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 مصدق و موازنه منفی
 

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

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

به ا تجرنها رآبرای خاطرنشان کردن اموری که نه تنها بر نسل امروز  است که 

د و هرونشبلکه نسلهای آینده نیز سزا است چنین کنند هرگاه بخواهند حیات هر  ،کند

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

 :ادامه بجوید

 

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

 :اندهودشناخته ب

 زیر سلطه؛-. وضعیت مسلط 1.1

 ،به سلطه یکی از دو بر دیگری ،. وضعیت تعادل قوا که دیر یا زود1.2

 انجامد. می

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

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

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

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

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

 ،ه بر ثنویت دارندشناسان که پایهای جامعههای فلسفی و سیاسی و نظریهاندیشه

شود به این گر مستقل محسوب میسلطه ،ها و نظرهاشود. در این اندیشهیافت نمی

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

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

 تواند از برهم افزودن مسائلی دستا است و نه حتی میخود به اصالح خویش توان

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

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

ها بازشناختن فضلای از استعدادها و خویشتن را بمثابه مجموعه و عمل به حقوق

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

سلط و نه مبمثابه نه  ،است جهان امروز نیازمند بازیافتن استقالل ،سانبدین    

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

زاد صفت آه حق. بمعنای عمل ب ،بلکه ،نهایته بیها بتصمیم و میل کردن انتخاب

ناپذیر ز آن استقالل جداییا. این آزادی است ،های انسان جامع و حقوندفعالیت

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

 لیموازنه عدمی یا منفی را اص ،شدنی است. از این منظر که بنگریم ،یا منفی

ها از شود و رها شدن انسانها با حقوق ممکن میتنظیم رابطه ،برآن ،یابیم کهمی

 .دگردنظام جبار میسر می
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ها به انسانهستند که  بزرگی در شمار معدود اندیشمندان ،مدرس و مصدق    

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

 ،ها به این فضا درآینداند. هرگاه انساندیدی را به روی انسانها گشودهفضای ج

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

 . نهدپایان می

 

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

اکنون نیز است که همضوع سخن و عمل کردهکه او امرهایی را موتوضیح این

 :وجود دارند

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

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

دان و و آزادی محک دقیقی است برای تشخیص میزان استقالل و آزادی شهرون

. ستقالل است و بعکسابمعنای نبود  ،درجا ،که نبود آزادیجامعه ملی. توضیح این

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

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

بر  ،گر این جداکردندروغ است. اثر ویراننیز  ،دادن به استقالل یا آزادی

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

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

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

انگارند و همه خود را جانبدار آزادی ارزش و شماری کم ارزش میاستقالل را بی

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

 نه آزاد؛

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

اریخ است. درازای ت ،استمرار این امر واقع شود. زمانزیرسلطه به مسلط می

خاطر بود گردد. بدینشود که جامعه از سامانه خارج میاستقالل وقتی متحقق می

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

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

 :گیرند کهبر او خرده می ،خبر هستندبی

کرد نفت ملی شده بدون اطالع بود و گمان میمصدق از بازار جهانی نفت بی» -

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

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

کاری جز  بزرگ کردن ابعاد صدور نیروهای محرکه  ،زرگ شدن میزان درآمدب

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

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

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

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

صراحت که امریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق بر اداره اقتصاد کشور توانا 

مسئولیت بس  ،سانبدینگشته و چاره کار حل مسئله نفت با حکومت او است. 
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ز دوش کودتاچیان و دو قدرت امریکا و انگلیس برداشت و سنگین را نباید ا

 ؛اطالع بودبازار نفت بیوضعیت  بردوش مصدق گذاشت که گویا از 

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

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

-ط نگاه داشتن ایران در سامانه مسل ،س این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابهاسا

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

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

 ایرانیان گرفتار استبداد و وابستگی ماندند.

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

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

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

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

ا پید بلکه همه دیگر کشورهای نفت خیز و همه جهان از زمان نقش ،نه تنها ایران

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

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

 جهان نباشد.   و ها در سطح کشورهاگذاریسیاست

م باید از نظا :استاین ،درس بزرگی که بیانگر موازنه عدمی است ،قراربدین     

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

 .نستاند و به پویایی مرگ نسپارد

 

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

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

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

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

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

اطالع بی ،شاه مستبد ،خطرناک باشد. شاهد بود که در دوران قاجار ،حیات ملی

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

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

ن گرفت. شاهد بود که با از میان برخاستگلیس قرار میاختیار دو قدرت روس و ان

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

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

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

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

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

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

 جرا درآورد.به ا ،سلطه انگلستان بر منابع نفت ایران

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

بر این اصل عمل  ،قالبی مؤسسان را به مجلس ارائه کرد و بگاه نخست وزیری

 8کرد که شاه باید سلطنت کند و حکومت نکند. کار به تهیه طرح توسط هیأت 
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حت فرماندهی حکومت حقوقمدار و نفری درباره سلب فرماندهی کل قوا از شاه و ت

مسئول و پاسخگو قرارگرفتن ارتش انجامید. دو قدرت امریکا و انگلستان کودتایی 

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

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

استبداد وابسته را  ،متمرکز شد و ایران بمدت یک ربع قرن ،ه شاه بودثابتی ک

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

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

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

استبداد  ،بازسازی شود. این بار ،زیر عنوان والیت مطلقه فقیه ،تمرکز قدرت

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

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

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

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

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

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

 

نی من ایرا» :مصدق در مجلس چهاردهم گفت :راهنما و ایرانیت. رابطه اندیشه 4

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

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

رت هرگاه با قد ،شه راهنمااست که اندیزیرا این امر مستمر معلوم همگان نشده

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

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

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

 ،یزادآبرخورداری ایرانیان از استقالل و  ،بنابراین ،هنه مسلط و نه زیرسلط

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

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

 :بخشددو اطمینان می ،یکایک شهروندان

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

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

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

« رکز قدرتکانون تم»نهاد دینی را نیز از ساخت قدرت محور یافتن و کارگزار 

 دارد. وباز می ،گشتن

 وکند بیانگر استقالل از دینی یا غیر دینی را ناگزیر می ،. باورهای دیگر4.3

 های ایرانیت بگردند. آزادی و دیگر ویژگی

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

 :بزیند ،آزاد ومستقل  ،ستقالل و آزادیتوانند در امی ،باور آنها هرچه باشد

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

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

 بیرون برند. و ،سلطه
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هروندان و د شراهنمای رش ،های راهنمااندیشه ،. با خروج از سامانه سلطه4.5

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

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

 گردد. می

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

. گرفتن استداشتن و یا در بریرانیت را دربرهای اویژگی ،یکدیگر نیست

گاه نگفت ی مخالفت نکرد. هیچبا هیچ مرام ،خاطر بود که او در همه عمربدین

گری گری انگلستان و امریکا تقصیر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سلطهسلطه

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

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

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

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

 ،نآمیل این و نه برای  ،از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسالم» :گفت

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

 «. سیاسی عمل نماییم

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

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

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

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

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

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

 .وجود ندارددیگری  مانع گشودن شدن درها به روی این حقوق 

 

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

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

است. هراندازه « کانون تمرکز قدرت»ه سرطان فساد دانست که ریشمی ،بنابراین

بندی روابط شخصی تر. او شبکهفساد بزرگ ،تمرکز قدرت در یک شخص بیشتر

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

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

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

قدرت و  ،بردو البته این جریان فساد را نیز به رأس هرم می شودآن متمرکز می

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

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

 کرد. مبارزه می ،توأمان

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

گر به ترتیبی است که تنظیم رابطه میان جامعه زیرسلطه با جامعه سلطه ،زیرسلطه

جریان  ،بطور روزافزون از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط ،نیروهای محرکه

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

خیزد. وظیفه نیروی مسلح بازداشتن شود. الجرم به دفاع از حیات خویش بر میمی
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مردم از برخاستن به دفاع از حیات و به جلوگیری از جریان نیروهای محرکه به 

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

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

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

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

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

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

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

 صفت ارتش ملی یافت.   ،درتاریخ

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

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

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

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

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

 شرکت کردند.

امکان  ،های مصدق را بخوانندشوند نطقاین مدخل به خوانندگانی که بر آن می    

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

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

ایان پنقطه  ،براین امرهای واقعیند و آبه جنبش در  ،استقالل و آزادی است کردن

 .بگذارند

 

 صدرابوالحسن بنی

  1399هفتم فروردین 
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 یادداشت ناشر

 
ن قسمت اعظم آنچه را در یادداشت دفتر اول یاد کرده ایم، در خصوص ای     

ای ضرور نیست. نکتهدفتر نیز به قوت خود باقی است، الجرم تکرارش در اینجا 
ن که یادآوری اش بایسته است، این است که به هنگام تنظیم این دفتر، به مت

ایم و تا آنجا که مقدور بوده کوشش مذاکرات مجلس شورای ملی دسترسی داشته
رات کرده ایم، متنی که به دست خوانندگان می رد بی غلط و موافق با متن مذاک

 باشد.
 ند جاچمذاکرات مجلس بی غلط چاپی نبود و به نظر ما در نظر به اینکه متن      

ً تدارک کرده ایم، اما برای که این افتادگی هائی داشت این افتادگی ها را قیاسا
گونه را در داخل امانت را تا حد ممکن رعایت کرده باشیم، کلمات از این

 ]کروشه[ گذاشته ایم.
 ا هری دکتر مصدق می یابند، امنظیر دفتر اول، خوانندگان اصوالً نطق ها     

جا روشن شدن نکته یا نکته هائی از نطق های وی، رجوع به نطق دیگری را 
 ورده ایم.آکرده است، آن نطق را نیز ایجاب می

هر چند قاعدتاً گزارش کمیسیون مخصوص نفت را باید نتیجه کار جمعی      
ه ر تنظیم گزارش ها داشتای که دکتر مصدق ددانست اما نظر به تأثیر بی اندازه

ً با توجه به اینکه ریاست کمیسیون نیز با دکتر مصدق بوده  است و خصوصا
ه ایم و در نتیجه باست، ما این گزارش ها را یادگاری از دکتر مصدق تلقی کرده

 ی دست یازده ایم.ها در مجموعه نطق های ونشر آن
اوین سر صفحه ها را در این دفتر نیز، روش تنظیم فهرست بر اساس عن     

 دنبال کرده ایم. 
کلود »نوشته « امپراطوری آمریکا»ترجمه قسمتی از فصل نهم کتاب      

اِت َحَسن»را نیز تقدیم خوانندگان می کنیم. نویسنده در این فصل از « ژولین
ا ریکا در این پهن دشتی که کره زمین نام دارد، ب«گوید که آاعمالی:!! سخن می

دهد به انجام رسانده است و در این باب نمونه هائی به دست می« سیا»دستیاری 
 ها ایران قرار دارد.که در صدر آن

 طلبیانتخاب و ترجمه این قسمت نه برای این است که حتماً از یک فرنگی م     
ا از ار رنقل شده باشد، بلکه بدین اعتبار است که این نویسنده اعتراف های جنایتک

وی نقل کرده است، از این بابت و هم به مناسب تازگی آن منابع اصلی خود 
 فایده نخواهد بود.( آگاهی از آن بی1968/1347)

و نیز خواننده عنایت خواهد کرد که اگر چه ممکن است، اینجا و آنجا      
مغرضان و مأموران در صدد قلب حقایق تاریخی باشند، آنچه واقعیت دارد این 

د استعمار و رو در رو شدن با سلطه های سیاسی و است که تاریخ قیام بر ض
توان به راستی و با صداقت به رشته اقتصادی و فرهنگی را در زمان ما نمی
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تحریر در آورد مگر آنکه از مصدق به عنوان پیشگام این مبارزه یاد کرد. شب 
پرگان، بخواهند یا نخواهند مصدق سنگ محک عمق و دقت تحقیقات و مطالعات 

ی و سیاسی مربوط به قیام بر ضد استعمار در قرن ماست. هر انسان اجتماع
اسیری که بر ضد اسارت به پا خاسته است نام وی را بیاد خواهد داشت و حماسه 
ای را که وی در عرصه نبر سروده است در پهنة پیکار ویژة خویش باز خواهد 

 خواند.
ی ضت ملو نشان و گمنام نهاین دفتر را به نام و به افتخار سربازان بی نام     

ده سازیم و کوششی را که در راه انتشارش شایران، شهدای سی ام تیر ُمَصدَّر می
 است به روان پاک آنان تقدیم می کنیم.

 
 انتشارات مصدق  - 1348سی ام تیر 
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 سیا در خدمت امپراتوری

 «چگونه حکومتی را سرنگون می کنند»

خاطرات خود، آیزنهاور، رئیس جمهور  هم در عبارت دوم نخستین صفحه    
ایران »آمریکا، نگرانی اش را درباره یکی از کشورها اینطور اظهار می کند: 

ً داشت به دست کمونیست وی سه ماه پس از آنکه در کاخ  1«ها می افتادتقریبا
سفید مستقر شد در خصوص طرح بودجه خود با مخالفت سناتور تافت روبرو 

کرد با او به گفت و گو پردازد و تالش کند تا وی را با شد. از این رو سعی 
مالقاتی بین آن دو دست داد.  1953آوریل  30نظرهای خود، موافق سازد. در 

من از خطرات موجود در ایران صحبت »دربارة این مالقات می نویسد: « آیک»
 کردم و خاطرنشان کردم که اروپای غربی و نفت خاورمیانه، به هیچ روی نباید

در گیری جلد اول خاطرات خود، و سپس در نتیجه2«ها بیفتدبه دست کمونیست
صفحه ماقبل آخر، در آنجا که تراز کارهای خود را به دسته می دهد، به 

پیشرفت کمونیسم متوق شد و »پردازد و می افزاید: های کُره و هندوچین میجنگ
س های قرار و آرام ربای ای نقاط جهان، چون ایران و گواتماال، آپاندیدر پاره

 «کمونیسم عمل شدند.
اصرار در صحبت از ایران نباید موجب شگفتی شود زیرا عمل اتازونی در      

این کشور تصویری است از روشنی، باور نکردنی، از همکاری نزدیک حکومت 
و سازمان های مخفی و سرمایه داران آمریکا در امر تقویت مواضع امپراطوری 

 3ت کنترل وی بر منابع مواد اولیه. خطوط عمده تاریخ مداخله سیا و خاصه تقوی
گاه در تمامیت خود بیان نشده است. با اینحال در ایران شناخته است اما هیچ

ت تحریر شده است، مبین فنونی است که قشرحی که از روی موشکافی و د
د. مورد برد تا مواضع استراتژی و اقتصادی اش را بسط دهامپراطوری بکار می

ایران بیانگر نقشی است که رئیس جمهور آمریکا شخصاً بازی کرده است و نشان 
هایی است که سیا بکار بسته است و هم از فشارهائی پرده برد دهنده روش

گیرد که برای سرنگون کردن حکومتی که بطور قانونی برگزیده شده بود بکار می
 رفته است. 

در صورت « دمکراسی»کا در مبارزه برای دهد که آمریو نیز نشان می     
لزوم، از اینکه نازی ها یا دستیاران نازی ها، و در این مورد خاص نظیر زاهدی 
ها، را به خدمت گیرد امتناعی ندارد. سرانجام عملیات موفق شد و شرکت های 

گاه نتوانسته بودند در ایران دستی بند کنند، دامن بهره نفتی آمریکائی که هیچ

                                                
1 - Dwight Eisnehower: Mandate for chage (1953-1954) Edit, Heinemann-

1963 

 130همان کتاب، ص  - 2

3 - Centra Intelligence Agency 
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ری شان را به این کشور نیز کشاندند. بدین اعتبار است که مورد ایران نمونه بردا
 است. 

 

 مصدق و آیزنهاور

، شاه ایران، چند هفته پس از ازدواج با ثریا، خود را با الینحل 1951در     
ترین مسئـله دوران سلطنت خود رو در رو یافت. به ابتکار مصدق، نخست وزیر 

درصد ذخایر دنیا را دارد رأی  13ت نفت ایران که مجلس به ملی شدن صنع 4
شد و داد. این معادن تا آن هنگام وسیله شرکت نفت انگلیس و ایران استخراج می

درصد سهام در اختیار دولت انگلیس بود. دو سال پیش از آن شرکت با دولت  52
به درصد درآمد  30تا  25ایران موافقنامه ای امضاء کرده بود که بنا بر آن 

دولت ایران داده می شد. مجلس ایران این میزان را کافی ندانست و از تصویب 
انگلیسیان  1951امتناع ورزید دست آخر صنعت نفت ملی شد. در اکتبر  5قرارداد

ایرانیان برای عرضة نفت خود در بازارهای دنیا، به  6پاالیشگاه آبادان را بستند
ند. شرکت نفت که مستظهر به سوی شرکت های نفتی غربی دیگر، روی آورد

پشتیبانی انگلستان و آمریکا بود، مرتباً مداخله کرد تا مانع سرانجام یافتن اینگونه 
ها به بر باد می معامالت نفتی شود که امیدهای وی را در بازپس ستاندن ثروت

داد. با وجود تصمیمات دادگاه های ایتالیائی و ژاپنی که مساعد با نظر ایران 
هیچ شرکت نفتی نخواست که خطر مقابله با شرکت نفت را بپذیرد. عالوه بودند، 
کرد که از از شرکت های نفتی درخواست می« وزارت خارجه آمریکا»بر آن 

 7«خرید نفت ایران دست بر دارند.
به  1952در آمریکا، ژنرال آیزنهاور، رئیس دانشگاه کلمبیا، در نوامبر     

هنوز وظایف ریاست جمهوری را بر عهده ریاست جمهوری انتخاب شده و 
نگرفته بود که شاه ایران به دیدارش رفت و وی را در جریان مخالفت های 
خویش با مصدق و ستیزهای خود علیه او، قرار داد. در همین احوال مصدق به 

ای حیاتی را که من امیدوارم که دولت شما مفهوم واقعی مبارزه»نوشت: « آیک»
ای که علیه حرص ه آن قیام کرده اند، درک خواهد کرد. مبارزهمردم ایران در را

رئیس جمهور « و آز سودجوئی شرکتی است که مورد حمایت دولت انگلیس است
ای بهم نرسانده است. در منتخب به وی پاسخ داد که هنوز دربارة اختالف، عقیده

یگر ، مجلس ایران اختیارات دکتر مصدق را به مدت یک سال د1953ژانویه 
قصد کناره گیری « علل مزاجی»فوریه، شاه اعالم کرد که به  28تمدید کرد. در 

                                                
چند از وکال به نخست وزیر  به شرحی که در همین دفتر آمده، مصدق با قبول دعوت تنی - 4

 9را خنثی کرد و شرط نخست وزیر شدن خود را تصویب قانون « قوی»شدن توطئه حکومت 

ای طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت قرار داد. و قانون را پیش از آنکه نخست ماده

 «وزیر شود، از تصویب مجلس گذراند. آ. م.

 «ا.م.» .گس است –مراد قرارداد الحاقی ساعد  - 5

خرداد خلع ید شد و در تاریخ فوق کارکنان انگلیسی شرکت  29این سخن نیز اشتباه است. در  - 6

 «ا.م.»شدند.  اخراجنفت از ایران 

7 -Andrew Tully, Centra Intelligence Agency- Stock. 1962 
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از ناحیة »این مانور از نتیجة مورد انتظار، جزئی را بیشتر بر نیاورد:  8دارد.
طرفداران شاه، تظاهراِت چندی را برانگیخت اما مصدق از آزمایش قدرت، 

رژوازی ملی و هم از طرف پیروز بدر آمد. در حقیقت مصدق هم از جانب بو
توده های مردم حمایت می شد. توده های مردم و بورژوازی نیز، همه به اتفاق 
خواهان بهره یابی بهتر  و افزونتر ایران از استخراج منابع نفتی خود، بودند. البته 

و واشنگتن این حربه را به بهترین  9کرد حزب توده نیز از مصدق حمایت می
 ار برد. باری شاه از تصمیم خود عدول کرد.وجه علیه مصدق بک

ای نوشت و از او تقاضای فوریه، مصدق بار دیگر به آیزنهاور نامه 28در      
حمایت سیاسی در زمینه رفع موانع فروش نفت ایران و نیز کمک اقتصادی کرد. 

از ریختن پول بیشتر در »به شرحی که در خاطرات خود آورده است « آیک»اما 
معذور بود. وی به مصدق پاسخ داد چنانچه « ه در جوش و غلیان استکشوری ک

تواند به عواید حاصل از فروش نفت اگر بخواهد می»او به کشوری کمک کند 
این کار از نظر مالیات دهند آمریکائی قابل فهم و توجیه « دسترسی داشته باشد

ن او است زیرا خود، مایه لو رفت« آیک»این خود به سادگی زدن   10نخواهد بود 
دهد که مقصودش چه بود و نقشه ای را که سفیرش در آیزنهاور خود توضیح می

تهران برای رسیدن به این مقصود، طرح ساخته، کدام بوده است: قصد این بود 
المللی بگیرد. و در که جای شرکت نفت انگلیس و ایران را یک کنسرسیوم بین

 نیز شرکت جویند.  این کنسرسیوم، شرکت های نفتی آمریکائی
 

 تدارک اسباب برای واژگون کردن حکومت 
ها جای هیچگونه شکی نبود مأموران سیا وقت خود را تلف نکردند. برای آن     

هاست و برای به کرسی نشاندن این نظر، از که مصدق بازیچه دست کمونیست
، مأموران هیچ تالشی مضایقه نمی کردند. در تهران نیز که خود بسیار آشفته بود
ژوئیه  19سیا در تالش جمع و جور کردن مخالفان مصدق بودند. مصدق در 

اوت، دست به حمله متقابل  2، با اعالم مراجعه به آراء عمومی در تاریخ 1953
گزارش هائی که از تهران » برد. آیزنهاور در وصف این ایام می نویسد: 

آنکه و بی« شود. ها نزدیک میرسد حاکی است که مصدق به کمونیستمی
گوید که مصدق در یک گزارش رسیده می»توضیح بیشتری بدهد، می افزاید: 

                                                
افرت کند. این درست نیست. قرارش این بود که به عنوان معالجه به اروپا مس« کناره گیری» - 8

، شبانه ای بیش نبود: یا آنکه شاه خود گفته بود بدون اطالع قبلی سفر خواهد کردمسافرت بهانه

 «ا.م.« »اسفند را برای کشتن مصدق تدارک دید. 9توطئه 

واقع امر این است که حزب توده به شهادت گزارش ها و اسنادی که خود منتشر کرده است،  - 9

ز افروگذار نکرد. اگر آمریکا « حادثه آفرینی»ی مصدق، از هیچ در تمام طول حکومت مل

است حزب توده به مثابه حربه استفاده کرد، علت حمایت این حزب از مصدق نبود، بلکه سی

 «ا.م.»کشاندن جبهه ملی و مصدق از این حادثه به آن حادثه بود. 

 161آیزنهاور، همان کتاب، صحفه  - 10
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واقع روسیه در  در 11« میلیون دالر از اتحاد شوروی است 20دریافت »انتظار 
انتظار نتیجه مراجعه به آراء عمومی بود تا نظر خویش را اعالم کند. نتیجه 

درصد آراء را  99/4دوم اوت، مصدق مراجعه به آراء عمومی روشن بود: در 
به دست آورد ... در هشتم اوت مالنکف، در شورای عالی اتحاد شوروی، اعالن 
کرد که مذاکرات با ایران آغاز شده است. آندره تالی در این باره می نویسد: 

در دهم اوت، آلن دالس « آمریکا هنوز فرصت داشت که اقبال خود را بیازماید»
دِر جان فاستر دالس وزیر امور خارجه آمریکا، به بهانة آنکه با رئیس سیا و برا

گذراند ملحق شود، سوار هواپیما شد همسر خود که تعطیالتش را در سوئیس می
لوئی هندرسن نیز رهسپار سوئیس شد اما پیش از سفر، شاهزاده اشرف خواهر 

روانه سوئیس  شاه را دید. اشرف به نوبة خود، امریه ها را به شاه ابالغ کرد و
 طرف بود که کودتا مرحله به مرحله هدایت می شد.شد. از این کشور خوشگل بی

« سیاحت»مقارن این ایام، یکی از مأموران مهم سیا، ژنرال شوارتسکف به      
، پس از پاکستان و سوریه و لبنان، وی را به ایران رهنمون «سیاحت»پرداخت و 

بود؟ دیدار دوستان قدیمی در تهران! زیرا شد. هدف شوارتسکف از این سفر چه 
اگر برای آمریکائیان ژنرال شوارتسکف مردی است که به هنگام ریاست 
شهربانی نیوجرسی تحقیقات راجع به ربوده شدن کودک لیندنبرگ را به نتیجه 

پلیس  1948تا  1942رسانده، برای ایرانیان پیش از همه، کارشناسی است که از 
مان داده است. شوراتسکف در میان همکاران خود در شهربانی شاه را از نو ساز

ایران، ژنرال زاهدی را مایه دار یافته بود. به هر حال، چون شتاب بایسته بود، 
روز پس از رفراندوم، شاه فرمانی غیر قانونی دایر به عزل  11اوت  13در 

شاه از راه  12مصدق و نصب ژنرال زاهدی به نخست وزیری امضاء کرد 
حتیاط، پایتخت را ترک کرد و به عنوان استراحت به کناره های دریای خزر ا

رفت و گوش به زنگ ماند تا اگر جریان بر غیر مردادش چرخید، فرار اختیار 
اما  13کند وی سرهنگ رئیس گارد خود را مأمور ابالغ فرمان عزل مصدق کرد 

اه و ثریا به مصدق فرمان را گرفت و دستور داد سرهنگ را توقیف کردند. ش
 ایتالیا پناه بردند. 

اما رئیس جمهور آمریکا آنقدر که در اینجا خود را ساده نشان می دهد،       
من هر روز، همراه صاحب منصبات وزارت » نیست زیرا او خود می نویسد: 

کردم و شخصاً اوضاع را بررسی می« سیا»امور خارجه و وزارت دفاع و 
واندم که مأموران ما می فرستادند. این مأموران ختمامی گزارش هائی را می

با بودن سفیر آمریکا در سوئیس، »کردند فعاالنه با هواداران شاه کار می

                                                
مصدق برای مقابله با امپریالیسم از شوروی  -شود که: )الف(میبدینسان بر همگان معلوم  11

 کار را به تعلل گذراند. و در زمان زاهدی و امروز روسیه شوروی -تقاضای کمک کرد. )ب(

 «ا.م....« »

درواقع شاه دو ورقه سفید امضاء کرد. در یکی از این دو ورقه فرمان عزل مصدق را و در  - 12

ن امر را نوشتند. مصدق در دادگاه غیرقانونی نظامی به تفصیل ایدیگری فرمان نصب زاهدی 

 را شرح داده است.

برای کودتا رفت و وقتی از عهده بر نیامد،  –رئیس فعلی سازمان امنیت  -سرهنگ نصیری - 13

 «ا. م.»فرمان را ابالغ کرد. 
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در میان این مأموران، ژنرال نرمان « مأمورانش در محل عمدتاً عوامل سیا بودند
شوارتسکف بود که کارگردانی کودتا را بر عهده داشت. آندره تالی می نویسد: 

شوارتسکف برای توفیق دشمنان مصدق پنهانی وجوهی توزیع کرد. برخی از »
کند که شوارتسکف، ایرانیان به یکباره خود را ثروتمند یافتند. و تاریخ حکایت می

خرج کرد و مصدق در یک « کیسه سیا»ظرف چند روز، ده میلیون دالر پول از 
 14«. ت دادچشم بهم زدن، گروه کثیری از طرفداران خود را از دس

ها دالر به جیب چه کسانی رفت؟ پانزده ماه پس از واقعه، بر اساس این میلیون    
ها قدر و ارزش در اختیار گذارده بود تا با انتشار آن« سیا»اسنادی که به عیان 

در مقاله باال  15در نظر کنگره آمریکا باال رود، ساتردی اوینینگ پست « سیا»
 بندی نوشت:

اوت، در حالیکه ارتش پایتخت مضطرب را در حلقه مراقبت  19چهارشنبه »
ای عظیم به قلب شهر راه می گشود. گرفته بود، از خالل کوچه های تهران دسته

ه زدند و پهلوان هائی که کباداین دسته مرکب بود از معرکه گیرهایی که چرخ می
تماشاچیان  گرفتند در ضمن آنکه بر شمارکشیدند و کشتی گیرانی که بازو میمی

ع ه نفافزوده می شد، این جمعِ عجیِب معرکه گیران شروع کرد به شعار دادن که ب
ای تردید، شاه متحد شویم. جمعیت این فریادها را از سر گرفت و پس از لحظه

 « موازنة روانشناسی عمومی، علیه مصدق بر هم خورد.
 ساتر دی اوینینگ پست ادامه می دهد:    

آغاز ه رااده شد، قشونی هائی که به شاه وفادار مانده بودند حملعالمت که د»     
های خاص اسلوب آمریکائی، قوای مصدق کردند. مطابق با استراتژی و حساب

را در طرف خانة نخست وزیر در حاشیه تنگی به محاصره گرفتند. قوای مصدق 
 «تسلیم شد و مصدق دستگیر گردید...

ا هدی رش کار آمادة بازگشت به ایران شد، تا زادر ُرم، شاه مبهوت از گرد»     
 «بر مسند صدارت بنشاند و رژیم طرفدار غرب در ایران ایجاد کند.

 دسته معرکه گیران و سگ از چنبر گذرانانی را که از محالت جنوب شهر»    
 «آمده بوند، بَِزن بهادری بزرگ، به اسم شعبان جعفری هدایت می کرد.

ره این شخص باز خواهیم گشت اکنون ببینیم لوموند دربابه شرح کارهای       
 این دسته چه نوشته است:

در جنوب تهران، زاغه نشینی است به غایت محروم که نیمی از مردم »      
شهر در بیغوله های تو در تو و عفونت بار آن، در هم می لولند. بر این زاعه ها 

. از قلب این زاغه ها بود که روز بدبختی، بیماری، مواد مخدره و گناه حکمرانند
اوت، جماعتی به سوی مرکز شهر به حرکت در آمد و انقالبی به  19چهارشنبه 

راه انداخت که به سقوط مصدق انجامید. همین امر یعنی حرکت مردم زاغه ها 
گیرند که انقالب کار مردم بوده است! را، طرفداران رژیم دلیل بر این می

گویند چه اشتباِه بزرگی، هموار از میان لومپن خ میوفاداران به مصدق پاس
اند و هم پرولتاریای شهر است، که چاقوکشان و بزن بهادرها به کار گرفته شده

                                                
  99آندره تالی، همان کتاب، ص  - 14

15 Suturday Evening Post 
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مالیان « برخی»می افزایند که این شورش با پول آمریکائیان تدارک شده است 
چهار میلیون تومان )چهار صد هزار دالر( میان یک مشت مردمی که به همه 

اند تقسیم کرده اند، روزنامة مخفی حزب توده ،مردم، حتی شماره کار حاضر بوده
چکی را چاپ کرده است که مأموران آمریکائی برای پرداخت هزینه شورش 

و بر عهده بانک ملی است، مبلغ  703352حواله کرده اند، چک دارای شماره 
واله کرد آقای باشد و به حهزار دالر می 390لایر، هم ارز  32643000آن 

 «ادوارد. ژ. دونالی است
که ژنرال هـ.  دالری تنها جزئی از مبلغی است 390000واقع این چک در     

خرج کردند. « قیام خود جوش»نورمان شوارتسکف و همکارانش، برای تدارک 
که به مدِد آن افسران وفادار به شاه، مصدق را سرنگون « قیام خودجوشی»

هی حاضر نبود تن به خطرات اقدام به سود شا« وادار شاهه»کردند، زیرا قشون 
هزینه  بدهد که محتاطانه به ُرم  پناهنده شده بود. قسمت اعظم ده میلیون دالر،

 ختیارشدر ا« سیا»عملیات، به بآورد آندره تالی، به استناد اسنادی که متصدیان 
 د.اند میان نظامیان تقسیم شده بوگذاشته

 
 رد دالرنزدیک به یک میلیا

ای که ذکرش اینهمه، مانع از آن نشد که ساتردی اوینینگ پست، در مقاله    
. سرنگون کردن مصدق به دست خود ایرانیان انجام گرفت»رفت، تأکید کند که: 

های که ما باید لژیون های بومِی آزادی را که در میان ملت»معتقد است « سیا»
 م خویش آمادهدر راه تحصیل آزادی مرد گردند واسیر، یا مورد تهدید، تشکیل می

 «قبول مخاطرات می شوند، توسعه دهیم و پشتیبانی کنیم.
 نگامهدلیل همواره همان دلیل است که بود بدین معنی که ایرانیانی که به      

مراجعة به آراء عمومی در دوم اوت، اعتماد خود را به مصدق نشان دادند، 
ون کردند. هشت سال پس از آدالی اوت او را سرنگ 19در « خودشان»

 رامیاستیونسون، از تریبون سازمان ملل با همین تأکید و با وجدانی به همین آ
میان خود »جریان دارد نزاع « خلیج خوک ها»گفت که نبردهائی که در 

ه کبود، تا روزی « نزاع میان خود کوبائیان»است ...این نبرد ها « کوبائیان
ی رهبر «سیا»عملیات را که از ابتداء تا انتها، وسیلة  کندی، مسئولیت کامل این

 می شد، بر عهده گرفت. مورد ایران هم از همین موارد بوده است.  
فردای آن روز، مصدق که پیژاما به »آورد آیزنهاور، در خاطرات خود می     

تن داشت، خود را تسلیم کرد و توقیف شد. قوای زاهدی، رهبران حزب توده را 
 16«ف و زندانی کردند و همه چیز تمام شدتوقی
اما، واقعیت آن بود که همه چیز تازه شروع می شد. سرکوبی و فشار پلیسی،      

چون صاعقه بر مخالفان که تنها جزء کوچی از آن ها، کمونیست بودند، فرود 
آمد. بسیاری از بازاریان که اعضای جبهه ملی مصدق را تشکیل می دادند، 

شار و اختناق شدند. دامنة فشار، دانشگاهی و شهری و دهاتی و حتی قربانی این ف
ایل نشینان را هم گرفت. ایل هائی که از تن دادن به حکومت مطلقة شاه یا 
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دادند و از جانب این مأموران، این مأمورانش سر باز می زدند، قربانی می
مات حکومتی چپاولگران واقعی، تحت فشار قرار می گرفتند. چپاولگرانی که مقا

گفته اند. را به عنوان استاندار داشتند. در ایران باستان، استاندار را ساتراپ می
شد اما فشار و اختناق به تنهائی قادر به استقرار نظم نبود، باید طرفدار خریده می

 و وفادار اجیر می گردید و شریِک جرم دست و پا می شد.
 آیزنهاور می نویسد:      

و  تمامی طوِل بحران، همة امکانات خود را برای حمایت از شاهآمریکا، در » 
سقوط مصدق برای پا برجا کردن آمریِت شاه کافی «. نگاهداریش به کار برد

ده نبود. از این دولت آمریکا تصمیم گرفت، کمک مالی را که از مصدق دریغ کر
وئی آمریکا، ل در چهارم سپتامبر، سفیر»نویسد بود به شاه اعطا کند. آیزنهاور می

ن ر ایبهندرسن، و نخست وزیر ایران، ژنرال زاهدی، نامه هائی مبادله کردند بنا 
سال  میلیون دالر، برای 4/23نامه ها، ایاالت متحده کمک فنی خود را به مبلغ 

رال زاهدی اوت از ژن 25ای که در مالی جاری از سر گفت. نیز به خاطر نامه
ی نیاز خود را به کمک و هم میل خود را به دریافت کرده بودم که در آن و

های آزاد بیان کرده بود. عزم را جزم کردم که در چنین پیوستن به جمع ملت
 بینی شده کمِک فنی کافی نیست. در پنجم سپتامبراوضاع و احوالی، برنامة پیش

ن میلیون دالر به عنواِن کمِک اقتصادِی فوری اعال 45کمکی اضافی به مبلغ 
 .«میلیون دالر رسید 75در مجموع در آن سال کمک آمریکا به ایران به کردم. 
اما خود این رقم، رقمی ناچیز بود و عنوان شروع را داشت. در طی       
لغ جمع کمک آمریکا به ایران به یک میلیارد دالر با 1961-1953های سال

ان به چنان بد مصرف شد که در واشنگتن مجلس نمایندگگردید. این کمک آن
صدها میلیون »مجلس نوشته شده است که  1957هیجان آمد. در گزارش سال 

 این دالر کمک آمریکا به ایران با چنان غفلتی مصرف شده که امروز تعیین دقیق
 مطلب که بر سِر این وجوه چه آمده است غایر ممکن است. عالوه بر طرح های

 بزرگ می رسیدند، هزینهدیگر این اعتبارات، باید به مصرف ساختمان یک سد 
از  است این سد، چندین میلیون بر آورد شده بود. اما بنا بر آنچه در گزارش آمده

به قیمت سه میلیون دالر، »اجرای این طرح اثری مشهود نشده است جز آنکه 
بینی شده اعطائی آمریکا، در روی کاغذ طرح جاده ای را تا نزدیکی محل پیش

ین ابا وجود »سیون با اندکی تلخکامی می افزاید که کمی« برای سد، کشیده اند
 « اعتبارات، نود و سه درصد مردم کشور همچنان بیسوادند.

 

 «سیا»مرد برگزیده 

 سرلشگر زاهدی که با موافقت مشترک شاه و ژنرال هـ. نورمان شواتسکف     
ن ابرگزیده شد تا کودتای ضد مترقی را سازمان بخشد و خود جای او را به عنو

 نخست وزیر بگیرد که بود؟
های زاهدی تنها به عنوان رئیس سابق شهربانی که شوارتسکف بین سال     

مأمور تجدید سازمانش شد، معروف نیست. زاهدی در جریان  1948و  1942
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جنگ بین الملل دوم، قهرمان داستان تاریکی است که فیتز روی مک له آن 
ح کرده است، فیتز روی مک له آن، قهرمان اصلی آن حادثه ماجرای آنرا شر

پیش از آنکه صلح برقرار شود و به عنوان نمایندة محافظه کار به عضویت 
مجلس عوام در آید مأموری انگلیسی بود که در مسکو، در سیرنائیک، در ایران 
مأموریت هایی به انجام رسانده و در پشت خطوط جبهه با چتر در میان چریک 

د ...شرحی را که فیتز روی مک له آن از جریان مالقات های تیتو فرود آمده بو
کمترین « سیا»خود با زاهدی نوشته است در خور نقل است زیرا تاریخ نویسان 

کنند و بنایشان بر این است که آنرا ندیده بگیرند، یا ای به این واقعه نمیاشاره
ها همکاری  کند که سرلشگر زاهدی با آلمانکتمانش کنند. این نوشته معلوم می

داشته است و این همکاری در موقعی جریان داشته که ژنرال هـ. نورمان 
دانست که سرو خوب می« سیا»شوارتسکف، در ایران بوده است. بنا بر این 

 کارش با چه کسی است. 
ت به تهران رسید، و در سفار 1942فیتز لوی ملک له آن، در پایان سال      

زیر یس ستاد ژنرال ولیسون و نیز سر رید بوالرد وانگلیس با ژنرال بایّون رئ
 : یسندمختار انگلیس در ایران دیدار کرد. فیتز مک له آن آن در این باره می نو

ف ن طرآن ها به من گفتند، کاری برایم در نظر دارند. گفتند که از مدتی به ای»
 در جنوب ایران، جریانی در حال نضج است، ایل های قشقائی و بختیاری،

ت دهند و ظاهر امر این است که در هر لحظه ممکن اسمأموران آلمانی را پناه می
الت چنین کردند و طغیانشان برای ما مشک 1916قیام کنند، همانطور که به سال 

نکردنی به وجود آورد. اگر این احتمال به حقیقت بپیوندد  ممکن عظیم و باور
گ به مقصد روسیه می فرستیم، است راه خلیج فارس که از طریق آن ساز و بر

 قطع شود. در اصفهان و شهرهای دیگر نیز نارضائی بسیار است، سوء استفاده
کنند مسئول عمده این نارضائی هستند و در این هائی که گندم ها را انبار میچی

کن زمینه کاری از ما ساخته نیست. از این بدتر، اگر اغتشاشات سر بگیرند مم
 «در جنوب کشور متمرکزند به یاغیان بپیوندد. است قوای ایران که

یتز فقوای جنوب تحت فرماندهی سرلشگر زاهدی قرار داشت که بنا به نوشتة      
ملک له آن « در این ماجرا نقشی مصیبت بار بازی می کرد»روی ملک له آن 

 در دنبال این مطلب چنین می گوید:
های کشور است و مقادیر  استفاده چیمی دانیم که زاهدی از بدترین سوء»

کنند که وی با عظیمی گندم احتکار کرده است و نیز دالیل موجهی حکم می
ها کند و باالخره با مأموران آلمانی که در کوههمکاری رؤسای ایل ها عمل می

اند و از طریق آن ها، با فرماندهی عالی آلمان در قفقاز روابطی دارد پنهان شده
سری حاکی بودند که وی در تدارک قیامی عمومی علیه در حقیقت، گزارش های 

قوای متفقین است. در این قیام قوای تحت فرماندهی او و نیز قوای تحت 
فرماندهی یک ژنرال دیگر ایرانی شرکت خواهند جست که در منطقة شمالی 
کشور، که تحت آشغال نیروهای روسی است، مستقرند. این قیام همزمان با حمله 

م، از ناحیة قوای آلمان، که از راه هوائی جابجا شده اند، و نیز به ارتش ده
یابد ماحصل کالم آنکه در تمامی تعرض عمومی آلمان در جبهه قفقاز انجام می
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توطئه هایی که در جنوب ایران در شرف ترتیب یافتن هستند دست سرلشکر 
 «زاهدی در کار است.

رد، برای فیتز روی مک له آن وضعیتی که ژنرال بایّون ئو سر رید بوال     
به هر قیمت، قیام »ها تصمیم گرفته بودند اند این چنین بوده است. آنترسیم کرده

و به نظرشان رسیده بود که بهترین طریقه وصول به این « را در نطفه خفه کنند
مقصود، این است که دست سرلشکر زاهدی را از این موقعیت زیان رساننده 

فیتز روی مک له آن می « ای بود که بر عهده من گذاشتند.یفهکوتاه کنند این وظ
آن ها تدارک وسایل و یافتن اسباب و طرق به انجام رساندن این وظیفه »افزاید: 

را به طور صحیح به اختیار من گذاشتند، و تنها با من دو شرط کردند: سرلشکر 
 17د دستگیر کنم.آنکه اغتشاشی به پا شورا زنده دستگیر کنم، و نیز او را بی

 فیتز روی مک له آن با شرح و بسط جذابی دنباله این عملیات ظریف را     
اصفهان می رود، در اصفهان قنسول انگلیس در آن شهر،  شرح می دهد. وی به

ها است. آن« طرار قهاری»گوید که سرلشکر زاهدی ژون گولت به او می
ه ار بودی که اقامتگاه زاهدی دیواقامتگاه زاهدی را به وی نشان می دهد. با وج

، است دیوار سربازخانه ای بوده است که تیپ ارتش ایران در آنجا استقرار داشته
شود و فیتز روی وی را اش، وسیلة فیتزروی ملک له آن توقیف میوی در خانه

برد و سوار هواپیمایش می کند و به بیابان میجلو چشم گاردش سوار اتومبیل می
 کند.
در اتاق سرلشکر، مقداری اسلحة خودکار » فیتز روی مک له آن می نویسد:      

ساخت آلمان، چند دست لباس زیر ابریشمی و تریاک و آلبومی از عکس فاحشه 
ها را با خود به کنسولگری بردم های اصفهان و بسیاری نامه و کاغذ یافتم که آن

تازه واصل شده بود و از  هایی که به نظر مان آمد،)...(  یکی از نخستین نامه
آقائی بود که خود را قنسول آلمان در جنوب خوانده بود. این قنسول ظاهراً در 

های جنوب به سر می برد. وی در این نامه با عباراتی تأیید آمیز از یکی از کوه
های زاهدی سخن رانده و تقاضای مهمات و آذوقه تازه کرده بود. خواندن فعالیت

نه شکی را برطرف می کرد. توقیف سرلشکر زاهدی بسیار به این نامه هر گو
  18« موقعت انجام یافته بود.

وی را فراخوانده بود تا به نام دموکراسی )مردم ساالری( « سیا»مردی که     
من » مصدق را سرنگون کند و تهران حکومتی تشکیل دهد، این چنین است: 

این جمله از « دی فرستادمضمن تلگرامی تبریکات خود را برای سرلشگر زاه
خاطرات آیزنهاور است که از مقاصد و نیات خوبی که نخست وزیر جدید ازخود 

گزارشی از ایران وسیله یک » نویسد ظاهر می سازد، سخت شادمان است. می
آمریکائی که هویتش برای من فاش نشد مرا از نیات خوب نخست وزیر جدید 

روی زمین با طالب گزارشی قانع  ترین دولتمطمئن کرده است. رئی قوی
« سیا»شناسد گزارش دهنده، کسی جز مأمور شود که تهیه کنند اش را نمیمی

                                                
17 - Fitzroy Mac Léon: Diplomate et Franc-Tireur – Edition Gallimard. 

1952, P. 245,246 et...  
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شاه مرد تازه ای شده « »تواند باشد. همچنین این مخبر به آیک می نویسدنمی
کند شاهِی است و برای نخستین بار به خودش اعتماد دارد برای اینکه احساس می

آری « دة مردمش است و نه تصمیم تحکمِی قدرتی خارجیخود را مدیون ارا
بدینسان امپراتوری با ایادی خود معامله می کند، گیریم که اینان معنون به عنوان 

 باشند. « شاهنشاه، شاه شاهان»
 

 انتخاب آزاد

در دفتر  1953آیزنهاور در خاطرات خود می نویسد، در هشتم اکتبر      
هم از طریق مالی و »کمک به ژنرال زاهدی مخصوص قصد خودم را درباره 

و وود ر 1913یادداشت کردم. همانسان که در « هم از راه مشاوره های عاقالنه
های خاص سالح اعطا کرد و دربارة روش»ویلسن به کارانزای مکزیکی 

 بیش از نیم قرن پس از آنهم لیندن جانسون« ساختن کشور رأی زد»دموکراسی 
 نوبیجکی عاله بر دادن اسلحه، درباره استقرار در ویتنام به ژنرال های تی یوو

 گذرد آگاهیم، و هم دیدهبه نصیحت و مشورت می پردازد. از آنچه در ویتنام می
 ایم که کارانزا چگونه اسلحه ها را گرفت و مشورت ها را نپذیرفت. 

نین چآنچه زاهدی پس از قبول اعتبارات آمریکا در ایران به انجام رساند      
 است:
هفت ماه پس از سقوط مصدق، زاهدی انتخابات را به انجام رساند، ماجرای      

 19انتخابات را مجله تایم آمریکائی اینطور شرح می دهد.
مدت سه روز شهر تهران برای انتخاب دوازده نماینده مجلس شورا رأی داد »

 ازده منتخب)...( بنا بر سنّت ایران همه ماجرا یک چشم بندی قشنگ بود. دو
، خوشبخت پیش از آنکه نختسین انتخاب کننده رأی خود را به صندوق بیاندازد

ای  نندهکانتخاب شده بودند. همه از جانبداران سرلشکر زاهدی بودند )...( انتخاب 
رأی خود را به صندوق انداخت و سپس سه تعظیم باال بلند به صندوق کرد و 

کند ند گفت: این صندوق سحر و جادو میچون فلسفة تعظیم ها را از او پرسید
 «اندازی و به اسم زاهدی در می آید. رأی را به اسم مصدق می

مه ادا تایم به شرح ماجرا با توجه به نقشی که شعبان جعفری بازی کرده است     
می دهد. شعبان جعفری همان بزن بهادری است که آن دسته کذائی را در روز 

جلة د تا موجبات قیام و سقوط مصدق را فراهم آورد. ماوت براه انداخته بو 19
 آمریکایی می نویسد:

مردی غول پیکر و ریشو به اسم شعبان جعفری در رأس شرکای چاقوکش، »
آنکه حتی منتظر اشارة حکومت شود، در چند حوزة رأی گیری به رأی بی

ب را محله های جنو« بی مخ»دهندگان یورش برد. شعبان چاقوکش، ملقب به 
شهر برخاسته و سابق بر این قهرمان کشتی بوده است. وی در گذشته زورش را 

                                                
 1954مارس 22تایم،  - 19
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و اداره روزنامه های مخالف را غارت می کرد.  20در خدمت مصدق گذاشته بود
با اعالم وفاداری به زاهدی، قشون چاقوکشان را در حملة به « »بی مخ»اکنون 

ان را از صف وی مرتب رأی دهندگ« حوزه های رأی گیری رهبری می کرد
شد که کرد و اگر رأیی یافت مینمود و جیب هایشان را کاوش میخارج می

مشتمل بر اسامی مخالفان زاهدی بود، رأی دهنده یا زیر مشت و لگد خرد و 
گشت و یا تن و بدن او کاردی می شد. و اگر پس از این مشت و مال خمیر می

شد تا توقیف و روانه زندان داده میترین پاسبان تحویل زنده مانده بود، به نزدیک
 «گردد! گاه نیز شعبان موی سر قربانیان خود را می کند.

 گیری می پردازد:تایم به شرح زیر به نتیجه     
ای روی یک مبل لمید و در پایان یک روز سراسر عملیات، شعبان در کافه»     

اغلب »تری دستور بستنی داد. ترازنامه عملیات دو روزه وی، پنجاه بس
اگر هم ارتش و شهربانی را روی هم بگذاری، »گفت بود. وی می« کمونیست

زیر اردشیر زاهدی فرزند نخست و«. تازه ما از هر دوتاشان بهتر کار کرده ایم
دانم که شعبان کمی خشن است اما او ...مخالف کمونیست من می»می گفت: 

 «هاست.
کند ایران هنگامی بیشتر جلب توجه می این شرح ماجرا از انتخاب در پایتخت     

که بدانیم تمامی رهبران مخالفان در زندان بودند. در واشنگتن لوئی هندرسن در 
را از وزارت خارجه دریافت کرد.  21همین سال نشان دیستنگشید سرویس اوارد 

این نشان، پاداشی برای این سیاستمدار بود که نه تنها توانسته بود دموکراسی را 
یران مستقر سازد و راه بر کمونیسم سد کند، بلکه موفق شده بود دامنة حوزة در ا

 منافع نفتی امپراطوری را به ایران نیز بکشاند.
 

 امپراطوری نفت

یکی از نخستین کارهای حکومتی که جانشین حکومت مصدق شد، همانطور      
ا کنسرسیومی می نویسد، البته این بود که اختالف نفت را حل کند و ب« آیک»که 

و باید جانشین  22که لوئی هندرسن، در فردای ملی کردن نفت پیشنهاد کرده بود 
شرکت نفت انگلیس و ایران می شد، قراردادی امضا کند. به عنوان سپاس گزاری 
از نقش قاطعی که آمریکا در رفعت بحران بازی کرده بود، شرکت های 

آرامکو، عربستان سعودی، سهمی آمریکائی، استاندار اویل را که در شرکت نفت 

                                                
واقع اینجا این مجله می خواهد به ملت ما توهین کند و بگوید زاهدی مخلوق دالرهای  در - 20

اقوکشان نیست بلکه وضع در دوره مصدق نیز چنین می بوده است، برخی از آمریکا و چ

قیقت ند! حمحقق نماهای ایرانی هم با استناد به این منابع به خیال خود تحقیق و تتبع می کن

اند و در تمامِی دوران حکومِت مصدق آنست که چاقوکشان همواره در اختیار دربار بوده

ذر و نیز آ 14بوده اند. از جمله این حادثه آفرینی ها، حادثه مأمور و مشغول حادثه آفرینی 

مصدق  اسفند همین شعبان جعفری با تنی چند از افسران به خانه 9اسفند است. در  9توطئه 

 قو «  ما. »مرداد در حبس بود.  28حمله کرد و در آهنی آنرا شکست وی توقیف شد و تا روز 

21 - Distinguished Service Award 

 « ا. م.»و صد البته، این نقشه و پیشنهاد از جانب حکومت ملی مصدق رد شده بود.  22
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بودند، به عضویت کنسرسیوم پذیرفتند. و سهام کنسرسیوم به این شرح تسهیم 
 شدند:

 % 40  شرکت نفت ایران و انگلیس
 %14    رؤیا دوچ شل

 %6    شرکت فرانسوی نفت
 %40   شرکت های آمریکائی

ل اف کالیفرنیا، کمپانی های آمریکائی صاحب سهم عبارتند از استاندارد اوی     
استاندار اویل آف نیو جرسی، تکزاکو و سوکونی واکیوم اویل کمپانی، یا به 

 .23اندعبارت دیگر شرکت هائی که شرکت آرامکو را تشکیل داده
قرارداد به سود شرکت های آمریکائی است و به سود شرکت نفت انگلیس و      

که، این شرکت از ایاالت ایران هم هست و این به دو دلیل است: دلیل اول آن
میلیون دالر به عنوان غرامت گرفت و دلیل دوم آنکه، هر چند که این  70متحده  

 4شرکت عضوی از اعضائ کنسرسیوم است، ولی پس از چند سال تولید نفت 
برابر شده و درآمد سهام شرکت از این تولید بیشتر از درآمدی گردیده است که 

 24بود از نفت ایران می برد. وقتی به تنهائی صاحب اختیار
میلیون باریل بوده. در سال  155، 1947واقع، تولید نفت ایران در سال  در     

میلیون  301به  1958میلیون باریل تنزل کرد  و در سال  5/21به  1954
 538به  1963میلیون و در سال  354به  1959صعود کرد سپس در سال 

یون بالغ گردید. قرارداد به حال دولت ایران میل 618به  1964میلیون و در سال 
درصد از درآمد کنسرسیوم را می بََرد و این درآمد  50دولت  این  25هم مفید بود 

درصدی بود که شرکت نفت انگلیس و ایران به مصدق پیشنهاد  30تا  25به جای 
اما با توجه به ترکیب و ساخت قدرت در ایران، دست مردم از این  26کرده بود

 رآمد کوتاه است و پشیزی از آن عاید کشور نمی شود.د
ایجاد کنسرسیوم، خود مسـئله ای ظریف از لحاظ حقوقی برای واشنگتن      

ع فراهم آورد. زیرا سهیم شدن شرکت های آمریکائی، در یک شرکت مواجه با من
قانونی، قانون ضد تراست گردید. اما عالی ترین مراجع قضائی پا درمیانی 

ارند. برد ، تا این مانع را از سر راه گسترش امپراتوری نفتی آمریکا در دنیاکردند
 آیزنهاور در خاطرات خود می نویسد:

                                                
23 - ARAMCO  متشکل از: استاندارد اویل اف کالیفرنیاStandard Oil of California   

سی درصد،    Standard Oil of New Jerseyسی درصد، استاندارد اویل اف نیوجرسی 

 ده درصد Socony Vacumواکیوم  سی درصد، سوکونی  Texacoتکزاکو 

برابر کند  4توانست به تنهائی تولید را ای ندارد چون شرکت نفت میاین استدالل چندان پایه - 24

 «ا. م.» و تمامی سود را هم خود ببرد و شریک )البته دزد!( نیز نداشته باشد. 

در اندیشه استقالل و در بیند و نویسنده فرنگی است و همه چیز را از دریچه عدد و رقم می - 25

 «ا.م.»نتیجه رهائی از قید سلطه نیست. 

این پیشنهاد به مصدق نشده است. مراد نویسنده همانطور که در آغاز همین قسمت گفته است  - 26

 قرارداد الحاقی است. دولت انگلیس مطابق اظهارات معاون پارلمانی اش در صدد عرضه

 ء بوده است، تا شاید از ملی کردن صنعت نفتبه رزم آراء و عال 50-50پیشنهاد اصل 

 (118جلوگیری شود )ر ک ص 
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بر اساس احتیاج آمریکا به موادی که دسترسی به آن ها، برای امنیت آمریکا »
ضرور است، وزارت دادگستری تصمیمی ویژه اتخاذ کرد و به موجب آن شرکت 

آنکه بیمی از تعقیب به استاد قانون ضد تراست داشته ی، بیهای نفتی آمریکائ
 27«باشند، در کنسرسیوم شرکت کردند.

بدین سان همه چیز تحت نظم در آمد. یک رژیم منتخب با یک کودتای      
کمونیست  28نیز بر آن صحه گذاشت.« آزاد»سرنگون شد و انتخاباتی « مردمی»

و اعدام گردیدند و با آن ها، بسیاری از های ایران زندانی شدند و شکنجه دیدند 
ها ربطی نداشتند همین راه را طی کردند. ناسیونالیست ها هم که با کمونیست

به تخت باز نشانده شد. اصل قضیه، جلوگیری از ملی « طرفدار غرب»شاهی 
کردن بود زیرا ممکن بود که نمونة ایران، کشورهای دیگر را هم به تقلید 

خواست دستش را کوتاه کند، موقعیت ستان که مصدق میبرانگیزاند. انگل
انحصاری خود را از دست داد، اما بار دیگر به محل پای گشود. شرکت های 
نفتی آمریکائی از قبل، از قید و بند قانون ضد تراست رها و از بیم تخلف از این 

عالیت حوزة ف« نفت»قانون آسوده شدند تا بتوانند زمینه بزرگترین ثروت آمریکا 
و نفوذ خود را گسترش دهند. حکومت واشنگتن به جهانیان نشان داد که قادر است 

را در یک منطقه آشفته جهان واپس زند. وقتی پای اصل در میان « کمونیسم»
ها بخوانند! به این دلیل است، چه باک از اینکه مصدق را بازیچه دست کمونیست

سیاست مورد تعقیبش، سیاسیت در که اینان از وی حمایت می کنند! مصدقی که 
اثر بخشی خود را به ثبوت رساند « سیا»جزء و کل ناسیونالیست و ملت گرا بود 

اسناد آنرا در اختیار « گریز و طفره»و برای تبلیغ این ثمر بخشی با توسل به 
ساتردی اوینینگ و نیز آندره تالی به هنگامی قرارداد که آندره تالی مشغول 

 افتخار دوایر مخفی آمریکا بود.  نوشتن کتابی به
لس، تمامی عملیات، با موافقت کامل رئیس جمهوری آمریکا و جان فاستر دا     

 افتند.و کمپانی های نفتی آمریکائی انجام ی« سیا»وزیر خارجه، آلن دالس، رئیس 
این همرائی و هم آوازی حکومت و دوائر مخفی و شرکت های بزرگ 

های این همرائی و هم آوازی بر ک است. روشخصوصی، نمونه و طاق و ت
ست دبه « حکومتی ملی»همگان معلومند: فساد )ده میلیون دالر(، واژگون ساختن 

 َحمیّت ترین عناصر  از قماش زاهدی و شعبان جعفری، انتخابات مخدوش. آری
 امپراطوری، حقاً، در گزینش وسائل و ابزار کار ناگزیر بوده است ...*

 
 
 
 
 

                                                
 166آیزنهاور، همان کتاب، ص  - 27

های خارجی کمتر آشنائی دارند بد  نیست بدانند که نویسندگان فرنگی خوانندگانی که با نوشته - 28

ودتای کنند کقصد طعن و طنز خود را ابراز می»   « با نهادن برخی کلمات در داخل 

 «ا. م.»در این متن از این قبیل اند. « آزاد»و انخابات « مردمی»
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 52مذاکرات مجلس، جلسه نقل از 

 1329روز یکشنبه هشتم مرداد ماه 

 
 آقای دکتر مصدق -رئیس     
و قماش اهمیتی نمی دهم. آن چیزی را که بنده  بنده به نان -دکتر مصدق     

دهم استقالل ایران است. یکی از حقوق مغضوبه ملت ایران که تابحال اهمیت می
در مرکی است. هر وقت که دولت های مقتنتوانسته بدست آورد، استقالل تعرفه گ

.  اند توانسته اند یک کسی را به دست آورند آنچه را از مجلس خواسته اند گرفته
 نصر بسیار متأسفم که مذاکرات بجا و مهم نمایندگان اقلیت را جناب آقای دکتر

 وزیر دارائی در جلسه قبل مورد تلقی کردند.
 مرکی که مطرح است، دلیل منحصر بفرددر الیحه تجدید نظر در تعرفه گ     

ایشان برای دادن اختیارات به دولت این بود که ممکن است اشخاص محتکر و 
 استفاده کنند و تا الیحه درفاسد از مذاکراتی که در جلسه علنی می شود، سوء

مجلس تصویب شود ضررهائی به مردم و دارائی مملکت بزنند. در صوتی که با 
د  فاسکنم راهی که برای انجام مقصود در نظر گرفته اند، َدفعِ چند دلیل عرض می

 بِاَفَسد است.
م از ن وکیل در توکیل نیستیم که به دولت اجازه دهیما نمایندگا -اول اینکه     

متمم قانون اساسی وضع و تصویب  27طرف مجلس قانون وضع کند و اصل 
رای ملی و مجلس قوانین را از حقوق خاص اعلیحضرت همایونی و مجلس شو

 گوید که:اینطور می 28سنا قرار داده است. و اصل 
 «قوای ثالثه مزبور همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود»

ق حیعنی قوه مجریه حق تصویب قانون ندارد چنانچه مجلس شورای ملی این      
 را به آن قوه دهد نقض اصول اساسی نموده است.

د و باید حافظ قانون اساسی باشد نباید آن را نقض ک مجلس شورای ملی که     
 ونند آقای وزیر دارائی که دکتر در علم حقوقند باید به قانون اساسی احترام ک

 پیشنهادی که ناقض آن بشود. 
ورد مدادن یک چنین اختیاراتی بر خالف قانون بر فرض اینکه دولت  -دویُم     

 زلزلابقه بدی ایجاد و حکومت ملی را متاعتماد جامعه بود، سبب خواهد شد که س
 استفاده کنند.  کند و دولت های بعد، از این قانون و یا نظایر آن سوء

ای محتکر یا قاچاقچی در نظر آقای وزیر دارائی این است که عده -سوم      
استفاده کنند. در  شود ممکن است سوءمدتی که الیحه مورد بحث و شور می

ذ ن این است که از کمیسیون دربسته، بعضی از ُدَول ذی نفوصوتی که عقیده م
رفه استفاده خواهد کرد و این کمیسیون برای همین کار پیشنهاد شده است که تع

 ها تجدید نظر بشود. گمرکی سر بسته به نفع آن
 ای از اهل مملکت از جریان الیحه در مجلس سوءه عدهبر فرض اینک -چهارم    

فع نبه  ز دارائی مملکت چیزی کاسته نمی شود. ولی اگر تجدید نظراستفاده کنند، ا
 کنند از کیسه ملت ایران رفته است.ها میای که آندیگران تمام شد، استفاده
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ند چمجلس که به دو فوریت الیحه رأی داده است دیگر چه اِشکالی دارد که     
 دهد ر آید، پیشنهادروز دولت در هر جلسه آنقدر که ممکن است  مجلس از عهده ب

 و مجلس هم در همان جلسه مواد پیشنهادی را تصویب کند؟
تحت نفوذ  13که متفقین وارد خاک ایران شدند، مجلس  1320در شهریور      

ت ها قرار گرفت و به دکتر میلیسپو اختیار قانون گذاری داد که یکی از خدماآن
 از آن اختیارات بر ضرر این بود که او از آن کار برکنار شود، و 14مجلس 

 استفاده نکند. مملکت بیش از آنکه نمود، سوء
صالح  اکنون که آقای وزیر دارائی حریفان خود را از میدان بدر کرده اند،     

نیست که باز مجلس حق قانونگذاری را که از مختصات او است، از خود سلب 
ه کاعی د این الیحه و دفکند و اینطور گفته شود که آقای وزیر دارائی از پیشنها

 جداً از آن می کنند، نظریات خاصی دارند.
در بعضی از جلسات صحبت بود که وکیل ملت کسی است که اعتبار نامه      

کس هم نیست که بگوید غیر از ملت خود را از دست ملت گرفته باشد و هیچ
در  است کهدیگری به او اعتبار نامه داده است. به عقیده من وکیل ملت آن کسی 

یقی نفع ملت رأی بدهد و هر کس که بر ضرر ملت رأی داد ولو اینکه نماینده حق
 مردم باشد، چون خیانت کرده است، از وکالت منعزل است.

 ند.یزاربو مردم از نمایندگانی که نفع خود را بر نفع جامعه ترجیح می دهند،     
نفر از  5بوسیله  1320شود در سال تعرفه گمرکی که فعالً اجرا می     

کارشناسان گمرک تهیه شده ولی از تصویب مجلس نگذشته است و آنوقت مجلس 
 قانونی تصویب نمود که تعرفه مزبور اجرا شود.

اند در صورتی که جا نوشتهدر تعرفه جدید حقوق گمرکی و عوارض را یک     
 بیلقوارض از فعالً مالیات را به عنوان قانون جداگانه و حقوق گمرکی و سایر ع

های حق انحصار قند و شکر و قماش هر یک تفکیکاً گرفته می شود. قانون انجمن
شهر حق مردم را برای مصارف هر شهر و عوارض از کاالهای وارد، مثالً از 

 واردات قند و شکر اخذ می کند.
 کنند این قبیل عوارض اخذ شودچنانچه در شهرها از کاالهائی که عبور می     
 مال التجاره تاز مانی که به مصرف برسد سر به جهنم می گذارد. قیمت
ن د بیتعرفه جدید بجای اینکه عوارض را کم کند و باری از دوش مردم بردار     
درصد آنرا باال برده است. در صورتی که دولت مدعی است که  30تا  25
افات  هم خواهد نرخ زندگی را تنزل دهد و از هزینه مردم بکاهد و این اضمی

خواهند عایدات نفت جنوب به مصرف سوق الجیشی دلیلی ندارد مگر اینکه می
 برسد و کسر بودجه بر جامعه تحمیل شود.

 کاالئی که نفت جنوب از نظر استخراج وارد می کد بر طبق قرارداد از     
کند که حقوق گمرک معاف است ولی نفت جنوب کاالهای دیگری هم وارد می

نفت  گمرکی این ]کاالها[ از قبیل کاالهای مشابه است در صورتی که]در[ تعرفه 
تواند احتیاجات خود را از محصوالت داخلی  تأمین کند هیچ مورد جنوب می

 ندارد که حتی آجر را هم از ممالک دیگر خریداری نماید.
معلوم نیست که نکات معروضه، در تعرفه جدید رعایت شده یا نشده است. و     

جناب آقای وزیر دارائی فرمودند استتار سبب خواهد شد که قبل از تصویب اینکه 
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کنم که تعرفه استفاده نکنند عرض می تعرفه وارد کنندگان از تعرفه جدید سوء
جدید با عضویت نماینده وزارت اقتصاد ملی، اداره بودجه وزارت دارائی و 

ارت دارائی، تهیه شده و نماینده اتاق بازرگانی، زیر نظر آقای ظلّی نماینده وز
کافی است که عرض کنم یک داغ دل بس است برای قبیله ای.  یگانه دلیلی که 
آقای وزیر دارائی اینجا برای نقض قانون اساسی آوردند این بود که اگر الیحه در 

شوند و سوء استفاده مجلس مطرح شود، وارد کنندگان کاال از جریان آن مطلع می
زهائی بیشتر از حرف شما برای ما اهمیت دارد. آقا قانون می کنند. آقا یک چی

اساسی به هیچیک از نمایندگان حق وکالت در توکیل نداده است. ما امروز اهمیت 
دهیم، قانون اساسی به ما نمایندگان حق وکالت در توکیل نداده به قانون اساسی می

تان در این مجلس است. آقایان نمایندگان شما حق وکالت در توکیل ندارید. خود
بنشینید قانون تصویب بکنید. حق وکالت در توکیل سبب شده است که دولت های 
دست نشانده خارجی، استقالل گمرکی ایران را در نظر نگیرند و تعرفه گمرکی 

من را انجام می دهم، شما  ایران را به نفع بیگانگان تغییر بدهند. من وظیفه خود
 هید.هم وظیفه خودتان را انجام بد

 
 ارائیآقای وزیر د –رئیس      
خواستم حضور آقایان عرض کنم در جلسه قبل وقتی اوالً می -وزیر دارائی     

که کلمه بیمورد ادا شد بنده بالفاصله عرض کردم که کلمه بیمورد در عرائض 
خودم، مقصود خودم بودم چرا؟ برای اینکه در آن موقع کارهائی که در  

ذاشته بودم و اینجا آمده بودم به تناسب آن کارها و اهمیت شان وزارتخانه داشتم گ
دانم بنابراین، این مطلب نبایستی مورد تکدر آقایان باشد عمل خودم را بیمورد می

)صحیح است( اما دو مطلب اساسی جناب آقای دکتر مصدق فرمودند یکی 
و سایر  موضوع استقالل کشور و یکی دیگر حفظ قانون اساسی مثل اینکه دولت

نمایندگان اکثریت متوجه به اهمیت استقالل کشور و حافظ قانون اساسی نیستند. 
اینطور نیست به عقیده من هر کسی که در این اتاق نشسته، در این مجلس شورای 
ملی نشسته و هر کس مسئولیتی در این دولت دارد اصالً وظیفه اول او و فلسفه 

شود دانم چطور مییح است( بنده نمیوجودی او فقط استقالل مملکت است )صح
یک دولتی سر کار بیاید رأی اکثریت مجلس را هم داشته باشد و مقصود این 

 -دولت از بین بردن استقالل و از بین بردن قانون اساسی باشد )مکی اآلن
شود یک دولتی برای یک الیحه تعرفه گمرکی که در طور است( چطور میهمین

ین قرار است که ما داریم می کنیم اگر مشروطه و یا تمام دنیا جریان از هم
کجا اینطور است اسم ببرید( جریان  -جمهوری و یا هر قسم که باشد )دکتر مصدق

آورد مجلس کند و بعد میاز همین قرار است که دولت تعرفه گمرکی را اجرا می
هادی دهم و هر پیشنچند روز است کلمه به کلمه در مقابل هر ایرادی توضیح می

شود ذلک میکنیم معدهم قبول میرا که متناسب با وضع خودمان تشخیص می
گفت که ما با استقالل کشور و قانون اساسی مخالفت می کنیم؟ برای دولت حفظ 
استقالل کشور و حفظ قانون اساسی بقدری ُمسلّم است که دیگر این را الزم 

ستقالل ثابت فرض شد و ثابت هم داند هر دقیقه شرح بدهد. بعد از اینکه این انمی
هست و ثابت هم خواهد بود و بعد از اینکه این قانون اساسی بخون یک عده 
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پیشروان این کشور ایجاد شد و محفوظ بوده و محفوظ هم خواهد بود و همه آقایان 
هم قسم خورده اند آنرا حفظ کنند، این امور که مسلم باشد باید وارد مرحله اجرا 

م برای مردم چه می کنیم. ولی اگر ما هر قدمی که بخواهیم بر داریم شویم و ببینی
اگر بر بخوریم به این مطلب که قانون اساسی چطور خواهد شد یا استقالل چطور 

شود،  این صحیح نیست برای اینکه استقالل مملکت و قانون اساسی از امور می
را بهانه فرض کرد یا  مسلمه است. نباید هر دفعه استقالل مملکت و قانون اساسی

شود محل تردید قرار داد. تردید در استقالل این مملکت یعنی استداللی که می
معنیش این است که استقالل این مملکت محل تردید است و همچو چیزی نیست. 
استقالل این مملکت محرز است به دست خود ماست. همکاری ما هم اینرا تثبیت 

های کشور، فقط، سبب خواهد شد که دبختیخواهد کرد. سرعت ما در عالج ب
صحیح است(  -خارجی در این کشور کمتر اعمال نفوذ کد )عده ای از نمایندگان

هر چه بیشتر ما حرف بزنیم و هر چه ما دیرتر اقدام کنیم، خودمان وسیله داده ایم 
 کنم آقایان اقلیت،برای اینکه خارجی در اینجا مداخله کند. بنابراین استدعا می

دانند که عرایضی که بخصوص جناب آقای دکتر مصدق که استاد بنده بودند و می
کنم در کمال صداقت است، التفات بفرمایند که دولت بهیچ وجه نظری ندارد و می
شود هم داشته باشد که استقالل مملکت یا قانونی را زیر پا بگذارد. اینجا فقط نمی

را در این تعرفه گمرکی چطور انجام موضوع تعرفه گمرکی است که آیا واردات 
بدهیم که بهتر باشد. این چه ربطی به استقالل کشور ما دارد؟ امنا اینکه فرمودید 
حاال که پنج نفر راجع به این موضوع تعرفه گمرکی اطالع دارند، چه مانعی دارد 
که پنجاه نفر اطالع داشته باشند البته مانع زیادی ندارد ولی مصلحت نیست یعنی 
پنج نفر چون مستخدم دولت هستند تا حدودی می شو.د گفت که این حرف از این 

رود و این تأکید هم شده و اگر برود هم به پنج نفر خواهند گفت پنج نفر بیرون نمی
ولی اگر آمد در این مجلس در مجلس سنا در کمیسیون ها و روزنامه، پشت سر 

ماده واحده اینجا مطرح شده و ما  بینیم یکهم صحبت شود عیناً ما تأثیرش را می
بینیم وای به آن روزی که خود تعرفه را بیاوریم این همان تأثیرش را در بازار می

استقاللی است که جنابعالی می فرمائید به اینکه قبالً از نظر ما اطالع پیدا نکنند و 
 اعمال نظر و مداخله نکنند مستلزم این است که این امر زود تر تصویب بشود

ولی اینکه فرمودند که مجلس شورای ملی و وکیل در توکیل نیست این امر تعرفه 
کند و فقط سابقه دارد. مجلس شورای ملی ابداً حقوقی را از خودش سلب نمی

دهد که دولت این را در مدت شش ماه یا هشت ماه اجرا بکند و بعد هم اجازه می
همیشه همین حرفه را  –دق بیاد به تصویب مجلس شورای ملی برساند )دکتر مص

کنیم و تصویب مجلس زده اند( ما با اجازه مجلس شورای ملی این کار را می
شورای ملی ضامن اجرای این تعرفه گمرکی خواهد بود و امروز هم این تصویب 

دهد که این تعرفه را اجرا بکنیم بدون اجازه مجلس شورای ملی به ما اجازه می
تغییر بدهد ما آمدیم مطابق قانون اجازه بگیریم تعرفه ولت هم نخواسته تعرفه را 

را عضو کیم اگر آقایان اجازه بدهند خواهیم کرد و اگر بفرمائید نکنید نخواهیم 
 کرد و این چه تناقض با قانون اساسی دارد؟ 

 قای جمال امامی بفرمائید.آ –رئیس     
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مه افراد این کشور ین لوایح وقتی که مطرح می شود، چون ها -جمال امامی     
اید شچنانچه باید وظیفه شناس نیستند و از طرف دیگر چون دولت چنانکه باید و 
ن ز ایمسلط بر اوضاع نیست، بدبختانه همیشه مورد سوء استفاده قرار می گیرد. ا

فوراً  شد، نظر، بنده هم با آقای وزیر دارائی موافقم که این قبیل لوایح وقتی مطرح
ود یا نشود. و چون هر چه طول بکشد و کشدار بشود، مورد یا باید تصویب ش

گیرد و شما می آئید به یک ماده عوارض ای قرار میاستفاده یک عده سوء
بندید، زردآلو بندید. زردچوبه قیمتش باال می رود. و به اتومبیل عوارض میمی

مسجد  بندید، ُمهر و تسبیح جلویرود به ورِق بازی عوارض میقیمتش باال می
د. کنن شاه قیمتش باال می رود. این آقا مناسبت نیست چون مردم سوء  استفاده می

 سترسدو بنا بر این قبیل لوایح را باید در اطرافش کمتر صحبت کرد و فوراً در 
 مردم گذاشت که مورد سوءاستفاده قرار نگیر. و گذشته از این دولت از شما

ه یک عوارضی را با مطالعه خودش تهی تقاضا کرده است که به او اجازه بدهید
د بکن بکند. ما که نباید عوارض ببندیم. این را اجازه بدهید دولت خودش مطالعه

ا دولت خودش ببندد( و از جناب آقای دکتر مصدق پس مالیات ر -)دکتر بقائی 
ن مختصر گله ای دارم. بنده ممکن است به صالحیت یا نسبت به فرد فرد آقایا

ها پرستی اینای یا ایرادی داشته باشم ولی خدای نکرده به وطن وزیران شبهه
لی ایرادی ندارم. و هیچ جای شبهه ای ندارم، جناب آقای دکتر مصدق اجل و اع

)دکتر  از این هستند ه بیایند در مجلس بگویند که فالنی دست نشانده اجنبی است.
م ولت آمریکائی رزاین عین روزنامه آمریکائی است که نوشته است د  -بقائی 

ایم چرا خودمان را که گراور کرده این متن آنست-آرا( غلط کرده )دکتر بقائی 
بیخود  -ده ای زا نمایندگان8گول بزنیم، این هم مقاله اکونومیست لندن( است. 

یت اند و کرده اند این وضعا بگیرید بخوانید . نوشتهآقا مقاله ر -کرده( )دکتر بقائی
 نادش را من در روزنامه چاپ کرده ام( به روزنامه استناددر مملکت هست اس

 نکنید آقا.
 قائی، استناد کردن به روزنامه های چه شمال چه جنوب،آقای دکتر ب -رئیس    

ها را گفتن، خوب نیست. غرور چه آمریکا و حیثیت ملی را متزلزل کردن و این
های فتهگه با شد. مگر با ملی ایران را از بین می برید. باید ملت غرور ملی داشت

 ود.های روزنامه های خارجی می ششما و نوشته
ه ثل این است که مردم نمی فهمند. آقا آمریکا بمبه چه صورت  -دکتر بقائی     

کت ما تحمیل کرده. به زور انگلستان کرده چه می گوئید آقا؟ این وضع در ممل
 هست این اخبار رسمی است. تلگراف هم شده آقا. 

 ات جناب آقای رئیس را تأیید می کنم. یعنی تمامبنده فرمایش -جمال امامی     
از آقای دکتر بقائی هم  صحیح است( و -کنند )عده از نمایندگانمجلس تأیید می

ها را نزنند. اگر روزنامه نوشته فالن کس جاسوس است کنم این حرفتقاضا می
ه چیزهائی را که در روزنام آیا جاسوس خواهد شد؟ از آقایان توقع داریم که

 های خارجی می نویسند، بر علیه خودمان مستمسک قرار ندهند.نوشته
ها را از رادیوهای کنیم و شب آنگاهی ما می آئیم اینجا صحبت هائی می     

بیگانه می شنویم. ما نباید مستمسک به دست دولت های بیگانه بدهیم. ما اگر 
کنیم ا دوست هستیم، برای این نیست که فرض میامروز می گوئیم با دولت آمریک
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ها دولت آمریکا و یا انگلستان حافظ منافع ما هستند. و اگر نباشند، ما هم دشمن آن
ها داریم آمریکا و انگلیس خودمانی اند( ما همان دشمنی را با آن -هستیم. )مکی

تعرفه این موضوع از بحث خارج است. مسـئله  -که با یک دشمن داریم )رئیس
ها خیانت می گمرکی مطرح است( آقای دکتر مصدق در اینجا فرمودند که این

کنم نفرمایند خیانت. ممکن است بفرمایند این الیحه یا قرارداد کنند. بنده عرض می
را بیاورند و در کمیسیون خاص مطرح کنند، چون نسبت خیانت به افراد این 

جلس شورای ملی تقاضا دارم بیش مملکت شایسته نیست. در هر صورت بنده از م
از این راجع به این الیحه بحث نفرمایند چونکه مورد نگرانی خود شما است، 

 بیشتر می شود.
 هللا داداشحسنت، احسنت. بارکا –نورالدین امامی     

 یده است که به پیشنهاد آقای دکتر مصدق با ورقه رأیپیشنهادی رس -رئیس     
 به شرح زیر قرائت شد(: گرفته می شود. )پیشنهاد

  -آزاد -دکتر بقائی« کنیم به این پیشنهاد با ورقه رأی گرفته شود.پیشنهاد می»
 صالح دکتر شایگان اللهیار -ملک 
قه أی گرفته می شود، با ورقه. آقایانی که موافقند، ورربه پیشنهاد  -رئیس     

 سفید و آقایانی که مخالفند، ورقه کبود می دهند
 رش آراء بعمل آمد. نتیجه به قرار زیر بود:شما     

 ورقه 27ممتنع  21ورقه کبود  10ورقه سفید  
 -صدر کشاورز -نریمان -حسین مکی -آشتیانی زاده -اسامی موافقین: دکتر مصدق

 حائری زاده -دکتر شایگان -آزاد -اللهیار صالح -دکتر بقائی
 -دکتر طاهری -برومند -صدری، اقبال -گنجه ای -اسامی مخالفین: دکتر علوی

 -یانقباد -مهدی پیراسته -حبیب پناهی -بزرگ نیا -موقر -دکتر کیان -وهاب زاده
 گیو -دکتر علی جاللی -دولتشاهی -فرشی -معدل -ظفری -زنگنه -احمد حمیدیه

 برگ 27ورقه بی اسم 
 د. ی دکتر مصدق، ده رأی موافق بود بنابراین تصویب نشپیشنهاد آقا -رئیس      

 آقای نخست وزیر -رئیس      
بنده خیلی متأسفم که یک موضوع مربوط به الیحه گمرکی که  -نخست وزیر     
ش در همه جای دنیا معمول است و ساده صورت می گیرد، منجر به ا بحث

شود که اهانت به اشخاص و مردانی است که برای این بیاناتی در مجلس می
مصدق در ضمن بیاناتشان که مربوط به  مملکت خدمت می کنند. جناب آقای دکتر

الیحه گمرکی بود، منجر به این شد که اظهار بفرمایند که دولت یا وزرائی که 
امروز اینجا هستند و متصدی کار هستند، خارجی پرست یا با کمک خارجی روی 
کار آمده اند. یا استناداتی بدهند. در همه جای دنیا اقلیت و اکثریت وجود دارد و 

الزمه زندگی هر کشوری هم وجود این دو باشد. ولی نبایستی وجود اقلیت یا شاید 
اکثریت باعث از بین رفتن حیثیت اشخاص بشود. خوب است توجه کرد اشخاصی 
که امروز در مقابل شما نشسته اند، از روزی که متصدی کار بوده اند، کجا 

شته اند؟ خوب است خیانت کرده اند؟ و کجا بر خالف مصالح مملکت مان قدم بردا
ها مقایسه کنید و در یک ترازو بگذارید. شما بلند خدمات خودتان را با خدمات آن

اید که اشخاصی که برای شوید بگوئید چه کاری، چه خدمتی در این مملکت کرده
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اند، خائن می خوانید؟  خدمت به حرف نیست. خدمت این مملکت خدمت کرده
ان را انجام بدهید. شما نگاه بکنید اشخاصی که است که بروید وظیفه شناسی خودت

خودشان را با هزاران مخاطره مواجه می کنند، نشسته اند و خدمت می کنند. آن 
اند فداکاری برای این مملکت بکنند چه مراحل خطرناکی اشخاصی که حاضر شده

ها حرف اند و چه مواقع خطرناکی متصدی امور بوده اند آیا آنرا طی کرده
اند، گریه کرده اند؟ امروز مذاکره در الیحه گمرکی موجب این نیست که بیایند زده

در اینجا نسبت به دولت و نسبت به اشخاصی که برای خدمتگزاری به میهن و 
مردم حاضر شده اند، اهانت بشود. نوشتن یک روزنامه خارجی در دست من و 

ردا هم یک رادیوی کنید فشما و نسبت همین مطالبی که شما اینجا اظهار می
خارجی به آن استناد خواهد کرد و آنرا مدرک خودش قرار خواهد داد. بنده تقاضا 
دارم از جناب آقای دکتر مصدق که خوب است اگر مطلبی دارند برای حیثیت و 
شرافت مملکت و بهبود وضع به طرزی بیان کنند که موجب اهانت نشود و نسبت 

 نشود.به شخصیت و خدمت اشخاص حمله ای 
 موضوع دوم بیاناتی است که جناب آقای فرامرزی ...      
 دق آقای دکتر مص –رئیس      
ام لزوم تزکیه المرلنفسه قبیحه هر کس بگوید که خدمتی کرده –دکتر مصدق      

ندارد. ما ایرانی هستیم اگر باید خدمت بکنیم نباید خودستائی بکنیم. خدماتی که هر 
اند همه می دانند. بنده سی سال است با ه این مملکت کردهیک از افراد حاضر ب

ای بودند که ام و یک عدهمعلوماتی که داشته ام، یک پول از بودجه حقوق نگرفته
ها همیشه روی کرسی وکالت بودند و یا روی کرسی وزارت و از کرسی این

ه نشین دانند که چرا من همیشه خانوکالت به نخست وزیری رسیده اند.  همه می
ها همیشه در کار بوده اند. البته من خواسته ام به این مملکت خدمت ام و آنبوده

بکنم، شرایط خدمت موجود نبوده است. آن هائی که نخواسته اند خدمت بکنند، 
داخل در کار شده اند. و از مزایای استخدام دولتی استفاده کرده اند. من یک چیز 

آرا، چند روز قبل در اینجا من به شما پیشنهاد  گویم آقای سپهبد رزمبه شما می
گویند در وزارتخانه ها در تمام دوائر دولتی، دیانت که تمام مردم می 29کردم 

نیست، صحت نیست، درستی نیست. این قولی است که جملگی بر آنند. من دیروز 
رم و به ده رفته بودم این برنامه کاری که ]کرد[ این بود که گفت من گرد د.د.ت دا

ام و من در ده پشه بسیار دیدم. معلوم شد که د.د.ت را فروخته و آب به آنرا زده
دیوارها زده اند. شما بدانید که مملکت امروز محتاج به اصالحات است و همه 

گویند و کسی نیست که در روزنامه نخواند و نشنود که ادارات ما کار مردم می
خواهید اصالحات شما گفتم شما که میصحیح نمی کنند. من پیشنهاد کرد م به 

بکنید اول از وزارت جنگ شروع کنید. کی بود از این نمایندگان که حاضر بشود 
برود به این وزارتخانه ها و تفتیش کند؟ ما نمایندگان اقلیت حاضر شدیم که در 
این گرمای تابستان برویم آن وزارتخانه جنگی که شما آنقدر رجز خوانی و 

گفتیم که رفتیم و مینید، تفتیش بکنیم.  از دو حال خارج نبود یا میتشویقش می ک
چیزهائی هست و شما که طالب اصالح بودید به مقصود می رسیدید. اگر چیزی 

                                                
 دفتر اول همین کتاب  49نگاه کنید به نطق دکتر مصدق، در جلسه  29
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خورم به تمام مقدسات عالم که غیر از این بود بنده عرض می کردم. ولی قسم می
 -دمت نبودند )جمال امامیاند حاضر به این خهیچیک از این آقایان که اینجا نشسته

آقا چرا قسم دروغ می خورید( می خواستید بروید چرا نکردید؟ من در آن مجلس 
خصوصی گفتم که یک کمیسیون پنج نفری تشکیل بشود و برود ادارات دولتی و 
وزارتخانه ها را تفتیش بکند این حرف من در کمیسیون سینا مؤثر واقع شد ولی 

رد توجه واقع نشد. در هر حال اگر شما این امر را در این مجلس شورای ملی مو
توجه کرده بودید، اگر ادوار تقنینیه به وظایف خود عمل کرده بودند، هرگز این 
جریان در مملکت پیدا نمی شد.جناب سپهبد شما می بایست این الیحه را فوراً 

کنی،  امضاء بکنید و بگوئید دکتر مصدق از تو ممنونم که با نیت من همراهی می
از تو ممنونم که با نظریات من موافقت می کنی و مفت و مجانی با خیال من 
مساعدت می کنید، بیائید در وزارت جنگ به موجب این پیشنهادی که کرده بودید 

گفتیم آنجا چیزی نیست آمدیم و میتفتیش بکنید آنوقت از دو حال خارج نبود یا می
گفتیم آمدیم مین پیدا می کرد، و یا میفرمایش شما صحیح است افکار مردم تسکی

ها را تعقیب می کردید. جواب من اشخاصی در اینجا اختالس کرده اند، شما آن
این نبود  که به من وزیر جنگ در این مجلس بگوید که شما دزد را به دست من 

ها بدهید تا من مجازات بکنم من برای سربازان چای تهیه کرده ام، من برای آن
هایی ها یک حرفام که شما هم نمی خورید و عمرتان ندیده اید. اینهیه کردهنانی ت

است که برای مردم عوام بسیار خوب است ولی برای آن مردمانی که به باطن 
 ها دو پول ارزش ندارد.بینند این حرفکنند و حقایق را مینگاه می

 

 56نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 9132شهریور  16روز پنجشنبه 

 
 «بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق»

 قای دکتر مصدق بفرمائیدآ -رئیس     
خواهم عرایضی بکنم: یکی راجع به می در دو موضوع -دکتر مصدق      

زندانیان سیاسی است و دیگری راجع به اجرا قانون تصفیه کارمندان دولت، 
  1328مصوب اول تیر ماه 

دو ماه است که نمایندگان جبهه ملی از همین راجع به زندانیان سیاسی قریب 
نامه داخلی که باید در آیین 169دولت سئوالی کرده تا کنون، بر خالف ماده 

ظرف یک هفته جواب داده شود، برای جواب حاضر نشده و جناب آقای سپهبد، 
جانب به این 1329تیر ماه  19اند که در تاریخ رئیس دولت، به این قناعت کرده

از زندانیان سیاسی قباًل هم نامه هائی رسیده و نسبت به مطالب » فرمایند: مرقوم 
آن در موقع خود اقدام شده است. و بطوریکه مقامات مربوطه اطالع می دهند، 
شاکیان که از سران حزب منحله توده می باشند، از طرف دادگاه نظامی 

وده و از طرفی بخش نباند و چون رفتارشان در زندان رضایتمحکومیت یافته
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زندانی مرکز گنجایش آن عده را نداشته است از اینرو به زندان های والیات 
منتقل گردیده اند که عذر بدتر ازگناه است. زیرا گذشته از اینکه عمل تبعید دولت 

مجازات عمومی یک مجازات مستقل و خاصی است که باید بر  8بر طبق ماده 
ها در شخاص اجرا شود، وضعیت آنطبق حکم محکمه صالحه آن نسبت به ا

ها را محکوم به مرگ نموده است. چو.ن که زندان طوری است که گویی دولت آن
جانب اینطور نوشته اند: پاسخ نامه اداره مرداد به این 18زندانیان سیاسی یزد در 

شهربانی، نامه اخیر اداره کل شهربانی بیشتر از هر موقعی، ماهیت ریاکار پلیس 
 سازد و پرده از روی عملیات گُبلز منشان بر می دارد. ر میرا آشکا

 محل مناسبی که وسعت کافی داشته»در این نامه، شهربانی کل ادعا می کند: 
ر د 6برای ما در نظر گرفته شده است. در صورتی که ما در همان زندان « باشد

ناسبت های عدیده خود، از وضع بد آن به مبریم که طی نامهمتری بسر می 7
حاظ تنگی و عفونت و گرمای طاقت فرسا، یاد نمودیم و منتظر زمستان شدید به ل

 دیوارهای بلند، در دخمه های بی آفتاب آن می باشیم.  
 این زندان همان زندان قلعه کهنه است که گزارش بازرس اعزامی شهربانی کل

ه ا که پای)بطوریکه نامه شهربانی کل حاکی است( درباره آن، دستگاه مذکور ر
ه بارانی ها و مدرس ها و فرخی هاست، وادار  رظلم و عدوان و قتل امثال دکت

 تصدیق وضع غیر قابل تحمل ما نموده.
نکه بدیهی است که شهربانی پس از اقرار به قسمتی از جنایات ارتکابی، بجای آ

رانی مه پاقدام کوچکی مبذول دارد و زندان ناسالم ما را تغییر دهد، وقت را به نا
 های ساختگی و مزورانه می گذراند. در حینی که شهربانی کل کشور، در نامه

ً به دروغ از تغییر محل ما  کند و به یاد می« به جای مناسب»یاد شده صریحا
ی مکاتبات تصنعی با شهربانی یزد می پردازد، عده کثیری از ما بر اثر گرما

 ترینل مزمن گردیده ایم. جوانشدید، به شهادت دفتر صحی زندان، مبتال به اسها
ت ساله به علت عوارض گرما، مبتال به خفقان قلبی و حمال 17ما آقای غریبان 

عصبی شده و اکنون در وضع خطرناکی قرار گرفته. گواهی دکتر شهربانی که 
ً از  ً علنا می  عوارض قلبی از قبیل گرفتگی و طپش که بطور حمله مشاهده»کتبا

و « حالت عمومی مشارالیه خوب نیست»دارد که  از میکند و ابریاد می« شود
عنی انتقال وی را به بیمارستان می خواهد، همه تدلیس های شهربانی کل کشور ی

 «ای که شما نامه ما را عیناً به آنجا ارسال می فرمائید، خنثی می کند.اداره
باشد که کنم این دولت کذائی و مدعی اصالحات آنقدر عاجز و من تصور نمی     

نتواند بقدر یک زندان یزد جا و محل در زندان پر عرض و طول تهران برای 
انضباط باشد که از سوء رفتار چند نفر ها تهیه کند و زندان تهران هم آنقدر بیآن

 زندانی جلوگیری نماید.
 بنابراین تمنا دارم که جناب سپهبد جواب این سئوال را بفرمایند.     
ه ن از تهیان یزد چه محلی را برای آن ها تهیه کرده که در تهراکه در زند -1    

 اندآن محل عاجز بوده
نرا و در آنجا چه انضباطی بکار رفته که در زندان مرکز نتوانسته اند آ -2

 برقرار نمایند.
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ر عرض دیگر بنده راجع به اجرای قانون تصفیه کارمندان دولت است مستو     
یب این قانون یأسی است که مردم از دادگستری نیست که یکی از جهات تصو

صرف ارجاع پرونده  14ز اوقات مجلس ادانند که قسمت مهمی دارند و همه می
د و ه بودو وزیر به دیوان کشور شد. و آن دیوان با آنهمه تلگرافاتی که در پروند

نمود آن دو حکایت از دخالت دولت در انتخابات و حتی تهدید مأمورین محل می
زیر را از مجازات رها کرد و علت آن هم بر هر کس که اندک اطالعی از و

جریان سیاست دارد معلوم و این است که اگر آن دو وزیر در دیوان کشور 
 شدند دیگر وزیری قادر نبود که در انتخابات دخالت نماید. محکوم می

فاسد  ای اشخاص خائن وبنابراین وضعیت مملکت ایجاب نمود که دست عده     
 و غارتگر را بدون محاکمه از دخالت در امور دولت کوتاه نمایند. 

ه سو قانون مزبور متصدیان امور دولت را به سه و یا باصطالح امروز به     
ن خدمیبند تقسیم نمود که من با بند الف مخالفم زیرا اصل این است که کلیه مست

ه نابراین ضرورت نداشت کمورد اعتمادند مگر اینکه خالف آن به ثبوت رسد. ب
ی ها امتیازاکثریت قریب باتفاق مستخدمین را هم در یک بندی بگذارند و برای آن

ها هم می ها این استحقاق را ندارند و یک عده از آنقائل شوند که اکثریت آن
ها خواهم در این جلسه اسمی از آنبایست در بند ج گذارده شده باشند که من نمی

کنم و نظریات خود را در خصوص بن ب ن از بند الف صحبت نمیببرم. بنابرای
 و ج به عرض می رسانم. بند ج از این قرار است:

 تعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات دولتی»
 «ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند.

ی ده اتصفیه مجاز بوده که ع بر طبق این قسمت از ماده اول از قانون هیئت     
به  بشاناز  کارمندان دولت اعم از قضات و نمایندگان مجلسین را که قبل از انتخا

سمت نمایندگی کارمند رسمی دولت بوده و بعد از خاتمه دوره وکالت باز 
دی محروم نها را از حق کارمتوانند کارمند دولت باشند وارد بند جیم و آنمی

ً نقل می شود: نماید و بر طبق قس یین تع»مت دیگر از ماده اول قانون که عینا
ها فعالً در خدمات دولت الزم نیست ولی ممکن است بعد کارمندانی که وجود آن

 «ها استفاده شود.در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از آن
در  باز به هیئت تصفیه اجازه داده شده آن عده از کارمندان که وجودشان     

 دمات دولتی فعالً الزم نیست در بند ب بگذارد.خ
ق بطور خالصه قانون به هیئت تصفیه این حق را داده و دولت بهیچ وجه ح    

نرا آقانون دولت مکلف بوده، پس از ابالغ،  5اظهار نظر ندارد و بر طبق ماده 
 اجرا نماید. 

بالغ اقانون را  هیئت تصفیه 1329و نظر به اینکه در تاریخ دوم مرداد ماه      
ت موقع اجرا نگذارده، دولت مشمول مقررات قانون مجازانموده ولی دولت آنرا به

 ند.عمومی است و هر یک از نمایندگان حق دارند بر علیه دولت اعالم جرم نمای
و جای بسی تعجب است از این دولت که خود را به جامعه مقدم برای      

 شکیل تا کنون کوچکترین کاری نکرده استاصالحات معرفی نمود ولی از بدو ت
و اوقات گرانبهای مملکت را صرف در اموری نموده که اساسی نیست و اگر 

 هست مملکت را دچار خاطر می نماید.
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می کارهای اصولی تجدید نظر در قانون انتخابات و مطبوعات و حکومت نظا     
و فرق سیاست است که صلی و عمومی کلیه دستجات ها است که مرام او امثال آن

 انونقدولت کمترین تمایلی به این امور نشان نداده و بر عکس شهرت دارد الیحه 
س مطبوعات را که دولت سابق روی اصرار و ابرام نمایندگان جبهه ملی به مجل

 ست. اداد و در کمیسیون مجلس سنا تصویب شده بود آقای رزم آرا استرداد نموده 
شود ولی مادامی  که امور محلی تحت نظر اهالی انجامکس منکر نیست هیچ     

های شهر خود را انتخاب کنند، آیا تشکیل که مردم نتوانند نمایندگان انجمن
های ایالتی سبب نخواهد شد که یک دستگاه فاسد دیگری هم در ده نقطه انجمن

ر مملکت به نفع بیگانگان بکار افتد و تمامیت و استقالل مملکت را دچار خط
 نماید؟
درصد آن مورد   90تصمیمات هیأت تصفیه هر قدر مستحق انتقاد باشد،      

توجه افکار عمومی است و برای ده نفر که معلوم نیست هیئت تصفیه روی چه 
 . ها را در بند ب و ج قرار داده یکچنین عملی را نمی بایست لغو نمایداصلی آن

د قع شده در کار آن تجدید  نظر نشوای مظلوم واکس منکر نیست اگر عدههیچ     
ولی ملت ایران مخالف است که آقای سپهبد رزم آرا اشخاصی را که استحقاق 

 اند از بد ب و ج رها نمایند.داشته
ار اظه باید  نظر هیئت را محترم شمرد تا دیگران هم بتوانند در نفع مملکت     

اهد د دیگر کسی قادر نخوعقیده نمایند. و چنانچه تصمیمات این هیئت اجرا نشو
ای مستحق بود که خود را دچار خطر و در معرض بی احترامی و دشنام دسته

 مجازات نماید.
شد  نتیجه فرمایشات اعلیحضرت همایونی در آمریکا راجع به تحول فقط این     

ای خائن و غارتگر و ناشایسته از امور دولت کوتاه شود. و من از که دست عده
کنم آیا عدم اجرای تصمیمات هیئت تصفیه سبب زیر سئوال میآقای نخست و

نیا دنخواهد شد که کوس رسوائی ما را نه تنها در این کشور بلکه در بازارهای 
رین بزنند و کار اقتصادی ما بجائی منجر شود که هیچ دولتی نتواند با ما کمت

 مساعدتی بنماید؟
که  لی تصمیم بگیرند تا زمانیجهات معروضه سبب شد که نمایندگان جبهه م     

ً مخالف و کار به هر  این دولت تصمیمات هیئت تصفیه را اجرا نکند با آن قویا
 انچهکجا که رسد هراسی نکنند و تا آخر درجه امکان مبارزه مقاومت نمایند. چن

 از طرف نمایندگان پاک و خیرخواه مجلس تقویت نشوند، از مجلس کناره گیری
آن  حالل این مجلس را که کامالً مفتضح خواهد شد، به گردنکنند و مسئولیت ان

طه نمایندگان بگذارند که در تشخیص موقع و صالح مملکت یا عاجزند و یا بواس
دانند و استفاده از این دستگاه، گوش خود را به حرف حساب مقروض نمی سوء
ر های خود را به روی مملکت و هموطنان بسته و جز نفع شخصی چیزی دچشم

 نظر ندارند.
ه کنم و آن این است که نتیجآقایان محترم در خاتمه به یک کلمه قناعت می     

 عدم اجرای تصمیمات هیئت تصفیه انقالب است.
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 57نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

  1329روز یکشنبه، نوزدهم شهریور ماه 

 
 «بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق»

 ت که باستحضار آقایان نمایندگان برسانم که دیشب درسالزم ا –دکتر مصدق      
آرا مالقاتی دست داد و منزل جناب آقای صالح بین بنده و آقای سپهبد رزم

دود حمذاکراتی شد که الزم است به اطالع آقایان نمایندگان برسانم. و اگر از 
ه جازا مقررات تجاوز بکند، اجازه بدهند که بنده عرایض خود را تمام بکنم. اگر

 دهید که هیچ ...اگر اجازه نمی دهید شروع بکنم  ومی
 ود. شحاال از یک ربع استفاده بفرمائید تا بعد ببینم چه می  –نورالدین امامی    

 فرمائید.ب –ای از نمایندگان عده     
 بفرمائید مانعی ندارد. –رئیس      
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 ا راهی که نمایندگان آن پس اگر ما تشکیالتی در والیات بدهیم، با اوضاع کنون
کنند وضعیت بعضی از والیات از کار بحرین بهتر اهل مملکت انتخاب نمی

شود. و تشکیالت انجمن های ایالتی که آقای سپهبد رزم آرا تا این درجه نمی
کنند، نه در نفع اهالی است و نه در نفع مملکت. در نفع اصرار و پافشاری می

 قوی و صاحب نفوذ در انجمن های ایالتی وارد مردم نیست برای اینکه اشخاص
شود که فکر استقالل را در مغز خود پرورش شوند و تلقینات خارجی سبب میمی

ا ردهند در صورتی که اکنون مردم والیات فقط آرزو دارند که انجمن های شهر 
ر خود انتخاب کنند و کارهای راجع به نظافت و روشنایی شهرها بر طبق انتظا

 عملی شود.آنان 
 کنند، راضیآقایان نمایندگان ]که از[ هر کسی بیشتر استفاده حیثیاتی می     

زیه نخواهند شد که به این لطایف الحیل، مملکت باستانی ایران را تفکیک و تج
 امیتبکنند. ما هیچوقت نگفتیم که کار مردم تا آنجا که سکته به استقالل و تم

ت ود. ما می گوئیم دولت ایران در انتخابامملکت نخورده، دست مردم داده نش
ر دل کند، آنوقت ئشهرداری اقدام کند اگر توانست اهالی را به آرزوی خود نا

ر. و کها، پس از تجدید نظر در قانون، اقدام کند. مردم نه کورند، نه تشکیل انجمن
ها دل دانند وقتی که جناب سپهبد با این دالیل منطقی باز از تشکیل انجمنهمه می

خورد و از چه کنند، نظریات ایشان از چه منبعی آب میَکنَند و صرفنظر نمینمی
 کندمقامی کسب فیض می

م شد اکنون الزاینها مطالبی بود که نفع آنها عاید مملکت و اهالی محل می     
ً عاید مأمورین دولت است امرو ز است مطالبی عرض کنم که نفع آن ها مستقیما

است که یکی ُدَول دموکرات است و دیگری  اختالف بین دو دستهدر این عالم 
شود یا کمونیست و هر مملکتی که تحت نفوذ یکی از این دو دسته اداره می

 ا راهدمکرات یا کمونیست است ولو این که عقیده اکثریت مردم با رژیمی که این 
ی بیش نبود کند مطابقت نکند تا سی سال قبل اصول کمونیسم یک تئوراداره می

هد مل نولی سوء سیاست ُدَول دمکرات سبب شد که آن تئوری تدریجاً پا به دایره ع
شود ُدَول بطوری که اکنون قریب نصف نفوس عالم تحت رژیم کمونیسم اداره می

م نفع خواهند با همان اسلوب کهنه دنیا را اداره کنند یعنی با مردسرمایه داری می
ها را بر اوضاع مملکت  ی شخصیت بسازند و آنپرست، خائن و جاه طلب و ب

 . خود مسلط کنند
تا اینکه بتوانند مقاصد نامشروع و نا مطلوب خود را عملی نمایند در      

صورتیکه حق این بود که تمام ممالک از همان رویه ای که دولت انگلیس بعد از 
د از جنگ دانند که بعجنگ دوم بین المللی پیروی نمود پیروی کنند همه می

مزبور ملت انگلیس جناب چرچیل فاتح جنگ را کنار گذاشت و کار را به دست 
ای در این مملکت عدالت حکومت کارگر داد. و حکومت مزبور توانست تا درجه

اجتماعی برقرار کند و حربه را از دست مخالفین ُدَول دمکرات بگیرد در 
آرا را که مصدر  کار صورتی که در ممالک شرقی ُدَول دمکرات امثال رزم 

اند و کمترین اطالعی از سیاست ندارند و بوئی از آزادی به  مشام مبارکشان نبوده
کنند و کار این مملکت را بجائی می رسانند که حقیقتاً نرسیده است مصدر کار می

موجب بسی تأسف است همانطوری که به تجربه ثابت نمود دولت انگلیس در این 
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ر داد سایر ممالک هم یانقالب اوضاع اجتماعی خود را تغی عمل موفق شد و بدون
ها تخفیف پیدا کند و باید همین رویه را تعقیب کنند تا بیچارگی مردم و بدبختی آن

از عده ناراضی که علت اصلی انقالب است کاسته شود و اصالح امور هر محل 
او برای اجرای تنها در نفع اهالی نیست بلکه بیشتر در نفع ُدَول دموکرات است 

ها چهار روِز جنگ را ندیده بگیرند و این مقصود فقط و فقط الزم است، که آن
خواهند از تشکیالت طمع خود را در این ممالک کمتر کنند آن ُدَولی که می

توانند از ها هم میهای ایالتی جنوب استفاده کنند باید بدانند که مخالفین آنانجمن
تفاده کنند و این کار سبب خواهد شد که ایران گرفتار همان تشکیالت در شمال اس

همان سرنوشتی بشود که دولت کُره اکنون گرفتار آن شده است وضعیت جغرافی 
کند که ُدَول دنیا از مجاور و غیر مجاور در امور ما دخالت نکنند ایران ایجاب می

ا فراغت خاطر و ما را به حال خود بگذارند و ما را تقویت کنند تا ما بتوانیم ب
فکری برای خود بکنیم و اوضاع اقتصادی خود را به صورتی در آوریم که از 
بدبختی و بیچارگی مردم کاسته شود من یقین دارم که هرگونه دخالتی از طرف 

المللی سوم از ُدَول بزرگ دنیا در این مملکت سبب خواهد شد که آتش جنگ بین
ایالتی که معلوم نیست دولت به امر  هایاین کشور زبانه کشد تشکیالت انجمن

کند و گوش خود را مدیون به حرف حساب کدام دسته در این کار پافشاری می
نمی داند، یگانه راه اصالح این نیست که نمایندگان جبهه ملی چشم بسته با 
نظریات دولت موافقت کنند و در مجلس از دولت احترام نمایند بلکه برای 

ها اگر اغراض نباشد در مرتبه هست که تشکیل انجمن اصالحات کارهای دیگری
دهم واقع است از قبیل تجدید نظر  در قانون انتخابات و مطبوعات و حکومت 

ال از آقایان نمایندگان ئونظامی و اجرای تصمیمات هیئت تصفیه و غیره. چون س
های کنم که اگر مردم نتوانند انجمنمحترم ممنوع است لذا من از خود سئوال می

های شهر کسانی وارد شوند که مسلط بر شهر خود را انتخاب کنند و در انجمن
های ایالتی اهالی غیر جان و مال و عرض و آبروی مردم شوند از تشکیل انجمن

 توانند بکنند. ای میاز ضرر چه استفاده
دانند که یکی از و اما راجع به قانون تصفیه کارمندان دولت همه می     

ت اساسی کوتاه کردن دست یک عده مردم دزد و خائن و جاه طلب از اصالحا
خواهم از علت آن ادارات دولتی و بیت المال است. در مجلس پانزدهم که نمی

چیزی عرض کنم قانونی گذشت که وضعیت این دسته از مردم را تشخیص دهد و 
ا در اشخاصی حاضر شدند که نهایت فداکاری را بکنند و جان و آبروی خود ر

کردار قرار دهند و به اقرار خود آقای رزم آرا  معرض خطر و توهین اشخاص بد
 15درصد تصمیمات آن هیئت صحیح و فقط در  85در شب قبل که فرمودند 

عدالتی شده است که محتاج به تجدید نظر است در این صورت آیا درصد آن بی
اند کاری پیش گرفتهسزاوار است در این مملکت که اصوالً مردم رویه محافظه 

از بند رها شوند و علت را هم اینطور آقای رزم آراء ذکر کنند که قضات و  85
وزراء مشمول قوانین خاصی می باشند. تصمیم هیئت تصفیه مربوط به ایامی 

خواهند در ادارات دولتی باز وارد شوند اند و بعد میها وزیر نبودهاست که آن
ها فقط از این نظر است که آقای نشسته نمودن آن منتظر کردن یک عده و یا باز

رزم آراء خواسته اند دزدان و غارتگران را بر خالف مقررات قانون، از بندهای 
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، می 5)ج( و )ب( خالص کنند. و این کار از وظایف دولت نیست. بر طبق ماده 
بایست بالدرنگ تصمیمات هیئت تصفیه را اجرا کند و بعد برای اشخاصی که به 
قول خودشان، عمداً یا به قول اشخاص دیگر، سهواً در بند )ب( و )ج( وارد شده 
باشند، محکمه تجدید نظر و قضاوت کند. و چنانچه دولت قانون را اجرا ننمود و 

کس نیست که نگوید این دولت دست سارقین بیت المال را از کار کودتا نکرد هیچ
دَُول عالم برای ملت ایران ارزشی  شود کهها موافق است و نتیجه این میبا آن

قائل نشوند و کوچکترین مساعدتی با دستگاه فاسد ما نکنند در خاتمه این چند کالم 
کنم دولت هر قدر به قانون و افکار را جناب آقای رزم آرا خطاب عرض می

تواند به مملکت خدمت نماید. شما که به افکار عمومی احترام کند همانقدر می
دهید کوچکترین خدمتی به این مردم نخواهید کرد و باز بطور ت نمیعمومی اهمی

اختصار از سئوالی که در جلسه قبل راجع به خدمات من در عمر به مملکت 
مرم خدمتی جز اینکه عکنم جناب آقای تیمسار من در مدت فرموده اند عرض می

ن جرمی با اشخاص دزد  خائن و جاه طب مبارزه کردم، ننموده ام این هم اعال
است که بر علیه جنابعالی و آقای بوذری که خودشان مشمول بند )ب( هستند تقدیم 

کنم که ما نمایندگان جبهه ملی شدیداً به شود در خاتمه عرض میمجلس می
اصالحات این مملکت عالقمند هستیم. هر دولتی که بخواهد شانه از این کار خالی 

ً مبارزه میکند با آن وزیر و آن دولت در این مجل کنیم و این بیانات س قویا
های جنابعالی را که فرمودید من حرفی ندارم که اعالم جرم هم بدهید ولی حرف

خارج از نزاکت نزنید، در نزد ما مقبول نیست. ما با آن دولتی که به افکار 
عمومی توجه نکند، آن دولتی که بخواهد پرده پوشی در کار سارقین اموال 

کس باک نداریم و هر صورتی در کنیم و از هیچشدیداً مبارزه می اجتماعی بکند،
شود بشود. ما از این مجلس اگر رفتیم افتخار ابدی در دفتر این مجلس پیدا می

 خدمت ما نوشته می شود.
ض دستور نشده بودیم، ولی اعالم جرم به کمیسیون عرای هر چند وارد -رئیس     

 عمل بکنند. نامهشود که موافق آیینرجوع می
 

 « بیانات آقای فوالدوند به عنوان اخطار نظامنامه ای»

 
تذکری دارند.  110ارد دستور می شویم. آقای فوالدوند به موجب ماده و -رئیس

 بفرمائید.
رامرزی ضمن اظهاراتشان، اینطور که بنده جناب آقای ف -غالمرضا فوالدوند

 ...  د کنم یک موضوعی را فرمودنمتوجه شدم، تصور می
 راء وارد تاالر شدند(ای از آقایان وز)در این موقع عده

 وذری بند )ب( را حق ندارند بیاورند به مجلس. )زنگ رئیس(ب -مکی 
 ی را نیاورند؟ک -یک نفر از نمایندگان

 زراء دزد حق ندارند بیایند مجلس. )همهمه نمایندگان(و -مکی
 ئیس()زنگ رخواهیم قانون اجرا شود قا، ما میآ -دکتر مصدق
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 قا بنده طبق ماده صد اخطار دارمآ -کشاورز صدر
 وذری حق ندارد بیاید )زنگ رئیس(ب -آزاد

 مهمه نمایندگان(تواند بیاید )هانون گذشته، نمیق -دکتر مصدق
وزیری که تحت استیضاح است از مدتش هم گذشته حق ندارد بیاید  –مکی 

 )زنگ رئیس(
خواهید کنم عرایضم را بپذیرید بعد هر چه میکی من استدعا میمآقای  -فوالدوند
 بفرمائید.

لند مملکت را بوذری کرده او حق ندارد بیاید به مجلس. باید ب تمام جنایات -مکی 
 شود برود بیرون و من ثابت می کنم.

 باید اجرا شود. قانون -دکتر مصدق
 وذری حق ندارد بیاید در مجلس باید برود بیرون )زنگ رئیس(ب –مکی 

رف حر بنده هر ایرادی دارید هر اعتراضی دارید بفرمائید بعد از اظها -والدوندف
 من این است که آقای فرامرزی ...

 اخطار دارم. 100قای رئیس بنده طبق ماده آ -کشاورز صدر
 قای بوذری باید بروند بیرون.آ –مکی 

 ها بزنید. ق ندارید این حرفح -تیمورتاش
کنم من استدعا شته باشید بنده هم با شما شرکت میادشما هر ایرادی  -فوالدوند

زه کردم از جناب آقای دکتر  مصدق که به عنوان حق اظهار، حق نطق به من اجا
 بفرمائید، حرف من این است که آقای فرامرزی ضمن اظهاراتشان ... 

 قای فوالدوند ایشان حق ندارند بیایند در مجلسآ -آزاد
 زنم راجع به دیگر صحبتی ندارم ...رف میودم حمن راجع به خ -فوالدوند

 
پست و تلگراف بوسیله آقای  –راه  –کار  –معرفی آقایان وزرای امور خارجه »

 نخست وزیر و
 «بیانات ایشان در جواب مطالب قبل از دستور

 
 خست وزیر بفرمائید.نآقای  –رئیس 

م و آقایان خواستم از مجلس شورای ملی اجازه بگیرنده بدواً میب -نخست وزیر
مت وزرائی که تا بحال معرفی نشده بودند، معرفی بکنم. جناب آقای رئیس به س

اند معرفی می کنم. )مبارک است( جناب آقای وزارت امور خارجه منصوب شده
فروهر به سمت وزارت کار )مبارک است( جناب آقای مهندس شریف امامی به 

شراقی به سمت وزارت سمت وزارت راه )مبارک است( جناب آقای مهندس ا
م اوضاعش هوزارت کشور  -پست و تلگراف و تلفن )مبارک است( )اسالمی

د ی می شود( ضمناً چنقریباً معرف -خیلی بد است. فکری بفرمائید( )کشاورز صدر
ای نسبت به مطالبی که نمایندگان محترم صحبت فرمودند، به عرض خواهم کلمه

 رسانید:
اب آقای صالح به من تلفن فرمودند و من هم روی جن 9در شب گذشته ساعت      

دوستی و رفاقت قدیمی که داشتم خدمتشان رفتم. وقتی رفتم خدمت ایشان در آنجا 
کند که جناب آقای دکتر مصدق را هم مالقات کردم. وظیفه و سمت بنده ایجاب می
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ات تمام رؤسای فراکسیون ها را در هر موقعی که مایل باشند با کمال میل مالق
بکنم )صحیح است(. برای اینکه دولت کمال خوشوقتی و مسّرت را دارد که در 
هر کاری بتواند سوء تفاهمات موجود را مرتفع بکند )صحیح است( و با حسن 
نظر و حسن تفاهم انجام وظیفه بکند. در آنجا که ایشان را مالقات کردم مطلبی را 

اینکه جنبه عمومی دارد و  به ایشان عرض کردم در اینجا عرض می کنم. برای
توجه عموم آقایان وکال نسبت به این موضوع بسیار ضرورت دارد. به ایشان 
عرض کردم که هیچ مانعی ندارد که در فراکسیون های مختلف نظریات مختلف 

افتد نسبت به دولت حاصل بکنند.  برای اینکه ضمن عمل و کار، گاهی اتفاق می
رم دارای نظریاتی هستند که با نظریات دولت که فراکسیون ها یا وکالی محت

وقت این شایسته نیست که در مجلس شورای ملی و در اختالفاتی هست. ولی هیچ
محلی که مورد توجه ملت ایران است، مذاکرات و بیانات و طرز برخورد وزرای 
دولت با وکال به یک طرز نامطلوبی صورت بگیرد )صحیح است( خاصه وقتی 

نی که از اشخاص فهمیده و تحصیل کرده تشکیل شده باشد وکال که یک فراکسیو
وقتی به یک دولتی عدم اعتماد دارند، نسبت به دولت ورقه کبود خواهند داد کسی 
مانع از این نیست که ورقه کبود  خودشان را ندهند. ولی اهانت و اظهار کلمات 

است( و در خور ناشایست اینجا از مقام یک نفر وکیل ملت شایسته نیست )صحیح 
این نیست که چنین کلماتی در میان بیاید و حتی شایسته مقام مجلس نیست که در 

العاده و اینجا شنیده شود. ایشان مخصوصاً گفتند که من با شما اختالف عقیده فوق
دانم که صد در صد اختالف عقیده دارم. گفتم من عقیده شما را صد در صد می

توانید توانم این عقیده شما را انجام دهم. شما هم مییک عقیده خاصی دارید و نمی
خواهد بکنید ولی چیزی اعالم جرم کنید و ورقه کبود بدهید هر کاری که دلتان می

وقت از صراط مستقیم و از راه ادب و نزاکت نبایستی خارج شد. که هست هیچ
که از رسانم و این عقیده بنده است این موضوعی است که به عرض آقایان می

لحاظ نزاکت و ادب باید همه ما مراعات بکنیم چه دولت در بیان گفتارش و چه 
فرمایند )صحیح است( در اینجا آقایان وکال در موقعی که اظهارات و بیاناتی می

های ایالتی و والیتی این بحث در ضمن صحبت بیاناتی فرمودند نسبت به انجمن
مجلس نسبت به این موضوع بحث شده.  بسیار مطول است و کراراً اینجا، در این

باز بنده ناگزیر هستم که یک مختصری نسبت به این موضوع به عرض برسانم و 
اگر چنانچه باز سوء تفاهماتی هست مرتفع بکنم. دولت همیشه در هر کشوری به 
منزله یک طبیبی است که بر سر یک بیماری بیاید. دولت وظیفه دار است که 

شود و وظیفه و کاری به او مراجعه می شود، باید بیده میوقتی که به خدمت طل
دقت بکند و ببیند که بیماری این کشور و یا از هم گسیختگی اوضاع او بواسطه 
چه مساعی و پیش آمدهائی صورت گرفته و چه تصمیماتی از برای بهبود این 

ل تواند پیش بگیرد. بنده از روز اولی که افتخار این خدمت را حاصوضع می
کردم چه در مجلس چه در موارد مختلف به عرض رساندم که بنده تشخیصم این 

ه است که باید یک سازمانی بوجود بیاید که در این سازمان کارهای مردم ب
خودشان واگذار شود.  روی همین موضوع هر پیشنهادی که شد در برنامه دولت 

دیگر که در اینجا  گذارده شد. حاال هم به این عقیده خود باقی هستم. موضوع
هایی که فرمودند یکی راجع به صحبت شد جناب آقای فرامرزی ضمن صحبت
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عشایر بود بنده راجع به عشایر اگر در جلسه گذشته هم به عرض رساندم یک 
باشد باید عرض کنم که یک قدری هم کم عرض کردم زیرا که ایران ششم می

ست هر موقعی که آقای دارای جغرافیائی است و دارای احصائیه کاملی ا
ها را به عرض آورند و بنده اوراق و اسناد کامل آنفرامرزی خواستند تشریف می

رسانم یا ایشان مجاب خواهند شد یا ایشان بنده را مجاب خواهند کرد می
فهمم یا جنابعالی( اینکه الر را فرمودند یا بنده معنی عشایر را نمی –)فرامرزی 

ست. الر منطقه ای است که اصالً آنجا عشایر نیست موضوع الر چیز دیگری ا
ولی وقتی که منطقه بختیاری را مالحظه بفرمائید یا کردستان را مالحظه بفرمائید 
یا بعضی نقاط دیگری را مالحظه نمائید عکس این موضوع به نظرتان خواهد 
رسید همیشه مسائل را طوری باید قضاوت کرد که وجود دارد و ما یک چیزی را 

توانیم منکرش بشویم اآلن یک مردمی وجود دارند به یک که وجود دارد نمی
ها را ها بشویم باید آنتوانیم منکر وجود آنکنند ما نمیطرز بسیار بدی زندگی می

برای زندگی عادی هدایت بکنیم به آن زندگی که اآلن در دهات و قصبات و قراء 
را بگیرند که به این مقصود نائل  ها را هدایت بکنند بایستی راهیشما هست آن

ً نباید یک قضاوت بر زبان های بیجائی بشود و یک مطالبی را شوند. اساسا
بیاوریم که شاید درست نباشد. در جلسه گذشته یک مطالبی به عرض رساندم 
راجع به عشایر دولت سابقاً یک رویه ای داشت و یک مشی و طریقه ای داشت 

مشی و طریقه ای که در این موقع دارد، دارای نتایجی  که بعداً به نظر رسید این
 که مورد نظر است نیست 

.................................................................................... 
  

 

 58نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1329شهریور ماه  21روز سه شنبه 

 
 رمائیدآقای جمال امامی بف -نایب رئیس      
دانم به بنده قبل از ورود در مانحن فیه تذکری را الزم می -جمال امامی      

شویم آقایان هم حضور آقایان عرض کنم، هر روز وقتی که ما وارد مجلس می
دهند البته اوراق مختلف، بنده آمدم در اند اوراقی بدست ما میالبته مالحظه فرموده

از این اوراق راجع به آقای دکتر مصدق  مجلس شورای ملی قرائت کردم یکی
عنوان ه بود صرف نظر از احترام و شخصیت جناب آقای دکتر مصدق ب

کنم، چون نماینده مصونیت پارلمانی دارد نمایندگان ملت به این عمل اعتراض می
ای مورد تعرض واقع شود، از مصونیت خود آقا اگر بنا بشود حیثیت نماینده

آتش به جان شمع ( همان دستگاه مرموز است -شوشتری )ند تواند استفاده کنمی
جناب آقای دکتر مصدق چرا تشریف ندارند که به ایشان عرض . فتد کاین بنا نهاد

کنم. و رفقای ایشان هم همان را ادامه دادند و این جنگ و برادرکشی را در 
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کثریت ام که حاکم امجلس شورای ملی ایجاد کردند. بنده سابقاً هم عرض کرده
تان از  خواهم توضیح بدهم خدمت آقایان همهشود. بنده میاست. جز این هم نمی

دانید که حاکم اکثریت است. وقتی که پا شوند و بگویند که دولت از من بهتر می
گوید و من هم به او شود او هم به من میاینجا برود و وزیر دزد است راه باز می

رسد وئید دزد این عاقبتش وخیم است. به اینجا میگمن میه گویم دزد شما هم بمی
دانم چرا ما راه قانونی را ول بکنیم و از راه غیر ایم. عرض کنم من نمیکه رسیده

هائی باز کرده قانونی وارد بشویم. قانون برای مجلس شورای ملی و نمایندگان راه
ند، ورقه کبود کنکنند، سئوال میها مخالف هستند استیضاح میکه اگر با دولت

ً باید قانون در این ملکت اجرا نشود، بنده می دهند این راه معمولی است نه، حتما
کنم که از اول مشروطیت تاکنون یک ماده از تمام مواد قانون اساسی ما ادعا می

خواهیم تظاهر کنیم که یک ماده از این است و اینجا هم در مجلس میاجرا نشده
خالف آنرا اجرا کنیم. آخر وزیری که آمده معرفی شده  قانون را اجرا نکنیم و

شود گفت دزد آقا، این مجرم است که یک وکیلی نباید مجرم شناخته چطور می
کنید خودتان را؟ شود اگر مجرم نیست دست از قوانین خودتان بردارید مسخره می

یانی ای از خارج و داخل از آقاو اما راجع به موضوع ما نحن فیه چون یک عده
اند که اند و به من هم گفتهاند و به همه شماها مراجعه کردهکه مشمول تصفیه شده

کنم بنده هم چون نوبت نداشتم از آقای گرگانی هم بنده نظریات خودم را عرض می
اند عرض کنم که من هم توقع از کنم که نوبتشان را به بنده دادهتشکر می

خورند ندارم از دوران بدبختی و را میعناصری که نا بی پر نسیبی و وقاحت 
انحطاط و پریشانی ملل همیشه خیانت و پستی و رذالت و دنائت خریدار پیدا 

کنند کند آنوقت یک عناصری مثل قارچ مسموم کننده در اجتماع را مسموم میمی
این طبیعی است در دوران انحطاط ملل خیلی روشن است و از این مظاهر 

از آقای دکتر مصدق با سابقه اش با تجربیاتش تعجب فراوان هست ولی من 
روند بگردند که این فرمایند چرا نمیکنم که چرا به کنه مطالب توجهی نمیمی

عنوان بند ج و ه اند باند ما را بهم ریختهخورد و چرا آمدهمطالب از کجا آب می
آقا  الف و ب. از دو سال پیش که صحبت مساعدت آمریکا به ایران شروع شد

اصطالحات جدیدی در این مملکت پیدا شد: کومین تانک، هزار فامیل، تصفیه. 
ببینید آقا این ها از کجا منتشر شد این اصطالحات از کجا آمد از دو سیاحت شمال 
و جنوب همه این ها را آقایان باید بهتر از من متوجه باشید که چه بود، کومین 

از سوم شهریور ما در این مملکت دزد  تانک، شما را به خدا انصاف بدهید قبل
دزد  –آزاد )داشتیم؟ این القاب را خودشان برای ما آوردند با فقر فالکت و بدبختی 

جز اینکه خودشان آوردند؟! هزار فامیل، ( بود کسی جرأت حرف زدن نداشت
بینیم از فامیل های سابق کسی نمانده یعنی از فامیل های قدیمی ولی بدبختانه ما می

کنند کی فامیل دکتر مصدق است که سر پا مانده ثروتی هم دارند زندگی هم میی
های جدید را است و این فامیل دیگر هیچ فامیل قدیمی در این مملکت باقی نمانده

های قدیم کجا آن ایرانی( سی سی –یوکه  –شوشتری )هم خودشان ایجاد کردند 
گذارید و آن وقت مجموع ثروت آنها هستند، حاال شما این پنج تا فامیل را کنار ب

را با یکی از این فامیل های جدید مقایسه کنید، آقا منظور این است که امریکا به 
این دو سیاست است دست ( خواهیم مساعدت کندنمی –زاده فقیه)ما مساعدت نکند 
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این اند. آن ها هم ساده و ساده لوح به اند و این اوضاع را ایجاد کردهبدست هم داده
دهند. ممکن است مالحظه بفرمائید، دو سال است کشمکش حرف ها گوش می

 ۱۰میلیون دالر به ما کمک کنند در حالی که در کُره تاکنون  ۱۰۰داریم که 
میلیارد دیگر هم خرج کنند و خدای  ۳۰اند و ممکن است میلیارد دالر خرج کرده

حاضر باشند به ما مساعدتی  ناکرده اگر ایران هم به وضع کُره گرفتار بشود شاید
صورت در نیاید آقا، آقایانی که تحصیالت قضائی  بکنند که این مملکت به آن

دانند قوانین خالف طبیعت غیر مجری است قانونی که بر اند یا حقوقی، میکرده
توانید قانون بگذارید که خالف سنّت طبیعت باشد مجری نیست شما در مجلس می

توانید قانون بگذارید که سلب شرافت از افراد بکند ولی نمی سلب مالکیت از افراد
( کندیعنی نمی -شوشتری)است بکند  بکند این کار را قوانین آسمانی هم نتوانسته

شود که بدون دادن حق سال است که دیده نشده در دنیا چطور می ۴۰۰۰نه یعنی 
شود بنده نمی دانم دفاع به اشخاص سبب شرافت از آن ها بکنند این که مسخره می

شوم. بنده از نظر اینکه همان قانون شود بنده وارد نقص قانون نمیچطور می
کنم که آقایان قضاوت بفرمائید. آقا، آقای ناقص هم اجرا نشده است عرض می

فرامرزی اگر امروز قاضی رأی بدهد که ما یک قانون نظام وظیفه داریم که از 
سال  ۶۰کنند، یک قاضی رأی بدهد که نه، از سال تا سی سال بروند خدمت  ۲۱
کند، سال خدمت کنند. دولت مکلف است با اجرای این قانون، یقیناً اجرا نمی ۹۰تا 

برد، قاضی گوید در درجه اول اوالد ارث مییا شما قانون ارث دارید قانون می
له یا ب( یا شوهر مادر –فرامرزی )باید بیاید بگوید مادر شوهر اول ارث می برد 

تواند این قانون را اجرا بکند؟ اگر بکند مگر دولت می. بردشوهر مادر ارث می
خودشان هم دلیل دارند مدرک و . آورندخانمها با انگشتشان چشم شوهر را در می

سند و امضا کردند که ما تخلف از قانون کردیم، تبعیض کردیم، تبانی کردیم. 
را مستخدمینی که شاغل هستند تصفیه کنند قانون گذشته آقا بیایند شاغلین دولت 

مجلس را که خودش آگاه است که شاغلین را کم  است.این هم به چه منظور گذشته
کنند و تقلیل بدهند دیگر اوالً اینان به شاغل نپرداختند، غیر شاغلش کردند، بعد 

 شروع کنیم نه از درجه پائین بعد از باال شروع کنیم ۱گفتند که اول از درجه 
خواهی بگیری عقبش برو ٪اش را از پایین شروع کردند وقتی اگر دزد می۷۰

 ۱۰مدیر کل را بگیر، به بایگان چه کار داری؟ بایگان اگر دزد باشد پنج تومان و 
بعد این ها که مشمول تصفیه نیستند گوش ( صحیح است. )کندتومان دزدی می

مشمول تصفیه نیستند منجمله:  نفر اسم برده این ها ۱۸۶کنید شما را به خدا قسم! 
بنده . آقای دشتی و غیره. زادهآقای تقی. مرتضی قلی بیات. آقای سید ضیاء الدین

چون بنده ورقه خدمت نرفتم بگیرم صحیح است این ها را . ورقه خدمت ندارم
حاال اینکه مشمول هست . انداند، وزیر بودهاند آیا اینها سفیر بودهمشمول ندانسته

 …شود؟ کنم، آخرش چه میه دولت حقوق گرفته یا نه، آنرا بحث نمیاز خزان
 عرض کنم آقای دکتر شنیدم )خطاب به دکتر مصدق(

 مائید.با هم صحبت نفر -رئیس
شنیدم در موقع تنظیم صورت، یکی از افراد هیأت تصفیه پیشنهاد   -جمال امامی

ی هم تهیه کرده کرده بود که دکتر مصدق را هم مشمول بند )ج( کنند. مدارک
بودند. مثل سایرین. لکن نکردند. تعجب است که نکرده اند. دلیلش هم این است که 
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گفته اند: نه دکتر مصدق سابقه خدمت ندارد بعد از مجلسین به یمن تقاعد می 
دانید که چرا رأی ندادند به دکتر مصدق؟ برای اینکه هنوز به دکتر رسد. می

مانده را هم جارو بکند. آنروز که رفع احتیاجشان قیمصدق احتیاج دارند که این با
کنند که برود آنجا که عرب نی می گذارند در فالخن و چنان پرتش میشد، می
 اندازد.

ی این فالخن را به دست مهندس فریور می دهند. روزی به دست دیگر. آقا     
لهیار زنند )الصالح درست است خودت گفتی همینطور است؟ حاال هم گولت می

از خودت اختراع می کنی( در هر صورت، ما باید توجه  اینطور نیست -صالح
 داشته باشیم که امروز، در مملکت ما سیاست هائی است و کوشش این دو جبهه

به  ید وباال و پائین، برای این است که یک ملت نسبتاً بی طرف، یعنی آمریکا نیا
گذارند آقا، به ما کرده اند؟( نمیه کمک و مساعدتی چ -ما کمک بکند. )تیمورتاش

وقتی که شما آمدید رأی دادید که هیأت حاکمه شما فاسد است نمی کنند. 
هزار نفر فاسد است( اصالً  10هزار نفر،  185روی این حساب از  -)شوشتری

الب این یعنی چه؟ ما باید روشن بشویم. و آقای دکتر مصدق هم باید به کنه مط
د یائیبجهت مخالفت با دولت نیست. اگر با دولت مخالفید،  توجه بفرمایند که این

 پیش ما شاید ما هم با شما موافقت کنیم ...
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 59نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1329شهریور  23روز پنجشنبه 

 

 .وارد دستور می شویم آقای دکتر مصدق -رئیس
آرا بد رزمدر جلسه یکشنبه نوزدهم شهریور ماه،  جناب آقای سپه -دکتر مصدق 

بیاناتی در مجلس فرمودند که بنده غایب بودم و امروز درصورت مجلس دیدم و 
ناچارم که بیانات ایشان را تکذیب بکنم. ایشان فرمودند جناب آقای صالح به من 

وقتی رفتم خدمت ایشان در آنجا دکتر  تم.تلفن فرمودند و من هم روی دوستی رف
کند که تمام رؤسای مت بنده ایجاب میمصدق راهم مالقات کردم. وظیفه و س

ها را، در هر موقعی که مایل باشند، با کمال میل مالقات کنم. شرح فراکسیون
بعدازظهر به شهر آمدم آقای  ۴قضیه این است که روز شنبه من در شهر نبودم 

خواهند با شما مالقاتی بکنند من آرا میصالح تلفن فرمودند که آقای سپهبد رزم
و نیم در جلسه  ۹دم شما نبودید، ایشان فرمودند که من شب تا ساعت تلفن کر

هیئت وزراء هستم و بعد منزل، قرار مالقات را هم در منزل خودتان یا امشب یا 
خواهم با آقای دکتر مصدق روز یکشنبه ساعت شش بعدازظهر بدهید که می

ایشان را در  مالقات کنم. بیانات آقای صالح مرا وادار کرد که موضوع مالقات
شود با نظریات جبهه بشود. موضوع در جبهه جبهه ملی مطرح کنم و هر چه می

ملی مطرح شد یک عده از نمایندگان جبهه عقیده نداشتند که من مالقات بکنم ولی 
رأی گرفتند اکثریت رأی داد که من با ایشان مالقات بکنم. بعد تلفنی به آقای سپهبد 

همان شب این مالقات  ۹د ایشان وقت دادند که ساعت آرا در هیئت وزیران شرزم
آرا در آنجا من منزل جناب آقای صالح رفتم و آقای سپهبد رزم ۹بشود. ساعت 

خواهید بکنید؟ ایشان بودند از ایشان سؤال کردم که این مالقات را برای چه می
لفتی گفتند که مالقات من فقط این جنبه را دارد که اگر در مجلس با دولت مخا

فقط سؤال، اعالم جرم و استیضاح باشد و غیر از این صحبتی نکنید. گفتم  کنیدمی
این وظیفه شما نبود که به ما دستور بدهید ما صالح مملکت را هر چه بدانیم 

کنیم. نظریات ما این است که شما راجع به تشکیالت انجمن های ایالتی که می
توانم دام نکنید. ایشان گفتند من نمیمسبّب تجزیه و تفکیک ایران خواهد شد اق

آرا گفت اتومبیل مرا ببرند من بپذیرم. من هم بعد از اینکه وارد شدم سپهبد رزم
روم به منزل من گفتم که اتومبیل دارم و شما را می رسانم ولی بعد از پیاده می

اینکه در مذاکرات نتیجه نگرفتیم حتی حاضر نشدم که ایشان را به منزلشان 
آرا مذاکره بکنید انم. ولی باز به آقای صالح گفتم که شما با آقای سپهبد رزمبرس

بلکه ایشان متقاعد شوند. ایشان تا نصف شب مذاکره کردند بطوری که اظهار 
کردند متقاعد نشدند. این شرح واقعه است بهیچوجه من الوجوه از طرف من 

این بیانات را فرمودند. اما تقاضای مالقاتی نشده بود که ایشان آمدند در مجلس و 
راجع به بیاناتی که در جلسه قبل یکی از نمایندگان گویا آقای جمال امامی باشند 
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فرمودند اگرچه صورت مذاکرات منتشر نشده ولی بطوری که در اطالعات من 
 خواندم ایشان اینطور اظهار کردند:

جزو بند جیم خواستند آقای دکتر مصدق را بنده شنیدم در هیئت تصفیه می» 
م ستخدمبگذارند و مدارک ایشان را هم حاضر کرده بودند ولی بعد گفتند که اوالً 

رسند ولی رسمی نیست و بعد هم چون دوره مجلس به پایان برسد به سن تقاعد می
 آیا همینطور است خیر، برای این است که هنوز به دکتر مصدق احتیاج است و

 اج ازایران جاروب شوند. آنروزی که رفع احتیبدست ایشان باید باقیمانده رجال 
کنند و این فالخن را دکتر مصدق شد ایشان را در فالخن گذاشته و پرتاب می

دهند و امروز بدست دیگران. آقایان ما باید طوری بدست مهندسی قرار می
خودمان را اصالح کنیم که بتوانیم مشمول کمک یک ملت بیطرفی مثل امریکا 

 «بشویم
سال است بعد از مراجعت از اروپا بعد از خاتمه تحصیالتم در این  ۳۴من       

مملکت با هر کسی که بد عمل بوده، با هر کسی که خیانت به مملکت کرده 
قدر فحش دادند بر عظمت من و  ام و هیچ هراسی نداشتم. به من هرمبارزه کرده

زن اشخاص در زیرا من تصور می کنم که و( صحیح است)شأن من افزوده است 
کنند آن کسی که جامعه بقدر مصائب و زحماتی است که برای جامعه تحمل می

کند برای خدمت به جامعه کمر ببندد از کشته شدن، از ضرب و شتم هراسی نمی
دهند خدا شود از دشنام و ناسزا بترسد؟ من هر وقت که به من دشنام میچطور می

گویم این دشنامی که در راه خدمت م میشوطلبم که خوشوقت میرا به شهادت می
شود از فحش و ناسزا بهیچوجه باک و حق بوده بر عظمت و شأن من افزوده می

ندارم ولی از چیزی که یک مختصر تهمتی به من باشد بسیار هراسانم. ایشان 
موجب مدارک مرا در بند جیم ه خواستند بفرمودند که در هیئت تصفیه می

ایشان دفاع  -مهدوی ( )ـ نظر توهین نداشتم نظر دفاعی بود جمال امامی)بگذارند 
من احتیاج به دفاع ندارم هیئت تصفیه ( خواستندمگر ایشان قیم می -مکی ( )کردند

عملیاتش یا روی شایستگی اشخاص بوده و یا روی عملیات خالف قانون 
دوره، کنم که هیئت تصفیه بعد از آنکه سه اشخاص. در شایستگی بنده گمان نمی

مجلس شورای ملی دفعه اول و مجلس شورای ملی دفعه دوم بنده را در این 
همچو چیزی  -مکی ( )صحیح است)مملکت نماینده اول خودشان قرار بدهند 

پس هیئت تصفیه باید مدرکی داشته باشد. البته ( جمال امامی ـ چرا بوده( )نبوده
سزا بهیچوجه باکی ندارم و کنم که من از فحش و ناباز این مسئله را تکرار می

نسبت به دولت هم هر دولت یا این دولت یا دولت های دیگر اگر اظهاراتی بشود 
یا مخالفت هایی بشود این دولت برای تضعیف کردن وکالء حرفهایی در مجلس 

آرا گفته که بنده میلیون ها تمول دارم و در یکی زند. منجمله آقای سپهبد رزممی
ستور چه عرض کنم کدامیک از وزرای ایشان دم در مجلس از اوراقی که به د

شده بود، نوشته بود ملک خودم را بیک میلیون و سیصد هزار لایر اجاره  منتشر
شود، این حرف؟ برای این ام. این حرف گفته شد در این مجلس. چرا گفته میداده

که در شود که بنده طرف بغض یک عده مردمان بیچاره و بدبختی بشوم گفته می
ها بدبخت شده اند. بنده از آقایان نمایندگان مجلس نتیجه فساد این دستگاه آن

کنم یک ساعت وقت خودشان را صرف بکنند ببینند بنده از شورای ملی تقاضا می
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کشاورز صدر ـ جناب آقای دکتر )برم ام و چه میاین ملک چه مقدار استفاده برده
کنم که در آنجا اطعام شوشتری ـ استدعا می)چه فرمودید ( در آنجا ناهار بدهید

طلبم که تا سال گذشته از این ملک بنده خدا را به شهادت می( مساکین بفرمایید
بنده خدا ( خنده نمایندگان( )اجازه بفرمایید بیائیم اطعام مساکین بفرمایید-شوشتری )

این که  گیرم که تا سال گذشته از این ملک هیچ نبردم غیر ازرا به شهادت می
شوشتری ـ عیبی که )ام یک مقداری آرد برای مصرف خود و دوستانم آورده

عرض کردم عیبی ندارد که اگر کسی از ملک خودش چیزی ببرد اما ( ندارد
ام از حیث دبستان از کنم این ملک بنده آنچه در اینجا عمل نمودهاینکه عرض می

حیث چیزهای دیگر که باید به حیث درمانگاه از حیث راه از حیث وام فالحتی از 
ام. من فقط پارسال که قیمت جنس ترقی داشت از عایدات رعایا داده شود پرداخته

این ملک که مال خودم هم نیست نصف آن مال عیال من است که ارث پدری 
ام، بقدر خرید یک تراکتور هایم هبه کردهاوست و نصفش مال خودم که به بچه

دهم مام حاضر است و هر وقت آقایان بفرمایید ارائه میاستفاده کردم و دفاترش ت
اند تمام اند منجمله آقای ضیاءالملک فرمند که در آنجا آمدهو یک اشخاصی دیده

آرا وقتی اند. البته رزماند و کارهای بنده را دیدهحساب های بنده را رسیدگی کرده
بسیار متمول بی  خواهد بغض مردم را به یک نفرکند، مییک همچو صحبتی می

انصافی توجه بدهد که این شخص یا بدست آن مردمی که نسبت به او بغض 
اند، یک در رکن دوم کرده 30شود یا با همین کارهایی که ایشان اند کشته میکرده
اند. بنده از این مسائل بهیچوجه ترس ندارم کسی که کمر ای را از میان بردهعده

ه شدن از فحش و ناسزا نباید ترسید ولی از چیزی خدمت مردم را می بندد از کشت
ترسم این است که به من یک نسبتی بدهند که کوچکترین اتهامی باشد. که بنده می

ام ام و گفتهام یک پول نگرفتهمن در عرض مدتی که داخل در خدمت دولت شده
دجه دارم و خود را بار بوکشم و به خدمت دولت قدم بر میکار می کنم زحمت می

کنم. من یک تومان از این دولت در این مدت در دوره ای که همه مملکت نمی
ام ام من یک جایی را به دولت اجاره ندادهاند با دولت معامله نکردهاستفاده کرده

ام اعمال نفوذ بکنم که سوءتفاهمی بشود که من از این اجازه از این معامله خواسته
قای جمال امامی خواهشمندم که آن شخصی که به ای ببرم. بنده از آو یک فایده

آیم برای حفظ اند بگویند. زیرا من به این مجلس که میایشان این حرف را زده
آیم اگر حیثیتی نداشته باشم کوچکترین آیم برای خدمت به مملکت میحیثیت می

شود توانم بکنم. بنده خواهشمندم سؤالی از هیئت تصفیه بخدمتی به این مملکت نمی
خواست بکند یا نه. یا اینکه به بنده بی مرحمتی ببینم هیئت تصفیه چنین کاری می

 .اید؟ هیچ نظری هم به ایشان ندارماید در مجلس، این بیانات را فرمودهفرموده
 

                                                
 همین دفتر 25نگاه کنید به توضیحات دکتر مصدق درباره این جمله، ص  - 30
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 60نقل از مذاکرات مجلس جلسه 

 1329شهریور ماه  26روز یکشنبه 

 
تری، الیحه دولت مربوط به گزارش از کمیسیون با حضور آقای وزیر دادگس

اصالح قانون تصفیه را در چند جلسه مورد دقت و رسیدگی قرارداده با توجه به 
این که عمل تصفیه در تعیین تکلیف کارمندان دولت بسیار ناقص و از یکصد و 
پنجاه و هشت هزار نفر از کارمندان فقط نسبت به نهصد و چند نفر از آنها اظهار 

عالوه براین که عمل مزبور ناقص و تبعیضی است نسبت  به  است که نظر نموده
سایر کارمندان در بین این عده هم چند نفر از نمایندگان مجلسین سنا و شورای 

ای از قضات دادگستری را نیز داخل در مستخدمین نموده که این عمل ملی و عده
خالف با نه فقط خارج از حدود اختیارات و صالحیت هیئت تصفیه بوده بلکه م

بعالوه . باشداصول و موازین قضائی و مخالف صریح با قانون اساسی ایران می
این که قانون تصفیه بازنشستگان را صراحتاً خارج از موضوع تصفیه قرار داده 

است هیئت مزبور برخالف قانون تعدادی از و نظر به شاغلین از مستخدمین داشته
است که نسبت به این ا نیز مشمول شناختهای از غیر شاغلین ربازنشستگان و عده

است بنابراین کمیسیون با ها نیز از حدود وظائف قانونی خود خارج شدهقسمت
توجه به لزوم اصالح قانون تصفیه سابق الیحه پیشنهادی دولت را با اصالحات 
کافی در ضمن سه ماده تصویب و اینک برای شور اول تقدیم مجلس شورای ملی 

 . نمایدمی
 

 قانون اصالح قانون تصفیه کارمندان

 
به وضع کارمندان دولت و تعیین تکلیف آنها به طریق  برای رسیدگی -ماده اول 

 :زیر رفتار خواهد شد
شود به این ترتیب که هر وزارتخانه هیئتی مرکب ازهشت نفرتعیین می از -۱

قوی و با ت نفرازکارمندان عالیرتبه آن وزارتخانه را که بصیر ۱۶وزیر مربوطه 
 یئت دولت معرفی و هیئت دولتهو مورد اعتماد و دارای حسن سابقه باشد به 

عضو  به سمتنفر را  ۳درجلسه رسمی خودپنج نفر را بسمت کارمند اصلی و 
 .نمایدعلی البدل انتخاب می

ها و ادارات و های مزبور مکلّفند بدواً در سازمان وزارت خانههیئت - ۲
شود تجدید نظر نموده ه هائی که با سرمایه دولت تشکیل میها و بنگاشهرداری

ادارات و دوایر مزبور را به حداقل ممکن تقلیل داده و سپس به وضع کارمندان 
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رسمی دولت اعم از شاغلین و منتظرین خدمت رسیدگی و تکلیف آنها را به 
 :طریق زیر معین نماید

ن ها برای حسن جریان امور عیین کارمندان شایسته و صالحی که وجود آت -اول 
 .های جدید باید از آن ها تشکیل شودالزم و ضروری است و ادارات و سازمان

 :شوندارمندان زاید که به دو قسمت تقسیم میک-دوم 

و جود آن ها فعالً در نتیجه حذف یا محدود شدن  کارمندانی که-قسمت اول 
 .ستفاده گرددها اتشکیالت الزم نیست و ممکن است در آتیه از آن

ه برای دولت مفید نبوده و شایستگی خدمت دولت را کارمندانی ک -قسمت دوم 
 ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند

است نسبت به کارمندان قسمت اول تا وقتی که به آنها کاری رجوع نشده      
ور ه کسحقوق ثابت آنها داده خواهد شد و به خدمت کارمندان قسمت دوم با تأدی

شود و به این طبقه از کارمندان در آتیه اند خاتمه داده میبازنشستگی که پرداخته
های بدوی یک سال از تاریخ شغل دولتی رجوع نخواهد شد. مدت رسیدگی هیئت

 .تصویب این قانون خواهد بود
توانند در ظرف ه به تشخیص هیئت بدوی تسلیم نیستند میکارمندانی ک - ۲ماده 

د، از تاریخ ابالغ رأی هیئت تصفیه به دیوان عالی کشور شکایت نماینیک ماه 
تواند در صورتی که به تشخیص دیوان کشور قاطع است همین وزیر مربوطه می

اند تشخیص هیئت بدوی در مورد کارمندانی که شایسته و صالح شناخته شده
دارک معترض باشد شکایت خود را در ظرف یک ماه از تاریخ صدور رأی با م

ستین هیئت تصفیه نخ. الزم به وسیله دادستان کل به دیوان مزبور مراجعه نماید
ر، قضات، دادگستری دادگاه انتظامی و مرجع تجدید نظر از تشخیص دادگاه مزبو

 . باشددادگاه تجدید نظر انتظامی، می
هر وزارتخانه مکلف است تصمیمات هیئت تصفیه سابق را به مستخدمین      

اه مغ نمایند تا در صورتی که تسلیم بر رأی هیئت نباشند در ظرف یک خود ابال
 . رأی دیوان کشور در این خصوص قطعی است. به دیوان کشور شکایت کنند

ت تصفیه سابق در مورد نمایندگان مجلسین از لحاظ تشخیصات هیئ -ماده سوم 
مالحظه  حفظ اصول و تفکیک قوای سه گانه و نسبت به صاحبان رتبه قضائی با

 متمم قانون اساسی و نسبت به مستخدمین غیر شاغل و مشمولین ۸۵تا  ۸۱اصل 
چون مخالف با قانون  ۱۳۲۸بازنشستگی طبق قانون تصفیه مصوب تیر ماه 

است لغو خواهد مذکور و خارج از حدود صالحیت و اختیارات هیئت تصفیه بوده
 .بود
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 61نقل از مذاکرات مجلس جلسه 

 1329شهریور  03روز پنجشنبه 

 
شود آقای دکتر مصدق نسبت به .... بسیار خوب اصالح می -نایب رئیس  

 صورت جلسه اعتراضی دارید؟ 
 بلی( –)دکتر مصدق 

 .بفرمائید -
بل که بنده یک عرایضی در مجلس کردم، یک قدر دو جلسه  -دکتر مصدق 

اینجا . کندشرحی در اینجا نوشته شده که با آنچه بنده عرض کردم مطابقت نمی
خواهد بُغِض مردم را به یک نفر بسیار متمول بی ه او می»است ک نوشته

انصافی توجه بدهد که این شخص یا بدست آن مردمی که نسبت به او بُغض 
این .« اندشود یا با همین کارهائی که ایشان در رکن دوم کردهاند کشته میکرده

شود و بنده همچو آرا میبد رزمایشان یک ضمیری است که مربوط به آقای سپه
کنم است و این را خواهش میعرضی نکردم، بنده عرض کردم که رکن دوم کرده

 .که اصالح بشود
شود اند که وارد دستور شویم. قرائت میای امامی کردهپیشنهادی آق -نایب رئیس

 )بشرح زیر قرائت شد(
 «شروع شود.آقای صدر زاده دستور  کنم بعد از بیاناتپیشنهاد می»

شود با ورود در دستور مخالفم کی این پیشنهاد را آقا نمی -دکتر مصدق 
 است؟کرده

 . بنده -امامی
 .ر دستور مخالفمبا ورود د -مکی 

 .مامی بفرمائیداآقای  -نایب رئیس 
 .استده تمام نشدهصحبت بن -صدری 

جلسه گذشته  رض کنم جناب آقای دکتر مصدق توجه بفرمائید،ع -ورالدین امامی ن
 .بواسطه آن پیش آمد

های شما هم ی هست که باید بنده بگویم و به این حرفمطالب حیات  -دکتر مصدق
 .دهمای اهمیت نمیذّره

 .ایدعنوان مخالف اسم نوشتهه ی دکتر جنابعالی بآقا -نایب رئیس 
 .قبل از دستور شروع شده نطق -صدری 

در  -دکتر مصدق ( )ه وارد دستور شویمنده پیشنهاد کردم کب -نورالدین امامی 
من  -آقا فرمایشات خودتان را بفرمائید ( زنگ رئیس( )دستور هیچ چیزی نیست

 .هم حاضر نیستم که نسبت به آقا اسائه ادبی بکنم
بنده موظف هستم فراهم  ،ی سرکاراآزادی نطق را آقای امامی بر -نایب رئیس 

 -دکتر مصدق)اید عنوان مخالف اسم نوشتهه نمایم آقای دکتر گوش کنید جنابعالی ب
های حیاتی مملکت است باید صحبت بکنم حرف مخالف یعنی چه بنده دو جلسه
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بنده موظفم به پیشنهاد آقای  -( خواهید چی چی می خواهید بگوئیدماند شما میمی
 .امامی رأی بگیرم
د و این رض کنم جلسه گذشته مجلس شورای ملی تشکیل نشع -نورالدین امامی 

جلسه هم از ساعت مقرره خیلی دیرتر تشکیل شد، یک ساعت و نیم به ظهر 
 جلسه تشکیل شود، این است ۹داریم، در صورتی که مطابق مقررات باید ساعت 

ند که پیشنهاد کردم که مجلس شورای ملی وارد دستور شود، و اگر وقت باقی ما
قایان به آیند، اگر وقت نماند نوآقایان که قبل از دستور قرار است مذاکراتی بفرما

این وظیفه ( ن صحیح نیستآ -فرامرزی )برای جلسه روز یکشنبه محفوظ بماند 
دانم کنم این پیشنهاد تولید نگرانی، من هم نمیاش با آقای رئیس است و تصور می

م ی مملکت بکنیم، هی، بنشینیادستور چیست باید وارد دستور شویم و خدمت بر
 یم و برویم با این طرز مملکت به طرف بحران خطرناکی خواهداینجا حرف بزن

 .رفت
ن ی نطق قبل از دستور اسم نویسی کردیم، بنده ایابر سه نفر آمدیم -دکتر مصدق 

ل از ی اینکه قباام اینجا برجلسه با نهایت بی حالی با نهایت ضعف و ناتوانی آمده
است و دلیلی که بت کردهام یک نفر هم صحدستور صحبت بکنم اسم نویسی کرده

خواهم یک قضایای حیاتی را دهید و به من، که میشما به آن یک نفر اجازه می
رجه دی مملکت در اکنید بربگویم، یک قضایائی که اگر عرض کنم تصدیق می

دهید چیست؟ اینها فقط پرده پوشی یک کارهائی است اول حیاتی است اجازه نمی
قلیت که هیچ نظری نداریم ابکنید و ما نمایندگان خواهید در این مملکت که می

رویم ما نماینده اکثریت ملت ایران هستیم هرگز زیر بار این حرف ها نمی
همه هستند  -عده از نمایندگان ( )همهمه نمایندگان) (همه هستیم -کشاورز صدر )

 .(ر کس وکیل ملت استه -فرامرزی ( )این حرف ها چیست
 .ریمگیرأی می -نایب رئیس 

 (زنگ رئیس. )ید این قابل رأی نیستگذاریم رأی بگیرمین -نمایندگان اقلیت
 (أی نداردر -دکتر مصدق )است ابل رأی نیست، یک نفر صحبت کردهق -مکی 

 .کنمبه شما اخطار می( خطاب به مکی) -نایب رئیس 
 .توانید بکنید یک نفر صحبت کردهمین -مکی 

 . کنمخطار میی مرتبه دوم اابر -نایب رئیس 
شود اخطار کرد یک نفر نطق قبل ، با زور و قلدری که نمیاخطار بکنید -مکی 

 .از دستور را شروع کرده
نطق قبل از ( أی با مجلس استر -تیمورتاش )اید کرد به خودتان ب -نریمان 

ی مرتبه سوم به اکی برآقای م -مکی )توانید رأی بگیرید دستور شروع شده نمی
گیریم پیشنهاد آقای أی میر( ی مرتبه هزارم بکنیدابر -مکی )کنم میشما اخطار 

( ی بر خالف استمصدق این رأ -دکتر)امامی، آقایانی که موافقند قیام فرمایند 
فتم تصویب نشد دو اخطار به آقای نریمان گ( رأی الزم نیست -مکی)تصویب نشد 

خطار ابه جهنم که  -ان نریم( )اخطار کنید ۵۰ -مکی )و سه اخطار به آقای مکی 
 .(کردید
 .کنیکنی اخطار میکنم بیخود میگوید اخطار میی میه -مکی 
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ی این که به رئیس انامه برکنم طبق ماده نظامن شما را توبیخ میم -نایب رئیس 
 . آقای صدری بفرمائید( صحیح است)مجلس توهین کردید 

 آقای دکتر مصدق-نایب رئیس 
ام قبول کنید، ولی کنم که من دروغ خیلی کم گفتهدکتر مصدق ـ اگر عرض ب

ی مصالح مملکت یک دروغ گفتم، زیرا اگر یک چیزی واجب شد اامروز بر
شود، اگر الزم بود که من دروغی روی مصالح مملکت، مقدمات آن هم واجب می

روی منافع مملکت عرض کنم و اگر الزم بود یک وقتی تحصیل بکنم که 
کردم که الزم بود یک دروغی  هم بگویم م، من تصور میعرایضم را تکمیل بکن

دیشب  (نشاءهللا این یکی اش راست است که از مصالح مملکت استا -فرامرزی )
کنیم سی بدر جلسه جبهه ملی قرار شد که دو نفر از ما بیائیم و صبح اینجا اسم نوی

ساعت  یکی از آنها جناب آقای مکی بود دیگری خود من، من بر حسب قرارداد
د وردنشش آمدم ولی آقای مکی که غالباً دیر تشریف می آورند به موقع تشریف نیا

نجا دو نفر از آقایان جناب آقای شوشتری و جناب آقای صدرزاده آ( مثل امروز)
خواستند اسم بنویسند، فرمودند کی آمده عرض کردم مکی هم آمده بودند و می

ه من ایشان هم از نظر حسن ظنی که ب( خنده نمایندگان)پائین است حاال می آید 
کنیم وقتی آقای داشتند قبول کردند فرمودند که خیلی خوب بسیار خوب تأمل می

 مکی آمدند. روی همین عرضی که بنده خدمت آقایان محترم کردم و کمال تشکر
سم ااند آمدند و اسم نویسی کردند حاال آقای مکی را دارم که به من حسن ظن کرده

ام بعد آقای صدر آمدند گفتند فالنی شما اند بنده اول اسم نویسی کردهردهنویسی ک
کشد بیائید حق خودتان را در اول به من خواهید صحبت هایی بکنید طول میمی

ده هم ز بنبدهید گفتم با کمال میل حق خودم را دادم و بعد اسم نویسی کردم و بعد ا
تی ی اساساً مربوط به قضایای حیاآقای مکی است، بنده امروز دو عرض دارم یک

مملکت، راجع به شمال ایران است و دیگری مربوط به قضایای مجلس شورای 
 ملی است.

عرایض من خیلی مفصل است اگر آقایان اجازه بدهید که قضایای شمال       
توانم عرایض خود را اصالً راجع ایران جزء این نطق قبل دستور نباشد، بنده می

مال ایران عرض بکنم و بعد راجع به جریان داخلی از این دو اجازه به قضایای ش
ای هم از آقای استفاده بکنم، نیم ساعت بنده حق دارم و اگر کسر آمد یک چند دقیقه

بفرمائید این  -نایب رئیس )فرمایند کنم حاال آقایان اگر اجازه میمکی فرض می
(، ن را به جنابعالی بدهندتوانند نوبت خودشاکه جزء مقررات است ایشان می

 -نایب رئیس )قضایای شمال ایران جزء حساب نیاید، چون قضایای حیاتی است 
شروع بفرمائید  -شوشتری ) -( نخیر ایشان نوبتشان را باید به جنابعالی بدهند

که عهد نامه مودت بین دولت ایران و شوروی  ۱۳۰۱در سال ( شوددرست می
ی دولت شوروی در االعاده بریک محبوبیت فوق در مجلس بسته شد و تصویب شد

توانست با شوروی آنچه الزم بود آنچه می( صحیح است)این مملکت ایجاد شد 
ایران مساعدت کرد، شوروی از بانک استقراضی و از مطالباتی که از ملت 
ایران داشت از حق کاپیتوالسیون به کلی صرفنظر کرد من اینجا الزم است که 

تذکر بدهم اگر سایر ُدَول آمدند و از کاپیتوالسیون صرفنظر کردند، این قسمت را 
ترسیدند اگر دولت ی مساعدتی بود که با ایران کردند بلکه میااین ها نه بر
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شوروی موافقت نکند و بگوید وقتی که سایر ُدَول در این مملکت کاپیتوالسیون 
الوداد از این مملکت  بایست روی این اصل کلی یعنی ملت کاملهدارند، من هم می

ی اشد، حاضر شدند بری سایر ُدَول بسیار بد میااستفاده بکنم آنوقت این مسئله بر
این که دولت شوروی چنین حرفی نزند از کاپیتوالسیون صرفنظر کنند اگر منتی 

است ما مرهون دولت شوروی هستیم که اول اند بکلی بیمورد بودهبه ایران گذاشته
کاپیتوالسیون، از مطالباتی که داشت، از امتیازاتی که افراد  دولتی بود از حق

( دولت شوروی به صحیح است)دولت شوروی در ایران داشتند، صرفنظر کردند 
ای در العادهمالحظه یک چنین قراردادی که با ملت ایران بست محبوبیت فوق

ً آنچه را که دولت تزاری روسیهایران تحصیل کرد )صحیح است(   کرده  حقیقتا
بود دولت اتحاد جماهیر شوروی جبران کرد این محبوبیت دوام پیدا کرد تا سال 

خاطر دارم که . که دولت شوروی از این مملکت تقاضای امتیاز نفت کرد ۱۳۲۳
وقتی شاه فقید از این مملکت نرفته بود و وقتی که در این شهر بمباران هائی شد 

و رفتند در آن کویری که پهلوی من  و یک عده از مردمان این شهر فرار کردند
ملک من بود قایم شدند، مخفی شدند، روزی یک کامیونی آمد آنجا در منزل من 
قبل از این جریان زارعین ملک من نوشتند به من که اجازه بدهید ما هم برویم در 

آید گفتم آقایان ی این که بلشویک میااین کویر مخفی بشویم گفتم چرا؟ گفتند بر
اگر بیاید با مالک کار دارد با اشخاصی که هیچ ندارند کاری ندارند  بلشویک
با اشخاصی که پنج نفر در زیر یک ( بعداً هم برایشان مفید است -زاده )آشتیانی

خوابند چکار دارند هر وقت من از اینجا رفتم به آن کویر شما هم بروید لحاف می
کند تا آنروزی که کامیونی آمد در و در اینجا شما بمانید تا ببینید بلشویک چه می

منزل من و در را زدند یکی از آدم های من آمد گفت آقا بلشویک آمده گفتم 
ً گفت به من که در اینجا یک برجی است سوراخی  کجاست؟ گفت پشت در ضمنا
هست اطرافش یونجه هست بیائید و شما بروید در آن سوراخ قایم بشوید گفتم 

بلشویک آمده گفتم من از بلشویک باکی ندارم مگر  برای چه گفت برای این که
نفر صاحب  ۳گوید، رفت در را باز کرد دیدم کامیونی آمده بلشویک بیاید چه می

منصب بلشویک دو نفر اهل اوکراین یک نفر اهل قفقاز آنجا داخل شدند من رفتم 
ا با آنها صحبت کردم چون مأمور شهربانی در آنوقت ناظر حال من بود و من ر

از زندان بیرجند آورده بودند و تحت نظر کارآگاهی گذاشته بودند، گفتم مأمور 
شهربانی را بیاورید که من با آن ها صحبت کنم که بعد گزارشی به شاه فقید ندهند 

ام، در هر صورت گفتم آن ها را که من کمونیست را در این ده دعوت کرده
ً هم گفتم که چه می هید؟ گفتند ما مقداری یونجه خواپذیرایی کنند و ضمنا

خواهیم، گفتم بسیار خوب یک خروار یونجه در کامیون آنها ریختند بعد می
کنیم مقداری پول درآوردند روی میز گذاشتند و گفتند پول یونجه را خواهش می

بردارید گفتم آقایان  یونجه من فروشی نیست و من یونجه فروش نیستم  شما 
ونجه را به شما از صمیم قلب و از رضای قلب تقدیم مهمان من هستید من این ی

کنم، از من اصرار و از آن ها انکار باالخره آنها قبول کردند و یونجه را می
مجانی بردند این مطلب که به گوش زارعین آن ملک رسید چون تبلیغات بسیار 

و زیادی در تمام دوره دیکتاتوری از کمونیسم شده بود و آن ها ترسیده بودند 
کند کشد؛ معامله نمیخورد؛ آدم میکردند که اگر کمونیسم بیاید آدم میتصور می
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ولی وقتی آن ها پول یونجه را دادند زارعین من آمدند گفتند آقا خوب بود به این 
دهند چرا با گفتید بیایند با ما معامله کنند اشخاصی که به این خوبی پول میها می

ار دولت شوروی بود که همه آقایان اطالع دارید ما طرف حساب نشوند؟ این رفت
در موقع جنگ بین المللی رفتار نظامیان شوروی از رفتار نظامیان سایر ملل در 

ملت شوروی دولت شوروی در این مملکت  ۱۳۲۳این مملکت بهتر بود تا سال 
بسیار محبوبیت داشت ولی این محبوبیت را از نظر اینکه تجربه سیاسی نداشت از 

داد، دولت شوروی تصور کرد اگر بعضی از دَُول در این مملکت امتیاز  دست
اند موفق شوند اند بدون مقدمه، بدون وسایل؛ بدون اسباب چینی توانستهنفت گرفته

شوشتری )اند در صورتی که آن ُدَول سال ها زحمت کشیده اشخاصی تربیت کرده
اند که توانستند موفق شوند و وضعیاتی درست کرده( اندخر کریم را نعل کرده –

من در این مجلس روزی گفتم که هشت با شصت گر چه قریب المخرج است ولی 
تواند فقط مساوی نیست، در این مجلس گفتم دولت شوروی تصور می کرد که می

با یک تقاضا از این مملکت استخراج نفت بخواهد و تحصیل امتیاز بکند این تا آن 
 زمان.
، من تلفن کرده مرحوم مستوفی الممالک ب ۱۳۰۴م آبان ماه روزی در چهار     

دانید که امروز باید مجلس بروید؟ گفتم نه امروز شنبه است روز گفت شما می
د مجلس نیست گفت نه قضایائی هست که باید به مجلس بروید گفتم چیست فرمودن

صالح مطرح کنید شما چه  خواهیم در مجلسام امروز میای نوشتهماده واحده
دهند که یک روز از مملکت دفاع دانید گفتم آقا به توپچی ده سال مواجب میمی

دهند که روزی از قانون اساسی دفاع کند من با کند به وکیل دو سال مواجب می
کنم که باتفاق به مجلس برویم آن روز ما آمدیم در شما حاضرم و افتخار می

ظهار کردیم روز دیگر یعنی شب مجلس و نظریات خود را به آن ماده واحده ا
من که از من ه دیگری مرحوم مستوفی الممالک آمدند منزل من و فرمودند ب

اند، دولت را تشکیل بدهم ]شما باید شرکت کنید[. به ایشان عرض دعوت کرده
کردم آن روزی که شما اظهار کردید مطلب چیست من با کمال افتخار در آن 

ن ما بیائیم و سالمت به خانه مراجعه بکنیم ممجلس که هیچکس انتظار نداشت 
ر هکنید نخواهم آمد گفت چرا؟ گفتم آمدم ولی در این بهشتی که شما مرا دعوت می

کسی در هر خطی هست باید سعی بکند در درجه اوِل آن خط باشد شما می 
 گوئید؛ آزادیخواه هستیم اگر شما آمدید از این قسمت صرفنظر کردید، درجه

آن هائی  از داور را دارا خواهید شد؟ چرا؟ برای اینکه الفضل المتقدم، چهارم بعد
 اند مقدم اند نرفتم.که زودتر این راه را رفته

ولت خواهم این نتیجه را بگیرم که آیا دحال از این مذاکراتی که کردیم می      
کند به حمایت ملل ضعیفه؛ به حمایت آن اشخاصی شوروی که خود را معرفی می

د حدیث ه در تمام دنیا گرفتار فقر و بیچارگی هستند اگر از ّزِی خود خارج شد،ک
« َدرهَ من َخَرج َعن ِزیَـّه فََدَمه «دانم، در هر حال حدیث است نبوی است یا نمی

باید هر کس در هر خطی که هست و هر کسی هر چه گفت به آن عمل کند اگر 
 دارا نیست.از آن خط خارج شد در خط دیگر درجه اول را 
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در دوره چهاردهم کمیسیونی قرار بود در این مملکت بنام کمیسیون سه       
تشکیل شود، که این کمیسیون کارهایی نسبت به بعضی از نقاط مملکت  31جانبی

و نظریاتی نسبت به قوانینی که مجلس شورای ملی باید تصویب بکند اظهار بکند 
که هر پیشنهادی که آن کمیسیون  دمخصوصا یکی از مواد این کمیسیون این بو

کند مجلس شورای ملی تصویب کند این کمیسیون غرضی غیر از اینکه ایران می
دانم بچه مالحظه دولت من نمی( صحیح است)را تجزیه و تفکیک بکند نداشت 

شوروی با اینکه در مسکو موافقت کرده بود در وهله اولی بعد نادم شد، پشیمان 
ن شرکت نکرد و من در این مجلس از طرف ملت ایران شد و در این کمیسیو

کنم که آن نقشه ام، اکنون تصور میتشکرات خود را به دولت شوروی تقدیم کرده
صورت دیگری عملی شود و خاطر دارم که روزی در دوره ه خواهد بمی

چهاردهم یکی از وکالی فارس تعهد کرده بود با همکاران خود که گول یکی از 
نخورد، ولی بعد اتفاق افتاد که باز اغفال شد به او گفتند که چرا شما وزراء را 

آید، این مرتبه به لباس اغفال شدید؟ گفت برای اینکه این هر روز به یک لباس می
دیگری آمده بود و من اغفال شدم. حاال اگر کمیسیون سه جانبی در این مملکت 

دیگری در این مملکت ایجاد بینم که وضعیت پیشرفت نکرد من به رأی العین می
خواستند از کمیسیون سه جانبی است که نتیجه همان نتیجه است که می شده

تحصیل کنند من و رفقا و بعضی و شاید عده زیادی از نمایندگان اکثریت در 
کنم که تشکیل انجمن های والیتی در این مجلس مخالفت کردیم من تصور نمی

مطرح شود بین نمایندگان اقلیت و نمایندگان  وقتی قضایای حیاتی در این مجلس
من یقین دارم که تمام نمایندگان ( صحیح است)اکثریت کوچکترین اختالفی باشد 

من یقین دارم که شما آقایان ( صحیح است)استقالل این مملکت را خواهانند 
من ( صحیح است)ای به تمامیت این مملکت وارد شود خواهید لطمههیچوقت نمی

خواهند کنند که مینم چه سیاستی در کار است و چه نظریاتی را تعقیب میدانمی
عنوان اینکه کار مردم بدست مردم داده شود تشکیل دهند ه های ایالتی را بانجمن

های بایست بدست مردم داده شود ما قانون انجمنمردم می در صورتی که اگر کار
شوند زیرا کار دی بیشتر منتفع میهای بلبلدی را داریم که مردم از تشکیل انجمن

های بلدی مربوط به نظافت و روشنائی است که هر روز و هر ساعت انجمن
های بلدی طوری تشکیل شود مردم گرفتار کثافت این شهرها هستند و اگر انجمن

که نمایندگان حقیقی مردم در آنها وارد شوند قهراً کار نظافت و روشنائی بطوری 
دانم دولت با اینکه انجمن آسایش عموم فراهم گردد من نمی مرتب خواهد شد که

است در این های بلدی قانون دارد و در دوره پانزدهم قانونش به تصویب رسیده
کند، این کار را که امروز اَلَزم ِ از امور است بدست کار کوچکترین اقدامی نمی

سال قبل است  ۴۵ نونهای ایالتی را که قاخواهد انجمندهد ولی میخود مردم نمی
کند ه بوسیله آئین نامه هائی که بهیچوجه صالحیت تنظیم و با امروز تطبیق نمی

ای از قضات بی پرنسیپ دادگستری ]که[ آنها را ندارد و بوسیله تطمیع یک عده
دهد، و من ناچارم از آقای شهشهانی که به او به آن ها روزی مبالغ وجه می

هائی دادند قبول نکرد و ایستادگی کرد تشکر بکنم  اند وعدهپیشنهاداتی کرده

                                                
  83-85نگاه کنید به دفتر اول از جلد الو نطق های دکتر مصدق، صص  - 31
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خواهند تشکیل بدهند آیا شما نمایندگان مجلس شورای ملی های ایالتی را میانجمن
بایست به این مطلب توجه کنید که این که حافظ استقالل و تمامیت این مملکتید نمی

مخالفت هائی که دولت با این همه اختالفاتی که نسبت به این هاست و با اینهمه 
آراء در منزل به من گفت این هست آقایان نظر دارند که روزی عرض کردم رزم

پیشنهاد را که بردم با اعلیحضرت همایون شاهنشاهی ارائه دادم، اعلیحضرت 
ماند، آقایان شما باید فرمودند با این وضعیت که برای مملکت اختیاری باقی نمی

با این مسئله موافق نیست من یقین دارم که شاه  بدانید توجه بفرمائید که شاه که
شاه از هر کس از این مملکت ( صحیح است)خواهد مملکت ایران تجزیه شود نمی

خواهد خود را از اینهمه منافعی که از این کند و هرگز نمیبیشتر استفاده می
ه آرا موافق نیست نمایندگان اقلیت کبرد محروم کند. شاه که با رزممملکت می

موافق نیستند اکثریت نمایندگان وطن پرست خیرخواه مجلس شورای ملی هم که 
آرا از روی چه نظر و خواهند به یک چنین کاری کسی دست بزنند پس رزمنمی

گوید کند و میآید در این مجلس خود را حکیم حاذق قلمداد میبا چه پشتیبانی می
ر گرفت سالمت آن مریض وقتی که حکیم حاذق برای مریضی دوائی را در نظ

کند که آن دوا را نوش جان کند آقایان توجه بفرمایید که مملکت در اقتضاء می
یک وضعی است که امروز کوچکترین بی احتیاطی ممکن است ما را بکلی فانی 

آرا این اندازه کنم که در این کار چه دلیلی هست که رزمکند من از آقایان سؤال می
عرض آقایان محترم برسانم مطلب ه خواستم بدیگری که میکند؟ مطلب تسریع می

 .عهدنامه تجارتی است که من تا دیشب ابداً اطالع نداشتم
ی دکتر جناب آقای دکتر اجازه بفرمایید یک رأیی بگیریم. جناب آقا -نایب رئیس

اغلب )اند که بیشتر صحبت کنند، آقایانی که موافقند قیام کنند درخواست کرده
 تصویب شد ( برخاستند

...من تا دیشب اطالع نداشتم که این عهدنامه تجارتی روی چه  -دکتر مصدق
نظریاتی تنظیم شده است،  دیشب اطالع پیدا کردم که این عهدنامه یک امتیازاتی 

دهد که آن امتیازات در جنوب به دولت شوروی به دولت شوروی در شمال می
خواهد شد که به دولت انگلیس هم یک است قهراً نتیجه این عمل این داده نشده

امتیازاتی در جنوب داده شود که این امتیازات در شمال به دولت شوروی داده 
خواهند بدون ای ]که[ میکنم اگر چنین عهدنامهنشود آقایان من از شما سؤال می

تصویب مجلس تصویب کنند و روی یک عهدنامه تجارتی بکلی منقضی شده، آن 
یا این تسجیل منطقه نفوذ ایران نیست ایران یک مملکتی است را امضا کنند آ

مستقل که باید به دولت شوروی از جنوب استفاده کند و دولت انگلیس از شمال 
شود اگر ما آمدیم برای مملکت ایران بهیچوجه تخصیص بیک دولتی داده نمی

دولت شوروی یک امتیازات خاصی در شمال قبول کردیم اگر آمدیم برای 
ای چنین امتیازاتی بدهیم در واقع نتیجه این خواهد شد که اگر دولت جنوب املهمع

هم بگوید همان معامالتی همان امتیازاتی که شما در شمال برای دولت شوروی 
اید باید از من مضایقه نکنید ما بهیچوجه قادر نیستیم که از چنین تقاضائی قائل شده

اریم هر چه را که برای دولت شوروی صورت ما ناچ امتناع کنیم آنوقت در آن
کنیم و بالنتیجه منطقه نفوذ و سیاست را در این مملکت در شمال تصویب می

ا روحیه دنیا امروز ب ۱۹۰۷  ها خوب فهمیده اند که قراردادبرقرار کنیم آن
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کند، اگر بخواهند یک چنین قراردادی به بندند برخالف مقررات مطابقت نمی
خالف افکار عمومی دنیا، برخالف آمال و آرزوی اهل ایران منشور ملل متفق بر

ام کنم شنیدهبنابراین ممکن است بنده این هائی که عرض می( صحیح است)است 
شنویم آنچه را که امیدوارم که همچو چیزی نباشد ولی من مکلّفم که آنچه را که می

د تا اینکه شما مواظب کنم نمایندگان اقلیت تذکر بدهند تا اینکه شما بفهمیتصور می
و مراقب اوضاع باشید و یک روزی انگشت ندامت را در دهان خود نجوید. 
امروز وظیفه شما اینست که در این مسئله تحقیق کنید در این مسئله تحقیق کنید 
در این مسائل غور کنید رسیدگی کنید اگر واقعاً چنین چیزهائی هست جلوگیری 

های ایالتی االن در ساری و بعضی از نقاط نید انجمنبیکنید. مثالً آنچه را که می
ها را و من این انجمن( گیردانجام نمی –دکتر طاهری )شود دیگر دارد تشکیل می

بهیچوجه تا قانونی که مطابق با احتیاج امروز باشد تا قانونی که حقیقتاً مصالح 
یم گرفتید قانون از دانم باید شما نمایندگان که تصممردم را تأمین نکند صحیح نمی

ای یا شاید امروز یک مجلس بگذرد قانون را تصویب نکنید و یک قطعنامه
خواهید تشکیل بدهد آراء نتواند انجمن هائی را که میاظهاراتی بکنید که رزم

منتظر باشد تا این قانونی که شما در نظر دارید از مجلس بگذرد بنده این عرایض 
ننگی  ۱۶ای خیر مملکت، برای اینکه در این دوره را خدای متعال شاهد است، بر
خواهید نکنید من خواهید قبول کنید میکنم شما میبه دامان شما نماند عرض می

امیدوارم انتظار دارم از آن نمایندگان وطن پرست مجلس از آن نمایندگانی که 
ج شوند از این مجلس با نهایت سر بلندی و افتخار خار ۱۶خواهند بعد از دوره می

دانند عمل کنند غیر از این من در عرایض من دقت کنند آنچه را که خود الزم می
کنم که من خواهان خوبی خواهان هیچ عرضی ندارم و فقط چند کلمه عرض می

کنم نباید یک اشخاص همه چیز ملت شوروی هستم، این عرایضی که من می
جلوه دهند، نظر من صورت دیگری در اینجا ه فاسدی، یک اشخاص بد عملی ب

رود همیشه برود همیشه این است که دولت شوروی روی همان اصلی که می
برود و محبوبیت خود را در این مملکت و همه جا حفظ کند دولت شوروی 

کند او هم بهیچوجه حق ندارد و صالح نیست که کارهائی که دولت استعماری می
است که همیشه دولت استعماری  بکند این قبیل کارها تاکنون یک کارهائی بوده

کرد دولت شوروی اگر آمد چنین کارهایی کرد همان حرفی است که عرض می
کنم َمن َخَرج َعن ِزیّـِه فََدُمه هدر پیشرفت کردم و همان حدیث نبوی را تکرار می

دولت شوروی در اینست که بگوید بنی آدم اعضای یکدیگرند و همه اش باید 
ندگی بکند و کاری بکند که جنگ در دنیا بکلی از بین روی اصل صلح و سلم ز

ای برای دولت کره از این حمایتی که امروز دولت امریکا از این برود چه نتیجه
کند یا آن وضعیاتی که کره شمالی پیش آورد که کار به اینجا برسد، ما دولت می

یا از تمام باید کاری بکنیم که مملکت خودمان در این بدبختی در این وضعیت دن
پردازم به مصائب و بلیات بکلی مصون شود من بیش از این عرضی ندارم و می

کنم که این قرارداد تهاتری را از ما تا استدعا می–شوشتری )عرایض دیگرم 
باید هر ( حق ندارند نیاورند –شوشتری )خواهند نیاورند می( جلسه دیگر بگذرانند

شورای ملی بیاورند و نظریات ملت را شود به مجلس قراردادی که تصویب می
نطق قبل از دستور بنده عرض کنم اگر . خواهند نیاورندرویش بخواهند و می
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زیاده روی کردم و از نیم ساعت تجاوز کرد از آن حقّی که جناب آقای مکی 
 .دارند اجازه دارم استفاده کنم

 ام شدمال آنهم تم –نایب رئیس 
 سه ربع شده -تیمورتاش 

بنده عرض کنم که قضایای حیاتی مملکت است بنده عرض کردم  -صدق دکتر م
 که اجازه بدهید.

از مجلس رأی گرفتیم اجازه داد مجلس که جنابعالی ادامه بدهید،  –نایب رئیس 
 بفرمائید.

ه بیأس جامعه از دستگاه دادگستری و بی اعتنائی هیئت حاکمه  -دکتر مصدق 
مجلس شورای ملی قانونی  ۱۳۲۸ ماهمصالح عمومی سبب شد که در اول تیر

 وضع کند و هیئتی بنام هیئت تصفیه کارمندان دولت تشکیل دهد که کارمندان
داند بگذارد و این دولت را به هر یک از بندهای الف و ب و ج که مقتضی می
ای راجع به بنده. کار سبب شد که یک تحول کوچکی در امور دولتی پدیدار گردد

 :ول قانون از این قرار استمزبور دستور ماده ا
ی تعیین عده الزم و ضروری کارمندانی که با رعایت احتیاجات واقع» -الف 

 «سازمان های دولتی باید در خدمت باقی بمانند
ی ممکن تعیین کارمندانی که وجود آنها فعالً در خدمات دولت الزم نیست ول -ب 

 ها استفاده شودآناست بعدا در کارهای تولیدی و انتفاعی و فرهنگی از 
ولتی دتعیین کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای خدمات  -ج 

 .ندارند و مشمول قانون بازنشستگی هم نیستند
صیر و بقانون وزیر هر وزارتخانه باید سه نفر از کارمندان  ۲بر طبق ماده      

و  اعضاء وزارتخانه با تقوا و مورد اعتماد را تعیین کند که صورت جامعی از
ً  ها و شهرداری بنگاه  ها تهیه کنند و نظریات خود را نسبت به هر یک صریحا

 . اظهار و به هیئت تصفیه ارسال کنند
ها و شهرداری وظیفه هیئت هم بر طبق ماده سوم این است که از وزارتخانه    

وی ران را ها و بنگاه ها تحقیقات کند و تکلیف کارمندان را روی تکلیف کارمند
 .است تعیین نمایدتحقیقاتی که نموده

مندان محتاج به تذکار نیست که مقصود قانونگذار این نبوده که اعمال کار      
ا دولت با مواد و مقررات قانون مجازات عمومی تطبیق شود و پس از صدور ادع

ست ده اوببلکه نظر این . نامه و محاکمه و محکومیت آنها را از کار بر کنار نماید
که یک تحول کوچکی در اوضاع اداری مملکت پیدا شود و دست آن عده 

اشد بکارمندانی که شایستگی ندارند و عدم شایستگی هم به هر جهتی از جهات که 
ام انج از کار بر کنار شوند و عده دیگری هم به اموری گمارده شوند که فقط برای

 نمود و در مدت یک سال که آن امور صالحیت دارند هیئت مزبور شروع به کار
 ٪۸۵قانون اختیار داده بود تصمیماتی اتخاذ کرد که عموم معتقدند در حدود 

توان مردود دانست ٪ آن را می ۱۵تصمیمات مزبور به جا و به مورد بوده و فقط 
 اند وارد نشده و برعکس آنهایعنی بعضی اشخاصی در بندهائی که استحقاق داشته

 .اندن را نداشتهآاند که استحقاق دهرا در بندهائی گذار
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٪  ۸۵قول بعضی این اعمال غرض باید سبب شود که ه آیا این اشتباه و یا ب    
 اشخاص ناشایسته هم از بند رها شوند؟

 در صورتیکه این کار بشود آیا دیگر کسی جرأت خواهد نموده کوچکترین     
 عقیده یا نظری در خیر مملکت اظهار کند؟ 

 وطبق ماده سوم گزارش کمیسیون دادگستری که بدین قرار تنظیم شده  بر     
تشخیصات هیئت تصفیه سابق در مورد نمایندگان »اکنون در مجلس مطرح است 

مجلسین از لحاظ حفظ اصول و اصل تفکیک قوای سه گانه و نسبت به صاحبان 
ن ستخدمیمتمم قانون اساسی و نسبت به م ۸۵تا  ۸۱رتبه قضائی با مالحظه اصل 

 ۱۳۲۸ غیر شاغل و مشمولین بازنشستگی طبق قانون تصفیه مصوب تیر ماه
ه چون مخالف با قانون مذکور و خارج از حدود صالحیت و اختیارات هیئت تصفی

 «است لغو و کان لم یکن خواهد بودبوده
 نتیجه عملی شدن ماده مزبور این خواهد شد که آن عده مردمی که موجب     

اند از چارگی ما شده و اوضاع و احوال ما را به این جا رسانیدهبدبختی و بی
بندهای ب و ج  رها شوند و عده زیادی از کارمندان دیگر را که عشری از 

اج محت عشایر فساد این دستگاه متوجه آنها نبوده و بعضی از آنها حتی به نان شب
 . اند از کار برکنار کنند

نی نمایندگان نیست و مشمول تصمیم آن کسا در صورتی که هیئت تصفیه شامل    
 هستند که قبل از انتخابات مجلس سنا و مجلس شورای ملی کارمند رسمی دولت

از  ووند بوده و بعد از خاتمه کار نمایندگی باز حق دارند در دستگاه دولت وارد ش
 راجع و همچنین تصمیم هیئت تصفیه. نمای مزایای قانون استخدام استفاده نمایند

و اصول دیگری قانون اساسی نیست زیرا اصل  ۸۱به قضات بر خالف اصل 
ً یا هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی»: مزبور چنین گوید توان از شغل خود موقتا

ً بدون محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد ار و هیئت تصفیه برای همین ک« دائما
 . استتشکیل شده و کاری برخالف قانون مرتکب نشده

ن شامل قضات نبود چرا قبل از اجرای قانو ۱۳۲۸ اگر قانون اول تیرماه     
وزارت دادگستری به آن اعتراض ننمود و حتی حاضر شد که سه نفر از اعضای 
 خود را برای تهیه صورت و اظهار نظر نسبت به هر یک از قضات تعیین کند و

ی به هیئت نفری در زمان معاونت آقای بوذر ۳پرونده قضات و نظریات هیئت 
 . تصفیه ارسال شود

ری مگر اینکه بگوئیم هیئت تصفیه قبل از اتخاذ تصمیم درباره آقای بوذ     
 صالحیت داشت که بکار قضات هم رسیدگی بکند ولی پس از اینکه ایشان را در

بند نامطلوب گذاشت صالحیت خود را از دست داد، بطوری که آقای بوذری را 
 . کند حه دولت را تنظیم و به مجلس شورای ملی پیشنهادمجبور نمود ماده سوم الی

اشد تصمیم هیئت تصفیه شامل کارمندان است که مشمول قانون بازنشستگی نب     
یا رت آخواه اینکه در موقع اتخاذ تصمیم شاغل مقامی باشند یا نباشند در این صو

یم شاغل کار توان قبول نمود که قانون کارمندانی را که در موقع اتخاذ تصممی
ر را اند معاف کرده است؟ این قسم تفسیر از قانون غیر از اینکه مردم هوشیانبوده

 .اردرا لکه دار کند نتیجه دیگری ند ۱۶نسبت به اعضای کمیسیون بدبین و دوره 
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امروز دنیا ناظر اعمال ما است و هر تصمیمی که مجلس برخالف افکار      
و . گرددیمیا منجر به انحالل مجلس و انقالب شود و عمومی گرفت یا عملی نمی

دانم جوابی که در الزم می( سردار فاخر)اما راجع به جناب آقای رضا حکمت 
اد مقابل سؤال من یکی از اعضاء هیئت تصفیه راجع به زندگی اجتماعی ایشان د

 . بعرض آقایان محترم برسد
 ۲۶ه یک شنبه عضو مزبور پس از بیانات جناب آقای حکمت در جلس     

ین شهریور از من دیدن کرد و اظهار نمود که بین ایشان و اعضاء هیئت کوچکتر
 . است و بسسابقه بد نیست و تصمیم هیئت فقط از نظر اجرای قانون بوده

تصمیم هیئت شامل وکیل یا رئیس مجلس نبود بلکه مشمول تصمیم کسانی     
اند و بعد از خاتمه کار ت بودههستند که قبل از ورود به مجلسین کارمند دول

: گویدنمایندگی حق دارند باز جزو کارمندان وارد کار شوند وقتی که قانون می
 کارمندانی که برای دولت مفید نبوده و شایستگی برای دولت مفید نبوده و»

قای باید در بند ج  گذارده شوند و خود آ« شایستگی برای خدمات دولتی ندارند
راجع به زندگانی خود باید عرض »: نطور اظهار فرمودندحکمت در مجلس ای

ارای ددانند که از آغاز جوانی کنم، تمام مردم فارس و شاید بیشتر اهالی ایران می
متجاوز از چهل پارچه ِده و مزرعه موروثی بودم بتدریج در طول سنوات 

رای های تهران بهای شیراز و خانهزندگانی امالک مزبور را به ضمیمه خانه
مه هام و کار ایشان با آن حفظ حیثیت خود فروخته شرافتمندانه امرار معاش نموده

 –از نمایندگان  بعضی)است که چک بی محل تمول و مال اکنون بجائی رسیده
به رئیس مجلس توهین نکنید مجلس را متشنج ( زنگ نایب رئیس)اینطور نیست 

 ( نکنید
 
 « ختم جلسه -3»

 رد نمره دا -دکتر مصدق 
 . لسه خارج شدندعنوان تعرض از جه ای از نمایندگان بدر این موقع عده

مائید آقای دکتر مصدق عده برای مذاکره کافی نیست قدری تامل فر -نایب رئیس 
 چون دیگر اکثریت حاصل نشد و همهمه و غوغا ادامه داشت هیئت رئیسه جلسه)

 ( را ترک نمودند
 

 62نقل از مذاکرات مجلس جلسه 

 1329ز یکشنبه دوم مهر ماه رو

 «بیانات قبل از دستور آقایان دکتر مصدق و مقام ریاست -2»

 
در جلسه قبل راجع به قراردادی که با دولت اتحاد جماهیر شوروی  -دکتر مصدق

خواهند منعقد بکنند نظریاتی عرض کردم ولی اطالع کامل نداشتم زیرا می
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خواهد قراردادی اهیر شوروی میگویند دولت با دولت اتحاد جمبطوریکه می
گویند طرف مذاکره با اولیای دولت شوروی فقط آقای منعقد بکند، بطوریکه می

اند و بس. ولی دیشب یکی از آقایان نمایندگان محترم به بنده نخست وزیر بوده
توضیح دادند و معلوم شد که قرارداد تجارتی دولت شوروی مدتش منقضی نشده 

 مان قرارداد کنترات هائی تعیین کنند.خواهند روی هو می
ً قراردادی هست و نمی      ه خواهند قرارداد جدیدی بنویسند نظر بنداگر واقعا

قانون اساسی  24همان است که عرض کردم، باید هر قراردادی به موجب اصل 
در مجلس شورای ملی بیاید و تصویب شود و اگر در مجلس شورا تصویب نشود 

یچ وجه معتبر نیست )صحیح است( ولی اگر بخواهند کنترات آن قرارداد به ه
د و هائی برقرار کنند، چون باز یکی دیگر از نمایندگان محترم به من تذکر دا
ژان فرمود که جمعی گفتند چه شده است که دکتر مصدق با قرارداد، با این کنتن

نویسند( میدانستم که کنتنژان معین می کنند، یا قرارداد )چون واقعاً من نمی
ً و مخالفت می کند؟ این است که من الزم می دانم عرض کنم که من شخصا

ا بهمکاران عزیز نمایندگان جبهه ملی بسیار مشتاق هستیم که قرارداد جدیدی 
ا دولت شوروی منعقد و در مجلس تصویب بشود و اگر چنین قراردادی بیاورند م

با قرارداد  ه هیچ وجه مخالفتیدهیم و باز صمیم قلب به این قرارداد رأی می
د ر نزدنخواهیم کرد و البته شاید اشخاصی که بخواهند فتنه و فساد بکنند و مرا 

گیرم که من با اولیاء شوروی مخالف صریح قلمداد کنند، خدا را به شهادت می
ه کتقنینیه  14هیچ یک از ُدَول بزرگ مجاور نظر مخالفی ندارم و در آن دوره 

الح صاحده را پیشنهاد کردم و نظرم فقط صالح مملکت ایران بود و من آن ماده و
 شوروی، زیرا انتظار نداشتم که دولت شوروی تقاضائی از دولت و ملت ایران

لت بکند که یک دولت استعماری می کند، چونکه تقاضای امتیاز معموالً کار دو
 ردمدم تحریم کهای استعماری است. در همان ماده واحده ای که بنده پیشنهاد کر

ت یاجاامتیازها را، در ماده دوم نوشتم هر دولتی که بخواهد از ایران برای احت
 طالعخودش نفت خریداری بکند دولت ایران باید با این کار موافقت بکند و به ا

 مجلس برساند و مجلس شورا خواهان معامالت و تجارت با ُدَول مجاور است و
ع به نفت و به همان مطالبی که من در آنجا راجبینیم حاال پس از چهار سال می

ان ایر فروش آن پیشنهاد کردم متوجه شده اند، شاید امیدواریم که انشاءهللا ملت
ای ازهبتواند معدن نفت خودش را خود استخراج بکند و به تمام ملل مجاور به اند

و که احتیاج دارند بفروشد، معامله بکند و به نظر من بحثی در این نیست 
کنم و وقت در این مجلس غیر از مسائلی که خیر مملکت باشد عرض نمیهیچ

رض عامیدوارم که بعد هم عرض نکنم. این راجع به مسائلی بود که در جلسه قبل 
که این کردم و این را هم تذکر بدهم که اگر بخواهند کنتنژان معین بکنند نظر به

ره اند و مال التجاشان را گرفتهتجار ایرانی تا امروز و تا آخر سال سهمیة خود
ها هم همان مال التجاره ها را صادر بکنند و دولت از اند و آنهائی را دستور داده

همان کاالها  کنتنژان هائی برای امسال بدهد قهراً یک ضررهای بزرگی به 
 اند وارد خواهد شد. تجاری که سهمیه گرفته

نژان ها را به یک ترتیبی به دولت دهم که این کنتبنده به دولت تذکر می    
شوروی بدهند که با آن معامالتی که تجار نسبت به سهمیة خودشان دارند ضرر 
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گیرد این ضرر به این تجار وارد نشود. اگر معامالتی با این کنتنژان انجام می
شود چون وقتی ایرانی وارد می شود، صدمه ای متوجه معامالت تجار داخلی می

روند از آنجا می ل به دو نفر یک کنتنژان هائی دادند یک عده میکه برای یک سا
خرند، باید دولت این را در نظر بگیرد و کاری نکند که اسباب ضرر تجار بشود 
و قرارداد دولت جماهیر شوروی به طوریکه روابط ما با همسایة شمالی ما 

 محفوظ باشد.
یا  رند وکه باید در مجلس بیاواین نظریه من بود راجع به قرارداد با شوروی      

سی گذشته بدهند ک 1319فروردین  15اگر کنتنژان هائی مطابق قراردادی که در 
 مخالف نیست و قوانین و قراردادهائی که از مجلس شورا گذشته تا زمانی که

 نقض نشده برای همه محترم است و باید اجراء شود.
 یشانهیچ وجه نمی خواستم به ا اما راجع به جناب آقای سردار فاخر، من به    

 جلس،معرضی بکنم و به ایشان در اینجا اعتراضی بکنم، متأسفانه بعد از افتتاح 
و  یعنی بعد از تعطیل، به مجلس آمدیم شهرت پیدا کرده بود که بعضی از رفقا

خواهند یک اعتراضی به ایشان به عنوان تصمیمی که هیئت همکاران من می
 د، بکنند در صورتی که تصمیم هیئت تصفیه به هیچ وجهتصفیه اتخاذ کرده بو

ن مربوط به مجلس شورای ملی و نمایندگان مجلس نیست. ایشان از طرف مردم ای
 اند و ما حق نداشتیممملکت انتخاب شده اند، در این مجلس به سمت ریاست آمده

ظر ن که به این کار اعتراضی بکنیم. ایشان از استمزاج کردند و گفتند شما چه
 دارید راجع به این مذاکراتی که می کنند؟ من هم همین جواب را دادم، عرض

 ا بهکردم شما تشریف بیاورید ریاست خودتان، کار خودتان را اداره کنید، از م
طور هم در چند جلسة گذشته بود. شما غیر از احترام چیزی نخواهد شد و همین

هار کرد و گفت جناب آقای در دو جلسة قبل یکی از همکاران من به من اظ
د خواهند از خودشان دفاع بکنند. بنده عرض کردم به ایشان بگوئیسردار فاخر می
خواهید در خواهم مجلس تشنج پیدا بکند و این دفاعی که شما میکه من اوالً نمی

گر مجلس بکنید اسباب تشنج در مجلس است ما که عرضی نمی کنیم، نمایندگان دی
ند کار تصفیه هم هر طوری که مجلس شورای ملی در نظر کنهم صحبتی نمی

 کنم شما در مجلس بیاناتی نفرمائید. بگیرد خواهد گذشت، خواهش می
آن نماینده محترم به من فرمودند، بنده مذاکره کردم و ایشان قبول نفرمودند و      

ند و مطلع دانفرمودند من حتماً باید از خودم دفاع بکنم و حقایقی را که مردم نمی
نیستند به عرض جامعه برسانم! در مجلس باز هم به توسط آن نماینده محترم 
عرض کردم، استدعا کردم که فرمایشی نفرمائید، صحبتی نفرمائید و مجلس را 
متشنج نفرمائید. ایشان استدعای ما نمایندگان جبهه ملی را قبول نفرمودند و به 

رمودند البته دفاع از طرف ایشان نتیجه ایراد بیاناتی که در مجلس شد مبادرت ف
این بود که بنده هم در مجلس عرایضی بکنم به جهت اینکه ما نمایندگان تهران و 

ایم مکلفیم و موظفیم شما نمایندگان والیات که از طرف مردم در این مجلس آمده
اگر یک حرفی، یک مطلبی بر خالف حقیقت گفته شود آنرا تکذیب کنیم و ثابت 

که آن مطالب عین حقیقت نیست، یا  اشتباه است یا عمد است، یا در حقیقت کنیم 
آنچه گفته شده بیان حقیقت نیست به این جهت بنده عرائضی نسبت به ایشان کردم، 
قسمت اول مربوط به هیئت تصفیه بود که روزی بعد از ایراد نطق جناب ایشان 
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مقابل سئوال ن جواب هائی  یکی از نمایندگان هیئت تصفیه به منزل من آمدند در
داد و اظهاراتی کرد که اگر من عین اظهارات او را در اینجا عرض کم انشاء 
نبود، و یک جملة اخباری بود. عین اظهارات آن شخص بود که من در مجلس 
گفتم. اما خود من نسبت به جناب ایشان خاطراتی دارم که باید آن خاطرات را 

در مجلس تشریف داشتند و  14ائی که در دوره عرض بکنم. آقایان محترم آن ه
نفری  32آن هائی که در خارج بودند اطالع دارند که در مجلس یک اقلیت 

نفری دو ماه در خود مجلس اوبستروکسیون کردند و  32تشکیل شد این اقلیت 
چون ما دیدیم که آخر هر ماه ما را به عنوان اینکه باید یک دوازدهم را تصویب 

آورند و گر تصویب نکنید مستخدمین دولت به مجلس می آیند، هجوم میبکنید  و ا
کردیم. آمدیم و یک دوازدهم را تصویب میکنند به مجلس میامنیت را مختل می

ای ندارد، البته آقایان تصدیق می بعد دیدیم اوبستروکسیون به این ترتیب فایده
یلی است، اکثریت اگر فرمائید که اوبستروکسیون حق اقلیت است که یک عدة قل

ای هستند که اوبستروکسیون بکند پسندیده نیست به جهت اینکه اکثریت یک عده
نصف بعالوه یک نمایندگان هستند و باید بنشینند مطالب اقلیت را با کمال 
ً بکنند، اگر جوابی دارند بدهند و بعد البته رأی  خونسردی، با کمال متانت اصغا

که حق دارد اوبستروکسیون بکند آن اقلیت است که اکثریت قاطع است، آن کسی 
بینند که اوضاع مملکت مطابق صالح عمومی یا یک عدة قلیلی هستند که وقتی می

اگر مغرض باشند مطابق میل خودشان نیست و یا اگر مصلح باشند در صالح 
اندازند هر ها اوبستروکسیون می کنند، جلسه را از اکثریت میمملکت نیست این

کنند برای اینکه اکثریت نتواند به مقصودی که دارد نائل ی که الزم باشد میکار
کنند زیرا اگر افکار بشود و قضاوت این امر را هم به افکار عمومی واگذار می

عمومی با عملیات اقلیت موافقت نکند، اقلیت محکوم به افکار عمومی است. اقلیت 
که بتواند در مقابل مردم صحبت کند آن  تواند در جامعه سر بلند کند آن اقلیتینمی

های اقلیت هستند قهراً مردمی که هواخواه اقلیت باشند و طالب شنیدن حرف
های اقلیت در مصالح خود مردم کنند که حرفکنند و تصدیق میقضاوت می

است. ما چهار ماه به مجلس نیامدیم بعد از چهار ماه یک روزی در منزل بنده که 
نفری  32م مقام الملک، جناب آقای اسکندری، نمایندگان اقلیت جناب آقای قائ

نفر از نمایندگان مجلس آمدند و گفتند دولتی که  5تشریف داشتند، حاضر بودند، 
خواهد که شما از جلسه خارج شما با آن مخالفت می کنید، حاضر نیست، نمی

امه دولت مطرح شوید بی اعتنائی بکنید، دولت مایل است که بیاید در جلسه و برن
شود، اگر به برنامه دولت اکثریت رأی ندادند، دولت می رود، حاال ما پنج نفر 

ً از طرف  ً از طرف خود و وکالتا نفر  16نفر از نمایندگان دیگر که  15اصالتا
کنیم بیائید در مجلس شورای ملی، هستید موافقت می 32شویم با شما اقلیت که می

ندهیم و دولت برود. آقا غیر از این است؟ )قائم مقام برنامه دولت مطرح شد، رأی 
صحیح است( ما آمدیم در مجلس   و از آن اشخاصی که آمدند و حرف  -الملک

هائی زدند، ما سند خواستیم گفتیم که به ما اطمینان بدهید که اگر ما آمدیم با ما 
هیم، گفتند ها قبول نکردند و گفتند ما سند نمی دهمکاری بکنید قبول بکنید، آن

دهیم و در مجلس که آمدیم، بعد به برنامة دولت رأی حرف ما حرف است سند نمی
دادند و دو نفرشان مخالفت کردند و به برنامه رأی موافق دادند. باالخره ما آمدیم. 
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خود جناب آقای سردار فاخر یکی از آن اشخاصی بودند که در اقلیت بودند. حاال 
ای نداشت که ما بیائیم در ؟ چون برای اکثریت فایدهچرا ما را آوردند به مجلس

مجلس. اکثریت فضول می خواست؟ اگر یک عده قلیلی بیایند در مجلس هر کاری 
که اکثریت می کند، تنقید بکنند و بگویند: رفتند قند گرفتند، چکار کردند، چکار 

آمدیم کردند ...موضوع را وقتی به مجلس آمدیم، فهمیدیم و اگر به مجلس نمی 
اصالً نمی فهمیدیم که چه خبر است، برای چه آمدند ما را آوردند به مجلس؟ 

شد. جلسه دوم و سوم بود که بودجه یک دوازدهم را مجلس اصالً تشکیل نمی
آوردند و یک دوازدهم تصویب شد. در جلسه سوم، دعوتی از طرف نمایندگان 

نند که بیایند برای الیحه کاکثریت شد که نمایندگان اکثریت از اقلیت دعوت می
کنم که قشون خارجی در این تحریم انتخابات صحبت کنند. توضیحاً عرض می

ای مدتی قبل از انقضای قرارداد مملکت ما را تخلیه کردند مملکت چون یک دسته
ای باقی ماندند، نمایندگان اکثریت نگران بودند و متوحش و رفتند و یک دسته

ها در ایران سبب خواهد شد که در انتخابات دخالت آنبودند برای اینکه توقف 
بکنند. این بود که کمیسیون اکثریت که عبارت بود از جناب آقای دکتر طاهری 

بلی( آقای دشتی، آقای نبوی و آقای  -طور است )دکتر طاهری حاضر. آقا همین
ز عباس مسعودی، تشکیل شد. من فهمیدم که دعوت ما برای آمدن به مجلس فقط ا

واستند ما بیائیم در  خنظر تحریم قانون انتخابات بود وااِل با ما کار نداشتند. می
مجلس و این قانون را به مجلس بیاورند و قانون تحریم انتخابات را تصویب 

خواهند قانون بکنند. البته اینجا خواستیم ریش بگیریم زیرا آن ُدَولی که نمی
می خواهند ملت ایران به آزادی، به عظمت انتخابات تصویب بشود آن ُدَولی که ن

ها میل دارند که و سیادت خود برسد، با تجدید نظر در قانون انتخابات مخالفند. آن
این قانون انتخابات همینطور که هست باقی باشد تا ملت ایران به هیچ وجه 
توجهی به مصالح خود نکند. کمیسیون تشکیل شد نمایندگان اقلیت که در جلسه 

ت انتخاب شدند یکی جناب آقای حکمت بود، آقای مهندس فریور، آقای حاذقی اقلی
و چهارمی بنده بودم. در آن جلسه نظر من این بود که تنها توقف قشون خارجی 
در انتخابات مؤثر نیست. زیرا از بدو مشروطیت تا آنوقت که چهارده دوره تقنینیه 

ً دوره دوم و س وم مردم توانسته بودند نمایندگان گذشته بود فقط دوره اول و نسبتا
خود را به مجلس روانه کنند پس چیزهای دیگری هم هست که در انتخابات ما 
مؤثر است و مهمتر از این، اصالح قانون انتخابات است که با این قانون نتوانند با 
آراء مجعول و مشکوک عوض کنند. اگر ما طالب آزادی انتخابات هستیم و اگر 

های خارجی در انتخابات دخالت نکنند باید قانون انتخابات را سیاست خواهیمما می
تجدید نظر و اصالح کنیم. با قانون فعلی الزم نیست که سیاست های خارجی با 
زور و نیرو و تهدید به مقصود خود  برسند، بلکه کافی است دولتی روی کار 

اکثریت و بلکه قریب  بیاورند و منویات خود  را به دست آن دولت اجرا کنند. ولی
باتفاق نمایندگان حاضر نمی شدند که صحبت از اصالح قانون بکنند و امضاء 
کنندگان طرح اصرار داشتند که آنرا پیشنهاد کنند و مجلس تصویب کند و در آخر 
دوره هم برای جلوگیری از فترت مجلس را تمدید نمایند. از این نظر سه روز قبل 

نمایندگان اکثریت کمیسیونی مرکب از آقایان دشتی، از طرح پیشنهاد به دعوت 
دکتر طاهری، عباس مسعودی، نمایندگان اکثریت و جناب آقای رضا حکمت، 
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جانب نمایندگان اقلیت در مجلس تشکیل شد. آقای حاذقی، آقای مهندس فریور و این
قی کردند چند روز بیشتر به صدور فرمان انتخابات بانمایندگان اکثریت اظهار می

نیست چنانچه طرح تنظیمی ما مطرح و تصویب بشود قشون خارجی که 
رود و اگر نرفت دوره مقصودش از توقف در ایران مداخله در انتخابات است می

کنیم تا برود. در صورتی که نمایندگان اقلیت باالتفاق چهاردهم را تمدید می
ارجی ها گفتند تصویب این طرح ممکن است موجب عصبانیت بعضی از خمی

بشود و تمدید مجلس به جهات ذیل مؤثر و عملی نیست. اول اینکه انتخابات دوره 
ها موافقت کند. دوم چهاردهم بر طبق آمال مردم نبود که تمدید مجلس با افکار آن

تمدید دوره تقنینیه بر خالف اصل پنجم قانون اساسی است که مدت نمایندگی را 
فرض اینکه اکثریت موفق به تمدید شود، چه دو سال تعیین کرده است. سوم بر 

مانعی است که در انقضای دوره، دولت مجلس را منحل کند و این کار در دوره 
دوم سابقه دارد. پس بهتر آنست طرحی تهیه کنیم که به عنوان تجدید نظر در 
قانون انتخابات در صدور فرمان شاهانه راجع به انتخابات دوره پانزدهم دو ماه 

و در ظرف این مدت قانون انتخابات را تجدید نظر کنند چنانچه قانون تأخیر 
طرح تعویق  14اصالح شد و قشون خارجی نرفت آنوقت قبل از انقضای دوره 

انتخابات تصویب شود پس از مذاکرات زیاد بین نمایندگان اکثریت و اقلیت در 
دگان با کمیسیون توافق حاصل شد و علت هم این بود که سیاست شخصی نماین

نفر در شهرها  74قانون فعلی بدون معارضی در دهات و بلوکات انتخاب شوند و 
افراد باسواد انتخاب کنند که در مجلس یک اکثریت بیطرفی تشکیل شود ولی بعد 
بین نمایندگان اکثریت موافقت حاصل نشد و طرحی که به مضمون ذیل تهیه شده 

 شورای ملی نمودند.  تقدیم مجلس 1324مهر ماه  19بود در جلسه 
از  انزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی یک ماه بعدانتخابات پ» -ماده واحده 

فر ن 80این طرح به امضای « تخلیه خاک ایران از قوای بیگانه بعمل خواهد آمد.
ر، رسید. ناگفته نماند که قبل از تشکیل جلسه علنی و تقدیم طرح فوق االشعا

نفری در مجلس و در اتاق مخصوص بخود حاضر بودند و  32نمایندگان اقلیت 
نمودند. برای اینکه طرح نسبت به جریان روز تبادل نظر و تبادل افکار می

مزبور در صالح مملکت اصلح بشود و در جلسه علنی مجلس بین نمایندگان 
ی آقا اکثریت و نمایندگان اقلیت اختالفی حاصل نشود به موجب پیشنهاد این جانب

له ای نگرفتند و بالفاصبا نمایندگان اکثریت داخل مذاکره شدند ولی نتیجه حکمت
 زنگ مجلس به صدا درآمد و نمایندگان اکثریت یکی بعد از دیگری وارد جلسه

ا ر ای از نمایندگان اقلیت هم برای اینکه در جلسه نظریات خود علنی شدند و عده
ر و برای تجدید نظ»یه نمودند تعقیب کنند، پیشنهادی در دو نسخه بشرح ذیل ته

ء امضا« اصالح قانون انتخابات در صدور فرمان انتخابات سه ماه تأخیر بشود
کنندگان: دکتر محمد مصدق، تیمورتاش، مهندس فریور، بهادری، مهدی عدل، 

 -اشفرمانفرمائیان، رضا حکمت، افخمی، رفیع. که یکی از نسخ اکنون ..)تمیورت
( مورد قبول است که بعدش مورد قبول باشد. بنده صحیح است مورد قبول است

داشتم و یکی را همیشه پیشنهادهای جمعی را دو نسخه می نوشتم یکی را نگه می
ز ادادم. برای اینکه اگر خدای نخواسته بخواهد از بین برود باز هم به مجلس می

 آن پیشنهاد دیگر حاضر باشد. 



68 

 

 کدفعه دیگر قرائت بفرمائید.ی -رئیس
 پیشنهاد می نمائیم ماده»نهاد است با امضای ایشان. این عین پیش -مصدق دکتر

 طریق ذیل اصالح شود:ه واحده ب
اه برای تجدید نظر و اصالح قانون انتخابات، در صدور فرمان انتخابات سه م»

 «تأخیر شود.
دکتر مصدق، تیمورتاش، فریور، بهادری، دکتر فلسفی، عدل، فرمانفرمائیان، 

دکتر زنگنه، جناب آقای رفیع. امضاءشان هست. این طرح را ما رضا حکمت، 
آنجا دو نسخه امضاء کردیم آوردیم در مجلس. که یکی از نسخ اکنون در دست 

باشند چون در موقع است و یکی از امضاء کنندگان، خود جناب آقای حکمت می
 بودند بهامضای پیشنهاد، آقای حکمت راجع به پیشنهاد دیگری هم که قبالً داده 

وجه اظهاری نکردند. وقتی که بنده پیشنهاد را به ایشان دادم امضاء کردند، به چیه
اند. لذا نمایندگان اقلیت با هیچ وجه اظهاری نکردند که قبالً یک طرحی هم داده

نهایت اطمینان به پیشرفت کار، وارد جلسه شدند و یک نسخه از پیشنهاد را 
تسلیم آقای نایب رئیس نمودم که به ترتیبی که  -اشدکه همین پیشنهاد ب –جانب این

داده شده بود، قرائت شد و بدون آنکه توضیحاتی بدهند و در آن بحث شود ]که[ 
مخالفین مانع شوند، مورد رأی واقع شد و تصویب گردید. صورت جلسه را 

ای مالحظه بفرمائید. وقتی که ما آمدیم در مجلس، بنده این پیشنهاد را دادم به آق
کرد. یک دفعه دیدم که یک پیشنهاد دیگری از ملک مدنی که مجلس را اداره می

طرف آقای سردار فاخر داده شده. آقای ملک مدنی گفتند که آقای سردار فاخر 
توضیحاتی دارید؟ گفتند خیر. بدون بحث، بدون مذاکره، رأی گرفتند. تا ما 

ون همین پیشنهاد، پیشنهاد بخواهیم بفهمیم که موضوع چه بوده، تصویب شد. اکن
کنم به محض اینکه تمام خاک ایران، بر پیشنهاد می»آقای سردار فاخر، چه بود؟ 

طبق پیمان سه گانه، از نیروی متفقین تخلیه شد بالفاصله فرمان انتخابات صادر و 
این پیشنهاد با طرح « انتخابات دوره پانزدهم شروع بشود. سردار فاخر حکمت

یت یکی است و فقط اختالفش این است که آقای حکمت پیشنهاد نمایندگان اکثر
کردند به محض اینکه خاک ایران از قوای متفقین تخلیه شود، در صورتیکه 
پیشنهاد اکثریت این است که یک ماه پس از تخلیه ایران انتخابات شروع شود البته 

ه و کرد که این پیشنهاد را که بر خالف عقیدهمکاری صمیمانه ایجاب می
اظهارات خود او بود ندهد و یا اینکه الاقل همکاران خود را از آن مستحضر 
کرده باشند. نه اینکه هیچ اظهاری نکنند و پیشنهاد دوم را هم که مخالف با پیشنهاد 
اول است، امضاء نمایند. مورد تردید نیست اگر همکاران از پیشنهاد اولی ایشان 

شد که حد نصاب برای اخذ رأی بب میمطلع شده بودند و اقلیت در جلسه س
حاصل نشود  و پیشنهاد اکثریت تصویب نگردد و اکثریت مجبور شود که راجع 
به تجدید نظر در قانون انتخابات، با نظر اقلیت موافقت کند. پیشنهاد آقای حکمت 
با نمایندگان اکثریت به این نتیجه رسید که موقع مهم و مفیدی از دست مملکت 

 32دوره پانزدهم نیز، آقای سردار فاخر حکمت ... رفت بعد در

                                                
باز  14کند و دوباره به شرح خطاکاری های سردار فاخر در دوره دنباله سخن را رها می - 32

 می گردد
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که  1324و  1323واقع شده است: در سال  14مطلب دیگر ایشان که در دوره 
لایر  تقنینیه تصادف می کرد، قیمت یک کیلو قند به نرخ دولتی بیست 14با دوره 

رخ لایر بود و یک حلقه الستیک اتومبیل سواری که به ن 150و به قیمت آزاد، 
جناس اهزار لایر و به همین تناسب سایر  30هزار لایر و در بازار آزاد  7لت دو

ده استفاده نمو انحصاری داد و ستد می شد. بعضی از وکال از مقام نمایندگی سوء
ها همه روز در جراید منعکس و منافع سرشاری برده بودند و افتضاح عملیات آن

ها را ببرید( اسامی آن -شوشتر)ود ها زبانزد خاص و عام شده بو یا رسوائی آن
گویند لذا مجلس شورای ملی تصمیم قانونی ها را میخود آقای حکمت اسامی آن

 اتخاذ نمود : 1323تیر ماه  27ذیل را در جلسه 
ی بعض نظر به اینکه شایعاتی دائر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس در»     

ای هاقدام برای تحصیل جواز ورود پار از معامالت راجع به کاالهای انحصاری و
نتشار استفاده از مقام خود به منظور انتفاع مادی، در جراید ا اجناس و غیره، سوء

 یابد و نظر به لزوم تحقیقات در اطراف شایعات و اتخاذ تصمیم شایسته نسبتمی
به کسانی که در صورت ثبوت شایعات مزبور، مشمول و مستحق تعقیب خواهند 

دگان از متمم قانون اساسی، کمیسیونی از پنج نفر نماین 32مجلس طبق اصل بود، 
کند که تحقیقات جامع االطرافی بعمل آورده گزارش به انتخاب مجلس، مأمور می

 ...«الزم را از تاریخ اتخاذ تصمیم، در ظرف یک ماه به مجلس تقدیم کند 
خاص و وکالی بد این کمیسیون از طرف مجلس برای تحقیقات درباره اش     

عمل، مأمور شد. کمیسیون انتخاب شد. یکی از اعضای کمیسیون جناب آقای 
 سردار فاخر بودند و همچنین رئیس کمیسیون ...بلی؛

دولت مکلف است کلیه اعضاء و اطالعات و وسائل تحقیق را در اختیار »
 کمیسیون بگذارد. 

است به هر اتهام که اتهام منحصر به اجناس انحصاری نبوده الزم  -تبصره »
 33«مبنی بر استفاده مادی است، رسیدگی شود.

ن بعد از تصویب این قانون، جناب آقای حکمت به عضویت و ریاست کمیسیو     
ید. مزبور انتخاب شدند و مدارکی از عملیات نمایندگان خالف کار به ایشان رس

شی به مجلس ترین گزارمدارک را نادیده گرفتند و در ظرف یک ماه حتی کوچک
ن آخواهید که اسم ندادند تا یک ماه منقضی شد. اینهم آن کار کمیسیون. حاال می

 –اشخاص را بفهمید، مدارک خدمت ایشان است از ایشان بگیرید. )شوشتری 
 العمل دارند در خارج( ها عکسحرف
در دوره پانزدهم نیز آقای سردار فاخر، با احراز کرسی ریاست مجلس      

ملی، هیچ وقت خود  را موظف ندیدند از آزادی و قانون اساسی دفاع شورای 
کنند. در ایامی که طبقات زیادی از افراد ملت، طبق سنن پارلمانی و دمکراسی، 
علیه حکومت هژیر، با کمال نظم و آزادی و زیر حمایت قرآن کریم، مقابل 

نظامی با عمارت مجلس به تظاهرات پرداختند، به دستور آقای رئیس، قوای 
سرنیزه و اسلحه گرم مردم را متفرق و مجروح و مقتول نمودند. با نهایت تأسف 

                                                
جمله و تبصره از تصمیم قانونی فوق است. ناطق آنرا فرو گذاشته و پس از ادای جمالتی  - 33

 بدان بازگشته.



70 

 

باید عرض کنم که فردای آنروز آقای سردار فاخر با کمال صراحت اذعان و 
اعتراف کردند که زدن و کشتن مردم بی سالح به دستور ایشان بوده است. و باز 

هم اموال خود را در راه الزم است عرض کنم کسی که مدعی است قسمت م
آزادی و استقالل کشور و احیای مملکت و مخالفت با بیگانگان خرج و مصرف 

شهریور ماه( آیا شایسته بود که وارد مجلس  26کرده است )در جلسه یکشنبه 
مؤسسان بشود؟ و آرائی بر علیه قانون اساسی و مشروطیت بدهد؟ باز شایسته بود 

روطیت احترام نکند و رأی تمایل را که از سنن که در همین دوره به اصول مش
 پارلمانی است، زیر پا بگذارد؟

روز کنم که دنیای امدر خاتمه خاطر آقایان محترم را به این معنی متوجه می     
 این موضوع را چگونه تلقی خواهد کرد که قانونی به امضای رئیس مجلس برای

ایشان مشمول آن قانون قرار اجرا به دولت ابالغ شود و پس از اینکه شخص 
 عرفیگرفتند، بیایند در پشت این تریبون مجلس و آن قانون را غلط و ظالمانه م

تر و عالی نیست؟ هرگز شما کنند. آیا مصلحت مملکت از منفعت اشخاص بزرگ
نمایندگان ملت نباید بخاطر صالح اشخاص، با مصلحت عمومی مملکت مخالفت 

 فرمائید.
یس ست رئاز آقایان نمایندگان به من اظهار کردند که آیا ممکن ااینجا بعضی      

 –طور عمل کند؟ عرض کردم آقا بله، بله. )کشاورز صدر مجلس را کسی این
ه گفت پس چرا در خانه خودتان گفتید نه؟( اجازه بفرمائید. در ممالکی که حقایق

ی حمل بر خریت مشود. این را حمل به چه چیز می کنند؟ یا نمی شود، انتقاد نمی
 گویند این ممالک رشد ملی ندارند، به جهت اینکه ...کنند، می

ده این حقایق را به شما عرض کنم: بنده چکاره هستم؟ جناب آقای تقی زا     
ز چکاره است؟ جناب آقای شوشتری چکاره هستند؟ همه ما ها را مردم کامالً ا

شناسد. ودش میرا به جای خشناسد. هر کس حال مان اطالع دارند. همه را می
مل اگر ما گفتیم که کسی نسبت به رئیس مجلس حق ندارد بی احترامی کند این ح

یا  ارد،بر چه خواهد شد؟ حمل بر این خواهند کرد که جامعه ایرانی یا رشد ملی ند
شریک عملیات دستگاه فاسد است. به جهت اینکه آن ممالکی که امروز ترقی 

 تقاد بوده.کرده اند، در سایه ان
سی کند. اگر یک کهیچ چیز، غیر از انتقاد، مردم را به راه راست هدایت نمی    

بیند کار غلط کرد، افراط و تفریط کرد، و مورد انتقاد قرار نگرفت، ضرری نمی
ای که از خط خودش منحرف شود. پس عرایضی که عرض می کنم، در جامعه

دهد بای که بتواند نیک را از بد تشخیص هکه واقعاً رشد ملی داشته باشد، در جامع
د جه بشومتو باید مورد انتقاد واقع شود. باید نسبت به عملیات او انتقاد بکند تا او
 ه رئیسبت بامثال او دقت بکنند و آن کار را نکنند. وااِل، اگر شما آمدید گفتید نس

هند فرمود: کس حق انتقاد ندارد آن وقت جناب آقای امامی اهری خوامجلس، هیچ
 بیله دیگ بیله چغندر

 دستور، دستور -فرامرزی
 جازه بدهید من جواب بدهم ا -شوشتری

 ن خودم حق دفاع دارم. یک جریاناتی که فرمودند باید جواب بدهم.م -رئیس
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که بنده و یک عده زیادی از  14قای دکتر مصدق یک جریانی از دوره آ -رئیس
کردیم )در کابینه آقای قلیت همکاری میرفقای دیگرمان با ایشان به عنوان ا

صدر( بیان فرمودند. اغلب آن هم صحیح بود. حاال بنده توضیحات بیشتری 
دهم. آقای صدر که به کمک اکثریت آن روز به نخست وزیری رسیدند، به می

ی که به عقیده آقای دکتر مصدق و این ها، شایستگ -عنوان اعتراض به ایشان 
د. قلیت ابستروکسیون بکند و به جلسه حاضر نشوه دو جلسه اقرار شد ک  -نداشتند

همیشه  ماه( و بنده 4 -این دو جلسه ابستروکسیون رسید به چند ماه )جمال امامی 
م بود مخالف با ادامه این رویه بودم. ولی نظر به اینکه کاری را که قبول کرده
های هنمی خواستم رها کنم و به سست عنصری معروف بشوم همه در خان

گفتم که شدیم. بنده همیشه مکرر میشدیم و در مجلس حاضر نمیخودمان جمع می
عده که  نفر( با این 41-نفر هستیم )بعضی از نمایندگان  32عده ما زیاد است، 

رای تشکیل اقلیت را می دادیم اسلحه اقلیت و نمایندگان مجلس تریبون مجلس شو
 این حربه از دست ما خارج شد. اینملی است سئوال، انتقاد و استیضاح است 

شویم و دولت هم مشغول ها جمع میایم و در خانهاسلحه را ما خودمان ترک کرده
 کار خود است و از ترس، اعمال نامناسبی به میل بعضی از اکثریت انجام می

ک شد تا اینکه شاید آقایان در نظرشان باشد، در یدهد کما اینکه اینطور هم می
 بین بنده و آقای دکتر مصدق یک مشاجره ای پیش آمد چون بنده  جلسه خصوصی

گفتند که نرویم و کار ما این بود آخر ماه گفتم که برویم به مجلس و ایشان میمی
نوان اینکه حقوق مردم را باید داد عه آمدیم به مجلس برای یک دوازدهم بمی

ی الف بودیم باز محقوق مستخدمین را می دادیم و دست دولتی را که با او مخ
هایمان بنده آن روز با ایشان یک قدری مشاجره کردم رفتیم خانهگذاشتیم و می

دند ایشان فرمودند هر کس با نظر من موافق است بیاید این طرف اتاق تشریف بر
قا آن طرف اتاق، خوب در نظر دارم که عده کمی رفتند، بنده خودم عرض کردم آ

خواهیم یک کاری بر خالف ختالفی نداریم، ما میآیم ما که اخود بنده هم می
کنند که شما مشروطیت را اصول مشروطیت نکرده باشیم مردم به ما اعتراض می

نده باید چرا شما چهل نفر یا سی و هفت هشت نفر به پارلمان نمی آئید تعطیل کرده
ن رلماگفتم آخر چرا نرویم در صورتی که در حدود چهل نفر هستیم، باالخره به پا
داند یمآمدیم و متأسفانه بنده باید بگویم که در آن چهار ماه ابستروکسیون خدا 

شد  روحم معذب بود، برای اینکه در مازندران و آذربایجان سر و صداهایی بلند
ی که ما اگر در مجلس بودیم از این سر و صداها و این قبیل تحریکات جلوگیر

ا مدیم یک سرو صداهائی در آذربایجان پیدکردیم و نیامدیم بعد که به مجلس آمی
ه در خواهم نطقی را کشد تنها کسی که آمد در اینجا نطق کرد بنده بودم و بنده می

 آنروز کردم حاال آقایان استماع بفرمایند ...
دانند که مملکت ما در دست اجنبی آمدیم سر پیشنهادی که کردم، همه آقایان می   

حاال  -من غیر حق به ما حمله کرده بوده )آشتیانی زاده ها هم گرفتار شده بود آن
شد کنند( و اگر در آن موقع انتخابات عملی میاآلن هم می-کنند( )آزادهم حمله می

آمدند رسید و چه وکالئی میمعلوم نبود که کار انتخابات شمال و جنوب به کجا می
یده داشتند که باید با ها عقبه مجلس این پیشنهادی است که بنده دادم چون بعضی

ها هم معتقد بودند که بعد از چند بدون قوای بیگانه انتخابات انجام بگیرد و بعضی
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ماه، بنده عقیده ام این بود که تا قوای بیگانه خاک ما را تخلیه نکند بهیچ قسم 
انتخابات عملی نشود این بود که پیشنهاد کردم و خود ایشان هم آنرا قرائت 

 فرمودند.
ت محض اینکه تمام خاک ایران از قوای بیگانه تخلیه بشود دولت مکلف اسبه »

ه ه بندکآیا این خیانتی بود « بالفاصله انتخابات را در سرتاسر مملکت شروع کند.
ر آن ین بود عمل بنده در دوره قبل، دبهیچ وجه( ا -کرده ام؟ )بعضی از نمایندگان

ن نکه اصل پنجم قانوبودم برای ای شد بنده مخالفدوره که صحبت از تمدید هم می
ک دهد و اگر بنا بشود هر کسی مجلس را بتواند تمدید کند پس یاساسی اجازه نمی

شود به این جهت بنده مخالف بودم شود همینطور تجدید میدوره ای که انتخاب می
لب ا مطکه بعد از یک دوره انتخابات تمدید شود این موضوع را هم اقدام کردم، ام

ه ب، اینجا باید عرض کنم که بنده سرشماری تهران را که کردم انجام را دیگر
شرف ترین کارمندان این کشور که آقای سیف اله نواب است، دست یکی از با

 محول کردم )صحیح است( که ایشان رئیس اداره آمار بود. و خدا را شاهد می
ها سوء استفاده بکنم، نخواستم میلیوگیرم، اگر این آدم یا خدای نخواسته بنده، می

ی توانستم. ولی برای خانه مردم هم کوپن نگرفتم. اما الستیک را مبه سهولت می
 توانست چهار عدد الستیکفرمائید، بنده آن وقت یک اتومبیل داشتم و هر کس می

ود نه خاز دولت خریداری کند. بنده دو الستیک بیشتر نگرفتم. با همان الستیک که
 ردم ودو الستیک دیگر را هم نگرفتم. چون در بازار آزاد پیدا کو پرداخت بهاء 

 –ایشان هم نگفتند که گرفتید( )فرامرزی  –خریداری کردم )یکی از نمایندگان 
یم ید بگوه بابفرمائید آقا، بفرمائید( ملت ایران باید بداند. چون اسمی برده شد. بند

دل مه عه هم الحمدهللا در محککه قضاوت درباره بنده را افکار عمومی کرده و بند
الهی و در محکمه افکار عمومی و در محکمه ای که از صلحا باشد، حاضر 

 جواب اعمال خود را بدهم.
 اما کمیسیونی در آن دوره، به موجب رأی مجلس، تشکیل شد برای رسیدگی    

یون سها داده شده بود. بنده خودم رئیس آن کمیبه کار وکالئی که نسبت هائی به آن
ر دیگ بودم و یاد دارم که آقای ملک مدنی هم عضو آن کمیسیون بودند. و چند نفر

یم. از آقایان نهم در آن کمیسیون بودند. و بعضی از موارد را هم رسیدگی کرد
ه بند حتی دوستی آقای فطن السلطنه مجد با بنده به خصومت مبدل شد. برای اینکه

قای باید قبول کنند. قسمتی راجع به آ معتقد بودم ایشان عوض یا معوض یکی را
و  گفتند ایشان به عنوان زلزله زدگان گرگان، شکرآقا سید ضیاءالدین بود که می

قای آاند ولی به آنجا نفرستاده اند. تحقیق کردم، معلوم شد به وسیله قندی گرفته
 انیشادکتر امین الملک مرزبان فرستاده بودند. آن روز هم نظر ارادتی نسبت به 
ای ط آقنداشتم و خیلی هم مایل بودم یک چیزی پیدا بکنم ولی به واسطه اینکه توس

، خدا بود امین الملک به گرگان فرستاده بودند و خود ایشان هم رفته بود تقسیم شده
طرفی طلبم که قسمت هائی که فعالً نظرم هست با کمال بیرا به شهادت می

 رسیدگی کردم.
نده بعد از اینکه تحریکاتی از خارج بر علیه مجلس اما حکومت هژیر. ب     

به واسطه ضعف مجلس، به اینجا ریختند و  14شروع شد، کما اینکه آخر دوره 
نسبت به آقای امیر تیمور که از شریف ترین نمایندگان است )صحیح است( اهانت 
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بیل پایین کردند. بنده باید اینجا بگویم که به روی او تُف انداختند و او را از اتوم
در آن  -کشیدند و به دیگران هم اهانت کردند. و بعد هم روزی به مجلس ریختند

تمام تابلوهای مجلس، تابلوهای کمال الملک و دیگران را به غارت بردند.  -دوره 
بنده برای حفظ حیثیت مجلس، برای اینکه هر روز یک دسته نتواند یا از 

ا بریزند و آقایان نمایندگان مورد تهدید طرفداران دولت یا از طرف مردم به اینج
قرار بگیرند، دستور دادم در روزی که مجلس تشکیل است هر کس خواست 
میتینگ بدهد یک قدری دورتر از مجلس در حدود آخر نرده ها میتینگ بدهند که 

ام اهانت به مجلس نشود. به همین ترتیب هم تا حاال حفظ حیثیت مجلس را کرده
تی این چند روز بیش از پانصد ششصد نفر از همین مشمولین )صحیح است( و ح

خواستند شدند میکه با نوکرانشان جمعیت کثیری می« ج»و « ا»و » ب»بند 
گویم با ها گفتم اگر چنین کاری بکنید، میبیایند در مجلس متحصن شوند بنده به آن

ام ولی هم کردهقوه مجریه متفرقتان بکنند، بنده در تمام این مدت اگر یک ترک ا
ام همینطور از به قضاوت آقایان هر چه بگویند حاضرم بنده چون نطق تهیه نکرده

خواستم حفظ می گویم، یک چیزهائی شاید یادم برود در جلسه پیش که بنده می
یک مطالبی به عرض نمایندگان محترم برسانم، ایشان پیغام داده بودند من عرض 

فاع شخصی بود به آقای دکتر مصدق ارتباطی شد این یک حق دنکنم تصدیق می
نداشت من که رئیس مجلس هستم به حکم آزادی نطق و بیان چگونه نتوانم یک 
اظهاری که باعث مخالفت ایشان است بکنم، بنابراین نپذیرفتم و بیانات خودم را 

ام. استفاده از مقام خود کرده عرض کردم، بعد در غیبت بنده فرموده اند سوء
اهم عرض کنم که آقای دکتر مصدق بکرات در اینجا راجع به مذاکرات خومی

خودشان با آقای منصور رفتن به منزل منصور، راجع به مالقات با آقای رزم 
آراء و رفتن آقای رزم آراء به خانه ایشان یا منزل آقای اللهیار صالح صحبت 

ک مطالبی به هائی کردند و وقت مجلس را گرفتند آیا بنده گناهی کردم که ی
شما باید اسم بنویسید و بیائید  -عرض آقایان رسانیدم و قضاوت خواستم؟ )مکی 
کردند همه را جلوگیری کردم و پایین صحبت بکنید( ایشان وقتی که صحبت می

تمنا نمودم مجلس سکوت کرد بگذارید جوابم را بدهم، اما ایشان در آن جلسه که 
اند دروغ مصلحت آمیز شاید آمیزی گفته بنده نبودم فرمودند یک دروغ مصلحت

نه خیر نیست( اما بنده دروغ مصلحت آمیز را هم  -خوب است )شوشتری
گویم درصورتیکه دروغ مصلحت آمیز ایشان از یک نماینده ای که شب را نمی

خوابی کشیده بود سلب حق کرده است و این خوب نبود. دیگر برای اسم نویسی بی
باد )بحال گریه فرمودند( وقتی که رعایای ایشان آمدند، بنده فرمودند که در احمد آ

گویم زارعین، زارعین آمدند، گفتند از بلشویک وحشت دارند، گویم میرعایا نمی
اند شما که پنج نفر زیر یک ها گفتهگفتند از بلشویک وحشت دارند ایشان به آن

ایشان خواستند یک خوابید چه ترسی دارید بعد هم چند افسر روسی از لحاف می
کامیون یونجه خریداری کنند، ایشان دادند و پول هم نگرفتند. به این عمل هم 
اعتراض دارم، از قشون خارجی که مملکت ما را بر خالف حق اشغال کرده، 

دادند که زیر یک گرفتند و به آن بیچارگی هایی میخوب بود و پول یونجه را می
است( بنده در مدت عمرم با گلوله در مقابل  لحاف پنج نفر می خوابیدند )صحیح

ام و اسناد و مدارک هم دارم ممکن است به کتاب فارس و جنگ خارجی ایستاده
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الملل مراجعه بکنید، جلو نفوذ خارجی را گرفتم با پول خودم اما بنده خوشوقتم بین
ه شدم که گناه بنده پیش هیئت تصفیه معلوم شد. دو رقم چک ایشان ذکر کردند ک

افتراء و تهمت است و وجود خارجی ندارد و نسبت نارواست مدعی بنده کیست 
حسابداری خود مجلس پنجاه هزار تومان بود بیست هزار تومانش را  -)مکی

اید سی هزار تومانش مانده( بکلی دروغ است اما علت خشم آقای دکتر مصدق داده
مجلس معرفی شود  خواست بهاز بنده چیست؟ وقتی که این دولت فعلی که می

پیغام دادند که شما اگر غوغائی شد باید مجلس را تعطیل کنید جواب دادم چشم 
کنم ولی وقتی که اگر غوغائی شد که نظامنامه به من اجازه داد مجلس را ترک می

کند اند و هیچ خالف نظم نمینفر از نمایندگان ساکت نشسته 80نفر،  90بنده دیدم 
خواهند بکنند، این را غوغا تظاهرات بر خالف نظم می و پنج، شش نفر اینطور

شود تلقی کرد. چون هر روز یک دولت خواست معرفی بشود، و پنج نفر نمی
غوغا کند و مجلس تعطیل شود بر خالف اصول مشروطیت است. ما باید رشد 
اجتماعی داشته باشیم، از ملل دیگر یاد بگیریم، دیروز سیصد نفر نماینده حزب 

رأی حزب کارگر شده  306ه کار که مهمترین حزب انگلستان است، تسلیم محافظ
محافظه کاران چرا چوب و چماق بر نمی دارند سر و دست حزب مخالف با 

ها گفتم، که بشکنند آخر مجلس شورای ملی جای بحث و استدالل است به آن
ته ممکن است فردا خود آقای  دکتر رئیس دولت بشوند ممکن است خدای نخواس

آقای جمال امامی هم با شما بد باشند دوستان زیادی هم دارند که ممکن است 
اسباب زحمت شما بشوند باید مجلس را تعطیل بکنم. اگر غوغائی شد در مجلس 

کنم. بعد گفتند آقا که من نتوانستم اداره کنم و یا در هم ریخته شد، بنده تعطیل می
ست حالم بهم بخورد نایب رئیس، مجلس حالشان بهم خورد . گفتم بنده هم ممکن ا

کند. نماینده دیگر هم حالش بهم خورد، باید خودش برود بیرون. چون را اداره می
 در کار مجلس تأثیری نباشد داشته باشد. همه وکیل هستند.

اما چون فرمودند اشخاصی که کارهای بدی کرده اند، باید گفته بشود، لهذا      
ت که رعایای کامشکان چندین مرتبه آمدند در منزل بنده گویم گناه من این اسمی

ها شکایت. خواسته اند که در مجلس متحصن بشوند باز من نگذاشته ام. آن
گویند امالک خرده مالکین که با آقا شریک بودند، ایشان بدون سند و با اِعمال می

متحصن بشوند. خواهند اند اآلن در تهران و مینفوذ، به مجاهد فروخته اند و آمده
کنم که از مجلس چند نفر معین ام و من تمنا میبنده در عمرم این کارها را نکرده

بشوند و بروند کتابچه خالصجات خراسان را ببینند، در موقعی که ایشان مستوفی 
خراسان بودند، رسیدگی بکنند آن دو ملک خالصه را که در خرقان واقع است، 

رسیده است. و ایشان چگونه آن دو ملک را به  چگونه به دست آقای دکتر مصدق
اند و فروخته اند؟ در صورتی که بنده خدا شاهد است ملکی که از دست آورده

پدرم به ارث به من رسید حدس زدم که حق رعیت خرده مالک است. به همان 
ها فروختم )صحیح است( قیمت که پدرم خریده بود، به اقساط طویل المدت به آن

زندگی و رفتار کرده ام، اآلن هم بلوک آباده خشک که موجود است،  من اینطور
و یک بلوک مهمی است که من سهم خودم را به خواهرانم فروختم، با آنکه ورقه 
مالکیت هم صادر شده بود من رسیدگی کردم که حق زارعین تضییع نشود حق 

یده ام نه ملک طور عمر گذرانها را به خودشان رد کردم من در این مملکت اینآن
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ام و الحمدهللا در ظل عنایت خداوند ام نه عمل بدی را کردهو مال کسی را خورده
صحیح  -و حضور نمایندگان محترم و ملت ایران روسفید و سربلند هستم )احسنت 

 است(
 ز عیسی بن مریم هم شما پاکتریدا –مکی 

 ه یک توضیحی دارم.بند –دکتر مصدق 
 تور آقای رئیس، دستور سد -ای از نمایندگانعده

 یک ربع تنفس است پیشنهاد –رئیس 
..... 

 ، اعتراض دارم90بنده طبق ماده  -دکتر مصدق
.... 

 بعضی از نمایندگان دستور، دستور 
 ، اخطار دارم.90اده مبنده مطابق  –دکتر مصدق 

 نده مخالفم که وارد دستور بشویدب –مکی 
 باید رأی بگیرم. -رئیس

.... 
 بنده اخطار دارم. – دکتر مصدق

 ندطرف مجلس، اخطار دارقای سردار فاخر ]رئیس[ بیآ –مکی 
 راجع به چه موضوع؟ -رئیس
 ر جواب بیانات جنابعالی. توهین کردید شماد –مکی 

 کتر مصدق بفرمائید.دآقای  –رئیس 
ردار فاخر حکمت به بنده دو نسبت دادند یعنی نقل جناب آقای س -دکتر مصدق
کان( یکی راجع به معامله ای که بنده در خرقان نسبت به ملک )کامشقول کردند: 

ش سال پی 55کرده ام، دیگری راجع به خالصجاتی که در دوره استبداد یعنی در 
 خواهم جواب بدهم:از این دولت خریده ام، و حاال می

المللی امالک موروثی داشتم راجع به معامله کامشکان بنده در آن جنگ بین     
کنار شهر قلعه مرغی خانی آباد، اسفندیاری ،محمد آباد، تمام را فروختم به در 
هزار تومان و در چهار سال قبل از این هم بیالن دارائی خود را در  50

ها منتشر کردم. در روزنامه کیهان هم که جناب آقای فرامرزی اطالع روزنامه
کنم که آن ارث پدری را دارند منتشر شد و باز هم ممکن است آن بیالن را منتشر 

نه یک پول زیاد کردم و نه کم کردم. کم نکردم برای اینکه الیق بودم، زیاد نکردم 
برای اینکه دزدی نکردم. و آن پولی که به من رسیده بود مبالغی را صرف 

مانده بود که امالکی در خرقان از تحصیالت خود در اروپا و مبلغی هم که باقی
 25ه تاج الدین میرزا و شعاع الدین میرزا خریدم. و مدت ورثه مرحوم عزیزالدول

سال که مالک بودم هیچ اختالفی نبود مگر وقتی که کار ثبت اسناد پیش آمد و بنده 
هم مطابق مقررات قانونی امالک خود را به ثبت دادم. کامشکان که کوهپایه است 

ه و هر چیزی که باغات خرده مالکی دارد که من حیث المجموع از جریبانه و خان
رسد. زارعین باغات که حساب کنید بیش از صد تومان عایدی به مالکش نمی

مالک اعیانی بودند و مالک عرصه نبودند، مثل تمام اختالفاتی که در تمام ایران 
در زمان ثبت اسناد پیدا شد، آمدند به بنده اعتراض کردند گفتند که ما نه فقط 
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م هستیم. و چند نفر که اسنادی از مالک سابق مالک اعیانی بلکه مالک عرصه ه
شد آوردند نزد من و بنده به ثبت اسناد داشتند که رویهمرفته هزار ذرع زمین نمی

ها بخشیده به خودشان بدهید. آقای نوشتم که چون مالک قدیم این عرصه را به آن
من غیر امیر جاهد در حبس بودند وقتی که بنده خواستم آن ملک را بفروشم گفتند 

کنم. و در موقع معامله یک سند در محضر از فالنی با کس دیگری معامله نمی
آقای شریف العلماء خراسانی تنظیم کردم، نظر به اینکه مالکین اعیانی باغات 

رسد بیش اختالفی راجع به عرصه دارند و منافعی که از حق االرض به مالک می
باغات دعوای خود را به علت از صد تومان نبود. چنانچه صاحبان اعیانی 

مراجعه ثابت کردند، در حدود هزار تومان به آقای امیر مجاهد بدهم. عرض کنم 
کنم تا مطلب معلوم این سند تنظیم شده را بنده فردا در سه چهار روزنامه درج می

شود که من با  هر کسی که مبارزه کردم، با هر کسی که کشتی گرفتم چون چیزی 
اند. بنده اسناد را فردا در چند روزنامه ها را به من دادهل نسبتنداشتم این قبی

کنم و آقایان مالحظه خواهند فرمود که در موقع تنظیم سند و معامله منتشر می
کنید که بنده ها قید شده است. آقایان شما را به وجدانتان قسم تصور میتمام این

کنید ور بگیرم؟ اگر قبول میای را به زبرای هزار تومان ملک یک رعیت بیچاره
 چه عرض کنم.

ن مایامی که تازه از اروپا آمده بودم اگر کسی به  –اما راجع به خالصجات      
آمد. در همین مجلس که مرحوم حاجی خورد واقعاً بدم میگفت به من بر میتو می

ه ن خواست رد بکند. بنده با ایشانآقا شیرازی وکیل دوره سوم را حزب اعتدال می
 ئوالآشنا بودم نه ارتباط داشتم. از یکی از کارمندان مجلس که در شعبه بود س

زو کرده بودند در لیست حاجی آقا، چه اشخاصی نوشته شده بود؟ گفته بود در ج
و  لیست ایشان دکتر مصدق هم بوده. و روزنامه شورا در آن روز چاپ کرده بود

اال م، حپا چندین سال زحمت کشیدم آمدمن آنرا خواندم. گفتم ای آقا! من رفتم ارو
سبت خواهند به عنوان تطمیع در انتخابات، رد بکنند، بنده را نحاجی آقائی را می

ام. برای این مطلب دو شب تب کردم، مادرم دهند که در لیست حاجی آقا بودهمی
ق گفت اگر تو اینقدر حساسی که از هر چیز متأثر می شود، پس چرا تحصیل حقو

خواستی تحصیل طب بکنی. هر کسی که تحصیل حقوق می کند، باید می کردی؟
حش کشتی بگیرد، زمین بزند، زمین بخورد، بد بگوید، بد بشنود. فحش بدهد و ف

د بخورد. این است که من عادت کردم به بد شنیدن. حاال اگر یک کسی به من ب
 لکتو سیاست مم بگوید و یک نسبتی به من بدهد که حقیقتاً برای استقالل مملکت

گر خواستیم بدتان پس بعدها، ا -شوم )فرامرزی مضّر باشد خیلی از این متأثر می
هیچ  ها را بگوئیم( بلی بفرمائید. شما آقای فرامرزی! یک فردی را کهبیاید، همین

تید تقصیری ندارد، شما بخواهید اینطور متأثرش بکنید خیلی آدم بی انصافی هس
کردم. عرض کردم ممکن است کسی بکند( را عرض نبنده خودم  -)فرامرزی

 شما اگر این بی انصافی را قبول می کنید، عرضی ندارم.
در این مجلس، گفته شد که هیأت تصفیه یک مدارکی تهیه کرده بود که بنده      

بگذارد که هیأت تصفیه این مطلب را تکذیب کرد. حاال از جناب « ج»را جز بند 
کنم که بنده هر چه به ایشان عرض کردم، ر، تعجب میآقای حکمت، سردار فاخ

از روی دلیل و اسناد بود ولی معلوم است ایشان به چه دلیل مطالبی را بدون دلیل 
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می فرمایند؟ بنده ده سال در دوره استبداد و قبل از مشروطیت، محاسبه یک 
ایان خواهم به آقکردم. میقسمت از این مملکت را که خراسان بود، اداره می

هزار  50گیرم که در دوره استبداد در تمام مملکت، عرض کنم و خدا را گواه می
بینید که یک نفر آدم سه میلیون یک دفعه شد. و امروز شما میتومان دزدی نمی

گوید. علت این بود که برد و هیچ کسی هم چیزی به او نمیاز مال این مملکت می
گفت مال من است. نوکر شاه هم می گفت مملکتدر آن زمان، شاه مملکت می

کنم. و همین ایمان بود که مملکت خورم و به شاه خیانت نمینمک شاه را می
شد. اکنون از جناب آقای سردار فاخر استدعا می بخوبی و به درستی اداره می

کنم، مطلب بی اصلی را که در دوره چهاردهم شخصی در موقع اعتراض به 
رام است در مجلس اظهار کنید. من تمام مطالبی که نسبت اعتبارنامه خود گفته، ح

به ایشان عرض کردم، با مدرک است. گفتم این پیشنهاد را کرد. حاال غلط است. 
من گفتم این قانون گذشته. این غلط است، غلط است. اما ایشان، این بیاناتی که 

 کردند چه مدرکی دارند؟ باید ایشان با مدرک بفرمایند. 
د، له شبا پدر ایشان مرحوم مسیح الملک حکیم شیرازی که بعد مشارالدو بنده     

 با جلساتی داشتیم در آن دوره استبداد. به ایشان واقعاً ارادت داشتم.
ده به بنده هم مرحمت داشتید. به مشارالدوله هم لطف داشتید. به عموی بن –رئیس 

 هم التفات داشتید.
ها دار فاخر فرمودند که مالک بودند، اینمین امالکی که آقای سره -دکتر مصدق

ً قبال ه خالصه بود. چون مرحوم مشارالدوله ملکی نداشت. من در مجلس تقریبا
ان کهنه هستم. مشارالدوله تمولی نداشت. عرض کنم، این امالک خالصه بود ایش

گفت این خالصه را خریدند. آن موقع، خالصه خریدن هم عیبی نداشت. شاه می
فروشم. همه مردم می خریدند. امروز هم وقتی که مجلس گیرم میمی هزار تومان

ی شورای ملی اجازه بدهد خالصه را بخرند، عیبی ندارد. خوب، آن خالصه را م
فهمم و بکنم آن خالصه ای که آقا اطالع دارند، بفرمایند تا من خرند. اما استدعا می
 جواب عرض کنم. 

 

 62نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

  1329مهر ماه  4ز سه شنبه رو

 
 د نفر از آقایان نمایندگاننطق بعد از دستور چن -4
 

گزارش -شود سه نفر از آقایان )مکی ه کمیسیون ارسال میپیشنهادات ب -رئیس
ی نفت را نخواندید( گزارشی است راجع به نفت و سه نفر هم از آقایان تقاضا

اجازه  ری دارند. آقای فقیه زادههم تذکاند. آقای فقیه زاده نطق قبل از دستور کرده
 بفرمائید این گزارش قرائت شود.

 ت شد:ئگزارش کمیسیون نفت بشرح زیر قرا
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مجدداً کمیسیون مخصوص نفت با حضور آقای  4/5/29پیرو گزارش مورخ      
د تشکیل گردی 27/6/1329دکتر پیرنیا، معاون وزارت دارائی در تاریخ دوشنبه 

ع را آمد باالخره کمیسیون باتفاق آراء تصمیم گرفته که موضوو مذاکراتی بعمل 
ً اعالم شود که چنانچه در ارسال پرونده های  جداً تعقیب و به دولت صریحا
 مربوط به نفت مماطله شود و یا دولت صریحاً نظریه خود را در ظرف مدت ده

 ودندنفر ب 13روز اعالم ننماید آقایان حاضرین اعضا کمیسیون که عبارت از 
ای هم به عنوان آقای نخست وزیر دولت را استیضاح نمایند. اینک رونوشت نامه

نوشته شده برای استحضار مجلس شورای ملی ذیالً به عرض می رساند. مخبر 
 ی حسین مک -کمیسیون مخصوص نفت  
خب مجلس شورای ملی، مأمور مطالعه کمیسیون منت -جناب آقای نخست وزیر

نعقد نظر راجع به الیحه تقدیمی دولت، تا کنون سه جلسه مپرونده نفت و اظهار 
ً و شفاهاً طی نامه از  3/5/29-236 و -5/4/29 -163های شماره نموده و کتبا

وزارت دارائی خواسته است که برای روشن شدن موضوع پرونده های مربوط به 
 رانفت را به کمیسیون بفرستد. متأسفانه تا کنون دولت پرونده های مربوطه 

ه دت سمنفرستاده است. اینکه کمیسیون از دولت تقاضا دارد که دستور فرمایند تا 
اید بروز از این تاریخ پرونده های مربوط به کمیسیون ارسال شود. و نیز دولت 

ن یسیوتا ده روز دیگر از این تاریخ، نظریه خود را در باب الیحه تقدیمی به کم
تاریخ ها پرونده و نظریات دولت به اطالع دهد. چنانچه پس از گذشتن این 

اند که دولت را در موضوع نفت کمیسیون نرسید اعضاء کمیسیون تصمیم گرفته
 استیضاح کنند.

 کتر محمد مصدقد –رئیس کمیسیون مخصوص نفت 
 شودآئین نامه چاپ می 36زارش در روزنامه رسمی مطابق ماده گ -رئیس

 

 65نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

  1329مهر ماه  11سه شنبه 

 شود. تیضاح قرائت می...اس -رئیس
 استیضاح به شرح زیر قرائت شد:

شهریور  27بق تصمیمی که در جلسه ط –ریاست محترم مجلس شورای ملی     
ز کمیسیون نفت اتخاذ گردید، مقرر بود هر گاه دولت در ظرف ده رو 1329ماه 

را  عضاء کمیسیون مزبور دولتنظر خود را درباره الیحه الحاقی ابراز نکند، ا
ز اریخ برای عدم استیفای حقوق ملت ایران، استیضاح نمایند. چون دولت تا این تا

اظهار  تاً،انجام وظیفه خودداری و نظر خود  را نسبت به الیحه مزبور، نفیاً و اثبا
ر لل دنکرده اند، لذا امضاء کنندگان این ورقه، دولت آقای رزم آرا را برای تع

به عدم استیفای حقوق ملت ایران راجع به نفت  1326مهر  29ی قانون اجرا
 جنوب، استیضاح می نمائیم. 
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 حائری زاده، حسین مکی، دکتر مصدق، اللهیار صالح، دکتر محمدعلی هدایتی،
 دکتر علوی

 

 73نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1329مهر ماه  27پنجشنبه 

 
اح مطرح است، اجازه بفرمائید نماند ون قبل از تعطیل است و استیضچ –رئیس 

 برای بعد. آقای دکتر مصدق
آرا یک سؤالی قبل از شروع به بیاناتم، از آقای سپهبد رزم –دکتر مصدق 

موافق بودید، گس  –قرارداد ساعد خواستم بکنم و آن این بود که اگر شما با می
چرا وقت مجلس و وقت ما  34چرا به مجلس آمدید و روز استیضاح معین کردید؟

بایست بگویید که را خراب کردید؟ همان روزی که شما را استیضاح کردند، می
در  ۱۳۲۶من با این قرارداد موافقم. چون استیضاح برای این بود که شما قانون 

خصوص استیفای حقوق ملت ایران اجرا نکردید. ولی وقتی که شما با قرارداد 
موافق باشید، قهراً عقیده دارید که از این قرارداد ضرری بهیچوجه برای ملت 

دارد که شما بخواهید حقوق ملت ایران را ایران نیست و ملت ایران ضرری ن
استیفا کنید. اگر شما جواب این سئوال بنده را بفرمایید، کار من را یک قدری 

کنم.فرمائید، اشکالی ندارد عرایضم را عرض میکنید. و اگر هم نمیسبکتر می

                                                
با قرارداد موافقت  ، رزم آرا ضمن نطق خود در مجلس سنا،1329مهر   26در حقیقت، در  - 34

 کرده بود. 
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د قبال شرح مختصری از اوضاع دوره دیکتاتوری که قرار داد دارسی تمدی     
 است.کنم و بعد ضرری که از تمدید امتیاز عاید ملت ایران شدهرض میشد، ع

 بعد از شکست جمهوری روزی مرحوم حاج رحیم آقا قزوینی نزد من آمد و     
خواهم گفت دیروز در سعدآباد بودم حضرت اشرف فرمودند حاجی من می

تشکیل زاده و دکتر مصدق قیت –شیرالدوله م –الممالک کمیسیونی از مستوفی
نه دهم و با آنها در مسائل مهم مملکت شور کنم. من گفتم چرا حاج مخبرالسلط

 اگر نباشد فرمود او هم باشد ضرری ندارد شما اول بروید دکتر مصدق را ببینید
است  این موافقت نمود سایرین را هم مالقات کنید و بعد از نتیجه مرا مطلع نمایید

 .شومکه اول با شما داخل مذاکره می
 به حاجی گفتم برای ما کمال افتخار است که طرف شور حضرت اشرف واقع     

شویم با دیگران هم مذاکره نموده و جلسه در یکی از شب های بعد در منزل 
 حضرت اشرف منعقد گشت.

بدیهی است که در جلسه اول صحبت زیادی نشد و تشکیل جلسه بعد را      
آن جلسه هم مقصود خود را اظهار حضرت اشرف به منزل من محول کرد در 

ن ننمود ولی در جلسه سیُم که منزل مرحوم مشیرالدوله تشکیل گردید فرمود م
دانید که با این اوضاع از بقای خود خواهم به مملکت خدماتی بکنم و شما میمی

لکت ه مماطمینان ندارم شما باید به من تأمین بدهید تا من بتوانم خدمت خود را ب
 .ادامه دهم

و  فردای آنروز مرحوم داور به مجلس آمد اشاره به مذاکرات شب قبل کرد     
د شتقاضا نمود کمیسیونی برای تأمین نظریات رئیس دولت تشکیل شود. این کار 

مرحوم مستوفی و من به عضویت کمیسیون انتخاب شدیم. مرحوم داور قانون 
نجاهم رسید گفت اصل پمی کرد وقتی که به  زد و بسیار فکراساسی را ورق می

چطور است که مجلس شورای ملی حضرت اشرف را فرمانده کل قوا بکند تا 
 مقامشان ثابت و نظریاتشان تأمین شود.

ام هدانست به آنچه گفتچون من گفتم که فرمانده کل قوا حق پادشاه است و می     
 کنم جلسه را بر هم زد.عمل می

ا رم محمد حسن میرزا ولیعهد رسید که ما در همان جلسه دعوتی از مرحو      
برای عصر آن روز در قصر بلور دعوت کرد موقع شرفیابی گفت بسیار 

اید و من الوزراء واقع شدهخوشوقتم که شما اشخاص بی غرض طرف شور رئیس
 خواهم به وسیله شما آن را رفع کنم. و آن گله این بود که:ای دارم که میگله

 ته بود.ها که اگر اشتباه نکنم )نجات ایران( به ولیعهد بد نوشهیکی از روزنام     
کند، اگر سانسور گفت اگر روزنامه آزاد است چرا تکذیب مرا درج نمیولیعهد می

 وهین کند؟تگذارند به ولیعهد مملکت است چرا می
 از آنجا خارج شدیم و مرحوم مستوفی در همان راهرو عالی قاپو جلسه را   

د لیعهشکیل داد و از من خواهش نمود که در این کار وارد شوم و نظر وایستاده ت
 را تأمین کنم.

از رئیس دولت وقت خواستم فردا آن روز که جمعه بود مرا پذیرفت و به      
دانید. محض ورود گفت دیروز کجا بودید عرض کردم همانجا که خودتان می
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کردم بسیار خوشوقتم که بین ما دانم کجا بودید ولی چه خبر بود. عرض فرمود می
 کسی جاسوس نبود.

 این پس از شرح واقعه گفتند به این آقایان بگویید که این هیئت شورا از     
ساعت منحل است و من خندیدم فرمود چرا می خندید؟ عرض کردم برای اینکه 
حضرت اشرف نظامی بودید و نظامی یا آمر است یا مأمور و حد وسط ندارد. 

اخل دآقای محمد قلی خان رئیس توپخانه بفرمائید شلیک کن او حق ندارد اگر به 
دانستم که در مذاکره شود و نظریاتی راجع به نیک و بد امر اظهار کند. من می

کردم تحقق پیدا بینی میکند و اکنون خوشوقتم که آنچه پیشاین جلسه دوام نمی
 کرد.
الوزراء بشود به خواست رئیسیالممالک مو باز وقتی که مرحوم مستوفی     

ن منزل من آمد و هر قدر اصرار کرد وزارت خارجه را قبول کنم ننمودم. ایشا
اره وارد کار شدند و پس از مدتی که اخالقشان با دیکتاتور نگرفت، از کار کن

و الممالک و امثال اگیری کردند. چون که نظر شاه فقید این نبود که با مستوفی
که  که مقصودش این بود که به جامعه بفهماند، من آن کسی هستمهمکاری کنند بل

 کنند.من تعظیم می الممالک و امثال او بهمستوفی
ن الممالک قبول کار نمود و طولی نکشید که استعفا کرد. و ممرحوم مستوفی     

دانید به من چه گفت؟ السلطنه خواهرشان، رفتم، میکه در سعدآباد، باغ خانم همدم
ام به گل فرو الوزراء بعد( گفتم: من تا چانهود به حاج مخبرالسلطنه )رئیسفرم

 «و نرود.تان در لجن فر رفت، شما مواظب باشید که تا فرق
کند، میاز این عرایض و اطاله کالم، مقصود این است آنهایی که سنشان وفا ن     

اه نها از شخص شبدانند که در دوره دیکتاتوری، وزراء، نمایندگان مجلس، نه ت
داد، بدون بلکه از رئیس شهربانی هم مالحظه داشتند و آنچه شهربانی دستور می

 کردند.تخلف اجرا می
خوب به خاطر دارم که در دوره پنجم و ششم تقنینیه هر وقت که دولت      

خواستند به آن رأی بدهند، موقع طرح کرد و نمایندگان نمیای پیشنهاد میالیحه
پ محمدخان درگاهی رئیس نظمیه، در مجلس حاضر و حضور او سبب آن، سرتی

 شد که نمایندگان بدون شور و بحث زیاد، الیحه را تصویب کنند.می
این  ، ازو همچنین شرفیابی نمایندگان در روزهای دوشنبه به پیشگاه شاهنشاه      

 ا در مجلسای بکند و آنهجهت مقرر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره
 الیحه دولت را تصویب کنند. 

توانند به عنوان نبودن آزادی، خود را تبرئه با این حال وزراء و وکال نمی     
نت خیا کنند. چونکه آن ها مجبور نبودند کار قبول کنند تا اینکه نسبت به مملکت

 :کنند
 35«االمتناع باالختیار الینافی االختیار» 

 

 

                                                
 از روی اختیار امتناع کردن، با اختیار منافی نیست.  - 35
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 «مدتو تمدید  ۱۹۳۳قرارداد »
ه تی کوقتی که دولت امتیاز دارسی را الغاء نمود، شهر تهران برای موفقی      

و  نصیب دولت شده بود چراغانی کرد. روزی مرحوم مشیرالدوله به دیدن من آمد
است. الغای امتیاز بدون زمینه زاده مرتکب خبط و خطا شدهفرمود چقدر تقی

مللی مراجعه کند چون قضات الصالح نبود. اگر شرکت نفت به مراجع بین
 المللی بیشتر جنبه سیاسی دارند تا جنبه قضایی، ممکن است در آنها اعمالبین

 نفوذ کنند و دولت محکوم شود.
ه هفت دولت انگلیس از کمپانی حمایت نمود و به ایران مهلت داد اگر تا یک     

یوان داوری ای که به کمپانی نوشته بود مسترد نکند، موضوع را در دمراسله
یت اساسنامه صالح  ۳۶طرح کند. و نظر به این که بر طبق ماده المللی الهه مبین

دیوان مزبور در مسائلی است که طرفین به آن رجوع کنند و دولت ایران که 
 ۱۵توانست دخالت کند، لذا به استناد ماده مراجعه نکرده بود دیوان مزبور نمی

ف تالفی بین اعضای جامعه روی دهد و اختالاساسنامه جامعه ملل که هر وقت اخ
به  بعدی برسد که به قطع روابط منجر شود شورا باید دخالت کند. دولت انگلیس

رئیس شورای جامعه  ۱۹۳۲دسامبر  ۱۸شورای جامعه ملل مراجعه کرد و در 
 شدیدملل تلگرافی به دولتین نمود و آنها را به احتراز از هر عملی که موجب ت

 دعوت کرد. اختالف شود
 امعهجبا اینکه کار به قطع روابط نرسیده بود دولت ایران هم دعوت شورای      

 ملل را قبول نمود و مرحوم داور وزیر عدلیه و آقای حسین عالء رئیس بانک
ملی از طرف ایران و آقای سر سایمن وزیر خارجه انگلیس از طرف آن دولت 

 معرفی شدند.
 وقت ای اظهارات نمایندگان دولتین مذاکرات را بهشورای جامعه پس از اصغ     

دیگر محول نمود تا آقای بنش وزیر خارجه وقت و رئیس جمهوری چکسلواکی 
تر کند و گزارش خود را خواهم عرض کنم دالل معامله بود مطالعات کافیکه می

 به شورا تقدیم نماید.
 ند وذیل موافقت کن آقای بنش هم صالح این طور دانست که طرفین با مواد      

 پس از موافقت به تصویب شورا برسد.
 
در شورا مسکوت  ۱۹۳۳( طرفین موافقت نمودند که موضوع را تا جلسه مه ۱)

 بگذارند و در صورت لزوم در تمدید موافقت نمایند.
این  ود و( طرفین موافقت نمودند که کمپانی فوراً با دولت ایران داخل مذاکره ش۲)

 رساند.دله و براهین آنها نمیموافقت خللی با
(۳ ً ً و شفاها هار  اظ( طرفین موافقت نمودند که بادله و براهینی که به شورا کتبا

رسد و چنانچه مذاکرات راجع به امتیاز جدید بال نتیجه ماند اند خللی نمینموده
مطلب دوباره در شورا طرح شود و هر یک از طرفین آزاد است که از نظریات 

 ند.خود دفاع ک
به رئیس شورای  ۱۹۳۲دسامبر  ۱۹( یقین است بر طبق قول هائی که در ۴)

جامعه داده شده تا مدتی که مذاکرات در جریان است و نیز تا خاتمه عمل کارها و 
در جریان خواهد بود و  ۱۹۳۲دسامبر  ۲۷عملیات کمپانی در ایران مثل قبل از 
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شته بلکه نسبت به امتیاز جدید بین طرفین محرز شد که نه تنها راجع به امور گذ
 هم باید مذاکرات الزمه به عمل آید.

 ۱۷۳مؤلف کتاب سیاست موازنه منفی آقای حسین کی استوان در صفحه      
دولت ایران و کمپانی هر دو »نویسد راجع به این دادخواهی این طور می

ه خوشوقت و غالب از شورای جامعه ملل خارج شدند. کمپانی خوشوقت بود ک
 وشوقت بود کهسال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند. دولت ایران هم خ ۳۲تواند می

 «است.به طرف فایق شده و امتیاز را الغاء نموده
 امتیاز دارسی تمدید شد و پس از تصویب مجلس مالقات دیگری بین من و     

زاده تقیشد آقای داد که در این مالقات فرمود تصور نمی مرحوم مشیرالدوله روی
 ایم بی احترامی کند.تا این درجه به افکار ما که سال ها همکاری کرده

توانستند در مقابل شاهنشاه زاده و امثال او میکنم که تقیبنده عرض می      
خواهم فقط این را مقتدری مثل اعلیحضرت رضاشاه، مقاومت کنند. ولی می

ار، صل ثابتی بودند باید از قبول کا زاده و امثال او اگر دارایعرض کنم که تقی
بایست قرارداد نفت آن هم کار مؤثری مثل وزارت دارایی که در آن وقت می

 بگذرد، خودداری کنند.
 
 «استبه ملت ایران رسیده ۱۹۳۳و اما راجع به خسارتی که از قرارداد »
 

س مجل ۱۳۲۶مهر ماه  ۲۹بر طبق فََقره پنجم از ماده واحده مصوب جلسه       
 شورای ملی، که بدین قرار تصویب شده: 

دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع »     
است به ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده

خصوص راجع به نفت جنوب به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات 
 «ورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازدالزمه را به عمل آ

آقای گلشائیان، وزیر دارایی وقت، با کمپانی وارد مذاکره و نتیجه این شد که      
است که پیشنهاد شود که همین قرارداد الحاقیه ۱۵به مجلس  قرارداد ساعد و گس

است. بنده این را دیروز صبح نوشته بودم اکنون دولت با آن تلویحا موافقت نموده
آن  ۱۰وزیر از ماده که جناب آقای نخستدانم حاال باید بگویم تصریحاً و من نمی

 گوید: که می
و  با رعایت مقررات این قرارداد مقررات قرارداد اصلی در کمال قوت»       

 باطل اطالع دارند یا نه؟ زیرا ماده مزبور قرارداد« اعتبار باقی خواهد ماند.
 کند.دوره دیکتاتوری را تنفیذ می

الدی برای می ۱۹۰۱یاز تفت جنوب در سال کنم که امتتوضیحاً عرض می      
سال دیگر موعد آن  ۱۲یعنی  ۱۹۶۲سال به دارسی داده شد و در سال  ۶۰مدت 

  منقضی است بر طبق فصل پانزده امتیازنامه دارسی که این طور تنظیم شده: 
جوده ت موبعد از انقضای مدت معینه این امتیاز، تمام اسباب و ابنیه و ادوا»     

جهت استخراج و انتفاع معادن متعلق به دولت علیه خواهد بود و  شرکت به
 «ابت نخواهد داشت.گونه غرامت از این بشرکت حق هیچ
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 سال از کلیه محصوالت نفتی در حوزه ۱۲ملت ایران ذیحق است که پس از     
برند، مند شود. یعنی آنچه امروز دولت انگلیس و صاحبان سهام میامتیاز بهره
 ایران خواهد شد. نصیب ملت

سال  ن تابنابراین تنفیذ قرارداد دوره دیکتاتوری سبب خواهد شد که ملت ایرا     
 سال دیگر، در تحت مقررات ظالمانه آن قرارداد ۴۳میالدی، یعنی مدت  ۱۹۹۳

 االرضی خود، محروم شود.قرار بگیرد و از منافع هنگفت معادن تحت
 حیتینکه طرفین هر قرارداد باید اول صالقرارداد مزبور باطل است برای ا     

اشته ی ندانعقاد آن را داشته و بعد هم آزاد باشند. و در امضاء و تصویب آن اجبار
وری، دانید که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دوره دیکتاتباشند. و شما خوب می

 ملنمایندگان حقیقی ملت نبوده و وزراء هم برای انجام وظایف خود، آزادی ع
لس زاده وزیر دارایی وقت و امضاء کننده آن قرارداد در مجنداشتند. و آقای تقی

من شخصاً راضی به تمدید مدت نبودم و » اند: پانزدهم این طور اظهار کرده
عل فدیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت 

ود خ. او اشتباهی کرد و نتوانست برگرددنبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه 
هم راضی به تمدید مدت نبود و در اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی 
آنها به فحاشی و وحشت گفت: عجب! این کارکه به هیچ وجه شدنی نیست. 

سال دیگر  ۵۰ردیم کسال بر گذشتگان، برای این کار لعنت   ۳۰خواهید که ما می
 « ندگان بشویم؟ ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد.مورد لعن مردم و آی

چه بسیار از اموری که در مجالس دوره دیکتاتوری تصویب شده چون به نفع      
است. ولی نسبت به این قرارداد که مملکت بوده ملت ایران با آن مخالفت نکرده

جلس دانند یکی از علل تشکیل دیکتاتوری و سلب آزادی از مردم و مهمه می
شورای ملی برای تنظیم و تصویب این قرارداد بوده، البته ملت ایران با آن 

 قرارداد ساعد و گسمخالف است و شرکت نفت هم از تنظیم و امضای 
ً درج ماده دهم آن، مقصودی نداشته جز این که مجلس شورای ملی  مخصوصا
قرارداد باطل دوره دیکتاتوری را تلویحاً تصویب و ملت ایران را اغفال 

 کند)صحیح است(
شرکت نفت به شرح ذ یل منتشر  میالدی را که ۱۹۴۸چنانچه حساب سال 

 است:نموده
 میلیون لیره، ۲۸مالیات بر درآمد انگلیس  -
 میلیون لیره، ۷سود صاحبان سهام  -
 میلیون لیره،۱۰حق االمتیاز دولت ایران  -
 میلیون لیره،۱۷وجه ذخیره  -
 میلیون لیره، ۱۷مخارج بهره برداری  -

 ً  میلیون لیره. ۷۹می شود  که جمعا
میلیون مالیات بر  ۲۸  - ۱۹۴۸ون لیره عایدات شرکت نفت است در سال میلی ۷۹

میلیون  ۱۷دهند، االمتیاز میمیلیون حق ۱۰میلیون و  ۷درآمد گرفته شود سهام 
برداری وجه ذخیره، هم چیزی نیست که میلیون هم مخارج بهره ۱۷وجه ذخیره 

نمایند باز استهالک می دارند وگردانی است که بر میاز بین برود و این تنخواه
 ۱۷میلیون مخارج شرکت نفت است و  ۱۷گذارند پس باالخره سر جایش می



85 

 

میلیون عایدی خالص شرکت نفت  ۶۲میلیون کسر کنیم،  ۷۹میلیون را که از 
سال دیگر  ۴۲را موافقت کنید تا  گس -قرارداد گلشائیان شود که اگر شما این می

ه عالوه، اگر نفتی که اید بمیلیون لیره محروم کرده ۶۲ملت ایران را از سالی 
خرد به قیمت حقیقی معامله دولت انگلیس برای بحریه خودش به ثََمن َبخس می

 کنَد، متجاوز از صد میلیون در سال ضرر ملت ایران است.
ور غیر از آنچه خرج سال دیگر، مبلغ مزب ۱۲شود که بعد از نتیجه این می     
گرفت. و چنانچه نفتی را هم که  علق خواهدتبرداری بشود، به ملت ایران بهره

 خرد با بحریه دولت انگلیس یا بااکنون بحریه انگلیس از شرکت به ثمن بخس می
های حمل و نقل به قیمت حقیقی نفت معامله کند شاید عایدات دولت ایران شرکت

کنون ت که ااسمیلیون تجاوز کند که مبلغ مزبور ده برابر مبلغی  ۱۰۰در سال از 
 است.ب برای حق االمتیاز دولت ایران تعیین شدهدر این حسا

وقتی تحریم امتیاز نفت به تصویب رسید بعضی از اعضای  ۱۳۲۳در سال     
حزب توده و اشخاص هواخواه سیاست شوروی به من اعتراض کردند و وارد 

شود که مذاکره و بحث شدند نظرشان این بود که موازنه سیاسی وقتی درست می
د و برقرار کنید و بعد مراقبت و نظارت نمایید که بر هم نخور اول موازنه را

خواستند که یک قراردادی هم نظیر قرارداد شرکت نفت برای دولت شوروی می
ماند که موازنه را حفظ کند ما تصویب شود گفتم دیگر برای ایران چه می

 خواهیم که مجلس چهاردهم به هیچ دولتی امتیاز ندهد و هر وقت هم کهمی
 است الغاء کند.مقتضی شد آن را که داده

 توریدولت انگلیس وضعیتی ایجاد کرد تا بتواند به مقصود برسد دولت دیکتا    
سید به تصویب ر ۱۹۳۳تشکیل داد و ایران را دچار اختناق نمود تا قرارداد سال 
کنید که این مجلس برای بر فرض این که من با شما موافقت بکنم آیا تصور می

 ت شوروی که بیش از هشت رأی ندارد امتیاز تصویب کند؟دول
کند که ما سیاست موازنه المللی اقتضا میکنم آیا صلح بیناکنون سؤال می      

ان منفی را تعقیب کنیم و دولت انگلیس هم از حمایت کمپانی دست بکشد تا ایر
رد دا به نفت بتوانند معادن نفت خود را استخراج کنند و با هر دولتی که احتیاج

 معامله نماید یا این که دولت شوروی شرکتی مختلط تشکیل دهد و معادن نفت
 شمال را هم آن دولت استخراج نماید؟ 

اگر وثیقه صلح بین المللی طریقه اول است دولت انگلیس از منفعت      
میلیون لیره در  ۱۰۰نامشروعی که در حکم ثمن بخس است باید صرف نظر کند 

رج چهار روز دولت انگلیس بود و در جنگ آینده شاید خرج دو روز آن جنگ خ
 هم نشود. 

 و چنانچه نیست، استیضاح ما بی مورد است. و از مذاکرات دیروز آقای     
آید که او را برای اجرای قرارداد ساعد و آرا در مجلس سنا اینطور بر میرزم

 اند.گس آورده
د ست راس و وطن پرست به سینه این نامحرم دامیدوارم که نمایندگان حس         

 ن درتبزنند و با دادن یک ورقه کبود، ثابت کنند که ایرانی به تسلیم وطن خود 
 دهد.نمی
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کنند و کشته در هر کجا، افسران برای دفاع از حقوق مملکت جنگ می      
رکت خواهد دست وکال را ببندد و تسلیم ششوند ولی در این مملکت سپهبد میمی

د نفت کند. ای مرگ بر آن کسانی که به جای خدمت، خیانت به وطن را پیشه خو
 دهند.قرار می

، دانم از آقایان رحیمیان، امیر تیمور، عباس اسکندریدر خاتمه الزم می      
ستند تقنینیه که در این مجلس نی ۱۵مسعود ثابتی، مهندس رضوی نمایندگان دوره 

اند و دفاع آقای ع به نفت در آن دوره دفاع کردهو از منافع ملت ایران راج
زاده مجبور شدند حقایقی را در اسکندری به قدری مؤثر واقع شد که آقای تقی

ه مجلس اظهار کنند و همچنین از آقای مهندس حسیبی که از نمایندگان آن دور
 نم.کر کنبودند ولی برای دفاع از منافع ملت، دست کم از هیچ مدافعی نداشتند، تش

امیدوارم که ما نمایندگان این دوره هم منافع وطن عزیز خود را با هیچ چیز      
که تصویب آن برای مجلس  الیحه ساعد و گسعوض نکنیم و همگی در رد 

ایران و هر ایرانی ننگ بزرگی است، متفق باشیم. اوضاع امروز دنیا چنین 
القول از منافع کند که ما از نظریات شخصی صرف نظر کنیم و متفقاقتضا می

 مملکت دفاع نماییم. 
آرا من به شما عرض کنم سبب این که یک زمشما هنوز بیانی نکردید آقای ر     

بیان در یک مجلسی آن هم در مجلس شورای ملی عاقبت شما و یک ملتی را به 
کنم پس از این عرایض کنم و از شما استدعا میاندازد به شما عرض میخطر می

قرارداد ساعد و من فکر کنید، توجه کنید ببینید صالح هست که شما بگویید من با 
دات این ملت سال دیگر صد میلیون عای ۱۲موافقم آیا صالح هست که بعد از  گس

داند دار بشود خدا میتان لکه فقیر بدبخت را کمپانی نفت ببرد و شما در تاریخ نام
که من خیرخواه شما هستم هر که به این مملکت خدمت بکند خیرخواهش هستم 

آرا باشد خواهد رزمآرا از این مملکت برود بنده دلم میخواهم یک رزمهرگز نمی
موافقت کنید شما  قرارداد ساعد و گساگر شما با  ولی به مملکت خدمت کند ولی

توانید آنرا از بین ببرید. اید که هیچوقت نمیبرای خودتان باقی گذاشته یک ننگی
کنم حاال فکر کنید و به این عرایض را من در خیر شخص خودتان عرض می

بکنید اگر شرکت نفت جنوب از شما تشکر کند، « آال لژر»ها کاری قول فرانسوی
ود خواهد کرد فکر اما آن گریه و زاری و ضجه ملت ایران شما را نیست و ناب

 دهید از روی فکر باشد.بکنید جوابی که به من می
 آقای دکتر علوی. -رئیس 

م خواهم وقت گرانبهای مجلس را که باید به رفع دردهای مردنده نمی -دکتر علوی
صرف شود زیاده از آنچه که الزم است اشغال نمایم و از این لحاظ لزومی 

 کنم.بینم بیش از چند دقیقه صحبت نمی
نفر از  ۱۳شهریور ماه  ۲۸آقایان محترم همه مسبوق هستند که در جلسه       

اعضای کمیسیون نفت تصمیم گرفتند اگر دولت تا ده روز درباره الیحه نفت نفیاً 
یا اثباتاً اظهار نصر نکند استیضاح نمایند، آقایان نمایندگان محترم اقلیت که قبل از 

دانیم از افراد وطن پرست این مملکتند و احساسات بنده استیضاح فرمودند همه می
است و یقین دارم و عواطف خیر خواهانه آقایان محترم بر کمتر کسی پوشیده

ان، گر چه به نظر بنده در آقایان فرمایشات شان را با خلوص نیت بیان داشته
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چنین موقع حساس که وقت مجلس و نمایندگان محترم باید صرف رفع مشکالت 
شود طرح این مباحث طویل و عریض از دو جهت مورد ایراد است یکی مردم 

این که مسائلی که این جا بیان شد خارج از موضوع استیضاح بود که منظور از 
آن الزام دولت به تعیین یک روش صریح در مورد نفت بود دیگری این که بیانات 

ی داشت که باید آقایان به نظر بنده از لحاظ مبنای حساب و اطالعات ایرادهائ
دولت برای روشن شدن افکار و اذهان مبادرت به پاسخ صریح و قانع کننده 

 بنماید. 
وزیر در مجلس سنا راجع به موضوع نفت آنچه را که دیروز آقای نخست     

وزیر بیان کردند روش دولت را نسبت به الیحه روشن کرد و چون آقای نخست
اظهار داشتند اصل موضوع استیضاح این نظر خودشان را دیروز در مجلس سنا 

از اول هم منتفی بود( و استیضاح خود را  -)دکتر بقائی  36شودجانب منتفی می
دارم و اطمینان دارم که آقایان نمایندگان محترم اقلیت هم مثل بنده از مسترد می

وزیر که اصل موضوع استیضاح بود و از این این اظهار عقیده آقای نخست
شود خوشوقت خواهند که دیگر جریان امور و قضایای نفت روشن میامیدواری 
گیریم( مسلم است ابداً به هیچ وجه ما که از شرکت نفت حقوق نمی -شد )مکی 

وقتی مردم دسترسی به اخبار و اطالعات صحیح و دقیق پیدا نمودند از گرداب 
ً امتیاز نفتتردید و بال تکلیفی و تاریکی خارج می یک موضوع  شوند. اساسا

محاسباتی و اقتصادی است و باید در روی آن با رقم و محاسبه تصمیم گرفت و 
این نوع امور  اید(در لندن تحصیل کرده -اغراض سیاسی را کنار گذارد )مکی 

ً بین دولت ها و شرکت شود و متأسفانه معلوم نیست ها انجام می به سهولت غالبا
دی و اقتصادی به صورت غرض به چه جهت در کشور ما این موضوع عا

است و حال آن که وظیفه دولت این است که در سیاسی تجلی کرده و توأم شده
روابط خود با شرکت نفت قلم را در دست گرفته با محاسبه دقیق و روی حساب 
های اقتصادی و تجارتی حقوق عادالنه و منصفانه و حقه ملت ایران را تعیین 

بررسی و محاسبه فنی و اقتصادی را به اطالع  نموده وصول کند و نتیجه این
عموم برساند. کمیسیون نفت با حرارت و جدیّت قابل تقدیری ساعات متمادی در 

باشد و پس از مطالعه و هفته مشغول بررسی سوابق و مدارک مربوطه می
 بررسی کامل نظریه خود را به خیر و صالح مملکت گزارش خواهد داد.

های ت بیش از این نباید توقع داشت، چشم جوانشرکت نف از یک نماینده -مکی  
 مملکت روشن.

 ان است.شکنند، این عقیده قا اینجا اظهار عقیده میآ -رئیس 
 وزیر.آقای نخست -رئیس 
ماه و نیم که این جانب افتخار ریاست  ۳آقایان محترم در مدت  -وزیر نخست

مورد استیضاح قرار گرفته و این دولت را دارا هستم، دو مرتبه کابینه این جانب 
جانب و همکارانم جلسات عدیده را برای شنیدن فرمایشات وکال و عرض جواب 

ایم در صورتیکه اگر به ماهیت این استیضاحات توجه فرمایید آن صرف نموده

                                                
 این کتاب  50نگاه کنید به صفحه  - 36
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مالحظه خواهند فرمود در مقابل کارهای مهم و حساس کشور کوچکترین لزوم و 
 الف وقت نتیجه دیگری ندارد.وجوبی را نداشته و جز ات

در مجلس  ۲۹سال است هنوز بودجه سال  ۷آقایان امروز که خاتمه ماه      
 مطرح نشده و در نتیجه کلیه سازمان های کشور به واسطه معین نبودن بودجه

خود بالتکلیف و مخارجی را که بایستی برای احتیاجات خود مصرف نمایند 
ه توجه و با وجود مصرف اعتبارات بیشتر کلیمعلوم نیست در نتیجه همین عدم 

ر دشود ناحتیاجات با قیمت گرانتر و در غیر موقع خود تهیه نشده و با دقت آماده 
ز جوسط زمستان بایستی با عجله پارچه آن را با قیمت گزاف تهیه و در انظار 

 نتایج غیر مطلوب اثر دیگری نخواهد داشت.
 صویبتدر مجلس راکد و همه کشور به انتظار  تمام لوایح مهمه دولت تاکنون     

آنها بوده و اوقات عزیز و گرانبهای مجلس بایستی صرف مطالبی شود که 
 کوچکترین تأثیری را ندارد.

اهیت روز پس از تشکیل کابینه شد که م ۱۵آقایان در دو استیضاحی که شده اولی 
 آن را توجه فرمودند. 

وال خالف جریان مجلس و خالف رویه و دومی راجع به امری است که اص     
 است. مشی دائمی مجلس شورای ملی بوده

ها با این وضع و طبق و با این رویه و اصولی که پیش گرفته شده، دولت     
 ارندکوچکترین قدم مؤثر و مفیدی را ممکن نیست بتوانند برای پیشرفت امور برد

ن حات و جواب آن نمایند، مچه بایستی تمام اوقات خود را صرف شنیدن استیضا
ه صمیمانه از پیشگاه مجلس و وکالی محترم تقاضا دارم نسبت به این وضع توج

 کرده و به انتظارات ملت ایران عطف توجهی فرمایند.
در وضع کنونی کشور و انتظاراتی که عموم برای بهبود وضع و رفع      

ا راوقات عزیز و گرانبها ست اگر این قسم باشند خیلی بهتر انواقص خود دارا می
لتی ر دوتلف نکرده و این قسم کلیه افراد کشور را به انتظار نگذاریم چه امروز ه

د توانببایستی برخوردار از حداکثر کمک نمایندگان محترم بوده و به اتکای آنها 
بدون اتالف وقت شب و روز خود را صرف بهبود وضع بنمایند واال دولتی که 

تواند قدم مؤثری بخواهد صرف استیضاح کند دیگر نمیشب و روز خود را 
 برداشته و یا پیشرفت حساسی در امور بنماید.

و ولی موضوع استیضاح آقایان و جواب این جانب استیضاح آقایان شامل د     
قسمت مجزا است مطالبی که راجع به مسائل مختلف بحث شده و یک مطالبی که 

 راجع به نفت مطرح گردیده.
ضمن استیضاح نمایندگان محترم مطالبی قابل توجهی مالحظه شد، از جمله      

یکی از نمایندگان محترم ضمن بیانات مشروح خود و بررسی نفت از لحاظ 
اند که علل اصلی و واقعی عدم پیشرفت ملت ایران اجتماعی این قسم نتیجه گرفته

باشد حتی برای ماندگی ما از کاروان تمدن امروزه شرکت نفت میو دلیل عقب
اثبات مدعای خود توضیحاتی فرمودند. در این قسمت بایستی به عرض برسانم که 

ای چون ملت ایران که قرن های متمادی حیثیت و استقالل برای یک ملت زنده
خود را حفظ کرده بسیار زننده و غیر قابل قبول است اگر عدم پیشرفت خود را به 

تی چنین مطالبی اظهار شد در ذهن کلیه جوانان این قبیل مسائل مربوط دانسته وق
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کشور و مقامات مؤثر این فکر رسوخ یابد خود قبول چنین فکری است که باعث 
 عقب ماندگی و یأس خواهد شد. 

ی شد جای تعجبی نبود چه گاه گاهاگر چنین افکاری در سوابق امر شنیده می     
ن را آاشخاص سست عنصر  شد برخیدر گذشته اگر ابری در آسمان پدیدار می
وزید آن را توجه و تصمیم دیگران نظر خارجی و یا اگر باد مخالفی می

ً پیشرفت کرده راه تمدنمی و  دانستند اگر ما بخواهیم مثل کلیه ملل زنده مرتبا
 فراداترقی طی کنیم بایستی این قبیل افکار در ما رسوخ ننماید چه آن روزی که 

و  اخلهمثل ملل زنده در تمدن کنونی پیشرفت نمایند مد کشور بخواهند ترقی نموده
ن نظر هیچ خارجی یا هیچ قدرتی ممکن نیست کوچکترین تأثیری را دارا باشد م

گویم آقایان چرا ما که یک ایرانی هستم، از پشت این تریبون با صدای رسا می
ت خود را آن قدر ضعیف و نحیف نشان داده این قِسم خود را تابع نظر و نی

 دانیخارجی نشان دهیم که بگوییم جریان امور در کشور ما و با زنجیر جهل و نا
ا ردست و پای ما به وسیله آن هاست، اگر چنین است با یک حرکت این زنجیرها 

 گسسته و از آن رهائی یابید ولی متأسفانه چنین نیست! سّر عدم موفقیت:
 حس بدبینی -
 عدم اعتماد و ایمان -
 انگی و وحدتعدم وجود یگ -
 ولیتئعدم قبول مس -
 ز خود گذشتگی ]است[.اعدم وجود حس فداکاری و  -

فت پس بایستی این فکر را از نظر دور کرده به رفع معایب و نواقص برای پیشر
 حقیقی پرداخت.

یب نامه شماره به موجب تصو ۱۳۲۵کشی آب. در آبان ماه اجع به لولهر - ۲
شهرداری تهران و مؤسسه مشاوره فنی دولت وقت بین  ۲۵-۸-۱۱ـ  ۲۹۹۰۴

ه الگزندرگیب و شرکای قراردادی منعقد گردیده که بر طبق آن مؤسسه نام برد
کشی و فاضالب تهران را تهیه و ساختمان شبکه است طرح لولهمتعهد شده

کشی و منضمات را نظارت کند و برنامه کار را از حیث خرید مصالح و لوله
سال از تاریخ شروع  ۳ها طوری تنظیم نماید که پس از  اجرای ساختمان

برداری شود و در مقابل کشی تمام شهر آماده برای بهرهساختمان شبکه لوله
کشی و زینه کل لولهدرصد کل هزینه دریافت دارد و چنانچه ه ۷العملی معادل حق

 لایر ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ز العمل و غیره افاضالب از ساختمانی و خرید مصالح و حق
بلغ العملی تعلق نگیرد. بنابراین جمع متجاوز نماید نسبت به مازاد مبلغ فوق حق

العمل مهندسین مشاور حق لایر بوده و این ۲۶۶۶۰۰۰۰العمل مقطوع بالغ بر حق
ها قابل پرداخت هم بر طبق قرارداد مذکور در آخر هر ماه به نسبت هزینه

 است.بوده
اد به واسطه پاره مشکالت که از ذکر آنها فعال چون در مدت دوره این قرارد     

شود انجام منظور عملی نگردیده و کارهای ساختمانی قابل خودداری می
است لذا از این بابت مبلغ مهمی هم عاید مهندسین ای صورت نگرفتهمالحظه

است و چون از طرفی بنابر اظهار مهندسین نگاهداری دستگاه مشاور نشده
است در دسین مشاور بدون دریافت وجوه مرتبی مقدور نبودهنظارت از طرف مهن
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شریک ارشد مؤسسه الگزندر گیب به تهران آمده و با مراجعه به  ۱۳۲۷آذر ماه 
وزارت کشور و شهرداری تهران تقاضای تجدید نظر نسبت به مدت قرارداد و 

شهر کشی آب برای العمل خود نمودند و با اهمیت حیاتی که امر لولهمیزان حق
تهران در بر دارد الزم بود که در رفع مشکالت تسریع و وسایل ادامه کار فراهم 
گردد بنابراین تقاضاهای جدید مهندسین مشاور در هیئت دولت مطرح و به موجب 

بدین ترتیب موافقت گردید که مدت  ۱۳۲۸-۱۰-۲۲-۱۲۴۷۲تصویب نامه شماره 
رهای اضافی که در قرارداد تمدید یابد و کا ۱۳۳۲قرارداد تا آخر اردیبهشت 

است به همین مهندسین مشاور واگذار گردد و میزان بینی نشدهاصلی پیش
درصد بهای  ۷گیرد از قرار العملی که نسبت به کارهای اضافی تعلق میحق

 کارهای اضافی با مهندسین مشاور محسوب شود.
ر ی دس شورای ملدر این مدت چند نفر از آقایان نمایندگان مجلس سنا و مجل     

تی موضوع تمدید و یا تجدید قرارداد با مؤسسه الگزندر گیب در مجلسین بیانا
اند که منجر به تشکیل االتی نمودهئوایراد و از دولت وقت در این مورد س

کشی آب تهران کمیسیون مختلطی از نمایندگان مجلسین گردید که به موضوع لوله
 ه رامشورتی خود را به دولت اعالم و نتیج رسیدگی و با مطالعه سوابق امر نظر

 اند.به مجلسین گزارش داده
 با شرکت جنابان آقایان: ۲۹جلسات کمیسیون در خرداد ماه      

 -دکتر نبوی  -ح اللهیار صال -از مجلس سنا و جنابان آقایان: ملک مدنی       
 عرب شیبانی   

 ابتهاج –      
ین بگردید و در این جلسات قرارداد منعقده  از مجلس شورای ملی، تشکیل      

های شهرداری تهران و الگزندر گیب مورد دقت مخصوص قرار گرفت و پرونده
 امر رسیدگی دقیق به عمل آمد. تذکرات کمیسیون برای راهنمایی دولت بسیار
ه مؤثر بوده و مورد استفاده قرار گرفت و بر اساس همان نظریات و تا حدی ک

 ندسین مشاور بوده طرح قرارداد متمم تنظیم گردید و شهرداریمورد قبول مه
است. تهران آن را امضاء نموده و برای اجراء به سازمان لوله کسی ارسال داشته
 زندراین متمم قرارداد مبتنی بر دو اصل است یکی تمدید مدت قرارداد قبلی الگ

مورد  ۱۲۴۷۲سال و نیم که به موجب تصویب نامه شماره  ۳گیب برای مدت 
العمل مهندسین مشاور بر اساس موافقت دولت قرار گرفت و دیگر پرداخت حق
کشی آب تهران مشروط به این مخارج واقعی آنها از ابتدای کار تا تحویل لوله

های آنها به وسیله محاسبین خبره رسیدگی و بازرسی اختیار که صورت حساب
 ومام طول مدت قرارداد قبلی بشود. و هرگاه جمع مخارج مهندسین مشاور در ت

لایر تجاوز نماید شهرداری تهران تعهد  ۵۱۰۰۰۰۰۰این متمم قرارداد از 
 پرداخت مازاد بر مبلغ فوق را نداشته باشد.

ب و بنابر آنچه توضیح داده شد تمدید قرارداد اصلی شهرداری با سرالگزندر گی
العمل مهندسین مقدار حق ۱۳۲۸/۱۰/۲۲شرکاء مبتنی بر تصویب نامه مورخه 

باشد و دولت همواره تذکرات نمایندگان مشاور بر حسب مخارج واقعی ایشان می
کشی های کمیسیون مختلطی را که برای رسیدگی به پرونده لولهمحترم و راهنمایی

 است.تشکیل گردیده
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ی مپانیکی از نمایندگان محترم ضمن بیانات خود جمالت و مطالبی نسبت به ک     
کنم فحاشی و بدگویی در مقابل وجود حق مسلم ان آن فرمودند تصور میو کارمند

 ه جابموردی نداشته اگر ما حق مسلم و واقعی داریم بایستی با استدالل و بیان 
کن ا مممبخواهیم واال با بدگویی و ناسزا موفق نشده و حتی این رویه به حق مسلم 

های برجسته ود شخصیتاست. مجلس مؤسسان طبق قانون و مقررات کشور از خ
 و شما نمایندگان تشکیل گردید و طرز تشکیل مجلس مؤسسان شاید بی سر

است آقایان که در مقابل هر ترین عمل دولت های وقت بودهصداترین و با نظم
فرمایند، در آن موقع دیده نشد کوچکترین تظاهر عمل و کاری هزاران تظاهر می

مایند وانگهی مگر مجلس مؤسسان بن العملی در مقابل تشکیل مجلسو عکس
وجه مؤسسان چه کرده چه عمل خالفی انجام داده چرا ما بایستی بدون قضاوت و ت

 مطالبی را ذکر و نکاتی را بر زبان آوریم.
ی فعل موضوع وتو چیست؟ شما اگر به اختیار شاهنشاه ایران و سایر سالطین      

ان دشاهیارات ایشان نسبت به سایر پاجهان توجه کنید خواهید دید اصوال حدود اخت
و  بسیار ناچیز است پس نه تشکیل مؤسسان و نه تصمیمات آنها و نه جریان کار

عمل آن هیچ یک موضوع و مطلبی نبوده که مورد توجه خاص قرار گیرد و یا 
 حمالتی نمائیم. 

 ولی بیانات آقای دکتر هدایتی به من ...
.............................................................................................

............................................ 
باشد جانب امری بی سابقه میاستیضاح وکالی محترم راجع به نفت از این -آقایان

چه تا کنون رسم و رویه و مقرراتی در مجلس شورای ملی جود داشته که امروز 
شود که بر خالف این سنن و رویه عمل شده زیرا هر الیحه ه مشاهده میمتأسفان

که دولت به مجلس شورای ملی تقدیم نموده برای رسیدگی و بررسی به کمیسیون 
های مربوطه مراجعه و پس از بررسی و اظهار نظر در مجلس طرح و تکلیف 

اب آقای ساعد توسط جن 26/4/28آن تعیین گردیده است. الیحه نفت نیز در تاریخ 
جانب در اواخر خرداد ماه تسلیم مجلس شده و مجلس حاضر قبل از تصدی این

یکی از نمایندگان محترم که خود شان  37طبق پیشنهاد جناب آقای دکتر علوی  29
 استیضاح فرموده اند به کمیسیون خاصی احاله نموده. 

یر دارائی چند وز مهر ماه به ریاست دولت منصوب و چون 5جانب در تاریخ این
پس از ورود شروع به بررسی پرونده نفت  بالفاصلهروز بعد به تهران آمد 

ه نموده، چه اقدامی بدون بررسی قبلی ممکن نبود در همان موقع نیز مراتب ب
 کمیسیون نوشته شد. 

ود شبعد هم مجلس تعطیل و کمیسیونی وجود نداشت که سوابق خواسته شده تقدیم  
 سلیمبالفاصله پس از تقاضای کمیسیون کلیه سوابق مربوطه ت پس از خاتمه تعطیل

ً کمیسیون شده نماینده دولت آقای دکتر پیرنیا نیز به کمیسیون معرفی و مر در  تبا
 اتب به عرض کمیسیون رسیده. است و حتی مرجلسات شرکت نموده

                                                
، ص 1جلد اول، دفتر  29خرداد  30، 38نگاه کنید به مذاکرات مجلس شورای ملی جلسه  - 37
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اگر توجهی به جریان امر فرمایند به خوبی درک خواهند نمود که وقتی دولتی 
رونده امر را تسلیم کمیسیون و نماینده خود را معرفی کرده قطعاً موافق بوده چه پ

 شد. اگر موافق با الیحه نبوده نه پرونده تسلیم و نه نماینده معرفی می
فرمایند دولت وظائف قانونی خود را انجام داده و به به طوری که مالحظه می

 باشد.انتظار گزارش کمیسیون و مجلس می
به طور اختصار جواب  ۱۷۷توانند مطابق ماده فقط استیضاح کنندگان می -رئیس

ی بدهند آقایان هم طوری تشریف ببرند بیرون که مجلس از اکثریت نیفتد، آقا
 صالح.
کشی تهران وارد بحث شدند یک اطالعاتی که ر راجع به لوله....... دیگ -صالح 

ا رند ولی آن نتیجه موضوع واقعاً ناقص بود به اطالع مجلس شورای ملی رساند
ز که باعث اصرار و ابرام و تذکرات بود و در مجلس سنا و در جراید عالوه ا

 بنده در خود مجلس شورای ملی مکرر تذکر داده شده بود موضوع را کامال به
سکوت گذراندند و رد شدند و آن این است که یک قراردادی مدتش منقضی شده 

ر دکس  قرارداد جدید اعالن مناقصه داده شود و هر مطابق قانون باید برای تعیین
هران ار تمناقصه برنده شد با او قرارداد را ببندد و ایراد بنده این بود که شهرد

نده آرا آنچه به نظر ببدون رعایت مناقصه این کار را کرده منتهی جناب آقای رزم
نه دیگری عمل یاند که یک کابآید دلیل عمل خودشان را فقط این قرار دادهمی

دانند نباید غلطی کرد ایشان هم که خودشان را یک مصلح بزرگ اجتماعی می
ین اعین آن را تکرار کنند. اما در موضوع مضّرات اجتماعی این امتیاز نفت و 

رکت آرا نباید این فکر در ملت ایران رسوخ یابد که شکه به عقیده جناب آقای رزم
ر کشو قابلیت این را دارد که مانع ترقیات یک نفت و یا یک موسسه دیگر لیاقت و

خواهم به است، بنده نمی بشود و اظهار کردند که اصال ذکر این مطلب هم زننده
است بینی نشدهوزیر چنین صالحیتی پیشجناب ایشان تذکر بدهم که برای نخست

 که به وکالی ملت نصیحت بکند ولی برای توضیح نظر خودم ناچارم یک جمالتی
ر بینی و بدبینی اتفاقاً یکی از مسائلی است که دبه عرض برسانم موضوع نیک را

است عده دوره حیات اجتماعی بنده همیشه مورد توجه خودم و تمام دوستانم بوده
بین هستید حقیقت اند که شما بیش از اندازه خوشگرفتهزیادی همیشه به ایراد می

ا بام و دارم که باید به ظاهر امور تهاست که من همیشه عقیده داشامر این بوده
کرد و در هر امری بدبین نبود برای این که اگر چنانچه  نظر خوش بینی نگاه

ه ند ککانسان با سوءظن و بد بینی هر امری را تلقی کند ممکن نیست موفقیت پیدا 
گر ابینی اقدام نمود اما  در زندگانی خود یک قدم مثبت بردارد باید با نظر نیک

بینی آنها صحیح  یک نفر یا افرادی پیدا شوند که بر بخوردند به این که نیک
ن است و در تجربه به آنها ثابت شود که اشخاصی و مقاماتی که نسبت به اینبوده

اند و باز هم جنبه بینی را نداشته بین بودند در واقع استحقاق این نیک ها نیک
کنم حکم آن سفاهت خواهد بود صور میتبینی و امیدواری به خود بگیرند  نیک
..... 

آقایان عجله نکنید تصور نفرمائید که از قبول این الیحه الحاقی یک عایداتی به  
رسد که اگر شما آن را رد نمایید و یا تعویق در تصویب آن بکنید ملت ایران می
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ملت ضرری به ملت ایران خواهد رسید، این عایدات را اگر مقابل هم بکنید برای 
 شود ......ایران به کار برده نمی

وزیر در حترم توجه فرمودند که تمام بیانات آقای نخستنمایندگان م -مکی 
یا اطراف دو روز عرایض که بنده به سمع ملت ایران و به سمع مردمان آزاد دن

کشی صحبت کردند و از حوزه انتخابیه شهر ری بحث کردند و رساندم. از لوله
 وور و آنور صحبت کردند و نگفتند که جواب آن ها مطالب صحیح خالصه از این

دقیقی که عالی ترین مهندسین این مملکت نشستند و رویش حساب کردند و در 
رور مدسترس بنده گذاشتند چه بوده است ...... بدانید که جنایات تاریخ مشمول 

کروا موتیکم است اذ توانیم بگوئیم چون یزید مردهشود ما امروز میزمان نمی
 ه یابالخیر جنایات تاریخ مشمول مرور زمان نیست هر کس در این مورد یا دانست

رور مندانسته بر علیه منافع ملت ایران رأیی بدهد، عملی بکند جنایاتش مشمول 
ون زمان و قابل بخشایش نیست ...........آقا گفتند که من نماینده به کمیسی

الیحه  که عضو کمیسیون بودیم نماینده خواستیم،فرستادم، خیر آقایان ما خودمان 
ر ز ناهاعد امدافع الزم دارد، کیست مدافع این الیحه؟ ........... با حضور آقایان ب

جع به ها را با زور گرفتیم ............ اما راخواستیم دکتر پیرنیا را و پرونده
 طلب نمی رود،مجلس مؤسسان توضیحی دادند، دنیای امروز دیگر زیر بار این م

 و در این موضوع صرفنظر از تمام اختالفات مسلکی و مرامی با تمام دستجات
رویم ......... بلی اگر یک روزی تو نمیهمکاری خواهیم کرد و زیر بار حق وِ 

شود با خواست ملت ایران باید  تشکیل شود، نه هم مجلس مؤسسان تشکیل می
ما لس مؤسسان تشکیل شد، آنوقت به شبرای زنجیر کردن ملت ایران و اگر آن مج

کنند و در سایر اصول قانون اند چگونه لغو میخواهم گفت که اختیاراتی که گرفته
 اساسی هم چگونه دست خواهند برد )صحیح است( ........

 ی حائری زاده بفرمائید.آقا –رئیس 
 ...  -حائری زاده 

 قای دکتر مصدق توضیحی دارید؟آ –رئیس 
مختصر عرضی داشتم نمایندگان اقلیت هیچ نظر مخالفی، یعنی از  -دکتر مصدق

آرا و نه با سایر دولت ها ندارند، تمام نمایندگان یک جهات معینی نه با دولت رزم
اقلیت اگر دولت ها کار خوب کردند ساکت بوده اند به جهت این که وظیفه خود را 

اند، چون که وظیفه اقلیت در ردهاند انتقاد کاند و اگر کار بدی هم کردهانجام داده
گویند کنم که بعضی از اشخاص میتمام پارلمان های دنیا همین بوده من تعجب می

خواهند این ها هیچ وقت موافق نیستند، این ها باید که این نمایندگان اقلیت چه می
بدانند که اقلیت در هر پارلمانی ضرورت دارد اگر در هر پارلمانی اقلیت نباشد 

قی و تکامل در آن پارلمان وجود ندارد باید اقلیت در مجلس باشد و از نظریات تر
دولت ها انتقاد بکند، برای این که دولت ها خط مستقیم را رها نکنند و از خط 

آرا از اول یک اختالف صالح و فالح منحرف نشوند، ما با دولت جناب آقای رزم
خالفت نداشتیم حاال ایشان کار داشتیم، در کارهای کوچک ما با ایشان اصال م

ام فرمایند من آن کسی هستم که بوق اتومبیل ها را قدغن کردهاند میخوبی کرده
)خنده نمایندگان( ما هم ممنون ایشان هستیم به جهت این که از وقتی که این بوق 

است اما راجع به انجمن های ایالتی و قدغن شده، گوش ما هم کمی راحت شده
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ً از آن والیتی ما ب ا ایشان مخالف بودیم و مخالفت ما شدیدتر شد، مخصوصا
آرا در این باب خیلی اسرار کردند چون من به هوش و روزی که آقای رزم

آرا بی عقیده نیستم همین طور که آقایان فرمودند یعنی نسبت به ذکاوت آقای رزم
دانند یک هوش و ذکاوت ایشان عقیده دارم و اگر ایشان خودشان را باهوش می

آید خود را سر یک چیزی که به هیچ وجه برای مملکت آدم باهوش هیچ وقت نمی
مفید نیست و عجالتاً مورد احتیاج نیست با مردم طرف کند از آن روزی که ایشان 

ً به سوءظن مان اضافه شد چون که سیاست های  خیلی اصرار کردند ما حقیقتا
د مملکت را تجزیه کند در این کار خواهخارجی نه حاال بلکه سال هاست که می

ما با ایشان مخالفیم و مخالفت ما با ایشان تا روزی است که ایشان از این عقیده 
روز اول به عنوان دیکتاتوری مخالف بودید(  -منصرف بشوند )جمال امامی 
هایش ریخت( یک چیز دیگر هم سبب شد که ما  )دندان زهریش را کشیدیم پشم

قضیه نفت بود، راجع به نفت همان طور که جناب آقای جمال مخالف بشویم و آن 
را اجرا  ۱۳۲۶امامی توضیحات دادند نظر ما این بود که ایشان قانون مهر ماه 

است که استیفای حقوق ملت ایران را بکند و من نکردند وظیفه هر دولتی این بوده
 بی مطالعه بودهآرا دیروز در مجلس سنا کنم که بیانات جناب آقای رزمتصور می

است حقیقتاً همین طور است، برای این که وقتی که یک نفر ایرانی درست بفهمد 
متنفر و متضرر است هرگز راضی  ۱۹۳۳که ملت ایران چطور از این قرارداد 

شود که بگوید من با این قرارداد موافقم من یقین دارم که ایشان مطالعاتی نمی
است در این قرارداد موادی ند روی جزئیات بودهااند و اگر مطالعه کردهنداشته

اند مثال ً کارگر یا کارمندان چرا تبعه کردههست که همیشه روی آن مذاکره می
است تصاعد را به پورسانتاژ تغییر داده، آقا ایران نیستند یا چرا فالن وزیر آمده

اند و این این ها به عقیده من جزئیات است که همیشه هم توجه به جزئیات داشته
اند به خدا قسم ما نیاوردیم اند این جا مطالعه کردهاشخاص متخصص هم که آمده

اند در اند اظهار نظر کردهشناختیم که ژیدل کیست، اصالً این ها آمدهما اصال ً نمی
اند، راجع به آن ماده یک موادی که اصال اهمیت ندارد، ولی اصل را ول کرده

اند و است، به کلی سکوت اختیار کردهتمدید کرده سال مدت را ۳۳اساسی که 
کند، تمدید قرارداد است، قرارداد ضرر ملت ایران را به آن ماده که تهدید می

هزار متر مربع مساحتی را  ۵۰۰میلیون و  ۱کمپانی نفت جنوب اول حق داشته 
است از یک میلیون را هم هزار متر مربع شده ۵۵۰استخراج بکند و فعال 

راج بکند دولت ایران حق خودش را مطابق قرارداد دارسی خواهد گرفت استخ
آرا توجه چیزی که بسیار مهم است مسئله مدت است و از این که جناب آقای رزم

فرمودند به عرایض بنده و دیگران و بیاناتی که در مجلس سنا فرمودند تایید 
سسان گر چه ؤس مبنده کمال تشکر را دارم. اما راجع به مسئله مجل 38نکردند

خواستم در این باب حرف بزنم ولی آقایان صحبت کردند و چون شهرت نمی
داشت که در این چند روز اخیر بعضی از آقایان در مجلس نشسته و صحبت 

سسان جدید را بسازند و از بیاناتی که اعلیحضرت همایون ؤاند که مجلس مکرده
دانند و هیچ کس نیست که نداند یشود همه مردم مشاهنشاهی فرمودند استنباط می
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صحیح  -ای از نمایندگانسسان اول نماینده ملت ایران نبوده )عدهؤآن مجلس م
وزیر( شما آن مجلس دهم )اشاره به نخستاست( شما را به وجدانتان قسم می

دانید؟ بگویید، بگوئید، اگر یک سسان اول را نماینده حقیقی مردم ایران میؤم
رأت نداشته باشد که یک سوال را جواب بدهد آن وقت این نظامی این قدر ج

همه همین آقایان بودند که این جا  -وزیر مملکت حق ترقی و بقاء ندارد )نخست
پرسم که شما مجلس مؤسسان را نماینده حقیقی اند( بنده از شخص شما مینشسته

که اگر  دانید؟ مجلس مؤسسان یک مجلس به تمام معنی قالبی بودملت ایران می
آقا خیمه  -شد )مکی خواستند یک مجلس قالبی درست بکنند از این بهتر نمیمی

بنده خودم شاهد زنده دارم و این جا عرض خواهم  -زاده شب بازی بود( )آشتیانی
کنیم که همین مجلس مؤسسان هم ملی بود فرض است کرد( حاال فرض می

گوید که در اصل الحاق می کنیم. این اصل الحاقی خود مجلس مؤسسان استمی
قانون اساسی و  ۸و اصل  ۷قانون اساسی و تفسیر اصل  ۷ -۶-۴مورد اصول 

آن با توجه به سابقه و قوانین که نسبت به بعضی از این اصول وضع  ۴۹اصل 
است یک بار در مجلس شورای ملی و سنا که پس از تصویب این اصل افتتاح شده

یافتن مجلسین در اصول تجدید نظر خواهند  خواهد شد بالفاصله پس از رسمیت
نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل 

سوم آراء مجلسین به عمل خواهند آورد،  ۲داده، اصالحات الزم را به اکثریت 
همین اصل الحاقی به قانون اساسی این مجلس مؤسسانی که هیچ کس آن را قبول 

ین که ما هم قبول کنیم بالفاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین ندارد، بر فرض ا
این مسئله یک بحث حقوقی است که آیا موعد در قوانین و قراردادها به نفع 

اند که موعد به نفع مدیون است العقیدهطلبکار است یا به نفع مدیون تمام علما متفق
فت حقّش ساقط یعنی اگر طلبکار در مدت معینی طلب خودش را از مدیون نگر

خواهد وقتی است این جا مدیون کیست؟ ملت ایران. طلبکار کیست؟ شاه. شاه می
تو یک قانونی از مجلسین گذشت بفرمایند که من با این قانون مخالفم و با حق وِ 

باید تجدید نظر شود البته این جا طلبکار شاه است و مدیون ملت ایران است وقتی 
ا مطالبه نکرد به موجب این قانون حقّش ساقط که شاه در موعد خودش حقّش ر

کنم به هیچ وجه دنبال مجلس مؤسسان نروید و این است به این جهت خواهش می
کار را که به هیچ وجه در صالح شخص شاهنشاه نیست اقدام نکنید بنده واقعاً 

خواهد بکنند بنده ای میدانم که اعلیحضرت همایونی از این حق چه استفادهنمی
تی که در حضور اعلی حضرت بودم عرض کردم اعلیحضرت هر قدر کمتر وق

اختیارات برای خودتان قائل بشوید سلطنت شما محفوظ تر است اگر اختیارات 
توانند نفوذ شما زیاد شد در این مملکت که شرکت نفت یا امثال او در کارها می

ور بگذارند ولی توانند یک کارهایی بکنند که شخص پادشاه را در محظبکنند می
تو بکند از گذرد وِ وقتی که حقّی برای خودش قائل نشود و نتواند قوانینی که می

تو شاه هیچ کس انتظار نخواهد داشت به عقیده من مجلس مؤسسان و این حق وِ 
یک اصلی است که برای شخص شاه ضررش از هر کس بیشتر است هر کس که 

که این اصل برای اعلیحضرت خیرخواه شاه است باید به ایشان عرض کند 
 است. همایونی صالح نیست این عرض بنده
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 75نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1329روز سه شنبه نهم آبان ماه 

 
 «بیانات آقای دکتر مصدق -3»

 تر مصدق بفرمائید.آقای دک -رئیس
 ال از دولت دارم و خیلی خوشوقتم که جناب آقای وزیربنده دو سئو -دکتر مصدق

تشریف دارند و بعد از اینکه عرایضم را عرض کردم چون وزراء  جنگ
 مسئولیت مشترک دارند در هیئت دولت مذاکره فرمایند.

ده عنفی مالیحة الحاقیه نفت بواسطة مبارزه نمایندگان شجاع اقلیت و مقاومت      
 16نگذشت و در مجلس  15زیادی از نمایندگان خیرخواه اکثریت از مجلس 

جای خود را به جناب آقای منصور داد و چون دولت منصور نه دولت ساعد 
قدر تابع شرکت نفت شد که با آن شجاعت داشت که قرارداد را رد کند و نه آن

رای براء موافقت و آن را به مجلس پیشنهاد نماید، از کار برکنار شد و آقای رزم آ
های یل انجمندو کار مهم که یکی پیشنهاد قرارداد الحاقی نفت و دیگری تشک

مهر  6تیر ماه تا  5ایالتی است، مأمور تشکیل دولت شدند و مدت سه ماه یعنی از 
ترین که یکی از نمایندگان اکثریت ورقه استیضاحیه خود را داد، کوچک 1329ماه 

 اقدامی ننمودند. 
آن عده از نمایندگان اقلیت هم که در کمیسیون نفت عضویت دارند، در نهم      

ورقة استیضاحیه خود را نوشتند و فقط از نمایندگان اکثریت که در مهر ماه 
کمیسیون رأی به استیضاح داده بودند، دو نفر آن را امضاء کردند و به مجلس 

    39داده شد.
 ومهر ماه را برای جواب استیضاح تعیین نمودند  20آقای رزم آرا روز      

ود که با قرارداد الحاقی تعیین روز استیضاح از طرف دولت حاکی از این ب
عنی مخالف است، چه اگر دولت با آن موافق بود استیضاح مورد پیدا نمی کرد، ی

 از ملت ایران حّقی سلب نشده بود که دولت مکلف باشد آن را استیفا کند.
ولی هنوز استیضاح تمام نشده رویة جناب آقای نخست وزیر بواسطة نطق     

حاقی مجلس سنا تغییر نمود، یعنی با قرارداد ال مهر ماه در 26ایشان در جلسة 
 موافقت کردند.

مهر ماه که نوبت استیضاح در مجلس شورای  27شنبه روز بعد یعنی پنج     
ملی به من رسید و صالح مملکت مرا واداشت که از ایشان تقاضا کنم موقعی که 

راجع به  دهند بیانات خود را در مجلس سنابه استیضاح نمایندگان جواب می
موافقت با قرارداد تأیید کنند، چون با تقاضای من موافقت شد تشکرات خود را در 
همان جلسه به ایشان تقدیم نمودم، ولی بعد معلوم شد که نطق کتبی خود را که قبل 
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از حضور در جلسه تنظیم شده بود بدون اینکه اصالح شود به ادارة تندنویسی 
 جلس به این قرار منتشر شده است:اند که در مجلة مذاکرات مداده

اگر توجهی به جریان امر فرمائید به خوبی درک خواهید کرد که وقتی دولتی »
پروندة امر را تسلیم کمیسیون و نمایندة خود را معرفی کرد قطعاً موافق بوده چه 

 40«اگر موافق الیحه نبوده نه پرونده ای  تسلیم و نه نماینده معرفی می شد
ی ن ولن شد که در مجلس شورای ملی اظهارات ایشان به نفع ملت ایرانتیجه ای    

 در مجلة مذاکرات مجلس و بعضی جراید به نفع شرکت نفت تمام شود.
دهم که اول سئوال کنم چه چیز باعث شد که آقای اکنون به خود اجازه می     

 روز نمی گذشت دو عقیده مختلف 20نخست وزیر از روز تعیین استیضاح که 
 س ازپاظهار کنند، یعنی اول با قرارداد مخالفت کنند و برای جواب حاضر شوند، 

 آن در مجلس سنا با آن موافقت نمایند. 
امی الَساو باز این سئوال را بکنم که دولت رزم آرا که از اشخاص ُمفََصلهُ      

 ذیسل تشکیل شده:
سرلشگر  –ئی روهر، وزیر داراف –آقایان: محسن رئیس، وزیر خارجه      

  -هدایت، وزیر جنگ 
 مهدوی، وزیر -بوذری، وزیر دادگستری –دکتر جهانشاه صالح، وزیر بهداری 

  -کشاورزی
ا یا بدکتر عبدهللا دفتری، وزیر اقتصاد ملی، و همگی مسئولیت مشترکه دارند، آ

 کند موافقندسال تمدید می 32قرارداد الحاقی هم که امتیاز را برای مدت  10مادة 
 یا نه؟
 خواهم بیاناتی را که جناب آقای صالح در موقع استیضاح نمودههمچنین می     

 اند تأیید و عرض کنم که کمپانی نفت حتی در جزئیات امور ما هم بی دخالت
مهر ماه در مجلس شورای ملی  27نیست و جناب آقای رزم آرا که در جلسة 

 اند:طور اظهار کردهاین
گویم آقایان نی هستم از پشت این تریبون با صدای رسا میمن که یک ایرا»     

چرا ما خود را آنقدر ضعیف و نحیف ارائه داده، این قسم خود را تابع نظر و نیت 
خارجی نشان دهیم که بگوئیم جریان امور در کشور ما و یا زنجیر جهل و نادانی 

این زنجیرها  دست و پای ما بوسیلة آن هاست، اگر چنین است باید با یک حرکت
 41«را گسست.

های ایشان صحیح است چرا خود ایشان الیحه الغای امتیاز نفت اگر گفته     
 کنند که بیش از این وقت مملکت صرف مناقشات نشود. جنوب را پیشنهاد نمی

 چونکه در هیچ مملکتی قرارداد امتیاز تابع مقررات حقوق خصوصی نیست     
ومی توان آن را الغا کرد. بلکه مشمول مقررات عمکه تا طرفین موافقت نکنند ن

 توانستاست که اگر هیچ تخلفی هم کمپانی از مواد قرارداد نکرده بود، دولت می
 روی مصالح عمومی و اصل حاکمیت آنرا الغا کند. 

                                                
 62نگاه کنید به همین دفتر، ص  - 40

 58نگاه کنید به همین دفتر، ص  - 41
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ت این ، علآقایان وایزلند و پروفسور ژیدل اگر این عقیده را اظهار نکرده اند     
ین این باب سئوال نکرده است. کما اینکه در همین مملکت هم بوده که کسی در ا

 کار بی سابقه نیست و امتیاز رژی ()انحصار دخانیات( که به ماژور تالبوت
وی رانگلیسی و امتیاز شیالت که به لیانازف تبعه روسیه تزاری داده شده بود 

 مصالح ایران و اصل حاکمیت دولت الغا شده است.
انات جناب آقای سپهبد مقرون به حقیقت است و نه ما ولی چون نه بی     
خواهیم با دولتی مثل دولت انگلیس که مجاور و دوست ماست در اختالف و می

هر دولتی از  زیرا که -المللی دانیم برای استقرار صلح بینمناقشه باشیم، الزم می
 -ل است تواند استفاده کند و هر جنگی که پیش آید موجب اضمحالل ُدوَ صلح می

دهد که ملل بزرگ در ممالکی عرض کنم که اوضاع و احوال دیگر اجازه نمی
 یرانامثل ایران، با یک دسته فاسد که در هر مملکتی بقدر کافی هست و تنها به 

ر اختصاص ندارد، سازش کنند و مللم کوچک را از حق آزادی و اداره کردم امو
 سی وند مملکت چین را که اهمیت سیاخود محروم نمایند. اگر ُدَول بزرگ توانست

ودند، برده اقتصادی آن با ایران قابل مقایسه نیست، با رویه ای که در آنجا اتخاذ ک
 توانند به مقصود خود برسند. آن را حفظ کنند در کشور ایران هم می

دهند که هر کس اینطور فکر بکند که بعضی از دَُول بزرگ رضایت می     
میلیون  100سال، هر ساله  32یران را تسخیر کند و مدت کمپانی نفت ملت ا

ش ساز لیره، از معادن این ملت بیچاره و بدبخت ببرد یا خائن است یا احمق و هر
 خواهد بود.  ها حاصل شود موقتیا تفاهمی هم که بین آن

ی مپانکچون دولت های دست نشانده ما قادر نیستند که اختالفات بین دولت و      
قت و کنند و هر قدر هم ما به انتظار دولت بنشینیم بیشتر موجب تضییع ورا حل 

 مزید خسارت است، بنابراین اگر نمایندگان مجلس شورای ملی از چند نفر از
ها به ایران آمده و اوضاع و نمایندگان مجلس ملی انگلیس دعوتی بکنند که آن

ب در این کشور مرتکاحوال را از نزدیک مشاهده کنند و فجایعی که شرکت نفت 
ران شود در اینجا بشنوند بدیهی است که وجدانشان اجازه نخواهد داد که ملت ایمی

 شود باز دچار ظلم و ستم واقع شود. و از این دعوت ممکن است این نتیجه گرفته
 رتفعکه حسن تفاهمی بین دولت و کمپانی ایجاد شده و اختالفاتی که هست بکلی م

 شود. 
ع راجعت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از لندن، مطلعین به اوضابعد از م     
گفتند که هژیر در مقابل تشکیل مؤسسان متعهد شده است که قرارداد نفت در می

مجلس شورای ملی تصویب شود. و من هیچ وقت نمی خواستم این حرف را تا 
ت دماعملی نشود قبول کنم.  تا اینکه روز قبل در جراید خواندم که به پاس خ

ند، اصادقانه و لیاقتی که طی زمامداری اخیر آقای رزم آرا از خود نشان داده 
ا اج بروز تولد ملوکانه مورد تفقد شاهنشاه واقع و به دریافت نشان درجه اول ت

 حمایل مفتخر گردیده اند. 
که  این خبر مرا به تردید انداخت که اعطای این نشان بزرگ برای این است    

ده مبیل ها جلوگیری شده یا در یک امر حیاتی خدمتی به مملکت نمواز بوق اتو
 اند؟ 
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اد رارداگر این نشان برای موافقتی است که جناب رزم آرا در مجلس سنا با ق     
ز االحاقی نموده است باید گفت که خداوند اینطور خواسته است که ملت ایران 

شورای ملی بیانات  هستی ساقط شود. ولی اگر برای این است که در مجلس
 مجلس سنا را تأیید نکرده است، امیدواریم که به توجهات اعلیحضرت همایون

نه لوکامشاهنشاهی کارهای سابق جبران شود و آتیه معلوم خواهد نمود که این تفقد 
 شود. شود یا نمیبر ضرر ایران تمام می

 

 88نقل از مذاکرات مجلس جلسه 

 1329آذر ماه  12روز یکشنبه 

 
 «بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق»

خواهند صحبت کنند یک قسمت از ئیس چون آقای دکتر میجناب آقای ر -آزاد
 وقت بنده را به ایشان لطف فرمائید.   

 سیار خوب آقای دکتر مصدق بفرمائید.ب -رئیس
ن قدری طول بکشد امیدوارم که جناب آقای آزاد اگر عرایض م -دکتر مصدق
 وارمکه از وقت ایشان استفاده کنم و اگر از وقت ایشان گذشت امید راضی بشوند

ذا که نمایندگان محترم اکثریت موافقت بفرمائید عرایض خودم را عرض کنم. اِ 
 یئس ااِلنساُن طاَل ِلسانـَهُ 

د دیشب جبهه ملی تشکیل و مذاکره در این باب شد که دولت انگلیس از ر     
 و چون ممکن است یا تصمیم گرفته شود که تمدیدقرارداد الحاقی راضی نیست 

ارت قرارداد مخالف اصالح ملت ایران است و یا صنایع نفت ملی شود لذا بین سف
و  انگلیس و مقامات عالیه اینطور مذاکره شده که مجلس شورای ملی منحل گردد

خواست نمایندگان حقیقی این شائبه بنظر من قابل قبول آمد زیرا شرکت نفت می
ر دشرکت کنند تا عیب اساسی قرارداد مزبور که  1933لت در تنفیذ  قرارداد م

ست ااقد زمان دولت دیکتاتوری منعقد شده و شرایط قانونی انعقاد هر قرارداد را ف
مرتفع شود چونکه شرط اصلی هر قرارداد این است که امضاء کننده و تصویب 

د و آزا رای امضاء و تصویب آنهمکنندگان آن صالحیت انعقاد آنرا داشته باشند و ب
 در مغرِض کُره و اجبار نباشند.

یک نظری به محیط مجلس نهم که قرارداد را تصویب نمود و اقرار آقای تقی     
کند و کس در امضاء قرارداد آزاد نبوده است، بطالن آن را ثابت میزاده که هیچ

عی شرکت نفت برای باز باید این نکته را خاطرنشان کنیم که مع التأسف مسا
کند به جائی نرسید و را تنفیذ می 1933اینکه در تنفیذ قرارداد الحاقی که قرارداد 

نتیجه معکوس داد چونکه مجلس شورای ملی قبل از اینکه اعتبارنامه های 
نمایندگان جبهه ملی از انجمن نظارت انتخابات صادر شود تشکیل گردید و 

از ورود نمایندگان تهران بعمل آمد لذا هیچیک انتخابات کمیسیون های مجلس قبل 
از نمایندگان جبهه ملی در هیچیک از کمیسیون های مجلس عضویت حاصل 
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ننمودند و به محض اینکه قرارداد الحاقی در کمیسیون مجلس مطرح شود به 
ای دیگر از نمایندگان برای این کار موجب پیشنهاد آقای دکتر علوی و عده

 ل گردید.کمیسیون خاصی تشکی
 و با اینکه بعد  از ورود نمایندگان جبهه ملی در مجلس شورای ملی هر    

اند و هکمیسیونی که تشکیل شده هیچ یک از نمایندگان جبهه ملی در آن انتخاب نشد
 میلیون تومان 200که  1329همین دیروز بود که برای نظارت در برنامه سال 

ز نفر ا 18اد داد کمیسیونی مرکب از به ب 1328سرمایه این مملکت را در سال 
دانم میننمایندگان مجلس انتخاب گردید در آن کمیسیون غیر از آقای آزاد که آنهم 

اند از افراد جبهه ملی دیگری انتخاب نگردید مقصود من چطور شد انتخاب شده
 گانای از آقایان نماینداند بلکه عدهاین نیست که تمام نمایندگان با ما مخالف بوده

 اند.هم با ما موافق بوده
ه نفر از اعضاء جبه 5در صورتی که وقتی انتخاب کمیسیون نفت بعمل آمد     

طوریکه  ملی به سمت عضویت در کمیسیون نفت انتخاب گردیدند و چون آن
گان ایندمقصود کمپانی بود نمایندگان جبهه ملی نخواستند عمل کنند و بالطبیعه نم

 صدا با نمایندگان جبهه ملی در رد قرارداد الحاقیه هم دیگر عضو جبهه ملی هم
شدند لذا شرکت نفت نگران است که اگر مجلس شانزده و این کمیسیون به 

وفق طور باقی بمانند، قهراً نمایندگان جبهه ملی در ملی نمودن صنایع نفت مهمین
 د. شوشوند این است که در این دو سه روز زمزمه انحالل مجلس شنیده میمی

طلبم که نمایندگان جبهه ملی غیر از خیر مملکت و خدا را به شهادت می     
ً منظور و مقصودی ندارند منتهی این است که مفاد حب صلح بین المللی مطلقا

یست الثِنی َو یُّصَم استفاده چند میلیون که بقدر خرج یک روز جنگ انگلیس ن
 ویل خود را به حیات یک ملت شرکت را آنقدر کور و کر نموده است که نفع قل

دهد در صورتی که شرکت باید در نظر بگیرد که اگر المللی ترجیح میصلح بین
که جنگ در گرفت  ُدَول کمونیست فاتح شدند برای آن نه فقط در این مملکت بل
د و برای دولت حامی آنهم که دولت انگلیس است در دنیا چیزی باقی نخواهد مان

که در ن بله داری غلبه کند آنوقت ُدَول مزبور نه تنها در ایراچنانچه ُدَول سرمای
ونه شوند پس در این وقت که هر دولتی باید از هرگدنیا و به تمام ُدَول مسلط می

 تحریکاتی که سبب تسریع جنگ بشود خودداری کند، شایسته و سزاوار نیست که
 المللی تسریع شود. کاری کنند جنگ بین

ر دوره پانزدهم قرار شرکت مختلط که قریب نصف منافع به مگر نبود که د    
از این نظر  1326مهر ماه  29گرفت، در مجلس رد شد و قانون ایران تعلق می

تصویب گردید که دولت استیفای حق ملت ایران را از شرکت بکند و عدم 
رضایتی که از رد قرارداد مختلط ایران و شوروی پیش آمده بود، مرتفع شود. چه 

خواست دایر شد که قرار شرکت مختلط که دولت شوروی یک زمین بایری را می
کند و از محصول آن نصف عایدات را برای حق االرض ایران که صاحب اصلی 

خواهد یک زمین دایری معادن نفت است بدهد، تصویب نشد؟ و اکنون شرکت می
ثاثیه در آن خوابیده را که طبق ترازنامه خود قریب   دویست میلیون لیره ابنیه و ا

است و نفع این سرمایه به تنهائی، در سال، به ده میلیون لیره بالغ می شود، عواید 
جانب بر اساس عایدات سال ببرد و از آن به طبق صورتی که این 32آنرا مدت 
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میلیون لیره  25قلمداد کرده ام و وزارت دارائی آنرا بر خالف،  1948سال 
 میلیون لیره به شرح زیر به ما بدهد: 19ود قلمداد کرده بود، در حد

   و قلمدادی خود کمپانی 1933طبق قرارداد  -1
 میلیون لیره 10 

و تفسیر شرکت 1933ز ذخایر، بر طبق قرارداد ابابت حق دولت ایران  -2
 میلیون لیره 8/5 

 ضافه مالیات و اضافه حق االمتیاز بر طبق قرارداد الحاقیابابت  -3
 لیرهمیلیون  2/9 

      جمع
 میلیون لیره  7/18 

ر دمستلزم این نیست که  1948تعیین عایدات دولت ایران بر اساس عایدات     
ان سال هر ساله این مبلغ عاید دولت ایران شود.  چه هر قدر نفت ایر 32مدت 

شود. و استخراج شود و قیمت آن ترقی داشته باشد، عایدات شرکت افزوده می
رکت شه بر عایدات دولت هم اضافه خواهد شد. بنابراین چنانچه نتیجه این است ک

ست نفت عایدات زیادتری از این مبلغ به دولت بدهد، مستلزم خوبی قرارداد نی
 بلکه روی آن دو اصلی است که فوقاً به آن اشاره شده است. 

ال از وقتی که کمیسیون نفت تشکیل شده، با اینکه قریب یک سال است من ح    
نم، حت کندارم و چند ماه قبل دکتر معالج امر کرد دو یا سه ماه بکلی استرا خوشی

م غیر از یک روز سایر ایام مدتی قبل از ساعت قراردادی حاضر شده و مدتی ه
ای که در العادهبعد از آن ساعت از کمیسیونی خارج شدم. و از این زحمت فوق

حق  ی غیر از اینکه استیفایمقابل زندگی و جان خود تحمل کرده ام، هیچ مقصود
شخصیت و ملت ایران بشود، نداشتم. چون که دولت های ما یا دست نشانده و بی

چند  استفاده هم نکنند، به این قناعت می نمایند که یا اشخاصی هستند که اگر سوء
 روز بیشتر در سر کار باشند و از خزانه دولت بیشتر حقوق دریافت کنند. 

 دانم شهربانی یا شرکت نفت که در این دولت دولتیر که نمیدر روزهای اخی    
 ظیفهوتشکیل داده است، دو نفر مأمور در خانه من گذاشته که تا روز قبل هم به 

 آمد بنویسند و شماره هرخود عمل و مأموریت داشتند اسم هر کس را به خانه می
 کند بردارند.اتومبیلی را در جلو خانه من توقف می

 بعد ها به این هم قناعت نکرده و یکی از این روزها که قریب دو ساعتاین     
اص از ظهر بود و من به اتفاق آقای صالح از کمیسیون خارج شدیم، دو نفر اشخ

اف مشکوک الهویه که در آن ساعت معهود نبود مدتی در انتظار بمانند، در اطر
د اند شما را بشناسند تا بعدهبه من گفتند آم اند که آقای صالحاتومبیل من دیده شده

ن مای را که دارند، انجام دهند. و از آن روز من دستور دادم که اتومبیل وظیفه
در  ودر منزل بماند و هر وقت کارم در مجلس تمام شد، به وسیله تلفن خبر کنم 

هر روز در مقابل یکی از درهای مجلس حاضر شود تا کسی از حضور آن مطلع 
 لس بروم.نشده و من از مج

شرکت نفت به این کار قناعت نکرد و اکنون دو روز است که چون روزنامه      
شاهد اعالن کرده است بعضی از مراسالت سفارت انگلیس را که بر خالف 

المللی به دولت نوشته شده منتشر کند، از انتشار روزنامه شاهد به مقررات بین
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وریکه روز قبل بعضی از کنند. بطوسیله مأمورین شهربانی جلوگیری می
نمایندگان جبهه ملی در مجلس، مثل آقایان مکی و حائری زاده و دکتر بقائی، 
خودشان حاضر شدند که روزنامه را در شهر توزیع کنند. و من به صدای بلند 

گویم چنانچه باز شهربانی بخواهد مانع انتشار روزنامه مزبور شود، به می
دهم همگی ُمَوّزعیِن روزنامه شاهد شوند. و چنانچه نمایندگان جبهه ملی دستور می

ها نتوانند از عهده توزیع برآیند، از مردمان حساس مملکت، از آن مردمی که آن
 ایمان خود را در مقابل پول و چند ماه حقوق نمی فروشند، استعانت کنند. 

چه  م رویداندولت ایران امتیازی به یکی از اتباع دولت انگلیس داد و من نمی    
اصل دولت انگلیس در کاری که فقط جنبه اقتصادی دارد و مربوط به سیاست 

و  المللی نیست، مداخله می کند؟ بعد از مالحظه پرونده های نفت در کمیسیونبین
 دخالت های دولت انگلیس در این کار، جبهه ملی تصمیم گرفت ملی بودن صنعت

 طلبم که تا صنعت نفتبه شهادت می نفت را اعالم کند. و خدا را در این عقیده
 ملی نشود ملت ایران هیچ وقت روی خوشی و آسایش نخواهد دید و فساد اخالق

 ر پسر خود را در نفعکه پسر پدر را و پدای خواهد رسید در این مملکت به درجه
 .شرکت مقتول کند

ا کنم تا دنیهای مجلس دولت ساعد را قرائیت میاکنون یکی از صورت     
کنند و من چیزی بر خالف قضاوت کند که اهالی ایران به چه ترتیب زندگی می

 حقیقت نگفته ام.
 
یاست جناب آقای ساعد رتحت  1328تیر ماه  21العاده روز سه شنبه جلسه فوق»

 یشاناتشکیل گردید. وزیر امور خارجه اظهار داشتند که آقای سفیر کبیر انگلیس 
ر حسن ند که تردید در امضاء و طرح عمومی تأثیری دارا مالقات و اظهار داشته

 د رامناسبات بین دولتین خواهد داشت. برای اینکه وقتی دولت پیشنهاد قطعی خو
 انده وی نمداد کمپانی یقین داشت که با قبول این پیشنهاد دیگر هیچگونه ابهامی باق
ر ت نبوده ددر تمام مواد موافقت حاصل است و کمپانی حاضر برای پیشنهاد دول

 ضمینتنتیجه اقدامات دولت انگلستان کمپانی حاضر شده که چهار میلیون لیره را 
 کند، حاال اگر باز اشکال شود نتیجه خوبی نخواهد داشت.

و طرح عمومی بعمل آمد عقیده آقایان وزرا  16مذاکرات مفصلی در اطراف ماده 
است برای  16ماده  3بر این شد که طرح تنظیمی توسط کمپانی بر خالف تبصره 

صراحت دارد که کمپانی با موافقت دولت طرحی در  16ماده  3اینکه در تبصره 
نظر خواهد گرفت که همه ساله بطور تصاعدی عده کارمندان خارجی تقلیل پیدا 

ای به تناسب کارمندان فنی خارجی و ایرانی نیست خواهد کرد  و در ماده اشاره
یان فرمودند که مستر گس ایشان را مالقات و ضمناً جناب آقای نخست وزیر ب

ها نیز از اظهار نموده اگر دولت در امضای طرح عمومی تردید کند آن
کردند عدول خواهند نمود و ضمناً  11و ماده   10پیشنهاداتی که نسبت به ماده 

اند که به این ترتیب ناچار به مراجعت لندن خواهند بود. بعد  از اظهار کرده
ای تشکیل شود با حضور سفیر کبیر انگلستان و مستر قرار شد جلسهمذاکرات 

گس در روز چهار شنبه ساعت پنج در خدمت آقای نخست وزیر با مشارکت آقای 
وزیر امور خارجه و وزیر دارائی و آقای عدل تا یک مرتبه با آقایان اشکال 
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تیر  22رشنبه قانونی امر تذکر شود  شاید بتوان راه حلی پیدا کرد. در روز چها
ای با حضور تمام آقایان وزرا تحت ریاست جناب آقای ساعد جلسه 1328ماه 

تشکیل و نتیجه مذاکرات کمیسیون که با حضور آقایان سفیر کبیر انگلیس و مستر 
گس و آقایان وزیر امور خارجه و دارائی و جناب آقای عدل تشکیل شده بود به 

 اطالع دولت رسید. 
ه قایان بای بدست نیامد و آر داشتند که از مذاکره با آقایان نتیجهوزیر دارائی اظها

هیچوجه حاضر برای صرفنظر کردن از طرح عمومی نشده و باز سفیر کبیر 
م هانگلیس مطالب گذشته را تجدید کرد: اگر این طرح امضاء نشد، تأثیر سوئی 

 ه پیشنهاددر مناسبات بین دولتین خواهد داشت. و حتی آقای وزیر امور خارج
کردند که ممکن است این طرح عمومی را کنار گذارده و در ظرف دو ماه یک 

 د. وموافقت علیحده ای بین طرفین برقرار شود. این پیشنهاد را هم قبول نکردن
ت فقره سه نیس 16نظر آقایان این است که اصالً این طرح عمومی برخالف ماده 

 ف اعتبارنامه نخواهد بود. چونچون متخصصین ما عقیده دارند که طرح برخال
 2 دارد، در صورتی که با تلفیق با قسمت 16دولت فقط نظر به تبصره سه ماده 

 رفع اشکال قانونی خواهد شد. 
ر ببعد، مذاکرات نسبت به طرح عمومی شروع و در نتیجه باز نظر آقایان وزرا 

در جلسه است. و باز قرار شد  16این شد که قبول این طرح بر خالف ماده 
دیگری آقای نخست وزیر و وزیر امور خارجه، سفیر کبیر انگلیس را مالقات 

العاده ه فوقتیر ماه، جلس 23شنبه بلکه بشود راه حل جدیدی پیدا گردد. روز پنج
هیأت، تحت ریاست جناب آقای ساعد نخست وزیر، تشکیل و آقای وزیر امور 

ای مهز صبح تشکیل و مذاکره شد ناخارجه اظهار داشتند جلسه که قرار بود، امرو
د از طرف وزارت دارائی به کمپانی نوشته شود که اصوالً طرح تنظیم شده مور

کند که مطالعات خود  را تکمیل و در ظرف دو قبول ما است و دولت موافقت می
ه ایندماه به تصویب هیأت وزیران برساند. بعد مذاکره شد عبارتی که باید به نم

بول وزارت دارائی ق» شود، به این شرح تنظیم و موافقت گردید:  کمپانی نوشته
 16ماده  3می نماید که در ظرف دو ماه طرح عمومی را که باید بر طبق بند 

ر، مطالعه و تهیه شود، با موافقت نظر طرفین تنظیم کرده و در ظرف مدت مزبو
 آنرا برای تصویب هیأت وزیران پیشنهاد نماید. 

 رائی این طرح را به اطالع مستر گس برساند، بعد نسبت بهقرار شد وزیر دا
 زیر قرارداد متمم مجدداً مذاکره و ترجمه آن قرائت و آقایان هر کدام به شرح

 اظهار نظر نمودند.
کرر ها موافق بودند چون مدر قسمت مواد متمم قرارداد تمام آقایان در تمام قسمت

 بود.  در جلسات گذشته مذاکره شده و موافقت شده
ل عقیده آقایان این شد که چون کمپانی حاضر برای قبو 10در قسمت پاراگراف 

با پرداخت »فرمول دولت نشدند فرمول زیر را که عبارت است از این شرح 
 ه درکمبالغ فوق توسط کمپانی دولت و کمپانی تصدیق می نمایند که فقط تعهداتی 

امتیاز نامه و همچنین  11ه ماد و 10ب قسمت یک ماده  – و –مورد فقرات آ 
ده شکامالً انجام  1948دسامبر  31نسبت به رزرو عمومی دانسته اند تا تاریخ 

 به این طریق اظهار نظر نمودند.« است
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آقای حکمت  –آقای فهیمی وزیر مشاور  –آقای سپهبد امیر احمدی وزیر جنگ 
 –یر مشاور قای عدل وزآ –قای دکتر اقبال وزیر کشور آ –وزیر امور خارجه 

گنه وزیر آقای دکتر زن-زیر اقتصاد ملی آقای اشتری و-آقای سیاح وزیر راه 
 -علم الملک وزیر بهداریآقای دکتر ا -اهری وزیر مشاورآقای دکتر ط -معارف

تر مقبل موافق بودند. آقای دک 10آقای گلشائیان وزیر دارائی با فرمول پاراگراف 
ً مرقوموزیر کشاورزی و آقای دکتر سجادی و  زیر دادگستری نظر خود را کتبا

 داشتند.
 جناب آقای ساعد هم با نظر اکثریت موافق بودند و قرار شد موضوع در جلسه

 سری مجلس به اطالع نمایندگان برسد.
 محل امضاهای وزرا و نخست وزیر

جانب با تصویب طرح قسمت مالی فقط به شرح قطعی تسلیم طرح در اولین این
   ی ملی برای تصویب موافقت دارم. جلسه مجلس شورا

 23/4/28دکتر محمد سجادی   
ین بموافق نیستم مگر اینکه نوشته شود اختالفات  10با عبارت پاراگراف ماده 

نکه آدولت شاهنشاهی و کمپانی مسلماً و به طریق دوستانه خاتمه یافته است یا 
 «کتر احمد مقبلتصریح شود که تعهداته کمپانی تا کنون انجام یافته است. د

 
ت یدر خاتمه از عموم طبقات و اشخاص حساس و وطن پرست که در موقع     

ها را رد الیحه الحاقی از نمایندگان جبهه در کمیسیون نفت نوازش و خدمت آن
کنم و چنانچه نتوانستم به تمام مراسالت جواب اند تشکر میمورد تقدیر قرار داده

یز چزاری کنم علت غیر از اینکه نا توان بودم بدهم و از تمام هموطنان سپاسگ
شوم که رد الیحه الحاقی چیزی نیست که منافع دیگر نبوده است و با متذکر می

نعت صملت ایران را تأمین کند بلکه منافع ملت ایران وقتی تأمین خواهد شد که 
ه بع اجرنفت در تمام مملکت ملی اعالن شود وااِل در آخر این دوره که نمایندگان 

شوند و یا بعد از انحالل این مجلس دولت گرفتار می 17انتخابات خود برای دوره 
لحاقی اخواهد آورد که چند میلیون اضافه بر آنچه در قرارداد  17الیحه در دوره 

اند و چون نمایندگان جبهه ملی هم در آن مجلس شرط شده بود از کمپانی گرفته
 شود. خیر تصویب مینخواهند بود، الیحه مزبور بدون تأ

 

 91نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1329آذر ماه  19روز یکشنبه 

 
تقدیم گزارش کمیسیون مخصوص نفت به وسیله آقای مکی مخبر کمیسیون »

 «نفت
 د.آقای مکی بفرمائی –رئیس 
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قط یادی که وقت آقایان را قبل از دستور گرفته باشم ندارم. فزبنده مطالب  -مکی
خواستم به مجلس شورای ملی تقدیم کرده باشم. و ضمن تقدیم می گزارش نفت را

خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم که ای را هم میگزارش، یک نکته
مذاکرات کمیسیون مخصوص نفت که در سه جلد تنظیم شده و بیان همة آقایان 
اعضاء کمیسیون مخصوص نفت در این مذاکرات هست، که در کمیسیون مطالب 

خواستم از مجلس ساسی و یک موضوعات بسیار مهمی مذاکره شده، که من میا
چاپ  حترمشورای ملی تقاضا کنم  اجازه بفرمایند این به تعداد آقایان نمایندگان م

ر بشود و در دسترس همه آقایان نمایندگان گذاشته بشود. )صحیح است( زیرا ه
ز خیلی از مطالب م، باخواستم مفصل بنویسقدر گزارش کمیسیون را بنده می

، شد. با اینکه گزارش تقدیمی بنده در حدود سی صفحه استناگفته تقدیم مجلس می
کنید که بسیاری از مطالب و بسیاری از مسائل مهمه، باز هم از ولی تصدیق می

طلب منظر دور شده است. زیرا حوصله مجلس به این اندازه که بنده بخواهم تمام 
ست و بهتر است که خود آن گزارش کمیسیون یا آن را به عرض برسانم نی

صفحه  260صورت مذاکرات کمیسیون که در سه جلد تنظیم شده و در حدود 
 است، با داشتن چاپخانه مجلس، این را دستور بفرمائید چاپ بشود و یکی یک

 نسخه به همه آقایان داده شود. )صحیح است(
 کنم که برای اطالع آقایان طبعمیاکنون گزارش خودم را تقدیم جناب آقای رئیس 

 و توزیع بشود. 
 
 
 

 92نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329آذر ماه  23روز پنجشنبه 

 

 «طرح گزارش کمیسیون مخصوص نفت»
 شود.زارش کمیسیون مخصوص نفت مطرح است قرائت میگ -رئیس 

 گزارش از کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی
که برحسب تصمیم قانونی مجلس، در تاریخ دوشنبه  کمیسیون مخصوص نفت 

ای، به عرض است، گزارش خود را ضمن مقدمهتشکیل شده ۱۳۲۹پنجم تیر ماه 
 رساند: مجلس مقدس شورای ملی می

ای دولت را ، مجلس شورای ملی، ضمن ماده واحده۱۳۲۶مهرماه  ۲۹در       
 مودهنجنوب، اقدامات الزم  مکلف نموده که نسبت به استیفای حقوق ایران از نفت

 نتیجه را به عرض مجلس شورای ملی برساند.
این تاریخ، آقای گس نماینده شرکت، برای مذاکره در  بعد از یک ماه پس از      

امتیاز نامه، یعنی تقلیل مستخدمین خارجی شرکت، که دعوت  ۱۶باب اجرای ماده 
ها الذکر چنانچه از پرونده شود و نسبت به موضوع فوقشده بود، وارد تهران می

شود، به وسیله وزیر دارایی وقت مرحوم هژیر، مذاکرات با نامبرده مستفاد می
گردد. ضمناً چون در آن موقع مطالعات وزارت دارایی در موضوعات آغاز می
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دیگری مانند قراردادهای فروش نفت و طرز تعیین بهای محصوالت نفتی و حق 
حق دولت نسبت به رسیدگی به دفاتر و محاسبات  دولت از ذخائر شرکت نفت و

ها شرکت تکمیل شده بود و بواسطه خاتمه جنگ اطالعاتی از درآمد سایر شرکت
واصل گردیده بود وزیر دارایی وقت راجع به اصول کلی امتیاز نامه و اشکاالت 
متعددی که در اجرای آن بوجود آمده بود و همچنین تحولی که در وضع اقتصادی 

ایجاد گردیده و عدم رضایتی که تجدید امتیاز و تمدید مدت آن باقی  نفت
آورد. در نتیجه چون مذاکرات است، با آقای گس مذاکرات مفصلی بعمل میگذارده

به نتیجه نرسید و ضمناً مشاهده شد که مسائل مهمتر و  ۱۶در باب اجرای ماده 
س به لندن مراجعت باشد، آقای گتری نیز مورد توجه دولت ایران میاساسی

کند و قرار شد همین که دولت ایران نظریات خود را نسبت به این مسائل می
 مشخص نمود نام برده مجدداً به ایران مراجعت نماید. 

ای ر آقپس از سقوط کابینه آقای قوام و تشکیل کابینه آقای حکیمی، به دستو     
کز ارمندان خارجی به مرانجم وزیر دارایی وقت کمیسیونی برای موضوع تقلیل ک

ً مذاکراتی با نماینده شرکت در تهران عملیات شرکت نفت اعزام می شود. ضمنا
ز آید. و در کابینه نامبرده جبرای آمدن آقای گس با سر ویلیام فریزر بعمل می

است. پس از سقوط کابینه آقای حکیمی عمل دیگری انجام نشده ۱۶راجع به ماده 
شود نمایندگی برای تعقیب م هژیر، از شرکت خواسته میو تشکیل کابینه مرحو

یجه مذاکرات مربوط به استیفای حقوق دولت ایران به تهران اعزام دارد. در نت
شود و از طرف دولت نیز هیئتی هیئتی به ریاست آقای گس به تهران وارد می

قای مرکب از آقای وارسته وزیر دارایی و آقای دکتر شادمان وزیر کشاورزی و آ
 شوند این هیئت نظریات دولتدکتر پیرنیا مدیر کل وزارت دارایی وقت تعیین می

د ماده به شرکت نفت تسلیم نمودن ۲۵صورت یک یادداشت مقدماتی متضمن ه را ب
است که است منظور از آن این بودهبطوری که در مقدمه این یادداشت بیان شده

نظور امتیاز نامه به ترتیبی که م سال گذشته مقررات ۱۰اوالً نشان دهد در طی 
است اجراء نشده و حتی در بعضی موارد اصوال مقررات امتیاز  عاقدین آن بوده

است و جبران خسارت هائی که از این بابت  نامه از طرف شرکت اجراء نگردیده
ً در این یادداشت به دولت ایران وارد شده تقاضا شده ای متذکر ماده۲۵است. ثانیا

دین آن سال پیش منظور عاق ۱۵حتی اگر این امتیاز نامه به ترتیبی که در شده که 
سال بعمل  ۱۵و با وضع فعلی و با تحوالتی که در این  است اجرا شودبوده
 حقوق ایران نیست.  وجه کافی برای تامینهیچاست بهآمده
 ۲۷/۷/۲۱تا تاریخ  ۲۷/۷/۸راجع به این یادداشت قریب سه هفته از تاریخ      

فی آید و توضیحات کامذاکراتی بین نمایندگان دولت و نماینده شرکت نفت بعمل می
 شود.درباره نظریات دولت به شرکت نفت داده می

 کند که به ایشان سه ماه فرصت داده بشود که با هیئتآقای گس تقاضا می      
 مدیره شرکت در لندن در باب نظریات دولت مذاکره نماید.

ماده یادداشت دولت سابق  ۲۵سقوط کابینه و تشکیل کابینه آقای ساعد  پس از      
شود که با مشورت متخصصین نظریه گیرد و قرار میمورد مطالعه قرار می

از طرف دولت وقت پروژه قطعی تنظیم گردد به آقای گلشائیان  دولت سابق و
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و نظام الدین شود که با مشورت آقایان دکتر پیرنیا و جهانگیر اختیار داده می
 امامی کمیسر ایران در لندن با نمایندگان شرکت وارد مذاکره شوند.

اده ددر گزارشی که آقای گلشائیان وزیر دارایی به آقای ساعد نخست وزیر      
 دهد:نتیجه مذاکرات خود را چنین گزارش می

 یان ولبنگوگ -برای این منظور اقدامات الزم بعمل آمده نظریات آقایان کورتیس » 
تورنبرک متخصص معروف وقت خواسته شد که بچه ترتیب نسبت به امتیازنامٔه 
فعلی تقاضای تجدید نظر شود و نیز آقایان پروفسور ژیدل متخصص حقوق بین 

موجب قانون مصوب مجلس شورای ه المللی و روسو متخصص حسابداری که ب
که ند بعد از اینملی حق اجازه استخدام داشتیم دعوت شدند که به ایران بیای

 نظریات آقایان متخصصین جلب شد نماینده تام االختیار شرکت )آقای گس( به
 تهران آمد و تقاضا کرد از طرف دولت نماینده تام االختیاری تعیین شود.

ین و به دولت اینجانب را به سمت نماینده تام االختیار تعی ۴/۲۴۲۱موجب نامه ه ب
گان با نمایند 20/11/1327اکرات را در تاریخ معیت هیئتی که تعیین شده بود مذ

 شرکت نفت آغاز نمودم و در جلسه اول مذاکرات به استحضار نمایندگان شرکت
کره مذا رسانیدم که عالوه بر کلیه نکاتی که در دولت سابق با نمایندگان آن شرکت

است اصوال نظر من بطور کلی تجدید نظر در مواد قرارداد است و موادی که شده
رای بمورد نظر بود به نماینده شرکت ابالغ کردم بدواً نمایندگان شرکت آماده 

ی شنیدن این اظهار نشده و حتی تهدید به ترک مذاکره را کردند. بعد که برا
ا اب آنهبدر  مذاکره شدند به آنها تذکر دادم که دو نکته از همه مهمتر که باید قبالً 

 ت بپردازیم عبارتند از:تصمیم اتخاذ شود و بعداً به سایر نکا
 مبلغ حق االمتیاز مالیات -۱
 مدت امتیاز  -۲

 یرانادر مورد نکته اول یعنی مبلغ حق االمتیاز نظر دولت ایران آنست که حقوق 
از شرکت نفت طبق اصل متداول در کشور ونزوئال که در سایر کشورها نیز 

شرکت تعیین شود  صف سود نا ویژهگیرد، براساس نبتدریج مورد قبول قرار می
ز ی نیمنتها برای اینکه دولت از افزایش بهای نفت خام بهره مند گردد، و حداقل
ه واستبرای حق االمتیاز موجود باشد که حداقل منافع سالیانه دولت تأمین شود خ

 شد که شرکت حقوق دولت ایران را براساس زیر بپردازد:
 ک ششم بهای نفت خام استخراج شده.ی-اوال 
 ش شلینگ و نیم طال برای هر تُن نفت استخراج شده.ش- ثانیاً 
 ویژه.  درصد سود نا 22 -ثالثاً 

محسنات این فرمول که با نظر متخصصین نفت تهیه شده بود اینست که 
 شود:اوال ًدرآمد دولت از سه ممّر تأمین می

حق االمتیاز به طال که تنزل لیره کاغذ تأثیری در آن ندارد. بعالوه، از - ۱
شود نه فروش و این هم برای این است که اگر موقعی بازار استخراج گرفته می

فروش برای شرکت نباشد یا راه های تجارت مثل زمان جنگ بسته شود درآمد ما 
به مقدار فروش محدود نشده و از استخراج گرفته شود. بعالوه همه ساله مقداری 

فرمول فعلی، آن چه که در  شود، بیش از مقدار فروش است و باکه استخراج می
دهد. درصورتیکه شود، حق االمتیاز نمیدستگاه های عملیات شرکت مصرف می



108 

 

حق االمتیاز از روی استخراج گرفته شود، آنچه مصرف خود کمپانی است نیز 
شود نیز مشمول حق االمتیاز شده و آنچه هم در سال استخراج ولی فروخته نمی

 حق االمتیاز خواهد پرداخت.
م عملیات کمپانی چه در ایران و چه در خارج شریک است منتها دولت در تما - ۲

شود بیست در صد بجای بیست در صد سودی که فعال به صاحبان سهام تقسیم می
 غی بیویژه خواسته شده که دیگر مالیات بر درآمد دولت انگلستان و مبال سود نا

 شود.ما کسر نمی گذارد سودتناسبی که بر رزروهای مختلفه شرکت می
قداری نفت خام یا بهاء آن خواسته شده که از ترقی بهای نفت در سال های م –۳

 خوب استفاده شده باشد. 
ه طوری که در باال به ب ۱۹۴۷ طبق این محاسبه حق االمتیاز دولت برای سال 

علت این که قیمت ه ب ۱۹۴۸ عرض رسید همان بیست میلیون لیره و برای سال
یش میلیون تن افزا ۲۵مهمی حاصل نموده و مقدار استخراج نیز به  نفت افزایش

است ولی حق دولت یافته و اگر چه هنوز حساب سود و زیان شرکت منتشر نشده
 میلیون لیره تخمین نموده و به ۳۹ویژه به  ایران را بر اساس نصف سود نا

 اب سود واطالع شرکت رسانید البته مبلغ قطعی این حق دولت پس از تنظیم حس
 زیان شرکت معین خواهد شد در مورد نکته دوم یعنی مدت امتیاز به استحضار

سال یک مرتبه  ۱۵نمایندگان شرکت رسانیدم که تقاضای دولت آنست که هر 
 براساس اوضاع و احوال روز در مقدرات امتیاز نامه تجدید نظر بعمل آید.

فصل یندگان شرکت مذاکره مچندین جلسه راجع به فرمول دولت بین اینجانب و نما
ویژه و تأثیری که در ظرف این  شد و مخصوصاً در قسمت بیست درصد سود نا

ه بسیم چند سال اخیر مالیات بر درآمد دولت انگلستان و محدود کردن سود قابل تق
 صاحبان سهام از طرف دولت انگلستان در درآمد ما نموده بود توضیحات مفصل

توسط آقای  ۱۹۴۸تا  ۱۹۳۳ز بیالن های شرکت از داده شد و حساب هائی که ا
روسو استخراج شده بود به اطالع نمایندگان شرکت رسید و ثابت نمودم که 

 ۱۰اقدامات شرکت در قسمت رزروها و مالیات بر درآمد برخالف مدلول ماده 
است بعد از چندین جلسه  امتیازنامه ۲۱قسمت سوم و همچنین برخالف روح ماده 

د اصرار نمایندگان شرکت به حفظ فرمول فعلی و اظهار این که مقصومذاکره و 
ما حاضریم با فرمول فعلی درآمد  از فرمول تأمین عایدات بیشتری است و

 مودند:نپیشنهاد زیر را  ۱۱ و ۱۰بیشتری را برای دولت تأمین کنیم نسبت به ماده 
دو شیلینگ  ۱۹۴۸شیلینگ است از اول سال  ۴بلغ حق االمتیاز که فعال بر م – ۱

 اضافه شود.
ً ب - ۲ پنس  دو ۱۹۴۸پنس است از اول سال  ۱۰ر مبلغ مالیات که فعالً تقریبا

 اضافه شود.
خیره عمومی که در موقع توزیع بین صاحبان سهام یا در موقع ذحق دولت از  - ۳

 «ود.انقضاء امتیاز که بایستی به دولت پرداخت گردد مرتباً سالیانه پرداخت ش
و قبالً از آن  ۱۹۴۷های شود که اوالً شرکت برای سالترتیب مالحظه می به این

ثانیاً از سال  -جز پرداخت سهم دولت ذخیره عمومی چیز دیگری پیشنهاد ننموده 
است که دو شلینگ و دو پنس بر مجموع حق االمتیاز و  ببعد پیشنهاد نموده ۱۹۴۸

اضافه شود و این مبلغ به هفت مالیات دولت که فعال چهار شلینگ و ده پنس است 
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 ۱۷۲شلینگ برسد که اگر تفاوت بهای طال را طبق محاسبه شرکت یعنی تفاوت 
االمتیاز دولت برا ی شلینگ را به آن اضافه کنیم حق ۱۲۰ شلینگ و سه پنس و

 گردد.نیم پنس بالغ می هر تن نفت فروخته و صادر شده به دو شلینگ و
ه ول این پیشنهادات فوری ناچیز بودن آن را بآقای گلشائیان پس از وص     

شلینگ و ده پنس  ۴ین سازد که اگر همنمایندگان شرکت اعالم و خاطر نشان می
که در امتیازنامه موجود است و آن را شرکت از قرار نرخ رسمی و مصنوعی 

کن،د از قرار نرخ حقیقی و حتی پنس محاسبه و پرداخت می ۳شلینگ و  ۱۷۲
نفت امریکا در عربستان سعودی حقوق دولت نامبرده را  نرخی که شرکت

 ر هر تن بالغ بردشلینگ هر انس محاسبه کند حقوق ایران   ۲۵۵پردازد یعنی می
گردد که دو پنس و نیم از مبلغی که شرکت پیشنهاد شلینگ و سه پنس می ۱۰

ان است بیشتر است. یعنی پیشنهاد شرکت حتی کافی برای تأمین حقوق ایرنموده
قوق طبق امتیازنامه قبلی نیست چه رسد به این که نسبت به امتیازنامه فعلی ح

چون  تیازبیشتری را نیز برای ایران تأمین نمایند. راجع به نکته دوم یعنی مدت ام
ی ساله در کلیه مواد استیحاش داشتند آقا ۱۵نمایندگان شرکت از تجدید نظر 

 شد. منحصر به مواد مالی با ید نظر مزبورنماید که الاقل تجدگلشائیان موافقت می
رسد ضمناً چون تعطیالت نوروز در باالخره مذاکرات به مرحله بن بست می     

ه شود که آقای گس به لندن مراجعت و با هیئت مدیره راجع بپیش بوده موافقت می
ثنا انظریات دولت مذاکره و بعد از سه هفته مجدداً مذاکره آغاز شود. در این 

ت گیرد که از طریق مذاکرة مستقیم با سر ویلیام فریزر رئیس هیئولت تصمیم مید
شود که پس از سه هفته به مدیره شرکت نفت وارد شود از نام برده دعوت می

گر د دیاتفاق آقای گس به تهران بیاید مذاکره با سر ویلیام فریزر در اطراف موا
با  ۲۶-۲۰-۱۹-۱۸-۱۶-۱۵های جدیدی نسبت به مواد شود و طرحشروع می

 اکرهنظر مشاورین دولت تهیه و به نمایندگان شرکت تسلیم پس از چندین جلسه مذ
 شرکت حاضر به قبول هیچگونه تغییری در مواد امتیازنامه نگردیده و اظهار

و  نمودند که شرکت حاضر به تجدید نظر در هیچ یک از مواد امتیازنامه نبوده
زم الاحوال روز در مبلغ حقوق دولت اگر تعدیالتی حاضرند با توجه به اوضاع و 

که  بود باشد بعمل آورند. باالخره آخرین پیشنهاد دولت که به شرکت ابالغ شد این
شلینگ و چهار  ۱۶ برای هر تُن صادرات و فروش شرکت نفت از هر جهت به 

ه بیب پنس )قبل از تنزل نرخ لیره( که با احتساب تنزل نرخ لیره و تفاوت آن قر
شود آخرین پیشنهاد دولت مورد موافقت سر ویلیام فریزر و آقای شلینگ می ۲۴

و دگس قرار نگرفت و قرار شد نمایندگان شرکت نفت آخرین نظر خود را قبل از 
 هفته به اطالع دولت ایران برساند.

 ۲۰بت شرکت نفت عالوه بر ده شلینگ و نیم پنس که قبال پیشنهاد نموده با      
د سهام و حق دولت از ذخیره عمومی و مالیات و ذخیره عمومی سالی درصد سو

گ لیره را تضمین نمود یعنی هیچ سالی درآمد دولت عالوه برده شلین ۲۵۰۰۰۰۰
لیره  ۲۵۰۰۰۰۰و نیم پنس روی هر تُن فروش از بابت رزرو و سود کمتر از 

 نباشد. 
نفت نظر متخصصین راجع به آخرین پیشنهاد دولت و آخرین پیشنهاد شرکت      

گوید حق داند و میاستفسار شد )آقای کورتیس پیشنهاد شرکت نفت را کافی نمی
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ً  ۱۹۴۸االمتیاز کم است در صورتی که بابت سال  شلینگ و چهار  ۱۶مجموعا
پنس بدهد در صورتی قابل است که با اصل تقسیم بالمناصفه منافات نداشته باشد 

ف است زیرا که اگر قیمت نفت خام تنی ولکن برحسب ظاهر خیلی کمتر از نص
و نیم دالر باشد و منافع تصفیه هم در نظر گرفته شود نصف عواید خالص پس  ۸

شلینگ  ۱۶دالر و بیست و پنج صدم و معادل همان  ۳از وضع هزینه استخراج 
ً بیش از ده دالر  ۱۹۴۷و چهار پنس خواهد بود و حال آنکه قیمت نفت در  قطعا

کمپانی خاطر نشان کنید که دولت ونزوئال مدتی است اصل تقسیم  بوده و باید به
است اکنون دولت بالمناصفه را برقرار ساخته و کمپانی نفت ونزوئال قبول کرده

تواند از این اصل منحرف شود و با پیشنهاد کمتری موافقت شاهنشاهی ایران نمی
 ول کند.نماید و بنابراین کمپانی باید اصل تقسیم بالمناصفه را قب

شلینگ و چهار پنس  ۱۶شود آقای کورتیس مبلغ بطوری که مالحظه می      
 است کافی ندانسته و۱۹۴۸که قیمت نفت خیلی کمتر از  ۱۹۴۹راحتی برای سال 

شلینگ  ۱۳المجموع که من حیث ۴۷االمتیاز پیشنهادی برای سال حال آنکه حق
ت در نظر نس را که دولپ 4شلینگ و  ۱۶گوید مبلغ است. آقای تورنبرک می

تواند بر اساس عدالت و انصاف قبول کند و ضمناً گرفته حداقلی است که می
اندازد و اظهار داشتند که اگر چه حکمیت تصفیه این موضوع را به تأخیر می

بول قممکن است مشکالت سیاسی از مقامات باالتری را وارد جریان نماید بایستی 
ً بطورکرد که پذیرفتن پیشنهاد قبل  حتم ی شرکت نفت از طرف دولت ایران تقریبا

ایل بعداً رد خواهد شد بنا بر مراتب فوق، به فرض اینکه شرکت نفت در عدم تم
ند بما خود بر آنکه درآمد حاصله بر اساسی که در باال بیان شد توزیع گردد باقی

قی بینم پرفسور ژیدل مشاور حقوجز حکمیت. من طریق عاقالنه دیگری را نمی
در یک رساله مفصلی که تقدیم دولت نموده موضوع حکمیت و مواردی را که 

ت نسب نسبت به آنها دولت بایستی تقاضای حکمیت نماید مورد مطالعه قرار داده و
است بطوری که از گزارش بهر یک از آنها مدارک مورد استناد را تعیین نموده

نست که دولت بایستی جریان ای آید نظریات پرفسور ژیدلآقای گلشائیان بر می
فت حکمیت را شروع نماید و معتقد است که این اقدام سبب خواهد شد که شرکت ن

و دولت انگلستان را بیشتر متوجه این جریان نموده و حاضر شوند با دولت 
ً پرفسور ژیدل د ر مذاکرات را تجدید و پیشنهادات بهتری تسلیم نماید. ضمنا

شود ت که هر قسم توافقی بین دولت و شرکت نفت باسگزارشات خود، متذکر شده
 وسال آینده باشد  ۱۵صورت یک قرارداد منتها برای ه به شرط این که فقط ب»

 بهیچوجه قراری در بابت این که دولت از دعاوی خود نسبت به گذشته صرفنظر
دهد یمنموده و بالنتیجه این قرارداد را برای استیفای حقوق ایران کافی تشخیص 

باشد و فقط قراری باشد دایر براین که بعلت تغییر اوضاع و احوال شرکت ن
  4 حاضر است مبالغ مذکور در امتیاز نامه را به مقدار معین افزایش دهد فعالً 

 شلینگ برساند. 10شلینگ را به شش یا 
توان به هم چنین عقیده دارد مواردی که با توجه به تقاضاهای دولت می     

 شود:نمود منحصر بهشت نکته میحکمیت ارجاع 
مالیات بر درآمدی که به دولت انگلیس پرداخته شده. گرچه در این قسمت - ۱

کمپانی حاضر شده نسبت به ژنرال رزرو مالیات دولت انگلیس از سهم ما کسر 
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شود نیز مالیات نشود و از قیمت حق االمتیاز ما که روی تن شماری پرداخت می
دانیم پس ما خود را نسبت به سایر رزرو ها ذیحق میکسر نمی شود ولی چون 

مالیات بر درآمد انگلیس را در آن قسمت ها مؤثر دانسته و تقاضای رفع آن را 
 داریم

 حق در رزروها. - ۲
ود سهام . در این قسمت نیز کمپانی حاضر شده که مقررات سمحدود کردن  - ۳

ی د ولهم ما تأثیر نداشته باشدولت انگلیس راجع به محدود نکردن سود سهام در س
ی با طرز حسابداری شرکت و این که برای اجرای نظر دولت انگلیس عواید اضاف

ایر سشرکت را که در نظر است توزیع نشود، تنها به ژنرال رزرو نبرده بلکه به 
ز برد و ما حق نظارت در دفاتر و حساب آنها نداریم. بنابراین این ارزروها می

 لبه داشته و مانعی برای ارجاع به حکمیت نیست.این جهت حق مطا
 ربوط به قرارداد فروش به آمریکایی ها و بحریه انگلیسم - ۴
شود و ی که در کارخانجات خود شرکت مصرف میمقدار محصول - ۵

 دهنداالمتیاز نمیحق
 فتیش و نظارت در دفاتر و خواستن اطالعات مالی:ت - ۶
 ستخدمین خارجیکسر تعداد م - ۷
الیات و عوارض نسبت به نفت و بنزینی که در موقع جنگ به معدم پرداخت  - ۸

 است چیزی که در گزارش آقای گلشائیان موردقشون متفقین در ایران فروخته شده
به نظر این » گوید: است اینست که در قسمت آخر گزارش خود چنین می توّجه

ین اه ملت ایران داشته با جانب منظوری را که مقنن از استیفای کامل حقوق حق
 «پیشنهادات شرکت تأمین نخواهد نمود و بنظر اینجانب قابل قبول نیست

ئت هی ۱۳۲۸خرداد  ۲۱باالخره رئیس دولت نامه وزیر دارایی را در جلسه       
 نویسند: دولت قرائت و ذیل آن چنین می

مطرح  در هیئت وزیران قرائت و ۱۳۲۸خرداد  ۲۱این نامه در جلسه شنبه »
شود. باالتفاق تصمیم گرفته شد که مصلحت با جریانات فعلی و نظریات می

متخصصین فعال به ارجاع امر حکمیت نیست. اگر دولت همان طور که نظر 
ت و شرک آقایان نمایندگان مجلس بوده پافشاری کند و بتواند حد وسطی بین پیشنهاد

 مینهمطالعه کرده در این ز دولت پیدا بکند، بهتر است. قرار شد وزارت دارایی
 «پیشنهاد قطعی تهیه و به کمپانی ابالغ گردد. 

 ۴شلینگ و  ۱۶دولت این بوده که در  شود نظر هیئتچنانکه مالحظه می     
 پنس توافق شد و نظر کارشناسان هم گفته شد ولی وقتی موضوع در هیئت دولت

ود ی اختیاری داده نشده بینده دولت یعنی وزیر دارایشود باز هم به نمامطرح می
ً با احتساب تفاوت نرخ طال و سایر  ۲ شلینگ و ۶که به  پنس )که مجموعا

شود( یعنی شلینگ می ۱۳عوایدی که از حق السهم و مالیات و غیره در حدود 
هر  . بهآنچه را که نماینده شرکت نفت در بادی امر پیشنهاد کرده بود، تسلیم شود

ً در پرونده منعکس است، دولت آقایحال بر اثر مالقات های سی  اسی که عینا
 شود عین پیشنهاد کمپانی را به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.ساعد ناچار می

چنانچه خاطر آقایان مستحضر است بواسطه مخالفت شدید و مقاومت و       
انقضای دوره پانزدهم مجلس شورای ملی مانع از تصویب آن گردیده و قضیه 
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د تا در مجلس دورة شانزدهم بر حسب تقاضای دولت و تعیین تکلیف مسکوت مان
ای از قرارداد الحاقی مجدداً موضوع در مجلس مطرح و بر حسب پیشنهاد عده

 گردد.آقایان نمایندگان رسیدگی به امر، به کمیسیون خاصی ارجاع می
ا معرفی آرگذرد که کابینه آقای منصور ساقط و کابینة آقای رزمچیزی نمی      

در مجلس شورای  ۲۹/۳/۳۰میمی که در جلسه شود در این موقع برحسب تصمی
ملی اتخاذ گردیده بود از هر شعبه سه نفر برای عضویت کمیسیون مخصوص 

 نفت انتخاب گردیدند بشرح زیر: 
دکتر -دکتر کاسمی  -انی سید علی بهبه-ای جواد گنجه -آقایان: دکتر مصدق 

اللهیار  -فقیه زاده -سرتیپ زاده  - خسرو قشقائی -ی ناصر ذوالفقار -علوی 
 -دکتر شایگان  –دکتر هدایتی -حائری زاده -جواد عامری -جمال امامی  -صالح 
 حسین مکی. -فرامرزی  -پالیزی 

خود  تشکیل گردید و هیئت رئیسه ۲۹اولین جلسه روز دوشنبه پنجم تیر ماه      
ً نامه های مربوط به وندهارایی نوشته شد که پرای به وزارت درا انتخاب ضمنا

نفت محتوی کلیه اسناد و مدارک خصوصاً گزارش های پرفسور ژیدل و گزارش 
های های آقای نظام الدین امامی و نامههای ارمیتاژ اسمیت انگلیسی و گزارش

و همچنین  ۱۹۳۳قرارداد  ۱۶مرحوم داور و آقای گلشائیان راجع به ماده 
ز یکشنبه بیالن های شرکت نفت را از این تاریخ تا رو های رسمی وگزارش

از آقای  ۲۹/۴/۵مورخ ۱۶۳ارسال دارند ضمناً طبق نامه شماره   ۲۹/۴/۱۱
دکتر پیرنیا دعوت شد که دو ساعت قبل از ظهر جهت ادای توضیحات در 

گردد حضور یابد تشکیل می ۱۲۹/۴/۲کمیسیون مخصوص نفت که روز دوشنبه 
چنین  ۲۹/۴/۱۱مورخ  ۹۶۲ق نامه محرمانه فوری به شماره وزارت دارایی طب

میسیون مخصوص نفت عطف به مرقومه شماره ک -پاسخ داد مجلس شورای ملی 
ه اینکه گزارش و اسناد و مدارک مربوط ب مبنی بر ۱۳۲۹تیر ماه  ۵مورخ  ۱۶۳

دهد تیرماه به آن کمیسیون ارسال گردد استحضار می ۱۱نفت تا روز یکشنبه 
اه تیر م ۱۱تنظیم اوراق و اسناد مزبور مهیا نمودن آنها تا روز یکشنبه چون 

 مقدور نیست اوراق و مدارک مزبور تا آخر هفته جاری به آن کمیسیون ارسال
 خواهد شد.

                                                                                                    
 دارایی دکتر پیرنیا از طرف وزیر

ها نرسید تا باالخره در جلسه سوم کمیسیون مخصوص مدتی گذشت و پرونده     
تشکیل شد به اتفاق آراء تصمیم  ۲۹شهریور ماه  ۲۷نفت که در تاریخ دوشنبه 

ای به آقای نخست وزیر نوشته شود که اینک برای روشن شدن گرفته شد که نامه
اطالع ه ب ۲۹/۶/۲۷مورخ  ۲۹۱ه ذیالً به شماره ذهن نمایندگان محترم عین نام

کمیسیون منتخب مجلس شورای ملی مأمور  -میرساند جناب آقای نخست وزیر 
مطالعه پرونده نفت و اظهار نظر راجع به الیحه تقدیمی دولت تاکنون سه جلسه 

ً و شفاهاً طی نامه منعقد نموده  و – ۲۳۶و  ۲۹/۴/۵  – ۱۶۳های شماره کتبا
است که برای روشن شدن موضوع از وزارت دارایی خواسته ۲۹/۶/۳۰

های مربوط به نفت را به کمیسیون بفرستند متأسفانه تاکنون دولت پرونده
است اینک کمیسیون از دولت تقاضا دارد که  های مربوطه را نفرستادهپرونده
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رسال های مربوط به کمیسیون اروز از این تاریخ پرونده ۳دستور فرمایند تا مدت 
شود ونیز دولت باید تا ده روز دیگر از این نظریه خود را در باب الیحه تقدیمی 
به کمیسیون اطالع دهند چنانچه پس از گذشتن این تاریخها پرونده و نظر دولت به 

اند که دولت را دو موضوع نفت کمیسیون نرسید اعضای کمیسیون تصمیم گرفته
 استیضاح کنند.

   
 حمد مصدقمدکتر  -ص نفت کمیسیون مخصو رئیس 

ها از وزارت محرمانه پرونده ۲۸/۲۹- ۱۹۸۵طبق نامه  ۳۰/۶/۲۲در تاریخ      
 دارایی به کمیسیون مخصوص نفت واصل گردید. 

کمیسیون مخصوص نفت نیز در جلسه سوم مهر ماه خود تصمیم گرفته که      
 شود:ر میای به وزارت دارایی نوشته شود که اینک عین آن ذیال ذکنامه

 وزارت دارایی 
کمیسیون مخصوص نفت روز دوشنبه سوم مهر ماه تشکیل گردید و پس از      

 جناب آقای نخست وزیر مقرر گردید روز ۲۹/۷/۲- ۱۶۳۷۴قرائت نامه شماره 
مهر ماه ساعت نه و نیم صبح کمیسیون مخصوص نفت تشکیل  ۵چهارشنبه 

ارت دارایی قرائت شود اینک نده وزهای ارسالی با حضور نمایگردیده و پرونده
 مقتضی است نماینده آن وزارتخانه در کمیسیون حضور بهم رسانند. 

  
 کتر محمد مصدقد -کمیسیون مخصوص نفت  رئیس    

 ۲۹/۷/۲- ۱۶۳۷۴طی نامه شماره  ۲۹/۷/۲آقای نخست وزیر نیز در تاریخ      
 نویسند:راجع به اظهار نظر چنین می

 کتر مصدق ریاست محترم کمیسیون مخصوص نفتجناب آقای د     
 دارد:اشعار می ۲۹/۶/۲۷- ۲۹۱در پاسخ نامه شماره      

وزارت  ۲۹/۶/۲۸-م /۱۹۸۵شماره  های مربوط به نفت پیوست نامهروندهپ – ۱
است و علت اینکه تاکنون ارسال دارایی برای مطالعه کمیسیون ارسال گردیده

ل واً لزوم مطالعه وزیر دارایی و سپس تعطینشده بطوریکه استحضار دارند بد
 است. مجلس بوده

 ت دوم نامه آن کمیسیون بطوریکه استحضار دارید الیحه الحاقیراجع به قسم - ۲
بنا به تقاضای رئیس دولت سابق در مجلس شورای ملی مطرح و به موجب 

از طرف مجلس شورای  ۲۹خرداد  ۳۰مجلس مورخ  ۳۸تصمیمی که در جلسه 
است بنا براین است الیحه مزبور به آن کمیسیون ارجاع گردیدهتخاذ شدهملی ا

 باشد. دولت منتظر نتیجه بررسی آن کمیسیون می
 امضای نخست وزیر 

در جلسه ششم کمیسیون به تاریخ چهارشنبه دوازدهم مهر ماه تصمیم گرفته      
ی سه روز اها جلسات کمیسیون مخصوص نفت هفتهشد که برای مطالعه پرونده

 ۱۵چهارشنبه مرتباً تشکیل گردد و چون روز شنبه  -دوشنبه  -روزهای شنبه 
 ۱۳۲۹مهر ماه  ۱۷مهر ماه مصادف با افتتاح مجلس سنا بود از روز دوشنبه 

ای سه روز تشکیل گردید و از تاریخ دوشنبه هفدهم مهر ماه آقای جلسات هفته
وضیحات جلسه در کمیسیون دکتر پیرنیا معاون وزارت دارایی برای ادای ت
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ً به  ۲۵حضور پیدا کردند در این جلسه ابتدا  ماده اعتراضیه دولت که عینا
 رسد...استحضار مجلس شورای ملی می

 )در این موقع عده برای مذاکره کافی نبود( 
ست موقع خارج شدن این تابلو را مالحظه فرمایند که جلسه آقایان خوب ا-رئیس 

 یک قدری توجه داشته باشند. یان بایدآقا–از اکثریت نیفتد 
 بقیه گزارش به قرار ذیل خوانده شد:     
ً باید متذکر گردید که پروفسور ژیدل در هشت مورد از       ماده  ۲۵ضمنا

 است. اعتراضیه ارجاع امر را به حکمیت کامال بنفع دولت دانسته
عرض ه داند باینک هشت موردی که پروفسور حاکمیت ایران را قطعی می     

 می رساند: 
 ماده اعتراضیه دولت ۲۵ماده اول از      

  تفاوت بهای طال -ماده اول 
یی ها قطع نظر از توافق ۱۳۱۲از ماده دهم امتیاز نامه  ۷موجب قسمت ه ب     

ای که بوسیله آن شرط تضمین است، آن مقدار لیرهکه در خالل احوال حاصل شده
 است. به دولت پرداخت نگردیدهطال برای دولت تأمین شود، 

 خالصه نظریه پروفسور ژیدل 
داند که قابل ای میبطور کلی با نظریه مزبور موافق و آنرا یکی از هفت ماده     

ند بند یک قسمت الف یا ب ۱۰ارجاع به حکمیت است. موضوع اینکه آیا از ماده 
ظر تی نه شده که بایسپنجم قسمت )ب( باید استفاده شود به آقای وان زیلند مراجع

را وارد نداند به نظر  ۱۰نانچه نامبرده قسمت )ب( بند پنجم ماده چ-بدهند 
ست ایراد کند که شرکت ممکن ا -پروفسور ژیدل قسمت الف بند یک مرجع است 

 وسعهتتصمیمات او مربوط به صندوق پول بین المللی و بانک بین المللی ترمیم و 
باشند ولی این انگلستان هر دو در آن سهیم می]است[ که دولت ایران و دولت 

ه هر کچرا که در اینجا موضوع روابط بین دو دولت نیست الً ایراد وارد نیست او
 دو مقید به اجرای قرار دادی باشند بلکه قراردادی است بین یک دولت و یک
شرکت تجارتی و بنابراین شرکت موظف است مفاد تعهدات خود را در مورد 

ً دولت -ام دهددولت انج  ایران از شرکت مطالبه طال نمی کند بلکه لیره ثانیا
نماید که استرلینگ که پول مذکور در قرارداد است به مقدار بیشتری مطالبه می

رکت شتعهد خود را ایفا کرده باشد در این صورت با اینکه اجرای آن تعهد برای 
 اهد بود و بنابراینممکن است شاق و مشکل باشد ولی اجرای آن غیرممکن نخو

قاضای پرداخت مقدار تدولت ایران  -موضوع فورس ماژور در کار نخواهد بود 
و کند بلکه فقط آنچه را که به ابیشتری از آنچه که شرکت به او مدیون است نمی

است منتهی این پول خواهد آنهم با پولی که در قرارداد تصریح شدهمدیون است می
اخت اند پردع عقد قرارداد طرفین نسبت به آن توافق نمودهباید به نرخی که در موق

ین ماده به حکمیت بسته بنظری است که مسیو وان زیلند طرز ارجاع ا -گردد 
فق نیز موا ۱۰بدهد ولی بنظر نویسنده در هر صورت باید بند الف ماده دهم را 

اضافی به توان آنرا نیز بطور باشد که طال دیگر مبنای تعیین ارزشها نیست می
 محکمه عرضه نمود.
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در صورتی که توافقهایی بین بانک ملی ایران و بانک  –یادداشت اضافی 
نجم به بند پ۱۰انگلستان راجع به تبدیل استرلینگ به طال ادامه یابد منظور ماده 

است و دولت ایران را در مقابل ضرری که در مورد طریق دیگری تأمین شده
است بنا براین تردیدی نیست که آید مصون نمودهمیتغییرات پول انگلستان پیش 

ً و نه از راه حقوقی نسبت ببند پنجم ماده دولت ایران نمی  ۱۰تواند نه مستقیما
فتن ادعایی برای پرداخت اضافی از شرکت داشته باشد و این ادعا با در نظر گر

وزارت دارایی به شرکت که در آن ذکر شده  ۲۵/۹/۳مورخ  ۲۰۸/۷۳۵۶نامه 
است همان اندازه کمتر بطور کامل تأمین شده ۱۰ حقوق دولت طبق بند پنجم ماده 

 قرین موافقت خواهد بود.
ده است. اگر آقایان اجازه بفرمایند، جلسه را ختم کنیم. وقت منقضی ش -رئیس

شود و مورد بحث قرار )صحیح است( بقیه گزارش در جلسه بعد خوانده می
. دستور ، گزارش 9آذر ساعت  26ک شنبه گیرد. جلسه آینده، روز یمی

 کمیسیون نفت.  
 
 
 
 

 93نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

  1329آذر ماه  26روز یکشنبه، 
 

 شود.قیه گزارش کمیسیون نفت قرائت میب –رئیس 

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده دوم از      

کت افع سالیانه شرالیات دولت انگلستان: حصه دولت ایران از منم –ماده دوم      
شد و آنچه به این بایستی مشمول مقررات مالیات بر درآمد دولت انگلستان مینمی

شد و آنچه به این ترتیب از حصه دولت کسر ترتیب از حصه دولت انگلستان می
ای که به این ترتیب به حقوق ایران وارد شده، بایستی جبران شود. لطمه

 پیدا است.است، از ارقام صورت ضمیمه آمده
 نظریه پروفسور ژیدل نسبت به ماده دوم

قابل ارجاع به حکمیت: شرکت از لحاظ اینکه تبعه دولت انگلستان  –ماده دوم 
آمد و های آن دولت، از قلیل مالیات بر درآمد و مالیات اضافه دراست، تابع مالیات

ت دول ها را از سهماست قسمتی از این مالیاتباشد. ولی سعی کردهغیره می
 ایران، طبق ماده دهم )قسمت یکم( امتیازنامه، پرداخت نماید.

دولت ایران معتقد است که پرداختی شرکت به دولت نباید تابع هیچگونه       
باید  ۱۹۴۷تا  ۱۹۳۳مالیات عادی و استثنایی دولت انگلستان باشد. و بنابراین از 

مالیات دولت  ۱۹۳۳شود. در مبلغ پرداختی مسترد و در آتیه نیز این عمل تکرار ن
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به  ۱۹۳۶انگلیس و جمع مبلغ پرداختی به دولت ایران، تقریبا مساوی بود ولی از 
 بعد، پرداختی به دولت انگلیس تقریباً سه برابر جمع پرداختی به دولت ایران شده

به بعد، مالیات بر درآمد، عالوه بر مصارف عادی به مصرف  ۱۹۳۷است. از 
یحات دولت انگلستان رسیده و در نتیجه دولت ایران مانند یک دفاع و تجدید تسل

نفر مؤدی مالیاتی انگلیس بطور غیر مستقیم، بابت تجدید تسلیحات انگلستان 
 است.]مالیات[ پرداخت نموده

به  ۱۹۳۶لیره بود، در  ۳۰۵۴۱۸معادل  ۱۹۳۳مالیات بر درآمد که در       
لیره ترقی  ۱۶۵۱۵۵۸سریع به بطور  ۱۹۳۷لیره باال رفته و در  ۹۱۰۵۵۹

تنها به این مالیات  –لیره بالغ گردیده است. ۴۹۱۷۸۴۸به مبلغ  ۱۹۴۲نموده و در 
ضافه ابه بعد مالیات زمان جنگ موسوم به مالیات  ۱۹۴۳اکتفا نشده بلکه از سال 

است اضافه بر درآمد به مالیات های انگلیس که بخودی خود طاقت فرسا بوده
الیاتی است که به در حدود هشت برابر م ۱۹۴۳ن مالیات در  سال است تنها ایشده

 زبورمایران پرداخت شده و کلیه مالیات های پرداختی به دولت انگلستان در سال 
سب به این تنا ۱۹۴۷دوازده برابر رقم مالیاتی است که به ایران پرداخت شده. در 

ات لیره مالی ۷۶۵۴۰۵ لیره در مقابل ۱۵۲۶۶۶۵۵هیجده مرتبه بالغ گردیده یعنی 
است.  دولت خارجی که یک که طبق قرارداد به دولت ایران پرداخت گردیده

شرکت خارجی تابع آنست در موضوع روابط بین امتیاز دهنده و شرکت دارنده 
امتیاز یک شخص ثالثی است و قانون موضوعه از طرف این شخص ثالث 

این  ذ باشد مگر اینکه در قراردادن یک  قرارداد نافتواند در روابط بین طرفینمی
است موضوع چنین ذکری نشده ۱۹۳۳موضوع تصریح شده باشد. و در قرارداد 

  اینکه دولت انگلیس سهامدار عمدة شرکت مزبور است هیچگونه تفاوتی در اصل
عنوان ه موضوع ایجاد نمی نماید چرا که دولت انگلیس در موقع خرید سهام ب

های دولت انگلیس را پرداخت ن علت شرکت مالیاتشخص ثالث بوده و به همی
مبلغی  ۱۹۴۷ا ت ۱۹۳۳ای زیاد شده که از دازههای مزبور به اناست. مالیاتنموده

ه لیر ۲۲۲۴۰۷۴۳که شرکت بابت مالیات به دولت انگلستان پرداخت نموده معادل 
 ۶۰۱۶۸۸۷۳بوده و حال آنکه جمع کل وجوه پرداختی به دولت از هر بابت تنها 

در  لیره کمتر از مالیات دولت انگلیس به تنهایی بوده و ۱۲۰۷۲۰۷۰لیره یعنی 
تُن  ۱۶۸۲۹۰۱۲۳عرض همین مدت دولت ایران از حیث منابع طبیعی معادل 

است. شرکت نیز خود متوجه این موضوع شده و در قرارداد تر شده نفت خام فقیر
ی دولت را تصدیق ضمنی ااست نیز حقانیت ادعمتمم که به دولت پیشنهاد نموده

نمود از قبول آن است منتها چون نظر دولت را از حیث مالی تأمین نمینموده
 خودداری شد.

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده سوم از      
محدودیت سود سهام شرکت محدودیت میزان سود سهام شرکت  –ماده سوم      

ایران از منافع شرکت به استناد دستور دولت انگلستان در مورد حصه دولت 
 بایستی نافذ باشد.نمی

 نظریه پرفسور ژیدل در خصوص ماده سوم:
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 قابل ارجاع به حکمیت شرکت بنا بر تمایل دولت انگلیس سیاست –ماده سوم      
طور بمحدودیت سود سهام را در پیش گرفته که از لحاظ تقلیل مبالغی که بایستی 

است بپردازد به ضرر دولت تمام شدهبند یک قسمت )ب(  ۱۰معمول طبق ماده 
ً اظهار  ۱۹۴۷رئیس کل شرکت در گزارش سالیانه  این موضوع را صراحتا

ن است و به همیداشته که محدودیت سود سهام در نتیجه تمایل دولت انگلستان بوده
لیره بعنوان ذخیره عمومی به حساب ذخائر برده  ۱۰۵۰۰۰۰۰جهت مبلغ 

رصد مبلغ مزبور را یعنی د ۲۰ر این حق دارد که است و دولت ایران بنا بشده
 لیره از شرکت مطالبه نماید. ۲۱۰۰۰۰۰

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده چهارم از      
 های امریکایی. قرارداد فروش با بحریه انگلیس و شرکت –ماده چهارم      
ع وقشرکت بایستی هر وقت و در هر م ۱۳۱۲امتیاز نامه  ۲۱به موجب ماده      

ود خیچ عملی یا ه حقوق و امتیازات و منافع دولت را در نظر داشته و اقدام به
داری از عملی که موجب زیان دولت باشد ننماید و حال آنکه در مورد 

های قراردادهای فروش که شرکت با بحریه و هواپیمایی انگلستان و شرکت
گرفته عادله روز انجام ن ظ که معامله به نرخاست از این لحاامریکایی منعقد نموده

 است.ضییع شدهاش از منافع شرکت تحق دولت نسبت بحصه
تأمل کنید اکثریت نیست، آقایان طوری بیرون تشریف ببرند که  –رئیس      

 ای اکثریت حاصل شد( بفرمایید بخوانید.جلسه از اکثریت نیفتد )بعد از لحظه
 نظریه پروفسور ژیدل نسبت به ماده چهارم     
( ۲قابل ارجاع به حکمیت شرکت که بایستی همواره طبق بند ) –ماده چهارم      
ی یی براقرارداد منافع دولت را رعایت نماید در نتیجه انعقاد قراردادها ۲۱ماده 

تجارتی بر خالف مصالح دولت عمل  فروش نفت و مواد نفتی به قیمت های غیر
به  ر شرکت کم شده و مبلغی که بایدترین سهامدااست این قراردادها با بزرگنموده

است استناد به دولت به نسبت سود سهام تقسیم شده پرداخت گردد تقلیل یافته
های آقای والیس رئیس شرکت در آن موقع و آقایان رامسی ماکدونالد و گفته

وینستون چرچیل در موقع کسب اجازه از پارلمان انگلیس برای پرداخت 
قسمت عمده سهام شرکت و مخصوصا اینکه لیره جهت خرید  ۲۰۰۰،۰۰۰

 گوید:چرچیل وزیر دریاداری وقت می
داری ما برای خرید نفت پول پرداخت خواهیم نمود ولی منافع آن به خزانه»      

گردد. در نتیجه مشارکت با دولت انگلیس شرکت آزادی عمل انگلیس بر می
سیاست کلی شرکت باید  تجارتی خود را از دست داده است و چون در کلیه مسائل

تابع نظر دولت ایران که عبارت از تأمین حداکثر منفعت برای شرکت است شق 
 ۲۱اولی را انتخاب نموده و به سهامدار عمده خود حق تقدم داده است مفاد ماده 

 ً  ۱۹۳۳ذکر نشده و تلویحی است ولی در قرارداد  قرارداد دارسی صریحا
باشد مندرجات کتاب رسمی دولت می صراحت دارد و وظیفه امتیازی شرکت

همچنین اظهارات مستر چرچیل  ۱۹۱۴مورخ سال  C-D ۷۴۱۸انگلیس شماره 
المدت برای فروش در آن موقع دال بر این است که شرکت قراردادهای طویل

است ولی با منافع دولت ایران تناقض مواد نفتی بسته که به نفع دولت انگلیس بوده
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در این قراردادها افشا نشده ولی در موقع قطع لوله نفت در دارد قیمت تعیین شده 
اطالعاتی به دست آمده که یک مقدار معتنابهی مازوت طبق  ۱۹۱۵ایران در سال 

شلینگ هر تُن فوبِ  ۳۰قراردادی از طرف شرکت به دولت انگلیس به بهای 
 است و سر چارلز گرین وی رئیس شرکت نیز رسما در اینآبادان فروخته شده
است که قیمت بر حسب مقدار فروش تا یک میزان حداقلی مورد اظهار داشته

درصد منافعی که شرکت عالوه  ۲۵نماید که این حداقل عبارت است از تنزل می
بر مقداری که برای پرداخت منافع سهام ممتازه و مبلغ ده درصد منافع به 

چگونگی سهامداران عادی پرداخت نماید چون اطالعات صحیح نسبت به 
قراردادهای منعقده جدید تا تجدید شده با وزارت دریاداری و وزارت هواپیمایی و 
سایر مؤسسات رسمی دولت انگلستان متوجه او شده تعیین نماید ولی رسما جبران 

وارد  ۲۱سه و  ۱۰یک )ب( و  ۱۰ها را که به حقوق دولت در مواد این خسارت
مبلغ را از محکمه حکمیت درخواست نماید و تعیین این است تقاضا میآمده
نماید و در آتیه نیز را باید اقداماتی بعمل آید که در نتیجه قراردادهای می

چنین قراردادهای غیرعادی غیرعادی ضرری به منافع دولت وارد نشود و هم
تجارتی شرکت نیز مانند قراردادهایی است که با دولت انگلستان بسته و باید در 

نگونه قراردادها خسارتی را که به دولت ایران بابت فروش غیر از موقع انعقاد ای
 آید جبران نماید.بهای تجارتی وارد می

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده پنجم از      
 شود.واد نفتی که در عملیات شرکت مصرف میم –ماده پنجم      
پرداخت  حقوق ایران از بابت مواد نفتی که در عملیات شرکت مصرف شده     
 است.نشده
 نظریه پروفسور ژیدل درباره ماده پنجم:     
ه کقابل ارجاع به حکمیت، دولت ایران در اوائل امتیاز مبلغی  –ماده پنجم      

نماید به موجب ماده شرکت بابت محصوالت نفتی که در عملیات خود مصرف می
ولی  طالبه ننمودهشلینگ م  ۴بند یک قسمت الف امتیاز نامه از قرار هر تن  ۱۰

ازدیاد مصرف که فعال در حدود یک میلیون و نیم تن در سال است دولت را 
نماید که از شرکت دعوت کند این موضوع را در محاسبات خود مجبور می

االمتیاز در این ای از امتیازنامه شرکت را از پرداخت حقرعایت نماید هیچ ماده
شلینگ   ۴پرداخت سالیانه »گوید ف مییک ال ۱۰نماید و ماده مورد معاف نمی

تردیدی « برای هر تُن نفت فروش رفته برای مصرف و یا صادر شده از ایران
نیست که نفت مورد مصرف شرکت برای عملیاتش نفتی است که از زیر زمین 

باید  است و بنابراین دولتایران استخراج شده و به همین اندازه کشور فقیر تر شده
یک الفت  ۱۰موجب ماده ه قی دریافت نماید او این حق جز بدر این خصوص ح

صورت بیست در صد ه که دولت ایران این حق را ب را دیگری ندارد اظهاراتی
دهد و قدار ناچیز تقلیل میمه نماید این مبلغ را بود تقسیم شده دریافت میساز 

ین ار بردن هیچگونه تناسبی با ارزش نفتی که از طرف دولت داده شده ندارد بکا
دهد و این حق نفت از طرف شرکت برای عملیات خودش تشکیل یک حقی را می

صورت فروش بخودش قلمداد ه در ایران بوده و محاسبات شرکت نیز آن را ب
 نموده بین اقالم محاسباتی استخراج و تصفیه واقع است.
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 نظورمین مه دولت ایران با رعایت حقوق خود در پرداختی های بعدی به      
ی که موجب ماده یک الف امتیاز نامه، برای نفته مبلغ چهار شلینگ از هر تُن ب

مصرف  ۱۹۴۷تا  ۱۹۳۳بوسیله شرکت در عملیات صنعتی خود، در سال های 
 ت.نماید. این مقادیر کامال معلوم و اختالفی در آن موجود نیسنموده مطالعه می

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده ششم از      
( از ۱ازرسی مالی و اطالعات مالی نظارت در اجرای بند )ب –ماده ششم      

و سهم دولت در سود توزیع شده در ذخائر  ۱۳۱۲امتیاز نامه  ۲۱و  ۱۶ماده 
نمود که دولت ایران شرکت )ذخیره عمومی ذخیره افت و استهالک ایجاب می

در  که تصمیماتیبتواند به دفاتر و محاسبات شرکت رسیدگی کند و از معامالت و 
 حقوق ایران مؤثر است قبال اطالع حاصل نماید.

 نظریه پرفسور ژیدل در باره ماده ششم     
قابل ارجاع به حکمیت: دولت ایران نسبت به شرکت حقوق مالی  –ماده ششم      

دارد که بعضی آنها آنی و بعضی آتی و دولت قانونا باید نظارت بیان حقوق داشته 
گذارد ولی شرکت نه تنها برای ه شرکت اجرای آنرا معوق نمیو مطمئن شود ک

اجرای این حق دولت در نظارت بر حقوق خودش مساعدت ننموده بلکه در نتیجه 
 ندادن اطالعات مالی که برای اعمال حقوق الزم است اقدامات دولت را فلج نموده

نامه استناد امتیاز ۲۱تواند برای فرار از وظائف خود به ماده است شرکت نمی
نماید و اینکه در ماده مزبور قید شده که باید اصول حسن نیت مدار اجرای 
قرارداد باشد در صورتیکه طرف دیگر بموجب امتیازنامه حّقی داشته باشد باید 
حسن نیت خود را به اثبات رساند و مخصوصا این موضوع موقعی اهمیت دارد 

شته باشد مثال طرز تنظیم که طرز عمل یک طرف با عرف معمول تفاوت دا
محاسباتش طوری باهم توام شده باشد که نتوان این حسابها را در سنین مختلف با 
هم تطبیق نمود و حتی با یک نظر اجمالی به حساب های منتشره شرکت به چنین 

رسیم شرکت بعضی اوقات محاسبات مختلف را تحت یک قلم بیالن هایی مینتیجه
توان با این اعداد طرز تشکیل هر یک از این ده و نمییا حساب سود و زیان بر

محاسبات خاص را در سال های متوالی تعقیب نمود عالوه بر این محتویات 
های مختلفه یکسان بعضی این محاسبات بیالن و حساب سود و زیان در سال

نماید در های مختلف بی نتیجه مینیست و این تغییرات مقایسه آنها را در سال
دهد که پس از شرکت فقط یک رقم می Balance of profitسود شرکت  مورد

ها بدست آمده و یکی از این قسمت ها برای روابط بین نظر گرفتن بعضی قسمت
دولت و شرکت دارای اهمیت مخصوصی است و آن عبارت از حساب استهالک 
و تنزل قیمت است شرکت در محاسبات خود بجای اینکه طریقه معمول 

کات که عبارت از تعیین بهای اموال به قیمت اولیه و تعیین ذخیره استهال
باشد بکار برد طریق دیگری که تعیین مخصوصی در بیالن برای این منظور می

توان طرز بدست بهای اموال پس از استهالک باشد بکار برده و با این طریق نمی
ل آنکه هر گاه آوردن استهالکات را جز در موارد استثنایی تعقیب نمود و حا

شرکت انتخاب دو طریقه را داشته باشد که یکی از آنها اجازه دهد و دیگری مانع 
قرارداد مجبور  ۲۱شود که دهنده امتیاز در حقوق خود نظارت نماید طبق ماده 
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بلکه طبق حقوق صریح دولت، از این دو است نه تنها طبق اصل حسن نیت 
 ت کنترل در حقوق خود را اجازه دهد.طریقه آن یکی را انتخاب کند که به دول

ه باید ولی شرکت طریقه دیگر را انتخاب نموده است. راجع به اطالعاتی که ب     
ه استناد نموده و طبق این ماده چنین نتیج ۱۵دولت داده شود شرکت به ماده 

است که دولت حق تحصیل هیچگونه اطالعات دیگری را ندارد. ولی استناد گرفته
ا ل تدادن چنین معانی به آن صحیح نیست چرا که این استدال ین ماده وشرکت به ا

ی موقعی مورد دارد که مواد خصوصی در قرارداد نباشد که به دولت حقوق دیگر
 جز حقوق سهامداران شرکت بدهد.

( ای اکثریت حاصل شدبعد از لحظه)أمل کنید اکثریت نیست ت –رئیس      
 (.ذیل خوانده شد بقیه گزارش به قرار)بفرمایید 

است طبق قرارداد این حق به دولت داده شده ۲۰و  ۱۰موجب مواد ه ولی ب     
ز اشرکت سهیم است و منظور ( ذخایر عمومی)ماده دهم بند الف دولت در ذخایر 

این  باشد. و بنا برآن کلیه ذخایر به هر عنوانی که شرکت در دفاتر خود بدهد، می
را داشته باشد که مطمئن شود شرکت بعضی ذخایر  دولت باید کلیه اطالعاتی

 شته باشد.آید کنار نگذامخفی که در حساب ذخایر عمومی نمی
ذخایر استهالک را ممکن است طوری زیاد قلمداد نمود که از منظور اصلی 

های منتشره شرکت منحرف شده و ذخایر مخفی بشود. ولی همین ذخایر در حساب
س از کسر استهالک به پکه در باال ذکر شد اموال را شود. زیرا بطوری ذکر نمی

شرکت در  طبق ماده بیستم قسمت دو، در آخر امتیاز کلیه دارایی. آوردحساب می
ً و بالعوض ب  وصورت قابل استفاده به دولت تعلق خواهد گرفت ه ایران مجانا

ست ه بیبنابراین ذخایر استهالک نباید طوری باشد که در آخر امتیاز با مفاد ماد
ات راجع به اینکه این اموال مجانا و بالعوض به دولت تعلق خواهد گرفت مناف

که  توان این ذخایر را طوری زیاد قلمداد نمود که اموالیداشته باشد. چرا که می
 ً هالک است به دولت تعلق گیرد چندین مرتبه بهای خود را باید در آخر امتیاز مجانا

قسیم ذخایر استهالک نموده باشد و همچنین نموده باشد و هم چنین موضوع ت
 موضوع تقسیم ذخایر استهالک شرکت بین اموال داخل و خارج نباید از نظارت

به  دولت ایران خارج باشد و شرکت باید اطالعات الزمه را راجع به مبالغی که
قت حساب استهالک اموال خود در خارج از ایران گذارده ره دولت بدهد در مواف

االمتیاز و مطالب دیگر، طبق حقحساب راجع به طرز  ۱۹۳۲ نامه سال
ق ذکر شده بود: نماینده دولت ح ۳و  ۲امتیازنامه دادرسی در فصل هفتم بند 

االمتیاز ذکر شده، دارد دریافت اطالعات اضافی بیش از آنچه که در صورت حق
را های تابعه و شرکت نیز ملزم شده بود که صحت دفاتر خود و دفاتر شرکت
 .تضمین نموده و برای رسیدگی در دسترس نمایندگان دولت قرار بدهد

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده هفتم از      
و اختیارات  ۱۳۱۲امتیاز نامه  21ادرات نفت خام: ماده ص –ماده هفتم      

عمل نمود که تصفیه مواد نفتی کال در داخله ایران بقانونی دولت ایران ایجاب می
 آید.
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده هشتم از      

 است.تأسیساتی که در خارج از ایران وجوه شرکت ایجاد شده –ماده هشتم      
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 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده نهم از      
 قیمت مواد نفتی: تعیین تکلیف قیمت فروش کلیه مواد نفتی در –ماده نهم      

وشته ن ۱۳۱۲چه در این باب در امتیاز نامه داخله مملکت ایران از لحاظ اینکه آن
 است.شده بود عمال از بین رفته

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده دهم از      
نفت: توسعه کافی تأسیسات پخش نفت اعم از  تأسیسات پخش -ماده دهم      

 دارد.ناتی نقاطی که فعالً تأسیساتی در آنجا و جود دارد و یا اینکه هیچگونه تأسیس
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده یازدهم از      

مین خارجی و بهبود وضع کارمندان و کارگران تقلیل مستخد -ماده یازدهم      
و  ۱۶د باستناد موا ۱۳۲۶ایرانی: تعیین تکلیف طرحی که در این باب در آبان ماه 

 است.به شرکت تسلیم شده ۱۳۱۲امتیازنامه  ۱۷
 به ماده یازدهم: نظریه پرفسور ژیدل نسبت     
قابل ارجاع به حکمیت: شرکت تعهدات خود را برای تقلیل  –ماده یازدهم      

 گذرد انجام ندادهسالی که از امتیازنامه جدید می ۱۵مستخدمین خارجی در ظرف 
دهد که نه است ارقام نشان میای شرکت بودهاست با اینکه از وظایف امتیازنامه

سال  نفر در ۲۰۵۰تقلیل نداده بلکه تعداد آنها را از  تنها کارمندان خارجی را
ً به  ۱۹۳۳ است. شرکت باید با توافق دولت نفر افزایش داده ۴۰۰۰فعال ً تقریبا

ر طرحی را که طبق ماده شانزدهم برای تقلیل کارمندان خارجی سالیانه و بطو
 انی بطوریبینی شده، تهیه نماید و بجای اتباع خارجی کارمندان ایرتصاعدی پیش

 است جایگزین نماید.که طبق امتیازنامه تعهد نموده
داند، عالوه بر اینکه پرفسور ژیدل این ماده را قابل ارجاع به حکمیت می      

شود  ضافهاماده یازدهم قرارداد الحاقی پیشنهادی خود را که بایستی به امتیازنامه 
 نیز به این موضوع اختصاص داده به قرار زیر:

ن نظر به اینکه سیاست اساسی شرکت اینست که کارمندان شرکت در ایرا»      
ای و های ممکنه باشد شرکت حداکثر پیشرفت تشکیالت حرفهشامل حداکثر ایرانی

نعت صفنی را در کارگران و کادر ایرانی بخرج خود به منظور اینکه آنها را در 
رصد دخارجی بیش از پنج  نفت بطوری استخدام نماید که بعد از ده سال کارمندان

 نباشد، ادامه خواهد داد. Qualifiéکارمندان فنی 
به  رانیشرکت موافقت دارد که مبلغ کافی برای اعزام، هر سال پنجاه نفر ای      

ای در دانشگاه، در موضوع تکنولوژی نفت، بریتانیای کبیر جهت آموزش حرفه
 «در مدت معمول به اختصاص دهد.

ده پیشنهادی برای حصول توافق با شرکت است، نه در صورت ولی این ما     
 ارجاع به حکمیت.

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده دوازدهم از      
 جلوگیری از تلف شدن گاز: جلوگیری از اتالف گاز بوسیله –ماده دوازدهم      

مصرف در عملیات شرکت و لوله کشی به شهرها برای مصرف اهالی و 
 .۱۳۱۲مه امتیاز نا ۲۱و  ۱۲ها باستناد مواد چاه نگاهداری آن در

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده سیزدهم از      
 نین کشورکاران خارجی طبق قواقاطعهم –ماده سیزدهم      
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 نین کشورکاران خارجی طبق قواقاطعهم –ماده سیزدهم      
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده چهاردهم از      
بیمه: بیمه مؤسسات شرکت نفت در ایران، نزد شرکت بیمه  –دهم ماده چهار     

 ایران.
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده پانزدهم از      
از  ح امتیاز دارسی، دو مطلب بیشدر موقع اصال مدت امتیاز: -ماده پانزدهم      

االمتیاز و از است: از طرف دولت ایران حقسایر مطالب مورد توجه طرفین بوده
ر رف شرکت مدت امتیاز در موقعی که هنوز امتیاز دارسی مجری بوده، با کمتط

ال طمیلیون تن صادرات و فروش سالیانه، در حدود یک میلیون و نیم پوند  ۴از 
شود شود. و حال آنکه عمل شرکت به استناد امتیاز دولت میاالمتیاز دولت میحق

است که با هیجده طوری بوده ۱۳۱۲و حال آنکه عمل شرکت به استناد امتیازنامه 
االمتیاز دولت حتی از شش میلیون و نیم پوند میلیون تن صادرات و فروش حق

ر دطال خیلی کمتر است و با این وصف معلوم نیست در موقع فسخ امتیاز دارسی 
داده  به دولت ایران چه ۱۳۱۲قبال تمدید مدت امتیاز نامه سابق از امتیازنامه 

مه چیز مورد لب مورد نهایت عالقه دولت ایران و بیش از هاست. این مطشده
 توجه مردم مملکت است. نکته دیگری که در موقع این مقایسه باید طرف توجه

االمتیاز مبلغ مبنای حق –قرار گیرد این است که به موجب امتیاز ماده شانزدهم 
ران معادل یک هشتم قیمت نفت خام ای ۱۹۳۳چهار شلینگ در هر تن در سال 

است و حال آنکه فعال با صرف طالی آن )بر طبق محاسبه شرکت( کمتر از بوده
االمتیاز دولت ایران به نسبت است و به این ترتیب مجموع حقیک شانزدهم شده

درصد دو ده  ۳۳در حدود  ۱۹۳۳قیمت کل نفت استخراج شده در ایران در سال 
ق یاز دولت ایران طباالمتدرصد اگر حق ۹فقط در حدود  ۱۹۴۷و در سال 

ی هفت میلیون لیره بجا ۱۹۴۷گردید از بابت امتیازات کشور ونزوئال دریافت می
شد یعنی متجاوز از سه برابر شرکت نفت عراق میلیون لیره می ۲۲بالغ بر 

االمتیاز دریافت دارد و این مبلغ نیز با در نظر تواند تا شش شلینگ طال حقمی
ن االمتیازی است که تاکنون به دولت ایراسه برابر حقگرفتن قیمت عادله بیش از 

االمتیاز دریافتی از سه است برطبق امتیاز جدید در کویت نیز حقپرداخته شده
است متجاوز است االمتیازی که تاکنون به دولت ایران پرداخته شدهبرابر حق

مقداری  دارنداالمتیازی که ونزوئال و کویت و بصره دریافت میضمنا از کل حق
ارقام  توانند آنرا تحویل گیرند و بنابراین هر گاه اینهم نفت خام است که عینا می
ر داالمتیاز متداول فعلی در دنیا در حدود یک لیره منشاء محاسبه باشد مأخذ حق

مندرجات  شود از ارقام فوق و مخصوصا با مدافه درهر تن استخراج شده می
االمتیاز ایران بهیچوجه شکار است که برای حقاشت بخوبی آد( این یاد۱۷قسمت )

 ای در کار نیستمبنای عادالنه و منصفانه
است که از آن به بعد ، نوشته شده12ماده اعتراضیه دولت ۲۵ماده هفدهم از 

شصت سال معتبر خواهد بود و پیداست که وضع ذخائر نفتی مملکت ایران با 
ن الذکر چه تفاوت فاحشی را متضممقایسه مدت های مذکور در دو امتیاز سابق

 است.
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده شانزدهم از      
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االمتیاز مبلغ چهار شلینگ در هر تن در سال مبنای حق –ماده شانزدهم      
است و حال آنکه فعال با صرف معادل یک هشتم قیمت نفت خام ایران بوده ۱۹۳۳

است و به این یک شانزدهم شدهطالی آن )بر طبق محاسبه شرکت( کمتر از 
االمتیاز دولت ایران به نسبت قیمت کل نفت استخراج شده در ترتیب مجموع حق

فقط در حدود  ۱۹۴۷درصد دو ده و در سال  ۳۳در حدود  ۱۹۳۳ایران در سال 
االمتیاز دولت ایران طبق امتیازات کشور ونزوئال دریافت درصد. اگر حق ۹

میلیون لیره  ۲۲ر بجای هفت میلیون لیره، بالغ ب، 1947گردید، از بابت می
 شد. یعنی متجاوز از سه برابر.می

االمتیاز دریافت دارد و تواند تا شش شلینگ طال حقشرکت نفت عراق می      
ت االمتیازی اساین مبلغ نیز با در نظر گرفتن قیمت عادله بیش از سه برابر حق

 نیز، طبق امتیاز جدید، در کویت است. برکه تاکنون به دولت ایران پرداخته شده
االمتیازی که تاکنون به دولت ایران پرداخته االمتیاز دریافتی از سه برابر حقحق
ً از کل حقشده االمتیازی که ونزوئال و کویت و بصره است متجاوز است. ضمنا

یرند. و توانند آنرا تحویل گدارند، مقداری هم نفت خام است که عیناً میدریافت می
علی در االمتیاز متداول فبنابراین، هر گاه این ارقام منشاء محاسبه باشد، مأخذ حق
شود. از ارقام فوق و دنیا، در حدود یک لیره در هر تن استخراج شده می

ه ( این یادداشت بخوبی آشکار است ک۱۷مخصوصاً با مداقه در مندرجات قسمت )
 ای در کار نیستنه و منصفانهی عادالاالمتیاز ایران بهیچوجه مبنابرای حق

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده هفدهم از      
های مالیاتی و گمرکی مورد ها کم و کیف معافیتمعافیت –ماده هفدهم      

بر  محاسبه دقیق و تعیین تکلیف قطعی باید قرار گیرد به این معنی که مالیات
 ۱۲بالغ بر  ۱۹۴۷ایران برای سال  درآمد شرکت بر طبق قانون مالیات بر درآمد

گردد و از طرف دیگر بر طبق مقررات مملکت در هر یک از میلیون لیره می
ی که شرکت به ئحقوق و عوارض گمرکی اجناس و اشیا ۱۳۲۶و  ۱۳۲۵سنوات 

ً  ۱۷ایران وارد کرده است در حدود  نماید که عالوه می میلیون لیره است. توضیحا
لیره به دولت  ۲۷۴۴۱۲ابت مالیات بر درآمد مبلغ از ب ۱۹۳۳شرکت در سال 

است و حال آنکه در سال لیره به دولت انگلستان پرداخته ۳۰۵۴۱۸ایران و 
لیره  ۱۵۲۶۶۶۶۵لیره و مالیات انگلستان  ۷۶۵۴۰۵مالیات دولت ایران  ۱۹۴۷

 است. بوده
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده هیجدهم از      
رکت، تبدیل حصه ایران از ذخایر شرکت به سهم ش سهام –ماده هیجدهم      

 شودای که با صاحبان سهام میشرکت نظیر معامله
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده نوزدهم از      
د اسعار: استفاده از یک قسمت از اسعار حاصله از فروش موا –ماده نوزدهم      

 نفتی در دنیا
 لت:ماده اعتراضیه دو ۲۵ماده بیستم از      
ای صدور: تعیین ترتیبی که به موجب آن شرکت فروش نفت بر -ماده بیستم      

 مواد نفتی برای صدور در اختیار دولت یا اتباع ایران خواهد گذاشت
 :ماده اعتراضیه دولت ۲۵ماده بیست و یکم از      
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وق خاذ تدابیر عملی برای تأمین منافع و حقنفت شاه: ات -ماده بیست و یکم     
 ایران در نفت شاه به مناسبت مجاورت با نفِت خانه

 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده بیست و دوم از      
های بسته: تعیین مقرراتی که شرکتشرکت های وا -ماده بیست و دوم      

 غیرتابعه بایستی مشمول آن باشد
 ماده اعتراضیه دولت:  ۲۵ماده بیست و سوم از      
نامه. ضرورت جلب موافقت دولت ایران به تغییرات اساس-وم ماده بیست و س     

 آیدبعمل آمده و یا بعمل می ۱۹۳۳تغییراتی که در اساسنامه سال 
 ماده اعتراضیه دولت ۲۵ماده بیست و چهارم از      
ذخایر شرکت: روشن نمودن وضع ذخایر و طرز  –ماده بیست و چهارم      

 ور دقیقتشکیل آنها و تعیین حقوق دولت بط
 ماده اعتراضیه دولت: ۲۵ماده بیست و پنجم از 

ف و ایی و تلگراف و تلفن و غیره: کم و کیخطوط هواپیم -ماده بیست و پنجم      
 زی وحدود و قیود استفاده شرکت از خطوط هواپیمایی و تلفن و تلگراف و بندرسا

 غیره باید مورد دقت قرار گیرد
گانه( عین نظریة  ۲۵حکمیت )خارج از مواد  جاع بهقابل ار -ماده هشتم      

وارد  ۱۹۴۱)سپتامبر  ۱۳۲۰ترجمه شده در موقعی که قوای متفقین در شهریور 
ایران شدند محصوالت نفتی مورد احتیاج خود را در آبادان و سایر مؤسسات 

 وپخش شرکت در نقاط دیگر دریافت نمودند. به موجب امتیاز نامه مالیات ها 
به محصوالت نفتی در ایران که بوسیله شرکت به فروش  عوارض مربوطه

گردد و شرکت در رسید در قیمت فروش محسوب و بوسیله شرکت دریافت میمی
 این مورد ذیحساب است.

ق ل طبماده نوزدهم امتیازنامه طرز تعیین بهای محصوالت نفتی را در هر سا     
 بند )ج( تعیین نموده به قرار زیر است: 

نی حق دارد که به قیمت های اساسی مذکور در جزء )الف( مخارج کمپا     
حقیقی حمل و نقل و توزیع و فروش و همچنین مالیات و عوارض موضوعه را 
 به محصوالت مزبور بیافزاید، شرکت بدون اینکه به هیچ نوع به دولت ایران
 مراجعه ای نماید بخودی خود اقدام نموده که حقوق و عوارض محصوالت نفتی

 رراتکه به قوای متفقین در ایران تحویل داده است وصول ننماید و بنابراین مق
 ماده نوزدهم امتیاز نامه را صریحاً نقض نموده است. 

پس از اتمام جنگ همین که دولت ایران از شرکت درخواست نمود هر چه      
زودتر صورت محصوالت نفتی مورد مصرف متفقین را به اداره مربوطه ارسال 

ردد دارد، شرکت جهد نمود به راه فراری برای عدم انجام تقاضای دولت متوسل گ
 و باالخره اظهار داشت که دولت برای تعیین ارقام مربوطه به سفارت کبرای
 انگلستان مراجعه نماید و حال آنکه دولت ایران نباید راجع به عدم اجرای

 ن وارد مذاکره شده.قراردادی که شرکت مرتکب شده با سفارت کبرای انگلستا
های مؤسسات پخش وزارت دارائی دولت در نتیجه رسیدگی به حساب    

شاهنشاهی توانسته است محاسبه ای نماید که طبق آن جمع محصوالت نفتی که 
تحویل قوای متفقین شده بالغ بر یک میلیارد و هفتصد و هشتاد و سه میلیون لیتر 
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 573گیرد به مبلغ آن تعلق می به 1943و عوارضی که طبق نرخ مقرر در 
میلیون لایر تخمین زده شده است، همین مبلغ است که دولت شاهنشاهی از 
شرکت، که بدون اینکه از پرداخت آن معاف و یا هیچگونه اجازه ای برای ع دم 
وصول آن داشته باشد، تا کنون ایفاء ننموده، مطالبه می نماید که تعهدی را که 

 عهده داشته انجام دهد. طبق ماده نوزدهم به 
 گانه اعتراضیه دولت  25( مواد 1ضمیمة )

جمع   مالیات اضافه بر مالیات عادی سال
 مالیات دولت ایران  
 دولت انگلیس درآمد دولت انگلیس 

1933 505418    
 305418  274412 

1934 511733    
 511733  301135  

1935 408635    
 408635  201166  

1936 610559    
 910559  328524 

1937 1651588    
 1651588  362734 

1938 1175029    
 1157029  378494  

1939 1955606    
 1955606  466204  

1940 2975156    
 2975156  460118  

1941 2920682    
 2920682  568667 

1942 4917846    
 4917846  454168  

1943 2798764   4864000
  7662764  606948
  

1944 2756457   7880000
  10636457  514725
  

1945 2805564   7875800
  10681364  446644
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1946 2979241   7300000
  10279241  768599
  

1947     
 10266665  765405 

 
 

 گانة اعتراضیة دولت 25( مواد 2ضمیمة شماره )

 مقایسه درآمد دولت در پنج سالة آخر امتیاز دارسی

 الة اول و پنج سالة اخیر امتیاز جدیدپنج س

 
 پنجسالة آخر امتیاز دارسی

 صادرات و فروش    هاسال
 جمع عایدات دولت 

1928-1927   4785173  
  571706 

1929-1928   3801189  
  1452163  

1930   5762803  
 طال  1433477  

1931   5567603  
  1110169   

1932   6041501  
  1208970  

 
   الة اول امتیاز جدیدپنجس

1933   6715302  
  1785012 

1934   7145705  
  2159142 

1935   7014074  
  2191902 

1936   7372288  
  2828502 
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1937   8455307  
  3444439 

 
 پنجسالة آخر امتیاز جدید

1943   9021165  
  4000000 

1944   11706441  
 4463778   

1945   15019706  
 4623161  

1946   18418170  
 7130257 

1947   18328692  
 7101478 

 
میسیون ک 20از تاریخ دوشنبه پنجم تیر ماه تا تاریخ چهارشنبه هشتم آذر ماه     

مخصوص نفت بیست و چهار جلسه تشکیل داده و در این بیست و چهار جلسه در 
آقایان  ماده دعاوی دولت مذاکرات مشروع به عمل آمده و از طرف 25اطراف 

اعضاء کمیسیون اعتراضات زیادی نسبت به عملیات شرکت نفت و همچنین راجع 
اء با استناد به نطق آقای تقی زاده وزیر دارائی وقت )امض 1933به قرارداد 

ه است ( در مجلس پانزدهم و نیز قرارداد الحاقی به عمل آمد1933کننده قرارداد 
ه جود اینکه بونع کننده ادا نشده و با های قاکه در مقابل آن از طرف دولت جواب

کّرات از طرف اعضاء کمیسیون به دولت تذکر داده شد، مدافعات خود را از 
ن الوصف دولت به هما الیحة طبق مسئولیتی که به عهده دارد بیان نماید، مع

کرات کلیه این مذا»توضیحات قناعت کرده و دفاع مستدل و قانع کننده ای ننمود 
تی که دارد در سه جلد دفتر صورت جلسات کمیسیون مخصوص نفت نظر به اهمی
صفحه و ذیل هر صفحه به امضای رئیس کمیسیون نفت رسیده  226که حاوی 

 «مضبوط و کامالً منعکس است
ارد باالخره کمیسیون در بیست و دومین جلسة خود جلسه را سّری اعالم و و    

ه نجملکره و مباحثه پیشنهاداتی، مشور گردید. در این جلسه پس از چند ساعت مذا
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در ایران از طرف پنج نفر از اعضاء و همچنین 

 پیشنهاد راجع به غیر قانونی بودن ....
 فتاده، صحیحش اعالم غیر قانونی بودن تمدید مدت ... اکلمة اعالم  -مکی 

ه بچنین پیشنهاد راجع  نده از روی گزارش چاپی باید بخوانم ... و همب -صدرزاده
ضاء اعالم غیر قانونی بودن تمدید مدت و چند پیشنهاد دیگر از طرف آقایان اع
 رحلهکمیسیون داده شد که چون از طرف بعضی از آقایان تذکر داده شد که باید م
 ودتربه مرحله تکلیف الیحه دولت را معین کرد و برای آنکه در مورد الحاقیه ز

ویب از مذاکرات زیاد پیشنهاد زیر به اتفاق آراء به تص نتیجه گرفته شود، پس
 د. رسید که اینک عین آن برای تصویب قرائت و تقدیم مجلس شورای ملی می نمای



128 

 

مجلس شورای ملی تشکیل شده  30/3/29کمیسیون نفت که طبق تصمیم »     
 قیاست، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسیده است که قرارداد الحا

استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن  گس کافی برای-ساعد 
 دارد.اظهار می

 –دکتر محمد علی هدایتی  –جواد عامری  –سید علی بهبهانی  –جمال امامی 
 -حائری زاده -دکتر شایگان –حسین مکی  -دکتر محمد مصدق - اللهیار صالح

 –پالیزی  –دکتر حسن  علوی  –ده زا سرتیپ -جواد گنجه ای -ناصر ذوالفقاری
 دکتر کاسمی -خسرو قشقائی

 «عبدالرحمن فرامرزی.
 رساند که پس از اتخاذدر خاتمه به استحضار آقایان نمایندگان محترم می     

تصمیم فوق کمیسیون دو جلسه دیگر تشکیل داد که یک جلسة آن سّری و در 
ت تعیین تکلیف مجلس مذاکراجلسة آخر نیز برای تکلیف نهائی کار کمیسیون و 

دن مشروحی به عمل آمد و در این جلسه نیز مجدداً پیشنهاداتی از قبیل ملی ش
 و پیشنهادها 1933صنعت نفت و تقاضای غیر قانونی شناختن و بطالن قرارداد 

 دیگری به عمل آمده و چون اکثریت آقایان اعضای کمیسیون عقیده داشتند که
ا مجلس شورای ملی این است که نسبت به استیفاء یوظیفة کمیسیون طبق تصمیم 

 این عدم استیفای منافع ایران در مورد قرارداد الحاقی اظهار نظر نماید و در
ایر موضوع، کمیسیون به اتفاق آراء اظهار عقیده نموده است، ورود و بحث در س

 وپیشنهادها فعالً ضرورتی ندارد و باید این پیشنهادات در مجلس مطرح شود 
ها از طرف مجلس شورای ملی معین شود، لذا به پیشنهاد زیر اخذ رأی تکلیف آن

 به عمل آمد و تصویب گردید. )اینک متن پیشنهاد(:
قی نظر به اینکه وظیفه کمیسیون مخصوص نفت اظهار نظر در قرارداد الحا     

ظر در ر نااز لحاظ استیفاء یا عدم استیفای منافع ایران بوده و به اتفاق آراء اظه
این موضوع به عمل آمده بنا براین ورود در هرگونه پیشنهادی از وظیفه 
 کمیسیون خارج است و تکلیف آنها از طرف مجلس شورای ملی باید تعیین شود.
 وپیشنهاد مذکور با ده رأی موافق از شانزده نفر عده حاضر به تصویب رسید 

رای باین متن تصمیم کمیسیون چهار نفر مخالف و دو نفر ممتنع رای دادند بنابر
گردد کمیسیون نفت شور اول و طرح و تصویب آن تقدیم مجلس شورای ملی می

است پس از مجلس شورای ملی تشکیل شده  30/3/1329که طبق تصمیم 
گس کافی  -مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد 

 دارد. الفت خود را با آن اظهار میبرای استیفای حقوق ایران نیست لذا مخ
ت صوص نفن مخمخبر کمیسیو                                                        

 «۱۳۲۹آذر ماه  ۱۹حسین مکی  –
اند که نطق آقای دکتر مصدق بواسطه کسالتی که دارند تقاضا کرده –رئیس 

ا رنطق آقای دکتر مصدق خودشان را آقای مکی در اینجا قرائت کنند آقای مکی 
 بفرمایید قرائت کنید.

همانطور که جناب آقای رئیس فرمودند چون کسالت جناب آقای دکتر  –مکی 
اند از بستر خارج نشوند، برای است و اطباء قدغن کردهمصدق شدت پیدا کرده

است، یک مرتبه دیگر که کسالت پیدا کرده یک مدتی، و همانطوری که سابقه بوده
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ای بوسیله بنده به کمیسیون نفت تقدیم کردند، از این لحاظ به بنده امر نامهبودند 
های خود ایشان به استحضار فرمودند که نطق ایشان را عینا از روی یادداشت

 مجلس شورای ملی ایران برسانم

 )مطالب آقای دکتر مصدق به وسیله آقای مکی به قرار ذیل خوانده شد(     
ل دوره تفنینیه افتتاح شده وکالی مجلس او ۱۶تاکنون  از بدو مشروطیت     

 ذشتهنمایندگان حقیقی ملت بودند ولی پس از آن هر قدر بیشتر از عمر مشروطه گ
 است.رسد بیشتر شدهدخالت دولت در انتخابات به شرحی که به عرض می

در دوره دوم و سوم، دولت روسیه تزاری در انتخابات شمال و دولت       
اند، با این حال عده زیادی از س در انتخابات جنوب اعمال نظر نمودهانگلی

های اند و دخالت دولتنمایندگان من جمله وکالی تهران نماینده حقیقی ملت بوده
ی که ای از نمایندگان مانع این نشد که وقتانگلیس و روسیه تزاری در انتخاب پاره

ود خعدت مایندگانی که با سعی و مساروسها به دولت ایران اولتیماتوم دادند حتی ن
موده یه نآنها به مقام نمایندگی رسیده بودند به وجدان بیدار و شرافت ملی خود تک

و با وکالی دیگر مجلس دویم در رد باتفاق آراء اولتیماتوم روسیة تزاری 
 همداستان شوند و آن افتخار بزرگ را نصیب مجلس دوم نمایند.

حکم کی با خطاب به آقای وزیر دارایی مشت خود را مدر این موقع آقای م      
 بروی تریبون زدند و گفتند جناب آقای وزیر دارایی!

 جلس رئیس دارد به شما چه مربوط است؟م –وزیر دارائی 
 ین چه جور حرف زدن است؟ا –دکتر بقائی 

 است؟ یلهمگر اینجا طو –مکی 
 ید؟ما چه حق دارید این حرفها را بزنش –وزیر دارائی 

توانی به مجلس توهین بکنی، اینجا آلمان نیست که خیال کردی اینجا می –مکی 
 ایران آزاد تشکیل بدهی

 خواهد بکن.ر کار دلت میه –وزیر دارائی 
 ینجا گردن کلفتی نکنید، آقا باید گوش بدهید ا –دکتر بقائی 

 ادند()خواندن بقیه مطالب آقای دکتر مصدق را بقرار ذیل آقای مکی ادامه د
 الملل اول خاتمه یافت و یا رقابت دولت روسیه دربه محض اینکه جنگ بین     

رای را منعقد نمود و ب ۱۹۱۹اوت   ۹ایران از بین رفت، دولت انگلیس قرارداد 
ر اینکه تصویب آن در مجلس چهارم دچار اشکال نشود در انتخابات آن دوره غی

 رد.ظر کرداد خاتمه یافته بود، اعمال ناز انتخابات تهران که قبل از انعقاد قرا
هفتم  باز نمایند گان تهران وارد مجلس شدند ولی از دوره ۶و  ۵در دوره       

 ببعد هیچ وکیلی بدون اجازه دولت به مجلس نرفت.
در مجلس  ۱۹۳۳خواهم این نتیجه را بگیرم که قرارداد از این مقدمه می      

م قی ملت نبوده و به عالوه نظر بوجود رژیتصویب شده که وکال، نماینده حقی
ت اند و چنانچه مجله مذاکرادیکتاتوری هیئت حاکمه، مجریان دستوری بیش، نبوده

زاده به را که مربوط جواب آقای تقی ۱۳۲۷مجلس راجع به جلسه هفتم بهمن ماه 
شود که وزیر و وکیل آقای عباس اسکندری است قرائت کنند به خوبی معلوم می

 ان.ودهباالختیار و مطیع یک مرکز مسلوب همگی
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االختیار زاده دایر به مسلوببرای اینکه قسمت اصلی اظهارات آقای تقی      
است،  ۱۹۳۳بودن آنها و وجود زور و فشار که دلیل کافی بر بطالن قرارداد 

اه مبرای آقایان نمایندگان واضح و روشن شود نکات اصلی نطق شنبه هفتم بهمن 
 کنمیاست استخراج و در اینجا عینا نقل مرا که در مجلس پانزدهم ایراد شده ایشان

روز آخر کار به ناگهانی  صحبت تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار »
وق االختیار به آن راضی نبودیم و بی اندازه و فورزیدند ... ما چند نفر مسلوب

 ...  ای نبودهر تصوری ملول شدیم ... لیکن هیچ چاره
خاص ولی باید عرض کنم که مقصود از اینکه گفتم چاره نبود، تنها بیم اش     

ن آنسبت به خودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به 
 کیفیت نیز بود. 

ر ینکاامن هیچوقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر در      
 ده، تقصیر آلت فعل نبوده، بلکه تقصیر فاعل بوده کهقصوری یا اشتباهی بو

 بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد.
رف او خود هم راضی به تمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از ط      

عجب! اینکار که بهیچوجه »حضرات روبروی آنها به تحاشی و وحشت گفت: 
ی اینکار لعنت ل بر گذشتگان براسا ۳۰خواهید که ما که شدنی نیست، می

بل ایم، پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقاکرده
 «اصرار تسلیم شد.

ای از محیط وحشت و فشار آن زاده، اینک باز شمهپس از نقل نطق آقای تقی      
 دهم: ایام را شرح می

کند،  خالتکه در انتخابات نمایندگان د دولت انگلیس تنها به این قناعت ننمود     
های بلکه مقامات رسمی مملکت را نیز دست نشاندة خود کرد و عالوه بر دخالت

ز با موقع تمدید امتیا ۱۹۳۳غیرقانونی در امور داخلی یک کشور مستقل، در سال 
های خلیج فارس از وسیله تهدید نیز استفاده های جنگی خود به آبفرستادن کشتی

  کرد.
ورد مولی خوشبختانه باید اذعان نمود که در بسیاری از موارد که فقط یک      

ده ح بوآن را در باال ذکر نمودم هر وقت منافع ملت ایران در مقابل خارجیان مطر
نمایندگان مجلس شرافت و آبروی ملی خود را بر هر چیز مقدم داشته و سعی 

دارند و با این  مصون و محفوظ نگاهق ملت را اند ولو با مقاومت منفی حقونموده
ایی را که از وکالی ملت بایستی انتظار داشت به نحو احسن عمل همان وظیفه

 انجام دهند )اسالمی صحیح است( 
ها گذرد و دولتمتجاوز از سه سال می ۱۳۲۶مهر ماه  ۲۹از تصویب قانون      

 ند بر فرض اینکه بازران را از شرکت نفت استیفا کناند حقوق ملت اینتوانسته
های آخر دوره که دولت مأمور شود که استیفای حقوق ملت را بکند در ماه

اضافه  شوند دولت همین الیحه را با چند میلیون لیرهنمایندگان گرفتار انتخابات می
دهند و الیحه را به تصور اینکه نمایند گان وکالت را به حقوق ملت ترجیح می

 کند. مجلس پیشنهاد می تصویب خواهند نمود، به
امیدوارم که سیر قهقرایی ملت ایران را تا بدان پایه زبون و نحیف نکرده      

باشد که نمایندگان منافع ملت را از نظر دور کنند و وظایفی که خود باید انجام 
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های دست نشانده و ناتوان محول نمایند و لکه ننگ تسلیم در دهند به عهده دولت
های ایران بگذارند و لعنت و خشم ملت خارجی را به دامان مجلس مقابل تمایالت

 مظلوم ایران را برای خود و خانواده خود به طور ابد خریداری کنند.
قایان از نظر حقوقی ثابت شده و به استحضار آ ۱۹۳۳حال که بطالن قرارداد      

تقسیم  محترم رسید الزم است عرض کنم که قرارداد مزبور را باید بدو دوره
 نمود: 

 ۱۹۳۶آوریل  ۲۹شروع و به  ۱۹۳۳آوریل  ۲۹ دوره اول از –دوره اول      
 شودیعنی به دو سال پس از تاریخ انقضای قرارداد دارسی ختم می

شود در اثر تمدید شروع می ۱۹۶۱وره دویم که در حقیقت از د –دوره دویم      
نابع می از وسایل کار و برداربهره ۱۹۳۳مدت مندرجه ضمن قرارداد تحمیلی 

به  نفتی که طبق قرارداد دارسی از آن سال کال و بدون هیچ قید و شرطی متعلق
به شرکت نفت  ۱۹۹۳ال دیگر تا س ۳۲است برای مدت  شدهدولت ایران می

ال سواگذار گردیده و در ازای این واگذاری حتی طبق قرارداد الحاقی و در یک 
لیره  میلیون ۲۰میلیون لیره که کمتر از  ۱۸/ ۶نه سالیا ۱۹۴۸مالی شبیه به سال 

برداری از آن به شرکت سود سرمایه و استهالک مصالح و وسایلی است که بهره
به  سال ۳۲واگذار شد،ه به دولت ایران پرداخت خواهد شد، و با این ترتیب مدت 

ای غیر از ضرر عاید شرکت امتیازی بالعوض داده شده و کوچکترین نتیجه
 است.ان نشدهایر

 حترممچون نظریات خود را ّکراراً در این باب به عرض آقایان نمایندگان       
ام، اکنون عرایض خود را به همان دورة اول، آنهم راجع به اعتراضات رسانیده

کنم، چه اعتراض اصلی، همان بطالن قرارداد است، که شامل فرعی محدود می
 شود.دوره اول و دوم، هر دو می

ه کدر اینجا به مورد است که به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم       
چیزی  ۱۹۳۳المللی نسبت به بطالن قرارداد پرفسور ژیدل استاد حقوق بین

است علت این است که سئوالی در این مورد از نامبرده بعمل نیامده و ننوشته
ه به اعتراضی دولت ماد ۲۵نظریات او را نسبت به قابل ارجاع به حکمیت بودن 

 اند.شرکت خواستار شده
است آقای پرفسور با توجه به این خط مشی که توسط دولت ایران تعیین شده      

ژیدل نسبت به مواردی که قابل طرح در حکمیت بوده، نظریات خوی. و چون 
ید فایده را که اصاًل منعقد نشده و باطل است مف ۱۹۳۳اینجانب مذاکره در قرارداد 

ای از مواد که یا به ضرر ایران تنظیم و یا در مواردی دانم، فقط به ذکر پارهینم
کنم و است، اکتفا میبرداشته به ضرر ما تفسیر شده که منافعی برای ایران در

اطل بسازم که اگر قرارداد مزبور نظر آقایان نمایندگان را به این نکته متوجه می
جه و زیانی که در اثر سوء اجرای آن متوهم نبود، با توجه به مضّرات متعدد 

است ضرورت داشت که ملت ایران از اصل حاکمیت که از حقوق غیر کشور شده
ویش خقابل تردید هر ملتی است استفاده نموده و با ملی کردن صنعت نفت گریبان 

 را از دست شرکت نفت خالص نماید.
الوزراء و تمام وزرا در موقعی که نفت مطرح است، آقای رئیس –اسالمی      

باید حاضر باشند چون اهمیت دارد باید تمام دولت حاضر باشد. از این مهمتر 
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ها را بشنود دولت، اگر این حرف -برای ملت ایران چیزی نیست. )دکتر بقائی  
توانند بگویند که ما آلت فعل بودیم حاال باید بگویند نشنیدیم و اقدام بعداً نمی

 وزیر دارایی وزیر مسئول است که حاضر است   –کردیم.دکتر کاسمی 
 شود:رای اثبات اعتراضات فرعی به ذکر چند مثال قناعت میب –مکی 
 است:واردی که در قرارداد به ضرر ملت ایران تنظیم شدهم –الف      

است، ماده یازدهم از جمله موادی که بر خالف مصالح ایران تنظیم شده      
یعنی در  ۱۹۴۷تا  ۱۹۳۳شود که از سال رکت متعهد میباشد که طبق آن شمی
گذرد از بابت هر گونه مالیات و سال اولی که از تاریخ تحمیل قرارداد می ۱۵

هر  عوارض که در آن موقع برقرار بوده و یا در آتیه وضع و برقرار شود، برای
زد دابر آن پنس بپر ۶پنس و برای هر تن مازاد آن  ۹تن از شش میلیون تن اول 

ز هزار لیره در سال کمتر نگردد و ا ۲۲۵و بعالوه هیچوقت جمع این مبلغ از 
سال دویم، مبلغ پرداختی بابت هر گونه مالیات و  ۱۵یعنی  ۱۹۶۲تا  ۱۹۴۸

عوارض موجود و یا مالیات و عوارضی که بعداً وضع شود، برای هر تُن از 
 ۳پنس یعنی  ۹ن، شش میلیون تُن اول یک شیلنگ و برای هر تن مازاد بر آ

 هزار لیره کمتر نگردد. ۳۰۰چهارم شلینگ بوده و جمع این پرداختی نیز از 
ن که شرکت طبق بیال ۱۹۴۸با این ترتیب در یک سال مالی شبیه به سال       

ی میلیون لیره عاید ۶۲خود که مورد رسیدگی و تصدیق دولت ایران واقع نشده 
سین فروهر وزیر دارائی، در حدود غالمح است، دولت ایران به گفته آقایداشته

ای که میلیون لیره ۲۸مرتبه کمتر از  ۲۱یک میلیون و چهار صد هزار لیره یعنی 
 است. عنوان مالیات گرفته دریافت کردهه در سال مزبور دولت انگلیس ب

شد برای یک سال مالی شبیه به همان سال چنانچه قرارداد دارسی اجرا می    
قط درصد(، حق دولت ایران بابت مالیات آنهم ف ۵۰مالیاتی فعلی )و نرخ  ۱۹۴۸

 گردید.میلیون لیره بالغ می ۳۱از شرکت نفت به 
وهر ، آقای غالمحسین فر ۱۹۹۳تا  ۱۹۶۳سال رویهم یعنی از  ۳۰اما برای       

 است:قرارداد ]که[ به شرح زیر تنظیم شده ۱۱وزیر دارائی، به قسمت آخر ماده 
کامل  راجع به میزان مبالغی که کمپانی در ازای معافیت ۱۹۶۳از سنه  قبل»     

ات عملیات خود در ایران از پرداخت هر گونه مالیاتی به نفع دولت و با ادار
شود باید بپردازد طرفین می ۱۹۹۳سال دویم که منتهی بسته  ۳۰محلی در مدت 

 «توافق نظر حاصل خواهند نمود.
فت ون نول خود که در پاسخ به سؤال این جانب به کمیسیاستناد نموده و در نامه ا

 اند:داده، چنین نوشته
شود و سال دیگر شروع می ۱۰راجع به تمدید مدت امتیاز و نظر ایشان از »

 موجب قرارداده و نه ب ۱۹۳۳بطوری که استحضار دارند نه به موجب قرارداد 
نده سال آی ۱۰سال که از  ۳۰الحاقی، حقوق دولت ایران نسبت به این مدت، یعنی 

 امتیازنامه مقرر ۱۱موجب ماده ه گردد، معین نگردیده و نیز ببه بعد مشخص می
مد است که نسبت به مالیات مربوط به این دوره که بدون شک قسمت مهمی از درآ

را  قوقیدولت را تشکیل خواهد داد بعدا طرفین مذاکره و توافق نمایند بنابراین ح
نماید فقط مربوط است به مدتی که از امتیاز ی مشخص میکه قرارداد الحاق

 «دارسی باقی مانده است
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یی وزیر دارا ۱۹۶۳اند که قبل از سنه و به این ترتیب اظهار امیدواری کرده     
ت سال تمدید مدت را بوسیله وضع مالیا ۳۲ایران خواهد توانست جبران خسارت 

ی اند چرا خودشان که فعال ً استیفاهسال دویم بنماید. ولی معلوم نکرد ۳۰برای 
ه اند )طبق قرارداد الحاقی کحقوق ملت ایران بدست ایشان سپرده شده، حاضر شده

ر پنس بر مالیات ه 3قط است( حداکثر فکمیسیون نفت آن را باتفاق آراء رد کرده
ده به شلینگ تضمین ش 12پنس یعنی  ۱۲پنس به  ۹تن بیافزایند و میزان آن را از 

های بعدی قرار خواهد گرفت  برسانند و چون همیشه محل قبلی مبنای افزایشطال
 و قرارداد الحاقی وزیر ۱۹۳۳مسلم است که در صورت ادامه قرارداد تحمیلی 

ز یش ادارایی آتیه ایران نخواهد توانست برای افزایش مالیات بر درآمد ایران ب
که شرکت عواید  ۱۹۴۸چند پنس بدست آورد زیرا در یک سال مالی شبیه به 

است )و میلیون لیره قلمداد کرده ۶۲میلیون تن نفت  ۵/۲۳خود را در ازای فروش 
عنوان ه درصد( یک شلینگ تضمین شده به طال ب ۵۰با فرض نرخ مالیاتی 

 ۲۷وی مالیات پرداخته و حال آنکه میزان مالیات هر تن بر اساس اعداد باال مسا
ی ایران از قرار پنجاه درصد عایدات شرکت مالیاتاست زیرا سهام  شدهشلینگ می

 لینگ ازمیلیون لیره و بنابراین مالیات دریافتی از هر تن به ش ۳۱مساوی است با 
 شود: این قرار می

۲۷    =۲۳/۵۰۰/۰۰۰ :۳۱/۰۰۰/۰۰۰  
برابر مالیاتی است که ضمن قرارداد الحاقی با در نظر  ۱۸شلینگ باال در حدود 

 است.طال دولت ایران پذیرفتهگرفتن تضمین به 
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قیمت مواد نفتی برای فروش در ایران بر اساس قیمت نفت خلیج  –مثال دیگر 
در صد برای  ۲۵درصد برای مردم و  ۱۰مکزیک و خلیج رومانی با تخفیف 

ترین است و حال آن که قیمت تمام شده نفت ایران که یکی از غنیدولت تعیین شده
های دو خلیج یمتقپنجم تا یک سوم  ۱یا است در حدود ترین منابع دنکم خرج و

 باشد.نامبرده می
بنا بر این دولت ایران حتی برای نفت مصرفی خود که از منابع کشور      

شود باید سود هنگفتی به ضرر توسعه اقتصادیات و صنایع مملکت و استخراج می
 به نفع شرکت پرداخت کند.

ه بحال دولت ایران معافیت شرکت از پرداخت ضرّ ماز مواد   -مثال دیگر     
 حقوق گمرکی و عوارضی است که زیان آن تا حدی بوده که اگر شرکت نفت تمام

 ً االمتیاز و مالیات و سود به برد و هیچگونه حقّی بابت حقمی نفت ما را مجانا
بود، مبالغی که بیش از کل پرداخت و فقط از گمرک معاف نمیدولت ایران نمی

 بود به دولت ایران پرداخت کرده بود و در اینالمتیاز و مالیات و سود میاحق
چنین ضمن زمینه هم در نطق آقای مهندس احمد رضوی و آقای حسین مکی و هم

های باختر و شاهد و جبهه آزادی که از مقاالت متعدد و دقیق روزنامه
نه مثال و کر هر گواست که مرا از ذشر شدهباشد اعدادی منتهای ملی میروزنامه

 کند.عدد معاف می
 است. واردی که بر خالف نص صریح قرارداد عمل شدهم –ب 

ی از این قرارداد راجع به نقل سیل مستخدمین غیر ایران ۱۶فقره سوم از ماده      
نمایند در این که طرح عمومی مطالعه و تهیه قرار است. )طرفین موافقت می

جای به و ل و مرتبا مستخدمین غیر ایرانی را تقلیل دادنمایند که بر طبق آن هر سا
ین ترین مدت ممکن از اتباع ایرانی بگذارند( بنابراآنها بطور تصاعدی در کوتاه

اصل پورسانتاژ که در طرح عمومی قائم مقام اصل نقصان تصاعدی شده 
 باشد. برخالف نص قرارداد می

ند ده بود و دو هزار نفر کارمچنانچه ماده باال از روی حسن نیت عمل ش     
 رانیخارجی نفت همه ساله صد نفر کسر شده و به جای آنها از کارمندان ماهر ای

د یعنی پانزده سال پس از اجرای قرارداد تعدا ۱۹۴۷گماشته شده بود در سال 
یافت و حال آنکه تفسیر خالف نفر تقلیل می ۵۰۰کارمندان غیر ایرانی شرکت به 

ی اصل پورسانتاژ که هیچگاه به تصویب هیئت دولت هم نص شرکت نفت یعن
نفر در سال  ۲۰۰۰نرسیده است باعث شده که تعداد کارمندان خارجی شرکت از 

نها بالغ گردد و بنابراین بجای آنکه تعداد آ ۱۹۴۷نفر در سال  ۴۲۰۰به  ۱۹۳۳
 استمعادل یک ربع شود، بیش از دو برابر گردیده

ای حقوق ماهانه هر مستخدم بطور متوسط یک صد . توضیح آنکه اگر بر     
به  که به حساب باال تعداد کارمندان خارجی ۱۹۴۷لیره در نظر بگیریم در سال 

میلیون لیره بجای  ۴د است مبلغی در حدونفر بالغ شده ۴۲۰۰نفر به  ۵۰۰جای 
 اند.ها استفاده نمودهاین که ایرانیان از آن استفاده کرده باشند خارجی

نچه میلیون لیره و چنا ۳۱در حدود  ۱۹۳۳سال  ۱۵جمع مبلغ باال در ظرف       
 شود. میلیون لیره می ۴۶به لیره تنزل یافته حساب کنیم 
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رکت این تفسیر غلط شرکت باعث شده که همواره ایرانیان از عملیات فنی ش     
ین برکنار نگاهداشته شوند و در نتیجه رفتار ناهنجار شرکت و تبعیضی که ب

ر شود، از کلیه مهندسین ایرانی که بایرانیان ردیف اول و کارگران انگلیسی می
اند اساس مواد قرارداد در خارجه تحصیل کرده و به کارهای شرکت گماشته شده

 های کمتر وبیش از معدودی از آنها در خدمت شرکت باقی نمانده و بقیه با حقوق
 اند.رفته شرایط زندگی سخت تری دنبال کارهای دیگر

اند رسیدگی به را به ضرر ایران تفسیر کرده ۱۹۳۳مثال دیگری که قرارداد       
 حساب های شرکت نفت است:

توضیح آنکه به علت عدم صراحت قرارداد در رسیدگی به محاسبات شرکت      
نفت از اعمال این حق که نتیجه منطقی مشارکت دولت در سود شرکت است 

ت تفسیر غلط که یکی از مواد اختالف دولت ایران و شرک جلوگیری کرده و این
رت نفت بوده به نظر پرفسور ژیدل نیز از مواردی است که حقانیت ایران در صو

 مراجعه به حکمیت محرز است.
 گوید:قسمت اخیر بند ب ماده چهاردهم نیز که می     

 ان حقم خاک ایرو بعالوه مامورین مزبور در تمام ادارات کمپانی و در تما»...  
رساند که دولت حق دارد به می« تحصیل هر گونه اطالعی را خواهند داشت

 محاسبات شرکت نیز رسیدگی کند.
را به ضرر ما تفسیر  ۱۹۳۳و باز یکی از مواردی که شرکت قرارداد       
باشد توضیح یقرارداد نامبرده مربوط به تضمین طال م ۱۰ماده  ۵است بند کرده

دن از هرگاه موقتی قیمت طال در لن» ۱۰بق قسمت الف از بند پنج ماده آنکه بر ط
پنس( در مقابل یک اونس تروی تجاوز نماید  ۱۴۴۰شش لیره استرلینگ )یعنی 

 وبرای هر پنس افزایش، به همان نسبت، بر مبالغ محاسبه شده، بابت مالیات 
د، بازار فروش و البته در موقع عقد قراردا« االمتیاز بایستی اضافه شودحق

به  طالی آزاد در لندن وجود داشته. ولی پس از شروع به جنگ، بازار آزاد طال
ن علت تنزل تدریجی لیره، از بین رفته و نرخ رسمی طال جانشین نرخ واقعی آ

است. و چون شرکت نفت هم بر اساس این نرخ رسمی اضافه حق دولت شده
رخ و ن تیجه تفاوتی که بین نرخ رسمیایران را محاسبه و پرداخت نموده، لذا در ن

 است.ملیون لیره متضرر شده ۱۵واقعی طال بوده،دولت در حدود 
است که پرفسور ژیدل و وان زیالند این تفسیر بر خالف منطق سبب شده      
 ً ولت ای دتفسیر شرکت را غیر عادالنه تلقی کنند و مراجعه به حکمیت را بر متّفقا

 یند.اندیشی نماایران صالح
 االمتیاز و مالیات دولت را برگذارم بجای اینکه قرارداد الحاقی حقنگفته نمی     

ت قیم اساس طالی شمش تضمین نماید و اسمی از لیره نَبََرد که قیمت رسمی آن با
 واقعی طال مورد اختالف واقع شود، ماده تضمین طال را بر طبق نظر شرکت و

 است.بر خالف حق تفسیر کرده
 ۲قرارداد الحاقی مربوط به افزایش  ۳توضیح آنکه ضمن قسمت ب ماده       

همان قرارداد دایر به افزایش  ۷االمتیاز هر تن و قسمت ب ماده شلینگ برای حق
پنس بر مالیات هر تن نفت استخراجی که عالوه بر شش میلیون تُن بوده باشد،  ۳

 ۱۹۴۸د الحاقی را برای سال شرکت نفت به طوِر َعطِف بـِماَسبَق مقررات قراردا



136 

 

قبول نمود و میزان بدهی خود را از بابت اضافات باال که به طال تضمین 
 است.است به لیره کاغذی محاسبه و در قرارداد قید کردهشده

شرکت  در این محاسبه برای تبدیل لیره تضمین شده به طال به لیره کاغذی،      
لت ب تفسیر خود را که مورد اعتراض دونرخ رسمی را بکار برده و با این ترتی

 است. ایران بوده، به طور ضمنی ُمَسجـّل و قطعی کرده
ب از موارد دیگری که قرارداد در تحت لوای تامین حقوق ملت ایران موج     

از طرف دیوان  قرارداد دایر به تعیین حکم واحد ۲۲است ماده تضییع حق آن شده
 باشد.م میَحـَکِم طرفین و سر َحـکَ  المللی به جایداوری دائمی بین

» توضیح آنکه ضمن به اصل هفدهم قرارداد دارسی هر گونه اختالف       
 تخاب...باید رجوع به دو َحـَکم در تهران شود و آن دو َحـَکم توسط طرفین ان

واهند خیین خواهند شد و دو َحـَکم هم قبل از مبادرت به مرافعه َحـَکم ثالثی را تع
  نمود.

 ِم ثالثَحـکَ ها و یا در صورتی که َحـَکِمین َمزبورین متفق نشوند ُحـکِم َحـَکم   
ق م طبو بنابراین هر طرفی َحـَکم خود را تعیین و آن دو َحـکَ »قطعی خواهد بود 

 ۲۲اند. ولی طبق بند ماده کردهمقررات َحـَکمیّت در ایران سر َحـَکم را تعیین می
 : ۱۹۳۳قرارداد 

ر یکی از طرفین شصت روز بعد از وصول تقاضای حکمیت طرف مقابل اگ     
رف َحـَکم خود را تعیین نکرد و یا تعیین آنرا به طرف دیگر ابالغ ننمود، ط

 المللی )یا از نایبمزبور حق خواهد داشت که از رئیس دیوان داوری دائمی بین
تقاضا نماید که بینی گردیده( رئیس در موردی که مطابق قسمت اخیر جزو ب پیش

ین ایک َحـَکم منفرد ذیصالحیت مطابق مقررات مذکور در فوق تعیین کند. و در 
 . صورت اختالف موجود به وسیله َحـَکم منفرد مزبور قطع و فصل خواهد گردید

ور مذک ... وقت و محل حکمیت را بر حسب مورد َحـَکم ثالث یا َحـَکم منفرد     
 ...«در جزو معین خواهد کرد 

یا  وتواند خارج از ایران بوده و با این ترتیب محل حکمیت و قانون آن می       
بر  مقررات قانون حکمیت ایران نیز موافقت نداشته باشد و این امر نیز عالوه

ت دول زیان مادی که در مورد دعاوی ایران با توجه به نفوذ نسبی دولت انگلیس و
یز حاکمیت دولت ایران ن ، در حقیقت با حقالمللی در برداردایران در مجامع بین

است زیرا دولت ایران که شاکی فرض شده و حکم خود را معین مباینت داشته
 است، با این ترتیب از حق تعیین َحـَکم خود نیز محروم گردیده و سرنوشتکرده

ز به دست َحـَکم منفردی که به ظّن قوی و طبق ناموس طبیعت ا دعاوی خود را
 است.لت انگلیس پشتیبانی خواهد کرد، سپردهنظریات دو

که به عرض مجلس شورای ملی رسید،  ۱۹۳۳معایب و مضاّر قرارداد       
االشعار که فقط به عنوان مثال ذکر شده نیست چه بسیاری منحصر به موارد فوق

از موارد دیگر از قبیل امتناع شرکت از پرداخت حق دولت راجع به مواد نفتی 
میلیون تن یعنی دو  ۱/۵بالغ بر  ۱۹۴۷ر خود شرکت که در سال مصرف شده د

است وجود دارد که این جانب برای اجتناب برابر مصرفی تمام کشور ایران بوده
ام و هر شخص منصفی که از اطاله کالم حتی از اشاره به آنها خود داری کرده

یم قراردادی پی به مشکالت اجرای امتیاز نفت ببرد، تصدیق خواهد نمود که تنظ
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که مصالح و منافع ایران را تامین کند با اوضاع کنونی ایران و ضعف و 
الخصوص که اکثریت سهام شرکت نفت متعلق به ها علیهای دولتخصوصیّت

دولت انگلیس و بنابراین زمام امور شرکت نیز در دست دولت است امری محال 
ت را تامین نمود همان ملی رسد و تنها راهی که ممکن باشد منافع ملبه نظر می

کردن صنعت نفت است که استخراج نفت به دست دولت و به حساب ملت ایران 
 (صحیح است)بشود 
شود فکری هر کس نگران شود که پس از این کار دولت دچار مشکالت می     

شرکت نفت حتی صاحب سهم  ۱۹۳۳اد کند زیرا بر طبق مقررات قراردباطل می
 انگلیس راهی جز مراجعه به حکمیت ندارد و با فرض این اصلی آن یعنی دولت

که پس از اعالم ملی شدن نفت شرکت به حکمیت رجوع کند هیچ حکمی نیست 
ست اکه بتواند یک دولتی را از حق حاکمیت محروم نماید و تنها چیزی که ممکن 
باشد به عهده ایران تعلق بگیرد پرداخت ارزش مستهلک نشده مایملک شرکت می

شود ه ارزش آن هم در مقابل نتیجه مهمی که از ملی کردن نفت عاید ایران میک
 . قابل توجه نیست

ی اگر فرض کنیم که شرکت نفت به حکمیت ارجاع کند و دیوان داوری دائم     
ـَکِم واحدی تعیین کند، حَ  ۱۹۳۳قرارداد تحمیلی  ۲۲ماده « د»المللی طبق بند بین

ه ت انگلیس هم باشد، با وضعیت فعلی باز هم نتیجکه صد در صد هواخواه سیاس
 حکمیت به مراتب بهتر از وضعیت کنونی خواهد بود.

ت نفت توانند از منابع نفت جنوب مثل شرکآنهایی که بیم دارند ایرانیان نمی      
مورد است و بر فرض این که بجا باشد چون برداری کنند نگرانیشان بیبهره

آنچه شرکت پرداخته سودی نبرده و زیان و خراب تاکنون ملت ایران از 
است در حقیقت خسارتی نخواهد برد بلکه بر های شرکت را نیز متحمل شدهکاری

و  عکس در اثر کوتاه شدن دست شرکت از منابع نفتی ما کشور ایران از عملیات
لت تحریکات خانمان برانداز و زیان بخش شرکت مصون مانده و به پای توانای م

هد توانست، ظرف مدت کوتاهی، راه تمدن و پیشرفت و ترقی را پیموده و خوا
 . خود را به جلوداران تمدن امروزی عالم برساند

گونه ضرر اقتصادی و ارزی اما حقیقت این است که کشور ایران دچار هیچ     
به  هم در اثر ملی کردن صنعت نفت نخواهد شد زیرا اگر فرض کنیم که ایرانیان

فقط ده میلیون تن نفت  ۱۹۵۰میلیون تن استخراجی شرکت در سال  ۳۰جای 
کند دو لیره مصرف استخراج کنند و برای هر تن که شرکت یک لیره خرج می

لیره )که قیمت فرضی خلیج فارس  ۵نمایند باز هم بر اساس فروض هر تُن 
ا میلیون لیره عایدی خواهد داشت. و حال آنکه ب ۳۰خواهد بود( دولت ایران 

ت و طبق اظهار وزیر دارائی، عایدی دول ۱۹۵۰میلیون تن در سال  ۳۰استخراج 
باقی  میلیون تُن نفت ۲۰میلیون لیره خواهد گردید و تازه هم  ۲۵ایران حداکثر 

وانند ن بتمانده که صد میلیون ارزش دارد، ذخیره خواهد ماند تا فرزندان آتیه ایرا
 . برداری نماینداز آن به نفع خود بهره

های دیگری که اهمیت اساسی دارد و با ملی کردن صنعت محاسن و برتری     
 نفت تأمین خواهد شد این است که:
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عمول دولت و ملت از اعمال نفوذهایی که شرکت و دولت انگلیس م – ۱     
 به عرض مجلس ۱۲۲۹آذر ماه  ۱۲داشته و شمه ای از آن را در جلسه یک شنبه 

 .مصون خواهد ماند امشورای ملی رسانیده
ل ای برای تقاضای این قبیل امتیازات که با استقالسایر کشورها هم بهانه – ۲     

و تمامیت مملکت متعرض است نخواهند داشت و ملت ایران خواهند توانست را 
ترقی را بدون هیچ گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی در محیط صلح و صفا، 

 . بپیماید
دانم مجددا از پشت تریبون مجلس شورای ملی به نام ملت م میدر این جا الز     

ایران، از کلیه وکالی وطن پرست دوره چهاردهم و پانزدهم و مجلس فعلی و 
همچنین حزب ایران و افرادی که در راه روشن شدن اذهان عمومی نسبت به 

رف ها و انتشارات و تالیفات خود، با صها و خطابهموضوع حیاتی نفت، با نطق
ل و اند، صمیمانه تشکر نمایم.  و همچنین به حزب استقالوقت، ابراز عالقه نموده

های ملی و دانشجویان و دستجات و اصناف و همچنین افرادی احزاب و روزنامه
موده ناند تقدیر و تشکر که در راه استیفای حقوق ملت از جبهه ملی پشتیبانی نموده

ا رنها نهاد ایران هیچ وقت خدمات صادقانه آ و اطمینان دهم که ملت بیدار و پاک
اند به یاری فراموش نخواهد نمود و آنان نیز در راه خدمتی که در پیش گرفته

 خدای متعال توفیق حاصل خواهند نمود. 
فرار از یأس و سعی در انجام خدمات ملی، دو عالج واقعی دردهای بی      

در اختیار این راه  و ملت ایراناست و من به شما  درمان این کشور ستمدیده
 گویم.صواب تبریک و تهنیت می

چ در خاتمه، برای این که نشان دهم که در اثر ملی کردن صنعت نفت هی      
آمد کند جریان مجلس گونه مزاحمت سیاسی ممکن نیست برای ملت ایران پیش

ر شورای ملی انگلستان را که مستر پیک تورن راجع به ملی کردن صنایع د
است به اطالع نمایندگان بیرمانی از وزیر امور خارجه انگلستان سؤال نموده

 محترم میرسانم:
ین اطالع دارد که در بیرمانی دولت آیا مستر بو -سؤال مستر پیک تورن       

داند کارخانجات و خواهد اصول سوسیالیزم را رواج دهد و میفعلی آنجا می
ها در آن سهام دارند چه سمتی که انگلیسهای انگلیس و آن قصنایع و شرکت

 خواهد شد و سرنوشت آن چیست؟
زیر امور خارجه انگلستان در پاسخ نماینده مستر بوین و -جواب بوین       

 است : مجلس چنین جواب داده
آن ها کامال تصمیم دارند که کارخانجات و صنایع را ملی کنند. و با پرداخت »

اند و در تمام بیانات خود، این موضوع را کرده خسارت صاحبان سهام موافقت
اند و خواهند تعقیب نمایند، اعالم نمودهاند و سیاستی را که میهمیشه گفته

اند. ولی در موضوع پرداخت خسارت، اخیرا چنین مؤسسات را هم تصرف کرده
س کنم که این مجلخواهند آن را هم تغییر دهند. من خیال میشود که میمستفاد می

هیچوقت نخواهد خواست که ما با دولت بیرمانی وارد مخاصمه شویم. زیرا طبق 
باشد. و در منشور ملل متفق، مواد خام در کشور متعلق به خود آن کشور می
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صورتی که خسارت را به طریق صحیح و عادالنه بپردازند ما موافقت داریم و 
 «شیم. )صحیح است(توانیم در امور داخلی کشوری هم مداخله داشته بانمی
 دهبا توجه به نکات مهم و اساسی باال و حقایقی که ضمن آن روشن ش –نتیجه      

ماند است، دیگر جای هیچگونه نگرانی، حتی برای ضعیف ترین مردم، باقی نمی
 تا چه رسد به نمایندگان محترم مجلس شورای ملی که هر یک خود را نماینده

ها هزار نفری که حتی یک دانند. دهین سرزمین میها هزار نفر مردم اواقعی ده
ی نفر آنها حاضر نیست که دیناری از حقوق ملی خویش را با توجه به نیازمند

دانید، ت میکشور، به دیگران واگذار نماید. و با این ترتیب، اگر خود را نماینده مل
فت نایع نراهی برای شما جز استیفای کامل حقوق ملت ایران از راه ملی کردن ص

ه ب و در تمام ایران، وجود ندارد. و در صورتی که با تمام استدالالت روشن باال
های خصوص نکته اخیر، یعنی ملی شدن صنایع کشور بیرمانی که سرمایه

کت ر شرانگلیسی بکار افتاده توسط آن ها، به چندین برابر سرمایه بکار افتاده د
انی ظیفه ملی و وجداز هم در انجام این وشود است، بنفت انگلیس و ایران بالغ می

ه توان گذارد و همین است کتعلل و تردید بخرج دهید، دیگر هیچ اسمی بر آن نمی
واهد ، نخهیچ یک از افراد ملت گرسنه و فقیر ایران این گناه را بر ما و اعقابمان
ا از ری دگبخشید و دیر یا زود انتقام این تعلل و مسامحه و عدم انجام وظیفه نماین

 ما و اوالد و اعقابمان خواهد کشید.
نطق ایشان تمام شد. یاد داشتی هم ایشان با تلفن فرمودند. بنده به  –مکی 

 استحضار آقایان میرسانم:
رسید علی دانم از احساسات وطن پرستانه جنابان آقایان میدر خاتمه الزم می     

کمال وطن پرستی، پیشنهاد  اظم شیبانی که از رویک –باس اسالمی ع –بهبهانی 
 اند تشکر و این احساسات پاک را تجلیل ونمایندگان جبهه ملی را امضا فرموده

فر، ن ۱۱نمایم و پیشنهادی هم با امضا توفیق ایشان را از خداوند متعال مسئلت می
کنم که در ایم که از طرف جبهه ملی تقدیم میراجع به ملی شدن صنعت نفت کرده

 کنم.بشود. تقدیم مقام ریاست می موقعش قرائت
 ای هم بخواهند امضاء کنند.نگاه دارید آقای مکی شاید یک عده –دکتر بقائی 

 

 95نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
  1329آذر ماه  30روز پنجشنبه 

 

 «بیانات قبل از دستور آقای دکتر مصدق»
فرمایید آقای دکتر صدق. بماند به آقای دکتر تشان را دادهآقای مکی وق – رئیس

 مصدق
اکنون بیش از سه سال است که موضوع استیفای حقوق ملت ایران  -دکتر مصدق 

دانستند تا از شرکت غاصب نفت مطرح است و چنانچه ملت ایران و جهانیان می
های ما با حفظ نهایت استتار و اختفا آنهم نسبت به ملت دولت ۱۳۲۸شهریور ماه 

گلشائیان را  -باشد، قرارداد الحاقی گسمنابع خود می ایران که صاحب اصلی کلیه
در قالب ظاهرالصالحی ریختند و با استفاده از تنگنای وقت دوره پانزدهم تقنینیه، 
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نمود، آنرا تقدیم مجلس شورای ملی که آخرین روزهای حیات خود را طی می
با اضافه کردن نمودند. به امید آنکه با عدم اطالع نمایندگان از جزییات امر نفت، 

چند شلینگ و پرداخت قسمتی از مطالبات ما شرکت بتواند هم مفاصا حساب در 
را مجلس شورای ملی، با تصویب قرارداد  ۱۹۳۳یافت کند و هم قرارداد باطل 

 الحاقی، تأیید و تنفیذ نماید. 
اران آن در خواب زملت باهوش ایران که به خیال غاصبین نفت و خدمتگ     

یت های مظلومور است، به ناگاه با استفاده از صدای افراد اقلیت، نالهغفلت غوطه
 ً با  خود را ضمن نطق آقای مکی به گوش جهانیان رسانید و وکالی اکثریت عموما
اد مقاومت منفی خود، مانع شدند آقای مکی را از صحبت محروم نمایند و قرارد

 را به تصویب برسانند. 
ر دود، ران، با وجود اینکه زر و زور در دست دولت بانتخابات اول و دوم ته     

ً برنامه خود را با مخالفت قر د اردااثر بیداری مردم، توفیق کسانی را که رسما
نها ای را که هدف واقعی آالحاقی اعالم نموده بودند، میسر ساخت. و باالخره عده
ساعد و های حکومت سازیهدف ملت ایران بود روانه مجلس نمود پس از صحنه

آرا نتیجه این شد که دفاع قرارداد الحاقی را سپس حکومت منصور و بعد رزم
آرا به عهده بگیرد و در صدد اختناق احساسات عمومی در این امر دولت رزم

ای از وکالی حیاتی برآید ولی مبارزه مصّرانه اقلیت که مساعدت های عده
کمیسیون مخصوص نفت  اکثریت عمالً برخوردار بود، منتهی به این شد که

ان وجد برخالف انتظاری که اربابان نفت از آن داشتند با استفاده از شعور ملی و
 تفاقاپاک ایرانیت همانطوری که ملت ایران انتظار داشت قرارداد الحاقی را با 

 آرا رد کند و برای دفعه دوم مشت محکمی بر دهان نفت آشام شرکت غاصب نفت
 فرود آورد. 

ه بتضی نکه حقایقی که از پرونده نفت مستفاد شده بود بطور کامل و مقگو ای     
است ولی توضیحاتی که  بهانه اسرار اداری هنوز به گوش ملت ایران نرسیده

فت نمایندگان اقلیت برای روشن شدن اذهان مردم ضمن استیضاح دولت راجع به ن
لت ایران و داده و در جلسات اخیر مجلس هم اطالعات مفیدی در اختیار م

بار شرکت غاصب نفت و حامیان و  اند سبب شد که برای اولینجهانیان قرار داده
ه ارانش از خواب نادانی و غفلت بیدار و ناگهان متوجه شوند که تا چزخدمتگ

 اند.اختهاندازه قافیه را در اصرار به اظهار نظر مجلس نسبت به قرارداد الحاقی ب
ت شرک صی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با مقاماتتا این اواخر هم اشخا      

 اند که عنوان ملی کردن صنعت نفت در تمامنفت تماس داشته اینطور تصور نموده
ت و ایران موضوعی است که با انتشارات و تبلیغات خالف واقع آن ها مورد عنای

ر بهت یاتوجه خاص ملت و نمایندگان آنها واقع نخواهد شد و آنرا بیشتر تهدید و 
 اند.نمودهبگویم شوخی تصور می

بحث در جلسات اخیر مجلس شورای ملی که به موضوع نفت تخصیص داده       
گذاشت نویس که هر روز مردم را در جریان حوادث میشده بود و قلم جراید حق

پرده عظمت این بیچارگان را چنان پاره نمود که دیگر بحث در موضوع را 
اند وسایلی را که به از اینکه کارد به استخوانشان برسد خواستهصالح ندیده و قبل 

نویسند از دست مردم بگیرند و وسایل کنند و یا مینفع ملت ایران تبلیغات می
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دلگرمی آنهایی که هنوز خیال خیانت به کشور و خدمت به اجانب را در سر 
فویض اختیار به پرورانند، فراهم آورده و وسایل پیشرفت مقاصد شوم خود که تمی

 دولت برای بحث در قرارداد الحاقی جدید باشد فراهم آورند. 
ر مدی عالوه بر بازداشت مدیران جراید ملی از قبیل آقای دکتر حسین فاطمی     

ز اروزنامه باختر امروزدر دو سه روز اخیر محل چاپخانه موسوی که خانه یکی 
د ستبردم تهران اعالم شده بود از رشیدترین فرزندان این آب و خاک و نماینده دو

باکی اصول ای چاقوکش که به تقویت قوای انتظامی با کمال بیو خرابکاری عده
رای باند محفوظ نمانده و حقیقت زندگانی را عمالً قانون اساسی را زیر پا گذارده

ز ارا  افراد اقلیت که زبان گویای ملت ایران است دشوار و خطرناک نموده و آنها
ن ه وسایل قانونی کشورهای مترقی برای رسانیدن صدای ملت به گوش جهانیاکلی

 اند.محروم کرده
 ها روز قبل به آقاینمایندگان جبهه ملی برای رفع این مشکالت و مضیقه      
آرا نخست وزیر در سه وحله و هریک به فاصله یک ساعت صحبت نموده و رزم

ن های ملی و مدیران آنها و همچنیزنامهخواستار شدند که رفع این همه مضیقه رو
 آید بکند. ولی نخست وزیر بهیچوجه رویفشاری که به آقای دکتر بقایی وارد می

هایی انهمساعد نشان نداده سهل است، نمایندگان جبهه ملی را به تشدید فشار به به
 اند. باشد تهدید نمودهکه بهیچوجه موجه نمی

ه گان اقلیت ملی کردن صنعت نفت که یگانه راچون بزرگترین هدف نمایند     
باشد و با طرز عمل دولت است، می درمان این کشور ستمدیدهعالج دردهای بی

 قایقفعلی و دستگاه انتظامی آن سازگار نیست و انجام وظایف ملی که رسانیدن ح
 یشبگوش ملت ایران است غیر ممکن شده است، لذا کلیه افراد جبهه ملی از ده ب

ها بدست داند که این مضیقهنظر به اینکه ملت بیدار ایران خوب می     
شود و دولت ما نیز از آنان پشتیبانی اران شرکت غاصب نفت فراهم میزخدمتگ

 کستننموده و بهانه جلوگیری اغتشاشاتی که خود ایجاد کننده آن است، در صدد ش
 قلم و بریدن زبان اقلیت و ملت ایران است. 

نیم که دانیم که به کلیه جهانیان اعالم کمایندگان اقلیت خود را موظف میما ن     
هایی که ایجاد هرگونه قراری نسبت به الیحه نفت در مجلس با توجه به مضیقه

بار شده، از درجه اعت ۱۹۳۳شده، داده شود مثل اقداماتی که در دوره قرارداد 
کنم که ملت و رسماً اعالم میکند ساقط است و ملت ایران را بهیچوجه متعهد نمی

ایران هر قراری غیر از ملی کردن نفت را که حق مسلم اوست، به رسمیت 
 ت.نخواهد شناخت و این مبارزه مقدس تا نیل به هدف همچنان ادامه خواهد داش

آید و شکایت خواهم عرض کنم که دولتی که اینجا میبنده در خاتمه می      
، این «لوطی بازی های دولت»است ان اقلیت که گفتهکند که یکی از نمایندگمی

برد و در یک جایی که دولت حق ندارد وقتی که یک مدیر روزنامه را می
کند، به تصدیق و شهادت آقای معدل که کنند، حبس میاران را حبس میجنایت

ر دیشب رفتند، دیدند که آقای دکتر فاطمی جزو جنایتکاران حبس شده، یک مدی
کند. ای ای  که یک سال است بالانقطاع از حقوق ملت ایران دفاع میروزنامه

ولت کند. به این دخاک بر سر این دولت که با این مدیر روزنامه اینطور رفتار می
 هر ناسزا و هر فحشی و هرچه در این مجلس بگویند کم است.
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 دهم به آقای معدل.بنده بقیه وقتم را می     
 اش را پس بگیرد.است که الیحهور دادهت دستشرکت نفت به دول –مکی 

 
 « کمیسیون مخصوص نفت بقیه مذاکرات در گزارش -6»

 ارد دستور می شویم. آقای دکتر بقائیو -رئیس
   ................................................................................. 

ای رئیس. حتی دستوری هم جناب آق ها تمام مربوط به نفت استینا -دکتر بقائی
د. از طرف شرکت نفت به دولت داده شده است که بیاید الیحه اش را مسترد بکن

آن هم مربوط به نفت است چون وضعیت خطرناک شده، گفتند دولت باید الیحه 
 اش را پس بگیرد.

 د پس بگیرد. این را دولت نیاورده. طرح قانونی استدولت حق ندار-حائری زاده 
 ما باید تکلیفش را معین کنیم.

 یرد. حق ندارد پس بگ –آزاد 
 

 97نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329دی ماه  5روز سه شنبه 

 
قیه مذاکرات در گزارش کمیسیون مخصوص نفت و استرداد الیحه بوسیله ب -5»

 «آقای وزیر دارائی
 زارش کمیسیون نفت مطرح است. آقای وزیر دارائی.گ -رئیس

 .............................................  -ارائی وزیر د
هت در خاتمه، نظر به اینکه کمیسیون مخصوص نفت، الیحه قرارداد الحاقی را ج

دارد تا طبق استیفای حقوق ایران کافی ندانسته، دولت این الیحه را مسترد می
ی ملی در حقوق کشور اقدام و نتیجه را به عرض شورا 1326مهر  29قانون 

 برساند. 
 همهمه شدید و تعرض نمایندگان -

 یانت کردند خائن ها. هفت تیر می خواهند، گلوله می خواهند.خ –آزاد 
 ا هخائن  –چند نفر از نمایندگان 

رمودید بوین کیست؟ بوین آن کسی فبوین گفته. آقای رئیس سئوال   –دکتر بقائی 
 ها را بزنند.است که امر کرد بیایند این حرف

 ولت را برای این کار استیضاح می کنم.د –کشاورز صدر 
...................................................... 

 98نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329دی ماه  19روز سه شنبه 

 
ذاکره و اعالم فوریت طرح پیشنهادی راجع به مردود بودن بیانات وزیر م -4»

 دی  5دارائی در جلسه 
 ه حاال قرائت می شود:..طرحی است ک. - رئیس
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 ریاست محترم مجلس شورای ملی
فی  تقاضا داریم طرح زیر را به عنوان تصمیم قانونی، با قید دو فوریت و    

 المجلس طرح و تصویب آنرا پیشنهاد کنید.
آقای فروهر را مردود  1329مجلس شورای ملی بیانات سه شنبه دی ماه     

را  ه مورد تصدیق نمایندگان ملت نخواهد بود و انزجار خوددانسته و به هیچوج
 از عمل ایشان اعالم می کند. 

سن ححسین مکی، محمود نریمان، حائری زاده، آزاد، دکتر طبا، صالح، بهبهانی، 
د مکرم، اردالن، دکتر جاللی، معدل، دکتر معظمی، مخبر فرهمند، حاذقی، محم

اده، کشاورز صدر، دکتر سید امامی، ناظرزذوالفقاری، دکتر بقائی، دکتر کیان، 
ضا حبیب پناهی، دکتر مجتهدی، ثقه االسالمی، دکتر شایگان و یک عده دیگر ام

 هست. 
 رح است. فوریت اول مط –رئیس 

............................................. 
 

 99نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329دی ماه  21شنبه  5
ود بودن بیانات در فوریت و اصل طرح قانونی راجع به مردبقیه مذاکره  -2«

 آقای وزیر دارائی در جلسه پنجم دی ماه و خاتمه مذاکره آن
............................................. 

 عالً باید رأی گرفته شود و عده برای رأی کافی نیست.ف -رئیس
 کنید. من موافقم. سم را بردارید آن اظهارات را تقبیحا -جمال امامی

به آقایانی که در خارج هستند بفرمائید که اشکاالت را رفع می  –کشاورز صدر 
 کنیم، بیایند.

 -سلطانی -دکتر راجی -بریشمکارا -ظفرالسلطان -آقایان ارباب مهدی –مکی 
د یاینبدر بیرون تشریف دارند. آقای شکرائی هم هستند بفرمائید آقایان  -سنندجی

 تو.
 ای شکرائی غائب است اصالً نیامده.آق -رئیس
 ر سرسرا با آقای کشاورز صحبت می کردند.د –مکی 

 االخره فرستادم آقایان بیایند. چند دقیقه تنفس می دهم.ب –رئیس 
 تنفس ندهید آقا. –امینی 
 س چکار کنیم؟ پنج دقیقه می نشینیم.پ –رئیس 

 قا بنده کفایت مذاکرات را پس می گیرم.آ –کشاورز صدر 
 شود پس گرفت.یگر نمی شود، صحبت شده و به رأی رسیده نمید –رئیس 

کنیم رمائید که اگر آقایان نیایند ما هم آنوقت لج میحضرتعالی بف -کشاورز صدر
 سرکار دیگر آنوقت گله نکنید.

 آقای ملک مدنی -رئیس
بنده معتقد نیستم که ایشان پس بگیرد. باید در یک مواقع حساس  –ملک مدنی 

وم بشود که چه اشخاصی خدمتگزار و چه اشخاصی تابع دیگران هستند. پس معل
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کنیم )صحیح است( تا ملت ایران هم نباید بگیرند و اگر نشد، مجلس را تعطیل می
 بفهمند که چه اشخاصی باعث تعطیل مجلس هستند )صحیح است(

ه سه ا این عمل خودشان تمام مجلس را بدنام می کنند. همان هائی کب -فرامرزی
 ها تمام مجلس را بدنام می کنند. اند آننفری با هم ساخته

یند ئیس امر بفرمائید نایب رئیس تان جناب آقای گنجه ای بفرماجناب آقای ر -مکی
 تو.

آقای مکی هم خرده حساب تصفیه می کنند. آقای گنجه ای را اآلن  –امامی اهری 
 پای تلفن خواستند از تبریز.

ف ند، ده دقیقه تنفس داده شود که آن مورد اختالوافقت می کناگر آقایان م –رئیس 
 هم که در این قسمت است، رفع بشود.

 دقیقه، جلسه به عنوان تنفس تعطیل و یک 10و  11در این موقع، ساعت      
 ربع به ظهر مجدداً تشکیل شد.

وافقتی شده که اینطور رأی گرفته شود به این ماده واحده مدر خارج یک  -رئیس
 شد به شرح زیر قرائت شد:که حاال قرائت می

چوجه ، راجع به نفت، به هی5/10/29بیانات وزیر دارائی در جلسه سه شنبه      
 مورد تصدیق مجلس شورای ملی نمی باشد و مردود است. 

 احسنت -اراالن
 مخالفی نیست؟ -رئیس

 دی ماه )صحیح است( 5ه شنبه دی ماه بنویسید س 10عوض  -دکتر معظمی
1329 
 شود به این تصمیم قانونی، آقایانی که موافقند قیام بفرمایند. یرأی گرفته م -رئیس

 عموم نمایندگان قیام نمودند.
 ه اتفاق تصویب شد. برای مجلس سنا فرستاده می شود. ب -رئیس

 

 102نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329دی ماه  27چهارشنبه 

 
کمیسیون نفت و تعیین وظیفه  ه اختیارطرح و تصویب طرح فوری راجع ب -5»

 «دولت در امر نفت
 پیشنهادی قرائت می شود: طرح -رئیس

 ریاست محترم مجلس شورای ملی
رح متمنی است طرح ضمیمه را دستور فرمائید با قید دو فوریت و فی المجلس، ط

 فرمایند.
 کترد -اللهیار صالح -خسرو قشقائی -دکتر شایگان -حائری زاده -جمال امامی

کشاورز  -فرامرزی -آزاد -مخبر فرهمند -حاذقی -مرضا فوالدوندالغ -بقائی
 حسین مکی -نریمان -اسالمی -اردالن -معدل -صدر
مجلس شورای ملی، با تأیید و تصویب گزارش کمیسیون نفت دائر بر اینکه     

گس استیفای حقوق ایران را نمی نماید، به منظور اجرای قانون  –الیحه ساعد 
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به آن کمیسیون مأموریت می دهد، با توجه به پیشنهادات آقایان  1326ر ماه مه
نمایندگان، در ظرف دو ماه، گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت تهیه و برای 

 تصویب به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.
تر جمال امامی، دکتر بقائی، دکتر شایگان، قشقائی، حائری زاده، ابتهاج، دک

 دری،تر امامی، سرتیپ زاده، بزرگ نیا، نریمان، ثقه االسالمی، بهامجتهدی، دک
ز گر االلهیار صالح، فوالدوند، دولتشاهی، فرامرزی، شیبانی، مکرم و عده ای دی

 آقایان نمایندگان.
.............................................................................. 

 د خیر.شمخالفی نیست؟ گفته  -رئیس
  وافقند در ظرف دو هفته پیشنهادات داده بشود، قیام کنند.مآقایانی که  -رئیس

 اکثریت برخاستند.
یگر پیشنهادی نیست؟ پس در ماده واحده یک پیشنهاد تصویب شد. د -رئیس

شد  اصالحی آقای تیمورتاش دادند قبول شد و یک اصالحی آقای نبوی دادند قبول
شود با این اصالحات، به این هفته رأی گرفته می و یکی هم همین موضوعت دو

 ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند.
 اکثریت برخاستند.

 تصویب شد. -رئیس
 
 

 127نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329اسفند ماه  22سه شنبه 

 صدقمبیانات بعد از دستور آقای دکتر  -
 دقصبیانات بعد از دستور آقای دکتر م -۷

 آقای دکتر مصدق –نایب رئیس 
برای رأی عده کافی نیست ولی برای حرف زدن که کافی است  –دکتر مصدق 

 ینجابنده با نهایت ضعف و ناتوانی امروز که قرار بود گزارش نفت مطرح بشود ا
ه قضی آمدم ولی اینجا تحقیقاتی که کردم معلوم شد که اصالً بکلی این گزارش که

 برای استقالل سیاسی و اقتصادی مملکت حیاتی دارد جزو حیاتی مملکت است و
 شومتوانم این جا باشم و مرخص میشود بنده هم بیش از این نمیدستور نمی

 جناب آقای دکتر مصدق تشریف داشته باشید –زاده صدر
 دآقایانی که با صحبت نمودن آقای دکتر مصدق موافقند قیام فرماین –نایب رئیس 

 ه موافقیم بفرمایندهم –نمایندگان 
 ییدقای دکتر مصدق بفرماآ -نایب رئیس 

الممالک زمامدار تقنینیه که مرحوم مستوفی ۶۰در اوایل دوره  –دکتر مصدق 
شده و برای رفع اختالف شرکت با دولت کمیسیونی در مجلس انتخاب و افتخار 

مند شدم عقیده ،عضویت آن نصیب من گردیده بود پس از مذاکرات و تبادل افکار
تا شرکت نفت در ایران هست ملت ایران نخواهد توانست از استقالل سیاسی و 
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رسد که ملت ایران بتواند  کردم روزی فرامند شود و آرزو میاقتصادی خود بهره
 .این زنجیر بدبختی و این حلقه اسارت و عبودیت را پاره کند

ت تحصیل امتیاز نف وقتی که آقای کافتارادزه برای ۱۳۲۳در اواسط سال      
در  که از مضار و معایب آن ورق پاره ،شمال به ایران آمد موقع بدست من رسید

گفته شده را علت طرح پیشنهادی خود راجع  مجلس حرف بزنم و معایب مضارّ 
 .به تحریم امتیاز نفت قرار دهم

 .ثبتنظر من در تمام دوره پیروی از سیاست موازنه آن هم منفی بود نه م      
ر در صورتی که نظر نمایندگان حزب توده در مجلس این بود که موازنه وقتی ب

شود که همسایه شمالی هم در شمال از حقوق و مزایای شرکت نفت یعنی قرار می
 دولت انگلیس در جنوب بهره مند شود. 

ه کند و حال آنکه معقول نیست پیکر بی دو دست به تواند مقدرات خود را ادار     
عی حفظ استقالل ایران است باید سه که خواهان تعالی و ترقی و مقید بهر کس 

ر ند دتا ملت ایران بتوا ،کند که دست بریده هر چه زودتر بجای خود گذارده شود
 مقابل دول بزرگ از حقوق حقه خود دفاع کند. 

د که آقای رحیمیان پیشنهادی در جلسه علنی مجلس به من دا ،روی عقیده من     
 توانم به عرض جامعه برسانم کهامضاء کنم ولی استنکاف نمودم و امروز میآنرا 

 علت این استنکاف چه بود. 
کرد چنانچه قرار داد دارسی هم پیشنهاد ایشان امتیاز شرکت نفت را الغاء می     

گرفت چون حق الغای امتیاز برای دولت در آن ماخذ عملیات شرکت نفت قرار می
اد دشد که بر طبق یکی از مواد همان قرار لغای امتیاز سبب میشناخته نشده بود ا

 حکمیت شود. ه اختالف بین شرکت و دولت منجر ب
مال ت اعاسو معایب حکمیت هم بر آقایان پوشیده نیست و چون تا آن وقت سی     

قت معامله او تمام گفته نشده و ملت ایران از اوضاع ر صاحب امتیاز و مضارّ 
ن داد که در آکافی نداشت و سیاست بین المللی وقت هم اجازه نمی بار خود اطالع

ایام از ملی شدن صنعت نفت در مجلس کمترین اظهاری بشود و هیچیک از 
که  چون - کردنمایندگان هم غیر از من پیشنهاد آقای رحیمیان را امضاء نمی

استند خواکثریت مجلس هواخواه سیاست انگلیس و نمایندگان حزب توده هم می
ه بدولت شوروی همان امتیاز و مزایا را در شمال تحصیل کند و موازنه سیاسی 

و از  بنابراین مجوزی نداشت که من آن را امضاء کنم  -این طریق بر قرار شود
اد هایی که بعداً در آن مجلس به نفع ایران صورت گرفت از قبیل الغای قراردکار

ه سیون انون اساسی بود و رد پیشنهاد کمیسدکتر میلیسپو که اختیارات او مخالف ق
 .محروم شوم ،دشهای دیگری که نصیب آن مجلس جانبی موفقیت

مجلس پانزدهم افتتاح شد و قرار داد شرکت مختلط ایران و شوروی که بر      
درصد تنظیم شده بود در جلسه علنی رد شد و سیاست موازنه  ۴۹و  ۵۱اساس 

ت داده شود که استیفای حقوق ملت ایران را از موریأکرد به دولت ماقتضا می
ای از نمایندگان اقلیت آن صاحب امتیاز نفت جنوب بکند و موقع بدست آمد که عده

زاده و دکتر مجلس منجمله آقایان اسکندری و مهندس رضوی و رحیمیان و حائری
و بقائی و بعضی دیگر از نمایندگان اکثریت من جمله آقایان امیرتیمور کاللی 

مسعود ثابتی توضیحات بیشتری در اطراف آن ورق پاره بدهند و در آخر دوره 
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که قرارداد ساعد و گس از نظر استیفای حقوق ملت ایران تنظیم شده و در حقیقت 
حقوق ملت ایران استیفا نشده بود مطرح شود و آقای حسین مکی عضو کنونی 

پرست مملکت منجمله جبهه ملی و همکار عزیز من از اطالعات مهندسین وطن
ما قبل آخر  ةآقای مهندس حسیبی استفاده نموده و با توضیحات بیشتری جلس

مجلس به واسطه احساسات شورانگیز آقای دکتر معظمی متشنج شود و آقای مکی 
 منقضی شده و قرارداد تصویب نشود.  ۱۵آنقدر ایستادگی کنند تا دوره 

ه جبهه کهران شروع شود تتقنینیه در  ۱۶چیزی نمانده بود که انتخابات دوره      
سخت ملی از نمایندگان اقلیت دوره پانزدهم و این جانب یعنی دشمنان معروف سر

 امتیاز نفت و عده دیگر تشکیل گردید. 
جبهه  نفر از نمایندگان ۷م ملت به کار نفت ومنظور رفرانده هران بتمردم      

 برای هران نداشتند با آراء زیادت ملی را که غیر از من هیچ کدام سابقه وکالت
 رداداستیفای حق ملت ایران انتخاب و روانه مجلس نمود و نتیجه این شد که قرا

نفری  ۱۸ساعد و گس در جلسه علنی مردود شناخته شده و به یک کمیسیون 
 ای اتخاذ کند که استیفایموسوم به کمیسیون مخصوص نفت اختیار داده شود رویه

 کامالً بشود. حقوق ملت ایران 
نحیف  شده را به پیکر کمیسیون نفت به اتفاق آراء موفق شد که آن دست جدا     

و ضعیف ایران وصل یعنی ملی شدن صنعت نفت را در تمام کشور اعالم نموده 
 این جلسه مطرح است.  که در
دانم که از مساعدت آقای جمال امامی که در راه ملی شدن اکنون الزم می     

اند و همچنین به آقایان در آخرین ساعت مساعی بسیار بکار برده ،نفتصنعت 
فرامرزی و کشاورز صدر که بعد از نمایندگان  –اسالمی  -انیکاظم شیب -بهبهانی

 اند و نیزجبهه ملی به ترتیب مذکور پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را امضاء کرده
 شدن یون که موافقت با ملیاز تمام آقایان نمایندگان اکثریت مجلس و عضو کمیس

اند تشکرات بی صنعت نفت را از وظایف اولیه خود نسبت به ملت ایران دانسته
 پایان خود را تقدیم نموده و از همگی سپاسگذاری کنم. 

ه در وطن کبه شما ای آقایان نمایندگانی  ،به شما ای نمایندگان مجلس شانزدهم     
کنم گزارش کمیسیون را بدون فوت ض میعر ،توان تردید نمودپرستی شما نمی

د وقت که ممکن است از کیسه ملت ایران برود و دیگر شما موقعی بدست نیاوری
تصویب کنید تا این بدن  ،که به این خدمت بزرگ ملی مفتخر و موفق شوید

دو دست در راه  ضعیف و نحیف آن دست مقطوع خود را به بدن وصل کند و با
که  مبارزه نموده و رفع این بیچارگی و بدبختی سی خوداستقالل اقتصادی و سیا

 است بکند. بواسطه سوء سیاست همسایه جنوبی نصیب ملت ایران شده
د ملت ایران خطراتی در پشت سر دارد که اگر دست بریده بدن متصل گردی     
 دو دست از آن خطرات جلوگیری کند.  تواند بامی

فقط خاطر آقایان نمایندگان محترم را  .رض کنمخواهم عبنده بیش از این نمی     
کنم که شما برای جلوگیری از عدم رضایت ملت ایران به این موضوع متوجه می

یقین  ،ایداید؟ اگر فکری نکردهاست چه فکر کرده که سرتاسر مملکت را گرفته
ن را یید که آاید بگوکنید و اگر فکر کردهداشته باشید که مملکت را دچار خطر می

کنید. بنظر نمایندگان جبهه ملی هیچ فکری و هیچ راهی به چه ترتیب عملی می
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ل بزرگ غیر از ملی شدن صنعت وَ برای حفظ استقرار مملکت و عدم مداخله دُ 
نفت نیست، صنعت نفت باید ملی شود و این وجوهی که از کیسه این ملت بیچاره 

کن است که موجب یک رود و ممجیب خارجی میه بدون لباس، بدون غذا ب
 خطرات بزرگی شود صرف خود ملت بشود. 

اگر برای  ،گویند این قرارداد باطل و ساختگی را معتبر بشمارندی که میئآنها     
یند و چنانچه نگو .بگویند ،امنیت این مملکت و جلوگیری از خطرات راهی دارند

اید یران است و بو بخواهند عایدات نفت جنوب را که حق ملت بیچاره و بدبخت ا
برای جلوگیری از عدم رضایت صرف کارهای تولیدی بشود و مردم بکار 

ه از ند کاشتغال ورزند و بتوانند اشاعه کنند باز غارت و چپاول نمایند باید بدان
 توان جلوگیری کرد.خطر نمی

عمال اِ ، اگر بتوانند ،شنیدم نظر شرکت نفت این است که در بعضی نمایندگان     
ذ کنند که در مجلس شورای ملی حاضر نشوند که این دو سه روز آخر سال نفو

و  .فروردین هم خدا بزرگ است که چه چیزها پیش بیاید ۱۷مقتضی بشود و تا 
 فوذینمن یقین دارم که نمایندگان همگی آنقدر وطن پرست هستند که زیر بار هیچ 

 .نروند )صحیح است(
جلس در جلسه آتیه م ،ی که دلسوز مملکتیدای نمایندگان محترم و ای کسان     

د توانبتصویب کنید تا کمیسیون  ء،باتفاق آرا ،حاضر شوید و این رای کمیسیون را
 هر چه زودتر راه حلی برای ملی شدن صنعت نفت به مجلس شورای ملی پیشنهاد

شما نمایندگان ملت تصمیمی اتخاذ کنید که مملکت را از خطر دخالت  .کند
 احسنت( –)احسنت  .ییدفظ نمابیگانگان ح

 .کنیمها اعالم میید اسمش را در روزنامههر کس نیا ،در جلسه آینده –مکی 
 

 128نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1329اسفند ماه  24پنجشنبه 

 
 «طرح و تصویب گزارش کمیسیون نفت راجع به تایید تصمیم آن کمیسیون  -4»

 شوداست قرائت مییشنهادی رسدهپ –رئیس 
 :بشرح زیر قرائت شد

 ریاست محترم مجلس شورای ملی
ر نمائیم گزارش کمیسیون مخصوص نفت مقدم ب امضاء کنندگان ذیل پیشنهاد می 

 سایر لوایح در دستور قرار گیرد. 
 قشقائی وخسر -دکتر مصدق- زاده حائری -اللهیار صالح -آزاد -دکتر بقائی

 ناصر -کشاورز صدر -کنند( حسین مکیمه این پیشنهاد را امضاء میه –پناهی )
یگر که قابل خواندن بهبهانی و چند امضاء د -کتر شایگان د -برومند  - ذوالفقاری

 مان. ( نرینریمان –نیست )نریمان 
تور پیش آقایانی سشود به این گزارش که مقدم باشد بر دی گرفته میأر – رئیس

شود بعد د. گزارش قرائت میکه موافقند قیام کنند )اکثر بر خاستند( تصویب ش
 .کنندطبق موافق و مخالف صحبت می
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 ()گزارش کمیسیون نفت بشرح زیر قرائت شد

 مجلس شورای ملیه گزارش از کمیسیون مخصوص نفت ب

 شورای ملی مقدس مجلس
 /10 /21کمیسیون مخصوص نفت که طبق تصمیم قانونی در جلسه پنجشنبه      

عرض ه است و منباب یاد آوری ب تخاذ شدهاز طرف مجلس شورای ملی ا 1329
 :رساندمجلس شورای ملی می

 تصمیم قانونی
یحه سیون نفت دائر بر اینکه الییید و تصویب گزارش کمأمجلس شورای ملی با ت»

گس کافی برای استیفای حقوق ایران نیست بمنظور اجرای قانون مهرماه  –ساعد 
ان قایان نمایندگآتوجه به پیشنهادات  دهد که باموریت میأبه آن کمیسیون م 1326

ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه و رویة دولت تهیه و برای  در ظرف دو 
 «تصویب به مجلس شورای  ملی تقدیم نماید.

وازده د 1329اسفند ماه  17شنبه  5الی تاریخ  1329از تاریخ نهم بهمن ماه      
 جلسه چند ساعت مشغول مطالعهجلسه تشکیل داده و غالب جلسات طوالنی و در 

جوانب و اطراف موضوع بوده و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و قضائی و غیره 
 کامل بعمل آورده که عیناً چگونگی مذاکرات در صورت جلسات کمیسیون ةمداق

 کمیسیون باتفاق آراء 1329اسفند  17شنبه پنجباالخره در روز  .منعکس است
 گردد. گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی میتصمیم ذیل را اتخاذ و اینکه 

 مجلس شورای ملی
 کمیسیون نفت پیشنهاد ملی شدن صنعت نفته نظر به اینکه ضمن پیشنهادات ب»

قت مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجائی که و ،در سراسر کشور
اطراف اجرای این اصل نیست کمیسیون مخصوص نفت  کافی برای مطالعه در

 نماید. از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می
 –زاده ائریح –الح بهبهانی ص –کتر شایگان د –جمال امامی  –مصدق  دکتر
 –قشقائی  –دکتر علوی  -یزی پال –زاده سر تیپ –حسین مکی  –ه ای گنج

 –عامری  –زاده قیهف –دکتر هدایتی  – دکتر کاسمی –ناصر ذوالفقاری 
 «.فرامرزی

لس واحده ذیل را با قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مج ةبنابراین ماد     
 .نمایدشورای ملی می

کمیسیون  17/12/1329جلس شورای ملی تصمیم مورخ م –واحده  ةماد    
 نماید. تمدید مدت موافقت می یید و باأمخصوص نفت را ت

 کیحسین م –کمیسیون مخصوص نفت  مخبر
 

 صدقآقای دکتر م – رئیس
در یک چنین موقعی که مجلس شورای ملی می خواهد یک  – دکتر مصدق

ً جنبه حیاتی برای مملکت دارد بگیرد، هر قدر ما کمتر حرف  تصمیمی که حقیقتا
بزنیم و هر قدر زودتر این تصمیم اتخاذ بشود در صالح ملت و مملکت است 
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کنم که من از  خواهم عرضاین طور نیست( به این جهت بنده فقط می –)اردالن 
من قابل  ام وتمام آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی در این باب تشکر کرده

نیستم که تشکر کنم این تشکر را ملت ایران باید از شما بکند شما نمایندگان ملت 
تشکر ندارید )صحیح است( ه کنید و احتیاجی بوظیفه خود عمل میه شما ب ،هستید

قای قشقائی آقای ذوالفقاری که اسمی از آقایان در و تمام اعضای کمیسیون و آ
پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت موافق بودند که در صورت  جلسه قبل نبردم با

خبری که ه خواهم راجع باکنون می .جلسات کمیسیون نفت این مسئله مندرج است
عرض آقایان محترم پس از قرائت این ه ای باست چند کلمه از لندن منتشر شده

 ر برسانم. خب
الزم  لرد ونسی تار از دولت پرسید که آیا اقدامات ،امروز در مجلس لردها     

اون هندرسن مع ؟خیر است یابرای حفظ منافع انگلیس در ایران بعمل آمده
پارلمانی از جانب دولت گفت که دولت هم قانوناً حق دارد و هم موظف است 

باط من چنین استن ،بحار حفظ نمایدمنافع قانونی بازرگانی خود را در ماوراء 
خصوص در نظر ه ب نسی تار از این سؤال شرکت نفت راوام که آقای لرد کرده
 .است گرفته
از طرف دولت ایران هیچ تقاضائی جدیداً درباره این شرکت از دولت       

دولت ایران  است شرکت حاضر است برای قرارداد الحاقی جدیدی بابریتانیا نشده
 ت نفتاخیراً شرک ،تساوی منافع شرکت و ایران باشدة مذاکره شود که بر پایوارد 

ده آرا همین مذاکرات را با دولت ایران نموناگوار قتل سپهبد رزم ة قبل از واقع
دولت ایران خاطر نشان ه است و ب 1933سال  مدت قانونی شرکت نفت تا ،بود
تواند یک جانبه ایران نمیدولت  1933موجب شرایط پیمان سال ه است که بشده

ران سفیر کبیر انگلیس در تهه ب ،به عملیات بهره برداری شرکت نفت خاتمه دهد
 .دولت ایران تسلیم نمایده دستور داده شده که در این باب یادداشتی ب

ه دولت این بود جواب هندرسن به لرد ونسی تار سپس لرد نامبرده از نمایند      
 :سؤال کرد که

ه آرا را باست که او نه فقط قتل رزماعالمیه آیت هللا کاشانی توجه شدهه ا بآی      
دیده تصویب نگریسته حتی تحریک نموده که مردم برای بیرون راندن شرکت 

 ؟ شت و کشتار و تخریب متوسل شوندکُ ه قوه قهریه و بلکه به نفت از ایران ب
 ردحرفهای این فه نیست بدولت بریتانیا هیچگاه حاضر  ،هندرسن جواب داد     

گ ر جنلیتی ندارد و خود اعتراف کرده که دئوایرانی ترتیب اثر بدهد زیرا او مس
ه بر حتی در واقعه سوء قصدی ک ها در ایران بوده و مال نازیعُ  یکی از ،گذشته

 علیه پادشاه خودش روی داده توقیف و بعداً تبعید گردید.
آقای هندرسن معاون وزارت خارجه  قبالً می خواهم عرض کنم که جناب     

زیرا  ؟اندانگلیس چه سمتی دارد که در این باب مذاکراتی در مجلس لردها کرده
در این  ،فرض کنید که دولت انگلیس یکی از صاحبان سهام شرکت نفت باشد

هیچ امتیازی بر سایر  ،مورد دولت انگلستان مثل سایر صاحبان سهم است
انگلیس باید تحت نظریات شرکت نفت باشد و اگر  صاحبان سهام ندارد و دولت

یچوجه دولت ایران ه به ،شرکت نفت حرفی دارد خود شرکت با دولت ایران بزند
در این وارد مرحله  امتیازی به دولت انگلیس نداده که دولت انگلیس خودش را
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که  ،تمام نمایندگان این مجلس شورای ملی هیچ سمتی برای هندرسن من و ،بکند
صحیح  -نمایندگان ) توانیم قبول کنیماست نمین حرفی در مجلس لردها زدهچنی

ه صحیح است( ب) دانممن آن را قرارداد ساختگی می که 1933است( قرارداد 
ملت ایران هیچ وقت  ،کنند ءخواهند بروز هم اجرازور ایجاد شد و حاال می

ی که امروز در ها برود خصوصاً با وضعیات حاضر نیست که زیر بار این حرف
اطاعت کند و زیر بار این زور برود )صحیح است(  ،مصالح عمومی هست

یک مقام روحانی این مملکت که ه قسمت دیگر عرض من این است که هندرسن ب
این مجلس هم هست )صحیح است( و مصونیت هم دارد )صحیح است( و  ةنمایند

است، هیچ توهین کردهاست نمایندگی مجلس انتخاب شدهه از طرف مردم تهران ب
برای منافع خودشان برای  ،بایست به مقدسات یک مملکتیدولتی و هیچ ملتی نمی

غارت بکنند  ،منافع ایران را، عایدات نفت جنوب را 1993اینکه بتوانند تا سال 
یچوجه ملت ایران راضی نخواهد ه صحیح است( هرگز و به) چنین اهانتی بکنند

کند که کند وضع بین المللی اقتضا میاظهار دوستی میما ه شد که یک دولتی که ب
ما با این دولت همیشه دوست باشیم معاون وزارت خارجه اش در مجلس لردها 

 (چنین مذاکراتی بکند )صحیح است
 

دیگر پیشنهادی نیست، باید رأی گرفته شود به مادة واحده و اصالحاتی  –رئیس 
ز اینکه اعالم رأی کنم، آقای که مورد  تصویب مجلس قرار گرفته، قبل ا

فرامرزی شرحی نوشته اند که دو روز است مریض هستند و عقیده شان همان 
است که در کمیسیون داده اند. رأی گرفته می شود به گزارش کمیسیون با 

فاق ه اتاصالحاتی که شده است، آقایان موافقین قیام فرمایند. )عموم نمایندگان ب
 چند شد. )کف زدن ممتد مخبرین جرائد و تماشاچیان و آراء قیام نمودند( تصویب

 نفر نمایندگان( 
 

 130نقل از  مذاکرات مجلس، جلسه 

  1330فروردین ماه  22شنبه  5

 
 «بیانات آقای دکتر مصدق -4» 

 کتر  مصدق بفرمائید.دآقای  -رئیس
وزیر و دوست سی  قبال الزم است که از جناب آقای عالء نخست - دکتر مصدق

 .تشکر کنم ،اندمجلس آمدهه غای حکومت نظامی بلله خود برای اینکه بعد از اسا
 ومجلس بیایند ه شدم براضی نمی ،چون با سوابقی که در باره اخالق ایشان دارم

 .اول مورد اعتراض نمایندگان جبهه ملی واقع شوند ةدر همان وهل
اده دموکراسی استف نظر ما این است که کشورمان تا سر حد امکان از اصول     

ا بمقررات این رژیم سکته وارد شده و مملکت تا ابد ه کند و کاری نکند که ب
 حکومت زور و قلدری اداره شود. 
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اده در کدام یک از ممالک دموکرات برای وقوع قتلی از حکومت نظامی استف     
در  ،ورجان رئیس جمهه مگر نبود که چند روز قبل سوء قصد کنندگان ب ؟کنندمی

  ؟بر طبق قوانین عادی محاکمه و محکوم شدند، مریکاآ
ما  اگر برای هر کاری باید حکومت نظامی اعالن کنند و اگر همیشه مملکت     

این عرض و طول ه دادگستری به تحت چنین رژیمی اداره شود چه احتیاجی ب
ع ضبا این و ؟مدارج عالی و ترقی برسده داریم و چه وقت ملت ایران توانست ب

کافی است که شخص قلدری در رأس حکومت واقع شود و از هر کسی که نفسی 
 .ی محبوس کنندانو دژبان در آمد او را دستگیر و در زندان شهرب

نظر مجلس شورای ملی از تعیین مدت هفت روز برای پیشنهاد به مجلس      
ی عادت صحیحی برقراری حکومت نظامه اینست که اگر یک دولت آزادی خواه ب

ده را احساس نمود و دالیل خود را ذکر کند و اگر در مدت مزبور از آن استفا
 .کند یفوری نمود قبل از تمام شدن آن مدت آنرا ملغ

س و لغو حکومت نظامی مورد توجه رئیه از اینکه نظریات جبهه ملی راجع ب     
ای همرضی ةسپاسگزارم و امیدوارم که دولت با شیو، اعضای این دولت واقع شد

پرستان را عملی نموده و هیچ است بتواند آمال آزادیخواهان و وطنکه پیش گرفته
وقت رضا ندهد که بر خالف انصاف و عدالت مردم بیگناه در دادگاه نظامی 

 حسب االمری محکوم شوند. 
اند که جبهه ملی در تشکیل این دولت دخالت داشته بعضی چنین شهرت داده     

ای از هموطنان حاضرند در ه که نمایندگان محترم و عدهاینست در این جلس
 .کنمحضور رئیس و اعضاء دولت این مطالب را قویاً تکذیب می

ود و مقص .است و بس ملی در این دولت فقط جنبه منفی داشته ةدخالت جبه     
 د کهاین بوده که از وزرای سابق کسی وارد این دولت نشود تا وزرای بعد بدانن

 .مملکت الزم است احراز شخصیت کننده دمت ببرای خ
بایست می ،اگر وزرای دولت قبل با قرارداد الحاقی ساعد و مخالف بودند      
ً دفاع آن قرارداد را وقتی ه ب که رئیس آن دولت در سنا و کمیسیون نفت صریحا

ی لتداد که با رئیس دوزیرا مسئولیت مشترکه اجازه نمی .استعفا دهند ،عهده گرفت
ده شهمکاری کنند که موافقت خود را با قراردادی که از طرف ملت ایران مردود 

 اعالم کرده بود. 
مواقع که  چون در این قبیلکنم و بیش از این در این باب چیزی عرض نمی     

مرض ه ند گاه با افق سیاست روشن نیست اشخاصی که وارد در امور حساس
در  ،که وصیتنامه خود رااست این شوند جاه مبتال میمرض فُ ه سکته و گاه ب

 گذارم و آنرا تقدیم مقام ریاستودیعه می ،بهترین محلی که بایگانی مجلس است
 .کنممی

طبق  طریق دموکراسی و بره مملکت ایران باید ب !آقایان نمایندگان محترم     
را دیکتاتوری مملکت ما را بروز سیاه نشانده و آن .اصول مشروطیت اداره شود

به  دیکتاتوری همیشه بدست بیگانگان و .هیچوقت ملت ایران طالب نبوده و نیست
ه ای جز حبس و زجر و ذلت و بدبختی نبردها ایجاد شده و ملت از آن بهره نفع آن

 .و نخواهد برد
 :مصائبی که سر او آمده واقف استه طبیعی است هر کس ب      
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ولی شاید  .تی نداشته و نداردحبس و حتی مرگ من برای خود من اهمی     
دختر  ،تاکنون کسی مطلع نباشد که در اثر حبس من و فشار دولت دیکتاتوری

های سویس  ام مشاعر خود را از دست داد و اکنون در یکی از بیمارستانبیچاره
فهمند چیست( اند نمیآنهائی که نچشیده–زاده حالت تأثر( )آشتیانی )با بردبسر می

کرد خود را زیر بردم سعی میزمانی که در زندان بسر می ،لبندمهمین فرزند د
که  اتومبیل دیکتاتور بیندازد و جان خود را از مشقت و رنج و مذلت و بدبختی

 د. خالص کن ،برای او فراهم شده بود
د اوال دیگر ملت ایران گرفتار چنین روزهائی نشده و هز خداوند خواهانم کا     

 نشاءهللا(ا -این دردها مبتال نشوند )نمایندگان ه بشما و فرزندان وطن 
کنند ر میمن تنها نیستم و عده دیگری هم از همکارانم افتخا ،در این مبارزه      

و آنوقت است که تمام ملت  .که در راه تعالی و ترقی وطن خود شهید شوند
 د. شود شربت شهادت را نوش جان کنحاضر می

ای ملی شدن صنعت نفت ره ز مجلس که باتفاق آراء باکنون الزم است من ا     
ن اید که هیچیک از ادوار تقنینیه ایتشکر کنم شما آقایان کاری کرده ،استداده

اید که هر وقت منافع ایران در خطر است شما ثابت کرده .استنکرده ،مملکت
متفق و حتی حاضر  ،دوست و دشمن ،وافق و مخالفان، مهمه یکدل و یکزب

 .وید که جان خود را در راه سعادت ایران فدا کنیدشمی
اید که ایرانی هیچوقت وطن خود را تسلیم خارجی نخواهد شما ثابت کرده     
ل و همه متفق القو ،اید که هر وقت حادثه حیاتی روی دهدو نیز مدلل نموده .نمود

 است(. کنید )صحیحمتفق الکلمه از منافع ایران و استقالل وطن عزیز دفاع می
خوش بین  ،شماه اکنون الزم است که بدانید که سیاست خارجی نسبت ب      

 و .خواهند مجلسی باشد که از مسائل حیاتی آنها دفاع کندها می چون که آن .نیست
 با شما ،اید در انتخابات دوره بعدبواسطه احساساتی که در کار نفت بخرج داده

ا رشما آراء خود ه عتقدین بماهند گذاشت که نخو ،کنند. و اگر بتوانندمخالفت می
ران هر تهششما بدهند همچنان که در دوره هفتم تقنینیه نمایندگان اقلیت در خود ه ب

د ت بوانتخاب نشدند و در دوره پانزدهم که دولت قوام متصدی کار انتخابات مملک
بیگانگان  و .ندنفر اولی نوشته شده بود 12نمایندگان تهران آنهایی شدند که بعد از 

 و .انتخاب نشوند 17سعی خواهند نمود که نمایندگان فعلی در انتخابات دوره 
ها اشخاصی وارد مجلس بشوند که صدی صد مجری افکار خارجی  بجای آن

باشند و روی همین نظر بود که در کابینه قبل بعضی اشخاص وارد شدند که 
صاحب شخصیت  ومعروف جامعه نبودند زیرا اشخاصی که معروف جامعه 

در  ،اندای که در یک عمر تحصیل کردهشوند سرمایههیچوقت حاضر نمی ،باشند
 .روز فدا کنند یک
اید از خود در اینصورت الزم است که توجه ملت ایران را برای رأیی که داده     

 والدید که این سرمایه برای شما و ائسلب نکنید و برای همیشه آنرا ذخیره نما
 .اری بزرگتر و باالتر استقر مال و ضیاع و عاز ه ،شما
ید تا آخر دوره از خط مشی اخیر خود ئآقایان محترم و همکاران عزیز بیا     

منحرف نشوید و کاری بکنیم که اصول دموکراسی در این مملکت عملی شود و 
اوج ترقی و تعالی برسد و با هر گونه ه ایران عزیز بتواند در سایه این رژیم ب
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کنم با هر گونه دخالتی از طرف تی از طرف بیگانگان و باز تکرار میدخال
بیگانگان چه راست و چه چپ باید مبارزه کنید و وطن عزیز را از دستبرد 

 .محفوظ بدارید حوادث بعون هللا و رسوله
ر کجا که ه ایم و بهارث نبردهه ما نمایندگان تهران وکالت این مردم را ب     

ایم و هر کس بالقوه قابل خدمت ملت کردهه ه خدمتی است که بایم بواسطرسیده
ملت صرفنظر نکنید  هاست و امیدوارم که در بحران کنونی دنیا از خدمت ب

 ند. کچونکه ملت اگر توانا شد قادر است که تمام افراد را در پناه خود حراست 
از شما  دو ثلث کعبه ملت رو کنید تا بطور قطعه ید بئآقایان محترم! شما بیا     

شید را روانه خانه خود کند اگر شما عرایض من را قبول و اجرا کنید مطمئن با
ره که ملت با انتخاب کسانی موافقت خواهد نمود که صمیمیت خود را در این دو

 قای نخستآجناب ه خواستم ب)صحیح است( اینجا بنده می او ثابت کنده نسبت ب
 ست که با سوابقی که جناب ایشان در وزارتوزیر یک تذکری بدهم و آن این ا

قوق این نکته توجه کنند آقایانی که از این ملت ضعیف حه خارجه دارند باید ب
ند که ها وظیفه دار شود ایناد میدها  گیرند و یک بودجه زیادی به آنگزاف می

در ممالک خارجه از مصالح ملت و از پیش آمدهای روز دفاع کنند )صحیح 
شنویم که یکی از مأمورین ما در خارجه برخیزند و از یچوقت نمیاست( ما ه

ها مثل این است که  مصالح مملکت حرفی بزنند صحبتی بکنند در حقیقت آن
 مملکت حرفی بزنند و صدایشان در مصالح مملکت بهه هیچوقت نباید راجع ب

 توجه جناب آقای اند( و مخصوصاً ردهم -زاده یچوجه در نیاید )حائریه
کنم که آنچه الزم است در این باب توجه له جلب میئاین مسه وزیر را بخستن

بفرمایند که در این وضع حساس در این موقعی که مجلس شورای ملی صنعت 
یک تبلیغات  ،است و یک جرایدی در اروپا با پول کمپانی نفتنفت را ملی کرده

ز اباید  ،کنندن است میناروا و یک تبلیغاتی که واقعاً بر خالف مصالح ملت ایرا
 میامیدوارم که انشاءهللا فراموش ن .طرف تمام نمایندگان ایران تکذیب بشود

 .یدئفرمامی ید و در این باب آنچه که الزمه جدیت است ئفرما
 

 132نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1330فروردین ماه  27سه شنبه 

 
 «نامه آئین 90یانات آقای دکتر مصدق به عنوان ماده ب -4»
 

ند خواست 90اینجا بیاناتی شد که آقای دکتر مصدق طبق ماده  در جلسه قبل -رئیس
 اظهاراتی بکنند. 

 حاال توضیحی دارید بفرمائید. 
قبل از اینکه شروع به عرایضم بکنم، یک تذکری به آقایان  -دکتر مصدق

س نمایندگان محترم و همکاران عزیزم می خواهم بدهم و آن این است که مجل
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شورای ملی البته تصویب نمود که در ظرف پانزده روز آقایان نمایندگان 
 –پیشنهادات خود را به کمیسیون مخصوص نفت بدهند )عده ای از نمایندگان 

صحیح است( ولی چون به کمترین حساب، روزی صد هزار لیره ضرر دولت 
صالح مملکت ایران از تأخیر تصمیم کمیسیون است، استدعا می کنم که آقایان در 

و در صالح ملت، پیشنهادات خود را تا روز یک شنبه بدهند که روز دوشنبه 
پیشنهادات مطرح و مذاکره شده و نظریات کمیسیون نفت هر چه زودتر به مجلس 

صحیح است( و دولت و ملت از این مدتی که  –شورای ملی تقدیم شود )نمایندگان 
صحیح  –ر نشود. )نمایندگان مجلس شورای ملی معین کرده است خیلی متضر

 است(
ضی از  مقام ریاست اجازه بع 90و بعد راجع به عرایضم که به موجب ماده     

عرایض را درخواست کرده ام، الزم است عرض کنم که عرایض بنده از مدت 
 اگر وآئین نامه البته قدری تجاوز خواهد کرد. اگر اجازه می فرمائید عرض کنم 

 ... اجازه نمی فرمائید 
 سی مخالف نیست بفرمائید.ک -نمایندگان

 گر مخالفی نیست، بفرمائید. اگر مخالفی هست رأی می گیریم.ا -رئیس
 که فرقی گذاشته نشود. برای هر کس باشد فرقی نکند.به شرط این  -فرامرزی

 قای فرامرزی اگر شما مخالفید، بفرمائید رأی گرفته شود. آ –رئیس 
 ت که فرقی گذاشته نشود.تم منظورم این اسمخالف نیسبنده  -فرامرزی

 رقی گذاشته نشده اگر مخالفی باشد، رأی گرفته می شود.ف -رئیس
که به خودتان زحمت رأی دادن ندادید و بنده شروع  خیلی متشکرم -دکتر مصدق

 یچکسمی کنم. بیاناتی که در جلسه قبل مجلس شد، قسمتی از آن حقایقی بود که ه
ء عال انکار کند. و در قسمتی که راجع به دخالت جناب آقای نمی تواند آن ها را

ایشان دخالت  1933اظهار شده، توضیح می دهم که در مقدمات کار قرارداد 
نند، کفاع دنموده اند. ولی من یقین دارم اگر ایشان نتوانستند از  حقوق ملت ایران 
ی، همان علت این بوده که نمی دانستند ملت از عدم اجرای قرارداد دارس

 قراردادی که همیشه با آن مخالف بوده چقدر متضرر شده است.
ر د، بکسانی که انتظار دارند هر کسی بدون مطالعه، نظریات دقیقی اظهار کن    

خالف عقل و منطق است. و کار استخراج معادن نفت جنوب، کاری است که 
ند کافیه، بتواهیچکس صالحیت این را ندارد که بدون مطالعه دقیقه و اطالعات 

 کوچکترین اظهاری بکند.
ن البته می توان به آقای عالء این ایران را نمود: چرا حاضر شدند بدو    

ر دمطالعات کافی، مأموریت دولت را قبول کنند. ولی همه می دانند که هر کس 
 دوره دیکتاتوری متصدی کاری بود، نمی توانست از امر دولت تخلف کند.

هده به ع به ایشان وارد باشد که چرا دفاع از الغای قرارداد راچنانچه ایراد     
یق گرفته اند، گناه آقای تقی زاده مافوق حد تصور است. چونکه ایشان از حقا

 کامالً مطلع بودند ولی به وظیفه خود عمل نکردند.
بعد از الغای امتیاز، دولت انگلیس یادداشتی به دولت ایران نوشت و متذکر شد     

در ظرف یک هفته مراسله خود را در خصوص الغا استرداد نکند، موضوع اگر 
 36در دیوان داوری بین المللی الهه مطرح می شود. ولی چون به استناد ماده 
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اساسنامه، صالحیت آن دیوان شامل اختالفاتی بود که طرفین به آن رجوع کنند و 
ست در حل اختالف دولت ایران که مراجعه نکرده بود، دیوان داوری نمی توان

 وارد شود و تصمیمی اتخاذ کند.
اختالفی  اساسنامه جامعه ملل که هر وقت 15لذا دولت انگلیس به استناد ماده      

بین اعضای جامعه روی دهد و به حدی برسد که منجر به قطع روابط شود، 
 شورای جامعه باید دخالت کند، به جامعه ملل مراجعه کرد.

هده  به عنوناً زاده، وزیر مالیه که مسئولیت کار را مستقیماً و قا ولی آقای  تقی     
فت، نی نداشت و از امور بین المللی هم کامالً مطلع بود، به واسطه سازش با کمپا

مخالفت ننمود و اعتراض نکرد که جامعه ملل در اختالفی که یک طرف آن 
 شرکت نفت باشد نمی تواند دخالت کند.

ه هر جهتی از جهات، با نظریات دولت انگلیس موافقت سلطان وقت هم، ب    
 نمود و مرحوم داور و جناب آقای حسین عالء را که سابقه ای از  نقشه کار

 نداشت، برای دفاع از الغای قرارداد، مأمور جامعه ملل کرد.
ه عاملمآقای بنش نماینده چکسلواکی در جامعه ملل که می خواهم او را دالل      

 چهار ماده تنظیم نمود که ماده اول آن این بود: معرفی کنم،
در شورا مسکوت  1933طرفین موافقت نمودند که موضوع را تا جلسه ماه مه »

 «بگذارند و در صورت لزوم، در تمدید موافقت نمایند.
 ، مقدمات کار تمدید را فراهم کرد.و به این ترتیب

 :نداایراد کرده و گفته  15و اینکه جناب آقای تقی زاده در نطقی که در مجلس 
ر من شخصاً راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند. و اگر قصوری د»

 بختانهه بداین کار یا اشتباهی بوده، تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده ک
 بدو اشتباهی کرد و نتوانست برگردد. او خود هم راضی به تمدید مدت نبود و در

لب از طرف حضرات، روبروی آن ها به تحاشی و وحشت گفت: اظهار این مط
عجب این کار که به هیچوجه شدنی نیست. می خواهید که ما سی سال بر 

ان گذشتگان برای اینکار لعنت کردیم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگ
 «بشویم؟ ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد.

ملل قرار شده بود امتیاز شرکت نفت خالف محض است. چون هم در جامعه 
اش مورتتمدید شود و هم چند سال قبل از تمدید، بر طبق مکاتباتی که با مرحوم تی
ار ستحضنموده اند، از نظر کمپانی راجع به تمدید مدت مطلع بوده اند. که برای ا

 ملت ایران آن مکاتبات عیناً قرائت می شود:
 
 1308آذر ماه  19»
 ظم دوست محترم و مع»

 اشتمدپس از تقدیم سالم خالصانه و تجدید مراتب ارادت صمیمی آنکه قدری تردید 
در اینکه مطلبی را که در ذیل می خواهم عرض کنم، بطور رسمی یعنی به 
وزارت جلیله دربار پهلوی عرض کنم یا بطور خصوصی و غیر رسمی به خود 

 .وم را اختیار کنمحضرت عالی. ولی پس از تأمل به جهاتی مصمم شدم که شق د
مخصوصاً در باب مذاکرات راجع به امتیاز نفت و تمدید آن و شرایط آن و حساب 
های نفت و دالیل طرفین و منظور هر کدام از آن ها، یک کلمه هم اطالع به 
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دست مخلص نرسید جز آنچه بطور تصادف از کسی حرفی شنیده می شد یا از 
ض مجبوراً برای رمز کردن به سفارت تلگرافاتی که آقای میرزا عیسی خان فی

می فرستد و جواب آن با رمز می آید و از قرائن مندرجات آن ها چیزی بطور 
حدس و قیاس، استنباط می شد. حتی صورت پروژه قرارداد را که در نظر بوده 
برای تمدید امتیاز منعقد شود تا امروز ندیدم. و البته تصدیق خواهید فرمود که 

ه که مخلص پیش آقای فیض رفته در باب چیزی که خود دولت در مقتضی هم نبود
آن باب به اینجانب اطالع نداده و به کسی که او را واسطه آن کار قرار داده اند 

 هم حکم نفرموده اند مرا از سابقه امر و جریان کامالً مستحضر بدارد.
ا او ن هآ. گویا ضمناً باید عرض کنم که ماکلین تک ارتباطی با گولبنگیان دارد    

 را به دولت ایران معرفی کرده اند. و در این اواخر گولبنگیان، یعنی پسر
ش مکرر پی گولبنگیان پاریس که خود را اتاشه افتخاری مالی سفارت می داند، 

د ه تمدیدر مسئل« انگلیس و ایران»اینجانب آمده و در تأیید منظورات کمپانی نفت 
ب، اکلین تک را برای بیان دالیل خود در آن باامتیاز حرف زده. یک روز هم م

 یداتپیش من آورد و ماکلین تک در پیشرفت منظور کمپانی، عایداتی بیشتر از عا
ا هانی حالیه دارد. و چنان بطور سادگی این مطلب را بیان می کرد، مثل آنکه کمپ

فعت با همان امتیاز سابق و بدون هیچ تقاضای جدید، می خواهد به ما بیشتر من
یران اولت دبدهد و ما قبول نمی کنیم! و تناسب اضافه منافع را، با آنچه کمپانی از 

در عوض می خواهد منظور نمی داشت. در صورتی که حاال واضح شده که 
بواسطه مساعی مشترکه از طرف تمام عالقمندان در نفت که در موقوف داشتن 

ه ه عمل می آید، هر کس کرقابت در فروش نفت در تمام دنیا و تحدید محصول ب
 رد ومنابع نفت را به مدت درازتری در دست داشته باشد و بتواند کمتر در بیاو

 گرانتر بفروشد، گوی سبقت را ربوده است. لهذا کمپانی نفت جنوب عالقمندی
 او، زیادی به تمدید مدت دارد. و قیمت موافقت ما در این باب، نسبت به منظور

 م بهانون طبیعی اقتصادی عرضه و تقاضا باشد و حق داریهم باید بالطبع تابع ق
 ر میقیمت ارزانی از دست ندهیم. زیرا که ما هم می دانیم زمان ما برای ما کا

لکت کند و هر چه اجل امتیاز نزدیکتر شود و قدرت و استحکام و قوام داخلی مم
 و دولت تزاید گیرد، منظور ما بهتر حاصل می شود.

 حسن تقی زاده    جز تکرار مراتب ارادت صمیم. زیاده عرضی ندارد
 

تشر ر مهم است. این ها را لطف بفرمائید در روزنامه ها مناین ها بسیا -)اسالمی
 کنند تا ملت ایران  مطلع شود.(

و بنابراین آقای تقی زاده خوب می دانستند که از الغای قرارداد، مقصود این     
بلکه این بود که قرارداد تمدید شود. و من  نبود که دست کمپانی نفت کوتاه شود

تصور نمی کنم که حتی امروز هم جناب آقای عالء بطوری که الزم است، از کنه 
مطلب مستحضر باشند. بنابراین نسبت جرم خیانت به ایشان دور از انصاف است 

صحیح است( چونکه این نسبت را به کسی می تواند  –. )عده ای از نمایندگان 
در ارتکاب جرم قاصد و به اصطالح جزائیون، دارای )انتانسیون کوپابل داد که 

– intention coupable  باشد و مرتکب جرم هم شده باشد. و تنها نقصی که )
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می توان برای ایشان شمرد، این است که به نظریات آقای تقی زاده اهمیت زیاد 
 و هنوز هم می دهند.( -می دهند. )آشتیانی زاده

ره اینکه وقتی من در خصوص الغای حکومت نظامی با ایشان داخل مذاککما      
 قیدهعشدم، فرمودند که مثل تقی زاده کسی با آن موافقت نموده باشد، شما چطور 

 دارید که حکومت نظامی بر خالف مصالح مملکت است؟
، و وقتی اظهارات من را نسبت به هویت آقای  تقی زاده استماع نمودند     

 دند و حرفی نزدند. و امیدوارم که در ایشان مؤثر واقع شده باشد.مبهوت ش
ابت معروف است که مرحوم حاج میرزا جواد مجتهد تبریز، که با اینجانب قر    

گر داشت، نسبت به اخالق مرحوم ولیعهد )مظفرالدین شاه بعد( اینطور گفته: ا
 ان رااست و اگر سلمولیعهد شمر را به پیشکاری خود انتخاب کند، از یزید بدتر 

 به پیشکاری انتخاب نمود، در حکم پیغمبر  است.
 حال عرض می کنم که اگر جناب آقای عالء آقای تقی زاده را مشاور خود    

 ولی قرار دهند، قادر نخواهند بود کوچکترین خدمتی به این مملکت بدبخت بکنند
 ود را در صفحاتاگر با اشخاص خیرخواه و خدمتگزار مشورت کنند، نام نیک خ

 تاریخ ایران ثبت می کنند.
هاد بی جهت نبود که در زمامداری رزم آرا، اینجانب به کمیسیون نفت پیشن    

ب نتخاکردم برای تسویه حساب دولت با کمپانی، کمیسیونی از نمایندگان مجلسین ا
ا بشود. چونکه پیش بینی می کردم اگر دولتی روی کار بیاید که خدای ناکرده 

 ای تقی زاده مشورت کند، سازش کمپانی با یک نفر رئیس دولت سهل و میسرآق
 است. 

. البته از این پیشنهاد تصور نخواهد کرد که من یک نظر شخصی داشته ام    
چونکه در این جلسه عمومی که نمایندگان محترم و هموطنان عزیز حضور 

یسیون انتخاب دارند، عرض می کنم اگر مجلس شورای ملی مرا به عضویت کم
 کند، بواسطه خستگی و ضعف مزاج، نمی توانم آن را قبول کنم.

 است اکنون باید دید از اینکه من اظهار  کردم با جناب آقای عالء سی سال    
 یچ چیز(ه -دوستی دارم چه ضرری متوجه مملکت شده است؟ )حاذقی

 ت حاصل نمیمن با ایشان سی سال است دوستم. و از این صراحت خود ندام     
ر کنم چونکه ایشان مردی  هستند فعال، خیرخواه، متواضع و دمکرات منش. و د

 اش وهر کاری که وارد شده اند، آنرا جدی تلقی نموده و کار را برای امرار مع
 حیح است( ص –تحصیل مقام قبول نکرده اند. )عده ای از نمایندگان 

ک سوء نظری داشتند، هرگز ایشان مردی هستند صمیمی و راستگو. اگر اند   
ر اقرار نمی کردند که در برقراری حکومت نظامی، آقای تقی زاده آنطور اظها

 کرده اند و ایشان نظریات آقای تقی زاده، اهمیت فوق العاده داده اند.
چونکه  و باز هم اظهار می کنم که دوستی من ارتباطی با امور سیاسی ندارد.     

ر هر کدام در یک حزب مخالف، عضویت قبول ممکن است یک پدر و یک پس
 کنند. ولی در خانه عالئق پدری و فرزندی خود را حفظ نمایند. 

نکه مچناهنمایندگان اقلیت با کار خوب دولت موافقند و از آن تمجید می کنند.     
ز ادر موقع قرارداد تجارتی شوروی و ایران، از رزم آراء تشکر کرده اند. و 

 ی هم تنقید و با آن مخالفت می کنند.کار بد هر دولت
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 لی واز اینکه من علت موجده دولت نبوده ام و توانسته ام نظریات جبهه م     
ن آهمکاران عزیزم را برای استخالص عده زیادی از مردم بیگناه، عملی کنم و 

 ها را از دست حکومت نظامی که دشمن آزادی است خالص کنم، خوشوقتم.
 مدیده برای دو ماه اعالن شده و ممکن بود با زمینه سازی تحکومت نظامی ک    

ده ستفااو همیشه برقرار شود تا آن هائی که می خواهند از بیت المال مسلمین سوء 
ا کنند، مخالفین خود را به وسیله حکومت نظامی دستگیر و زندانی نمایند، ب

ه کنخست وزیر  توجهات این دولت، از بین رفت. و ابالغ نظریات اقلیت به آقای
ست ااز  وزرای سابق در این دولت وارد نشوند، به نتیجه مطلوبه رسید. بدیهی 
فری که نباید تمام آن وزرا را به یک چشم نگاه کرد. چونکه بین آن ها، چند ن
نکه بودند که با تصمیم دولت مخالف بودند و استعفا هم دادند. ولی بواسطه ای

ه کخراج فروهر وزیر دارائی از دولت سبب شد تجربیات سیاسی آن  ها کم بود! 
اغفال شوند. در صورتیکه فروهر عضو دولت بود و چون رئیس دولت دفاع از  

 ایستقرارداد ساعد و گس را به عهده گرفته بود، از نظر مسئولیت مشترکه، می ب
 به اخراج فروهر قناعت نکنند و از کار کناره جوئی کنند.

 لت عالء سپاسگزاری کرده ام که هر دولتی غیر ازمن به این جهت از دو    
ایشان حاضر نمی شد تصمیم خود را در خصوص حکومت نظامی الغا کند. و در 
صورت عدم موافقت، مخالفت جبهه ملی سبب می شد که دولت ساقط شود. و در 

 شده این موقع که هر ساعتی برای مملکت ارزشی فوق العاده دارد، بحرانی ایجاد
 م دولتی بهتر از ایشان تشکیل نشود.و بعد ه

م رسانمن ناچارم که این حقایق را از پشت این تریبون به سمع ملت ایران ب     
و ثل اکه محتمل است اگر کابینه عالء ساقط شود، کابینه قوام السلطنه یا کسی م

وام قزمامدار شود، کاری که ما هیچوقت نمی توانیم با آن موافقت کنیم. چونکه 
ه رسیدشان ن طنه و امثال او کسانی هستند که هیچوقت بوئی از آزادی به مشامالسل

ا رقلب است. و قوام السلطنه همان کسی است که در انتخابات ایران، منتها درجه ت
و  بکار برد و در انتخابات اکثر والیات، از محاکمه سهیلی و تدین درس گرفت

ا خاب نمود که دستورات خود رتجربه آموخت، سندی بدست نداد و بازرسانی انت
 شفاهاً بدهد و مردم را از حقوق حقه خود، محروم کند.

 ح قانون، قرار شرکت نفتیقوام السلطنه همان کسی است که بر خالف صر     
لغا اآن را  15ایران و شوروی را امضاء کرد. اگر نظر ایشان این بود که مجلس 

یست للی مرتکب شده است. و معلوم نکند، کاری بوده که بر خالف نزاکت بین الم
فع نچه اطمینانی داشتند که اوضاع و احوال تغییر می کند و موازنه سیاسی به 

دولت شوروی برقرار نشده و قرار ایشان در مجلس شورای ملی تصویب نشود. 
ز او اینکار بر خالف نزاکت بطوریکه در بعضی جرائد نوشته اند، سبب شده که 

 ر  خسارت مطالبه کنند.ما، ده میلیون دال
 یاستسو چنانچه مقصود قوام به این بوده که استخراج نفت شمال هم از نظر      

موازنه مثبت، به دولت اتحاد جماهیر شوروی داده شود، این کار یک خیانت 
 ومسلمی بوده که ایشان نسبت به ایران، یعنی کشوری که در آن گوشت و پوست 

 رتکب شده است. استخوان او پرورش یافته، م
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وع جبهه ملی می گوید که صنعت نفت باید در سراسر ایران ملی شود تا موض    
فت دخالت شرکت نفت و اعمال نفوذ آن از بین برود. و بنابراین تشکیل شرکت ن

ی مختلط در شمال ایران، سبب می شد که دولت شوروی هم با ما همان معامله ا
 د. را بکند که شرکت نفت انگلیس می کن

ف ر نصدمن از آقایان نمایندگان محترم استدعا می کنم توجه کنند مملکتی که     
ل آن دولت انگلیس و در نصف دیگر اتحاد جماهیر شوروی دخالت کند، کجا مستق

است و در چنین مملکتی چطور ممکن است پایه زندگی مردم به جائی برسد که 
 در ُدَول مترقی ساکنین آن رسیده اند؟

ان ریات جبهه ملی این است که شرکت نفت از ایران برود تا دست بیگانگنظ    
در سیاست این مملکت قطع شود و دولت ها، صد در صد ملی تشکیل شوند. ولی 

 بعد متأسفانه بعضی ها که نمی خواهم از آن ها اسمی ببرم، طالب این هستند که
ن روش جواز و داداز این، دولت قوام و یا دولتی  مثل او تشکیل شود و از ف

 ترفیعات بدون موقع و استحقاق سوء استفاده کنند.
ه و این رویه سبب شود که در این مملکت عدم رضایت روز بروز شدیدتر شد    

جع به م راو توسعه پیدا کند کمونیسم قائم مقام آزادی شود و پرونده قطور آقای قوا
ان دچار عواقب شوم فروش جوازها که در مجلس مانده است اجرا نشده و ایش

 اعمال خود نشوند. 
آقای محترم! شما ای کسانی که می توانید ]نسبت[ به عرایض من قضاوت     

کنید، توجه کنید که من در این جلسه چه عرض می کنم. و حواس خود را جمع 
 کنید به آنچه که فقط از  نظر خیرخواهی عرض می کنم عمل کنید. 

ا باز طریق دمکراسی و غیر از عدالت اجتماعی، ما می گوئیم که ایران جز    
ین ارویه دیگر اصالح و اداره نمی شود. آیا با تشکیل دولتی مثل دولت قوام، 

 یچوقت( ه -نظریه تأمین می شود؟ )دکتر هدایتی
ک یآقایان نمایندگان و مردم حساس وطن پرست! آیا شما راضی می شوید که     

خاص مؤثر جامعه را بوسیله جوازهای بار دیگر کسی زمامدار شود و اش
ه نامشروع و کاالهای ممنوع الورود، تطمیع کند و مردم حساس وطن پرست را ک

ه و در ادارات دولتی هستند تهدید کند تا اینکه شرکت نفت کامیابی حاصل نمود
 آرزوی ملت عملی نشود؟

 17 ورةه در دآیا بعد از احراز  چنین موفقیتی، شرکت نفت اجازه خواهد داد ک    
 ؟یکی از شما نمایندگان که رأی به ملی شدن نفت داده اید، وارد مجلس شوید

ما شاید بالبته مخالفین این دولت ظاهراً نظری غیر از سقوط آن ندارند، ولی      
ا ام یو مردم این مملکت بدانید که نتیجة قهرِی سقوط این دولت، تشکیل دولت قو

ضرت آیت هللا کاشانی را در راه مسافرت و از دولتی شبیه آن می شود که ح
 منطقه ای که حکومت نظامی اعالن نشده، توقیف و تبعید کنند.

د که ماینمن از آقایانی که با این دولت مخالفت می کنند، استدعا می کنم بفر     
 –ده بعد از سقوط این دولت چه کسی را می خواهند مصدر کار کنند؟ )آشتیانی زا

، ایم ستطاب عالی را( اگر بگویند چاهی نکنده ایم و منار را دزدیدهخود حضرت م
 .و عقل آن ها تردید می کنمدر درایت 
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له ه سااینکه بعضی ها می گویند اینجانب تشکیل دولت بدهم، آیا دخالت پنجا     
 وهند شرکت نفت در این مملکت اجازه خواهد داد  که من و امثالم دولتی تشکیل د

 کار پیدا کنند؟موفقیتی در 
 فقط اگر این کار شدنی بود، در این چند سال اخیر می شد. پس این بیانات     

 برای این است که من و مردم را اغفال کنند. و خوشبختانه ملت ایران و من
این  شرّ  هیچوقت اغفال نشده ایم. و از خداوند متعال مسئلت دارم که باز ما را از

 شیاطین حفظ کند.
 انشاءهللا. – نمایندگان

ر ک بااین ها بود نظریات جبهه ملی و علت مدارای اقلیت با این دولت. و ی     
دیگر در حضور آقایان نمایندگان و رئیس و اعضای محترم دولت، هر گونه 

 دخالت جبهه ملی را در تشکیل این دولت تکذیب می کنم. 
حکومتی شرکت جبهه ملی دارای این شجاعت هست که اگر قرار بشود در     

ه ککند، ملت و مردم را از چگونگی امر مطلع و مستحضر کند و نشان داده است 
تا امروز هیچوقت گرد سیاست اغفال و فریب نگردیده و چنانکه کسانی برای 

 رج واحمله به ما مأموریت دارند، باید بدانند که ملت ایران به اظهارات آنان 
 ارزشی نمی دهد.

 احسنت احسنت،  –نمایندگان 
 

 136نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1330فروردین ماه  27سه شنبه 

 
 «ربیانات قبل از دستو -4»

 آقای دکتر مصدق -رئیس 
کنم به شرطی بنده قسمتی از اجازه آقای کاظم شیبانی استفاده می  -دکتر مصدق 

یند رماام حساب نفکه آقایان نمایندگان محترم مدتی را که از آنجا به اینجا آمده
فت ن)خنده نمایندگان( بعد از ملی شدن صنعت نفت یک سلسله عملیاتی در معادن 
 عادنجنوب روی داده که نه تنها بر خالف مصالح آن ُدَولی بوده که از محصول م

 کنند. نفت ما استفاده می
ولت دکمپانی اینطور خواست که به دنیا بفهماند اگر صنعت نفت ملی بشود،      

دانند اگر برداری از آن نخواهد بود، در صورتی که همه میر به بهرهایران قاد
ند، دولت ایران بالفرض نتواند تأسیساتی مثل تأسیسات کنونی شرکت نفت برپا ک

قطه نبدون تردید حتماً قادر است که مثل معادن نفت قفقاز که سال ها مصرف آن 
وده برداری نمعادن خود بهرهُدَول اتحاد شوروی و ایران را تأمین کرده بود، از م

ند و دست کمپانی غدار و ستمکار را از سیاست استقالل شکنانة ایران کوتاه ک
 )صحیح است(.



162 

 

کنم هر کس که از ابتدائی ترین حق خود که داشتن یک لقمه من عرض می     
نان برای امرار حیات است محروم شد حق دارد از حقوق دفاع مشروع، یعنی 

استفاده  دفاع مشروع( -واد مسعودی نفهمیدم( )ج -)شوشتری « سلژی تیم دفان»
ا نماید )صحیح است( که آن اعتصاب است، و به این وسیله با هم متفق شوند ت

ر باشد تواند منتظر و امیدوابتوانند حق خود را استیفاء نمایند و البته هیچکس نمی
ایه داران انگلیس را ار کنند )صحیح است( و کیسه سرمکای با شکم خالی که عده

دند( کر گلوله شکم کارگران را پر با – زادههای طال نمایند )آشتیانیمملو از لیره
ها  که آن بب شده اندشوم چه اشخاصی سو من در این موضوع وارد نمی
ف هایی که هیچ نداشتند کمک کنند که تلگرا اعتصاب کنند و چه اشخاصی با آن

 ه نمایند. مرکز مخابره شکایات خود را ب
اند شکم گرسنه عقیده و ایمان شوم که گفتهفقط به این ضرب المثل متوسل می     

 .ل نمایدحشیش توسه ای ناچار است بندارد و هر آدم غریق یا بیچاره
اول کنم آیا وظیفه دولت این نبود که وزیر سؤال می من از جناب آقای نخست     

ملی شدن  ازو معلوم کنند که پس  به حرف های اعتصاب کنندگان رسیدگی
کارگران بکاهد  ةصنعت نفت چه موجباتی پیش آمده که شرکت نفت از حقوق حق

پس از  ،و بطوری که شایع است ؟اعالن حکومت نظامی بدهده یا اینکه تن ب
 ؟حکومت نظامی را اعالن نماید ،انتشار خبر حکومت نظامی از رادیو لندن

 ،یول کمونیسم از آن جمله مخالفت با آزادی فردمن چون با بعضی از اص      
برای آزادی »اند است و بطوری که گفتهکه حق غیر قابل انکار افراد هر جامعه 

 ،موافق نیستم« شودحدی نیست مگر آنجایی که آزادی دیگران شروع می
ً اینکه پیروان این اصول برای پیشرفت عقیده و مرام خود از بعضی  خصوصا

 مذهبی و نه هدف نه نژادی نه ،ما نه وحدت زبانی کنند که باده میمراکز استفا
ولی صاف و پوست کنده و بی پروا  ،مشترک که استقالل ایران است دارند

 وست از صمیم قلب موافقت ا حقوق کارگریه آنچه مربوط ب در ،کنمعرض می
 الفتی بنمایم. توانم حتی کوچکترین مخهیچوقت نمی

ها برای خود یک مفاخری  کمونیسم ندارد که آنه تصاص بو این اصل اخ     
ی فرد با عاطفه و هر شخص با وجدان بلکه از بدو اجتماع بشر هر ،قرار دهند

زندگی از نان خالی محروم شود و عده  ةراضی نشده که یک فردی برای ادام
 -احسنت( )حاذقی )دیگر آنقدر بخورند که از سیری شکم خود را بترکانند 

لیه ی هللا عترکانند( . مگر نبود که موالی متقیان و امیر مؤمنان صل نمی ،کدترمی
اتوان تسلیم خانه اشخاص نه گذاشت و بکول خود میه ها نان ب سلم شب وآله و

 کرد )صحیح است(می
 وممالک اروپا با اختراع ماشین توأم است  اصول حمایت از کارگران در     

ا کار ب ایت نشده علت این است که مملکت ما ازچنانچه در ایران این اصول رع
توسعه ه است و اکنون که ماشینیسم در این مملکت رو ب ماشین محروم بوده

گذارد چه مانعی دارد که ما خود این اصول را همچنانکه ملت انگلیس و می
 اجرا نمائیم.  ،اندبعضی از ملل مترقی نموده

کنم لذا عرض می ،عظ غیر متعظ استممکن است بگویند که دکتر مصدق وا     
صورتی که همه ه بدو زندگی در یک خانواده اشرافی متولد شده و ب من که از
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ام را این اتخاذ و خانواده ای غیر ازتوانم رویهام چگونه میدانند پرورش یافتهمی
مرحله اجرا ه فرض اینکه من یکی آمدم و عقیده خود را ب دشمن نمایم بر خود با

شود و آیا غیر از اینکه خود را دچار قول معروف از یک گل بهار نمیه دم بگذار
این  توانم از آن بگیرم پس ناچارم ازجماعتی متعرض قرار دهم نتیجه دیگری می

عرض ه ته کنم تا بتوانم آنچه در صالح مردم است بیِ ـمِ  وضعیت کنونی اکلِ 
 .جامعه برسانم

ف دق مخالقایان با ادامه صحبت آقای دکتر مصآ ،یدئآقای دکتر اجازه بفرما -رئیس
 یدئفرمابخیر(  -نیستند؟ )نمایندگان 

اجع ردلیل اینکه نمایندگان جبهه ملی از دادن رأی به الیحه دولت  -دکتر مصدق
اند غیر از این نبود که دولت بدون به برقراری حکومت نظامی خودداری کرده

جاست آن را اعالن  جاست یا بیتحقیق و بدون رسیدگی که آیا این اعتصاب ب
 .نمود
ای تلگرافات عدیده ،بدو تشکیل حکومت نظامی وزیر از جناب آقای نخست      

است که  مردم بیچاره و از کارگران بدبخت و مظلوم نواحی نفت خیز رسیده از
ً یکی از آنه همه ب  ها با اینکه اطالع و استحضار آن جناب رسیده و مخصوصا

ای از اند عدهحاضر شده ،ان آن به این هیئت حاکمه عقیده ندارندمخابره کنندگ
نمایندگان مجلس شورای ملی و مجلس سنا بروند در محل تحقیقات و رسیدگی 

ه کام و همه ناالن و گریانند جنابعالی تقدیم کردهه نمایند که آن را روز قبل ب
شت که دولت عاقبت سرنوشت آنها چه خواهد شد و آیا شرکت نفت خواهد گذا

 ؟ها را بکند یا نه ایران احقاق حق آن
 را شکایات حقه آنان رسیدگی شود و رفع ظلمه این صورت الزم است ب در       

 .خود بنشانند یجاه از مظلوم را ب
دانم که نظریات دولت را به این مطالب توجه دهم که مأمورین فعلی الزم می      

یز کسانی هستند که یا کمپانی آنها را متصدی کار خصوصاً در مناطق نفت خ
 .اندکمپانی سرکار داشته سرکار برده و یا از سابق با

فی آنها که گزارش یکطره کنید که بدر اینصورت شما چگونه اطمینان می      
 ؟یدئغیر از حمایت از عملیات نامشروع کمپانی نیست اعتماد نما

یستند نها دارای شخصیتی  م که آنکنرا به این مطلب جلب می من توجه شما     
ت این صور مایند درنناحساب کمپانی مقاومت  یهاکه بتوانند در مقابل حرف

ها ترتیب اثر داده شود تا دامنه این تقاضای آنه مقتضی است هر چه زودتر ب
را  نقاط دیگر سرایت نکند و کمپانی نتواند تصمیم مجلس شورای ملیه اعتصاب ب

 عقیم و بال اثر نماید. ،استو ملت اتخاذ شدهکه در مصالح ملک 
سایر مردم  ،کننداگر کارگران شرکت نفت برای نداشتن نان اعتصاب می     

کنم که ادامه ها وجه اشتراک دارند راست و بی پرده عرض می آنا ایران هم ب
 صالح ما و آن مللی خود او و نه در صالح ای که کمپانی اتخاذ کرده نه دررویه

 نمایند.ت که از محصول نفتی ما استفاده میاس
ای که در جلسه شب قبل جبهه ملی برای خواهم بیانیهاکنون اجازه می     

 .بخوانم]صادر شده[ دامه دهنداها بکار خود کارگران و برای اینکه آنه نصیحت ب
 بفرمایید -ای از نمایندگانعده
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کو حرف مسه ب ،دهندنمیحرف شما گوش ه ها ب آقای دکتر آن -جمال امامی
 .دهندگوش می

 هموطنان 
ها روزهای خطیر حساس و در عین حال گرانبهائی یافت  در حیات ملت      
تواند کارهای شود که اگر قوای عاقله ملت حقایق اوضاع را درک کند میمی

 .نفع مملکت و مصلحت ملت انجام دهده بزرگ و مؤثر ب
زهای حساس و همان رو گذارند ازلت ایران میایامی را که در حال حاضر م     

یت اندیشی مراقب کیفآل گرانبهای تاریخ اوست که باید با نهایت هوشیاری و م
ی امور اجتماعی و کارهائی که در زندگی اقتصادی و سیاس، جریان حوادث باشد

کایک ت اجتماع و کمک مؤثر ینیروی همّ ه ها نفر آثار جاودان دارد جز ب لیونیم
 د و طبقات فهمیده و عناصر روشندل کشور انجام پذیر نیست. افرا
ین اامروز افکار عمومی با هیئت سیاسی و اقتصادی مسئله نفت و ملی شدن      

صنعت مهم در سراسر کشور و آثار حیاتی برچیدن دستگاه سیاست باز و مخرب 
ست شرکت نفت جنوب و برانداختن این پایگاه سیاسی استعمار بخوبی واقف ا

دانند که شکستن این طلسم پنجاه ساله و واژگون ساختن این هموطنان عزیز می
نی انواع کارشکه یک طرف حریف حیله گر ب زیرا از ،النه فساد کار آسانی نبود

مشغول کردن و عصبانی و ه که ب و دسیسه و تحریک و هر وسیله ای لو اخال
ام طرف دیگر انج و ازشود ث میمنحرف ساختن ملت ایران منجر گردد متشبّ 

 خواسته ملت ما جز با همکاری هماهنگی کلیه نیروهای مقتدر طبقات و افراد
 .مردم امکان پذیر نبوده و نیست

ران را نماینده صدیق آمال و مظهر افکار عمومی ملت ای جبهه ملی که خود     
 خود حق هب ،کندمبارزه در راه تحقق آمال جامعه ایرانی مباهات میه داند و بمی
امل کهن عاین ایام گرانبها و حساس لحظاتی که سیاست استعماری و  دهد درمی

وسائل و تحریکاتی که موجب ه سال آن یعنی شرکت نفت جنوب از توسل ب
شفتگی اوضاع وطن عزیز ما آعصبانیت و انحراف ملت ایران و باعث آشوب و 

متانت و  ،ان تمنی کندکند از مردم مبارز و هوشمند ایرشود فرو گذار نمیمی
ت از پایان بردن این جهاد عظیم ملی اسه خونسردی خود را که اولین شرط الزم ب

خواهند اوضاع ایران را آشفته و های دسیسه کار که میسیاسته تا ب ،دست ندهد
الل منظور اخه ب نگرانی بین المللی جلوه دهند مجال هیچگونه تبلیغ مضرّ  ةمای

 .داده نشود
 کارگر هموطنان 

ً و بدون حاجت به پرده پوشی شما کارگران       شرکت نفت این بار مستقیما
حساب یغمای پنجاه ساله او ه هنرمند ایرانی را که در سخت ترین شرایط زندگی ب

ه کسر مبلغی از حقوق ناچیزتان ب اید بااستخراج طالی سیاه مشغول بودهه ب
و عصبانی نمودن شما از هر  موجبات اعتصاب ةادام داشته و در اعتصاب وا

گونه اقدام تحریک آمیز خودداری نکرده و طبعاً دامنه این نگرانی و ناراحتی را 
نقاط دیگر کشور نیز سرایت خواهد داد تا از طرفی ه او مجالی داده شود به اگر ب

لحاظ سیاست کلی و  با تبلیغات مغرضانه افکار عمومی قسمتی از دنیا را از
ضد خواسته ملت ما و تصمیم مجلسین ایران  نفت دارند بره ب احتیاج قطعی که
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درهم ریختن اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران و  برانگیزد و از طرف دیگر با
انتشار اخبار وحشت انگیز ما را بخود مشغول و از وقوع حوادث احتمالی 

 .مرعوب سازد
دتر شرکت نفت خواهد هر چه زوجبهه ملی درعین حال که جداً از دولت می     

آن قسمت از حقوق و اضافات کارگران را که برخالف حق  ،را مکلف کند
بپردازد از  ،های شوم خود کسر کردهنقشه یاجرای اربمنظور ایجاد نگرانی و ب

ر هموطنان و برادران کارگر خود تمنی دارد با نهایت هوشیاری و بیداری و د
دسائس مدام حریف کهنه کار آرامش و خونسردی مراقب این تحریکات و ال کم

ه کهیچ صورت از دست ندهند و همواره متوجه باشند ه باشند و متانت خود را ب
ع فقط در پناه حفظ نظم و تسلط بر اعصاب ملت ایران موفق خواهد شد از اوضا

های او فوق العاده مناسب و مساعد است دنیا که برای تحقق آمال و خواسته
 استفاده کامل کند. 

ت ایران جبهه ملی اطمینان دارد که با اتخاذ و اتفاق و پشتکار و مقاومت مل     
ردن صنعت نفت یعنی ملی ک ،اجرای هدف بلند و بزرگ خوده تواند بزودی بمی

که متضمن نجات از استعمار و تحصیل استقالل واقعی سیاسی و سیادت 
ائی که در درک مشروطیت حقیقی و حکومت ملی و تمام آثار و مزای ،اقتصادی

 .داشتن چنین حکومتی مترتب است نائل و کامیاب گردد
است که در مبارزات اصولی و منطقی با تا به امروز امتحان داده ،جبهه ملی     

سرسختی و مقاومت از هیچ مانع داخلی و خارجی وحشت نداشته و هرگز 
 به. بشود های ضد ملیاست مردم را فریب دهد و یا آلت بی اراده سیاستنخواسته

موقع خود با کمال ه صالح و خیر مملکت بوده به مین جهت آنچه را که به
ک و هر تشنج و هر توطئه و تحری امروز .استصراحت و بی پرده ابراز داشته

رای بکس ایرانی است و  هر ،نفع کمپانی نفت تمام خواهد شده تت و نفاق بشهر ت
مل از فریب عوا را باید خودکند سعادت ایران و مردم این سرزمین کار می

کمپانی که در هر لباس وزیر لوای هر مسلک و مرام پنهان هستند برحذر 
نگاهدارد و فراموش نکند که در اوضاع حاضر سرنوشت و مقدرات امروز و 

 .گرو رشد ملی و تربیت اجتماعی اوست فردای ایران در
کند که از هر د میکارگران تعهة حقوق حقمین تضمین و تأ یجبهه ملی برا     

ته ی داشمنظور اینکه این تعهد جنبه رسمی و قانونه اقدام مفید خودداری نکند و ب
د مجلس تقدیم خواهد شه قید فوریت به طرحی از طرف وکالی جبهه ملی ب ،باشد

ز که پس از اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت تمام حقوق و مزایائی را که بعد ا
های مختلف کسر بهانهه فت از کارگران ایرانی بتصویب قانون اخیر کمپانی ن

 .آنان بپردازده است ب کرده
کشور که  های آینده اینهای نفت ایران ودایعی است از فرزندان و نسل چاه     

این ودایع  .استحفاظت آنها بدست توانا و حس کاردانی و لیاقت شما سپرده شده
 .یدئشما فرض است که حفظ و حراست نما ملی را بر

ست که در بعضی از جراید ا موضوع دیگری که الزم است عرض کنم این     
ام آقای من هم روابط حسنه دارند این سوء تفاهم حاصل شده که گفته مرکزی که با

ً دولت اند نمیعالء چون مأمور دولت بوده دانستند از امر دولت مخصوصا
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اگر دولت امری  ،بودمن این ن دیکتاتوری امتناع کنند در صورتی که نظر
مأمور دولت یا وزیر باید آنرا  ،برخالف افکار عمومی و مصالح عمومی بکند

وزیر گفت امتیاز نفت را امضاء ه ام اگر دولت یا شاهنشاه باجرا نماید من نگفته
االمتناع باالختیار ال »چون که  ،کند او مجبور است که امر دولت را مجرا نماید

حساسی کار  ،وم است که شخصی ترسو و عالقمند بکار کارچه لز«ینافی االختیار
ام که آقای عالء بلکه گفته ؟را قبول کند و امری برخالف مصالح مملکت بنماید

اگر دفاع ایشان  ،مأمور بوده که در جامعه ملل از الغای قرار داد دارسی دفاع کند
یر از خدمت کار شد و قرارداد دارسی از ین رفته بود آیا ایشان غمؤثر واقع می

چون که وظیفه اقلیت  ،ایمما هیچوقت موافق این دولت نبوده ،دیگری کرده بودند
این است که شأن خود را حفظ کند و از دست ندهد و وضعیت خود را برای 
خدمات و اصالح مملکت هیچوقت متزلزل ننماید من از این دولت که بواسطه 

 ،شار نطق یکی از نمایندگان اقلیتبرای انت ،دستور بعضی اشخاص هر که باشند
 ،استعفا نمایده گوینده را منتظر خدمت کند و رئیس اداره تبلیغات را وادار ب

کجا خواهد رسید که یک ه دانم عاقبت این مملکت ببسیاری گله دارم و من نمی
دولتی اگر تابع بعضی اشخاص نشود از بین برود و اگر نشود و با منویات ملت 

یچ وجه ه بواسطه مخالفت افکار عمومی باز سقوط کند و به ،نکند ایران موافقت
خدمت ادامه دهد و بواسطه بی دوامی کمترین عملی در حفظ وضعیات و ه نتواند ب

 .حیثیات مملکت ننماید
 

 ................................................................. -نخست وزیر 
ا تعفای رئیس تبلیغات، هیچ صحت ندارد که او ر... و اما راجع به موضوع اس

 تند،مجبور به استعفا کرده باشیم، ایشان مشغول کار هستند، سر کار خودشان هس
ت شدّ  فقط اعتراضی داشتیم، که ایشان نطق آقای نریمان را از اول تا آخر با یک

 و حّدتی بیان کردند، ولی نطق این اشخاص که موافق بودند با دولت، خالصه
 کردند و درست بیان نکردند.

 

 140نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 
 1330اردیبهشت ماه  5پنجشنبه 

 
 آقای دکتر مصدق -رئیس

روز نهم آبان را به خاطر دارم که روز شنبه بود، مرحوم مستوفی  -دکتر مصدق
الممالک به من تلفن فرمودند که شما امروز به مجلس می روید یا نه؟ به ایشان 

فرمودند پس  .، روز شنبه استم که خیر امروز روز مجلس نیستعرض کرد
شما اطالع ندارید امروز یک ماده واحده ای به مجلس می برند و باید که در این 
باب با هم مشورت بکنیم و تکلیف خودمان را معین بکنیم. بنده رفتم منزل ایشان، 

ان عرض کردم که فرمودند که آیا صالح هست که به مجلس برویم یا نه؟ به ایش
توپچی ده سال مواجب می گیرد که یک روز شلیک بکند و اگر آن روز شلیک 
نکرد، انجام وظیفه نکرده )صحیح است( به وکیل مجلس دو سال حقوق می دهند 
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و از این امتیازات نمایندگی استفاده می کند، برای این است که یک روز دربارة 
ند. یک روز کار صحیح بکند، و مملکت قدم بردارد و یک روز حرف حق بز

اگر نکند، تمام این دو سال، رفت و آمدش در مجلس بی مورد است. مقصود از 
این عرایض این بود که من به اتفاق آرای اعضای کمیسیون نفت به ریاست 
کمیسیون انتخاب شدم )صحیح است( البته آقایان این طور انتظار دارند که اگر من 

قایان نشنیده باشند، یا اطالع نداشته باشند، عرض بکنم، چیزی به نظرم برسد و آ
ممکن است در آتیة خیلی نزدیکی حوادثی روی بدهد که این کاری که شما کرده 
اید بکلی عقیم بماند. حاال این اطالعات من است، حاال اگر این اطالعات صحیح 

د، و اگر باشد، شما اگر زودتر کار خودتان را تمام بکنید، به مقصود نمی رسن
ً اینکه از نظر اقتصادی  ما صحیح نباشد، باز انجام وظیفه کرده اید. خصوصا

روزی سیصد هزار لیره از تأخیر کار متضرر می شویم و )صحیح است( سیصد 
هزار لیره که تقریباً سه میلیون تومان در روز می شود، که شما می توانید یک 

به این مجلس و به این دستگاه روزش را بدهید و یک مردمان گرسنه ای را که 
 32هجوم می آورند سیر بکنید. مطابق صورتی که خود شرکت نفت می دهد، 

میلیون تُن هر تنی پنج لیره نرخ خلیج فارس  32میلیون تُن استخراج می شود، 
است، یک لیره که برای مخارج موضوع کنید، چهار لیره قیمت هر یک تُن نفت 

و میلیون تُن حساب بفرمائید. سی و دو میلیون تُن است بنا بر این شما سی و د
میلیون لیره در سال و هر ماهی تقریباً متجاوز از  128ضرب در چهار می شود 

هزار لیره عایداتی است، که به  300ده میلیون لیره و در هر روزی متجاوز از 
نم این مملکت و به این ملت فقیر باید برسد و از بین می رود. بنده عرض می ک

که کمیسیون نفت با این رویه ای که دارد موفق نخواهد شد که این کار را قبل از 
حوادثی، اگر روی بدهد، این کار را تمام بکند. استدعای من این است که امروز 

بعد از ظهر آقایان اعضاء کمیسیون محترم نفت تشریف بیاورند کمیسیون را  4
ار تمام نشد، فردای جمعه را هم به تشکیل بدهند )صحیح است( اگر امروز این ک

هیچ وجه تعطیل نکنند و تشریف بیاورند در مجلس و این کار را تمام کنند 
)صحیح است( و جناب آقای رئیس هم روز شنبه یا صبح یا عصر مجلس را 
تشکیل بدهند و این طرحی را که کمیسیون باید پیشنهاد کند، به عنوان یک طرح 

در این مجلس تصویب بشود. )صحیح است( آقایان شما  به قید سه فوریت بیاورند
یک رأئی دادید، یک خدمتی کردید، یک نامی در کردید. یک مردمی هم برای 
این کاری که کردید نهایت فداکاری را کردند، بیائید نگذارید فداکاری مردم و 

 خدمتی که شما کردید به هدر برود.
 کار ت، ممکن است برای از بین بردنمن آنچه که اطالع دارم و بی مأخذ نیس    

ی ی روشما، برای از بین بردن این فداکاری که مردم این مملکت کرده اند، حوادث
ک د به یوانیبدهد که تمام این مسائل عقیم بماند. شما اگر این قدم را برداشتید می ت

 عایداتی که متجاوز از عایدات تمام مملکت است نائل بشوید.
می گویند که این کمیسیونی که ما در نظر داریم از هیئت بعضی اشخاص      

مقننه، یعنی از مجلس سنا و از مجلس شورای ملی که در این کار دخالت بکنند، 
این دخالت قوه مقننه در قوه مجریه است. به هیچ وجه اینطور نیست، این 

جنوب کمیسیون کارش این است که بعد از اینکه تعیین شد بالفاصله تأسیسات نفت 



168 

 

را از شرکت انگلیس تحویل می گیرد و از تحویل گرفتن هم مقصود این نیست که 
بروند آنجا، مقصود این است، این ها را تحویل بگیرند یعنی خلع ید از آن ها می 
کنند که در عایداتش دخالتی نکنند و یک عده ای را آنجا بگمارند که عایدات، 

شرکت نفت جنوب را تهیه بکنند و به نصیب ملت ایران بشود. و بعد اساسنامه 
مجلس شورای ملی برای تصویب پیشنهاد بکنند، این یک کاری نیست که این 

 کمیسیون یا هیئت در کار اجرائی دخالت کرده باشد.
این هیئت کارش نظارت چند روزه ای است که تا آن اساسنامة شرکت نفت     

در  که امروز نمایندگان مجلسجنوب تهیه بشود، نظارت باید بکند، بلکه همچنان
به  کار بانک ملی نظارت می کنند و بعد وظیفه اش این است که آن اساسنامه را

 مجلس شورای ملی پیشنهاد بکند و همچنین وظایف اش این است که اگر کمپانی
رد، ادعائی بکند، به ادعای کمپانی و به مطالبات حقه دولت که از  کمپانی دا

 ه مجلس گزارش بدهد.رسیدگی بکند و باز ب
ر ن کابه هیچ وجه  کار این کمیسیون دخالت در قوه مجریه نیست، وقتی که ای    

تمام شد، کمیسیون می رود و شرکت نفت مطابق یک شرکت دولتی در دست 
 ایران اداره می شود.

در  یروزدر خاتمه، آقای فقیه زاده به بنده شرحی مرقوم فرموده اند، که من د    
 پیشنهاد کرده ام که عایدات شرکت نفت از تاریخی که سنا ملی شدن کمیسیون

صنعت نفت را تصویب کرده است، باید به ملت ایران برسد )صحیح است( و 
 رایدبعضی از جراید به نام آقای تقی زاده نوشته اند. حاال ممکن هم هست که ج

ین د ادر  جرای بواسطة قریب المخرج بودن این دو اسم اشتباه کرده باشند، البته
 مطلب توضیح خواهد شد. 

 د کهبنده به جناب آقای رئیس عرض می کنم که  امروز جنابعالی وظیفه داری    
ملت  این این کار را اداره بفرمائید و اگر اداره نفرمائید، هرگونه خسارتی که به

 برسد مسئولش حضرتعالی هستید.
 نم.قت بفرمائید، بنده اقدام می کنابعالی رئیس کمیسیون نفت هستید، هر وج -رئیس

بعد از ظهر کمیسیون تشکیل خواهد  4بنده عرض می کنم امروز  –دکتر مصدق 
ز اشد، اگر کارش تمام شد که تمام شد، اگر کارش تمام نشد، فردا، چهار قبل 
ح ظهر باید دوباره تشکیل شود و برای روز شنبه هم جلسه را هر ساعتی که صال

 مائید. می دانید معین بفر
 حرین را هم باید رویش تصمیم بگیرید.ب -شوشتری

 بنده عضو کمیسیون نفت هستم و یک تذکری دارم.  -عامری
 بل از دستور است و آقایانی که اسم نوشته اند راجع به هرقاین ها نطق  -رئیس

 چه بخواهند صحبت می کنند، دیگر تذکر ندارد. 
مطرح باشد و یکی از اعضاء گر یک تذکری باشد و یک موضوعی ا –عامری 

 کمیسیون هم بخواهد توضیحی بدهد آن مقدم بر این است. 
شکیل شما بر طبق کدام مادة آئین نامه این را می فرمائید؟ اوالً اختیار ت –رئیس 

 کمیسیون ها، با رئیس کمیسیون است، منتهی، بطوریکه عرض کردم، آقای دکتر
 هللاشاء می کنم که اطالع داده بشود و ان مصدق اطالع می فرمایند، بنده هم تأکید

 تشکیل بشود، به محض این هم که گزارش برسد، فوری مجلس دعوت خواهد شد.  
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 141نقل از مذاکرات مجلس، جلسه 

 1330شنبه هفتم اردیبهشت ماه 
 
طرح سه فوری راجع به ترتیب اجرای اصل ملی شدن  طرح و تصویب -1»

برداری شرکت سابق نفت انگلیس و بهرهصنعت نفت نسبت به معادن مورد 
 «ایران

 
است، صورت جلسه قبل حاضر نیست، چون روز قبل تعطیل بوده –نایب رئیس 

بنابراین صورت مجلس نداریم و گزارشی از کمیسیون نفت رسیده، همانطوری 
است و گزارش که از مقام ریاست اطالع داده بودند، این جلسه فوق العاده

 ح است.کمیسیون نفت مطر
 .نده با طرحش مخالفمب  –جمال امامی 
 شود. رش قرائت میگزا –نایب رئیس 

 )بشرح ذیل قرائت شد(
 گزارش از کمیسیون مخصوص نفت به مجلس شورای ملی     

مأمور  1329اسفند ماه  29و  24کمیسیون مخصوص نفت که طبق قانون       
کشور تشکیل گردیده تهیه طرح اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر 

که در  1330بود پس از تشکیل چند جلسه باالخره در جلسه پنجم اردیبهشت 
 معادن نفت مورد بهره برداریه نسبت ب حدود پنج ساعت بطول انجامید فعالً 

تصمیم ذیل را اتخاذ و اینک  ءشرکت سابق نفت انگلیس و ایران باتفاق آرا
 .داردلی تقدیم میمجلس شورای مه گزارش آنرا برای تصویب ب

 سین مکیح –مخبر کمیسیون مخصوص نفت  
 1329اسفند ماه  29 و 24منظور ترتیب اجرای قانون مورخ ه ب -1ماده      

ملی شدن نفت در سراسر کشور هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از ه راجع ب
ر ه انتخابه نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلسین شورای ملی ب

ولت نفر دیگر انتخاب د یک از مجلس و وزیر دارائی وقت یا قائم مقام او و یک
 .شودتشکیل می

دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بالفاصله از شرکت سابق  – 2ماده      
نفت انگلیس و ایران خلع ید کند و چنانچه شرکت برای تحویل فوری و عذر 

تواند تا میزان بیست و پنج در صد لت میدو ،وجود ادعائی بر دولت متعذر شود
 برای تأمین مدعی ،اریدپس از وضع مخارج بهره بر ،از عایدات جاری نفت را

 .به شرکت در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر ودیعه گذارد
عاوی حقه مطالعات و ده ولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بد -3ماده      

ه دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده نظریات خود را به دولت و همچنین ب
 . موقع اجرا گذاشته شوده که پس از تصویب مجلسین ب ،مجلسین گزارش دهد

که ملی شدن صنعت نفت  1379اسفند ماه  29چون از تاریخ  -4ماده      
کلیه در آمد نفت و محصوالت نفتی حق  ،است بتصویب مجلس سنا نیز رسیده
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دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بحساب شرکت  ،ن استمسلم ملت ایرا
رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون تا تعیین هیئت 

ً  ،عامله  .نظارت نماید در امور بهره برداری دقیقا
که در  یئت مختلط باید هر چه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت راه -5ماده      

ی و هیئت نظارتی از متخصصین پیش بینی شده باشد تهیه و برا آن هیئت عامله
 .مجلسین پیشنهاد کنده تصویب ب

هیئت ایرانی مختلط مکلف  ،رای تبدیل تدریجی بمتخصصین ایرانیب -6 ماده     
ل برای در هر سا ،طریق مسابقهه ای محصل بآئین نامه فرستادن عده ،است

ه صنایع نفت به ب تجربیات مربوطهای مختلف معلومات و یادگرفتن رشته
تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران بوسیله وزارت  ،کشورهای خارج را

ته مخارج تحصیل این محصلین از عوائد نفت پرداخ .موقع اجرا گذارده فرهنگ ب
 .خواهد شد

کلیه خریداران محصوالت معادن انتزاعی از شرکت سابق انگلیس  – 7ماده      
  ماه اسفند 29تا تاریخ  1948ار نفتی را که از اول سال مسیحی و ایران هر مقد

توانند از اند مین شرکت سالیانه خریداری کردهآ( از 1951 مارس 20) 1329)
و  مایندنرخ عادله بین المللی همان مقدار را سالیانه خریداری نه این ببعد هم ب

 .تتقدم خواهند داشبرای مازاد آن مقادیر در صورت تساوی شرایط در خرید حق 
دهای هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی کلیه پیشنها -8ماده      

 .ای ملی تقدیم گرددمجلس شوره کمیسیون گزارش آن به ب  شود باید قبالً تهیه می
کار ه ماه از تاریخ تصویب این قانون ب 3یئت مختلط باید در ظرف ه -9ماده      

در  مجلس تقدیم کند وه ب 8 عملیات خود را طبق ماده  خود خاتمه دهد و گزارش
د در خواسته تمدی هتمدید مدت باشد با ذکر دالئل موجهه ب جصورتی که احتیا

 .نماید
 نده عرضی دارم. ب –زاده آشتیانی

ای دارم و اخطار مقدم است از لحاظ اینکه دولت اخطار نظامنامه –امامی اهری 
 .جهت است سه و دفاع بکند از اینباید حضور داشته باشد در جل

 هیچ احتیاجی ندارد -مکی
 احتیاجی ندارد –کشاورز صدر 

 اخطار دارم -تیمور تاش 
 یدئبفرما -نایب رئیس 
 48باید  ،شودعموال لوایح یا گزارشاتی که در مجلس مطرح میم -تیمورتاش 

صل از ا برای اینکه آقایان نمایندگان مطلع ،ساعت قبل طبع و توزیع شده باشد
ش موضوع باید باشند تا بتوانند در اطراف آن فکر کنند امروز صبح فقط گزار

لوایح ه ربوط بم –است )کشاورز صدر بدست اکثریت نمایندگان مجلس رسیده
ً از هر الیحه کنم ین استدعا میابر ناای مهمتر است باست نه گزارش( این مسلما

ر ری دافه بفرمایید که نمایندگان فککه آقایان توجه به این اصل بفرمایید و اض
 .استاین نص صریح نظامنامه .مطرح بشود اطراف این موضوع بکنند و بعداً 

 استقید سه فوریت رسیدهه قبل از این مطالب یک طرحی ب -نایب رئیس
ید طرح سه فوریتی تقدیم شده ئبنده با آن طرح مخالفم( اجازه بفرما –زاده آشتیانی)
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من  ةن خوانده شود، حاال عقیداند که اآلمال امامی پیشنهاد کردهو در ضمن آقای ج
این است که مطابق نظامنامه بایستی راجع به پیشنهاد آقای جمال امامی صحبت 

آقا اول مخالف  ،گزارش مطرح است –زاده بشود بعد راجع به آن طرح )آشتیانی
ت( مپانی اسنفع که ملی شدن نفت اینطور نیست این ب ،و موافق حرف بزنند

 شود. قای جمال امامی قرائت میآپیشنهاد 
ً کنم که طرح ملی شدن نفت عجاپیشنهاد می  .مسکوت بماند لتا

 طور اختصار صحبت کنیده ب 147مطابق ماده  -نایب رئیس 
 در مورد این پیشنهاد اخطار دارم -دکتر معظمی
 یدئاجازه بفرما -جمال امامی 
 ساعت وارد هست یا نیست؟ 48ن راجع به آقای رئیس اخطار م -تیمور تاش 

 .یدئاگر وارد است بفرما 134ماده  -امینی 
 وارد است یا خیر؟ -شوشتری 
 قابل طرح نیست اگر وارد است که اصال ً -تیمورتاش

 قای جمال امامی بفرماییدآ -نایب رئیس
آقایان هم  ،ساعت استدالل کردیم خصوصی آمدیم یک ةدر جلس -جمال امامی 

که چی؟( عرض  –همه با نظر بنده موافق بودند )امینی  ،وافقت فرمودندهمه م
در  مرحله اجرائیه وقتی ب .استمرحله اجرائی رسیدهه کردم که این موضوع ب

ک یچون مجری آن دولت است ما  ،باالخره باید با حضور دولت باشد ،است آمده
 ا همقانونش ر .اندیممرحله عمل رسه تکلیف قانونگذاری داشتیم و آنرا آوردیم ب

ظر این سابقه نیست که بدون ن ،است مرحله اجرا رسیدهه حاال که ب .گذراندیم
ی از اجرای عملی بکنیم که خودش اطالعه یم اینجا دولت را مکلف بیدولت ما بیا

برای  ،فتمگمین دلیل هم ه به .دنقایان پذیرفتآو همچنین پیشنهاد بنده را  .آن ندارد
وافقت م مآقایان ه ،دامه پیدا نکند از آقای دکتر مصدق استدعا کردماین که بحران ا

 فرمان د تااز ایشان استدعا کردیم که زمامداری را قبول بکنن ،فرمودند با نظر بنده
یچوجه چنین صحبتی نشد( همه صحبت ه به –شان صادر بشود )دکتر مصدق 

الف خفر بودند بنده چیز عجیبی است آقایان همه شاهد بودند صد ن .روی این بود
نفت مطرح بشود( آقا  رار شد فوراً ق –ن بود؟ )کشاورز صدر گویم؟ غیر از ایمی

 .تواند در کارهای اجرائی دخالت کندنمی ،مجلس شورای ملی بدون حضور دولت
یند شان صادر شد حق دارند بیا وقتی که فرمان .آقای مصدق خودشان قبول کردند

 .بنام خودشان بعد طرح بشود ،داین گزارش را قبول بفرماین
 آئین نامه 34ق ماده ار دارم طبطبنده اخ –تیمور تاش 
است مطرح کنیم چون این اجازه بفرمایید طرح سه فوریتی رسیده –نایب رئیس 

 استطرح در واقع تغییر دستور جلسه
 .خواهم صحبت کنمنده بنام اخطار میب –کشاورز صدر 

 شودت میرائطرح قانونی ق –نایب رئیس 
 .خواهند بخوانند؟پیشنهاد بنده رأی بگیریدین چیست که میا –جمال امامی 
 .قید سه فوریته طرح قانونی است ب -نایب رئیس 
 .اول باید پیشنهاد بنده رأی گرفته شود -جمال امامی 
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ر دارم هم نیست بنده اخطا وارد قابل طرح نیست و عالً فپیشنهاد شما  -تیمورتاش 
 .نظام نامه 34مطابق ماده 
 :شودآئین نامه قرائت می 147ماده  -نایب رئیس 

 ایه طرح هر یک از نمایندگان حق دارد از مجلس کتباً تقاضا نماید ک  -147ماده 
ً یا دائماً مسکوت بماند در امجلس مراجعه شدهه الیحه قانونی که ب ین است موقتا

نکه در موضوع اصلی قبیل موارد در خصوص رد یا قبول این تقاضا قبل از آ
بحث شود پس از توضیح مختصر پیشنهاد کننده و پاسخ آن از طرف یک مخالف 

ی که باید با رعایت اختصار کامل بعمل آید محدود به بحث در موضوع باشد رأ
خذ رای گردد ه اتیکه تقاضاهای متعددی بشود و منجر بشود و در صورگرفته می

 است مگر در مواردی که تقدم آن مطلب تعیین حق تقدم و تأخر با رئیس مجلس
 .در نظامنامه تصریح شده باشد

 ؟کجای این مخالف است-جمال امامی
 آقای تیمورتاش مخالف هستید؟ -نایب رئیس 
 بلی -تیمورتاش 

 .پس از مخالف باید رأی بگیریم -نایب رئیس 
است و بجای آن  فوریتی مطرح شده 3طرح  .گزارش که از بین رفته -مکی 

 .استدهآم
وضوع علت مخالفت بنده با پیشنهاد آقای جمال امامی از لحاظ اصل م -تیمورتاش 

نیست بلکه از لحاظ این است که اساساً طرح گزارش کمیسیون نفت مخالف 
گزارش  :خوانمآئین نامه را می 34بنده ماده  .استآئین نامه 34صریح ماده 

ز موقع طرح در مجلس طبع و ها باید الاقل چهل و هشت ساعت قبل ا کمیسیون
طرح سه فوریتی دادیم( امروز صبح این گزارش بدست  –توزیع شده باشد )مکی 

طبع و توزیع شده  ،ساعت قبل از طرح در مجلس 48است باید الاقل ما رسیده
 اند این گزارش را درآمده ،ن هم نزدیک ظهر استبعد از دو ساعت که اآل .باشد

 34اده قابل طرح نیست چون مخالف نص صریح مکنند و این مجلس طرح می
 است وقتی که یک چنین معنی در نظامنامه برای طرح ان هست طبیعتاً نظامنامه

 .شود مذاکره کرددر اطراف سکوت یا عدم سکوتش نمی
 ریمی بگیپس اگر آقایان موافق هستند با پیشنهاد آقای جمال امامی رأ -نایب رئیس 

 توانید مسکوت بگذاریدملکتی است شما نمیاین موضوع مهم م -امینی 
 .اجازه بفرمایید بنده عرضی دارم -مکی 

 بفرمایید -نایب رئیس 
ه اخطار آقای تیمور تاش وارد نیست، پیشنهاد آقای جمال امامی هم ب -مکی 

کنم وارد نیست زیرا ایشان پیشنهاد کردند که این موضوع دالیلی که عرض می
های فوریته است اول باید بفوریتی داده شده 3طرح  مسکوت بماند در صورتیکه

توانند پیشنهاد های آن رأی گرفته شود آنوقت میآن رأی گرفته شود اگر بفوریت
ن گزارش آقای تیمور تاش وارد نیست برای اینکه اآل دپیشنها اما سکوت بدهند و

ر آن فوریتی راهم ه 3طرح  فوریتی جانشین آن شده و 3است کنار طرح رفته
توانند روی فوریتی وقتی که مطرح شد آقایان می 3توانند بدهند. طرح وکال می

 است کنار وگزارش رفته رأی بگیرند کنند و صحبتمخالف  ها موافق وفوریت
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 3پس گزارش کنار است( و  -فوریتی عین گزارش هست )تیمور تاش  3طرح 
ید ئایان هم موافقت بفرماید مطرح شود آقئآقای رئیس اجازه بفرما فوریت است و

 3ید که در دستور طرح ئکنم آقایان اجازه بفرماکه مطرح بشود، خواهش می
 .فوریتی قرار بگیرد

 .شودمطرح می پس با موافقت آقایان طرح مزبور -نایب رئیس 
 .ای دارماخطار نظامنامه -ناصر ذوالفقاری 

 .قضیه حل شد -اردالن 
 .است درصورتیکه طرح باشد حل -امینی 

 :شودفوریتی مطرح می 3موافقت آقایان طرح  با -نایب رئیس 
خیر شود أتصویب قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت هر قدر ت اینکه دره نظر ب

 واینکه دخالت شرکت سابق نفت انگلیس ه نظر ب ،شودملت بیشتر متضرر می
از  دبختی وب سبب شده که مردم دچار فقر و اقتصادی ما ایران در امور سیاسی و

ملی شدن صنعت نفت موجب خواهد شد که عوایدی قریب  هستی ساقط شوند و
گی بالنتیجه سطح زند بودجه کشور افزوده گردد و ها بر دوبرابر تمام مالیات

 ینکهابه  نظر ،ناتوان بهتر شود مردم این مملکت باال رفته وضعیت طبقات فقیر و
تمام مملکت  ضایتی که اکنون دربهبودی طبقات ناتوان سبب خواهد شد عدم ر

عدم رضایت مردم بیش از این  ایادی مرموز از بین برود و حکمفرما است از
ه ب و امنیت داخلی ایرانه در نتیجه ب تحریکات نکنند و ننمایند و استفادهسوء 

 قید سه مواد نه گانه ذیل را با ،صلح جهانی کمک بشود، لذا امضاء کنندگان
 .شود بجلسه تصوی کنیم که در همینخواست میدر فوریت پیشنهاد و

 کننده راهم قرائت کنید اسامی آقایان امضاء -بعضی از نمایندگان 
 مضاءها الزامی ندارد ا دیگر قرائت آن .البته مواد آن عین گزارش است -رئیس 

 - ندکتر شایگا -الهیار صالح -ذوالفقاری آقایان: ناصر :شودها خوانده می
دکتر  - زادهسرتیپ - زادهحائری-دکتر هدایتی - ائیقخسرو قش - ورز صدرکشا

 دکتر کاسمی - بانیشی – فرامرزی – اسالمی –ای  گنجه – دکتر مصدق - بقائی
 .زادهفقیه -

......................................................................... 
 

ن انون طرز اجرای  قانون ملی کرداده نهم قرائت می شود. ماده نهم از قم -رئیس
 صنعت نفت به این شرح خوانده شد:

اید در ظرف سه ماه از تصویب این قانون بکار خود بهیئت مختلط  - 9ماده 
به مجلس تقدیم کند. و در  8خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 

 د.مایتمدید ن صورتیکه احتیاج به تمدید مدت باشد با ذکر دالئل موجهه در خواست
مخالفی ندارد و کسی اجازه نخواسته. و یک پیشنهادی آقای دکتر مصدق  -رئیس

شود:اند که قرائت میداده  
هر  کنم که در آخر بند نهم اضافه شود تا زمانیکه تمدید مدت بهپیشنهاد می     

است، هیئت مختلط جهتی از جهات از تصویب کمیسیون نفت و مجلسین نگذشته
 ند به کار خود ادامه دهد. توامی

 دکتر مصدق
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 یدآقای دکتر بفرمائ -رئیس 
کردم که با این ناتوانی بتوانم یک چنین خدمتی را میبنده تصور ن -دکتر مصدق 

ی که امروز در مجلس شورای ملی خواستند به من رجوع کنند قبول کنم فقط چیز
لی شدن بوده که به م ایکه سبب شد که من این خدمت را قبول بکنم عشق و عالقه

ت صنعت نفت داشتم. شرط من این بوده که این الیحه یعنی تکلیف ملی شدن صنع
از  –نفت، از مجلسین بگذرد تا من بتوانم آن امری را که فرمودید )صفائی 

 مجلس شورای ملی فرمودید( از مجلسین گفتم چون نظر بنده این است که صنعت
ای از مجلس سنا رأی نداد که ملی شد )عده نفت ملی شود اگر شما رأی دادید و

 دهند( هر وقت که رأی دادند بنده هم با کمال افتخار امری رارأی می – نمایندگان
 کنم و امیدوارم که انشاءهللا با کمک واند قبول میکه آقایان به بنده رجوع فرموده

ی در پیش امعاضدت شما آقایان، بتوانم خدمتی به این مملکت بکنم و یک رویه
 بگیریم روز گار مردم از این بهتر بشود. انشاءهللا

 یم اینتنظ اما راجع به این پیشنهادی که کردم. با نهایت دقتی که ما راجع به      
ای . آقمواد به کار بردیم این مسئله از نظر دور شده بود و مورد توجه نشده بود

ه، ن شدسه ماه برای آن تعیی دکتر فاطمی به من توجه دادند که اگر این هیئتی که
 تقاضای تمدید کرد و آن تقاضای تمدید یک مدتی تصویب نشد تکلیف این هیئت

این ایراد وارد است( در صورتیکه حقیقتاً نظر  –شود؟ )یکی از نمایندگان چه می
هد مجلس شورای ملی این است که این هیئت تا زمانی که کار خودش را خاتمه ند

 م کهتی از جهات از بین نرود به این جهت بنده پیشنهاد کردبماند و به هیچ جه
کدام  –است این هیئت در کار خود بماند. )شوشتری تازمانی که تمدید مدت نشده

ر هیئت؟( هیئت مختلط و دیگر اینکه بنده را از مجلس بیرون کردید و بنده د
نی این کمیسیون نفت هیچ نظری ندارم خیلی میل دارم که جناب آقای ملک مد

در پیشنهاد  «کمیسیون نفت»ه را تبدیل بفرمایند ب «کمیسیون مربوطه»جمله 
ی باشد نظرش این خیلی کش دار است چون ممکن است هر کس در هر کمیسیون

یسیون آنجاست. این است که بنده استدعا می کنم این کمکمیسیون مربوطه باشد که 
 «.کمیسیون نفت»مربوطه تبدیل شود به 

 بنده توضیح دادم که منظور از کمیسیون مربوطه همان کمیسیون - ملک مدنی)
 (نفت است

گذاریم )جمعی از می «کمیسیون نفت»جمله  «کمیسیون مربوطه»بجای  -رئیس 
 :شودحیح است( پیشنهاد آقای دکتر مصدق دو مرتبه قرائت میص –نمایندگان 

ر ه مانیکه تمدید مدت بهتا ز»هم اضافه شود کنم که در آخر بند نپیشنهاد می     
از تصویب کمیسیون نفت و مجلسین نگذشته هیئت مختلط  «جهتی از جهات

 .کار خود ادامه دهده تواند بمی
 دکتر محمد مصدق 

کلمه  .مجلسین کافی است چون تمدید را باید مجلسین اجازه بدهند -رئیس 
ور اصالح این را هم این ط .عقیده بنده اینجا زیادی استه کمیسیون نفت ب

 .کنیممی
 فرمایید؟آقا چطور اصالح می -دکتر مصدق 
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کتر د) کلمه مجلسین بنظر بنده کافی است و کلمه کمیسیون نفت زائد است -رئیس 
مایند صحیح است( آقایانی که با این پیشنهاد به این ترتیب موافقند قیام فر –مصدق 

 .)اکثر برخاستند( تصویب شد
.................................................................. 

 ی شود به مجموع مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.رأی گرفته م -رئیس
فاق بات )عموم نمایندگان برخاستند( چون رأی اتفاق داده شد، من اعالم می کنم که

 مبارکانشاء هللا  –آراء تصویب شد. به مجلس سنا فرستاده می شود. )نمایندگان 
 است(

 دقیقه بعد از ظهر ختم شد.( 10و  11)جلسه به ساعت 
 

 پایان جلد اول 


