 نخواهد شد. یتجاوز نیکه چن

 مینکخود را با دولت انگلستان حفظ  یبود که روابط دوست میخواه یساع شهیما هم    

ر بان انگلست یها یازمندیبه ن رانینفت ا دنیکه آن دولت از مسئـله رس یهرگونه نگران

 ینگرانادامه  یبرا یموجب چیه گرید بیترت نیو با ا میائطبق قانون داشته باشد رفع نم

 نخواهد  ماند. یباق رانیروابط خود با دولت و ملت ا دردولت و ملت انگلستان 

دوام  یخود نسبت به آن حضرت و آرزو مانهیاحترامات صم دیتجد یموقع را برا    

 شمارم. یمغتنم م کایملت بزرگ آمر یو تعال یترق
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 رانیا رینخست وز 

 

 

خرداد  21 خیدر تار دیخلع  یبرا یاعزام ئتیمصدق به ه تلگراف»

1330   » 
 یرعالئیام یجناب آقا لهیبوس     

 رکتموقت ش رهیمحترم مد ئتیمختلط و ه ونیسیمحترم کم ندگانینما انیجنابان آقا    

 ین بناباجآن  دیمؤثر و مف اریها بسمبسوط از اقدام یوصول گزارش ها رانینفت ا یمل

 موجب مسرت و تشکر است. تینها

ده که تاکنون حاصل ش یشرفتیو پ تیموفق نیمختلط از ا ونیسیکم نیدولت و همچن    

 .میآن جنابان را آرزومند ینهائ قیامتنان کامل دارند و توف

                                                                                                                                         

 دکتر مصدق

 

 

 خیالعاده دولت در خوزستان در تارفوق ندةیمصدق به نما تلگراف»

 « 1330خرداد  21
     

 هندینما یرعالئیام یبه آقا ریدکتر مصدق نخست وز یاز  طرف آقا ریتلگراف ز     

 ده است.شالعاده دولت در خوزستان مخابره فوق

 

 یرعالئیام یآقا جناب

ل در انجام امور محوله مبذو ریموقع خط نیکه در ا یاز مراقبت و توجه مخصوص    

ت خدم نیا انیپا قیو توف دارمیکمال امتنان و تشکر خود را ابراز م نجانبیا دیفرمود

 آرزومندم. یجنابعال یرا برا یمهم مل

                                                                                                                                           

 دکتر مصدق
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 خیخارج از کشور در تار میمق یرانیا انیمصدق به دانشجو امیپ»

 « 1330خرداد  21
 

ن اسئلت دارم همگمتعال م یو از خدا فرستمیبه شما م یدرود قلب -زمیفرزندان عز     

المت ه سبو  دیبستان یکاف یبهره ا یمترق اریاز علوم و فنون آن د یو سربلند یابیبا کام

و حق کشور و ملت  دیشو انیو مصدر خدمات شا دیمقدس برگرد هنیو سعادت به م

 .دیخلف است ادا نمائ زندانرا که به گردن شما فر رانیا

ا بو  دیممالک پراکنده هست ریو سا کایمتحد آمر میعظ یچون در اکثر نقاط کشورها     

ما از ش یاز بعض یبعالوه مراسالت دیدار یآن ملت دوست و بزرگ تماس و ارتباط دائم

از  ا راالزم دانستم شم دهیبه من رس اریراجع به نفت و مربوط به سوء تفاهمات در آن د

اد افر نفت مطلع گردانم تا شما هم بنوبه خود عیشدن صنا یمل بدر با رانیمقاصد ملت ا

ر هو در  دیدیو به هر که رس دیملت عدالتخواه و حق پرست ممالک مشابه را آگاه ساز

 دیشا ای یخبریب  جهیدر نت یتا اگر اشخاص دیمقاصد را شرح ده نیا دیحاضر شد یمحفل

ع طالا رایمطلع شوند ز قتیاز حق انداغفال ُعمال مغرض دچار سوء تفاهم شده جهیدر نت

 مهم و مغتنم است. اریما بس یها براآن یدوست و یملل مترق حیصح

 بعمل آمده: لیدو اصل ذ یشدن نفت ر یقانون مل بیمتذکر شد که تصو دیبا    

لغ را داشته و مبا رانیمعادن نفت جنوب ا ازیامت یسال است شرکت خارج حدود پنجاه -1

ن آکه صاحب  رانیاست خود ملت ا دهیسرشار منافع از آن برده است و اآلن وقت آن رس

ع اوضا آن منافع را ببرد تا بتواند کندیم یفقر و مسکنت زندگ تیمعادن است و در نها

 .و رو شدن نجات دهد ریو کشور را از خطر انقالب و ز دمردم را بهبود بخش شتیمع

 باطالً  ایحقاً  یقرارداد چیاست و ه یمل تینفت از حقوق مسلم حاکم عیشدن صنا یمل -2

 شیم خودارد از حقوق مسل میتصم رانیببرد و ملت ا نیرا از ب یحق اساس نیا تواندینم

 استفاده کند.

در مطبوعات و  زیآم کیو اخبار تحر ادیز یعاتیقانون شا نیا بیبد از تصو    

 خواهدیم رانیملت ا ایبراه افتاد که گو کایدر مطبوعات آمر یحت یخارج یوهایراد

کار استخراج نفت  نکهیا ای دیرا به عنف غضب نماشرکت سابق نفت  ساتیاموال و تأس

 یول کندیبروز کرده و هنوز هم بروز م ادیاساس زیب عاتیشا لیقب نیرا بخواباند. از ا

 رانیملت و دولت ا اتیها دروغ است و طرز عمل و نآن هیاست که کل نیامر ا قتیحق

مختلط و  ئتیه سیدولت و رئ سیشخص رئ میرس یهاو مصاحبه حاتیبواسطه توض

 هشد انیو ع انیبا شرکت سابق بوجه مشروح ب یو مراسالت رسم تیصالحیاشخاص ذ
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 گرانیو د دیکه آگاه باش میگویبه جوانان کشور بطور خالصه م گرید کباری نکیاست و ا

 .دیرا هم آگاه کن

است که  یاتیامر ح کیاست و  رانیاملت  ینفت حق قطع عیشدن صنا یمل -)الف(      

 آنرا انکار کند. تواندینم کسچیه

 اموال و متعلقات و یقانون ریقصد غصب غ وجهچیهبه رانیملت و دولت ا-)ب(     

 لیآور 30)1330ماه  بهشتیارد 6شرکت سابق را ندارد و به موجب قانون  ساتیتأس

حقه شرکت  ینمود و هر نوع دعاو یدگیشرکت سابق رس یهابه حساب دی( با1951

 .شودو احقاق حق آن ب ردیوجه قرار بگسابق مورد ت

 نیا یهد کرد و براکوشش را خوا یدر توسعة استخراج نفت حد اعال رانیدولت ا -3

ا ت یمنظور از مؤسسات و کارمندان و کارشناسان شرکت سابق استفاده خواهد نمود حت

 عیاشدن صن یآنچه با قانون مل یاز مقررات شرکت سابق باستثنا دیاساسنامة جد نییتع

بق سا التینخواهد کرد که تشک ینمود و ابداً عمل هدخوا یروینفت منافات داشته باشد پ

 شود. وارد یو در استخراج نفت کسر و نقصان دیبوجود آ یفن یهاتیبهم خورد و محدود

 دارانیخر اریدر اخت السابقیفکما یمصرف داخل ینفت استخراج شده باستثنا هیکل -4

 السابقیماست کماف نیریکه دوست د سیهد شد و مصارف انگلسابق نفت گذاشته خوا

 خواهد شد. نیتأم

فوق  نیبق قوانطمقاصد حاضر است که بر  نیکردن ا یعمل یبرا رانیدولت ا -5

وشد شرکت نفت وارد مذاکره بشود و در راه حل هر نوع مشکالت بک یایاالشعار با اول

 تمام ملل بخصوص مورد یو آرزو هیقض زیحل مسالمت آم یو آنچه در عهده دارد برا

 یو همکار یاست سع کایممالک متحده آمر یجمهور سیخاص حضرت رئ حیتوض

 .دینما

کت شر نیزهرآگ غاتیتبل یکه مبنا یاز مطالب کیچیه دیکنیچنانچه مالحظه م نیبنابرا   

 کایآن در سراسر  جهان و به خصوص در آمر یادیو ا رانیو ا سیسابق نفت انگل

و  در کشور ما بوجود آمده رینهضت که ظرف سه سال اخ نینداشته و ا قتیحق شدبایم

سپس  و دیدافزود رد گر یم رانیبه منافع ا یناقابل بلغکه م یآن قرارداد الحاق جهیدر نت

 ملت یپسند ایو لجاج شرکت سابق نفت در قبول قرارداد منصفانه و دن یدر اثر سخت

 و یاجتماع یهایتمام ناراحت دیدانیرکت که چنانچه مش نیا یادیبه منظور قطع ا رانیا

وده ن بآ یادیا میرمستقیو غ میها و مداخالت مستق رنگیو ن کاتیتحر دهیما زائ یاقتصاد

ن ضم جهیاعالم نمود و در نت ینفت را مل عیصنا یمل تیاست با استفاده از حق حاکم

ه ا کرمنبع سرشار  نیصله از احا دیآن تمام عوا یادیو قطع ا رانیراندن آن شرکت از ا

 دیگرد حداقل هشت برابر خواهد یعنی رهیل ونیلیم 120بالغ بر  رهیل ونیلیم 15 یبه جا

 دهیتمدملت س یو فالکت فعل یو با استفاده از آن رفع بدبخت ابدیاختصاص  رانیبه ملت ا

 بشود. رانیا

ملت  شرفتیکه مانع پ یازاصل عالوه بر قطع نفوذ خانمان براند نیا یالبته با اجرا    

که ِمن بعد به صاحب  یسرشار دیاز عوا سیداران و دولت انگل هیبوده است، سرما رانیا
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نفت  دیاز خر زین سیو دولت انگل دهیمحروم گرد دیخواهد رس رانیملت ا یعنیآن  یاصل

باال که  یهاتیو محروم دهیخود به ثمن بخس محروم گرد یمائیو هواپ یاداریدر یمصرف

 قتیدر حق دیخواهد گرد جادیا انیخارج یکشور برا نیثروت ا یغمایاز  یریا جلوگب

 نیناروا بوده و بر شما فرزندان ا غاتیو تبل بیاکاذ نهمهیانتشار ا یمحرک و موجب اصل

مردم آزادة آن سامان  دیدست دار رکه د یوسائل عیآب و خاک است که با استفاده از جم

به  رانیدشوار ا تیموقع نیخود را در ا یمل ریخط فهیوظمطلع ساخته و  قیرا از حقا

 .دیانجام ده قتیخود و بر اساس حق و حق ینفع کشور باستان

د به القمنو شما جوانان دانشجو و ع رسانمیم انیخود را به پا امیپ حاتیتوض نیبا ا    

 سپارم. یرا به خدا م زیعز هنیم

 

 

 

 

  زیان مناطق نفت خمصدق خطاب به کارمندان و کارگر امیپ»

 « 1330خرداد  22 خیتار در
 

ران کار کارمندان و کارگ جةیشده و نت یموقع که بحمدهللا صنعت نفت مل نیدر ا    

ً یشرکت سابق نفت مستق را  زیآن برادران عز دمیشود، مناسب د یمملکت م دِ یعا ما

ودن م در فراهم نمها استفادة کامل بعمل خواهد آمد و دولت همطمئن کنم که از وجود آن

 نخواهد نمود.  غیدر زیچ چیاز ه هاآن یو معنو یماد یاسباب ترق

ها صنعت نفت روز آن یاست که به دست توانا نیها اانتظار دولت و ملت از آن     

 مصرف یها بهره مند شود و برازحمات آن جةیمملکت از نت لهینوسیکند و بد یبروز ترق

 . دیاین شیپ ینوجه نگرا چیکنندگان نفت به

                                                                                                                            

 دکتر محمد مصدق
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 اتیعمل یعلل صدور دستور اجرا حیدر توض ویمصدق از راد امیپ»

  دیخلع 

 « 1330خرداد  30 خیتار در
 

ما ش یبرا یماریخود را از بستر ب مانهی: درود فراوان و سالم صمزینان عزهموط     

 فرستم. یم

 و تیخشان و پر مسئولدر یها نادر آرزوهاملت اتیح خیکه در تار دیدانیم یبخوب     

آن  یاست ول کسانیهمه ملل  یو گذران برا یعاد امیشود. ا یم دایپ تیافتخار و موفق

، دا کندامملکت  خیرا در بر ابر وطن پرچم و تار اشفهیانه وظکه خوب و شرافتمند یملت

 از خود نشان داده است. یو عظمت روح یقدرت اخالق گرانیاز د شتریب

در  یو مقدس دیصفحه جد دیتوانیاست که شما هموطنان م یامیاز آن ا یکیامروز      

 یستقالل و آزادسال که از ا  50و پس از  دیخود باز کن یو اقتصاد یاجتماع اتیح

 ندهیل آرا در برابر نژاد معاصر و نس ینینمانده بود دوره نو یباق شیب یما نام یاسیس

امروز را مبداء تحول و نهضت  تواندیشما م یاسیسرشد و نبوغ  دیاوریبوجود ب

و خجلت و انفعال بشود  یناکرده موجب سرشکستگ یخدا ایقرار دهد  ندهیآ یاصالح

ا ه شمکندارم  دیعزم و اراده و همت شماست من ترد اریاکنون در اختدو راه  نیا مودنیپ

و  یو با غرور مل تیرانیکرد که با شرافت ا دیانتخاب خواه قیآن طر زمیهموطنان عز

ته ما دوخ یکه چشم دقت بسو یائیبد دن گرید کباری دیمطابقت دارد با یاحساسات وطن

 و میخود را دار اگانیو پر عظمت ن گرانبها ثیحفظ موار اقتیکه ل میاست نشان بده

 وعزت  نیقر یو آن زندگان نیو دسائس ا کاتیکامال آزاد و فارغ از تحر میخواهیم

 .میریگ شیرا در پ یلنداحترام و سرب

وش به گ یاستعمار اقتصاد یرهایشما در گسستن زنج ریآوازه همت و عزم خلل ناپذ    

 یاز ماورا یرانیواهند دانست که روح او همه خ دیاست و خواهد رس دهیرس انیجهان

و ضعف و  یزبون یگرفته و روزها دنیهزارساله اش از نو درخش نیکهن چند خیتار

 تتوانسیشما نم نیجز اراده آهن زیچ چیپشت سر گذاشته است. ه نکهیرا ا شیخو یناتوان

 نهمایو احساسات صم تیبردارد. تقو انیطاقت فرسا و گران را از م یرهایزنج نیا

از  مملکت به متابعت یکه قوه قانونگذار یکار نفت را بدانجا کشاند زمیهموطنان عز

ن آکرد و  بیوآن را باتفاق آراء تص یشدن صنعت نفت و قانون اجرا یمل یافکار عموم

 به ریامر خط نیانجام ا تیو مأمور دیرس یشاهنشاه ونیهما حضرتیاعل حیقانون به توش

 .دیمن محول گرد

ستر بکه به ضعف مزاج مبتال است و عمر خود را در  یکس یبرا تیمسئول نیا قبول     

ار نبود. من افتخ گرید زیچ چیاز اراده ملت و امر شاهنشاه ه تیجز تبع گذراندیم

 وخود محسوب داشته  اتیافتخارات ح نیتر متیو پر ق نیمردم را باالتر یخدمتگزار

 ندارم.  گریهموطنان محبوب چاره دفرمان  الاز اطاعت و امتث ریو بغ دارمیم
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 هیقض زیمبه حل مسالمت آ جانبنیو مجاهدت ا یتمام سع یاز  روز اول زمامدار      

بق سا یو وابستگان کمپان ندگانیو در تمام مکاتبات و مذاکرات با نما دیمعطوف گرد

ز ا نرایاست که متل ا نیا یشدن صنعت نفت برا یقانون مل یمکرر تذکر دادم که اجرا

 یبه فقر و بدبخت گریخود بردارد و از طرف د ردنرا از گ یاسیس یطرف بندها کی

 میردک ینیب شیو طرق حل مشکالت را پ میفراهم آورد التیتسه میغلبه کند. آنچه توانست

ان مچنآنان ه میو موافقت کرد میآن باز گذاشت دیخر یسابق نفت را برا دارانیو دست خر

نون قا میناچار بود یول دکنن نیرا با نفت خوزستان تأم شیخومملکت  عیگردش چرخ صنا

 .میرا اجرا کن

ظهار به او ابالغ شد ا رانیکه از طرف دولت ا دیشرکت سابق در جواب اخطار خلع     

ا رخود  ندگانیشدن صنعت نفت دارد و نما یقانون مل نهیدر زم یشنهادهائیداشت که پ

 د آنکامل ورو ستیبا حسن ن ی. دولت شاهنشاهداردیمطلب به تهران اعزام م انیب یبرا

 یورپس از آنکه پرده از  شبید یول رفتیبودند پذ واستهرا که خ یدیتمد یو حت ئتیه

مکرر  را نخواسته اند بفهمند. من که زبان ما دیها برداشته شد معلوم گردآن یشنهادهایپ

ه کاعالم کرده بودم  ها و مصاحبه ها هیانیو ب هاادداشتیچه در مجلس و چه در 

قصور و  توانمیاست نم رانیا تکه مظهر آرزو و ارادة مل یقانون یدر اجرا وجهچیهبه

ه اند و راه ادامگرفته دهیرا ند قتیحق نیشرکت ا ندگانینما ایمسامحه بکار برم. گو

و  ریأختکند و  دایقانون ادامه پ یاجرا نکهیا یبرا نیمذاکرات را بر ما بستند. بنابرا

دولت  ئتیمختلط و ه ونیسیکم بیندهد صبح امروز با تصو یدر کار رو یاوقفه

 ادامه داده شود. یاجرائ اتیالزمه اتخاذ شد و دستور دادم عمل ماتیتصم

انه و خلصم امیپ نیا دیپراکنده ا اتیکه در تهران  و وال زیاکنون به شما هموطنان عز    

 انونق یاجرا یکه در همه حال از دولت برا یتیو حما تیو از تقو فرستمیرا م مانهیصم

مش، دارم با آرا یو تمن کنمیقبالً تشکل م دینمائ یشدن صنعت نفت نموده و ن م یمل

 و دیاست مراقب اوضاع باش رانیا یخیملت تار ستهیشأن و شا که یشتریب یشیدوراند

کهنه  فیحر یادیعوامل و ا دیو نگذار دیخود را حفظ کن یگانگیوحدت و  نیصف آهن

بدون  خواستیشما هجوم آورد. شرکت سابق نفت م مانیا یرویو ن یکار بر قدرت روح

 رهیل ونیلیما را با دادن چند م نیو قانون مصوب مجلس یمل تیتوجه به حق مسلم حاکم

رد م فدار نانیمن اطم نکهیالحساب، گرم مذاکرات  دور و دراز نگاهدارد غافل از ا یعل

 ن درهمه را در راه نجات وط دیحاضر دیرا که در خانه دار یکاسه ا و هیفرد شما باد

را در گذرها بفروش  شیخو یپا ریز میو گل دیحکومت خدمتگذار خود بگذار اریاخت

 .دیانبرس

ان ارگرو شرافت کارمندان و ک یکه هوشمند ستیحاجت به تذکار ن امیپ نیا انیدر پا    

ً در منطقه نفت خ یرانیا  یتا کنون ب یمنظور مل نیو انجام ا شرفتیپ در زیمخصوصا

 حفظ امالً کار ک انیتا پا نیقابل تحس یمتانت و خونسرد نیدارم ا نیقیمؤثر بوده و  تینها

ا با خود ر ضیخواهد ساخت. عرا ترکینزد یخواهد شد و ما را هر روز به مقصود نهائ

 دیرش و قیملت ال تیموفق دیو با ام یبه شما و با اتکاء به حول و قوه اله یدرود قلب

 دهم. یم انیپا رانیا
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  زیمناطق نفت خ یمصدق به کارمندان و کارگران خارج امیپ»

 « 1330ماه ریت 4سه شنبه  خیتار در
      

م آن اعال ینفت و طرز اجرا عیشدن صنا یکه قانون مل یخیمحترم از تار انیآقا     

ندان و ناسان و کارمکارش هیاند از کلبوده لیبا تمام عالقه ما رانیدولت و ملت ا دهیگرد

 باشندیکه در شعب مختلف صنعت نفت به خدمت مشغول م یکارگران خارج

قاعد قوق تحو  ایاستخدام آنان با همان حقوق و مزا و دیاستفاده کامل بعمل آ السابقیکماف

 عمل نانیاطم ورفاه آنان فراهم گردد، تا آنان بتوانند با  قیو وسائل هرگونه تشو ابدیادامه 

از  هترب یدارد، حت یاتیح تیاهم رانیو خود ا یُدَول غرب ینفت را که برا یبهره بردار

 یجمعدسته یصحبت استعفا شودیم دهیشن هک یسابق ادامه دهند. با کمال تأسف از قرار

ه ن یماقدا نیو چن ستین نکاریا یبرا یمجوز چگونهیه کهیآمده در صورت انیبه م انیآقا

فت ُدَول مصرف کننده ن یمستلزم ضرر است بلکه برا رانیا یدولت شاهنشاه یفقط برا

 هم متضمن ضرر هنگفت خواهد بود. رانیا

ان جو  نسبت به مال ینگران چگونهیه زیآم کیتحر عاتیبدانند که بر خالف شا انیآقا    

 یرخواهیبا صداقت و خ دیاگر شما بخواه ستیشماها قابل تصور ن شیو رفاه و آسا

انند م یمگر تیالبته کشور ما شما را با نها دیمثمر خود را در کار نفت ادامه ده تیفعال

 سینگلکه شرکت سابق نفت ا یو کنترات هائ رفتیخواهد پذ دیستدر خانه خودتان ه نکهیا

 د وو حقوق تقاع ایحقوق و مزا هیو کل یبا شما امضاء کرده به قوت خود باق رانیو ا

است که  دواریام رانیا یو محترم خواهد داشت. دولت شاهنشاه یمرع شما را یمرخص

ل کار شغوم یو با اعتماد و دلگرم رندیو با صداقت بپذ ندینما یدعوت را صادقانه تلق نیا

 .دیو خدمت مهم خود باش

                                                                                                       

 دکتر محمد مصدق – رانیا رینخست وز

 

 

 «       1330ماه  ریت 5 خیمصدق به ترومن در تار امیپ»
 

 یشمال یکایجمهور ممالک متحده آمر سیترومن رئ  یحضرت آقا     
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جمهور نسبت به مصالح کشور  سیکه از طرف شخص حضرت رئ یانظر به عالقه     

ً و نسبت به مسئـله ً ابراز شده و حت ریاخ ما  عموما ئن ژو 3 خیدر تار ینفت خصوصا

ً پ 1951  گریبار د داندیفرستاده اند الزم م جانبنیباب به ا نیدر ا یامیشخصا

که از   یافهیبر حسب وظ رانیا یهنشاهبرساند که دولت شا یباستحضار خاطر عال

دن صنعت کر یو سنا به او محول شده مکلف بود قانون مل یمل یطرف مجلس شورا

د موقع اجرا بگذارآنرا در اسرع اوقات به یرا در سراسر کشور و طرز اجرا رانینفت ا

کت شر دولت و نیتوافق ب جادیا یو برا یاز طرف هیبه علت لزوم اقدامات اول نهمهیبا ا

 تا فرصت دیآغاز گرد جیو بتدر اطیاحت تیعمل اجرا با نها گریسابق نفت از طرف د

 دولت و شرکت سابق دست دهد. ندگانینما نیب مذاکرات یبرا یکاف

ود استفاده بش یفرصت حد اعال نیبا کمال صداقت حاضر بود از ا یدولت شاهنشاه     

ً بر اثر پ  نیبه ا کایآمر ریکب ریآن حضرت و وساطت دوستانه جناب سف امیمخصوصا

هلت م دیشرکت سابق راجع به تمد یمعطوف داشت و با تقاضا یشتریموضوع توجه ب

 از وضع قانون گذشت. میو ن کماهی بیرتت نیشروع مذاکرات موافقت کرد و بد یبرا

فت و نعت شدن صن یقبالً و کراراً اعالم کرده بود که در حدود قانون مل رانیدولت ا     

در  شرکت وارد مذاکره شود و حاضر است ندگانیبا نما تواندیآن م یقانون طرز اجرا

 دارانیوع خسارت محتمله شرکت سابق و فروش نفت به خرموض رینظ یمسائل مختلف

بق ت ساشرک ندگانیلحاظ آمدن نما نیو از ا دینما مذاکره لیسابق و امثال آن با کمال م

 رکتش ندگانیبا کمال تأسف نما ینفت را به تهران حسن استقبال کرد و مغتنم شمرد ول

ه ادند که دولت نتوانست بشدن صنعت نفت د یمل نیبر خالف قوان یشنهادهائیسابق پ

 مذاکره ادامه دهد.

 و یاردارد به هر عنوان که باشد نگذارد در بهره برد میچون تصم یدولت شاهنشاه     

روز وقفه حاصل شود بکّرات اعالم نمود که  کی یسابق حت دارانیفروش نفت به خر

حقوق و  و ایرا با همان مزا یحاضر است کارمندان و کارشناسان و کارگران خارج

 بیکه ترآنان را فراهم آورد، ب قیهرگونه تشو ائلحقوق تقاعد استخدام کند و وس نیهمچن

دن ش یشرکت سابق دست نزند و مقررات شرکت سابق را تا آنجا که با قانون مل بیو ترت

 اءیکه اول گرددیتأسف مشهود م تیبا نها یدارد. ول یو مجر یتناقض نداشته باشد مرع

مود. نوقفه خواهد  جادیانموده که ناچار در صادرات نفت  یاتیع به عملشرکت سابق شرو

 که: یمعن نیبد

 یجمعدسته یو دولت را به استعفا قیارمندان را به ترک محل خدمت تشوک -اوالً      

 . کنندیم دیآنان تهد

ً یثان      هریمد ئتیه هب دیاز دادن رس کنندیرا وادار م یحامل مواد نفت یهایِکشت -ا

 .ندینما ینفت خوددار یشرکت مل

آماده کرده است  تیانجام مقصود، خود را بر هرگونه محروم یبرا رانیگرچه ملت ا     

 ةیتنها به ضرر انگلستان و کل یدستگاه بهره بردار دنیندارد که خواب دیحال ترد نیبا ا

 یایو اول ودشیکنند، تمام م یاستفاده م رانیکه از محصول معادن نفت جنوب ا یُدَول

 را متذکر باشند. میعواقب وخ نیا یستیشرکت سابق نفت با
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ه کمود با تمام قوا و وسائل ممکنه اهتمام خواهد ن رانیاست دولت و ملت ا یهیبد     

 یجمعدسته دنیدست از کار کش جهیکه در نت یدر صورت ینفت قطع نشود ول انیجر

ولو  یاوقفه دیبه علت ندادن رس یواد نفتحمل م یریدر بارگ ریتأخ ای یسیکارمندان انگل

صورت مسئول عواقب  نیتأسف است و در ا تیهابطور موقت حاصل شود موجب ن

 الزم است زینکته را ن نیشرکت سابق نفت نخواهند بود. ا یامر رؤسا نینامطلوب ا

 تیه امنبنسبت  یخطر وجهچیهبه رانیدر ا یمتذکر شود که با وجود ابراز احساسات مل

ال از طرف ُعم اساسیاخبار ب نگونهیو انتشار ا ستیمتوجه ن سیاتباع انگل یو مال یجان

که اختالل کند حال آن جادیو ا ینگران دیخود ممکن است تول یِ شرکت سابق نفت بخود

 ولتو د ستین ینگران یرفتار کند ابداً جا رانیاگر شرکت سابق مطابق انتظار دولت ا

ره مواه کایو آمر رانیا نیملت نیب نکهیمسلط است. نظر به ا کامالً بر اوضاع یشاهنشاه

 نیبه ا یخلل نیکوچکتر چوقتیبرقرار بوده و رجاء واثق هست که ه ستانهروابط دو

 و یآزاد یاز طرفداران جد یکائیُحسن روابط وارد نشود و ملت بزرگ و ارجمند آمر

 نیبهتر ریر دو جنگ اخنهاد د کیآن ملت ن یها یملل شناخته شده و فداکار تیحاکم

 مستحضر ریاخ اناتیرا از جر حضرتاست. لذا الزم دانستم خاطر آن  یمعن نیگواه ا

 نیدر ا کایآزاد جهان و خصوصاً دولت دوست ما آمر یدارم که دولت ها نیقیسازم و 

 نخواهد کرد. یخوددار رانیا یموضوع مهم از معاضدت به آمال مل

 رد.دا یم میخود را تقد رخواهانهیخالصانه و خ ةیو ادع در خاتمه احترامات فائقه     

                                                                                                                               

  رانیا رینخست وز

 

 

 یقسمت اروپائ س،یسرو وزین نرنشنالیا یمخبر خبرگزار مصاحبة»

 ا مصدق ب

 « 1330 ریت 11 خیتار در
 

 ینخود مب استیدر س رانیا یاهنشاهشکه دولت  دیدار نانیاطم یجنابعال ایآ -سئوال     

 ؟برخوردار است رانیکامل ملت ا یبانیکردن صنعت نفت از پشت یقانون مل یبر اجرا

 یهاامیه پدولت از طرف مردم واصل شده تا چه انداز استیس دییکه در تأ ییهاامیپ     

 مخالف را تحت شعاع قرار داده است؟

 میتوانست ینم یکار چیه میکامل ملت برخوردار نبود یبانیاگر ما از  پشت -جواب     

 نداشته ام. افتیدر یمخالف یهاامیپ وجهچیهتاکنون به میانجام ده
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 نیتأم شتریب رانیملت ا  یبرا یبارزة ملهدف م ایآ یجنابعال دةیبه عق -سئوال     

آمد در نیآنکه موضوع فقط تأم ایاز سلطه نفوذ انگلستان است  یاستقالل کشور و رهائ

 است؟ یاز ممر منابع نف یشتریب

 ظر داشت.در ن دیباب سه موضوع را با نیدر ا -جواب     

 یارجدولت خ چیکامالً مستقل نگاهدارد تا ه بتواند خودش را دیبا رانیدولت ا -اول     

 او دخالت کند. یمور داخلنتواند در ا

ه ک میانتظار داشته باش نیریاز سا میتوانیدولت دخالت کرد چطور م کی یوقت -دوم     

 دخالت نکنند.

مگر از  میندار یچارگیو ب دیشد فقر نیبرطرف کردن ا یبرا یراه چیما ه -سوم     

ل خالت ُدوَ . عدم دمیریبه دست خود بگ دینفت که متعلق به ماست و با داتیعا قیطر

ز الملل الاقل ا نیکشور و اصالح وضع مردم سبب خواهد شد که جنگ ب نیدر ا یخارج

 . ردیمملکت در نگ نیا

 یمل نیاز ا یوضعت ما بهتر شود ول نکهیا یبرا میکرد یما صنعت نفت را مل      

 یضرر برندیکه از نفت ما استفاده م یبه ُدَول میوقت در نظر نداشت چیکردن نفت ه

 برسد.

ص که متخص میخواهینشود، ما نم یخوِد ما کاف یفن نیکه عدة متخصص یتا وقت      

 ما بروند. یخارج

 نانیطمست ااآنچه الزم  شدندیتا کنون متمتع م رانیکه از نفت ا یبه ُدَول میما حاضر     

 د.کر مینخواه یها خوددارآن نینفت ب میو تقس یکه در بهره بردار میبده

در  گرانیاست که د نیهدف عمده دارد و آن ا کیشدن نفت خود  یاز مل رانیت امل     

 ما دخالت نکنند.  یامور داخل

جلب   یگرفته است برا میتصم رانیا یدولت شاهنشاه نکهیسئوال_ نظر به ا     

را مسکوت  یخرابکار حةیال شانیا یو رفع نگران یسیخاطر کارمندان انگل نانیاطم

 تین نشان دادن حسن یکه دولت انگلستان بهتر است برا دیفرمائ یر نمتصو ایبگذارد آ

 فرا بخواند. رانیا یهامتقابله رزم ناو خود را از مجاورت آب

 یخارج نیمتخصص یبرا میبگذران میخواستیقانون را که از مجلس م نیما ا -جواب     

ر د یخرابکار قیطربود که ممکن بود از  یاشخاص مظنون و ماجراجوئ ینبود بلکه برا

 نیز اها ا سیکه انگل یُدَول بزرگ باختر را از نفت محروم کنند و ترس زیمناطق نفت خ

 بود. یاهقانون نشان دادند فقط بهان

ها  سیانگل یاندازه آرام نبوده است ول نیهرگز تا ا رانیاوضاع آبادان و جنوب ا     

 هیتخل رانیها را از اآن دیباع خود باما از ترس جان و مال ات ندیگویم ندیگویم شهیهم

مزبور را در مجلس مسکوت  حهیال میها بود که حاضر شدبهانه نیرفع ا ی. برامیکن

 .میبگذار
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 یتصور م ایرا مسکوت گذارده آ یخرابکار حهیال رانیچون دولت ا -تکرار سئوال     

 یهابرا از آ شیخو نشان دادن حسن ظن متقابله خود رزمناو یکه انگلستان برا دیفرمائ

 فرا خواند بهتر است؟ رانیا

 ینم یجنگ یکند، ما از کشت یحال ما فرق نم نبودن رزمناو به ایبودن و  -جواب     

 .میترس

ار کادامه  یبرا نیباختر و همچن یاینفت به دن انیه جرادام نیبمنظور تأم -سئوال     

 یاهراه حل ساد ،یانجیبعنوان م کایآمر ریکب ریسف یدیگر یآقا دیحاضر ایصنعت نفت آ

 کند؟ داینفتکش پ یهایدادن به ِکشت دیرس یبرا

ر و هر کا میکن افتیاست که هر چه زودتر پول خود را در نیعالقة ما در ا -جواب     

 .میتما با آن موافق هس میبکند که ما پول خود را زودتر وصول کن کایآمر ریکب ریسف

 یجنابعال ایخواهد شد آ یاعده یکارینتج به بمصنعت نفت کار  لیچون تعط -سئوال     

و  نرایا ندگانیکه مرکب از نما یالمللنیشرکت ب کیخطر  نیرفع ا یبرا دیحاضر

 هیفتص اتیکه عهده دار عمل ردیمصرف کننده عمده باشد، موقتاً به خدمت بپذ یکشورها

 رانینفت ا یکت ملآنکه به وکالت از طرف شر رطو فروش نفت در جهان گردد به ش

 اقدام کند؟

 مینظنفت را که هنوز ت یاساسنامه شرکت مل میار...* ما در نظر د وجهچیهبه -جواب     

 یاز کشورهائ یالمللنیب نیاز متخصص یاعامل عده ئتیکه در ه میکن میتنظ ینشده طور

در دست  یابهانه کسچیه یبرا گریتا د و هلند باشند کیبلژ -سوئد -سیسوئ لیاز قب

ل با ُدوَ  میحال ما حاضر نیخواهد بود در ع ینفت موانع دیولدر ت ندینباشد که بگو

ر  ها همان مقداکه تنها مطمئن باشند، سال میکن میتنظ یمصرف کننده موافقت نامه هائ

 متیو وجه آنرا به ق رندیاند بگ کردهیم افتیدر ریکه در عرض سه سال اخ ینفت

 بپردازند. یالمللنیب

ر که اگر د ترسندیم نیاز ا یسیکه کارمندان انگل کنمیاحساس م نیمن چن -سئوال     

موقع ها منظم و بهحقوق آن ندهیقبول خدمت کنند ممکن است در آ رانینفت ا یشرکت مل

 پرداخت نشود.

 عهیها ودنحقوق آ نیتضم یبرا یالمللنیبانک ب کیحاضر است در  رانیدولت ا ایآ     

 بگذارد؟

 یکنند ول توانند خدمت خود را ترک یم شهیهم میدیها نرسکه به آن هر وقت -جواب     

ها را استخدام و سال آند ای کسالیببندد که  یها قراردادهائحاضر است با آن رانیدولت ا

ها را نپرداخت حق خواهند داشت مطالبه خسارت کنند اگر کند و اگر دولت حقوق آن

 رند ودست بردارد و دَُول مصرف کننده نفت را بب کندیه حاال مک یاز کارهائ یکمپان

 خود نیدمکسر پول نخواهد داشت که حقوق مستخ رانیدولت ا وقتچیوجه آنرا بپردازند ه

ز ا خواهدیآن است که شرکت نفت نم یکه براه افتاده برا یاهوئیه نیرا نپردازد. همة ا

 برود. دتروکه هر چه ز میدار لیکشور برود و ما م نیا
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 خواهدیچگونه م رانیح بدهم که دولت اشر کایدارم به مردم آمر لیمن م -سئوال     

 رانیامورد استفاده قرار دهد. اگر دولت  آوردیرا که از نفت بدست م یشتریب داتیعا

ه ک دیرمائف یم ینیب شیپ ایخود را کامالً مورد استفاده قرار دهد آ یمنابع نفت هیبتواند کل

 مرفه و سعادتمند و سالم و صلح جو شود؟ یمردم یکشور دارا نیا

آغاز  یبرا یکاف هیست که ما سرمااجهت خراب  نیمملکت از ا نیوضع ا -جواب     

 واشت د مینخواه کارینفر هم ب کی میداشت یکاف داتیما عا ی. وقتمیندار یدیتول یکارها

 .افتیخواهد  انیفقر و فاقه پا نیتمام ا گرید

ا . اگر شرکت نفت دست از سر ممیبکن یاساده شیمورد آزما نیوب است در اخ     

 آنوقت اگر ما م،یو اصالحات را شروع کن میدار افتیبردارد و ما پول خود را در

 و ما را مالمت کند. دیایشرکت نفت ب میاز عهده برآئ مینتوانست

 میتنظ یا حهیباشد الخوب  ندیفرمایتصور م رینخست وز یجناب آقا ایآ -سئوال      

فت برنامه ه نیتأم یحاصله از نفت برا یاضاف داتیشود که به موجب آن قسمت اعظم عا

 مصرف شود؟ رانیمردم ا یباال بردن سطح زندگ یبرا یگرید یساله و طرح ها

 یدیتول یهاتیفعال یبرا نیو بنا بر ا میجه دارکسر بود لایر اردیلیما دو م -جواب     

 .میرندا یاعتبار

 میخواه یدیتول یصرف هرگونه کارها مینفت خود را بدست آور داتیما عا یوقت     

 است که در سراسر تیاز عدم رضا یریانجام شود جلوگ دیکه با یکار نیکرد، مهمتر

 اهد بود.در خطر خو یالمللنیرفع نشود صلح ب تیعدم رضا نیکشور وجود دارد و اگر ا

که در ضمن آن  دیادهید یخواب یوقت یعالام که حضرتدهخوان یمن در جائ -سئوال     

ً یخا ایآ. دیبسته شده بود باز کن رانیا یکه بر پا یرهائیداده شده زنج تیبه شما مأمور  را

 راجعت به کار خود، به شما شده است؟ یاتازه یالهامات روح

 کار نیت که اخواب اس نیهم جهیو در نت امدهید یخواب نیاست من چن حیصح -جواب     

 ام. دهیخواب ند گرید امیا نیدر ا یرا شروع کردم ول

به او داده نشود در  ازشیلغو امت یبرا یجبران کاف ترسدیشرکت نفت م -سئوال     

 دیحاضر یعالحضرت ایشدن نفت کامالً شناخته شود. آ یکه موضوع مل یصورت

 ازیتدن امنفت در باِب از دست داشرکت  یقانون یرا در باب ادعاها یا طرفانهیب تیّ َحَکم

رکت شرا در مقابل  رانیدولت ا یادعاها طرفیب ئتیه نی[ بشرط آنکه ادیخود قبول ]کن

 مورد نظر قرار دهد؟ زین

 .میرا مصادره کن یاموال کس میخواهینم وقتچی. ما همیکامالً موافق یبل -جواب     

رکت ش یاحتمال یادعاها میما حاضر یلکه دستگاه نفت مال ملت شود و میلیما فقط ما     

ار مورد مطالعه قر زیبشرط آنکه مطالبات ما از شرکت ن میرا مورد مطالعه قرار ده

 .ردیگ

 ممکن باشد مجدداً مذاکرات با شرکت آغاز گردد؟ دیفرمائ یتصور م ایآ -سئوال     
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 توسط شرکت. اتیادامه عمل یحساب نه برا هیتصف یفقط برا -جواب     

دادن توسط  دیرس یابر یفرمول مورد سازش دیفرمائ یتصور م ایآ -سئوال     

ق حقو حال نیرا نسبت به نفت شناخته و در ع رانیشود که حقوق ا داینفتکش پ یهایِکشت

 شرکت را در اداره کردن نفت حفظ کند؟ یقانون

ت شرک نیبرابنا میبگذار عهیخالص را ود داتیدرصد عا 25 میاما وعده داده -جواب     

 است: نیخالصه برنامه ا کهیاداره نفت ادعا کند. بطور یبرا یحقوق تواندینم

 .ردیو شرط بپذ دیشدن صنعت نفت را بدون ق یموضوع مل سیاول آنکه دولت انگل     

و  میریبگ میو منحل شود و هر چه طلب دار هیتصف سرهکیدوم، کار شرکت نفت      

 .میبپرداز میاگر دار یبده

ها را و آن میداخل مذاکره شو گریو هر دولت د یسیانگل ونیسیسوم آنکه، با م     

 یم افتیدر ریکه در عرض سه سال اخ یرینفت به مقاد لینگه در تحو میمطمئن ساز

 حاصل نخواهد شد. یکسر و. نقصان چوجهیداشته اند به ه

ه شرکت نفت از ک یکرده است که در صورت یچون دولت انگلستان اظهار نگران     

مه ساسناانظامنامه و  میخواهینخواهد داشت ما م افتیبرود نفت به مقدار سابق در رانیا

فت ن لیومطمئن باشند که در تح نفعیکه تمام دَُول ذ میکن میتنظ ینفت را طور یشرکت مل

 ط آنکه وجه نفت راحاصل نخواهد شد بشر ینقصان ریسال اخ هس ریها مطابق مقادبه آن

 پرداخته و ببرند.  یالمللنیب متیبه ق

 د؟یفرستب یامیپ کایمردم آمر یبرا دیلیما ایآ -سئوال     

فرستادم و حاال هم  کایآمر یجمهور سیحضرت رئ یبرا یامیپ راً یمن اخ -جواب     

ما  از هشیهمانطور که هم کایانتظار دارد که ملت آمر شهیهم رانیکه ملت ا کنمیتکرار م

 ست بلکها انرینه تنها بنفع ملت ا یبانیپشت نیا رایکند ز یبانیحاال هم پشت کرده یبانیپشت

 باشد. یم زین یبنفع صلح جهان

 

 

 یبه مناسبت جنبش خودجوش کمک ماد ویمصدق از راد امیپ 

  1330 ریت 12 خیدر تار یحکومت تل به
 

است  یمال قهیمضدر  جانبنیاند که دولت اارجمندم توهم کرده هنانیاز هم م یاریبس     

وارد کند  یها است لطمه اآن یقلب یشدن نفت که آرزو یامر به مل نیو ممکن است ا

ً بدب  لهیدولت را وس یپول یکه ب یو محافل خارج دیجرا یبعض ریو تط ینیمخصوصا
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ً یتوهم را شد نیا آورندیبنظر م رانیبه زانو در آوردن ملت ا یبرا نموده بود تا  تیتقو دا

 کی یها را براو آن کیرا تحر بیملت نج یو فداکار یپرستوطن زهیکه غر یجائ

 چگونهیناگهان بدون ه ختیو توهمات برانگ راتیبه همه تصورات و تط یجواب عمل

احساسات  لیباشد س ردهک یعمل تیدولت خدمتگذار تقو نیاز ا نکهیا یتوقع و انتظار رو

کنار کشور به طرف دولت و  وطن پرستانه و اعتماد سخاوت مندانه از هر گوشه و

و  شهیو منطق مخصوص در هر حرفه و پ انیبا ب یروان و هر فرد جانبنیشخص ا

 ای« پرداخت حقوق خود»تعهد  ای نهیخود را به فرستادن نقد یبانیبود پشت یمقام و مسند

 اثبات کرد.  شیخو یمنقول از دارائ ریمال منقول و غ میتقد

 است واصل یو پست یحواله بانک یاف و نامه که محتوکه صدها تلگر ستین یروز     

و  رگرانکا ایو  ندیاز حقوق ماهانه خود را واگذار ننما یکارمندان دولت قسمت اینگردد 

 خود را در راه انجام زیاز حقوق ناچ یقسمت یزحمت کشان با وجود عسرت و تنگدست

 ای واموال منقول  یذاراسناد واگ هیصاحبان سرما ایندهند و  صیمقصود بزرگ تخص نیا

 هیثاثت و اطال آالت زنانه، نقره آال ایثبت نکنند و  یمنقول را در دفاتر اسناد رسم ریغ

لک ق ای انیدفاتر پس انداز اشخاص و کودکان و نوآموزان و دانشجو یموجود ایخانه و 

رسال ن اازن وهیو ب رمردانیاز طرف پ ییها نهینقد ایو  ندیننما هیپسران و دختران را هد

است صرفنظر  یدرشت یخود را که رقم ها یو موجود یاز تمام هست یبعض یندارند حت

و  وریمردم غ یاند و جمعرا در تصرف اموال خود وکالت داده جانبنیا یکرده و برخ

 دارند. یم میتقد رانیشرکت نفت ا یتابلو هیته یحساس خون خود را برا

تماد اع وشدن نفت  یشرافتمند از نظر عالقه به مل مردانه و صهیخص نیالبته ابراز ا     

 یرأ کیموقع و به منزله بجا و به یلیاست خ شیافکار ملت خو یکه مجر یبه دولت

 جانبنیرا که ا یخاطرنشان ساخت روش ایبود و به دن یقیرفراندوم حق ایو  یعموم

 شد. با یم رانیافکار ملت ا یو مجر ستین یشخص هبه اراد یام مبنانتخاب کرده

ما و خود ش ستیمساعدت ها ن نیبه ا یازیفعالً ن یاما چون از نظر خزانه عموم     

دولت را  یاتا درجه یو رسم یقانون یها اتیپرداخت مال قیملت وطن پرست از طر

 یت هااحساسات و مساعد گونهنیساخت خواهشمندم ابراز ا دیساخته و خواه ازینیب

موده نرا  ثاریا نیا یکه به هر منظور مقدس دیبدان ووقف ساخته جا مت نیگرانبها را در هم

 امت خودشه اصالت و رانیکه ملت ا دیفهمانده ا ایبعون هللا با حسن اثر توأم و به دن د،یا

ثل مکهنسال خود  تیرا با مواجهه با هزاران تحوالت خطرناک از دست نداده و با مدن

 .دینما یم فهیوظ یفایملت جوان و تازه نفس ا کی

گان است به فرستند دهیلذا دستور دادم که آنچه تا حال از هر کجا و هر کس رس     

نام  ا بههم که در بانک ه یانیاطالع دهند و آقا دیبرگردانند و اگر تا پانزده روز نرس

دارند که  اریاخت هیاعالم نیب هماند خودشان به موجگذاشته عهیدولت ود ای جانبنیا

 . دنیفرما افتیدر

و  یداریبکه همواره با  میجلب نما یتوجه عموم را به مطلب دانمیدر خاتمه الزم م     

 مخصوص بخود، مراقب و آماده باشند. یاریُهش
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مقاصد خود  شرفتیبه منظور پ رانیچنانچه مصرف کنندگان سابق محصول نفت ا     

ا را ماه ر نیاز ا یافشارکنند و با پ یدارینخواستند در مقابل پرداخت وجه از ما نفت خر

 وملت با همت دراز  یاست دولت دست خود  را به سو یهیگذاشتند بد یمال قهیدر مض

در قبه  یرجاء واثق دارم که هر کس یدر چنان موقع ودخود را ابراز خواهد نم اجیاحت

 یردایشورا و سنا منتشر خواهد شد خر نیمجلس بیکه با تصو یاز اوراق دولت یتوانائ

هم  عمل شرافتمندانه موفق شده و نیا یهم ملت به اجرا بیترت نینمود و با ا خواهد

 آنچه را از ملت گرفته است یو در ظرف مدت کوتاه شودیخالص م یدولت از تنگدست

 مسترد خواهد نمود. مهیبه ضم

 

 

  1330 ریت 16در  یاز و یمصدق در ذم بت ساز امیپ
 

اند فتهدر نظر گر زیاز هموطنان عز یااند عدهنوشته دیاز جرا یکه در بعض یبطور     

د. نصب کنن ینموده و در محل هیته یاخدمتگزار مجسمه نیاز زحمات ا یقدردان یبرا

 شیر پدخود  یو اجتماع یاسیس یکه تا کنون در زندگان یو راه جانبنیهر چند روش ا

ل اصو تیظر رعااز ن یول گذاردینم یموارد باق لیقب نیتذکر در ا یبرا یام مجالگرفته

ً یخود را صر دةیمورِد بخصوص عق نیکه در ا دمیبهتر د اظهار کنم و در معرض  حا

 بگذارم: یافکار عموم

 داد که دیبا یرا موقع یو اجتماع یاداش خدمتگزاران ملدارم که پ دهیشخصاً عق -اوالً      

ر چنانکه د یمل آن خدمت قتیخدمت آنان مشهود گردد و به حاصل برسد و در حق جینتا

ر و راه دشوا نیچند در ا یخدمتگزار ملت هنوز قدم نیباشد و ا افتهی انیخور است پا

 ستهیشا که خود را ستیآن ن قیاست و حقّاً ال دهینرس ینهائ مراحلدراز بر نداشته و به 

ه قبالً مکرر ب رانیبداند بخصوص که ملت قدرشناس ا یخدمت مل نیپاداش در قبال ا

 وجا  پاداش ها را در حقّم مبذول داشته و در همه نیبزرگتر یتر ستهیو شا صورت بهتر

ام از هر گونه ابراز گرفته شیها در پکه به مصلحت آن یهمه وقت به موافقت روش

 نداشته است.  غیدر یو معنو یماد یبانیاحساسات و پشت

ً یثان       ینهضت جادیو املت  یخدمتگزار یدارم هر کس خود را برا دهیاوصالً عق -ا

با زخارف زودگذر  دینبا گاهچیرا ه شیها خواقدام یاثر معنو کندیآماده م یاجتماع

اصل بهتر خواهد توانست  نیاز ا یرویاست که با پ نیقیکند و بفروشد و  یبرابر یمادر

 یو اجتماع یپاداش خدمات مل نیداشته باشد بزرگتر شرفتیپ قیتوف رودیکه م یدر راه

خود عمل کند  فیکه درست به وظا یدر صورت یان است که هر خدمتگزارآرامش وجد

 دیانجام دهد از آن برخوردار خواهد گشت و با یرا به حسب طاقت بشر شیخو فیو تکل

ام خود احساس نکرده داندر وج یآرامش نیوجه چن چیتاکنون به ه جانبنیاقرار کنم که ا

به اثبات و  زیک عموم هموطنان عزبه کم دیاست که با شیو هنوز راه دراز در پ

جز  یدولت فعل لیمقدمات که عرض شد و از آنجا که در تشک نیشود. با ا یاستقامت ط
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پاداش من آن  نیمبارزه مقدس بزرگتر نینداشتم در ا ینظر شیوجدان خو یپاسخ به ندا

را  بتواند وجدانم جانبنیعموم افراد جامعه از روش دولت ا یقلب یرضا هخواهد بود ک

 و مددکار باشد. اریراه دشوار  نیقانع کند و مرا در ا

ا از آغاز کار ت جانبنیا یکه مجاهدات اجتماع دیدانیبهتر م زیشما هموطنان عز     

سر  نهرایکه پ ستینبوده و شک ن ینفسان الیو ام یبر اساس شهرت خواه گاهچیکنون ه

 نیا ندارد که در یلیام دلگرفته یادم یجهان فان نیهنگام که بهره خود را از ا نیدر ا

 لیتشک تیکه مأمور بهشتیاول ارد یداده باشم. در روزها یرییخود تغ نیریروش د

از قبول  رفتیخطر م مِ یکه هر آن ب دیشد با کسالت شد فیخدمتگزار تکل نیدولت به ا

مال و ک ملت که بحمدهللا به تمام یبانیسر باز نزدم و اکنون با پشت ریخط تیمسئول نیا

 یاریهر چه زودتر به  دوارمیباک ندارم و ام یحاصل است از مواجهه با هر خطر

ود خ میمجاهدات عظ جیاز نتا رانیمقصود بزرگ حاصل گردد و ملت ا نیخداوند متعال ا

 برخوردار شود. 

اثر  زین و بلکه بعد از مرگ من اتیح انیرسا که تا پا یمقدمه به صدائ نیبا ذکر ا     

ل رسو نیکه به لعنت خدا و نفر کنمیبگذارد اعالم م یوطن پرستان باق ریا در ضمخود ر

 زدیربسازد و مجسمة ب یو مماتم به نام من بت اتیگرفتار شود هر کس که بخواهد در ح

 نیمن حاصل نشده و آن روز که به خواست خداوند ا یبرا انوجد تیهنوز رضا رایز

و حقّاً  باشدیاست که هر کس بدان مکلف م فهیظمقصود حاصل شود تازه نشانه انجام و

 .ستیسزاوار خوشباش پاداش ن

 

 

 

    1330 ریت 17ترومن به مصدق در  امیپ
 

 زمیعز رینخست وز     

خودتان شرح کامل و صادقانه دربارة  ریدر نامه اخ یاندازه متشکرم که جنابعال یب     

در  ایتانیبر یدولت شما و منافع نفت نیکه ب یاختالفات نامناسب و نا مسعود اناتیجر

سعادت کشور شما و  یموضوع برا نی. ادیآمده است مرقوم فرموده بود شیپ رانیا

همواره  دیشد یخطر دارد که من با نگران یبحد ایآزاد دن یو همة کشورها ریکب یایتانیبر

 یکشوربودم که منافع مشترک دو  دوارینموده ام. ام هیقض نیفکر خود را معطوف به ا

ً یکه مستق  نیمذاکرات طرف یکه ط یمشترک نهیزم نیدخالت دارند و همچن هیقض نیدر ا ما

. دیشده است باز نما جادیکه ا یحل مسائل پر زحمت و دشوار یبرا یشده بود راه جادیا

خود عالقه  یعیکنترل منابع طب یبرا رانیا لینسبت به م انیکائیکه آمر دیدانیم یجنابعال

که دولت انگلستان به سهم خود  مینقطه نظر ما خوشوقت شد نیرند. از ادا یو همدرد

 شدن را قبول کرده است. یاصل مل
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 نفت عیصنا یبرا تواندیم یسیانگل نیمتخصص یمهارت و اطالعات فن نکهینظر به ا     

 دایپ یطرق هستم که بشود دواریبودم و هنوز هم ام دواریباشد من ام دیاندازه مف یب رانیا

 نیدد. ببه نفع هر دو طرف حاصل گرد یتوافق ایتانیشدن و منافع بر یاصل مل نیرد تا بک

 دیآیم شیپ یدارد وضع نمیبیام و ممذاکرات بوده انیناظر قطع جر یجهت من با نگران

 به یاریبس یراه ضررها نیو از ا ختهیو استخراج نفت بهم فرو ر هیتصف اتیکه عمل

ً یقی. شود یوارد م ایو دن رانیا و  ریبا تدب توانیاست که م یبتیآمد مص شیپ نیا نا

 .دنمو دایآن پ یریجلوگ یبرا یراه یاستمداریس

است  انیر مدکه  یآنکه مسائل مختلف و بغرنج یکه برا امدهیرس دهیعق نیبه ا راً یاخ     

د شو هیتصف یگردد بطور کل شگاهیو ممکن است به علت کمبود وقت سبب بسته شدن پاال

ً منجر به بسته شدن پاال رایز) رار شود( الزم است ق یم شگاهیادامه وضع حاضر حتما

دد و و استخراج نفت وقفه حاصل نگر هیتصف اتیکه در عمل شودداده  یموقت قابل اجرائ

ً با چن  شنهاداتیوارد نشود. پ نیاز طرف کیچیقرار موقت لطمه به منافع ه نیضمنا

 کوتاه است. ارینشده و زمان بس جهیمنتج به نتباره شده است  نیکه در ا یمختلف

که  یالمللنیب یدادگستر وانیانجام گرفت و د زین یاامر مهم و تازه کیموقع  نیدر ا    

 یارملل همک ریو با سا میدر آن عضو هست یو دولت ما همگ ایتانیدولت شما و دولت بر

 موقت قرار کی یبرا یشنهادیحفظ گردد پ ایطرفانه و انصاف در دن یتا عدالت ب میکنیم

 نموده است.

دهد.  یم یدادگستر وانیبعمل د یادیز تیدوستدار اهم یصرف نظر از جهات فن     

اذ ت اتخرا که در مذاکرا یهر کدام نظر ایتانیکه دولت شما و دولت بر داندیدوستدار م

که  دارم نانیطممعهذا ا دیصادقانه است و هر کدام بنظر خود کامالً معتقد هست دیاکرده

ن و انوقکه در آن  دیمعتقد هست یائیبه دن شتریهر دو ب ایتانیرو دولت ب یدولت جنابعال

ها تن یائیدن نیتا حال حاضر چن سکویعدالت حکمفرما باشد و از زمان کنفرانس سانفرانس

 یالمللنیب یدادگستر وانید تیمردم جهان بوده است. صرف نظر از موضوع صالح دیام

ه بنسبت  نینخواهد داشت و همچن رمزبو وانید یطرفیدر ب یدیترد چگونهیه کسچیه

 ندگذاریم وانید نیکه همة ملل امضا کننده منشور ملل متفق به ا یمقام شامخ و احترام

 .ستین یدیترد

 یالمللنیب وانید شنهادیکند که به پ هیجداً توص یبه جنابعال خواهدیدوستدار م نیبنابرا     

نظر  نیا نکهیبه ا یکه جنابعال داندی. دوستدار صالح مدیمبذول فرمائ قانهیعم یلیتوجه خ

را به  وانی. بلکه نظر ددینفرمائ یتوجه کندینم ایو  کندیم قیتطب یو قانون یبا موارد فن

 یائیدن یکه هم خود را جهت عدالت و انصاف و برا یطرف یب ئتیه کی شنهادیعنوان پ

و  یدارم که دولت جنابعال نانی. اطمدیفرمائ یتلق دینما یوقف م مزبور یبه مبان یمتک

 نیا یاجرا یبرا یالهه خواهند توانست طرق وانید شنهادیبا مطالعه پ ایتانیدولت بر

صنعت  اتیطرفانه آن انجام شود و ضمناً عمل یعاقالنه و ب ودکنند که مقص دایپ شنهادیپ

ً یقینفت و وضع هر دو دولت حفظ گردد.  با عطف توجهات ممکنه و احترام  یدولت چیه نا

از آنرا از دست  یجزئ ایخود و  تیحق حاکم چوجهیبزرگ به ه وانید نیبه اظهار نظر ا

 نیماند. دولت و ملت ما به ا یملت خود محروم نم تیو حما یو از طرفدار دهدینم
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دارم  نیقی دیمائموافقت فر یشنهادیپ نیبا چن یدارد. چنانچه جنابعال مانیموضوع کامالً ا

 اندازه افزوده خواهد شد. یدر نظر مردم جهان ب رانیکه مقام و منزلت ا

 رینخست وز یجناب آقا     

من به  .میمورد کمک نما نیآرزومندم که تا آنجا که بتوانم در ا مانهیدوستدار صم     

 از یکیبنده و  کینزد نیاز مشاور دیکه همانطور که اطالع دار منیاورل هار یآقا

 یالنابعجباره مذاکره کرده ام. چنانچه  نیباشد، مفصالً در ا یم قدریعال یها یکائیآمر

 یخصش ندهیرا به عنوان نما شانیا یمن با کمال خوشوقت دیریپذرا ب شانیا دیباش لیما

 .دیماره نمشاو یو مشکل با جنابعال یمسئـله فور نیتا دربارة ا کنمیخود  روانه تهران م

د را خو و اعتماد دیرا مغتنم شمرده احترامات فائقه را نسبت به آن جناب تجد موقع     

 دارم. یاظهار م رانیا ندهیو سعادت آ ینسبت به خوشبخت

                                                                                                                          

 ومن. س. تریهار

 

 

 

   1330 ریت 20مصدق به ترومن  امیپ
 

 کایمتحدة آمر یجمهور کشورها سیترومن رئ  یحضرت آقا     

 میصمت رانیبعد از آنکه دولت ا یکم هیژوئ 9آن جناب مورخ  هیدوستانه جواب امیپ     

 ریبک ریناب سفاتخاذ و ابالغ کرده بود توسط ج یالمللنیخود را نسبت به قرار دادگاه ب

 رانیاز توجه آن جناب که نسبت به مصالح ا گریبار د کی دانمی. الزم مدیرس کایمرآ

 تشکر کنم. دیاهمواره ابراز فرموده

 را کایدولت و ملت آمر رانیسابق معروض داشتم دولت و ملت ا امیچنانکه در پ    

 سیرا که رئ یالحاظ عالقه نیو از ا شناسدیملل و حق و عدالت م یطرفدار آزاد

 دارندیکشور ما و مسئـله نفت ابراز م یمحترم در باب حل مشکالت اقتصاد یجمهور

 کند.  یم ریتقد مانهیصم

ً ا    و  رانیا یبه حصول آمال مل انیکائیآمر یاشاره به عالقه و همدرد نکهیمخصوصا

دولت  رایگشت ز یاسباب کمال خوشوقت دیاشدن صنعت نفت فرموده یقبول اصل مل

 دهیرس نیمجلس بیکه به تصو ینیاصل مطابق قوان نیاز قبول شدن ا ریغ یمقصود رانیا

 یمذکور هر اقدام نیو هست که در حدود قوان ودهاست نداشت و ندارد و همواره حاضر ب

 رانیبا کمال تأسف تا آنجا که دولت ا یرا که راجع به اختالفات باشد بعمل آورد ول
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شدن صناعت  یابق راجع به قبول اصل ملشرکت س هیداده است تاکنون از ناح صیتشخ

گذشته و دولت ملزم است آنرا اجرا کند  نیمجلس بیکه از تصو ینینفت مطابق قوان

 28مورخ  ادداشتیشرکت در  ندگانینشده بلکه نما یشنهادیو پ امدهیبعمل ن یاظهار

ه مذکور دادند ک نیبر خالف قوان یشنهادهائی( پ1951)نوزدهم ژوئن  1220خرداد ماه 

 منجر به قطع مذاکرات شد.

 وردمشدن نفت  یمل نیما مطابق قوان یکه حق مسلم مل یبه شرط رانیدولت و ملت ا     

ا ود تاختالفات وارد مذاکره بش هیحل کل یموافقت واقع گردد، حاضر است بالفاصله برا

ه انکهمواره از آن احتراز داشته و چن رانیکه دولت ا یدر کار بهره بردار یاوقفه

 همه است حاصل نگردد. یامورث خسارت بر دیافرموده

ت که دولت و مل میبگو دیآن حضرت راجع به کمک به کشور ما با لیدر باب تما     

 دیاو بخصوص که حاضر شده کندیم ریتقد مانهیرا صادقانه و صم یعال تین نیا رانیا

ان از طرق خودت یندگیرا به سمت نما مانیاورل هر یعنی کایاز رجال مشهور آمر یکی

 نسبت به که یبا اطالع رانی. دولت ادیروانه دار انبه تهر جانبنیمشاوره با ا یبرا

 نابآن ج یندگیبه سمت نما نکهیدارد با توجه به ا مانیهر یآقا تیو شخص ادیتجارب ز

ان با چن است از مشاوره دواریو ام کندیموضوع را حسن استقبال م نیا ندیآیبه تهران م

 اتیهم نظر شانیکه ا دبدست خواهد آم یفرصت نیب نیبهره مند شود و در ا یخصش

ً یرا مستق رانیدولت ا  رانیا ملت اجاتیو احت یبشنوند و اوضاع کشور و شرائط زندگان ما

 مشاهده کنند. کیرا از نزد

 یخود مغتنم  م مانهیاحساسات صم نیبهتر میتقد یفرصت را برا نیدر خاتمه ا    

 شمارد.

                                                                                                                             

  رینخست وز

  

 25از مصدق در  ایو گزارش دن کایمجلة اخبار آمر ریمد سئواالت

  1330ماه  ریت
 

با  احبهمص کیت به امکان بدست آوردن راجع میمذاکره نمود لینب یقلیعل یما با آقا     

و گزارش  کایاخبار آمر»درج در مجلة خودمان موسوم به:  یبرا رینخست وز یآقا

 «ایدن

از مسائل مربوط به  کایملت آمر نکهیمصاحبه کمک خواهد کرد به ا نیبه نظر ما ا     

مصاحبه  نیاست که متن کامل ا نی. قصد ما ادیاختالف راجع به نفت اطالع حاصل نما

 کایمطبوعات آمر هیدر کل شودیرا در همان موقع که مصاحبه در مجله خودمان درج م

ً به  لیرا به سئواالت ذ ریکه شما جواب نخست وز میکنیم شنهادی. پمیمنتشر نمائ تلگرافا
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و تلفن  ویراد لهیکرد مصاحبه مزبور را بوس میخواه ی. بعد از آن ما سعدیما مخابره نمائ

 یشتریب ریطرق عمالً ما تأث نیبد نکهیتا ا مینمائ لیتکم ریبا نخست وز میمستق و ارتباط

 داشته باشد.

 :ندینما یم کایاز مردم آمر یاریکه بس یاست سئواالت نیا     

 ایرکت خواهد پرداخت خسارت ش یغرامت کامل برا رانیدولت ا ایآ پرسندیمردم م -1

 ای یالمللنیب تهیکم کی لهیوسب ایآ –واهد شد داده خ صیغرامت چگونه تشخ نیا زانینه م

 ت؟یحکم ونیسیکم

 نیا رانیا استیشدن مسترد نخواهد شد و س یاست که قانون مل حیفرض ما صح ایآ -2

 د؟یدستگاه نفت را خود دولت اداره نما نیخواهد بود که بعد از ا

ً کارمندان انگل رانیدولت ا ندهیدر آ ایآ -3 از  ایبرد  هدرا بکار خوا یسیمنحصرا

 استفاده خواهد کرد؟ نیریو سا یکائیکارمندان آمر

ارزش دارد.  دالر ونیلیم 600به مبلغ  یسیانگل یشده است که کمپان نیتخم نطوریا -4

به نظر شما ارزش  یر صورت منفد –درست است  نیتخم نیا دیکنیشما تصور م ایآ

 چه مبلغ است؟ رانیدر ا یسیانگل یکمپان

حامل نفت  یهایاز ِکشت ایخواهد نمود  اعیحامل نفت ابت یهایِکشت رانیادولت  ایآ -5

 نفت استفاده خواه کرد؟ عیتوز یخارجه برا یمتعلق به کشورها

 یدولت ها ی( سابقه خواهد شد برارانیشدن )صنعت نفت در ا یبه نظر شما مل ایآ -6

 کنند؟ ینفت را مل یهاکه تمام دستگاه انهیخاورم

 اهد شد؟فروخته خو ضیبدون تبع هی( به تمام کشورها شامل روسرانی)انفت  ایآ -7

 انهینفت در خاورم دیلبه عنوان اساس تو رانیشدن نفت در ا یکه مل یدر صورت -8

 ریاسدر  ازهایبکار بردن امت یبرا کاینفت آمر یها یبه کمپان یشود چه فرصت رفتهیپذ

 کشورها داده خواهد شد؟

ن منشاء آ ایچه بوده است؟ آ دهیدگر رانینفت در ا عیشدن صنا یکه مل یمنشاء نهضت -9

 ؟یاسیس اتینظر ای یاقتصاد اجیاحت ایبوده  یپرستاحساسات وطن

 شته؟طرف وجود دا نیشدن از چند سال قبل به ا یمل یبرا تیفعال -10

 یافکار عموم کیرتح یمناقشه راجع به نفت برا نیاز ا هاستیبنظر شما کمون ایآ -11

 نه؟ ای کردندیاستفاده م رانیا در

 به غرب؟ اینسبت به شرق متوجه است  رانیملت ا التیو تما یهمدرد -12

ا با دولت شم دیبنما تواندیم کایآمر یانتظار دارد چگونه مساعدت هائ رانیا ایآ -13

 ران؟یبکار انداختن منابع ثروت ا یبرا



48 
 

 نکهیختالف راجع به نفت به فرض اادر حل  دیبنما کایآمر تواندیم ییهاچه کمک -14

 م؟یقابل برگشت محسوب نمائ ریو غ افتهیکار انجام  کیشدن را  یموضوع مل

 دینمائ یم شنهادیشما پ یچه کمک هائ و دیبنما کایدولت آمر تواندیم یچه کمک هائ -15

 ند؟یبنما یکائیآمر یها یکه کمپان

ً مذاکره ا -16 ز ا رانیدالر به ا ونیلیم 250رضه پرداخت ق یابود بر انیدر م یسابقا

نقشه  یاجرا یقرضه برا نیکه انجام ا دیدار دهیشما عق ای. آیالمللنیطرف بانک ب

 نه؟  ایموقع مطلوب است  نیمعروف به برنامه هفت ساله در ا

موقوف االجرا گذاشته شده  ریاخ یه علت داشت که برنامه هفت ساله در ماه هاچ -17

 است؟

 انیرانیو نظر ا ستیفارس چ جیبه خل سیانگل یهایجع به اعزام  ِکشتنظر شما را -18

 باشد؟   یها( چه م سی)انگل یراجع به اخبار واصله مربوط به فشار نظام

 ران؟یو ا ریکب یایتانیبر نیات بمناسب یبهبود ینمود برا شودیم یچه اقدامات -19

 وجود دارد؟ یکائیاحساسات ضد آمر رانیدر ا ایآ -20

 شودیم کاینسبت به آمر رانیدر مطبوعات ا راً یکه اخ یحمالت لیدل ایمنشاء  -21

 ست؟یچ

ه کاست  نیا هیمشارال دهیو عق میاکرده لیدکتر نب میسئواالت فوق را محرمانه تسل    

ن اختالف روش نیدر ا انیکائیذهن آمر نکهیا یخواهد بود برا اریها کمک بسجواب به آن

 شود.

ً یخصوص مستق نینموده که ما در ا شنهادیپ هیمشارال       و میئبه شما تلگراف نما ما

 که با مسرت حاضر خواهند بود به عنوان مترجم دخالت دارندیاظهار م زین شانیا

 کیچیه که میشود. خواهشمند یتلفن داده م ویراد لهیمکالمه بوس بیکه ترت یوقت ند،ینما

ها در داده نشود مگر بعد از انتشار آن نرایمطبوعات ا بهاز اطالعات مندرجه در فوق 

 .کایآمر

 پورتیاند ورلد ر وزین تس،یاست تدیونایمجله  ریمد جر،یهاوارد فل     

                                                                                                              

 (ایو گزارش دن کای)مجله اخبار آمر
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در  ا،یو گزارش دن کایمجلة اخبار آمر ریمصدق به سئواالت مد پاسخ

  1330ماه  ریت 25
 

درصد  25شده که تا  ینیبشیشرکت در قانون پ یمدعا به احتمال نیتأم یبرا -1     

سال  یدرصد مطابق بهره بردار 25 نیسپرده شود و ا نیالطرف یعوائد به بانک مرض

حقوق حقه شرکت بر اساس اصول  زانیمتجاوز است. م دالر ونیلیم 70یاز سال ریاخ

 .دیخواهد گرد نییتع نیو حقوق طرف یاوامروز و با توجه به دع یایمتداوله دن

 یخارج نیاز متخصص یربهره بردا لیتکم یاست. البته دولت برا حیصح یبل -2     

 استفاده خواهد کرد.

که از  ندیبینم یمانع رانیت اسبت به کارمندان و کارشناسان اصوالً دولن -3     

رت صو .  البته دردیکه باشند استفاده نما تیشرکت سابق نفت از هر مل یکارشناسان فعل

رت در صو نیاز ادامة خدمت امتناع ورزند( همچن یلزوم )مثالً هرگاه کارشناسان فعل

 کردهیهمانطور که شرکت سابق هم عمل م گرید یضرورت از کارشناسان کشورها

 استفاده خواهد نمود.است 

 قیکامل و دق یدگیقبل از رس یاست ول یمختلف یها نیدر باِب ارزش، تخم -4     

 اظهار نظر کنم. توانمینم یمحاسبات

د حمل نفت استفاده خواه ین باشد براکه ممک یقیو طر لهیاز هر وس رانیدولت ا -5     

 کرد.

 دهد. صیتشخ دیمنافع و مصالح خود را خودش با یهر ملت -6     

به  رانی( نفت ا1951 لی)آور 1330ماه  ـبهشتیقانون ارد 7اده مبه موجب  -7     

 ةینفت سهم یداریسابق از خر دارانیسابق فروخته خواهد شد مگر آنکه خر دارانیخر

ً به فروش نفت خ رانیصورت دولت ا نیو البته در ا ندینما یخود، خوددار ه ود باجبارا

 خواهد داد. درآن باشد تن  ردایکه خر یهر کشور

منشور ملل متحد هست  یهاز هدفکه ا یاقتصاد یکه اصول آزاد یدر صورت -8     

 نخواهد ماند.  یباق ینگران یجا گریجهات د نیبشود از ا نیو تأم میتعم

 زیاز هر چ شیتوان گفت که پ یم یه ولهر سه عامل در کار بود دیبدون ترد -9     

 و رانیکشور ا یو اقتصاد یاسیشئون س هیع شرکت سابق نفت در کلنامشرو یدخالت ها

 ت.بوده اس میتصم نیباعث اتخاذ ا رانیاز پرداخت سهم عادله به متل ا یخوددار زین

و خاتمه  یزمزمه استقالل اقتصاد 1906از سال  یعنی تیمشروط لیاز اوا -10     

است. اما  افتهیرفته وسعت رفتهآغاز و  رانیدر ا گانگانینامشروع ب یدادن به نفوذها

 ریاز مداخالت غ یریجلوگ یشدن صنعت نفت که چارة منحصر به فرد برا یموضوع مل

از  رانیا هیبوده بعد از تخل رانیا یامور داخل رو نامشروع شرکت سابق نفت د یقانون
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امروز تمام  کهیمطرح شد و قوت گرفت بطور یالمللنیمتعاقب جنگ دوم ب یخارج یقوا

 آنند.  بانیپشت رانیفراد ملت اا

دنبال وضع  شهیه نفوذ همتوسع یبرا ینکته مسلم است که دستجات افراط نیا -11     

 یرشتیب نهیطول بکشد زم شتریو ناچار هر قدر مرافعه ب گردندیو آشفته م یعاد ریغ

از  کترامتناع ش لیاز قب یاست ادامه فشارهائ یهیشود. بد یاستفاده آنان فراهم م یبرا

 یهابه آب یجنگ یهایو آوردن ِکشت رویبه اعزام ن دیو تهد رانیوجوه متعلق به ا هیتأد

 یتینارضا جادیاز صدور نفت به ا یریجلوگ یبرا یو فراهم آوردن موجبات رانیمجاور ا

 کمک خواهد کرد.

 یروزیو پ یدادگریب هیبارزه علدر م یسهم بزرگ ریکه در جنگ اخ رانیملت ا -12    

سازمان ملل متحد همواره طرفدار  لیبر عهده داشت از بدو تشک یبهة دموکراسج

لل بزرگ ماست  دواریام مانهیصم زیبوده است و اکنون ن یالمللنیب یو همراه یهمکار

ر و هراس د میبتوانند آزادانه و بدون ب متحدو کوچک جهان طبق آمال و منشور ملل 

د و فرهنگ افراد خو یسطح زندگ یو دموکراس یکنند و بر اساس آزاد یکنار هم زندگ

 را باال ببرند.

و  رانیشدن صنعت نفت ا یر ملدر امو گرانیکه از طرف د یدر صورت -13     

ً ب یاقتصاد یهانشود به مرور از کمک یصدور آن اشکال تراش خواهد شد.  ازینینسبتا

 ز هر نوع مساعدتافراد خود ا یباال بردن سطح زندگ یبرا رانیدر هر صورت ا یول

 استقبال خواهد کرد. کایآمر

ت آزاد منشانة ملت خود و انتظارات مشروع با توجه به احساسا کایدولت آمر -14     

 شدن صنعت نفت و حل اختالفات یمل یاصل یقطع یدر راه اجرا تواندیم رانیملت ا

 یریجلوگ شودیکه نسبت به ما وارد م یقاتییخود را بکار برده و از تض ینفوذ معنو

 .دینما

از خدمت  یسیکارشناسان انگل یحتمالادر صورت امتناع  یکائیآمر یها یکمپان -15     

عداد تگذاردن  اریالزم و در اخت یفن یهابا کمک توانندیم رانینفت ا یدر شرکت مل

 یبه کشورها رانیکمک در امر حمل و نقل نفت ا نیو همچن یکارشناسان فن یکاف

ً به ضرر دن صنعت نینفت ما از وقفة اسابق  داریخر است  یغرب یایبزرگ که قطعا

 قیشوراه ت نیرا در ا یکائیآمر یها یکمپان تواندیهم م کایکنند. دولت آمر یریجلوگ

 .دینما

ون همانطور که قان یالمللنیببرنامه هفت ساله از کمک بانک  یاجرا یبرا -16     

 شد.کرده استفاده خواهد  ینیبشیبرنامه پ

 قیو ض داتیعا دنیبواسطه نرس یرنامه هفت ساله موقوف االجرا نشده ولب -17     

 یرابکار برنامه که  کینزد ةیدر آت میدواریاش محدود شده است و ما ام تیفعال یمال

 .فتدیتوسعه و عمران کشور است براه ب
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 آزرده تینها یها ب سیعمل انگل نیاز ا رانیملت ا میبگو دیبا کمال تأسف با -18     

( ونی)پرووکاس زیآم کینوعت عمل تحر کیبه  رانیاقدام در نظر ملت ا نیا رایاست ز

 یبانم یکه رو یدیجد استیاست تا به س هیشب شتریب یکهنه استعمار یهااستیکه به س

 منشور ملل متحد استوار است. 

ندارد و  ریبک یایتانیبا دولت بر زیروابط خصومت آم چگونهیه رانیدولت ا -19     

و  میطرف هست یشرکت خصوص کیاست ما با  یدوست تیبالعکس طرفدار ادامه و تقو

 حقوق و میو نسبت به شرکت هم ابداً در نظر ندار میندار یتیطرف سیبا دولت انگل

لستان انگ بهبود روابط ما با دولت و ملت یبرا ام. هرگونه اقدمیکن مالیمطالبات آنرا پا

 مطلوب ماست. نیع

دارند  یاستعمار ستایاند که نه خود سذشته نشان دادهدر گ کایدولت و ملت آمر -20     

الت عد حق و یرا حام کایمردم آمر ان،یرانیپسندند. ا یم گرانیرا از د استیس نیو نه ا

 هستند. کایو طرفدار توسعه روابط دوستانه با آمر شناسدیملل م یو آزاد

 ردیگیصورت م یخارج یادیا کیحمالت به تحر نیا از یمتأسفانه قسمت مهم -21     

 یدارد. ول یسهم بزرگ کیتحر نیگفت که شرکت سابق نفت در ا دیپرده با یو ب

 یعلفمبارزه  یمفهوم واقع یگاه نکهیرنجش خود  را، از ا مانهیهستند که صم یمطبوعات

خوب  کایراز مطبوعات آم یخود، در بعض تیماِعمال حق مشروع حاک یبرا رانیملت ا

که  یاساس آن قسمت از اعتراضات یدارند. بطور کل یدرک نشده است، پنهان نم

 از دیبا کایدر کشور آزاد آمر یاست که چرا مطبوعات نیا رد،یگ یصورت م مانهیصم

 است دفاع کنند. رانیشرکت استثمارگر که مورد بغض و خشم تمام افراد ملت ا کی

 کایره آمببه ندرت نسبت  رانیکه در مطبوعات ا دیباش توجه داشته دیبا نیبا وجود ا     

ً ا شودیحمله م ه بت برا نس رانیو عالقمندانة ا مانهیمطبوعات احساسات صم نیو غالبا

 کنند.  یمنعکس م کایملت آمر

 

 

به  یسیراجع به کارمندان انگل یاستوکس مهردار سلطنت یآقا نامة

 مصدق

 پاسخ مصدق به مهردار  و
 

 

 1951اوت  17 – هیرانصاحبق قصر

 زمیعز ریوز نخست
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که  دمیکه در چهاردهم اوت حاصل شد به استحضار آن جناب رسان یدر مالقات     

ً از وضع آبادان نها جانبنیا  یاهنشاهرا دارم. و حال آنکه دولت ش یدینوم تیشخصا

 طین است محکه ممک یتا جائ یستیموقع مذاکرات با یاند که براداده صیتشخ رانیا

. بدتر شده است زیآبادان و مناطق نفت خ دربرعکس اوضاع  یفراهم نمود ول یمساعد

رم بعرض موارد را که در خاطر دا نیاز ا یدعوت شده بود که نمونه هائ جانبنیاز ا

 لةیرا بوس یسیکارمندان انگل اتیاز شکا یعرض کردم قبالً صورت کهیبرسانم. بطور

ادم دعده و نیهمچنبگذرانند و  ینظر که از لحاظ جنابعال نیداشتم به ا میتقد یبوشهر یآقا

 بدارم. میموضوع تقد نیدر هم یگرید ادداشتیکه 

ونه مه گبعرض برسانم که ه یستیدر آبادان با یسیکارمندان انگل ئتیاما راجع به ه     

 نیو ا شودیم لیو افراد سو سیو پل انیها از طرف نظامآن یدر امور شخص یدخالت

 یهائ ونهدارد. نم رتیاست مغا انیکه اآلن در تهران در جر یفتار البته با مذاکراتنوع ر

 از: ندمداخالت عبارت نیاز ا

 شود. یم شیشان تفت یشخص یها لیاتومب -1

 .گرددیم یبازرس یمقامات نظام لةیآنان بوس یو شخص یرسم یکاغذها -2

آنان  اتیبوده و عمل یسیمندان انگلارککه مراقب  ندینما یرا وادار م یرانیکارمندان ا -3

 .ندیرا تجسس نما

 یمتعدد یها یدزد یدر منازل شخص کهیبطور افتهینقصان  دیشد یمال تیامن -4

 د.باشن یدر محل حاضر م یبه حد کاف هینیتأم یقوا نکهیصورت گرفته است. با وجود ا

 ممنوع شده است. یسیروزنامه انگل عیطبع و توز -5

 ارند.د یدوستانه ا ریرفتار غ یسیبا کارمندان انگلگمرک  نیمأمور -6

 صورمحدود و مح یسیو کار روزانة کارمندان انگل یعاد ینوع دخالت در زندگ نیا     

 باشد. یبه آبادان نم

ً رونوشت نامه یفور یدگیاستحضار آن جناب و رس یبرا       تهیکه از کم یاضمنا

 میقدارسال شده ت جانبنیا یشانزدهم برا خیاربه ت یسیکارمندان انگل ندگانیمشاورة نما

. نامه خواستار است نیا ریو بخصوص عطف توجه آن جناب را به دو قسمت اخ دارمیم

ه را ک یحملقابل ت ریو وضع و فشار غ باشدیم جانبنیقاصر ا انیاز ب اترینامه گو نیا

رگاه ه هکرا  یدالئل نینو همچ نندیخود بب فةیانجام وظ نیدر ح یستیبا یسیکارمندان انگل

را ترک و به وطن خود  رانیا یسیکارمندان انگل ةیبرقرار نگردد کل یوضع عاد

 باشد. یبازگشت خواهد نمود متضمن م

هبود ب یابر یکه هرگاه قدم هائ مینما ینکته را خاطرنشان آن جناب م نیدر خاتمه ا     

ه عنوان مقدور خواهد بود که بقابل  ریغ جانبنیا یوضع در جنوب برداشته نشود برا

 بمانم. نجایدر ا یدولت شاهنشاه همانیم

 احترامات از طرف شخص خودم نیتر مانهیصم میبا تقد     
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 س استوک -ارادتمند شما

 

استوکس  یاوت به آقا 16 خیکه در تار یسیکارمندان انگل ئتیه نامة

 شده است میتسل
 

 محترم یآقا     

 

 لیکدر آبادان با شما تش یسیرمندان انگلکا نیمشاور ئتیه ندگانیکه نما یاجلسه -1     

ا م نکیجلسه با مستر بالک ال بود ا نیدر ا زیکارمندان مناطق نفت خ یندگیداده و نما

لسه جرا که در آن  ینکات هیکل میمشغول هست زیکه در مناطق نفت خ یسیکارمندان انگل

 .مینمائ یم یبانیو از آن پشت بیمورد بحث واقعه شده کامالً تصو

م انجا نیدر ح نکهیا وجود ابکه  مینکته جلب نمائ نینظر شما را به ا میخواهیم -2     

ار کدر  یرانیا نیمعهذا دخالت مأمور دیباش یم رانیدولت ا همانیمذاکرات شخص شما م

ا را که شم یرانیا استمدارانیحاصل  ننموده است بلکه س یفیتخف یسیکارمندان انگل

 شش وو آن حالت ک باشندیهنوز در خوزستان م ندیبه تهران بازگشت نما دیانتظار داشت

 است. سف کمتر نشدهوجود داشته هنوز مع التأ هایسیو انگل هایرانیا نیکه ب یناراحت

چهارده روز  یکه در ظرف مدت ده ال دینمود انینحو ب نیشما نظرتان را به ا -3     

 وکه بوده باشد حاصل خواهد شد  یبه نحو رانیا یشما و دولت شاهنشاه نیب یتوافق

 نیا از شیب لیبه دالئل ذ میتوانیکه ما نم میداریبا کمال احترام شما را مستحضر م نکیا

 :میبمان فیبالتکل راز انقضاء مدت مذکوپس 

 یدیکار تول دیام نکهیرکود بدون ا وحالت وقفه  نیشده ادامه ا لیتعط اتیعمل -الف     

 یکار یدر جستجو یتسیو لذا با باشدیالعاده مخرب مما فوق هیروح یدر نظر باشد برا

 .میبرآئ رانیدر خارج از ا

 میرا بسته و با هم حمل به خارج نموده ا خود یشخص هیچون اسباب و اثاث -ب     

 ما را ناراحت کرده. یلیگرم خ یهوا نیدر ا هیدر منازل بدون اثاث یزندگ

ر ههستند و  فیانگلستان ناراحت و بالتکل و فرزندان ما در الیع گریاز طرف د -ج     

 یراه برسو مد یدر فکر خانه زمستان یستیباز گردند با رانیگاه اوالد ما نخواهند به ا

 .میها بوده باشآن

مدت اقامت ما  شتریهر چه ب یکه در تحت شرائط فعل دیآیبه نظر ما م نطوریا -د     

موجود است بر  هایسیو انگل انیرانیا نیکه فعالً ب یاحساسات نامساعد انجامدیبطول ب

ان دوباره شروع بشود کارمند یدیتول اتیعمل نکهیشدت خود خواهد افزود و به فرض ا
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که با  یرانیمداران ا استیها سخود را در اثر اقدام احتراماکنون که سلطه و  یسیانگل

اند قادر نخواهند بود که از دست داده ریتوأم بوده در ظرف دوازده ماهه اخ تیسوء ن

 .ندیاداره نما یو کاردان نانیاطم یها را از رودستگاه

و  یرانیو کارمندان ا یسیارمندان انگلک نیکه ب یتیانبه و حسن ناحترام دوج -هـ     

 ریغبلکه  دیشده بود متأسفانه بطور شد دایدر طول مدت پ زیکارگران در مناطق نفت خ

در کار نفت و  یاکه نه تجربه یمدار تهران استینفر س نیها چنددر اثر اقدام یقابل جبران

 رفته است. نیاز ب یدرباره خوزستان دارند بکل یحینه اطالعات صح

ه امضاء شد زیدر مناطق نفت خ یسیکارمندان انگل ئتیه نیمشاور تهیاز طرف کم     

 است. 

 

 

 به نامة استوکس رینخست وز پاسخ
 

 زمیعز لیسیویلرد پر     

ان را خوزست میمق یسیاوت آن جناب بانضمام نامة کارمندان انگل 17مراسله مورخة      

 د:دار یرا اشعار م ریر آن جناب مراتب زخاط یاستحضار و رفع نگران یو برا افتیدر

 یمعتقد است که برا رانیا یمانطور که آن جناب متذکر شده اند، دولت شاهنشاهه -1     

 نیطرف لهیبوس یمساعد طیتا آنجا که ممکن باشد مح یستیبا یمذاکرات م انیُحسن جر

 ست.داده شده ا یدولت یرسم نیمنظور دستورات الزمه به مأمور نیگردد و به هم جادیا

حفظ  یا که برار یدارم آن جناب لزوم مراعات مقررات حکومت نظام نیقی -2     

 نیأمورممورد توجه قرار داده و تذکرات الزمه را به  دهیدر آن حدود برقرار گرد تیامن

 خواهند داد. یسیانگل

هم فرا یگمرک نیمأمور دیاتذکر شدهمکه  یو اشکاالت یمال تیموضوع امن -3     

 .مربوطه خواسته شد نیالزمه از مأمور حاتیاند، فوراً توضساخته

در مدت  یجنابعال تیبوده و رضا یدولت شاهنشاه یگرام همانیم یجنابعال -4     

 نیر اد یجنابعال تیموفق یبوده و برا جانبنیمورد توجه شخص ا رانیتوقفتان در ا

 را خواهد نمود. تیّ جد تیمهم نها تیمأمور

  رینخست وز - داردیم میو تقد دیامات فائقه خود را تجداحتر  
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 دولت انگلستان  ندگانینما ندهیمذاکرات آ  یبرا نهیزم طرح

 در باب حل مسائل رانینظر دولت ا – رانیدولت ا ندگانینما و

   رانیشدن صنعت نفت ا یاز مل هیناش
 

ً و به و قبول آن از طرف دولت ا رانیشدن صنعت نفت در ا یمل      نگلس اصالتا

ه بوجود آورده از جمله سه مسئـله فروش نفت ب یاز طرف شرکت نفت مسائل یندگینما

 یابر یراه حل دیغرامات که با نییو تع یخارج نیسابق و استفاده از متخصص انیمشتر

 کرد. دایها پآن

 رگیو از طرف د رانیطرف منافع دولت ا کیاز  دیراه حل با نیواضح است که ا     

 مایلتاشدن نفت با هم  یمل نیو سهامداران شرکت سابق را در حدود قوان انیمنافع مشتر

 دهد.

 نیه ارا به منظور وصول ب لیمختلط راه حل ذ ئتیپس از مشاوره با ه رانیدولت ا     

 :دینما یم شنهادیپ رانیانگلس و ا ندگانیمشترک نما ئتیبحث و مذاکره ه یبرا جهینت

 سابق انیت به مشترفروش نف -1     

ها را آن دیحق خر دیایوارد ن یسابق نفت لطمه ا انیبه مشتر نکهیا یبرا رانیدولت ا     

 و سیئل است. دولت انگلقا یتیتازه مز انیها نسبت به مشترآن یبرا یحت داردیمحفوظ م

که  یفتنر داو همان مق ندیحق کامالً استفاده نما نیاز ا توانندیسابق نفت م انیمشتر ریسا

 یردادهابر اساس قرا یالمللنیببعد هم به نرخ عادلة ب نیاند از ا کردهیم یداریرسابقاً خ

 ادیپ یاسابق اضافه انی. بعالوه اگر نفت پس از فروش به مشترندینما یداریخر یتجارت

 مقدم خواهند بود. طیشرا یسابق با تساو انیمازاد هم مشتر نیا دیخر یکرد برا

 خواهد رانیفوب در بندر ا متیبر اساس ق رانینفت ا یمحصوالت شرکت ملفروش      

 یفرد یسابق قراردادها انیاز مشتر کیحاضر است با هر  رانینفت ا یبود. شرکت مل

ً یمستق توانندیسابق م انیاز مشتر کیو هر  دیمنعقد نما  یرکت اش ایتوسط مؤسسات  ای ما

 توانندیسابق م انیدارند. واضح است که مشتر افتیدر رانفت خود  ع،یحمل و نقل و توز

ت وکال عیچند مؤسسه حمل و نقل و توز ای کیخود به  یداریسهم نفت خر افتیدر یبرا

 دهند.

 .یخارج نیاستفاده از متخصص -2     

که در شرکت  یائیرا با تمام حقوق و مزا یخارج نیمتخصص رانینفت ا یشرکت مل     

خواهد  یها نگاهدارو در مقابل آن یفرد یبه موجب قراردادهاسابق نفت دارا بوده اند، 

 کرد.
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صنعت  نیحاصل نشود و در ا یرییشرکت سابق تغ التیدر تشک نکهیا یبرا زین     

وظ سابق را محف یو فن یمقررات ادار یحت التیندهد تمام آن تشک یرو یاختالل میعظ

و  یفن یهاباشد( و تمام قسمتداشته  نتیشدن نفت مبا یخواهد داشت )جز آنچه با مل

ها را به دست قسمت نیخواهد انداخت و ا انیسابق به جر بیرا به همان ترت یادار

و روزانه به  یجار یخواهد سپرد و در کارها یداخل ای یکارشناسان اعم از خارج

عمل  یادکار خود آز شرفتیپ یداده خواهد شد که برا یکاف اراتیها اختقسمت یرؤسا

 اشند.داشته ب

 از یو ادار یو فن یعلم اتیترق ثیاز ح رانینفت ا یشرکت مل نکهیا یبعالوه برا    

از  ایدرجه اول نفت دن نیاز متخصص یکاف یاعقب نماند عده اینفت دن یشرکت ها ریسا

 ئتیدر ه تیعضو یخاص ندارند برا یاسینظر س رانیکه در ا یافراد کشورهائ نیب

 استخدام خواهند شد. رهیمد

 غرامات -3     

 که دولت دهدیداده شده مجدداً تذکر م حیکراراً توض کهیدر موضوع غرامات بطور     

شرکت در  ملکیو مطالبات شرکت سابق نفت راجع به ما  یحاضر است نسبت به دعاو

 یدگینسبت به شرکت مزبور دارد رس رانیکه دولت ا یو مطالبات یدعاو تیبا رعا رانیا

 آن توافق کند. هیو تصف نیفحقوق طر نییو تعکامل و عادالنه 

 یبرا ومذاکره است  یبرا یانهیمطالب مذکوره در فوق فقط زم هیواضح است که کل     

 .ستیتعهد آور ن نیطرف

 نیب 1330مرداد  30بعد از ظهر روز چهارشنبه   8که ساعت  یبه دنباله مذاکرات     

خست دکتر مصدق ن یانگلستان و آقا یندگینما ئتیه سیرئ یاستوکس مهردار سلطنت یآقا

 میتسل یمهردار سلطنت یبه آقا رینخست وز یرا آقا لیذ ادداشتیصورت گرفت  ریوز

 نمودند.

مندان ه کارکداده شود  یبیترت دیاکه تقاضا فرموده یو ادار یامور فن انیراجع به جر     

 وجع به مسئـله فروش که را یبتوانند به خدمت خود ادامه بدهند در صورت یسیانگل

دستگاه  کی جادیدر ا دیرا مورد توجه قرار بده یدولت شاهنشاه اتیغرامت نظر

 کرد.  میبخش توافق خواه نانیاطم

 

 

 

 از تهران  متیقبل از عز منینامة مصدق به هر نیآخر
 

 1330ماه  وریاول شهر تهران،
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 زمیعز منیهر     

رة دچار مخاط رانیو ا سیانگل یندگینما مشترک ئتیتأسف است که مذاکرات ه یجا     

به  نیطرف یشترک مساعبوده است که در مسائل م دواریام وستهیپ جانبنیبست شده. ابن

 برسد.  جهینت

جمهور ُدَول متحده  سیحضرت ترومن رئ یآن جناب به تقاضا ییفرما فیتشر     

 یلقتبا حسن قبول  نرایمسئلة نفت از طرف دولت ا یراه حل برا افتنیاز نظر  کایآمر

را نسبت به خود  کایاحساسات دوستانة دولت و ملت آمر رانیشد. دولت و ملت ا

 یایندکشور و  نیا اتیاقتصاد یبرا رانیا تو اذعان دارد که نف کندیم ریتقد مانهیصم

 لیلد نیه حل به همکردن را دایپ  یما برا یدارد و تمام مساع یاالعادهفوق تیآزاد اهم

ن از آ میتوانینم چوجهیخود که به ه یآزاد را با منافع مل یایست که منافع دنبوده ا

 .میده امیالت میحاصل کن یانحراف

ولت دمذاکره با   یرا برا یفورمول رانیدولت ا یعالمذاکرات جناب جةیدر نت     

ر دره که مذاک میبود دواریو ما ام رفتیاز طرف شرکت سابق نفت پذ یندگیبه نما سیانگل

 یتفاهم نونباب تا ک نی. متأسفانه در اردیانجام گ یدولت ندگانینما نیحدود همان فورمول ب

 حاصل نشده است.

و  سیانگل یندگینما ئتیبه ه رانیمقاصد دولت و ملت ا یآن جناب در تفهم یمساع    

 یست ولامورد تشکر  رانیا یندگینما ئتینفت به ه یالمللنیتجارت ب حیو تشر حیتوض

ل به کام داده شده بود توجه سیانگل یندگینما ئتیکه از طرف ه یشنهادهائیسفانه در پمتأ

 یالمللنیو متداول تجارت ب یکشور نشده و اصول عاد نیا یاسیو س یاستقالل اقتصاد

 قابل قبول نبود. رانیدولت و ملت ا یبرا نیو بنابرا دهینگرد تیرعا

 حیکه کراراً توض یسابق نفت بطور شرکت ملکتیدر موضوع غارامت از باب ما    

قصد مصادره  وجهچیهبه رانیدولت ا دهیگرد ینیبشیپ زین رانیداده شده و در قانون ا

 بر طبق ایسهام شرکت سابق و  متیق ینداشته بلکه حاضر بوده است و هست که از رو

باشد  ریپذانچنانچه امک ایاز آنجمله در خود انگلستان و  ایدر دن عیکردن صنا یمتداول مل

 بیترت نیو مطالبات طرف یبه دعاو یدگیبا شرکت سابق نفت پس از رس یبا تراض

ن آبا  عنوان مصادره که در نامه آن جناب به  یبکل نیپرداخت غرامات را بدهد و ا

 اشاره شده متفاوت است.

فاده و است ادیز ریصدور نفت به مقاد نکهیاما دربارة فروش و تجارت نفت توجه به ا     

 یایکشور ما و دن یبرا عیحمل و نقل و توز میعظ یاز وسائل و شرکت ها و سازمان ها

 یالمللنینفت را به نرخ ب رانیکه چون دولت ا دهدیاست تذکر م یو ضرور دیآزاد مف

با  دیعامل خر یو شرکت ها و سازمان ها فروشدیم ( F.O.B) رانیبندر ا یکشت لیتحو

 عیو توز مهیرسانند مخارج حمل و نقل و ب یبه فروش م ایدن یهاکه آنرا در بازار یمتیق

معمول و متداول  هیتوقعات خارج از رو دینبا گرید دارندیو منافع خود را منظور م

که مولد نفت است داشته باشند.  رانیمانند شرکت در منافع از دولت و ملت ا یتجارت

بنرد  متیبه ق ادیز اریبس ریرا به مقادبود که نفت  نیانگلستان ا یندگینما ئتیه شنهادیپ
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به آن داده شود که معادل پنجاه درصد  متیدر ق یفیو تخف دینما یداریخر رانیا یتجرات

 وجهچیهبه یشنهادیپ نیکه چن دیفرمائ یم قیباشد. البته تصد رانینفت ا یمنافع شرکت مل

 .دیآ یرست در نمد یمعمول تجارت  هیو رو یبا قاعده عدل و انصاف و اصول اقتصاد

رد اف دامسئـله بوده و اعتر نیمتوجه ا وستهیپ ارانیدولت  نیدر باب مسئلة متخصص     

 ه نفتو همآهنگ فراهم نمود که دستگا یعده کاف توانینم لیکه به سهولت و در مدت قل

 یراکه ب نیاز متخصص کیچیتاکنون در صدد استخدام ه لیدل نیرا براه اندازد و به هم

ابق کار را شرکت س نیبا همان متخصص خواهدیو م امدهیاند بر نام رجوع کردهاستخد

 یلو. دیطاء نماانجام وظائف اع یبرا یعمل کاف یو آزاد اراتیها اختادامه دهد و به آن

ً نم  طرف قرارداد واقع یدولت و سازمان خارج چیموضوع با ه نیدر ا خواهدیضمنا

ر ام نیخود را در ا اراتیاخت دداً سابق نفت دارد مجکه از شرکت  یشود و با تجارب تلخ

 .دیمحدود نما یاتیح

ها را آن تواندینم یهستند و کس یمردم آزاد نیمکرر اظهار شده که متخصص     

هرگز نخواسته  رانیواضحات است و دولت ا حیمسئلة توض نیمجبور به خدمت کند. ا

که  یاست و هر خارج نیطرف ید رضاقراردا یها را مجبور به خدمت کند. مبنااست آن

 خواهد شد. رانیرضا دارد مستخدم ا

ولت که دانگلستان به علت آن یندگینما ئتیکه در نامه آنجناب مرقوم شده ه یبطور      

ها بوده درک نآ یآنکه مقصود اصل ریغ یعنی یگریها را بنحو دآن شنهادهایپ رانیا

 ینهادشیپ انتظار دارد رانیه است. اکنون دولت امزبور را مستـرد داشت یشنهادهاینموده پ

نانچه و چ کرده مورد مطالعه و توجه قرار گرفته میانگلستان تقد یندگینما ئتیرا که به ه

 و یکاف ما دشنهایکه پ میگوئی. ما نمدیاعالم نما رانیداشته به دولت ا یاتیدر آن باب نظر

 اشد.ب دیمذاکرات جد یمذکور مبنا هاشنهادیکه پ میخواهیمقصود است فقط م یبرا یواف

 کهنیه ابکمال عالقه خود را  تیمیصم تیبا نها گریبار د داندیالزم م رانیدولت ا     

 مبذولة آنجناب به  یمساع

 یرااست که عالقه و توجه خود را ب دواریو ام دیگردد اظهار نما یمثبت منته جهینت

 .دیالسابق مبذول فرمائ یُحسن خاتمة عمل کما ف

 

 

 ریدکتر محمد مصدق نخست وز  یآقا یسخنران

اسفند ماه  27در روز سه شنبه  یکائیجرائد آمر نیمخبر ئتیه یبرا

1330   
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 تحدةم  االتیمحترم جرائد ا ندگانیاز حضور نما دانمیمقدم الزم م ریخ انیضمن ب     

اند دهشور ما آمبه ک یمختصر دارید یکه رنج سفر را بر خود هموار داشته و برا کایآمر

ه ب یبو علل آن مطال رانیو مبارزه ملت ا ریدر باب نهضت اخ گریاستفاده کنم و بار د

ثل م یمخصوصاً در کشور آزاد  یروزنامه نگار فةینا چنانکه وظ مبرسان انیاطالع آقا

 عالما انیبه جهان قیآنرا کماهوحقه به مردم آن کشور و از آن طر کندیحکم م کایآمر

 .ندیفرما

 ودمشاهد آن ب کیاز نزد یآنکه خود چند یمعنو یو مساعدت ها کایما از ملت آمر     

 تمیقیذ اریبس یمبارزه مل نیدر ا شیهدف مقدس خو یبسو انیرانیهدف ا شرفتیو در پ

ود ه خهمانطور ک میتوقع داشت کایاز دولت آمر یول میمتشکر اریو گرانبها بوده است بس

بدست آورده است نسبت به  یپرتو مبارزات ممتد مل رد را شیخو یاستقالل و آزاد

 یواهرا به عدالت خ فیملل ضع مانینموده و ا یشتریهم توجه ب رانیحقة ملت ا یتقاضا

 ملل بزرگ صد چندان کند. یو صالح طلب

 وقفبه ت یچند روز دیتوانست یمحترم جرائد م ندگانیچقدر خوب است اگر شما نما     

 رانیاو به افکار مردم  اتیبا روح کیو از نزد دیادامه ده یستانکشور با نیخود در ا

 نیو با ا کنندیم یزندگ یمردم در چه شرائط سخت نیکه نود درصد ا دینیو بب دیآشنا شو

 و یخود چقدر استوارند و مشکالت و موانع را با بردبار کحال در حفظ مرام و مسل

ثر از بر که امرو یملت دیدار یآشنائ رانیا خیکنند. البته به تار یمرتفع م کیکایمتانت 

مشعل ردا  یروز زندیطول مدت نفوذ و دسائس اجانب در فقر و مسکنت غوطه م

 یودانو ادب آثار جا نونعلوم ف یهافرهنگ و تمدن هان بوده و در هر رشته از رشته

 شهیهم رانیمردم آن. ا یها یکشور پُر است از فداکار نیا خیبوجود آورده است. تار

و   یستنداشته است. سُ  یآن فقر و مذلت راه یزندگان رامونیآزاد و سربلند بوده و در پ

 ندرومین یکه کشورها یاما متأسفانه از زمان گذاشتینم یدر اطراف آن گام ینادرست

 آوردند و در شئون یارضاء مطامع خود به ما رو یبرا یابه بهانه کیهر  یارجخ

ا ز مو تفوق را ا یخواهیروح آزاد نینمودند تا ا یردند سعما نفوذ و رخنه ک یاجتماع

رده بنده و ب توانینم یرا به آسان یملت اصل کیکه  دانستندیخود م رایسلب کنند ز

م راهف یکه زمامداران ما در خواب غفلت بودند وسائل یساخت. لذا با نقشة منظم در حال

ز ا ینقشه بعض نیا یو در اجرا پنجة قدرت خود کنند ریکردند تا ملت را همواره اس

 ختلفمملت به وسائل  نیافراد ا نیرا در ب یرشتة الفت و دوست دند؛یرجال خائن را خر

 ر وفق دییوسائل تش دند؛اعتماد نمو یو ب نیهمه را نسبت بهم بدب دند؛یگسستند و بر

شور ما نند کرا در افراد مردم رواج داده تا بتوا یدیو نا ام أسیمسکنت را فراهم آوردند؛ 

 خود را انجام دهند. یاسیمقاصد س یرا غارت کنند و به بهانة مسائل اقتصاد

از گفتة  توانیاست که م یمسلّم قیبلکه حقا ستیکه گفته شد افسانه ن هانیا     

که  میست داردر د یقابل انکار ری. ما اسناد غدیدر موارد مختلف شن زیها نآن انیسخنگو

ً از آنرا شخص یکند. چنانکه قسمت یاز آنرا ثابت م شتریلکه بو ب قیحقا نیتمام ا ر دا

 ینامشروع و ب یجهان را نسبت به دخالت ها یخواندم و افکار عموم تیامن یشورا

 جلب کردم. یمتوال نیسن یدر ط رانیا یدر امور داخل سیدولت انگل ةیرو
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 یهاتند تا ارزش ثروداده بود وعیکه جهل و فقر را در آن ش یملت نیچن انیدر م     

نداشته باشد  شیخود را درک نکند و قدرت چون و چرا نسبت به سرنوشت خو یمل

و  سهیاز طرف حکومت مستبد وقت با دس سیتن از اتباع انگل کیبه  یا ازنامهیامت

 کومتحاستفاده کنند و بعد  رانیداده شد و که به مدت شصت سال از منابع نفت ا رنگین

 رانیا یاخلرا از تبعة خود گرفت و به بهانة حفظ منافع خود در امور د زایامت نیا سیانگل

 یتزار هیکه با دولت روس یکرد تا جائ یرا علن شیخو یو مخف هیرو یمداخالت ب

دون بمنعقد نمود و بعد چون خود را  رانیا ةیتجز یرا برا 1907همدست شد و قرارداد 

نم که به اطالع شما برسا ستیبد ن نجایادر  دیرس 1919نوبت قرارداد  دید یاسیس بیرق

ان در تهر سیوقت انگل ریآن مستر نورمان سف یکه در ط میدر دست دار یما اکنون سند

که  یالوزراء وقت نوشته است چهارصد هزار تومان رشوه ا سیبه سردار منصور رئ

ولت داو از  نةیکاب گرید ریوثوق الدوله و دو وز 1919قرارداد  یجراو ا بیتصو یبرا

سطة گرفته بودند و بوا سیقرارداد مزبور از دولت انگل یو اجرا بیتصو یبرا سیانگل

 وجه رشوه را سیقرارداد اجرا نشده بود و به دستور دولت انگل رانیمخالفت ملت ا

ً موق سیدر صالح خود دولت انگل کردندیمطالبه م  موقوف االجرا گردد. تا

 که با ملت یو مساعدت معنو کایت بزرگ آمرمل یالزم است از همدرد نجایدر ا     

جة خار ریوز نکیکنم. النس یقرارداد شوم نموده اند سپاسگزار نیجهت الغاء ا رانیا

 گفت:  سیدر کنفرانس پار 1919اوت  15در  کایُدَول متحدة آمر

در انجمن صلح حضور بهم  سیدر پار یرانیا ئتیکوشش کرد که ه هودهیب کایآمر»

 م دره رانیا ونیّ مل ندگانینما یسع یحت دیو مقاصد خود را اظهار نمارساند و مطالب 

 کیبا  راندر ته سیانگل ریاثنا سف نی. در ادینرس یمذاکره با لُرد کرزن بجائ یبرا سیپار

فوراً پس  ونیاسیدسته کوچک س نیبست ا یمخف عهدنامة کی ونیاسیاز س یدسته کوچک

کار  از بود سیکه در پار یرانیا ئتیه بودند و هاز عقد صلح ادارة امور را به دست آورد

 «نمودند. یرا باز ینقش خطرناک و محرمانه ا کیافتاد و منحل شد. خالصه 

 

 محترم! انیآقا

ده ز یماتحفظ نفوذ خود دست به چه اقدا یکه دولت انگلستان برا دییفرمایمالحظه م     

 نیا رانیملت ا یمبارزات واقع هجیبود که در نت ختهیبرانگ ییها رنگیو چه دسائس و ن

وزنامه نگرفت. شما ر خواستیرا که م یاجهیانگلستان نت استیباطل شد و س انتیسند خ

 قیرنرسد ط جهیاز راه مثبت به نت یکه وقت دیخوب آشنا هست سیلانگ استینگاران به س

سته راکه در ظاهر آ کندیفراهم م ی. وسائل و اسباب را طورردیگ یم شیرا در پ یمنف

ن نظر دولت انگلستا نیکمتر باشد مقصود خود را حاصل کند. از ا رادیا یکه جا یا

 به مقصود خود یسر و صدائ چگونهیکوشش کرد تا بدون معاهده و قرارداد و بدون ه

 زایمترا آماده کرد تا هم بر مدت ا یلغو قرارداد دارس لةیو وس دیبرسد همچنانکه رس

 ردادداده بود به صورت قرا ینامه را که حکومت مستبد ازیو هم در ظاهر امت دیفزایب

 در آورد. یپارلمان
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ه ک یشمار یب یها انیو علل و اسباب آن و ز یلیقرارداد تحم نیا تیراجع به ماه     

ر ه تصوکگفته و نوشته اند  ریاخ کسالةی نیاست آنقدر در ا دهید رانیراه ملت ا نیاز ا

 اطالع باشد. یاست از آن ب یکمتر کس کنمیم

ز ا شیب رانینفوذ خود را در ا سیبود که دولت انگل یلیقرارداد تحم نیهم ةیدر سا     

 ملت وجود یقیحق ندگانیاز مجالس مقننه نما کیچیکه در ه ییتوسعه داد تا جا شیپ

ا ر یادیاد زبرداشتم و اسن قیحقا نیا یپرده از رو تیامن یدر شورا جانبنینداشت که ا

 یبرا دیشک و ترد چگونهیه یقرائت کردم تا جا یالمللنیدر آن محضر ب لیقب نیاز ا

 نماند. یباق رانیملت ا تیملل جهان در مظلوم

ر هنگام کشو نی. در اافتیادامه  1320 وریکه ذکر شد تا شهر یاوضاع و احوال     

لل م یهاو فقط به بهانة ارسال مهمات و کمک نیمتفق یقوا لةیبوس لیدل چیبدون ه رانیا

 به که یافراد میدیو ما در آن وقت به چشم خود د دیاِشغال گرد یشورو ةیغرب به روس

 اند اسلحه به دست گرفته و لباس کردهینفت کار م بقدر شرکت سا ینام متخصص فن

 ا آنارتش ما را فراهم کردند که ما ت فیوسائل تضع رانیو از داخل ا دندیپوش ینظام

 نیا که میدانستینمود و واقعاً نم یناجوانمرد توانیدرجه م نیا تا میکرد یوقت تصور نم

ر ما ب شیاز پ شیب ایقضا قیوقت حقا ن. از آستندین شیب افتهی میتعل یکارشناسان جاسوسان

وارد  که از هر طرف ییبا تمام فشارها جانبنیکه دولت ا ستین هودهیروشن شد و ب

ا ر یسیجاسوسان انگل نیا گرینوان بار دع چیو تحت ه متیق چیبه ستیحاضر ن شودیم

که  است کار در حکم آن نی. و اردیراه دهد و بپذ رانیدر کشور ا یبه عنوان کارشناس فن

صاب ر مکا نیما را در ا میعقل سل چیو ه میخود را آماده کن یما به دست خود وسائل فنا

 نخواهد کرد.

به دخالت شرکت غاصب که از اسناد راجع  یشدن صنعت نفت بعض یپس از مل     

 یصاداقت که آن شرکت به بهانة میدر استتار آن داشت به دست ما افتاد و دانست ادیز یسع

ر د سیما دخالت داشته و از آن باالتر سفارت انگل یو اجتماع یاسیشئون س ةیدر کل

ً دستگاه ظ نیا نیهم ب یاست و چنانچه اختالف کردهیتهران مقاصد شرکت را اجرا م  اهرا

 یدقتصاجنبه ظاهراً ا سیآمد، دولت انگل یانگلستان بوجود م یاسیبا دستگاه س یاقتصاد

 چیه کشور نیو معلوم شد که در ا دادیم حیبود ترج یاسیس سهیهرگونه دس لهیرا که وس

هم که به عنوان حق  یمختصر دیبرداشت. عوا توانینم رانیبه سود ملت ا یقدم

از آن  ی: قسمتدیرس یخود نم یشد، به مصرف واقع یداده م رانیالسکوت به دولت ا

 وبغارت بردند  رانیموقع ورود به ا 1941که آنرا در سال  دیاسلحه گرد دیصرف خر

ل و شد و طاقت تحم زیلبر رانیمظالم را ادامه دادند تا کاسة صبر ملت ا نیآنقدر ا

ً یتدر ونماند  یبردبار  از یو رهائ یجوئ چاره یبرا رانیملت ا نیدر ب ییزمزمه ها جا

ود ب سیبه قدرت دولت انگل یشرکت سابق نفت که متک یول دیشروع گرد میعظ هیّ بل نیا

 گرفت و راه خود را ادامه داد. دهیو نشن دهیهمه را ند

زمان به  یباقتضا یمناسب ازینفت حق االمت گرید یشرکت ها رانیدر مجاورت ا     

 ستینگر یاعتنائ یب دةیبه د اناتیجر نیا شرکت سابق نفت به یدادند ول یصاحبان اصل

و فرمانبردار باشد.  عیمط شتریگرسنه نگاه داشت تا ب دیرا با رانیداشت که ملت ا دهیو عق

ور گشت و شعله د،یکش یزبانه م رانیکه در نهاد مردم ا یانلحاظ آتش فروز نیو به ا
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شدن صنعت  یقانون مل بیمنجر به تصو یامیا نیآنقدر باال گرفت تا در سال گذشته چن

پرده را  سیهنگام دولت انگل نیقانون گشت. در ا یدولت مأمور اجرا نیو ا دینفت گرد

ً قدم به م قرارداد مخالفت نمود و کار  تیگذاشت و بدون حق، به حما دانیباال زد و علنا

 .دیکشان تیامن یالهه و از آنجا به شورا یداور وانیرا به د

 انیآغاز کار با کمال صراحت اعالم داشت که حاضر است جر از همان رانیدولت ا     

 تئیه لهیبوس سیدولت انگل یقطع نشود ول کردندیکه از آن استفاده م ینفت به کشورهائ

 رگیباطل سابق را بار د ازنامهیامت یگرید نیتحت عناو خواستیکه فرستاد، م ییها

 یرا دچار محاصره اقتصاد نراینگرفت ا جهینت یاسیس یکند و چون از فشارها دیتجد

 هدیرخ سیانگل یاز شرکت ها رانیکه دولت ا ینمود. مال التجارة بازرگانان و کاالهائ

 خیارت نیکرد که تا ا یریکه بود جلوگ لهینمود و از فروش نفت به هر وس فیبودند، توق

 انجام دهد.  یمعامله ا نیکوچکتر کسچینتواسته است با ه رانیدولت ا

 قاضا نمودمجمهور ت استیدر واشنگتن از ر جانبنیبود که ا اتیعمل نیهم ینیبشیپ    

از  وپرداخته شود  رانیبعنوان وام به ا یمبلغ شودیم گرید یچنانکه دربارة کشورها

 جانبنیدر پاسخ ا زین یجمهور سیبرداشت منافع نفت مسترد گردد، حضرت رئ نیاول

ود را خ لیتما کایمتحدة آمر یون دولت کشورهاکه چ دیباشداشته  نانیاطم» نوشتند که: 

رد اند لذا درخواست مزبور را موابراز داشته رانیکمک و مساعدت به ملت ا یعلناً برا

 «خواهد انداخت. انیبه جر یحیتوجه قرار خواهد داد و به طرز صح نیقتریدق

مک ک نیا که از یشد و تنها اثر یادآوریمجدداً  رانیبعد از مراجعت به ا یچند    

دولت  ةیقسمت مجر» نوشتند:  یجمهور سیمشهود افتاده آن است که حضرت رئ

نزد  دیتقاضا فرمود یرا که جنابعال یمتحده نخواهد توانست نوع قرضه ا یکشورها

 یاشنهادهیکمک را موافقت با پ نیا رطو مجمالً ش« موجه سازد. کایکنگره و ملت آمر

به  یادیز یاک صادرات و واردات هم که به کشورهبان یاند و حتانگلستان قرار داده

ه د بداده بو رانیکه به دولت ا یکرده است با تمام وعده هائ یعنوان وام مساعدت هائ

 نیقیا م نگامبکند و از همان ه رانیبه ا یموقع کمک نیموجه حاضر نشد در ا ریغ ریمعاذ

نخواهند  رومندیر نکشو کیرا در برابر  فیملت ضع کیکه ملل بزرگ جانب  میداشت

ر ه اگکبداند  ایدن میخواست یبست ول مینخواه یطرف قیطر نیکه از ا میدانستیگرفت و م

ود خ یمفهوم واقع یالمللنیب یباشد تمام قول و قرارها انیزورمند در م یمنافع ملت یپا

 . شندیندیب یبکنند و راه یخود فکر یبرا دیبا فیداد. ملل ضع خواهندرا از دست 

فشار  ریدر ز رانیاست که ملت ا کسالی کا،یآمر دیمحترم جرا ندگانینما یاکنون ا     

 یبائیقرار دارد و با کمال صبر و شک شودیم لیکه به او تحم یو اقتصاد یاسیس

 رفتهگ دهیو محال است مبارزات گذشتة خود را ند دینما یم یداریو پا ورزدیاستقامت م

 .هدبد التیتحم یاو تن به پاره

ما را ببرند و مردم  یثروتمند منابع مل یاز کشورها یکه بعض مینیبب میتوانیما نم     

از ملل  یاز بعض شهیخداداد برهنه و گرسنه بسر برند. ما هم یگنج ها نیا یرو رانیا

به ملل متفق کمک نموده  تیمیصم تیبا نها ریو در دورة جنگ اخ میا دهیبزرگ زجر د

 جنگ بوده است. التیبه علت تحم یفعل یآشفتة اقتصاد ضاعواز ا یکه قسمت مهم میا
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و  نمود قیتصد یا هیما را ضمن اعالم مانةیصم یمساع دیجمهور فق سیروزولت رئ     

 نشد یملعآن نه تنها  رینظ گرید یهاوعده و وعده نیوعدة مساعدت و کمک به ما داد. ا

 ه ما را هم نپرداختند.از ملل بزرگ مطالبات حق یجنگ بعض انیبلکه پس از پا

 بانک نندگایرا با نما رانیاز مذاکرات دولت ا یاکه خالصه دانمیاکنون الزم م     

 راجعت به اصول مذاکرات اظهار کنم. یالمللنیب

رد بوده است که عدة مو نیا جانبنی: نظر دولت ایشناسان خارجراجع به کار -1     

که  یو بکار گمارده شوند. در صورت دهیانتخاب گرد طرفیب یها تیلزوم از  مل

نفت را بازگشت کارشناسان  ةیمکان حل قض یاصل طیاز شرا یکیبانک  ندگانینما

 کند.  یم یتلق یسیانگل

: نظر دولت یالملل نیاز طرف بانک ب رانیا یطرز ادارة موقت منابع نفت در -2     

 بینا و ندهیعمل نما نیا در اخود ر دیاساس استوار بوده است که بانک با نیبر ا رانیا

د مجد یبهره بردار دیحاصله از عمل خلع  جةیدانسته و با توجه از نت رانیمناب دولت ا

 دینجام خلع خود را به ا وجهچیهاست که به نینظر بانک ا ی. ولدیدستگاه را شروع نما

تصرف را م رانیو دولت ا ردیرا در نظر گ دیوضع حال از خلع  نکهیآشنا نکند و بدون ا

ن نوابه ع یرا مستقالً انجام داده و منافع حاصله را قسمت یبشناسد، عمل بهره بردار

د خود نز را یو باالخره قسمت هیتأد رانیا تبه دول زیرا ن یاز کل و قسمت دیبه خر فیتخف

 مسئـله نفت نگاهدارد.  فیبه عنوان سپرده تا خاتمة تکل

 جیهر بشکه نفت خام در خل متیه از قکاست  نی: نظر بانک امتیراجع به ق -3     

 دالر است: 1،75فارس که 

 کل داریخر یبرا فیخفثلث ت کی یعنیسنت  58 -اوالً      

ً یثان      نفت خام دیتول یسنت برا 30 -ا

      ً بماند،  ینزد بانک باق نیسنت به عنوان سپرده که تا خاتمه اختالف طرف 37 -ثالثا

فت ن متیبپردازد. راجع به ق رانیبه دولت ا شودیسنت م 50 را که هیکسر نموده و بق

رج سنت بابت مخا 50عمل کند و ضمناً  بیترت نیشده هم بابت هر بشکه، به هم هیتصف

 یورتصخانه به دولت بپردازد. در  هیاز دستگاه تصف استفادهسنت به عنوان  3و  هیتصف

که از  یسبت محصوالت مختلفشده با توجه به ن هیمتوسط هر بشکه نفت تصف متیکه ق

 باشد. یدالر م 2،75معادل  کیمکز جیخل متیبر اساس ق د،یآ یبه دست م رانینفت ا

 

 محترم! انیآقا

و  دیدرود بفرست کایبه ملت آمر رانیکه از جانب ملت ا کنمیم یاکنون از شما تمن     

 یتیان به هر محرومگوشة جه نیدر ا رانیکه ملت ا دیبرسان بیرا به آن ملت نج امیپ نیا

و به  نهدیفراتر نم یبماند. از حدود وظائف خود قدم داریتا صلح جهان پا دهدیتن م



64 
 

خود را نسبت به  یاگر ملل بزرگ روش فعل یماند. ول یوفادار م خود یالمللنیتعهدات ب

 کرد.  نیصلح را تضم یداریپا توانیادامه دهند، هرگز نم فیملل ضع

 

ر  اکبهللادر تهران به جناب فتح  سیمختار انگل ریب مستر نرمان وزجنا یهانامه گراور

 ها الوزراء و ترجمة آن سیرئ

 

 1920نوامبر  12 تهران،

 

 

 

در تهران به فتح  سیمختار انگل ریمستر نرمان وز یهانامه ترجمه

 الوزراء  سیهللا اکبر رئ
 

 زمیالوزراء عز سیرئ

حضرت اشرف و او  نیود و آنچه را که بمنزل من ب« تاش موریت»سردار معظم     

که باعث عدول  یندارم دربارة جهات تینقل کرد. من صالح میداده است برا یرو

از عاقبت  یول میمتخذة امروز صبح شده است اظهار نظر نما میحضرت اشرف از تصم

و  مناکمیکه ممکن است بر اثر برکنار شدن سردار معظم بر ضد حکومت بشود ب یمخالفت

تام و  یاز همکار دیو ترس را ندارم. حضرت اشرف با میب نیت پنهان ساختن اجرأ

 دیامر هم وقوف دارند معهذا واضح است که دولت با نیمن مطمئن باشد و به ا یمیصم

در  خود جلب کند.دارد ب یادیالعاده زمجلس را که سردار معظم در آن نفوذ فوق یبانیپشت

نکته معطوف کنم و آن  کیحضرت اشرف را به  که توجه دهمیبخود اجازه م جهینت

ت حکوم دیمف یهاتیرا که خصومتش ممکن است از فعال یشخص ستین یمقتض ایآ نکهیا

ً جلوگ دیجد  جوددارم بو یتمن زیالوزراء عز سیکند به نفع خود جلب کنند. رئ یریجدا

 .دیریاحساساتم را بپذ نیتر دوستانهام مطمئن باشد و  مانهیارادت صم

 نورمان  -ضاءام
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 1920نوامبر  2 سیانگل سفارت
 

 زمیالوزراء عز سیرئ

 نیاکه اگر اعتالءالملک به  رسدیپست وزارت امور خارجه بنظر م یدر باب تصد     

شناس و  فهیمن صاحب منصب وظ دةیالدوله را که به عق میمقام منصوب شود، ما فه

هتر ب ایآ نیخواهد بود. بنابرا عهیاداد و از دست رفتن او ض میاست از دست خواه یقیال

 ابد؟یء رتقاابه کفالت آن  ریوز نییالدوله تا تع میو فه اندست فعالً بالشاغل بم نیا ستین

ممکن  ترسمیم یبود ول یخود راه حل نیا رفتیپذ یپست را م نیاگر محتشم السلطه ا

ه ک یاتیم نظربا سردار معظ شبیمقام نمود و من د نینباشد او را وادار به قبول ا

ا ندارد شم لیاو چندان م اً حضرت اشرف به من اظهار فرموده بودند صحبت کردم ظاهر

ه ند کرا نه قبل از افتتاح مجلس کمک کند و نه بعد از آن. اگر حضرت اشرف صالح بدان

 روین کنمیندارم بلکه بعکس گمان م یاز  وزارتخانه ها را بسپارند من مخالفت یکیبه او 

 زخواستم امرو یباشد. چون نم دیمف اریدولت بس یاو برا میو قدرت تصمو اراده 

ً  نیمزاحمت شما را با مالقات خود فراهم کنم از ا  جهت بخود اجازه دادم که کتبا

 نیدارم دوستانه تر یتمن زمیالوزراء عز سیعفو دارم. رئ دیمصدعتان شوم و ام

 دیریاحساساتم را بپذ

 نورمان امضاء

 

 1920بر نوام 29 تهران
 

 زمیالوزراء عز سیرئ

نوشته  هزار تومان 400را که صارم الدوله به سلف من راجع به  یارونوشت نامه      

 شور راکه فعالً ک یتربود، همانطور که وعده داده بودم فرستادم. نظر به مسائل مهم

 یاموشموضوع الاقل موقتاً در بوتة فر نیانتظار داشت که ا توانیمتشنج نموده است م

ته نک نیکه خاطر حضرت اشرف را به ا دهمیبخود اجازه م الاحو نیبماند. با وجود ا

 . دیبعمل آ یاقدام علن چگونهیباب ه نیفعالً در ا ستین یمعطوف سازم که مقتض

 یریموضوع در مجلس جلوگ نیا یاز طرح شدن احتمال توانیواضح است که نم     

 هیفتص که در یسه نفر لةیممکن باشد تا آن وقت بوس دینمود. اگر فعالً مسکوت بماند شا

ها و آن حضرت اشرف مشاوره با نکهیبسته است به ا نهمی. اافتی یهستند راه حل نفعیآن ذ

 شکیام من ببداند. تلگر دیها است مفد آنها را که به نفع خوآن یمساع کیتشر یتقاضا

به تهران خواهد آمد و  یزودنصرت الدوله هم ب دیبه سدت وثوق الدوله خواهد رس

 آسان است. زیبه صارم الدوله ن افتنیدسترس 
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 ار،دید و در انتظار ابمیحضرت اشرف را فردا ب داریکه سعادت د دهمیبخود اجازه م     

 .ردیرا بپذ یسالم ها نیو دوستانه تر مانهیخواهشمندم ارادت صم

 نورمان امضاء

 

 

 1920نوامبر  29 سیانگل سفارت
 

 زمیعز دوست

 یرییکه تغ دیالوزراء بعرض رسان سیرئ یخواهشمندم حضور حضرت اشرف آقا     

 ةیلحا سریکرده. مقتدرالملک )مجدالسلطنه( کم دایلزوم پ یبانک شاهنشاه ونیسیدر کم

 و دینما ینم یدگیخود رس تیبه خدمت و مأمور دیو با دیآنطور که شا چوجهیبانک به ه

بانک  د،ینما نیی. اگر عون الملک را دولت تعدینما یم یگدیبکارها رس نیبواسطه معاون

ز م انورمان ه یقبول خواهد کرد و آقا لیبا  کمال م یسریکم یرا برا شانیا یشاهنشاه

ات در امور بانک سابقه و اطالع شانیکه ا رایخوشوقت خواهد شد ز یسلیموضوع خ نیا

د. بو خواهد دیمف یلیخ رانیت ادول یخدمت برا نیدارند و البته اطالعات او در ا یکاف

 دیام را قبول فرمائ مانهیخواهشمندم احساسات صم زیدوست عز

 کیها امضاء

 

 

 :ریدکتر محمد مصدق نخست وز یخاطرات جناب آقا از

 « نمودم لیرا تعط رانیدر ا سیانگل یها یکنسولگر چگونه»
 

خداداد در دسترس او برابر هلند است و تمام مواهب  48که کشورش  رانیچرا ملت ا     

ساده و  یاجانب هنوز نتوانسته است از زندگ یها یو کار شکن کاتیاست بر اثر تحر

است که اجانب  نیاز ا یناش رانیملت ا یبدبخت… بهره مند گردد؟  شیمقرون به آسا

فکر  نیها انشان داده اند. آن  ریرا شکست ناپذ شیقدرت خو رانیُعمال خود در ا لهیبوس

است. هر  یبه اراده خارج شودیم رانیدر ا یاند که هر کاراغها رسوخ دادهرا در دم

وقت  ی. و بدبختانه روش دولت هاردیبخواهند امکان ندارد صورت نگ هایسیانگل زیچ

 سینام دولت انگل یکس هبود ک یکرده است. روز تیفکر غلط و خطرناک را تقو نیهم ا
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 دندیاراده کرد د رانیکه ملت ا یوقت ی. ولببرد رانیتوانستدر ا یاو را نم استیو س

 شد. کنشهیاز کشور ما ر سیچگونه درخت کهنسال استعمار انگل

ا رما  میکن ینفت خود را مل میخواستیم رانیاراده ملت ا یاجرا یکه ما برا یروز     

 تسیشوتاست توپ و پارا رومندین فیحر دینکن یاطیاحت یب گفتندیبه ما م دندیترسان یم

افتد.  به خطر ایکه صلح دن دینکن یاست کار دارشهیدارد نفوذ او هم ر یجنگ یکشت و

 یاادثهح چیو ه میکرد ینفت خود را مل یفداکار ةیما در سا بود یهمه توپ خال هانیا

 نگاه ریرا در زنج نرایها ملت محروم ااخافه قرن استیس نیها با ا سیرخ نداد. انگل

 تند.غوطه ور ساخ نیردند و او را در فقر و مسکنت کشنده اداشتند حقوق او را غصب ک

از  و دستایخود پابرجا و محکم ا میتصم راراده کرد و د رانیملت ا یوقت دیرا بدان نیا

 یلها و بطور ک سیتاب مقاومت در برابر او ندارد. انگل یقدرت چیه دیمشکالت نهراس

 یهاملت بیه با اخافه و ترعاست ک نیشان ا هیرو شهیاجانب و استعمار طلبان هم

کشند و یها مقدرت خود را به رخ آن شهیکوچک را در بند اسارت خود نگاه دارند هم

و  یرف شوخحاز  دندیها د سیکه انگل یشدن نفت وقت یمل نیدوشند. در هم یها را مآن

ت عصن شدن یمقهور و منکوب کرد بناچار مل توانیرا نم رانیتفنن گذشته و اراده ملت ا

 دننیببراسخ و پابرجا  یرا مصمم تر و با عزم ی. اجانب هر ملترفتندیرا پذ رانینفت ا

 ه دراست که مردان نیفقط در ا رانیشوند. راه نجات ا یحقه او م یاودع میزودتر تسل

 ا به آنها نهراسد تو توپ تشر آن دیو از تهد ستدیها باها و امثال آن سیبرابر مطامع انگل

 در که یرا هر دولت استیس نیبرسد که استحقاق آنرا دارد. ا یاپسندیدن یوضع و زندگ

ت ست ملامطامع اجانب شد مرادف با مرگ  میکند. تسل الدنب دیبا دیآیکار م ییرو ارانی

هر  ایها و  سیدر برابر انگل تواندیو توانا است و م دیرش ینشان داد که ملت رانیا

ً ب ستدیم و مردانه باحفظ حقوق خود محک یبرا گرید یخارج  دهدبخود راه ن یمیو ابدا

ار ک ینة وثوق الدوله را رویها کاب سیانگل 1919قرارداد  لیتحم یبرا میدیچنانکه د

 ومتمقا یرعب و هراس بوجود آوردند ول طیکردند مح دیآوردند احرار را گرفتند و تبع

 هاتیموفق نینشدند. ا خود موفق  ینقشه ها یدر اجرا گانگانیملت کار خود را کرد و ب

 جهینتود از مجاهدات خ میو اگر بخواه میاوحدت و اتفاق کلمه بدست آورده هیرا  در سا

 میادان دکه در بدو کار از خود نش یو با هما حرارت میوحدت خود را حفظ کن دیبا میریبگ

 ... میتا به مراد و مقصود خود برس میبه مبارزه ادامه ده

 واقف شوند:  زین قتیحق نیبه ا یو حال خوانندگان گراممقدمه بود  نیا     

در  سیانگل یها یبه انحالل کنسولگر میتصم 1330ماه  یصبح روز پانزدهم د     

 شانیامور خارجه گفتم که ا ریوز یکاظم یبعد از ظهر به آقا 3/5گرفتم. ساعت  رانیا

ت هفت بعد از ظهر دولت که ساع ئتیکنند. که در جلسه ه هیکار ته نیا یبرا یطرح

وزارت  نیاز مشاور یکیبعد از ظهر  4 عتشود. سا بیتصو شدیم لیهمان روز تشک

طرح تا فردا وقت الزم است  هیمطالعه جهت ته یامور خارجه نزد من آمد و گفت برا

. باالخره ساعت دیاوریکرده ب ادهیکار که مطالعه الزم ندارد طرح را زودتر پ نیگفتم آقا ا

 ئتیه بیها آماده شد و از تصو ینامه انحالل کنسولگر بیظهر طرح تصوشش بعد از 

بعد در  یاو لحظه دیدر تهران ابالغ گرد سیگذشت و همان شب به سفارت انگل رانیوز

 نیا فاتیبعد از ظهر تشر 9قرار گرفت. ساعت  یو خارج یداخل نیو مخبر ویراد اریاخت
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 کیشب مانده بود که زنگ تلفن نزد دهازیبه ساعت  قهیکار تمام بود. هنوز چند دق

 کردیم ی( معرفمنیکه خود را )پا یرا برداشتم شخص یگوش دتختخواب من صدا کر

دکتر  یبا آقا سیانگل ریکب ریِشپِرد سف سیاست سر فرانس سیسفارت انگل نجایا گفتیم

 منیدارند؟ پا یشیچه فرما شانیا رمیکار دارند گفتم من نخست وز ریمصدق نخست وز

. گفتم آقا من اآلن کسالت دارم و در نندیالساعه شما را بب خواهندیم ریکب ریجواب داد سف

 نیدر ا یرائیکه پذ دیمعذورم. اصرار کرد و باز جواب شن یرائیموقع شب از پذ نیا

نامه انحالل  بیتصو یاز اجرا دیگویم ریکب ریگفت سف منیپا ستیموقع شب مقدور ن

ها آنرا منتشر نکنند تا من و روزنامه ویراد دیو دستور ده دیکن یها خوددار یکنسولگر

 یمیتصم ستیاز عهده من ساخته ن نکاریا دیبفرمائ شانیشما را مالقات کنم. گفتم به ا

. اگر هم میموقوف االجرا نما ایآنرا نسخ  توانمیشده نم بیدولت تصو ئتیاست که در ه

صبح  9. ساعت اورندیب فیداد فردا تشربام 9قصد مالقات دارند ساعت  ریکب ریآقا سف

 یمن آمد وقت دنیبه د یگرفته و عصبان افهیِشِپرد با ق سیسر فرانس ماه یفردا شانزدهم د

 ستادهیاز بستر بلند شوم وسط اتاق ا توانستمیکه وارد اتاق من شد بر اثر شدت ضعف نم

 ینامه انحالل کنسولگر بیتصو میگویبا تشّدد گفت از طرف دولت مبوع خودم به شما م

 ایآ دیو جرائد هم خبر لغو آنرا بده ویندارد به راد یکار عاقبت خوب نیا دیها را لغو کن

که من  ستین یمیتصم نیمن در جواب ِشپِرد گفتم آقا ا د؟یشما فکر عاقبت آنرا نکرده ا

هم داده  گرفته دستور اجرا میتصم نطوریموقوف االجرا کنم دولت ا ایبتوانم آنرا لغو و 

. در ستیمن مقدور ن یهم برا شانیو دولت متبوع ا ریکب ریسف یآقا یشده و انجام تقاضا

« آمده ام؟ نجایچه ا یپس من برا»برآشفت و گفت:  تیموقع ِشپِرد از فرط عصبان نیا

 ریکب ریِشپِرد سف سی. سر فرانسدیکه وقت مالقات گرفته ا دیگفتم از خودتان سئوال بفرمائ

به حال  سیگلان ریکب ریو با تشدّد از اطاقم خارج شد سف دیرا شن نیا سیدولت انگل

قرن اسارت از  نیشوم چند ادگاریرا اجراء نمود و  بنامهیاعتراض رفت دولت هم تصو

 آب از آب تکان بخورد.  نکهیرخت بر بست بدون ا رانیا

  کایوزارت امور خارجة آمر ةیاعالم ترجمة

 

 م ووا یبرا رانیاز دولت ا یو شفاه یکتب یتقاضا نیچند اکیمتحدة آمر یکشورها     

ن نفت با آ دیکه در اثر فقدان عوا یدیشد تیبه منظور اصالح وضع یمال میکمک مستق

 داشته. افتیمواجه شده است، در

 کهیبوده است که در حال نیتقاضاها ا نیدر قبال ا کایمتحدة آمر یروش کشورها     

ا عهذمبکند،  رانیرا به ا یباشد که هر کمک الزم و مناسب یتیاست در وضع لیما کایآمر

د دار فرصت رانیکه ا یرا که تقاضا شده بود موجه بداند. در وقت ینوع کمک توانستینم

 بدست آورد. یکاف دیعوا شیخو یبه آمال مل طمهاز صنعت نفت خود بدون ل

 یدر مجاهدت خود برا کایمتحدة آمر ینکته خاطر نشان شده است که کشورها نیا     

او  یرا بدوش گرفته و برا ینیسنگ یو ثابت بار مال داریصلح پا کی نةیفراهم ساختن زم

کمک بخود دارد تعهدات  یبرا یکه وسائل فور یدشوار است که در مورد کشور اریبس

 .ردیبعهده بگ یگرید یاضاف
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 د،یآ یبر م رانیز اا هیناش یاز اخبار مطبوعات کهیبطور کا،یمتحدة آمر یکشورها     

 کمک نساخته است یشرط اعطا رانیرا از طرف ا یبخصوص شنهادهایتقبل پ

ا ر یلبوده است که ممکن است راه ح دهیعق نیبر ا وستهیپ کایمتحدة آمر یکشورها     

 دیتجد را در بر داشته باشد و هم سیو انگل رانیمنافع مشروع ا انتیکرد که هم ص دایپ

 سازد.  یعمل یلحاظ اقتصادنفت را از  اتیعمل

 سأله فرصتم نیبه کمک به ا ریدا یالمللنیبانک ب شنهادیاست که پ نیما ا دهیعق     

ن مقصود ولو آنکه بر اساس موقت باشد حاصل گردد و کماکا نیبدست داده که ا یخوب

 شود. دایقابل قبول باشد پ نیطرف یکه برا یفورمول میدواریام

 

 

 

 در  ریمحمد مصدق نخست وزدکتر  یآقا ةیاعالم

  کایوزارت خارجه آمر ةیاعالم جواب
 

 و رانیراجع به نفت ا کایوزارت خارجة آمر 1331 نیفرورد 4مورخ  هیدر اعالم     

 اعالم بدارد: داندیوام از آن دولت الزم م یتقاضا

 رایصورت گرفته است ز یو اقتصاد یاسیکردن صنعت نفت به جهات س یمل     

بود و در پشت سر آن دولت  یدستگاه استعمار کی رانیو ا سیق نفت انگلشرکت ساب

ز س اپ نکهیبهتر از ا یلیبودن شرکت سابق چه دل یاستعمار یانگلستان قرار داشت. برا

ً خود را قائم مقام یشدن صنعت نفت دولت انگل یقانون مل بیتصو ً و علنا ن آس رسما

مختلف تحت فشار قرار داد.  یهاترا به صور رانیشرکت شناخت و دولت و ملت ا

 کی د،یکشان تیامن یما را به شورا ینمود، زمان تیالهه شکا یالمللنیب وانیبه د یگاه

 هاصرما را دچار مح زین نکیکرد و ا دیو چترباز تهد یجنگ یهایوقت با اعزام کشت

و  ستیطرف قرارداد ن رانینموده است و حال آنکه دولت انگلستان با دولت ا یاقتصاد

ود ندارد بعالوه دولت مزبور اصالتاً از طرف خ رانیدر موضوع نفت ا یمنافع مشروع

 تیبرسم رانیشدن صنعت نفت را بر طبق قانون ا یو وکالتاً از طرف شرکت سابق، مل

 شناخته است.

 یبرا جانبنیکه ا یداده شود: موقع حیوام هم الزم است توض یدر موضوع تقاضا     

 دنتیبودم قبل از حرکت از طرف حضرت پرز کایعازم آمر رانیت ادفاع از حق مل

. چون در مینما ضیکسب ف شانیترومن دعوت شدم که به واشنگتن بروم و از مالقات ا

 جانبنیاظهار نمودند و بر ا رانیملت ا شیبه رفاه و آسا یضمن مالقات عالقه مفرط

را تحت استثمار  فیملل ضع شهیکه هم یمعلوم و مسلم بود که دولت انگلستان با وسائل
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نخواهد  یزود نیدارد به ا رانیبه نفت ا ایکه دن یمبرم اجیدر آورده و با وجود احت

 لةیبوس نی. بنابراندکن یداریاز نفت ما خر یاهم قطره یشرق یُدَول اروپا یگذاشت که حت

 بود: موجه لیذ لیتقاضا به دال نینمودم و ا یوام یتقاضا شانیدو نامه از حضرت ا

 دنتیتهران که به امضاء مرحوم پرز هیبه موجب اعالم کایاول آنکه دولت آمر     

 داده است. یاقتصاد یهاوعده کمک رانیبه دولت ا ده،یروزولت رس

 نرایشدن صنعت نفت ا یکه از مل یدیبواسطة نقصان عوا سیدوم آنکه دولت انگل     

 کایکند از دولت آمر نیخود را تأم یحاتیبودجة تسل توانستیحاصل کرده بود و نم

به  کایرهم آنرا اجابت کرد. جواب مساعد قبول دولت آم کایوام نمود و دولت آمر یتقاضا

قرار گرفته  یمشابه تیهم که در وضع رانیدولت ا هسبب شد ک سیدولت انگل یتقاضا

 از اعضاء وفادار سازمان ملل متحد است و بواسطة عدم فروش نفت خود یکیبود و 

 کایکند، از دولت آمر نیحقوق کارگران آبادان و کسر بودجة خود را تأم توانستینم

 همان تقاضا را بکند.

ظر نمعلوم شده است که آن دولت  کایوزارت خارجه آمر ةیکه بر طبق اعالم نکیا     

 نخواهد کرد. بیهم موضوع را تعق رانیباب ندارد، دولت ا نیدر ا یمساعد

ً حسن ن رانیهم دولت ا یالمللنیبانک ب نهادشیدر موضوع پ       یود را براخ تیکرارا

 شدن یدر حدود قانون مل یعنی رانیملت ا التیشدن راه حل عادالنه که مطابق تما دایپ

ه با ک دینما دشنهایپ یراه حل یالمللنیصنعت نفت باشد، نشان داده است و هر گاه بانک ب

 یرمکاهآن  شرفتیدر پ لیبا کمال م رانیشد دولت انداشته با رتیمغا رانیملت ا التیتما

 خواهد کرد.

 

 

  ریدکتر محمد مصدق نخست وز یآقا مصاحبه

   1331 نیفرورد 14 کشنبهیمخبر روزنامه اطالعات روز  با
 

 بود: نیسئوال اول خبرنگار ما ا     

 یارکمد واد اسن رانیا خیبار در تار نیاول یبرا یبه ابتکار جنابعال یدر دولت فعل     

 فتهایر کشور ما تا بحال چند بار انتشا یدر امور داخل سیبر مداخالت سفارت انگل یمبن

اد اسن نیاز انتشار ا یو داخل یخارج استیدولت از نظر س دیاکنون ممکن است بفرمائ

 دارد؟ یچه منظور

      

 دکتر مصدق در جواب اظهار داشت: یآقا
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ان گلستختالفات خود را با شرکت سابق نفت و دولت انمنشاء و اساس ا میاگر بخواه     

 جهینت نیبه ا میخالصه کن دهیگرد یکنون یایدر دن اهویسرو صدا و ه نهمهیکه موجب ا

 دهیردت گمل نیا ریکه دامنگ یو فقر و فالکت یآشفتگ نهمهیا میگوئ یکه ما م دیرس میخواه

ور کش ینگلستان در امور داخلشرکت سابق نفت و دولت ا یناروا وجا  یاثر مداخالت ب

 باشد. یما بخاطر حفظ منافع نامشروع و ظالمانه خود م

در  یاخله دارد اصوالً تا بحال مدا دهیعق یدیق یب تیدر نها سیدولت انگل کهیدر حال    

 و بخاطر حفظ یگانگیو  یهر چه کرده الزمة دوست اینکرده و  رانیا یداخل استیس

رف ط دةیخود و رد عق یاثبات دعاو یاست دولت حاضر برا یهیبوده. بد رانیاستقالل ا

ت مداخال و مدرک زنده و زباندار از لیدل نیاسناد که بهتر نگونهیجز انتشار ا یاچاره

ر ما است ندارد و از نظ یچند قرن در امور داخل یط سیو نامشروع دولت انگل یعلن

 کی یبرا رایاست ز یو ضروراسناد و مدارک الزم  نگونهیانتشار ا زین یداخل استیس

 یگذشته و چگونگ تاو بهتر از خاطرا یاریو هوش یداریجهت ب یعامل چیه یملت

اگر دولت  کنمیباشد من از شما سئوال م یقرن با او شده نم کی یکه در ط یرفتار

 گذشته نایراز ج یزیمردم چ ایاسناد نکرده بود آ نگونهیبار اقدام به انتشار ا نیاول یبرا

م و مکتو دهیمطلب از  نظر ملت پوش نیدارم هر قدر ا دهیشدند؟ شخص من عق یم مطلع

 یرابگذشته آشکار گردد  امیدر ا گانگانیضرر مملکت است و هر قدر رفتار ب بهبماند 

 باشد. یم دتریمردم مف یاریو هوش یداریب

 بود: نیسئوال خبرنگار ما ا نیدوم     

 یارجو خ یداخل استیاسناد در س نیه از انتشار ارا ک یجیدولت تا بحال نتا ایآ     

چه  دیردگدولت  دیعا دیکه از انتشار اسناد جد یمطلوب جهیانتظار داشته بدست آورده و نت

 باشد؟ یم

 در جواب اظهار داشت: رینخست وز یآقا      

 کردیم جابیرا ا گرید یهااست که انتشار نامه ینامه همان علت نیعلت انتشار ا     

فت ن هیخود را داخل قض اساسیب یهابه بهانه سیدانندکه امروز دولت انگل یهمه م

ولت ه است و دنمود تیشکا یدادگستر یالمللنیب وانیبه د رانیدولت ا هیکرده و عل رانیا

افعات مد نیها دفاع کند و مهمتربا تام قوا از حقوق مسلّمه خود در مقابل آن دیبا رانیا

 یاخلدر امور د سیالهه مسئـله دخالت دولت انگل وانیو د تیامن یادر شور رانیدولت ا

 ایدن مردم الهه و از آنجا به وانیو د تیامن یبر شورا یعنیبه اثبات برسد  دیماست که با

 که بر طبق اصول یشرکت تجارت کی  رانیا در سیثابت شود که شرکت سابق نفت انگل

 به علت سید کند نبود بلکه دولت انگلتجارت هم خود را صرف امور مربوطه بکار خو

 نیاست و ا کردهیما مداخله م  یآن شرکت در تمام شئون داخل لهیآن شرکت و بوس

 اریو هوش داریو ملت ب ستیقابل تحمل ن گریمملکت ما شده د یمداخالت که موجب بدبخت

 مذلت تن در دهد.      نیبه ا تواندینم گرید رانیا

 بود: نیار ما اسئوال خبرنگ نیسوم     
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بر در نوام رانیدر ا سیمختار انگل ریمستر نورمان وز یکه به امضا یسند اتیآ     

وقت نوشته شده و در آن راجع به ابقاء  ریبه مرحوم سردار منصور نخست وز 1921

ر دبار  نینامه هم چند نیشده است و ا دیفارس به دولت وقت تأک التیدر ا یجنابعال

 ئتیه سیسردار فاخر حکمت رئ ینامه آقا ضمنهم  راً یان و اختهر دیاز جرا یبعض

 .ستینظر شما نسبت به آن چ د،یمجلس به آن اشاره شده و مالحظه فرموده ا رهیمد

 جواب داد: دیخندیم کهیدر حال رینخست وز     

ور حکمت به تص یآقا رایو تعجب هم کردم ز دمیسردار فاخر را د یبله نامه آقا     

بله تقامعامله م یستیبا نیبوده و بنا بر ا شانیبه ضرر ا یظور من انتشار سندمن نکهیا

 رای. زشود یفاد نماز آن مست وجهچیهکه به رندیخواسته اند بگ یاجهیکنند و از آن نامه نت

حکمت به  یفارس با انتصاب آقا یشده است که دکتر مصدق وال هدر آن نامه گفت

 .    تسیفارس مخالف ن هیمال یشکاریپ

 یقاآ یشکاریراجع به پ کسچیه امیاست که در آن ا نیآنچه اآلن بخاطر دارم ا     

و ود اخاختراع  ای سیاظهارات سفارت انگل نیسردار فاخر با بنده مذاکره نکرده بود و ا

خالف م شانیا یشکاریسردار فاخر به او فرموده اند که من با پ یآقا دیشا نکهیا ایبوده و 

ها  سیکه من با انگل شودیم لیمطلب دل نیبه چه نحو ا دانمیهر صورت نمهستم و در 

ردم ککه قبالً اشاره  ین همانطورآام گذشته از کشور خود داشته انیبه ز یروابط نامطلوب

ً برا نگونهیقصد دولت از انتشار ا ر نب دمسئله مداخالت اجا نیاثبات هم یاسناد صرفا

ها اسم برده شده که در آن نامه یاشخاص به ینظر چیکشور ماست و اال ه یامور داخل

 . ستیاند نبوده و ن

ودن باجانبت و محق  اثبات دخالت یها را برانامه نیاگر دولت ا پرسمیمن از شما م     

 نکرده است؟  انتیمملکت خ نیبه ا ایمنتشر نکند آ رانیملت ا

کت شر ای سیکه دولت انگل است یاشخاص یاسام یاسناد چون محتو نیانتشار ا ایآ     

 موقوف شود؟    دیاند باکرده هیها را توصنفت آن

را  ینیاشخاص  مع ایشخص  خواستیاگر غرض دولت حمله به اشخاص بود و م     

و با  کمرتبهیرا  ینیشخص مع کیاسناد راجع به  هیکل ستیبا یهدف قرار دهد م

سند  نیت هست منحصر به احکم  یآقانام  یکه محتو یها منتشر کند. اسنادآن خچهیتار

 یقانشان خواهم داد که باز در آنجا آ ابه شم یگرینامه د کی دیاگر فرصت بده ستین

ه ب یفجانب با کودتا تلگرا نیاز مخالفت ا یریحکمت و مرحوم مشارالدوله در باب جلوگ

ا بده به مرحوم حشمت الممالک نموده اند و چون آن تلگراف به علت مخالفت بن رازیش

در  رازیدر ش سیقنسول انگل دیماژور م یآقا دهیسانسور شده و به مقصد نرس اهیس نهیکاب

 کند: ینامه مطالبه آن تلگراف را م نیضمن ا

ً از زحمت دادن به حضرت اشرف خجالت م تیفدا» اما چاره ندارم.  کشمیشوم واقعا

مختار  ریناب وزکه ج یعرض شود که چند روز قبل خدمتتان عرض کردم که از قرار

 یآقاتلگراف کنند به جناب  کیسردار فاخر و مشارالدوله  یفرموده بودند بنا بود که آقا

فرمودند  ر؟یخ ایاست  دهیکه همچه تلگراف رس دمیپرس شانیحشمت الممالک آن وقت از ا
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ً رس دمیشن ی. چند روز که گذشت از جائریکه هنوز خ به آقا  کنیبود ول دهیکه واقعا

خدمت  ر؟یخ ای دیکه تلگراف رس کندیمختار سئوال م ریدادندش. حاال هم وزمزبور ن

 کیباشد تا به صاحبش شده  نیاز دادن ا یریجلوگ یچه جواب بدهم؟ اگر از جائ شانیا

ماژور  -دوستدارمختار مشکل است چه کنم؟  ریجواب دادن به وز جانبنیا یاندازه برا

 «.دیم

ر د سیقنسول انگل اتیبر طبق نظر سیکه سفارت انگل یاو اما راجع به نامه       

منصور  فارس به مرحوم سردار التیاز ا جانبنیا یراجع به عدم قبول استعفا رازیش

 نیاءالدیض دیس یهم جناب آقا هینیتقن 14الوزراء وقت نوشته که در دورة  سیرئ

ست اد، الزم نمودن آنرا ارائه شانیاعتبارنامه ا هب جانبنیدر موقع مخالفت ا یطباطبائ

 ومن فارس آرام شده بود  یدر اثر مساع نکهیها بواسطة ا سیعرض کنم که اگر انگل

 نیخود موفق شوند و به ا گرید یتا به نقشه ها اند آرامش بهم نخوردداشته لیها مآن

در  یمن سع لیبر خالف م نیمن قبول شود و بنابرا یخواستند استعفا یجهت نم

 .ستین یاند بر من حرجمن کرده یاستعفااز قبول  یریجلوگ

 بود: نیسئوال خبرنگار ما ا نیچهارم     

 ادارة به نام اسناد یسیکه به زبان انگل یاشده نینظر شما نسبت به اسناد ماش     

 ست؟یه چاز جرائد تا بحال منتشر شد یاامثال آن در پاره ایانتشارات شرکت سابق نفت 

 جواب گفت:دکتر مصدق در  یآقا     

کس که از ادارة اطالعات شرکت سابق نفت به دست آمده ع یاسناد و مدارک ةیکل     

است و  حیها صحو تمام آن باشدیمهر دادستان کل کشور م ریشده و اصل آن ز یبردار

 به نظر من اصالت دارد.

ار انتشع از جرائد منتشر کرده و بعداً هم بطور قط یاکه در پاره یاز اسناد یبعض یول

نمودن  اعتباریب یاز اشخاص و هدف اصل ینمودن به بعض نیتوه یخواهند داد فقط برا

 ریاست که در ادارة اطالعات شرکت سابق نفت بدست آمده ز یقیو حق یآن اسناد اصل

است که  یناد مجعولدر حکم اس حیکنندکه آن اسناد صح دوانمو نیها قصد دارند چنآن

 نتشر خواهند کرد.منتشر کرده و بعداً هم م

د غرض دولت از انتشار اسنا نکهیخود راجع به ا حیضمن توض رینخست وز یآقا      

 سردار یآقا ریرشتة سخن را به نام اخ ست،ین ینیشخص مع ایحمله به اشخاص  یاسیس

م الز سردار فاخر را داشتم یو اظهار داشت: اگر من قصد مخالفت با آقا دهیفاخر کشان

 در دورة نکهیممکن بود عنوان کرد. مثل ا گریرجوع کنم و مطالب د خینبود به تار

د که و نظر داشتن کردندیم یهمکار مانهیصم یچهل نفر تیاقل کیکه  هینیچهاردهم نقن

ظر ن دیکه با تجد یندگانینظر شود آن عده از نما دیقانون انتخابات در صالح مملکت تجد

 :نقراریبد یمان انتخابات طرحمخالف بودند چند روز پس از موعد صدور فر

 هیماه بعد از تخل کی یمل یمجلس شورا هینیدورة تقن نیانتخابات پانزدهم -واحده ماده»

کردند که مورد  میو به مجلس تقد هیته« بعمل خواهد آمد. گانهیب یاز قوا رانیخاک ا
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 در مجلس طرح مزبور تیبواسطه عدم حضور اقل کهیقرار گرفت. بطور تیمخالفت اقل

قرار شد که  نیواقع شود و چن توانستیهم نم وربواسطه نبودن حد نصاب مورد ش

 :لیبشرح ذ یگریهم طرح د تیاقل ندگانینما

 اصالح شود:  لیذ قیماده واحده بطر میکنیم شنهادیپ»

 -دشو رینظر و اصالح قانون انتخابات در صدور فرمان انتخابات سه ماه تأخ دیتجد یبرا

 « امضاء

نمود به مقصود خود  بید و در جلسه حاضر شوند. اگر مجلس آنرا تصوکنن هیته

انون ظر در قن دیتجد یتا مجلس برا اندازندیب تیواال آنقدر جلسات را از اکثر انددهیرس

و  شده بود هیرا که در دو نسخه ته شنهادیپ نینسخه از ا کیانتخابات حاضر شود. و 

 نندگایودند امضاء کردند پس از حضور نماب تیسردار فاخر هم که جزو اقل یخود آقا

که  اخرسردار ف یاز آقا یگرید شنهادیبعد پ یداده شد ول استیدر جلسه به مقام ر تیاقل

 :لیمقامات بشرح ذ یبا بعض یبواسطه تبان

نه از سه گا مانیبر طبق پ انریتمام خاک ا نکهیبه محض ا مینما یم شنهادیپ -واحده ماده»

روع هم ششد بالفاصله فرمان انتخابات صادر و انتخابات دورة پانزد هیتخل نیمتفق یروین

به  سیت رئکه پس از قرائ دیداده شده بود قرائت گرد استیو قبالً به مقام ر هیته«. گردد

 یکس نکهیا یبرا یخود بدهند ول شنهادیدر پ یحاتیمطابق معمول توض نمود فیتکل شانیا

ت الفمخ شانیا حاتیو بعد از دادن توض ردیزه بگاجا استیرا مجال نباشد که از مقام ر

ورد مو  شده یاخذ رأ شانیا شنهادینمودند و بالتأمل به پ یخوددار حاتیکند از دادن توض

 گزارش  یبرود و مجلس در جلسه بعد رو ونیسیکمبه  ستیبا یکه م دیتوجه واقع گرد

الغ اب به دولت شانیا ادشنهیپ فاتیتشر نیبدون انجام ا یول دینما بیآنرا تصو ونیسیکم

ل شده و مجلس محو یببعد از انقضا 15انتخابات دوره  دندیکه د تیاقل ندگانیو نما دیگرد

و  شدند استفاده کنند متفرق دانتخابات دوره بع یوکالت برا یاز ُکرس توانندینم گرید

 .دیخدمت حاصل نما قیباب توف نینتوانست در ا تیاقل

ه است ک نیا شانیها ااز اقدام گرید یکی ستین هانیمنحصر به احکمت  یها آقااقدام     

ناب ج یراداد عده آ لیتما یقوام که مجلس رأ نهیکاب یبعد از استعفا هینیتقن 15در دوره 

 هشگایدر گزارش خود به پ شانیا یبود ول یهر دو مساو جانبنیو ا یمیحک یآقا

 یناب آقانموده و بعد از انتصاب ج را کم جانبنیاز آراء ا یکی یشاهنشاه حضرتیاعل

 اشتباه خود را اصالح کردند.   یمیحک
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 در جلسه ریدکتر محمد مصدق نخست وز نطق

  1331/1/23شنبه  – 17دورة  ندگانینما
اه دور ها از رآن شتریمحترم که ب ندگانینما انیبعد از تشکر و اظهار امتنان از آقا     

را که  یمطالب خواهمیسرافراز فرموده اند اجازه مرا  جانبنیتحمل زحمت نموده و ا

 .  مینما انیب نجایدر ا دانمیبوده و الزم به عرض م تیواجد اهم جانبنیبنظر ا

به  دیست که باا یها از  مشکالتعالج آن یول ستیمطالب منظوره جزو اسرار ن     

 . البتهردیصورت بگ دیها هستآن ندةینما انیهمت و کمک قاطبة ملت که امروز شما آقا

ر که نطوکه هما دیکه تصور فرمائ دیمحقق هست زیانتظار ن نیو در ا دیانتظار دار انیآقا

دام هم اق یدر فروش محصوالت نفت تیبه فور یستینمود با دامشرکت اق دیدولت در خلع 

ه و بود زیمطلوب دولت ن نیمنظور شما ع نی. ادیاین شیپ یبحران کنون نیکه ا کردیم

قبالً  شدیمنتظره بود و نم ریرخ داد که کامالً غ یآمدهائ شیکرد که پ دیچه با یت. ولهس

 نمود. ینیبشیپ

اک خاز  یاز خوزستان خارج شوند و قسمت سیگرفته شد اتباع انگل میکه تصم یروز     

 شد. یم ینیبشیمشکالت پ یاکشور را که قبضه کرده بودند ترک کنند پاره

فت شرکت سابق ن ریکه در سال اخ یتُن مواد نفت ونیلیم 32 یبجا شدیتصور م      

ل حاص از یکه قسمت میکن هیتُن ته ونیلیخودمان الاقل پنج م میما بتوان کردهیم هیته

ما را مرتفع  یمال اجاتیآن احت گریشده و قسمت د یفروش صرف مخارج بهره بردار

مقدار  نیا میتوانیم گرانیکمک د که بدون کنندیم قیهم تصد یکند و کارشناسان خارج

 .میکن هینفت را ته

 ابیامک یاز نظر اقتصاد میبوده است که تا حال نتوانست یمتأسفانه مشکالت به حد      

از  کیهر  دانمیاست که الزم م یخارج یو برخ یداخل یمشکالت بعض نیو ا میشو

 کنم.  حیو تشر حیها را توضآن

علول من هم آو فساد دستگاه ما که  گانگانیب تیکه بواسطه حما یآن هائ میدانستیما م     

 نیآورند کوچکتر بدست یاند ثروت هنگفتاست موفق شده یدر امور داخل یدخالت اجنب

 یباجن دولت نخواهند کرد و غلبه ملت را بر نیبه دستگاه ا یموقع تنگدست نیدر ا یکمک

ت که با اجانب محل اس رانیزه ملت ادر مبار نیو بنابرا دانندیموجب اضمحالل خود م

 نیاز متمکن یاوراق قرضه را بجز معدود نکهی. کما ازندیبه کمک ملت خود برخ

 نداشتند.  یاستطاعت مال وجهچیهکه به دندیخر یاشخاص

ر دکه  هستند ینیکسان مع نیمجلس ندگانیارباب جرائد و نما نیکه ب میدانستیما م     

ه بناسزا و افترا نسبت  چگونهیآنقدر تعصب دارند که از ه گانگانیب تیخدمت و حما

 ندارند. یهموطنان خود، خوددار

الملل اول وارد تهران شدم و با  نیروز قبل از جنگ ب کی التم،یبعد از خاتمه تحص     

دور بودم و انتخابات تهران هم چند ماه قبل از ورود من به  استیها از سسال نکهیا

 ندگانیاز نما یکیاز جرائد خواندم که اعتبارنامة  یکیدر  یبود، شبتهران صورت گرفته 
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از  یکیدر انتخابات رد کنند. و  عیبواسطه تطم خواهندیاز شعب مجلس م یکیتهران در 

دعوت شده بود، از او سئوال کرده بودند در  قاتیتحق یکارمندان مجلس که در شعبه برا

شد؟ آن کارمند  ینوشته م یاده، اسم چه اشخاصد یکه موقع انتخابات م ندهیآن نما ستیل

 دادهیبه مردم م ندهیبوده که آن نما یاز دوازده نفر یکیگفته بود اسم دکتر مصدق جزو 

نمود که مرا مبتال به تب کرد. مادرم بسراغم آمد و از  ریتأث یخبر در من بقدر نیاست. ا

چه خوب  یدر فاقد قوه مقاومتحالم سئوال نمود. پس از ذکر علت گفت تو که آنق یچگونگ

ً اح استیو از ورود در س یخواند یبود که درس طبابت م  دیتو با یکردیم ترازمطلقا

هر  کنندیاست که در راه مردم تحمل م یکه وزن اشخاص در جامعه بقدر شدائد یبدان

در باشد مردم ق شتریسخت بگذرد و هر قدر قوه مقاومت تو ب شتریباره به تو ب نیقدر در ا

 یحرف به گوش من فرو رفت و از آن وقت کمر خدمت برا نیدانند. ا یم شتریتو را ب

ً ا دینبا یجامعه بستم و دانستم که از هر حرف مغرض و  ندهیگو نکهیمتأثر شد خصوصا

 باشد. اساسیحرف او ب

 زیقبل از هر چ شوندیکه از حرف و عمل من متضرر م یاست اشخاص یهیبد     

و  و روز اندستادهیجان من هم ا یتا پا یبدر کنند و حت دانیحرف مرا از مبه  خواهندیم

ارند و راجع به حل مشکل نفت د جانبنیا ینمودن مساع یدرباره خنث یشب توطئه هائ

 یبستگ شتریب انیخارج اتیو خطرناک که با ن نگرنگار یآشوب ها جادیهر روز با ا

 .ندیاز نمااستفاده خود ب یبرا یدیداده راه جدساله را به هدر  کیزحمات  خواهندیدارد م

 میدار اجینفت احت دیاگر به عوا میکردی. ما تصور میو اما راجع به مشکالت خارج     

کم او در ح یاست چه نفت ما عالوه بر سوخت برا ازمندیهم به نفت ما ن سیدولت انگل

فت ناز فروش  لهیوس نیو بد کردیصادر م گریبود که از انگلستان به ممالک د یکاالئ

 د.کر یکشورها مرتفع م ریخود را از سا گرید اجاتیو احت نمودیارز م لیتحص رانیا

 ود.بر طرف نم کایکمک آمر لهیخود را بوس اجاتیاحت سیمتأسفانه دولت انگل یول     

ه کشد  نیا جهیکرد و نت یداریرا خر اجیدالر گرفت و نفت مورد احت کایاز آمر یعنی

له معام خواست از ما نفت بخرد او را از یهر کس یعنیما را تحت فشار قرار دهد  بتواند

ا مهم که تاکنون با  یهر کس کهیما را متوقف کرد بطور تبا ما منصرف و دستگاه نف

 یکه ف میاواقع شده یدوراه کیبسته آنرا اجرا نکرده است و اکنون ما در سر  یقرارداد

 به بهشت.  یگریو آن د بردیما را به جهنم م یکیالمثل 

 میدهست بدو استقالل خود را از  یو آزاد میخود پشت  پا بزن یمل اتیثیاگر ما به ح     

 با و میرا به گردن نه تیو رق یخود صرفنظر نموده طوق بندگ یخیو از تمام مفاخر تار

 مانه نیا میکنند موافقت کن لیبه ما تحم یالملل یبن یکه با نک ها یهر گونه شرائط

 یمورد رضا یفرض شوم نیو گمان ندارم چن بردیجهنم م هاست که ما را ب یراه

 مجلس هفدهم و سنا باشد. ایپادشاه محبوب ما و 

 ردیصورت پذ یطرف قو کیکه به ضرر  ینکته مسلم است در هر اقدام نیا     

 .ستیاز آن اقدام آنقدرها آسان ن جهیحصول نت

 یفداکار دیهستند با یغدار و طماع ُدَول استعمار یپنجه هاکه دچار  دهیملل رنج د     

کرده و منابع خداداد کشور  نیو استقالل کامل خود را تأم یتا بتوانند آزاد ندیبنما یها
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ها از  کشور آن گرانیرا که د یبدر آورده استفاده هائ گرانیرا از دست د شیخو

شروع به  عمل مستلزم  یر ابتدامقصود مقدس د نیبه ا لی. ندخودشان ببرن بردندیم

 باشد. یها م یها و ناکام یو از خودگذشتگ هاتیمحروم

د در دائشبدون تحمل  ینشان نداده است که ملت خیشود. تار ینم سرینابرده رنج گنج م     

 حاصل کند.  قیو استقالل خود توف یآزاد نیتأم

ز ا یکشور را به آسان زیخمنبع زر نیتصور کنند که ممکن بود نفت ا یاگر کسان     

ال ط لیس ریسهولت مورد استفاده قرار داد و مس تیآورد و با نها رونیب گانهیسلطه ب ریز

به  یستیما با ایاند خطا و ناروا کرده یاست که فکر نیقیرا از لندن متوجه تهران نمود 

قدام که ا یوقت ایو  مینمود ینم یاز نفت اکتفا کرده و اقدام خود زیناچ هیهمان سهم

ا ر فیحر یها یها و کارشکن تیکه انواع تشبّتثات و ضد میندار نیجز ا یاچاره میاکرده

 .میتحمل نمائ

ا م یختمالحظه خواهند کرد که تنها سبب بدب ندیمحترم اگر درست دقت فرما انیآقا     

 انماست که ه یزمان ریما را د یو بحران ها یزندگان یبلکه سخت ستیقطع درآمد نفت ن

 دنینما ناتوان یکشور بوجود آورده بودند تا ملت را بقدر نیدر ا یمرموز نفت یهادست

 ها را نداشته باشد.با آن فتمخال یارای گاهچیکه ه

ر دمن باِب مثال  یام ولشرکت سابق را مکرر شرح داده هیرو یب یموارد دخالت ها     

نم: ک یم نمودند قناعت یم جادیا رانیملت ا یکه برا یاز مشکالت گرید یکیبه ذکر  نجایا

ود ب ادیز اریکم و واردات بس اریبس رانیصادرات ا دانندیهمانطور که م ریدر سنوات اخ

 یبرا رانیا یعنیتجاوز کرده است.  رهیل ونیلیم 20و تفاوت واردات و صادرات از 

 ارز داشته است. رهیل ونیلیم 20به  اجیواردات خود هر سال احت نیتأم

 از یبهره بردار یکه شرکت سابق نفت برا یارز برابر است با ارز زانیم نیا     

 که اگر وارد نموده به فروش برساند. معلوم است رانینفت ناچار بود به ا یهادستگاه

جارت تکسر  رهیل ونیلیم 20و  نمودیو با واردات معادله م کردیم یترق رانیصادرات ا

ال سدر  رهیل ونیلیم 20به عرضة  اجیاحت رانیبازار اگر ید رفتیم نیما از ب یخارج

 در یبطور مصنوع رهیممکن بود که نرخ ل ریغ نیاز طرف شرکت سابق نداشت و بنابرا

 جهینت تنزل فاحش نکند و در رهیثابت بماند و طبق قانون عرضه و تقاضا نرخ ل لایر 90

ق از ساب شتریب ایابر خود دو بر یالیرفع حوائج ر یشرکت سابق نفت مجبور شود برا

 یس ای ستیبه ب دیضرر شرکت سابق شا یعنیبفروش برساند.  رانیدر بازار ا رهیل

 .دیگرد یدر سال بالغ م ونیلیم

 شیزات افکند و صادرا یترق رانیا اتینفع شرکت سابق مانع بود که اقتصاد نیبنابرا     

 برقرار گردد.  یکرده توازن تجارت خارج دایپ

بخواهد  رانیکرده بود که هر روز ملت ا رهیروز مبادا ذخ یبود که برا یبه احر نیا     

 قةیاسارت خود را رها کند. واردات و صادراتش توازن را از دست بدهد و به مض دیاز ق

دو مطلب به ضرر اقتصاد کشور دارند  نیکه ا یادیگرفتار شود و به عواقب ز یارز

 مبتال و دچار گردد.
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 خود را از چنگ استعمار در یبا علم تمام مشکالت چون رهائ انریاما ملت ا     

 نیبه ا یوقع افتیاو بود  یبدام انداختن دائم یکه برا یاز تمام دانه هائ یپوشچشم

 ضررها نگذاشت.و 

به  شود و باصطالح کار زیصبرش لبر مانةیهر وقت پ میا دهید خیچنانکه در تار     

 اسارت را شکسته و حق خود را گرفته است. دین قجنبش مردا کیاستخوانش برسد با 

ه ردانکه همت م میهست یخیاز آن ادوار تار یکیدر  دینمائ یاکنون هم چنانکه مشاهده م

 .تکار خود را کرده اس رانیملت ا

از  یمیو ضخ اهیپرده س کیاست که  نیرفته مثل ا انیاکنون که درآمد نفت از م      

 یقیقح یاز زندگان یما به عقب زده شده و منظره خوفناک یمل یزندگان یجلو صحنه واقع

ندان چآمد در نیکه در تمام طول مدت استفاده از ا دهدیرا به ما نشان م دهیملت ستمد نیا

 یصادو بحران اقت یفقر عموم نیکه تنها علت ا مینیبی. و حاال ممیمتوجه آن نبوده ا

مشکالت  هیدر ته زین لیموضوعات ذرفتن درآمد نفت نبوده بلکه  انیکشور ما از م

 داشته اند: یما سهم بزرگ یکنون

ما که با وجود  ریبر جامعه فق نیمتفق التیحمو ت ریاخ یجنگ خانمانسوز جهان -1

رات ما را جبران و خسا هیها که بعد از جنگ کلسران معظم آن حیصر یهاوعده

د سهل ، تا کنون نکرده انما خواهند نمود اتیاقتصاد شرفتیهم به پ یانیشا یهاکمک

 خدمات ما را هم نداده اند. رتاجناس و اج متیهم از ق یاست مبلغ هنگفت

 اشد و در مقابلب یما نم یمتنوع و انحصارات که متناسب با درآمد مل یها اتیمال -2

 لیو تقل شودیم یادیها باعث جار و جنجال زکه پرداخت آن یمورد یب یهانهیها هزآن

 .ستین سریها مآن

محصوالت  ادیدم توازن واردات و صادرات و مخصوصاً عدم توجه به توسعه و ازدع -3

 کشور. یو مصنوعات صادرات

 لیعدت: میبه دو اقدام دست بزن دیاصالح امور خود با ینظر به مراتب فوق اکنون برا     

 .یبودجه و اصالحات اقتصاد

به  موجود کشور یو اقتصاد یمال نیبا  متخصص جانبنیمطالعات و مشاورات ا     

ه بمند از قاطبه ملت خاصه طبقات کار یها و استقامت هائ یاست که فداکار دهیرس نجایا

 ممکن است. ریمشکل غ نیظهور نرسد حل ا

 نیا د ازو هر قدر هم خواسته ان میندار یما به لطف خداوند به خارج کشور خود وام     

ه ملت ب میرکه دا یو تنها وام میابگذارند قبول نکرده ما تیفعال یدر دست و پا یدیراه ق

 باز به خود از خواهد بود.  میکن دایپ یهم وام نیخودمان است و اگر بعد از ا

 عمل نمود: توانیم قیکسر بودجه که بدان اشاره شد به سه طر یبرا     

ور از  مخارج المقد یسوم آنکه حت قهیو طر داتیعا دیتزئ یگریمخارج د لیتقل یکی     

وانسب است.  یاول قهیطر نیبر عوائد افزود و ا ماندیم یکه باق یکاسته و معادل کسر
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بر  شیافزود. چه افزا دیچه مادام که ممکن است از مخارج کسر نمود، بر عوائد نبا

 داتیاز آنچه بر عا شیکه ارقام مخارج ب شودیسبب م یو گران یموجب گران اتیمال

 حاصل نگردد. قیبرود و در توازن بودجه توفافزوده شده باال 

 وطن به مقاصد خود دولت در نظر دارد که با کمک کارمندان دلسوز لین یلذا برا     

 :دیرا بنما ریها زپرست خود، اقدام

سبت ن یضیاجحاف و تبع نیکمتر نکهیبدون ا یدولت یدر وصول درآمدها نکه،یا یکی     

 یونو عوارض قان اتیمبذول گردد که تمام مال یشتریب تیبشود جد یاتیمال انیبه مؤد

ا ه اتیوصول، اگر تمام مال نیمأمور تیو حسن ن تیمیاست که با صم نیقیوصول شود. 

 خواهد بود. ازینیب یگریبه صندوق دولت برسد، دولت از هر اقدام د یو عوارض قانون

ان و کارمندان هر سازمبه کمک عموم  یدر سازمان ها و ادارات دولت نکه،یدوم ا     

ها نآ اینموده از کارمندان متمکن و  یدر بودجه مربوطه صرفه جوئ یاداره به قدر کاف

خود را از راه کسب و صنعت و  یدر خارج دارند و زندگان یمستقل یکه کارها

 قوقاز گرفتن ح یخود تا مدت یو رضا لیکه به م دکرده اند، تقاضا شو نیتأم یکشاورز

 .ندینما یاز آن موقتاً خوددار یقسمت ایو  یدولت

 یامردم است بر یها اقتصادکه مانع اقدام یهائ تیمقدمات الغاء محدود هیسوم، ته     

رآمد د دایدرآمد خود به ازد ادیشده با ازد یدیکار و کسب و مشاغل مف یمردم دارا نکهیا

 یدایتکفل عده ز و یاقتصاد یدولت کمک کنند و دولت هم از تحمل بار گران بودجه ها

 یاصل یکند که به کارها دایوقت پ شتریدارند آسوده گشته ب دیتزابه  یکه روز بروز رو

 خود برسد. یو اساس

محصوالت و مصنوعات کشور با کمک  ادیچهارم، دولت در نظر دارد که در ازد     

ً دیبنما یکشور اقدامات نیو کارگران و زارع نیداران و مالک هیسرما  در. مخصوصا

 نیمصنوعات و همچن ریو منسوجات و سا مانیکاشت چغندر و محصول قند و س ادیازد

م پش یادتریمقدار ز هیو خشکبار و ته دمبه توسعه کشت و صادرات پنبه و برنج و گن

 بکوشد. رهیو غ رهیو صادرات آن و غ ادیو ازد یقال تیصدور و بهبود وضع یبرا

ر درا  هموطنان انتظار کامل دارم که دولت یوستو استقالل د یاز مراتب وطن پرست     

ها آن یو طرفداران داخل یسود بران خارج اتینموده نگذارند منو تیمرحله تقو نیا

 .دینما یملت و دولت را خنث کسالهی اتیو عمل دینما شرفتیپ

ً با صبر و است که مشکل نفت ص دهیرس نجایمندان به امطالعات عموم عالقه      رفا

ه ب یهر امر رایدانستند ز نیعالج را در ا نیدوا و آخر نیاست. اول یل شدنتحمل ح

 رانیاست و فعالً در برنامه دولت و ملت ا مینسبت عظمت خود متضمن مشکالت عظ

برخورد  میاست که در راه حل آن طبعاً به موانع عظ یموضوع نفت واجد عظمت خاص

نها موانع ت یخره هاص. ُخرد کننده میبردار انیاز م دیها را باما آن یول میکنیکرده و م

ام ردهکجانب به  نوبه خود تا حال عمل  نیاست. ا یو از خود گذشتگ یداریاستقامت و پا

 دارم. زیانتظار را از همه ن نیو هم
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 طنانهمو نیاست که در ب نیا باشدیوقع الزم م نیکه تذکر آن در ا یگریموضوع د     

اقدام  یراب یکاف یو قدرت مال هیها سرمارکز و شهرستانهستند که در م یکسان زیعز

 ید ولثروت دست نخورده کشور دارن کرانیاز منابع ب یو بهره بردار دیدر راه تول یجد

 دیفم تیدر انتظار نشسته و دست به فعال یقضائ تیامن عدماز  میاز جمله ب یبه جهات

ً سرما ایزنند و  ینم یاقتصاد  داد و ایو  یرا در راه سفته بازخود  یها هیآنکه غالبا

جب که مو یاقتصاد  دیمف تیکار و فعال جادیا یکنند و بجا یمورد مصرف م یب یستدها

  یو سخت یزندگ نهیرفتن هز الهموطنان باشد باعث با ریخودشان و سا یاستفاده برا

 گردند. یم زیآنان ن شتیمع

ً بواسطه قط نیکه در ا یدر صورت       تیاز فعال یع شدن قسمتموقع که مخصوصا

داران فرض است که  هیبر عموم سرما افتهیدر کشور شدت  یکاریصنعت نفت بحران ب

 با یاقتصاد تیکار و فعال جادیثروت و ا دیخود در راه تول هیبا بکار انداختن سرما

 .ندینما یمساع دیتوح گریکدی

ن کرد حظورات و فراهمو رفع م یقضائ تیامن جادیدر ا شیاز پ شیالبته دولت هم ب     

 دیلمخصوص به تو یمؤسسات اعتبار جادیو در نر است که با ا دادیقدم بر م التیتسه

 .ندیکنندگان مساعدت الزم بنما

و مثبت از  یجد یهاقدم یو عالقمند تیمیصم یراه اگر از رو نیدارم که در ا نیقی     

ً کارمندان و سرما نخواهد  یریه شود دداران برداشت هیطرف عموم ملت مخصوصا

 از شیدر جهان ب زیعز رانیو نام ا نیبدون درآمد نفت سعادت همگان تأم یگذشت که حت

 خواهد شد. ادی یکیبه ن شیپ

 یمو  دیمعلوم گرد زیو دوا ن صیبقدر ممکن درد تشخ دیبنا بر آنچه به عرض رس     

حت بخواهد به مصلدولت  نیبعد از ا یگرفت که هر دولت جعهیتوان از مطالب باال نت

 ه داشتهباال است توج یهاکه خالصه گفته لیکشور قدم بر دارد ناچار است به مطالب ذ

 باشد.

 و توازن بودجه لیارقام بودجه به منظور تعد هینظر در کل دیتجد -1     

 ددرآم ادیده است به منظور ازدش هیآن ته حیکه لوا یاتیمال نینظر قوان دیتجد -2     

شده است به  میکه تنظ یطبق نقشه ا یدیتول یکارها یبرا یادن اعتبار کافد -3     

 یکاریاز ب یریو جلوگ دیتول ادیمنظور ازد

در  لیو تسه عیبودجه و تسر لیبه منظور تقل یادار ینظر در سازمان ها دیتجد -4     

 کار مردم.

 است. افراد  یاقتصاد تیلکه مزاحم و مانع فعا یمقررات هیلغو کل -5     

 ینفت برا یو وسائل شرکت مل از افراد یاستفاده از قسمت یبرنامه برا میتنظ -6     

  دیایکه به اساس کار شرکت لطمه وارد ن یبه نحو یدیامور تول
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ر محترم د انندگیرا که نما یاکه گفته شد دوران مطالعه یمطالب جانبنیبه نظر ا     

اله س کیمطالعات  جهینت رایاه خواهد ساخت. زکوت یقدر دیبفرمائ دیبا یامور اقتصاد

و سلف ا یبوده است که دولت ها یخود مواجه با مشکالت یاست که در دوره تصد یدولت

 انریا وریت غمل یبانیدولت با پشت یمقاومت نداشته اند. ول بها تااز آن یکیدر برابر 

 نیخود را به ا اتیتجرب جةیز دوام کرده و نتها توانسته تا امرومواجهه با آن نیدر ع

 :دیشرح خالصه نما

 یتیقلا یها یبر اثر کار شکن یبدانند که تشنجات حاصله فعل دیبا ندگانینما انیآقا     

 وارناگ اریاو بس یبرخوردار بوده و ترک عادت برا گانگانیاست که از منافع سرشار ب

تر شوند بزرگ یاعده ه یکوچکتر فدا یاست که عده ها نیعدالت ا یاقتضا یاست. ول

 ها بوده باشند.داشته و آلت مقاصد شوم آن یبه خارج اتصالکوچکتر  یخاصه که عده ها

ا از ها ربوده و آن یبعد یدولت ها یمحترم راهنما ندگانیافکار روشن نما دوارمیام     

شاهنشاه  ةیملت و افکار عال یقیباز دارد و با مصلحت حق یهر انحراف و انعطاف

 در تمام مراحل منطبق باشد. رخواهیخ

 

 محترم: انیآقا

از  ه قبلک یادداشتی خواهمیو اکنون م دیشده بود به انتها رس هیکه قبالً ته ینطق     

الم ملل ع سیما  در سوئ نیاز معلم یکیشده است باستحضار برسانم:  هیجلسه ته لیتشک

سط. متو ا  و نادان و ملتکرد: ملت دان یم میبه سه درجه تقس میو تعل تیترب ثیرا از ح

ن آ یدهد و اراده اجرا صیرا تشخ شیمصالح خو داندیکه خود م گفتیم یدانا به قوم

 ف کهبه هر طر یکه افراد و اقوام کردیاطالق م یرا هم داشته باشد. و نادان به ملت

 صیکه صاحب تشخ دانستیرا م ی. و متوسط مللندینما یم تیاو را هدا خواهندیم

 عزم و اراده باشند.  صاحببکار برند و نه خود  توانندینه آنرا م یولباشند 

د که صالح بو یخواه ملت را به هر طرف ریعده از مردم خ کی تیدر بدو مشروط      

 یساسو قانون ا تیاستبداد برطرف و مشروط میشد که رژ نیا جهینمودند. و نت یم تیهدا

 شود. میبرقرار و تنظ

ف ن حرآآمدم درست مصداق  رانیبه ا التمیکه بعد از خاتمه تحص هینیدورة سوم تقن     

ه نکنند و  تیها را هدامردم نه آنقدر کم بود که بتوانند آن صی: تشخافتمیمعلم را در

 موقع عمل گذارند.ها بهبود که خود آن ادیها آنقدر زآن میتصم

از  یدعوت جانبنیکه ا هینیتقن 16دورة  یتهران برا ندگانیقبل از انتخابات نما یول     

عرض حال به دربار کردم معلوم و مسلم شد که مردم  میتقد یبرا زیهموطنان عز

 صاتیتشخ یاجرا یدهند و عزم و اراده برا صیمصالح خود  را خوب تشخ توانندیم

 خود دارند.

را  کین که دیهست یملت نیکه شما منتخب رمیرا بگ جهینت نیخواهم ا یمقدمه م نیاز ا     

در صحت  کسچیکه ه دیهست یمردم ندگانیو شما نما دهدیم صیو تشخ زیاز بد تم
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و خوب  دیببر یبه مشکالت کنون یپ دیتوانیخوب م نیندارد. بنابرا دیها تردآن صیتشخ

 .دیرا فراهم نمائ توسائل رفع مشکال دیتوانیم

 به سیدار سفارت انگلکار یاست که بعد  از رفتن آقا دهیرس یروز قبل گزارش     

 به خواهمینم لیکند. و من به دو دل یاز اوضاع و احوال آن استان دارد فرق م رازیش

 یااست که آق نیا یکی. میبابت نگران نما نیبگذارم و شما را از ا یگزارش وقع نیا

 یربنداشته و شخص دانا و مج یاستعمار یها تیکاردار محترم تا کنون مأمور دلتونیم

ن استان آ زیهموطنان عز یپرستاست که به فهم و وطن ینانیاعتماد و اطم گریداست و 

 .دینما دییهم آنرا تأ امیخود دچار اشتباه نشده و مرور ا صیکه من در تشخ دوارمیدارم. ام

الب مط و می. ما آنقدر گرفتاردیاکنون بر شما است که انتظار افتتاح مجلس را نکش     

 ودهفارغ و آس یخواب و خوراک بر خود حرام نموده و ساعت دیاکه شما ب میدار نحلیال

و  و بودجه دیریکه شما با دولت تماس نگ شودی. عدم افتتاح مجلس سبب نمدیبسر نبر

 نهیمو ز دیننمائ یها مطالعات کافو در آن دینخواه یگریاز د بعد یکیشده را  میتنظ حیلوا

 اجالً که الزم است ع یماتیتتاح مجلس تصمکه بالفاصله بعد از اف دیحاضر نکن یرا طور

 .دیاتخاذ نمائ

مان ه دیهو چنانچه بخوا ستیسابق مطلوب ن ةینیادوار تقن ةیکه رو دیبدان دیشما با     

 دیا. کارها بدیساز یم وسیزود مردم را از خود  مأ ای رید دیکن بیسابق را تعق یمش

و  نینطق از طرف مخالف کیخارج از جلسات بحث و فحص شود و در جلسات پس از 

لس وقت مج نیاز از ا ری. و غدیباشد اتخاذ نمائ کتکه در صالح ممل یمیتصم نیموافق

 .دیکه به ملت ارائه نمائ دیانکرده یو در آخر دوره هم کار شودیم عیضا

 دانندیمملت دانا  ندگانیدارم که نما نیقیعرض کنم و  یزیچ ستیالزم ن نیاز ا شیب     

 وطن خود را به ساحل نجات برسانند. دةیتوفان د یل کنند که کشتچطور عم

 

   سیدکتر مصدق به ملت انگل امیپ
 

 دلتونیم یآقا

و به  رسدیم انیبه پا رانیلحظات اقامت شما و همکارانتان در ا نیاکنون که آخر     

والت تح رینوزده ماه اخ قیاز حقا یمختصر دانمیالزم م دیجانب وطن خود رهسپار هست

ها شرکت سابق از نظر ملت انگلستان پنهان مانده است به را که قطعاً بر اثر اقدام رانیا

واقف و آگاه شود که در  سیبه هموطنان تان بفرستم تا ملت انگل شما لهیبوس امیصورت پ

داشتند به کار  اریدر قدرت و اخت رانیگذشته آنچه را مردم ا میو ن کسالیطول مبارزه 

کمال  زیجانب ن نیو دولت ا دیایوارد ن یدو ملت خلل نهیریه روابط دوستانه دبردند که ب

راه  حل منصفانه  یدوستانه و جستجو اتمذاکر قیو کوشش را کرد که از طر یسع

طمع  یمتماد انیسال یرا که ط یغبار کدورت و ماللت نیدهد و ا صلهیموضوع نفت را ف

آورده  دیر آسمان روابط دو کشور پدشرکت استفاده جو د کی یو منفعت پرست یورز
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 ابلمتق تیمیخود را به صم یو سوء ظن و عدم اعتماد جا ینیبدب طیبرطرف سازد تا مح

 .     دیآ دیو انگلستان پد رانیدر روابط ا یابسپارد و مرحله تازه

ً قو فرصت حساس مملکت ما را که  دیکه نوزده ماه بطول انجام یادامة مذاکرات      هرا

 ونیسیبشود در راه بحث و گفت و گو با م یو اساس قیصرف اصالحات عم یستیبا یم

 ال تأسفبا کم یرا داد که امروز وقت جهینت نیتلف نمود ا هاادداشتیها و به مبادله 

که  ل کندبتواند ثابت و مدل رانیدولت و ملت ا رسدیم حلهمر نیدو دولت به ا نیروابط ب

و  یسع چیواهان حل مشکل نفت بوده و از هخ تیاز روز نخست با کمال حسن ن

 دانستیکه م یطمع ورز ینکرده است و بعکس کمپان یراه خوددار نیدر ا یمجاهدت

 و دیراه تهد جزحکومت انگلستان است  تینامشروع او مورد حما یتمام توقعات و تمناها

را  هیضق نیبه ا یدگیرس تیکه صالح یالمللنیمورد به محاکم ب یو توسل ب یرجزخوان

به  وقت را دنبال نکرده و در انتظار مرور زمان و استفاده از گذشت گرید ینداشتند فکر

 یها ونیسیم تیموجبات شکست و عدم موفق رانیمنظور به زانو در آوردن ملت ا

 رانِ یکه از ا یسرشار یهانقاط جهان با صرف پول یو در اقص ساخترا فراهم  یاعزام

 و ستین صلهیحاضر به ف رانیرده جنجال کرد که دولت و ملت اب غمایبه  نوایمحروم و ب

کت شر از تیدر حما یبقدر زینامطلوب را آنقدر ادامه داد و دولت انگلستان ن هیرو نیا

 ابقس یحفظ منافع موهوم و نامشروع کمپان اریخود را در اخت یافراط کرد که تمام قوا

ه سل ببرد و با تو ادیاز  یداشت بکل رانیو مودت را که با ا ینهاد و تمام اصول دوست

ابهام و  یجا چگونهیه یمنطق اقتصاد یب قاتییو تض یو فشار مال یداخل کاتیتحر

عضو  یاهملت نیکه ب یو وداد ینگذاشت که آن اصول دوست یباق یکس یبرا یدیترد

 اینتایدولت بر «یاختراع یاقتصاد یمجازات ها»برقرار باشد پامال  دیسازمان ملل با

 وگر تماشا انیماه ها تجاوز به حقوق خود را در برابر انظار جهان رانیشده و دولت ا

 نشان نداده است. یالعملعکس

 سیلفند که دولت انگکامالً واق دانندیماجرا را از روز نخست م نیها که شرح اآن     

رار در کشور ما برق یکتاتوریحکومت د کی رانیمطامع خود در ا انیبن میتحک یبرا

 وردکه م یدارس ازنامهیهمان دولت دست نشانده خود  و باستناد امت لهیساخت سپس بوس

ر برا  یگریقرارداد د 1933قرار نگرفته بود در سال  رانیپارلمان ا بیو تصو دییتأ

 کرد. لیتحم رانیا

بب س هنکیما داشت به علت ا یکه برا یاقتصاد یها انیگذشته از ز یلیقرارداد تحم     

کشور ما شده بود  یاسیو س یشرکت سابق نفت در امور اجتماع یناروا یلت هادخا

 داشت. یرا متزلزل م رانیو استقالل ا یهمواره آزاد

 نویلیکه صدها م رانیا ریاز ذخا یشرکت سابق نفت در طول پنجاه سال بهره بردار     

ام را انج استیدور از س یشرکت تجارت کی فهیروز وظ کی یاستفاده برده است حت رهیل

آمده  شیوطن ما پ یبرا ریقرن اخ مین یکه ط ینداده و بعکس در هر فساد و خراب

 شده است. دهیانگشت او د

آمده  دیملل پد یکه در اوضاع جهان و آزاد یچون رفتار شرکت سابق نفت با تحوالت    

 جابیا وضع را نیا رییتغ رانیقابل تحمل نبود و مصلحت ملت ا رانیملت ا یبرا گرید
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زد که  یدست به کار یعنینمود  یصنعت نفت را در سراسر کشور مل ریناگز کردیم

جهان و از جمله خود  یاز دولت ها یاریبس انکهاست چن یحق هر ملت آزاد و مستقل

 بدان اقدام کرده اند. زیدولت انگلستان ن

از  سینگلاود دولت باره از حق مسلم خود استفاده کرده ب نیدر ا رانیدولت ا نکهیبا ا    

ه زد ک یدست به اقدامات رانیاز مطامع شرکت در داخل و خارج ا تیآغاز کار به حما

 یا مشروعنو  دیدو دولت  نبود باالخره پس از مبارزه شد نیب یمناسب دوست وجهچیهبه

 حق نیا هنکیجز ا دیند یاملت ما نمود  چاره یهاو خواسته اساتماه با احس نیکه چند

 .ردیشدن صنعت نفت را بپذ یرا شناخته مل رانیملت امسلم 

به  بود شدن نفت را شناخته یکه مل سیانتظار داشت دولت انگل رانیاز آن پس ملت ا     

ا تا رتان که منافع انگلس دیهم کوش رانیعمل کند دولت ا زین یشناسائ نیحاصل از ا جینتا

 نچهآراه  نیو در ا دینما تیت رعانداش نتیشدن نفت مبا یقانون مل تیآنجا که با رعا

د بکار برد تا آنجا که حاضر شد شرکت سابق هر قدر نفت بخواه دبو تیالزمه حسن ن

 غرامات حساب شود. هیبدهد که در موقع تصف دیببرد و در مقابل رس

کرد که  شنهادیپ رانیکار حاضر نشد پس از آن دولت ا نیا یشرکت سابق برا     

اند بکار خود ادامه که با آن شرکت داشته یق بر طبق قراردادکارشناسان شرکت ساب

 دهند باز شرکت موافقت نکرد.

 رانینفت کار کنند و دولت ا یشرکت مل یحاضر نشدند برا سیچون کارشناسان انگل     

 ها را خواست.ها بپردازد بناچار عذر آنبه آن یحقوق توانستینم زین

 نیداشت به صورت اختالف ب رانیه شرکت سابق با ارا ک یدولت انگلستان دعوائ     

 یابه شور ردیپذ صلیف رانیدر محاکم ا یستیبا یرا که م یدو دولت در آورد و موضوع

رد که مراجعه اله یدادگستر یالمللنیب وانیشد به د وسیو چون از آنجا مأ دیکشان تیامن

 یأر رانیا تیبه حقان زین« مکنر یآقا» یسیانگل یقاض یتنگرفت چنانکه ح جهیباز نت

 تشکر کنم. شانیا یطرفیاز انصاف و ب دانمیالزم م نجایداد که در ا

 تقاعد شودمالهه  یدادگستر یالمللنیب وانیشرکت سابق نفت هم نخواست به جواب د     

 .دیشن یمراجعه کرده و جواب منف وانیآن د سیحکم به رئ نییتع یو باز برا

 ریاز رفتار غ سیدولت انگل رفتیناروا انتظار م یهامزاحمت نهمهیپس از ا     

 داد. دامهامتأسفانه باز همچنان به رفتار خود  یدست بکشد ول رانیدوستانه خود با دولت ا

 یرفع اختالف حاضر شد که پرداخت غرامات را بر طبق قانون مل یبرا رانیدولت ا     

که شرکت سابق آنرا بسود خود  گریهر کشور د نیقوان ایدر خود انگلستان  عیشدن صنا

 نیحاضر شد که در ا تیحسن ن تینشان دادن نها یبرا رانیدولت ا یبداند قبول کند و حت

امر هستند  نیبه ا یدگیرس یمراجع صالح برا گانهیکه  رانیباره از قضاوت محاکم ا

بول هم ق شنهادیپ نیا دیالهه محول نما یدادگستر وانیصرفنظر کند و قضاوت را به د

شرکت سابق  النیکه بر طبق ب رهیل ونیلیم 49تقاضا کرد که  رانینشد. باالخره دولت ا

از شروع  شیدالر را پ به لیقابل تبد رهیل ونیلیم ستیاست مبلغ ب رانیحق مسلم ا
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 رفتهیپذ زین نیکشور حاصل شود ا یدر امور اقتصاد یشیمذاکرات بپردازند تا اندک گشا

 نشد.

به  آن شده مربوط یپرداخت فور یکه تقاضا رهیل ونیلیم ستیبلغ بآنکه م حیتوض     

نامه  ازیو امت 1951شرکت سابق طبق ترازنامه  یاز ذخائر عموم رانیسهم دولت ا

 رد.ندا انیگلشائ -گس یبه طرح الحاق یو ارتباط باشدیم 1933

و  نویلیو ده م کصدیبالغ بر  1951شرکت سابق طبق ترازنامه  یعموم رهیذخ     

و  یمعمو رهیآن تحت عنوان ذخ رهیل ونیلیم کیکه هشتاد و  باشدیم رهیپانصد  هزار ل

صد نه ونیلیاست جزء رقم چهل و نه م رهیو پانصد هزار ل ونیلیو نه م ستیکه ب هیبق

 به حساب آمده است.  رهیهزار ل

و  صدکـی از مبلغ 1933 یلیبر اساس قرارداد تحم رانیدرصد سهم ا ستیب نیبنابرا     

زار ه کـصدیو  ونیلیو دو م ستیبالغ بر ب یعموم رهیذخ رهیو پانصد هزار ل ونیلیده م

ت باب نیپرداخته شود و از ا یفور یستیشده با یکه چون صنعت نفت مل گرددیم رهیل

 مطالبه شده است. رهیل ونیلیم ستیالحساب ب یبطور عل

 گرید یهاانگلستان عالوه بر مزاحمتمدت همانطور که گفته شد دولت  نیدر خالل ا     

ت بر مل یو اقتصاد یفشار مال چگونهیمطامع نامشروع شرکت سابق نفت از ه تیبه حما

و  کرد یریجلوگ ایدن یدر بازارها رانیننمود چنانکه از فروش نفت ا یخوددار رانیا

 نمود. یانگلستان خوددار یدر بانک ها رانیا یها یاز پرداخت موجود یحت

 خیر تارامور خارجه انگلستان که د ریوز دنیا یجناب آقا ریاخ ادداشتیرانجام در س    

کار  یورپرده از  د،یرس جانبنیبه ا رانیدولت ا شنهادیدر پاسخ پ 1331مهر ماه  21

 آن دولت آشکار گشت. تیبرداشته شد و ن

ر د دار خوکه اگر شرکت سابق بک یبابت منافع ایتانیخارجه بر ریکه وز یمعن نیبد    

ه ستفادمملکت ممکن بود ا نیو غارت گذشته همچنان دوام داشت از ا دادیادامه م رانیا

 کند. یاز ما غرامت مطالبه م دینما

 نایرا از م یخصوص یکه استفاده ها شوندیم یمل نجهتیاز ا عیو حال آنکه صنا    

شود. دولت  لیتحو یشدن منحصراً به خزانه عموم یحاصل از مل داتیببرند و عا

را به  1933قرارداد  خواهدیخود بطور وضوح م ادداشتی نیانگلستان در ضمن آخر

افت غرامت مؤسسات شرکت سابق در یآنکه به در یزنده کند چه بجا گرید یصورت

صور تود خ یآن قرارداد برا لهیرا که بوس یمنافع نامشروع هیکل دیاکتفا نما رانیداخل ا

 کند. افتیه عنوان غرامت درب خواهدیاکنون م کردیم

 ایتانینگذاشت که دولت بر یباق یدیترد غرضیفرد ب چیه یبرا ادداشتی نیوصول ا     

 دیددر روش خود تج یاذره خواهدیکه تا امروز کرده نم یها خالف دوستگذشته از اقدام

مه ادا هدخوایگرفته م شیدو ملت پ التیرا که بر خالف تما یو راه خصمانه ا دینظر نما

 دهد. 
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 سینگلخود را با دولت ا یاسیبناچار روابط س رانیمقدمات سبب شد که دولت ا نیا     

لت کند که دو یمجدد روابط خود را با  آن دولت موکول به وقت یمنقطع ساخته برقرار

و  و با مالحظة اصول معدلت رانیملت ا یداریو ب یبا توجه به تحوالت جهان سیانگل

 .دینما ظرن دیتار خود تجدانصاف، در رف

ً یصر رانیدولت ا       تیمیمص تینها سیو ملت انگل رانیملت ا نیکه ب کندیاعالم م حا

 دو ملت همچنان استوار است. نیو برقرار و روابط دوستانه ب یباق

رک ترا  رانیا تختیپا ،یامپراطور یاسیس نیمأمور نیجهت اکنون که آخر نیبه هم     

 ت.ده اسنش جادیا یمشکل نیمسافر کمتر ایاعم از بازرگان  یسیفراد انگلا یبرا ندیگویم

م حق پرست دفاتر شرکت سابق نفت در برابر چش یدارم که اگر روز نیقی جانبنیا      

او  یغمایو  کاتیو تحر هایباز استیها و س یگذارده شود و مداخالت و حق کش سیانگل

د خواه نیآفر رانیو طاقت ملت ا یو بردبار تظاهر کنند، بدون شک به صبر کیکایرا 

 قیقاشرکت در خارج و داخل انگلستان جلو نشر ح یناروا غاتیتبل اهیپردة س یگفت. ول

رن حق و عدالت ق« قدرت پول»ثابت کرد که هنوز  انیجر نیا گرید کباریرا گرفتن و 

اد که داهد ادامه خو متل ما آنقدر مبارزة شرافتمندانه خود را یول کندیرا مسخره م ستمیب

 چند  از یمکنر برسند و سطور یآقا طرفانهیبه قضاوت ب سیافراد ملت انگل تیاکثر

 اند، بخوانند و بشنوند. دهیاند و شنخوانده شانیآنچه را که ا

 

 

 که به صورت یبه مناسبت توطئه ا رانیمصدق به ملت ا امیپ

 هیمنافقان و مخالفان عل یبه امضا یطرح شنهادیپ

  31 ید 15شده بود. دوشنبه  دهیچ یمل متحکو
 

 زیعز هموطنان

 نیدارد ا هیتک یکه به افکار عموم یحکومت یبرا ریناپذ رییاصل ثابت و تغ کی     

 یروین زالیشود، به منبع قدرت و سرچشمه ال یروبرو م یاست که هر وقت با مشکل

حوادث و تحوالت  انیرا در جر یمل میو موجد نهضت بزرگ و عظ گرددیملت توجه م

 گذارد. یاوضاع م

سابقه و جنبش پر  یب زیآگاه است که رستاخ زین ایبلکه دن ست،یمحتاج به گفتن من ن    

ملت  یدست توانا نینکرده و ا یجز ملت شالوده گذار کسچیرا ه رانیا ریافتخار اخ

که  یخونیشبو  یو پنجاه سالة اجنب کصدی یبیو اقدامات  تخر یاسباب یاست که با تمام ب
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استعمار را  یمنیاهر یکشور ما زده است، قوا یو معنو یماد نکهنه کار بر خزائ فیحر

 است. دهیچیابد بر هم پ یاو را بر ا یقرن مین یها یدر هم شکست و طومار غارتگر

اجانب  روزیتا د ریانکار ناپذ یخیرا که با همة سوابق درخشان و مفاخر تار یملت نیا     

 راتو افتخا یزبانزد شهامت و مردانگ ایبه حساب بگذارند، اکنون در دن خواستند ینم

د جها شاهنگیو پ یاز او به عنوان مشعلدار مبارزات مل یتیشده و در سراسر گ میعظ

 کنند. یم ادی یضد مداخالت خارج

بوده  ینبنوکران اج الیو اجتماع او ملعبه اغراض و ام استیکه اقتصاد و س یملت نیا     

آن قدرت  انداختند، یم یاسابق او را به درد و رنج تازه یخواران کمپان رهیر روز جو ه

 دهدیجان هم از کفت نم متیخود را به ق اریکرده که سرنوشت و اخت لیو نفوذ را تحص

ه بانه، مردانه و شرافتمند امیق کینگذشته است که  خیاز آن تار شتریو هنوز چند ماه ب

 ریام ت یس یشهدا یداغ باطله زده و مزار ابد سیارت انگلسف یکاخانه حکومت تراش

 نیسرزم نیرادمردان ا یفداکار زانیو بارز از احساسات مقدس و م دینمونه جاو کی

 محسوب خواهد شد. شهیهم یبرا

 انیرجاز  یو حقائق تلخ و تأسف آور زنمیحرف م رانیاگر امروز با ملت قهرمان ا     

مالک و  یاز او کس ریاست که غ نیا یگذارم، برا یم روز را در معرض قضاوت او

 مردم را از حق اظهار نظر در گانگانیکه ب یو آن روزگاران ستیخانه ن نیصاحب ا

شد و پس از ده سال حقوق  یرا شکر، سپر اداشتند، خد یمقدراتش ممنوع م نییتع

 گرفته است. اریو مقدرات مملکت را در اخت لیمغصوبه خود را تحص

 نید انشده و آحاد و افرا یهنوز سپر یاز دو سه سال شیز گذشته تلخ و دردناک با    

باز را  لهیح فیحر یو شعبده ها کاتیزود است که دسائس و تحر یلیمملکت هنوز خ

اق و اتف وشده فقط در پناه اتحاد  لیتا امروز تحص یتیفراموش کنند و ندانند که هر موفق

 ما بوده است. یوحدت مل

 که چه ببرند ادیاز  هایزود نیملت هوشمند و توانا به ا کیر ممکن است افراد مگ     

 کاتیها و تحر یدم کُشآداد، چه بلواها و  یشان انجام مسابق در خانه یرا کمپان یاتیجنا

و  ساختیاراده خود را م عیو چگونه دولت و مجلس را مط آمدیم رونیاو ب نیاز آست

 پرداخت؟ یم

 اورند،یر برا در نظ یاله قیتوف نینخواهند اثرات ا اینتوانند  ید کوته نظراگر افرا     

هموطن  هاونیلیکه م اتیجنا نیا دگانید بتیو مص دگانیمحال و ممتنع است که زجر کش

 نیاد که ببرند و متوجه نباشن ادیآن اوضاع را از  اتیما هستند، جزئ دهیمحروم و بال د

نکرد  ریو قشون تسخ زهیهمه جا بزور و سرن سینگلشرق را ا خرابو  رانیممالک و

رور غو  ها یها و بهانه جوئ یبلکه با افشاندن تخم نفاق و اختالف و استفاده از خودخوه

 و نفوذ خود  در آورد. طرهیافراد تحت س یجا یب

اند تا رانده شده رونیب یاجنب میاز مناطق شرق ُعمال مستق یامروز اگر از بعض     

خود  یشده است از دل ها گانهیرا که باعث تسلط ب یاصول رفتار و اخالق که یزمان
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 کیو مغرورانه حوادث نزد میبده تیتوانست جنبه قطع مینخواه  دیخلع  نیبه ا م،ینران

 .میانگار دهیرا ناد روزید

 زیهموطنان عز     

 یضاع ادارکه او دانستمیبهتر از هر کس م جانبنیماه، ا ستیمدت ب نیدر تمام ا     

 اتیم تمنّ انجا یموجود توانائ یهااست و دستگاه یو اساس یکل راتییبه تغ ازمندیکشور ن

ر کا یوممطابق آمال و افکار عم توانندیرا ندارند و نم دیملت زنده و رش کیو توقعات 

وامل عفکر بود که  نیا دیمؤ زیگذشته ن یو تجربه طوالن کردمیم فکر شهیهم یکنند، ول

استفاده  یحد اعال کیو نفاق به منظور تشنج و تحر یجدائ نیرا از کوچکتر یاجنب

ه براز د انیکه سال یعده ا یبا منافع خصوص یچون قهراً هر اصالح برندیرا م یغاتیتبل

ً یو اح خزانه مملکت خو گرفته ازاستفاده  و سوء یختگیهرج و مرج و عنان گس با  انا

ست امترصد  زیو دشمن ن کندیم دایه اند، تماس پسرو کار داشت یو ناپاک یرشوه خوار

کاف ش دجایا یو حربه نفاق را برا دیرا بنما یها حد اکثر بهره بردار تیکه از عدم رضا

و آنچه  ازدبکار اند شیبخش خو انیحصول مقاصد مخرب و ز یدر وحدت جامعه ما برا

و  نیبه بدتر کرده است لیشمار ملت ما تحص یرا با خون و جگر و تحمل مصائب ب

 نیر ادو امر مرا وادار کرد که د ی. ولدیاز چنگ ما بربا یتشبثات استعمار نیزشت تر

 یات بو تشبث ینیانگلستان و اسباب چ یتوطئه ها نکهیا یکینظر کنم:  دیخود تجد میتصم

 بیرتت نیشود و به ا سرهکیکار نفت  یبزود نکهیبود از ا مانعحد و حصر آن دولت 

 مکرر به دولت اظهار نکهیا گریافتاد. د یم ریبتأخ یدیحات مدت مدشروع به اصال

بود اوضاع به یبرا یها اساسکه مردم چشم براه و تشنه اصالحات اند و اقدام شدیم

تگاه دس هیبه تصف دیچه زودتر با رگذاشت و ه قیبه عهده تعو نیاز ا شیب دیمملکت را نبا

 ریمردم زحمتکش از کارگر و دهقان و سابودجه مملکت و اصالح حال  میدولت و تنظ

لکت پرداخت و در تمام شئـون مم کنندیم یزندگ یافراد طبقه سوم که در وضع ناگوار

 فیاصالحات ممکن است موجب شود که حر نیدست به اصالحات زد بخصوص که هم

در امر نفت  نیاز ا شیشده و ب وسیخود مأ ینقشه ها شرفتیاز پ یجسرسخت خار

 . دینمان یکارشکن

ل و شدم و چون اقدام به اصالحات مستلزم سرعت عم میمنطق تسل نیباالخره به ا     

 کردم. اریبود، از مجلس کسب اخت اریداشتن قدرت و اخت

اد و استعد اتیتا آنجا که مقتض جانبنیدولت ا ارات،یدورة ششماهة اخت یاز ابتدا     

ا ر یلاصالحات داخ یمبارزه با خارج یازبتواند به مو نکهیا یداد، برا یاجازه م طیمح

سابقه  رانیموقع اجرا گذاشت که هرگز در ابه یو مقررات نیشروعت کند، قوان زین

ت آن از اثرا کینزد ندهیدست زده که در آ دیتول یهارشتهدر  ینداشت و به اقدامات

 بث واه عدر ر اراتیپنج ماه اخت نیاز ا قهیدق کیمملکت متمتع و برخوردار خواهد شد 

ده گذاشته ش شیکه به مرحله آزما ینیو قوان حیو طرح ها و لوا دهیصرف نگرد هودهیب

و صالح و نجات  ریخ زاست که ج یاعده یمحصول رنج و زحمت شبانه روز کیهر 

ها دولت در گزارش مفصل به عرض داشته باشند. چون اقدام توانندینم یمملکت آرزوئ

 کنم. یم یباب خوددار نیدر ا شتریب حیتوضاز  دهیرس رانیمجلس و ملت ا



89 
 

کشور و اطاعت  یو سربلند یو عشق به عظمت و آزاد یجز شوق خدمتگذار     

است، ه یمجاهدات و افتخارات و فداکار نیکه منبع ا یملت یهامحض در برابر خواسته

ه را نیو تأثر مرا به ادامه ا یو خستگ یحالت نقاهت و ناخوش نیدر ا تواندیم زیچه چ

 کند؟ صیو تحر بیو پر مشقت ترغ تیپر مسئول

ه ک یمشکالت و معضالت لیدر برابر س ،یو بهانه جوئ یکارشکن نهمهیدر  برابر ا    

 یقو یهاملت یکه حت یامیاست به وطن ما هجوم آورده و در ا میقرن و ن کیاز  شتریب

ه فرمان ملت چ یرااز اج ریلرزند، غ یخود م تیبر سر استقالل و موجود زیو بزرگ ن

 نجات مملکت باشد؟ قیطر یدر ط ولتد نیممکن است مشوق ا گریهدف د

 به زین رانیاست و دولت ا کایرهسپار آمر لیکه چرچ یسزاوار است در روزهائ ایآ    

 ایاز پشت به حکومت خود خنجر بزنند و دانسته  یمشغول است، جماعت یمذاکرات مهم

خود  یاطالع یب ای یکوته نظر ایو  یغرض ران ینرا قربا یندانسته مجاهدات ملت

 سازند؟

: به باشد نیاند ممکن است ابه مجلس داده ندگانیکه چند تن از نما یطرح نیا ریتعب     

 و کاتیلحظه از تحر کیماه است  ستیسرگرم زد  و خورد است و ب یکه با اجنب یدولت

که  آن را دارند میاند و بگمان شدهنبوده است، بد  منیها امسموم کننده آن غاتیشر تبل

 مجلس بسته شود .

ه و با عجل جانبنیبه الهه، ا متیاز عز شیکه نداند که پ ستیک رانیملت ا انیدر م     

 خواستینم یکه اجنب یمجلس را فراهم آورده و در روزهائ نیشتاب موجبات افتتاح هم

 وکال اهتمام را بکار برد که تیدولت نها رد،یکار خود را از سر گ تیمرکز ثقل مشروط

 وردرا که م یانتخابات یاز پرونده ها یجمع کند تا آنجا که برخ کیرا از دور و نزد

به  دیدانیبه مجلس فرستاد و چنانکه م ینهائ فیتکل نییقضاوت و تع یهم بود، برا رادیا

 .دیرس بیتصو

 یون بتشان آلوده به خهستند که دس یکسان روزیدو سه تن از امضا کنندگان طرح د     

که  یباعث شده تا آن هائ یدانست چه علل و جهات دیاست. حال با ریت میگناهان س

 یاامض کنند، با آن عده یرا به عجله از دولت مطالبه م ریت میس عیفجا نیمجازات مسبب

 اند. تهورقه گذاش کی لیخود را در ذ

 

 زیعز هموطنان

 گذاشته یانتخابات در معرض افکار عموم حهیال دیکه طرح جد یغروب همان روز     

د سد حبه امضا بر حهیال نیکه ا یبا تلفن تذکر داد روز سینواب رئ انیاز آقا یکیشد، 

 شودیعطف بماسبق نم یقانون چیخواهد کرد. جواب دادم که ه رییجلسه تغ لینصاب تشک

 یتبصره ا حه،یال ینماند، در موقع امضا و اجرا یاقب یسوء تفاهم نکهیا یبرا یول

از دورة  حهیمندرج در ال یمجلس و جلسات علن لیاضافه خواهد شد که حد نصاب تشک

 هم معتبر خواهد بود. جدهمیه
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 کترد یانتخابات و آقا ونیسیکم سیرئ گانیشا یآقا روزیدر جلسه د نیعالوه بر ا     

د، ندار یورمنظ نیدولت چن نکهیو ا ریسوء تعب نیدر رّد ا لیکشور بتفص ریوز یقیصد

ً یاگر حق نیداده اند. بنابرا یکاف حیتوض  حاتیضتو نیاز توهم بود با ا یعمل ناش نیا قتا

 رساندن بیبه تصو یکنندگان طرح همچنان برا هیته ی. ولاشدزائل شده ب یستیبا یم

وصف اگر تصور نرود  نیکرده اند. با ا یدولت است پافشار فیکه موجب تضع یطرح

ً  روزیکه طرح د  یعضکه ب ستین دیشده، ترد میتشنج تقد جادیو ا کیبه منظور تحر صرفا

ر ند دداده و خواسته ا ارقر شیمقاصد خو شرفتیپ لةیرا وس گرانیاز افراد عدم توجه د

 بزرگ زهایآمتیهضم موفق اقتیل یرانیکه ا ندیبگو ایبه دن یاتیحساس و ح یروزها نیا

 واب حس یب تیطرف شاهد فعال نیفته به ارا ندارد. دولت از دو سه ه یو اجتماع یاسیس

 ادةدحان که دشمنان شناخته شده و امت ندیبیبوده و از نو م گانهیعناصر خطرناک عامل ب

 یاندازند، کمک م یمعه مجا ینهائ تیها سنگ در راه موفقمردم، سربلند کرده و به آن

ون خاک و خرا به  یمع اجا گریبتوانند بار د یاکنند تا در پناه هرج و مرج و آشوب تازه

و  یدگیرا رس رانیملت ا ریبکشند و مو به مو حساب مجاهدات و مبارزات  چند سال اخ

ر د گانهیو اسارت ب الیاست ها را در تحتآن کباریو به  رندیبگ گناهیبانتقام از مردم 

ه در را که او هر کس را دانستندیشناختند و اگر م یاگر ملت ما را م هانیآورند. ا

ق ملح میدقبه مواقع  زیرا ن دیو موانع جد داردیم برانیکند از م جادیاش سد ا یروزیپ

هموطنان  هاونیلیم یخطرناک که استقالل و آبرو یهایباز نطوریکند، هرگز به ا یم

 پرداختند. یاندازد، نم یشان را به خطر م

 ایدن به نطوریفاصله الندن بال غاتیکه تبل کنمیو آشکار اعالم م حیمن بطور صر     

ما را در هم شکسته است و اکنون  یجبهة متحد داخل روز،یوانمود کرده که طرح د

 اراتیاخت تیندارد و طالب محدود یو همراه یدولت  همکار نیاز مجلس با  ا یقسمت

و مردم  ستین رانیملت ا یصدا نیکه ا دیدانیخوب م رانیا دیاست. شما مردم رش

م هصف متحد ما را در  اساسیب یها ینخواهند داد که بهانه جوئمملکت هرگز اجازه 

ر ب انریرا که ملت ا یو آزادگ یکام گردند و آن پرچم آزاد نیریبشکنند و دشمنان ما ش

 در راه هوس ،و شرق شده است ایاستحقاق علمدار نهضت ملل آس یدوش گرفته و از رو

 از دست بدهد.  یمعدود موقعیب یباز

و  حساس اتحاد ریموقع خط نیدر ا یرانیاست که ا دهیفرصت آن رس گریه دمرتب کی    

 دیجدتنشان داده است،  انیمکرر به جهان ریاستعداد و نبوغ خود را که در مبارزات اخ

 باشد. داریو ب اریکند و کامالً هش

از  است که فردا ریدولت ناگز ،ینهائ فیتکل نییو تع روزیجبران حادثة د یبرا     

 را ملت بشناسد. ندهیحوادث آ نیاعتماد بخواهد تا مسئول یرأ یمل یشورا مجلس

 

 من زیفرزندان عز ران،یا ملت

و انضباط شما  یو موقع شناس یو کاردان تیچشم به درا ایدن گرید کباریامروز     

بزرگ و وجدان پاک  یخدا شگاهیرا که در پ یتیمسئول دیدوخته است. فرد فرِد شما نبا



91 
 

. دیببر ادیاز  یالحظه دیدار شیپر افتخار خو خیرا که به پرچم و تار ینیخود و د

شما را در  یاریاوضاع، هوش یجهان و خراب یآشفتگزمان و عظمت مبارزه و  تیحساس

 کند. یم جابیهمه حال ا

 

 وطن زیعز فرزندان

ردا ف خیرتا مبادا تا دیمراقب سرنوشت خانة کهن سال خود باش داریبا چشمان باز و ب    

 و لعنت بشناسد.   نیکند و ما را مستحق نفر ادی یاز نسل امروز به زشت

 

 

 دربارة علت رانیخطاب به ملت ا ریدکتر مصدق نخست وز امیپ

  31بهمن  2و در رد القاء شعبه ها  اراتیاخت یتقاضا 
 

 زیهموطنان عز     

 میتقم مسال فشار و ظلبود که پس از پنجاه س نیما تنها در ا یاگر عظمت مبارزه مل     

را به دست  شیآنان سرنوشت خانة خو یمداخالت ناروا میقرن و ن کیو  گانگانیب

ل و قالحفظ است اقتیل رانیکه نسل امروز ا میملل زندة جهان ثابت کن انیو در م میریبگ

 نظائر آن را در شمار حوادث دیاگان خود را دارد، شاین خیموارث و تار ینگهدار

 ین سعبدو یجامعه و ملت چیه رایبتوانند نشان دهند ز ین گریک و بزرگ دکوچ یهاملت

 خیخود بردارد و تار یاسارت اجانب را از دست و پا ریو تالش موق نشده است زنج

 که است یو تحوالت اتجنبش ها و انقالب نیشاهد ا شیکم و ب یتیاقوام گ کیدور و نزد

 یفکر نهضت مل یبوجود آمده است. ولملل  یخواه یو آزاد یاستقالل طلب نهیدر زم

، هموطنان ما محبوس بود شیآال یب ریپاک و ضم نهیدر س شیکه تا چند سال پ رانیا

 یما از مرزها یلیم زیکرد و سپس انعکاس رستاخ تیسرا اتیاز تهران به وال جیبتدر

 گریدر ملل د یمل یها امیرا متوجه خود ساخت و الهام دهنده ق انیانکشور گذشت و جه

ا مملت  یروزیبه پ دشانیچشم ام زین قایمردم جنوب و شمال آفر یشد و اکنون حت زین

م هدراز با ما  انیو سال دهیکه طعم تلخ استعمار را چش یدوخته شده و همه آن مردم

 ماست. یهائن قیشان در توف یقلب یبوده اند، آرزو ریزنج

کند و  دنیوز یملت اتیه در حک ستیو زودگذر ن میمال مینس کی رانیا ینهضت مل     

 یخیجنبش تار نیبگذارد ا یاثر از خود باق تیاهمیموج ب کیبعد فقط بقدر  یالحظه

و  قیعم شهیبلکه ر ستینبوده و ن یاسیتصادفات کوچک و مولود اغراض س دةیزائ

مهم دو قرن  عیسلسله علل و وقا کیدارد که  یرانیقابل تصور در جامعه ا ریغ ینفوذ

 کرده است.  یو شالوده گذار یزیر یآنرا پ رانیا ریاخ
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است.  دهیمکرر به ثبوت رسان یها شیرا آزما رانیا یاصالت و عمق نهضت مل     

 ینظم و انضباطاشده ب دایدر کارها پ یاند که رخوتچنانچه هر وقت مردم احساس کرده

ً یها مستقخود آن ش،یو ستا میدر خور تعظ به  هر دو را یاربردو فرمان  یمقام فرمانده ما

را  هگانیقدرت ب دیتجد شهیهم یها است که برا یدواریو ام دهاینو نیاند و همعهده گرفته

 سازد. یممکن م ریدر خاک وطن مقدس ما غ

قاطبة ملت  یبانیو پشت یدسته هر قدر فداکار و مبارز باشد، اگر از همراه کی  

 ببرد؟ ندتوایم یچه حاصل شیبرخوردار نشود از مبارزات خو

 اتیتضمق روز نه از یاسیوجود نداشته باشد، نه از عوامل س داریفداکار و ب یتا ملت     

استفاده  توانیلک بزرگ ممما یاسیس یها و تضادهاو نه از رقابت یالمللنیب اناتیو جر

 خیکوچک و بزرگ در طول تار یاز کشورها کیهر  یفرصت ها برا نطوریکرد. ا

 شده است. دایپ شیو بها کم آن یزندگان

هرگز  یو اغراض خصوص یداخل یملل خفته و ناتوان و گرفتار کشمکش ها     

مواظب  و اردیعوامل در آنجا که مردم ب نی. اندیفرصت ها استفاده نما نینتوانسته اند از ا

ه و داشته اند، ثمربخش شد یخود آشنائ یخیتار فةیو وظ تیکار خود بوده و به مسئول

 یزده و گرسنه را به صورتبشر محروم و فلک هاونیلیو سرنوشت م یزندگ ریمس

 معجزآسا عوض کرده است. 

 یمجهل  در آتش نفاق و فقر و میقرن و ن کی گانگانیتسلط ب جهیکه در نت رانیملت ا    

 یمل اتیتمام خصوص جیذلت و ادبار را تحمل کند و بتدر نیا گرید یچند دیبا ایسوخت، 

نده سربلند خود را از دست بدهد و ب خیچهل قرن تار یو مفاخر س یادو نژ یو اجتماع

د خو یلو م ینیاز افتخارات د نکهیا ایو عوامل او بشود  یاجنبضربات  نیآخر میوار تسل

 را یزیشوم را عوض کند و راه جهاد و مبارزه افتخارآم ریاستعانت جسته صفحة تقد

 .دیانتخاب نما

اه ن رآاز  یو اکنون قسمت مهم دیدوم را برگز قیطر رانیا ملت شرافتمند و قهرمان     

  ای دیاست که ممکن است مف یهائ انیجر هیمراقب کل رینظیب یو با هوشمند مودهیرا پ

 ندگانیرا که مردم و نما یمتیگران ق یداریواقع شود. مراقبت و ب یمضر به مقصد نهائ

وضاع ا کیکه از دور و نزد یهائبکار بردند، از نظر آن  یاندو هفتة بحر یها طآن

 ثابت یرانیا گریمرتبه د کیداشت  اریکنند، ارزش بس یوطن ما را مطالعه م یاسیس

ستخوش دبتوان آنرا  یاز آن است که بسادگ دارترشهیتر و ر قیکرد که نهضت او عم

 رانیا ردمدارد و م وندیملت پ انمبارزه با روح و ج نیتوفان اختالف و تشتّت قرار داد. ا

 کی یقابو مرگ و  ستیبر سر هست و ن یمل میجهاد عظ نیاند که ادرک کرده یبخوب

  ست.ا دهیرس یروزیمرحله از پ نیبه ا یمملکت شروع شده و با وحدت و اتفاق و فداکار

 و ستهیچقدر شا شند،یاند یو به عظمت مبارزه نم کنندیفکر م نیاز ا ریها که غآن     

 و گرلهیح فیو کار حر میورطه هولناک بگذر نیبگذارند تا از ا یباق یبجاست که مجال

کوچک  یها و مبارزه هاجدال یآن وقت ممکن است برا م،یبرسان انیکهنه کار را به پا

 شود. دایفرصت پ
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گر ست ااسرگرم زد و خورد  یکه در تمام جبهه ها با اجنب یامروز مجادله با حکومت     

 مملکت یوطن پرستان و عالقمندان به استقالل و آزاد ستةیدور از انصاف نباشد شا

مد آ شیپ یاختالفات یبدانند که اگر در مسائل فرع دیبا گانگانی. در هر صورت بستین

 ه وآمد انیدر م یاجنب یچنانکه هر وقت پا ستین یخارج همربوط به حساب مبارز دینما

 رنطویا یرانیا یو عرق مل ما به خطر افتاده است، شرافت یمل تیثیمنافع و مصالح و ح

ان و مقاومت نش یستادگیا یاجنب لیحکم کرده که چون فرد واحد در برابر زور و تحم

 بود.  نخواهد نیمرحله هم جز ا نیدارم که در ا نیقی زین نکیدهند. ا

جم رن یمنموافق و دوستان مخالف نه تنها هرگز  ارانی یمن از انتقادات بجا و اصول     

 انشیو انتقادات ا حیدهم، بلکه نصا یرا مداخله نم یملکت احساسات شخصو در حساب م

 شمارم. یخود م یرا به منزلة چراغ راهنما

و  ردهمبارزه ک یکه پنجاه سال در راه آزاد یبرخالف آنچه که گفته اند، کس رایز     

فظ با ح تواندیرا نم یلذت چیراه متحمل شده، ه نیدراز را در ا انیسال دیزندان و تبع

 برابر کند. انیو ب دهیعق یآزاد

 سوء و یرگفت و گوها مختل نسازد و مجال خرابکا نیما را ا یتا آنجا که مبارزة مل     

و  یدفر یهایدار هستند که به آزاد فهینکند، نه تنها مردم وظ جادیا فیحر یاستفاده برا

شعائر  نیتریاساس نیمروج ا دیاحترام بگذارند، بلکه دستگاه حکومت با یاجتماع

ند فراموش ک دینبا بردیدر هر حال که بسر م یرانیا ی. ولاشدب تیو مشروط یدمکراس

 زمان و جهاد تیآب و خاک است و مصلحت وقت و حساس نیفرزند ا زیکه قبل از هر چ

م و حتراا یفرمانبردار، آنجا که پا یکه چون سرباز کندیبه او حکم م رانیملت ا یخیتار

 کند. دایپ سلطت شیخو یاست بر اغراض و اهوا انین در موط یآبرو

و  داشتم زینگامالل  یتلخ و خاطره ا یاتجربه اراتیاخت تیاز قبول مسئول جانبنیا     

د روبرو شوم. بع یمشکل نیبا چن گریروز د کی کردمیمناسبت هرگز فکر نم نیبه هم

 یو مستشار مال دیواجه گردم رانیبا مخالفت ملت ا 1919اوت  9قرارداد  نکهیاز ا

از کار  کردینظارت و دخالت م رانیا یدر امور مال ادهم که طبق آن قرارد یسیانگل

 وموازنة بودجه  یبرا یاراتیاخت ،یعموم التیبرکنار شد، مجلس چهارم بر حسب تما

 د.دا جانبنیمدت سه ماه به ا یآن وزارتخانه برا یاساس ةیو تصف هیوزارت مال التیتشک

داشتم شروع به کار کردم. دو ماه و پنج روز از  اریکه آن روز در اخت یبا وسائل     

 یمجلس با دولت بنا ،یخارج استیس کاتیکه گذشت، بر اثر تحر اراتیآن اخت خیتار

که با خون جگر  یاز استعفا شد و اصالحات ریناگز نهیمخالفت را گذاشت و آن کاب

 گرید جانبنیبود که ا یگذشته کاف شیآزما نی. همترف انیاز م یصورت گرفته بود، بکل

دولت فقط  نیا لینباشم و پس از تشک اراتیهرگز در صدد انجام اصالحات و کسب اخت

 گرانیرا به د ندهیآ یبرسانم و کارها یبودم که مبارزه نفت را به مرحله نهائ تین نیدر ا

همه  یرا بشناسد و برا رانیحقوق حقة ملت ا خواستیکه نم فیحر یواگذارم. سرسخت

 ریقائل بشود، قهراً کار را به عهده تأخ یمردم ارزش و اعتبار هاونیلیم یتالش و فداکار

او باز  یبرا یاتازه دیهر روز روزنة ام یانداخت بخصوص اختالفات و تشنجات داخل

 یاتیحوائج ح نیتأم یموجود برا التیانکار کرد که تشک توانیحال نم نیو در ع کردیم
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بوده است و  یگریمنظور د یآن برا جادیو اساس ا امدهیبوجود ن دیملت فداکار و رش کی

و رفع ظلم و  یدر راه اصالحات ادار یحکومت توقع داشتند که قدم هائ نیمردم از ا

منظور است،  نیا شرفتیبر دارد و هر جا نظامات و مقررات موجود مانع از پ یتعد

 را اصالح کند. نیقوان

 شیامه کار خومردم را برن یهاو خواسته یاز افکار عموم یرویکه پ زین جانبنیا     

 فرود آورد. میو تعظ میشد در برابر ارادة ملت سر تسل ریداند، ناگز یم

ن به عرض هموطنا اراتیاخت تیفیراجع به ک یاچند کلمه ستیمورد ن یب نکیا     

 برسانم: زیعز

 و 5ة گفته اند، من در دور کسالهیششماهه و  اراتیهمانطور که در موقع طرح اخت     

 کی به یقانونگذار اریام با دادن اختمردم تهران را داشته یندگیکه افتخار نما 16و  14

 یسکه مرسوم بوده است دور از روح قانون اسا یبینفر مخالفت نموده و آنرا به ترت

در  بستمملکت را در یاقتصاد امور و اریکه اخت زدهمیمثالً در دورة س رایدانسته ام. ز

رگز هصورت قانون داشت و  کردیگذاشته بودند، هر چه او امضا م لسپویدکتر م اریاخت

که به  یراتایاخت نیخواست. و همچن یآنرا از پارلمان م دییو نه تأ شدینه به مجلس داده م

ز خود امجلس  یعنیبود.  لیاز همان قب دادندیمدر ادوار گذشته  یپارلمان یها ونیسیکم

 نیوانقآن  نکهیبدون ا ونیسیچند کم ای کیرا به  یو حق قانون گذار کردیم اریسلب اخت

 یکه مجلس شورا یاراتیو حال آنکه اخت شدیمجلس برسد، واگذار م بیبه تصو گرید

 هیته یحیااست که لو نیا یکرده است، فقط برا ضیتفو جانبنیبه ا نهیدر موارد مع یمل

 ینهائ بیو تصو یقطع فیتکل نییتع یموقع اجرا گذاشته شود ولبه شیزماو به عنوان آ

 است. یمل یها با خود مجلس شوراآن

ً حق ته گریبه عبارت د      ، ارددرا به مجلس  حیلوا شنهادیو پ هیبه دولت که قانونا

تا  رسدیم جانبنیا یبه امضا حهیکه ال یااجازه داده است در فاصله نکیمجلس ا

 نیا ایداشته باشد. آ یآن رفع شود، قوت اجرائ بیدر عمل معا نکهیا یبرا ینهائ بیتصو

 یها که هرگز به مجلس بر نم ونیسیکم یو قانونگذار لسپویم اراتیطرز عمل با اخت

 یکیشد،  یمشخص داده م ونیسیکم کی ای نیشخص مع کیمطلق به  اریگشت و اخت

 است؟

انون ق اریام امروز بدان معتقدم بلکه سلب اختگفتهنه تنها جداً آنچه را در گذشته      

 دانم. مخصوصاً در آن یاز مجلس را بطور مطلق هرگز سودمند بحال کشور نم یگذار

 که دولت و مجلس به چه صورت بود و دانندیشد، همه م یمخالفت ها م نیوقت که ا

 دهندب یدست کسانو به  رندیرا از پارلمان بگ یگذار ونقان اریچقدر خطر داشت که اخت

 آمدند. یبشمار م یاراده دست اجنب یآلت ب ایبودند  یخود اجنب ایکه 

و  دیتحمل رنج و مشقت و تبع یمن آنقدر که تاب و توانائ یحفظ قانون اساس یبرا     

 نکیام اداده یوفادار شیآزما رانیام تا سر حد مرگ به ملت حق شناس ازندان را داشته

. من از مینما یشرمنده احسان او بده ام تخط شهیکه هم یحقوق ملتچگونه ممکن است به 

خدمت گذار  کنمیم یرا ط یریکهولت و نقاهت و رنج پ نیسن کهتا امروز  یجوان نیسن
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 نیرنج سخت تر یحفظ اصول قانون اساس یبرا شیخو زیمردم بوده و به سهم ناچ

 ام.  دهیحوادث را بر خود خر

رف است که از ط ستهیجاوز به حقوق خلق را دارم و نه شات هیامروز هم نه داع     

 واقع شوم. یتهمت ریت نیچن کیدوستان همقدم آماج 

ا ر یبمقررات حز رندیآنان ناگز ندگانیهستند که نما یاحزاب بزرگ گریدر ممالک د     

خود را در روش  ندگانیدارند و نما نیکنند و آن احزاب برنامه و روش مع تیرعا

 حزب نظر ندگانیاست که از طرف تمام نما ینفر کاف کیو  کنندیم تیحما یپارلمان

 یپارلمان تیما که احزاب بزرگ واجد اکثر ملکتدر م دیمخالف ابراز نما ایموافق 

و  یه آسانب ستیممکن ن نیقوان نیترساده جهیدارد و در نت یخاص دهیعق یلیهر وک ستندین

 بسرعت بگذرد.

در  لکهنباشد ب رانیبه ضرر ملت ا اراتیاخت نیها استفاده از اکه نه تن دوارمیام     

از  مؤثر افتد تا همه طبقات بتوانند یآزاد میو تعم جیو ترو تیمشروط انیبن میتحک

 .ندیاستفاده نما یو عدالت اجتماع یو دموکراس یآزاد یایمزا

ً متح یادراه آز نیاست که تمام مجاهد نیملت ا قیتوف یکه شرط اساس ستیشک ن       دا

 ینتهم یمطلوب جهیمردم به نت یمستحکم شود و مساع ینهضت مل انیتا بن ندینما یهمکار

 گردد.

 ساسو ح یکه از تمام مردم مملکت در موارد ضرور یها و ابراز احساسات یفداکار     

الف اخت جادیبا ا گانهیب یهااستیجهت است که هنوز نگرانند مبادا س نیاز ا کندیبروز م

ز ا رمیناگز جانبنینکته است که ا نیوارد آورند با توجه به هم یاساس کار ما خلل به

 نیها که در ااز همه مردم فداکار کشور بخصوص آن گرید کباریفرصت استفاده کرده 

امه و وحدت نظرشان را اد یا کنم که همکاراند درخواست و تمنبوده شقدمیپ میمبارزه عظ

ا مبه  رانیا یرا که ملت بردبار و توانا نیبار سنگ نیخدا ادهند و بگذارند به خواست 

 .میسپرده است بسر منزل مقصود برسان

 زیان عزهموطن هیاز احساسات عال یبا سپاسگزار گرید کباری دانمیدر خاتمه الزم م     

ه شما عامل هم یو انضباط نظم و موقع شناس یداریکه پا ندیعرض کنم فراموش نفرما

 وده و خواهد بود.ها ب یروزیپ

 

 

 به مناسبت زنهاورینامة مصدق به آ یرسم ریغ ترجمه

  1331 ید 17برابر با  53 هیژانو 7 یو یجمهور استیر
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دانشگاه  کایمتحد آمر یمنتخب کشورها یجمهور سیرئ زنهاوریحضرت ژنرال آ      

 ورکیویشهر ن -ایکلمب

ب آن را به مناسبت انتخا رانیاملت  مانهیصم کاتیفرصت تبر نیبا اغتنام از ا      

آن حضرت را  قیاظهار و توف کایمتحد آمر یکشورها یجمهور هیعال استیحضرت به ر

 ستمخوا یمقام بلند است خواهانم. نم نیکه الزمة ا یوظائف مهم فاءیاز هر جهت در ا

ً ر نکهیرا قبل از ا رانیمشکالت ا  یا حدآورم لکن چون ت انیبه م دیشروع بکار کن سما

 یهایکه در نگران یمعتقدم کسان یلیبه دال گریو از طرف د کندیم جابیامر ا تیفور

کرات ا در مذامسائل ر نیا ستندین کیو شر میسه رانیو مردم ا رانیا ندهیآ یبرا جانبنیا

 ورزم: یم ادرتمب لیاند لذا به تذکرات ذآورده انیخود با شما به م

ا بدر آغاز کار  شودیم لیآن حضرت تشک استیکه به ر یدیحکومت جد دوارمیام      

ز ا ار رانیکه ملت ا یرفع موانع یببرد و برا یکامالً پ رانیملت ا یاتیهمت مبارزه ح

 یندگانز  از یو اقتصاد یاسیبه آمال خود بازداشته و نگذاشته اند در پرتو استقالل س لین

ً یکنند. تقر یو همراه یاریبهره مند شود  یبهتر ا و ه ینشایپر رانیاست ملت ا دو سال با

ع طماع و نف یرا صرفاً از آن روز تحمل کرده است که شرکت یو شدائد فراوان قیمضا

 را رانیهّم ِ خود را مصروف آن داشته است که ملت ا سیدولت انگل یبانیپرست به پشت

 .زدخود محروم سا یو ابتدائ یعیحقوق طب لیاز تحص

 خسارات و لطمات از نهمهیمبارزه و تحمل ا نیا یاست که در ط یخرسند ةیما     

 وکرده  یاظهار همدرد رانیبا ملت ا اریدر موارد بس کایملت آمر ران،یطرف مردم ا

 کایمتوجه است. ضمن مسافرت خود به آمر یرا تا حد رانینشان داده است که مشکالت ا

 امور بودم. قیبه حقا کایمردم آمر یهمدرد سح نیاز ا یاریشخصاً ناظر مظاهر بس

، در ودهنم یابراز دوست رانینسبت به ا یدر موارد نکهیبا ا کایمتأسفانه دولت آمر     

 نیو شرکت سابق در ا سیاز دولت انگل تیحما رانیبنظر مردم ا یحال روش و نیع

کرده  یارطرفد سیاز دولت انگل رانیا هیعل یالمللنیمبارزه بوده است و در مجامع ب

 انریروا داشته و در حق ا یمال یهاکمک سیانگل لتنسبت به دو کایاست. دولت آمر

 یاز مساع تیتقو یالاقل تا حد کایروش دولت آمر نیکرده است و بنظر ما ا قهیمضا

 و یمحاصرة مال لةیرا بوس رانیاست موجبات اختناق ا دهیبوده است. که کوش سیانگل

 فراهم سازد.  یاقتصاد

 یو اختالفات با انگلستان به علت کایمتحد آمر یط کشورهاندارم رواب لیم جانبنیا     

ام مق نیعصر حائز چن نیکه در ا کایدارم ملت بزرگ آمر دیترد یگردد ول رهیت رانیبا ا

 نیمواز بر خالف یالمللنیکه در عرصة ب یبتواند از روش استیدر دن یارجمند اخالق

ً  شیدر پ یمتّحداست و دوست و  یاخالق کند که  تی بدان سبب حماگرفته است صرفا

 دهد. یرو یدوست و متّحد نیبا چن یدر روابط و یاختالف خواهدینم

 بر وفق شیخو یاست که در اتخاذ راه و روش زندگان نیفقط ا رانیمردم ا لیم     

 ند .مناسبات دوستانه خود را حفظ کن گریقدم بردارند و با تمام ملل د شیدلخواه خو
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داخله ماشتغال داشت متأسفانه در  رانیها به استثمار منابع نفت الشرکت سابق که سا     

 یوزرثابت شد تا  رانیکرد، سرانجام بر مردم ا یم یکشور پافشار نیا یدر امور داخل

 نرایا یدر امور داخل زین یبکار خود ادامه دهد مداخالت و رانیشرکت در ا نیکه ا

 .شتمرتباً ادامه خواهد دا

ا نند و باده کخود استف تینداشتند که از حق حاکم نیجز ا یاچاره رانیدم امر نیبنابرا     

 خاتمه دهند. رانیکردن نفت خود به اَعمال شرکت سابق در ا یمل

که  نکته را بطور وضوح اعالم داشت نیکرد ا ینفت را مل رانیکه دولت ا یموقع     

ق شرکت ساب هیعل رانیة امتقابل یحاضر  است غرامت شرکت سابق را با توجه به دعاو

 به نحو منصفانه بپردازد.

 د بهوارد مذاکره شو رانیغرامت با ا زانیم نییتع یبرا نکهیا یشرکت سابق بجا     

ه بند مجبور شو رانیمردم ا گریبار د نکهیدولت انگلستان و به منظور ا تیاتکاء و حما

ع مناف و استفاده از یبردارفرود آورند و از حق بهره  میاراده شرکت نفت سابق سر تسل

 . بعمل آورد یاقدامات یو مال یمحاصره اقتصاد جادیا یخود صرفنظر کنند برا یعیطب

آن حضرت زمام  استیبه ر دیکه حکومت جد یهنگام دوارمیام مانهیصم هذایعل    

را مورد کمال دقت  رانیموضوع ا ردیگیرا به دست م کایمتحد آمر یامور کشورها

ود ش میکصلح جهان تح یعادالنه خود برسد و مبان یبه آمال و آرزوها رانیا اقرار دهد ت

ز افاده با تمام قوا و با است کایمتحد آمر یکشورهاحاصل گردد که  نانیاطم گریو بار د

 از اصول منشور ملل متحد راسخ و جازم یبانیو پشت تیخود  در حما تیثیشؤون و ح

 است.

 دیریائقه دوستدار را بپذخواهشمند است احترامات ف     

                                                                                                       
 دکتر محمد مصد ق  -رینخست وز

  1331 ید 17به نامة مصدق،  زنهاوریآ جواب
 

 تهران -رانیا ریدکتر محمد مصدق، نخست وز یجناب آقا      

از  .دیدوستانه قبول بفرمائ کاتیتعارفات و تبر  یخواهشمندم تشکرات مرا برا      

ت مسر تینها دیامرقوم داشته رانیخود را درباره وضع ا اتیاز نظر یشمه ا نکهیا

 ها را بادقت و حسن نظر مورد مطالعه قرار خواهم داد. حاصل است و به سهم خود آن

ما در  یطرفیب تیفرمود که در موقع دیول خواهمطلب را قب نیرجاء واثق دارم، ا    

 که کوشش ننموده یفرد چیاست و ه امدهیوارد ن ینشده و خلل یسازش چگونهیه هیقض نیا

 قرار بدهد. ریمورد تحت تأث نینظر مرا در ا
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ما  هیط آتخود را اظهار بدارم که رواب یدواریمطلب مرا وادار نمود  که ام نیذکر ا     

ن آبر  ینانیکامالً مبرا خواهد بود و برعکس حس اعتماد و اطم یگماناز هر گونه بد

 الهام گرفته باشد. یحکمفرما خواهد بود که از سرچشمه صداقت و دوست

ً و مستق یلیخ      ً یمسرور خواهم شد که در همه اوقات چه شخصا  یاز مجرا ایو  ما

د باش قه مشترک ما بودهدر هر موضوع که مورد عال یجنابعال اتیدرباره نظر کیپلماتید

 بدارم. افتیدر یامیپ

 دو با ابراز احترامات فائقه ارادتمن زیمالطفت آم امیبا اظهار تشکر از پ     

                                                                                                                             

 هاورزنی. د. آتیدوا

 

 اسفند 9که به عنوان اعتراض به توطئة  رانیمصدق به ملت ا امیپ

  1331اسفند  11کرده بودند. دوشنبه  یعموم اعتصاب
 

 زمیهموطنان عز     

ه ک رانیقاطبه ملت ا شیآال یاز احساسات پاک و ب یبا اظهار تشکر و سپاسگزار     

ه نهضت مقدس را ک نیادامة اپر افتخار  یبوده و رهبر رانیا یمل میموجد نهضت عظ

 چون خدمتگذار خود سپرده اند نیملت و استقالل مملکت وابسته به آن است، به ا اتیح

 دم وو ثبات ق یبه خدا هستم که به تفضل اله دواریامرفاه عموم هموطنان را طالبم و 

اعم  زیهموطنان عز یرفع مشکالت بشود از همگ یاستقامت فرزندان مبارز وطن بزود

نت و آرامش که با کمال متا کنمیها درخواست مو شهرستان تختیمحترم پا یاهال از

روزانه خود  غلخاتمه داده به مشا یعموم لیشما است به تعط یشگیهم دهیروش پسند

خواهم  رانیاشتغال ورزند مطمئن باشند چنانچه الزم شد مشکالت را به عرض ملت ا

 را یم گرفت. سعادت و سالمت و بقاء همگو همت شما مدد خواه یمردیرساند و از پا

 از خداوند خواهانم.

                                                                                                 

 دکتر محمد مصدق -رینخست وز

 

  1332مصدق به مناسبت آغاز سال  امیپ
 

 زمیهموطنان عز     
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از آغ و یافتخار دارم جشن بزرگ مل رانیا دیملت رش ینهائ یروزیبه پ یدواریبا ام     

 یاز همت و مردانگ شیعرض کنم و با ستا کیتبر زیسال نو را به حضور هموطنان عز

 زاتو مبار رانهیاز مجاهدات دل یوطن و حق شناس دیفرزندان رش یداریو استقامت و پا

 زدیز اا یبه آمال مل لینان را در نآ یو کامروائ یشادکام یهموطنان گرام ریناپذ یخستگ

 .میمتعال مسئلت نما

و  یخانوادگ اتیح دیسال نو که تجد دنیجشن نوروز عالوه بر مژده فرا رس      

ر خود درخشان و گذشته پر افتخا خیتار ادیرا به  رانیملت ا دهدیم دیرا نو یاجتماع

 کند.  یم دیتجد و مجد و عظمت کشور کهن سال ما را در خاطره ها اندازدیم

 پر خیربر صفحات تا یاهر نوروز صفحة تازه دنیهر سال و رس دیبا تجد دوارمیام     

 از را زیعموم هموطنان عز یابیافزوده شود. سعادت و سالمت و کام رانیافتخار ملت ا

 خداوند متعال خواستارم.

                                                                                                                                

 دکتر محمد مصدق

 

  گریاسفند و د 9دربارة توطئة  رانیمصدق به ملت ا امیپ

  1332 نیفرورد 17شنبه  2دربار،  یها توطئه
 

 زیهموطنان عز     

 ونیهما حضرتیلاع خواهدیعنوان که دکتر مصدق م نیروز نهم اسفند گذشته به ا     

ان آمده بودند و قصدش یکاخ اختصاص یجلو یارا به خارج روانه کند عده یشاهنشاه

. پس ددنیبه هدف نرس یسازند ول سرهکیبود که در موقع خروج از کاخ کار مرا   نیا

 نشدند. ابیآمدند و باز کام جانبنیخانه ا یاز آن جلو

 یت را همان شب در جلسة خصوصمسافر نیا میراجع به تصم حاتیگرچه توض     

ً و کامالً منتشر نشد و  نکهینظر به ا یام ولداده یمل یمجلس شورا  به مردم یتحرسما

 نیب یبوده و اختالف شخص جانبنیمسافرت با ا نیوانمود کردند که ابتکار ا نیچن

 یرا برا یچگونگ دانمیاست که الزم م نیا ردوجود دا جانبنیو ا یونیهما حضرتیاعل

 برسانم. زیباستحضار هموطنان عز یروشن ساختن اذهان عموم

را با ِکبَِر سن و  یرینخست وز یتصد جانبنیواقفند اگر ا یبخوب زیهموطنان عز     

شدن صنعت نفت را سرانجام  یبود که قانون مل نیا یضعف مزاج به عهده گرفتم برا

ا وجود جنگ در دو جبهه را بر که ب دمیام صالح نددهم و همانطور که بارها متذکر شده

وضع  یکه در امور داخل دمیتا سر حد امکان کوش نرویاز ا مینما لیتحم رانیملت ا
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شخص خود  یبرا تیاحساس عدم امن جهیدر همان اوائل در نت یموجود را حفظ کنم ول

 وقت را از کار بر کنار کردم. یشهربان سیدر مجلس متوقف شدم و رئ

دربار مرا در مجلس مالقات نموده در ضمن  ریعالء وز یقاپس از آن جناب آ     

ما  شورکه ک دیآ یپ یبیمبادا ترت ستیکه بعمل آمد اظهار نمودند اوضاع خوب ن یمذاکرات

 1330خاطر شاهانه نگران نباشد در چهارم خرداد  نکهیا یجهت برا نیشود بد یجمهور

 مضمون: نیبد یشرح

. چون مدت خدمت چاکر به محض خاتمة ینشاهشاه ونیهما حضرتیاعل شگاهیپ»     

 تواندینم ینظر وجهچیهکل کشور به یشهربان استیر یبرا دیکار نفت بسر خواهد رس

 عرض نمودم.« آن فقط منوط به ارادة ملوکانه است. نییبه عرض برساند و تع

 سیخود شان رئ حضرتیبود که اعل ندهینما شتریب ریت 23 هیدو سه روز به قض    

 یاهانهبحادثه  نیآمد و ا شیدر تهران پ ریت 23  هیفرمودند و بعد قض نییرا تع یربانشه

 آغاز کنند. دیشد یدولت مخالفت ها هیشد که در مجلس عل

اه به دادگ هیرا خواستم مشارال یشهربان سیشاهانه مجازات رئ شگاهیاز پ جانبنیا     

 دادگاه او را تبرئه کرد. یفرستاده شد ول ینظام

رفته رفته یکردم ول یرویگذشته را پ هیها رومدت زیدر موضوع اداره امور ارتش ن     

 یمذاکرات کایپس از مراجعت از آمر کهیکرد، بطور دایبر ضد دولت توسعه پ کاتیتحر

 جهینت نیبعمل آمد به ا یونیهما حضرتیبا حضور اعل یجلسه شش ساعت کیکه در 

انتخاب  یبرا یاهیتوص نکهیبطور آزاد و بدون ا اکه انتخابات مملکت در همه ج دیرس

 .ردیاشخاص به فرمانداران و فرماندهان ارتش بشود، صورت گ

 از نقاط به یااز افسران در پاره یکه بعض دیدر خالل انتخابات مشهود گرد یول     

 ندینما یو به وسائل مختلف در حق مشروع مردم دخالت م گذارندینم یاوامر دولت وقع

 مجلس صورت نگرفت. یُکرس 55به الهه انتخابات  متیموقع عز کهیطورب

 یداشت که حت انیبر ضد دولت به شدت جر کاتیتوقف در الهه تحر امیا نیدر ا     

ه او سب بکرده بودند که در دادگاه اعتراف کند که در ُجرم منت نیهللا ضارب را تلق ینب

در همه جا  یخارج خبر را مطبوعات نیه ابود ک نیام و منظور اجانب شرکت داشته نیا

به  ونگذارد  نرایا ندةیبه مدافعات نما یوقع یدادگستر یالمللنیب وانیمنتشر کنند تا د

ته داش توطئه ها شرکت نیاست که در ا یآن کس رانینشان دهند که مدافع دولت ا انیجهان

 است. 

     

و سلم شد که بدون  دیخود رسشدت  یبه منتها کاتیتحر نیاز مراجعت از الهه ا پس

رو ناچار شدم  نیو انتظامات باشد از ا تیمسئول حفظ امن تواندیدولت نم سیوسائل رئ

که نظر خود را  ریت 26و در روز  میوزارت جنگ را شخصاً بنما یکه درخواست تصد

است اول من چمدان خود  را ببندم بروم بعد  بفرمودند خو دمیبه عرض ملوکانه رسان

اعتماد دارند که من در  حضرتیاعل یوقت دی. به عرض رسدیکار را تقبل کن نیشما ا
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از دولت است  یرأس دولت باشم چگونه اعتماد ندارند که وزارت جنگ را که جزئ

نحو  ردولت معذور بدارند و به ه استیر یخوب است مرا از تصد نیبنابرا مینما یتصد

 .ندیعمل فرما دانندیم یکه مقتض

از طرف  یقرار شد اگر تا ساعت هشت آنروز خبر نیچن ادیز مذاکرات زپس ا      

 من از یخود را بفرستم واال بکار ادامه دهم موقع مرخص یمن استعفا دینرس حضرتیاعل

ض نکنم. عر یشاه الزم است خوددار ریرخ داد آنچه را که در خ یعیخواستند اگر وقا

 ر خودبه شما که مرا از زندان پد یول نخوردم قسمشد که من به پدر شما در دوره ششم 

 حضرتیبه اعل شهیهم زیام و بدون قسم ندر دوره چهاردهم قسم خورده دیانجات داده

 وفادار بوده ام.

ت خود را با ذکر عل یاستعفا دینرس حضرتیاز اعل یو چون خبر دیساعت هشت رس     

ن آ جهیاکره شدند که نتهمان روز با قوام داخل مذ یفرستادم و بر طبق اطالعات بعد

 .دیگرد ریام ت یس عیمذاکرات منجر به وقا

رداد ول مادولت شدم روز  لیجانب مأمور تشک نیبه ارادة ملت مجدداً ا نکهیپس از ا      

آن واقعه  انیبود و همه از جر دهیکه احساسات مردم به اوج عظمت خود رس 1331

بشود و دشمنان  حضرتیاز اعل یانرفع نگر یبکل نکهیا یاستحضار کامل دارند برا

هن ذ یهر روز نتوانند به نوع میهست یبا اجنب رزهموقع که ما گرم مبا نیمملکت در ا

اس راه به اس نیو از ا ندازندیدربار و دولت ب انیم یرا مشوب نموده اختالف شانیا

 شرح را: نیبرسانند ا یضربت ینهضت مل

ن انوقاگر  نیعمل کنم و همچن یف قانون اساسدشمن قرآن باشم اگر بخواهم بر خال»     

 .«میرا قبل نما یجمهور استیدهند من ر رییمملکت را تغ میرا نقض کنند و رژ یاساس

ا آثار ل تحا نیبا ا ینوشته و آن را به حضورشان فرستادم ول دیدر پشت کالم هللا مج     

ود ه بنگهداشت یفکار باقشائبه مردم اثر خود  را در ا یو احساسات ب ریام ت یس انیجر

ً در مجلس س یبعد از مدت یول شدینم یو بهانه جوئ یکجا کار شکن چیاز ه نا مجددا

 اهمدولت را فر فیمخالفت را گذاشته و موجبات تضع یبنا ینتصابا ندگانیاز نما یبعض

 آوردند. یم

ود دربار در ضمن مالقات خ ریعالء وز یروز صبح آقا کیاحوال  نیدر خالل ا     

عرض کردم علت  ندیبه خارج بفرما یمسافرت خواهندیم حضرتیاظهار نمودند که اعل

خسته شده اند. عرض کردم چه  یکاریاز ب حضرتیگفتند که اعل ست،یمسافرت چ نیا

خود  فهیبه وظ شهیکند دولت هم مشغولرا  حضرتیمملکت ممکن است اعل نیدر ا یکار

است و اگر  دهیدربار بگذرد به عرض رسان یاز مجار دیکه با یعمل نموده و کارهائ

المثل موضوع بسته  یاز نظر رفع محضورات بوده است ف دهیقبالً به عرض نرس یمسائل

 ربود که اگ نیو علت ا دیدر تهران در موقع به عرض نرس سیانگل یها یشدن کنسولگر

 رفتهیها پذنآ یاز دو حال خارج نبود چنانچه تقاضا کردندیها به دربار مراجع م یخارج

ً یمستق شدیمورد پسند ملت نبود و اگر نم شدیم  یخارج استیخود را با س حضرتیاعل ما

 یقانون فهیرا دولت طبق وظ تیمسئول نیبود که بار ا نیطرف کرده بودند و مصلحت ا
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ً ا  میکه تا تصم کردیم جابیا نیچن تیوضع نکهیکه داشت عهده دار شود مخصوصا

 ابالغ نشود موضوع مستور و محرمانه بماند. سیدولت به سفارت انگل

ً آقا      و  حضرتیمسافرت را کسالت اعل لیاز دال گرید یکیدربار  ریوز یضمنا

ظهار ا نطوریذکر نمودند و من ا یطب ناتیمعا یاملکه و لزوم پاره احضرتیعل نیهمچن

 کرد دایچنانچه لزوم پ ندیمسافرت فرما احضرتینمودم که خوب است اول عل

 .ندیهم بعد مسافرت بفرما حضرتیاعل

دولت،  فیجانب و تضع نیشخص ا هیبر عل یکاتینگذشت که مشاهده شد تحر یزیچ     

از  یادیقبل از دستور در مجلس، و تجمع عده ز ندگانینما یمذاکرات بعض لیاز قب

در  رایسم بختو غائله ابوالقا جانبنیافسران مسلح بازنشسته در اغلب روزها جلو خانه ا

دولت در دست داشتند،  نیکه مخالف یبه وسائل وعناصر مفسده ج کیخوزستان و تحر

 دارد. انیجر

 دهم.  حیافسران را توض نیبازنشسته شدن ا یچگونگ دانمیالزم م نجایدر ا     

 جانبنیا نیعرض شد که چون ا یونیهما حضرتیوزارت جنگ به اعل یهنگام تصد    

ا در امور آنج خواهمیم زیرا ن حضرتیاعل اتیندارم و نظردر وزارت جنگ  یسابقه ا

ه ک دنیفرما یطرف اعتماد خود را معرف یخوب است سه نفر از امرا مینما تیکامالً رعا

بد اق سپه ،یسپهبد نقد انیقاآلذا  میها مشورت نماآن وزارتخانه با آن یدر کارها جانبنیا

 لیشدند و بعد موضوع اصالحات و تقل نییکار تع نیا یو سرلشگر بهارمست برا یاول

ند مودنخود انتخاب  نیپنج نفر را از ب ینظام یآمد چون هر دسته از  واحدها شیبودجه پ

 مزبور اتیپس از آنکه نظر دشود و نظر بدهن یدگیکه به سوابق افسران آن واحد رس

نفر  شدن از سهاند که بازنشسته کرده شنهادیرا پ یادیعده بالنسبه ز دمید نجانبیا دیرس

 دادندیم لیمشاوره را تشک ئتیکه ه یفوق الذکر و دو معاون وزارت دافع مل نیمشاور

ً یتمنا نمودم به موضوع دق  هشستزنهم با یادیچنانچه عده ز ندینما یو بررس یدگیرس قا

 توجه یول کنند یدگیها رسبعد مجال خواهد بود که به سوابق آن یدولت ها ینشوند برا

روز مطالعه و  نیها پس از چندبازنشسته نشود و آن یه بر خالف قانون کسک ندیفرما

ز انفر بازنشسته شوند که بعد  136آن عده فقط  نینمودند که از ب شنهادیپ یدگیرس

 جانبنیاجراء گذاشته شد و زائد است عرض کنم که ا قعموبه حضرتیاعل بیتصو

 شناسم. یهنوز هم نمشناختم و  یعده را نم نینفر از ا کی یشخصاً حت

موجبات  خواهندیو م کندیم دایتوسعه پ کیهر روز دامنه تحر دیدیدولت چون م     

 رباردکند. لذا از  یریجلوگ کاتیتحر نیشد که از ا ریاو را فراهم سازند ناگز فیتضع

 نشد یبرسانم چنانچه چاره جوئ حضرتیرا به عرض اعل تیخواستم که وضع یا ندهینما

 .مینما فیمراتب را به عرض ملت برسانم و از ملت کسب تکل امیپ کیضمن 

مراتب به  یمل یمجلس شورا ندگانیتن از نما 3روز جمعه اول اسفند با حضور       

روز سه شنبه پنجم  نکهیگفته شد و چند روز گذشت تا ا یونیهما حضرتیفرستاده اعل

آمده  جانبنیبه منزل ا یت ملنهض ونیفراکس ندگانیاسفند مقارن غروب هفت نفر از نما

و وعده  دییخود را تأ یبانیمراتب پشت حضرتیو اعل انداظهار نمودند که به دربار رفته

را از دربار  ندگانینما انیاز آقا یکیاحوال  نیهرگونه مساعدت را داده اند. در خالل ا
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شرف از  دارم که قول یپس از مراجعت اظهار نمودند خبر شانیتلفن خواستند و ا یپا

اند گرفته میتصم حضرتیاست که اعل نیمحرمانه بماند. و آن ا رم،یگ یم ندگانینما

مورد با  نیکه در ا ندیآیدربار و واالتبار هم م ریوز انیو آقا ندیبه خارج بفرما یمسافرت

آمدند و  جانبنیمزبور به منزل ا انیکه آقا دینکش یداخل مذاکره شوند طول رینخست وز

 شد. نیا جهیبه عمل آمد که نت یمذاکرات

. دیچهار ساعت بطول انجام یابیشرف نیشدم که ا ابیجانب شرف نیصبح روز بعد ا     

به دربار  یاموجب خواهد شد که عده رانیبود که توقفشان در ا نیا حضرتیاعل اتینظر

. دردحاصل گ یرفت و آمد ها سبب شود که در جامعه سوء تفاهمات نیرفت و آمد کنند و ا

که از دو ماه تجاوز  یاست مسافرت نیمملکت در ا وصالح شخص خودشان  نیبنابرا

ً احتمال م ندیبه خارج بفرما یطب نهیاستراحت و معا ینکند برا  امیکه در ا دادندیضمنا

 یباق یمحظورات و مشکالت گریو پس از مراجعت د شودیمسافرت مسئلة نفت هم حل م

 طلعم یباشد که احد انهمحرم یبقدر دیمذاکرات با نیا ماند. مخصوصاً فرمودند که ینم

 ارهیط در جا هیته رایمسافرت نخواهد کرد ز ارهیدر استتار بماند با ط نکهیا ینشود و برا

سبب خواهد شد که مردم نه فقط از مسافرت بلکه از روز و ساعت حرکت هم مطلع 

 ت بهد که به عنوان مسافررا در نظر گرفتن لیلحاظ مسافرت با اتومب نیگردند و به ا

 . ندیتهران خارج شوند و به سمت بغداد حرکت فرما ازرشت 

 یام برهمسافرت دو ماه چهل هزار دالر و ده هزار دالر  یپس از آن فرمودند که برا    

ه کت دکه مجموعاً پنجاه هزار دالر باشد الزم است که قرار شد روز حر یمخارج مقدمات

 بیرا بعد که تصو گریشود و چهل هزار دالر د میگرفته تقد یهزار دالر از بانک مل

 .میارسال نما دصادر ش رانیوز ئتینامه ه

ً از اعل یکیقرار شد که  نیو باز چن       یکراتدعوت کند و مذا حضرتیاز ُدَول رسما

 فرمودند یوزارت امور خارجه انجام گرفت و هنگام مرخص لهیبوس نهیزم نیدر ا زین

 دهم خواهد بود. کشنبهی ایشنبه نهم اسفند و  ایروز حرکت 

ه در ک یسلطنت یدست داد و دربارة شورا یدربار مالقات ریوز یروز پنجـشنبه با آقا     

بعمل آمد و  یوظائف مربوط به سلطنت را انجام دهد مذاکرات دیبا حضرتیاعل ابیغ

واالحضرتان  از یکیشورا را که مرکب از سه نفر  نیا تینمودند که عضو شنهادیپ

 اعضاء و  و چون بعد در تعداد رمیخواهد بود و بپذ جانبنیدربار و ا ریشاهپور و وز

معذرت خواستم و  تیجانب از قبول عضو نیاظهار نمودند ا یگریاشخاص آن نظرات د

در آن  ستیبا ینم ریاز دولت مجزا و نخست وز یسلطنت یشورا رایبود ز نیحق هم

 .دیدخالت نما

مروز دست داد و اظهار نمودند که ا یصبح شنبه نهم اسفند اول وقت مالقاتو باز     

 شود دادند و هیته دیرا که با یدارند و صورت گذرنامه هائ متیقصد عز حضرتیاعل

صرف  یبرا جانبنیبعد از ظهر ا میساعت و ن کیقرار شده است که  نیگفتند همچن

موقع حرکت  فاتیتشر یوزراء برااز ظهر  عدب میشوم و دو ساعت و ن ابیناهار شرف

 .ندیحرکت فرما یونیحاضر باشند و ساعت سه بعد از ظهر هم موکب هما
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 حضرتیاعل ایتلفن سئوال کردند آ لةیبوس یهللا بهبهان تیپس از آن حضرت آ     

. گفتند امدهیشن میبگو نکهینداشتم مگر ا یاچاره ند؟یبفرما یبه خارج مسافرت خواهندیم

کند  یریجلوگ حضرتیاعل میاز تصم تواندیجواب دادم دولت نم دیشوینمچرا مانع 

 .دیائخودتان با دربار مذاکره بفرم

 هیناح یکالنتر سیرئ یحت یامفرماندار نظ -یشهربان –ستاد ارتش  یسپس رؤسا     

حفظ انتظامات  یبرا یافکها جداگانه دستورات از آن کیکاخ را خواسته و به هر 

 دهد. یرو یخانه خود دادم که مبادا هنگام حرکت اتفاق ناگواراطراف کاخ و 

فن ا تلدربار چند کلمه به زبان فرانسه ب ریوز یمجدداً دو ساعت قبل از ظهر آقا     

. ندیدارند بفرما یشاتیکه فرما دهمیم حضرتیرا به اعل یصحبت کردند و گفتند گوش

بعد از  میو ن کساعتی یا بجاظهر حرکت کنم شم خواهمیفرمودند چون م حضرتیاعل

ندارد.  یبشوند، فرمودند ضرر ابیهم شرف وزرا. عرض کردم دیشو ابیظهر ظهر شرف

 متیعز انیکه وکال از جر دیمجلس رس یجلسه خصوص لیو دار خبر تشک ریگ نیدر ا

 . دندیمستحضر گرد

ارد و احضرتیو عل حضرتیرفتم اعل جانبنیمقرر فرموده بودند ظهر ا کهیبطور     

ده از مجلس آور یانامه سهیرئ ئتیمذاکره فرمودند ه قهیتالر شدند پس از چند دق

ردم حرکت کنم. عرض ک دهیآن را ند خواهمیمانع مسافرت من بشوند و من م خواهندیم

بول ظهار نمودند قانصراف از مسافرت ا یبرا یلیاگر دال دیریها را بپذبهتر آنستکه آن

مراجعت و  ربع ساعت بعد کیبردند و  فیها تشرآن رفتنیپذ یبرا حضرتیاعل دیبفرمائ

ب . خووداع آمده اند یفرمودند که برادرانم از مسافرت من اطالع نداشتند و حاال برا

ارد و رانیوز ئتی. همینما وداعها که من بتوانم بعد بروم با آن ندیایب رانیوز ئتیاست ه

اع ود یبرا حضرتیجانب اعل نیا ضیو عراملوکانه  اناتیتاالر شدند و پس از اصغاء ب

 ریوز یشنبه با آقاهم از تاالر خارج شدند چون روز پنج رانیوز ئتیبردند و ه فیتشر

 سیرئ لهیموقع حرکت حضور داشته باشند بوس رانیوز ئتیدربار قرار شده بود ه

 .ستین یکار رانیوز ئتیبا ه گریدربار استفسار شد، فرمودند که د فاتیتشر

از کاخ خارج شدم  جانبنیوزراء ا انیبعد از ظهر قبل از آقا کیبود که ساعت  نیا     

 رایز دیو موجب تعجب گرد دیبگوشم رس یتیجمع یبودم که صدا دهیو هنوز به در نرس

 .را انتظار نداشتم یتیوضع نیداده بودم چن یانتظام نیکه به مأمور یبا دستورات

ز خارج از کارمندان دربار که ا یکیبر گردم  ایوم بر کردمیفکر م نکهیدر ضمن ا     

ز ه اک دیکن یممکن است مرا راهنمائ ایمن گذشت سئوال کردم آ یِ وارد شده بود از پهلو

 سمت گریو َمحبت قبول کرده و مرا به در د  یخارج شوم با کمال خوشروئ یگریدر د

 تادمرا فرس یاز آن کس نمود پس تیهدا شودیشمال که به چهار راه حشمت الدوله باز م

 در آوردند. نیرا مقابل ا لمیاتومب

که سمت جنوب کاخ است جمع شده بودند به محض  یکه مقابل در معمول یافراد       

به آنجا  نکهیقبل از ا یحرکت نمود دنبال آن آمدند ول یبه سمت در شمال لیاتومب نکهیا

همان در توقف  یها در جلونجانب سوار شده به خانه مراجعت کردم و آ نیبرسند ا

 .دیمرغ از قفس پر دگفته بودن دمینمودند که بعد شن
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 آمدندیم جانبنیپاسبان در سمت چهار راه حشمت الدوله که به طرف خانه ا یاعده     

 ن دررضا از آ دیاثنا واالحضرت شاهپور حم نیکه در ا شدندیم تیو مانع از عبور جمع

ر به ه را در آنجا سئوال کرد و گفت و مردم آزادند یانتظام یتوقف قوا لیخارج شده دل

 نیا به دِر خانه تیبود که پس از مرتفع شدن مانع جمع نیا وندبر خواهندیکجا که م

 جانب هجوم آوردند.

 ودمت خعده چند نفر افسر حاضر به  نیا شیشاپیالزم است گفته شود که پ نجایدر ا     

که در  کردندیم یساعت سع کی بیروف حرکت و قربازنشسته و چند تن چاقوکش مع

 را شکسته وارد خانه شوند.

و  یبهم مشغول شکستن در خانه پسرم که چو یابود و موفق نشدند. عده یدر آهن     

م هدر  نیکه از ا دانستندینم یاز آن را شکستند ول یاست بودند و قسمت یمجاور در آهن

 ودند من آم اطیخانه به ح نیدر را شکستند ساکن کهنیمن آمد به محض ا اطیبه ح شودیم

ط تنها نه فق دیخانه برو نیاگر شما از ا دیشما هست اشخاص نیپسرم گفت چون هدف ا

وظ هستند محف نجایهم که در ا یریاز کارمندان نخست وز یاکسان شما بلکه جان عده

 فتم.ه ستاد ارتش ربود که از خانه خود به خانه مجاور و از آنجا ب نیخواهد ماند ا

 لهینکرده بودند بوس دایمن چون هنوز اشرار از حرکت من اطالع پ متیپس از عز     

 کیو  یکه راننده دولت یوزارت دفاع مل یقسمت بخش خون بهدار پیضربات ج

 ودندبکه در خانه  یخانه را شکسته و چند نفر نظام یچاقوکش معروف در آن بود در آهن

ده ش یوراز خارج و داخل جمع آ عیتطم لةیبوس کهشدند و آن افراد  یراندازیبه ت ریناگز

 نداشتند فرار کردند.  ینیبودند چون هدف مع

 اضرح دیستاد ارتش که با سیمدت رئ نیالزم است عرض کنم که در تمام ا نجایدر ا     

 یفرماندار نظام یمتوقف بود و بر طبق گزارش رسم یبه خدمت باشد در کاخ اختصاص

 شتهاو نگذا اریاز اشرار خواسته بود در اخت یریحفظ نظم و جلوگ یرا که برا یلیاوس

ه از خانه رفت جانبنیقبل ا یکنند که مدت یریجلوگ نداز اشرار خواست یبودند و موقع

 بودم.

 وجانب  نیا یاختالف شخص عهیکه شا شوندیمتوجه م زیهموطنان عز بیترت نیبد     

 جانبنیبه مسافرت ا حضرتیاعل مینداشته و در تصم یمفهوم یونیهما حضرتیاعل

 نداشتم. یمداخله ا

 رانیا تیو چرا کوشش در استقرار مشروط دهندیرا انتشار م بیاکاذ نیحال چرا ا     

دارد که  یگریعلت د سازندیجلوه گر م ریشاه و نخست وز نیرا به صورت اختالف ب

 رسانم. یم زیاکنون به اطالع هموطنان عز

و است که از بد یرشته دسائس کیو دنباله  کاتیمعلول سلسله تحر ریحوادث اخ     

همواره  یاصل نیجلوه گر شده و منظور محرک یدولت حاضر هر روز به نوع لیتشک

 باشد. یما م یساختن نهضت مل میبوده و آن عق یهدف واحد
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رند دا یند نقشه هائببر شیُدَول استعمار طلب هر کجا که بخواهند مقاصد خود را پ     

موقع اجرا ند آنرا انتخاب نموده و بهک قیها با اوضاع و احوال روز تطباز آن کیکه هر 

 .ندینما یاستفاده م کشورها سوء یو از هر گونه اختالف و اختالل داخل گذارندیم

ع مناف تیکه به حما یمملکت با کسان نیدر ا ریصد و پنجاه سال اخ کیدر طول      

ها را به از آن کیاند و هر گوناگون مبارزه کرده یبرخاسته اند با حربه ها شیخووطن 

 برده اند. انیاز م ینوع

حوه ن یداده است بخوب یرو رانیدر ا ریکه در قرن اخ یبه حوادث ینظر اجمال کی     

 اوضاع و احوال و سهیکند و با مقا یمعلوم م رانیرا در ا یشوم خارج استیعمل س

 یروشن و آشکار م استی خیتار عیمسلم را که تکرار وقا قتیحق کیعهد  اتیمقتض

 سازد.

 سیکه انگل دانندیم یمستحضرند بخوب جانبنیا یاسیس یزندگ انیکه از جر یکسان     

 یعنی شیخود را از ساله پ یقسمت از مساع کی یمواد برنامه استعمار یها در اجرا

جانب همواره  نیو مغلوب کردن ا وسیمأ  یچند سال قبل از کودتا تا امروز برا

را ب هینیکه در دوره چهارم تقن یاراتیاخت رغمیکه عل یدسائس لیمصروف داشته اند از قب

 کارمندان آن هیو  موازنه بودجه و تصف ییوزارت دارا التیقانون موقت تشک بیتصو

ت سقوط موجباداده شده بود، بکاربرده و پس از آن  جانبنیوزارتخانه از مجلس به ا

 جهینت یات بآن اصالح یمآنرا داشتم فراهم آوردند و تما تیعضو جانبنیرا که  ا نهیکاب

 ماند .

 فهیانجام وظ یبرا هینیکه در دوره پنجم و ششم تقن یمشکالت و محظورات زیو ن     

باالخره  ینیو ده نش یارده سال تحت نظر و مراقبت شهربانام که منجر بهن چهداشته

اهد شد و از خو یطوالن نجایها در اکه چون شرح تمام آن دیگرد رجندیدر زندان بحبس 

 .میانم یم یادآوریرا بطور اجمال  ریحوادث دو سال اخ طخارج است فق امیپ نیحوصله ا

که از  یرفتم وقت ضیخود که صبح به کاخ اب یریاول نخست وز یاز روزها یکی     

 یدر بغل داشت جلو یاها بچهاز آن یکی یزن کناگهان دو نفر  شدمیآنجا خارج م

رد فر ممن که در حال حرکت بود آمدند و آن را متوقف ساختند و معلوم شد دو ن لیاتومب

 از دو متوجه من هستند. زین

 زیها نشدند و زن دیو آن دو نفر ناپد دندیرس یرینخست وز نیبالفاصله مأمور یول      

 نیا کنند و انیب لیمتوقف ساختن اتومب یبرا یموجه لیلنتوانستند د یدر موقع بازجوئ

ز را محل توقف خود قرار دهم و ا یمل یمجلس شورا یچند یجانب برا نیسبب شد که ا

و همان روز قبل از رفتن به مجلس حضور  مینما نابعبور و مرور در خارج اجت

 بود. دهیرسهم به من  یشده واقعه را عرض کردم فرمودند گزارش ابیشرف حضرتیاعل

بود که روز  یاجانب را کرده بودند واقعه نیقصد جان ا گانهیکه ُعمال ب گریبار د    

 هیمجلس اتفاق افتاد و شرح قض یجلسه علن لیهنگام تشک 1330آذر ماه  23 کشنبهی

به سالن جلسه  یچاقوکش مست را به عنوان تماشاچ یااست که عده نیبطور خالصه ا

مرده باد دکتر  ادیفر میدولت وارد جلسه شو ئتیه تیجانب به مع نیاکه  یآوردند تا موقع
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آن وقت زد و خورد را به  شدیبلند م یها صدائمصدق را بلند کنند و چون بر خالف آن

مطلب را  نیکه قبالً ا ندگانیاز نما یکیداخل جلسه بکشانند و کار خود را صورت دهند 

انتظار بمانم و از رفتن در جلسه  قد که در اتاکر یشیصالح اند نیاستنباط نموده بود چن

مخالف دولت به  ندگانیاز نما یکی نکهیعمل شد تا ا بیترت نیکه به هم مینما یخوددار

او زنده باد گفتند.  یبرا ندیمن مرده باد بگو یکه قرار بود برا یجلسه وارد شد و کسان

جلسه  د،یکش لسهبه تاالر ج از دولت عمل نمود و کار جار و جنجال تیبه حما گریدسته د

جلسه به  انیو تماشاچ لیو چاقوکشان را خارج نمودند و مجدداً جلسه تشک لیرا تعط

 برود . نیاز ب یهر اتفاق میکه ب دیکارمندان مجلس منحصر گرد

ق د در نطستنمخالف توان ندگانیو فقط نما افتندین یقیباز هم به انجام دادن مقصود توف     

ز وده پس انم یهمه را تحمل و بردبار جانبنیبکنند که ا یزیآم نیتوه تانایخود ب یها

 وکنم  یجوابگوئ نکهیبدون ا دیبعد از ظهر طول کش یادیکه تا مدت ز ینطق مفصل کی

م حضور نداشت جانبنیدر جلسه بعد که ا یول افتیخاتمه  سهحاصل شود جل یتشنج

ز ا یرساندند که مرا بکل یا بجائر ییو ناسزاگوها یخود هتاک یدر نطق ها نیمخالف

م اشتدباالتر  یجانب هدف نیچون ا یشوم ول یریاز کناره گ رینموده و ناگز وسیخدمت مأ

به  مرا از کار دلسرد کند آگاه بودم دیکوش یکه به انواع وسائل م فیو از نقشه حر

 ها ننموده و با کمال رضا و رغبت بکار ادامه دادم.به گفته یتوجه چوجهیه

 ملکه احضرتیمخالف دولت در مجلس با عل تیکه در دوره شانزدهم اقل دانندیهمه م     

 یبجا مادر و واالحضرت شاهدخت اشرف دائماً در مراوده بوده و ارتباط کامل داشتند و

 یم تیبشود صرف مبارزه با اقل یاوقات دولت صرف اصالحات امور اساس نکهیا

 .دیکرد

 حضرتیبه عرض اعل شدیکه م یکاتیمخالف دولت و تحر نندگاینما اتیالبته عمل    

 .دیدگر ینم جهینداشتند منتج به نت یمؤثر دربار شنوائ انیو چون اطراف دیرسیم یونیهما

 مالً بهکا نرایا داریملت ب یول باشدیدسائس م نیاز هم یدینهم اسفند نمونه جد عیوقا     

رده ب کرا نقش بر آ گانهیاقدامات ُعمال ب تا کنون کهیامر واقف بوده و همانطور قتیحق

 را رانیا یو نهضت مل دهیبه هدف رس رانیبار هم نخواهد گذاشت که دشمنان ا نیاست ا

 .سازندبا شکست مواجه 

 یاهشاهنش ونیهما حضرتیکه نسبت به اعل یکنم به قسمت دییدر خاتمه الزم است تأ    

ت صالح مملک را  نه فقط در یقانون اساس وفادارم و اطاعت از اصول شهیام همکرده ادی

 استیکه س ریچون قبل از نهضت اخ یول دانمیم زیبلکه در صالح مقام سلطنت ن

 یادربار و دولت ه نیب یاختالف اساس چگونهیه کردیدر امور مملکت دخالت م یخارج

ه ک دوارمیشدن صنعت نفت بوجود آمد. ام یاختالفات پس از مل نیوقت وجود نداشت و ا

حل اختالف را معلوم  ینفر 8 ئتیگزارش ه فیهر قدر زودتر تکل یمل یمجلس شورا

و  دربار نیب وقتچیخود را باز گردانند تا ه یقیمفهوم حق یکنند و به روح قانون اساس

 اختالف نباشد. یدولت ها جا

مقام سلطنت محفوظ و مصون از تعرض باشد پادشاه  نکهیا یدر مملکت مشروطه برا    

 نه حکومت. کندیاند پادشاه سلطنت مجهت است که گفته نیو به هم ستیسئول نم
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 مصدق به خانوادة سرلشگر افشارطوس  تیتسل نامة
 

 پیسرت مساریافسر ارشد و فداکار مرحوم ت زیتأثر شهادت اسف انگ تیبا نها     

طن و و خدمت به و فهیوظ فاءیکل کشور را که در راه ا یشهربان سیافشارطوس رئ

 ن بهناپاک و خائ یادیتوسط ا یبه وضع ناجوانمردانه ا یضد مل یمبارزه با توطئه ها

 کنم. یعرض م تیآن مرحوم تسل دهیداغد داناست، به خان دهیکشور، شربت شهادت نوش

 نیااست. من خود را در  یفراموش نشدن یا عهیملت ما ضا یبرا دیافسر رش نیشهادت ا

 و یو با استظهار به عدل اله دانمیم میافشارطوس سه لیبزرگ با خاندان جل بتیمص

ت سئلمرا  دیقف دیخاندان شه یبائیقانون از خداوند متعال صبر و شک یبه اجرا نانیاطم

 دارم.

                                                                                                                 

 مد مصدق  دکتر مح

 

 اظهارات مصدق به نمایندگان عضو دو فراکسیون اتحاد و کشور

 1332تیر  4ها در مجلس علیه دولت دربارة اسباب چینی
 

 محترم انیآقا     

صل رات مفبا مذاک خواهمیچون نم دیاسرافرازم فرموده نکهیپس از اظهار تشکر از ا     

 .دارم یا در چند جملة مختصر معروض مرا تلف کنم مطالب خود ر انیآقا فیاوقات شر

 فظ احترامخود را به ح یمکرر عالقمند جانبنیمستحضر است ا انیچنانکه خاطر آقا    

ل اظهار داشته و آرزومند بوده و هستم که مجلس مرکز ثق یمل یمجلس شورا تیو تقو

 باشد.  یم رانیملت ا اتیمملکت و مرجع و منشاء تمام آمال و ترق

 ع کهفقط دو موضو ستمین لیچون در مقام تفص یول ستیدو تا ن یکیکار  نیا لیدال     

 رسانم. یاست به عرض م یمل یبه مجلس شورا جانبنیعالقه ا لیدل

 ابلدر مق یدولت و حافظ هر دولت بانیمردم و پشت ندةیمجلس نما نکهیاول ا لیدل    

ً یتقاضاها و اح د از وجو یمستغن یدولت چیجهت ه نیاست و به هم یخارج یفشارها انا

 .ستیمجلس ن
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 تیروطدارد اساس مش لیم یجهت هر دولت مل نیو به هم رانیملت ا نکهیدوم ا لیدل     

ممکن است گفته شود  ستین ریبدون مجلس تحقق پذ تیدر مملکت مستقر شود و مشروط

 یمن نیو منظور مردم را تأم کنندیخود عمل نم فهیاز اوقات بوظ یامجالس ما پاره

 .ندینما

 نیهم همه جا در ابتدا به تیمشروط  میعرض کنم که رژ دیموضوع با نیا قیبا تصد     

 دیام بما ه نیبوجود آمده است بنابرا اریمجلس کامل تام الع جیشروع شده و بتدر بیترت

 نیاز ا ریو اگر غ دیتا مجلس که کمال مطلوب ماست بوجود آ میکن یرا ط قیطر نیهم

ظر نصرف  میاز آنچه فعالً دار ندهیداشتن مجلس خوب در آ الیمثالً به خ میرفتار کن

بدون وجود خود  میسال هم مقدمات مجلس خوب را فراهم کن 50بر فرض که  مینمائ

چار دمشکل را که فعالً  نیهم میهر وقت شروع کن رای. زدیرس مینخواه جهیمجلس به نت

 .میکن یط دیاست با تیشروطم نیو الزمة شروع کار با دورة تمر میآن هست

تمام  دیاب یو هر دولت مل ستیجائز ن وجهچیهمجلس به لیبنده تعط دهیپس به عق     

 . دیخود عمل نما فیخود را بکار برد که مجلس وجود داشته به وظا یمساع

است  یجلسمبه حال مملکت واقع شود  دیکه بتواند منشاء آثار باشد و مف یاما مجلس       

و  وجود داشته باشد یتیو اقل تیاکثر ایدن یآن مطابق اصول معمولة پارلمان که در

 دندونیبپ تیو اقل تیاز دو صف اکثر یکیمختلف به  یها ونیمجلس در فراکس ندگانینما

 ایخود عمل نموده نواقص  یو مل یوجدان فهیهم به وظ تیحکومت کند و اقل تیاکثر

 رفع آنرا جداً بخواهد کار دولت را به دولت گوشزد کند و وبیع

 ولت و انتخاب دو یمجلس اعم از قانونگذار یقانون فیکه وظا ستیمحتاج به ذکر ن     

 دهیکه عق نیمجلس است و منفرد تیو اقل تیمملکت به عهدة اکثر یاسیس یخط مش نییتع

ً یخود را صر  انندگیافراد نما رایخود عمل کنند ز فةیبه وظ توانندیاظهار نکنند نم حا

بشناسند و  یحیصر دهیها را به عقدر مجلس منشاء اثر خواهند بود که مردم آن یوقت

ردم مکه  رودیباشد احتمال م نیاز ا ریکنند و اگر غ یهمکار تیاقل ای تیبتوانند با اکثر

 لیتمام یندارند و هر روز به سمت یثابت دهیعق استیدر س نیتصور کنند که منفرد نطوریا

 شوند. یم

ه کست ا یمملکت باشد مجلس یبرا دهیهر مجلس که بتوانند منشاء آثار مف نیبرابنا     

به  ودولت باشد  یراهنما یگریو د بانیپشت یکیباشد که  یثابت تیو اقل تیاکثر یدارا

 شود. ها دولت بتواند موفق به اصالحاتکمک آن

را  یتفااختال رانیبرسانم که دشمنان ملت ا انیبعرض آقا دیبا اتیکل نیپس از ذکر ا     

ل و زلزتاسباب  نیمخالف تیکرده و انتظار دارند که با تقو جادیا دیفرمائ یکه مالحظه م

 خود برسند.  نیریسقوط دولت را فراهم نموده به آمال د

 رانیفراوان است و در صورت لزوم به سمع ملت ا ینیاسباب چ نیشواهد و دالئل ا     

 مقاومت کند و یاست که در مقابل دسائس خارج نیدولت ا فهیالبته وظ دیخواهد رس

 را که شروع کرده است ادامه دهد. یاصالحات
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ا تود ش لیدر مجلس تشک یثابت تیاست که فوراً اکثر ریصورت پذ یکار وقت نیا یول     

از  داندیمو الزم  دیمملکت مف یرا که برا یحیلوا 17دولت باتکاء آن بتواند تا آخر دوره 

مجلس دولت که مسئول اداره مملکت است  یِ بگذراند وااِل با وضعِ فعلخود مجلس 

با  اراتیختاصرفنظر کردن از  رایخود صرفنظر کند ز اراتیاخت از تواندینم وجهچیهبه

الً بنظر دولت کام داردیدر راه اصالحات بر نم یقدم نیمجلس که کوچکتر یوضعت فعل

و دولت که در مقابل  ستیقابل دوام ن برخالف مصلحت و مضر به حال مملکت است و

 رفع یراار باوضاع باشد و ناچ نیا ظرنتواند نا یدارد نم تیمردم اخالقاً و قانوناً مسئول

که بر  یمجلس کنمی. مکرر عرض شده و باز تکرار مشدیاندیب یاچاره دیمشکالت با نیا

به  ردممبه حال  دهیمف نیرفتار کند و در گذراندن قوان ایدن یطبق اصول معموله پارلمان

 و جان در از دل دیکس باکعبه آمال ملت است و همه یمجلس نیچن دیخود عمل نما فهیوظ

 احترام آن بکوشد. تیتقو

ً اصالحات اقتصاد یمحترم اصالح اوضاع کنون انیآقا       یو مال یمملکت مخصوصا

س حال اگر مجل مشکالت باشد نیمصروف حل ا وستهیاست که اوقات دولت پ نیمستلزم ا

 تخبکه من یکه مجلس با هر دولت ستیکند، و محتاج به ذکر ن یبا دولت همکار دیکه با

ا رممکن خواهد بود، وقت خود  ریکند وااِل اداره کردن مملکت غ یهمکار دیاوست با

 ایکمک  یبجا وستهیپ ندگانیاز نما یاعده یو حت دینما یشخص یصرف کشمکش ها

 ود راکردن کار دولت باشند و دولت مجبور شود که تمام اوقات خدر صدد فلج  ییراهنما

 یتالحاقادر به اص وجهچیهصرف کند به نیمخالف یها یاز خرابکار  یریدر جلوگ

 نخواهد بود. 

کت دولت که در مقابل مردم مسئول امور ممل نیعرض کنم ا دیو با کمال تأسف با    

 نیه ااز انحاء ب یمشکل استمداد کند و بنحو نیاز خود مردم در رفع ا دیاست ناچار با

 وضع ناهنجار خاتمه دهد.

سانم ض برنکته را به عر نیا دیمحترم و قبل از ختم کالم با انیپس از تشکر از آقا     

 قبل از آنکه دوارمیو ام ستیمحترم ن ندگانیاز نما کیچیمجلس به نفع ه لیکه تعط

وطن پرست ملت مجلس  ندگانیر شود نمامنج یامر اضطرار نیاوضاع و احوال به چن

   بست نجات دهند.بن نیداده دولت و ملت را از ا وقخود س یو منطق یعیطب قیرا به طر

 

 

  1332/3/7 زنهاورینامة دکتر مصدق به آ یرسم ریغ ترجمة
 

 زیعز یجمهور سیحضرت رئ     

 شنهادیکه پ جانبنیا امیبه پ 1953 هیژانو 11مورخ  زیدر جواب نامه مالطفت آم     

ً یرا که مورد عالقه مشترک ما بوده است مستق یاتیفرموده اند نظر  یاز مجرا ایو  ما

ها و  یشانیاز پر یمختصر امیبرسانم. در آن پ یباستحضار خاطر عال کیپلماتید
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تحمل نموده و  ریبه آمال خود در دو سال اخ دنیدر راه تحقق بخش رانیکه ملت ا یقیمضا

 کی یِ منطق ریغ یاز ادعاها یبانیپشت یرا که دولت انگلستان برا یمشکالت نیهمچن

 کرده است بعرض ]رساندم[. جادیا رانیا یبرا یشرکت مستعمرات

و  یالم قیگرفتار مضا رانیملت ا گذردیم امیپ نیا خیهم که از تار یچند ماه نیدر ا     

 انرینفت ا دارانیخر شرکت سابق نفت و دولت انگلستان بود از آن جمله یاسیدسائس س

 ریع غوانم یپلماسیو د یغاتیکشانده و با تمام وسائل تبل گریبه دادگاه د یرا از دادگاه

پون ژا و ایتالیا یدادگاه ها نکهیکرده و با ا جادیا رانیفروش نفت ا هدر سر را یقانون

ن کنو ها برخالف حق و اصول تارا بالمانع اعالم نموده اند از اقدام رانیفروش نفت ا

 دست بر نداشته اند.

 رانیا تیبه وضع یشتریآن حضرت توجه ب یکه در زمان تصد رفتیم دیگر چه ام     

 حاصل نشده است. یرییتغ کایمتأسفانه هنوز در روش دولت آمر یبشود ول

اند ارسال داشته جانبنیا یبرا یاز کراچ کایخارجه آمر ریوز یکه آقا یامیدر پ    

ة سئلکمک به حل م یدر مجاهدات خود برا کایتاکنون آمر نکهیاند از ااظهار تأسف کرده

 وانیحاضر شد د رانیبخاطر داشت که دولت ا دیحاصل نکرده است. با قیغرامت توف

د و ند بپردازک نییرا هر قدر تع رانیشرکت سابق در ا موالا متیق یدادگستر  یالمللنیب

 شرط قبول کند که نیباره غرامت به امزبور را در وانید تیحاضر شد که صالح زین

ه کست ا یهی. بددینما نییمدعا به خود را در حدود منطق و انصاف تع سیاقالً دولت انگل

ح دارد که در موقع طر یباتمطال سیهم از شرکت سابق نفت و دولت انگل رانیدولت ا

 کرد. یدعوا اظهار م

ه بند ک دیتجد رانیق خود را در اساب تیاست که وضع دیام نیبه ا سیچون دولت انگل     

 اثر نداد.  بیترت شنهادهایپ نیاز ا کیچیه

ت کالدر برابر مش رانیاکنون در اثر اقدامات شرکت سابق و دولت انگلستان، ملت ا    

 یللالم نیوضع از نقطه نظر ب نیقرار گرفته است که ادامه ا یبزرگ یاسیو س یاقتصاد

به  یموقع کمک مؤثر و فور نیباشد و اگر در ا داشته یریممکن است عواقب خط زین

 یلیخ دیکه فردا به منظور جبران غفلت امروز به عمل آ یاقدامات دیمملکت نشود شا نیا

ب شده که موج رانیبه ا کایاز طرف دولت آمر یمدت کمک هائ نیباشد البته در ا رید

ف و را که هد یجهانرا مرتفع کند و صلح  رانیآنقدر نبود که مشکالت ا یتشکر است ول

 .دینما نیاست تأم کایآمال دولت و ملت شرافتمند آمر

 باال وبوده  نییپا یلیخ یاستعمار استیقرن س کی جهیدر نت رانیمردم ا یسطح زندگ     

 یائه کمک هنخواهد بود متأسفان ریپذدامنه دار امکان یعمران یبردن آن بدون برنامه ها

 یگاه زیقسمت ن نیدر ا یبوده و حت یفن یهاکمک که تاکنون شده اصوالً در حدود

 نشده است. بودهکه الزم  یاوقات مساعدت

 ونیلیو پنج م ستیب ستیبا یکه بانک صادرات که م شودیم ادآوریمن باب مثال      

 گرانید یناروا یکمک کند بواسطة دخالت ها رانیبه ا یامور کشاورز یدالر برا

 . دیمنصرف گرد
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اه رکه در  یموانع کایدولت آمر یاست که با مساعدت و همراه دواریام رانیملت ا    

آن دولت  یشده برطرف شود و چنانچه رفع موانع مزبور برا جادیا رانیفروش نفت ا

خود  منابع ریبتواند از سا رانیتا ا ندیبفرما یمؤثر یاقتصاد یهاکمک ستیمقدور ن

که  هست زین یگرید یعیطب یهاثروت ینفت دارا از ریغ رانی. کشور ادیاستفاده نما

امر بدون  نیا یکشور را حل خواهد نمود ول یها مشکالت فعلاز آن یبهره بردار

 باشد.  ینم سریم یاقتصاد یهاکمک

جلب  رانیا یدر خاتمه توجه موافق و اثربخش آن حضرت را به وضع خطرناک فعل    

 رمود. ند فخواه یاست تلق ستهیکه شا یتیرا با اهم امیپ نیدارم تمام نکات ا نیقینموده و 

 .دیخواهشمند است احترامات فائقه دوستدار را قبول فرمائ     

                                                                                                                          

 دکتر محمد مصدق 

 

 

  1332 ریت 12به نامة مصدق  زنهاوریپاسخ آ یرسم ریغ ترجمة
 زیعز رینخست وز یآقا     

مه . در نادی( واصل گرد1953مه  28) 1332هفتم خرداد  خینامه آن جناب به تار     

ل وَ دُ که  دیفرموده بود یدواریرا شرح داده و اظهار ام رانیا یمزبور اوضاع سخت کنون

 قیود فاخاز مشکالت  یابر پاره رانیتا اکمک کند  رانیبتواند به ا دیشا کایمتحده آمر

 . دیآ

س و با مستر دال خواستمیکه در عرض جواب آمد بدان سبب بوده است که م یریتأخ     

پاسخ  نیفرصت مشورت داشته باشم و اکنون که به نوشتن ا ریکب ریمستر هندرسن سف

ر نامه خود است که د یمحرک دوستدار همان روح صداقت دوستانه ا کنمیمبادرت م

 . نمیب یمنعکس م یجنابعال

 قیاحساسات عم شهیهم کایو مردم آمر کایکه حکومت آمر دهدینشان م خیتار     

م و مرد کایداشته و هنوز هم دارند حکومت آمر رانیو مردم ا رانینسبت به ا یدوست

 به زین رانیابتواند استقالل خود  را حفظ کند و مردم  رانیکه ا دوارندیام مانهیصم کایآمر

 ه بهخشنود و آزاد بوجود آورند ک یموفق شوند ملت زیو ن ابیخود کام یحصول آمال مل

 کمک کند. ایصلح دن شرفتیو پ یترق

ز اال سدو  یدر ط کایبود که حکومت ُدَول متحده آمر یدواریاوالً به علت همان ام     

تان و کشور متحد انگلس رانیا نیکه ب یرفع اختالفات یقلب جد و جهد نمود برا میصم

 است مساعدت کند. دهیگرد  یناش رانیشدن نفت ا یداده و از مل یرو
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ود شاده ددربارة غرامت  یبوده است که چنانچه قرار نیا کایُدَول متحده آمر دهیعق     

مم مص رانیخواهد شد که ا تیتقو یمعن نیبه ا نانیحسن اعتماد و اطم ایدر سراسر دن

از ملل آزاد  یباشد که به موجب آن جامعه با شکوه یبه اصولاست کامالً متمسک 

د سبب خواهد ش خواهد بود و رانیا یالمللنیاعتبار ب دیؤامر م نیگردد و ا ریپذامکان

 است حل شود. رانیکه اکنون متوجه ا یو اقتصاد یمعضالت مال یاپاره

 ندینما امت توافق حاصلو کشور متحد انگلستان نتوانسته اند نسبت به غر رانیچون ا    

ل عم به رانیکمک به ا یکه برا یرا از مجاهدات کایمسئلة حکومت ُدَول متحده آمر نیا

 آورده بازداشته است.

 ردمو م رانیکه نسبت به ا یانیکائیآمر انیدر م یو حت کایدر ممالک متحده آمر     

ند از توان رانیکه ا یانفکر قوت دارد که تا زم نیدارند ا یو دوست یهمدرد یمنتها رانیا

 یابدست آورد با انعقاد قرارداد معقول عادالنه  یوجوه یفروش نفت و محصوالت نفت

َول دُ فروخته شود، هرگاه حکومت  یادیز ریبه مقاد رانیا نفت گریدرباره غرامت بار د

 انیدکمک کند در حق مؤ رانیبه ا یاقتصاد قیاز طر یمعتنابه زانیمتحده بخواهد به م

 نکرده است.  تیشرط انصاف را رعا کایآمر یاتیمال

 هدیکه اختالف نفت قطع و فصل نگرد یتا وقت کایاز مردم آمر یاریبس نطوریهم     

 از طرف حکومت ُدَول متحده عمقاً مخالفت خواهند کرد. رانینفت ا دیاست با خر

ود نا شهرگاه بوجود دارد که  یمعتنابه زانیدر ممالک متحده به م زیاحساسات ن نیا    

ً بر مبنا شده است  یکه مل یشرکت ساتیتأس یعنی یماد یاز دست رفتن دارائ یصرفا

نه ادالنخواهد بود که بتوان آنرا  ع یراه حل بیترت نیمسئلة پرداخت غرامت حل گردد ا

 ا همبممکن است اعتماد متقابل ملل آزاد را که  ین راه حلیخواند و توافق درباره چن

 سازد. لیدارند به ضعف متما ینه اقتصادارتباط دوستا

سف اختالف ا نیمربوط به ا اناتیاز هموطنان دوستدار که از جر یاریبعالوه بس     

اند معتقدند که نظر به بدست آورده وستهیدارند و اطالعات الزمه را پ یآور آگاه

ت اس شده هختیو هم در کشور متحد انگلستان برانگ رانیکه هم در ا یجانیاحساسات پر ه

 رشتیب دیمبلغ غرامت بعمل آ نییبه منظور تع میمستقمذاکره  لهیکه بوس یکوشش هائ

 اصطکاک و اختالف گردد. شیافزا هیحسن تفاهم ما جادیا یممکن است بجا

 قطع و لهیوس نیو منصفانه تر نیتر یبوده است که عمل نیچن وستهیها پآن دهیعق     

ارجاع گردد و آن  یطرفیب یالمللنیب ئتیه کیمر به ا نیفصل مسئلة غرامت آنست که ا

 مورد مطالعه قرار دهد. یدعو تیرا بر اساس ماه نیطرف یدعاو هیکل ئتیه

 و تاسیدهد کدام س صیخود تشخ یستیبا رانیحکومت ا نکهیکامالً توجه دارم به ا     

 . است هااستیس نینافع تر رانیو مردم ا رانیا یبرا یو داخل یروش خارج

چه  میکنم و بگو یشیمصلحت اند رانیحکومت ا یندارم برا یمطالب سع نیا انیبا ب    

 نینکته است که با ا نیا حیمن توض یاست. صرفاً سع رانیبه نفع حکومت ا شتریب زیچ
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 شتریکه بتواند ب ستین یاوضاع و احوال چرا حکومت دَُول متحده اکنون در مقام و موقع

 .دینما یداریرا خر رانینفت ا ایند کمک ک رانیبه ا شیاز پ

و  یفن یهااست کمک دواریباشد حکومت ُدَول متحده ام لیما رانیکه ا یدر صورت     

 سال گذشته باشد ادامه دهد. یهاکمک ریکه نظ یخود را بر اساس ینظام

منعکس  رانیا یکه در نامه آن جناب نسبت به اوضاع خطرناک کنون یاز نگران     

نشده است از طرف  ریو د یتا فرصت باق دوارمیام مانهیو صم افتهیضار است استح

 یاز بدتر شدن وضع کنون یریجلوگ یدر حدود قدرت خود بر ا یاقدامات رانیحکومت ا

 . دیبعمل آ

 .رندیاحترامات فائقه دوستدار را بپذ دیخواهشمندم تجد رینخست وز یاز آقا     

                                                                                                                                    

 زنهاورید. آ تیدوا

 

 

 

  ریام ت یقرار دادن روز س یرسم لیدائر به تعط یقانون میتصم
 

ون انآنروز که ق یشهدا ادبودیو  1331 ریام ت یمقدس س امیبه پاس ق -ماده واحده       

 یشناخته است همه ساله روز س یمل یآنان را شهدا 1331مصوب شانزدهم مرداد ماه 

 خواهد بود. یرسم لیتعط ریام ت

 یقانون حةی، ال1331ماه  یام د یمصوب س اراتیمدت اخت دیبر طبق قانون تمد     

مشتمل بر ماده واحده  1331 ریت 30 یمقدس مل امیروز ق ادبودیبه  یرسم لیتعط

 32/4/28 خیشود. به تار یم بیتصو

  دکتر محمد مصدق     – رینخست وز

 

 

 ریت 29دوشنبه شب  ر،یام ت یمصدق به مناسبت سالروز س  امیپ

32  
 زمیهموطنان عز     
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راه  که جان خود را در یدانیشه ادبودیبه  ریام ت یبه مناسبت تصادف با روز س     

و  میراتب تکرکرد که هم م دیرپا خواهب یاند مراسماستقالل و عظمت کشور فدا کرده

هم  و دیکن میتقد یو آزاد تیسربازان مجاهد راه حر نیخود را به روح پاک ا یاحترام قبل

داکار ن فراد مردا نیکه ا یرا به ادامة مبارزه ا شیخو یباطن قهو عال مانیا لهیوس نیبد

 .دیاند ابراز و اظهار نمائ دهیدر راه آن شربت شهادت نوش

در  رایاست ز یفراموش نشدن رانیمبارزات ممتِد ملت ا خیدر تار ریام ت یروز س     

 کیو  دلکیاجانب  کاتیروز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحر نیا

 ننشستند. یاپاز  دندیاند و تا به مقصود نرسو اقدام کرده امیزبان ق

دند و ائل شفرزندان ما به افتخار شهادت ن نیتر یاز گرام ایعده  یخیروز تار نیدر ا     

 وبارور  یروز ندگانیآ اند تا به همتکرده یاریبا خون پاک خود نهال آمال ملت را آب

 یقیحق یو آزاد یو استقالل واقع شیاز نعمت امن و آسا رانیگستر شود و ملت ا هیسا

 برخوردار گردد.

 یقة بعال و مانیحادثه را با ا نید و انبودن اریو هش داریاگر در آن روز آن مردم ب     

را به  شیو زمام سرنوشت خو کردندینم یتلق یشائبه خود نسبت به ادامه نهضت مل

ند کرده بود میخود را دچار خطرات عظ ندهیسپردند نه تنها آ یدست حوادث نامعلوم م

 .دندیکش یخط محو و بطالن م زین شیوبلکه به افتخارات گذشته خ

و  ینیبا روشن ب رانیملت ا کردندیبختانه به عکس آنچه اجانب تصور ماما خوش     

و که ا یامقابله با هر حادثه یرا برا شتنیو خو ستینگر یخود م ندهیکامل به آ رتیبص

 و میمرگ ب یحت یمشکل چیو از ه داشتیم ایرا از ادامه مبارزه باز دارد آماده و مه

خود  را در رانیشد که ملت ا یبوته امتحان ریتام  یس حادثهداد  یهراس به دل راه نم

د بود که افرا یاجدا کرد و محک تجربه یفساد و تباه اریگداخت و زر خالص او را از ع

 استیو دست نشاندگان س یبه مصالح مل انتکارانیخ نیاراده و سست عنصر و همچن یب

 آمدند. رونیاز آن آلوده و رسوا ب یاجنب

 دندیفرزندان ما به درجه شهادت رس نیزتریاز عز یاثه عدهحاد نیپس اگر در ا     

آنان  یظاهر یداشت و فنا شیدر پ یمل امیق نیبود که ا یوصول به هدف مقدس یبرا

ر جهاد  د یخاطر  برا بیملت شد و چون به ط اتیاستقالل کشور و دوام ح یضامن بقا

و  اتیح هیدا سرماسو نیمرگ دادند در ا بهتن  لتیفض تیو تقو قتیراه حق و حق

 آزاد نیاام است ن یباق رانیالبته تا ا یفداکار نیحاصل کردند و در مقابل ا دیجاو یزندگان

ثبت و ضبط  یافتخارات کشور به عظمت و بزرگ خیتار باچهیمردان در سرلوحه و د

 بر مملکت ستقاللملت و اساس ا یمبان میکه با خون پاک خود در تحک یخواهد شد و اثر

واهد خرار و برق یباق ندهیآ یما و نسل ها یدر دل ها وستهیآنان را پ ادیارده اند گذ یجا

 گذاشت.

در مبارزه با  رانینشان داد که ملت ا ریام ت ینهضت مقدس س -زیهموطنان عز     

شرافت و  یملت آنجا که پا نیو استقامت مصمم است و ثابت کرد که ا یداریاجانب به پا

 دهدیم حیترج یآلوده به ننگ و رسوائ یباشد مرگ را بر زندگ نایاستقالل مملکت در م
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است باز  دهیخون فرزندان خود خر یکه آن را به بها یتاز ادامه نهض متیق چیو به ه

 .ستادینخواهد ا

 یاردولت از ادامه خدمتگذ یروزهائ نیکه سال گذشته در چن دیالبد به خاطر دار    

که دست  دیدیمواجه م یا با موانع و مشکالتاز  هر جانب خود ر رایشد ز وسیمأ

س سائو د کاتیروزها دست تحر نیمانند ا زین امیفراهم کرده بود در آن ا یاجنب استیس

ر خود را د یرویتمام کوشش و ن ستیبا یکه م دولتاجانب از هر جانب در کار بود و 

 وله مقاب یا برااوقات خود ر شتریآمال ملت صرف کند ب شرفتیآن دقائق حساس در راه پ

خود که  یاز هدف اصل جهیو در نت داشتیمصروف م کاتیتحر نگونهیمراجعه به ا

 وسته خدولت را  هبود ک گانگانیب یتنها آرزو نیو ا ماندیبود باز م ینهضت مل شرفتیپ

ا رول دها  یها و کارشکن یگرفتار نیمبارزه بدر برند عاقبت ا دانیناتوان کنند و از م

 بار نداشت و ناچار شد شیدر پ یریجز کناره گ یگنا و فشار گذاشت که راهچنان در تن

 گذارد. نیراه مبارزه بر زم مهیرا که ملت بر دوش او گذاشته در ن یتیمسئول

 ستین وافقدولت از کار م نیا یریبا کناره گ رانیاما بالفاصله معلوم گشت که ملت ا     

 .اندو ناتمام بم جهینت یجهاد مقدس ب نیت اکه ممکن باشد نخواهد گذاش متیو به هر ق

شان نود روز از خ نیکه عموم افراد ملت در ا یمانند یب یو فداکار ریام ت یس امیق     

 بود که به ینهضت مل یبه دوام و بقا رانیاز عزم راسخ ملت ا یاند نمودار واضحداده

 دولت در آمد. نیا یبه بقاء و ادامه خدمت گذار ریدا یعموم دهیصورت ابراز عق

لح مصا و توجه کامل به ینیبا واقعت ب رانیثابت کرد که مردم ا یمل زیرستاخ نیا     

 گانگانیاز آن باز نخواهند گشت. ب یمتیق چیبه ه گریراه خود را انتخاب کرده و د شیخو

و  داریب یتبار بر خالف انتظار با مل نیواقعه دانستند که ا نیبودند پس از ا نیکه در کم

 نگریو ن لهیح با ستیممکن ن گریاند و دکرده دایسر و کار پ شیخو قاللعالقمند به است

ر سمان است باز دارند و او را به ه مودهیپ یکه به دشوار یقیملت را از ادامة طر نیا

 وامت خود با کمال شه یمقاصد حقه مل نیتأم یرا که برا یمنزل اول برگردانند و مردم

 بند. یاند بفررگ دادهتن به م یشجاعت حت

شوده چشم آنان گ شیدر پ یدیمعدود روزنه ام یاعده یامروز هم اگر چه نفع طلب     

ز چون هنو یو نندیبیمطامع خود م یپا شیدر پ یو حرمان راه أسی یکیاست و در تار

 است هرگز به داریپا شیخو میباتفاق ملت در عزم خود راسخ و در تصم بیقر تیاکثر

 اهدنخو رانیبر دامان ملت ا یگرد نیکدورت کمتر ارغب نیو از ا دیواهند رسمقصود نخ

 نشست.

 دیملت و قطع ام غیدریو استقامت ب یو جانفشان ریام ت یس امیق -زمیهموطنان عز     

ملت  شرفتیکنند در پ جادیا یاتحاد و اتفاق ما رخنه ا یبتوانند در مبان نکهیاجانب از ا

و  دیاز آنچه بتوان گفت پر ارزش بود و مف شیخود ب ینهائ مقصد و هدف یبسو رانیا

خون   یرا که در بها یمعنو ةیسرما نیفرض و واجب است ا مامؤثر افتاد. اکنون بر 

مبارزه و  نیملت در ا یروزیضامن پ نیو بزرگتر میاخود بدست آورده زانیپاک عز

اتفاق خود را با کمال دور  اتحاد و میاز دست نده گانیجهاد مقدس خواهد  بود مفت و را

 میو نگذار میحفظ کن یزتو نهیو ک یاز هر گونه شائبه غرض ورز یو خال یشیاند
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ما را چنان  ینفاق و پراکندگ جادیو با ا ردیحربه قاطع را از دست ما بگ نیمکار ا فیحر

 شرفتیو از پ میفراموش کن یرا بکل شیخو یبخود سرگرم و مشغول کند که آمال مل

 .میباز مان یقصد نهائم یبسو

ه ا کر یتیملل بزرگ جهان مقام و موقع ریسا فیاگر خواسته باشد در رد رانیملت ا     

 التو مشک تیاز محروم دیاحراز کند با گریاو و گذشته پر افتخار اوست بار د ستهیشا

ه ک تیفیرا به هر صورت و ک یزندگان دینترسد ما نبا یو جانباز یو از فداکار زدینگر

 یدا آزاتوأم ب یاگر زندگان میو بدان قانع و خرسند باش میبداردوست  شودیه ما عرض مب

 خیرتا یهدف عال نیبه ا دنیرس یارزش نخواهد داشت برا یزیو استقالل نباشد بقدر پش

 ها است. یملل بزرگ عالم شاهد مبارزات و مجاهدات و گذشت ها و فداکار یزندگ

و  هاتیمحروم نگونهیخود همواره با ا خیطول تار در زین رانیسرنوشت ملت ا     

ا بموارد ملت ما موانع و مشکالت را  نیمصائب توأم و همراه بوده است و در همه ا

 مدهآ رونیو سربلند ب روزیکرده و سرانجام از آن پ یتحمل و تلق یبائیو شک یبردبار

 است.

 ریام ت یما در واقعه س یاز برادران و فرزندان گرام یکه جمع ستیتأسف ن یجا     

 یفداکار نیاند و با افدا کرده رانیجان خود را در راه حفظ سعادت و عظمت ملت ا

 اندوخته اند.  شیخود و خاندان خو یبرا  دیافتخار جاو هیسرما

 یاه یفداکار نیناخواسته ملت نتواند از ا یخواهد بود که خدا یتأسف موقع یجا    

ه ک یمقدس یخون ها نیکه الزم است بدست آورد و از ا یاجهیفرزندان خود نت غیدریب

س دارم که با ح نیقیکند، آنهم  لیاست نتواند تحص ستهیکه شا یشده بهره ا ختهیر

ما در حفظ استقالل و  یو آرزو دیاین شیپ رگزه رانیملت ا یو موقع شناس صیتشخ

 کند. دایپ قیتحقهر چه زودتر  یکشور باستان نیا نیریدوران مجد و عظمت د دیتجد

   

 

 ابقاء  نهیملت در زم یمصدق درباره مراجعه به آراء عموم امیپ

  1332مرداد  5انحالل مجلس هفدهم دوشنبه  ای
 

 

 ز،یهموطنان عز     

مراجعت  زیجانب از مسافرت الهه به خاک وطن عز نیکه ا یهنگام شیسال پ کی     

در راه  یمشکالت میبود یدادگستر یمللالنیب وانید یکردم و همه در انتظار صدور رأ

که  رانیا دیاز کار کناره گرفت. اما شما ملت رش ریدولت بوجود آمد که خدمتگزار ناگز
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 رانیا یدشمنان نهضت مل دینگذاشت دیحقائق امور بود وجهمت یخاص ینیبهمواره با واقع

با  ادیز یت هاها و زحمها و تالشرا که پس از مرارت یخود برسند و نهال یبه آرزو

 کنند. کنشهیشده بود ر یاریآب رانیخون دل مردم ا

ت دس ریام ت یس یخیخون خود در روز تار ثاریمردانه و با ا امیق کیرو با  نیاز ا    

ر دچا قوت نفس و قدرت اراده نیرا از ا ایو ملل دن دیاز کار کوتاه گرد یُعمال اجنب

 یانبیتو پش تیبا  استظهار به حما گریبار د دولت نیا جهیدر نت دیساخت یاعجاب و شگفت

م مرد خداوند متعال و باتکاء شما داتیرا بدست گرفت و با تائ رشما زمام امو غیدریب

الل ستقا نیفداکار توانست با وجود مشکالت فراوان مبارزات خود را با اجانب در راه تأم

 ینانوق حیلوا یضع و اجرابا و یکشور ادامه دهد و بقدر امکان در انجام اصالحات داخل

 بردارد. یسودمند قدم هائ

نافع مبته مبارزه و اصالحات که بنا بر اراده ملت، دولت بدان دست برد ال نیا یدر ط    

 شیاز مطامع خو یشدند به آسان یها حاضر نمدر خطر افتاد و مسلم بود که آن یاعده

ً  هر چه دامنه اصالحات توسعه م که  یبر عدة ناراض افتی یصرف نظر کنند و طبعا

 قیطبخود را با وضع موجود ت ریتوانستند با خدعه و تزو یبار بر خالف گذشته نم نیا

 تیتقو و کیبا تحر کنندیاستفاده م یکه از هر فرصت زین گانگانیو ب شدیدهند افزوده م

 یاازهتا هر روز مشکالت ت دندیکوش یآنان من یهاتیعده و هم آهنگ ساختن فعال نیا

 کرده و سرانجام دولت را به زانو در آورند. جادیا

 یراب کیسرلشگر افشار توس و تحر عینهم اسفند و توطئه قتل فج زیحوادث غم انگ     

ز ده او حمالت زننده به خدمتگزاران مملکت و استفا ریعشا نیبلوا و آشوب در ب جادیا

با  تیمشروط لیتعط حمالت غرض آلود به دولت و یبرا یمل یمجلس شورا بونیتر

و باالخره طرح نقشه  تیخود توسط اقل یاصل فهیوظ فاءیمنحرف ساختن مجلس از ا

در راه دولت  یبوجود آورد که سد بزرگ یاوضاع س،یسقوط دولت با بکار بردن دسا

اخالل  نیکه از ا شدیم نیقسمت اعظم وقت دولت مصروف ا کهینمود . بطور جادیا

 قیتوف شیدر کار خو یکند و نگذارد عناصر ضد مل یریگها جلو یها و کارشکن یگر

 را سرنگون سازند. رانیا یکنند و نهضت مل اصلح

به  نیالفاست که حمالت و اعتراضات مخ نیا باشدیتوجه م انیماجرا شا نیآنچه در ا     

 یخارج استیاز لحاظ س رانینهاد که ا یرو به شدت م یاجانب همواره هنگام کیتحر

 که منجر به انقالب نیمخالف یقرار گرفته بود چنانکه کار شکن یحساس تیدر موقع

الهه در شرف صدور  وانید یصورت گرفت که رأ یهنگام زیشد ن ریام ت یس یخیتار

 بود.

که مردم  نمودیم تیمواقع خاص کفا نیحوادث در چن نیاست تنها وقوع هم یهیبد     

 یوببخ ما یادامه نهضت مل نیع الهام مخالفو منب کیاز منشاء تحر رانیا اریو هش داریب

 آگاه شوند.

و  دادیمشکالت، دولت باتکاء ملت راه خود را با کمال استقامت ادامه م نیا انیدر م     

 یهراس نداشت و در ط یمشکل چیچون ازنعمت اعتماد مرد م برخوردار بود از ه

را با حسن ختام  ارانیت از مبارزات مل یاریمراحل بس یمتجاوز از دو سال خدمتگزار
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در  رانیو در نام مراحل ملت ا امدیها آسان بدست ن تیموقع نیاما ا دیبه انجام رسان

اجانب مواجه بوده است و اکنون هم که  یها یها و اخالل گر یخارج و داخل با کارشکن

ب با قطع نفوذ اجان یبزود رودیم دیشده و ام یط تیمبارزه با موفق نیاز ا یمراحل چند

و  کاتیبپوشد هنوز آن تحر ملجامع ع رانیمملکت آمال ملت ا یاستقالل واقع نیو تأم

که بر اثر اتحاد کلمه و اتفاق مردم مملکت خود را با  گانگانیاست و ب یدسائس باق

را به اختالف و نفاق  یگانگیاتحاد و  نیکوشند تا ا یم نندیبیشکست موجه م گونهنیا

 گریکدیَعلَم مخالفت برداشته اند به  یبه علت کیرا که هر  یخلدا نیمبدل سازند و مخالف

 نیتأم یمبارزه به دور و راه را بر دانیدولت را از م قیطر نینموده و به ا کینزد

 هموار کنند.  گریخود بار د نیریمنافع د

 تیشکه تا کنون برداشته شده بعد از م یچنانکه عرض شد هر قدم ز،یهموطنان عز     

عا س ادبوده است و هر ک رانیعموم ملت ا تیو حما یبانیاسطه اتحاد کلمه و پشتبو یاله

ت. اساس اس یباطل و ب شیداشته ادعا گرانیاز د شیب یو حق یکار سهم نیکند که در ا

 نیهم هم بدست آمده بر اثر یجیو نتا میاکرده یهمکار ممبارزه با ه نیما همه در ا

 ت.بوده اس مانهیمتقابل و صم یهمکار

 کهیمنحرف شده باشند در صورت یاعده یامروز هم اگر بر اثر اغراض خصوص     

اجانب  یهانکند و آنان را از خود براند اقدام یبا منحرف شدگان همکار رانیملت ا

 وبات دغدغة خاطر راه خود را با کمال ث یملت ب تیو دولت به هدا دینخواهد رس یبجائ

 استقامت ادامه خواهد داد.

ان نهضت از هم قدم نیهستند که در شروع ا یلیعده قل یامروز نیمخالف انیدر م    

 نیکه ترک ذکر آن اوالست اکنون ملت را در آخر یبه علت یوهمراهان بوده اند ول

 یحت یآمال مل شرفتیاز پ یریدولت و جلوگ فیرها ساخته و در تضع یروزیمراحل پ

 افتاده اند. شیهم پ میقد نیاز مخالف

شده  یاریکشور آب نیکه با خون پاک فرزندان برومند ا رانیا یاگر نهال نهضت مل     

لت مقالل سعادت و است نیدر مبارزه دولت با اجانب و تأم ایبود و  دهیکامالً به ثمر رس

 یو غرض ورز یفرد ینفاق ها و خصومت ها نگونهیحاصل شده بود ا یاندک انحراف

 . موجه قلمداد نمود یقیمخالفت آنان را به طر بود،داشت و ممکن  یمحمل یشخص یها

 قیادق نیاقابل قبول در  لیعده به کدام دل نیگفت ا توانینم چیه یبا وضع فعل یول     

 جدا ساخته و عَلَم مخالفت بر افراشته اند. شیحساس خود را از سرنوشت ملت خو

و  ها یثمره فداکاروضع  نیدر صورت ادامه ا کنندیتصور نم یفعل نیمخالف ایآ     

به  شودیم کیمراحل خود نزد نیکه اکنون به آخر رانیساله ملت ا نیچند یها یجانباز

 بماند. یباق خیآنان در تار یبرا یابد نیهدر رود و لعن و نفر

مقاومت و  ایوجود ندارد  شتریدو راه ب میاگرفته شیکه اکنون در پ یادر مبارزه     

 میو تسل ادیانق ایاست  رانیو عظمت ملت ا یدت و استقالل واقعآن سعا انیکه پا یداریپا

و تحمل مفاسد و  یحکومت مل یایاز مزا تیو محروم یابد ییننگ و رسوا اشجهیکه نت

 است. یکتاتوریو د یفرد یمظالم حکومت ها
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 انریا کوشند که در صفوف متحد ملت یبا تمام قوا م گانگانیاکنون ب زیهموطنان عز    

ه ارزمرکز مب نیبزرگتر ستیبا یهم که حقاً م یمل ینند متأسفانه در مجلس شورارخنه ک

 نیست در ااشده  لیها تشکمقاصد شوم آن شرفتیپ یبرا یافکار باشد کانون نگونهیبا ا

د کوشن یاز منحرف شدگان م یبا بعض گانهیب استیس یادیو ا نیاز مخالف یمجلس گروه

 نیأمترا  و منافع آنان گانگانیهند که بتواند مطامع ببد یکه زمام امور را به دست دولت

اده درار مضّره خود ق غاتیتبل یبرا لهیمجلس را وس بونیمنظور تر نیانجام ا یکند و برا

 اند.

ا ئس رها و دسا یکار شکن نیا تواندیاست دولت نم شیکه در پ یبا مشکالت فراوان     

 یوراکرده و مجلس ش یباز رانیوشت ملت اعده مجال دهد که با سرن نیتحمل کند و به ا

 ووز دلس ندگانینما تیرا جوالنگاه مقاصد شوم خود قرار داده و عرصه را بر اکثر یمل

ته نداش سابقه یاز ادوار قانونگذار کی چیدر ه دیکنند . شا تنگعالقمند به مصالح کشور 

نون زرگ را که کامرجع ب نیحد احترام ا نیمجلس تا ا ندگانیاز نما یاباشد که عده

 از اوقات شتریحمله به دولت ب یکه برا یببرند کسان نیآرزوها و آمال ملت است از ب

ها نمودند خود آن یاعتراض م ولتکردند و به د یاستفاده م تیحربه عدم نظم و امن

 یجامراکز در آوردند و ب نیو نا امن تر نینظم تر یرا به صورت ب یمرکز قانونگذار

به  کنند هر روز یاریالمنفعه و سودمند عام عام یقانون حیلوا یا در اجرادولت ر نکهیا

 کنند. یم یکارشکن یمل یدر کار دولت و مجلس شورا ینحو

و  یوقت خود را صرف ارشاد و راهنمائ نکهیا یمخالف بجا ندگانیاز نما یاعده    

را  مجلس بونیده و تراستفاده کر سوء یپارلمان تیاز دولت بکنند از مصون یانتقاد منطق

 . دهندیمورد استفاده قرار م یضد مل یو نقشه ها یارضاء اغراض خصوص یبرا

زند بتا آنکه مقاصد خود را جامه عمل پوشانده و به شدت به دولت یبرا انیآقا نیا     

 و حال آنکه کنندیم زیمردم را بهانه و دستاو یچارگیموضوع مشکالت مملکت و فقر و ب

اشد ه ببوجود  آمد  ریکه در دو سال اخ ستینبوده و ن یزیچ یت و فقر و بدبختمشکال نیا

گر اگذشته  هانیبوده است از ا رانیبر  ا یو پنجاه سال تسلط اجنب دثمرة ص هانیبلکه ا

 نیبوجود آمده ا یو بازرگان یاز لحاظ مال یمشکالت ریدو سال اخ یکیدر خالل 

 کسچیه رایآنرا تحمل کند ز دیبا کاریرزه و پملت وارد در مبا کیاست که  یموضوع

 یوزر یُدَول استعمار نیمقتدرتر زا یکینداند که ما متجاوز از دو سال است با  ستین

 یاتیح کاریپ نیو بدون شک در ا میاشده یو اقتصاد یاسیمبارزة س کیوارد  نیزم

س ست و هنوز پاز ما بدتر ا کنندیبه او م نشیکه متحد یبا همه کمک هائ فیوضع حر

 از مواد خواربار در آن کشور یاریبس گذردیم یاز هشت سال که از جنگ دوم جهان

ه ستانآن کشور در آ نیمسئول قیبه تصد زین یو اقتصاد یاست و از لحاظ مال یبند رهیج

 قرار دارد. یورشکستگ

دم ق یمل یو هدف ها یکه به خاطر مقاصد عال یجنگ سربازان یدر روزها نیبنابرا     

ند و شته باشرا هم دا ییهاتیو محروم ماتیانتظار نامال دیبا گذارندیمبارزه م دانیدر م

 کارزار ندایقدم به م دینبا گاهچیه خواهندیخود  را م شیکه تنها راحت و آسا یکسان

 بگذارند. 
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 ود واردخو استقالل  یاحقاق حقوق از دست رفته و در راه آزاد یکه برا یهائملت     

اند تا به مقصود خود کرده یگذشتگ و از خود یو جانباز یها فداکاراند سالشده کاریپ

رد ک کاریها با دشمنان خود پدرخشان خود قرن خیدر طول تار زین رانیاند ملت انائل شده

 ها داد تا دست اجانب را از خاک وطن کوتاه کرد. یو قربان  ودها نم یو فداکار

تسلط  کیساختن  کنشهیر یدو سال است آغاز نموده برا رانیت ارا هم که مل یامبارزه

توز در عرض  نهیدشمن ک یاست که با همه سرسخت گانگانیشوم صد و پنجاه ساله ب

 یدر کشورها یآن حت کاسآن شده و انع بینص یبزرگ یهاتیمدت کوتاه موفق نیهم

 است. دهیملل آزاد گرد دیو تمج نیموجب تحس یتیمختلف گ

ز جکه  رانیا ینهضت مل نیمخالف گذردیدولت م نیکه از عمر ا یماه 27خالل  در    

مصالح مملکت  هیندارند در همه جا بر عل یمنظور یو اغراض شخص یمنافع خصوص

 کرده اند.  امیق

ز از جرائد و اجتماعات تجاو یاز صفحات برخ ریاخ یماه ها یمخالفت ها ط نیا    

گفت مجلس در  توانیم کهیشده است بطور دهیکش زین یمل یکرده و به مجلس شورا

ده ها در آم یاخالل گر نیا یاصل گاهیو پا یبه صورت هسته مرکز ریاخ یخالل ماه ها

 است.

ضت است که اصالت نه نیعالوه بر اخالل در کار دولت ا نیو منافق نیهدف مخالف    

هضت ن نیطرفدار ا یکس گریبفهمانند که د نطوریا ایرا لکه دار کنند و به دن رانیا یمل

هستند و با خون خود  میعظ زیرستاخ نیکه موجد ا یمردم یول ستین یخیبزرگ تار

خود نشان  جانیتظاهرات پر شور و پر ه یط اندنهضت مقدس را نگاشته  نیاوراق ا

 چیدارد و دست ه یها بستگآن تیو موجود اتیبا ح رانیا یاند که نهضت ملداده

 را لکه دار کند.  رانیا یخینهضت تار تواندینم ینامحرم

 ومال را نسبت به اع شیخو تیخود بارها عدم رضا رانهیدل یها امیبا ق رانیملت ا    

 ملکتممصالح ملت و  یکه پا به رو یمخالف ندگانیو نما رانیا یرفتار دشمنان نهضت مل

 ابراز داشته است. گذارندیم

ون نقد جان باختند و آن خ رانیا تیمشروطکه در صدر  ینیآن رادمردان و مجاهد    

ه کود ب نیا یشد برا ختهیافراد فداکار و از جان گذشته بر خاک وطن ر کریکه از پ یهائ

 اه وبا رف شیدر وطن خو یعنیو قانون در خانه خود  یآزاد هیبتواند در سا رانیملت ا

 یکه روز کردندیتصور نم گاهچیها هکند. آن یزندگ یازو سرافر یو سربلند شیآسا

 نیوانو ق تیمشروط انیبزنند و بن یقانون یدست به هر ب یدر پناه قانون اساس یاعده

 کنند. یبا سرنوشت کشور باز یپارلمان تیمصون هیمملکت را متزلزل سازند و در سا

مجلس را به صورت  یاعده یکه پس از مدت کوتاه کردندیباور نم گاهچیها هآن    

دنبال کنند که سرانجام آن  یدر آورند و راه رانیا تیتقالل و حاکماس هیعل یسنگر

دولت احساس کرد با  یجهت وقت نیباشد به هم یآزاد یو فنا تیاضمحالل مشروط

 تیخود را انجام دهد و مسئول فیتواند وظایها نم یها و کارشکن یاخالل گر نهمهیا

باره از ملت  نیگرفت در ا میتصم رد،یرا که بر عهده دارد همچنان به دوش بگ یبزرگ

 استمداد کند. رانیا دیرش



122 
 

ه با ک ددنیداده و چون د صیتشخ زیمحترم ن ندگانینما انیاز آقا ینکته را جمع نیا     

 د.  استعفا دادن یندگیاز مقام نما ستیاوضاع نامساعد ادامه خدمت مقدور ن نیچن کی

 ه باپرد یرا ب قیحقا نیده است ادولت ناچار ش گریبار د کیامروز  زیهموطنان عز    

ر نظ و یرأ نیا رایاز شما استمداد کند ز شیبگذارد و در رفع مشکالت خو انیشما در م

 صیتشخ گریکدیحق و باطل را از هم جدا سازد و خوب و بد را از  دیشماست که با

 دهد.

ن آ تایاز جزئ کیچیو ه دیخوب با خبر یمل یکار مجلس شورا انیشما همه از جر     

ً ی. دولت ناچار است صرستیو پنهان ن دهیاز نظر شما پوش ع اعالم کند که با وض حا

ما شو ناچار است از  ستین رانیدر مبارزه ملت ا یتیموفق چگونهیه دیمجلس ام یکنون

ً یانحالل آن صر ایرا در ابقاء  ودخ دهیمردم وطن پرست تقاضا کند عق  .دیناظهار ک حا

ملت اختالف حاصل شود و مجلس به  یمجلس و افکار عموم نیکه ب یدر موارد      

و قضاوت امر  شودیمجلس منحل م دیدولت در آ هیبر عل یدستگاه کارشکن کیصورت 

کند  قیبا نظر دولت تطب یچنانچه افکار عموم ندینما یرا به عهده مردم محول م

س دولت و مجل نیب بیترت نیتا به ا شوندیانتخاب و روانه مجلس م گرید ندگانینما

 .فتدیشود و چرخ اداره مملکت از کار ن جادیا یهمکار

، است تنها ارادة قاطبة افراد ملت، که دولت و مجلس بوجود آنان قائم نیبنابرا     

 ودارد ملت حق ن کنندیکه ادعا م یو آن کسان دیباب بنما نیدر ا یقضاوت قطع تواندیم

 تواندیه مکتنها ملت است  رایسخت در اشتباهند ز کند دهیباره اظهار عق نیدر ا تواندینم

 کند. دهیراجع به سرنوشت خود و سرنوشت مملکت اظهار عق

و  «یآزاد»در راه  رانیکرد که ملت ا جابیا یخیضرورت تار شیپنجاه سال پ     

را  یبه حق خود برسد و قانون اساس شیخون خو ثاریو با ا دینما امیخود ق «تیمشروط»

 یلحظات حساس که کشور ما در آستانه مرگ و زندگ نیدر ا زید اکنون نبوجود آور

 برندیار متالش خود را بک نیما باالتر یو آزاد لاستقال هیعل رانیقرار دارد و دشمنان ا

و وضع   یخود را درباره نهضت مل میتصم رانیکه ملت ا کندیم جابیمصالح کشور ا

 مجلس و دولت روشن کند.

ولت دو مجلس و  تیو مشروط یبوجود آورنده قانون اساس یعنی رانیلت اتنها م نیا     

  ت ها . قانون ها  مجلس ها   دولریباره اظهار نظر کند الغ نیدر ا تواندیاست که م

ها را نآاز  یکیمردم  یها وقتطر آناند نه مردم بخاخاطر مردم بوجود آمده یهمه برا

 اره آن ابراز کنند.خود  را درب نظر توانندینخواستند م

. به ستیباالتر از ارادة ملت  ن یقانون چیو مشروطه ه یدموکراس یدر کشورها      

را که با آن مواجه شده با ملت در  یمشکل یخیلحظه حساس تار نیجهت دولت در ا نیهم

که اگر با ادامه وضع  شودیمجلس از خود مردم سئوال م نیو راجع به ا گذاردیم انیم

 دیایکار ب یرو یگریموافقت دارند دولت د هینیتقن 17 هشدن دور یجلس تا سپرم یکنون

 یدولت و نقشه و هدف آن موافقند رأ نیکند و اگر با ا یمجلس همکار نیکه بتواند با  ا
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آمال ملت با دولت  نیشود که بتواند در تأم لیتشک یگریبه انحالل آن بدهند تا مجلس د

 کند. یهمکار

وره د یبقا ایدر مورد انحالل  یمنظور و استنباط از افکار عموم نیا یطرز اجرا     

ع شده بعداً به اطال ینیبشیآن پ یاجرا یکه برا یو مقررات یمل یمجلس شورا 17

 و دنیفرما امیخود ق یوظائف مل یفایآن به ا تیتا با رعا دیخواهد رس زیهموطنان عز

 انیانبه جه یل و هدف نهضت مقدس ملخود را به اصو یمندو عالقه مانیا گرید کباری

 ثابت کنند.

 هنیمدر خاتمه از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم که همه را در راه خدمت به      

 .دیو کرامت فرما تیعنا شرفتیپ قیتوف

 

مرداد  13 تیسال مشروط نیمصدق به مناسبت چهل و نهم نطق

1332  
 ز،یعز هموطنان

ه کنم. گر چه ب یعرض م کیبه شما تبر مانهیرا صم تیسال مشروط نیچهل و نهم     

 یجا یندارد ول یتیفعال یمل یاکنون مجلس شورا دیآن مطلع اتیکه همه از جزئ یعلل

از  یارزمردم شرافتمند تهران که نمونه ب یمندو عالقه یمسرت است که اراده قو یبس

 دم راحکومت مردم به مر انیاز راه رفراندوم بن دیآیبشمار م رانیملت ا یاراده عموم

شاءهللا است چنان محکم و استوار ساخته که ان یو دموکراس تیمشروط یقیحق یکه معن

ا و فتور و هر گونه خلل و خط یاز هر نوع سست یمل یرویبا اتکاء به ن نیپس از ا

 نیمسرنوشت و تأ نییعحسن استقبال عموم در ت نیمصون و محفوظ خواهد بود و بر اثر ا

 باشد شروعت بکار خواهد کرد. یمل یو آرزوها التیکه مظهر تما یود مجلسخ ندهیآ

 زیهموطنان عز     

اشد آمال ملت ب یقیو مظهر حق یگاه واقع هیتک تواندیم یموقع یمل یمجلس شورا     

لت ماز اراده  یرویآن از جانب مردم انتخاب شوند و خود را موظف به پ ندگانیکه نما

دوار ا ترشیسعادت و عظمت کشور قدم بر ندارند. متأسفانه در ب نیتأم بدانند و جز در راه

خود  قامحفظ م یبرا ندگانیآزاد فراهم نبوده است اکثر نما تخاباتچون وسائل ان هینیتقن

ب دست اجان چةیباز یمجالس نیجستند و مشکل بود که چن یم یمل یرویجز ن یگاه هیتک

شت ما وجود دا شرفتیمانع بزرگ که در راه پ نیمقاصد آنان نشود. ا شرفتیپ لهیو وس

و راه  رودیم نیدارد از ب رانیملت ا اشم یسال به دست توانا 48بحمدهللا اکنون پس از 

 شود. یهموار م یو حکومت مل تیمملکت و رونق مشروط یو تعال یترق

ملت  یرویموجود است و آن ن زالیو ال لیقدرت اص کیدر حکومت مشروطه تنها      

 یقیمفهوم حق یو دموکراس تیبروز ظهور نکند مشروط یواقع یت که اگر به معنااس
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شود. هر چند هم  یفراهم م یفرد یحکومت ها یبرا نهیو زم دهدیخود  را از دست م

 در آن جمع شوند. یندگینما نامبه  یاوجود داشته و عده یبه ظاهر مجلس

 دهیرانگذ یضد مل یهارزه با قدرتخدمتگذار که عمر خود را در راه مبا نیا یبرا    

د به خو یعقدرت اراده ملت به مفهوم واق نمیبیکه اکنون م ستین نیباالتر از ا یلذت چیه

 ما شده تیضامن حفظ و بقاء مشروط نیگاه و بزرگتر هیتک نیو محکم تر دهیظهور رس

 هالنند نبتوا خواهانیداشتند که با حبس و بند آزاد دیام نقدرت طلبا یاست. روزگار

ش رورخود پ یخام را در مغزها الیخ نیباز ا دیو بن بر کنند و شا خیرا از ب تیمشروط

 دیام نیاو شرافتمند باالخره  دیشما مردم رش یاریو هوش یداریدارم ب نیقی یول دهندیم

د خواهن یقدرت چیکه در شما هست ه یمانیو ا یمبدل خواهد کرد و با عالقمند أسیرا به 

 شما تجاوز کند. یآمال مل توانست به

اس اس نیو ا ردیکه مظهر آمال ملت باشد زمام امور را به دست بگ یمجلس دوارمیام     

 یآن بوده و خواهد بود برا یکشور ضامن حفظ و بقا نیکه خون پاک فرزند ا یمقدس

ناه پمملکت را در  نیبماند. از خداوند بزرگ مسئلت دارد که ا داریو پا یباق شهیهم

ل وصو و مصون بدارد  و ما همه را در منیو دشمنان ا  شانیخود از گزند بد اند تیاعن

 رو مددکار باشد. ای میدار شیکه در پ یبه هدف مقدس

 

  یدر مراجعه به آراء عموم یمصدق به مناسبت اظهار ارادة مل امیپ

   1332مرداد  23جمعه  17به انحالل مجلس  ریدا
  

 زیهموطنان عز     

 یادا که در یتتوأم با متانت و استقام یمنده مناسبت خاتمه کار رفراندوم و عالقهب     

 زیعز خود را به شما هموطنان یقلب یسپاسگزار دیااز خود نشان داده یمل فهیوظ نیا

 دارم. یم میتقد

خود  یهرگز از هدف اصل رانیثابت کرد که ملت ا گریبار د کیآمد  شیپ نیا     

ه بارزمراه  مهیاز ن دیایب شیکه پ یکه باشد و با هر مشکل متیبه هر قو  ستیروگردان ن

 بر نخواهد گشت. 

 رانیلت ادر مقابل اراده م توانیو فشار م یریگبا سخت کردندیکه تصور م یکسان     

از ت بگرفته اس شینجات خود در پ یکه برا یقیملت را از ادامه طر نیکرد و ا یستادگیا

 .بردند یکه از  آن بدست آمد به اشتباه خود پ یا جهیندوم و نترفرا نیداشت با ا

 تیو تقو دییداد و دولت را تأ یبه انحالل مجلس هفده رأ رانیرفراندوم ملت ا نیدر ا    

 یاز اراده ملت سد یرویپ یکه نتواند وظائف خود را انجام دهد و بجا یکرد البته مجلس
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منحل گردد تا راه  یبا آرائ عموم دیو با ستیلت نم ندهیآمال او باشد نما شرفتیدر راه پ

 کند باز شود. یو همکار یهمآهنگ یکه بتواند با آمال  مل یمجلس یبرا

 ایاشاهد قض کیکه از نزد یدر نظر کسان یول ندیبگو خواهندیهر چه م گانگانیب     

 دندیرفراندوم بچشم د نیرا در ا زیبودند و شور جنبش مشتاقانه شما هموطنان عز

 شد. نخواهد ریتعب یزیدر مبارزه با ارادة ملت به چ یباطل یاجانب جز سع یهاگفته

آمال  در راه وصول به رانیکه ملت ا یکوشند تا هر قدم یم گانگانیاز ب یاعده     

 رایز از آنچه هست جلوه دهند ریغ یکنند و به صورت ریآنرا سوء تعب داردیبر م شیخو

ً دست به دس رانیر ملل عالم معلوم شود که مردم اکه اگر ب دانندیخوب م ت هم عموما

 ندیارا از کشور قطع و کوتاه نم یاجنب استیکه دست س مندزبان مصم کیدل و  کیداده 

ً یقی  نیا وشد  مبارزه هم آهنگ و هنم قسم خواهند نیدر ا رانیاهل جهان با ملت ا یهمگ نا

 یمومعکه افکار  نندیبین خواه ناخواه مو چو مناکندیاز آن ب ینیهمان است که عدة مع

را   یمعنو یروین نیکه هست ا یقیطر هرکوشند تا به  یم کنندیم یبا ما همراه ادیدن

ر ن دجها استمدارانیاز س یبعض راً یکه اخ یا هیما باز دارند. رو یبانیاز کمک و پشت

 انیاندر انظار جه هستاز آنچه  ریغ یگریعوامل د جهیما را نت یمل امیاند تا قگرفته شیپ

 مدعا است. نیشاهد ال نیجلوه گر سازند بهتر

دست  اسارت اجانب گرفتار بودم و حاصل دیدراز در ق انیسال دیگویم رانیملت ا     

 بردند. یبه تاراج م گانهیرنج ما را غارتگران ب

ه باجع آنچه در منشور ملل متحد ر دیاکنون به نو یظلم و تعد نهمهیپس از تحمل ا     

 قوقح تیکه ُدَول بزرگ نسبت به رعا یوعده هائ دیحقوق و حدود ملل عنوان شده به ام

فقر و  شهیخود استفاده کرده ر یعیام از ثروت طباند در صدد بر آمدهملل تعهد داده

ان در ملل آزاد جه ریوطن خود براندازم و با سا نیاز سرزم را یاجتماع یهایعدالتیب

 دوش و هم قدم وظائف خود را انجام دهم.راه حفظ صلح هم 

 یصدا نیگوش خود  را با ا خواهندیاز اجانب که بر خالف انصاف نم یبعض یول     

ها بلکه ننه تنها بدون کمک و مساعدت آ نندیبیکه م یآشنا کنند هنگام رانیملت محروم ا

چون  کندیم یادگستیا رانیها باز هم ملت ااز آن یحد بعض یب یدر مقابل فشار و تعد

زمام امور کشور را بدست دارد  یحکومت مل کیاکنون  کهباور کنند  خواهندینم

نهضت مقدس  نیرا در ا یگریکوشند تا دست عوامل د یهمانطور که عرض کردم م

ست از ه اما بود بانیپشت شهیرا که هم ایدن یاراده عموم قیطر نیبد دینشان دهند شا لیدخ

 .ندیمنصرف نما رانیا ینهضت مل یهدف واقع

ر ب ریدارم که مردم آزاد جهان پس از آنهمه مصائب که در جنگ اخ نانیاطم یول     

 ریحاضر نخواهند شد به سهولت نظ گریاند د دهیخود د استمدارانیاثر اشتباهات س

لح به حفظ ص یمندو عالقه یشینند بلکه با عاقبت اندگونه اشتباهات را تحمل کهمان

راه از  نظر دور نخواهند داشت و از  نیرا در ا رانیملت ا یمساع کشیجهان، ب

که  خود یاجتماع یهاتیخاتمه دادن به محروم یملت برا نینسبت به ا یمساعدت معنو

 نخواهند نمود. غیاجانب است در استیسوء س میمستق جهینت
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 میدار شیپ که در را یاتحاد کلمه و اتفاق عموم افراد ملت مشکالت دوارمیدر خاتمه ام     

م باشد قد همراه و هم رانیمقدس با ملت ا امیق نیکه بتواند در ا یبردارد و مجلس انیاز م

و نهال  ردیاز طرف ملت انتخاب گردد و زمام امور را در دست بگ یبا کمال آزاد

 نیا نیریاستقالل و عظمت د یایما را در اح یما را به ثمر برساند و آرزو ینهضت مل

 .ونددیآب و خاک به حصول پ نیبه  دست فرزندان مبارز و مجاهد ا یستانکشور با
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 صفحه 

       ناشر ادداشتی

 ب  –ا  

 در مقام رانیخطاب به ملت ا ویمصدق از راد امیپ نینخست
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     1330 بهشتینهم ارد – یریوز نخست

  1- 3 

   امورخارجه ریوز سونیمور امیبه پ رانیدولت ا جواب

   4-5 

    30/2/23 خیدر تار رینخست وز بخشنامة

        6 

 8-7        30/2/28 خیدر تار رانیراجع به نفت ا کایدولت آمر ةیانیب

   30/2/30 خیدر تار کایبه دولت آمر رانیدولت ا هیتذکار

 10-11 

   30/2/30 یو خارج یمصدق به خبرنگاران داخل امیپ

       12 

  30/3/3 یو خارج یمصدق با خبرنگاران داخل یمطبوعات همصاحب

 13-18 

     30/3/10ترومن به مصدق امیپ

 19-20 

     30/3/30ترومن  امیمصدق به پ جواب

 21-25 

   30/3/21 دیخلع   یبرا یاعزام ئتیمصدق به ه تلگراف

       26 

  30/3/21فوق العادة دولت در خوزستان  ندةیمصدق به نما تلگراف

       27  

  30/3/21خارج از کشور  میمق یرانیا انیمصدق به دانشجو امیپ

 28-31 

        30/3/22 زیمصدق خطاب به کارمندان و کارگران مناطق نفت خ امیپ

32 

30/3/30 دیخلع  اتیعمل یعلل صدور دستور اجرا حیدر توض ویمصدق از راد امیپ

 33-35 

        30/4/4زیمناطق نفت خ یرجمصدق به کارمندان و کارگران خا امیپ

36 

 39-37     30/4/5 خیمصدق به ترومن در تار امیپ



128 
 

30/4/11با مصدق یقسمت اروپائ سیسرو وزیانترنشنال ن یمخبر خبرگزار مصاحبة

 40-45 

 یبه مناسبت جنبش خود جوش کمک ماد ویمصدق از راد امیپ

     1330 ریت 12 یحکومت مل به

 46-48 

    30 ریت 6 یاز و یم بت سازمصدق در ذ امیپ

 49-50 

     30 ریت 7ترومن به مصدق  امیپ

 51-53  

     30 ریت 20مصدق به ترومن  امیپ

 54-55 

 1330 ریت 25از مصدق  ایو گزارش دن کایمجلة اخبار آمر ریمد سئواالت

 56-58 

 1330 ریت 25 ایو گزارش دن کایمجلة اخبار آمر ریمصدق به سئواالت مد پاسخ

 59-62 

 به مصدق یسیراجع به کارمندان انگل یاستوکس ُمهردار سلطنت یآقا نامة

      پاسخ مصدق به ُمهردار  و

 63-64 

 66-65 شده است میاستوکس تسل یاوت به آقا 16که در  یسیکارمندان انگل ئتیه نامة

     به نامة استوکس رینخست وز پاسخ

       67 

 دولت انگلستان و  ندگانیمان ندهیمذاکرات آ یبرا نهیزم طرح

  یاز مل ةیمسائل ناش در باب حل رانینظر دولت ا – رانیدولت ا ندگانینما

      رانیصنع نفت ا شدن

 68-70 

 73-71 از تهران یو متیقبل از عز منینامة مصدق به هار نیآخر

 نیمخبر ئتیه یبرا ریدکتر محمد مصدق نخست وز یآقا یسخنران

     1330فند اس 27 یکائیآمر جرائد

 74-82 



129 
 

     یکائیآمر نیاسناد ارائه شده به مخبر نیع

 83-84 

       اسناد ترجمة

 85-87 

   نمودم لیرا تعط رانیدر ا سیانگل یها یکنسولگر چگونه

 88-91 

    کایوزارت امور خارجه آمر ةیاعالم ترجمة

       92 

 کایارجه آمروزارت خ ةیدکتر محمد مصدق در جواب اعالم یآقا ةیاعالم

 93-94 

 با مخبر روزنامة اطالعات ریدکتر محمد مصدق نخست وز یآقا مصاحبة

      1331 نیفرورد 14

  95-102 

 17دورة  ندگانیدر جلسة نما ریدکتر محمد مصدق نخست وز نطق

       31/1/23 شنبه

 103-114 

 سیدکتر مصدق به ملت انگل امیپ

 یبه امضا یطرح شنهادیکه به صورت پ یوطئه ابه مناسبت ت رانیمصدق به ملت ا امیپ

 شده بود دهیچ یحکومت مل هیمنافقان و مخالفان، عل

 1331 ید 15

ر و د اراتیاخت یدربارة علت تقاضا رانیخطاب به ملت ا ریدکتر مصدق نخست وز امیپ

 31بهمن  2رد القاء شبهه ها، 

 به مناسبت اعالم زنهاورینامة مصدق به آ یرسم ریغ ترجمة

 31 ید 17 یو یجمهور استیر

 31 ید 17به نامة مصدق  زنهاوریآ جواب

ودند. اسفند اعتصاب کرده ب 9که به عنوان اعتراض به توطئه  رانیمصدق به ملت ا امیپ

 31اسفند  11

 1332مصدق به مناسبت آغاز سال  امیپ



130 
 

 نیروردف 17دربار،  یتوطئه ها گریاسفند و د 9درباره توطئة  رانیمصدق به ملت ا امیپ

1332 

 مصدق به خانواده سرلشگر افشار توس تیتسل نامة

 هاینیاتحاد و کشور دربارة اسباب چ ونیعضو دو فراکس ندگانیمصدق به نما اظهارات

 32 ریت 4دولت  هیدر مجلس عل

 32 ریت 7 زنهاورینامة دکتر مصدق به آ یرسم ریغ ترجمة

 32 ریت 12به نامة مصدق  زنهاوریپاسخ آ یرسم ریغ ترجمة

 ریام ت یقراردادن روز س یرسم لیدائر به تعط یقانون میتصم

 32 ریت 29 ر،یام ت یمصدق به  مناسبت سالروز س امیپ

 32مرداد  13 ت،یسال مشروط نیمصدق به مناسبت چهل نهم نطق

ل به انحال ریدا یدر مراجعه به آراء عموم یمصدق به مناسبت اظهار ارادة مل امیپ

 32مرداد  23، جمعه 17مجلس 

 

 سر صفحه ها نیعناو فهرست

 و طبقات محروم یمل جبهة

 یاجتماع عدالت

 ازهایو امت یمل تیحاکم حق

 قرارداد است کجانبهی یمخالف الغا کایآمر

 با شرکت نفت کایآمر یها نفت یکمپان یهمپشت

 رانیشرکت نفت و خشم ملت ا رفتار

 یو اقتصاد یاسیو استقالل س انهیم شرق

 یو اقتصاد یاسیس استقالل

 ملت تیحاکم حق

 ملت تیحام حق

 بغض ملت نسبت به شرکت نفت علت

 ترومن به مصدق امیپ متن
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 یو نهضت اصالح یاقتصاد فشار

 کردن صنعت نفت یمل علل

 شدن صنعت نفت یمل اصل

 انگلس یشدن و نگران یمل قانون

 رانیمسلم ملت ا حقوق

 یمل تیحاکم حق

 بیاذکشور، علت جعل اک یغمایاز  تیمحروم

 دیشرکت نفت در قبال اخطار  خلع  رفتار

 دیخلع  یاجرا دستور

 رانیانگلستان و ارادة مقاومت ملت ا کاتیتحر

 از طرف شرکت نفت اساسیاخبار ب نشر

 است. یدر امور داخل گرانیاز دخالت د یریکردن، جلوگ یمل هدف

 نفت  یشرکت مل اساسنامة

 شرکت نفت هر چه زودتر برود میدار لیم ما

 یالمللنیب صلح

 شرکت نفت اساسنامة

 نفت یشرکت مل یتابلو ةیته یبرا خون

 یقرضة مل اوراق

 بسازد یکس بخواهد بنام من بت هر

 الهه وانید یقبوالندن داور یبرا کایآمر فشار

 الهه وانید یقبوالندن داور یبرا فشار

 یمذاکره قبول حق مسلم مل شرط

 ایدن و گزارش ایمجلة اخبار دن ریمد سئواالت

 ایو گزارش دن کایمجلة اخبار آمر ریمد سئواالت

 یاقتصاد استقالل
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 هفت ساله برنامة

 میطرف هست یشرکت خصوص کیبا  ما

 یسیبا کارمندان انگل یاستوکس از بدرفتار تیشکا

 به استوکس یسیکارمندان انگل نامة

 دربارة فروش نفت و ..  رانیا شنهادیپ

 .. دربارة فروش نفت و رانیا شنهادیپ

  یو اقتصاد یاسیانگلستان با استقالل س شنهادهایپ نتیمبا

 مذاکرات باشد یمبنا شنهاداتشیپ خواهدیم رانیا

 مردم آن یها یپر است از فداکار رانیا خیتار

 بود رانیانگلستان تسلط بر ا هدف

 از آب در آمدند ینفت، افسر نظام یسیانگل نیمتخصص

 راه نخواهد داد رانیبه ا جاسوسان را نیا گرید جانبنیا دولت

 کند دیرا تجد 1933خواهد قرارداد باطل  یم سیانگل دولت

 کنندیکوچک رها نم یرا به نفع دولت گریکدیبزرگ جانب  ُدَول

 یالمللنیبانک ب شنهادهایپ

 است یالمللنیصلح ب نیُدَول بزرگ مبا روش

 در عزل و نصف وزراء سیانگل ریسف دخالت

 به وثوق الدوله و نصرت الدوله و صارم الدوله  یداخترشوه پر فیتکل نییتع

 مطامع اجانب شدن مترادف با مرگ است میتسل

 دیرا لغو کن یها ینامة انحالل کنسولگر بی: تصوسیانگل ریسف

 شوم اسارت بسته شد.  ادگاریها،  یکنسولگر

 رانینفت ا دیو خر یشرق ُدَول

 مردم یداریب یرادر امور کشور، ب انیاسناد دخالت خارج انتشار

 رانیدر امور ا یاثبات دخالت اجنب یاسناد برا انتشار

 کند. یسردار فاخر را مطالبه م لةیتلگراف مخابره شده وس س،یانگل قنسول
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 است یاثر کردن اسناد واقع یب یبرا یاسناد قالب انتشار

 تیاقل هیسردار فاخر عل یتبان

 ها سردار فاخراز اقدام گرید یکی

 است ازانیموجب اضمحالل صاحب امت یببر اجن غلبه

 اشخاص در جامعه  وزن

 ندینما یفداکار دیبا دهیرنجد ملل

 توازن واردات و صادرات حربة استعمار است عدم

 مشکالت ما علل

 یمقاومت مل برنامة

 است یحل شدن یدارینفت با صبر و پا مشکل

 یدر شرائط محاصره اقتصاد یمقاومت اقتصاد برنامة

 تر شودعدة بزرگ یاست که عده کوچکتر فدا نیت اعدال یاقتضا

 صیتشخ یخوب و بد و ارادة اجرا زیتم قوة

 دیو با عزم با صیدر خور ملت، با تشخ یمجلس

 رانیا یکتاتوریو حکومت د سیانگل

 شرکت نفت یحام سیانگل دولت

 در ادامة محاصره سیانگل یو پافشار اصرار

 ه دهدغارت گذشته را ادام خواهدیم انگلستان

 شرکت نفت غاتیتبل اهیس پردة

 یو منافع خصوص اصالحات

 و تخم نفاق زهیسرن زور

 اراتیدورة ششماهة اخت جةینت

 یشکست در جبهة متحد داخل اثرات

 یدولت نهضت مل هیعل یها توطئه

 و شرق ایعلمدار نهضت ملل آس رانیا ملت
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 فداکار وجود  نداشته باشد یملت تا

 مام جبهه ها با دشمن سرگرم زد و خورد است.که در ت یبا دولت مجادله

 آب و خاک است نیفرزند ا زیفراموش کند که قبل از هر چ دینبا یرانیا

 است جانبنیبرنامة کار ا یاز افکار عموم یرویپ

 امداده یوفادار شیآزما رانیسر حد مرگ به ملت ا تا

 به اتحاد دعوت

 نافع استعماردفاع از م استیبه عنوان س کایآمر استیس یافشا

 کندیدعوت م یاستعمار استیرا به ترک س کایآمر مصدق

 ریت 23 یدو قدرت: ماجرا یادیمشترک ا یها توطئه

 ریت یوزارت جنگ و س یتصد درخواست

 دیها به اطالع شاه نرس یموضوع بسته شدن کنسولگر چرا

 بازنشسته افسران

 ردیمسافرتش محرمانه صورت گ خواستیم شاه

 سلطنت یشورا

 کشتن مصدق یچاقوکشان در برابر دربار برا اجتماع

 افسران و چاقوکشان یرضا راه گشا دیحم

 است یگذاردن نهضت مل میتوطئه ها عق نیا هدف

 من )مصدق( یاسیس یزندگ انیجر

 مخالف دولت و دربار تیاقل

 نا حکومت کندیسلطنت م شاه

 است دهیعق حیاظهار صر فهیعمل به وظ یمقتضا

 ر مردم مسئول استدر براب دولت

 بستخروج دولت و ملت از بن لزوم

 رانیا یدر امر محاصرة اقتصاد کایآمر یهمکار استیس یافشا

 است رانیا میتسل کایکمک آمر شرط
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 اما ... کنمینم یشی: مصلحت اندزنهاوریآ

 ریت یس نهضت

 ریت یس امیق

 و استقالل یآزاد

 شودیکردن توطئهن ها م یعمدة وقت دولت صرف خنث قسمت

 افتاده اند شیپ میقد نیاز مخالف یدر نفاق افکن نیمنحرف

 ما و دو راه  مبارزه

 است یو استقالل محتاج فداکار یآزاد لیتحص

 لکه دار کردن اصالت نهضت ن،یو منحرف نیمخالف هدف

 قاطبة افراد ملت ارادة

 هاآن یمردم اند و نه مردم برا یها و مجلس ها، دولت ها برا قانون

 یارادة مل دنیو لذت متحقق د یضد مل یهامبارزه با قدرت یعمر

 ما منصرف کنند تیجهان را از حما یافکار عموم خواهندیکه م یاستمدارانیس

 هاامینطق ها و پ نیعناو فهرست

 سرصفحه ها نیعناو فهرست


