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مصدق و موازنه منفی
در باره مصدق و اندیشه او ،پیش از این نوشتهام .حق این بود که آن نوشته
سرآغاز مجموعه سخنرانیهای او بگردد .باوجود این ،فرصت را مغتنم میشمارم
برای خاطرنشان کردن اموری که نه تنها بر نسل امروز است که آنها را تجربه
کند ،بلکه نسلهای آینده نیز سزا است چنین کنند هرگاه بخواهند حیات هر شهروند و
حیات ملی در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،واقعیت بیابد و
ادامه بجوید:
 .1به تاریخ اندیشه ،در ایران و انیران که مراجعه کنیم ،میبینیم تنها دو وضعیت
شناخته بودهاند:
 .1.1وضعیت مسلط -زیر سلطه؛
 .1.2وضعیت تعادل قوا که دیر یا زود ،به سلطه یکی از دو بر دیگری،
میانجامد.
بدینقرار ،استقالل بمثابه وضعیت نه مسلط نه زیرسلطه ،شناخته نبود .دو
وضعیتی که شناخته بودند ،ترجمان دو ثنویت ،یکی ثنویت تک محوری (وضعیت
اول) و دیگری ثنویت دو محوری (وضعیت دوم) هستند .وضعیت سوم
نمیتوانست به اندیشههایی که ثنویت را اصل راهنما میکردند و میکنند ،راه یابد.
چنانکه هم امروز نیز ،استقالل بمثابه وضعیت نه مسلط و نه زیر سلطه ،در
اندیشههای فلسفی و سیاسی و نظریههای جامعهشناسان که پایه بر ثنویت دارند،
یافت نمیشود .در این اندیشهها و نظرها ،سلطهگر مستقل محسوب میشود به این
«استدالل» که نه تنها خودمختار است بلکه اختیار زیرسلطه نیز با او است.
اما «جهانی شدن» جهان را در برابر نظامی قدرت محور قراردادهاست که نه
خود به اصالح خویش توانا است و نه حتی میتواند از برهم افزودن مسائلی دست
بدارد که دائم دارند پیچیدهتر میشوند .انسان سازنده نظام جبار ،خود و طبیعت را
محکوم به پویایی مرگ کردهاست .راهحل نیز در خود او است :وجدان به حقوق و
عمل به حقوق و خویشتن را بمثابه مجموعهای از استعدادها و فضلها بازشناختن
و تنظیم رابطه با حقوق .بنابراین ،خارج شدن از نظام مسلط – زیرسلطه.
بدینسان ،جهان امروز نیازمند بازیافتن استقالل است ،بمثابه نه مسلط و نه
زیر سلطه و آزادی نه تنها بمعنای اختیار گزینش نوع تصمیم و حق بودن نوع
تصمیم و میل کردن انتخابها به بینهایت ،بلکه ،بمعنای عمل به حق .آزاد صفت
فعالیتهای انسان جامع و حقوند ،است .این آزادی از آن استقالل جداییناپذیر
است .اما شناسایی این وضعیت ،بر اصل ثنویت ناشدنی و بر اصل موازنه عدمی
یا منفی ،شدنی است .از این منظر که بنگریم ،موازنه عدمی یا منفی را اصلی
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مییابیم که ،برآن ،تنظیم رابطهها با حقوق ممکن میشود و رها شدن انسانها از
نظام جبار میسر میگردد.
مدرس و مصدق ،در شمار معدود اندیشمندان بزرگی هستند که به انسانها
میگویند تاریخ اندیشه ،اندیشه فرآورده ثنویت ،می تواند و باید پایان بیابد .اینان
فضای جدیدی را به روی انسانها گشودهاند .هرگاه انسانها به این فضا درآیند،
به تاریخی پایان میدهند که اگر ادامه یابد ،پویایی مرگ بر حیات انسان نقطه
پایان مینهد.
 .2سخنان مصدق ،ترجمان موازنه عدمی و برامرهای واقع مستمر متکی هستند.
توضیح این که او امرهایی را موضوع سخن و عمل کردهاست که هماکنون نیز
وجود دارند:
 . 2.1زوج استبداد و وابستگی که اگر با زوج استقالل و آزادی جانشین نشود،
جامعه را گرفتار جبر پویاییهای سامانه مسلط -زیرسلطه میگرداند .زوج استقالل
و آزادی محک دقیقی است برای تشخیص میزان استقالل و آزادی شهروندان و
جامعه ملی .توضیح اینکه نبود آزادی ،درجا ،بمعنای نبود استقالل است و بعکس.
در حقیقت ،این سخن که این و آن رژیم استبدادی استقالل دارند اما مردم تحت
استبداد ،آزادی ندارند ،دروغی بس آشکار است .جداکردن استقالل از آزادی و تقدم
دادن به استقالل یا آزادی ،نیز دروغ است .اثر ویرانگر این جداکردن ،بر
بازسازی شدن دولت ،بعد از سقوط رژیم شاه ،تجربهای بس تلخ و بس مرگبار و
ویرانگری است که ما ایرانیان همچنان در قید آن هستیم .با این وجود ،گروههای
وابسته ،برای توجیه وابستگی خود ،استقالل را از آزادی جدا میکنند .شماری
استقالل را بیارزش و شماری کم ارزش میانگارند و همه خود را جانبدار آزادی
مینمایانند .غافل از اینکه پندار و گفتار و کردارشان میگویند نه مستقل هستند و
نه آزاد؛
 .2.2باقی ماندن در سامانه مسلط -زیرسلطه ،سبب صدور نیروهای محرکه از
زیرسلطه به مسلط میشود .زمان استمرار این امر واقع ،درازای تاریخ است.
استقالل وقتی متحقق می شود که جامعه از سامانه خارج میگردد .بدینخاطر بود
که او پیشنهادهای بانک بینالمللی و پیشنهادهای مشترک امریکا و انگلستان را
نمیپذیرفت« .انتقاد»کنندگانی که از نظام مسلط – زیرسلطه و پویاییهای آن
بیخبر هستند ،بر او خرده میگیرند که:
 «مصدق از بازار جهانی نفت بیاطالع بود و گمان میکرد نفت ملی شده بدونمانع ،روانه بازار میشود و زمانی از واقعیت سردرآورد که دیر شده بود» .این
«نقد» گویای دو جهل است :یکی جهل نقاد از این واقعیت که ،ماندن در نظام و
بزرگ شدن میزان درآمد ،کاری جز بزرگ کردن ابعاد صدور نیروهای محرکه
نمیکند – امری که ایران از کودتای  28مرداد بدینسو بیشتر بدان گرفتار است و
همه کشورهای نفت خیز در بند آنند -؛ دیگری جهل او بر این واقعیت است که نه
تنها بعد از صدور رأی دیوان الهه ،انگلستان از توقیف نفتکشهای حامل نفت
ایران ،ناتوان میشد ،بلکه ،دو سند از سندهای محرمانه امریکا میگویند و به
صراحت که امریکا به این نتیجه رسیده بود که مصدق بر اداره اقتصاد کشور توانا
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گشته و چاره کار حل مسئله نفت با حکومت او است .بدینسان ،مسئولیت بس
سنگین را نباید از دوش کودتاچیان و دو قدرت امریکا و انگلیس برداشت و
بردوش مصدق گذاشت که گویا از وضعیت بازار نفت بیاطالع بود؛
 «مصدق از تناسب و تعادل قوا درست سر در نمیآورد؛ از اینرو ،با نپذیرفتنپیشنهاد بانک جهانی و ،...موقعیت و فرصت را از دست داد» .غافل از اینکه
اساس این پیشنهاد و پیشنهادهای مشابه ،نگاه داشتن ایران در سامانه مسلط -
زیرسلطه ،بنابراین محکوم کردن ایرانیان به زندگی در استبداد و وابستگی بود.
چنان که قرارداد کنسرسیوم بر همین اساس تنظیم و توسط دولت کودتا ،تحمیل شد و
ایرانیان گرفتار استبداد و وابستگی ماندند.
 «مسئله نفت یک مسئله اقتصادی است و نباید آن را مسئلهای سیاسی کرد وملیکردن صنعت نفت نیز سیاسیکردن نفت بود»! این مدعیا فرآورده چند جهل
است :جهل بر جدایی ناپذیری بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از
یکدیگر؛ جهل بر پویاییهای نظام مسلط – زیرسلطه؛ جهل بر تاریخ سیاسی نفت
نه تنها ایران ،بلکه همه دیگر کشورهای نفت خیز و همه جهان از زمان نقش پیدا
کردن نفت در زندگی انسانها؛ جهل بر اقتصاد سیاسی و جهل بر این واقعیت که
کارمایه نقش حیاتی در اقتصاد جهان برعهده دارد و نمیتواند محور
سیاستگذاری ها در سطح کشورها و جهان نباشد.
بدینقرار ،درس بزرگی که بیانگر موازنه عدمی است ،ایناست :باید از نظام
سلطه خارج شد .این درس راه نجات جامعه جهانی است اگر فرصت را از خود
نستاند و به پویایی مرگ نسپارد.
 . 3تمرکز قدرت در یک کانون ثابت :مصدق هم استبداد قاجار را دیده ،هم در
انقالب مشروطیت شرکت کرده و هم کودتای رضاخانی و زندگی بسیار سخت در
استبداد سیاه پهلوی را تجربه کرده بود .از آنرو او را تجربه قرن میخوانند که،
در وضعیتها بس متفاوت زیسته و مبارزه کرده بود .از جمله ،دیده بود که
«تمرکز قدرت» در یک شخص ،در وضعیت زیرسلطه ،تا کجا میتواند برای
حیات ملی ،خطرناک باشد .شاهد بود که در دوران قاجار ،شاه مستبد ،بیاطالع
مردم کشور ،همه روز ،به روس و انگلیس ،امتیاز میفروخت .او میدانست که
اگر همه امتیازها به عمل در میآمدند ،وجب به وجبِ رو و زیرزمین ایران ،در
اختیار دو قدرت روس و انگلیس قرار میگرفت .شاهد بود که با از میان برخاستن
سلطنت تزارها بر روسیه و استقرار دولت بلشویکها در این کشور ،انگلیسها
کودتا کردند .رضا خان را «مردقوی» گرداندند .کوشش مدرس و مصدق این شد
که از پیدایش یک کانون ثابت تمرکز قدرت جلوگیری کنند .کودتا انجام گرفت و
استبداد سیاه استقرار جست .زمان بسود این دو شهادت داد ،شهادت داد که کانون
ثابت جدید ،هم امتیاز نفت را بمدت  60سال تمدید کرد ،هم استبداد سراسر جنایت
و فساد را برقرارکرد و هم برنامه مصرف محورکردن اقتصاد را بمنزله تضمین
سلطه انگلستان بر منابع نفت ایران ،به اجرا درآورد.
بدینخاطر بود که ،در مجلس شانزدهم ،مصدق طرح الغای مصوبه مجلس
قالبی مؤسسان را به مجلس ارائه کرد و بگاه نخست وزیری ،بر این اصل عمل
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کرد که شاه باید سلطنت کند و حکومت نکند .کار به تهیه طرح توسط هیأت 8
نفری درباره سلب فرماندهی کل قوا از شاه و تحت فرماندهی حکومت حقوقمدار و
مسئول و پاسخگو قرارگرفتن ارتش انجامید .دو قدرت امریکا و انگلستان کودتایی
را بر ضد حکومت مصدق سازمان دادند که ،بنابر سندی از اسناد محرمانه وزارت
خارجه امریکا ،شاه به امریکا پیشنهاد کرده بود .کودتا روی داد و قدرت در کانون
ثابتی که شاه بود ،متمرکز شد و ایران بمدت یک ربع قرن ،استبداد وابسته را
تجربه کرد .انقالب ایران برای آن روی داد که والیت جمهور مردم برقرار شود و
ایرانیان ،در استقالل و آزادی و رشد بر میزان عدالت اجتماعی ،زندگی کنند.
اجرای طرح محرمانه ،سبب شد ایران در موضع زیرسلطه بماند و کانون ثابت
تمرکز قدرت ،زیر عنوان والیت مطلقه فقیه ،بازسازی شود .این بار ،استبداد
وابسته به مصرف محور نگاه داشتن اقتصاد کشور و جریان نیروهای محرکه به
خارج از ایران ،بسنده نکرد؛ قدرت خارجی را محور سیاست داخلی و خارجی
کشور گرداند و دولت ایران را همدست دولتهای همانند خود گرداند که کارشان
جریان دادن نیروهای محرکه ،از کشورهای در موضع زیرسلطه به کشورهای در
موضع مسلط است .بدین سان بود و هست که ایرانیان اختیارخویش را بر
اندیشه های راهنما و توان خویش را بر هویت یابی به یمن رشد ،از دست دادند؛
 . 4رابطه اندیشه راهنما و ایرانیت :مصدق در مجلس چهاردهم گفت« :من ایرانی
و مسلمانم و برعلیه هرچه ایرانیت و اسالمیت را تهدید کند ،تا زنده هستم ،مبارزه
مینمایم» .در این جمله که باز ترجمان موازنه منفی است ،تأمل بایسته نشدهاست.
زیرا این امر مستمر معلوم همگان نشدهاست که اندیشه راهنما ،هرگاه با قدرت
جمع شود ،وسیله توجیه قدرت می شود و برضد انسان و حقوق و هویت او بکار
میرود .ویژگیهای ایرانیت را مصدق برنشمردهاست ،اما دو ویژگی استقالل و
آزادی را  ،دو ویژگی پایه شناخته است .چرا که تمام عمر برای بازیافتن وضعیت
نه مسلط و نه زیرسلطه ،بنابراین ،برخورداری ایرانیان از استقالل و آزادی،
مبارزه کردهاست .بدینقرار ،هرگاه اسالمیت ،ویژگیهای ایرانیت ،بخصوص دو
ویژگی پایه استقالل و آزادی را در خود داشته باشد ،سه کارکرد پیدا میکند و به
یکایک شهروندان ،دو اطمینان میبخشد:
 .4.1کارکرد اول اینست که اسالم بیان استقالل و آزادی و به یمن ویژگیهای
ایرانیت  ،روش باورمندان در زندگی حقوندی را می گردد و نافی قدرت میماند؛
 .4.2کارکرد دوم آن ایناست که بهیچرو توجیهگر قدرت و قدرتمداری نمیشود و
نهاد دینی را نیز از ساخت قدرت محور یافتن و کارگزار «کانون تمرکز قدرت»
گشتن ،باز میدارد .و
 .4.3باورهای دیگر ،از دینی یا غیر دینی را ناگزیر میکند بیانگر استقالل و
آزادی و دیگر ویژگیهای ایرانیت بگردند.
بدینسان ،قدرت دین و مرامی را نمییابد تا که توجیهگر خود کند و ایرانیان
باور آنها هرچه باشد ،میتوانند در استقالل و آزادی ،مستقل و آزاد ،بزیند:
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 .4.4جمهور شهروندان مطمئن میشوند که طرزفکرهاشان در بردارنده حقوق
هستند ،بنابراین ،با اطمینان می توانند به جنبش درآیند و خود را از سامانه
سلطه ،بیرون برند .و
 .4.5با خروج از سامانه سلطه ،اندیشههای راهنما ،راهنمای رشد شهروندان و
نو به نو کردن هویت به یمن رشد میشوند و با بیمحل شدن قدرت در تنظیم
رابطهها و با محل شدن حقوق در تنظیم رابطهها ،جامعه حقوندان متحقق
میگردد.
بدینقرار ،رابطه اسالم و مرامهای دیگر با ایرانیت ،رابطه دو محور بیرون از
یکدیگر نیست ،ویژگیهای ایرانیت را دربرداشتن و یا در برگرفتن است.
بدینخاطر بود که او در همه عمر ،با هیچ مرامی مخالفت نکرد .هیچگاه نگفت
سلطه گری انگلستان و امریکا تقصیر لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سلطهگری
روسیه تقصیر مارکسیسم – لنینیسم است و یا واپس رفتن ایران تقصیر اسالم
است .در عوض ،گفت :تقصیر با قدرت سلطهگر (در مورد روس و انگلیس) و
قدرت سلطهپذیر (در مورد قاجار و پهلوی) است .او از رابطه دین و مرام با
قدرت (سیاست) و از خود بیگانه شدن دین و مرام توسط قدرت آگاه بود .چرا که
گفت « :از مسلمانی و آداب آن برای برحق بودن اسالم ،نه برای میل این و آن،
پیروی کنیم و به لوازم آن ،فقط از ترس خدا و معاد ،نه مقتضیات دنیوی و
سیاسی عمل نماییم».
کوشش او در همه عمر این شد که دارندگان مرامها د َِر آنها را به روی استقالل و
آزادی بگشایند و در این دو حق اشتراک بجویند .آیا مانعی دیگر جز قدرتمداری
و هدف و روش شناختن قدرت بر سر راه اشتراک در این دو حق وجود داشت؟
نه .امروز نیز ،بیرون رفتن از نظام سلطه و بازیافتن وضعیت نه مسلط نه
زیرسلطه ،نیازمند بازشدن درهای مرامها ،از دینی و غیر دینی ،به روی حقوق
پنج گانه است .جز قدرت باوری و قدرتمداری و هدف گرداندن قدرت ،هیچ عامل
دیگری مانع گشودن شدن درها به روی این حقوق وجود ندارد.
 .5فسادستیزی :مصدق در تمام عمر منزه از فسا و فسادستیز باقی ماند .او
میدانست که «قدرت فساد میآورد و قدرت مطلق فساد مطلق ببار میآورد».
بنابراین ،میدانست که ریشه سرطان فساد «کانون تمرکز قدرت» است .هراندازه
تمرکز قدرت در یک شخص بیشتر ،فساد بزرگتر .او شبکهبندی روابط شخصی
قدرت را نیز میشناخت ،بنابراین ،میدانست چسان ،این شبکه فساد را در بدنه
جامعه ،از رأس هرم تا قاعده آن ،فراگیر میکند.
در حقیقت ،اگر جریان قدرت از قاعده هرم اجتماعی آغاز میگیرد و در رأس
آن متمرکز میشود و البته این جریان فساد را نیز به رأس هرم میبرد ،قدرت و
فساد متمرکز در رأس هرم ،چون سرطان تا قاعده هرم اجتماعی را فرا میگیرد.
بدینخاطر بود که مصدق ،بطور مداوم ،با استبداد وابسته و فساد ،همزمان و
توأمان ،مبارزه میکرد.
موضع
در
کشور
ی
ادار
گاه
دست
نقش
،
زیرسلطه
گر
سلطه
بدینقرار ،در نظام
ِ
ِ
ِ
زیرسلطه ،تنظیم رابطه میان جامعه زیرسلطه با جامعه سلطهگر به ترتیبی است که
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نیروهای محرکه ،بطور روزافزون از جامعه زیرسلطه به جامعه مسلط ،جریان
بیابند .بدین فساد بزرگ ،جامعه زیرسلطه از نیروهای حیاتی خویش محروم
میشود .الجرم به دفاع از حیات خویش بر میخیزد .وظیفه نیروی مسلح بازداشتن
مردم از برخاستن به دفاع از حیات و به جلوگیری از جریان نیروهای محرکه به
خارج ،به جامعههای در موضع مسلط است .بدینخاطر ،هدف کوشش مصدق
برای تغییر ساختار نظام اداری و بخصوص قشون این بود که دستگاه اداری نقش
راه بردی خویش را در بازیافت استقالل و آزادی و رشد جامعه ملی بازیابد و ایران
ارتش ملی پیدا کند ،ارتشی حافظ ایران در موضع نه مسلط نه زیرسلطه ،مستقل و
آزاد .این کوشش او در دوران مرجع انقالب ایران ،از سوی نخستین منتخب مردم
ایران در تاریخ بس دراز خود ،پیگرفته شد؛ پیش از کودتای خرداد  ،1360ارتش
ایران ،به یمن دفاع پیروز از کشور در برابر قوای متجاوز ،برای نخستین بار
درتاریخ ،صفت ارتش ملی یافت.
کاری که مصدق در پیش گرفت این بود که همزمان با تغییر سازمانهای اداری
و نظامی با هدف آمادهکردن دستگاه اداری و قشون برای ایفای نقش خویش در
خدمت ایران مستقل و آزاد و در رشد ،ساختار اقتصاد مصرف و به ضرورت
رانت محور را با ساختار اقتصاد تولید محور جانشین کند .تا مگر ریشه فساد در
ایران بخشکد .از راه اتفاق نبود که در کودتا بر ضد او و حکومتش ،فاسدترینها
شرکت کردند.
این مدخل به خوانندگانی که بر آن میشوند نطقهای مصدق را بخوانند ،امکان
میدهد با توجه به امرهای واقع مستمر ،روش او را در هر مورد ،شناسایی کنند؛
بسا برآ ن شوند که به مبارزه با همان روش که جنبش همگانی با هدف و روش
کردن استقالل و آزادی است ،به جنبش درآیند و براین امرهای واقع ،نقطه پایان
بگذارند.
ابوالحسن بنیصدر
هفتم فروردین 1399
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یادداشت ناشر
انتخاباات مجلاس چهااردهم در دوراناای انجاام یااات کااه ایاران در اشا ال قااوای
روس و انگلاایس و رمری ااا بااودک هاار یااش از ایاان اش ا اعگران در حااوزه ملیااات
خااویشه هااواداران سیاساات خااود را بااه نااام نماینااده تعیااین و بااه مجلااس روان اه
کردندک تنها در تهران مردم از ام انات نسبی موجود اساتفاده کردناد و مصادق و
چنااد تاان دیگاار را بااه نااوان نماینااده خااویش انتخاااب کردناادک بااا توجااه بااه نح اوه
انتخاباااته مجلااس  14در واقااب بااه صااورت «مرکااز ل اال» و صااحنه برخااورد دو
گروه و دو سیاسات در رماده :گاروه هاای حااکم بوابساته باه قادرت هاای خاارجی)
جانباادار سیاساات موازناا ملباات از ی سااو و نمایناادگان خلااته رااادار سیاساات
موازنه منفی از سوی دیگرک
دو جریان سیاسی ی ی اراماسونری و هواداران دیگر سیاست های غربی و
دیگااری حاازب تااوده هااوادار سیاساات روساایه در مااتن گااروه بناادی هااای حاااکم بااا
جریااان سیاساای سااومی کااه مصاادق مظهاار اراد خلاات در رتس رن قاارار داشااته
روبرو شدندک
کتابی که پیش روی خواننده استه گزارش ایان رویاارو ی اساتک ساه جریاان
سیاسی یا دو سیاست مده موازنه ملبت و منفی که از هد قاجار با ی دیگر در
ستیز بودنده اینبار واضح و رش ار و بی ن اب و پوششه در صحنه ها ی بسایار
پرهیجان و حماسی یعنی صحنه های نبرد بر سر حیات و موجودیت و است الل و
رزادی ایران گالویز شدندک
در ایان مجلاس مصادق نماینااده اول تهاران باا توقعاات هاار ساه قادرت اشا اعگر
مخاعفاات کااردک بااا م صااد رش ا ار و پنهااان رنااان در ااتاااد و پیااروز گردیاادک در ایاان
دوران:
 ا نگلیس ها سید ضیاءاعدین با با ی ی ی از وامل اصلی کودتا  1299را بهایران رورده بودند که با استفاده از موقعیته پیشدستی کنند و ایران بعد از جنگ
را همچنان در قبض خود نگاه دارندک مصدق این ن شه را بر هام زد و وی را از
صحنه بیرون راندک
 رمری ا یان در صدد بودند که به دست میلیسپو ماعیه ایران را تصرف کنناد اماامبارزه بی امان مصدق موجب خروج وی از ایران گردیدک
 ر وسیه و رمری ا هر دو خواهان امتیااز نفات در صافحات شامال و شارق ایارانبودندک قانون منب ا ای امتیاز مانب از رسیدن این دو قدرت به هدف هاای خاود
شدک
 روساایه و انگلاایس و رمری ااا ابتاادا بااا تشا یل کمیساایون سااه جانبااه قیموماات وپایمال کردن است الل ایران مواا ت کرده بودند مبارز شجا ان مصدق سبب شد
13

که این کمیسیون باا مخاعفات شادید اا اار ماومی روبارو شاود و روسایه از ایان
برنامه منصرف گردد و در نتیجه کمیسیون از بین برودک
در تمامی این مبارزات مصدق همراه ملت بدون یار و یاوری دیگر باا جناا
های مؤتلف قدرت های خارجی روبرو بودندک مصدق بارای کامال کاردن پیاروزی
ملت به سیاست داخلی نیز توجه داشت :به منظور خارج کردن انتخابات از حی ه
نفاااو و قااادرت ماع اااان و ایلخاناااان و ارتشااایان و دوعتیاااان و ککک اصاااال قاااانون
انتخابات را وجهه همات خاویش قارار دادک و بخشای دیگار از مباارزه بازرگش را
مصاروف بااه اارد زمامااداران ااسااد و اباازار دساات قاادرت هااای خااارجی خصوصااا
ا ضای حزب اراماسون کردک
این خل نامه را حسین کی استوان در دو جلده سیاست موازنه منفیه به یادگار
گ اشته است ک ما بدون ت ییر و تبدیل در رن به تجدید چاپش می پردازیمک
خدمت بزرگ کی استوان در تنظیم این متن رنست که نه تنها کتااب گزارشاگر
وقایب است بل ه به نسل های رینده نیز ام ان می دهد که بدون ابهام دو سیاست
موازنه ملبت و منفی و هواداران رن ها را در چهره هاای متفااوت بشناساند و باا
رگاهی هده دار مس وعیت های سنگین خویش گردندک
در ح ی ت سه جریان سیاسی ماورد بحا( بدر ماتن دو سیاسات ماده موازناه
ملباات و منفاای) از نخسااتین روزهااای حضاااور قاادرت هااای روساایه و انگلساااتان
موجود بودند و با ی دیگر برخورد داشتند اما هیچگاه نبرد رناان باه ترتیاب دوره
 14رش ارا و زیر چشمان باز و بیدار مردمه صورت نگراته بودک
بدینسان کتاب سیاست موازنه منفای ناه تنهاا کاار تشاخیو جاا و موقاب گاروه
بندی های سیاسی رنزمان را برای نسل امروز رسان می کنده بل ه به وی ام ان
دریاات این امر را نیز می دهد که چرا وابساتگان باه قادرت هاای جهاانی مختلاف
باارای جلااوگیری از ورود نیااروی مساات ل خلااات بااه صااحنه برخوردهاااه هماااواره
مشترکا مل می کنندک
در اینجا یاد حسین کی استوان را گرامی می داریم و امیدواریم که تجدید چاپ
این کتاب بهترین وسایله زناده داشاتن خاا ره وی و ارج نهاادن ب اار گران ادرش
باشدک
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بسمه تعاعی

م دمه مؤعف

نظر اجماعی به سیر تاریخی مشرو یّت ایران
و داوری بی راانه در کارهای مجلس 14
از چنااد سااال قباال بااه این اارف نگارنااده ضاامن تح یاات و م اععااه در تااااریخ
مشرو یت ایران و حواد( دو قرن اخیر کشور به این ن تاه توجاه پیادا کاردم کاه
حیات ایران در سایه مشرو یت و اجرای قانون اساسی است و بسک
برای این ه این ح ی ت را نیز به همو نان ارجمناد لابات نماایم و مخصوصاا
نشان بدهم که بین مشارو ه لباان و رزادیخواهاان واقعای کاه راادار تمامیات و
است الل و سعادت ایران زیز هستند با مد یان رزادی در این زمان که پیروی از
مرام را بر منااب ممل ت ترجیح می دهند ارق بسیار اساته درصادد بار رمادم کاه
گزارش کارهای مجلس شورای ملی را در ادوار مختلفه ت نینیه باول تا پانزدهم)
م اععه و حاصل بررسی های خود را که ح ایت از لبوت مد ای م کور در اوق
می نماید به رشته تحریر و تأعیف در رورمک
خوشبختانه به نایت خداوند متعال به این ار موات شدم و باعنتیجه م ااعبی
که در ح ی ت می توان گفت تاریخ جامعی از حواد( مهم چهل و چهار ساعه اخیر
کشور است در چند جلد بدین شر گردروری و تنظیم نمودم:
 -1گاازارش کارهااای مجلااس اول تااا سااوم  -2گازارش کارهااای مجلااس چهااارم تااا
ششم
 -3گزارش کارهای مجلس هفتم تا دوازدهم  -4گزارش کارهاای مجلاس سایزدهم
 -5گزارش کارهای مجلس چهاردهمک
این ااه ایااان کتااااب کاااه حااااوی گااازارش کارهاااای مجلاااس  14اسااات و باااه ناااام
«سیاست موازنه منفی» خوانده می شود در دو جلد و در حادود هشتصاد صافحه
ت دیم القمند می نمایدک ح ا بایستی جلد اول این تاریخ که مربو به مجلس اول
تا سوم است م دم بار ساایر مجلادات منتشار گاردد عای ن نگارناده تارجیح دادم کاه
ابتدا م اعب مربو به مجلس  14را منتشر کنم زیرا حاواد( و وقاایب مهمای کاه
اخیرا در این کشور روی داده است در سرنوشت ما بسیار ماؤلر باوده و چنانچاه
قباال از محااو خااا ر ات رن هااا از خا رهااا و قباال از این ااه چنااین وقااایعی بدساات
اراموشی سپرده شود در معرض اا ار قضاوت مومی قرار بگیرد مم ن اسات
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همو نان زیز بهتر بتوانند به درک ح ای ی پای ببرناد و چاون هار واقعاه نتیجاه
م دماتی است که در گ شته مرتب گردیده این سیر قه را ی سبب می شاود کاه از
مع لول پی به لت ببرند و در ادراک چگونگی حواد( دچار مشا الت نشاوند از
گ شته نزدیش تجربه گیرند و رزمایش خود را در رتیاه ب اار برناد و باه موقاب از
رن استفاده نمایند ککک
معه ا برای این ه خوانندگان قبل از بب سایر مجلدات که مسلما چنادین ساال
ب ول خواهد انجامید یش س اب ه هنی از کارهای مجلس اول تا سیزدهم پیدا کنند
و تفاوت ااحش اوضاع مجاعس اول راه یعنی دوره هایی که مردم نسبتا از اصول
مشرو یت برخوردار می شدنده با ادوار بعد که با دوره ح ومت م ل ه مصاادف
گردیااد و از مشاارو ه حراااای و از رزادی ا اا نااامی بااااقی مانااده بااوده دریابناااده
نگارنده الزم دانست م دمه ای بر این کتاب ااازوده و در ای رن اجمااال شامه ای
از گزارش ادوار ت نینیه و خادماتی کاه از مجااعس اول باه ایان کشاور شاده شار
دهد و سپس درباره کارهای مجلس  14که موضوع این کتاب است بیان م صاود
نماید و توجه همو نان زیز را به منظور خود که غیر از خدمت به ابناء مایهن
نیست مع وف سازد ککک اینش م دمه کتاب:
***
در نتیجه یش سلسله ااداکاری و مساا ی مب وعاه ماادی و معناوی ی دساته از
رجال روشنف ر و با شهامت و دعسوز کشور و پشتیبانی و کمش مردم با ایمانه
به شرحی که در تاریخ «ان الب مشرو یت ایران» لبت استه مرحوم مظفراعدین
شاه قاجار که پادشاهی خلیات و باه ملات مهرباان باود در جماادی االخاری 1324
هجری قمری ارمان مشرو یت ایران را صادر کارد و باه ااتتاا مجلاس شاورای
ملی مرکب از ب ات مختلفه مردم باه منظاور نظاارت در کلیاه اماور کشاور رضاا
دادک شا ری ارموده:
چون مجلس از داعت یاات زیور بشد تاریخ او « دل مظفر» 1342
گ شته از اداکاری هاا و از خودگ شاتگی هاایی کاه لماا و رجاال باا ت اوی و
رزادیخواه رن زمان برای تحصیل مشرو یت داشاتنده مواا ات انگلایس هاا نیاز باا
نظریااات رزادی خواهااان باارای حصااول م صااود تااألیری بساازا نمااود و بااا این ااه
م صود اصلی رنان از ا ین مواا ت جلوگیری از اعاعیت های دوعت روسیه تازاری
در دربار بود چون به نفب رزادیخواهان تمام شد برای انگلایس هاا در ایان کشاور
محبوبیت زیادی بوجود رورد تا رنجا ی که توانست ا ماال حریاف بازرگ سیاسای
خود را در صحنه سیاست ایران تا حدی خنلی کند ککک
باعجمله رژیم جدید در ایاران سابب شاد کاه در کلیاه شا ون کشاور ت ییارات و
تبااادیالتی شاااگرف بوجاااود ریاااد :از قااادرت نامشاااروع ح اااام و اربااااب مناصاااب و
متصاادیان امااور ب اهااده از نفااو روحااانیون و اح ااام ناسااخ و منسااو محاضاار
بعضاای از لمااا و دخاعاات درباریااان در امااور کشااور جلااوگیری کنااده از ا ااای
امتیاازات مضار باه ا جاناب و اسات راض از دوعاات هاای بیگاناه کاه موجاب اسااارت
اقتصادی کشور می شد خودداری شاوده رو تجادد و رزادی در کاعباد ایان کشاور
بدهده رزادی م بو ات و انتشار جراید و مجالت که از عاوازم ح ومات مشارو ه
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است تح ت یابد و بدینوسیله ا هان و اا ار مردم به ح وق ح ه و بیعی خویش
روشن و رشنا گردد و از این قبیل ککک

 -1از مجلس اول تا چهارم
سه مجلس اول -یعنی دوره اول و دوم و سوم ت نینیه مصادف باا شادیدترین
و بحرانای تاارین ایااام کشاور بااوده ب وری ااه مجلاس سااوم نتوانساات دوره قااانونی
خود را اختتام دهاد و اتارت اوالنی باین رن مجلاس و دوره چهاارم ت نینیاه پایش
رمد که باعنتیجه اصول مشرو یت بکه تع یال باردار نیسات) دچاار تع یال شادک باا
این حال کارهای مهمی که این مجاعس انجام داده و از نظر خوانندگان محترم می
گ رد غاعبا مفید بوده و از حد تصور اعلی ما خارج استک

مجلس اول
دوره ت نینیه اول کاه خااعت مشارو یت باود ممل ات را از وضاب اداری دوره
استبداد خالو کرد و با وجود قدرت مستبدین توانست «متمم قانون اساسی» را
تاادوین و بااه توشاایح شاااه برساااند و دوعاات را مجبااور کنااد کااه خااود را در م اباال
مجلس مس ول بداندک
مجلااس اول بودجااه ممل اات را تعاادیل و قرضااه ای کااه دوعاات ایااران از دوعاات
ا یران از دوعتی روس و انگلیس می خواست رد نمود و همین مجلس بود کاه بار
قرارداد  1907یعنی قراردادی کاه باین دوعتاین مزباورتین راجاب باه من اه نفاو
خودشاان در ایاران منع اد شااده باود ا تاراض کارد و باااز در هماین مجلاس قااانون
انجمان هااای ایااعتی و والیتاای و قاانون بلدیااه کاه از جملااه قاوانین مهمااه اسات بااه
تصااویب رسااید و ککک واضااح اساات از مجلااس نااوزادی کااه در رن برهااه از زمااان
زیست می کرد و با رن وسایل ناقو و نارسا ی که داشت زیاده بر رنچه گفته شد
چه انتظاری می توانستیم داشت؟ و این موا یت هایی که شر داده شد
غیر از رزادی انتخابات و ایمان نمایندگان و وظیفه شناسی رنانه ریا سبب و لت
دیگری داشته است؟!

مجلس دوم
این مجلس نیز با وجود اش االت سیاسات خاارجی و بحاران مااعی کاه موعاود
سیاسات خاارجی باود قاادم هاای بلنادی برداشات از جملااه :باا اساتخدام «شوسااتر»
رمری ااا ی باارای خزانااه داری کاال و «یاعمارساان» سااو دی باارای ژاناادارمری و
«موساایو پرناای» ارانسااوی و «دمااورنی» باارای دادگسااتری و اصااالحات داخلااه
مواا ت نمود و همچنین به ارستادن ده ای محصّل باه اروپاا و رمری اا مباادرت
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کرده قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات مومی را که مدار تعیین وظایف
وزارت ماعیه را در امر جمب و خرج ممل ت و ریت کنترل رن است و نیز قانون
لباات اسااناده قااانون اساساای معااارف و قااانون انتخابااات مجلااس شااورای ملاای کااه
موما از قوانین مفید است تصویب نمود و همچنین قانون موقتی محاکماات ح اوقی
که با سعی و اهتمام مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه) وزیر دعیه وقته تهیه شده باود
در کمیساایون قااوانین دعیااه ایاان دوره گ شاات و در رخاار نیااز اوعتیماااتوم دوعاات روساایه
تزاری را راجب به اخراج «شوساتر» مستشاار رمری اایی از ماعیاه رد نماود و نشاان داد
که ملت ایران به هیچ قیمت حاضر نیست است الل خود را از دست بدهدک

مجلس سوم
1

سه سال بعد از ختم دوره دوم در نتیجاه جادیت ملیاون و رزادیخواهاان وقات
«مجلس سوم» تش یل یااات و باا جناگ باین اعمللای اوله مواجاه گردیاد و هناوز
بیش از یش سال از مر رن نگ شته بود که اده ای از رزادیخواهاان و ا ضاای
دو حاازب ا تاادال و دمااوکرات باار الاار اشااار متف ااین بدوعاات تاازاریه روساایه و
انگلیس) و تنفری که ملت ایران از سیاست رن ها خصوصا رویه دوعت روسایه تازاری
داشت به متحدین که در رتس رن ها دوعت رعمان قرار گراته بود تمایل جسته و به
کشور ترکیه که هم یش و مجاور ما و هم ار رن ها بود مهاجرت نمودند و این
کار سبب شد که مجلس سوم از بین بروده زیرا بر بت ماده  49قانون انتخابات
برای تش یل مجلس می بایست نصف ده وکاالء کاه  68نفرناد در مرکاز حاضار
باشند و چون گروهی از نمایندگان مهاجرت و بعضی ها هم به محل های
خود راته بودنده دوره سوم به رخر نرسیده دچار تع یل شدک
از کارهااای خااوب مجلااس سااوم اخااراج «مرنااارد» و سااایر مسااتخدمین بلژی اای از
ماعیه بود کاه پاس از رااتن «شوساتر» از ایاران در رتس ماعیاه قارار گراتاه و از
قانون معروف به قانون بیست و سوم جوزاه دا ار بار اختیاارات شوساتر اساتفاده
می نمودند و مجلس رنرا ع و نمود و نتیجه این شد که مستشاران بلژی ی از کار
برکنار شوند2تصویب قانون تش یالت وزارت ماعیه بعاد از اع اای قاانون بیسات و
سوم جوزا و قاانون ماعیاات مسات الت و ساربازگیری ب اور بنیچاه و یاش سلساله
قوانین مفیده دیگر از کارهاا ی اسات کاه مجلاس ساوم در مار کوتااه خاود انجاام
داده استک

 - 1مجلس دویم در محرم  1330قمری در نتیجه اولتیماتوم روس ها از بین رفت و مجلس سوم در تاریخ
محرم  1333قمری افتتاح یافت.
 - 2در الغای این قانون و برکناری مستشاران بلژیکی از مالیه خانواده «مستوفی» خصوصاً آقای عبداهلل
مستوفی مؤلف تاریخ «اجتماعی و اداری دوره قاجاریه» به سبب اطالعاتشان در امور مالی و مخالفت
با نحوه اعمال مرنارد سهمی بسزا داشت.
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 -2از مجلس چهارم تا هفتم
وکااالی مجلااس اول کااه بااه موجااب نظامنامااه انتخابااات مااور شااهر رجااب
 1324هجری قماری بار اسااس «صانفی و ب ااتی» معاین شاده باوده نماینادگان
واقعاای مااردم بودنااد و در انتخابااات رنااان ظاااهرا قااوای داخلاای و سیاساات خااارجی
دخاااعتی نداشاااته اسااات و در انتخاباااات دوره دوم کاااه ب اااور «غیااار مسااات یم و دو
درجاااه» صاااورت گراااات و انتخاباااات دوره ساااوم نیاااز کاااه ب اااور «یاااش درجاااه و
مست یم» انجام شد اصل «رزادی انتخابات» م ل ا ن ض نشده و نسبتا به قوت خود
باقی ماندک
مب االسف این سنت قانونی که از ضروری ترین عوازم مشرو یت اسات دیار
نپا ید و از دوره چهارم ببعد انتخابات مجلس شورای ملی سایر قاانونی و بیعای
خاود را از دسات داد و وامال داخلای و خاارجی در جریاان رن تاألیر ااراوان پیادا
کرده و :رتش بجان شمب اتدکاین بنا نهاد !! ککک

مجلس چهارم
قرارداد  1919معروف باه قارارداد ولاوق اعدوعاه در ایاام اتارت باین مجلاس
سااوم و چهااارم منع ااد شااد و چااون ا تبااار رن منااو بااه تصااویب مجلااس بااود و
نمایندگان ح ی ی ملت چنین قراردادی را کاه هماه چیاز ممل ات بار الار رن باه بااد
ماای رااات تصاادیت نماای نمودنااده الزم بااود مجلساای از نمایناادگان رااادار قاارارداد
تش یل شود تا اقد رن موا یت حاصل کند و مأموریت خود را به انجام رساند و
این کار میسر نبود مگر این ه ُمال دوعت در انتخابات دخاعت کنند و مردم را از
حت بیعی خود محروم نمایند و از صاندوق کساانی را بیارون بیاورناد کاه حسان
رواب رنان با اقد قرارداد مسلّم و به رراء رنان در مجلس ا مینان کامل باشد و
ا انتخابات تهران که قبل از نخست وزیری ولوق اعدوعه انجام شده بود و ی ی
دو سه محل دیگر از این سنخ دخاعت ها محفوظ ماند و بسی جای خرسندی است
که مجلس چهارم مورد امتحان و رزمایش واقب نشد و قرارداد از بین رات و این
مشگل بخودی خود حل شدک

مجلس پنجم و ششم
اما راجب به انتخابات دوره های «پانجم و ششام» ت نینیاه هماه مای دانناد کاه
نمایندگان رن دو دوره هم نمایندگان واقعی مردم نبوده و از رف م امات ینفو
به منظور انجام ن شه ها و برنامه های خاصی انتخاب شده بودند که چون شار
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رن در تواریخ معاصر3ضاب اسات از کار رن در اینجاا خاودداری مای شاود و بااز
محلاای کااه از اینگونااه دخاعاات هااا مصااون ماای مانااد و انتخابااات رن بااه وضااب رزاد
صااورت ماای گرااات تهااران بااود کااه اشااخاو مااورد توجااه مااردم از قبیاال :ماادرس-
مشیراعدوعه -مستوای اعمماعش -مؤتمن اعملش که در تاریخ حاضر همگی در گ شاته اناد
و از رنان ا نامی باقی مانده است و یا دکتر مصدق و ت ی زاده از رف ملات مبعاو(
مای شادند و وجاود رناان و املاعشاان در مجلاس با ا( رن باود کاه دوعات وقاات در

اجرای منویا ت خود قدری امساک کند معروف است وقتی که بعضی از نمایندگان
منتخااب دوعاات حاضاار نماای شاادند بااه بعضاای عااوایح کااه نساابت بااه رن نظاار مواااات
نداشتند رتی بدهند به محض این ه وزیر پیشنهاد کننده می گفت« :ایان الیحاه باا
نظر ر یس دوعت تنظیم شده!» از تصویب می گ شت و چون راته راتاه ایان کاار
ت اارار شااده بااود و دیگاار ایاان حاارف در مااوم نمایناادگان مااؤلر نبااود و باعنتیجااه
عوایحه ب وری ه دوعت نظر داشت از مجلس نمی گ شته بعدا چنین م رر شد کاه
نمایندگان منتخب دوعته روزهاای دوشانبه باه پیشاگاه ملوکاناه شارایاب شاوند و
ا لیحضرت شاه به هر کاری که نسبتا مهمتر و به رن القه مند است ا اشاره
ب ند و این قبیل وکال ا ا ات کنناد و نسابت باه عاوایحی کاه در درجاه دوم اهمیات
بود اگر راجب به غیر امور مااعی باود سارتیپ در گااهی ر ایس نظمیاه در مجلاس
ماای یاااات و هرگاااه راجااب بااه امااور ماااعی بااود دکتاار میلیسااپو یااا ی اای دیگاار از
مستشاااران رمری ااا ی بغاعبااا کل ناال ماکورماااک) بااا یااش متاارجم کااه ن اات وکااال را
ترجمه کند و جناب مستشار برای هر کس که الزم بداند خ و نشاان ب شاد جازء
تماشاچیان حاضر می شدند و حضور رن هاا سابب باود کاه نماینادگان باه کوتااهی
م لب بپردازند و ملل بچاه ای کاه از صاور وحشات خیاز بترساد کارهاا را زودتار
تمام کنند! باا ایان حاال نماینادگانی هام وجاود داشاتند کاه هار چناد دوعات رن هاا را
انتخاااب کاارده بااود باادون این ااه اظهااار مخاعفاات کننااد از دادن رتی «امتناااع» ماای
نمودند ککک
معروف است کاه باه ی ای از رن هاا ایاراد شاده باود چارا باه الیحاه دوعات رتی
ندادیااد او هاام در جااواب اارض کاارده بااود« :اگاار توضاایحات نماای دادنااد رتی ماای
دادیمه وقتی در مجلس بعضی اشخاو توضیحاتی می دهند غیر از «امتناع» چه
می توان کرد»  -بر روی همین اصل بود کاه دوعات از دوره هفاتم ماداخالت خاود
را در انتخابات تهران نیاز سارایت داد و کساانی را کاه محبوبیات اماه داشاتند و
ضمنا در مجلس حرف نمای زدناد بو یاا باه قاول رن نمایناده ممتنابه توضایح نمای
دادناد) ملال مرحااوم مشایراعدوعه و مسااتوای اعمماعاش و مااؤتمن اعملاش در عیساات
خود نوشت و انتخاب شدند و چون قباول چناین وکااعتی مخااعف شاراات و حیلیات
رن هااا بااود بااه مجلااس نراتنااد مشاایراعدوعه و مااؤتمن اعملااش کتبااا و صااریحا نمایناادگی
مجلس هفتم را رد نمودند و شاادروان مساتوای اعمماعاش بادون هیچگوناه اظهااری
اصال به مجلس نرات و بعضای دیگار هام کاه در عیسات دوعات بودناد مانناد «رقاای
میرزا هاشم رشتیانی» با مرخصی های ششماهه و یا دم حضور مرتب ملل «رقای حاج
سید رضای ایروزربادی» با مرخصای هاای ششاماهه و یاا ادم حضاور مرتاب ملال
 - 3تاریخ احزاب سیاسی ملک الشعراء بهار و تاریخ مکی
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«رقااای حاااج سااید رضااای ایروزربااادی» مجلااس را باارای سااایر حریفااان خاااعی از
اغیار نمودندک

 -3از مجلس هفتم تا سیزدهم
از دوره هفتم باه بعاد انتخاباات کلیاه ن اا کشاور باا مداخلاه دوعات انجاام مای
گرات و در ح ی ت وکالء «نماینادگان دوعات» بودناد و هار رنچاه امار مای گردیاده
صحیح ی ا س یم بدون چون و چرا تصویب می نمودند! ککک
م صود نگارنده این نیست که رنچه در این مجااعس شاده کاال باه ضارر کشاور
بوده است چه بسا عوایح مفیدی که از این مجاعس گ شته وعی بعضی از مصوبات
رن ملاال تمدیااد قاارارداد نفااته یعناای تمدیااد اسااارت اقتصااادی و سیاساای ممل اات و
میلیارد ها تومان ضرر به خزانه ملته و همچناین قاوانین مرباو باه سالب رزادی
مضر است که هیچ س نمی تواند من ر مضار رن شود تا بجا ی کاه
ااراد ب دری
ّ
مواات و مخاعف مجاعس ارمایشی هر دو تصدیت می کنند که کشور ایران از این
مصوبات ضررهای مادی و معنوی جبران ناپ یری برده استک
نویسنده ب ور مسلّم مای داناد کاه در شاهریور  1320اگار نماینادگان مجلاس
واقعا مبعولین ملت بودناده رن حاواد( باه ایان صاورت مادحش باروز نمای کارد و
یش صدم از زیان هایی که نصیب ما گردیاد حاصال نمای شادک در جناگ جهاانگیر
اول کشور ما به محرومیت های زیادی دچار شد و نیروی متف ین بدون اجاازه و
بی رضای صااحب خاناه داخال و ان ماا شادند وعای اینگوناه ضاررهای سیاسای و
اقتصادی و اخالقی که در جنگ دوم دچار رن ها شدیم باا زیاان و خسارانی کاه از
رلار جنگ اول باه ماا رساید قابال م ایساه نیساتک در رن جناگ متف این و متحادین
پااول روردنااد و در ایاان کشااور خاارج کردنااد و بساایاری از مااردم اسااتفاده نمااوده و
مسات یب شاادند وعاای در ایان جنااگ از مااا پاول گراتنااده وسااایل ن لیاه مااا را ت ریبااا
بال وض ب اار بردناد و اسالحه ماا را برایگاان ضاب کردناد و ممل ات را باه ایان
صااورت در روردنااد کااه امااروز مااورد تاارحم دوساات و دشاامن اساات و لاات ایاان
بدبختی ها و ناکامی ها این بود که در رن جنگ دوعت را ت یه گاهی ملل مجلس سوم
بود و ممل ت رجال با ایماان داشات کاه ا االن بی راای دادناد و توانساتند از خیلای پایش
رمدها جلوگیری کنند وعی در جنگ اخیر رن ت یه گاه چون نبود وزراء هم تسلیم شدند!

***
از یادروری مراتب م کور غرض این است که نشان بدهیم اگار نجااتی بارای ماا
باشد باز در اجراء مشرو یت و ح ومت مردم بر مردم استک
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 -4وقایب شهریور  1320و مجلس سیزدهم
هنگااامی کااه متف ااین وارد ایااران شاادند و بسااا دی تاااتوری برچیااده شااد و
استعفای سر سلسله خاندان معظم پهلوی به توس مرحوم «اروغی» ر یس تازه
دوعت در مجلس قرا ت گردید دو تن از نمایندگانه نمایندگانی کاه باا اصاول رژیام
سابت انتخاب شده بودنده عب به ساخن گشاوده از رزادی و عازوم رن بارای جامعاه
صاااحبت نمودناااد ی ااای از رناااان گفااات« :اعخیااار اااای مااااوقب» ساااپس اریااااد زد:
«م بو ات ما تا کی باید چون مرغ من ار! بسته باشند» ککک
مااردم هاام کااه ا ز استشاامام رایحااه رزادی خوشاانود شاادند از مرحااوم اروغاای
خواستند کاری ب ند که جامعه ایرانی از بزرگترین حت ا ا ی قانون اساسی که
سال ها از رن محروم بوده اند استفاده نمایند یعنی وکاالی خاود را خودشاان انتخااب
کنند و نمایندگان ح ی ی خویش را به مجلس بفرساتند تاا مجلاس شاورای ملای بتواناد در
حساس ترین دقایت تاریخی ممل ت رنچه را به صال و صراه جامعه باشد انجام دهدک

توضیح رن ه در رن وقته دوره  12ت نینیه روزهاای رخار مار خاود را ای
می کرد و انتخابات مجلس  12در بسیاری از نواحی از جملاه «تهاران» خاتماه
یااته بود و ا در چند ناحیه ان تخابات ناتمام و در چند جای دیگر هناوز شاروع
نشده بود که بعد از راتن ا لیحضرت ا یاد و تصادی مرحاوم محماد لای اروغای
نخساات وزیاار خاتمااه یاااات و چااون مااردم ماای خواسااتند اوضاااع بعااد از ساا و
دی تاتوری ت ییر یابد و در این کشور یش ح ومت دموکراسی ح مفرما باشد باا
انتخابات دوره سیزد ه که در زمان دی تاتوری و بنا به م تضیات رن رژیم صورت
گراته بود مخاعفت نمودندک و حت هم با مردم بود زیرا مجلس شورای ملای کاه یگاناه
قوه مؤلر در اوضااع ممل ات باود بایساتی از رن صاورت خاارج شاد و نماینادگان ح ی ای
ملت ت یه به کرسی های مجلس بزنند! بر روی این اصل مردم ریضه هاا نوشاتند

و از م امات اعیه تجدید انتخابات را ت اضا نمودناد ماب االساف نخسات وزیار کاه
برای حفظ همان وضب زمامادار شاده باود 4باا اساتدالالت جیاب و غریاب خاود از
قبول درخواست مردم سر باز زده و انتظار و امید رنان را به یاأس مبادل کارد و
باالخره همان کسانی که بار بات پسات وزارت کشاور انتخااب شاده بودناد باه ناام
نمایناادگان ملاات در مجلااس ساایزده بیعناای مجلااس اول مشاارو ه سااوم و نخسااتین
مجلسی که بعد از ح ومت بیست ساعه و ت ییر رژیم تش یل می یاات و بواسا ه
ورود قوای متف ین و ناامنی های داخلی ممل ت وضب غیر قابل وصف و اهمیات
بسیار داشت) حضور بهمرس اندند و از همان اول کار معلوم و مسلم بود که چنین
مجلسی نمی تواند با منویات مردم خیرخواه مواا ت و منااب کشور را حفظ کند و
ناچار است در
م ابل انواع ت اضاهای بیگانگان زانو به زمین بزند و هر چاه مای خواساتند وعاو
مخاعف به اصال ممل ته تصویب کند! ککک
 - 4مالحظه شود قسمت «اعالم جرائم بر علیه آقایان تدین و سهیلی» بیانات تدین در صفحات آخر این
کتاب راجع به انتخابات دوره 13
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همین مجلس بود که نر عیره را بر بت نظر «دکتار مشارف نفیسای» وزیار
دارا ی وقت و به منظور اساتفاده اجاناب بحاد سرساام روری بااال بارد و باه قیمات
 130لایر تلبیاات کاارد همااین مجلااس بااود کااه باار خااالف قااانون اساساای اختیاااراتی
نامحااادود و باااه میلیساااپوی رمری اااا ی داد و باااه اساااتخدام یاااش گاااردان مستشاااار
ر مری ایی مبادرت نمود و باالخره همین مجلس ارمایشی بود که با اجازه صادور
دام اعتزاید اس ناس مردم را به انواع سختی و بدبختی و مصا ب گراتار نماود و
با ت ویت ااراد ناصاعح و مواا ت با زماماداری رن هاا باه اسااد اخاالق ماومی و
توسعه بازار رشوه و کالهبرداری و اختالس کمش کرد ککک

 -5انتخابات مجلس چهارده و گزارش کارهای رن
انتخابات مجلس چهارده هنگامی شروع شد که کشور در زیر سل ه و اقتدار
زا داعوصف مجلس سیزده بودک «سهیلی» نخست وزیره و «تدین» وزیار کشاور
وقت بجاای رن اه قاانون اساسای را ر ایات و بار بات تمایال ماومی «انتخاباات
رزاد» را تااأمین کننااد در انتخابااات دخاعاات نمودنااد و جااز در پایتخاات و چن اد محاال
دیگر که بواس ه مسا ی مردم رزادیخواه و دستجات و احزاب انتخابات رن ها تاا
حدی بدون مداخله دوعت انجام شد در سایر حوزه های کشور این حت مسلم ملای
با مداخالت غیر مشروع م اماتی داخل یو خارجی پایمال گردید و باعنتیجه اکلریت
مجلس چهارده از کسانی بوجود رمد که مورد قبول اا ار مومی نبودندک
***
مجلس چهاارده در ماوقعی تشا یل یااات کاه قاوای نظاامی ساه دوعات روس –
انگلایس و رمری ااا ایاران را الشا ال کاارده بودناده راه رهاان سرتاساری کشااور ا ا
اختصاااو بااه حماال مهمااات و نیروهااای رن هااا داشااته  -غلااه ممل اات مااال زیاار
کنترل و نظر رن هاا باوده و ماردم موماا بواسا ه نباودن ر وقاه و قحا و غاالی
سخته مری در منتهای رنا و تعاب و براساتی در حاال مارگ بسار مای بردناد-
بانااش ملاای باار باات قااوانین دیااده و باار خااالف اصااول اقتصااادی باارای مخااارج
متف ین در ایران اس ناس منتشر می کرد و پول کشور را ااقد ا تبار می نموده
در امور ماعی و ا قتصادی کشور شاخو دکتار میلیساپو مال مای نماود و بجاای
مجلااس خااود «قااانون» وضااب ماای کاارد – روس هااا در شاامال و رمری ااا ی هااا در
بلوچستان ت اضای امتیاز نفت داشتند و حل چنین مش التی بواس ه اختالف ا ر
و سلی ه نمایندگ ان بی نهایت دشوار بود زیرا در مجلس چهارده همان در که رز
انتخاب گروهی از نمایندگان رن با ده قلیل دیگر ارق داشته به همان درجه هام
در مسا ل سیاسی و ممل ت داریه رز ا ر و سلی ه رن ها مختلف بودک
گر چه الزمه یش مجلس ملی این است که مسا ل م روحاه در رن باا مخاعفات
جمعاای و مواا اات جمااب دیگاار مااورد بحاا( و محاااوره اسااتدالعی و من اای گااردد و
بدین ریت قضایا یا حل شود وعی در پارعمان هاای جهاان رسام اسات کاه د مساا ل
حیاااتی یعناای مسااا لی کااه بااا اساات الل و ب ااای کشااور بسااتگی و ارتبااا دارد یااش
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وحدت و اتفاق نظر کامل همیشه بوجود رید – تا راه هر گونه تبلی ات و تحی ات
خاارجی مسادود شااود – ماب االسااف در مجلاس چهااارده ایان وحاادت و اتفااق نظاار
حتی در شدید ترین مواقب و حیاتی ترین مساا ل ممل ات حاصال نمای گردیاد و از
اینجاست که به اش ال کار نمایندگان واقعی ملت در این مجلس می توان پی برد
ککک
در ممل ت مترقیه در کشوره ا ی که مردم به رژیم پارعمانی خو گراته و باه
رمااوز رن واااات شااده انااد معمااول ایاان اساات کااه در انتخاااب نمایناادگان جریانااات و
حااواد( سیاساای جهااان را در مااد نظاار قاارار ماای دهنااد و در هاار دوره ت نینیااه ب اه
اقتضای وقت کسانی را انتخاب می کنند که از هده رهبری کشتی سیاست کشور
در دریای م تال م حواد( بر ریندک کوتاهی دوره نمایندگی با تمام مشاگالتی کاه از
عحاظ خرج و جریان انتخاباات دارد و همچناین حات انحاالل مجلاس قبال از اختتاام
دوره قانونی که در قانون اساسی کشورهای مشرو ه پایش بینای شاده اایاده اش
این است که مردم به اقتضای سیاست وقت مردان شایسته ای را انتخااب کنناد تاا
رن ها بتوانند مسا ل مهم و معضالت کشور را باه نفاب جامعاه حال نماینادک هنگاام
جنگ اخیر در انگلستانه حزب محااظه کار زماام پارعماان را در دسات داشات کاه
با جنگ با رعمان و ادامه هم اری با شوری و رمری ا مواات بوده همین اه رتاش
جنگ خااموش و انتخاباات تجدیاد شاد ماردم رن کشاور زماام پارعماان را باه حازب
کارگر سپردند که از عحاظ مشی سیاست و مرام با حزب محااظه کار اارق بسایار
دارد و لت این بود که بعد از جنگ حزب کارگر بهتر می توانست با م تضایات
وقت کار کند و منااب ممل ت خود را در رن موقب از زمان محفوظ بداردک
وقتی ما کلیاه ج ریاناات و حاواد( کشاور را در صار مجلاس چهاارده م اععاه
کناایم بااه ایاان نتیجااه ماای رساایم کااه اگاار تمااام نمایناادگان رن منتخااب ملاات بودنااد در
سیاست خارجی بدون تردید «سیاست موازنه منفی» و در سیاسات داخلای «اجارای
اصول مشرو یت» و مبارزه شدید با «اختالس و ارتشاء» را نصب اععین خود قرار
داده و رن اصااول را در تمااام تصاامیمات خااود مجااری و معمااول ماای داشااتند وعاای
ااسوس که رز انتخاب اکلریت نمایندگان سبب شد که این اصول را مورد توجه
قرار ندهند و از ارصات هاای خاوبی کاه حاواد( جهاان بارای ماا ایجااد کارده باود
استفاده ن نندک
گر چه «سیاست موازنه منفای» و «اجارای اصاول مشارو یت» دو موضاوع
مهمی است که ح ا هر یاش شایساته کتااب جداگاناه اسات باا اینحاال نگارناده الزم
می داند که یده و نظر خود را در این دو موضاوع اسات رادا و ب اور اختصاار
بیان کند:
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اعف -سیاست موازنه منفی

5

سرزمین کشور ماه که بین دو قوه یا دو همسایه نیرومناد واقاب شادهه دارای
وضعی است که هر یش از ااراد بی غرض و رجال و ان پرسات بایاد رنارا ماورد
توجااه خااود قاارار دهنااد و ی ااین بداننااد مااادام کااه ایاان دو دوعاات قااوی یعناای دوعاات
شوروی و دوعت انگلایس در ایان وضاب بااقی و باا ماا مجاورناد سیاساتمداران ایان
ممل اات نبایااد بهاایچ ی اای از رن هااا ارتبااا و بسااتگی ی رااای پیاادا کننااده باادیهی اساات
تمایل به هریش از دو رف موجب تحریش رف دیگر خواهد شد و هر س
اععملی که رف م ابل نشان بدهد به زیان کشور خواهد بودک تاریخ اخیر ایران
نشان می دهد که هر وقت دوعت هاای ماا از سیاسات موازناه منفای پیاروی کارده و در
م ابل تجاوزات و تحمایالت همساایگان بادون تبعایض م اومات نماوده اناد موا یات هاا ی
نصیب رنان گردیده و همسایگان نیز بیشتر ساکت و راضی بوده اند و باعع س هر وقات
از این اصل دول کرده و به ی ی از ایان دو قاوه پیوساته اناد دچاار اس اععمال شادید
قوه دیگر شده انده تع یب از سیاست موازنه منفی راجب به مواقعی است که دو یاا

چند دوعت در ممل ت نفو پیدا کنند و با هام رقابات نمایناد وقتای کاه دوعات هاای
ی نفو با هم بسازند و یاا سیاسات منحصار باه اارد شاود اعبتاه پیاروی از ایان
ریت مورد پیدا نمی کندک
چنان ه مصاعح بین اعمللی ایجااب کارد کاه دوعتاین روس و انگلایس بار بات
قرارداد  1907ایران را به دو من ه نفو ت سیم کنند و باه رقابات سیاسای خاود
خاتمه دهند و نیز پس از ان الب اکتبار  1917و بار کناار شادن دوعات روسایه از
سیاست اعم و کاسته شدن نفو رن دوعات در ایاران کفاه سیاسات خاارجی کشاور
ما به ضرر رن دوعات بااال راات و منجار باه اد قارارداد شاوم  1919و بااالخره
یش سلسله از حواد( دیگر گردیده بعد از وقایب شهریور  1320نمایندگان رشانا
به سیاسات تصامیم گراتناد کاه از سیاسات موازناه منفای پیاروی کنناد و تاا اواخار
دوره چهاردهه هم از این روش استفاداتی قاب توجه نمودناد وعای باا ایان حاال دو
امر سبب شد که نتوانند ب وری که باید و شاید در تش یل مجلس پانزدهم ا مال
نظر کنند و ممل ت را از حوادلی که بعدا! دچار رن شد حفظ نمایندک
 -1سوء سیاست ه مسایه شماعی در نتیجه ت اضای امتیاز نفات و کارهاایی کاه از
ناحیه «دوعت قوام» یعنی همان دوعت مورد توجاه سیاسات شامال و متماایلین باه
رن سیاساات د ر روزهااای رخاار دوره چهااارده بوقااوع پیوساات کااه شاار رن نیااز در
قسمت راجب به «دوره اترت» در جلد دوم این کتاب خواهد رمدک
 -2قانون تحریم انتخابات که برای جلوگیری از دوره اترت ا ری ن رد و شر
کامل رن در قسمت مربو به «ابسترکسیون اقلیت» در جلد دوم این کتاب از نظر
خوانندگان محترم خواهد گ شتک
باه یاده نگارنااده ت اضاای امتیااز نفاات از نظار مارام غیاار صاحیح بااود و از
عحاظ سیاست هم م رون به صال نبودک چه از نظر مرام ت اضاای امتیااز نفات از
5
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ملت ضعیفی ملل ایران که بهیچوجه مایل باه دادن امتیااز باه بیگانگاان نیسات از
خصاایو دوعات هاای اساتعماری و اسااتلماری باوده و هسات و ایان نیاز از دوعاات
اتحاااد جماااهیر شااوروی کااه مخاعفاات خااود را بااا اسااتلمار و اسااتعمار بااه جهانیااان
ا الم نموده برازنده و شایسته نبود و از نظر سیاست وقتی که دو دوعت
قوی برمری اا و انگلایس) باا چناین امتیاازی مخااعف بودناد باه اارض این اه تماام
ا ضای اراکسیون سابت حزب توده در مجلس  14بکه بیش از چند نفر نبودناد)
به رن رتی می دادند امتیاز مزبور از مجلس نمی گ شت کما این اه قاانون تحاریم
انتخابات ا از این نظر تصویب شد که انتخابات «وقتای» شاروع شاد کاه بارای
سیاست شماعی و حزب مواات رن موا یتی نباشد چنان ه نتیجه رن در موقب خود
مالحظه گردیدک

ب -اجرای اصول مشرو یت
گفتیم در سیاست داخلی حفاظ اصاول و مباانی مشارو یت اماری اسات الزم و
ضروری و اجرای قانون اساسی تریاق دردهای مزمن و ضامن است الل و سعادت این
ممل ت است و ب ای ایران همانا منو و مربو به داشتن یش ح ومات دموکراتیاش و
رزاد است و حصول این ا مر جز باه دو ریات میسار نیسات :اول رن اه اشاخاو
مااؤمن بااه ح وماات مشاارو ه در رتس امااور مهاام کشااور قاارار گیرنااد دوم رن ااه
نمایندگان ح ی ی ملت وارد مجلس شورای ملی گردندک اینش شر این اجمال:
 -1ع زوم برقاراری اشاخاو معت اد باه ح ومات مشارو ه در رتس کارهاای مهام
دوعتی
بعد از واقعه شاهریور  1320مرحاوم اروغای نخسات وزیار وقات صاریحا در
مجلس شورای ملی و ده داد کاه از رن ببعاد اصاول دموکراسای و مشارو یت در
کشور مجری خواهد شدک اعبته به ایان و اده وااا شاد و پااره ای اقادامات از قبیال
رزادی م بو ات و ن ت و تش یل احزاب بعمل رمدک ع ن چون اشخاو ماؤمن و
معت د واقعی به ح ومت مشرو ه در رتس کارهای حساس دوعتای قارار نگراتناد
مردم نتوانستند از ح ومت دموکراسای کاه بناا باه م تضایات سیاسات باین اعمللای
نصاایب ایااران شااده بااود اسااتفاده کاماال کننااد و باعنتیجااه قاادمی در راه رسااتگاری
بردارند! ککک
کسانی که امروز هرج و مرج ادارات و شیوع و شاء و ارتشاء و اختالس و
کالهبرداری مأمورین دوعت و بی فتی های قلمی بعضی از روزناماه هاا و نفاو
غیر قانونی ده کلیری از نمایندگان را در امور دوعت نتیجه و رلاار دموکراسای
می داننده قضاوتی بر خالف حس و ال مای نمایناد و از جااده انصااف دور مای
شوندک به یده نگارنده دموکراسی ح ی ی اساسا وارد این ممل ت نشده تا مردم
به ح ی ات رن پای برناد و بدانناد کاه معناای رزادی و اداعت چیسات؟ و ایان هماان
مخاعفین دم راسی هستند که به نام دموکراسی مرت ب اقسام اجایب مای شاوند و
ح ومات دموکراساای را باادنام ماای نماینااد در حاعی اه ملاال راتاااب روشاان اساات کااه
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ح ومت دموکراسی و بهترین گواه ترقیاتی است که نصیب ملل دموکرات از قبیل
انگلیس و رمری ا و سو یس و املال رن ها شده است ککک
مخااعفین دم راساای در ایااران بارای دااااع از یااده خااود مای گوینااد کااه بارای
برقراری ح ومت ملی باید ااراد ممل ت دارای رشاد ملای باشاند اعبتاه ایان ماورد
تصدیت ماسته زیرا تا ملت ابراز عیاقت ن ند به وصال چنین ح ومتی نمی رساد
و این ه رسول اکرم صلی هللا لیه و رعه و سلم ارموده »کمات ونون یاوعی لای م» و
االسفه بزرگ نیز گفته اند « :هر ملتی الیت همان ح ومتی است کاه داراسات»ه
صحیح است و مصداق «کالم اعملوکهملوک اع الم»است وعی نظار ماا ایان اسات
که ت ییر هر رژیم مرهون دوره تحوعی است که تا رن دوره باه پایاان نرساده نیال
به م صود مش ل اسات هماان ور کاه فال هفات سااعه هار قادر دیار وارد دبساتان
شود موجب اتالف وقت او ضرر جامعه است و پس از ورود هم تا تمام مراحل
تح صیلی را ی ن ند و تجربه حاصل ننماید مفید و مورد استفاده نمی تواند باشد
برای ملت هم ی مراحل مزبور بیعی و اجباری است و به یاده نگارناده ای
اوعین مرحله برای ملت «رزادی انتخابات» استک
 -2ورود نمایندگان ح ی ی ملت به مجلس
همان ور که یاش لاروت یاا مااعی بادون صااحب و سرپرسات اداره نمای شاود
ممل ت نیز در همان ح م است و بدون رن مع ول نیست که خوب اداره شودک بار
بت قانون اساسی صاحب ح ی ی ممل ت اهل کشورند و اهل کشور باید بوسایله
نمایندگان خود رنرا اداره نمایند و تا زمانی که از ایان حات محرومناد حسان اداره
هرگز انتظار نمی رودک چنانچه نمایندگان مجلس را مردم انتخاب کنند رن هاا هام
مجبورند که دوعت های خوب روی کار بیاورناد و چاون باا قاانون اعلای انتخاباات
که سال ها باه موقاب رزماایش و تجرباه گا ارده شاده و مفاساد رن بار ماوم اااراد
معلوم و مبرهن گردیاده ایان کاار میسار نمای شاودک بناابراین الزم اسات کاه در رن
تجدید نظر نموده و به صاورتی در رورد کاه تهدیاد و ت میاب در رراء ماردم ماؤلر
نباشد و مردم بتوانند با نهایت رزادی اشخاو رف ا تماد خود را انتخااب کنناد
و ما هر چه ا ر می کنیم این م صود حاصل نمی شود مگر این اه رتی دهنادگان
باسواد باشند و رتی خود را در انجمن های نظارت شخصا بنویسند و از هرگونه
تهدید مصون بمانند و ارضا که رتی دهنده را در خارج ت میب کنناد مم ان اسات
استفاده ب ند وعی سودی برای وامال ت میاب نادارد و همچناین انتخاباات اوری
انجام شود که دستبرد به صندوق و تعاویض رراء مم ان نباشاد و بارای ایان کاار
باید مدت رتی را به یاش روز محادود نماود و بار اده انجمان هاای نظاارته بحاد
کاای اازود که مردم از حت قانونی خود محروم نشوند و چون نظر ما این نیست
که در این م دمه مجموع اصالحات الزمه را شر دهیم و مجال داریم که در ایان
باب در قسمت راجب «به ابستروکسیون اقلیت» مست ال گفت و گو کنیم این اسات
که جاعتا به اختصار می کوشیم و ا ت رار می کنیم که جلوگیری از رژیم سل ه
و اساتبداد جااز باا اجااراء قاانون و احتاارام باه اصااول مشارو یت میساار نخواهاد شااد و تااا
نمایندگان ح ی ی ملت وارد مجلس نشوند وضب ماا از ایان بهتار نمای شاود و روز باروز
وخیم تر خواهد شدک
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***
باه م ااعبی کااه بارای تشااحی هان خوانناادگان محتارم در ایاان م دماه نگاارش
یاات خاتمه می دهیم و چون م صود از ی اعم دمه بیان وقایب و حواد( سیاسی
ساال هاای  1323و  1324اساات کاه مجلااس چهااردهم باا رن مواجااه باوده باارای
انجاام ایاان م صااود غیاار از انتخاااب دو ریاات راه دیگااری نبااوده ی اای رن ااه تماام
بیانااات نمایناادگان راجااب بااه هاار یااش از مسااا ل م روحااه در مجلااس چهاااردهم را
برشته تحریر روریم و دیگر رن ه ا وقایب مهمی را که در نتیجه سیاسات هاای
داخلاای و خاااارجی روی داده و در ا اااراف رن هاااا ایاااد و اظهااااراتی در مجلاااس
شورای ملی شده است با مدارک و ا ال اتی که بدست رماده در معارض م اععاه
خوانندگان محترم گ ارده و ا هان رناان را بارای قضااوت بی رااناه حاضار نماا یم
که صحیح را از س یم و حت را از با ل تف یش کنندک
ریت اول که انتشاار تماام وقاایب و بیاناات نماینادگان اسات گ شاته از این اه
مسااتلزم بس ا کااالم و ن اال م اعااب غیاار مفیااد و از هاار جهاات خسااته کننااده و از
حوصله خوانندگان خارج است قوه مادی و معنوی نگارنده نیز واای نخواهد بود
که چنین کتابی را به رخر برساند و به م صود نا ل شود بعالوه «مجلاه ما اکرات
مجلس» که تمام امور را بدون کسر و ن صاان منتشار نماوده همو ناان زیاز را
از انتشار رن که ارزش رسمی نادارد مسات نی کارده اسات بناابراین ریات دوم را
اختیااار نمااوده و همچااو بنظاار رسااید کااه ن اات هااای رقااای دکتاار مصاادق بمصاادق
اعساال نه) نماینااده ا ول تهااران را در هاار موضااوع بترتیااب تاااریخی منتشاار و از
نمایندگان دیگر هم اگر در رن جلسه بیاناات جاعاب و مفیادی نسابت باه رن موضاب
ایراد کرده باشند ب ه ترتیب درج نما یم و بعللی که موجب این رجحان شده اشاره
می کنیم تا این انتخاب را ترجیح بالمرجح ندانندک اینش دالیل ما:
 -1در مجلس چها ردهم موضو ی نبود کاه در سیاسات داخلای و خاارجی ممل ات
مؤلر باشد و رقای دکتر مصدق در رن باب س وت اختیار کند و از اظهار یاده
خودداری نمایدک
 -2ن ات هاای دکتار مصادق مومااا از روی کماال دقاات تهیاه شااده و کمتار اتفاااق
ااتاده است م ااعبی را بادون سااب ه و م اععاه قبلای در مجلاس اظهاار و یاا ار
کرده باشدک
 -3نماینده اول تهاران در حزبای نباود کاه تبعیات از مارام رن کناد و ماورد رقابات
سایر احزاب واقب شود و از بی انات ایشان در مجلس معلوم است که به ساه اصال
مسلم ایمان داشته و هیچگاه از برنامه مخصوو بخود دول ننموده و بایش از
حد ام ان در پیشرات به ساوی م صاد خاویش ااداکاری کارده اساته ی ای از رن
اصول لالله که نگارنده رنرا ح ا در درجه اول قرار می دهده تجدید نظر و اصال
قااانون انتخابااات» اساات کااه از باادو مجلااس چهاااردهم تااا خااتم رن هاار وقاات دکتاار
مصدق موقعی بدست رورده مجلس و جامعه را به اهمیت موضوع متوجه نماوده
استک در درجه اول از این نظر گفته شد که سایر اصالحات متفرع است بر بودن
نماینااادگان ح ی ااای ماااردم در مجلاااس و بااارای ایااان کاااار چناااد پیشااانهاد نماااود و
پیشنهادهای ایشان وری نبودکه احیانا به زیان نمایندگان مجلس  14تمام شاود
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و رنها را از حضور در مجلس  15محروم نماید وعی ماب اعتأسافت اکلریات قریاب
باتفاق مجلس نتوانست و یا نخواست این ار انجام بگیرد کاه شار رن در قسامت
مربو به«اوبستروکسیون اقلیت» خواهد رمد و احزاب سیاسی هام کاه ظااهرا از
نظر مصاعح مومی تشا یل مای یابناد کاوچ ترین قادمی بارای پیشارات ایان امار
مهم و مفید بر نداشتند و کمترین احساساتی وعو باه تظااهر بارای ایان کاار اباراز
ننمودندک
دو اصاال دیگاار نماینااده اول تهااران را نیااز باستحضااار خوانناادگان زیااز ماای
رسانیم کاه ی ای از رن هاا «سیاسات موازناه منفای» اسات کاه در مجلاس چهااردهم
نسبت به تمام وقایعی که جنباه سیاسای داشات ملای شاد از قبیال :ع او اختیاارات
دکتر میلیسپوه تصویب قانون تحریم امتیااز نفاته اوبستروکسایون بار ضاد دوعات
صدره رد پیشنهاد کمیسیون سه جانبی و ارجاع پروناده هاای تادین و ساهیلی باه
دیوا ن کشور و غیره که هر یش در محل خود خواهد رمد و به ایان جهات ماا ایان
کتاب را به نام «سیاسات موازناه منفای در مجلاس چهااردهم» مرساوم نماوده ایام و
ناگفته نماند که ا ا در یاش ماورد از رن تخلاف شاده و رن «تصاویب قاانون تحاریم
انتخابااات» اساات کااه مشاامول ایاان اصاال نشااده و شاار قضاایه در قساامت راجااب
به«اوبستروکسیون اقلیت» خواهد رمد و خوانندگان توجه خواهند نمود که با چه
سری و تردساتی کاه از خصاا و متوعیاان مجلاس باود قاانون مزباور
زمینه های ّ
روی «سیاست ی رای» از مجلس گ شتک
و اصل سوم «مبارزه با دزدی و اختالس» است که غیر از دو ا الم جرمی که
دکتر مصدق شخصا در روزهای رخر دوره بر لیه رقای محمود بدر ت دیم مجلس
نمود و مر مجلس وااا ن ارد کاه ت لیاف رن هاا معلاوم شاوده ا االم جرا مای بار
لیه رقایان سهیلی و تدین داده شد و تا اواخر دوره در مجلس متوقاف باود و باا
جدیت و مبارزه نماینده اول تهران به دیوان کشور رات که نگارنده و ده ای از
همو نان از دکتار شانیده ایام کاه مای گفات « :ای ااش رن هاا هام از مجلاس نمای
گ شاات و بااه دیااوان کشااور ارجاااع نماای شااد و متهمااین در حااال اتهااام باااقی ماناده
بودند!» که شر این مبارزات در قسمت های «ا الم جرا م بر لیاه رقاای تادین
و سهیلی» و رقای محمود بدر خواهد رمدک
در خاتمه باستحضار هم لمان زیز مدیران محترم جرایاد مای رسااند قسامت
ها ی که در پایان هر یش از م اعب این کتاب از جراید پایتخات ا ام از یومیاه و
هفتگی ن ل شده از روی کمال دقت و بی رای باوده و ساعی شاده اسات کاه ایاد
مخاعف و مواات حتی اعم دور از نظر خوانندگان محترم بگ رد و در هار کجاا کاه
مندرجات رن ها عزوماا خالصاه شاده ت ییاری در م صاود نویساندگان داده نشاده و
ا ا از نظاار ایجااز و اختصااار و احتااراز از ازونای بیمااورد حجام کتاااب و از نظاار
کوتاهی م لب بوده اسات و باعجملاه م صاود نگارناده از ایان نشاریه کاه بایش از
یش سال در جمب روری و نگارش رن صرف وقت و تحمل زحمت شده جاز تا کار
ح اایت ب وری اه خاود اسااتنبا کارده و در صاحت رن هاا تردیااد نادارم چیاز دیگاار
نبوده است و امیدوار است که ایان خادمت نااچیز و مختصار ماورد توجاه و قباول
ارباااب دانااش و همو نااان زیااز واقااب شااوده و چنانچااه سااهو وخ ااا ی مشاااهده
ارمایند نگارنده را مشمول ع ف و کرم میم خود قرار داده فو نمایند و با این
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حال اگر به اشتباهاتی برخاورد نمایناد روزناماه «مظفار» در اختیاار رناان خواهاد
بودک
شهریور ماه  1327هجری شمسی
حسین کی استوانه مدیر روزنامه مظفر
عیسانسیه در لوم سیاسی و اقتصاد

مخاعفت نماینده اول تهران
با ا تبار نامه رقای سید ضیاءاعدین امل کودتای 1299
وقایب شهریور  1320موجب شد که برای تجدید اعاعیت رجال سابت کشور
رجاعی که در بیست سال دوره دی تاتوری اجبارا یا اختیارا تن به زعت و انزوا
در داده و در کارهای سیاسی و اجتما ی مداخله نداشتنده میدان تازه ای پیدا
شودک
این ب یه اعسیف رجال را که هنگام ظهور وقایب شهریور هنوز باقی بودنده
به دو دسته می توان ت سیم نمود :یش ده رن ها ی که در جزر و مد حواد(
سیاسی امتحان عیاقت و میهن پرستی داده بودنده و دسته دیگر کسانی که
خا رات ناگوار ا مال گ شته رنان از صفحات قلوب و ا هان موم محو نشده و
مردم می دانستند که راتار و حرکات زشت و ناپسند همین اشخاو بنیان کا
دی تاتوری بیست ساعه ایران را بر پا کرده بودک به هر ت دیر چون بعد از
شهریوره راه اعاعیت های سیاسی برای هر کسی باز شد و هر دو دسته
توانستند از انزوا خارج و در امور سیاسی و اجتما ی دخاعت کننده رقای سید
ضیاءاعدین با با ی نیز که از هنگام س و «کابینه سیاه» یعنی خرداد 1300
ایران را ترک نموده و مدتی به اروپا و بعد در الس ین به مشاغل رزاد پرداخته
بود موقب را م تنم شمرده مجددا به ایرانه ایرانی که بیست سال تمام یاد از رن
ن رده و در مصا ب و محرومیت های مردم رن شرکتی نداشته بوده بازگشت
نمایدک
نخست وزیر کودتاه تا ن شه خود را بدین ترتیب رغاز کرد که بدوا با رقای
«مظفر ایروز» بهمان کسی که بعد از شهریور  1320در تع یب مأمورین
6
شهربانی دوره دی تاتوری و از بین بردن بعضی از وامل ح ومت  20ساعه
سعی واار داشت) در الس ین مصاحبه و القه خود را به بازگشت به ایران و
قبول زمامداری ا الم کرد و چون این مصاحبه و تبلی اتی که از رف دوستان
«سید» در ایران می شد حسن الر بخشید و اا ار مومی از رن است بال ن رده
رادارانش از ا ر زمامداری او موقتا منصرف شده و وی را به کمش
 - 6برای اینکه مرحوم نصرت الدوله پدر او ،بدست مأمورین شهربانی از بین رفت.
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«سهیلی» نخست وزیر وقت از صندوق انتخابات یزد بیرون روردند تا امل
ن شه کودتا بتواند وظا فی را که بر هده گراته است در مجلس چهاردهم انجام
بدهد! ککک انتخاب سید ضیاء از یزد نه تنها بین راداران سیاست همسایه
شماعی بل ه در بین کلیه ب ات و ناصر اصال لب و رزادیخواه سوء الر
نمود و این ور بنظر رسید که برای مردم ممل ت خ راتی در پیش است و همان
املی که مسبب اصلی ایجاد کودتا و تحمیل ح ومت بیست ساعه در ایران بوده
مم ن است که باز ن شه دیگری برای محو این دم راسی ناقو ترسیم کرده و
بخوا هد ممل ت را از این رزادی مختصر که در نتیجه جنگ جهانی نصیب رن
شده است محروم کنده از این نظر و برای این ه مشرو یت سوم حفظ شود و
این بسا رزادی ظاهری از بین نرود تنها وسیله مؤلر همان «رد ا تبارنامه»
سید ضیاءاعدین و جلوگیری از ورود و اعاعیت او در مجلس بود و چون
راداران و راهنمایان «سید» می دانستند که مردم تمایل خود را بوسیله
نمایندگان تهران اجراء خواهند نموده قبل از خاتمه انتخابات تهران در زمینه
ااتتا مجلس  14سعی و مجاهدات زیاد ب ار بردنده ب وری ه م دمات کار از
هر حی( اراهم و برنامه تشریف ارما ی ا لیحضرت همایونی برای پانزدهم
بهمن تهیه و منتشر گردید تا بدون حضور نمایندگان تهران و بدون مواجهه با
مخاعفت رنان ا تبارنامه ایشان تصویب شود وعی چون اا ار مومی و
م بو ات به این کار ا تراض نمود ااتتا مجلس به تأخیر ااتاد و مردم
توانستند از «دکتر مصدق» نماینده اول تهران بخواهند که با تبعیت از اا ار
مومی و تع یب نظر جامعه برای رد ا تبارنامه «سید ضیاء اعدین» کوشش و
اعاعیت نماید تا مشاراعیه نتواند به نام نمایندگی ملت همان مل  1299را به
صورت دیگری ت رار نمایدک نماینده اول تهران با رن ه با اکلریت نمایندگان
مجلس خوشبین نبود در جلسه شانزده اسفند  1322با ا تبارنامه سید مخاعفت
و نخستین ن ت تاریخی خود را ایراد نمود که اینش متن کامل رن از شماره سوم
مجله «م اکرات مجلس» ینا ن ل می شود:
ر یس -ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین م ر است
دکتر مصدق -من بیست سال است ملت ایران را ندیده امک به ملت ایران
تعظیم می کنم و امیدوارم که رشد ملی این در باشد که نظم را در جلسه ر ایت
کنند من خیلی میل دارم که م اعب را سربسته بگویم و این ن ی را که من تهیه
کرده ام دال بر صحبت مد ی است :تلفن هایی که به من رسیده مالقات ها ی
که با من شد و هر کس که مرا مالقات کرد مرا مجبور کرد که قبل از خواندن
این ن ت یش رایضی ب نمه این ور شهرت داده بودند که من در حزب توده
هستم و با حزب توده بستگی دارم و به جهت بستگی با حزب توده با رقای سید
ضیاءاعدین مخاعفت می کنمک من بیست و دو سال است که با ایشان مخاعفمه
مخاعفت امروز من چه دخلی با حزب توده داردک از رقایان مخاعفین حزب توده
خواهش می کنم که مخاعفت خود را پس بگیرنده اگر پس نگیرند من در اینجا
هیچ صحبت نخواهم کرد ککک
دکتر رادمنش -پس می گیرم
دکتر مصدق – ی ی بود؟
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اداکار -بنده هم پس می گیرم
دکتر مصدق -دااع از و ن واجب ینی نیسته واجب کفا ی استک اگر یش
نفر حاضر شد که دااع از و ن ب ند از گردن دیگران ساق می شوده من می
خواهم در راه و ن شربت شهادت را بچشمه من می خواهم در راه و ن بمیرمک من می
خواهم در قبرستان شهدای رزادی دان بشومه من تا رخر مر برای دااع از و ن حاضر
می باشمک در روزنامه «ر د امروز» دیدم که اقدامات رقای «سید ضیاءاعدین

با با ی» را به مدرک ارمان شاه قرار داده بودند که چون شاه ارمانی به
ایشان دادنده ایشان هم اقداماتی نموده اندک خواستم رض کنم که کودتا در شب
سوم حوت شد و ارمان شاه در ششم حوت به والیت مخابره شدک پس ارمان شاه
بعد از کودتا بوده و در نتیجه کودتا بودهک اگر ارمان شاه در الر کودتا نبود
چ ور مدیر روزنامه ر د ر یس اعوزراء می شد! دیگر ردم با ساب ه و یا قبول
امه ای نبود که ایشان بیایند و ر یس اعوزراء بشوند؟! در رن ارمان به ایشان
مأموریت ا نجام ریاست وزرا ی دادنده کدام ساب ه ح م می کرد که ر یس اعوزراء
مردم را حبس ب نده مردم را گراتار ب نده نیش و بد را هم بسوزاندک رقا یش
روزنامه نویس بودند و ارمانده قوا نبودنده با چه وسیله قشونی که در تحت
سرپرستی کلنل «اسمایس» انگلیسی بوده در تحت اختیار روردند؟ اگر قشونی که در
تحت اختیار داشتند به امر رقا بود که رقا قرارداد را مل ی ارمودنده وقتی که
تلگراف رقا به شیراز رسیده قنسول انگلیس گفت که« :مرده گربه را کسی چون
نمی زند» ه قرارداد مرده بود محتاج به موت نبوده قرارداد را کی بسته بود؟
ولوق اعدوعه و «سرپرستی کاکس» که نظر استعمار داشت وعی همه مأمورین
انگلیس صاحب این نظر نیستندک بنده مأمورین خوب از انگلستان دیده امه من
مأمورین بسیار شریف و و ن دوست از انگلستان دیده امه من م اکراتی در
شیراز و در تهران با این ها دارمه یش روز «ماژور هوور» قنسول انگلیسی رمد
و به من گفت« :ما ح م داده ایم تنگستانی ها را تنبیه ب نندک» من حاعم بهم
خوردک گفت شما چرا حاعتان بهم خوردک گفتم چون این صحبتی که کردید نه در
نفب شما بوده نه در نفب ما گفت توضیح بدهید گفتم شما از پلیس جنوب ش ایت
دارید و می گو ید که پلیس جنوب در شیراز منفور است پس وقتی که شما پلیس
جنوب را مأمور تنبیه تنگستان ب نید بر منفوریت رن ها اازوده می شوده
تنگستانی ها اگر شرارت می کننده من تصدیت می کنمه اگر بعضی از رن ها
راهزنی می کنند من تصدیت دارمه اگر رن ها را پلیس جنوب تنبیه کند رن ها
جزء شهدا و و ن پرست ها می شوند و من راضی نیستم وعی اگر من که واعی
هستم رن ها را تنبیه کنم به وظیفه خودم مل کرده ام و کار صحیحی کرده امه
گفت توضیحات شما مرا قانب کرد شما کار خودتان را ب نید من از شما تش ر
می کنمک بعد از چند روز من تنگستان را امن کردم و «ماژور هود» رمد از من
تش ر کرده این ساب ه ای است که من با ماژور هود قنسول انگلیس دارمک با
کلنل «اریزر» که امروز ماژر ژنرال اریزر شده ساب ه دارمک رقای «مؤید
اعشریعه» که ی ی از مالکین شیراز است روزی که من استعفا داده بودم و هنوز
شاه استعفای مرا قبول ن رده بود رمد به من ش ایت کرد و گفت از پلیس جنوب
ش ایت دارمک گفتم ش ایت خودتان را بگو ید گفت شب ید است و محصول من
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در ا راف شهر بلند است و رنجا می خواهند پلیس جنوب اسب دوانی ب نند من
با پلیس جنوب هیچ م اتبه رسمی نمی کردم «ماژر اردیس میرزا» که پسر
یحیی میرزا ل ه اعسل نه وکیل دوره اول بود در پلیس جنوب بود به کلنل اریزر
پی ام دادم که رقای مؤید اعشریعه ش ایت دارند که اراضی او بواس ه اسب
دوانی از میان می رود و زرا ت او خراب می شوده کلنل به من پی ام داد بعد
از این ه اسب دوانی در رنجا تمام شده م وم می ارستیم هر چه خسارت می شود
می پردازیم من خیال کردم که کار بزرگی برای «مؤید اعشریعه» انجام داده ام
اوو را خواستم و به او گفتم او گفت م صود من انجام نشدک م صود من این است
که در این زمین اسب دوانی نشود اگر اسب دوانی بشود این ادت جاری خواهد
شد و ملش من همیشه دچار این خسارت خواهد بوده گفتم وهللا بیش از این از
من کاری س اخته نیستک روز بعد د وتی از پلیس جنوب رسید که مرا د وت
به اسب دوانی کرده بودند من روی کاغ خصوصی برای پلیس جنوب نوشتم در
جا ی که صاحبش راضی نیست اسب دوانی بشود و شما هم اجباری ندارید در
زمین مردم که راضی نیست اسب دوانی ب نیده من حاضر نمی شومک کلنل اریزر
مرا پای تلفن خواست و گفت کاغ شما یش درس بزرگی برای من بود و اردا
می ریم پیش شما و رنچه را که نظر دارید انجام می دهیمه اردا رمد یش نفر را هم
رورد و گفت این کیسته گفتم این میرزا محمد باقر خان زند نماینده قوام اعملش
استک گفت دیگر نمایند کیست؟ گفتم نماینده ارمانفرما هم هست گفت اگر نماینده
ارمانفرما بگوید که در سل ان رباد ملش ارمانفرما اسب دوانی ب نیم ضرری
برای ماعش نیسته شما به اسب دوانی می ر ید گفتم اعبتهک با این ه تمام د وت
ها برای اردا منتشر شده بود و تمام چادرها زده شده بوده جار زدند تمام د وت
ها را جمب ک ردند و برای سه روز دیگر اسب دوانی را در سل ان رباد قرار دادند
و از د وت کردند و بنده حاضر شدم اینهم یش ساب ه کلنل شریف انگلیسی است
که در شیراز دیدمک دیگر از اشخاصی که من هرگز او را اراموش نمی کنم و
هیچوقت مراحم او را و محبت های او را از نظر دور نمی کنم «سر پرسی عرن»
وزیر مختار انگلیس است که ح ی تا مرد بزرگ و و ن پرستی است که هر وقت
مرا می دید و من راجب به ممل ت خودم با او صحبت می کردم و در مصاعح
ایران با او نظریاتی می گفتم می گفت من به شما تحسین می کنم که شما و ن
خودت را دوست داری حاال این ه از انگلیس ها من تمجید می کنم د َُول اتحاد
جماهیر شوروی نگویند که من از جنبه بی رای خارج شده ام من یش کاری هم
با «رتشتن» وزیر مختار دوعت اتحاد جماهیر شوروی داشتمه از شیراز که رمده
بودم من وزارت ماعیه را قبول نمی کردمه چهار پن ماه کار وزارت ماعیه با
کفاعت می گ شت روزی که من به وزارت ماعیه راتم دیدم کسی کاغ ی رورد گفت
این را «رتشتن» داده که این را امضاء کنید دیدم اجاره نامه بانش است راضی
است کابینه قوام اعسل نه تصویب نامه ای صادر کرده بود که بانش است راضی
برای مدت سی سال به اجاره تجارتخانه شوروی داده شود و نظر دوعت شوروی
ای ن بود که چون انبار نداشتند این بانش را برای انباره اجاره ب ننده این اجاره
نامه را تنظیم کرده بودنده روردند که من امضا کنمک من به «مسیو رتشتن» پی ام
دادم که می خواهم شما را مالقات کنم گفت من اردا نهار منتظر شما هستمه اردا
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راتم در سفارت نهار که خوردیم گفت اج اره نامه را چرا امضاء ن ردید؟ گفتم
وهللا ح ی تش این است که من استن اف از امضای اجاره نامه ندارم وعی این
اجاره را برای خود شما صال نمی دانمک گفت چراه گفتم مردم این ور تصور
می کنند که شما رنچه در نتیجه معاهده داده اید می خواهید از ما پس بگیرید
شما در این م عاهده از قرض گ شته خیلی چیزها به ایران دادیده بناهای خودتان
را به ایران واگ ار کردید وعی این اجاره نامه که شما از ما می خواهید بگیرید
وقتی ده ای از اتباع شما در رنجا مس ن کردند مردم ایران به شما خوش بین
نخواهند بود و خواهند گفت که دوعت شوروی رنچه را به ماده است تدریجا می
خواهد از ما پس بگیرد گفت ح ی تا من با شما مواا م و من هیچ متوجه نبودمه
گفت اجاره نامه را پاره کنند و پس بگیرند من رمدم تصویب نامه را هم پاره
کردم و امضا ن ردم پس ح ی تا مأمورین متف ین ما ح ی تا بعضی هایشان
ب دری خوب هستند که هر قدر بخواهیم اظهار تش ر کنیم کم است وعی اعبته
مأمورین بدی هم داشتند که رن ها مأمورین استعماری بودند ملل «کاکس» که
رمد در ایران «قرارداد ولوق اعدوعه» را با انگلیس گ اشتک نمی شود همه را
پای هم گ اشت هر دوعتی خوب دارد بد دارد اعبته نظریات رن ها نظر دوعت های
متف ین ما نیسته نظریات متف ین ما جز خوبی و احسان چیزی نیسته مأمورین
رن ها ارق می کند سیاست رن ها ارق داردک یش مأموری شاید تصور کند که اگر
ایران را ب ور استعمار اداره ب نند برای دوعت خودش خوب باشده یش مأموری
هم شاید این نظر را داشته باشد که باید ایران روی پای خودش بایستد و رزاد
باشد و ممل ت مست لی باشد و در کار او هیچ س دخاعت ن ند اعبته ما کدام
مأمور را می خواهیم و مواا ت می کنیم با رن مأموری که رزادی و است الل ما را محترم
بدارد بصحیح است) قرارداد ولوق اعدوعه در یش موقب بدی گ شت در چه وقت

بود؟ وقتی بود که جامعه ملل درست شده بوده نظر جامعه ملل ریا این بود که
بیایند د َُول را تحت اعحمایه قرار بدهند و با رن ها قرارداد ببیندند؟! نهه نظر
جامعه ملل این بود که د َُول رزاد باشنده مست ل باشنده د َُول اختیارات خود را از
دست ندهند و خودشان در هر کاری که می خواهند دخاعت ب نندک این نظر جامعه
ملل بود چه جهت داشت که قرارداد مل ی شد؟ ی ی این ه قرارداد را «سر پرسی
کاکس» با نظر دوعت انگلیس نبسته بوده و اعبته خود دوعت انگلیس هم بعد
متوجه شد که این کار خوبی نیست و بعد دم رضایت ملت ایران راه ملت ایران
راضی نبود پس از رن بیانیه ای که دوعت رمری ا داد که ما باید همیشه مرهون
رن بیانیه باشیم و این بیانیه را من باید ی مرتبه دیگر برای اظهار سپاسگزاری
در این مجلس بخوانم:
«تهرانه سفارت رمری ا -دوعت مماعش متحد رمری ا دستور می دهد که نزد زمامداران ایران و
اشخاو القه مند این موضب را که دوعت اتازونی از مسا دت نسبت به ایران امتناع ورزیده
است ت یب نما یدک رمری ا همواره القه خود را برای سعادت ایران بی رف بسیار اظهار و
ابراز داشتهک نمایندگانی که از رف دوعت رمری ا در کمیسیون صلح پاریس ضویت داشته اند
م رر کوشش و مجاهدت کرده اند که سخنان نمایندگان ایران را در کنفرانس صلح مورد استماع
قرار دهند نمایندگان رمری ا متعجب بودند که چرا مجاهدات رن ها بیش از این به ت ویت و
مسا دت تل ی نمی شود ع ن اکنون معاهده جدید بمنظور معاهده  )1919معلوم داشت که به چه
لت رمری ا ی ها قادر نبودند سخنان نمایندگان ایران را باصفاء برسانند و نیز معلوم می گردد
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که دوعت ایران در تهران با مسا ی نمایندگان خود در پاریس مسا دت و ت ویت کاای ننمودک
دوعت رمری ا معاهده جدید ایران و انگلیس را با تعجب تل ی می نمایدک»

این هم بیانیه ای بود که در رنوقت دوعت رمری ا داده استک پس وضب قرارداد
این بود رنوقت رقا در بیانیه خود این ور مرقوم ارموده اند که قرارداد راه من
مل ی کردم بنده از رقا س وال می کنم اگر رقا قبل از اع اء با نمایندگان انگلیس
داخل در م اکره شده بودند و اع اء کردنده پس اعبته در یش کلیاتی م اکره کرده
اند که کودتا جزء رن بوده استک اگر خیره با نمایندگان انگلیس داخل م اکره
نشده بودند به چه ترتیب قرارداد را مل ی کردند قرارداد یش د دو رای است
یعنی یش مل دو رای استه د استه د محتاج به ایجاب و قبول است اگر
ی ی از راین مواا ت ن ننده اسخ قرارداد مم ن نیستک از رقا تعجب می کنم
که می گویند م ا کراتی نفرمودند چ ور قرارداد را مل ی ارمودند؟ و چ ور
تصور ارمودند که دوعت انگلیس ضعف پیدا کرده باشد؟ و با اع اء قرارداد
مخاعفت ن ند؟ حاال موضوع قرارداد چیست :ماده اوعش می نویسد « :دوعت
انگلستان با ق عیت هر چه تمامتر تعهداتی را که م رر در سابت برای احترام
م لت است الل و تمامیت ایران نموده است ت رار می کندک ماده دوم« :دوعت
انگلستان خدمات هر ده مستشار متخصصی را که برای عزوم استخدام رن ها در
ادارات مختلفه بین دوعتین تواات حاصل گردد به خرج دوعت ایران تهیه خواهد
کردک این مستشارها با کنترات اجیر و به رن ها اختیارات متناسبه داده خواهد
شدک کیفیت این اختیار بسته به تواات بین دوعت ایران و مستشارها خواهد بودک»
ماده سوم :دوعت انگلیس بخرج دوعت ایران صاحبمنصبان و خایر و مهمات
سیستم جدید را برای تش یل قوه متحداعش لی که دوعت ایران ایجاد رن را در
نظر دارد تهیه خواهد ک رده ده و م دار ضرورت صاحب منصبان و خایر
مهمات مزبور به توس کمیسیونی که از متخصصین انگلیسی و ایرانی تش یل
خواهد گردید و احتیاجات دوعت را برای تش یل قوه مزبور تشخیو خواهد داد
معین خواهد شدک در واقب دو ماده مهم در این قرارداد هست ی ی راجب به
مستشاران استه ی ی راجب به قشونک اینهم موضوع قرارداد استه اگر رقا
قرارداد را مل ی کرده بودند چرا بعد از این ه ر یس اعوزراء شدند قشون جنوب را به
رسمیت شناخته شد؟! و چرا «اسمیت» مستشار ماعیه راه که مرحوم مشیراعدوعه پس
از این ه ر یس اعوزراء شدند بعد از کابینه ولوق اعدوعه برای تفتیش نفت در کمیسیون
انگلیس و ایران به عندن ارستادند ایشان به ایران رجعت دادند؟! همان قشونی که رقا

در تلگراف خودشان مرقوم ارموده اند که در تحت امر ایشان بوده رقا را از این
ممل ت بیرون کرد و اگر رقا در موقب تشریف بردن احتیاج به وجه نداشتند چرا
از ماعیه ا یران وجه گراتند و اگر محتاج به وجه بودند رقا بفرمایند در این بیست
و دو سال با چه سرمایه تحصیل لوم کردند؟! و با چه سرمایه امالکی جمب
روری کردند؟! اهاعی یزد که کاغ و تلگراف تا رن جا چند روز الاقل می رسده از
ورود رقا چ ور مستحضر شدند و رقا را که بعد از بیست و دو سال «نسیا
منسیا» بودند از روی چه نظر انتخاب نمودند؟ ا یزدی بودن که برای مدرک
انتخاب کاای نیست من اهل رشتیان هستم و از رشتیان یش رتی هم ندارمک از
خواو رقا شنیده شد که دو میلیون تومان اهاعی یزد برای تش یالت حزبی رقا
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داده اندب!) یزدی ها این تمول را از کجا رورده اند و این سخاوت محیراعع ول را
برای چه به خرج داده اند؟ ما زیر بار این حرف نمی رویمه ملت ایران بیدار استه
ملت ایران به این حرف ها اریب نمی خورده ملت ایران از زمامداران سیاست

درخواست تجدید نظر دارد ک در این سال که محصول ایران چند برابر سال های قبل
است در این سال که المت خش ساعی رش ار است و باید ر وقه سال رتی تأمین
بشود سیلوی ما دو ماه هم خیره ندارد ایرانی باید خانه خودش را اداره نمایدک
ایرانی حاضر نیست که رؤسای خودش را خارج کند و بجای رن ها رؤسای
خارجی بگمارد این است موضوع ن ت من که چون جنبه تاریخی هم دارد ن ی
را که تهیه کرده ام رن را هم می خوانم:
از دوره هفتم ت نینیه که من از سیاست دور شدم قریب  16سال می گ رد که
اغلب در احمدرباد از دهستان ساوجبالغ به االحت مش ول و خیاعم ناراحت و از
رتیه خود بی نهایت نگران بودم و گاه می خواستم که با پای خود به زندان قصر
بروم و در رن جا روحا و جسما هر دو م ید بمانم تا این ه در پنجم تیر ماه
 1319بدون جهت و دعیل مرا چند روز در زندان موقت تهران محبوس و از رن
جا به زندان بیرجند انت اعم دادند در رض راه و در زندان دو مرتبه اقدام به
خودکشی نمودم و پس از شش ماه تح مل سختیو مش ت از رنجا مرا به احمد رباد
روردند و تحت نظر مأمور شهربانی بودم تا شهریور  1320که تمام م صرین
سیاسی خالو شدند ح م رزادی منهم رسید و تصمیم گراتم که در همان جا
بمانم و در سیاست مداخله ننمایمه انتخابات این دوره که شروع شد به من
نوشتند که دوری از او ضاع صال نیسته اگر اهل تهران در هفت دوره اخیر
نتوانستند به من رتی بدهند در یده خود باقی هستند و چون می گویند
انتخابات دوره  14ت نینیه رزاد است می توانندا تماد خود را به من اظهار نمایند
درد این است که اگر از خدمت سر باز زنم و باز در کن زعت و انزوا بمانم
اگر امور اجتما ی خوب نباشد امور انفرادی هم بد می شود پس الزم است که اول
هر کس در اصال جامعه ب وشد و بعد امور انفرادی را اصال نماید در م ابل این
من ت نتوانستم جوابی بدهم و مردد بودم که چه تصمیمی اتخا کنم چنانچه قبول
نمی کردمه می گفتند همه چیز این اشخاو از این ممل ت و از این مردم است و
امروز که موقب خدمت است خودخواهی مانب است که قبول خدمت کنند حاال هم
که قبول کرده ام نمی دانم که با این اوضاع چه خدمتی می توانم ب نم؟! اگر
حرف حساب در این مجلس الر ن ند و اگر ما در سیاست اعیه ممل ت رزاد
نباشیم چرا من ر ض خود را ببرم و زحمت رقایان را اراهم نمایمک معروف است
که در استبداد ص یر «مشیراعسل نه» صدر ا ظم محمد لی شاه به مردم گفت
شاه مجلس را مرحمت می کنند به این شر که وکال در سیاست دخاعت ننمایندک
اگر غرض از مجلس رن است که وکیل تابب جریانات شود و با هر چه پیش رید
بسازد و دم ارو بندد نه من تصور می کنم که تمام رقایان همچو وکاعتی را
نخواهند و قبول ننمایند و اگر وکیل رزاد است و می تواند در مصاعح مومی
نظریات خود را اظهار کند وقتی که مصاعح مومی در پیش است از هیچ چیز
نباید مالحظه نماید و باید همه چیز خود را برای خیر و صال و ن بخواهدک اگر
«و ن پرستی» بد است چرا د َُول بزرگ هر چه خوب است برای و ن خود می
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خواهند؟ و اگر «دموکراسی» خوب نیست چرا این رژیم را به تمام معنا در مماعش خود
اجرا می نمایند؟ اگر رزادی جرا د مضر است چرا در رن مماعش متعرض جرا د نمی
شوند؟ اگر اخالق خوب مس تحسن نیست چرا در هر کجا که نفو دارند برای

توسعه نفو خود مشوق مردمان بد اخالقنده مردمان با اخالق کسانی نیستند که
بر خالف مصاعح جامعه قیام کنند رن ها کسانی نیستند که نیش و بد را با هم
بسوزانند و از حیلیات همو نان خود ب اهند با کسی غرضی ندارنده می گویند
رنچ ه را که باید در نفب جامعه بگویندک امیدوارم که ما نمایندگان دوره  14پیرو
این اصل باشیم و لابت کنیم که ملت ایران اعب است الل است و رنرا بهیچ
قیمتی از دست نمی دهده ملت می خواهد که خارجی از این ممل ت برود و در امور
ما م ل ا دخاعت ن نند و انتظار دارند که عفظا و معنا است الل او را محترم شمارندک

چون از م لب نباید دور شد از م دمه می گ رم و داخل در موضوع می
شوم!
شب سیم حوت  1299سیم تلگراف شیراز و تهران ق ب شد و قریب سه
روز کرسی ی ی از ایاالت مهم از مرکز بی خبر بود و هر کسی این پیش رمد را
بنو ی تعبیر می کرد تا این ه پرده از روی کار برداشته شد و تلگراف سل ان
احمد شاه به این شر رسید « :از تهران به شیراز شب ششم حوت – ح ام
ایاعت و والیات – در نتیجه غفلت کاری و القیدی زمامداران دوره های گ شته که
بی ت لیفی مومی و تزعزل امنیت و رسایش را در ممل ت اراهم نموده ما و
تمام اهاعی را از ا دان یش دوعت متألر ساخته بودک مصمم شدیم که به تعیین
شخو الیت خدمتگ اری که موجب سعادت ممل ت را اراهم نماید به بحران های
متواعی خاتمه دهیم بنابراین باقتضای استعداد و عیاقتی که در «جناب میرزا سید
ضیاءاعدین» سراغ داشتیم ا تماد خا ر خود را متوجه به معزی اعیه دیده
ایشان را به م ام ریاست وزراء انتخاب و اختیارات تامه برای انجام وظایف
خدمت ریاست وزرا ی بمعزی اعیه مرحمت ارمودیم – شهر جمادی االاخر
»1339ک
چون روز گ شته روزنامه «ر د امروز» در شماره  106دستخ شاه را
منتشر نموده و رن را دعیل برا ت مرت ب کودتا دانسته است ت کر می دهم که
کودتا شب  3حوت واقب و دستخ شاه شب ششم حوت به والیات مخابره شده
است و این دستخ در الر کودتاست واال ساب ه نداشت که یش مدیر روزنامه که
نه ی مراحل اداری نموده و نه م بوعیت امه داشته است ی مرتبه ر یس
اعوزراء بشود و دیگر این ه در این دستخ اختیارات تامه برای انجام وظیفه
خدمت ریاست وزراء بشود و دیگر این ه در این دستخ اختیارات تامه برای
انجام وظیفه خدمت ریاست وزراء صادر شده و به رقا مأموریت نداده بود که
مردم را حبس کند و نیش و بد را با هم بسوزانده چون من مردد بودم که شخو
رف ا تماد مدیر روزنامه ر د است یا دیگری تصمیم گراتم که در صورت
اول تسلیم نشوم و خود را برای هر گونه پیش رمدی حاضر نمایم و پس از رن ه
بوسیله ر یس تلگرااخانه تح یت و معلوم شد که مدیر روزنامه ر د استک
تصمیم غیر قابل تردید خود را اجراء نموده و تلگراف زیر را به شاه مخابره
نمودمک
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 6حوت  1299از شیراز بعد از نوان:
« دستخ جهانم اع تلگراای بواس ه تلگرااخانه مرکزی زیارت شده در م ام
دوعتخواهی رنچه می داند بعرض خاکپای مبارک می رساند که این تلگراف اگر
در اارس انتشار یابد اسباب بسی ان الب و اغتشاش خواهد شد و اصال رن
خیلی مش ل خواهد بودک چاکر نخواست در دوعتخواهی موجب این ان الب شود و
تا کنون رنرا م توم داشته هر گاه تلگراف مزبور بر حسب امر ملوکانه انتشارش
الزم است امر جهانم اع مبارک صادر شود که تلگراف خانه انتشار دهدک»
بالااصله پس از مخابره این تلگراف بیانیه ر یس دوعت و ر یس کل قوا
رسید و مردم بیشتر به دم صداقت گفته های رن ها پی برده و موم اهل شهر
بر لیه ح ومت جدید قیام نمودند ب وری ه اتح اعدوعه اهل تهران که در شیراز
بود و تلگراف تبری ی به ر یس دوعت مخابره نموده بود در خ ر جانی واقب
شده و قونسول انگلیس ا و را با خود نزد اینجانب رورد و ت اضای تأمین نمود و
رقای سید ضیاءاعدین با با ی هم چون از اوضاع شیراز مستحضر شد شب 10
حوت این تلگراف را بهمن مخابره نمود:
«بعد از نوان – رگاهی یااته ام که تلگراف تصدی مرا به ش ل ریاست
وزراء انتشار نداده و گفته اید که از حدو( اش االت احتراز نموده ایده این خبر
به اینجانب معلوم داشت که حضرتعاعی از وضعیات بی ا الع و اات تهران را
همان ور تصور کرده اید که قبال دیده و ینا مشاهده کرده اید :نه چنین نیست
دوری مساات و بی ا ال اتی از جریان حضرتعاعی را از ا ال ات مفیده محروم
داشت ه استک این ح ومت جدیداعتش یل که به اسلحه و رتش یش «سرکرده» و
نماینده اقتدار قشونی است به کسانی که در معبر او ایجاد اش االت نمایند جز
مشت چیزی نشان نمی دهد و در عحظه واحد جان و مال و ا له اش ال کنندگان
به نوان رهینه صداقت رن ها در معرض تهدید گ ارده می شود و این زبری و
خشونت نه برای مصاعح شخصی است بل ه برای مصاعح و نی است که هر
اقدامی را مجوز و مشروع می سازد بنابراین تصور این ه قرا ت دستخ
ا لیحضرت اقدس همایون شاهنشاهی ارواحنا اداه محتمل استه حدو( اش اعی
را توعید کند باعمره ا ری نارسا بوده استه با کمال اقتدار و با نهایت نیرومندی
الزم است وظیفه خود را ایفاء نمایندک تش یل این دوعت و نی و اصال کننده را
هیچ س جز خیانت کار نمی تواند تردید کند رنهم اورا تنبیه می شوده من در
اینجا تمام رجال پوسیده دروغین را توقیف کردم ندای اصالحات داده و با تهور
و جسارت قشونی که در تحت امر دارم هر مانب و مش لی را به هیچ می
شمارمه حضرتعاعی نیز اگر می خواهید نماینده چنین دوعتی باشید با جسارت قدم
برداشته اصالحات را در خ ه مأموریت خودتان شروع کنید و از ت ویت بی
نهایت اینجانب استفاده نما ید و باور کنید که اشخاو دانشمند و بی غرض را
مجاع ی شایسته بدست رمده است راست و بی پرده همان ور که ادت من است به
حضرتعاعی ساب ه می دهم که نسبت به شخو شما خوشبین و خیلی مایلم که از
چون حضرتعاعی شخو شایسته در اصالحات اارس استفاده کنم ب ور مت ابل
الزم است از صداقت و صمیمیت حضرتعاعی رگاه گردم بنابراین منتظرم که
خودتان برای خودتان تعیین ت لیف نما ید وعی در همین حال خود را از کر این
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ن ته که باز یش شمه از صمیمیت و صدات من است ناچار می بینم و رن این
است که انتخاب ری ی جز صداقت و راست گفتاری برای اشخاصی که مرجب
این س واالت من می شوند مصلحت نیست و موجب زیان خودشان می شوده
امیدوارم بنام و ن و بنام اصالحات حضرتعاعی از رن ااصله بعید رغوش گشوده
مرا برادرانه در ب ل گراته کمش و مظاهرت خودتان را به احترام منااب ملی به
من اهداء نما یدک روش و منشور خودم در بیانیه ای که امر داده ام به والیات
مخابره کنند المحاعه مالحظه و از اید اینجانب رگاهی یااته ایدک ریاست
وزراء» به این تلگراف جوابی ندادم و چون در بیانیه خود نوشته اید که قرارداد
را مل ی نمودم رض می کنم که در 19میزان  1299که به ایاعت اارس مصوب
شدم و قرارداد انگلیس و ایران مل ی نشده بود نخواستم به قشون جنوب
رسمیت بدهم با رمز کارگ اری کل بنادر این تلگراف را به مرکز مخابره نمودم:
«ککک اداره پلیس جنوب که از قرار م کور سه هزار نفر است کتبا و شفاها با
ایاعت رجو اتی داشته و دارند و در مواقب رسمی و ا یاد هم حاضر می شدند
مستد ی است ت لیف معین ارما ید که رواب رن ها از چه قرار باید باشد
 19/2630میزانک» کابینه مرحوم مشیراعدوعه تلگراف مرا بالجواب گ ارد و
چون ساب ه را تأیید ن رد این ور صال دیدم که به قشون جنوب رسمیت ندهم
و با رن ها رسما م اتبه ن نم و سالم رسمی را که رنوقت به ی ی دو داعه محدد
نبود و در تمام ا یاد م هبی انع اد می یاات ترک کنم و رن ها را نپ یرم وعی رقا
که قرارداد را مل ی نموده بود معلوم نشده به چه دعیل قشون جنوب را به
رسمیت شناخت و رن ها را به موجب تلگراای که قرا ت می شود به تهران
احضار نمود -تلگراف رمز شب  12حوت از تهران به شیراز «ایاعت جلیله
اارس – برای ا الع حضرتعاعی ا الم می دارد به ارمانده قشون جنوب امر شده
است که یش ستون قشون با توپخانه به تهران ا زام دارند  11حوت نمره
 1401سید ضیاءاعدین با با ی ریاست وزراء»
وصول این تلگراف بر تألرات مومی می اازود و هر کس که روزنامه های
«گلستان» هفتم رجب  1339و «استخر»  24حوت و سایر شورای م بو ات
 25حوت و « صر رزادی»  20حمل  1300را بخواند می تواند به و ن
پرستی اهاعی اارس و ح ی ت اا ار مومی متوجه گرددک اهاعی روز بروز بر
م اومت خود اازودند و من به هیچیش از تلگرااات رقا جواب ندادم در نتیجه
م اکرات با رقای کلنل اریزر ارما نده کل قشون جنوب این تلگراف را به شاه
مخابره نمودم:
«از شیراز به تهران -بعد از نوان -نظر به رلار پیش رمدهای محتمل اعوقوع و
کساعت مزاجی که ب تتا ارض شده چاکر را از تحمل زحمت اوق اععاده و
م اومت ممنوع می نماید و تا ورود رقای قوام اعملش از محال ابوابجمعی
خ ودشان به هر زحمت باشد حوزه ایاعتی را مراقبت می نماید و بعد از ورود
ایشان امر امر مبارک خواهد  16حوت  1299شمسک»
غرض از رلار پیش رمدهای محتمل اعوقوع که در این تلگراف نوشته شده
همان خلب سل ان احمد شاه از سل نت ایران است که برای من ملل روز روشن بود
زیرا م وقعی که شاه در عندن حاضر نشد در د وت رسمی دوعت انگلیس از قرارداد
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اسمی ببرد و رنرا بشناسد با این ه ناصراعملش به اوگفته بود اگر م اومت کند از سل نت
خلب می شوده شاه و ن پرست بر م اومت خود اازود و از قرارداد اسمی نبردک برای
شاه چه باالتر از این ه امروز نامش ب ه نی ی برده شوده حوادلی که موجب بلندی نام
می شود کم است و شاید در مر کسی به این حواد( تصادف ن ند خوشبخت کسانی که
از این حواد( استفاده کنند و بدبخت رن ها ی که خود را م یب پیش رمد نموده و با هر
نامالیمی بسازنده در سلسله سال ین قاجار هفت نفر سل نت نموده که از رن ها ا دو
نفر پادشاه نامی شده اندک اول «مظفراعدین شاه» است که در سل نت او رزادی نصیب
ملت شد و بعد «احمد شاه» است که تن به اسارت نداد و از سل نت گ شتک ای اش که
این پادشاه جوانبخت به کودتا تسلیم نمی شد و زودتر م ام سل نت را ترک می کردک

از شاه جوا بی نرسید و معلوم نیست که با نظریات من مواا ت می کند و مرا
به ایاالت اارس باقی می گ ارد یا این ه منتظر است قوام اعملش از اسا بیاید و
اا ار مومی را ساکت کند و بعد استعفای مرا قبول نمایدک چون احساسات روز
بروز بیشتر و مردم رشوب لب می خواستند از اوضاع سوءاستفاده کنند و
م اصد خود را انجام دهند برای جلوگیری از اغتشاش در حوزه ایاعتی و
تحری ات متنف ین در  24حوت از ا یان شهر این پیشنهاد رسیدک «شیراز 4
رجب  1339م ابت  24حوت  -1299بعد از نوان -چون پاره ای بی نظمی
ها در ا راف این ایاعت شروع شده سارقین دست به کار هرزه گی و شرارت زده
در ظرف این چند روز چندین اتفاق غیر منتظر ااتاده و ناامنی دارد انتشار پیدا
می نماید و در این موقب بعضی هنگامه لب ها مم ن است برای تأیید بی نظمی
و بهم خوردگی به بعضی ملیات بپردازند الزم است تلگراای که به تلگرااخانه
ارستاده می شود در تحت نظ ر ایاعت باشد استد ا می شود به ریاست تلگرااخانه
مرکزی امر و م رر ارما ید تلگراااتی که به ن ا گفته می شود قبل از این ه
بنظر کارگ اران حضرت اشرف اعی برسد مخابره ننمایند و تلگرااات مخل نظم
اصال ممل ت را توقیف ارمایندک ابواع اسم نصراعملش -مؤیداعملش -محمد باقر
ع فعلی نوری  -اضلعلی ر یس نظمیه و سه امضای دیگر ککک
پس از این ه پیشنهاد مزبور اجرا شد رقای ماژر مید قونسول انگلیس مرا
مالقات و اظهار نمود که رقایان سردار ااخر و مشاراعدوعه تلگراای از تهران به
شیراز مخابره نموده اند که به م صد نرسیده من جواب دادم؛ نظارت ر یس
تلگرااخانه راجب به تلگراااتی است که از شیراز به خارج مخابره می شود و
در تلگراااتی که از خارج به شیراز می رسد حت تفتیش ندارد و باید بالدرنگ
رن ها را به م صد برساند معلوم شد که اظهارات من ایشان را مت ا د ن رد و
بعد این مراسله را به من نوشتند:
«ادایت شوم واقعا از زحمت دادن به حضرت اشرف خجاعت می کشم اما
چاره ندارم رض شود که چند روز قبل خدمتتان رض کردم که از قراری که
جناب وزیر مختار ارموده بودند بنا بود که رقای سردار ااخر و مشاراعدوعه یش
تلگراای کنند به جناب رقای حشمت اعمماعش رنوقت از ایشان پرسیدم که همچو
تلگراای رسیده است یا خیر؟ ارمودند که هنوز خیرک چند روز که گ شت از جا ی
شنیدم که واقعا رسیده بود وعی ن به رقای مزبور ندادندش حاال هم وزیر مختار
س وال می کند که تلگراف رسید یا خیر خدمت ایشان چه جواب بدهم اگر از
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جا ی جلوگیری از دادن به صاحبش شده باشد تا یش اندازه برای اینجانب جواب
دادن به وزیر مختار مش ل است! چه کنم؟ دوستدار ماژر میدک» من ی ین دارم
که رقایان مخابره کنندگان تلگراف با ت اضای رقای وزیر مختار انگلیس مواا ت
ننموده و تلگراای به شیراز مخابره ن رده اند والال سهل بود که با سیم کمپانی
که رن وقت دا ر بود و تحت تفتیش ایاعت هم نبود تلگراف دیگری مخابره کنند و
قونسول انگلیس را از من م در ننمایندک
دو روز بیشتر به ید نوروز نمانده بود که چند نفر از ا یان منجمله مرحوم
نصیراعملش که قبل از ایاعت این جانب به لت ت صیر سیاسی در حبس بود به
مالقات من رمدند و پیشنهاد نمودند که روز اول سال سالم منع د شود و نظری
خود را این ور بیان نمودند که چون قشون جنوب را رسما دوعت شناخته است
اگر سالم منع د نشود مخاعفتی است که با قشون جنوب و دوعت هر دو می شود
و مم ن است که دوعت به قشون نامبرده دستوراتی دهد و بدبختی های سابت
ما باز تجدید شود اگر شاه استعفای شما را قبول کرد همه باید از قشون جنوب
که قشون ایران شده ا ا ت کنند و اگر ننمود شما می توانید باز نظریات خود را
تع یب کنید این بود روز اول حمل؛ سالم منع د شد و دویم حمل هم شاه استعفای
مرا به موجب این تلگراف قبول کرد ککک
«از تهران به شیراز – بعد از نوان – استعفای شما از ایاعت اارس به
تصویب جناب ر یس اعوزراء قبول شد الزم است کفاعت امور ایاعتی را به قوام
اعملش تفویض نموده اورا حرکت نما یدک» چون شاه مرا به اوریت احضار
نموده و ظنّ قوی بود که رقای سید ضیاءاعدین با با ی مرا توقیف کند متجاوز
از چهل روز در قریه «سیدان» که تا شیراز دوازده ارسخ است ماندم و در این
الناء از رقای «ررمیتاژ اسمیت» کارتی رسیده مشاراعیه پس از انع اد قرارداد
ولوق اعدوعه به سمت مستشاری در ماعیه ایران دخاعت داشته کابینه مشیراعدوعه
که بعد از کابین ه ولوق اعدوعه تش یل شد از نظر این ه قرارداد اجرا نشود او را
به عندن ارستاد که شرکت نفت جنوب را تفتیش کند و رقای سید ضیاءاعدین
با با ی با این ه قرارداد را اع ا ب )1نموده بود رقای ررمیتاژ را برای تصدی
ش ل سابت به تهران احضار نمود و باز در وزارت ماعیه دخاعت دادک م صود
ررمیتاژ از ارستادن کارت این بود که مرا مالقات کند و منهم برای این ه
زمامداران وقت به این مالقات محملی نبندند و رنرا پیراهن لمان ن نند و به من
زحمت نرسانند امتناع نمودمک چون برای ورود رقای نصرت اعسل نهه قا م م ام
من زمینه تهیه شده بود و در  18لو ر ایشان وارد شیراز شدند دیگر صال
ندانستم که در خاک اارس بمانم به قصد تهران حرکت نمودم و در «مهیار» که
تا اصفهان هشت ارسخ است امنیه ناشناسی را دیدم که مرا از دستور دوعت
م لب کرد و گفت که اگر در اصفهان بمانم اداره امنیه مرا توقیف می کند و
چنانچه از شهر خا رج شوم به مرکز ا الع می دهد که بواس ه دم توقف من
در اصفهان دستور بالاجرا ماندک این بود که از شهر گ شتم و در قریه «گز» که
سه ارسخ است تا اصفهان چند روز ماندم و از رنجا با بلدی که رقای غالمحسین
بختیار بسردار محتشم) ارستاده بود وارد چهارمحال شدم و چند روز بعد کابینه
سیاه س و کرد در  14جوزای  1300تلگراای از قوام اعسل نه رسید که مرا
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برای پست وزارت ماعیه شاه معرای کردک پس از ورود به تهران رقای ررمیتاژ
که خود را ضو وزارتخانه من می دانست به دیدن من رمد قیااه ایشان ب دری
شریف و ج اب بود که می گفتم ای اش منااب متعارضه بین ما نبود و می
توانستم با ایشان هم اری کنم نه ایشان می خواستند که از ماعیه ایران دور
شوند و نه حب و ن به من اجازه می داد که ورود ایشان را در ماعیه تصدیت
کنم و قرارداد از بین راته را تجدید نمایمک کابینه قوام اعسل نه هم که خواست ما
را دست بدست دهد نتوانستک شر قضیه این است که می خواست اوراقی به
امضای ررمیتاژ و من منتشر شود که سرمایه داران خارجی و داخلی به امضای
ما دو نفر ا تماد کنند و رن ها را خریداری نمایند و گره از کار وزارت جنگ که
احتیاج مبرمی به وجه داشت بگشایند مرا به هی ت دوعت د وت نمود و با این ه
«سردار سپه» مایل بود این ار بشود و در هی ت دوعت هم بود که من از ایشان
مالحظه کنم امتناع نمودم و مدتی بعد که با ایشان در امور ممل تی م اکره می
شد به من گفت که از جواب شما در رن جلسه وری صبانی شدم که می
خواستم همانجا با شما گالویز شومه گفتم اگر می شدید در من الری نمی کرد
زیرا به هیچ قیمتی حاضر نمی شدم که مستشار انگلیسی در امور ماعیه دخاعت
کند و قرارداد را تجدید نمایندک
چند ماهی کار وزارت ماعیه بدون وزیر می گ شت و ررمیتاژ هم برای این ه
میخش مح م شود کار جدی نمی کرد و امور به کام دوستان می گشت بعد از
رن ه ررمیتاژ مأیوس شد قصد حرکت نمود و روزی که به بازدید او راتم از من
وری پ یرا ی کرد که هیچوقت اراموش نمی کنم و ی ین دارم که اگر با او مواا ت
می کردم شری از ا شار رن احترامات را به من نمی کرد این جاست که باید به
ظمت اخالقی ملت انگلیس پی بردک از رنچه گ شت معلوم شد که رقا در بیانیه
خود قرارداد را اع اء نمود و بعد رنرا مدا اجرا کرده رقا در تلگراف  6حوت می
نویسد « :با قشونی که تحت امر دارم هر مانب و مش لی را به هیچ می شمارم»
معلوم نیست این قشون به چه ترتیب تحت امر او در رمدک بسیار مش ل است که
کسی صاحب منصب نظامی نباشد و مرکز ات ا ی هم نداشته باشد و قشونی که
تحت سرپرستی «اسمایس» انگلیسی است م یب خود کند و موقعی که وارد
تهران شود قشون مرکزی م اومت ن ند و ساکت بماند و شاه هم تسلیم شودک
اگر این قشون تحت امر رقا بود چرا ر یس رن خود را در رض رقا گ اشت و
بیان یه ای ملل بیانیه خود رقا داد؟ ریا می شود گفت که به کمش دسته قزاقی که تحت
امر خارجی است ان الب کنند و ملت را به راه راست دالعت نمایند؟

ریا بوسیله یش بیانیه پوک می توان ان البی شد و یا این ه د وی اصالحات
کرد کدام ردم بی بصیرتی است که به این حرف ها گول بخورد اگر ارمایشات رقا
اساس داشت و اگر نظریاتشان در خیر ممل ت بود چرا رجال و ن پرست را
توقیف و حبس نمود؟ اشخاو و ن پرست ملت را ح یر نمی کنند و به اا ار
مومی احترام می گ ارند تا در بروز حواد( رن ها را پشتیبان خود کنند و هر
کس که به ملت خود احترام ن رد پشتیبان او جای دیگر استک به ات اء قواء
خارجی قیام نمودن و بروی همو نان تیغ کشیدن و رنان را توهین کردن و حبس نمودن

کار و ن پرستان و رزادمردان نیست؟ رقا را چه واداشت که پیرامون این ملیات برود
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و چه با ( شده بود که صاعح و اعح را حبس کنده در اصالحات باید اشخاو
بد را از کار خارج نمود و محاکمه و مح وم کرده اگر م صود ان الب بود خوب
است رقا توضیح دهد که در ایران زمینه برای چه ان البی حاضر بود و با چه
اشخاصی می خواست هادی ان الب شودک روزگار لابت کرد که نه مصلح بود و
نه ان البی و مأمور بود کابینه محللی من رمدم اینرا اع ا کردم و اما این ه
ارمودید ریا از «عرد گرزن» مشاوره کردم و استی ان کردم این ن ته بین خود ما
است این ن ته را دوعه ها و ملش ها و سل نه ها نمی اهمند این ن ته را یش
مدیر روزنامه می اهمده بدون مشاوره با دوعت انگلیسه بدون استیشار با سفیر
انگلیس و عرد گرزن من با مس وعیت خودم این قرارداد را اع اء کردم یعنی من
بمدیر روزنامه) مل ی کردم که معلوم شود می شود کرد؛ به همین جهت «عرد
گرزن» از من رنجید تا هفت حمل یعنی یش ماه و سه روز ح ومت مرا نشناخت
و خدا می داند چه اندازه همین رنجش «عرد گرزن» تألیری داشت در بودن و
نبود ن من در ایران این را من نمی دانم خدا می داند اما این ه چه نوع کودتا ی
بود رقای دکتر! ح ومت ملی یعنی چه؟ ح ومت ملی مرکب است از قوه م ننه و
قو قضا یه و قوه مجریهه قو م ننه وجود نداشته پارعمانی نبوده سیاست
مشرو یتی نبودک
دکتر مصدق اعسل نه – مستشار ماعیه که روردید نفرمودیدک
سید ضیاءاعدین – صبر کنید جوابش را رض می کنمک مجلس شورای ملی
وجود نداشته پس از تع یل دور سوم وکالء کرسی خودشان را ول کردند و
ممل ت را به پیش رمد واگ ار کردند تا رن روزی که من ر یس اعوزرای ایران
شدمک تمام ر یس اعوزراء ها و دوعت های شما را سفارت روس و انگلیس
تصویب و تش یل می دادک تنها ر یس اعوزراء و دوعتی که به شهادت خدای
متعال بدون مداخله سفارت اجنبی تش یل شده دوعت من بوده بله دوعه ها و ملش
ها و سل نه ها نمی اهمند این ن ته راه یش نفر مدیر روزنامه می اهمده «هر
کسی را به هر کاری ساختند میل رن را بر سرش انداختند» ا لیحضرت مرحوم
احمد شاه مرا احضار ارمود و دست خ هم به من داده و اختیارات تام هم به
من داد حاال داخل این بح( نمی شوم که این م دمه را من چیده بودم یا دیگران
چیده بودندک به یده حضرتعاعی صحیح بود یا غل نتیجه اش را ببینم چه بود
بدکتر مصدق -ارار بود) شما اارس را بر ضد من شوراندید قوم و خویش های
شما مرا ارار دادندک شما و املال شما در تهران دسا س کردیدک شما مس وعید در
پیشگاه خدا در پیشگاه تاریخ در پیشگاه ملت ایران من جز این ه جان بدهم چه
می کردم؟ نتیجه کودتا چه بود؟ چهل هزار نفر قشون پراکنده ایران از
ژاندارمری و قزاق و پلیس و امنیه در تحت اداره یش سرباز الیت که اسمش
«رضاخان میرپن » بود جمب شدنده اداره شدنده امنیت در ممل ت اراهم شده
تهران از خ ر گ شته شاه راضی شد؛ بماند خود شاه هم که مر وب بود دید در
تهران هم قوه ای هست در تهران هم کسانی هستند که جرتت دارند بگویند که ما
زنده هستیم و می خواهیم زنده باشیم ما نمی خواهیم تسلیم شویمه با این اراده
ماه و از ج ان گ شتگی ماه شاه ایران هم جرتت گرات وقتی که دستخ ریاست
وزراء را به من داده از من قول گراته پس از این ه امنیت در ممل ت مست ر
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شد وسا ل مساارت او را به اروپا اراهم کنم من هم و ده دادم و بعد نتوانستم و
همان ه نتوانستم بین بنده و رن مرحوم بهم خورده بیچاره مرحوم احمد شاه در
نتیجه بی قابلیتی و دم عیاقت دوعه ها و ملش ها و سل نه ها قبل از تش یل
کابینه این جانب و پس از رن ه از سفارت انگلیس مأیوس شد تلگراااتی به
دربار انگلستان و به م امات اعیه مخابره نمود که اگر مم ن استه احضار
قشون انگلیس را از ایران به تعویت بیندازیده جوابی نیامد کودتا به پا شد پس
از رن ه امنیت بر رف شده تجدید شده پس از رن ه امضای هد نامه شوروی
شده یش مس له ب رن و غامضی بین ما و همسایه ای که مناسبات تاریخیه
سیاسیه اجتما یه اقتصادی ما را به یش دیگر مربو ساخته و سه هزار
کیلومتر با هم هم سرحد هستیم حل شده و رواب حسنه ایجاد گردید در تهران و
در ممل ت یش رسایش ا ری برای همه ایجاد شده یش کار دیگری هم کردم که
رنرا اراموش کرده بودم و حاال در نتیجه ت کر رقای دکتره یادم رمد و از ت کر
رقای دکتر خیلی خوشحال شدم زیرا من رنرا اراموش کرده بودم و رن مس له
پلیس جنوب بود ب وری ه می دانید کابینه های دوعه ها و ملش ها و سل نه ها
اجاز تش یل پلیس جنوب را چند سال قبل از من داده بودند پس از رن ه من
ر یس اعوزراء شدم ی ی از اقداماتم این بود که به وزیر مختار انگلیس اظهار
کردم من نمی توانم پلیس جنوب را در تحت اداره ااسران انگلیسی قبول کنم و
باید منحل بشود و منظم ژاندارمری ایران گردده ژنرال اریزر را به تهران
احضار کردم برنوقت ماژور اریزر بود) و جلسه در هی ت وزراء تش یل دادیم و
م اکره کردیم و اصوعی را با هم مواات شدیم که پلیس جنوب تسلیم ایران بشود
و از بابت مخارج گ شته قبول کردند که دوعت انگلستان از ایران اعال اد ا ی
ن ند وعی ژنرال اریزر گفتند کی این اردو را تحویل خواهد گرات؟ ریا ااسرهای
تهرانی شما که دیروز همدست رعمان ها بودند؟ گفتم نهک من از دوعت سو د
پنجاه نفر صاحبمنصب برای ایران احضار کرده ام که تش یالت ژاندارمری ایران
را منظم کنید و به رقای الء که در همان موقب در عندن بودند در این بابت
تلگرااات دستور دادیم که برود به است هلم و با دوعت سو د داخل م اکره بشودک
گفت خوب حاال تا وقتی که صاحبمنصب ها بیایند ما چه ب نیمک بین بنده و ماژر
اریزر مواا ت حاصل شد ده ای صاحبمنصبان انگلیسی که دویست نفر بودند
به چهل نفر تنزل یابد و تا مدت ی سال در خدمت دوعت ایران باشند و م یب
اوامر وزیر کشور باشند و به مجرد این ه صاحبمنصبان سو دی به ایران رمدند
صاحبمنصبان انگلیسی عوازم خودشان را بگیرند و بروند زیرا اگر هم خود
ژنرال اریزر رن ت لیف را به من نمی کرد من نمی دانستم یش قوه ای که در رن
موقب امنیت جنوب را هده دارد بود و اگر چه جنابعاعی مالقات رسمی با رن ها
نمی گردید وع ی تشریف داشتن جنابعاعی در اارس به ت یه رن ها بود پس من
پلیس جنوب را منحل کردمک
دکتر مصدق -احضار ارمودید؟
سید ضیاءاعدین – منحل کردم و لل( یا نصف رن را هم به اصفهان احضار
کردم و در اصفهان ماندندک
دکتر مصدق -به تهران احضار ارمودیدک
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سید ضیاء -خیر به اصفهان احضار کردم و چنانچه گفتم القه من در انحالل
پلیس جنوب چه بود؟ گ شته از این ه به است الل و سالمت ممل ت ما ع مه وارد
می روردک در بدو امر که ما با دوعت همجوار شوروی دارای مناسبات حسنه شده
بودیم نمی خواستیم در ایران دوعت یش تش یالتی را داشته باشد که در تحت
اداره ااسران یش ممل تی باشد که در رن موقب با دوعت شوروی دارای مناسبات
حسنه نبودند و همدیگر را نشناخته بودندک
دکتر مصدق -پس چرا به تهران احظار کرده بودید؟!
سید ضیاء -رض کردم کی رمدن به تهرانک رض می کنم تازه هم به
تهران احضار کرده باشم از وظایف من استک وقتی که شما ر یس اعوزراء شدید
احضار ن نیده من بودم کردم به شما هم مجبور نیستم توضیح بدهمک به شما هم
اجازه نمی دهم که در ش ون ر یس اعوزرا ی من داخل بح( شوید و از من
استیضا کنید که چرا رنرا خوردید؟ چرا رن کار را کردید؟ میلم بود به جنابعاعی
هم توضیح نمی دهمک جنابعاعی از اوامر شهریار ایران سرپیچی کردید من به شما
چیزی نگفتمه ح م دوعت مرکزی را دور انداختید بدکتر مصدق – پاره کردم) من
چیزی نگفتم خالصه موقعیت ح ومت من در انحالل پلیس جنوب موا یت شایانی
بود و از ماژور اریزر که در رن قضیه با من کمش و مسا دت کرد امتنان دارم
و از دوعت انگلیس و ح ومت هندوستان که در انحالل پلیس جنوب با من
مسا دت کردند و حتی و ده دادند از بابت مصارف گ شته چیزی در رن موقب
م اعبه ن نند امتنان دارمک اقدام دیگر من در رن موقب شروع به اصالحات داخلی
و جلوگیری از دزدی و اارا ماعیه بودک برای من نهایت مسرت است که ایرانی
ها می توانند بگویند که یش روزی یش دوعتی داشتیم که دزد نبود و دزدی
ن ردک این ااتخار مال شما ها استه مال ملت است زیرا من ارزند این ممل تم
چون ه ارمودید دیگران محرک من بودند باید این را بگویم روزی نماینده
کمپانی نفت جنوب رمد پیش من و از من ت اضا کرد که امتیاز «نفت شمال
خشتاریا» را به او بدهم گفتم من نمی توانمک گفت چرا؟ گفتم به دو دعیل :دعیل
اول این ه م ابت هدنامه ایران با ح ومت شورویه امتیازاتی را که ح ومت
شوروی به ایران مسترد داشته ما حت نداریم به هیچ دوعت اجنبی دیگر بدهیم
دیگر این ه دادن امتیاز از ح وق من نیست و از مختصات مجلس شورای ملی
استک صحبت ها ی شده حرف هایی زده پس از رن ه دید مرا نمی تواند قانب کنده
زبانی گشود که به م اق من خوش نیامد جواب دادم رقای مستر االن من حاضر
هستم برای مصاعح اعیه ایران و انگلیس منااب کمپانی های انگلیسی را ادا کنم
و چنین هم کردم و اینجا هم خدا می داند تا چه اندازه این اظهار من در بودن و
نبودن من در ایران تألیر کرد امتیاز راه شوسه تهران به قم را یش کمپانی
انگلیسی سال ها بود اش ال کرده بود اع اء کردم و ژنرال های انگلیسی و کلنل
های انگلیسی که برای قرارداد به تهران رمده بودند از تهران بیرون کردمک
دکتر مصدق -شما انگلیسی ها را اجز کردید؟!
سید ضیاء -اگر اجز ن رده بودم رقای دکتر مصدق اعسل نه مستر نرمان
شریف ترین وزیر مختار انگلیس در ایران از خدمت وزارت خارجه انگلیس
خارج نمی شودک بله کردم خالصه تا بوده ام خیلی کارها کرده ام حاال که نمی
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خواهم تمام رن ها را اینجا رض کنمه با این ه هر چه رض می کنم خارج از
موضوع نیست وعی هر چه تا کنون رض کرده ام بس استک کوتاه کنیم من این
کارها را کردم و تا بودم با رقای سردار سپه وزیر جنگ وقت با کمال وداد با هم
کار می کردیم و من شخصا از ایشان گله های شخصی ندارم اگر اختالااتی هست
در نظریات سیاسی استک من پس از رن ه از ایران حرکت کردم ککک یش
م تضیاتی پیش رمد که رنهم از «اسرار» کودتا است که من بودن خود را در
ایران برای مصاعح ایران م تضی ندیدم با یب خا ر ایران را ترک کردمک کسی
مرا بیرون ن ردک اگر ا ال ی ندارید به شما بگویم روزی که من از تهران
حرکت کردم شش هزار ژاندارم در تحت امر من بودک در تهران قویه قزاق نبود
قزاق ها را به قزوین و منجیل مراجعت داده بودیم در تحت امر سردار سپه هزار
و هشتصد یا دو هزار نفر اا راد مرکزی بودند در همان موقب من قادر بودم هر
چه می خواستم ب نم کسی مرا بیرون ن رد و رد ن رد و این هم ی ی از
اسراری است که من ا می دانم و مجبور هم نیستم به شما توضیح بدهم من
از ایران راتم وعی اقدامات سه ماهه من روحی در ایران دمید که تا ده سال بعد
از من ا یران در داد ملل زنده بشمار رمده هر چه در ایران امروز دیده می شود
موعود کودتا استک اگر در ر اساسی کودتا من بانی بودم اما در واقب ناگوار
نه حاضر و نه شرکت داشتمه در انتخابات دوره پنجم اهاعی تهران مرا به وکاعت
انتخاب کردند رتی دادند پس از این ه دیدند من وکیل می شوم همین رراء حومه
ای که امروز جنابعاعی را به اینجا رورده روردند در رراء انتخابیه و نگ اشت من
اکلریتی حاصل کنمک پس جنابعاعی رقای دکتر اعال موضوع را به میان روردیدک
موضوع سل نت را به میان روردیدک شما بعد از  23سال از مرحوم احمد شاه
مدااعه می کنید در صورتی ه شما همان کسی بودید که در همین تریبون رنچه
احش و ناسزا و بی احترامی بود به احمد شاه در ن ت تان کردید بدکتر مصدق
– کی؟!) دیشب در ن ت تان دیدم و بعد اینجا رنچه توانستید مد و تملت و
چاپلوسی از واالحضرت کردید بدکتر مصدق – کی؟!) در صورتی ه الء و ت ی
ز اده مخاعفت خودشان را اظهار کردند بدون این ه تمل ی بگوینده پس از مجلس
شما راتید چ مه بوسیدید و نتیجه همین چ مه بوسی شما این بود که داماد
شماه برادرزاده شما که مجرم ترین ر یس اعوزراء های این ممل ت بود بدکتر
مصدق – به من چه؟!) شما می خواستید دختر خودتان را بفرستید بوسیله
دخترتان به او نصیحت کنیده بلی همان داماد شما که جوان های این ممل ت را
به محبس کشید قو قضا یه این ممل ت را محو کرد بدکتر مصدق – هوچی گری
ن نید) قو قضا یه را در «اجرا یه مداخله داد» این ها یش ح ای ی است که باید
گفته شودک این ها را کسی اراموش ن می کندک باقی می مانده بگ ارید باقی بماندک
شاعوده سعادت ایران ته ریزی شده بود وعی من سردار سپه را ر یس اعوزراء
ن ردمه من ریاست وزراء را به ایشان ندادمه من ایشان را به پادشاهی بر
نگزیدمک تمام ملته تمام ممل ت خدمات او را تا پنجسال بعد از حرکت من ت دیر
می کرد و امروز هم م تضیات ممل ت را مناسب نمی دانم که یش قضیه ای که
چند سال پیش در غیبت من پیش رمده امروز شما برای دشمنی من و وام
اریبی خودتان تجدید می کنیدک امروز ما در ممل ت مواجه با یش بدبختی ها ی
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هستیم با یش بیچارگی هایی هستیمه با یش مصا بی هستیم و ا سزاوار است
از قضایایی بح( کنیم که مجرمیت مرا لابت کند نه این ه کی شاه بود و چ ور
بود و چ ور راتک این ه مصا ب بیست ساعه را کر می کنید و مرا مسبب
بدبختی های ایران می دانیده ملل این است که مس ول شهادت حسین ابن لی در
صحرای کربال حضرت پی مبر اکرم صلی هللا لیه و رعه باشد زیرا اگر پی مبر
اسالم را نیاورده بود بنی امیه هم پیدا نمی شد معاویه هم پیدا نمی شد ککک
حسین ابن لی هم کشته نمی شدک به همان اندازه که جد اکرمم پی مبر
مس ول اجایب کربال است من هم مس ول اجایب بیست ساعه هستمک م لبی را
ارمودید وعی جرتت نداشتید و جرتت ن ردید وقایب را روشن بگو ید و اشاره
کردید وعی من جرتت دارم و با جرتت می گویم بدکتر مصدق -اعبته!) گفتید
کودتای انگلیسی بود و این کودتا را انگلیس ها کردندک قضیه خیلی مضحش
استک انگلستان برای اجرای قرارداد کودتا ن رده برای اع ای رن چرا کودتا می
کنده بشنو ید مردم؛ تعجب کنیده سه سال قرارداد امضاء شده رنچه من م لعمه
رنچه من ا الع دارمه در هیچ تاریخیه هیچ سفارت انگلیسی به دوعت ایران
اشار نیاورد که این قرارداد را اجرا ب ندک می خواست اجرا ب نده می خواست
اجرا ن ندک وقتی که دوعت انگلیس برای اجرای رن نمی خواهد کودتا کند برای
اع ایش چرا کودتا ب ندک پس م لب چیست؟ باید مدیر روزنامه بود تا این مسا ل
را اهمید باید از مردم بود تا این ح ایت را دانسته باید از ب ه اشراف ملش و
دوعه و سل نه نبوده باید کسی باشد که تمام دوره زندگانی خودش ا رش صرف
جمب مال از ریت غیر مشرو ه مستوای گری و خاعصه خوری نباشد تا بتواند
بفهمد چگونه یش از جان گ شته ای می تواند به یش ممل ت خدمت ب ند و یش
کاری ب ند که ول ناقصهه ادراکات ناقصه از قوه درک رن اجز استک خیر
رقا! این کودتای انگلیسی نبوده انگلیسی ها پیش بین هستنده انگلیسی ها
سیاست سه ماهه ندارن ده اگر انگلستان می خواست سیاست سه ماهه داشته
باشد کار انگلستان چند قرن پیش ملل کار امروز ما شده بودک نه خیر این یش
کودتای انگلیسی نبود بدکتر مصدق – پس چه بود؟) اداکاری سید ضیاءاعدین
بودک حاال این اظهارات من شما را قانب ن رد ح ایت دیگری هست که من نگفتم و نمی
لیای داعت ملی را تش یل دهید من برای محاکمه

گویم اگر می خواهید بدانید مح م
حاضر هستم بدکتر مصدق -تعلیت به امر محال می ارما ید) من مس وعیت مسبب

بودن وقایب سوم حوت را بعهده می گیرمه در م ابل خدا! در م ابل تاریخه در
پیشگاه ملت ایران از این کودتا برای خودم بهره ای نبردمه جز یش مزاج لیل
نه دزدی کردمه نه کسی را کشتمه دستم به خون کسی رعوده نشده مال کسی را
نبردمه خانه کسی را خراب ن ردم ا یش ده کسانی که معتاد نبودند در تاریخ
زندگی خودشان حبس شوند تحت نظر گراتمک در رن روزهای تاریش تنها من و
ا من بودم که ا ز خود گ شتم و ایران را از خرابی و تجزیه نجات دادمک از این
اظهارات قصدم تحریش رقایان نمایندگان نیست برای تصویب ا تبارنام من
القه شخو منه محرک بودن و نبودن من در مجلس نیست و کسانی که به
من محبت یا بی ع فی دارند ا باید وجدان خود را حاکم رایض من و وقایب
تاریخی قرار بدهندک من اعب م ام نیستمک اعب شهرت نیستمک اعب راحتی و
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جمب مال نیستمک دو ماه پیش به من ت لیف شد سفارت رمری ا و ریاست هی ت
ا زامیه را به مماعش خارجه قبول کنم من ن ردمک اگر پول می خواستم به
واشنگتن می راتمه اگر شهرت می خواستم به واشنگتن می راتم اگر م ام و
یش و راحتی و وق ملش و دوعه و سل نه داشتم به واشنگتن می راتمک من
اینجا ماندم و اینجا هم می مانم برای ایرانک خالصه من چه باشم چه نباشم
امیدوارم رقایان وکالی ملت وضعیات بدبخت ممل ت خودمان را تشخیو بدهندک
کوشش من در ااتتا مجلس برای من یش ح ی تی بود ا ک این بود که مجلس
ناقو را از نبودنش بهتر می دانستمک از عحظه اول مصمم شدم اتحاد و اتفاق
خود را نشان بدهمه با هیچ ا تبار نامه ای مخاعفت ن ردم نه این ه ا تبار نامه
ها و انتخاب تمام مراحل قانونی و ح ی ی خود را ی کرده بوده نه برای این
نبود! برای این بود که موقب ممل ت را مناسب با تعویت ااتتا مجلس ندیدمک
این دو روزه در روزنامه ها برداشتند به رقایان وکالی ملت حمله کردند که چرا
ا تبارنامه ها را این ور تصویب کردید و یش نسبت های ناسزا ی به اکلریت
دادند خواهش می کنم از احش روزنامه ها ااسرده نشویده شما یش وظیفه
نمایندگی داریدک من چه در مجلس باشم چه در مجلس نباشم خواهان مجلس
هستم و کوشش خواهم کرد شماها را در م ابل دشمنان مجلس مدااعه کنمک من
ظمت و است الل ا ر مجلس را خواهان هستم زیرا تمام مظهر قدرت ملی با این
مجلس استک رقایان نمایندگان این ایام بدترین ایام تاریخ ایران استک این ایام این
ایام بهترین ایام تاریخ ایران استک این دوره دور ایمان استک این دوره دور
بی ایمانی استک این صره صر دانش و خردمندی استک این صره صر
نادانی و بی خردی استک این اصله اصل روشنی استک این اصله اصل تاری ی
استک بهار امید در پیش استک زمست ان ناامیدی در برابر فریت بدبختی دامن
نیستی را گسترده و ارشته سعادت پر و بال خود را گشوده چرا؟ زیرا همه چیز
داریم و هیچ نداریمه هیچ نداریم و همه چیز داریمک از رنچه گفتم و شنیدید و
گوش هم داده اید شاید تباین و تناقضی تشخیو دهید به نظر من اگر تباینی
باشد در ول و ااهام استه اگر تن اضی باشد در سنجش و ادراک است و اگر
اختالای باشد در تشخیصات است همه می دانید چرا این ایام بدترین ایام تاریخی
ایران استک اکنون ببینید چگونه این ایام بهترین ایام تاریخی ایران استک اگر
ماهاه اگر ایرانیانه اگر کسانی که سرنوشت این مردم بدبخت را در دست گراته
اند با اداکاری های خوده با از خود گ شتگی های خوده با خداشناسی و مردم
دوستی خود و اخالو و چشم پوشی های خود قدم ها ی بردارند رنوقت است که
ما می توانیم بگو یم این ایام بهترین ایام تاریخ ایران استک اگر مفهوم اضمحالل
را بدانیم اگر روزهای تا ری ی که برای نسل رتیه در پیش است بنظر روریمه
نسلی که هنوز از کتم دم به رص وجود نیامده و جز عت و ادبار و االکت
میرالی برای وی تهیه نشدهه با دید برت بنگریم و با یش ت ان خود را از
ععنت و سرزنش ابدی رها ی بدهیمه اگر با اخالو و ایمان به خدا قرض خود را
به ملتی که ما را پرورش داده ادا کنیمه رنوقت است که با شیرین ترین وجهی
روشنی و بهار سعادت ایران را در پیش خود دیده با جلوه ترین صفحات تاریخ
ایران را بوجود رورده ایمک پس هر چه هست از ماستک رقایان اگر شماها
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اداکاری ب نید بجای چشم های اش بار در رتیه نزدی ی با عب های خندان پیشانی
های گشوده سیمای متبسم ایرانیان را نگریسته همدیگر را ی دیگر را شادباش
خواهید گفتک رنوقت است که رلار اهتزازات ا ر روشن ایرانیه شعش اعهامات
اعهیه جلو تجلیات معرات انسانیه شعله شت خداپرستی یعنی مردم دوستی
نتیجه اخالو خدمتگزاران با ت وای ملت و ارزش واقعی دوستان صمیمی ایران
را مالحظه و مشاهده خواهیم کردک رمین یارب اععاعمینک
***
پس از پایان ن ت سید ضیاءاعدینه دکتر مصدق اجازه صحبت خواست چون هنگام
شروع به صحبت احساسات شدیدی از رف تماشاچیان بر عه ایشان ابراز گردیده ر یس
جلسه را ترک و مجلس پس از یش سا ت تنفس مجددا تش یل و بنا بر پیشنهاد رقای
نبوی جلسه ختم گردیدک در جلسه بعدی یعنی روز چهارشنبه هفدهم اسفند  1322دکتر
مصدق ن ت یل را ایراد نمود که از شماره چهارم مجله م اکرات مجلس ینا ن ل می
شود:

دکتر مصدق -قبال از رقایان همو نان ت اضا می کنم که ر ایت نظامات
مجلس را بفرمایند و برای هر کس چه خوب بگوید و چه بد بگوید دست نزنند و
ابراز احساسات نفرمایندک مجلس باید منظم باشد که ما بتوانیم م صود خودمان و
وظیفه خودمان را ادا کنیمه مالحظه بفرما ید دیروز در الر رن اظهار احساساتی
که شد مجلس بر هم خورد و ما نتوانستیم جلسه را تمام کنیمه م صود خودمان
را به پایان برسانیم بصحیح است) چون شنیدم بعضی از رقایان می خواهند که
راجب به جرمی که رقای رقا سید ضیاء اعدین به من نسبت دادند صحبت کنند و با
ایشان مخاعفت نماینده بنده الزم است رض کنم که به مصداق «اع الم
یجراع الم» هر چه در این قبیل موضو ات بردباری شود نتیجه بیشتر است
مردم به حضرت سید اعشهداء بع) چرا معت دند؟ برای این ه او در راه رزادی صدماتی
کشید و جان خود را ادای امت کرده «بابی انت و امی یا ابا بدهللا» پس من هم که

سگ رستان حضرتم باید به رقا و موالی خود تأسی کنم و برای خیر این مردم و
برای رزادی این جامعه هرگونه احش و ناسزا بشنومک مگر نبود که «مدرس» در
همین مجلس سیلی خورد؟! مگر نه این است که م ام مدرس در این جامعه بواس ه

مش اتی است که دید؟! مگر نه این است که شربت شهادت چشید؟ من هم دست کم از
او ندارم و خود را برای هر کاری رماده نموده و ب وری که رض کردم ررزومندم به
درجه شهادت نا ل شومک

رقا دو قسمت از ن ت مرا که تصور نمودند من ش ضعیف است مورد بح(
قرار دادند:
 -1ی ی راجب به مدیر روزنامه ر یس اعوزراء نباید شودک از این اظهار من
نظرم این نبود که اشراف ممل ت باید همیشه ر یس اعوزراء باشند بل ه نظر
من این بود که یش مدیر روزنامه که ی مراحل ننموده و تجربیاتی حاصل
ن رده است نمی تواند در رتس ممل ت واقب شودک امروز چر های اداری و
امور سیاسی ب دری پیچیده و در هم است که
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در هر رشته ای از لوم اشخاصی باید متخصو باشنده روزی بود که در
جامعه بشری یش نفر کارها را می کرد وعی امروز که درجه تمدن به اوج ترقی
رسیده برای هر شعبه ای از شعب یش لم اشخاو متخصو الزم استک نمی
توان باور کرد که یش مدیر روزنامه بدون ی مراحل از امور اداری و سیاسی
وری بهره مند باشد که بتواند برای ممل ت مفیده واقب شود و هیچ ملاعی
بهتر از کار خود رقا نیست که دو ماه تاب نیاورده و راه ارار را پیش گراتک
هیچ س نمی تواند اد ا کند ایران که سال ها از رزادی و دموکراسی دور بود
از دوعت انگلستان جلوتر برودک اگر در انگلستان یش مدیر روزنامه می تواند
بدون ی مراحل به م ام نخست وزیری برسد ما هم حرای نداریم که مدیران
جرا د هر یش بنوبه چندی نخست وزیر باشندک
 -2موضوع دیگر ن ت من که مورد حمله رقا واقب شد مخاعفت اهاعی اارس بود
که رقا ارمودند در تمام ممل ت کسی با من مخاعفت ن رد و ا اهاعی اارس
بواس ه تحری ات دکتر مصدق به من سر ارود نیاوردند و مخاعفت نمودندک
من خیلی متأسفم که رقا نخواستند و یا نتوانستند درک کنند که این م امی که
من در جامعه دارم از این مخاعفت دارمک«ررمیتاژ اسمیت» که شما او را روردید
برای چه خواست مرا ببیند؟ برای چه در چهارمحال که بودم وزیر شدم؟ برای
چه ررمیتاژ مدتی منتظر شد که با من هم اری کند؟ برای چه من در دوره
پنجم ت نینیه از تهران انتخاب شدم؟ ایراد بزرگی که به والت دیگر بود همین بود
که تسلیم شدند و مصاعح ملی را نتوانستند بگویندک
رقا ارمودند که من به سل ان «احمد شاه» بد گفته ام من هیچوقت به
ایشان بد نگفته ام و ا ایرادی که داشتم این بود که تسلیم کودتا شد و به من
تلگراف نمود که به اوریت حرکت کنم تا این ه مرا گراتار پنجه بیرحمی شما
کندک من وقتی که تلگراف شما رسید همان وری که گفتم تصمیم گراتم که با
سوابت بدی که شما داشتید اگر ر یس اعوزراء شما بودید مخاعفت کنم پس از
این ه معلوم شد شما ر یس اعوزرا ید به رقای شیخ مرتضی محالتی بحجه
االسالم شیراز) پی ام دادم که دیگر من نمی توانم در این ایاعت بمانم و لت هم
این است که به دوعت جدیداعتش یل یده ندارمک ایشان جواب دادند که به شما
ایمان و یده داریم و با شما هستیم تا هر کجا که بتوانیمک
رقا می دانند که اهل اارس چرا به من معت د بودندک من در اروپا بعد از کابینه
قرارداد «وزیر دعیه» شدم ک از راه اارس به ایران رمده و در شیراز بواس ه
درخواست اهاعی ماندمک اول نمی خواستم که قبول خدمت کنمک اهاعی از این نظر
که مرا به دررمدهای رنجا ت میب کنند پیشنهاداتی نمودند و در سال  116هزار
تومان برای من قلمداد نمودند و گفتند که یش ماه دررمد ایاعت مساوی با یش
سال ح وق وزارت استک
من از این پیشنهادات تعجب نمودم و ب لی از قبول کار امتناع نمودم و چون
اهاعی مرا شناخته و رن هایی که به من می خواستند این وجوه را برسانند تعهد
نمودند که نه خودشان چیزی بگیرند و نه به من چیزی بدهند من در شیراز
ماندم و شما می توانستید از اهل رنجا س وال کنید که رن ها ی که وجوه
نامشرو ی به من داده اند کیانندک من از رقا س وال کردم که اگر شما احتیاج
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نداشتید چرا موقب ارار از خزانه ممل ت دست برد نمودید و اگر احتیاج داشتید در این
 22سال از چه ممر تحصیل نمودید ؟ و از چه محلی سرمایه هنگفتی که دارید

بدست روردیدک رقا به این س وال من که جواب نداد م در هم شد و مرا جانی
خ اب کردک خوب است رقا بفرمایند که مستوای بودن چه یبی برای من می
شود؟! من در دوره استبداد ده سال مستوای بودم خوب است بفرمایند که رن
مستوای ها تماما در رض سال چه مبلغ به ماعیه خسارت می رساندند و بعضی
از رؤسا امروز و با همین وزارتی که در انتخابات امسال دخاعت نمودند ب در یش
قرن مداخل رن ها به جی ب نزدند! نه به تمام رؤسا امروز می شود ایراد گرات و
نه به هر کسی که مستوای بوده است می توان بد گفتک هر کس در جامعه
م امی دارد من اگر خاعصه هم خریده باشم دزدی ن رده ام و از ماعیه ممل ت چیزی به
جیب نزده امک مگر در این سال های رخر مردم امالک خاعصه نخریدند؟ مگر دوعت
برای این ه امالک نجف رباد شود خاعصجات را به مردم انت ال نداد؟ با اینحال از
رقا خواهانم که رن خاعصه ای که من از دوعت خریدم و رن مبل ی که من از این
راه بدست رورده ام تعیین کنند ؟!!ککک
من از رقا س وال کردم که چرا مردم را حبس نمودید؟ جواب دادند که مردم
را حبس نمودم و تحت نظر گ اردم و باالخره گفتند که ر یس اعوزراء بودم و هر
چه می خواستم می نمودم اگر یش ر یس اعوزرا ی می تواند در مجلس چنین
اظهاری ب ند من حاضرم که حرف خود را پس بگیرم!!

رقا باید بفرمایند برای چه مردم را گراتند و ت صیر رن ها چه بود و از این
کار چه نظر داشتند؟
من از رقا س وال نمودم که اگر شما قرارداد را اع اء کردید قشون جنوب را
برای چه به رسمیت شناختید و «ررمیتاژ اسمیت» را به چه دعیل مجددا به
وزارت ماعیه روردیدک در مورد اول ب دری م اکراتشان مبهم بود که نه من بل ه
احدی از ارمای شات رقا چیزی درک ن رد و در مورد دویم باعصراحه ارمودند در
این باب نمی توانم توضیحاتی بدهمک اگر یش ر یس اعوزراء در یش چنین قضیه
حیاتی ممل ت نتواند توضیح بدهد ملت باید او را سنگسار نمایدک
روزنامه ایران شماره  2557هشتم مهر ماه  1322در تحت نوان
«پیشواز ورود رقای سید ضیاءاعدین به تهران» می نویسد:
« رقای سید ضیاءاعدین با با ی از احساسات حسن ظن مومی نسبت به
ایشان شر مبسو ی ایراد نمودند و از احساسات دوستان و معت دین خود
اظهار مسرت و تش ر نموده و در پاسخ رقای «سید مص فی با با ی» این
ن ته را نیز اضااه کردند که تا مل نبینید به کسی ا تماد ن نید و باز در همین
جا ارمودند ما اگر توانستیم معنویات خود را اصال کنیم به شما ا مینان می
دهم که در انجام امور پیروز و موات خواهیم شدک»
راجب به ا مال رقا شر مبسو ی روز گ شته رض شد که رقا در مل
امتحانات بسیار بدی دادند وعی راجب به اصال معنویات که از ایشان توضیح
خواستم جوابی ندادندک ریا مم ن است زمامداری صاحب مرام باشد و نسبت به
مرام خود توضیحاتی ندهد و مردم را از یده و ا ر خود مستحضر نماید؟!
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من هر چه خواستم بفهمم که مراد رقا از اصال
نفهمیدم!!

معنویات چیست چیزی

جامعه باید به خدمات و ن پرستانه و اشخاو بزرگ ممل ت قدر بگ ارد و رن ها
را ت دیر کند و اشخاو و ن پرست را تشویت نماید تا رن ها بتوانند به ممل ت خدمت
کنندک

دیروز در این مجلسه رقا به تمام رجال و ن پرست که دوعه و سل نه ها و
ملش بودند بد گفت و ربر وی رن ها را برد و برای رن ها چیزی باقی نگ اشتک
مجلس جای این نیست که کسی برخیزد و به اشخاصی که سال های متمادی با
صداقت راتار کرده اند توهین کند اگر شما به رن اشخاو معت د نبودید چرا این
اندازه رن ها را د وت کردید بصحیح است) اگر رقای مؤتمن اعملش برای ریاست
مج لس بد است چرا از ایشان م در شدید که قبول ن رد؟ و چرا به رقا ی که در
مجلس تشریف دارند و به شخصیت های مهم توهین می کنید پیشنهاد ریاست
ن ردیده شما که چنین شخصی را در مجلس دارید چرا ب مؤتمن اعملش
راتید؟ بصحیح است) و چرا به من پیشنهاد ریاست نمودید این ها یش چیزها ی
است که برای مجلس شورای ملی بسیار بد استک مجلس شورای ملی باید با
ممل ت ی ی باشده مجلس شورای ملی باید ارقی بین خود و ملت نگ ارده مجلس باید
خود را از ملت بداند بصحیح است) مجلس باید با ملت ی ی باشد و به جامعه خدمت
نماید بصحیح است) رن مجلس شورای ملی که از ملت جدا باشد و به این ابا یل معت د
شود مجلس شورای ملی ایران نیستک

***
بعد از بیانات نماینده اول تهرانه سید ضیاءاعدین پشت تریبون رات و در
تع یب م اکرات جلسه قبل خود توضیحات یل را ایراد نمود:
سید ضیاءاعدین – بنده دیروز نتوانستم تمام رایض خودم را رض کنم
ببعضی از نمایندگان – حاال بفرما ید) ا ا ت می کنم چون که ی ی از رقایان به
بنده ارمودند که دیر شده است و باید مجلس را ختم کنیم و از این پیش رمد هم
متأسفم و هم مسرور – متأسفم از این ه وقت مجلس دو روز باید راجب به
ا تبارنامه من ضایب شود و مسرورم که این پیش رمد سبب شد که یش ح ای ی
را که دیروز مجال نشده است حاال رض کنمک اوال دیروز رقای دکتر ارمودند
یش کلمه ارمایشی دارند و بنده منتظر نبودم که یش خ ابه مرقوم ارمایند و
چون این انتظار را نداشتم خ ابه ننوشتم و حاال مجبور هستم که از حفظ م اعبی
را که یادداش ت کرده بودم رض کنمک قبل از شروع در جواب ارمایشات رقای
دکتره یش توضیحی باید رض کنم ارمودند به تمام دوعه ها و ملش ها و سل نه
ها اهانت کرده ام بنده ا مینان می دهم به جناب اعی که قصدم این نبوده است
و اگر در این موضب یش توضیحی دادم سببش اهانتی بود که حضرت اعی به
روزنامه نویس ها و مدیر روزنامه نویس و ب ه غیر دوعه ها و سل نه ها
ارمودید و امروز رمدید اصال کنید خرابت ترش کردیدک ارمودید که ی نفر
روزنامه نویس باید «کاریر اداری» داشته باشد و در دوایر کار کرده باشد تا
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بتواند ر یس اعوزراء بشودک اعحمدهللا که هستند امروز در مجلس کسانی بر
خالف بیست سال پیش که می دانند «کلمانسو» که ارانسه را در بزرگترین جنگ
ها نشان داد یش روزنامه نویس بود و در کار دوعتی نبود مستوای هم نبود در
هیچیش از امر اداری هم تخصو نداشت تحصیالتش در ب بود وعی خدا به او
یش قریحه داده بود که یش رجل سیاسی شدک ی ی از بهترین خ بای ارانسه در
مدت چهل سال «کلمانسو» بودک این کلمانسو در هیچ اداره ای ساب ه نداشت
بدکتر مصدق -وکیل بود) استد ا می کنم بین رایض بنده ارمایشی نفرما یده
بگ ارید که بنده رایض خودم را رض کنم بنده داعه اول است که به پارعمان
رمده امک شما که ساب ه دارید در پارعمان باید پارعمانی بودن به بنده یاد بدهید
بصحیح است) دیروز ارمودید که یش روزنامه نویس نمی تواند ر یس اعوزراء
بشود مگر این ه ساب ه کار ادارات دوعتی داشته باشد بدکتر مصدق -ی مراحل
رض کردم) بر یس – رقا ت کر می دهم) بنده یا جواب رقا را باید رض کنم یا
رایض خودم را باید رض کنم ببعضی از نمایندگان -خ ابتان به ما باشد)
پس بنده ارمایشات جنابعاعی را نمی شنومک به هر حال می خواهم این م لب در
این کشور حل شود که هر کس که عیاقت داشته باشد می تواند ر یس اعوزراء
بشودک خواه دوعهه خواه سل نهه خواه تاجره خواه بزرگه خواه حمال بصفوی-
خواه روزنامه نویس)ک ریاست وزرا ی ار( نیسته وزارت ار( نیستک این
اهانت ایشان به اعم م بو اته همان م بو اتی که به این ممل ت مجلس
شورای ملی داده همان م بو اتی که اجازه داد که رقای دکتر بیایند اینجا و به
اسم ملت حرف بزنند به م بو ات توهین شدک وقتی که من رمدم روزنامه نویس
شدم شما و املال شما این را یش کار مبت عی می دانستیدک حتی در تحت تألیر
اید املال شما پدر مرحومم به من گفت« :ای خدا کار من به کجا رسیده است
که پسر من باید روزنامه نویس باشد» وعی من اهمیت م بو ات را می دانستم
و نویسندگان را همدوش انبیا و بزرگان و مربی بشر و مربی هی ت اجتما یه
می دانستمک رقای دکتر اگر اسا ه ادبی نسبت به ملش ها و دوعه ها و سل نه ها
شد از این جهت بود وعی بنده ان ار نمی کنم و ت دیر می کنمک در ممل ت ایران
رجال با شرف و ح ی ت و خدمتگ اری بودند که دارای ع ب ملش و دوعه و
سل نه بودند ملل مرحوم ناصراعملشه مرحوم مستوای اعمماعشه مرحوم
مشیراعدوعه و رقای مؤتمن اعملشه رقای ضیاء اعملش که از دیروز سر «ملش»
به بنده با نظر بی ع فی نگاه می کنده بنده ایشان را از اشخاو شریف می دانم
و با این ه ضیاء اعملش هستند ا یشان را شخو شریفی می دانستم و صدم
توهین نبود و بین محبوسین هم رن هایی که محبوس بودند رض ن ردم که
خا ن بودنده رض ن ردم بیشرف بودنده رض ن ردم بد بودنده رض ن ردم
خوب بودنده بنده رن ها را محاکمه ن رده بودم و کسی را که محاکمه ن رده
رض کردم که یش نفر ر یس
بودم نمی توانم درباره شا ن قضاوت کنم و ا
اعوزراء در  1299که قانون مجازات مومی در این ممل ت وضب نشده بود و
حبس کردن مردم این ممل ت برای وزیر و کدخدا و حاکم یش امر ادی بودک
بنده نظر به مس وعیت خودم م تضی دیدم که ی ه ده را که کارهای ممل ت را
ال می کردند رن هار تحت نظر قرار بدهم وعی اعبته بنده روزی که رن ها را
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تحت نظر قرار دادم یش ده ای را بنده این ور کردم و اقرار هم می کنم پیش
از این ه ر یس اعوزراء بشوم این کار را کردم با این ه ا لیحضرت پهلوی
سردار سپه اینجا نیست از جوانمردی من دور است که او را متهم کنم و بگویم
او کردک خیر بنده کردمک یش ده را من اسم برده و یش ده را گفتم هر کسی را
که خودتان تصور می کنید بگیرید و یش ده ای را خودتان رزاد ب نید از جمله
مرحوم سردار معظم که یش ماه و نیم بعد از کودتا بدون ا الع من ایشان را
تحت نظر قرار دادندک پس از رن بنده م تضی دانستم که ایشان را بگویم تشریف
ببرند به قم برای زیارت بدکتر مصدق -مدرس) همان مدرس مرحومه تشریف
بردند به قزوین در قزوین رزاد بودند از اهاعی قزوین تح یت کنید با کمال رزادی
رنجا بودندک بنده کسی را حبس ن ردم وعی همان مدرس را کشتند و شما حرف
نزدید د یگران را کشتند شما استیضا ن ردیدک باز ت رار می کنم داماد شماه
برادرزاده شما اساس دعیه ایران را بر هم زدک داماد شما مجرم ترین ر یس
اعوزرای ایران بودک پنجاه و سه نفر رزادی لب ایران را به محبس انداخت و
کشته شما حرف نزدیده شما استیضاحی ن ردیدک شما س واعی ن ردیدک نراتید
بگو ید داماد من ن نه ول کنه خودت ب ش و مردم را ن ُشک من حبس کردم به
قول شماه به اسم خودم در تحت نظر قرار دادم من ر یس اعوزرای مس ول بودم
سرنوشت ایران در دست من بوده من اگر برای نجات یش ممل تی مدا یا سهوا
تشخیو بدهم که یش ده ای از رجال ممل ت در تحت نظر قرار بگیرند وعی
کسی را نگفتم ا یت کنندک کسی را نگفتم ب شند و برای غرض شخصی تحت
نظر قرار ندادم و این برای من جرمی نیستک رض کردم قانون مجازات
مومی رنوقت در ایران نبوده هیچ قانونی نبود که یش ر یس اعوزرا ی اجازه
نداشته باشد یش ده را تحت توقیف قرار بدهد بنراقی – قانون اساسی بود)
رض کردم ضمن رایض بنده ارمایشی نفرما یدک قانون اساسی بود وعی از
اول مشرو یت هر روز هزارها ایران در اق ار ایران حبس می شدند و کسی
حرف نمی زدک من بد تی ن ردمه من ساب ه ای ایجاد ن ردمه امری بود واقب
همه می کردند وعی دیگران می کردند برای دزدیه برای غارتگریه برای بردن
مال مردمه برای خراب کردن خانه مردم وعی من برای غرض شخصی ن ردمک
رقایان مصاعح اعیه ممل تک من که از جان خود می گ رم ریا باید اندیشه داشته
باشم که ده نفره بیست نفره سی نفر دو ماه با کمال احترام با منتهای رااهیت در
تحت نظر باشند انصاف بدهید وعی رض کردم پس از من کشتنده تلف کردنده
انژکسیون زدنده چه که ن ردند چرا استیضا ن ردید چرا س وال ن ردیدک
ارمودید حضرتعاعی بر ضد سل ان احمد شاه مرحوم صحبتی نفرمودند و بر عه
ا لیحضرت پهلوی رقای سردار سپه وقت بیانی نفرمودید دیروز ان ار کردیدک
متأسف هستم که امروز ین ن ت شما را برای کمش به حااظه شما برای شما
می خوانمک مجله رینده است پس از ارمایشاتی که می ارما یده می ارما ید رض
کنم ب وری که تشخیو دادم حضرت اعی با بنده غرض شخصی نداریدک تمام
اظهارات شما و تمام کارهای شما مربو به غرض شخصی بوده است و تملت و
چاپلوسی شما حتی مخاعفت تان با مرحوم سل ان احمد شاه برای غرض شخصی
بود بخنده بلند دکتر مصدق) پس از م دمه می ارما ید« :اما نسبت به سال ین
54

قاجاریه من کامال مأیوسم زیرا خدماتی به ممل ت ن ردند که من امروز بتوانم
در واقب و نفس االمر دااع کنمک» به چه دعیل؟ این معلوم میشود که غرض
شخصی است یعنی اگر احمد شاه بر حسب ت اضای من شما را احضار نمی کرد
الیت سل نت ایران بود و چون ه کرد الیت نیست در صورتی ه دیروز ارمودید
مرحوم مظفراعدین شاه چه بوده مرحوم احمدشاه چه بودک اما راجب به سردار
سپه می ارما ید « :اما رضاخان پهلوی که من به ایشان یده مندم ارادتمندمه
ایشان از وقت زمامداری خودشان یش خدماتی به امنیت ممل ت کرده اند و به
این مالحظه بنده مایل به ایشان هستمک به چه دعیل متمایل به ایشان هستم برای
حفظ خودم برای حفظ کسب خودم و خویشاوندان خودمک مواات بودم با
ز مامداری ایشان برای چه؟ برای این ه من چه میخواهم رسایش می خواهمه
امنیت می خواهمه مجلس می خواهم و در ح ی ت از پرتو وجود ایشان تمام این
چیزها را در این دو ساعه اخیر داشته ایم و مش ول کارهای اساسی بوده ایم»
این سردار سپهی که به شما امنیت داده رسایش داده شما را در کسب و کار
خودتان رزاد گ اشت کی به شما داد؟ جز سید ضیاءاعدین اگر او بد است سید
ضیاءاعدین بد است؟ اگر غرض شخصی نباشد دعیلش چیستک شما که رضاخان
را نمی شناختیدک این یش سربازی بود مانند هزاران سرباز بدبخت دیگرک همین
رضا خان بود که در جنگ های گیالنات برادر زنش کشته شده همین رضاخان
بود که با چهار هزار نفر قزاق در قزوین ااتاده بود و پس وامانده نان و گوشت
قشون هندی را چهار ماه به او می دادند کجا بودیدک رنجا سید ضیاءاعدین او را
رورد به شما معرای کردک چه شد که او خوب بود سید ضیاءاعدین بد بودک اگر او
خوب بود م ن هم باید خوب باشم تا وقتی که او بود که من هم خوب بودم خدمت
هم می کردک امنیت هم که دادک پایتخت شما هم از خ ر مصون ماند حاال در
م ابل خدماتی که کردیم در م ابل خ راتی که از زن و بچه و مال شما بدور
کردیم پاداش نمی خواهیمه ت دیر نمی خواهیمه اینجا شما ارمودید از
خدمتگزاران ممل ت باید ت دیر کرد چرا از من ت دیر نمی کنید؟ چرا احشم می
دهید؟ چرا ناسزا می گو ید؟ یش بام و دو هوا که نمی شود رقاک اما راجب به
«ررمیتاژ اسمیت» من که قرارداد را اع اء کردم چرا او را به خدمت وزارت
ماعیه روردم؟ یعنی پس از اع اء قرارداد ایران و انگلیس من باید تمام مناسبات
خود را با انگلیس ق ب کنمه بنده ررمیتاژ اسمیت را کنترات ن ردم او کنترات
شده بودک کابینه مرحوم مشیراعدوعه «ررمیتاژ اسمیت» را شخو شریف و
ایراندوستی تشخیو داده بودک از رف دوعت مشیراعدوعه مأمور عندن شد برای
تصفیه اختالااتی که بین کمپانی ایران و انگلیس بود مرحوم ررمیتاژ اسمیت رات
و مأموریت خودش را انجام داد پانصد ششصد هزار عیره خوب یادم نیست
د اوی دوعت ایران را که کمپانی نفت نداده بود به کمپانی نفت لابت کردک چند
سال بود که برگشت به ایران و از تصادف بنده ر یس اعوزراء بودم و چون ه
بنده قرارداد خود را با انگلیس ع و کرده بودم باید او را با پس گردنی از تهران
بیرونش کنم و تمام مناسبات خودم را با انگلستان ق ب کنم؟ او برای دوعت ایران
کنترات شدهه بنده هیچ مانعی نمی دیدم بدون این ه به او اختیاراتی بدهم او مانند
یش نفر مستشار همان ور که یش نفر بلژی ی بوده یش نفر ارانسوی بوده
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همان ور که بواس ه موقعیت و وضعیات جنگ بین اعمللی که از جای دیگر
نتوانستیم بیاوریم برای این ه حضرتعاعی پس از بیست و چهار سال از بنده
استیضا کنید نمی دانستم رقای دکترک «ررمیتاژ اسمیت» وهللا که خود
حضرتعاعی هم دیدید و دعیل ایران دوستی «ررمیتاژ اسمیت» این است که
خواست با شما و دیگران صحبتی ب ند که اگر می توانید به ایران خدمتی کند
بماند و اگر نمی تواند برود چنانچه راتک «ررمیتاژ اسمیت» اگر به ایران رمده
بود ی ی از رجال شریف و بزرگ انگلستان بودک نیامده بود به این ممل ت که
چند ساع ی بماند و ساعیانه یش مبل ی از دوعت ایران ح وق بگیرد بعد از این ه
از اینجا رات ی ی از بزرگترین رجال و «س رتر ژنرال» کمیسیون «رپراسیون
پاریس» شد و تمام بزرگان اروپا می رمدند در کمیسیونی که او منشی کلش
بود کار می کردند و بعد از پن شش سال هم که رنجا کار کرده رات به
هندوستان و یش مأموریت مهمی پیدا کرد و من خیلی متأسف هستم که شما
نتوانستید از وجود «ررمیتاژ اسمیت» از ا ال ات اوه از ایران دوستی او برای
ممل ت خودتان استفاده کنیدک اما ریا من چگونه زندگانی کردم یش ساب ه ای
است در مجلس شورای ملی که من به سهم خودم اگر ساب ه ای قبول شود
ا تراضی نخواهم داشت و رن این است که برای تصویب ا تبارنامه یش وکیل
ملته برای این ه بدانند صالحیت دارد او یا نهه از او می پرسند که چ ور
زندگانی می کردیک جنابعاعی حت دارید از من راجب به ا مال دوره ریاست
وزرا یم س وال کنید وعی جنابعاعی ح ت ندارید که از من بپرسید که پس از بیست
و سه سال که از ایران دور بوده ام چگونه زندگی می کرده ام وعی این را به
رقایان توضیح می دهم نه به شماک بنده هیچ دوره ای از ادوار مرم به قدر دو
مورد بی پول نشدم ی ی موقعی بود که ر یس اعوزرای ایران بودمه قبل از این ه
ر ی س اعوزرای ایران بشوم مخارج روزنامه و اداره و اجزای من ماهی چهار
پن هزار تومان خرج داشتم وعی روزی که ر یس اعوزرای ایران شدم این
ایدات را نداشتم و به همین دعیل روزنامه خودم را تع یل کردم چون من حت
نداشتم که ر یس اعوزرای ایران باشم و از خزانه ممل ت و سعی خودم پول پیدا
کنم و روزنامه منتشر کنم پس از سه ماه که در این ممل ت اعال مایشاء بودم و
هر کاری که می خواستم ب نم و بحمدهللا کاری ن ردم که مواات ررزوی شما
سنگسار بشوم از این جهت برای ال شدن ررزوی شما متأسف باشم یا نباشمه
نمی دانم پس از سه ماه از این ممل ت حرکت کردم مرحوم احمد بر حسب
ت اضای سردار سپه از خزانه ممل ت بیست و پنجهزار تومان پول به من داد زیرا
می دانست که من دیناری ندارمک من به سردار سپه گفتم که من خانه شخصی
دارم و م بعه دارم بعد از حرکت من این مبلغ را قبول می کنم به این شر که
در هی ت وزراء قبول ش ود اگر هی ت وزراء قبول ن ردند م بعه و خانه مرا
ضب کنندک سردار سپه جواب داد خدمات شما به این ممل ت زیاد است بیا ید
سفارت اسالمبول را قبول کنیدک گفتم قبول نمی کنم و من ر یس اعوزراء نشدم
برای این که برای خودم کاری پیدا کنم اصرار کرد و من قبول ن ردم وعی برای
این ه امروز که از ایران می روم برهنه و گرسنه نباشم رنهم نه برای خودم
برای این ه ر یس اعوزرای ایران بودم این بیست و پنجهزار تومان را قبول کردم
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پس از ورود به اروپا دو سه ساعی زندگی کردم و خرجیم تمام شد به تهران
نوشتم خانه ای که چهار سال قبل از کودتا خریده بودم در خیابان نادری او را
اروختند و برای من ارستادندک بودند اشخاصی که در اروپا رمدند و این ها
سختی زندگانی مرا دیدند با من کمش کردند و اسامی رن ها را یش روزی منتشر
می کنم زیرا که امروز هنوز امنیت کاای را در این ممل ت نمی بینم که کسانی
که در رن روزهای بدبختی سید ضیاءاعدینه به او کمش کردند به شما معرای
کنمک از ارانسهه از رعمانه از سو یسه از ایتاعیا ماشین ها ی خریدم و به ایران
ارستادمک از ایران از م بعه روشنا ی قاعی می خریدند و برای بنده می ارستادند
تاجر قاعی شدم بر یس اعوزرای ایران مسیو روحانی تاجر قاعی شده بود) یش
روزی احمد شاه مرحوم من را در اروپا دید گفت شنیدم که به اا ان می روی
چرا؟ گفتم برای این ه نمی خواستم تسلیم اراده شاه و وزیر یا شاه امروز بشومک
ترجمه می کنمه حماعی می کنم و تسلیم اراده کسی نمی شوم کار برای من ننگ
نیست و ننگ نبودک بیست و سه سال از ممل ت خودم دور بودمک سردار سپه
سفارت رم را به من داد قبول ن ردمک خودم را تنزل ندادمه خودم را کوچش
ن ردمک برای م امه ر یس اعوزراء نشدمک در سنه  1931میالدی مؤتمر اسالمی
کنگره اسالمی در الس ین تش یل شد مرا د وت کردک خرج سفر مرا هم ارستاد
پس از رن ه وارد شدم مرا د ید و مرا شناخته مرا منشی کل مؤتمر اسالمی
کردنده ر یس کمیته اجرا یه کردنده نایب ر یس کنگره کردند وعی من متأسف
بودم که چرا در موقعی که ممل ت من محتاج به خدمات من است من در ممل ت
خودم نباشمک در سنه  1934یش ق عه زمین بایر بی رب و لفی در الس ین
خریدم زیرا تجارت قاعی را هم در الس ین می کردمک اتفاقا تاجر بدی هم نبودم از
منااب خودم راضی بودمک خدا چنین خواسته بود که در هر کاری داخل شوم در
ضمن مل یش بصیرتی پیدا کنم و اتفاقا رنوقتی که ر یس اعوزراء ایران شدم
بصیرت پیدا کرده بودم زیرا مدت ده سال در تمام جریانات سیاسی و اقتصادی
ممل ت وارد بودمک مدرسه چه چیز است؟ انسان می رود کتاب می خواهندک من
در مدرسه رااق و انفس بودم ک در رن موقب ارستادن پول از ایران مش ل بودک
برقایان رنچه رض می کنم خارج از موضوع نیست و چون بیست و چهار سال
در این ممل ت نبوده ام برای هر سال یش سا تک بیست و چهار سا ت حت
حرف زدن دارمک یش جلسه نمی خواهید بماند برای جلسه دیگر چون این
اظهارات الزم است) ارستادن پول از ایران مش ل بوده اسعار خارجی مش ل
بودک روزی با قونسول ایران رقای «م رم نورزاد» که در سو یس بودند صحبت
کردم گفتند ریضه ای به ا لیحضرت پهلوی رض کنیده گفتم من ریضه
رض نمی کنم یش توضیحاتی به شما می دهم اگر شما خواستید جزء راپورت
وزارت امور خارجه رض کنیدک ایشان با کمال شجا ت و جوانمردی قبول
کردند بنویسند راپورت بدهند و نترسند که از قصر سعدرباد کلمه اروپا با اشعه
نامر ی کنده شودک راپورت داد که سید ضیاءاعدین چنین می گویدک ا لیحضرت
پهلوی هم محبت کردند و اجازه دادند که از ایدات م بعه بنده دو هزار عیره
برای من بفرستند بدر این موقب رقای دکتر مصدق رب خواستند رقای سید
ضیاءاعدین عیوان ربی که روی کرسی خ ابه بود شخصا برای ایشان روردند) دو
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هزار عیره تلگراای برای بنده ارسال شودک من ح ی تا خیلی خوشحال شدم زیرا
برای رن زمین بایری که خریده بودم بگر چه ا تبار من در رنجا بیش از ایران
بود و ا راب مسلم با بنده کمش کرده بودند) محتاج به پول بودم و با رسیدن
این دو هزار عیره خوشحال شدمک سال بعد به مب ااتادم و دوباره اجازه خواستم
این مرتبه ا لیحضرت اوقاتشان تلخ شد بگفته اند در دیگ باز است حیای گربه
کجا است) و ارمودند دارا ی سید ضیاءاعدین را دوعت بخردک محرمانه بماند
خوشحال شدم وعی بروی خودم نیاوردمک گفتم خیلی خوبه دوعت بخرد پس از
رن ه امر ارمودند دوعت بخرد رمدند کا رخانه حروف ریزی و سایر مؤسسات
مرا به صد و هشتاد هزار تومان ت ویم کردند وعی کاسه گرمتر از رش ها چونه
زدند و گفتند این را به صد و چهل هزار تومان قبول کنیدک بشر این ه عیره را
هشت تومان و باالخره یش سال ول کشید و عیره را هم دوازده تومان حساب
کردند و چهار هزار عیره ضرر کردم و بروی خودم نیاوردمک و باالخره هشت نه
هزار عیره برای من ارستادند و من از این سخاوت بزرگانه ا لیحضرت همایونی
در مورد خودم حت دارم ممنون باشمک به هر حال این پول را گراتم و رن ملش را
رباد کردمک ملش ظیمی شدک اعال سا تی صد و ده متر کرپ رب دارد و ساعی هم
چند هزار عیره باعال کاغ ی است وعی امید است که بعدها ال بشود) ایدی
داردک روزها از پن صبح تا هشت بعد از ظهر خودم بیل می زدم ببا رن بیل زدن
حاال هم حرف می زنم) بیل می زدمه کار می کردم زارع شدم و اتفاقا در زرا ت
هم تخصو پیدا کردم و اعبته این ار همه کس نیست بخنده نمایندگان) این بود
زندگانی بنده که در ظرف مدت بیست و چهار سال از ممل ت دور بودم بو حاال
چون ه تبسمی با هم مبادعه کردیم از شما نمی پرسم چگونه زندگانی کردید و از
کجا روردید) بابواع اسم امینی – اغلب وکالء و همه مردم ایران می دانند از کجا
رورده اند) یش ن ات دیگری را که دیروز نتوانستم زیاد توضیح بدهم امروز
اضااه می کنم راجب به کودتای انگلیسی که انگلیس ها کودتا کردند من رض
کردم انگلیس ها برای اع اء قراردادی بکه برای انع اد و اجرای رن کودتا
ن ردند) احتیاج به کودتا نداشتندک گ شته از رن هیچ شخو منصفی نمی تواند
تصور ب ند انگلیس ها در موقعی که اصوال رواب سیاسی با مماعش اتحاد
شوروی نداشتند و حتی در بعضی از ن ا دنیا در جنگ و ستیز با شوروی ها
بودند در ایران کودتا کردند برای این ه یش ممل ت دوعت شوروی را به رسمیت
بشناسدک دقت کنید رقا انگلستان هنو ز در رن تاریخ دوعت شوروی را نشناخته
بود و هیچ دوعتی از د َُول اعم غیر از رعمان با شوروی مناسباتی نداشت و از
سویت یش جرمی
ن ه نظر کاپیتاعیست دنیاه در رن روز نزدیش شدن به د َُول ُ
بودک
مظفرزاده – کراسین رنوقت در عندن بودک
سید ضیاءاعدین -رن روز یش جرمی بود و بواس ه چنین جرمی بود که
رجال دوعت ایران در مدت  3سال پیشنهادات ح ومت مس و و دوعت اتحاد
جماهیر شوروی را مورد توجه قرار ندادند بین رجال ما بودند کسانی که خواهان
رن قرارداد بودند از جمله :مرحوم مشیراعدوعه و مرحوم مستوای اعمماعش وعی
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م تضیات وری ب ود که نمی توانستند پس از استعفای ولوق اعدوعه اگر قبول
ب نیم هر ر یس اعوزرا ی را وزیر مختار انگلیس رورده پس باید قبول کنیم که
قبل از کودتای بنده همه مستر نرمان یش کودتای دیگری کردک رات پیبش
مشیراعدوعه خواهش کرد و اعتماس کرد که رقای مشیراعدوعه شما مرد شریفی
هستید بیا ید ر یس اعوزرای ایران بشوید و من حاضر هستم همه ور همراهی
با شما ب نم و مرحوم مشیراعدوعه رمد قبول کرد ر یس اعوزراء شد و شش ماه
هم ر یس اعوزراء بود و وضعیت قرارداد هم همان ور بود که قبال بودک او یش
شخو شریفی بود وعی اعبته جرتت یش کارها ی را نداشت و گفت مربو به من
نیست مربو به مجلس شورای ملی استک خواهید گفت چرا مربو به مجلس
شورای ملی است چیزی مربو به مجلس شورای ملی است که مجلس شورای
ملی تصویب کرده باشد وقتی که دوعتی یش قراردادی را با دوعت خارجی می
بندد یش دوعتی هم باید او را اع اء کندک
دکتر مصدق -نمی تواند
سید ضیاءاعدین -من کردم من کردم
بعضی از نمایندگان -باید مجلس ب ندک
سید ضیاءاعدین -من اع اء کردم اجازه بفرما ید از رقای دکتر جالل بده که
ی ی از متخصصین ح وقی هستند س وال ب نیم که یش قانونی را که مجلس
شورای ملی تصویب ن رده و یش دوعتی خودسرانه وضب کرده است ببعضی از
نمایندگان -قانون نیست ق رارداد است) یش دوعتی خودسرانه می تواند ع و ب ند
و اع اء ب ند یا نه؟
دکتر بده -صحیح است می تواندک
سید ضیاءاعدین – پس تصدیت کردید که نظریه من صحیح استک
بعضی از نمایندگان – تصدیت ن ردندک
سید ضیاءاعدین – خالصه تصدیت ن ردند وعی من کردم و شده کابینه
مرحوم مشیراعدوعه نه اع اء کرد و نه اجراءه کابینه رقای سپهدار نه اع اء کرد
نه اجراءک بنده رمدم بدون اندیشه وعی با یش ره و یش خردل جرتت و جسارت
گفتم که من اع اء می کنم یش قدری اوقاتشان تلخ شد سر این قضیه که دوعت و
ملت ایران نباید جنگ ب ند و اعبته قبال باید یش مشاوره ای بشود وعی
خوشبختانه چون من روزنامه نویس بودم نزاکت سرم نمی شدک من در «کاریر
اداری» نبودم روزنامه نویس معتاد است که ا ر خودش را بنویسد و بگوید
خالصه مع ول ن بود که دوعت انگلیس در ایران یش کودتایی ب ند برای این ه
ح ومت شوروی را دوعت ایران بشناسدک حاال که گ شته است رن موقب تمام
سفارتخانه های اجنبی و مرحوم احمد شاه و هی ت وزرای من با من مخاعف
شدند که چرا من سفیر کبیر روسیه «روتشتین» را در ایران پ یراتم و خیاالتی
هم پیش خودشان کرده بودندک همان ور که جنابعاعی خیال کردید که انگلیس ها
مرا روردند بعضی ها هم خیال می کردند که بنده با «روتشتین» می ساختم و
اینجا «بلشوی ی» می شد اعحمدهللا رن موقب تصادای پیش رمد که «دو
اکستریمس» بر ضد بنده شدک خالصه دوعت انگلیس برای شناختن ح ومت
«ساویت» در ایران کودتا ن رد و ب وری ه رقایان ا الع دارند ممل ت ایران
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اوعین کشور در دنیا بود که دوعت شوروی را به رسمیت شناختک از رف دیگر
من در تمام مدت ریاست وزرا ی خود ت اضاهای نامشروع م امات انگلیس را
رد کردم ملال ب وری ه دیروز گفته شد من حاضر نشدم امتیاز نفت شمال را
به انگلیس ها بدهمک در تمام مدت ریاست وزرا ی من انگلیس ها از کمش به من
در انجام وظایف خود خودداری کردند و حتی خواهش مرحوم سل ان احمد شاه
را مبنی بر این ه قوای انگلیس تا مدتی در ایران بماند رد نمودند و یش ماه بعد
از کودتا قشون انگلیس از ایران خارج شد و  4ماه بعد از کودتا دیگر قشون
اجنبی در ایران نبود ببعضی از نمایندگان -احتیاجی نداشتند) احتیاجی نداشتند
وعی روزی که از ایران راتم قشون اجنبی در ایران نبود وعی روزی که من رمدم
قشون اجنبی را روردید امروز ممل ت ایران در تحت اش ال قشون اجنبی است
وعی اگر سید ضیاءاعدین بود این ور نمی شدک
با با ی -اگر روزنامه نویس ها هم بودندک
سید ضیاءاعدین -باز شاید این ور نمی شد بدکتر مصدق اعبته!) خواهش می
کنم رایض بنده را ق ب ن نید هر چه بیشتر مداخله کنید زحمت رقایان زیادتر
می شودک خواهش می کنم برای همان تبسم ع یفی که مبادعه نمودیم ساکت باشید
و دیگر ارمایشی نفرما یدک اگر من در ایجاد کودتا با انگلیس ها هم اری کرده
بودم و یا اصوال انگلیس ها مسبب کودتا بودند بعا من ناچار نمی شدم که ایران
را پس از سه ماه ترک کنمک رقای مصدق اعسل نه ارمودند که کودتای من با
ح ومت ملی تباین داشته استک ب وری ه دیروز گفتم در ایران ح ومت ملی در
رن موقب وجود نداشت که کودتای من با رن تباین داشته باشد زیرا رنچه ح ومت
ملی را از ح ومت استبدادی متمایز می کند همانا وجود م ننه است که در رن
موقب سه سال بود در ایران تع یل شده بودک رقای مصدق اعسل نه ارمودند چرا
من اصال کودتا کردم من در موقعی کودتا کردم که ایران سرتاسر دست قشون
اجنبی بود وضعیت ممل ت وری بود که پادشاه ممل ت خود را در پایتخت در
امان نمی دانست مگر رن ه ارتش انگلیس از او حمایت کند و چون این ت اضا از
رف انگلیس ها رد شده مرحوم سل ان احمد شاه مصمم شد به اروپا برود و
پس از کودتا که از این تصمیم خود خواهی نخواهی صرانظر کرده م اکره این
بود که پایتخت ایران را از تهران به اصفهان تبدیل کنند و خدا می داند اگر این
پایتخت تبدیل می شد بر س نه این شهر و ایاالت شماعی و دهات و قراء و مردم
مس ین چه می گ شتک رقای مصدق اعسل نه ارمودند چرا من بعضی اشخاو را
تحت نظر قرار دادمک اشخاصی را که من تحت نظر قرار دادم همان اشخاصی
بودند ببیشتر نمی گویم همین اندازه می گویم) که قادر به حل معضالت نبودنده
یب دیگری نداشتنده قادر به حل معضالت نبودند این حداقلی است که با کمال
نزاکت می گویم زیرا قسمتی از رن ها مرحوم شده اند و چون کسی حاضر نیست
بیش از این حت ندارم درباره رن ها حرف بزنمک رن ها و ن پرست بودنده ملت
و ممل ت خودشان را هم دوست داشتند و خدمت هم می خواستند ب نند وعی به
لت بعضی از اسباب قادر به حل معضالت نبودند و من نمی توانستم که روزی
 10سا ت وقت خود را در موقعی که زمامدار بودم به پچ و پچ با رن ها
بگ رانم و ممل ت در بدبختی بسوزدک راتم در ا اق نشستم و در ح ی ت خود
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من هم ی ی از محبوسین بودمک روزی به رقای حاج محتشم اعسل نه که در حبس
بودند پی ام دادم رقای محتشم اعسل نه من هم محبوس هستم با ارق این ه رن
محبوسین دیگر روزی هشت سا ت می خوابیدند من بدبخت روزی  20سا ت
کار می کردم پس من هم محبوس بودم این اشخاو بالت لیف و بال اراده در
م ابل وقایعی که است الل ایران را به خ ر انداخته بود مات و مبهوت مانده
بودند و قادر به اتخا تصمیمی نبودندک این رقایان مانب کار بودند و من می
خواستم کار کنم بنابراین چاره ای نداشتم جز این ه رقایان را برای مدتی خنلی
کرده قرارداد شوروی را منع د نمودهه قرارداد انگلیس را ع و نمایم و دست به
اصالحات داخلی بزنمه این رقایان در نهایت احترام نگاهداری شده بودند و در
تمام مدت زمامداری و ریاست وزرا ی من یش مو از سر هیچ دام از این رقایان
کم نشدک پس از راتن من به اروپا بسیاری از رقایان کشته شدند بدون این ه رقای
مصدق اعسل نه وعو کوچ ترین س وال را راجب به لل از بین بردن این رقایان
از مسبب قتل رن ها کرده باشندک مرحوم مستوای اعمماعش در یش مورد از
رضاشاه ت اضا کرد ی ی از همان رقایانی که من تحت نظر قرار داده بودم و در
رن موقب در محبس بود از زندان رزاد کند وعی جنابعاعی رقای دکتر در مورد
هیچیش از رقایانی که در زمان کودتا تحت نظر قرار گراته بودند و بعدا از رف
شاه و وزیر دعیهه داماد جنابعاعیه مورد تع یب واقب شدند ترتیب الر ندادید نه
ا از شاه خواهش ن ردیده حتی به داماد خودتان هم نگفتید که داماد جانه
برادر زاده جانه بیا لول کن و نگ ار در موقب ریاست وزرا ی تو یش ده جوانان
این ممل ت را در محبس ش نجه دهند از این گ شته موضوع صالحیت من برای
وکاعت مجلس شورای ملی به لت این ه مسبب کودتا بودم یش نتای خ رناکی را
مم ن است برای ممل ت پیش روردک اگر من به دعیل این ه مسبب کودتا بوده ام
صالحیت وکاعت مجلس شورای ملی را نداشته باشم پس تمام تش یالت و تأسیسات
ناتجه از کودتا می بایست مورد تجدید نظر واقب شود و با القه ای که ماها به حفظ
اساس سل نت اعاعی داریم گمان نمی کنم که صال ما و ممل ت ما باشده نه ا از
نظر سیاست داخلی بل ه از نظر سیاست خارجیک زیرا تصمیم مجلس شورای ملی در
دم صالحیت اینجانبه مم ن است از رف اجانب اتخا سندی شود و قانونی بودن
تش یالت و تأسیسات اجرا یه و مظهر ا ظم رن که «م ام سل نت» است مورد تزعزل
واقب گرددک

رقای دکتر مصدق اعسل نه در سنه  1304به است رار سل نت پهلوی
مخاعفت نمودند و چون دکتر در ح وق هستند می بایستی کامال متوجه باشند که
از عحاظ ح وق بین اعمللی چنانچه مخاعفت ایشان با ا تبارنامه من مورد تصویب
مجلس شورای ملی قرار بگیرد بعا پایه سل نت اعلی را متزعزل کرده اندک بنده
اعال رایض خودم را همین جا خاتمه می دهم ا یش چیزی می گویمک رقایان
شماها وجدان خودتان را باید حاکم قضایا قرار بدهید و حب به من و ب ض به
من را م مب نظر قرار ندهیدک قبول ا تبارنامه بر صال ایران است و رد
ا تبارنامه من هم شاید بر صال ایران باشده زندگانی من بر صال ایران استه
مگر من هم شاید بر صال ایران باشدک
***
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پس از این ن ت رقای حسن لی ارمند «ضیاءاعملش» نماینده همدان رشته سخن را
به دست گرات و ا ال اتی که از جریان کودتا داشت بدین قرار اظهار نمود:

ارمند -چون مس له سیاست خارجی م ر است بنده قبال می خواهم از
ن ه نظر سیاست خارجی یده شخصی خودم و سیاست خودم را به رض
مجلس شورای ملی برسانمک ما امروز با متف ین محترم خودمان اتفاق جنگی
داریم و وحدت کامل داریم بصحیح است) ما ایرانی ها موما به هر سه دوعت
معظم به یش نظر محبت و به یش نظر سیاسی می نگریم و اینجا اگر قضایای
سیاسی م ر می شود از نظر تاریخی است و این قضایای تاریخی در روزنامه
های خود رن مماعش م ر شده و گفته شده استک این ا ست که اگر یش
صحبتی پیش بیاید که یش گوشه داشته باشد این را از ن ه نظر تاریخ باید
گرات نه این ه خیال کرد یش سوء نظری در کار استک امروز ما وکال باید
قضاوت کنیم که این رقای سید ضیاءاعدین که باید وکیل مجلس شورای ملی بشود
این شخو کودتا را انجام دادهه خودش گفت که کودتا را من کردم و در چند
دقی ه پیش ارمودند که رقای رضاخان سردار سپه موقعی که قزاقخانه بودند
ایشان بیانیه صادر کردند که کودتا را من کردمه بعد در این قسمته در هر دوه
تردید برای ما حاصل شد که اوعی و دومی کدام صحیح استک بعد این قضیه
م ر شد که این ک ودتا ریا با تواات نظر خارجی بوده است یا نه و این قضیه حل
نشد و امروز ما باید ا الع داشته باشیم که این قضیه قضیه ای بوده است که یا
سیاست خارجی ارتبا داشته یا نداشته است؟ این در رتی ما و در قضاوت ما
ارتبا داردک بنده یش یده ای دارم به اا ار مومی که در مجلس خصوصی
هم به رض رقایان رساندمک اا ار مومی شهر تهران یش اا ار مومی خیلی
دقیت و خیلی حساس است بصحیح است) پایتخت ما اا ار مومی شان کمتر
می شود که به غل برودک بدبختانه در شهرهای دیگر ما اا ار مومی خیلی
شدتش کم است و قوتش کم است و مت ی به ضعف اراده است از این اا ار
مومی این شهر که پایتخت ایران و ملت ایران است استفاده نمی کنیده در
صورتی که و ن پرستی شان سست نشده است و ا بواس ه توسری ها ی که
خورده اند روحیه شان سست شده استک این است که ما امروز وظیفه مندیم که
ا الع حاصل کنیم بر این ه ریا این وکیل محترم و این هم اری که می خواهیم
برای خود بپسندیم و با خود هم ق ار کنیم ریا اسباب دست بوده است یا نبوده
است؟
اا می -تعلیت به امر محال می کنید؟!
ارمند -بلیه تعبیر به امر محال نیست رقا ببعضی از نمایندگان بفرما یده
بفرما ید) بنده مجبورم برای روشن شدن تاریخ رض کنم و این رض بنده
راجب به سیاست خارجی و مخاعفت با رقای سید ضیاءاعدین نیستک ما می خواهیم
روشن بشود این قضیه برای این ه وکالی امروز خیلی شان جوان هستند و وارد
قضایای سابت نیستند بنده در رنوقت در سیاست داخل بودم و می دانستم که چه
جریاناتی بوده است و اگر رقایان ا جازه بفرمایند بنده مفصل این قضایا را رض
کنم ببفرما ید – بفرما ید) م دمات کودتا را اجازه بفرما ید رض کنم برایتانک
در اواخر پا یز  1299بنده با «میرزا اسمعیل نوبری» که ی ی از ان البیون
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دوره مشرو ه بود و همیشه یش شخو ان البی بود و رقایان تبریزی ها
مخصوصا رقای دکتر شفت رن مرحوم را می شناسدک ایشان یش نفر و نپرست
ح ی ی ایران بود مخصوصا از رن و ن پرست ها ی که بنده به ایشان کامال
معت د بودمک در رشت متجاسرین ببه قول مرحوم مشیراعدوعه) رمده بودند بندر
پهلوی و از رنجا هم جاده ها را ق ب کرده بودند و مسا ی کرده بودند و رمده
بودند تا به  6ارسخی قزوین و قشون انگلیس هم در رنوقت در قزوین بود و
اجازه مبارزه نداشت به رن ها امر به ب نشینی قشون انگلیس در قزوین شده
بود بنده و مرحوم میرزا اسمعیل نوبری وارد شدیم به قزوین و تمام مأمورین
دوعت ارار کرده بودند از ترس متجاسرین که به  6ارسخی قزوین رسیده بودند
و منتظر بودند وارد شهر بشوند ما وارد تهران شدیم و قزوین ب لی خالو شده
بود از قشون انگلیس و مأمورین دوعت؛ در ضمن کابینه مشیراعدوعه در تهران
تش یل شده بود و یش ده قزاق ارستاده بود به رنجا که وقتی که ما می رمدیم
به تهران رن ها را دیدیم که می راتند به قزوین و جلوی متجاسرین را بگیرندک
رن ها راتند و جلوی متجاسرین را هم گراتند در قزوین و اعبته یش امر سیاسی
که مرحوم مشیراعدوعه ا مال کردند این بود که میانه میرزا کوچش خان و
متجاسرین را بهم زدند و میرزا کوچش خان را به رف خودشان کشیدند و
متجاسرین را هم نگ اشتند که از قزوین به این رف بیایندک مرحوم میرزا اسمعیل
نوبری و بنده وارد تهران شده بودیم و در تمام جریانات ا ین شهر تهران وارد
شدیمک سه جریان کودتا در تهران بود که رقایان شاید ا الع داشته باشندک یش
جریان همان مرحوم «مدرس» است در تهران و یش جریان دیگر مربو به
«نوبری» بود که یش شخصی بود در رن موقب که او را مرحوم میرزا اسمعیل
نوبری خلعش کرد و رن شخو «استراتویس ی» است یش روز در منزل بنده
که رقای میرزا اسمعیل نوبری تشریف داشتند یش کسی رمد و با ایشان صحبت
کرده بعد رنگ و رویشان پرید و ارمود ند دو سا ت دیگر می ریم وعی وقتی که
برگشتند خیلی گراته و پ ر بنظر می رسیدند و بعد اشخاصی که رنجا بودند رن
ها راتند و مرحوم میرزا اسمعیل نوبری ارمودند که استراتویس ی به من می
گفت یعنی در جای مناسبی راتیم که استراتویس ی به من می گفت که راجب به
سیاست خارجی ان گلیس ها مش ول و در ا ر یش کودتا ی هستند شما بیا ید من
قزاقخانه را در تحت نظر شما قرار می دهم و شما که ی نفر ان البی هستید بیا ید
و کودتا ب نیدک میرزا اسمعیل نوبری جواب داده بود که «من به دست خارجی
مخصوصا به دست نظامی ان الب نمی کنم و اگر بخواهم ان الب کنم به دست یش
اارادی ان الب می کنم که و نپرست و ان البی باشندک» چون خودش و ن پرست
بود به و ن پرست ها اهمیت می داد و می گفت« :با کارد و پانچه ان الب می
کنم تا پیش ببریمک من به دست یش نفر خارجی و یش قشونی که بعدا معلوم
نیست در تحت اختیار من هست یا نه و م یب من خواهد بود یا نخواهد بود
ان الب نمی کنمک» و قبول هم ن رده بودک بعد رمده بودند و صحبت کرده بودند که
این مم ن است برود یش نفر دیگر را پیدا ب ندک یش شخو دیگری که به م ام
ریاست القه داشته باشد و این کار را می کند و گفت که من باید بروم مرحوم
مشیراعدوعه را از این امر رگاه کنمک مرحوم مشیراعدوعه در این وقت نخست
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وزیر بوده وقت گرات و رات منزل مشیراعدوعهک رقای نوبری که خدا رحمتشان
کند و به مرحوم مشیراعدوعه گفته مرحوم مشیراعدوعه ارمود که ما با انگلیس
ها در م اکره هستیم که یش ماده از قرارداد را ع و کنیم و رن ماده ای است که
مربو به صاحبمنصبان قشونی و نظمیه است و از یش ممل ت خارجی برای
ایران مستشار بیاوریم وعی هنوز م اکرات ما تمام نشده استک دیدیم قضایا
اینجوری است و ایشان مرا مستحضر کردید این بود که اورا اقدام کردند و گویا
سردار همایون را در قزاقخانه گ اشتند و دست رن ها را از رنجا کوتاه کردند و
یش ده زیادی را هم به جا های دیگر گ اردند و از رن خیاعی که
«استراتویس ی» در سرش پخته بود جلوگیری کردک مرحوم «مدرس» را هم که
اعبته شنیدید که وارد بودند و یش کمیته ای بود در ایران به اسم «کمیته رهن»
که رن ها هم مش ول بودند و د ر صدد کودتا بودند و اعبته رقایانی که رن زمان
بودند ا الع دارند که کودتا به دست کمیته رهن اجرا شد و م رر این ع ب را
شنیده ایدک رن ها ی که سنشان اقتضا دارد و رن موقب در سیاست بودند باا می-
همه سنشان اقتضا دارد) حاال موضوع می رسد به کودتای «سوم حوت»
کودتای سوم حوت از ن ه نظر سیاست خارجی می توان گفت «مداخله» ای
بوده است و در روزنامه های خارجی هم نوشته شده است که «ژنرال ریرن
ساید» در این کار مداخله داشته است و این را روزنامه های اروپا اعبته می
دانند که بی رب نمی نویسند در رن موقب نوشته و خود ما ایرانی ها هم در رن
زمان شنیدیم و به حد شیاع رسید که ژنرال «دی سن» که مستشار وزارت جنگ
بود و «کلنل اسمیت» که برای ژاندارمری استخدام شده بود این شخو و رقای
سید ضیاءاعدین را گفته اند باعبته مم ن است تهمت باشد) که  5یا  6مرتبه
مساارت کرده اند به قزوین و اعبته م دمه کودتا از قزوین اراهم شد و قزاق ها
در میدان جنگ بودند یش م داری و یش م داری در قزوین بودند و بیشترش
میدان جنگ مبارزه با متجاسرین در رشت بوده و «سردار سپه رضا خان» هم
در همان موقب در ارونت بود این م دمات که ما می شنیدیم همگی انتظار یش
ان الب کودتا ی در تهران را د اشتیم و رن شبی که قزاق ها وارد شدند اعبته رقا
سید ضیاءاعدین می دانید و ما شنیدیم که رقای سید ضیاءاعدین در شاه رباد مامه
شان را به کاله تبدیل کرده بودند و با قزاق ها وارد تهران شدندک در اینجا به
یش ن ه ح وقی و قضا ی بر می خوریم که در رن شب ایشان در قزاقخانه بودند
و همه ایرانی ها ایشان را در قزاقخانه دیده بودند که مش ول کار هستند و تا
روزی که می ارما ید ر یس اعوزراء شدند ککک چون می ارمایند که «احمد شاه»
از روی استیصال می خواست ارار کند برود اصفهان برای این ه متجاسرین
نیایند ایشان را ر یس اعوزرا کردند در رن زمانک این ها را ما نشنیدیم که چنین
باشد جور دیگر شنیدیم که احمد شاه معت د شده بود که یش ح ومت م تدری
باید باشد و صحبت روی این بوده صحبت اصفهان راتن و ت ییر پایتخت دادن
نبودک ما شب خوابیده بودیم که صدای توپ بلند شد و رقای سید ضیاءاعدین و
رضا خان مش ول شدند به گراتن مردم و توی خانه های مردم ارستادن و اسلحه
بیرون روردن و در ضمن چادر و اسلحه بیرون روردن بسیاری از اشیاء را قزاق
ها به جیب زدند و در رن موقب بود که سه روز تهران بی ح ومت بود و یش
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ده در این شهر در این مدت دو سه روز رقای سید ضیاءاعدین یا قزاق ها هر
ک ار که می خواستند می کردند و از خانه مردم اسباب می کشیدند اسلحه می
کشیدند و رن سه روز ایشان ر یس اعوزراء نبودند و رضاخان هم سمتی نداشته
و یش ضاحبمنصبی بودک این موضوع حاال از نظر ح وقی برای ما اهمیت دارد
زیرا این موضوع که بر خالف ش ون ملی و ح ومت ملی مل شده است در رن
دو سه روز بوده استک بعد هم ما نمی دانیم که ریا احمد شاه به میل و رغبت و
با رزادی تمام این ارمان ریاست وزرا ی ایشان را داد یا این ه مجبورش کردند و
ترساندندک این را نمی دانم و در این موضوع هم شش هست باید حل شود و
روشن شودک او که مرحوم شده است و وزیر دربارش هم که مرحوم شده است و
ما نمی توانیم حل کنیم که این ح م ریاست وزرا ی ایشان از رف احمد شاه به
رغبت داده شده یا این ه جبرا گراته شده و غصب کرده شده بصحیح است)
مم ن است بگو یم که ایشان ر یس اعوزرا ی را ایشان غصب کرده اند باید
قضایا را روشن کنید ت ا بفهمیم چه جور باید رتی بدهیم و حاال هم گ شته است
اگر چنانچه ایشان شجا ت اخالقی بخرج بدهند و قضایای گ شته را از روی
صداقت بیان کنند مم ن است کار وکاعت ایشان در خ ر بیفتد وعی از رف دیگر
به م ام اخالقی ایشان و صداقت ایشان ما معت د خواهیم بودک بخنده نمایندگان)
ککک بلیه رقایان بخندید بلیک ایشان ارمودند که من وقتی که ر یس اعوزراء بودم
یش ده را توقیف کردمه یش ده از دوعه ها و سل نه ها را توقیف کردم وعی
رن ها را توقیف ن رده بودند بل ه حبس کرده بودندک اعبته در زنجیر و کند
نگ اشته بودند وعی در حبس بودند و لت این امر هم بواس ه گراتن پول بوده
استه چون خود ایشان نوشته بودند که این زاعوها را باید رویشان نمش پاشید
تا خون ها ی را که خورده اند پس بدهنده از رف دیگر یش ده از رزادیخواهان
روزنامه نویس ها را هم که این ور دااع از روزنامه نویس ها می کنند گراته بودند و
حبس کرده بودند از رن جمله رقای «دشتی» که از را ای خودمان هستند در
حبس ایشان بودند و روزنامه نویس هم بودند و «مدرس» هم در حبس ایشان بودک
خالصه یش ده ای در حدود  100یا  150نفر در حبس ایشان ماندند و جب
این است که یش نفر روزنامه نویس و رزادیخواه را گراته بود و حبس کرده بود
و این چیزی نبود جز برای این ه این رزادیخواهان بر ضد ایشان بودند و ایشان
را کابینه سیاه می دانستند و شخو ایشان را مرتب با م امات خارجی می
دانستند و ایشان می خواستند به این وسایلی که ا مال کرده بودند که با نظامی
در ریاست ممل ت نشستن کار مش لی استک چون قدرت دست نظامی ها بود و
هر سا ت مم ن بود بر خالف ایشان مل کنندک و اعبته این اشتباه را کرده
بودند و در رنوقت ایشان تاریخ نخوانده بودند و درست نفهمیده بودند که به
دست نظامی نمی شود ان الب کرد ان الب باید به دست اشخاصی باشد که معت د و
با ایمان باشند نه با ااراد نظامی این ها ان الب نمی توانند ب ننده این ها رو
ان الب را می کشند و اتفاقا همین ور هم شد و این رو ان الب در رن موقب در
ایران خاموش شد و متجاسرین که رمده بودند و یش رو ان البی در ایران ایجاد
شده بودک
اقبال -بلند بفرما ید
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ر یس – یش قدری بلندتر صح بت بفرما ید تا همه رقایان بشنوندک
ارمند -پس حاال بر رقا است که برای ما توضیحات مفصلی بدهند و ما را
قانب کنند که ریا خودشان شخصا مسبب بوده اند؟ و این موازین قانونی اش چه
بوده است؟ که ما بتوانیم رتی بدهیمک دیروز در مباحلاتی که شد ایشان این ور
ارمودند که هدنامه دوعت شوروی و ایران در دوره ریاست وزرا ی ایشان
امضاء شده و ایشان ارمودند که من تلگراف کردم برای این کارک بنده لم و
ا الع دارم که این کار را مرحوم مشیراعدوعه در زمان کابینه خودش تلگراف
کرده و تلگراف را هم ارستاده است به تلگرااخانه رستارا و اکنون هم دوسیه
این کار در وزارت خارجه ما هسته در وزارت خارجه ما هم اگر نباشد در
وزارت خارجه مس و هست که مشیراعدوعه تلگراف کرد به مشاوراعمماعش که
شما م ابت  23ماده «براونینش» که رمده بود اینجا و پیشنهاد کرده بودند بدون
مراجعه دوباره به تهران این قرارداد را ببندید و مشاوراعمماعش بواس ه این
تلگراف قرارداد را بعد از چند روز منع د ساخت و روی اصول  23گانه
«براونینش» بود این قرارداد را مرحوم مشیراعدوعه که ح م امضایش را داد
یش ماه بعد مرحوم «عرد کرزن» یش ا تراضی کرده بود به مشیراعدوعه و در
روزنامه های رن زما ن هم نوشته شد که مشیراعدوعه در تأسیس و انع اد این
قرارداد سیاست ابلهانه ب ار برده است « رااوعیش پوعیتی س رف مشیراعدوعه»
یعنی سیاست ابلهانه مشیراعدوعه و این را دیروز مخصوصا رقای ن ابت خواستند
بگویند که این رواب ی که بین ایران و روسیه برقرار شده بود این کار را رقای
سید ضیاءاعدین کرده است وعی اعبته ایشان ن ردند بعدا کابینه مشیراعدوعه س و
کرده بعد کابینه سپهدار که کابینه محلل بود به وجود رمد و سپهدار یش جلسه در
دربار کرد از رن ملش هاه از رن دوعه هاه از رن سل نه ها و از رن مماعش ها و
در رنجا د وت شدند تبلی ات ی کردند که چون رنوقت مجلس نبود رن ها در رنجا
بگویند که این قرارداد نباید بشود وعی رن ها گفتند که این قرارداد باید بشود
مخصوصا مرحوم مشیراعدوعه ن ت کرد که صال ممل ت در این است که این
قرارداد تصویب شود؛ مرحوم حاجی میرزا یحیی دوعت ربادی و چند نفر دیگرک
پس از این قرارداد مال بسته شده بود ا جریان امضاء که در وزارت خارجه
بود و تشریفات رن باقی مانده بودک این معنی یعنی قرارداد با شوروی را بنده
این ور حس کردم که چرا دو روز است اینجا خیلی اصرار می کنندک اول رقای
ن ابته بعد هم رقا خودشان و این معنی را بنده این ور استنبا کردم برای این ه
گفته شد ما با شوروی رنوقت حسن نظر داشته ایمک ما ایرانی های و ن پرسته
هوچی گری کمتری کرده ایم وعی امروز بنده می خواهم هوچی گری کنم در
سیاست خارجیه این جنگ که تمام می شود و بعد از جنگ اا ار نوینی می رید
باید اصول سیاست ما با خارجه روی اصول نوینی ایجاد بشود و با اشخاو
نوینی تماس داشته باشیم و سیاست خارجی را ر کنیم بنمایندگان – صحیح
است) چرا؟ برای این ه هر زمان یش م تضیاتی دارده اگر ما بگو یم که هر
زمان ملش ها و سل نه ها برقرار باشند غل است و اگر هم بخواهیم بگو یم
همان رجال سیاسی که مورد نارضایتی مردم است هی بیاینده هی بروند این جز
این که سوء تفاهماتی توعید می کند چیز دیگری نیست بنمایندگان -صحیح است)
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ما بین ما و متف ین باید یش رویه روشنیه اشخاو خوبیه اشخاو روشنف ری
و اشخاو غیر مش وکی مابین ملت ایران و متف ین راب باشنده امل باشندک
در کارهای دوعتی ماک رقای رقا سید ضیاءاعدین این را دیروز ارمودند که من
ارارم را نمی دانم چ ور شد! مگر خدا می داند توضیح نفرمودند که چ ور شد
راتندک برای ا الع رقایان رض می کنم که بنده یش چیزی شنیدم و به رض
می رسانم و رن این است که وقتی که اینجا کودتا شده است «ررمیتاژ اسمیت»
مواات بوده است با کودتا و ژنرال دی سن که مستشار وزارت جنگ ما در رن
زمان بوده است مخاعف بوده با کودتا و وقتی که کودتا می شود «ژنرال
دی سن» ب دری صبانی می شود از این پیش رمد که به ب داد مساارت می کند
و در ب داد با «سر پرسی کاکس» مالقات م ی کند در ب داد یا در جای دیگر به
وزارت خارجه انگلستان از این پیش رمدی که در ایران شده است ش ایت ها می
کند و بعد رقای رقا سید ضیاءاعدین ارمودند بواس ه کارهای من یش گوشه ای
زدند که دوباره استد ا می کنم توضیح بدهند که مستر نرمان سفیر انگلیس در
رن زمان تبدیل ی ااتند برای این بوده که با ایشان مواات بودند یا مخاعف بنده
نفهمیدم حاال بنده برای رقا و را ای دیگر توضیح می دهم که این مستر نرمان
چرا رمده بود و چرا احضار شد؟ برای این ه این کودتا در اینجا پخته شده بود
بدون این ه وزارت خارجه انگلستان از این معنی ا الع داشته باشده یش خبری
داشتند وعی جز یات رنرا ا الع نداشتند و مستر نرمان وقتی که خبر می دهده در
وزارت خارجه انگلستان مورد تعجب شده است که این چه اوضا ی است در
صورتی که ن شه دیگری در کار بوده است و رن ن شه مربو بوده است به
شخو «نصرت اعدوعه» این قضیه یش بند و بست محلی بوده است به این
واس ه مستر نرمان مورد ایراد واقب می شود و بعد احضار می شود به وزارت
خارجه انگلستان و خارج می شود و اعبته این چیزها ی است که ما شنیده ایم و
تصور نمی کنم اگر صحیح باشد از ما مستور بدارند چون این یش قضایای تاریخ
است مال  22سال بیش است در این روز و زمانه نشده است و امروز تألیری
در سیاست ما ندارد وعی در احساسات ما تألیر داردک رض دیگر من این است
که دیروز اینجا در پشت تریبون رقای سید ضیاءاعدین ب دری حمالت شدید به
رقای دکتر مصدق و رجال پیش از کودتا و املال مستوای اعمماعش و دوعه ها و
ملش ها که من از این بابت خیلی متألرمک من از جوانی در ان الب و هوچی
گری بوده امه رقای سید ضیاءاعدین خودشان می دانند به بنده بر نمی خورد و
هیچ متألر نمی شوم توی اشراف هم پدرسوخته ترین اشخاو و بدترین
اشخاو پیدا می شونده همین ور که در ب ات دیگر پیدا می شوندک ی ی از رن
دوعه هایی که ارمودند و ایشان در رن وقت ی ی از دوستان سیاسی ایشان بودند
رقای ولوق اعدوعه است که امروز پیش ما از تمام دوعه ها نجس تر و کلیف تر
هستند و رن دوعه رو اکلر جوانان رن دوره را خراب و ااسد کرد بل ه رو
رقای رقا سید ضیاءاعدین را هم که خیلی و ن پ رست تر بوده تا وقتی که به رن
دوعه رااقت ن رده بوده بین دوعه ها هم بسیار ردم بد هستند و اگر بنده روزی
ر یس ان الب شوم یش ده از رن دوعه ها را به دار می زنمک چرا رقای سید
ضیاءاعدین این کار را ن ردنده ایشان چند مرتبه گفتند من اعال مایشاء بوده امک
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ای رقای اعال مایشاء اقال می خواستید بدهاشان را به دار بزنیدک چرا این دوعه
های بد ما را به دار نزدید؟! اگر چند تا را به دار زده بودید اقال ما هم پاک شده
بودیم بخنده نمایندگان) رض کنم بنده خیلی خوشوقت می شوم اگر یش روزی
بخواهند و بتوانند ااراد ااسد را به دار بزنند و بنده معت دم که د نفر از ااراد
ااسد را به دار بزنند و صد و ی ی را که بنده باشم و بنده خودم را ااسد می دانم
به دار بزنندک رن در واجب می دانم که نا وقتی اشخاو ااسد را ی ی پس از
دیگری به دار نزنند این دستگاه های ممل ته این مجلسه این دوعته این
شاهنشاه و تمام ت ش یالت ما به یش پول سیاه نمی ارزد این اشخاو ااسد را
باید از بین برد رقای رقا سید ضیاءاعدین می بایست در رن موقعی که کودتا کردند
رن دوعه ها را به دار بزنند چرا نزدند؟ بملش مدنی -شاه ممل ت را مستلنی کنید
ایشان مصونیت دارند)
بامینی -م صودشان تش یالت دربار است ) – بمررت اسفندیاری -هر خا نی را
باید از بین برد) زنگ ر یس
ر یس -رقا تمنا می کنم انتظامات را حفظ کنیدک
ارمند -م صود بنده شخو شاه نیسته م صود بنده اینجا دوعت است و
نگفتم که از بین ببرید و باید حتما دار بزنیده بنده م صودی ندارم بصفوی-
این ور نیست ما شاه را دوست داریم -رقاه شاه م دس استه شاه در ممل ت
مشرو ه م دس است و مس ول نیست ما شاه خودمان را دوست داریم)
بزنگ ممتد ر یس)
ر یس -رقای صفوی من به شما اخ ار می کنم اخ ار نظامنامه
ارمند -بنده احترام شاه را دارمه احترام همه را دارمک رن  5رکن را که بنده
رض کردم ارکان  5گانه است که در مجلس خصوصی گفتم این ها را رض
کردم که باید تشریش مسا ی کنند و کار کنند و ااراد ااسد را از بین ببرندک
ر یس -تمنا می کنم رقای ارمند که در م اکراتتان خارج از موضوع نشوید
ارمند -اینجا از االحت و صنا ت و همه چیز صحبت شد حرای نزدید وعی
از این ه گفته می شود اشخاو ااسد و خا ن را باید محاکمه نموده و پس از
مح ومیت دار بزنند هیاهو می شود چرا باید بگویند مردم را دار بزنید حرف می
زنید؟!
ملش مدنی – قبل از تح یت که مردم را دار نمی زنند
مررت اسفندیاری -بگ ارید حرف بزنند
روحی -بفرما یده رقا بفرما ید
مجد ضیا ی -بنده اخ ار نظامنامه ای دارم ماده  110نظامنامه را به ریت
زیر قرا ت نمودند:
«ماده  -110نا ت باید ا ز موضوع مباح( خارج نشود چنانچه خارج شود
ر یس او را مت کر می سازد و اگر نا ت مزبور بخواهد توضیحاتی بدهد که او
از موضوع خارج نشده است یا رن ه برای خارج از موضوع شدن دالیل دارد در
این باب اجازه داده نخواهد شدک»
ر یس -بخ اب به رق ای مجد ضیا ی) دستور داده شد خارج از موضوع
صحبت نفرما یدک
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ملش مدنی -چرا همه را د ر یش ردیف قرار می دهید بی جهت که نباید
اشخاو را به دار زدک
زنگ ممتد ر یس – د وت به س وت
نمایندگان -رقا بفرما یده بفرما ید
ارمند -م صود بنده و ن ه نظرم ان الب بودک بنده در اینجا قسم خواهم
خورد بنده نگفتم که بدون محاکمه کسی را دار بزننده در ان البات هم محاکمه
دارندک بنده هم نخواه م گفت که بدون محاکمه کسی را دار بزننده در تمام
مؤسسات ماه در تمام اداراته در تمام ب ات اشخاو ااسد هستند و ما باید با
این ااسدها مبارزه کنیمک رض کنم رخرین رض بنده نسبت به رقای رقا سید
ضیاءاعدین این بود که دیروز وقتی که ایشان گرم صحبت شدنده بنده یش حاعت
ر وحیه از ایشان مشاهده کردم که هنوز ایشان به م ام ریاست وزرا ی نرسیده
اند با یش حاعت نخوت و غروری صحبت می کنند که بنده وحشت کردمه برای
این ه این ملال معروف است که ردم مار گزیده از ریسمان می ترسدک رن دوره
پهلوی ب دری ما را ترسانده است که یش کسی اگر یش قدری تند حرف بزند ما
اورا می ترسیم بخنده نمایندگان) بن ابت -با این ترس می خواهید ان الب ب نید!)
و یش جسارتی هم می خواهم ب نم به رقا و رن این است که ایشان خیلی به ا ر
خودشان معت دند و بعضی اوقات هم به ا رهای خود استناد می کنندک بنده رن
کتاب «شعا ر ملی» ایشان را خوانده امک بنده تصور می کنم که اگر سه نفر از
لماء انتخاب شوند رن کتاب را م اععه کنند و ارمایشات ایشان را که دیروز
جور بجور و متناقض صحبت کردند تحت م اعب لمی قرار بدهند تصور می کنم
که رن چند نفر لما رتی بدهند که ا ر رقای رقا سید ضیاءاعدین موازنه ندارد و
اا ار جیب و غریبی ابراز می دارند وعی واضح است که ایشان م اععات زیادی
دارند و حفاظه بسیار خوبی دارند اما این ها حل و د نشده است در م ز رقای
رقا سید ضیاءاعدینک بنده تصور می کنم که اگر سه نفر از لماء این کار را
ب نند با بنده هم یده می شوند بی ی از نمایندگان -ی ی از لماء خودتان
باشید) اعبته این یش قدری بی ادبی است نسبت به رقا وعی یده بنده این است
مم ن است ایشان هم بنده را دیوانه تصور ب نند! وعی این یده بنده استک این
است که از رقایان استد ا می کنم که با یش دقت کاملی رتی به انتخاب ایشان
بدهند بنده از ایشان کامال وحشت دارم می ترسم که اگر روزی به م امی برسند
همان مل را ب نند که سردار سپه کرد و ما باید خیلی محتا باشیم برای
این ه بچه ای که دم سماور می رود داعه دوم احتیا می کندک ما اگر به رزادی
القه داریم باید با احتیا باشیم نسبت به رتی دادن به رقای رقا سید ضیاءاعدینک
***
ن ت رقای ارمند سبب شد که باز رقای سید ضیاءاعدین از خود دااع کنند و مجددا به
دکتر مصدق حمله نمایدک

سید ضیاءاعدین -بنده خیلی متأسف هستم از این ه مر وبیت این  20ساعه
وری ااراد و اهاعی این ممل ت را ترسانده که حتی وکیل ملت هم نمی خواهد
از هم ار خودش صدای رسا ی بشنودک اگر من بلند حرف زدم برای این بود که
رقای دکتر بتوانند بشنوند
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بیش نفر از نمایندگان -حاال هم بلند بفرما ید) بنده در  22سال پیش رقای
ضیاءاعملش وکیل شدم وعی به پارعمان نیامدم و زندگانی پارعمانی نداشتم وعی در
اروپا خیلی پارعمان دیدم کرسی خ ابه که قدما و پیشینیان اسمش را منبر می
گ اردندک یش محل و م انی است رزاده هر کس هر حرای که می زند نباید و ی
وار یش حرف ها ی را بگویدک حرف زدن دو صورت دارد یش وقت و ی وار
است و یش داعه هم از روی اهم است و از روی یده و سنجش و همین ور
که ارمودید بعضی اوقات بواس ه موازنه نبودن مل ات – و اتفاقا هر چه
خوشبختی برای بشر در ادوار تاریخی پیش رمده است از رن مل ات نبوده است
که موازنه داشته باشدک و این یش ح ی تی است که شما باید بدانید حیوانات هم
مل ات لیه شان موازنه تام دارد و من خیلی مسرور می شوم که اگر مل ات
لیه من صد در صد موازنه نداشته باشد والال با حیوانات ارقی ندارمک
ارمند -پ س رض بنده را تصدیت ارمودید بخنده نمایندگان)
سید ضیاءاعدین -بلی برای این ه کامال اهمیدم که موازنه لی چیسته
موازنه لی رن است که ردم از حرف زدن بترسده ل من این ور موازنه
ندارد که بترسد چون کسی که حرف می زند م ابت رداب ملت و ریا نمی کنده
خوش رمد نمی گویده معت دات خود را از روحش می گویده با زبان رو حرف
می زنده این ور است و کسی که از او می ترسند او را واجد موازنه مل ات
لیه نمی پندارندک برویم سر صحبت خودمان رواب با روسیه را ارمودیده بنده
رض ن ردم که پس از این ه ر یس اعوزراء شدم از اینجا هدنامه ارستادم به
مس و و گفتم امضاء کننده بنده گفتم پس از این ه ر یس اعوزراء شدم دستور
دادم که هدنامه شوروی را امضاء کننده رقای ار در رن موقب در وزارت
خارجه بودند مسبوقنده اسناد و مدارک هم موجود استک در زمان مشیراعدوعهک
سویت که دو سال
مشاوراعمماعش مأمور مس و شده است که بروند ببینند دوعت ُ
بود می خواست با ایرانیان مناسباتی داشته باشد از روی چه اساس و مبانی می
خواهد با ایران دوستی پیدا کندک مشاوراعمماعش رات به مس و و این هدنامه
را که مالحظه می ارما ید در م ابل ملت ایرانه در م ابل تاریخه در م ابل
شماها می گویم دوعت سُویت با یب خا ر نوشتند و به ما ت دیم کردنده به
نمایندگان ما دادند رن ها ارستادند به تهران در تهران  6ماه  7ماه خواندند و
کسی نگفت که مخاعف است نه م رحوم مشیراعدوعه و نه مرحوم سپهدارک به رن
ها نمی خواهم ایراد ب نمه نمی خواهم ا تراض ب نمه و ن پرست بودند وعی
نگفتند این را سید ضیاءاعدین گفت من گفتمه رقای ضیاءاعملش چرا گفتم؟ زیرا
بیش از هر ایرانی می دانستم که چ در زندگانی ملیه اقتصاد و سیاست مان
منو است به حسن تفاهم با شوروی بنمایندگان – صحیح است) اهمیدید رقا من
می دانستم و امروز هم معت دمه دشمن های من در تهران و ایران هر چه می
خواهند بگویند وعی من معت دم ااسوس می خورم که بیانیه ای که من  24سال
پیش منتشر کردم و دیروز هم در روزنامه منتشر شد امروز نیست که بخوانم
بی ی از نمایندگان رقای دکتر دارند) بدر این موقب رقای دکتر مصدق بیانیه را
به رقای سید ضیاءاعدین دادند) تش ر می کنم رقاک بنده سیاست خارجی ح ومت
خود را در  23سال قبل ا الم داشتم باما سیاست خارجی ما در اینجا نیز یش
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ت ییر اساسی الزم استه الزم است یش سیاست شرااتمندانه بر مناسبات ما با
مماعش خارجه ح ومت داشته باشد) این بود مرام من بدر این ایام هیچ ممل تی
بدون ارتبا با جامعه ملل نمی تواند زندگی ب ندک) بعد از جنگ بین اعمللی که
مبانی تش یالت جدید دنیا روی اصول تعاون و دوستی شده است اصول مزبوره
در و ن صلح جو ی ماه بیش از سایر ن ا قابل اتخا استک ملت ما انسان
دوست استک نسبت به جمیب ملل خارجه صمیمی و رایت و شفیت استک ملت ماه
ملت ایران وار( ح م و اندرزهای ا صار و قرون متواعیه استک ما با دوعت
شوروی که  3000کیلومتر با او هم سرحد هستیم باید با او بهترین دوستی ها
را برقرار کنیم و از هر اقدامی که سوء ظن رن ها را برقرار کند احتراز کنیمک
الزم نبود انگلیس کودتا ب ند برای این ه من این حرف را بزنم در ین حال هم
مناسبات ما با هر یش از د َُول خارجه نباید مانب از حسن مناسبات و دوستی با
سایرین گردد و از هر اقدامی که سوءظن رن ها را جلب می کند احتراز کنیم و
باید با دوعت انگلستان هم بهترین و صمیمی ترین مناسبات را ایجاد کنیم و از
هر اقدام که مورد سوء ظن انگلستان است باید پرهیز کردک این است ایرانی
بودنه هر کس غیر از این باشد خیانت به ایران کرده استه باید امل حسن
تفاهم بین روسیه و انگلستان بشویم و اگر روزی خدای ن رده بین رن ها سوء
تفاهم شد ما با حاالت بچگانه و رااقت بازی با این ول ناقو و اداراکات
من سره خیال ن نیم ما می توانیم مس و یا عندن را گول بزنیم ما باید صاف و
روشن باشیم بنمایندگان – صحیح است) هر کس غیر از این ب ند خیانت به این
ممل ت کرده استک باز بیانیه سید ضیاءاعدین است بدکتر مصدق -به ملت امر
می کند) خواهش کرده بودم که بین رایض بنده چیزی نفرمایند ش ایت خودتان
را بعد بگوییدک رقای ر یس خواهش می کنم انتظامات مجلس را در نظر بگیرید و
هر کس که خالف می کند بفرما ید که خالف ن ند ببنام همین دوستی
کاپیتوالسیون را که مخاعف است الل یش ملت است اع اء خواهم نمود) ات اء من
در این تصمیم و ده ای بود که از زبان «عنین» در «پ رو گراد» شنیده بودمک
پیش از این ه هدنامه منع د بشود عنین در پ رو گراد رمد وقتی که او رمد من
رنجا بودمه او گفت که کاپیتوالسیون را اع اء می کنم و من به رن ها ایمان داشته
ام و او با ( این بیانیه شده من ی ین داشتم که عنین و رؤسای ان الب روسیه به
و ده خود واا خواهند کردک ای ان من به و ده رن ها سبب شد که من در ا المیه
خودم این را گنجانیدم واال من زوری نداشتمه قوه ای نداشتمک ت یه من به
رزادیخواهی با ان البیون روسیه بود بو برای موا یت در این م صود و این ه
اتباع خارجه از داعت تام بهره مند بوده ح وق خود را بتوانند ح ا دااع نمایند
ترتیبات و قوانین مخصوصه با محاکم صاعحیت داری وضب و ایجاد خواهد شد تا
همه نوه ولی ه داشته باشندک بر بت اصول اوق اع کر ا الم می دارم که بعضی
از امتیازاتی که در گ شته به اجانب داده شده است باید اساسا مورد تجدید نظر
واقب گردد) ما باید به تمام همسایگان به نظر دوستی نگریسته و با همه رن ها
مناسبات حسنه همجوارانه داشته باشیم و رواب مودت و تجارت را مح م کنیمه
هیچ ملتی هر قدر قوی و نیرومند باشد نباید رزادی ما را محدود نماید
بنمایندگان -صحیح است) رقایان کسی که این بیانیه را می دهد مم ن است
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مواات ادت و اخالق تهرانیان مل ات لی او موازنه نداشته باشده اگر موازنه
داشت  23سال برای گفتن چنین چیزی رواره نمی شدک تصدیت می کنم موازنه
نداشته است شاید حاال موازنه پیدا شده باشد بخنده نمایندگان) و هیچ ملتی هر
قدر هم نیرومند باشد نباید رزادی ما را معدوم کند بما رزادیم و رزاد باقی خواهیم
بوده به نام همین اصول و بخا ر همین اصول است که اع اء قرارداد ایران و
انگلستان مورخه اوت  1919را ا الم می دارم بدکتر کشاورز -این ها را همه
شنیده ایم) به بنده حمله ن نید به رقای ضیاءاعملش می خواستید بفرما ید پس رقا
هدنامه با شوروی ااتخار امضایش با بنده است بارمند -امضایش بلی)
خواهش می کنم با القه ای و با موازنه ای که هست به بنده تبریش بگو ید
بخ اب به رقای ر یس) س وال بفرما ید که م اکرات کاای است یا نه والال بنده
یش سا ت دیگر باید صحبت ب نم ببعضی از نمایندگان -م اکرات کاای است)
مهندس اریور -بنده مخاعفم با کفایت م اکرات و باید دعیلش را رض کنمک
اوال یش نفر که پشت تریبون صحبت می کند هیچ س حت صحبت نداردک
با با ی – پس شما صحبت ن نید بخنده نمایندگان)
ن ابت -رقای با با ی شما که همیشه اخ ار می کردید در یش جلسه سریو
 serieuxخواهش می کنم مسخره گی ن نیدک
با با ی -تو مسخره هستی احمت
سید ضیاءاعدین -رقایان به بنده می نویسند م اکرات را کوتاه کن بنده رض
می کنم برای صحبت کردن حاضرم اگر حاضر هستید صحبت می کنم اگر حاضر
نیستید رتی بگیرید به کفایت م اکراتک
نمایندگان – بفرما ید رقا
سید ضیاءاعدین – به قول انگلیس هاه عیتل ناوع Little Knowledge
همیشه با ( بدبختی است و انسان را گمراه می کنده انسان باید یا ا ال ات
کاای داشته باشد یا نداشته باشدک «ژنرال وی سن» با  6و  7نفر صاحبمنصبان
انگلیس پس از امضاء قرارداد از رف دوعت انگلیس به تهران رمدند برای تهیه
زمینه اجرای قراردادک «ژنرال وی سن» و سایرین که در رن موقب بودند تنها
کسانی ب ودند که القمند به اجرای قرارداد بودند و اعبته گ شته و اول کسی که
بر خالف کودتا قیام کرد «ژنرال ریرنساید» بود او هم گفت سید ضیاءاعدین
موازنه لی ندارد – بدون اجازه و بدون مشاوره و بدون استی ان از «عرد
کرزن» قرارداد را اع اء می کندک این رف و رن رف نشست و بر ضد بنده
تحری ات کرد بنده مجبور شدم به ایشان پی ام دادم و از ایشان خواهش کردم که
در تهران تشریف نداشته باشند و اتومبیلی هم ارستادم و خواهش کردم که از
ممل ت ایران تشریف ببرنده این کار را هم بنده کردمک لت راتن ایشان به ب داد
این بود رسیدن ایشان به ب داد چون که از ب داد هل و گل که نباید بفرستند
شروع کردند تحری ات کردن که االنی مل ات لیه اش موازنه ندارد و االنی
یش کارهای بی ساب ه کرده است و بنا کرد با این و رن مالقات کردن و کسانی را
با خودش مواات کرد و با دسته های رنجا ملحت شد و بر ضد بنده اقدام کرد و
تلگراااتی به عندن کرد که االنی مناسبات بین ایران و انگلیس را به هم زده
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استک بنابراین راتن ایشان از ایران به امر بنده بوده استک اعبته این را هم بنده
باید بگویم که ایشان در مدتی که اینجا بودند با کمش ااسرهای ایرانی یش سال
در زمان رقای ولوق اعدوعه زحمت کشیدند م اععاتی کردند راجب به رز اداره
قوای تأمینیه ایران و یش راپرت خیلی مفصل در رن موقب نوشتنده و نمی دانم
رقای « امری» یا رقای «ار » که در رن موقب در وزارت امور خارجه بودند
این را خوانده اند یا نه؟ از ن ه نظر صالحیت کشوری زحمت کشیده اند و
م اععات کرده اند ک ه اگر رقایان به دست بیاورند در موقعی که می خواهند
بودجه ممل ت را تصویب ب نند در قسمت تأمینیه کمش خواهد کردک با ت دیر از
خدمات ایشان و حت خدمتی که به ایران داشتند وعی چون می خواستند به
امورات داخلی ما شرکت ب نند و مداخله نمایند بنده به ایشان گفتم تشریف ببریدک
اما «کلنل اسمایلز» و «ریرنساید» از جمله صاحبمنصبانی بودند که در تع یب
قرارداد رمده بودند به ایرانه یش پیر مرد شصت ساعه و یش ردم خوبی بوده این
رمد به تهرانک «ریرنساید» بنده او را در بادکوبه وقتی که ر یس هی ت ا زامیه
ایران بودم از «با وم» رمد برود به ای رانه ایران را نمی شناخت وعی بواس ه
القه ای که به خیام و ادبیات ایران داشت یش محبتی نسبت به ایران داشته
بنده پس از مراجعت از قف ازیه او را در تهران دیدم به من گفت به نظر من
قرارداد در نظم و وضعش مالحظات الزم نشده و قابل اجراء نیست و من نمی
توانم یش چیزی را که معت د نیستم مبادرت کنم وعی چون رات نزد مرحوم
مشیراعدوعه و اجازه خواست برگردد مرحوم مشیراعدوعه به «ژنرال وی سن» و
صاحبمنصبان انگلیسی و «کلن اسمایلز» ارموده بودند که شما باشید تا مجلس
باز شود و ت لیف قرارداد معلوم شودک دوعت ایران هم مواجب رن ها را می داد
و ایشان هم بودندک در نتیجه جنگی که متجاسرین با قوای قزاق کردند و قوای
قزاق ش ست خوردند و پراکنده شدند و رمدند به قزوین قشون انگلیس رنجا بود
و این چهار هزار قزاق بدبخت بکه گمان می کنم اگر من یا هر ایرانی برای
نجات این ها از بدبختی یش اقداماتی کردیم و رن اقدام هم اگر چه بر خالف
قانون بود وعی برای مصاعح ممل ت بودک این یش مبحلی است که مورد تأمل
است که ریا جایز بود یا نه؟ نمیتوان بدون م اععه ح م کرد) این قزاق ها رمدند
در ا راف قزوین حیران و سرگردان بودند ر یس کل قوا «سردار همایون» شد
و قشون انگلیس که در ا راف قزوین بودند برای این ه یش صاحبمنصبی باشد
راب بین قشون انگلیس و این قوای قزاق از رف کابینه مرحوم مشیراعدوعه
«کلنل اسمایلز» تعیین شد و ضمنا قرار شد که مراقبتی ب ند در اداره امور قزاق
خانه به این ش ل که یش شورا ی تش یل دادند برای امور قزاقخانه قزوین چون
قزاق های قزوین عخت و ریان بودنده در زمستان کفش و عباس نداشتنده کلنل
اسمایلز کفش های کهنه سربازهای انگلیس و عباس های مانده سربازان هندی
را از این رف و رن رف جمب می کرد و می رورد بهاین قزاق ها و سربازهایی
که جنگ کرده بودند و رشادت کرده بودند می داد و چون این کارها را می کرد
و این خدمت ها را می کرده یش شورا ی تش یل شد از رف وزارت جنگ این
ها بارت بودند از سه نفر ی ی «زمان خان مرحوم» که نمی دانم اسم خانواده
او چه بوده است بیش نفر از نمایندگان -بهنام) و ی ی «ماژور مسعود خان» و
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ی ی هم «کلنل کاظم خان مرحوم» و ر یس اداره قزاق خانه «امیر مولت
نخجوان» بود یعنی ر یس قزاقخانه قزوین نه تهران و در تهران هم که 500
قزاق بودک در ر ربایجان و زنجان و کردستان حاال یادم نیست پن هزار نفر یا
شش هزار نفر بودهک در قزوین چهار هزار نفره زیرا چنانچه می دانید در
 1911که«اوعتیماتوم روس و انگلیس» را قبول کردیم و «شوستر» را از
ایران بیرون کردیم در تع یب رن قوه قزاق که پانصد یا هزار تا بود بعد تبدیل
یاات به یش «دیویزیون» دوازده هزار نفری و این دیویزیون به همین کیفیت که
رض کردم ت سیم شدک این چهار هزار قزاق که در قزوین گرسنه و وامانده
بودند هیچ س در ا ر رن ها نبودک در دهات قزوین پراکنده بودند نان و ربی به
رن ها نمی رسیده پوعی از تهران نمی رسیده خزانه خاعی بود و ماهی دویست
هزار تومان سفارت انگلیس به اسم «مراتوریوم» بعد از سال ها اعتماس و
گدا ی به دوعت ایران می داد رنهم ب دری بود که در دوایر ایران صرف شود
دیگر چیزی به قزاقخانه نمی رسیدک ماژور مسعود خان و کاظم خان که می رمدند
به تهران می راتند به ادارات دوعتی پیش وزیره پیش ر یس اعوزراء کسی به
حرف این ها گوش نمی داد و هر چه این ها می گفتند که قزاق ها گرسنه هستند
نان و عباس ندارنده غ ا ندارند کسی به حرف این ها گوش نمی داده کسی جواب
نمی دادک پس از رن ه از همه کس مأیوس می شدند می رمدند پیش من که چه
باید کرد من هم ا ر می کردم که چه باید کرد می راتم پیش ر یس اعوزراء وقت
بمرحوم سپهدار) خودش می گفت اگر پوعی هست بدهیم قزاق هاه پول نبوده
سفارت انگلیس هم «موراتوریوم» یش ماه می داده دو ماه نمی دادک این ها
می گفتند سفارت انگلیس اش ال تراشی می کنده سفارت می گفت شما ت لیف را
تعیین کنید قرارداد را تصویب می کنید شما را هم تحت تألیری قرار نمی دهیم
شما مجلس را باز ب نید سفارت انگلیس می خواست که مجلس باز شود از
ولوق اعدوعه خواست وعی ن رده از مرحوم مشیراعدوعه خواست ایشان هم باز
ن ردند چون ایشان انتخابات را درست نمی دانستنده از مرحوم سپهدار خواست
ایشان نمی توانست باز کند چون ه ایاالت ممل ت صورت دیگری پیدا کرده بودک
یش کاغ ی است که دیروز به دست بنده ااتاده کاغ ی است که مستر نرمان
وزیر مختار انگلیس به ر یس اعوزراء وقت نوشتهک دانستن این ح ایت الزم است
برای این ه معلوم شود ریا این کودتای انگلیسی است یا کودتای ضد ضیا ی یا
سردار سپهی باید ح ایت معلوم شود ب ین کاغ را به ریت زیر قرا ت نمودند)
«سفارت انگلیس تهران –  21- 1921-1339جمادعی االوعیه 31
جنیوری
ادایت شومک در خصوو م اکراتی که دیروز بعمل رمد جناب اجل «مستر
نرمان» از دوستار خواهش کرده اند که به حضرت اشرف ا الع دهم که نظر
به اهمیتی که عندن به ااتتا تسریب مجلس شورای ملی می دهد جناب معزی اعیه
نمی تواند به حضرت اشرف در اتخا مسل ی که سبب تعویت ااتتا مجلس
شورای ملی خواهد شد رتی بدهندک جناب معزی اعیه می داند که اگر چنین رتی
می دادند از رف دوعت انگلیس مورد ا تراض شدید واقب می شدند ایام شوکت
مستدام بادک اسمات ککک»
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رقای ر یس این را مالحظه بفرما ید مرحوم سپهدار قبال خواست مجلس را
باز کند چرا مجلس باز نشد؟ وکال ی که در تهران بودند نتوانستند همدیگر را
راضی کنند که چ ور مجلس را باز کنند رشان چه بود؟ رشان قرارداد
انگلیسه رشان چه بود؟ رشان پیشنهادات صلح لبانه ح ومت شورویه
رشان چه بود؟ رشان موازنه مل ات لیهه این رشان بود سپهدار رمد
اعتماس کرد بیا ید باالخره گفتند نمی شود با این کابینهک باشد با کابینه دیگره
کابینه دیگر تش یل شد مرکب از رقای «حاج محتشم اعسل نه» وزیر امور
خارجه و مرحوم «ممتازاعدوعه» و «ممتازاعملش» این ها سه چهار نفر بودند
همه اش را ا ر کردند که کی وزیر باشده کی نباشدک بعد از این که چندین ماه
ا ر کردند که چه باید ب نند گفتند خوب حاال که وزیر شدیم چرا مجلس باز شود
اول باید یش م اععاتی ب نیم و زمینه را حاضر کنیم بعد مجلس شورای ملی باز
شودک در همین حال بود در همین احوال بود که ممل ت بی ت لیف بود در همان
موقب بود رقای ضیاءاعملشه که در تهران چهار ن شه کودتا بودک کی ها در کار
بودند الزم نیستک بنده به جنابعاعی رض کنم رن کسی که موات شد شما
خودتان او را می شناسید و می بایستی همان موقب بشناسید و جلوگیری کنید نه
این ه بعد از بیست و سه سال از من بپرسید کی بوده استک در همان موقب بود
که کسی که واقف به جریان وضعیات بوده کسی که خون داشت و کسی که می
دانست ممل ت در چه پرتگاهی است و به کجا می رود یش اداکاری باید ب ندک
رمدند به بنده گفتند که وضعیات قزاق این ور است اگر این ور نشود این ور می
شوده چه می شوده چه می شود که اینهم از اسرار خود بنده است که هیچ اعزامی هم
ندارم به کسی توضیح بدهمه اعزامی ندارمک رمدیم راتیم پیش رقای سپهدار م اکره
کردمه گفت انگلیس ها به ما پول نمی دهند چه کنم؟ گفتم ما می رویم م اکره می
کنیم بل ه به شما پول بدهندک راتم پیش مستر نرمان از ایشان خواهش کردم و
گفتم وضعیت این ور استه وضعیت خراب استک شما یش ماه دیگره دو ماه
دیگر هم به ما پول بدهید ایشان گفتند می دهیم به شر این ه به دوا ر دوعتی
داده شودک گفتم چ ور؟! مگر به کی می دهند؟!
گفت این مهاجرینی که رمده اند به تهران پول ها به رن ها داده می شود و ما
حاضر نیستیمک گفتم پس مهاجرین که مستأصل هستنده بیچاره هستند چه ب نند؟
گفت خود دوعته خود مردم با ا انه به همو نان خودشان چیزی بدهند و کمش
کنندک راتیم با مرحوم سپهدار صحبت کردیم گفت نمی شود کسی به این ها ا انه
نمی دهدک باالخره با سپهدار م اکره کردیم و بنده مرحوم سپهدار را راضی کردم
به این ترتیب که اگر دوعت انگلیس راجب به مراتوریوم چیزی دادند یش قسمت
رنرا به قزاقخانه بدهید ایشان هم قبول کردند وعی از چاه در رمد توی چاعه ااتادک
باالخره بعد از م اکرات زیاد حاضر شدند که پنجاهه شصت هزار تومان به
ق زاقخانه بدهند در این قسمت هم چیزها ی است که الزم نیست رض کنم بخدا
بیامرزد همه اموات را) مرده اند الزم نیست اسم ببرمک این پنجاه هزار تومان را
هم که به قزاقخانه دادند حاال سردار همایون می خواهد صرف پانصد نفر قزاق
تهران ب ند و به قزوین چیزی ندهدک خالصه ایشان را راضی کردم که دو لل(
برای تهران و یش لل( برای قزوین داده شودک خالصه بیست یا سی هزار
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تومان بود که به قزوین رسیده قزاق ها اهمیدند که این کار را کی کرده استک
اهمیدنده تشخیو دادنده این تشخیو رن ها سبب شد که در مراجعت شان در
رتیه به بنده مراجعه کنندک این و ضعیت همین ور ادامه پیدا کرده ماه رینده بیشتر
شده ماه سوم که ماه کودتا بود بنده گفتم که باید صد هزار تومان داده شود رقای
سپهدار اگر این مبلغ را به قزاقخانه ندهند من قبول نمی کنم و باید از رن پوعی
که دوعت انگلیس به مراتوریوم می دهد صد هزار تومانش را به قزاقخانه بدهند
و باالخره این کار را هم کردند و در همان موقب هم بود که سردار همایون
مجبور شد نظریه بنده را قبول کند زیرا بین او و مرحوم سپهدار بهم خورد و
اگر من به او مسا دت نمی کردم در م ام خودش باقی نمی ماندک بعد به او گفتم
که از این صد هزار تومانی که گراته می شود بهر پسری به قزوین و بهر
دختری به تهران باید داده شود خالصه گویا شصت هزار تومان به قزوین دادند
و در همان موقب بود که «ا لیحضرت سل ان احمد شاه مرحوم» خیال حرکت از
تهران را داشت و م اکره تخلیه تهران بود در این م اععه بودند که در موقب
تخلیه تهران چه دسته قوا ی با شاه به اصفهان و شیراز برود به ژاندارم
ا مینان نبود زیرا هشت ماه بود که ح وق نداشته به پلیس هم ا مینان نبودک
صد نفر قزاق گارد شهریار ایران هم در ار رباد گرسنه بوده شش ماه هم بود
که مواجب دربار نرسیده بود و حتی ب ال و ار هم که چند ماهی به ا تبار
مرحوم «مولت اعدوعه» نسیه می دادند دیگر حاال نمی دادندک در رن موقب که یش
کسی که موازنه مل ات لیه نداشت به مرحوم احمد شاه پیشنهاد کرد که از این
قزاق های متالشی که در قزوین هستند پانصد نفر را بیاورید به تهران که در
رکاب همایونی به اصفهان حرکت کنند و ش اه این پیشنهاد را پسندید و راضی
شد و دستور هم داد و اعبته یش چیزها ی شد که این جز یات را هم من ملزم نیستم به
کسی بگویم در موقب خودش خواهم گفت و خواهم نوشت اینجا یش کلیاتی را می
گویم چون مصاعح اعیه ممل ت در نظر من اهمیتش بیشتر است تا تصویب
ا تبارنامه منک ا ین یش چیزهایی است که مربو به ایران است در موقب خودش
اعبته یش ح ای ی را خواهم گفتک حاال برای راب سوء ظن حضرتعاعی بچون
همیشه حضرت اعی را یش شخو پاک و درستی می دانم) و س واالتی را که
از من کردید و حست کردم که واقعا می خواهید چیز بفهمید و قصدتان غرض
شخصی نی ست با کمال مسرت این ا ال ات را دادمه در صورتی که اگر رقای
دکتره می خواستند به ایشان نمی دادم دسته ایشان هم مانعی ندارد که به من
رتی ندهند چون ه شما را بی غرض می دانم هر س واعی دارید بفرما ید تا
حدودی که بتوانم جواب رض می کنمه خالصه این پیشنهاد تصویب شد و ح م
احضار قزاق برای این منظور به تهران به امضای سردار همایون با رن ه
مخاعف بود و یش اظهاراتی می کرد که اگر این ها بیایند تهران با من چه می
کنید باینهم یش چیزهایی است که مربو به کسانی است که ی یش حاال بوده
است و ی ی هم از بالد ما دور است و شایسته نیست که بنده بگویم و به رن ها
بر بخورد) خالصه ح مش را داد و قرار بود که محرمانه باشد و قوای قزاق
قرار بود که هفتصد نفر حرکت کنند از رن پوعی که صد هزار تومان از دوعت داده
شده بود به قزاقخانه و هفتاد یا هشتاد هزار تومان رن به قزوین ارستاده شد که
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خرج تدارکات ضروری قزاق ها شد و بیست هزار تومان هم در صندوق ماند و
از این جریانات در قزاقخانه قزوین سه نفر مسبوق بودند «کاظم خان» و
«مسعود خان» و «رضا خان» و زمان خان مرحوم خبر نداشتک به موجب امر
حرکت کردند و رمدند وعی بجای هفتصد نفر دو هزار نفر حرکت کردنده سا ت
سه بعد از ن صف شب جمعه قبل از کودتا رن ها حرکت کردندک این را هم بگویم
که یش هفته پیش از حرکت رن ها هر روز از قزوین می راتند بیرون به نوان
مانور و برای این ه سوء ظن قشون انگلیس را جلب ن نند این کار را می کردند
و کلنل اسمایلز مخصوصا چند شب پیش به تهران حرکت کرد و موقعی که او
رمد مانور روزشان را به شب تبدیل کردند و به رف تهران حرکت کردند پس از
حرکت رن ها سیم بین قزوین و تهران هم ق ب شد ژنرال «ریرن ساید» صبح
اهمید که یش ده قزاق از قزوین دور شده و مخابرات با تهران ق ب بودک ردم
ارستاد پیش این ااراده رن ها هم ح م تهران را به او ارا ه دادند و کلنل ریرون
ساید هم اغفال شد و قزاق وارد کرج شده دور روز پیش از کودتا من راتم به
شاه رباده جلسه ای تش یل شد در شاه رباد از بنده و رقای رضا خان میر پن و
از رقای احمد رقاخان که رنوقت گویا سرهنگ بود و از رقای ماژور مسعودخان و
از رقای کاظ م خانه من رن ها را دیدمه چه دیدم و چه صحبت کردم و چه تصمیم
گراتیم «اسرار» ما است وعی یش چیزی را به شما می گویم و رن این است که
ما پن نفر قسم خوردیم که به ایران خدمت کنیم و قسم خوردیم قدمی بر خالف
مصاعح ایران بر نداریم و بعد رن وقایب شدک بنا براین نسبت کودتا به اجانب از
روی کمال بی ا ال ی استه بنده به رقایان ا مینان می دهم هر از خود گ شته
ای هر کاری می تواند ب نده هر کس از خودش بگ رده معرات هم داشته باشده
عیاقت هم داشته باشد ابت ار هم داشته باشده رواب هم داشته باشده همه کار می
تواند ب ندک دیگران اگر در کود تا موات نشدند شاید حسن نیت شان از من بیشتر
بوده است وعی اگر وسا ل و ا ال اتشان از من بیشتر بود موات می شدندک چرا
ما این کودتا را کردیم؟ ما پن نفر ممل ت خود را در خ ر دیدیمه مرجعی نبود
که به او مراجعه کنیم و برای نجات ایران از پرتگاه نیستی یاری او را ب لبیمک
اگر ما می دانستیم در م ابل این خدمتگ اری قوانینی در ممل ت هست که ما را
مح وم به ا دام خواهد کرده باز ما می کردیم زیرا اگر ما مح وم می شدیم یش
ملتی را زنده کرده بودیمک بلی رقا ممل ت برای قانون نیسته قانون برای ممل ت
استک اگر مراکز قانون و مظاهر قانون نمی خواهند به وظیفه خودشان مل
کننده سه سال در تهران بمانند و مجلس شورای ملی را باز ن نند و شاه ممل ت
هم بخواهد برود و وزراء و دیگران هم سرگردان و حیران باشند نمی توان پن
نفر از خود گ شته را مالمت کرد که چرا شما یش کاری کردید و در نتیجه رن
کار شما خ ر است الل را از ایران دور کردید و به ایران زندگی و حیات و
است الل دادید همه کار را خوب کردید وعی یش کار را بد کردید و چهار صد نفر
را تحت نظر قرار دادیدک ای خدا! یش قدری مل ات لیه ما را یش کاریش ب نک
حمله به دکترک بنده در ین این که از بی ع فی و غرض شخصی رقای دکتر
نسبت به خودم واقف بودم هیچگاه به خودم اجازه نمی دادم که از ری ه ادب
خارج شومه شما اگر منصف بودید و اعبته هستید تصدیت می ارما ید که اول
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ایشان به بنده توهین کردند بدکتر مصدق -چه رض کردم؟) ارمودید مأمور
اجنبی هستید و این را حت نداشتید به من بفرما ید قبل از این ه توضیح از من
بشنویدک بنده که حرف نزده بودمه شما اول ن ت کردید بنده که رض ن رده
بودم در ضمن رایضم هم رض کردم شما رزادید که هر نظری را از من
توضیح بخواهیده وعی ننگین ترین نسبت ها را به من دادید با کمال بی شرمی نه
از منه نه از جد منه نه از خدمات منه نه از ملت من خجاعت ن شیدید بخدا
سزای شما را بدهد) و مرا متهم کردید به یش نسبتیه همان خون در من است
که شما ااتخار دارید به دیانت رن و به رن خون مفتخر هستیدک سید ضیاءاعدین
اجنبی پرست نمی شود بدکتر مصدق – است فرهللا!) سزای شما با همان حسین
بن لی بع) که اسمش را در اینجا بردید اگر من به ایشان بی احترامی کردم
برای این بود که ایشان شایسته احترام نبودند وعی حت نداشتند به من چیزی
بگوینده قبل از این ه از من توضیحی بخواهند اول باید بپرسنده جواب بشنونده
مرا به هر نسبتی که بخواهند نسبت بدهنده شما از رجال سیاسی نیستید بدکتر
مصدق -بحد شیاع رسیده بود)
ر یس -رقای دکتر مصدق خواهش می کنم ر ایت بفرما ید
دکتر مصدق -چ را به ایشان نمی ارما ید توهین ن ندک
ر یس -به ایشان هم گفتم و استد ا می کنم هر کدام از رقایان که میل دارند
مخاعف یا مواات بفرمایند اینجا صحبت کنند وعی دو نفری با هم صحبت ن نید
بصحیح است)
سید ضیاءاعدین -یش کاغ دیگ ری هم راجب به رقای مصدق اعسل نه واعی
اارس از وزیر مختار انگلیس به مرحوم سپهدار نوشته شده استک پس از کابینه
رقای مشیراعدوعه رقای مصدق اعسل نه متزعزل شدند که شاید سپهدار ایشان را
معزول کند و رقای نصرت اعسل نه یا کسی دیگر را بجای ایشان بفرستده رقای
مصدق اعسل نه بوسیله قونسول انگلیس از وزیر مختار انگلیس این منظور را
تلگراف می کند و وزیر مختار انگلیس هم از ر یس اعوزراء ت اضا می کند که
ایشان را اب ا ب ند بدکتر مصدق – بنده جدا ت یب می کنم) این کاغ سفارت
انگلیس است این را بنده ننوشته ام بسفارت انگلیس 4 -نوامبر  -1920ادایت
شومک پس از استعالم از صحت مزاج و ت دیم ارادت زحمت می دهد که از قرار
تلگراای که قونسول انگلیس م یم شیراز مخابره کرده اند رقای مصدق اعسل نه
از س و کابینه قبلی و تش یل کابینه جدید قدری مض ربند که مبادا این کابینه
در مواقب الزمه همراهی و مسا دت م تضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا
دارنده از قرار راپرت هایی که از قونسول انگلیس شیراز می رسد ح ومت
معظم عه در شیراز خیلی رضایت بخش بوده اگر حضرت اشرف صال بدانند بد
نیست که دوستانه ت لگراای بمعزی اعیه مخابره ارموده خواهش کنید که به
ح ومت خود باقی بوده و از این خیال منصرف شوندک ایام شوکت مستدام باد-
مستر نرمان)
مهندس اریور -این کاغ دعیل خواهش ایشان نیستک
دکتر مصدق -این توهین است اجازه بفرما ید م ابت نظامنامه توضیح
رض کنمک
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ر یس – بعد بفرما یدک
سید ضیاءاعدین با با ی -قصدم از این اظهار اهانت به ایشان نبود یش
چیزی دیروز ارمودید که او سبب این اظهار شدک ارمودند من در سالم های
رسمی ااسران پلیس جنوب را بار حضور نمی دادم بدکتر مصدق – همین ور
است) بنده رض کردم این صحیح است وعی ح ومت و ایاعت شما در تحت
حمایت پلیس جنوب بود بدکتر مصدق -بهیچوجه) و بنده می خواستم رض کنم
که شما نمی توانستید بگو ید که در اارس بودید و با کنسول انگلیس رشنا ی
نداشتید و راب ه نداشتید بدکتر مصدق -بسیار دوست بودم) پس در ضمن
دوستی یش اظهاری کرده اید به قونسول انگلیس بدکتر مصدق – ابدا) این
مراسله سفارت انگلیس است ککک
بعضی از نمایندگان -دو مرتبه بخوانید رقا
سید ضیاءاعدین با با ی -می خوانمک «ادایت شومه پس از استعالم از
صحت مزاج و ت دیم ارادت زحمت می دهد که از قرار تلگراای که قونسول
انگلیس م یم شی راز مخابره کرده اند رقای مصدق اعسل نه از س و کابینه قبلی
و تش یل کابینه جدید قدری مض ربند که مبادا این کابینه در مواقب الزمه
همراهی و مسا دت م تضی از ایشان ننماید و گویا خیال استعفا دارنده از قرار
راپرت هایی که از قونسول انگلیس شیراز می رسد ح ومت معظم عه در شیراز
خیلی رضایت بخش بوده اگر حضرت اشرف صال بدانند بد نیست که دوستانه
تلگراای بمعزی اعیه مخابره ارموده خواهش کنید که به ح ومت خود باقی بوده
و از این خیال منصرف شوندک ایام شوکت مستدام باد -مستر نرمان» بمهندس
اریور -تاریخ این کاغ را بفرما ید)  4نوامبر  22 -1920صفر  -1339رقای
ضیاءاعملش اشاره ارمودند به مستر نرمان بنده الزم می دانم ا یش چیزی را
رض کنم که مستر نرمان از کودتا ا ال ی نداشت؛ شرکت هم نداشت واقف هم
نبود ا یش ت صیر داشت و رن این بود که می توانست این وقایب را پیش
بینی کند وعی نتوانست پیش بینی کند حاال چرا نتوانست پیش بینی کند و چه
موجباتی مانب پیش بینی او شد این هم ی ی از اسراری است که مربو به خود
بنده است و در نتیجه این اغفال شدن مورد مؤاخ ه دوعت انگلیس واقب شد و از
خدمت وزارت خارجه استعفا دادک حاال چه شد که این را به ریش «نرمان»
چسباندند ا صل ن ته اینجاستک پس از راتن من رقایانی که محبوس و تحت نظر
بودند رمدند بیرون اول گفتند که سید ضیاءاعدین ده میلیون برده یا سه میلیون
برده و االن وعی بعدا اهمیدند که این موضوع نبوده است من چیزی نبرده امه
غارتی ن رده امه دزدی ن رده امک خوب گفتند چه تهمت دیگری بزنیم وسیله
دیگری نبود گفتند که این کار به دست اجنبی بود و من نمی اهمم که انسان
برای چه اجنبی پرست می شود یا برای خدا یا برای خرما من که هم خدا را
داشتم و هم خرما راه من که در سه ماه زمامداری خود به مال کسیه به جان
کسیه به رض کسی تعرض و تخ ی ن ردم چه الزم بود که اجنبی پرست
شوم؟ اجنبی پرست بشوم که در م ابل چه چیز ببرم؟ این ح ی تش است خالصه
م اعب گفتنی خیلی است رقا ارمودند که روزنامه نویس ها را هم توقیف کردید
بنده نمی خواهم بیشتر رض کنمه اصراری هم ندارم که یش م لبی را ارمودید
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و بنده هم خواستم توضیحاتی بدهم و باز هم رض می کنم «قبول» ا تبارنامه
من بر صال ایران است «رد» ا تبارنامه من هم شاید بر صال ایران باشد
اعبته رقایان در قضاوت خود مختاریدک
ر یس – رقای دکتر مصدق توضیحی دارید بفرما یدک
دکتر مصدق -از بیاناتی که رقا ارمودند وضعیت دوعت رن روز را بخوبی
روشن می کردک رن روزی که بنده شیراز وارد شدم دوعت تا این اندازه برای
ارستادن یش مأموری به شیراز مستأصل بوده چند نفر کاندید بود در تهران که
می خواستند به شیراز بروند و هر کدام از دوعت یش ت اضاهایی داشتند و یش
مهماتی و یش قوا ی می خواستند که بتوانند این مأموریت را انجام بدهند که من
وارد شیراز شدم اهاعی به تلگرااخانه راتند و از دوعت خواهش کردند که اگر
حاکمی می خواهید بفرستید االنی هست و باید بماند دوعت هم مرا خواست و من
به دوعت گفتم من که اعال وارد اارس شده امه من مردم را می خواهم اگر با من
مواا ت کردند اینجا می مانم و هیچ احتیاج به قوا ندارم قوای من قوای ملی
است اگر اهاعی با من مواا ت کردند می مانم والال نمی توانم قبول کنم و به تهران
می ریم پس از مراجعت از تلگرااخانه جما تی نزد من رمدند اول نماینده قوام
اعملش گفته قوام اعملش ساعی دو هزار تومان می دهده نماینده سردار شایر
گفت دو هزار تومان هم سردار شایر می دهده نصیراعملش گفت من بیست هزار
تومان می دهم و بعدا که حساب کردند جمعا صد و شانزده هزار تومان شد گفتند
با این وضب شما چرا می خواهید بروید تهران؟ اگر بروید تهران ح وق ی سال
شما به اندازه یش ماه این جا ن می شوده گفتم شما جب اشتباهی کرده اید شما
می گو ید که ما حاکمی می خواهیم که دل و انصاف داشته باشد و با مردم به
داعت راتار کند و از مردم چیزی نخواهد و این پول هایی که به من می دهید
خودش مسبب ناامنی می شود من منظورم چیز دیگری است اگر شما تعهد می
کنید که ن ه از مردم چیزی بگیرید و به من هم چیزی ندهید من می مانم و قبول می کنم

وگر نه من می روم و رن ها تعهد کردند که نه چیزی بدهند و نه چیزی بگیرند و
از این جهت من ماندم و در رن وقت که دوعت ماهی سیصد و شصت هزار تومان
از خارجی می گرات اعبته نمی توانست که قوا ی به اارس بفرستد وعی من در
ظرف ی ی دو ماه ب وری امنیت را برقرار کردمه بدون این ه خرجی ب نم و
هیچ استمدادی از دوعت بخواهمه که مردم با کمال خوشی زندگی می کردند و
همه هم هواخواه من بودنده من یش ردمی بودم با مسلشک کابینه مرحوم
مشیراعدوعه با مسلش من مواات بود وعی با سپهدار که با مسلش من ی ی نبود
نمی توانستم کار ب نم پس از این که مرحوم مشیراعدوعه رات من دیدم که به
ح م کی باید ا ا ت ب نم همان ور که رقا وقتی رمدند روی کار من متمرد شدمه
همان ور مم ن بود نسبت تمرد به من داده شود؛ این بود که واقعا نمی خواستم
در رنجا بمانم ه در تمام شهر شهرت پیچید که من می روم اعبته همه مردم متزعزل
شدند و این هم محل تردید نیست که قونسول هر محلی راپرت و گزارش محل
خودش را به مرکز می ارستدک بنده این کاغ را ت یب نمی کنم وعی بر ارض
این ه این کاغ صحیح باشد واقعا بنده از قضاوت رقا تعجب می کنم که چ در
زحمت کشیده اند و برای اهانت به من مدرکی بدست رورده اندب!) واقعا جا دارد
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تعجب کنم قونسول انگلیسی که باید راپرت های خودش را به مرکز بدهد باید
یش چنین چیزی بنویسد چرا؟ برای این ه قونسول انگلیس القمند به تجارت
خودشان بود و بنده وقتی وارد شیراز شدم راه بوشهر تا رباده ب لی ناامن بود و
من در ظرف چهل روز این راه را امن و منظم کردم و از کسی در هیچوقت در مدتی که

رنجا بودم یش شاهی نگراتم ک بصحیح است) اگر یش کسی می خواست برای من
یش کبش بفرستد بنده تعمد داشتم که ده تومان به رورنده بدهم که بعد او دیگر
نفرستد تعمد داشتم که نفرستد و مرا مرهون خودش قرار بدهدک قبل از من قرار
بود که «صوعت اعدوعه» ایلخانی بشود و از او شصت هزار تومان می خواستند
و چون او این وجه را نمی داد ایلخانی هم نمی شد بعد از رن ه من واعی شدم
صوعت اعدوعه را روردم به شهر و ایلخانی کردم بعد از رن ه من این کار را کردم
سپهدار کاغ ی نوشت و تعرض کردند که چرا بدون اجازه مرکز صوعت اعدوعه را
ایلخانی کرده اید؟ جواب گفتم که جای ا تراضی در این باب نیسته قانونی در
این مورد در ممل ت نیسته ساب ه هم ح م می کند که واعی اارس ایلخانی را
معین کند و ادت هم بر این بوده است اگر شما تصور می کنید که در این کار
من بهره ای برده ام خیر من دیناری در این کار بهره نبرده ام و این کار را ا
برای حفظ امنیت و مصلحت ممل ت کرده ام و او را به ایلخانی گری معین کرده
امک من نظری غیر از امنیت اارس ندارمک اعبته قونسول انگلیس چه می خواست؟
می خ واست که تجارت شان برقرار باشد هر وقت پوعی می خواستند از رباده به
بوشهره مجبور بودند که یش مباع ی خرج کنند و یش مباع ی بدهند تا این ه این
پول را بانش شاهی بتواند حمل کند وعی وقتی که من راتم رنجا از کسی دیناری
نگراتم و دل و انصاف را پایه ح ومت خود قرار دادم اعبته امنیت برقرار شدک با این

ترتیب همه مردم خواهان من بودند و قونسول انگلیس هم برای حفظ منااب تجارتی
خودشان خواهان منم بودک من اگر حاال هم به اارس بروم همه مرا می خواهند برای
این ه به رن ها من خدمت کرده ام بصحیح است) کیست که در اارس مرا نخواهد؟
بصحیح است) رن ها مرا می خواهند و من هم رن ها را دوست دارم برای این ه به رن
ها خدمت کرده ام و واقعا خیلی غریب است از رقای رقا سید ضیاءاعدین که زحمتی

کشیدند و واقعا ریش شان را سفید کردند که یش همچو سندی را پشت تریبون
روردند؟!
ر یس -ده ای از رقایان پیشنهادی کرده اند برای کفایت م اکرات
مهندس اریور -این که بنده با کفایت م اکرات مخاعفم لتش این است که
خدا می داند می خواهم مجلس تمام واملی را که الزم دارد برای قضاوت در این
موضوع بدست بیاورد و بدست روردن این وامل از عحاظ پرنسیپ خیلی مهم
است اعبته از عحاظ حب و ب ض اشخاو یا وامل راینی بنده این را رض
می کنمک بنده خودم باهلل ضو هیچ حزبی نیستم بح( در این موضوع از عحاظ
پرنسیپ خیلی مهم است و این م اکراتی که تابحال شده است اغلب در حاشیه
بوده است نه در متنک صحبت در این شد که کودتا ی شده است ا این م لب
معلوم شد که مسبب کودتا بر حسب اقراری که خود رقای سید ضیاءاعدین
صریحا ارمودند بکه مسبب کودتا من بوده ام) ایشان بوده اند و دو م لب اینجا
باقی ماند که خدا می داند برای من روشن نشده استک چون من بیانات مواات و
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مخاعف را یادداشت می کنم و بعد می سنجم هنوز یده ای برای خودم نتوانسته
ام ترتیب بدهمه می خواهم این وامل را بفهمم و یده ای برای خودم ترتیب
بدهمک به نظر بنده دو م لب الینحل است ی ی این ه این کودتا به دست خارجی
بوده است یا نه و جواب م اعبی که رقای ضیاءاعملش ارمودند داده نشد که این
قسمت حل شود ی ی این ه از همه مهمتر است این است که به ارض این ه این
کودتا مفید بودهه به ارض این ه این کودتا به دست خارجی نبوده است و به
دست ایرانی بوده است و به ارض این ه این کودتا به منفعت این ممل ت بوده
است باید تشخیو داد که ریا این کودتا راه این قیام بر لیه ح ومت را مجلس
که مرکز مشرو یت ایران است باید به رسمیت بشناسد و قبول کند یا نه؟
بصحیح است)
چند نفر از نمایندگان -رتی بگیرید به کفایت م اکرات
ر یس -رتی می گیریم به کفایت م اکرات رقایان مواا ین قیام ارمایند ب ده
بیشتری قیام نمودند) تصویب شد پیشنهادی رسیده است قرا ت می شود:
امضاء کنندگان زیر از مجلس شورای ملی درخواست می نما یم که بر بت
ماده  90نظامنامه در مورد ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین با با ی رتی
مخفی گراته شود:
دکتر محمد مصدق -غالمعلی اریور -دکتر رضا زاده شفت -جواد امری -ابواع اسم صدر قاضی-
ابواع اسم نراقی -ادکار -ابواع اسم امینی -ارمند -دکتر رادمنش -دکتر کشاورز -رحمت لی خلعت
بری -حبیب هللا دری -پروین گنابادی -شهاب اردوس -غالمحسین رحیمیان -میر صاعح مظفرزاده

***
ر یس -رتی می گیری م به گزارش شعبه مبنی بر نمایندگی رقای سید
ضیاءاعدین با با یک ده حاضر هشتاد و شش نفره اخ رتی بعمل رمده و پس
از شمارش  57مهره سفید و  28مهره سیاه شمرده شدک ر یس -ده حاضر
 86نفر نمایندگی رقای سید ضیاءاعدین با با ی به اکلریت  58رتی تصویب
شدک
***
ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین با با ی با خصوصیاتی که خوانندگان
ظام مالحظه ارمودند به تصویب رسید وعی باید متوجه بود که رتی و قضاوت
اکلریت مجلس در این باب مت ی به دعیل و بر اساس ر ایت منااب و مصاعح
ممل ت نبود و رنچه نتیجه امر را به این صورت در رورد احساسات شخصی و
اغراض خصوصی و حاصل تو ه و دسته بندی اکلریت نمایندگان بودک یش نظر
دقیت به ب یانات دکتر مصدق و ضیاءاعملش ارمند و پاسخ سید ضیاءاعدین ح ی ت
را بخوبی رش ار می کند که رقای با با ی نتوانست دعیل م نب و کاای برای
مشرو یت کودتا و بیگانه نبودن رن اقامه کند و یا به قول خود نخواست که پرده
از روی اسرار بردارد!! اظهارات ایشان راجب به این ه رد ا تبارنامه او پایه
سل نت و تش یالت حاصله از کودتا را سست و متزعزل می کند و همچنین ترس
پاره ای از نمایندگان از ت ویت «حزب توده» که مخاعف جدی سید بود در
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تصویب ا تبارنامه تألیر بسزا ی داشت و برتر از همه وجود وکالی دوره
دی تاتوری بود که انتخاب رنان با نظر همان م اماتی انجام شده بود که سید
ضیاءاعدین در کنف حمایت رنان قرار داشت و همین وکال بودند که رتی به ا تبار
نامه امل کودتا دادند و به هر حال وقایب و حواد( جریان بعدی نشان داد که
اگر اوعین اقدام نماینده اول تهران در مجلس چهارده توام با موا یت نگردید
المحاعه این الر را داشت که سید را به نسل جوان ممل ت معرای نمود و پایه
تبلی ات و اقدامات رینده او را سست کرد و اگر با رنهمه اعاعیت و دوندگی سید
ضیاءاعدین به م صود نرسید و دچار ش ست شد نباید سهم دکتر مصدق را در این
ش ست نادیده انگاشتک
این بود جریان نخستین مبارزه نماینده اول تهرانک

مندرجات روزنامه ها و

اید ارباب جرا

د7

از سرم اعه روزنامه «بهرام ارگان حزب داعت» شماره  53مور
 1322تحت نوان «نمایش دوروزه مجلس»

 18اسفند

کسانی چون من که در پارعمان ارانسه رنروزی که «تاردیو» و «شوتن» با
هم دست به گریبان بودند و مرتجال با باراتی که بدون شش ی ی از بهترین
نمونه های «تز» سیاسی و ادبی زبان ارانسه است بهم حمله می نمودند یا
رنروزی که «بلوم» ر یس حزب سوسیاعیست ارانسه با «هریور» نخست وزیر
سابت ارانسه مشاجره می کرد مؤدبانه تحت عفااه های ادبی به هم ناسزا می
گفتند حضو ر داشتند این معنی را گواهی می دهند؛ و تصدیت می کند که جلسه
شانزده و هفده اسفند مجلس ما با جلسات مجلس ارانسه در هشتم ژو ن 1932
و بیست و پنجم اکتبر سال  1935قابل م ایسه است ککک جاعتا دکتر مصدق و
سید ضیاء رادارانی دارنده به شهادت انتخابات تهران راداران دکتر مصدق
خیلی بیشتر استه شاید راداران سید ضیاء جدی تر و با حرارت تر باشند اعبته
مخاعفینی هم دارد که از حی( جدیت و ایمان کمتر از راداران او نیستندک بیعی
است که این مخاعفین و مواا ین هر یش از ن ت رن ه رادار ا ت اد او است
راداری و از ن ت مخاعف بدگو ی می کندک «شهرت» رقای سید ضیاء و
«محبوبیت» دکتر مصدق نیز موجب خواهد شد که بعضی ها بدون دقت اهمیت
به بیانات ایشان بدهند وعی یش شخو بی رفه کسی که تحت تألیر شهرت و
حب ب ض واقب نمی شود و این دو نفر را با یش نظر ادی نگاه می کنده هنش
از ح ی ت قضیه خاعی باشد و بخواهد قضاوت کند چه قضاوتی خواهد کرد؟! ککک»
 - 7درباره اعتبارنامه آقای آقا سید ضیاءالدین تقریباً عموم جرائد قلمفرسایی نموده و مقاالت بسیار نگاشته
اند که نقل تمام آن ها مستلزم تدوین کتابی بزرگ خواهد بود .از این جهت ما به نقل مقاالت
جرائدی از مخالف و موافق اکتفا می کنیم که خود ارگان جمعیت و طرفدار دسته و حزبی بوده اند.
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***
از روزنامه «رهبر ارگان حزب توده ایران» شماره  241مور  17اسفند  1322تحت
نوان «جنگ میان مشرو یت و دی تاتوری»

«ککک سخنرانی دکتر مصدق با رن حاعتی که بخوبی جنایت دی تاتوری را حتی
درباره اینگونه رجال سیاسی پاکدامن و میهن پرست نشان می داده رو تازه در
کاعبد هر نصر شریف و ملی می دمید و از سوی دیگر خ ر بزرگی را برای
محو ملت ایران گوشزد می کردک این مرد مال اندیش بی رض و با یده در رغاز
سل نت پهلوی هم با یش ن ت دالورانه و مهی ملت را به رینده وخیمی که در
پیش داشت متوجه کرد ککک دیروز هم این سیاستمدار دعسوز ملی همان خ ر را به
گوش ملت ایران رسانیدک
روزنامه «رهبر» سپس خ اب به نمایندگان مجلس چهاردهم می نویسد:
« رقایان وکالی دوره چهاردهم ککک این مرد وقیح بسید ضیاء) با رنهمه وام
اریبی و ساعوسی شرم نداشت که در جلوی وکالی مجلس دوره چهاردهم و
نمایندگان م بو ات وکیل اول ایران را وام اریب خ اب کندککک»
«رهبر» پس از اشاره به اهانت سید ضیاءاعدین به رجال پاکدامن ایران و کر
پیمانی که او با دوعت مساوات چی بمنشویش) قف از منع د نموده و حتی ولوق
اعدوعه هم رنرا تصویب ن رده بود و رد اد ای او در مورد د قرارداد با
شوروی می نویسد« :حاال این سید بی ا الع می خواهد ملت ایران را بفریبد و
خود را حامی و ن و رزادی نشان دهد و مردی شریف نظیر دکتر مصدق را با
جمالت وهن رمیز به خیال واعی خودش م لوب کند»
«ککک اما ملت ایران بوسیله مظهر اراده خود دکتر مصدق ندای مظلومانه خود را به
گوش همه جهانیان می رساندک»
سپس سرم اعه روزنامه رهبر با این جمله خاتمه می یابد:

« جلسه دیروز با حاعت گریه دکتر مصدق از توهین رقای سید ضیاء به رجال
تاریخی ایران و زنده بادها و کف زدن های تماشاچیان بر هم خورد و یش روز
مهم را برای ما لبت تاریخ کرده در جلوی مجلس دکتر مصدق را ملت حت شناس بر سر

دست ها بلند کردند و تا مسااتی بردند و صدای مرده باد سید ضیاء و شعارها ی که
ت اضای رد ا تبارنامه سید ضیاء را نشان می داد همه از رشد سیاسی و میهن
پرستی ملت ایران ح ایت می کرد چنین ملتی هرگز اسیر نمی شودک»
***
روزنامه ر د امروز ارگان نیمه رسمی راداران سید ضیاءاعدین در شماره
 106مور پانزدهم اسفند  1332به قلم رقای مظفر ایروز تحت نوان «پیام ما
به رقای دکتر مصدق» پس از شر مالقات خود با دکتر مصدق و م اکره با
ایشان در مورد مخاعفت با ا تبارنامه سید ضیاءاعدین و ت کر این ن ته که
« مخاعفت شما با کسی که مد ی هستید در جریان کودتا شرکت داشته مباحلات
دیگری را بعا پیش خواهد کشد و اگر غرض شخصی ندارید در ضمن مخاعفت
با سید ضیاءاعدین من ت ایجاب می کند که با کلیه ناصری که زا یده کودتا بوده
و یا بر الر کودتا در این م مل ت به یادگار باقی مانده اند نیز مخاعفت خود را
ا الم دارید» به دااع از سید پرداخته چنین می نویسد « :کودتا ع تی است
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ارانسوی و معنی رن قیامی است که در صورت موا یت موجب س و و انهدام
اوری ح ومت و ر یس ممل ت وقت می گرددک رقای سید ضیاءاعدین قیامی بر
لیه ح ومت وقت ننمود و ت ییری در ریاست ح ومت وقت که در رتس رن
مرحوم احمد شاه قرار گراته بود بر الر اقدام ایشان حاصل نشد بل ه زمامداری
ایشان به موجب ارمان و بت تشریفات قانون اساسی از همان ح ومت روز
ناشی گردیدک»

کابینه اول سا د
مخاعفت با اختیارات دکتر میلیسپو ر یس کل دارا

ی8

پس از س و دی تاتوری انتظار مردم این بود که مجلس م دس شورای ملی
از نمایندگان ح ی ی ملت تش یل یابد و در راه اصال و صواب قدم های بلندی
بر دارد متأسفانه این انتظار ملی نشد و لت رن در م دمه کتاب به تفصیل بیان
شده است و اکنون با نهایت تأسف باید اقرار کنیم که مجلس سیزده جز روردن و
بردن کابینه های غیر متناسب و نشر صدها میلیون تومان اس ناس بانش ملی
ایران برای تأمین مخارج متف ین در این کشوره غیر از استخدام دکتر
«میلیسپو» و سایر مستشاران رمری ا ی و تصویب قانون برای ماعیات بر دررمد
که معایب بسیار داشت و نظایر رنه قدمی در راه مصاعح کشور بر نداشت و بدتر
از همه موضوع ا اء اختیارات ماعی و اقتصادی به دکتر میلیسپو بود که قانون
رن در اردیبهشت  1322از مجلس گ شت و به نام «قانون سیزدهم اردیبهشت»
معروف گشت و این ار که با قانون اساسی هم من بت نبود دکتر را صاحب
اختیار ماعیه و اقتصاد کشور نمود و به قول خود او «دوعتی در دوعت ایران تش یل
دادک»
بح( در اختیارات دکتر و مواد کشدار قانون سیزده اردیبهشت در این جا
زا ده و از سلی ه ما که در کوتاه کردن م لب داریم خارج استه ا برای این ه
مضار رن پی ببرند و از خدمتی که ده بسیاری از
خوانندگان محترم به معایب و
ّ
نمایندگان دوره چهارده با ع و رن به ممل ت نمودهه مسبوق شوند شمه ای را ب ور
اجمال می نویسیم:

 - 8بعضی از اعتراضات راجع به دکتر میلیسپو در آن قسمتی که راجع به «مخالفت با کابینه دوم ساعد»
در این کتاب نگارش یافته مندرج است.
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 -1ی ی از جهات استخدام مستشاران رمری ا ی این بوده که ایران از سهمیه
کاالهای متف ینه که در ایام جنگ به دوعت های متحد و مواات خود می دادنده
کامال استفاده کنند و ساکنین کشور ب ور تساوی از رن ها بهره مند شونده اما
این م صود حاصل نشد9و روز بروز بر شدت بحران اازود و مصا ب مردم زیاد
شد و قیمت اجناس ب ور سرسام رور باال رات و رمری ا ی ها نتوانستند با
اختیارات نا محدودی که داشتند به اجراء یش «جیره بندی» صحیح که قبل از
رن ها مأمورین دوعت با نداشتن اختیارات و کمترین خرج و کوتاهترین مدت در
10
موات شوندک
مرکز و بعضی از شهرستان ها کرده بودنده
 -2دستگاه وزار ت دارا ی که قبل از رمدن مستشاران سر و صورتی داشت و
چر های رنان تا یش درجه کار می کرد از هم پاشید و هرج و مرجی ایجاد شد
که نظیرش هیچوقت دیده نشده بود و کارمندان خوش ساب ه و جوانان تحصیل
کرده از وزارت دارا ی کناره گیری جسته و ترک خدمت نمودندک
 -3م لت در ممل ت مشرو ه قدرت خود را به نمایندگان مجلس می دهدک
 - 9چون احتیاجات متفقین در موقع جنگ زیاد بود در هر جا که می توانستند از سهمیه ای که برای
دُوَل متحد و متفق خود معین شده بود می کاستند .وظیفه ناشناسی دکتر میلیسپو هم سبب شد
که کمیته مأمور توزیع سهمیه های خاورمیانه سهمیه ایران را که از اول هم به مقدار کافی معین
شده بود تماماً تحویل ندهد و در جرائد نیز هیچ اطالعاتی از این بابت منتشر نشود و این مطلب از
سئوال و جوابی که بین مخبر روزنامه «مرد امروز» و دکتر میلیسپو واقع شده بخوبی روشن می
شود .اینک متن سئوال و جواب:
مخبر روزنامه «مرد امروز» از دکتر میلیسپو سئوال می کند :موضوع عدم استفاده از سهمیه سال
گذشته چیست؟ آیا راست است که یک میلیارد ریال از این بابت به خزانه دولت ضرر وارد آمده
است؟ دکتر در جواب می گوید :سهمیه سال گذشته بطور کامل وارد نشده و اقامه دلیل این موضوع
مستلزم اعالمیه مفصل تری می باشد و این اعالمیه بزودی تهیه خواهد شد .این مطلب حقیقت
ندارد که یک میلیارد ریال از این بابت به خزانه دولت ضرر وارد آمده است ،کسر بودجه دولت در
سال  1322تا آنجا که به موجودی پول فعلی مربوط است یک میلیارد می باشد و در مقابل این کسر
بودجه ،موجودی کاالهای دولت و بعضی عوامل دیگر الزم است در نظر گرفته شود»  ...و باز مخبر
سئوال می کند« :چرا تا کنون سهمیه واردات سال جاری  1944به اطالع عموم نرسیده است؟»  ...و
دکتر جواب می دهد« :این جانب ایرادی ندارم که سهمیه سال  1944به اطالع عموم برسد و امکان
انتشار آنرا نیز مورد نظر قرار خواهم داد» ...نقل از شماره  16روزنامه «مرد امروز» مورخ دوم
اردیبهشت 1323
 - 10در سال  1321زمانی که آقای ابوالقاسم امینی نماینده فعلی مجلس تصدی اداره کل بخش را عهده
دار بود ،جیره بندی تهران با سرعت زیاد و خرج کم و بدون هیچگونه سوء جریان انجام شد اما جیره
بندی که بعد از آن (سال  )1323بوسیله «فرگیسن» مستشار آمریکائی با تشکیالت عریض و طویل
انجام گردید بدون اغراق دو هزار برابر جیره بندی سابق خرج برداشت و سوء استفاده های زیادی
شد و مشکالتی برای مردم و دولت ایجاد گردید که چگونگی آن بر هیچکس چون پوشیده نیست
یادآور نمی شود.
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وزراء هم که دست نشانده مجلسند باید ممل ت را اداره کنند و در م ابل مجلس
مس وعیت داشته باشند والال ح ومت مشرو ه که «ح ومت مردم بر مردم و
برای مردم» است معنی و مفهوم ندناردو ا اء اختیارات به دکتر میلیسپو یعنی
به کسی که مس ول مجلس نبود و خود می توانست وظایف قانونگ اری را انجام
دهد اختیاری برای وزیران خصوصا وزیر دارا ی نمی گ اشت و مس وعیت
وزیران در م ابل مجلس ا حرف بودک
اختیاراتی که به دکتر داده شده بود تنها جنبه ماعی و اقتصادی نداشت بل ه
دارای «جنبه سیاسی» هم بود زیرا ماده  8قانون استخدام دکتر میلیسپو مور
چهارم اسد  1301شمسی در مجلس چهارم این ور تصویب شده بود «دوعت
ایران بدون تصویب کتبی وزیر ماعیه و ر یس کل ماعیه م ل ا تعهد ماعی نخواهد کرد»
که این قبیل مواد بیشتر در « هدنامه تحت اعحمایگی» دیده می شود که دوعت
حامی دوعت تحت اعحمایه را به چنین تعهدی مجبور کند که مبادا دوعت تحت
اعحمایه با دوعت لاعلی تعهداتی کند که ملال است راضی نماید که سبب شود دوعت
لاع( در رن دوعت ایجاد نفو کند و با دوعت حامی رقابت نماید و این ماده در
دوره پنجم و ششم ت نینیه مورد ا تراض شدید دکتر مصدق واقب شده بود و در
نوبت دوم که خواستند دکتر را استخدام کنند ماده  8از قانون استخدام سابت او
به این صورت در رمده است « :هیچ نوع تعهد ماعی بوسیله یا به نام دوعت ایران
بدون تصویب کتبی وزیر دارا ی و ر یس کل دارا ی صورت نخواهد گرات»
 -4در سال  1322تنها از محل ماعیات بر دررمد در تهران ا در حدود 309
میلیون لایر اید خزانه کشور شده بود وعی در سال  1323از قانون ماعیات بر
دررمد پیشنهادی میلیسپو که نر رنرا تا صدی هشتاد رسانیده بود با وجود
رونت جیب کسب و تجارت و ازدیاد پول در رن ساله بیش از  302میلیون لایر
اید دوعت نگردید و مخارجی هم که از استخدام مستشاران تحمیل بودجه
ممل ت شده بود سر ب ه میلیون ها می زد و کار ممل ت به گراتن وام از بانش
ملی می گ شتک
 -5ا اء اختیا رات به دکتر میلیسپو با اصل «سیاست بی رای» که بواس ه
موقعیت خاو ج راایا ی برای کشور ما ضروری است وات نمی داد و روشی
هم که خود دکتر به خالف «سیاست موازنه» پیش گراته بود مزید لت شده و
مش الت زیادی برای کشور ایجاد می کردک
وقتی که مجلس چهارده شروع به کار نمود از اجراء قانون  13اردیبهشت
مدتی می گ شت و معایب و مفاسد رن از پرده بیرون رمده و رن ها ی هم که
یده داشتند ا اء اختیارات به دکتر میلیسپو متضمن نفب ممل ت است به
اشتباه خود متوجه شده وعی نمی توانستند این مش ل را حل ب نند زیرا ر یس
کل دارا ی در مجلس هواخواهان بسیار داشت که از سیاست خاصی پیروی و از
اختیارات نامحدود او استفاده می نمودند و برای پیشرات م صود خود یعنی اب اء
دکتر به حربه خاصی متوسل می شدند و رن این بود که می گفتند« :هرگونه
ضدّیتی با دکتر میلیسپو در ح م ضدیت با دوعت رمری ا است» و دکتر هم از
مسا دت با جراید و نمایندگان مواات خویش مضای ه نمی کرد و ا النات دوعتی
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را اختصاو به جراید هواخواه خود داده بود و کاالهای انحصاری را هم که نر
دوعتی رن ها با اروش در بازار رزاد بسی ار تفاوت داشت به ناوین مختلفه به
مواا ین خود خصوصا به نمایندگان مجلس می داد ملل این ه یش بار به تمام
نمایندگان چهار حل ه الستیش که تفاوت قیمت رن با اروش بازار رزاد بیش از
ی صد هزار لایر بود سهمیه داد 11ب ور خالصه ع و اختیارات او از مسا ل
معضل بشمار می رات و کسی تصور نمی نمود این گره بزودی گشوده شودک
ده ای از نمایندگان منجمله دکتر مصدق که قبل از ت ییر سل نت وزیر
خارجه بود و با او در هی ت وزیران تماس داشت و ملیات او را زیر نظر دقیت
خود گ رانیده و بخوبی او را می شناخت و در مجلس ششم هم در ن ت معروف
خود12پرده از روی کار میلیسپو و اغراض سیاسی او برداشته بود این مس له
مهم را مورد توجه قرار داده و هر وقت که موقب بدست می رمد از رن استفاده
می نمود و مخصوصا در ن ت بیستم اروردین  1323این ن ته حساس را که
مستشاران رمری ا ی و دکتر میلیسپو تحت حمایت دوعت رمری ا نبودند از ا هان
مردم و نمایندگان بی رف خارج ساختک ین ن ل مزبور از شماره 5435
مور  20اروردین  1323روزنامه «ا ال ات» یال ن ت می شود بن ت قبل
از دستور)

دوعت رمری ا و مستشاران رمری ا در ایران
رقای دکتر مصدق -م دمتا باید رض کنم که متأسفانه در این ممل ت
هیچ س انجام وظیفه نمی کند نه مجلس و نه دوعتک ما اگر انجام وظیفه ب نیم
دوعت هم مجبور است به وظیفه خود راتار کنده سایرین هم همین رویه را پیش
خواهند گرات و می توان امیدوار شد که کارها اصال شودک در مورد
«مستشاران» مجلس سیزده و ملت مواا ت کرد که مستشارانی بیایند و اعبته از
رمری ا بهتر بود وعی یش نفره دو نفر یا سه نفره زیرا مستشار برای مشاوره
است نه این ه برای تمام ادارات مستشار بیاورندک انصااا می خواهم از شما
س وال کنم این مستشاران کار ما را بهتر اداره کردند یا ایرانی ها؟ اعبته ایرانی
ها بنمایندگان – صحیح است ) وعی یش ن ته در انتخاب مستشاران هست که باید
بدانیم که این مستشاران رمری ایی را دوعت رمری ا معرای کرده یا همین ور
رورده اند؟ شما هیچ نپرسیدید که این اشخاو را کی معرای کرده؟ این ها هم
رمدند و قصور رن هم متوجه مجلس شورای ملی است زیرا اگر ما از دوعت
رمری ا مستشار خواسته بودیم حاال از رن ها بازخواست می کردیمک
 - 11تمام نمایندگان مجلس چهارده که اتومبیل شخصی داشتند و یا نداشتند هدیه دکتر را قبول نمودند و
فقط در حدود  10نفر از قبول آن امتناع کردند منجمله :آقایان شیخ االسالم مالیری -فداکار -دکتر
مصدق -مهندس فریور -مخبر فرمند
 - 12مالحظه شود کتاب «دکتر مصدق و نطق های تاریخی او در دوره پنجم و ششم تقنینیه» گردآورده
حسین مکی ،ص 198

88

مجلس شورای ملی م ابت قانون اساسی حت نداشت که حت قانونگ اری را
به کسی واگ ار نماید زیرا قانونگ اری از وظا ف مجلس شورای ملی است و
هیچ س و هیچ م امی حت قانون گ اری ندارد وعی مجلس این حت را هم بر
خالف قانون اساسی واگ ار کرد ککک
ککک معموال هیچ برنامه ای بد نوشته نمی شود و رنچه باید مورد توجه واقب
شود اول کسانی هستند که مس وعیت اجرای رنرا هده دار می شوند و بعد
وسا لی است که مجریان برنامه در دست دارندک
ا ره دوم از بند «ب» برنامه دوعت که بهتر بود ماده  2نوشته شود تأمین
خوار و بار و حوا ضروری مردم و تعدیل قیمت ها را ررزومند استک این رمال
و ررزو در برنامه های سابت هم بوده است!!
متأسفانه نه مجلس و نه مردم از رن ها نتیجه ای ندیدند و هر چه بود به
حرف گ شت از استخدام مستشاران رمری ا ی ظاهرا مجلس قبل سه نظر داشت:
 -1تعدیل بودجه  -2جلوگیری از ت رقی قیمت ها و حسن اداره جیره بندی -3
تأمین ارزاق مومی ککک  -2راجب به تعدیل بودجه ا ال ات زیادی در دست
نیست و اعبته بودجه که به مجلس پیشنهاد شد م لب روشن می شود وعی راجب
به جلوگیری از ترقی قیمت ها الوه بر این که دوعت نخواست ب در راب احتیاج
کاال از خارجه وارد کند و مانب ترقی قیمت بشود به نوان جلوگیری از بازار
رزاد ببورس سیاه) م رراتی وضب کرد که هم تجارت انفرادی را مختل نمود و
هم به واس ه دم ورود کاال به توس تجار وارد کننده قیمت ها باال راتک ملال
قماش مورد احتیاج مومی از ضروریات زندگی است سال قبل متری سه تومان
و امسال ده تومان کمتر نیست و بر بت ا ال اتی که به من رسیده متف ین و
ده داده بودند که در سال  1943بین  47تا  50هزار ت ُن با وسا ل خودشان
کاالی متفرقه برای ایران بفرستنده قریب  4هزار ت ُن از این کاال به تجار داده شد
که وارد کردند ب یه مختو خود دوعت بود که مختصری از رن را وارد کرد و
در حدود  40هزار ت ُن باقی است که نه دوعت اقدام کرد و نه به تجار اجازه داده
است و از سال  1944اکنون  4ماه می گ رد که ت لیف ورود کاال معلوم نیست
ریا کسی س وال می کند که لت مسامحه چیست و برای چه مردم را این ور
دچار مضی ه و گراتار کردند و مبلغ هنگفتی به ایدات دوعت ضرر رساندندک
نسبت به ارزاق مومی هم باید کامال مأیوس بود ملال برن که سال قبل
خرواری چهار صد تومان بود امسال  1425تومان معامله می شود و چیزی که
مرا بیشتر و ادار به این ت کر نمود وضعیت ارزاق سال بعد استک با این ه نظیر
سال گ شته کمتر دیده شده و ب ور ق ب محصول شتوی دو برابر سال های
ادی بوده می گویند که در  28اسفند  21هزار ت ُن جنس که مصرف دو ماه
باشد در سیلو بیشتر نبوده است و معلوم نیست از روی چه نظر مستشاران
رم ری ا ی با ت اضای مردم و نظریات مجلس مواا ت ننمودند و به ماع ین و
اشخاو دیگر اجازه ندادند که ب ور رزاد ررد وارد شهر شود و م رراتی وضب
نمودند که کمتر کسی توانست نان خود را تأمین کند و من ت رن ها ا این بود
که گندم از بازار رزاد خارج شود و تبعیض نشود تا همه نان سیلو مصرف کنندک
89

این حرف شبیه به این است که در شهری حریت واقب شود و رن قسمتی از
شهر را که ساعم است رتش بزنند تا همه شهر ملل هم بشود و یا اگر جما تی
بتوانند بواس ه نان خود را از خ ر امراض حفظ کنند جلوگیری شود تا رن ها
هم دچار مرض شوندک نظریات رقای دکتر میلیسپو ملی نشد و اشخاو متم ن
ررد را به قیمت گران تهیه نمودند نتیجه این شد که از باربری دوعت که وسایل
ن لیه کم داشت چیزی ن استه کرایه هم بسیار باال رات و قاچاق و اساد اخالق
بیش از سابت رواج شدک من نمی دانم چه مصلحتی در کار است که از ورود
جنس به تهران ممانعت کنند وعی از حمل به ن ا دیگر ممانعت نمی نماینده ملال
از حومه شهر تهران تشریفاتی قا ل شده اند که مردم راضی هستند جنسی که
به قاچاق وارد می کنند به قیمت گران بخرند و زیر بار تشریفات اداری نروند
اگر ورود جنس به تهران رزاد بود اکنون خیره مهمی که به مصرف سال
 1323می رسید در شهر موجود بودک مب اعتأسف نتیجه تصمیم رقای دکتر این
شده است که در خانه ها م دار مهمی نیست و انبارها هم خاعی استک
اما راجب به مستشاران رمری ا ی که ابتدا استخدام شدند بیش از چند نفر
نبودند که بعضی از رن ها از قبیل «رابینسن» و «دکتر رت یز» و «شامبارگر»
بواس ه دم تواات سلی ه با رقای دکتر راتند و در اواخر دوره سیزدهم به
موجب قانون به دکتر اجازه داده شد که تا  60نفر استخدام کند و بت این قانون
ده ای از رمری ا و ده ای هم از قبیل «ساعومون» و «ویویان» که در ایران
کارهای خیلی ساده معم وعی داشتند و با ح وق قلیلی در کمپانی ساختمان «اوعی
برازر» و اداره ساختمان سابت وزارت دارا ی امرار معاش می نمودند استخدام
شده و به کارها ی که هیچ تناسبی با کار سابت رن ها ندارد گمارده شدندک ملال
«ساعومون» به پیش اری خوزستان و «ویویان» به مدیریت کل نظارت صنعتی
منصوب شد در صورتی که در وزارت دارا ی صاحبمنصبانی هستند که با تجربه و
تحصیل ک رده و متخصو و در وزارت پیشه و هنر مهندسین ایرانی که از رن ها به
مراتب باالتر و رف م ایسه نیستندک

می گویند که رقای دکتر میلیسپو مراسله ای به وزارت دادگستری نوشته و
ت اضا نموده است که مستخدمین متهم دارا ی را قبل از مشورت با او تع یب
ن نند و من نتوانستم لت رنرا بفهمم و این معما را حل کنم و در همین مراسله
و ده داده است که در رتس تمام ادارات ن ریب رمری ا ی گ ارده می شود و
باعنتیجه وضعیت دارا ی وری خواهد شد که کسی مورد اتهام واقب نشود و من
نتوانستم لت این توهین را به همو نان خودم که با این ح وق قلیل ا اشه می
کنند و اکلر ار مردمان پاکدامن هستند کشف کنمک
این است وضعیت «وزارت دارا ی» که رؤسای مجرب صحیح اععمل از کار
دور شوند و بجای رن ها کسانی که ا ال ات ایرانی ندارند و از معلومات خارجی
هم بهره مند نیستند گمارده شده و کار رن ها را مترجمین بی ا الع ایرانی اداره
کنندک اگر تمام رؤسای ادارات دوعتی رمری ا ی باشد پس ایرانی چرا تحصیل کند
و به چه وسیله تجربه حاصل نماید و اگر مستشاران رمری ایی نخواستند ایران
بمانند ت لیف ما چه می شود و از کدام ملت دیگر باید مستشار استخدام شودک
من من ر لم و معرات نیستم و معت دم هر کجا که الزم است باید از دانشمندان
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خارجی استفاده کرد وعی در وزارت دارا ی اشخاصی که بتوانند ما را از این قبیل
مستشاران مست نی کنند کم نیست و با این ه یده من همیشه این بوده است که
ایرانی خانه خود را خودش باید اداره کند نسبت به مستشاران رمری ا ی یده
ای اظهار نمی کنم که بعد موجب ندامت بشود و همیشه مایلم که ممل ت ما مورد
توجه متف ین باشد و هر مستشاری که استخدام می شود او را دوعت رمری ا
معرای کند و از هر جهت مورد ا مینان باشد و جامعه ایران بیش از پیش
مرهون نی وکاری ملت رمری ا بشودک
وضعیت کنونی صورت خوشی ندارد و هر قدر هی ت دوعت و مجلس
شورای ملی در تأمین ارزاق مومی تأخیر کنند بیشتر موجب پشیمانی و ندامت
استک
اگر امسال محصول خوب بود برای ما چه بهتر از این که به متف ین و
دوستان خود کمش کنیم و از بابت جنسی که حمل به خارج می شود وجهی وارد
ممل ت نما یم تا گره از کار ما باز شودک
متأسفانه امسال محصول خیلی کم است و کسر ما باید از مازاد محصول
 1322جبران شود که م داری از رن به خارج راته و م داری هم که نراته اگر
اجال اقدام نشود می رودک
اکنون سه «عو عو» درست شده که ب یه مازاد  1322از ترس رن ها ارار
کند اول اصل دم تبعیض بود که بیان شد و مراد از رن نیست که باید همه نان
سیلو بخورند و اشخاو متم ن که می توانند جنس وارد کنند و به اشخاو
محتاج کمش نمایند این کار را ن نند تا جنس بجا ی که الزم است برودک دوم
میزان قیمتی است که برای کاال معین کرده انده امروز در بازار رزاد گندم قریب
دویست تومان داد و ستد می شود وعی وزارت دارا ی بیش از شصت تومان نمی
خرده مردم رن در و ن پرست نیستند که اگر جنس را بازار رزاد خرواری دویست
تومان بخرند خرواری شصت تومان بفروشند که سیلو پر شودک عوعوی سوم که
مهمتر است قانون ماعیات بر دررمد استک این قانون حس توعید را می برد و
اساد اخالق را در تمام ب ات رواج می دهد و در نتیجه چیزی هم اید نمی
شودک رن کسی که می خواهد اظهار نامه غیر صحیح بدهد اگر جنس خود را به
دوعت اروخت به م صود نیم رسد پس صراه در این است که به دوعت کم
بفروشد و ب یه را در بازار رزاد معامله کندک غریب تر این است که اشخاو
متمول برای ارار از این ماعیات سرمایه خود را به رمری ا و ن ا دیگر که این
قبیل قوانین نیست می برند وزارت دارا ی هم با این ار مواات استک این ها بود
جهاتی که موجب ارار جنس می شوند خوب است رقای وزیر دارا ی بفرمایند
چ ور کیش می کنند که عوعوها بروند و ب یه مازاد  1322به مصرف اهل
ممل ت برسد از ایشان تمنا دارم که نظریات خود را در اصل دم تبعیضی که
ب الن رن لابت است و این ه دوعت می تواند قیمت جنس را به میزانی برساند که
مردم با دوعت معامله کنند و همچنین در قانون ماعیات بر دررمد اظهار یده کنند
تا اگر نظریات شان مفید بود و معلوم شد که می توانند کاری صورت دهند ما به
امید ایشان بمانیم و موا یت دوعت را از خدا بخواهیم وعی اگر معلوم شود که از
ایشان کاری ساخته نیست مجلس کمیسیونی انتخاب کند که در جمب روری
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ارزاق نظارت کند و نواقو را گزارش دهد تا راب رن ها بشود و اعحت سزاوار
نیست که مجلس این یش کار را هم برای مردم ن ند و به این نوان که برنامه
را تصویب نموده و به انتظار اقدامات دوعت است مردم را دچار قح ی و بدبختی
کندک
اگر در تفویض اختیارات مجلس مجبور است ایرادی وارد نیست و باید گفت
خدا خواسته است که روزگار مردم از این هم سیاه تر بشود وعی اگر اختیارات از
نظر صال اندیشی داده شده چون م صود تأمین نشده تصمیم دیگری اتخا شود
به این نوان که به دکتر میلیسپو اختیارات داده شده از خود سلب مس وعیت
کندک
«اعمتناع باالختیرا الیتناای االختیار»
***
بار دیگر پس از مدااعات رقای سید ضیاءاعدین با با ی که گفت داعه اوعی
که می خواستند مستشاران رمری ا ی را استخدام کنند «گمان می کنم در رن
موقب اگر رجال و کسا نی بودند که در خود قدرت و توانا ی اصال امور ماعی
ایران را می دیدند و پیش می ااتادند و می گفتند ما هم هستیم مجلس شورای
ملی مجبور نمی شد از رمری ا مستشار بیاورد و کسی نیامده کسی نگفته
پیشنهادی نشده نه از جوان ها و نه از پیر ها» بن ل از م اکرات مجلس شماره
1276ه صفحه 297ه بیست و ششم اروردین ماه  )1323دکتر مصدق ن ت
جاعب یل را ایراد نمود که از همان شماره صفحه  302ن ل می شود:
دکتر مصدق -اخ ار نظامنامه دارم
نایب ر یس -بفرما ید
دکتر مصدق -ماده  109نظامنامه را بخوانیدک
ماده  -109اگر در ضمن مباحلات و ن ت ااترا و تهمتی به ی ی از
نمایندگان زده شود یا یده و اظهار او بر خالف واقب جلوه داده شود بدکتر
مصدق -منظورم همین قسمت است) و نماینده م کور برای تبر ه و راب اشتباه
اجازه ن ت بخواهد بدون ر ایت نوبت اجازه داده خواهد شدک
نایب ر یس -توضیح بفرما یده اما ب ور اختصارک
دکتر مصدق -به اختصار نمی شودک چون مربو به مصلحت کشور است
باید به تفصیل صحبت کنمه نمی خواهید اصال حرف نمی زنم ببه رف صندعی
خود حرکت نمودند – جمعی از نمایندگان – بفرما ید – بفرما ید) مجددا پشت
کرسی خ ابه حاضر شدندک من به قانون اساسی قسم خورده ام که به این ممل ت
خدمت کنم و خیانت هم نمی ن نم و هیچ چیز هم بر خالف ح ی ت نمی گویمک اول
این ه ارمودید در این ممل ت کسی نبود که داو لب کار بشودک من داو لب کار
شدمک من حاضر شدم که وزارت ماعیه را منظم کنمک من حاضر شدم که اصالحاتی
در امور ماعی ا ین کشور ب نمک مجلس چهارم به من سه ماه مهلت داد که در
رض این سه ماه تش یالت ماعیه را به معرض رزمایش بگ ارم و به مجلس
شورای ملی پیشنهاد کنم متأسفانه دو ماه و ده روز بیشتر ول ن شید که مرا
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از کار برداشتند و تمام ا مال مرا ب لی از بین بردند و مرا در نزد موم
همو نانم خجل کردند چرا؟ به جهت این ه هر ُمصلحی اول باید خراب کند بعد
رباد کندک من خراب کردم وعی مجال ربادی به من ندادنده پس من اول کسی بودم
که م دم برای اصالحات شدم وعی مجلس چهارم نسبت به من واقعا منصفانه
راتار ن ردک این جواب قسمت اول ارمایشات شماک اما قسمت دوم که ارمودید تا
کنون کسی مستشار از دوعت دیگری نخواسته است و مستشار را از ملت می
روردند و من اگر رض کردم از سر هوا روردنده رقا این حرف بنده خیلی کوچش
گراتندک خیر رقا جان مستشار از دوعت می روردنده موسیو «بیزو» انسپ تور
ژنرال  Inspecteur gerealماعیه ارانسه بود و موسیو «بیزو» را از دوعت
ارانسه خواستیم و دوعت ارانسه او را ارستادک می خواهید تح ی ات ب نید تا
ح ی ت معلوم بشود و من یده ندارم که مستشار را از یش ملتی همین ور
ندیده و نشناخته بیاورندک مستشار ضامن می خواهدک اگر شما یش نوکری
بخواهید استخدام کنید ا ز یش شخو م لعی می پرسید که این اخالق و احواعش
چه جور استه کجا بوده و چه می کرده پس از تحصیل این ا ال ات او را
استخدام می کنیدک پس سش مستشاری که شما می خواهید بیاورد و ماعیه
ممل ت تان را به دست او بسپارید که اداره کند این نباید کمتر از یش ردم ادی
باشد که ه یچ س او را نشناسد و بروند یش شخو غیر معروای را بردارند
بیاورند که هیچ س هم ضامن او نباشدک بنده این نظریات را درباره دکتر
میلیسپو رض نمی کنم چون او شخو معروای است وعی جواب رقا را رض
می کنم که می ارمایند مستشار را از دوعت نمی خواهند و از ملت می خواهندک
ملت کیست؟ اآلن یش کسی بخواهد از توی ملت ایران یش مستشار بخواهده می
رید می گردد توی این وزارتخانهه توی رن وزارتخانه باالخره دست ی ی را می
گیرد و می برد؟ این ور که نمی شودک این یش ضامن می خواهده معرف می
خواهده همین ور که نمی شود بروند یش نفر را بیاورند و بگویند این مستشار
استک رخر ضامن او کیست؟ معرف او کیست؟ هیچ س؟ بنده که این را نمی دانم
و معت دم اگر مستشار می رورند ضامن مستشار همان دوعت متبوع اوستک بنده
با دکتر میلیسپو امروز مخاعف نیستمه بده با دکتر میلیسپو در صر پهلوی
مخاعف بودم در وقتی که پهلوی در این ممل ت همه مردم را غارت کرده وقتی
که پهلوی تمام رن بلیات را بر سر این مردم رورده همان پهلوی که خودش در
منزل من با حضور ت ی زاده مخبراعسل نه و حسین الء اقرار کرد که مرا
انگلیس ها روردند و شما در این مجلس گفتید که پهلوی را من روردم و به شما
دادم اعحمدهللا وزر و وبال پهلوی را به گردن گراتیدک
13
سید ضیاءاعدین – جنابعاعی وزیر خارجه اش بودید

 - 13دکتر مصدق وزیر خارجه کابینه مشیرالدوله بود که سردار سپه هم در آن کابینه وزیر جنگ بوده
است.
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دکتر مصدق -بین صحبت من حرف نزنیدک بلی خیلی متش رم که رنروزه در
رن جلسه خودتان لابت کردید که پهلوی به این خوبی را من به شما دادم و
امروز معایب پهلوی را مورد م اکره قرار دادیدک
نایب ر یس -رقای دکتره ا ز پا ین نوشته اند که این م اکرات از موضوع
خارج و جنبه خصوصی داردک
دکتر مصدق -بسیار خوبک اگر اجازه نمی دهید پس من صحبت نمی کنمک

معایب ر ین نامه دکتر میلیسپو در مورد اخ مازاد غله
جمب روری غله که ی ی از کارهای دوعت بوده بواس ه کمی غله و خروج رن
از کشور مورد توجه واقب شده و دکتر میلیسپو برای گراتن مازاد از زار ین
ر ین نامه ای و ضب نمود که اجرای رن ملی نبود و دکتر مصدق به نوان
مخاعف با رن در جلسه چهاردهم اردیبهشت  1323مجلس شورای ملی قبل از
دستور ن ت یل را ایراد کرد که از شماره  5457روزنامه «ا ال ات» ن ل می
نما یم:
دکتر مصدق -در ر ین نامه غله که اخیرا در روزنامه ها منتشر شده راجب به
سهم زارع چنین م رر شدهک «در صورتی که م ابت ت سیمات زرا تی معمول
محل سهم زارع کمتر از چهار پنجم و یا بیشتر از این م دار باشده پس از وضب
بخشودگی های م رر در بند اعف و ب این مادهه  80درصد ب یه سهم زارع
بخشوده و  20درصد دیگر مازاد محصول او تشخیو و باید به دوعت اروخته
شود»ک گ شته از این ه نویسنده رن ا الع کاملی از لل و جهات ت سیم زرا ت
بین زارع و ماعش نداشته و ا این ور تصور کرده است که هر جا که به
زارع بیش از  80درصد از کل محصول برسد  20درصد رن را به نوان مازاد
به دوعت بدهد و این رز ت سیم معموال در ن ا ی است که زرا ت دیم می شود
و یش مخارجی تحمیل زارع می شود که در سایر ن ا معمول نیست و لت این
است که زحمت زارع بیشتر استه ملال اگر برای کشت یش خروار گندم در
اراضی ربی  15هزار رع زمین شخم شوده در اراضی دیم سه برابر این
مساحت را باید شخم کرده چون برای شخم و دروگری مساحت نامبرده خرج گاو
و اجرت مله بیشتر است اعبته سهم زارع دیم ار هم باید زیادتر باشد که
زرا ت برای او صرف کند والال حاضر نمی شود که اراضی کوهستان و ناهموار
و وسیب را زرا ت کند و محصول را با ارباب همان ور ت سیم کند که در زرا ت
ربی معمول استه زرا ت ربی که از رب و باران هر دو مشروب می شود
خش ساعی کمتر در رن مؤلر است تا زرا ت دیم که ا از باران مشروب می
شودک زار ین دیم اغلب از نان و ب ر هر دو محرومندک رن چیزی که جبران ضرر
رن ها را می کند همان چهار پنجم محصول استک از این م لب هم که بگ ریم
سهم هر زار ی محتاج به یش ممیزی و انجام تشریفات خاو است که اجرای
رن ها از زار ین بی سواد ساخته نیست و مش التی که پیش می رید موجب
خسارت مردم و باعنتی جه ضرر دوعت است به جهاتی که رض شد من با گراتن
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مازاد از زار ین مواات نیستم و با کمال جرتت رض می کنم که با انحصار
غالت هم مخاعفم و نتایجی که در این دو سال از رن اید شده رض مرا تأیید
می کنده برای این ه از انحصار نتیجه اید شود باید که شرای اجراء رن موجود
باشده ا دان شرای موجب دم حصول نتیجه است و به نظر من اکنون در این
ممل ت انحصار باید واجد شرای ی باشد که رض می کنمک
اول -اشخاصی که د ر تعهد مازاد اقدام می کنند باید ح وقشان کاای باشد و
ح وقی که معموال دوعت می دهد ربب مخارج رن ها نمی شوده اگر وا د شخصی
ده زیادی از مستخدمین کمش ح وق اداری رن ها نمی شد در ادارات کسی
نبود که بتواند وظایف قانونی خود را انجام دهدک
دوم – جیره بندی می باشد که و رنهم ب ور صحیح ملی نمی شودک مراد از
انحصار این نیست که دوعت از محلی جنس حمل کند و اهاعی رن محل را دچار
قح ی نماید بل ه م صود این است که در هر ن ه به قدر احتیاج مردم الاقل
بگ ارد تا اهاعی دچار سختی نشوند اعبته می دانید که در تمام دهات همه زارع
نیستند و یش ده خوش نشین هستند که باید از محصول رن ده معیشت کنند
ساعی که زرا ت خوب باشد مم ن است از سهم زار ین مصرف ساعیانه خود را
تهیه کننده وعی اگر زرا ت دچار رات شد خوش نشین و بعضی از زار ین باید
راب احتیاج خود را از ایدات ماعش ب نند و اگر تمام ایدات ماع انه را دوعت
برد کار خوش نشین و زار ین بی محصول چه می شود و با این قسمت از ر ین
نامه ای که می گو ید «هر گاه خرید و اروش غالت مشروحه باال در بازار رزاد
بعمل رید ین جنس بدون پرداخت بهاء به نفب دوعت ضب خواهد شد» چ ور
می توانند از وا د ماعش و یا از ن ا دیگر برای ب ر و نان خود غله تهیه
کنند؟!
سوم -دوعت باید ب در کاای وسا ل ن لیه داشته باشد تا بتواند از ن ا ی که
ماز اد دارند به ن ا ی که ندارند جنس حمل کندک همه می دانند که محصول
 1322از دو برابر سال های ادی کمتر بوده اگر دوعت وسا ل ن لیه داشت چرا
در سیلو جنس نیست و اگر ندارد چ ور می تواند ر ین نامه را اجرا کند؟!
چهارم -ب رای این ه دوعت بتواند انحصار را ملی کند باید قوی و م تدر
باشده اگر در سال  1322دوعت نتوانست از بازار رزاد جلوگیری کند در سال
 1323چ ور می تواند م صود خود را ملی کند؟!
پنجم -نر رسمی دوعت باید از نر بازار رزاد کمتر نشود والال هر قدر دوعت
قوی باشد و هر قدر ح وق بدهد قاچاق برای مرت بین صرف می کند و هیچ س
نمی تواند از رن جلوگیری کندک
ششم -انحصار سبب می شود که جنس مرکزیت پیدا کند و مرکزیت سبب می
شود که جنس از ممل ت بدون اش ال به خارج برود پس به دالیلی که رض
شد انحصار ملی نیست و بهتر رن است که در هر محل اداره نان به هده
معتمدین محلی واگ ار شده و با نظریات رقایان نمایندگانه دوعت ر ین نامه ای
تنظیم کنند که رز انتخاب رن ها و ری ه کارشان معلوم شود و دوعت ا مازاد
محل ها ی که همه ساعه به مرکز می داده حمل کند و سعی نماید که از ن ا پر
محصول غله زیادی به مرکز بیاورد و در موقب به ن ا ی که امسال محصول
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شان خوب نیست و یا ب لی از بین راته است حمل کندک من ی ین دارم که مردم
منااب خود را بیشتر حفظ می کنند تا اشخاصی که ا می خواهند یش م رراتی
را که ملی نیست اجرا کنندک مردم می توانند به هر قیمت از ن ا پر محصول
ر وقه خود را تأمین و با وسا لی حمل کنند وعی دوعت که تابب شرای ر ین نامه
است و ب یر از کامیون وسا ل ن لیه ای ندارد چ ور چنین مس وعیتی را قبول می
کندک اگر به اهل تهران اجازه دهند که جنس وارد کنند در مدت کمی م دار زیادی
از مصرف شهر را وارد می کنندک هنوز هم م دار زیادی از محصول  1322در
ا راف است که اگر خیره نشد از بین می رود وعی وقتی که دوعت مانب است
مردم نمی توانند و دوعت هم بواس ه این ه شرای انحصار موجود نیست از
هده بر نمی رید و مجلس شورای ملی است که مس ول این مردم استک

دو نوع اختیارات دکتر میلیسپو
در جلسه پانزدهم تیر ماه نیز ن ت یل را ایراد نمود که در روزنامه «اقدام»
شمار  520مور  16تیر ماه  1323ن ل می شود بن ت قبل از دستور)
دکتر مصدق -رض دیگر بنده راجب به کارهای رقای دکتر میلیسپو بودک ب وری
که رقایان ا الع دارند از دو ماه قبل از اینه ش ایاتی از والیات می رسید راجب
به مازادی که می خواستند از ر ایا بگیرند و همه رقایان ا الع دارند که در ر ین
نامه صادره از رف دکتر میلیسپو موادی نوشته شده بود که ملی نبود
بخصوو در جاها ی که دیمی مل می کنند رقایان می دانند که زحمت زرا ت
چند برابر محصول ربی است و از این عحاظ  4پنجم محصول را به زار ین می
د هند تا برای سال های خش ساعی و مش اتی که تحمل می نمایند اندوخته ای
داشته باشندک گ شته از این ها اگر بنا باشد برای تعیین مازادی که الزم است از
زار ین بگیرند در هر دهی دو روز مأمورین مع ل شوند در دهی که ر ایای
زیاد دارد ناچارند  30اعی  40روز مع ل شوندک وقتی در یش ده برای ماعش
مازاد را معین می کنند این قضیه اش اعی ندارد وعی در مورد ر ایا زحمت همه
زیاد می شود؛ زیرا کسانی هستند که در سال زرا تی جدید اصال چیزی گیرشان
نیامده و تا مدت زیادی باید رسیدگی کنند که این شخو چه م دار باید بدهد و
این رز تشخیو با وقتی که می برده هم به ضرر دوعت و هم به ضرر ر یت
است لاعلا وقتی نتوانستند مأمورین از ر ایا مازاد بگیرند با ملیاتی که می
کنند با ( اش ال و مضی ه خواربار می شوندک دکتر میلیسپو خیال می کند که با
اشار هر کاری را می شود کرد در صورتی که بر س باید مردم را با مالیمت
و متانت به وضعیت رشنا کردک بنده در مورد این اش اعی که پیش رمده بود با
رقای نخست وزیر صحبت کردمه ایشان گفتند که برای راب این اش ال اختیاری
نداریمک بنده گفتم پس چه دوعتی هستید و ما راب این اش ال را از که باید
بخواهیم حتی رقای بیات وزیر مشاور هم که حاضر بودند گفتند که دکتر میلیسپو
دو نوع اختیارات دارد یعنی اختیارات اوعیه ماعی و دیگری اختیارات 13
اردیبهشتک با رقای سا د م اکرات زیادی شد و قرار شد ترتیبی داده شود که این
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اش ال بر رف شود و مس وعیت و اختیارات وزیر دارا ی معین شود در این
ضمن مراسالتی هم بین رقایان سا د و دکتر میلیسپو رد و بدل شد که از جوابی
که رقای نخست وزیر به دکتر میلیسپو داده اند می رساند که جواب دکتر میلیسپو
منظور دوعت و مجلس را از ن ه نظر تعیین نظارت تأمین نمی کند بدر این
موقب رقای دکتر مصدق قسمتی از نامه رقای نخست وزیر را که مربو به این
موضوع بود قرا ت نمود) سپس اضااه کردند که رقای نخست وزیر می خواستند
نظارت در امور ماعی و اقتصادی با دوعت باشد وعی دکتر میلیسپو مواا ت ن رده
است و تا سه ماه دیگر نظارت را در دست گراته سپس مشروحه زیر را رقای
دکتر قرا ت و به ن ت خود خاتمه دادندک
نظریات مأموری ن سیاسی و گزارشات بی اساس نباید بدون غور و تح یت در
تصمیم د َُول مؤلر باشد سال  1302بود که «کرن الد» وزیر مختار ُد َول متحده
رمری ای شماعی به من که وزیر خارجه وقت بودم بواس ه مترجم خود برقای
اعلهیار صاعح) گفت« :دکتر میلیسپو را انگلیس ها رورده اند که م اعبات رن ها
را از دوعت ایران تصدیت کند» ک بم صود پول ها ی است که دوعت انگلیس در
رن جنگ بدون قراردادی با دوعت ایران خرج نموده و بعد از جنگ می خواست
حساب کند) من از ح ی ت اظهارات وزیر مختار ا ال ی ندارم و ت یب رن را به
هده خود رقای دکتر میلیسپو وا می گ ارم و ا م صودم این است که قا دتا
رنچه را که به من گفته است باید دوعت خود گزارش داده باشد و اگر دوعت
رمری ا می خواست بدون تح یت و رسیدگی به گفته های مأمور خود ترتیب الر
بدهد باید بالدرنگ دکتر میلیسپو را احضار کند زیرا که شایسته نبود رن دوعت
کسی را معرای کند و ر ن س بر خالف وظایف خود کاری نمایده پس مم ن است
که در این ایام هم به دوعت رمری ا از رف مستشاران یا کسان دیگر گزارش
ها ی بر خالف واقب و ح ی ت رسیده که موجب سوء تفاهم شده باشده دوعت باید
از رمری ا راب اشتباه کند زیرا رن ها از هر کم ی مضای ه ننموده و ایران بیانیه
رن دوعت را که در موقب قرارداد انگلیس و ایران داد هیچوقت اراموش نمی کند
و خود را همیشه مرهون توجهات رن دوعت می داند و از رنچه در ایام اخیر
راجب به نظارت دوعت در اختیارات دکتر میلیسپو پیش رمده نظری نبوده است
غیر از این که ع مه به قانون اساسی ما وارد نشود و رن قانون که مبنای
رزادی و است الل ماست محفوظ بماندک

دم ان باق اختیارات میلیسپو با قانون اساسی
اصل  28قانون اساسی می گوید:
« قواء لالله بم ننه و قضا یه و اجرا یه) از ی دیگر ممتاز و منفصل خواهد
بود» که از هر یش از ااراد د َُول متحده رمری ای شماعی اگر س وال شود م صود
از این اصل چیست خواهد گفت که هیچیش از این قوا نمی تواند در کار دیگری
مداخله نماید بنابراین وضب قانون که از خصایو مجلس شورای ملی است
97

غیر قابل انت ال است و ما می بینیم که دکتر که ی ی از ارکان قوه اجرا یه است
اختیاراتی می خواهد که قانون وضب نمایدک
به موجب اصل  60وزیران مس ول بودند و بر بت اصل « 67اگر مجلس
شورای ملی به اکلریت تامه دم رضایت خود را از هی ت وزیران یا وزیری
اظهار نمود رن هی ت یا رن وزیر از م ام خود معزول می شود»
پس اگر دکتر میلیسپو دارای اختیاراتی باشد که وزیر یا هی ت وزیران در رن
حت نظر نداشته باشند و تازه پس از م اکرات زیاد ا حاضر شده باشد که با
وزیر مشورت کند اصل  67قانون اساسی معنی نداردک
وزیر را وقتی می توان مس ول قرار داد که در امور نظر داشته باشد و به
مس وعیت خود کار ممل ت را اداره کندک رن وزیری که اختیار اداره ممل ت با او
نیست و رتی او ا جنبه مشورتی دارد وزیر نیست و رن ممل تی که به این
صورت است است الل نداردک ای کاش دکتر برای ما کاری هم می کرد هر کس
که وضعیت این ممل ت را در رن جنگ با این جنگ م ایسه کنده تصدیت می کند
که ایرانی خود بهترین کسی است که می تواند خانه خود را اداره نماید مشرو
بر این ه دیگران در امور ما دخاعت ن نندک

وضب ایران در جنگ بین اعملل اول
در رن جنگ که رجال ما مردمان با ایمان و مست لی بودند با نبودن وسایل
چنان از هد اداره امور ممل ت بر رمدند که هیچ قابل م ایسه با امروز نیستک
در رن جنگ نه کوپن داشتیم و نه نان سیلو می خوردیم و نه برای کاالی خارجی
در مضی ه بودیم و ارزاق و کاالی خارجی ب دری زیاد و ارزان بود که هر کس
با کمترین قیمت هر قدر که می خواست به دست می رورد و احدی احساس نمی
کرد که در اعم جنگ است و لت این بود که ورود کاالی خارجی در انحصار
دوعت نبود که به ر نبودن پول وارد ن نند و تجار وارد کننده به هر وسیله ای
وارد می نمودندک معروف است که دوعت انگلیس از بانش شاهنشاهی که رنوقت
ناشر اس ناس بود م اعبه وجه نمودک بانش برای این ه بب زیاد اس ناس
موجب تنزل پول ایران می شد قبول ن رد و تادیه وجه را موکول به ارسال ن ره
کرد این بود که متف ین در ضرابخانه «بیرمنگام» و «پ رگراد» مس وک ن ره
ایران ضرب و به این ریت برای مخارج خود در ایران تهیه وجه نمودند و به
الوه هر روز معادل  30هزار تومان ن ره ضرابخانه تهران توس بانش
شاهنشاهی س ه می زده ب وری ه عیره که در حدود  50قران قبل از جنگ
معامله می شد در اواخر و بعد از جنگ به  18قران و ارانش سو یس که
متجاوز از  2قران داد و ستد می شد به یش قران رسید گ شته از این به ما
کمش پوعی هم می کردندک گر چه مهم نبود که قابل کر باشد وعی همه می دانند
که برای کسر مخارج دوعتی در هر ماه  320هزار تومان که اگر به پول امروز
م ایسه کنیم چند میلیون می شود به ما می رسید وعی در این جنگ بجای این ه
به این ملت که از هیچ چیز در راه پیروزی رن ها خودداری ن رد کمش کنند از
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ما کمش می خواهند اگر ورود به ایران و تصرف راه ها و راه رهن و تأسیسات
تلفن و بی سیم بر بت ماده  3پیمان برای رن ها قضیه حیاتی است گراتن
«لایر» از ما ا به منزعه خراج و از نظر اقتصادی است و هیچ چیز غیر از
جلب منفعت متف ین را وادار ن رد که از ما لایر بخواهند جبا که بانش
شاهنشاهی بشرکت سهامی انگلیس) از نزول و انتشار اس ناس زا د از احتیاج
ممل ت خودداری کرد وعی «بانش ملی ایران» شرکت سهامی منحصر به ارد
دوعت بواس ه انتشار  520میلیون تومان اس ناس تا اروردین  1323مخارج
زندگی را به ده برابر کرد والال ملل جنگ گ شته عیره و دالر اوق اععاده تنزل می
کرد من نمی خواهم که دکتر میلیسپو برود وعی می خواهم که بر خالف قوانین
چیزی نخواهد و بر خالف مصاعح ما س وت و یا اقدامی ن ند این است که از
جناب رقای نخست وزیر س وال می کنم اختالف نظری که راجب به نظارت دوعت
در قانون  13اردیبهشت  22بین دوعت و رقای میلیسپو بود به چه ریت حل
شده است که با قانون اساسی مخاعف بناشد؟! ککک
نایب ر یس -ب رای رقای نخست وزیر ارسال می شود

مالقات دکتر مصدق با میلیسپو
دکتر میلیسپو چون توجه پیدا کرد که مخاعفت من ی نماینده اول تهران
برای او گران تمام خواهد شد و ن ریب در الر اشار اا ار مومی مجبور می
شود که خود و یارانش ایران را ترک نمایند در صدد ااتاد که از رقای دکتر
مصدق مالقات و به او و ده اصالحات او را از مخاعفت باز داردک این مالقات به
د وت ی ی از نمایندگان صورت گرات و ملی شده در این مالقات راجب به
سهمیه کاالی سال  1943که کمیته خاورمیانه برای ایران معین کرده و در
روزنامه « صر اقتصاد» به رن اشاره شده بود دکتر مصدق بیاناتی نمود و
مسامحه دکتر میلیسپو را در این امر مهم تشریح و به سمب نمایندگان مجلس
رسانید که از روزنامه «ا ال ات» شماره  5525مور سوم مرداد  323ینا
ن ل می شودک
رقای دکتر مصدق -در این مدت ش ایات زیادی از والیات راجب به ر ین نامه
مازاد غله رسیده بود که بنده هر چه سعی کردم جواب درستی به رن ها بدهم
میسر نشدک دکتر میلیسپو بجای رن ه ر یننامه گ شته را در مورد مازاد غله
اصال کند ر ین نامه دیگری صادر نموده که در روزنامه «ندای داعت» درج
شده و بنده متن رن را قرا ت می نمایمک بمتن ر ین نامه را خواندند) رقایان
نمایندگان محترم می دانند که قانون  21ربان ماه  1321در ماده هشتم ضمن
اختیاراتی که به دکتر میلیسپو داده است برای دوعت هم اختیاراتی معین نمود
یعنی در متن رن ماده نوشته شده است که «دکتر میلیسپو در تحت نظارت وزیر
دارا ی و نخست وزیر خواهد بود»ک بنده نمی دانم دکتر میلیسپو بات ای چه
قانونی این ملیات را می کند؟ اگر مجلس شورای ملی از ماده هشتم ب وری
استنبا می کند که دکتر میلیسپو تحت نظارت وزیر دارا ی و ر یس اعوزراء
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است که باید با صالحدید و مشورت رن ها اقدام کند و اگر این ور نیست این ر ین
نامه ها ی را که منتشر می کند مت ی به چیست و چه صورتی دارد؟!
پس از اظهارات اوق رقای دکتر مصدق الیحه زیر را قرا ت نمود:
س واعی که در  15تیر ماه  1323از رقای سا د مراغه ای نخست وزیر
راجب به اختیارات دکتر میلیسپو و چگونگی ت بیت رن اختیارات با قانون
اساسی نمودم تصادف نمود با ت اضای مالقاتی که رقای دکتر میلیسپو توس ی ی
از رقایان نمایندگان از من نموده بود که در روز شنبه  17تیر ماه برای اوعین
داعه این مالقات بین ما دست داده دکتر خواستند که من چند نفر از نمایندگان را
ا سم ببرم تا هر وقت که الزم شد با ما مشورت کننده چون این امر موجب دم
رضایت سایر نمایندگان می شد گفتم که تش یل چنین هی تی صال نیست و
ایشان می توانند با هر کس که یده دارند مشورت کنند و از نظریات اشخاو
بی غرض در اموری که انجام رنرا هده دارند استفاده نمایندک بعد نظریات مرا
در امور جاریه خواست و من نظارت دوعت را در قانون  13اردیبهشت 1322
واجب شمردم و گفتم که چون قانون مزبور راجب به امور اقتصادی است ریا
نظارت دوعت سبب نمی شود که در امور ب ی حاصل شود و ضررها ی از
اینجهت متوجه گردد؟
گفتم که در امور تجارت و اقتصاد هیچ اری از امور بان ی سریب تر نیست
با این حال می بینم که اسناد و نوشتجات را مدیر کل و ی ی از ا ضای هی ت
امل هر دو امضا می نمایند و در شرکت های سهامی هم اتخا تصمیمات با یش
نفر نیست و منو به رتی هی ت مدیره است و امضای وزیر چیزی نیست که
موجب تأخیر ا مور شودک دکتر با تصدیت نظریات من گفتند اگر وزیر با من
مواات نبود چه باید کرد؟ و من باب ملل گفت کسی نزد من بود که می خواستم
وزیر بیاید و در م اکرات شرکت کند وعی وزیر نیامدک من به او نخواستم بگویم
که وزیر کار خوبی را کردک اگر برای سر ت کار شما بتوانید وزیر را احضار
کنید ا ضاء مادون شما هم روی همین اصل باید شما را احضار نمایند ا به
دکتر گفتم اگر وزیری در اصول با شما مواات نشد شما می توانید از دو راه به
م صود خود برسید یا نظریات و ا مال او را ااشاء کنید و این بهترین راهی
است که می شود یش وزیر را اصال کرد و یا این ه از دم مواا ت وزیر با
خودتان دوعت و مجلس را م لب نما یدک اعبته برای این ه شما در انجام وظا ف
خود موات شوید رن ها از ویر می گ رند و این به از رن است که به شما بر
خالف قانون اساسی اختیاراتی ا ا نمایندک این ها بود م اکرات ما که منت به
نتیجه نشد و از هم جدا شدیمک
نظر به این ه از تاریخ س واعی که از نخست وزیر نموده ام  15روز می
گ رد و بهیچوجه نخواسته اند خود را به س وال من رشنا کنند و برای جواب در
مجلس حاضر شوند و نظر به این ه در اوضاع ت ییراتی که بوی اصال به مشام
ما برسد نیست و س وت بر خالف وظ ایفی است که قانون برای ما تعیین نموده
و نظر به این ه نمایندگان قسم یاد نموده اند مادام که ح وق مجلس و مجلسیان
محفوظ است ت اعیف خود را با کمال درستی و راستی انجام دهند این است که
بعضی از م اعب که اوری است و اگر امروز در مجلس ت کر ندهم موقب می
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گ رد به رض می رسانم تا ببینم نمایندگان که قسم یاد نموده از جهت این ه
ح وق مجلس و مجلسیان محفوظ نیست تا چه اندازه به قسم و حفظ قول و
شراات معت دند و برای ح وق از دست راته مجلس که قانونگ اری است و
مس وعیت وزراء در م ابل مجلس که دوره  13ت نینیه بر خالف قانون اساسی به
میلیسپو انت ال داده است چه می کنندک نداالمتحان ی رم اعمرءاویهانک
اول -روزنامه « صر اقتصاد» در شماره  11- 119تیر ماه تحت نوان
«سهمیه کاال» می نویسد:
«چنانچه به ا الع موم رسیده است از سهمیه سال  1943که کمیته خاورمیانه
برای ایران معین کرده بود در حدود  40هزار تن استفاده نشد و به قراری که
شنیده می شود امسال نیز از سهمیه  6ماهه اول سال  1944م دار  13هزار
ت ُن استفاده نشده استک ما نمی دانیم به چه لت باز هم در  6ماه اول سال از
سهمیه قلیلی که برای ایران معین شده  13هزار ت ُن سفارش داده نشده و به
مناسب گ شتن مدت استف اده نخواهد شد با ت کراتی که نسبت به سهمیه سال
گ شته داده شد و به لت وارد نشدن جنس کاای به ایران هزینه زندگی تا حد
اقت ارسا ی ترقی نمودهک نمی دانم چرا نسبت به استفاده از تمام سهمیه 6
ماهه اول سال  1944باز هم سهل انگاری شده است و چرا دوعت مراقبت
ن رده است که از تمام سهمیه استفاده شودک
موضوع دیگری که قابل ت کر می باشد این است که ورود جنس بوسیل کلی
پست از کشور رمری ا برای موم کشورهای خاورمیانه رزاد شده و هنوز این
اجازه را به ایران نداده انده ورود جنس بوسیله کل پست به ایران باید با اجازه
کمیته خاورمیانه باشد در صورتی که اجازه برای وارد کنندگان سایر کشورهای
خاورمیانه ضرورت نداردک
دویم -از رف ر یس اداره غله تهران ا النی در  27تیر ماه به این مضمون
منتشر شده « به ا الع موم ساکنین محترم تهران می رساند که حمل غله
بگندمه جو و ررد) به هر وسیله به تهران ممنوع است»
یده من این است که این ا الن بر خالف صال مردم دوعت هر دو می باشد
ارض کنیم که برای مصرف شهر تهران  100ت ُن غله الزم باشد اگر ورود جنس
به تهران رزاد شد خود مردم م دار زیادی وارد می کنند و منااب این کار بیشمار
است:
 -1دوعت از زحمت تهیه این م د ار نان برای اهل شهر معاف می شود و در
مخارج صراه جو ی خواهد شدک
 -2چون وسایل ن لیه دوعت کم است هر قدر که مردم حمل کنند از باربری دوعت
به همان نسبت می کاهدک
 -3اگر ورود جن س رزاد نشود باز مردم جنس خود را با همان وسایل ن لیه دوعت
که مصون از تعرض است حمل می نمایند بدون این ه دیناری از بابت کرایه اید
دوعت گرددک
 -4درصورت نداد ن جواز چون جنس ب ور قاچاق وارد می شود کرایه گران
خواهد شد و قیمت ترقی می کند و اخالق مومی مخصوصا مستخدمین دوعت
ااسد خواهد شدک
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سیم -ر اجب به مازاده گر چه زار ین ملش من مشمول مازاد نمی شوند چون
مم ن است که م رضین بگویند داا ی که ماعش از زارع می کند از نظر منااب
ماع انه می باشد الزم است برای توضیح م اعبی را رض کنم :بر بت ر ین
نامه میلیسپو مازاد به زار ی تعلت می گیرد که  4پنجم از محصول به او تعلت
دارد و این هم ارااقی نیست که از رف ماع ین به زار ین شده باشد بل ه از
نظر این است که در ن ا دیم زار زحمت زارع از تس یح ملش و شخم و درو به
مراتب بیش از ن ا ی است که زرا ت به رب مشروب می شود و بعضی از سال
ها بواس ه خش ساعی محصول دیم از بین می رود ع ا ماع ین از نظر منااب
خودشان سهم زار ین را بیشتر م ی دهند تا ملش عم یزرع نماند و زارع بتواند
در سال رمده جبران سال نیامد را ب ند معموال به زار ی که صاحب یش ارد
است از زرا ت دیم و یا ربی در سال  4خروار غله بیشتر نمی رسد و با وضعیت
امروز و ترقی روزاازون زندگی این م دار چیزی نیست که به رن مازاد تعلت
گیردک
مردم از اوضاع ناراضی و از مجلسه دسته و هر گروه ش ایت ها ی دارند
و تا کنون هم جواب یصح اعس وتی نشنیده اندک
ر نداشتن پول دکتر  40هزار ت ُن کاال
مردم می گویند سال گ شته به
وارد ن رد و مبلغ مهمی به ایدات دوعت از بابت ح وق گمرکی ضرر رساند و
قیمت قن د و قماش را که از ضروریات زندگی است بجا ی رساند که دست
متوس ین هم به رن ها نرسیده ما تصور می کردیم که در سال  1944این کار
ت رار نشود حال می بینیم که از سهمیه  6ماهه اول سال  1944هم  13هزار
ت ُن کاال وارد شده و از دست راته استک اگر متف ین برای ایران سهمیه داده وعی
دکتر از تحویل و حمل خودداری نموده است چه خیانتی باالتر از رن که به این
جامعه نموده و چه ضرری از این باالتر که به این جامعه نموده و چه ضرری از
این بیشتر که به خزانه ممل ت رسانده است و اگر متف ین از تحویل دادن سهمیه
امتناع نموده اند باز دکتر به وظا ف خود مل ننموده است زیرا او مستخدم این
دوعت و ح وق بگیر از خزانه این ملت است باید قضیه را گفته باشد تا مردم
بدانند که با این اداکاری دچار چه بدبختی شده اند و مجلس و دوعت در صدد
الج برریندک
تجار می گویند انحصار قند و قماش که در نفب ایران نیست موقوف کنید و
به ما اجازه دهید که کاال وارد کنیم تا رقابت سبب ارزانی شود والال جنس به
قاچاق وارد می شود متموعین رنرا می خرند و قسمتی از منااب وارد کنندگان
اید مماعش دیگر می شودک
زار ین می گویند مازادی که به دوعت بفروشیم نداریمک در این وقت که قیمت
یش خروار گندم مساوی با  2من قند شده دوعت ما را گراتار مأمورین تشخیو
و وصول مازاد می کند ریا سزاوار است که ما دچار توقعات این اشخاو باشیم
و نان ی ساعه خود را صرف پ یرا ی و قلت رن ها کنیمک بواس ه تنزل پول قیمت
ها باال راته و نرخی را که دوعت معین کرده برای زارع ادالنه نیستک زار ی
که دارای یش ارد گاو است اگر گاوش مرد به قیمت تمام محصول خود به نر
دوعت نمی تواند یش گاو بخردک
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ماعش می گوید خریدار بزرگ غله در ایران شهر تهران است برای این ه با
متف ین رقابت ن نند و رن ها غله را به نر رسمی تمام نماید دکتر سال گ شته
اجازه نداد که غله وارد تهران شود وعی مالحظه نمود که ساکنین متم ن برای
حفظ جان خود غله قاچاق را که بیشتر با کامیون های دوعتی حمل می شد به
قیمت گزاف خریدند و حتی خود رقای دکتر ب یر از ررد قاچاق از نان سیلو
استفاده ننمودند پس امسال بگ ارید که هر کس می تواند جنس وارد کند و
رقابت سبب ارزانی و خوبی نان شهر شود و از این راه به بهداشت مومی
خدمتی شودک
این هاست ش ایت ها ی که مردم از دکتر دارند و منتظرند که مجلس اح اق
حت رن ها را ب ندک رن ها ی که می گویند هر کس با میلیسپو مخاعفت کند یعنی
به ش ایت مردم ترتیب الر بدهد به ممل ت خیانت می نماید در اشتباهند راجب به
ایشان من در دوره  6ت نینیه و این دوره م اعبی گفته ام که اگر ایشان ت یب
کنند حاضرم خدمتشان بروم و پوزش بخواهم و لب فو کنمک
مستشاران خارجی هیچ دام به قدر او ایران را متضرر ن رده اند کسی
نگفت که موسیو «بیزو» مستشار ارانسوی و مستر «شوستر» مستشار
رمری ا ی بر خالف ممل ت ما کاری نمودند به «مرنار» مستشار بلژی ی نسبت
دادند که هدیه به رسم یادگار قبول می کند و در اینجا الزم است که توضیحاتی
رض کنم:
ضررها ی که به دوعت می رسد گاه از اتباع خود اوست که م یم ممل تند و
گاه از اتباع خارجه و د َُول دیگرک در قسم اول از نظر اقتصاد ضرر بزرگی
متوجه ممل ت نمی شوده ارض کنیم یش امین دارا ی بواس ه جلب نفب غله
دوعت را به قیمت ارزان اروخته در این مورد ممل ت متضرر نشده و از رن
وجهی که به دوعت نرسیده خریدار که اهل ممل ت است منتفب می شود و در
مواردی که مشمول این قسمت است دکتر به حد اارا حااظ منااب دوعت است و
کسی نشنیده که او برای جلب نفب خود از منااب دکتر صرانظر کند و راتار او
وری است که تصور می کند دوعت قشون ااتح است و برای اجراء یش برنامه
اقتصادی که رنگ سیاسی نداشته باشد بهتر از او کسی را نمی توان پیدا کرد
وعی در قسم دویم ملیات او اغلب بر ضرر ممل ت استک

معایب الیحه اروش ن ره
من باب ملال الیحه اروش ن ره را که اخیرا دوعت به مجلس پیشنهاد نمود
رض می کنم و الیحه از این قرار است:
«ماده واحده – ه ی ت نظارت اندوخته اس ناس مجاز است در م ابل ال ی که
در رمری ا به نام قسمت نشر اس ناس بانش ملی ایران نزد «ادرال رزرو بانش
نیویورک» ببانش مرکزی) امانت گ ارده می شود به نر قانونی ن ره در تهران
یا شهرستان ها تحویل بانش ملی ایران نماید تا بانش نامبرده بتواند ن ره را به
مصرف مس وک جدید و یا اروش در داخله و خارجه برساندک
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تبصره  -1تا زمانی که ال به موجب این قانون در خارجه خریداری شده کُال یا
جز ا در خارجه موجود می باشد رنچه ال برای بانش ملی ایران از خارجه وارد
می شود بابت الهای مزبور محسوب خواهد شدک
تبصره  -2ک لیه مخارج ضروری برای حمل ال از خارجه به تهران در موقب
انت ال به هده بانش ملی استک
گ شته از این ه من با این الیحه مخاعفم و رنرا در صال ممل ت نمی دانم و
منتظرم که کمیسیون های مجلس نظریات خود اظهار کنند تا هر وقت که در
مجلس ر شد اگر مانب نشدم اصالحاتی که الزم است پیشنهاد کنم از تبصره
ای که نوشته اند کمتر مم ن است کسی م لب را بفهمد و در بادی امر چنین
تصور ن ند که دکتر و مدیر بانش چ در از پشتوانه حفاظت می کند در صورتی
که موضوع چیز دیگر استک
بانش ملی دو قسم ال وارد می کند قسمتی راجب به پشتوانه است قسمتی هم
راجب به خود بانش که رنر ا پهلوی س ه می زند و به بهای معموعی بازار می
اروشد و استفاده بسیار مهمی از این کار می برد کما این ه بعضی از متف ین
هم این کار را می کنند ملال بجای این ه دو عیره کاغ ی به بانش ملی ایران بدهند
و  266لایر قیمت قانون رن را بگیرند چون پول ما بسیار تنزل کرده و این
معامله برای رن ها برکت نمی کند  2عیره و  4شلینگ که به نر قانونی 280
لایر است ال می خرند و در ضرابخانه س ه می کنند و پهلوی ال را در بازار
 550لایر می اروشند و  294لایر هم بیش از نر قانونی دارند پس وقتی که
بانش ملی بتواند ال ی که برای ضرب مس وک پهلوی وارد می کند س ه کند و
هر چه ال وارد می شود به هی ت نظارت اندوخته اس ناس بابت ن ره ای که
اروش راته تحویل دهد از یش ایدات هنگفتی که سال قبل چندین ملیون بوده
محروم می شود و لت تبصره ب ) 1این است اگر متف ین و بانش هر دو برای
ضرب پهلوی ال وارد کنند گ شته از این ه منااب بین هر دو ت سیم می شود
مم ن است اگر ال زیاد وارد شد قیمت رن تنزل کندک
بهتر این است که ال کمتر مس وک شود و وضعیت مدتی لابت بماندک
اگر مدیر کل بانش و دکتر می خواستند انجام وظیفه کنند باید تبصره را
این ور می نوشتند :ال ی که از مح ل اروش ن ره وارد می شود به هی ت
نظارت اندوخته تحویل دهند و ال ی که بانش برای ضرب و کسب اایده وارد
می کند کماکان س ه نماید و ایداتش از بین نرودک
اگر از نخست وزیر س وال کنیم که از چه نظر این الیحه را پیشنهاد نمودید
خواهند گفت که در امور اقتصادی دوعت مس وعیتی ندارده همه می دانید که من
می خواستم ام دتا  Homme d´etatبرجل سیاسی) بشوم و اختیارات دکتر
میلیسپو را که بر خالف قانون اساسی است مل ی کنم چون دیدم که «ام دتا»
شدن کاری است مش ل و ردم به البات کارش دوام نمی کند دیر یا زود باید برود
و در خانه خود س اکن شود صال این بود که دست از این کار بردارم و با این ه
در امور اقتصادی م ابت قانون مس وعیتی ندارم برای ارماعیته عوایح را امضاء
نمایمک وزیر دارا ی باروهر) هم جوابی به همین مضامین خواهد داد وعی معلوم
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نیست که دکتر میلیسپو ر یس کل ماعیه و ابتهاج مدیر کل بانش در م ابل این
س وال چه جوابی تهیه کنند!!
این ها بود ش ایاتی که اهل ممل ت دارند و برای هر یش از ما ب دری نامه
و تلگراف رسیده که از هده جواب اجزیمک وقتی که مجلس به ش ایات مردم
توجه ن نده وقتی که مجلس م درات مردم را به اشخاو بی القه بسپارد و
وقتی که مجلس غم ملت را نخود نباید منتظر بود که جامعه به چنین مجلسی
احترام کند و ما را نماینده ح ی ی خود بداندک اگر تفویض اختیارات به یش اجنبی
از مجلس سلب مس وعیت می کرد بهتر بود ملت خود را از بار سنگین مخارج
مجلس و دوعت خالو کندک چه ارق است بین مجلسی که در اوضاع ممل ت
مؤلر نیست یا ممل تی که تحت ح ومت یش قلدر باشدک ما باید به مردم احترام
کنیم تا مردم هم به ما احترام کنند اگر مردم قابل احترام نیستند ما هم از این
مردمیمه ما باید به م اعب ح ه مردم برسیم و از رن ها داب شر و راب ظلم کنیمک
اگر اکلریت مجلس با این اوضاع مخاعف است پس دوعت به چه نوان می
ماند و میلیسپو با چه قوه ای از رژیم کیف مایشا ی و م لت اععنانی پای خود را
پا ین نمی گ ارد و اگر اکلریت مخاعف نیست خوب است نخست وزیر بیاید و
جواب س واعی که شده بدهد و تا دوعت نیامده مواا ین با این اوضاع ی ی از
جلسات مجل س را به این کار تشخیو دهند و نظریات خود را بگویند و از
جامعه و کسانی که در این مجلس مخاعفند راب اشتباه کنند و ت لیف دوعت و
سری مجلس بل ه لی ر وس االشهاد معلوم نمایند و
میلیسپو را نه در جلسه ّ
من ی ین دارم که م اکرات مواا ین اگر صادقانه باشد سبب می شود که اشتباهات
مرتفب شود و ش ایت کنندگان قانب شوند والال ار یاس از این اوضاع موجب
حوادلی می شود که مجلس و هر دوعت م تدری از هده اصال اجز باشندک

نامه دکتر میلیسپو به نماینده اول تهران
بعد از این ه نماینده اول تهران درباره جریان و مالقات خود با ر یس کل
دا را ی در مجلس صحبت نموده دکتر میلیسپو نامه ای بشر زیر نوشت و در
جراید منتشر کرد:
جناب رقای دکتر مصدق نماینده مجلس شورای ملی:
توجه این جانب به پاره ای اظهارات جنابعاعی که چند روز قبل در مجلس
شورای ملی نموده اید جلب شده استک
ضمن ن ت خود در مجلس شورای ملی به م اکراتی که در منزل ی ی از
دوستان صمیمی و محترم راین وقوع پیوسته اشاره ارموده اید وعی ی ن ت
خود قسمتی از اظهارات مرا ح ف و پاره ای اظهاراتی که اصوال از رف این
جانب نشده اضااه ارموده اید و به الوه به ا الع مجلس شورای ملی نرسانیده
اید که د او لبانه قول دادید که در رتیه قبل از انت اد از میسیون رمری ا ی در
مجلس شورای ملی موضوع را به ا الع این جانب خواهید رساند تا این جانب
ارصت داشته باشم ا ال ات و توضیحات الزم را به رض برسانمک
105

از رنجا ی که ن ت جنابعاعی به ا الع امه رسیده این جانب هم رونوشتی از
این نامه را برای جراید ارسال می دارمک14ر یس کل دارا ی

س واالت هشت گانه دکتر مصدق از دکتر میلیسپو
در پاسخ نامه بااله رقای دکتر مصدق هشت ا ره س وال یل از دکتر میلیسپو
نمود که از شماره  712روزنامه «مهر ایران» در یل ن ل می شود:
رقای دکتر میلیسپو ر یس کل دارا ی!
نامه شماره  6075مور  15مرداد  1323شما شرف وصول یااته قبال
الزم است که این سوء تفاهم از ا هان امه مرتفب شود که از رمری ا میسیونی
در ایران نیست و دوعت یش مستشار و ده ای مستخدم از رن ممل ت برای
خدمات ماعی استخدام نموده و چنانچه ی ی از رن ها در انجام وظایف غفلت و یا
کاری بر خالف وظیفه نمود باید مورد ا تراض واقب شود والال انتظارات دوعت و
ملت از رن ها ملی نشده و از استخدام رنان نتیجه ای که م لوب است اید
نمی شود ا تراض به متخلف برای این نیست که مستخدمین رمری ا ی بروند
بل ه از این نظر است که دیگران درس برت بگیرند و راتارشان وری باشد
که تا مدتی بمانندک و اما راجب به موضوع مراسله بواس ه کمی حااظه مم ن
است این جانب از بیانات شما چیزی در مجلس نگفته باشم وعی چیزی به رن ها
اضااه ننموده امک الزم بود رنچه بر خالف واقب به شما نسبت داده شده بفرما ید
تا امه م لب شوند که بیانات شما دارای چه الر بوده و ح ف رن ها از چه نظر
است و این ه مرقوم ارمودید داو لبانه به شما قول دادم موضو اتی که در
مجلس اظهار می کنم قبال به خودتان ا الع دهم تا اگر توضیحات الزمه داده نشد
در مجلس ر نمایم مورد ت یب استه  5شنبه  15تیر قبل از انع اد جلسه
مجلس شورای ملی رقای سرتیپ زاده به من گفتند که برای روز شنبه  17تیر
ماه از شما د وت می کنم که با رقای دکتر میلیسپو مالقات کنیدک از نظر این ه
می خواستم در رن جلسه م اکراتی راجب به ملیات شما ب نم د وت ایشان را
رد نمودم که با نها یت رزادی هر چه الزم است بگویمه چون ایشان گفتند که به
رقای دکتر قول داده ام خواهش مرا رد ن نیده پس از اظهارات خود در مجلس در
همان جلسه به ایشان نوشتم که چون رنچه الزم بود گفتم دیگر مانعی نمی بینم
که روز شنبه در ن ه لاعلی با رقای دکتر مالقات کنم بنابراین چه مرا وا می
داشت که داو لب بشوم و از خود سلب اختیار کنم و به شما قول بدهم که هر چه
در مجلس می خواهم بگویم یا از م اعبی که باید به کسی نگفت و غفلتا در
مجلس اظهار کرد قبال به شما اظهار کنمک این ها جز یات است و نباید این باب
به قدری بح( کرد که کلیات از بین برودک اعبته تصدیت می ارما ید چیزی که مرا
به مالقات شما سوق داد همان اجرای قانون اساسی بود که تصور می کردم
نظریات من شما را قانب کندک پس از این ه با من مواا ت ننمودید و هیچ دعیل
 - 14نقل از روزنامه مهر ایران ،شماره  ،212نوزده مرداد 1323
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ال پسندی هم در البات نظریه خود اقامه ن ردید دیگر جا نداشت که من با شما
تماس پ یدا کنم و چنانچه خا رتان باشد در رخر جلسه بدون هیچ قید و شر از
شما جدا شدمک
راجب به قانون  13اردیبهشت از جناب رقای نخست وزیر س وال نمودم و
منتظرم که جواب مرا در مجلس بدهند و برای این ه وقت مجلس تضییب نشود و
دیگر در اروع از شما انت اد ن نم مواا م که تا  25مرداد جواب م اعب یل را
ع ف کنیدک امیدوارم که جواب شما جامعه را قانب کند و من دیگر در این باب
اظهاری ن نمک
 -1لت این ه  40هزار ت ُن از سهمیه ایران در  1943وارد نشد چیست؟
 -2وارد نشدن  13هزار ت ُن از سهمیه شش ماهه اول  1944به چه لت
استک مم ن است باز وارد کرد یا موقب از دست راته است؟
 -3از وارد شدن این سهمیه ها چه مبلغ به واید گمرکی ضرر متوجه می
شود؟
 -4در صورتی که در  1322بت ترازنامه از نتیجه معامالت الزات متجاوز از
 15میلیون لایر به بانش ملی نفب رسیدهه تبصره ماده واحده الیحه شماره
 3213دوعت که از این قرار است « :تا زمانی که ال ی که به موجب این
قانون در خارجه خریداری شده کُال یا جز ا در خارجه می باشد رنچه ال برای
بانش ملی ایران از خارجه وارد می شود بابت الی مزبور محسوب خواهد
شد» و بانش را از یش ایدات هنگفتی محروم داشته اید از چه نظر است؟
 -5با این ه به تجربه رسیده که از ورود ررد به شهر تهران نمی توان جلوگیری
کرد و ندادن جواز موجب قاچاق و اساد اخالق است ا النی که اخیرا برای وارد
شدن غله به شهر منتشر شد نسخ نفرموده ایدک
 -6از تعهدات مازاد سال  1322در هر محل چه م دار وصول شده و چه م دار
به خبازهای رن محل و چه م دار به متف ین رسیده است؟ صورت ریز کلیه
مازادی که در کشور وصول و به خبازهای شهرستان و سیلو شهر تهران و
متف ین داده شده ضرورت داردک
 -7ا ال ات شما راجب به اد ای دوعت انگلیس از بابت مخارجی که در رن جنگ
نموده است چیست؟
 -8در صورتی که سایر د َُول بدون اجازه کمیته خاورمیانه می توانند بوسیله
«کلی پست» از رمری ا کاال وارد کنند ورود کاال بوسیله «کلی پست» برای
ایران چرا محتاج به اجازه است؟! ککک
رقای دکتر! من هیچوقت نمی خواهم که شما از کار کنار بروید زیرا که برای
کار شما از خارج و داخل داو لبی ندارمک از شما اگر این جامعه متضرر شود
هیچ متوجه من نمی شود زیرا در روردن شما مؤلر نبوده ام وعی اگر شما بروید
چون در راتن شما مؤلرم مم ن است ضرری که بعد به جامعه می رسد متوجه من هم
بشودک گرچه انشاء این مراسله از من وعی اخبار از یده ملت استک اگر ی ی از

مستخدمین که امروز بواس ه باال راتن قیمت اشیاء ح وقش مساوی با اجاره
خانه نیست به قدر احتیاج خود خسارت رساند وجدانا مس ول نیست زیرا که در
مخمصه «اکل میته» جایز است وعی از شما که ح وق بسیار دارید اگر ضرری
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برسد قابل فو نیستک براستی قسم اگر از م اعب س وال شده ی ی راست باشد
خسارتی که از رن به ملت رسیده از رنچه از بدو مشرو یت از تمام مستخدمین
رسیده متجاوز استک م اعب من بسیار مهم است و جواب صحیح شما را سربلند
می کند والال شما را از بین می برده با جواب صحیح مخاعفین تسلیم می شوند
والال مواا ین قادر نیستند که دااع کننده هیچ س نمی تواند بگوید با این همه
خسارت باز باید شما در کار بمانید و این مراسله در تاریخ زندگی شما بسیار
مؤلر استک
چون مرقوم ارمودید رونوشتی از مراسله خودتان به جراید می ارستید که
منتشر شود این جانب هم جواب خود را منتشر می کنم تا امه از رنچه بین ما
می گ رد م لب شوندک
«دکتر محمد مصدق»
اعبته میلیسپو به س واالت اوق جوابی نداد و حت هم داشت زیرا صدور
پاسخ منفی برای او غیر مم ن بودک

نامه دوم دکتر میلیسپو به دکتر مصدق
در جلسه  18ر ر ماه مجلس شورای ملی باز دکتر مصدق در مورد دکتر
میلیسپو م اعبی بیان نمود15چون به ا ه او ناگوار رمد نامه یل را در
روزنامه ها منتشر کرد بن ل از روزنامه داده شماره 338ه مور هفتم دی ماه
)1323
«جناب رقای دکتر مصدق نماینده محترم مجلس شورای ملی:
ضمن ن ت چند روز قبل خود در مجلس شورای ملی س وال ارموده اید «اگر
دک تر خادم این ممل ت بود چرا دو میلیون عیره اد ای دوعت انگلیس را ککک تأدیه
کرد» این اد ا در موقعی که این جانب قبال در ایران بودم تأدیه نگردیده و در
این سفر هم نه ا پرداخت نگردید مواا تی هم برای تأدیه رن نشده است بل ه
اوعین مرتبه ای است که پس از مراجعتم این موضوع را می شنوم هیچ اد ا ی
بدون مواا ت جناب رقای وزیر دارا ی و به جز در حدود و ا تبارات و اجازات
ا ا ی مجلس شورای ملی تأدیه نمی گرددک تنها اد ای دوعت انگلیس را که در
نظر دارم در مدت توقف سابت خود در ایران پرداخته ام اد ا ی است که از
رف سفارت انگلیس راجب به یش نفر انگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید
و مربو به امتیازی برای کشتی رانی در دریاچه رضا یه بودک اد ای مزبور در
زمانی که جناب رقای دکتر مصدق وزیر امور خارجه بودند به وزارت امور
خارجه ارا ه گردیدک معزی اعیه با رن مواا ت ارموده و مصرا ت اضا داشتند که
اینجانب نیز با رن اورا مواا ت نمایمک اد ای مزبور را با وجود تأکیدات جناب
15

 مالحظه شود نطق دکتر مصدق در قسمت راجع «به کابینه بیات و قانون تحریم امتیاز نفت» که ازمجله مذاکرات نفت» که از مجله مذاکرات مجلس مورخ هفتم آذر  1323صفحه  1437نقل شده
است.
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رقای دکتر مصدق مورد بررسی کامل قرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای
16
ملی اصرار ورزیدم تا این که مجلس نیز تأدیه رن را اجازه دادک
«ر یس کل دارا ی»

جواب دکتر مصدق به نام دوم میلیسپو
اداره روزنامه داد!
در هیجدهم مرداد ماه  1323اینجانب از رقای دکتر میلیسپو ر یس کل دارا ی 8
س وال نمودم که به هیچیش جواب نداده اند و ا به ی ی از ا تراضاتی که در
جلسه  28ر ر ماه مجلس شورای ملی به ایشان نموده امه جوابی ناقو در
شماره  338رن جریده شریفه داده و بعد به نوان ا تراض مت ابل م اعبی به
من نسبت داده اند که از تمام رن ها بی خبرم و الزم می دانم نظریات خود را به
معرض اا ار مومی گ ارم و قضاوت رن را به هده خوانندگان رن روزنامه
محول نمایمک راجب به دو میلیون عیره که این جانب گفته ام رقای دکتر از بابت
اد ای دوعت انگلیس پرداخته اند شر قضیه این است که در اوایل دوره ششم
ت نینیه بین بعضی از نمایندگان مجلس م اکره می شد که مرحوم اروغی با
مواا ت ر یس کل ماعیه رن را تصدیت نموده اند؛ ع ا موقعی که برنامه کابینه
مرحوم «مستوای اعمماعش» در مجلس م ر شد اینجانب نسبت به دو نفر از
وزرای ضو کابینه یعنی رقای حسن ولوق بولوق اعدوعه) و رقای محمد لی
اروغی ب کاءاعملش) مخاعفت نمودم و رنچه رنروز گفته ام امروز ت رار می کنم
و از صورت م اکرات رن روز مجلس بنظر خوانندگان می رسانم بدین رار:
«دوم – م اتبه ای است که اروغی با سفارت انگلیس نموده و در رن قریب
 20کرور تومان د اوی رن دوعت را نسبت به ایران تصدیت کرده استک ح ی تا
چ در معامله خوبی است که بعضی برای اختناق و اروش ایران پول بگیرند و
رقای اروغی اصل را با ارع تصدیت نماید ب راقی -این کاغ پنجره است) اگر در
سایر مماعش وزیران با ه یچ سفارتی م اتبه نمی کنند و به هیچ سفارتی سند
کتبی نمی دهند مگر این ه بعد از تصویب مجلس باشده متأسفانه در این ممل ت
اروغی و املاعش اول ممضی این قبیل نوشتجات می شوند تا بعد مجلس تصویب
نماید به بارت رخری اول ریش دوعت را بدست می دهند تا بعد ریش ملت هم به
دست رید اعی رخر»
مخاعفت من با مرحوم اروغی در دو موضوع بود :ی ی راجب به مراسله ای
بود که شهرت داشت سفارت شوروی نوشته و دیگری مراسله سفارت انگلیس
است که راجب به مراسله اوعی مرحوم مستوای اعمماعش بت م اکرات جلسه
 31شهریور  1305این ور ارموده اند «چون در ضمن بیانات پریروز رقای
دکتر مصدق اشاره به یش مراسله ای ارمودند که رقای اروغی به سفارت
شوروی نوشته اند که رن مراسله یش ع مه ای وارد می رورد و قضایای
 - 16نقل از روزنامه داد ،شماره  ،342مورخ  12دی ماه 1323
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کاپیتوالسیون را تجدید می کند بنده این ا ال اتی که ایشان دارند بهیچوجه ندارم
و هیچ همچو چیزی گمان نمی کنم باشد و امروز کاپیتوالسیون بهیچوجه مابین
ایران و روسیه برقرار نیست و اتباع روسیه را هم در دعیه محاکمه می کنند و
بنده بهیچوجه ا ال ی ندارم که کاپیتوالسیون مابین ایران و روسیه برقرار باشد
و مال هم امروز کاپیتوالسیون مابین ایران و روسیه برقرار نیست» و بعد در
جواب س وال مرحوم «خ یبی» نماینده گروس که اظهار نمود «اشارات رقای
دکتر مصدق دو جمله بود یش جمله دیگرش را نفرمودید؟» مرحوم مستوای
اظهار ارمودند « :در رن قسمتش ا الع ندارم مم ن است تح ی ات ب نم و جواب
رض کنم» که از این بابت رن مرحوم بعد اظهاری نفرمودند و خود مرحوم
اروغی هم که از مساارت اروپا مراجعت نمود پس از م اکرات مفصل با این
جانب حاضر نشد که در مجلس گفته های مرا ت یب کند و ع مه ای که به
حیلیات او وارد شده بود جبران نماید و با این ه گفته می شد که دوعت انگلیس
به ح ی که برای خود قا ل بوده رسیده استه این جانب نخواستم بدون مدرک به
رقای دکتر میلیسپو نسبتی بدهم و در ضمن پرسش های  18مرداد خود از ایشان
ا این ور س وال کردم « :ا ال ات شما راجب به اد ای دوعت انگلیس از بابت
مخارجی که در رن جنگ نموده است چیست؟» و این س وال ام بود یعنی شامل
هرگونه ملی است که به این اد ا مربو شودک از تصدیت و تأدیه مد ا و
تهاتره که متأسفانه ر یس کل دارا ی به هیچ یش از س واالت هشت گانه این
جانب که تمام در مصاعح ممل ت و از نظر تبر ه خود ایشان شده بود جواب
ندادند و نخواستند خود را تبر ه کنند و ا به ا تراض من که در مجلس راجب
به پرداخت دو میلی ون عیره نموده جواب ناقو دادند که در رن روزنامه درج شده
استک
چون پرونده این قبیل امور در محلی گ ارده نمی شود که ملل من کسی به
رن دسترسی پیدا کند و بر ارض این ه ایشان وجهی تأدیه ننموده باشند دم
پرداخت وجه دعیل دم تصدیت این اد ا نمی شوده اگر رقای دکتر میلیسپو
هیچگونه دخاعتی در این موضوع ننموده اند و ب لی از رن بی خبرند خوب است
باعصراحه ت یب کنند و استخوانی الی زخم نگ ارند و ا ال ات خود را منتشر
نمایند و اینجانب تصور نمی کنم رقای دکتر بخواهند م لب را روشن کنند و اما
راجب به ا تراض مت ابل که رقای دکتر خ واسته اند بفهمانند که اد ای یش نفر
انگلیسی و یش نفر روسی با نظر و نفو اینجانب پرداخته شده است مجبورم
رنچه را نوشته اند ت رار کنم و جواب قسمت های مربو ه را بدهمه می نویسند:
« تنها اد ای دوعت انگلیس را که در نظر دارم در مدت توقف سابت خود در
ایران پرداخته ام اد ا ی است که از رف سفارت انگلیس راجب به یش نفر
انگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید و مربو به امتیازی برای کشتی رانی
در دریاچه رضا یه بودک اد ای مزبور در زمانی که جناب رقای دکتر مصدق
وزیر امور خارجه بودند به وزارت امور خارجه ارا ه گردیدک معزی اعیه با رنان
مواا ت ارمود و مصرا ت اضا داشتند که اینجانب نیز با رن اورا مواا ت نمایمک
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اد ای مزبور با وجود تأکیدات جناب رقای دکتر مصدق مورد بررسی کامل
قرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای ملی اصرار ورزیدم تا این ه مجلس
نیز تأدیه رن را اجازه دادک ر یس کل دارا ی»
رقای دکتر نوشته اند« :اد ا ی است که از رف سفارت انگلیس راجب به
یش نفر انگلیسی و یش نفر روسی ارسال گردید» در صورتی که این اد ا مورد
توجه هر دو سفارت بوده و مم ن است که به رقای دکتر ا اد ای سفارت
انگلیس ارسال شده استک ایشان مد ی هستند که اد ای مزبور زمانی که این
جانب وزیر خارجه بوده ام به وزارت خارجه ارا ه شده در صورتی که اینجانب
در سال  1302ا چند ماه در کابینه مرحوم مشیراعدوعه هده دار پست
وزارت خارجه بیشتر نبوده و به شهادت پرونده ها موضوع بح( مدتی قبل از
تصدی این جانب مورد ت اضا بوده استک رقای دکتر مد ی هستند که «موضوع
با مواا ت و اصرار این جانب مورد م اععه و مواا ت اوری ایشان واقب شده
است» من از ایشان خواهانم که کوچ ترین مدرکی در این باب ارا ه کنندک در
صورتی که اینجانب م ابت یادداشتی که در  14میزان  1302به اداره مربو ه
داده ام مخصوصا تصریح کرده ام که رقای مستشار کل ماعیه بر بت م اکراتی
که در جلسه  13میزان هی ت دوعت در حضور رقای ر یس اعوزراء و رقای وزیر
ماعیه باروغی) بعمل رورده اند الزم دانسته اند که کار د اوی «بوداغیانس» و
«استیفوس» م لب گردند و در یادداشت خود این ور دستور داده ام «الزم است
ترجمه بعضی از نوشتجات را که امل و مؤلر ضد د اوی رن هاست تهیه کرده
برای رقای مستشار کل ماعیه بفرستید» که ی همین دستور در  24میزان از
رف اداره مربو ه شرحی به رقای دکتر نوشته و نوشتجات برای ایشان
ارستاده شده استک اعبته خوانندگان محترم از این دستور این ور استنبا
نخواهند نمود که اینجانب مصرا ت اضا نموده ام که رقای دکتر با رن مواا ت
نمایندک ایشان باز ت رار ارموده اند که اد ای مزبور را با وجود تأکیدات این
جانب مورد بررسی قرار داده و در ت دیم رن به مجلس شورای ملی اصرار
ورزیده اند در صورتی که چند ماه بعد از تصدی این جانب یعنی در  14حمل
 1303مرحوم اروغی که قا م م ام من بوده اند در قسمت اخیر مراسله ای که
ی ی از نمایندگان خارجه نوشته مرقوم می ارمایند »دوعت متبو ه» دوستدار
برای این ه ب لی به د اوی «موسیو بوداغیانس» و «موسیو استیفوس»
شریش او خاتمه داده شود تصمیم نموده مبل ی از بابت قیمت اموال و کشتی
ها ی که مشاراعیها در دریاچه ارومیه داشته اند و مخارجی که می گوید برای
نگاهداری رن ها و ساختن ایستگاه و غیره ها در دریاچه مزبور نموده اند
بپردازد» و اعبته خوانندگان از قسمت اخیر مراسله این ور نتیجه خواهند گرات
که مرحوم اروغی پس از این ه چند ماه وزیر خارجه بوده تازه در  14حمل می
نویسند « دوعت تصمیم نموده مبل ی از بابت م اعبات رن ها بپردازد» که تصمیم
دوعت شش ماه بعد یعنی در جلسه  13میزان  1303مجلس شورای ملی به
صورت قانون در رمده و ماده واحده پیشنهادی دوعت بدین ریت تصویب شده
است:
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« مجلس شورای ملی به وزارت ماعیه اجازه می دهد که کشتی ها و کاروان
سرا و مایملش دیگر «بوداغیانس» و «استیفوس» را در دریاچه ارومیه به
مبلغ  320هزار تومان خریداری نمایدک
تبصره -د اوی موجوده بین ورله «امام لی میرزا» و «بوداغیانس» را
دوعت در ضمن این معامله خاتمه می دهد»ک
بنا بر رنچه گ شت معلوم نیست این جانب در ق ب و اصل د اوی یش نفر
انگلیسی و یش نفر روسی چه ا مال نفو ی نموده ام که رقای دکتر میلیسپو
تحت تألیر واقب شده اندک  11دی ماه  -1323دکتر محمد مصدق»

نتیجه مبارزه دکتر مصدق با دکتر میلیسپو
به هر حال مبارزه و مجاهدت دکتر مصدق برای ع و اختیارات میلیسپو و
خاتمه کار مستشاران رمری ا ی با شدت هر چه تمامتر مداومت داشت تا این ه
هنگام ر برنامه دوعت «بیات» مواا ت خود را با کابینه مزبور به این شر
نمود که قانون سیزدهم اردیبهشت مل ی شود و رن شر مورد قبول رقای سهام
اعسل ان بیات نخست وزیر واقب گردید و با وجود مخاعفت راداران میلیسپو با
کابینه و ایجاد مش الت زیاد در کارهای مربو به دوعت توانست اع ای قانون
مزبور را از مجلس بگ راند و نتیجه این شد که مستشاران از کار کناره جو ی
کردندک
روردن متن نامه های متبادعه بین نخست وزیر و دکتر میلیسپو در مورد
«ع و اختیارات» در اینجا ضرورت ندارد و همچنین الزم نیست به م اعب جراید
مواات و مخاعف ع و اختیارات در اینجا اشاره کنیم ا یادرور می شویم که کلیه
جراید «بی رف» و «میانه رو» کشور رادار ع و اختیارات و رد مستشاران
رمری ا ی بودند و روزنامه ها ی املال «ر د امروز» و «ستاره» و«باختر» و
«کشور»ه مخاعف رن و با توضیحاتی که در اول این اصل دادیم معایب اختیارات
میلیسپو و مضار ملیات مستشاران رمری ا ی بر خوانندگان روشن شد و کلیه
همو نانه رن ایام یعنی رن روزهای سیاه و پر مش تی را که اقتصاد و ماعیه
کشور در دست این هی ت بود بخا ر دارند و بهتر از نگارنده به ضرر و خسران
قانون سیزدهم اردیبهشت واقف می باشند و تصدیت می کنند که مل مجلس 14
در اع اء قانون مزبور تا چه حد مؤلر و مفید بوده استک
متن دو مصاحبه مهم
اکنون متن مصاحبه رقای دکتر مصدق و رقای سید ضیاءاعدین با با ی
راجب به مستشاران رمری ا ی با مخبر روزنامه «مرد امروز» را که از م اععه
رن به سنخ ا ر و سلی ه و در ین حال روش سیاسی نامبردگان می توان پی
برد از شماره  16روزنامه مزبور مور دوم اردیبهشت  1323ن ل می نما یم:
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مصاحبه با رقای دکتر مصدق راجب به مستشاران رمری ا ی
روز چهارشنبه سا ت هشت صبح مخبر اداره با رقای دکتر مصدق در
خصوو مستشاران رمری ا ی مصاحبه ای بعمل رورد که یال درج می شود:
در سا ت نوزده همان روز رقای دکتر به اداره روزنامه تلفن کردند که از
درج مصاحبه خ ودداری شود و یده داشتند که چون هنوز اقدام دوعت در این
خصوو معلوم نیست بهتر است چند روزی تأمل شود تا قضیه روشن تر گرددک
ما از نظر مصاحبه ای هم که با رقای دکتر میلیسپو و رقای سید ضیاءاعدین در
این خصوو شدهه خودداری از درج مصاحبه با رقای دکتر مصدق را ن و دو
مصاحبه دیگر دانسته و با مع رت از ایشان به درجش اقدام نمودیم و امیدواریم
مل ما که صراا برای روشن شدن اا ار امه است مورد ایراد واقب نشودک
س -به یده شما اصوال ایران احتیاج به وجود مستشار دارد یا خیر؟
ج -ب ه یده من ایرانی ها خودشان بخوبی قادر به اداره کلیه امور کشور خود
هستند و چنان ه سال ها بل ه قرن ها بی مستشار ممل ت را اداره کرده اند
محتاج به وجود مستشاران نیستند وعی یش مس له است که باید توجه کرد و رن
سیاست خارجی کشور استک امروز به لت تماس مست یمی که با د َُول دوست و
همجوار و متفت خود داریم اگر امور ماعی تحت نظارت و شور ده ای مستشار
باشد که بتواند کامال بی راانه راتار نماید خیلی به مورد و بجا است وعی این
مستشارها باید از یش دوعتی ملال رمری ا خواسته شود و دوعت رمری ا معرف و
ضامن ا مال رن ها باشد نه هر کس بدون مس وعیت و میل و اراده این و رن
تحمیل شودک
س -شما با چه مل این مستشاران مخاعفید؟
ج -من با مل م جلس سیزدهم مخاعفم که این اختیارات را به دکتر میلیسپو داده
استک و کُال وکیل در توکیل نیستند و نمی توانند اختیاراتی که ملت به رن ها داده
به دیگری محول نمایندک
س -م صودتان چه قسمت اختیارات است؟
ج -دکت ر میلیسپو بوسیله یش قانونی استخدام شده که در  21ربان ماه  1321از
مجلس گ شته و در رن قانون وزیر دارا ی با دکتر میلیسپو مس وعیت مشترک
دارند وعی یش قانون در  12اردیبهشت  1322گ شته که به موجب رن
اختیاراتی به دکتر داده شده است که با قانون اساسی منااات داردک
در این اختیارات که برای تنزل قیمت ها و تلبیت بهاء اجناس داده شده
وزراء هیچگونه دخاعت و مس وعیتی ندارند و این مخاعف اصل  16قانون اساسی
است که وزراء را مس ول ا مال شان می داندک در این مدت که دکتر دارای
اختیارات بوده م رر مجلس با وزراء در باب اصالحات م اکراتی نموده و رن ها
یده و پیشنهادات مجلس را قبول نموده اند وعی رقای دکتر میلیسپو مواا ت
ن رده و اقدامات خنلی مانده استک
اعبته با این وضب نمی توان وزراء را مس ول دانست و رقای دکتر هم
مس وعیتی ندارند و معلوم نیست چه کسی در دم پیشرات ها و احیانا خراب
کاری ها مس ول مجلس است!!
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مصاحبه با رقای رقا سید ضیاءاعدین با با ی
س -به یده شما ریا ایران اصوال احتیاج به مستشار دارد یا خیر؟
ج -به یده من در تحت تألیر تحوالت اقتصادی و ماعی و صنعتی و زرا تی که
در دنیا پیش رمده هر ممل تی در یش حدودی محتاج به وجود مستشارانی است
که در رشته های مخصوو نه ا واجد نظریات لمی باشند بل ه دارای
تجربیات ملی هم بوده باشند می باشدک به یده من نه ایران بل ه همه جا
محتاج است و قصد از وجود این مستشاران خارجی باید تهیه و تدارک
متخصو بومی و محلی باشد که تدریجا ممل ت را از احتیاج به مستشاران
خارجی مست نی سازد و اگر از چهل سال قبل مستشاران خارجی را مفید و
موظف به تربیت رجال بومی و محلی کرده بودیم شاید امروز در بسیاری از
رشته ها از وجود مستشاران خارجی مست نی می شدیم چنانچه تا درجه ای در
گمرک و پست و تلگراف این است ناء حاصل شده استک
س -یده شما راجب به دکتر میلیسپو و مستشاران رمری ا ی چیست؟
ج -نظریات خود ر ا در ضمن ن ی که در مجلس ایراد کردم اظهار نمودمک
س -این ه در مجلس به نوان «مواا ت» با رن ها صحبت نموده اید از چه نظر
است؟
ج – ج نبه منفی قضایای اجتما ی را پیش گراتن رسان ترین ری ی است برای
جلب محبوبیت و سلب مس وعیته ع ن ادت من همیشه این بوده است که در
مسا ل اجتما ی از قبول مس وعیت شانه خاعی ن نمک وضعیات اعلی ماعیه و
خواربار محتاج به شر و توضیح نیست یش تمایلی در نتیجه بیچارگی مردم
برای کوتاه کردن یا محدود کردن مستشاران رمری ا ی در ب ات مختلفه مردم
نمودار بوده و در ین حال یش دسایس م رضانه برای مصاعح معینه ای از
رف بعضی م امات و ااراد و دسته جاتی بر لیه دکتر میلیسپو و میسیون
رمری ا ی در حاعت جنبشک برای من غیر معلوم بود که اگر میسیون رمری ا ی از
میان برود وضعیت ماعیه و سایر مسا ل مربو ه به رن چه صورتی پیدا خواهد
کردک بنابراین معت د بودم قبل از اظهار یده ق عی می بایست از رقای دکتر
میلیسپو راجب به تمام مسا ل توضیحاتی خواست و اظهارات ایشان را شنید و
اهمید تا چه درجه ایشان قاصر یا م صر و یا غیر مس ول هستند و پس از
اهمیدن کلیه قضای ا برای من مم ن خواهد بود که قضاوت ق عی خود را بیان
دارم و گمان می کنم در هفته رینده رقای دکتر میلیسپو در کمیسیون مخصوو
در مجلس شورای ملی حضور پیدا کند و س واالت نمایندگان را جواب بدهدک
من مأیوس نیستم که با تشریش مسا ی بین مجلسین و میسیون رمری ا ی
رقا ی دکتر نه ا مسا ل را روشن بل ه موات به حل مش التی که نتیجه رن
رااهیت امه و تخفیف مش الت اعلی باشد بشویمک
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بعضی م اعب مهم راجب به مسا ل اقتصادی
چند س وال از دوعت اول سا د
مهمترین کاری که در جریان جنگ دوم جهانی ملت ایران با رن مواجه بود
و همه روزه بر مش الت زندگی می اازود موضوع پول کشور و کاالهای
وارداتی بود که متف ین برای راب احتیاجات خود در ایران بت ماده سوم
قرارداد ماعی که از حی( زمان و مبلغ نا محدود بود از دوعت پول می خواستند و
دوعت هم مجبور بود که به ور نامحدود اس ناس منتشر و راب احتیاجات پوعی
رن ها در داخله کشور ب ندک
انتشار دا م اعتزاید اس ناس از یش رف و دم ورود کاالهای خارجی از
رف دیگر سبب شده بود که نر زندگی خصوصا قیمت اجناس خارجی به ده ها
برابر قبل از جنگ ترقی کند و برای جلوگیری از وامل این ترقی هر وقت که
موقب به دست می رمد دکتر مصدق ضمن بیانات یا ب ور س وال نظریات خود را
اظهار و دوعت را متوجه می نمود که اقدامی برای رسایش مردم ب ندک
راجب به « انتشار اس ناس» نماینده اول تهران در جلسه بیست و ی م
خرداد  1323مجلس شورای ملی بیاناتی نمود که از روزنامه ا ال ات شماره
 5489ن ل می شود:

س وال از رقای نخست وزیر
رقای دکتر مصدق -تا  30شهریور  1320که بانش ملی اجازه انتشار 200
میلیون تومان اس ناس داشت  37درصد از پشتوانه ال و ن ره بود و کسر رنرا
تا میزان  60درصد جواهرات سل نتی تضمین می کرده از شهریور ماه 1320
که متف ین وارد خاک ایران شدند و به لایر احتیاج داشتند مجلس شورای ملی
در سه نوبت  150میلیون تومان دیگر اجازه انتشار داد که کلیه اس ناس منتشر
شده به  350میلیون تومان رسید و باز در م ابل همان پشتوانه تضمین شد زیرا
تا شهریور  320نر رسمی عیره  80لایر بود و ال و ن ره پشتوانه به این
قیمت  37درصد پشتوانه را تضمین می کرد وعی بعد که وزارت دارا ی نر را
 140لایر تعیین نمود چون قیمت ال به پول ایران باال رات باز همان پشتوانه
الزی  37درصد اس ناس های منتشر شده را تضمین می کرد و  93میلیون
تومان هم اضااه رورد که ر یس کل ماعیه رن را به نوان ایدات اوق اععاده می
خواست از بانش بگیرد و صرف مخارج ممل تی کند و م صودشان ملی نشد:
چون اس ناس های منتشر شده کفاف مخارج متف ین را نمی کرد و بانش هم
بدون اجازه نمی توانست اس ناس منتشر کند در  28ربان  1321مجلس
شورای ملی به هی ت نظارت اندوخته اس ناس اجازه داد هر قدر متف ین وجه
بخواهند انتشار دهد و پشتوانه هم  60درصد ال و  40درصد عیره باشد و این
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قانون بر اساس قراردادهای ماعی بین متف ین و دوعت که تا رن تاریخ به تصویب
مجلس نرسیده بود و بر خالف اصل  24اصل قانون اساسی اجرا می شد
تصویب شد و از رن قرارداد ا قرارداد بین ایران و انگلیس است که در  5تیر
ماه  1322به تصویب مجلس رسید و م ررات رن راجب به پشتوانه این است:
 60درصد وجهی که دوعت انگلیس در م ابل لایر به بانش ملی ایران
بده ار است باید تبدیل به زر شود بماده  )10و بر بت ماده  11دوعت انگلیس
مخیر باشد که رنرا در «اتاوا» یا در «اتحادیه ااری ای» جنوبی تحویل دهد و به
موجب ماده  « 12دوعت شاهنشاهی ایران هیچ م دار از ارز تحویل تحت شرا
این قرارداد مادامی که جنگ اعلی ادامه دارد به مصرف معامالت بازرگانی با
هیچیش از کشورها جز مماعش گروه استرعینگ و کانادا و ایاالت متحده رمری ا
نرساند و بر بت ماده « 13دوعت شاهنشاهی ایران موجودی های عیره به
حساب بستان ار خود را ا برای پرداخت در مماعش گروه استرعینگ مصرف
کندک»
ب ور خالصه مبلغ اس ناسی که مجلس خود اجازه داد  350میلیون و
پشتوانه رن  60درصد که  37درصد رن ال و ن ره و ب یه رن تا  60درصد
جواهرات سل نتی است و رنچه را که هی ت نظارت اندوخته اجازه داده قریب
 350میلیون تومان و پشتوانه رن از ال و ارز صد در صد می باشد و در خارج
ایران ودیعه استک این بود خالصه ای از گزارش هی ت نظارت اندوخته در جلسه
 3اردیبهشت  1323مجلس شورای ملی و گزارش رقای مدیر کل بانش ملی هم
م ابت شماره  5378روزنامه «ا ال ات» از این قرار است:
«بانش  340میلیون ال به نر بین اعمللی در پشتوانه دارد و این م دار
ال در بازار تهران متجاوز از  720میلیون تومان اروش خواهد داشته 43
میلیون ن ره نیز به قیمت بین اعمللی در بانش موجود است که به نر بازار
تهران در حدود نود میلیون تومان ارزش دارد و الوه بر این بانش دارای 150
میلیون ارز است و اگر بخواهیم ال و ن ره را به قیمت بازار تهران حساب کنیم
و ارز موجود را به رن اضااه نما یم رویهمراته بانش ملی ایران دارای 1000
میلیون تومان پشتوانه می باشد و الوه بر این  93میلیون موجودی ریاعی
است که بابت اندوخته در قسمت نشر اس ناس بانش موجود است و در م ابل رن
اس ناس منتشر شده هفتصد میلیون تومان است و بعالوه جواهرات سل نتی که
به بانش ملی واگ ار شده جزو پشتوانه اس ناس محسوب می شود که الزم است
به این گزارش توضیحاتی داده شودک
 93میلیون تومان تفاوت قیمت ال و ن ره که مورد ت اضای رقای دکتر
میلیسپو بود باید قا دتا جزو همین  340میلیون ال و  42میلیون ن ره که
قیمت ال و ن ره پشتوانه است باشد مگر این ه بانش معادل نود و سه میلیون
تومان ال و ن ره غیره از این پشتوانه داشته باشد و اما در خصوو سیصد
میلیون تومان قیمت ال و ن ره که از اس ناس های منتشر شده بیشتر است این
اضااه ریا بواس ه تنزل پول ایران بدست رمده یا قیمت ال و ن ره باال راته
است؟ ککک
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در صورت اخیر باید قیمت ال و ن ره در تمام دنیا ترقی نموده باشد و حال
رن ه این ور نیست و بواس ه انتشار زیاد اس ناس پول ایران تنزل کرده است و
ترقی روزاازون زندگی دعیل صحت این معنا استک
اگر ال و ن ره را به نر بین اعمللی یعنی عیره را به موجب قرارداد ماعی
متف ین  128لایر حساب کنیم ارزش پشتوانه همان است که هست نه کم شده
است و نه زیاد وعی اگر پشتوانه را به قیمتی که در بازار داد و ستد می شود
حساب کنیم ب وری ه رقای مدیر کل بانش حساب نموده اند قیمت الی پشتوانه
از  340میلیون به  720میلیون و قیمت ن ره از  43میلیون به  90میلیون می
رسد و نظر به این ه بر بت ماده سیم قرارداد ماعی که از این قرار است:
« دوعت شاهنشاهی ایران اقدامات الزمه بعمل خواهد رورد که پول رای ایران به
قدر کفایت جهت معامالت بازرگانی و ماعی بین گروه استرعینگ از رای و ایران
از رف دیگر در دسترس باشدک»
ت اضای متف ین محدود به مبلغ و زمان نیست و تا جنگ هست هر مبلغ که
بخواهند می توانند از ما لایر بخواهند در این صورت مم ن است کار بجا ی
برسد که مجموع اس ناس های منتشر شده مساوی به صفر شود و رنوقت است
که رقای مدیر کل بانش بفرمایند هزارها میلیون ال و ن ره داریم و به کسی هم
چیزی مدیون نیستیمک
برای ا الع پوشیده نیست که اس ناس وقتی بیش از حد عزوم منتشر شود
وعو این ه پشتوانه رن صد در صد ال باشد ارزش رن کم می شود و در نتیجه
خرج ترقی می نماید خصوصا این ه رن قسمت پشتوانه که در خارج کشور است
و به موجب قرارداد ماعی در اختیار ما نیست که هر وقت الزم باشد به مردم داده
شود و اس ناس جمعی روری شود و الجی که به نظر بعضی ها رسیده این
است که بوسیله وضب ماعیات رن ها را از مردم بگیرند و داب ااسد بااسد نمایند
و ا پشتوان هر می تواند برای مماعش گروه استرعینگ ب ار برد رنهم به شر
این ه رن ها خود در مضی ه نباشند و م ررات جنگی رن ها را از اروش کاال به
خارج منب ننماید و شش ماه بعد از جنگ هم که ان ضای مو د پیمان است وقتی
می توان پشتوانه را گرات که به ما ترحم کنند و نخواهند تحمیالت دیگری
بنمایند زیرا بر بت اصل چهارم پیمان و ضمیمه رن که از این قرار است:
«قرارداد مخصوصی منع د خواهد شد مابین دوعت متحده و دوعت
شاهنشاهی ایران که معین خواهد کرد که بعد از جنگ ابنیه و اصالحات دیگری
که د َُول متحده در خاک ایران انجام داده باشند به چه شرای به دوعت شاهنشاهی
ایران واگ ار شودک» که ضمیمه پیمان این قسمت از اصل چهارم را چنین تفسیر
می کند « :راجب به ن ره دویم از اصل  4مسلم است که این پیمان متضمن
شرای ی نیست که مستلزم رن باشد که دوعت ایران مخارج و ملیاتی را که د َُول
متحده برای م اصد نظامی خود انجام داده باشند و برای حوا ضروری ایران
ضرورت نداشته باشد هده دارد شودک»
***
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پس ا ز ایراد ن ت م کور در اوقه بانش ملی ایران در سی ام خرداد 1323
نامه ای منتشر نمود که رنرا نیز از روزنامه «ایران» شماره  7465ن ل می
نما یم:
نامه بانش ملی ایران
روزنامه ایران -چون رقای دکتر مصدق در جلسه ی شنبه  21خرداد 1323
مجلس شورای ملی تحت نوان س وال از رقای نخست وزیر اظهاراتی راجب به
وضب اس ناس های منتشره ارمودند بانش ملی ایران الزم دید توضیحاتی در این
باب داده شودک
000 -1ه000ه800ه 1لایر بود که در م ابل رن  22/772/216/825گرم
الی خاعو به ارزش قانونی 487ه990ه 310لایر و 1/487/778/001/38
گرم ن ره خاعو به ارزش قانونی 667ه366ه 359لایر یعنی جمعا
154ه357ه 670لایر ال و ن ره که  37/24درصد اس ناس های منتشره می
شد پشتوانه الزی موجود بود و کسری رن تا میزان  60درصد بوسیله جواهرات
سل نتی تضمین شده بودک
 -2در شهریور  1320نر رسمی عیره  80لایر نبوده بل ه از تاریخ  29ر ر
 1318در  67لایر تلبیت شده بودک از سال  1317ببعد که «گواهی اروش
ارز» برقرار گردید تنها دوعت می توانست به نر رسمی ارز خریداری نمایده
کلیه خریداران دیگر می بایستی برای تهیه ارز گواهی اروش ارز تحصیل نمایند
و به این ترتیب نر عیره برای رن ها ب ور متوس در حدود  180لایر تمام می
شدک
در رن تاریخ نر عیره هیچگونه تألیری در ارزش قانون ال و ن ره نداشتک
 -3در  27ربان  1321پشتوانه الزی  37درصد اس ناس های منتشره نبوده
بل ه جمب کل اس ناس های منتشره باعغ بر 000ه000ه500ه 3لایر بود و در
م ابل رن  30/129/474/355گرم الی خاعو در ایران و خارجه و
 1/487/796/182/60گرم ن ره خاعو موجود بود که این م دار الزات به
نر قانونی برابر  22/02درصد اس ناس های منتشر می شدک
 -4قانون  28ربان  1321که انتشار اس ناس را از وظایف هی ت نظارت
اندوخته اس ناس قرارداد م رر داشت که ال و ن ره بر اساس نر بین اعمللی
ارزیابی شودک در اجرای قانون مزبوره نر ال از 656ه 13لایر هر گرم به
481ه 36لایر و نر ن ره از 223ه 0لایر هر گرم استاندارد به 408ه 0لایر
ترقی داده شد و در نتیجه نسبت پشتوانه به میزان 16ه 50درصد رسید و کسر
رن تا میزان  60درصد از محل جواهرات سل نتی تأمین گردیده تفاوت حاصل از
تجدید ارزیابی در رن تاریخ و همچنین تفاوت های دیگری که تا رخر سال 1322
از تبدیل ارز به ال و تفاوت خرید و اروش ارز حاصل گردید باعغ بر
65ه084ه745ه 931لایر می گردد که در قسمت نشر اس ناس بانش ملی ایران
به نوان اندو خته نگاهداری شده و این مبلغ هیچگاه مورد م اعبه وزارت
دارا ی یا ر یس کل دارا ی نبوده استک
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 -5الی پشتوانه تماما در خارجه نبوده بل ه 071ه126ه445ه 29گرم رن در
تهران زیر کلید هی ت نظارت اندوخته اس ناس می باشدک
 -6مبلغ 65ه084ه745ه 931لایر اندوخته جزو ال و ن ره نبوده بل ه
ب وری ه در بند  4مت کر شدیم وجه ن دی است که موجود می باشدک
 -7راجب به اظه ارات رقای مدیر کل بانش که در بعضی روزنامه ها درج گردیده
توضیح می دهد که ت کر ایشان راجب به ارزش پشتوانه به نر بازار تهران در
پاسخ پرسشی بود که در این باره از ایشان شده بود وگر نه ب وری ه در کلیه
گزارش های بانش ا م از وضب های پانزده روزه که در غاعب روزنامه ها
منتشر می شود و ترازنامه ساعیانه و گزارش مجمب مومی مالحظه می شود
ال و ن ره پشتوانه بر اساس نر قانونیه که مبتنی بر بهای الزات مزبور در
بازارهای بین اعمللی می باشده ارزیابی می شودک
 -8اظهار راجب ب ه این ه مم ن است کار به جا ی برسد که مجموع اس ناس
های منتشر شده مساوی به صفر شود واضح نبودک اگر م صود این است که در
الر ازدیاد اس ناس و کم بودن کاال مم ن است قیمت ها از س ح اعلی هم باالتر
برود تازه این اظهار راجب به پوعی که صد در صد پشتوانه ال و ارز قابل تبدیل
به ال دارد صدق نمی کندک
 -9این ه اظهار کرده اند پشتوانه را ا می توان در مماعش گروه استرعینگ
ب ار برود این م لب در مورد ال صحیح نیست زیرا به موجب قرارداد ماعی
ایران و انگلیس الی دریااتی را مم ن است در مماعش گروه استرعینگ و
کانادا و دوعت های متحده رمری ا مورد استفاده قرار دادک
 -10راجب به نظر ی که برای پول ایران خواسته اند الزم است بار دیگر ت کر
داده شود که پول ایران از مح م ترین پول های جهان می باشد و اگر اعال ب ور
نامحدود قابل تبدیل به کاال نیست این ن ته بهیچوجه مربو به قوه خرید رن نمی
باشد بل ه بواس ه اش االت و موانعی است که موقتا بواس ه اوضاع جنگ
وجود داردک
بانش ملی ایران

انجمن پوعی و ماعی متفت
در تیر ماه  1323که انجمن پوعی و ماعی ملل متفت در «برتن وودز
نیوهاسرت» بی ی از ایاالت متحده کشور رمری ا ی شماعی) تش یل می شد
دوعت ایران رقایان ابتهاج ر یس بانش ملی و دکتر لی اکبر داتری رایزن
سفارت ایران در واشنگتن و دکتر ت ی نصر نماینده بازرگانی خود را در
نیویورک مأمور انجمن مزبور نموده برای جلب توجه دوعت در جلسه  31مرداد
دکتر مصدق ن ی ایراد نمود و از رقای سا د نخست وزیر س واعی کرد که از
م اکرات مجلس شماره  1313صفحه  909تا  914ن ل می شود:
نایب ر یس -رقای دکتر م صدق برای جواب س واعی که جنابعاعی در موضوع
پول ایران و انحصارات ارمودید رقای نخست وزیر حاضرندک
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دکتر مصدق -د ر بیست و ی م خرداد از جناب رقای نخست وزیر دو س وال نمودم
که ت رار می کنم:
 -1در این موقب که دوعت به کنفرانس پوعی واشنگتن نماینده می ارستد برای
اصال پول ایران چه نظر دارند؟ در صورت ام ان مجلس را از دستوری که به
نماینده دوعت در کنفرانس می دهند مستحضر نمایندک
 -2ب رای ورود کاال به ایران چه ا ری ارموده اید؟ ریا تصور می ارمایند اگر
انحصار موقوف شود و ت ّجار بتوانند کاال وارد کنند وضعیت مردم از این هم بدتر
شود؟
س وال اول از این نظر شده بود که در کنفرانس پوعی واشنگتن بتوان الجی
برای ا اده وضعیت پوعی ایران به حال قبل از جنگ نمودک معلوم شد که
کنفرانس بین ا عمللی برای موضوع دیگری تش یل شده و جناب رقای نخست
وزیر گزارش رنرا به رض مجلس می رسانند تا امه مستحضر شوند و چون
اصال پول ما بستگی تامی به مسا ل اقتصادی دارد اینجانب س وال خود را در
اع ای بعضی از انحصارها و اصال پول با هم رض می کنم و انتظار دارم که
رق ای نخست وزیر راجب به هر ی ی از رن ها نظریات خود راب ارمایند و اقدام
نمایند که از محی حرف خارجه به دایره مل وارد شودک
اول -چنین تصور م ی کنم که انحصار تمام کاال ی که امروز با دوعت است
ملی نیست و هر چه این رویه ادامه یابد بر ضرر ممل ت است و روزی خواهد
رسید که هر دوعتی از رن شایسته ترده نتواند خساراتی را که از این بابت به
ملت رسیده است جبران کند من رض نمی کنم که بواس ه اع ای انحصار ت ّجار
می توانند به قدر احتیاج کاال وارد کنند و جامعه را از وضعیت کنونی خالو
نمایندک زیرا که در موقب جنگ و شاید تا چندی بعد از جنگ هم متف ین به قدر
توانا ی خود از حی( توعید و وسایل حمل برای هر کشور سهم معین می کنند و
از رن نمی شود تجاوز کرد وعی رض می کنم از رنچه هم که متف ین برای ما
معین نموده اند که متناسب با ده ساکنین و احتیاجات ما نبود م دار مهمی وارد
نشد و قیمت ها بسیار ترقی کرده استه رن م دار هم که وارد شده بواس ه سوء
اداره به مردم نرسید و قسمتی از رن ااسد شد و اگر سوء اداره نبود چرا در
ظرف چند ماه چهار نفر که «رابنسون» و «عمپ» و «هانس» و «ارکسن»
باشند ی ی پس از دیگری متصدی کار «کاالی خارجی» شدند؟!
اگر م صود دوعت اجر ای اصول جیره بندی است مناااتی ندارد به این ه سه
رقم از کاالی مورد احتیاج مومی از قبیل قند و چای و قماش را ت ّجار وارد
کنند و با دستور دوعت و نرخی که معین می شود با سود ادالنه در م ابل کوپن
بفروشند و چون ت ّجار با سرمایه خود کاال وارد می کنند هیچوقت کاال در
انبارهای دوعتی نخواهد ماند که هم ااسد شود و مردم از رن منتفب نگردند و هم
بعضی از م امات مربو ه متف ین این ور قضاوت کنند که در ایران م دار مهمی
از کاال چون مورد استفاده نیست ااسد شده و همین م لب سبب می شود که از
سهمیه ما ب اهند!!
و اما این ه اجازه ور ود به هر کسی که داو لب است داده شود و یا به
شرکت های خاصی که برای این کار تش یل می شوده من تصور می کنم که اگر
120

اجازه بدون قید و شر به همه کس که داو لب است داده شود نظارت دوعت
ملی نمی شود و دوعت نمی تواند رنجا ی را که تخلف شده کشف نماید وعی اگر
برای هر یش از این سه رقم کاال شرکت های خاصی تش یل شد و رن ها تعهد
نمودند که م ررات دوعت را در خصوو جیره بندی و قیمت اجرا نمایند کار
تمرکز پیدا می کند و نظارت دوعت ملی می شود و شرکت ها نمی توانند بیش
از سود م رره استفاده کنند و ملل دوره دی تاتوری قسمت مهمی از سرمایه
ممل ت در بعضی شرکت ها تمرکز یابدک
دوم -برای اصال پول تصور می کنم به هر صورتی ه هست باید م دار
مهمی اس ناس را از جریان خارج نمودک اگر دعیل مده ترقی مخارج کم بودن
کاال خارجی است چرا نسبت به چیزها ی که در خود ممل ت توعید می شود قیمت
اوق اععاده باال استه اگر کسی می توانست قبل از جنگ با صد تومان یش
اسب بخرد امروز همان اسب را با هزار و پانصد تومان نمی تواند تهیه کند و
همچنین اگر یش رتس گاو با چهل تومان تهیه می شد امروز با هشتصد تومان
تهیه نمی شودک ترقی ارزش زندگی بیشتر مربو «تورم پول» استک ممل تی که
تا قبل از جنگ  180میلیون تومان اس ناس رنرا اداره می کرد کارش بجا ی
رسیده که امروز  700میلیون تومان اس ناس در جریان استه هیچ س نمی
تواند بگوید که قشون متف ین ب دری بود که ایجاب نمود  520میلیون تومان
اس ناس بیشتر در جریان گ ارده شود به یده من باید پول از این «تورم» در
رید و برای این کار اعال دو راه در نظر استک
 – )1چون اتح و پیروزی نصیب متف ین و رخر جنگ نزدیش است باید به ما
کمش کنند که ماده  3ماعی از حی( زمان و مبلغ محدود شود یعنی مردم بدانند
که متف ین باز چه مبلغ از ما لایر می خواهند تا نگرانی که از محدود نبودن این
ماده دارند مرتفب شود و از ب ل این مسا دت نباید مضای ه کنند زیرا که ممل ت
قادر نیست بیش از این متضرر شودک
 -)2چون قیمت ها رو به تنزل است گ شته از این ه کاال هر چه بیشتر در انبار
بماند بیشتر ااسد می شود تنزل قیمت هم سبب می شود که دوعت زیاد متضرر
شودک
می گویند که دوعت از معامله برنجی که نموده چون در م ابل وجه کاال ی از
قبیل قماش و بلوررالت گراته  26میلیون تومان متضرر شده است و نیز می
گویند که موقب معاملهه شرکت برن رشت حاضر بوده که معامله را خود قبول
کند و  4میلیون هم به دوعت نفب بدهد و ضرر دوعت از این راه نیست که کاال در
موقب معامله زیاد قیمت شده بل ه برای این است که کاال در انبار مانده و از
ارزش رن کم شده است از رقای نخست وزیر انتظار دارم که ا ال ات خود را
بفرمایند تا معلوم شود که  26میلیون تومان ضرر از چه جهت است و با این ه
کاال اروخته نشده چ ور تح ی ا می گویند  26میلیون تومان ضرر است؟
یده من این است که نگاهداری کاال یش روز هم صال نیست و هر سا ت
که رقای نخست وزیر در تصمیم اروش تأخیر کنند و در این باب غفلت نمایند
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ایشان مس ول خسارات ممل ت اند17تا کاالی موجود بیش از این ااسد و از
صورت معا مله خارج نشده و قیمت تنزل ننموده است باید اروخته شود تا
جامعه از استیصال در رید و دوعت هم بیش از این ضرر ن ندک در خاتمه رض
می کنم که از اروش کاال هر قدر اید شود دوعت حت استفاده ندارد و باید از
بابت قرضی که وزارت دارا ی به بانش ملی دارد حساب شودک و معادل رنچه به
بانش رسید اس ناس از جریان خارج و جواهرات از پشتوانه اس ناس ح ف
شود زیرا مع ول نیست که بانش در م ابل اس ناس به کسی جواهر بدهد رنروز
که بانش بخواهد در م ابل پول جواهر بدهد روزی است که هی ت تصفیه
جواهرات را بفروشد و قیمت رنرا بین یان غُرما کنده بودن جواهرات جزو
پشتوانه سبب می شود که دوعت با این ولی ه از بانش زیاد قرض و بانش را بی
ا تبار کندک
نخست وزیر -جواب رقای د کتر مصدق را تهیه کرده ایم وعی چون خیلی مفصل
است از م ام ریاست تمنا دارم که رقای معاون پارعمانی بخوانند چون یش قدری
حاعم خوب نیستک
نایب ر یس -بفرما یدک با اجازه مجلس رقای «دکتر نخعی» جواب را قرا ت می
ارمایندک ببشر زیر قرا ت نمودند)
راجب به س وال اول رقای دکتر مصدق که استعالم ارموده اند «در این موقب
که دوعت به کنفرانس پوعی واشنگتن نماینده می ارستد برای اصال پول ایران
چه نظری دارند»
خا ر نمایندگان محترم را مستحضر می دارد که اساسا کنفرانس پوعی واشنگتن
برای تلبیت نر بین اعمللی پول کشورها در زمان بعد از جنگ تش یل گردیده و
ی ی از م اصد کنفرانس این بوده است که به دوعت های شرکت کننده پیشنهاد
شود برای تلبیت بهای ارز و حفظ رن جهت مبادعه بین کشورها در صندوق بین
اعمللی و همچنین بان ی که برای کمش ماعی به کشورهای شرکت کننده تأسیس
می گردد سهیم و شریش گردندک
در این کنفرانس م اکراتی در خصوو تلبیت نر بین اعمللی پول کشورها
بعمل رمده و اعبته دوعت از نظریات و تدابیر متخ ه در کنفرانس با ا الع مجلس
ش ورای ملی استفاده خواهد کردک وعی مس له اصال پول ایران که مربو به
تعدیل نشر اس ناس و تهیه وسایل برای برگشت اس ناس های زا د به بانش
ملی می باشد از مسا ل مهمه است که مورد توجه خاو دوعت قرار گراته و
امید است بت برنامه ها ی که تهیه می شود در رینده مخصوصا بالااصله بعد از
جنگه اصالحات موردنظر بعمل ریدک

17

 متأ سفانه این پیشنهاد مفید را دولت ساعد اجرا نکرد و دولت های بعد آنقدر مسامحه نمودند کهاجناس فاسد و یا اهمیتی که زمان جنگ داشت افتاد و قسمت مهمی از این کاالها مدتی بعد از
جنگ به ثمن بخس به فروش رفت و زیان مهمی به خزانه کشور وارد گردید.
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اعبته بر رقایان نمایندگان پوشیده نیست که در ظرف مدت این جنگ غاعب
کشورها ناچار گردیده اند مباعغ هنگفتی اس ناس برای مخارج اوق اععاده خود
منتشر نمایند و چون امر ورود کاال به این کشورها نیز مختل گردیده هزینه
ز ندگی ب ور خارق اععاده ترقی نموده و اش االت ماعی و بحران اقتصادی در
همه جا بوجود رمده است و هر یش به م تضیات وقت و توجه به لل و پیدایش
این اش االت در راب این بحران کم و بیش چاره جو ی ها ی نموده اند ناگفته
نماند که در غاعب کشورهای دیگر لل ترقی هزینه زندگی با دم برگشت
اس ناس به بانش محدود بوده و تدابیر و تصمیماتی که جهت اصال رن اتخا
شده است مشخو و معین می باشد وعی تنها اجرای این تدابیر و تصمیمات نظر
به این ه با بنیه ماعی ما و ساختمان اقتصادی کشور وات نمی دهد مش ل ما را
در موقب جنگ حل نمی کند زیرا در ایران نظر به تنوع لل پیدایش این اش االت
الج هر یش باید جداگانه که با م تضیات محی و وسایل اجرا ی رن مواا ت
داشته باشد بعمل رید و به همین جهت در اساسنامه شورای اقتصادی که اخیرا
به تصویب هی ت دوعت رسیده است تلبیت ارزش پول و تعدیل نشر اس ناس و
همچنین برگشت اس ناس زا د به بانش ملی در رتس کلیه مسا لی که باید مورد
بررسی اشخاو بصیر واقب شود قرار گراته است وعی اصال پول ایران در
زمان بعد از جنگ به سهوعت انجام خواهد گرات زیرا خوشبختانه ایران ی ی از
مماع ی است که بواس ه داشتن ارز و ال می تواند بعد از جنگ اوضاع ماعی و
اقتصادی خود را به حال بیعی قبل از جنگ ا اده دهدک
این ارز و ال ی که ایران در نتیجه اجرای قرارداد ماعی خود با متف ین
بدست رورده است بهترین وسیله ای برای برگردانیدن اس ناس های زاید به
بانش ملی ایران و در ین حال تنزل هزینه زندگی می باشد به این ترتیب که در
موقعی که ارزی را که در نتیجه اجرای قراردادهای ماعی با متف ین بدست رورده
ایم برای وارد نمودن کاال به اروش می رسانیم بانش ملی ایران مجبور خواهد
بود ریاعی را که در قبال ارز مزبور دریاات می دارد و پشتوانه رن همان ارزی
بوده است که به اروش رسانده از گردش خارج کندک
با این حال هر قدر بتوانیم در رن موقب بیشتر ارز موجودی خود را مصرف
کنیم به همان تناسب از م دار پول در گردش کاسته خواهد شد و به همان نسبت
کاال وارد کشور خواهد گردید و در نتیجه در هزینه زندگانی ت لیل قابل مالحظه
بوجود خواهد رمدک
اعبته اجرای ا ین منظور محتاج به داشتن برنامه اساسی دقیت است تا بعد از
جنگ بتوانیم از این اندوخته برای ایجاد و بس قوه توعید کشور استفاده نموده
و ن شه مران و ربادی ممل ت را ملی سازیمک بدیهی است الزم این موضوع
این است که از حاال در ا ر رن باشیم و با اجرای ن شه های صحیح تدریجی
اوضاع را وری تعدیل نما یم که در خاتمه جنگ و دوره ای که تا تلبیت اوضاع
اقتصادی جهانی در پیش داریم دچار وارض نشویم و تا رنجا که مم ن است
بوسیله اتخا سیاست بان ی و پوعی اقالنه و سیاست ماعیاتی صحیح ترتیبی
دهیم که اوضاع ماعی و اقتصادی کشور بهبودی یا بدو موجودی های الزی و
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ارزی ما که یش لروت ملی است و در نتیجه محرومیت ها ی بدست رمده مصون
بماندک
چندی است که برای جلوگیری از ارار سرمایه و خروج ارز از کشور
اقداماتی بعمل رمده است و بعالوه در نظر است که از اکنون با جلب نظر اشخاو
بصیر و م لب معلوم شود بعد از جنگ ورود چه نوع کاال ی برای کشور
ضروری است که اندوخته ما صرف ورود کاالهای غیر ضروری نگرددک
در جواب س وال دوم جناب رقای دکتر مصدق که استعالم ارموده اند «برای
ورود کاال به کشور چه ا ری شده و ریا تصور می رود که اگر انحصار موقوف
شود و ت ّجار بتوانند کاال وارد کنند وضعیت مردم هم از این بدتر شود» به رض
می رساند:
به وری ه خا ر رقایان مستحضر است خرید و حمل کاال مخصوصا کاالها ی
که مورد احتیاج مومی است از قبیل قند و ش ر و چای از سایر کشورها رزاد
نبوده بواس ه نبودن وسایل ن لیه و سایر اش االت موجودهه این کاالها بت
سهیمه ای که قبال تعیین و مواا ت می شوده به ایران به اروش می رسدک اعبته
نسبت به میزان و م دار رن اخیرا نیز م اکره و اقداماتی بعمل رمده است که تا
رنجا ی که مم ن است بیشتر مسا دت نمایندک
موضوع انحصار در مواقب ادی غیر از زمان جنگ همواره مورد بح( و
اختالف بودهک ده ای رنرا به صال امور اقتصادی کشور دانسته و دسته ای
رزادی کامل تجارت را بهترین وسیله بس و توسع بازرگانی داخلی و خارجی
و ازدیاد لروت کشور تشخیو داده اند و اعبته دوعت اعلی هم اگر جنگ کنونی و
اش االت ماعی و اقتصادی موجود نبود بازرگانی رزاد را به حال کشور نااب
تشخیو می داده عی ن اکنون که سهمیه واردات کشور از قبیل قند و ش ر و
قماش و چای که جزو مایحتاج اوعیه و ضروری موم اهاعی کشور است از
رف متف ین ما تعیین و پس از ورود پخش رن باید بت اصول معموعه در کلیه
مماعش با جیره بندی صورت گیرد موضوع رزاد نمودن کامل تجارت این کاال
همان ور که جناب رقای دکتر نیز معت دند و متوجه می باشند صرانظر از این ه
منظور را تأمین نمی کند بل ه با نظر دوعت های اروشنده این کاالها نیز وات
نمی دهد و از همین ن ه نظر دوعت اخیرا ضمن ر و پیشنهادات مت ابله در
خصوو سهمیه کاالهای وارداتی پیشنهاد نموده است که مواا ت حاصل شود
کاالها ی که ورود و استفاده رن ها به دوعت اختصاو داده شده بتوان بوسیله
بنگاه ها ی که در تحت نظر دوعت تش یل می شوند و دوعت رن ها را رسما
معرای می کند وارد شودک
این پیشنهاد کامال منظور جناب رقای دکتر مصدق را تأمین می کند و در نتیجه
اجرای رن بازرگانان خواهند توانست سرمایه خود را با ر ایت شرای و م ررات
مربو ه ب ار بیندازندک موضوع قابل توجه این است که از انحصار و جیره بندی
این کاالها نفعی اید دوعت نمی شود و انجام این ترتیب در کلیه مماعش به
منظور تأ مین رااه و رسایش اهاعی بوده و می باشد زیرا در چنین موقعی که کلیه
وسا حمل و ن ل و کارخانجات در دست دوعت ها است دوعت های متفت حاضر
نخواهند بود محصول کارخانجات مزبور را با وسا ن لیه خود حمل نمایند و در
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اختیار اشخاو بگ ارند که در هر وقت و به هر قیمتی که بخواهند به اروش
برسانندک
امروز این کاالها به منظور تجارت از کشوری به کشور دیگر حمل نمی شود
بل ه کاالهای مزبور بین مماعش متفت بت اصول و م ررات مخصوصی ت سیم
می گردد و نباید این کاالها که با قیمت نازل اختصاو به اهاعی یش کشور داده
می شود موجب سوء استفاده ده معدودی قرار گیردک و بعالوه با ا دان وسایل
ن لیه رزاد و همچنین ا دان بازار خرید و اروش رزاد ا دوعت می تواند با
قیمت مناسب این کاالها را در دسترس موم بگ اردک
در خاتمه خا ر محترم رقایان را مستحضر می دارد که در کشور ما هنوز
کاالهای مورد جیره بندی در بازار رزاد نیز رسما معامله می شود که در سایر
مماعش بی ساب ه می باشد با انتظاری که دوعت در اصال امور جیره بندی و
پخش کاال دارد امید است بزودی راب هرگونه نگرانی بعمل ریدک
***
نسبت به م اعبی که جناب رقای دکتر مصدق الوه ارموده اند جداگانه جواب
رض می شود:
در مورد ماده سه قرارداد ماعی که پیشنهاد می نمایند از حی( زمان و مبلغ
محدود شود تصدیت می ارما ید که چون خاتمه جنگ نزدیش می باشد و مدتی
است که مخارج متف ین در ایران ت لیل کلی یااته است نظر جناب رقای دکتر در
این باب تأمین و مخصوصا با تبدیل صدی شصت عیره های مورد نظر به ال
بهیچوجه جای نگرانی باقی نمی ماندک
جناب رقای دکتر راجب به توقف کاالها در انبار که باعنتیجه منجر به اساد رن
ها می گردد نیز اشاره ارمودند برای استحضار خا ر ایشان رض می کنم که
مدتی است دستور داده شده کاالها را از انبار خارج و در دسترس موم بگ ارند
و در نتیجه اقداماتی هم در خارج کردن کاالها از انبارها بعمل رمده است وعی
نسبت به توقف کاالها ی از قبیل قماش و بلوررالت که با برن معاوضه گردیده و
در نتیجه مبلغ معتنابهی ضرر متوجه دوعت شده است در چندی قبل شرحی در
این خصوو به وزارت دارا ی نوشته شده که موضوع را رسیدگی و چگونگی
امر را گزارش دهندک اعبته پس از ا الم نتیجه اقدامی که الزم است بعمل خواهد
رمدک این ه ارموده اند از اروش کاال هر مبل ی اید شود دوعت حت استفاده
نداشته و باید بابت قروضی که وزارت دارا ی به بانش ملی دارد حساب شود و
معادل رنچه به بانش رسید اس ناس از جریان خارج گردد توضیح می دهد که
کاالی موجود در کشور که متعلت به دوعت می باشد بر دو نوع است :ی ی
کاالها ی که وزارت دارا ی برای توزیب بین اهاعی وارد نموده و دیگری کاال ی
که محصول کارخانجات داخلی کشور می باشدک وجوه حاصله از اروش این
کاالها رنچه مربو به کارهای خارجی است باید مجددا صرف خرید کاالهای
مورد نیاز گردد و در مورد کاالها ی که محصول کارخانجات داخلی است وجوه
حاصله باید به مصرف خرید مواد اوعیه و هزینه کارخانجات برسد و ب وری ه
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قبال رض شد از این نوع معامالت معموال نفعی اید خزانه دوعت نمی شود تا
بتوان از این باب قروض بانش ملی ایران را پرداخت تا اس ناس های مربو ه
از گردش خارج گرددک ضمنا الوه می نماید که دوعت مصمم است به هیچوجه
قرضه تازه این نماید و نسبت به پرداخت قروض گ شته ب وری ه مالحظه
ارموده اند در بودجه کشور همه ساعه مبل ی در قسمت هزینه برای استهالک
تدریجی پیش بینی شده استک
این ه اشاره ارموده اند که بهتر است جواهرات از پشتوانه اس ناس ح ف
شود زیرا روزی خواهد رمد که هی ت تصفیه مجبور خواهد شد که جواهرات را
به اروش رسانده و قیمت رن را بین دیانی که اس ناس در دست دارند غرما کند
اعبته خا ر نماینده محترم مستحضر است که اعال  50/16پشتوانه پول ایران
الزات قیمتی و ا کسر رن تا میزان  60درصد از محل جواهرات سل نتی تأمین
گردیده و به این ترتیب هیچگاه نباید تصور نمود که روزی بانش مجبور شود که
جواهرات خود را بین دیان غرما کند و بعالوه بت ماده  10قانون اصال قانون
واحد و م یاس پول مصوب اسفند ماه  1310به بانش ملی اجازه داده شده است
که « تا ا اده اوضاع ادی اقتصادی از تأدیه مس وک و یا شمش ال خودداری
نماید» و در قانون دیگری همین اجازه نیز در مورد ن ره به بانش ملی داده شده
است در صورتی که چنین تصمیمی برای الزات قیمتی گراته شده جای هیچگونه
نگرانی برای جواهرات که پشتوانه اس ناس است باقی نخواهد ماندک
نایب ر یس -رقای دکتر مصدق ارمایشی دارید؟
دکتر مصدق -خیر رضی ندارمک

پیشنهاد برای جلوگیری از زیان خزانه کشور
در سال  1323یعنی سال مخوای که مردم ایران بواس ه کمبود غله در
بدترین وضعی به حیات پر مش ت خود ادامه می دادند م امات متف ین قریب ده
هزار ت ُن غله از دوعت ایران خریداری و از مرز خارج نمودنده چون دوعت بهای
خرید مازاد گندم را به ماع ین هر ت ُنی سه هزار لایر می پرداخت م امات متف ین
هم قیمت گن دم تحویلی را می خواستند به همان مبلغ با دوعت حساب کنند در
صورتی که دوعت برای خرید و جمب روری مازاد گندم دستگاهی داشت که صدها
هزار تومان خرج رن می شد بنابراین قیمت گندم از ت ُنی ششهزار لایر هم تجاوز
می کردک برای جلوگیری از زیان خزانه دوعت در جلسه  31مرداد  1323دکتر
مصدق پیشنهاد نمود که قیمت غله که از مازاد ماع ین تحویل متف ین می شود
دو برابر قیمتی باشد که دوعت به ماع ین می پردازدک
این پیشنهاد با وجود مخاعفت وزیر دارا ی و ی ی از متوعیان مجلس مورد
تصویب و تأیید اکلریت نمایندگان قرار گراتک اینش متن پیشنهاد و توضیحات
نماینده اول تهران و جواب وزیر دارا ی از مجله م اکرات مجلس شماره  313ه
صفحه  519تا  933مور  21مرداد  1323ن ل می شود:
نایب ر یس -پ یشنهاد رقای دکتر مصدق به رض مجلس می رسدک
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بپیشنهاد رقای دکتر مصدق بشر یل قرا ت گردید):
ماده یل را به جای ماده  2دوعت پیشنهاد می نمایم:
ماده  -2قیمت غله ای که از مازاد ماع ین به متف ین تحویل داده می شود دو
برابر قیمتی است که در هر محل دوعت به ماع ین می پردازدک
دکتر مصدق -قبل از این ه در توضیح پیشنهاد وارد شوم الزم می دانم
رض کنم که از رمری ا «میسیون» در ایران نیست ما از رن دوعت یش مستشار
و ده ای مستخدم استخدام نموده ایم و اگر من و همو نانم از رن ها انت ادی
کنیم انت اد ما در رواب بین اعمللی ایران و رمری ا بالالر استک من ی ین دارم که
ملت رمری ا حاضر نیست ی ی از ااراد رن ملت مستخدم و ح وق بگیر این ملت
باشد و ب ا ما این ور راتار کند ملت ایران هیچوقت داا ی که دوعت رمری ا در سال
 1919از او نمود اراموش نمی کند و همیشه خود را به کمش و مسا دت رن ملت

مستظهر می داند و محبوبیتی که جناب «دریفوس» و خانم محترمشان در جامعه
ایرانی داشتند حاکی از احساسات پاک و بی رالیشی است که ملت ایران نسبت به
ملت رمری ا دارد و بیش از این الزم نیست که من همو نان خود را معرای کنم
و راجب به پیشنهاد رض می کنم که بین مستخدمین رمری ا ی و من راب ه
خصوصی و ساب ه بدی نیست که نسبت به رنان بخواهم ا مال غرض کنمک من در
این مجلس هر وقت رضی نموده ام از نظر انجام وظیفه و خیر این ممل ت بوده استک
همه می دانند که کشور ما هیچوقت احتیاج به گراتن مازاد نداشت و چون
محصول ا راف تهران کفاف مصرف اهل شهر را نمی نمود دوعت با تش یل
اداره «تلبیت غله» از ن ا دور و نزدیش گندم می خرید و رن را برای مصرف
نان تهران حمل به مر کز می کرد و وصول مازاد به صورت اعلی که گاه به این
نوان که کشور باید ملل سایر مماعش جیره بندی شود و گاه به نوان این ه
ماع ین بی انصاف جنس را احت ار می کنند و مردم ناتوان را از پا در می رورند
تصمیمی بوده که بعد از ورود متف ین اتخا شده است زیرا تجربه لابت نموده که
جیره بندی اعال ملی نیست و گندم هم چیزی نیست که محت ر بتوان رن را
برای مدت نامحدودی حفظ کنده گندم و یا ررد در ظرف یش سال مصرف می
شود و اروش کاالهای انحصاری ا م از غله و ررد و قند و چای و قماش در
بازار رزاد که دکتر از رن جلوگیری ن رد رایض من را لابت می کندک من از
دکتر میلیسپو هشت ا ره س واله که ی ی از رن ها راجب به مازاد سال 1322
استه نموده ام و به هیچیش جوابی نداده معلوم شد که امتناع دکتر از دخاعت
دوعت در امور اقتصادی برای این نیست که امضای وزیر دارا ی در مراسالت
سبب تأخیر کار می شود بل ه دکتر می خواهد از تصمیمات او کسی م لب
نشود و هرچه می کند در پرده باشد و مستور بماند و اگر به من جوابی نمی داد
می توانست توضیحاتی به هی ت دوعت و یا توس وزیر دارا ی به مجلس و یا
بوسیله مصاحبه در روزنامه ها منتشر کند و خود را از اتهاماتی که به او نسبت
داده شده پاک و مبرا نماید اگر به ی ی از س واالت من که راجب به مازاد غله
سال  1322بود جواب می داد معلوم شد که در سال قبل ا از این بابت ممل ت
چ در ضرر نموده است می گویند که در رن سال متف ین از صد هزار ت ُن غله
کمتر نبرده اند و گفته های دکتر که در این سال به م دار  350هزار ت ُن غله
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محتاج است که  300هزار ت ُن رنرا ماع ین می دهند و  50هزار ت ُن رن را هم
باید از زار ین گراته که ش ر خدای را وصول مازاد از زارع موقوف شده این
م لب را لابت می کندک اگر متف ین صد هزار ت ُن در سال  1322برده باشند باید
به نر رسمی دوعت  30میلیون تومان پرداخته باشند و نر رسمی دوعت
تناسبی با قیمت سایر کاالها نداشت زیرا قبل از جنگ یش گاو از قیمت دو
خروار گندم تجاوز نمی کردک وعی با نر رسمی سال  1322یش زارع که به حد
متوس بیش از چهار خروار محصول ندارد باید قیمت ده خروار گندم را بدهد و
برای خود یش گاو تهیه کند اگر قبل از جنگ زارع با  12تومان یش دست عباس
می خرید امروز با  120تومان نمی تواند رن را تهیه نمایده گ شته از این ه
متف ین می بایست الاقل به ما  60میلیون داده باشند سی میلیون نداده انده س ته
بزرگی هم به کشاورزی برای این ه نر غله کم است وارد شده استه اگر من
پیشنهاد می نمودم که قیمت مازاد ماع ین را زیاد کنند مم ن بود تصور کنند که
می خواهم حمایت از نوع مالک ب نم وعی انصراف من از این پیشنهاد سبب نمی
شود که ممل ت از تصمیم دکتره سی میلیون تومان ضرر بردک اگر دکتر بگوید
که مصاعح مومی مرا وادار کرد کهی یش ت ُن گندم سیصد تومان بخرم و سیصد
تومان هم برای تشخیو مازاد و وصول و حمل و تحویل رن خرج ب نم و رنرا
به همان قیمت خرید به خباز بدهم ایراد وارد نیست هر کس یش نظری دارد
ایشان این ور تشخیو داده اند که از خزانه دوعت در منااب مومی ممل ت
برای هر یش ت ُن گندم سیصد توم ان ضرر ب شد وعی دکتر نمی تواند بگوید که
مصاعح متف ین چنین ایجاب می کند که با رن ها هم همین ور معامله نما یم ع ا
وظیفه مجلس شورای ملی است که از معامالت اضراری او جلوگیری کند و نر
غله که به متف ین داده می شود خود مجلس تعیین نمایدک اگر نمایندگان ملت
نتوانند این کار را ب نند از دکتر که اجنبی است چرا باید انتظار داشت؟! اگر
متف ین بتوانند از نرخی که مجلس معین می کند غله را ارزانتر تهیه کنند راه باز
است و بازار درازه هیچ س نمی تواند از حمل غله بوسیله کامیون های متف ین
جلوگیری کند بنابراین متف ین می توانند رنچه الزم دارند تهیه و حمل کنند کما
این ه در سال  1322غیر از معامالتی که با دوعت نمودند در بازار رزاد هم غله
خریده و حمل نمودند و اگر نتوانستند تهیه کنند اعبته به سراغ دکتر می رونده
از مجلس هم راضی می شوند برای این ه نر مجلس از نر رزاد هم کمتر
استک در خاتمه ر ض می کنم که قسمت مهمی از تش یالت پر رض و ول
اداره غله و نان برای حوا متف ین استک در این صورت انصاف نیست که
دوعت غله از رن قیمتی هم که برای او تمام می شود کمتر معامله کند و از بابت
مخارج اداری و کرایه حمل متضرر شودک بصحیح است)
جمعی از نمایندگان -پیشنهاد رقای دکتر مصدق مجددا قرا ت شود ببشر سابت
قرا ت شد)
وزیر دارا ی -برقای ابواع اسم اروهر) – اعبته ا ال اتی که بنده خدمت رقایان
رض می کنم چون منتظر این پیشنهاد رقای دکتر مصدق نبودمه ا ال اتی
نخواهد بود که مت ی به یش ارقام معین و مشخصی باشد یش چیزها ی که
مم ن است به رض رقایان می رسانم :رن اندازه ای که بنده به خا ر دارم
128

متف ین در سنوات گ شته م دار زیادی از حی( اجازه ورود گندم و ررد به ایران
کمش کردند مخصوصا در سنه  1321به موجب رماری که کمیته خاور میانه
داده است و چند روز پیش بنده گراتم از برای این ه در سال  1945چه
چیزها ی به ایران تخصیو می دهند دیدم که  25هزار ت ُن گندم و حبوبات به
ایران کمش شده است و این قسمت مهمی بوده است که از قح و غالی ایران
در سال  1321جلوگیری کرده است و قسمت ا ظم این ها هم به تهران رمده
است و به مصرف مومی کشور رسیده است برایب 25 -هزار ت ُن هم دوعت
شوروی داده است) اجازه بفرما ید یش قسمت مهم هم دوعت شوروی در همان
سنه از گندم ها ی که بوسیله راه رهن حمل شد به کشور ایران کمش کردندک
همچنین به موجب ا ال اتی که دارم در سنه ماضیه از برای حمل غالت از ن ا
مختلفه کشور به تهران دوعتین شوروی و انگلیس کمش های شایانی به ما کرده
انده چون ما وسیله کاای نداشتیم و رن ها توانستند که یش قسمت های مهمی از
غالت به ایران بفرستندک راجب به مازاد  1323هم اعبته با توضیحاتی که رقای
«ر یس کل دارا ی» به رقایان نمایندگان داده اند ما هنوز امسال تعهدات خودمان
را جم ب روری ن رده ایم و از همان مازاد ماضیه داریم نان شهر را تأمین می
کنیمه سی و چند هزار ت ُن جنس هم که در سیلوی تهران موجود داریم از همان
جنس های پارسال است مربو به محصول امسال نیست و از این بابت نگرانی
نیسته حتی متف ین به ما یش کمش های دیگری هم کردند ملال اخیرا ما 3000
ت ُن جنس در زابل داشتیم که حملش به تهران به صراه ما نبود مبادعه کردیم و
معادل رن جنس هم در بصره گراتیمک بنده تصور می کنم که ما سراغ نداشته
باشیم که چیزی به متف ین داده شده باشد تا مشمول این پیشنهاد رقای دکتر باشد
وعی رن چیزی را که ا مینان دا رمه خوب اعبته در هر تش یالتی یش نواقو و
یش معایبی موجود است وعی ب ور ق ب می توانم بگویم تا جنس خوراک این
کشور تأمین نشود به کسی جنس داده نمی شوده زیاد هم هست نگرانی هم
نیستک
نایب ر یس -رقای ملش مدنی مخاعفید با پیشنهاد؟
ملش مدنی -بلی
نایب ر یس -بفرما ید
ملش مدنی -بنده از این جهت مخاعفت می کنم که ما تا وقتی که احتیاجات کشور
خودمان تأمین نشود اجازه نمی دهیم که هیچیش از د َُول خارجی از دوعت ما
غله خرید ب ننده مخصوصا امسال که احتیاج ما محسوس استک چون امسال
باران نیامده است و قسمت های جنوب کرمان و اارس و بنادر همه احتیاج دارند
که به رن ها جنس داده شود بنده اینجا رض می کنم ا ال اتی که از سال
گ شته دارم بنده خودم جزو کمیسیون بودمه ما خودمان هم در جریان کار
کمیسیون غله و جمب روری بودیمه مجلس هم تماس داشتک همان وری که رقای
وزیر دارا ی اظهار کردند در سال  1321رض کنم کمیته خاورمیانه جنس به
ما دادک م داری هم دوعت شوروی داد که از راه همین بندر شاه به تهران رمد و
کمش مؤلری هم بوده ما امسال هم جنس نداریم که به رن ها بدهیمک بنده این ه
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مخاعف کردم برای این است که اگر این پیشنهاد تصویب بشود مفهوم خارجی
اش این است که ما به رن ها جنس بدهیم یعنی رن ها جنس تهیه ب نند از این
جا و حال رن ه ما اجازه نمی دهیم و غیر قانونی است که رن ها از اینجا تهیه
جنس ب نند و ببرند بنابراین این پیشنهاد عزومی نداردک
نایب ر یس -رقای دکتر ارمایشی دارید بفرما یدک
دکتر مصدق -اوال رقای وزیر دارا ی به تمام معنی از کارشان بی ا الع هستند اسم
وزارت سرشان است وعی رسمی ندارند و موضو ی که ارمودند جنس از زابل به
هندوستان راته رض کنم از محمره به تهران برای ما رمدهه رن کرایه جنس و
رردی که از محمره به تهران برای ما رمده مبلغ زیادی است که از یش میلیون
هم تجا وز می کند کرایه ازش گراته اند و همین رردی را که باید خودشان از
محمره ببرند به هندوستان رن قسمت حمل و کرایه را که از رن کسر ن رده انده
پس سرکار به قدر بنده از ماعیه ا الع ندارید وزیر ماعیه هستید وعی ا الع
ندارید چیزی که رض کردم من ککک رقا من رض ن ردم که متف ین جنس ببرندک
حرف های من را به اشتباه دارید در مجلس جلوه می دهیدک بنده چه وقت
رض کردم که متف ین از این ممل ت جنس ببرندک من رض می کنم که متف ین
یش م دار جنسی را که ت ریبا از صد هزار ت ُن قدری کمتر بوده است یا بیشتر
بوده است از این کشور برده اندک بنده از رقای میلیسپو خواستم به من صورت
بدهد و ندادک اعبته این م دار جنس را پارسال از ماعیه ممل ت ما گراته انده این
جنس را که رن ها می گیرند باید رقا منصفانه با مار راتار کنند رن ها اگر به ما
یش مسا دتی در کار خیره یا در کار ا انه می کنند این رب ی به معامله
تجارتی نداردک از معامالت خیریه رن ها کمال تش ر را داریمه همیشه دوعت و
ملت ایران از همراهی متف ین خود متش ر است وعی مس له معامله رقا غیر از
این استک من رض می کنم که شما یش جنسی را از مردم به نوان مازاد می
گیرید ت ُنی  300تومان به مردم پول می دهید بعد یش مأموریتی دارید که مازاد
را باید تشخیو بدهنده مازاد را وصول ب ننده مازاد را حمل کنندک به انبار
مرکزی بیاورند و در انبار مرکزی به هر کجا که متف ین بخواهند تحویل بگیرند
برده شوده از برای کرایه به حد متوس وزارت ماعیه هر ت ُنی هفتاد تومان
حساب می کنده کرایه این جنس را که خود دوعت می پردازد از محل تا به دست
متف ین برسد  70تومان از هر ت ُنی کرایه می گیرد رنوقت شما یش اداره پر
رض و وعی به اسم اداره «نان و غله» دارید که همچو اداره نان و غله ای
در ایران نداشتیمه اداره غله و نان در واقب نظر مصاعح متف ین تش یل شده با
رن بودجه ریض و ویله از نظر جنگ و مصاعح تش یل شده استک امروز
بیش از ت ُنی سیصد تومان هر یش ت ُن تمام می شود و به متف ین تحویل می دهید
سیصد تومانک این معامله مال نصراعدین استک یش کاری ن نید که در مصاعح
ممل تی نباشده کی به ما اجازه می دهد که ما ششصد تومان گندم بخریم و برای
متف ین از راه دوستی سیصد تومان بفروشیمک بنده رض می کنم که اگر متف ین
خریدند این پیشنهاد بنده مشرو به شر است بنده رض می کنم به شر
این ه متف ین خواستند از ما جنس بگیرنده به قیمتی که تمام شده باید از ما
بگیرند نه این نصف قیمت را هم ما ضرر ب نیم و این ضرر را هم به ملت
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تحمیل کنیم بصحیح است) ت ریبا حساب این مس لهه یعنی تفاوت حساب این
قضیه سی میلیون تومان می شوده اگر خریدند با رن ها این ور حساب کنیده اگر
هم نخریدند که نخریدند چیزی هم نخریدند و چیزی هم نداده ایمک اگر متف ین با
قوه ای که دارند می ارما ید نمی توانند از خارج معامله کنند و بخرند ککک یش
وقتی است که شما حرف می زنید یش وقتی است که از حرف پا به میدان مل
می گ اریده کی است که امروز از کامیون متف ین جنس در رورد؟ مگر پارسال
غیر از رنچه که از اداره ماعیه و دوعت گراته اند در بازار رزاد معامله ن رده اند؟
م دار زیادی هم جنس در بازار رزاد معامله کرده اند و بردند اگر متف ین
توانستند از ت ُنی ششصد تومان کمتر بخرنده شما می توانید مازاد را وصول کنیده
شما وقتی که مازاد خودتان را وصول کردید دیگر چه کار دارید که متف ین می
خرند یا می برنده شما باید مازادتان را با کمش نظم و ترتیب وصول کنید بعد
متف ین در بازار رزاد اگر هر یش ت ُن سیصد تومان خریدند بسیار خوبه اگر ت ُنی
سیصد نتوانستند تهیه کنند می ریند خدمت شما و می گویند رقا ما از شما این
جنس را ششصد تومان می خریمه پس بنده این رض را کردمه رض ن ردم
که متف ین جنس ببرند یا نبرند بنده گفتم این جنسی که می خرید با مواا ت دوعت
و ملت باشد حاال می خواهید ب نید می خواهید ن نیدک
نایب ر یس -رقایانی که ب ا پیشنهاد رقای دکتر مصدق مواا ند قیام نمایند باکلر
برخاستند) تصویب شدک

رد ا تبارنامه
رقای حاج رحیم رقاخو ی نماینده اول تبریز
در جلسه مورخه  12تیر ماه  1323مجلس  14ا تبارنامه رقای حاج رحیم
رقای خو ی نماینده اول تبریز م ر و پس از مخاعفت رقای شریعت زاده نماینده
بابل مورد رتی واقب شدک
در رن جلسه ده نمایندگان حاضر  99نفر بودند و چون پیشنهاد رتی مخفی
داده شده بوده بعد از اخ رراء  48مهره سفید بمواات) و  48مهره سیاه
بمخاعف) شماره شد و سه نفر هم بواس ه امتناع رتی نداده بودند ع ا ا تبارنامه
تصویب نگردیدک یده اکلریت نمایندگان این بود که ا تبارنامه رد شده است
وعی یده دکتر مصدق برخالف اکلریت بود رنرا «بالت لیف» می دانست زیرا
بت اصل هفتم قانون اساسی که در شانزدهم لور  1329قمری بدین قرار
تفسیر شده « :مراد از بارت رخر ماده هفتم قانون اساسی اکلریت رراء وقتی
حاصل می شود که بیش از نصف حضار رتی بدهند این است که رد یا قبول
م لب م ر شده وقتی حاصل می گردد که بیش از نصف حضار به رد یا قبول
رن م لب رتی بدهندک» ا تبارنامه رد نشده و ده رتی دهندگان ملبت و منفی
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مساوی بودند و می بایست مجددا مورد رتی واقب شود وعی نمایندگان اکلریت به
بعضی «مالحظات سیاسی» که صال ممل ت نبود ا تراض دکتر را مورد توجه قرار

ندادند و باعنتیجه ا تبارنام ه نماینده اول تبریز را مردود دانستند 18اینش ن ی
که دکتر مصدق در این باب نموده از روزنامه «ا ال ات» شماره 5510ه
پانزدهم تیر ماه  1323در صفحه بعد ن ل می کنیم:
رقای دکتر مصدق -بنده رایضی دارم که ب ور کلی راجب به دو موضوع است
ی ی در خصوو ا تبارنامه رقای خو ی است که نظریه خود را م ابت اصل
هفتم قانون اساسی باید به رض رقایان برسانم بدر این موقب ده ای از
نمایندگان که مخاعف بودند همهمه نمودند وعی دسته دیگر اظهار داشتند
بفرما ید) بنده رایضی را که در مورد رقای خو ی می نمایم مربو به شخو
ایشان نیست بل ه از این جهت است که مری است به ر ربایجانی ها ارادت
دارم زیرا این مردمان پاک واجد تمام صفات خوبند بصحیح است) مردمان و ن
پرسته مردمان درست و مردمان م تصدی هستند و به هر کاری که اقدام کرده
اند پیشرات نموده انده در اقتصادات به درجه ای رسیده اند که هیچ س
حریفشان نشده استک بنده ب ور کلی داخل جریان انتخابات و شخصیت رقای
خو ی نمی شوم همین قدر ب ور خالصه رض می کنم که اصل هفتم قانون
اساسی و تفسیر رن در مورد رقای خو ی درست انجام نشده استک اعبته در
مجلس ساب ه ای وجود دارد که همان ور که رقای دکتر اهری ارمودند
ممتنعین جزو مخاعفین محسوب می شوند وعی این در موردی است که رتی به
قیام و قعود گراته شده باشده نه بوسیله مهره زیرا در موقعی که رتی بوسیله
قیام و قعود گراته می شود تشخیو این ه ممتنب کیست دشوار است به این
جهت ممتنعین را جزو مخاعفین محسوب می نمایند وعی در موقب اخ رتی با
مهره چون مهره سفید المت مواات و مهره سیاه المت مخاعف است پس رن
های که مهره ندادند نفیا و الباتا ملی از رن ها سر نزده است بصحیح است)
بنابراین محسوب ساختن رن ها در جزو کسانی که مهره سیاه داده اند دور از
انصاف و داعت استک سپس مواد هفتم و نهم قانون اساسی را در خصوو
چگونگی اخ رتی قرا ت نموده و اضااه کردند م اعبی را که بنده رض می کنم
نظر شخو خودم است و می خواستم مت کر بشوم که مجلس شورای ملی نباید
کاری بر خالف اصول ب ند و باید این موضوع مورد رسیدگی قرار گراته تجدید
شود برقای ناصر قلی اردالن پس نظر رقا چیست؟) نظر بنده این است که
ا تبارنامه ایشان رد نشده و باید یش مرتبه دیگر به رن رتی گراته شودک

 - 18در مجلس  14سوای ا عتبارنامه خوئی اعتبارنامه آقایان دری (نماینده درجز) پیشه وری (نماینده دوم
تبریز) مردود گردید .اعتبارنامه آقایان حبیب اهلل محیط (نماینده سقز) مراد ریگی (نماینده
بلوچستان) اساساً مطرح نشد و شعبه مأمور رسیدگی به انتخابات تهران بجای آقای علی اصغر
حکمت که بعد ا ز استعفای آقای مؤتمن الملک از تهران دوازدهمین وکیل شناخته شده بود ،آقای
حسین تهرانی را نماینده شناخت و مجلس هم تصویب کرد .آقای دری نیز مجدداً از درجز انتخاب و
مجلس هم اعتبارنامه اش را تصویب نمود.
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کابینه دوم سا د
کابینه اول «سا د» که بعد از ااتتا مجلس چهارده باسفند  )1322و
استعفای کابینه سهیلی تش یل شده بوده پس از مدت شش ماه صرف وقت بدون
این ه کوچ ترین ماده ای از مواد برنامه رن ملی شود ساق گردید ککک
19
پس از چند روز بحران اراکسیون های رزادی – اتحاد ملی – میهن با هم
متحد شدند و در پنجم شهریور  1323باز به خود رقای سا د اظهار تمایل
نمودند و نخست وزیره دوعت خود را در نهم شهریور به پیشگاه سل نت و
پانزده شهریور  1323به مجلس شورای ملی معرای نمود و هنگام بح( در
برنامه دکتر مصدق ن ت جاعب یل راه که از مجله م اکرات مجلس شماره
1318ه مور  20شهریور  1323صفحه  1041تا  1052ن ل می شوده
ایراد کرد:
دو یده مختلف
ککک راجب به تمایلی که نسبت به رقای نخست وزیر اظهار شده در مجلس دو
یده است :گروهی معت دند که اراکسیون های رزادی و اتحاد ملی و میهن که
اکلریت را تش یل می دهند و به ایشان اظهار تمایل نموده اند تمایل ح ی ی
مجلس است و گروه دیگر می گویند که چون اراکسیون ها باتفاق رراء اظهار
تمایل ننموده و در هر اراکسیون جمعی به ایشان رتی نداده اند هرگاه دد
مخاعفین از مجموع ا ضاء سه اراکسیون کسر شود اکلریت مجلس به ایشان
تمایل نداشته است و باید بت ساب ه جلسه ای مرکب از تمام نمایندگان تش یل و
تمایل مجلس معلوم شود چنانچه حا ز اکلریت شدند به نخست وزیری منصوب
شوند و وزرای خود را به مجلس معرای کنند و حتی بعضی این ور می گویند
که هر ملی که از این دوعت صادر شود اگر برنامه او تصویب نشد قانونی تل ی
نخواهد شدک ی ی از نمایندگان منفرد اظهار نمودند که در سایر مماعش هر
اراکسیونی یده خود را اظهار می کند و ا ضای مجلس برای اظهار تمایل در
یش جا جمب نمی ش وند که الزم می دانم در این باب توضیحاتی رض کنم:
در مماع ی که احزاب بزرگ هست اظهار تمایل موضوع ندارد هر یش از
احزاب سیاسی که در انتخابات حا ز اکلریت شد دوعت از رن حزب تش یل می
شود و رنجا ی که احزاب بزرگ نیست احزاب کوچش برای تش یل اکلریت اتحاد
می کنند و اعبته هر اراکسیون نظریات حزب خود را اظهار می کند و اراکسیون
هم اکلریت و اقلیت ندارد در این صورت اخ رتی در مجلس مورد ندارد وعی در
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 این اظهار تمایل بر خالف معمول و سابقه به عمل آمد زیرا جلسه ای که مرکب از تمام نمایندگانباشد تشکیل نشده بود و سه فراکسیون مذکور در متن باتفاق آراء اظهار تمایل ننمودند تا معلوم
شود که آقای ساعد اکثریت دارد یا نه .در مورد ا ین جریان اکثریت روزنامه های مرکز مطالبی بر له
دکتر مصدق نوشتند که از درج آن ها در اینجا صرفنظر می کنیم.
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این مجلس که انتخاب نمایندگان موما حزبی نیست و باید اارادی رتی بدهند
قضیه ارق می کند:
 -1ده زیادی از نمایندگان ضو اراکسیون ها نیستند و منفردند و باید رن ها
هم رتی بدهند و اگر ندهند گ شته از این ه از حت قانونی خود محروم می شوند
مم ن هست ده رراء اراکسیون ها به نخست وزیر رن در نباشد که او بتواند
بات ای رن رراء قبول مس وعیت کندک
 -2چ ون منفردین می خواهند که رتیشان مخفی باشد اگر با هم رتی ندهند و از
هر کدام جداگانه رتی گراته شود نظریه رن ها تأمین نمی شود و رن ها را هم می
توان مجبور کرد که با هم رتی بدهندک
 -3مواا ت هر ا راکسیون با نخست وزیر دالعت نمی کند که تمام ا ضاء
اراکسیون با او مواات باشند و تا دد مخاعفین از مجموع ا ضای اراکسیون ها
کسر نشود تمایل ح ی ی معلوم نمی شوده پس بهتر رن است که تمام نمایندگان از
ا ضاء اراکسیون ها و منفردین همه در ی جا رتی بدهند تا در اکلریت مجلس
اظهار تردید نشود و رنجا ی هم که هیچ س نمی تواند از حضور خودداری کند
جلسه مجلس است بنابراین تا حد ام ان باید کارهای مجلس را با قانون اساسی
و نظامنامه ت بیت کرد و گفت که اصل  7و  34قانون اساسی راجب به رسمیت
یااتن جلسات شامل این جلسه هم می شود و باید هر کجا که سه چهارم ا ضاء
حضور پیدا کنند رتی گرات تا اختالااتی که اخیرا روی داده است نظایر پیدا
ن ندک
منظور اساسی از اظهار تمایل
از اظهار نظر تمایل دو چیز م ّد نظر است:
اول -اگر شاه کسی را به سمت نخست وزیری منصوب کرد و مجلس او را قبول
ن رد ایجاد مش الت نشودک
دوم -از اتالف وق ت جلوگیری شود زیرا عزوم ندارد کسی که مورد توجه مجلس
نیست اشخاصی را دور خود جمب کند و رن ها را برای قبول کار د وت نماید و
بعد مجلس با دوعت مواا ت ن نده پس مجلس غیر از اظهار تمایل نظریات
دیگری نباید ال مال کند و تنظیم اهرست اسامی نامزدهای وزارت از رف وکال
برای این ه نخست وزیر و وزراء را از بین رن ها تعیین کند بر خالف اصل 28
متمم قانون اساسی است که می گوید:
« قواء لالله همیشه از ی دیگر منفصل و ممتاز خواهد بود» و همچنین مخاعف
اصل شصت و ی مه زیرا بر بت اصل مزبور «وزراء الوه بر این ه به تنها ی
مس ول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هی ت اتفاق نیز در کلیات اموره
م ابل مجلس مس ول و ضامن ال مال ی دیگرند»ک
و قتی که رقای نخست وزیر مجبور شود وزرای خود را از بین اهرست
اسامی نمایندگان مجلس انتخاب کند چ ور می توان او را مس ول وزراء قرار داد
و به همین جهات هم اراکسیون «اتحاد ملی» که در موضوع تمایل اا اراکسیون
«میهن» و «رزادی» ا تالف داشت از تنظیم اهرست اسامی خودداری کرد مردم
انتظار دارند که در این دوره دست خاو و مست لی
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بدر این موقب رقای دکتر مصدق قدری رب خواست)
یش واقعه کوچش
یش نفر از نمایندگان -رقا ماه رمضان استک
دکتر مصدق -رقایان می دانند بنده مریض هستمک
سید ضیاءاعدین با با ی -تظاهر نباید کرده ممل ته ممل ت اسالمی است تظاهر
نباید کرد بجمعی از نمایندگان – اش اعی ندارد مریض هستند)
یش نفر از نمایندگان« -خ اب به رقای سید ضیاءاعدین» شما تظاهر می کنیدک
دکتر مصدق  -ککک رقا بنده مع رت می خواهم من اهل تظاهر نیستمه منم مریضم و
بیست سال استه سی سال است بر حسب دستور بیب روزه نمی گیرم با حال
مرض اگر کسی روزه بگیرد چون ضرر داد بر خالف قانون استک اعضرورات
تبیح اعمحظورات «همهمه نمایندگان» کک بکف زدن و ابراز احساسات تماشاچیان
– زنگ ممتد ر یس)
ر یس -چند دقی ه ت نفس داده می شود بدر این موقب پن دقی ه بعد از ظهر رقای
ر یس صندعی ریاست را ترک و جلسه به نوان تنفس تع یل و پس از یش ربب
سا ت مجددا به ریاست رقای سید محمد صادق با با ی تش یل گردید)
ر یس -دو ماده از نظامنامه داخلی مجلس است که رقای وسی قرا ت می
نمایند:
ماده  -143مخبرین جراید و تماشاچیان باید ساکت بنشینند و اگر از رف ی ی
از رن ها المت ت یب یا تصدیت مشاهده شود اورا اخراج خواهند شدک
ماده  -144هر تماشاچی که با ( اغتشاش م اکرات یا اختالل نظم شود اورا به
محاکم مرجب جلب می شودک
ر یس -ماده دیگری ه ست که اگر ر یس ببیند مجلس از نظم خارج می شود می
تواند مجلس را موقتا تع یل کند زیرا بعضی از رقایان تماشاچیان غیر از عُژ وس
مداخله کردند با دست زدن بصحیح است) و این مخاعف با نظامنامه استه این
است که بنده برخاستم و حاال چون رقایان ساب ه ای نداشتند به این مواده قرار
شد که این مواد قرا ت شود وعی بعدا اگر از رف بعضی از رقایان مخبرین و
تماشاچیان تظاهراتی دیده شود به موجب قانون داخلی مجلس اورا توقیف یا
اخراج خواهند شد بصحیح است) – بفرما ید رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -مردم انتظار دارند که در این دوره دسته خاو و مست لی در
مجلس باشد که با کارهای خوب مواا ت کند و به هر پیشنهاد خوبی که ااراد یا
اراکسیون ها می نمایند و همچنین به عوایح خوب دوعت رتی بدهد وعی اگر دوعت
مضر باشد و یا موضوع رن ب دری مهم باشد که ممل ت را در
الیحه ای رورد که
ّ
خ ر بگ ارد اول به اکلریت اندرز دهد و جامعه را در بی غرضی خود شاهد
بگیرد و چنانچه اکلریت از راه عجاج مواا ت ن رد از دو کار ی ی را ب نندک اگر
الیحه نظر خاصی دارد نظامات مجلس را ر ایت کنند و در مجلس بمانند و هر
کدام بر بت یده خود رتی بدهند و قضاوت رنرا به جامعه وا گ ارند و چنانچه
الیحه مربو به امری است که در کار ممل ت الر مهم و حیاتی دارد و برای
مضر است و یا رنرا در خ ر می گ ارد در این صورت از جلسه خارج
ممل ت
ّ
شوند و جلسه را از رسمیت بیندازید چه بسیار چیزها ی که در رواب بین اعمللی
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وارد می شود و اگر مجلس تصویب ن رد قوت قانونی ندارد و کان عم ی ن ارض
می شود و در صورتی که مجلس تصویب نمود جای چون و چرا نیست و باید
اجرا شودک
همان وری که در مجلس یش «اکلریت» لابتی الزم است که از دوعت حمایت کند
همان ور هم در این مجلس بخصوو یش «اقلیت» مست ل و قابل توجهی الزم است که
در مواقب خ رناک از منااب ممل ت دااع نماید زیرا که نمایندگان مجلس سالحی غیر از
س وال و استیضا و امتناع از حضور در جلسه بابستروکسیون) ندارند ک نسبت به

امور گ شته از وزراء س وال می کنند و استیضا می نمایند و نسبت به امور
رینده که دوعت پیشنهاد می کند و مواات مصاعح نیست از حضور در جلسه
امتناع می نمایند و جلسه را از رسمیت می اندازند و رنچه در قوه دارند می کنند
تا دوعت الیحه خود را پس بگیرد و مس وت گ اردن الیحه صال نیسته دوعت ها
اغلب همین سیاست را ب ار می برند و چندی موضوع را تع یب نمی کنند تا از حرارت
مخاعفین ب اهند و با بعضی از رن ها بسازنده زمینه که حاضر شد باز الیحه را در
دستور بگ ارندک

قبل از ر الیحه نباید از جلسه خارج شد وقتی که در کلیات الیحه مباحله
می شود باید تمام معایب و خ راتی که از تصویب رن متوجه می شود گفت تا در
مجلس ساب ه بماند و از م اکراتی که می شود جامعه بتواند در موضوع قضاوت
نماید و در موقعی که رتی برای مباحله در موارد گراته می شود از جلسه خارج
شدک لت دم مواا ت من با «ابستراکسیون» این بود که موضوع رن مهم و
حیاتی نبودک بر ارض این ه اکلریت با منفردین مواا ت می کرد و در جلسه
خصوصی اتخا رتی می شد ی ی از دو حال پیش می رمد :یا اکلریت نصف
بعالوه یش که نخست وزیر رن را قبول می کرد رتی می داد و یا نمی داد در
صورت اول م صود منفردین حاصل نمی شد زیرا از «ابستروکسیون» م صود
این نبود که اصل هفتم قانون اساسی ن ض شده و تا  3چهارم از نمایندگان در
یش جا جمب نشوند و رتی ندهند رت ی که داده شده رسمیت ندارد بل ه نظر این
بود که اگر تمام نمایندگان در ی جا رتی بدهند نخست وزیر حا ز اکلریت نمی
شودک در صورت دویم که نخست وزیر حا ز اکلریت نشود اکنون هم ارصت از
دست نراته و در موقب رتی بر برنامه اکلریت و اقلیت معلوم می شود و ب ور
ق ب نمی توان گفت که اگر همه در ی جا رتی می دادند منفردین غاعب می شدند
و بهتر همان بود که کار ب وری که پیش رمد گ شتک

انت اد از دوعت اول سا د
قریب شش ماه دوعت رقای سا د در امور ممل ت دخاعت داشت خوب است بفرما ید
کدام یش از مواد برنامه اجرا شد؟! ککک
این ه در موقب معرای وزراء اظهار نمودند که م اکرات مجلس در برنامه و بعد
استیضا ارماندار اصفهان پس ا ز رن کار دکتر میلیسپو و استیضا از وزیر راه اوقات
ایشان را مش ول کرد و به این جهات برنامه اجرا نشد دعیل ضعف و ناتوانی است

بایرج اس ندری – صحیح است) اگر این استدالل صحیح بود از برنامه های د َُول
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بزرگ بواس ه اشت ال نخست وزیران باید یش ماده هم اجرا نشود و اظهار
ش ایت از زیادی کار دعیل رن است که در این دوعت هم نتواند کاری صورت
دهندک
هر گاه نخست وزیر می ارمودند که اجرای ا ره  2و  3برنامه سابته راجب
به تهیه وسا ل خواربار و حوا ضروری مردم و سعی در تعدیل قیمت ها و
تعیین حداقل مایحتاج زندگانی و غیره و غیرهه جزء اختیارات دکتر میلیسپو است
و تا او صال نداند ملی نمی شود و برنامه من جنبه تشریفاتی داشت هیچ س
نیست که اظهارات رقای نخست وزیر را تصدیت
ن ند بصحیح است) وعی ااسوس که از کر ح ایت خودداری می کنند و همان
برنامه سابت را باضااه مواد دیگری از همان قبیل به مجلس می رورند و می
خواهند باز مدتی مردم را به و ده های خود اغفال کنند!!
از نظریات اراکسیون های رزادی و اتحاد ملی و میهن راجب به این ه در
دوعت جدید هیچیش از وزرای سابت شرکت ن نند چنین استنبا می شود که
لت دم موقعیت کابینه سابت «وزراء» بوده اند اگر م لب این است ایراد به
رقای نخست وزیر وارد است که چرا رن ها را به کار د وت نموده اند والال
خودشان نتوانسته اند دوعت را اداره کنند و معلوم نیست که باز با چه قدرت و
اراده ای وارد کار می شوند و می خواهند شش ماه دیگر هم وقت ممل ت را
ضایب نمایند بصحیح است) می گویند که ا تالف اراکسیون «رزادی» با
اراکسیون های دیگر موقتی و ا مربو به تش یل این دوعت است و بعد
اراکسیون رزادی کاری به دوعت نداردک اینجا است که م لب قابل توجه است اگر
رقای سا د صالحیت دارند که دوعت تش یل دهند هر کس که به دوعت ایشان رتی
می دهد باید تا رخر از رن پشتیبانی کند و اگر صالحیت ندارند باید از دادن رتی
خودداری کنند زیرا دوعتی که صاعح نیست با یش مل می تواند جامعه را گراتار
کندک ی ی از ا ضای رن اراکسیون اظهار نمود که چون رقای سا د و ده داده
اند قانون  13اردیبهشت را ن ض کنند و ن ریب مو د و ده ایشان می رسد
من از این جهت به ایشان اظهار تمایل نموده ام که این دوعت را تش یل دهند و
به و ده خود واا نمایندک مردم می گویند اگر رقای سا د شخو لابتی است بعد
از این ه کرارا به دکتر میلیسپو اظهار دم ا تماد نمود و برای اصال قانون
سری خارج گردید چه
 13اردیبهشت وارد مجلس شد و بواس ه پیشنهاد جلسه ّ
سری صر رن روز یده اش ت ییر کرده
شد که در ظرف چند سا ت در جلسه ّ
اگر دخاعت دکتر در امور ماعی و اقتصادی صال بود چرا اظهار دم ا تماد
نمود و اگر نبود چرا برای مدت سه ماه ب وری که می گویند به او مهلت دادک
اگر رقای سا د می خواست به و ده خود واا کند باید در رتس وزارت دارا ی
وزیر م تدری می گ اشت تا ماعیه ممل ت و سایر مستخدمین رمری ا ی را اداره
کند و از رن ها استفاده ای که مردم انتظار دارند بنمایدک انتصاب وزیر اعلی لابت
نمود چیزی که در ا ر نخست وزیر نیست همان اصال ماعیه و ممل ت استک
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معایب ر ین نامه های میلیسپو
قریب یش ماه است که ر ین نامه رزادی ررد که از «شارت اکسفورد» مهم تر
است صادر شده و من رن را با ر یننامه جرم «مازاد اات» که ناسخ ح م دیوان
بلخ است دیدهام و دکتر هر دو را امضاء نموده است و الزم می دانم که راجب به
جرم مازاد اات توضیحاتی دهم:
هر گاه غله ای که به انبار دوعت وارد می شود اات رن یعنی خاک و مواد
دیگر رن غیر از گندم و جو بیش از صدی  5نیست و معادل اات باید گندم و یا
جو اضااه پرداخته وعی اگر از صدی  5بیشتر است ارض کنیم صدی  8باشد
بجای صدی  8صدی  11اخ می کنند یعنی صدی سه بیشتر که چرا مختر ین
اسبابی اختراع ن رده اند که بوسیله رن اات ح ی ی گندم را تعیین کنند و جنسی
که بیش از  %5اات دارد به انبار حمل ن نندک
انتشار و اجرای این دو ر ین نامه در گروی الیحه ای است که دوعت سابت
برای وصول مازاد معوقه پیشنهاد مجلس نموده است:
دکتر می گوید اگر الیحه تصویب شد ر ین نامه ها انتشار و اجرای می شود و
اگر نشد مردم از نان خوب محروم باشند و یا این ه ملل سال گ شته با ررد
قاچاق ا اشه نمایند و صاحبان غله هم جریمه را بدهند و از بابت کفاره گناهان
مجلس حساب کنند بصحیح است) محصول به دست رمد و خرمن ها برداشته شد
و از مؤدیان غله هم جریمه گراته می شود و مردم هنوز منتظرند که ر ین نامه
های دکتر منتشر شودک در این موقب که پایان جنگ نزدیش است و در این وقت
که هر ملتی می خواهد قضایای مربو به امور بین اعمللی را در منااب خود حل
کند و کشتی متال م ممل ت را به ساحل نجات رساند وضعیت ما را وری
درست کرده اند که وقت ما صرف جز یات می شوده رن ها ی که اعب اب ای این
وضعیتند یده به خیر و صال ممل ت ندارند ما باید مناقشات شخصی و
مرامی را کنار بگ اریم و همگی در راه سعادت ایران کار کنیم بصحیح است) ما
باید در مصاعح مومی اتحاد کنیم و از هر گونه اختالای که ممل ت از رن
متضرر می شود دوری نما یم تا وضعیت م ابت رمال و انتظار ما شودک
س وال من از رقای نخست وزیر و جواب های ایشان وقت مجلس را مدتی
گرات و ده دادند که کاالهای موجود اروخته شود و در انبارها نمایند که ااسد
شود و بواس ه پیش رمد صلح از قیمت تنزل کند و از اروش رن ها وضعیت
بازار بهتر و مضی ه کمتر شود وعی جای تأسف است که س وال و جواب ما
بواس ه این ه در امور اقتصادی دوعت اختیار ندارد نتیجه ندادک
مردم از این زندگی به تنگ رمده انده مردم بیچاره و ناتوان شده اند بصحیح
است) مردن نه نان دارند و نه عباس بصحیح است) و از اوعین احتیاجات زندگی
محرومند و مرجعی برای ش ایت ندارند بصحیح است) در این اعم که کسی
نیست به داد برسد پس خدا به اریاد ما برسدک
رقای نخست وزیر! ممل ت ایران ا یزد و کرمان نیستک از بحر خزر تا
خ لی اارس کشور ایران است بصحیح است) اگر شما اعب است الل و تمامیت
ممل تید رویه شما مخاعف م نونات شما است و راهی که می روید بر خالف
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مصاعح ما استه ما باید با هر چیزی که ما را ضعیف کند مواا ت ن نیم و از
یش سیاستی به تمام معنی ملی تع یب کنیمک من با برنامه بی اصل و بی اساس
شما مخاعفمه من با برنامه سابت و الحت و برنامه ها ی که می خواهید برای چند
سال تهیه کنید به پیشنهادی که ت دیم می کنم و ده ای از رقایان نمایندگان هم
امضاء نموده اند مصاعحه می کنمک
 -1تش یل هی تی مرکب از  12نفر از شخصیت ها و اشخاو م لب و مجرب
بر ای این ه در مسا ل اساسی و مهم ممل ت مرجب شور دوعت واقب شوند و در
عوایح دوعت قبل از پیشنهاد به مجلس اظهار نظر کنند و پیشنهاداتی برای خ
مشی دوعت راجب به سیاست خارجی و اصالحات داخلی تهیه نمایندک
 -2اع ای قانون  13اردیبهشت
من اشتهای زیادی ندارم و چیزها ی که قابل هضم نیست نمی خواهمه رن
دوعتی که با حسن نیت است هر وقت که الیحه ای خوب رورد در برنامه هم که
از رن اسمی نباشد مجلس رن را است بال می کند و کدام مجلسی است که با الیحه
دوعت خوب مواا ت ن ند؟! کک
بعضی رن در به بینند که می گویند در ممل ت ده ای که جامعه شرای این
پیشنهاد باشد نیست والال رن ها وزیر می شدند و دوعت از تش یل چنین هی تی
مست نی بوده رض می کنم که این هی ت از رقای مؤتمن اعملش و املال ایشان
باید تش یل شود که اگر بواس ه کبر سن رن ها نمی خواهند و یا نمی توانند
وارد کار شونده دوعت که معموال از تیپ جوان تش یل می شود از تجربیاتی که
یش مر به رن ها اید شده برخوردار شوده هیچ نمی توان گفت که دوعت از
مشورت با اشخاو خیرخواه استفاده ن ند و از مشورت با چنین اشخاصی
ممل ت متضرر شودک چون این پیشنهاد در صال و خیر ممل ت است الزم
دانستم جزو برنامه دوعت شود و ت دیم رن حاکی از مواا ت امضاء کنندگان با
دوعت نیست بل ه از این نظر است که دوعت رنرا مورد توجه قرار دهدک
از اع ای قانون  13اردیبهشت م صود این نیست که دکتر در امور ماعیه
دخاعت ن ند زیرا قانون استخدام قانون دیگری است و مجلس رن را  9ماه قبل از
قانون  13اردیبهشت تصویب نموده استه می گویند که دکتر بواس ه کساعت و
کلرت کار نمی خواست قانون مزبور تصویب شود و ده ای از نمایندگان دوره
 13او را به قبول اختیارات اقتصادی وادار نمودند ای اش که قبول نمی نمود و
قسمت دارا ی را از این بهتر اداره می کردندک
قانون  13اردیب هشت نه تنها بر خالف قانون اساسی و مس وعیت وزراء را
ال می نماید بل ه نتیجه ای هم که جامعه از رن انتظار داشت حاصل نشد و ی ی
از نامه های رقای نخست وزیر که در  27خرداد  1323به دکتر نوشته اند
م لب را روشن و رش ار می نمایدک
چون رقای نخست وزیر در برنامه خود از اع ای رن قانون کری نفرموده اند
نامه مزبور را که بسیار مفصل و حضار را خسته می کند از نظر انجام وظیفه
می خوانم تا جامعه بدانند که امضاء کنندگان پیشنهاد غیر از اصال این مردم
نظری ندارندک
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نامه مفصل سا د به دکتر میلیسپو
رقای دکتر میلیسپو ر یس کل دارا ی!
مراسل مور  1323/3/10شما واصل و از مفاد رن استحضار حاصل
گردیدک عزوما توجه شما را به مراتب زیر جلب می نماید:
 -1موضوع س و کابینه که در م اکرات به رن اشاره شده بود بر خالف رنچه
که کر نموده اید جنب سیاسی نداشته است بل ه توضیحی که داده شد مبتنی بر
این بود که در م ابل رن قسمت ا تراض نمایندگان که صحیح بنظر می رسد در
صورتی که نتوانید مدارک قابل قبوعی در دسترس دوعت بگ ارید که بتواند از
هده جواب قانب کننده بررید دوعت وسیله ای برای دااع از شما و خود نخواهد
داشتک از رز بیان م لب این ور مستفاد می شود که تصور نموده اید دوعت در
م ابل اشار اا ار امه و اظهارات نمایندگان تحت تألیر واقب شده و برای اب ای
خود بدون این ه به ایراداتی که می شود ایمان داشته باشد رن ها را وارد و
متوجه شما ساخته است و حال رن ه دوعت نمی تواند خود را قانب کند که کلیه
جریان امور ماعی و اقتصادی که به دست شما اداره می شود م ابت مصاعح و
م تضیات کشور بوده و غیر قابل ایراد استک بنابراین خود نیز رادار اصالحاتی
است که ضمن م اکرات به شما خا ر نشان گردیده وعی متأسفانه نه توضیحات
شما کاای و قانب کننده بود و نه حاضر به اصالحات مورد نظر شده اید با این
ت رتیب نمی توان م صود شما را دایر بر این ه دوعت از ن ه نظر حفظ کابینه و
دااع از رن ناچار به اظهاراتی شده تصدیت نمودک
 -2این ه اشعار داشته اید نامه شماره  1447مور  23/2/6شما نوان
ریاست مجلس شورای ملی راجب به تش یل کمیسیون برای دادن ا ال ات الزم
بالجواب م انده است تصور می رود چون شما حت م اتبه مست یم نداشته اید
جواب شما داده نشده است وعی راجب به توضیحاتی که در سه یا چهار مورد در
خصوو امور اقتصادی به اینجانب داده شده متأسفانه قانب کننده نبوده استک
 -3ر اجب به شرحی که در خصوو بدی اوضاع در تاریخ  13اردیبهشت  22و
قبل از رن نوشته بودید ان ار نمی شود که اوضاع در رن تاریخ خوب نبوده است
و به همین جهت اقدام به استخدام شما و سایر مستخدمین رمری ا ی گردیده و
اختیارات وسیعی به شما داده شده وعی باید ا ان نمود که اوضاع در غاعب
امور تا کنون بهبودی نیااته و هنوز نگرانی زیاد موجود استک این را هم نباید
از نظر دور داشت که در سال  1321در نتیجه باال بردن قیمت غله در کلیه ن ا
کشور هزینه زندگی نیز ب ور اوق اععاده ترقی نمود وعی انتظار می رات
اختیارات  13اردیبهشت شما با خوبی محصول رن سال نتای بهتر و سریب تری
بدهدک
 -4با مراجعه به اهرست قیمت ها که بت ارقام بانش ملی ایران بشر زیر:
سال 1316
100
سال 1315
121/1
سال 1318
132/5
سال 1317
142/7
140

سال 1319
اسفند سال 1321

161/9
778/3

اسفند سال 1320
اروردین سال 1322

314
945

اردیبهشت سال 1322

910

خرداد سال 1322

874

980
مرداد سال 1322
917
تیر سال 1322
1031
مهر سال 1322
993
شهریور سال 1322
1076
ر ر سال 1322
1068
ربان ماه سال 1322
1082
بهمن سال 1322
1073
دی سال 1322
1108
اروردین سال 1323
1085
اسفند سال 1322
درج نموده و رنرا برای ت لیل بهای اجناس مالک قرار داده بودید ناگزیر از کر
این ن ته می باشم که باعع س جدول اوق ترقی هزینه زندگی را ب ور محسوس
نشان می دهدک
ب ور کلی می توان گفت وجود جنگ در دنیا و ورود متف ین در ایران و ترقی
قیمت غله که در زمان تصدی «مستر شریدن» صورت گرات و نزدیش شدن
قشون رعمان به سرحدات قف ازیه و بسته شدن راه های دریا ی هر یش به سهم
خود از سال  1320در باال راتن هزینه زندگی مؤلر بوده است وعی تنزعی که از
اردیبهشت  1322تا تیر ماه همان سال یعنی در سه ماه اول تصویب اختیارات
حاصل شده ا نتیجه الر روحی قانون اختیارات شما بود و بالااصله در مرداد
همان سال رقم  917به  980و در اروردین  1323به  1108یعنی به باالترین
میزانی که ساب ه نداشته ترقی یااته استک ب وری که قبال کر شد ترقی قیمت
خواربار و باال راتن هزینه زندگی در سال زرا تی  1321بخرداد  21و خرداد
 ) 1322به لل م کور در باال ب ور خارق اععاده بوده است و با این ه این
موجبات در سال  1322وجود نداشته و ب وری ه در ارقام م کور باال مالحظه
می شود قیمت ها دا ما در ترقی بوده استک
 -5جای تردید ن یست که همان ور که اظهار نموده اید اوضاع اعلی جنگ مانب از
رن بوده است که کاالهای مورد احتیاج ب ور ادی وارد کشور شود وعی نمی
توا ن ان ار نمود که شما موات نشده اید حتی از تمام سهمیه که متف ین ما
اختصاو داده اند استفاده کنیدک موقعی که با حضور چند نفر از رقایان وزراء
راجب به سهمیه قند و ش ر  1943ایران م اکراتی بعمل رمد در جواب
توضیحاتی که از شما خواسته شد چنین اظهار نمودید:
«ککک کمیته خاورمیانه ایران را  12میلیون حساب نموده و از قرار هر نفری در
ماه نیم کیلو ش ر سهمیه معین نموده است که باعنتیجه سهمیه ایران معادل 72
هزار ت ُن می گرددک»
از این م دار محصول داخلی که ت ریبا بیست هزار ت ُن می باشد باستلناء 80
هزار ت ُن که برای مصارف غیره جیره بندی تشخیو داده اند موضوع و سهمیه
خاعو ایران به  60هزار ت ُن م رر شده که از قرار ماهی  50هزار ت ُن تحویل
داده شود و نیز اظهار نمودید که در سال  1943کمیته نامبرده ملیات زیر را
اجرا نموده است:
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اعف -قند و ش ری که ت ّجار در خارجه تحصیل و وارد ایران نموده اند از سهمیه
ایران کم گ اشتهک
ب -م دار زیادی ش ر قرمز یعنی ش ر تصفیه نشده بجای قند و یا ش ر سفید
داده
ج -با وجود این ه ش ر وارد شده از رف ت ّجار را از سهمیه ایران کسر
گ اشته اند معادل  18هزار ت ُن هم از اصل سهمیه ندادهک
خیلی متأسفم از این ه در موضوع قند و ش ر ملیات و اقدامات شما با
منااب مومی مردم وقف نمی دهد در صورتی که دوعت و مجلس شورای ملی از
حی( تهیه و توزیب انواع و اقسام خواربار منتها اختیاری را که در هیچ کشور
به هیچ مستخدم دوعت داده نمی شود به شخو شما داده استک
ایرادات مهمی که در موضوع قند و ش ر به ملیات شما وارد است خالصه
ای از قرار زیر است:
 -1ده س نه ای ران م ابت تشخیو اداره کل رمار به  15میلیون باعغ می شود
و شما قبول کرده اید که از حی( سهمیه قند و ش ر رنرا  12و از حی( پارچه و
غیره ا  10میلیون معین نمایندک
 -2ت ریبا در تمام کشورهای خاورمیانه سهمیه هر نفر بیش از  500گرم در ماه
معین شده و شما با این ه خودتان معت د هستید که این م دار به قدر کاای نمی
باشد رن را قبول نموده ایدک
 -3با وجود ای ن ه تصمیم کمیته خاورمیانه بر این بوده است که همین م دار کم
را هم به ایران قند و یا ش ر سفید یعنی تصفیه شده بدهند شما قبول کرده اید که
م دار زیادی از رن را ش ر سر یعنی ش ر تصفیه نشده بدهند بدون این ه
تفاوت محسوسی را که از حی( دارا بودن مواد قندی در بین ش ر تصفیه شده و
تصفیه نشده موجود می باشد منظور کرده و این تفاوت را م اعبه نما یدک
 -4شما قبول کرده اید که کمیته خاورمیانه قند و ش ری را که ت ّجار ایرانی با
هزاران زحمت و خ ر ماعی در خارج تهیه کرده و با وسا ل ن لیه غیر ادی که
غاعبا کشتی های بادی بوده است وارد ایران می نمایند از سهمیه ایران کم
گ اشته اندک
 -5با تمام مراتب اوق در سال پیش شما اقدام ن رده اید که  18هزار ت ُن ش ر
هم که از اصل سهمیه ایران در  1943کم گ اشته شده است تحویل داده شودک
ن ات اوق را جمله مسا ل مهمه ای است که شما بر بت قرارداد و مواات
اختیارات وسیعی که در امر خواربار به شما داده شده است متعهد و وظیفه دار
بوده اید که در رن باب اقدامات جدی بعم ل بیاورید متأسفانه نه ا اقدام مفیدی
ن رده اید حتی این وضعیت ناگوار را در موقب خود به ا الع دوعت هم نرسانیده
اید تا الاقل دوعت در صدد اقدام بر ریدک گ شته از مسا ل اوق م ابت ا ال ات و
رمار صحیحی که از اداره کل گمرک تحصیل نموده ام تا چندی قبل معادل 4977
ت ُن قند و ش ر در انبارهای گمرک موجود بوده و شاید تابحال هم در رنجا باقی
مانده باشد و شما تا چند روز پیش هیچ اقدام مفیدی برای اجازه خروج رن بعمل
نیاورده بودید و م دار زیادی در الر این تسامح از کاالی مزبور ااسد شده و از
بین راته استک در موضوع سهمیه  1944نیز از بیانات شما چنین مستفاد می
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شود :اوال اقدام خواهید کرد که  18هزار ت ُن باقیمانده سهمیه  1943را در
 1944تحویل دهند لانیا در چهار ماه اول  1944سهمیه ماهانه هم که باعغ بر
 20هزار ت ُن می باشد داده نشده است اگر چه در جواب توضیحاتی که از شما
خواسته اند اظهار نمو دید که کمیته خاورمیانه و ده داده است که سهمیه چهار
ماه اول سال را به سهمیه  8ماه بعد اضااه کرده و رنرا تا رخر سال  1944تمام
سهمیه ایران را با باقی مانده سهمیه سال قبل تحصیل نما ید باید رویهمراته 80
هزار ت ُن ش ر در گمرکات جنوب ایران وارد بشود یعنی در هر ماه  10هزار ت ُن
و شما می دانید که برای دوعت نه از حی( راه رهن و نه از حی( کامیون به
هیچوجه مم ن نخواهد بود که هر ماه این م دار ش ر را به ن ا الزم کشور
حمل نماید چه اوال می دانید که دوعت تمام راه رهن های خود را برای کمش به
متف ین و حمل و ن ل مهمات جنگی تخصیو داده و ا روز  20ت ُن محصوالت
برای خود دوعت تخصیو داده شده است و بنابراین اگر تمام این م دار به حمل
ش ر تنها اختصاو یابد به هیچ قسم کاالی دیگری حمل نشود شما موات
نخواهید شد که احتیاجات داخلی ایران را از حی( ش ر تأمین نما ید بر ارض
این ه به این امر تا حدی موات بشوید الزمه این امر محروم نمودن ن ا داخلی
کشور از سایر کاالها ی خواهد بود که باید از بنادر جنوب حمل شودک لانیا با
ترتیبی که اعال به دستور شما در اداره کل باربری اتخا شده است ریا تصور نمی
کنید که اداره مزبور با اش ال موات خواهد شد به این ه از یش رف تا رخر
سال  1944به حمل ش ر مش ول بوده و از رف دیگر گندم و سایر حبوبات را
که برای تأمین نان شهرستان ها الزم است حمل نمایند؟
لاعلا تصور می کنم که این ا الع را هم داشته باشید که انبارهای گمرکات
جنوب گنجایش این را ندارد که ماهی  10هزار ت ُن ش ر به رنجا وارد گردد و
مسلما با مش الت حمل و ن ل که در باال گفته شد م دار زیادی از واردات ش ر
در هوای مر وب و با نبودن وسایل الزم برای حفاظت رن ها ااسد خواهد شدک با
توجه به م اعب اوق باید این ن ته را نیز ت کر دهم که ریا تصور نمی کنید که به
ب ااتد در رخر سال  1944بواس ه
این ترتیب اگر تحویل قند و ش ر به
تحویل نگراتن قند و ش ر ب یه سهمیه را نیز ق ب نمایند و اگر این کار را کردند
شما چگونه در م ابل کشور ایران زیر بار این مس وعیت خواهید رات و اعبته
تصدیت می نما ید که استفاده ن ردن از سهمیه قند و ش ر و غیره خسارات
ماعی هنگفتی نیز به ایدات گمرک و ماعیات ساختمان راه و راه رهن وارد
ساخته استک
در مالقاتی هم که در تاریخ  15ماه جاری رقای «هانسن» نماینده کمیته
تدارکات خاورمیانه با اینجانب نمود این ور اظهار داشت که از تحویل دادن
پنجهزار ت ُن قند و ش ر سهمی ماهیانه به نوان این ه بت اظهار شما
موجودی قند و ش ر کشور باعغ بر  31هزار ت ُن می باشد و میزان پخش قند و
ش ر در ماه پیش از دو هزار ت ُن نیست خودداری نموده اندک مسلم است که
هرگاه جیره بندی در سراسر کشور اجرا شود حتی  5هزار ت ُن ش ر سهمیه
م رره کفاف مصرف اهاعی را نخواهد داد و اگر ادارات مربو نتوانسته باشند
قند و ش ر را بت م ررات جیره بندی بین کلیه اهاعی پخش نمایند دعیل نمی
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شود که سهمیه م رره تحویل نگردد با این ه احتیاج به قند و ش ر نهایت درجه
زیاد است معلوم نیست این مل مبتنی بر چه اساس می باشده خواهشمندم در
این خصوو توضیحات بیشتری بدهید که راب نگرانی بعمل ریدک راجب به سهمیه
قماش سنه ماعی  1943در جلساتی که با حضور شما و کارکنان رمری ا ی
وزارت دارا ی در کا وزارت امور خارجه با حضور اینجانب و وزراء مشاور
و زیر دارا ی تش یل شد اظهار داشتند سهمی  1943قماشی که از ناحیه کمیته
خاورمیانه برای ایران تخصیو داده شده ا هزار ت ُن است از این میزان 485
ت ُن توس کارکنان دارا ی در هندوستان خریداری شده و  365ت ُن از سهمیه به
بازرگانان ایرانی اختصاو داده شده و دوعت هندوستان با بازرگانان ایرانی
نسبت به این قسمت از سهمیه ترقیات مخصوصی داده است و  150ت ُن ب یه
قماش را به شرکت نفت اختصاو داده اید راجب به موضوع اوق الزم دانستم
ت کرات یل را به شما داده ت اضای توضیحات بیشتری ب نمک
اوال -سهمی قماش که برای ممل ت ایران که س نه اش  15میلیون است
چرا به این میزان کم معین شده اعبته می توانید اظهار نما ید که بیش از این
حاضر نشده اند برای ممل ت ایران سهم تعیین نماینده در م ابل این جوابی که
مم ن است بدهید اظهار می کنم خوب بود از مراتب دوعت را مسبوق می کردید
تا به وسایل مختلفه اقدام برای بدست روردن سهمی بیشتری می شدک با وجود
رن ه سهمی کمی برای کش ور ما منظور شده معلوم نیست چرا از این سهمیه
معادل  365ت ُن رن را دوعت هندوستان با بازرگانان معامله خواهد کردک راجب به
این موضوع بخا ر دارم اظهار نمودید دوعت مزبور مایل است ت ّجار محل
استفاده برده و مشتری های قبلی خود را از دست ندهدک اعبته نسبت به نظری
دوعت هندوستان می بایستی جواب داده شود سهمیه ای که برای دوعت ایران
کمیته خاور میانه تعیین کرده باید به دوعت ایران حواعه شود نه به ت ّجار و اگر با
این استدالل دوعت هندوستان قانب نمی شد می بایستی تدابیری در داخله کشور
اتخا نما ید که این م دار از سهمیه را اوال ت ّجار ایرانی وارد نمایند لانیا پس از
ورود با یش نفب ادالنه ای به دوعت ایران واگ ار کنند ریا چنین اقدامی بعمل
رورده اید یا خیر؟ و لاعلا از اختصاو دادن  150ت ُن از سهمیه قماش مزبور به
کارکنان «نفت» همان قسمتی که حضورا ت کر داده شد در صورتی ه به کلیه
س نه ایران که بنا بر احصا یه دوعت ده رن ها  15میلیون و بنا بر رمار
اد ا ی کمیته خاورمیانه ده رن ها از حی( استح اق پارچه  10میلیون است
ا یش هزار ت ُن قماش تخصیو داده بشود به چه لت از این یش هزار ت ُن که
باید اوال بین  15میلیون س نه ت سیم شود  150ت ُن یعنی قریب یش ششم رنرا
به بیست هزار نفر کارگر «شرکت نفت» که با خانواده و بستگان بیش از
هشتاد هزار نفر نمی شوند تخصیو داده اید؟! نسبت به این موضوع رقای
«ارکسن» حضورا اظهار داشتند اوال ملجات شرکت تبعه ایران هستند لانیا
دوازده متر برای هر نفر سهمیه قماش تعیین شده لاعلا قرار دادیم مازاد را
خیره نگاهدارند اعبته تصدیت می نما ید اصوال باید در توزیب کاالها در موقب
جنگ ر ایت تساوی م لت بعمل رید بنابراین وقتی که قرار شد هزار ت ُن قماش
برای  15میلیون جمعیت تخصیو داده شود با مختصر محاسبه می توان گفت
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ت ریبا برای هر یش میلیون نفر س نه شصت و شش ت ُن و برای هر صد هزار
نفر شش ت ُن و ششصد کیلو قماش می توان تخصیو داده بنابراین برای 80
هزار نفر مله و خانواده رن ها  150هزار ت ُن قماش تخصیو دادنه خارج از
هرگونه داعت و ب لی مخاعف اصول جیره بندی استک اعبته می توان اظهار کرد
که از قماش هایی که از دوعت شوروی گراته می شود و یا در داخله کشور تهیه
می گردد جبران کمبود احتیاجات س نه کشور بعمل خواهد رمد وعی متأسفانه باید
اظهار کنیم در سال  1322به اکلر ن ا کشور قماش داده نشده و در پایتخت
ا در ظرف  14ماه به هر نفری سه متر قماش داده شده و رنهم به نصف
س نه تهران به لت دم ر ایت نظم در موقب توزیب قماش نرسیده است در
خاتمه این قسمت را الزم می دانم بپرسم ریا این اظهاراتی که می شود در شمال
بیش از  5میلیون متر قماش در کارخانه های بهشهر و شاهی موجود و بواس
تحویل نگراتن و حمل ن ردن در شرف پوسیدن است صحیح است یا خیر؟ و
همچنین این ه می گویند در گمرکات م دار زیادی قماش در شرف ااسد شدن
است این گزارش هم مبنی بر ح ی ت است یا خیر؟
از قراری که رقای «هابسن» نماینده کمیته خاور میانه به این جانب اظهار
کرد ببواس ه رن ه اظهار شده است معادل  32500دل قماش در کشور ب ور
خیره موجود است سهمیه سه ماهه دوم ایران که  250ت ُن می شود داده نشده
است) خواهشمندم ا الع خود را نسبت به این اظهارات نیز برای اینجانب نوشته
و ضمنا نسبت به سهمیه قماش  1944توضیحات بیشتری بدهیدک
 -6ب ر خالف رنچه اظهار داشته اید موضوع جیره بندی و پخش کاال رضایت
بخش نبوده استه وضب توزیب قماش که پوشاک قسمت ا ظم اهاعی کشور را
باید تأمین کند ب وری که در باال کر شد ده کلیری از اهاعی کشور از استفاده
رن محروم مانده و یا اتفاقا هر گاه بت م ررات موضو ه اداره توزیب ده
قلیلی قرار شده است از رن بهره مند گردند بواس اختالل امور اروشگاه و
هجوم غیر ادی مردم غاعبا از خرید قماش صرانظر نموده اند وعی رنچه مربو
به پخش قند و ش ر می باشد صرانظر از این ه پخش این کاال هم تا کنون در
کلیه کشور برقرار نگردیده است وعی در ن ا ی که جیره بندی معمول گردیده
بواس وجود داشتن بازار رزاد سرمایه داران کوپن اشخاو کم بضا ت را
خریداری و کاالی مربو را با بهای کم تحصیل و در بازار رزاد رن کاالها را با
قیمت گزاف به اروش رسانیده انده
 -7ب وری ه شما ا الع حاصل نموده اید توس بازرگانان در حدود  12میلیون
دالر ا تبار برای وارد کردن پارچه های ابریشم مصنو ی و غیره از سو یس از
بانش های امری ا ا تبار باز شده و م داری از این پارچه ها به کشور وارد و با
قیمت خیلی گزاف به اروش رسیده است در صورتی که بت ا ال ات واصله
 800هزار متر پارچه های ابریشمی در شمال موجود و در شرف پوسیدگی
است معلوم نیست نگاهداشتن اینگونه اجناس در انبار ها روی چه اصلی است
مخصوصا موقعی که مشاهده می شود که از کشور خارج و کاالی نامرغوبی در
م ابل رن وارد می گرددک
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 -8به قرار گزارش های واصله در امر حمل و ن ل کاالهای دوعتی غاعبا کسر
وزن معتنابهی نسبت به وزن مبدت پیش می رید که در یش مورد بهای کسر وزن
زغال و هیزم حمل شده مورد توجه و تع یب قرار نگراته استک
 -9با مراجعه به قسمت اخیر گزارش اسفندماه  1322شما مربو به کارگزینی
معلوم می شود که در اجرای قوانین نظر شخصی خودتان را دخاعت می دهیدک در
قانون «استخدام  60نفر رمری ا ی» مصوب اول ربان  1322مصر است که
برای هر ر یس رمری ا ی یش معاون ایرانی با سمت و ح وق مناسبی تعیین
گرددک شما در گزارش مزبور این ور اظهار نموده اید «تا ر یس رمری ا ی مدتی
سر ش ل خود انجام وظیفه ننماید تعیین معاون ایرانی غیر مم ن است) محتاج
به یادروری نیست که مفاد قوانین مصوبه باید کامال اجرا و تجزیه و تع یل
قسمتی از رن بهیچوجه جایز نیست و خصوصا این ه منظور اصلی قانون این
بوده است که مستخدمین رمری ا ی ایران با تشریش مسا ی معاونین ایرانی که
در کارها بصیرت دارند انجام وظیفه نمایندک
 – 10غاعبا ش ایت می شود اتومبیل ها ی که جهت تعمیر به تعمیرگاه داده می
شود از مدتی مع لی مشاهده شده است که نه تنها تعمیراتی که منظور بوده
است بعمل نمی رورند بل ه بر الر استفاده نمودن از رن ها قسمتی از رن را
معیوب و بعالوه م داری از الالیه رن ها را از بین می برند جای بسی تأسف
است که بجای حفظ و حراست اموال دوعت تعمدا به تفری و از بین بردن رن
مبادرت می شود و معلوم نیست این مل را بر چه باید حمل نمود و چه موجبی
بر رن تصور کرد؟!
ب وری که اظهار داشته اید قسمت ا ظم  900کامیونی که سال گ شته در
اختیار اداره باربری گ ارده شده است از بین راته و از حیز انتفاع ااتاده است
اعبته با اوضاع کنونی و نرسیدن وسای ن لیه به ایران اوق اععاده جای نگرانی
است که بر الر دم مواظب و سهل انگاری این قبیل خسارات جبران ناپ یر در
این موقب سخت وارد رید و مش التی برای کشور ایجاد کند که در نتیجه حمل و
ن ل خواربار کشور و پخش کاالهای انحصاری دچار زحمت و اش ال گرددک
 -11در ضمن م اکرات حضوری اظهار نمودید که «از بابت تحویل برن به
شوروی ها در ه ه اعسنه  26میلیون و در سال گ شته  30میلیون تومان ضرر
وزارت دارا ی می باشد» الزم است توضیح دهید چه نوع و چه میزان کاال برای
جبران این خسارات از شوروی تحویل خواهید گرات اعبته تصدیت می ارما ید که
این قبیل ضررها همه ساعه برای دوعت غیر قابل تحمل و باید برای جبران رن راه
ملی پیدا نمودک
 -12راجب به شرح ی که دا ر بر دم عزوم تش یل وزارت اقتصاد نوشته بودید
مت کر می گردد موضوع تف یش امور ماعی از اقتصادی مربو به وامل
مخصوو و مسبوق به سواب ی است که در باال کر شد اضااه بر رن ه در کلیه
مماعش اصل ت سیم کار ایجاب نموده است که امور ماعی و اقتصادی از ی دیگر
مجزا باشد زیرا وظایف مربو به هر یش به اندازه ای سنگین است که از
تلفیت رن ها نتیجه خوب گراته نمی شود و تجربه این م لب را لابت و تأیید
نموده استک – نخست وزیر
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این بود مراسله رقای نخست وزیرک راجب به برنامهه جناب رقای اعلهیار
صاعحه به شما که از هر جهت صاعحید رض می کنم که در امور سیاسی کار
بزرگ شما این بود که نخواستید وزیر نوکر باشید و از وزارت دارا ی کناره
جو ی نموده ایدک اکنون چه شد که با برنامه ای که قسمت مهم رن مربو به
قانون  13اردیبهشت است و دوعت در رن حت دخاعت ندارد مواا ت می نما ید
من از شما و املال شما که در این دوعتند س وال می کنم که مواا ت با یش
برنامه بی اساسی و تعهد در کاری که شما به نوان مس وعیت مشترکه می کنید
و از حیز قدرت دوعت خارج است از چه نظر می باشد و برای این ه مردم از
شما سلب ا تماد ن نند ریا بهتر نیست دم مس وعیت خود را در این قسمت از
برنامه در همین جلسه اظهار کنید و جامعه را به و ده های غیر ملی خود
امیدوار ننما ید تا جامعه بداند که شما از کر ح ایت خودداری ندارید و اظهارات
شما را برای رتیه ممل ت خیره کنندک بجمعی از نمایندگان -صحیح است)
قسمتی از ن ت رقای سا د که در جلسه  26شهریور در پاسخ ن ت دکتر
مصدق ایراد شده از مجله م اکرات مجلسه شماره  1319مورخه بیست و ششم
شهریور ماه 1323
صفحه  1066ن ل می شود:
رقای نخست وزیر  -ککک جناب رقای دکتر مصدق راجب به تش یل هی ت دوازده
نفری نظریاتی دادند که موجب تش ر است با تبادل نظر با خود ایشان جنبه های
ملی این نظریات ر و توجه دوعت جلب خواهد شدک ن ات دیگری که راجب
به اوضاع مومی کشور و محرو میت مردم شرحی ارمودند دوعت نظریات و
ایرادات ایشان را محترم می شمارد و برای بهبودی اوضاع و رااهیت مردم
دوعت از نظریات صا ب ایشان برای راب حوا استفاده کامل خواهد کردک در
موضوع مستشاران رمری ا ی بنظرم سه ماه مهلت در موقب خود هم مع ول و
هم صال بود اگر چه ق را ت نامه رسمی نخست وزیری در مجلس بر خالف
انتظار اینجانب بود وعی حاال که متن رن اشا ه گردید مراقبت و مواظبت خود در
امور دوعتی شاهد و دعیل است این رویه را در دوعت جدید نیز از دست نخواهم
داد و در ان ضای سه ماه مهلت هر دوعتی سر کار باشد نظر و تصمیمات خود را
ه م ب ور روشن به مجلس شورای ملی رضه خواهد داشتک خیلی خوشوقتم از
این ه مظاهر دموکراسی در کشور خود می بینم و حرف ها ی که باید به دوعت
گفته شود در پشت این تریبون با کمال صراحت ادا و نمایندگان محترم دوعت را
به نواقو کارها و جریانات سوء متوجه می ارمایندک در خاتمه به رض رقایان
نمایندگان محترم می رسانمه سیاست خارجی ممل ت چنان ه ساب ا رض شده
بر پای پیمان های اتحاد با متف ین معظم استوار و اتوحات برق رسا ی که نصیب
ارتش های دالور متحدین ما شده صلح نزدیش را بشارت می دهد و امیدوار
است همان وری ه ایران بیش از توانا ی خود در ابراز صمیمیت و هم اری با
متحدین ارجمندش کوشیده متحدین معظم نیز اداکاری های ملت ایران را در نظر
گراته بیش از انتظار ایران را از مزایای پیروزی و صلح بهره مند خواهند
ساخت و برای نیل به ررزوهای خود دوعت ن شه ها ی تهیه و بعد از مشاوره با
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سفرای خود که ن ریب وارد پایتخت می شوند از نظریات متخ ه مجلس م دس
را م لب خواهند ارمودک دوعت و ملت نجیب ایران باید ا مینان کامل به
شرااتمندترین امضاهای سه مرد بزرگ دنیای امروزه داشته باشد بصحیح است)
حیات بهتر ملیه است الل کامل کشور و تمامیت ارضی و امنیت حدود و ل ور
ایر ان در سایه دوعت های گرانبها برای نسل ها تأمین شده است بصحیح است –
احسنت)
مندرجات روزنامه ها و اید ارباب جراید
روزنامه «اقدام» در شماره  565مور دوشنبه  27شهریور ماه 1323
نوشت « :تظاهر غل است زیرا تظاهر خالف م صود را ادا می کند و متجاهر
صحیح است» ککک ری ا این رب به اندازه یش میلیون و چهارصد هزار گز پارچه که
ستر ورت زنده و کفن مرده است حرام می باشد بم صود قماشی است که به
نام حزب اراده ملی به قیمت جیره بندی از دوعت گراته شده و در بازار رزاد به
قیمت گزاف اروخته شده بودکم )
مال دوعت و ملت با ا مال نفو و قدرت و رعت کردن میلیسپو و دااع از او
مانند رب می روده ربروی یش ملت به خاک ریخته و ناموس ملش و دین به باد
راته و رتش حرو و رز به جان خلت ااتاده؛ این ها همه هیچ استک رب خوردن
رنهم از روی غفلت با صراحت حرام است و حال رن ه اگر انسان روزه هم باشد
و « و اش» می تواند رب بخورد و اگر نباشد ب ریت اوعی «الی لف اعه نفسها
االوسعها» « یرید هللا ب م اعیسر وال یرید ب م اععسر» اصحاب پی مبر صلی هللا
لیه و اعه و سلم در جنگ «بنی غ فان» که ارمود «الیصل اعمصرای ککک»
نماز را تع یل کردند شب شد ونماز صر ساق گردید واجبات مراتب دارد و
امروز اداء واجب برای حیات یش ملت سیه روز در قبال رب مبا یش نوع
جنگ و جهاد استک
این مل بهتر از شرکت در غارت بیت اعمال مسلمین و گراتن پارچه به
نوان متف ین یا رنگ کردن خلت با انحصار رنگ است
ما خون رزان خوریم تو خون کسان انصاف بده کدام خونخوارتریم؟!
گوشت نوع خود را مرده و زنده می خورنده تسل اجنبی را روا می دارنده
به خدمت بیگانه مباهات می کننده دوستی با دشمنان اسالم و صاحب اسالم می
کننده با قوه او م امات را به همدستان خود می بخشده در بهترین مارات
س نی کرده و تازه ترین اتومبیل ها را سوار می شوند و باالخره خون رز و
خون مردم را می خورند و بر خوردن رب ا تراض می کنند؟! ککک
دکتر مصدق رب می خورد و سایرین ممل ت را مانند رب می خورندک او روزه
می خورد و رن ها روزی خلت را می خورنده او ستر خود را از حی( وام
اریبی دریده و رن ها ستر مردم ایران را از حی( ربودن پارچه پاره کرده اندک
همین ا مال سد رمت و ستر ورت خلت را به باد تباهی می دهدک حمایت
دکتر میلیسپو و تسحیر او برای همین ا مال است که م دمه یش دی تاتوری
دیگری خواهد بودک
***
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روزنامه «ر د امروز» در شماره  246سی و ی م شهریور می نویسد «:ککک
دکتر مصدق شخصا یش مسلمان معت د و جز بواس ه کساعت ممتد گ شته
هیچگاه ررزوی ترک روزه ها را هم نداشته اند و اگر ت کر به ایشان داده شد
کککک خود ایشان متوجه این ترک اوعی شده مع رت خواستند ککک»
***
روزنامه «رهبر» در شمال  392مور دهم مهر ماه  1323تحت نوان
«وا ظ غیر متعظ» چنین نوشت :همان روزی که در جریان جلسه لنی مجلس
سید ضیاء هنگام رب خواستن رقای دکتر مصدق دست رویزی یااته و به نام
اسالمیت شروع به وام اریبی و هوچی گری نمود واقعه زیر در سرسرای
مجلس اتفاق ااتاد:
سید ضیاء و ده ای از نمایندگان در سرسرای مجلس با گروهی کارمندان
مجلس و پیشخدمت ها سیگار می کشیدند و به رقای «صدر قاضی» نماینده
مهاباد نیز تعارف می نمودندک چون ایشان استن اف کردند سید ضیاء اعدین
خ اب به ایشان گفت:
« شنیده ام شما شااعی هستید و شااعی ها دخانیات را مب ل روزه نمی دانند»
رقای صدر قاضی در پاسخ گفتند« :بنده اصوال سیگار نمی کشم اگر چه چنین
ملی را دور از دیانت و صال می بینم»
وا ظان کاین جلوه در محراب و منبر می کنند
چون به خلوت می روند خود کار دیگر می کنند

مس وعیت وزراء
در ح ومت مشرو ه
در جلسه  23مهر ماه  1323دوعت پیشنهاد کرده بود که شماره ارتش ایران
در این سال به  90هزار نفر باعغ و برای کمش هزینه قانونی به کارمندان
ا تباری به میزان  150میلیون لایر به وزارت جنگ ا ا شودک
پیشنهاد دوعت در جلسه  25مهر ماه مورد بح( و شور قرار گرات و
م اکراتی پیش رمد که ارتبا ی با موضوع نداشت و نا ین خواستند از موقب
استفاده کنند و راجب به جریان کار وزارت جنگ نظریات خود را اظهار نمایندک
اینش بیانات نا ین از م اکرات مجلس شماره  1329مور سه شنبه  25مهر
ماه  1323ینا ن ل می شود:
ن ت رقای امیر تیمور
ککک حاال از ارصت استفاده می کنم و یش ن ته دیگر را هم الزم است به
استحضار رقای سرتیپ هدایت می رسانم و ا الع دارم که در سال گ شته
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ا لیحضرت همایونی امر و م رر ارمودند که امور «ارتش» و کلیه اموری که
مربو به ارتش است و در تحت نظر «وزیر جنگ» نبوده در تحت نظر وزیر
جنگ باشد و این امریه را در موقعی که رقای سپهبد احمدی وزیر جنگ بودند
صادر ارمودند که کلیه امور ارتش از نظر وزیر جنگ خواهد گ شت از قراری
که بنده می شنوم باز هم «ستاد ارتش» اح امی که صادر می کند هستند می کند
به ارمان ا لیحضرت همایونی و بنده خواستم رض کنم که رن امری که پارسال
شده است در رن امریه ت ییری داده شده استه در رن تردیدی پیدا شده است؟ و
اگر ت ییری و تردیدی پیدا نشده است این رویه ستاد ارتش برای چیست؟
کفیل وزارت جنگ بسرتیپ هدایت) – راجب به ستاد ارتش بنده از موقب استفاده
می کنم چون در ا راف این موضوع شاید زیاد صحبت می شود و در روزنامه
ها هم نوشته می شود ع ا ال زم است برای این م لب یش مرتبه توضیح داده
شودک این ستاد را که ما اختراع ن رده ایمک ستاد ارتش در تمام ارتش های دنیا
وجود دارده لتش چیست؟ لتش این است که وزارت جنگ ب ور کلی وقتی
صحبت می کنیم وزارت جنگ در تمام کشورهای دنیا دارای دو وظیفه است یش
وظیفه را می گ ویند اداره کردن واحدهای ارتش و وظیفه دوم را می گویند اداره
کردن وزارت جنگک این را اگر تف یش کنیم در واقب وزارت جنگ باید دارای دو
امل باشد که یش امل به کارهای انی و بنگاه های ارتش رسیدگی کند و یش
امل دیگر به کار بودجه و ح ومتیک به همین جهت هم هست که در تمام ارتش
های دنیا یش املی در وزارت جنگ ایجاد کرده اند که ما رنرا استاد ارتش می
گو یم که امل انی در وزارت جنگ است به همین دعیل هم هست که در تمام
کشورها بعد از ایجاد این امل انی و دستگاهی که تهیه شده مم ن است وزیر
جنگ غیر نظامی باشد و اگر وزیر جنگ غیر نظامی باشد یش امل نظامی
وجود دارد که کارهای انی را حل می کند بصحیح است) این امل امروز وجود
دارد اما راجب به ارتبا این امل با وزارت جنگ و موضوع ارمانی
ا لیحضرت همایون شاهنشاه ستاد ارتش جزو وزارت جنگ است و ی ی از
ادارات تابعه وزارت جنگ بشمار می رود از این حی( هم هیچ اش اعی وجود
ندارد و شاید مدتی است که این اش ال هم بخودی خود مرتفب شده است ع ا از
این حی( وزارت جنگ هیچ اش اعی ندارد و بنده این را ا مینان می دهم و
صراحتا به رض رقایان نمایندگان محترم می رسانم که کلیه کارهای ارتش و
ادارات و ستاد ارتش باید به وزی ر جنگ پیشنهاد بشود وزیر جنگ باید رنرا
تصویب ب ند و مس وعیت رنرا هده دار شود بصحیح است) قانون صریح است
و در این مورد صراحت دارد که وزیر جنگ مس ول امور وزارت جنگ است و
در م ابل مجلس و در م ابل ملت مس ول استک وعی قانون اساسی ما ب ور صراحت
کر کرده است که کلی ه انتصاباته زله امتیازه ترایب و از رف دیگر قانون نظام
وظیفه بعضی مواد دارده قانون دادرسی ارتش بعضی مواد دارد که تمام این قوانین
الوه بر قانون اساسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و این قوانین
ممل ت وظا ف وزارت جنگ را در م ابل مجلس و پادشاه معلوم کرده است و به همین

دعیل هم وزیر جنگ با کمال ااتخار به رض رقایان نمایندگان مجلس شورای
ملی می رساند که ما رن قوانین را کامال گ اشته ایم جلو و اجرا می کنیم بنابراین
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وزارت جنگ از نظر قبول مس وعیت پس از مواا ت بایستی گزارشی را که در
قوانین مصر است به شرف رض ا لیحضرت همایونی برساند و ما مسلما
این قوانین را همیشه محترم می شماریمک

ن ت نماینده اول تهران
بعد از بیانات رقای سرتیپ هدایت کفیل وزارت جنگه نماینده اول تهران
پیشنهاد نمود که صورت ت سیم وجوه را به مجلس شورای ملی ت دیم کنند و از
این پیشنهاد م صودش این ب ود که باز در باب مس وعیت وزراء گفت و گو و
م اکره شوده اینش به ن ل قسمتی از ن ت ایشان که مربو به این موضوع است
می پردازیم :باز شماره  1329مجله م اکرات مجلس شورای ملیه صفحه
 1268تا )1269
دکتر مصدق -اعبته همه رقایان توجه دارند که بنده در خود این پیشنهاد
توض یحات زیادی ندارم وعی در م دمه پیشنهاد یش توضیحاتی رض می کنم که
در صال ممل ت است رنهم از نظر یش م اکراتی که اینجا شد و می ترسم که
بعد سوء تفاهم بشود اگر اجازه می ارما ید رض کنم:
نمایندگان -بفرما یده بفرما ید
در ضمن پیشنهاد رقای امیرتیموره رقای کفیل وزارت جنگ ارمایشاتی ارمودند و
بیاناتی کردنده بنده می خواهم اینجا رض کنم که من در این مجلس از همه شاه را
بیشتر دوست دارمه برای این ه شاه کسی است که بنده را از زندان بیرجند خالو کرد
و اگر شاه نبود من در رنجا تلف شده بودمک

من خدا شاهد است که هیچگونه نظری ندارم و امروز اگر من نماینده هستم
نه برای خا ر شاه است بل ه برای خا ر ممل ت استه من خودم را برای
ممل ت می خواهم نه برای شاه و شاه را هم اعبته برای این ممل ت می خواهم
پس این رایضی را که می کنم توجه بفرما ید که نظری ندارم و ا از نظر
خیر ممل ت است:
شاه به موجب قانون اساسی مس وعیتی ندارد و به هیچوجه من اعوجوه در
امور ممل تی حت دخاعت ندارند بصحیح است) برای چه؟ رض می کنم برای
خا ر خود شاه بصحیح است) اگر شاه مس ول شد شخو مس ول باید برود اما
وقتی که شاه مس ول نشد شاه می ماند و شاه باید بماندک شاه مس وعیت ندارد و
من برای توجه رقای کفیل وزارت جنگ این اصول قانون اساسی را می خوانم که
در بیانات خودشان هم وقتی حضور ا لیحضرت می روند مالحظه کنند و هم در
مجلس که می ریند احترام اصول قانون اساسی را محفوظ بدارند:
اصل چهل و چهارم قانون اساسی می گوید « :شخو پادشاه از مس وعیت مبری
است وزرای دوعت در هر گونه امور مس ول مجلس هستندک»
اصل شصت و چهارم می گوید « :زل و نصب وزراء به موجب ارمان همایون
پادشاه استک» ما این اصول را وقتی با هم ت بیت کنیم نتیجه می شود که شاه
یش سمت تشریفاتی دارد یعنی شاه باید ارامین را از نظر تشریفات امضاء کند
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ببه موجب اصل چهل و ششم متمم قانون اساسی) و اگر شما این را جنبه
تشریفاتی بهش ندهید رنوقت ما مشرو ه نداریمک
اگر بنا باشد زل و نصب وزراء با پادشاه باشد پس مجلس شورای ملی و
مشرو یت و این ارمایشاتی که جناب رقا از دموکراسی ارمودید کجا است؟ موقب
پیدا نمی کند بصحیح است) ما امروز یش شاه خوب داریم و شاه خوب را باید
نگاه بداریم ککک

بیانات مجدد رقای کفیل وزارت جنگ
کفیل وزارت جنگ -بنده تصور م ی کنم موقعی که این م لب مورد بح( بود
رایضی که بنده کردم ین همین م لب بودک بنده رض کردم ستاد ارتش
موظف است و همین ور تمام ادارات ارتشه پیشنهاد خودشان را به وزیر جنگ
بدهند و رض کردم بنده کفیل وزارت جنگ و خودم را مس ول مجلس می دانم
و حتی اضااه کردم مس ول ملت و مس وعیت را هم به هده دارم و در وزارت
جنگ هر کار می کنم مس وعم و چون راجب به ارمان و این چیزها ارمودند بنده
توضیح دادم که رنچه در قانون اساسی هست و رنچه در قوانین دیگر هست بنده
رن قوانین را اجرا می کنم خالف اینهم بنده نگفتم و نظری هم نداشتم و همان ور
که ارمودند کامال مواا م و رایضی را که کردم شاید توجه نداشته اند در رن
موقب رقایان همه می دانند که بنده این نظر را تأیید کردم و همین ور هم هست
بصحیح است)

نظریه م بو ات
م اکرات این جلسه مجلس نیز مورد بح( و تفسیر جراید واقب گردیدک
روزنامه «داد» در شماره  285مور جمعه  28مهر  1323در م اعه اساسی
خود نظریه نماینده اول تهران و رقای امیر تیمور را در باب مس وعیت وزراء
تأیید و از رن پشتیبانی نمودک
روزنامه «اقدام» در شماره  596مور  4ربان ماه  1323تحت نوان »
«شاه مشرو ه» پس از کر بعضی از اصول متمم قانون اساسی چنین اظهار
نظر می کند:
«ککک این ح وق که ب ور جامب و خالصه ضمن مواد باال و سایر قسمت های
قانون اساسی تش ریح گردیده بر خالف رنچه در ا هان شایب است و ما در امور
اارا و تفری می کنیم اوق اععاده مهم و وجود دم مس وعیت پادشاه که خود
ی ی از «اختیارات م ل ه» شاه است بدون توجه مانب مداخله شاه می پنداریم و
وقتی بت قانون اساسی قا ل شویم که نصف ا ضای مجلس سنا از رف شاه
تعیین می شود و دیگر نمی توانیم بگو یم که شاه تشریفاتی استه ارمانفرما ی
کل قوای بری و بحریه زل و نصب وزراه ا الن جنگه د صلحه انع اد
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مجلسینه ا ای درجات نظامی و نشان و ااتخارات نظامیه بستن هدنامه و
حتی استتار رن و ضرب س ه و غیره دعیل وجود «اختیارات» پادشاه است ککک»
***
اینش ما بعضی از اصول قانون اساسی و متمم رن را که رقای خلیلی در م اعه
خود نیز به رن اشاره کرده ینا ن ل و بعد وارد یش بح( اساسی خواهیم شد:
اصل  -45ا ضای مجلس س نا از اشخاو خبیر و بصیر و متدین محترم ممل ت
منتخب می شونده سی نفر از رف قرین اعشرف همایونی است رار می یابنده
 15نفر از اهاعی پایتخته پانزده نفر از اهاعی والیات و سی نفر از رف ملت
پانزده نفر به انتخاب اهاعی تهران و پانزده نفر به انتخاب اهاعی والیاتک
اصل  -44شخو پادشاه ا ز مس وعیت مبری است وزراء دوعت در هر گونه امور
مس ول مجلسین هستندک
اصل  -46زل و نصب وزراء به موجب ارمان همایون پادشاه استک
اصل  -47ا ای درجات نظامی و نشان و امتیازات ااتخاری با مرا ات قانون
مختو شخو پادشاه استک
اصل  -50ا رمانفرما ی کل قشون بری و بحری با شخو پادشاه استک
اصل  -51ا الن جنگ و د صلح با پادشاه استک
اصل  -54پادشاه می ت واند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را ب ور اوق
اععاده امر به انع اد ارمایندک
اصل  -55ضرب س ه با مواا ت قانون به نام پادشاه استک
اصل چهل و هشتم -انتخاب مأمو رین ر یسه دوا ر دوعتی از داخله و خارجه با
تصویب وزیر مس ول از ح وق پادشاه است مگر در مواقعی که قانون استلناء
نموده باشد وعی تعیین سایر مأمورین راجب به پادشاه نیست مگر در مواردی
که قانون تصریح می کندک
اصل چهل و نهم -صدور ارامین و اح ام برای اجرای قوانین از ح وق پادشاه
است بدون این ه هرگز اجرای رن قانون را تعویت یا توقیف نمایندک
اصل پنجاه و دویم -هدنامه ها ی که م ابت اصل بیست و چهارم قانون اساسی
مورخه چهاردهم ی عده  1324استتار رن ها الزم باشد بعد از راب محظور
همین ه منااب و امنیت ممل تی اقتضا نمود با توضیحات الزمه باید از رف
پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شودک

یش بح( اساسی درباره
زل و نصب وزراء
نظریات هم لم محترم رقای خلیلی مدیر محترم روزنامه «اقدام» را در باال
کر کردیم چون معت دیم که در این موضوع اساسی اگر م اععات کاای بشود
م لب روشن تر می شود ع ا بی مناسبت نمی دانیم که با استفاده از اید لمای
ح وق اساسی نظریات خود را بنگاریم:
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سه نظر درباره
زل و نصب وزیران
در مورد زل و نصب وزراء مم ن است سه نظر اظهار شودک این سه
نظریه به شر یل است:
 -1زل و نصب وزراء ح وق مسلم پادشاه و نمایندگان ح ی ی ملت استک
 -2از ح وق مسلم ر یس هر کشور می باشد
 -3از ح وق مسلم نمایندگان ح ی ی ملت استک

قسم اول در هیچ کتابی نوشته نشده و در هیچ کشوری به رن مل نشده
است بنابراین از بح( رن خودداری و از دو قسمت اخیر گفت و گو می نما یمک
اگر این حت از خصا و م ام سل نت شناخته شود حضور وزراء در مجلس و
استیضا از رن ها و رتی دم ا تماد و در نتیجه س و دوعت کامال بی من ت و
بی معنی می شودک
چنانچه زل و نصب وزراء از ح وق مسلم نمایندگان ملت باشد صدور
ارمان شاهانه بی مورد استک هر وقت مجلس از وزیری اظهار دم رضایت
نمود باید برود و هر کس که مورد ا تماد مجلس است قا م م ام او بشود پس
برای راب اختالف باید قوانین اساسی مماع ی را م اععه نمود که قرن ها پیش از
ما با ح ومت م ل ه و استبداد مبارزه کرده و مشرو ه را قا م م ام رن نموده
اند و ما که هنوز نیم قرن نیست م لد رن ها شده ایم همان ور مل کنیم و ره
چنان برویم که رهروان راته اندک

سه قسم قانون اساسی در دنیا
د َُول اعم از نظر «قانون اساسی» به سه قسم ت سیم می شوند:
 -1در بعضی مماعش قوه م ننه از قوه مجریه کامال تف یش و مجزاست یعنی
وزراء در مجلس حاضر می شوند و نه با مجلس ارتبا ی دارندک مجلس بدون
این ه دوعت پیشنهاد ب ند قانون وضب می کند و دوعت اجرا می نماید و زل و
نصب وزراء با «ر یس جمهور» است این ری ه در مماعش متحده «رمری ای
شماعی» معمول است و سایر کشورهای رن قاره از رن اقتباس نموده اندک
 -2ری ه ممل ت «سو یس» که قوه م ننه بر قوه مجریه مزیت دارد و مجلسین
ی جا جمب می شوند و  7نفر مدیر برای مدت سه سال انتخاب می کنند که
ممل ت را اداره کنند و رن ها هم هر ساعی ی ی را از بین خود انتخاب می نمایند
20
که ر یس دوعت متحده سو یس می شود
 - 20در سوئیس وزارتخانه و وزیر نیست .وزارتخانه را دپارتمان (اداره) و مدیر آنرا «رئیس دپارتمان» گویند
و همچنین «رئیس جمهور» نیست و رئیس مملکت را رئیس دولت متحده سوئیس نامند.
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 -3توازن قوه م ننه و مجریه که این ری ه را اص الحا ح ومت «پارعمانی»
گویند که «انگلیس» مبت ر رن است و اکلر مماعش رنرا با ت ییراتی که متناسب
با وضعیات خودشان بوده است قبول کرده اند و مراد این است که بین قوه
مجریه و م ننه «تعادل» باشد و هیچیش از رن ها بر دیگری مزیت پیدا ن ند و
امل مؤلر این موازنه «مس وعیت وزراء» در مجلس و «حت انحالل مجلس»
21
برای دوعت استک
اگر «وزیر» بر خال ف نظریات مجلس راتار کرده مجلس دوعت را ساق می
کند و اگر چنانچه دوعت بخواهد بر بت مصاعح مردم مل کند و «مجلس» از
این حت سوء استفاده نموده دوعت را ساق کنده دوعت بر بت م ررات قانون
اساسیه و در انگلستان که قانون اساسی مدون نیست و ادی است بر بت
سیرهه مجلس را منحل می کند چنانچه در انتخابات بعد ت ریبا همان وکال یا
نمایندگانی که پیرو یده رن ها باشند انتخاب شوند معلوم می شود که حت با
 - 21بر طبق اصل  48قانون اساسی ،هر گاه دولت پیشنهادی نمود و در مجلس سنا تصویب شد و مجلس
شورای ملی به شرحی که در اصل مزبور مندرج است با آن موافقت ننمود و مجلس سنا و دولت با
انحالل مجلس شورای ملی موافقت نمودند فرمان انحالل مجلس از مقام سلطنت صادر و انتخابات
تجدید می شود.
ولی تفاوت این انحالل با انحالل مجالس وکال در سایر ممالک بقدر تفاوتی است که بین زمین و آسمان
است .در آن ممالک مدت دوره مقننه بیش از دو سال است مثالً در انگلستان هفت سال می باشد در
این صورت ممکن است تفاوت فاحشی بین افکار مردم «در موقع انتخابات» و افکار عمومی «در
زمان انحالل» پیدا شود که از انحالل مجلس این نتیجه را بخواهند بگیرند که نمایندگانی مطابق
افکار روز وارد مجلس بشوند کما اینکه در انگلستان این رویه در اواخر هر دوره معمول است در
صورتی که در ایران مدت دوره مقننه دو سال است و نکه مهم این است که در آنجا وکال را «مردم»
انتخاب می کنند و اختالف نظر ممکن است بین مردم و نمایندگان حاصل شود ولی در این مملکت
که وکال اکثراً نمایندگان حقیقی مردم نیستند این فلسفه تحقق پیدا نمی کند.
اصل  48قانون اساسی در اینجا نقل می شود:
اصل  48قانون اساسی -هر گاه مطلب ی که از طرف وزیری پس از تنقیح و تصحیح در مجلس سنا به
مجلس شورای ملی رجوع می شود قبول نیافت در صورت اهمیت مجلس ثالثی مرکب از اعضای
مجلس سنا و مجلس شورای ملی به حکم انتخاب اعضای دو مجلس و بالسویه تشکیل یافته در ماده
متنازع فیه رسیدگی می کند نتیجه رأی این مجلس را در شورای ملی قرائت می کند ،اگر موافقت
دست داد فبها واِال شرح مط لب را به عر ض حضور ملوکانه می رسانند هر گاه رأی مجلس شورای
ملی را تصدیق فرمودند مجری می شود و اگر تصدیق نفرمودند امر تجدید مذاکره و مداقه خواهند
فرمود و اگر با اتفاق آراء حاصل نشد و مجلس سنا به اکثریت دو ثلث آراء انفصال مجلس شورای
ملی را تصویب نمودند و هیئ ت وزراء هم جداگانه انفصال مجلس شورای ملی را تصویب نمودند
فرمان همایونی به انفصال مجلس شورای ملی صادر می شود و اعلیحضرت همایونی در همان فرمان
حکم به تجدید انتخاب می فرمایند و مردم حق خواهند داشت منتخبین سابق را مجدداً انتخاب
کنند.
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مجلس است والال رن نمایندگان انتخاب نمی شوند و به مجلس مردمی وارد می
شوند که با دوعت مواا ت کنند بنابراین در مماعش پارعمانی زل و نصب وزراء
با مجلس است
در انگلستان
اول ممل تی که بنا بر ادت وزراء را مس ول مجلسین قرار داده و م ام
سل نت را غیر مس وله انگلیس است که در رنجا ادت از قانون در سایر
مماعش محترم تر است و ضرب اعملل :شاه نمی تواند بد ب ند Le roi ne
 22وری در اا ار جامعه رسو کرد که شاه اگر شخصا
» peut mai faire
مرت ب قتلی بشود از هر گونه تع یب مصون است و مح مه ای نیست که مااوق شاه
باشد که او را محاکمه کنده بنابراین اگر کسی اد ا نمود به امر شاه مرت ب خالف

قانونی شده است چون در قوه شاه نیست که امری بر خالف قانون صادر کند از
او پ یراته نمی شود و دم مس وعیت شاه سبب شده است که وزراء مس ول
مجلسین بشوندک
و نیز به مصداق ضرب اعملل دیگری که« :شاه به تنها ی هرگز نمی تواند
اقدامی کند  »Le roi ne peut jamais agir seulکلیه توشیحات شاه
حتی ارمان فو را
که از ح وق مسلم شخ و پادشاه است باید وزراء مهر کنند و خود را مس ول
23
بدانندک
و باز به این هم قنا ت ن رده اند که وزراء ا نوشتجات مؤلر شاه را مهر
کنند چه مم ن است شاه اظهاراتی کند که در م درات ممل ت بسیار مؤلر باشد
به این عحاظ شاه نمی تواند بدون حضور وزیر خارجه با سفرای مماعش بیگانه
مالقات کند و هرگونه م اکرات خصوصی شاه با ی ی از سفرا بر خالف رو
24
مشرو یت استک

تاریخچه مس وعیت وزراء در انگلستان
مس وعیت وزراء در انگلستان یش مرتبه برقرار نشده بل ه بعد از ان الب
 1688میالدی که م رر شد بودجه در هر سال به تصویب مجلسین برسد تدریجا
مست ر شده و وزراء تحت نفو پارعمان در رمده اند و هر قدر ح ومت ملی قوت
گرات مس وعیت انفرادی وزراء بیشتر است رار پیدا کرده است تا این ه در سال
 1782تنها یش وزیر برای کار خود بل ه وزیران مجتمعا مس ول مجلسین واقب
 - 22مالحظه شود کتاب «حقوق اساسی» تألیف اسمن  ،A. Esmeinجلد اول ،صفحه 159
 - 23اصل  45متمم قانون اساسی ما هم همینطور است « :کلیه قوانین و دستخط های پادشاه در امور
مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن
فرمان و دستخط همان وزیر است».
 - 24اسمن ،همان مؤلف ،صفحه 166
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شدند که بسیاری از مماعش وقتی خواستند برای خود قانون اساسی وضب کنند
از مشرو یت ادی انگلیس ت لید نموده و مس وعیت انفرادی و اشتراکی وزراء
را در قوانین اساسی خود وارد نموده اند و السفه این امر بیعنی السفه
مس وعیت وزیران) چون بر خوانندگان ارجمند روشن و واضح است الزم نمی
بینیم که در اینجا به بیا ن رن بپردازیم ا یادرور می شویم که حتی ممل ت
ارانسه که جمهوری است ت لید از انگلستان نموده و در قانون اساسی رژیم
پارعمانی را قبول کرده استک

استیضا
رتی منفی – رتی ساکت
رنچه در اوق م کور شد راجب به مس وعیت سیاسی وزراء است که مجلس
در موقب استیضا قضا وت می کند و چنانچه پس از استیضا مجلس به دوعت
رتی «ملبت» داده دعیل بر این است که استیضا وارد نیستک بنابراین دوعت می
ماند و در رتی «منفی» دوعت از کار برکنار می شود و رتی «ساکت» رن است
که مجلس استیضا را نه تصدیت کند و نه رنرا رد نماید بماده  47نظامنامه
م جلس شورای ملی) اگر وزیر یا دوعت با رتی ساکت مت ا د نشدند و ت اضای
رتی ملبت نمودند و مجلس مضای ه کرد باز دوعت ساق می شودک

مس وعیت ح وقی و جزا ی وزرا و نخست وزیران
بدیهی است که وزراء و نخست وزیران ملل سایر ااراد از نظر ح وقی و
جزا ی هم مس ول می باشندک قانون «محاکمه وزراء» در ماده اول چنین م رر
داشته « :نخست وزیر یا وزیری که در امور مربو ه به ش ل و وظیفه خود متهم
به ارت اب جنحه و جنایتی شود مورد تع یب مجلس خواهد شد ا م از این ه
حین تع یب متصدی وزارت باشد یا نه»
بر بت اصل « 69متمم قانون اساسی» مح مه صاعحه برای رسیدگی به
جرا م وزراء و نخست وزیر «دیوان تمیز» است بدیوان کشور) و مب اعتأسف
دیوان مزبور نه تنها در زمان دی تاتوری تحت نفو واقب می شد بل ه بعد از
شهریور ماه  1320هم که ظاهرا ممل ت دارای ح ومت دموکراسی شده است
«تدین» و «سهیلی» را تبر ه کرد که ما نظریات خود را در این مورد در قسمت
«ا الم جرم بر لیه تدین و سهیلی» نگاشته ایم و به نظر خوانندگان زیز
خواهد رسیدک
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کابینه بیات
و قانون « تحریم امتیاز نفت»
قانون «تحریم امتیاز نفت» در جلسه یازدهم ر ر ماه  1323از تصویب
مجلس گ شتک نگارنده الزم می داند جهات و للی را که موجب پیشنهاد ر
قانونی دکتر مصدق شده قبال بیان کند و بعد به ن ت ها یه که در این موضوع
نماینده اول تهران در مجلس شورای ملی ایراد نموده استه بپردازدک

در کابینه سهیلی بقبل از مجلس )14
در ربان ماه  1322م ابت با ژانویه  1944دو نفر نماینده شرکت انگلیسی
«شل» از عندن و در اسفند ماه همان سال نماینده دیگری از شرکت رمری ا ی
«استاندار واکیون» از واشنگتن به تهران رمدند تا در خصوو اراضی نفت خیز
ایرانه خارج از حدود امتیاز نفت جنوبه م اععاتی نموده و راجب به گراتن
امتیاز رن با دوعت م اکراتی بنمایند و پیشنهاداتی هم نمودندک
چند ماه بعد کمپانی دیگر رمری ا ی به نام «سنگلر» نماینده به ایران ارستاد
و او نیز پیشنهاداتی به دوعت در همین خصوو ت دیم کردک

استخدام دو نفر مستشار رمری ا ی
برای این ه به این پیشنهادات از جنبه انی رسیدگی شود دوعت دو نفر
متخصو رمری ا ی به نام «هور» و «کرتیس» استخدام نمود و رن ها در اوایل
سال  1323وارد ایران شده و ظاهرا رحی تهیه و به دوعت تسلیم نمودندک

اوعین م اکره راجب به نفت در مجلس 14
جریانات باال تا مدتی در کمال اختفا و استتار صورت می گرات و رنچه در
جراید نوشته م ی شد چون از منابب مولت و رسمی انتشار نمی یاات قابل
ا مینان نبود و ا در نوزدهم مرداد ماه  1323برای اوعین بار در این
موضوع مهم در مجلس م اکراتی شد و پاره ای از جریانات پشت پرده رش ار
گردیدک
در این جلسه رقای « وسی» نماینده «بجنورد» پس از ایراد یش م دمه ای
راجب به اهمیت جهانی نفته و ت کر به این ه الزم بود دوعت از بدو شروع به
م اکرات مجلس شورای ملی را از وقایب مستحضر می نموده از رقای نخست
وزیر بسا د مراغه) در باب نفت و نظریات دوعت س وال کرد و در همان جلسه
رقای «دکتر رادمنش» نماینده «الهیجان» و ضو «اراکسیون توده» و مدیر
روزنامه «مردم» نیز از نخست وزیر توضیحاتی خواست که متن رن از مجله
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م اکرات مجلس شماره  1308مورخه نوزدهم مرداد  1323صفحه  809ن ل
می شود:

ن ت رادمنش
از چندی به این رف همه رقایان م لب هستند که در جراید داخلی و خارجی
مفصال راجب به نفت شرق و مخصوصا راجب به نفت ایران م اعبی نوشته و در
جراید داخلی هم خواندیم که رقای دکتر میلیسپو برای همین کار دو مستشار از رمری ا
استخدام کرده اند و می خواهند راجب به نفت با رقایان مستشاران مشورت کنند و یش
جریان دوم هم دیده می شود و رن مجاعسی است که جناب رقای نخست وزیر در
این هفته های اخیر دارند و از یش ده از رقایان جلساتی تش یل می دهند و
مشورت ها ی به همان منظور که در روزنامه ها نوشته می شود می کنند و این
جلسات هم گویا مربو به نفت است و امیدوارم که این دو جریان یش جریان
باشد و بنده خواستم رض کنم که بنده با را ایم با دادن امتیازات به دوعت های
خارجی ب ور کلی مخاعفیمه همان ور که ملت ایران توانست راه ره را خودش احدا( کند
بنده ی ین دارم که با کمش مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منااب لروت این
ممل ت را استخراج کنیم و شاید بتوانیم به موضوع بدبختی مردم این ممل ت

بهبودی بدهیمک اگر ارض کنیم که این مورد استلنا ی است من تعجب از جله در
این قضیه می کنم که چرا ما در یش چنین موقب بحرانی که تمام دنیا در رتش می
سوزند در این امر این در تسریب می کنیم و به یده بنده این تسریب بهیچوجه
صال نیست و م تضی نیست در چنین موقعی با جله ما یش اقدامی ب نیم که
شاید قرن ها در رتیه تأسف رنرا بخوریمک بنابراین از جناب رقای نخست وزیر
خواهش می کنم رن دری که ا الع دارند توضیح بدهند:

بیانات نخست وزیر برقای سا د)
در جواب س واعی که رقای وسی و رقای دکتر رادمنش در موضوع امتیاز
جدید نفت ارموده اند خا ر محترم رقایان نمایندگان مجلس شورای ملی را
مستحضر می دارد:
در ربان ماه  1322باین ه ارمودند جله می کنند مالحظه می ارما ید که
جله ای در کار نیست) دو نفر از مدیران شرکت «شل» از عندن به تهران رمده
و پیشنهاداتی دایر به امتیاز نفت قسمت جنوب شرقی ایران به دوعت تسلیم داده
و در اسفند ماه همان سال نماینده ای نیز از رف شرکت رمری ایی «استاندار
واکیون» به تهران وارد و نیز برای تحصیل امتیاز در همان ناحیه پیشنهاداتی به
دوعت دادند ضمنا کمپانی رمری ا ی «سینگلر» نیز ا الع داد در نظر دارد
پیشنهاداتی در این خصوو تسلیم دارد و اخیرا پیشنهاداتی هم از کمپانی مزبور
رسیدهک چون قبل از همه چیز الزم بود پیشنهادات واصله مورد م اععه قرار
گیرد و ت اضای هر یش از رن ها معلوم و مشخو گردد و در صورت عزوم ر
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مت ابله تهیه گردده کمیسیونی مرکب از اشخاو م لب تش یل گردید و شروع به
م اععات الزم نمود و نظر به این ه ا ای چنین امتیاز ایجاب می نمود که
موضوع از عحاظ انی نیز کامال مورد دقت قرار گیرد رقایان «هور» و «کریتس»
که تخصو و ساب ه زیادی در امور مربو به نفت دارند استخدام و اخیرا به
تهران وارد شده و با کمیسیونی که در باال به رض رسید شروع به کار نموده
اندک
به وری ه مالحظه می ارمایند اقداماتی که تا کنون به مل رمده جنبه
م اععاتی داشته و قبل از اتخا هرگونه تصمیم دوعت نظر نمایندگان محترم
مجلس شورای ملی را جلب خواهد نمود تا با رنچه مواات با مصاعح و منااب
کشور باشد مل شودک
اینجا رقای وسی ارمودند سیاست استتاره استتاری در کار نیستک بنده می
توانم به رقایان نمایندگان ا مینان بدهم تا موقعی که این دوعت سر کار است
منااب اعیه این کشور به هیچوجه ادای یش م امب مخصوو داخلی و خارجی
نخواهد بود و هم اری با مجلس در این ور مسا ل مهم حیاتی منظور نظر
اساسی دوعت است و هیچوقت بدون جلب نظر مجلس دوعت در این ور کارها
اقدامی نخواهد کردک ارمودند با چه اشخاصی این م اکرات شده است همان ور
که رض کردم این م اکرات با کمپانی های انگلیسی و رمری ا ی است و ما در این
این ور مسا ل جله را قا ل نیستیمه ما ا راف کار را درست مالحظه می کنیم و
چیزی را که ما خا رنشان کردیم این است که چهل سال پیش در  1903ما
رمدیم یش امتیاز نفتی داده ایم از  1903تا  1944چهل سال گ شته است و
هیچوقت نمی توانیم رن ور که در  1903امتیاز دادیم حاال بدهیم و باید کامال
ا راف کار م اععه شودک رنچه راجب به مستشاران ارمودند که این ها مستشار
هستنده خیر این ها متخصو هستند و رن ها را خواسته ایم و رمده ا ند چون در
هر کاری باید نظر متخصصین جلب شود این اشخاصی که خواسته شده اند در
امور انی تخصصی دارنده مستر «هور» در ب ات االرض و معدن شناسی
تخصو مخ صوصی دارد و این ها را برای تخصو در امر نفت برای دو سه
ماه از رمری ای شماعی استخدام کرده ایمک رقای «هور» برای سه ماه و رقای
«کریتس» را برای شش ماه و خیلی منت گ اشته اند که د وت ما را پ یراته
اندک رقای رادمنش راجب به مجاعسی که در این خصوو تش یل می شود اشاره
ارمودندک رض می کنم مجاعسی نیست کمیسیون ها ی است که نظر اشخاصی
که در این قراردادها تخصو دارند تش یل می شود و رن اشخاو جمب می
شوند ببینیم رن ها چه چیز از ما می خواهند مات هنوز برای رن ها جوابی تهیه
ن رده ایم ا تا حاال م اعب رن ها را خواسته ایم ببینیم چیستک
رقای دکتر رادمنش ارمودند که با هر امتیازی که داده شود مخاعف خواهند بودک
این یش مس له نظری است و مربو به دوعت نیسته مربو به مجلس استه مجلس هر
تصمیمی اتخا ب ند دوعت هم تابب نظریات مجلس استک رقایان اگر بعد از این جواب

بنده نظریاتی دارند بفرمایند توضیح داده شود و برای جواب س وال رقای دکتر
مصدق که راجب به رقای دکتر میلیسپو و پول ارموده بودنده حاضرمک
ر یس -رقای دکتر رادمنش
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توضیح دکتر رادمنش
بنده همان م لب نظری که رقای نخست وزیر ارمودند قبول دارم و رض
می کنم خوب بود قبال با مجلس شورای ملی م اکره می شد و نظر مجلس خواسته
می شد که ریا مجلس شورای ملی یعنی مجلس چهاردهم مواات با دادن امتیازات به
دوعت های خارجی هست یا نه؟ پس از رن ه جلب نظر مجلس را می کردند وارد این
م اکرات می شدنده ایراد دیگری که دارم این است که به وری ه رقای نخست وزیر
ارمودند ت اضا کنن دگان رمری ا ی هستند خوب بود متخصصینی که برای این کار د وت
می کردند از یش ملت دیگری د وت می کردندک

همسایه شماعی هم به میان رمد
پس از م اکرات باال در مجلس و غوغا ی که بین مردم و در جراید راجب به
نفت پیدا شده بوده همسایه شماعی هم که تا رن موقب س وت اختیار نموده و
هیچگونه ت اضای از ایران ن رده بود در صدد تحصیل امتیاز بررمد
توضیح رن ه در تاریخ  1323/6/5تلگراای از سفیر کبیر ایران در مس و
به وزارت خارجه واصل و بت رن به دوعت ا الع می رسد که نماینده
کمیساریای خارجه اتحاد جماهیر شوروی به رقای ا تصامی مستشار سفارت
کبرای ایران ا الع داده که دوعت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد برای
بررسی و م اکره راجب به «نفت خوریان» کمیسیونی از متخصصین و غیره به
ایران ا زام داردک در تاریخ  1323/6/13تلگراف دیگری از رقای «رهی» سفیر
کبیر به وزارت خارجه واصل و باستحضار دوعت می رساند که جناب رقای
معاون کمیساریای خارجه به مالقات ایشان راته و مت کر شده که «برای تح یت
و م اکره راجب به نفت «خوریان» باتفاق چند نفر متخصو و غیره تا چند روز
دیگر ازم ایران خواهند شدک»
در تاریخ  1323/6/21رقای نخست وزیر تلگرااا به رقای رهی ا الع می
دهد که هرگاه رقایان اوق اع کر به ایران وارد شوند با نهایت گرمی از رن ها
25
پ یرا ی به مل خواهد رمدک»

ورود میسیون شوروی
در اواخر شهریور ماه  1323کمیسیونی از رف دوعت شوروی تحت
ریاست رقای «اسکایک کااتارادزه» معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی
سوسیا عیستی به ایران رمده میسیون مزبور مساارتی هم به شمال نمود و نواحی
25
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نفت خیز را مورد بررسی قرار داد و ظاهرا با رقای سا د نخست وزیر نیز
م اکراتی کرد ککک

ن ت رقای سا د نخست وزیر
در جلسه  27مهر ماه  1323مجلس شورای ملی

26

ر یس -رقای نخست وزیر ارمایشی داشتید؟
نخست وزیر برقای سا د) -در روزهای اخیر در ا راف موضوع نفت چیزها ی
نوشته شده و گفت و گوها ی هست که الزم می دانم توضیحاتی بدهمک
جمعی از نمایندگان – بفرما ید
نخست وزیر -رقایان نمایندگان محترم
از چند ماه پیش موضوع نفت ایران توجه محاال یعالقه ایران و نمایندگان
مجلس شورای ملی را جلب و در جراید و مجامب و در ا راف رن بح( ها نموده
اند و در همین مجلس اظهارات رتشین نمایندگان و نصایح مصلحین بر این بود
که دوعت به هیچوجه نباید خایر نفت را به نوان امتیاز به اجانب بدهد و بل ه
این خا ر و این منابب لروت را برای تح یم بنیان لروت ملی و توسعه امور
اقتصادی برای رینده حفظ و برای استفاده از این منابب سرمایه ملی ایران را
جلب نماید بصحیح است – صحیح است) در همین مجلس به خیال این ه دوعت
در پشت پرده برای دادن امتیاز به شرکت های خارجی داخل معامالتی شده نسبت
استتار را به دوعت د ر مسا ل مهم اقتصادی دادند وعی در م ابل س وال نمایندگان
توضیحات الزمه را در ا راف پیشنهادات شرکت ها و م اععات دوعت دادم و
اضااه نمودم که دوعت برای تأمین منااب اعیه اقتصادی کشور از متخصصین
اعی م ام خارجی نظریات خواسته تا سیاست خود را در مس له نفت روشن و
خ روش خود را با ت بیت با اوضاع و احوال کنونی ایران ترسیم نمایدک در
خا ر دارم چه در موقب جواب س واله چه در موقب بح( در ا راف برنامه دوعت
نظر موم نمایندگان باالاستلناء نسبت به امتیاز نفت منفی بوده و در چهره های
باز و بی رالیش نمایندگان رلار نگرانی هویدا بود که مبادا در این موقب جنگ و
ستیز دوعتی در سر کار باشد که بدون مراجعه به رتی مجلس و استجازه از این
م ام م دس در م ابل شرکت ها و دوعت ها تعهدی کرده و یا و د ا ای
امتیازی داده بشد و برای من ی ین حاصل بود که اگر به ی ی از شرکت ها حتی
و ده شفاهی داده بودم و یا در م اکرات با نمایندگان مواجه می شدم بصحیح
است) پوشیده نماند در کابینه قبل اینجانب رقایان نمایندگان تصور کرده بودند و
سوء ظن داشتند که دوعت بدون مراجعه و مشاوره قبلی با مجلس می خواهد
امتیازی به کمپانی های خارجی بدهدک در همین مجلس دوعت قبل از در استتار
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ح ایت مربو به نفت مورد سوء ظن بود و صورتی که استتاری در کار نبوده
است و دوعت همواره از اید ده کلیری از نمایندگان هدایت می شد که نباید با
مش الت دیده و اوضاع مومی کشور امتیازی به شرکت های خارجی داده
شود و مخصوصا در اا ار امه این یده راسخ ح مفرما بود که شاید در
م اکره راجب به امتیاز نفت دوعت رزادی نظر و رزادی تصمیم را نداشته باشد اما
تاریخچ رمدن نمایندگان کمپانی های نفت و م اععات دوعت به قرار یل است:
در دی ماه  1322بژانویه  )1944نمایندگان شرکت «شل» و شرکت
رمری ا ی «استاندار واکیوم» و بعدا «سینگلر» به تهران رمده و راجب به
ت اضای امتیاز نفت در بعضی از ق عات ایران به دوعت وقت پیشنهادی داده و
ت اضای م اععه ر های پیشنهادی را نموده بودندک دوعت وقت مناسب دیده
بود به متخصصین اعیم ام در امور نفتی مراجعه نمایند که م اععات لمی و
ملی در پیشنهادات نموده رحی تهیه نمایند که از هر حی( با مصاعح اعیه و
منااب اقتصادی کشور وات بدهد و اشتباهات گ شته ت رار نشود وعی در جریان
م اععات متخصصین به نمایندگان شرکت ها هیچ نوع جواب ملبت داده نمی شد
و بل ه نظر دوعت بر این ه م اععه موضوع امتیازات به بعد از جنگ موکول
گ ردد خا رنشان می شدک در این ضمن ا ال اتی هم مربو به کنفرانس نفت در
رمری ا و جریان م اکرات رن کنفرانس از مأمورین دوعت شاهنشاهی در خارجه
واصل شد که دوعت را بیش از پیش متوجه به عزوم اتخا خ مشی و رویه
لابتی که حااظ منااب اعیه کشور در حال و رتیه باشد نمود و به این جهات در
اوعین جلسه هی ت وزیران اعلی در روز شنبه یازدهم شهریور  1323بدوم
سپتامبر  ) 1944این موضوع م ر و این ور م اکره و تصمیم گراته شد که
قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و ماعی دنیا و است رار صلح مومی م اععه
ا ای هیچگونه امتیاز خارجی م تضی و ضرری نمی باشد بصحیح است) دو
هفته پس از اتخا این تصمیم جناب رقای «کااتارادزه» جانشین کمیسر خارجه
دوعت شوروی به تهران رمد و در باب ت اضای امتیاز نفت در برخی از ق عات
ایران با اینجانب م اکره نمودند؛ موضو ه م اکرات ایمابین با توضیحات کاایه
در جلسات متعدد هی ت وزراء م ر و نظریه اوعیه در  11شهریور در هر بار
تأیید گردیدک در ا راف امتیاز نفت در بعضی جرا د دیده شد که گویا دم ا ای
امتیاز در حال حاضر و موکول نمودن م اععه رن به زمان بعد از جنگ و
است رار صلح شاید موجب کدورت و تیرگی رواب با متف ین بشودک اینجانب
جز یات م اکراتی را که اخیرا با نمایندگان دوعت شوروی نموده بودم به ا الع
هی ت دوعت رسانیدم و از رنجا ی که رواب ایران با دوعت شوروی بر اساس
پیمان سه گانه و شرکت در جنگ و کمش در پیروزی متف ین بوده دوعت خواهد
کوشید رو هم اری و حسن تفاهم را با متف ین خود و مخصوصا دوعت
جوانمرد شوروی مح م و استوار نگاهدارد و مسا دت های دوعت شوروی را
برای بهبودی اوضاع اقتصادی خود جلب نماید و راجب به تح یم و توسع
رواب تجارتی و اقتصادی با دوعت شوروی حاضر است داخل همه نوع م اکرات
بشود و از مالقات های حضوری و م اکرات دوستانه که به نفب دو کشور باشد
کمال مسرت را خواهد داشتک
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نمایندگان – صحیح است

کنفرانس م بو اتی در سفارت شوروی
بعد از ن ت رقای سا ت نخست وزیر و جواب ردی که به پیشنهاد نمایندگان
ا زامی شوروی داده شده بود از رف رقای «کااتارادزه» معاون کمیساریای
ملی امور خارجه شوروی کنف رانس م بو اتی در تاریخ سه شنبه دوم ربان
 1323ب 24اکتبر  ) 1944در سفارت کبرای شوروی تش یل و ده ای از
نمایندگان م بو ات پایتخت در رن کنفرانس حضور داشتندک
در این کنفرانس بدوا رقای کااتارادزه نسبت به پیشنهادی که از رف
کمیسیون ا زامی برای کشف و استخراج نفت در نواحی شماعی ایران داده شده
بود و م اکراتی که راجب به این موضوع با دوعت ایران نموده بود ا ال اتی داد
که قسمت مهم رن از روزنامه «رژیر» شماره 205ه چهارم ربان ماه 1323
ینا ن ل می شود:
«ککک دوعت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی «ر ربایجان
شماعی» و «گیالن» و «مازندران» و قسمتی از ناحیه «سمنان» و چند ناحیه
«از خراسان شماعی» بشمال قوچان) را تحصیل نمایدک پس از ااصله زمان
معلومی که برای انجام اکتشااات ضروری زمین شناسی کاای باشد ناحیه امتیاز
ب ور ق عی تعیینه و به قسمتی که در رن حدود منابب نفتی و ام ان بهره
برداری صنعتی رن ها لابت شوده محدود خواهد بودک
بدیهی است که صاحب امتیاز پرداخت های تنی و پرداخت های ها ی از روی
منااب و همچنین مباع ی را که در قرارداد به جای معاف شدن از پرداخت ماعیات
مشرو گردد تأدیه خواهد نمود ضمنا دوعت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است
پرداخت های حداقل امتیاز را که تعیین خواهد گردد تضمین نمایندک
صاحب امتیاز متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرا استمهاعی چه برای
احتیاجات دوعت و چه برای احتیاجات اهاعی کشور ایران بدهدک
دوعت ایران بازرسی انی بر ملیات صاحب امتیاز و صحبت محاسبه منااب و
پرداخت های به نفب ایران و غیره را بعمل خواهد روردک
پس از ان ضای مدت امتیاز کلیه بنگاه های صاحب امتیاز در حاعی که قابل
بهره برداری باشد بال وض به دوعت ایران واگ ار خواهد گردیدک
انجام ملیات برای کشف و بهره برداری منابب نفت در شمال ایران وسایل
استفاده از وجود هزاران کارگر و کارمنده بخصوو از ده ای که اعال در
ترانزیت مهمات جنگی از ریت ایران به اتحاد جماهیر شوروی اشت ال دارنده
ایجاد خواهد نمودک
بعی است که صاحب امتیاز کوشش خواهد نمود که ده زیادی مهندس و
متخصو و کارگران و کارشناس برای صنایب نفت از اتباع ایران تعلیم و تربیت
نمایدک
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ایجاد چاه های نفته ساختمانه مساکن برای کارگران و تعمیرگاه ها و راه
های شوسه نیز مورد احتیاج واقب خواهد گردید و در نتیجه رن صنایب مصاعح
ساختمانی توسعه خواهد یااتک در نتیجه انجام دادن ملیات اکتشاای زمین
شناسی درباره نفت بی شش معادن دیگر نیز کشف خواهد شد مانند :رهنه زغال
سنگه مسه که بعدا مم ن است از رف ایران برای توسعه لروت ملی مورد
استفاده قرار گیردک
صاحب امتیاز تمامی اقدامات الزم را برای بهداشت و بهبودی بهداری
کارگران و کارمندان بنگاه های امتیاز و همچنین ا ضاء خانواده رن ها به هده
خواهد گرات و برای این منظور ا تبارات مخصوصی تعیین خواهد نمودک
بسیاری از نمایندگان ب ه روشنف ر خواهند توانست از معلومات و کار خود در
نواحی استخراج نفت استفاده نمایندک
مخصوصا باید خا رنشان نمود که توسعه استخراج نفت و مس له تأمین رب
نواحی استخراج بستگی کامل بهم دارد و این قضیه با ( ربیاری و ربادی نواحی
خواهد گردیدک
ایجاد صنایب نفت در نواحی شماعی ایران که اعال بالاستلناء نواحی کشاورزی
می باشد برای پیشرات کشاورزی در نواحی مزبور شرا مسا دی بوسیله
تأمین یش با زار تازه برای محصوالت کشاورزی بوجود خواهد رمدک
کارگران و کارمندان بنگاه های امتیاز که مزد رن ها ب ور ق ب تأمین خواهد
گردید م دار زیادی چه از محصوالت کشاورزی و چه از محصوالت صنعتی
مصرف خواهند کرد و باعنتیجه برای توسعه تجارت و پیشرات کار وسا ل ن لیه
محلی اساس مح می بوجود خواهد روردک
دوعت اتحاد جماهیر شوروی در مورد منااب اضاای نفت یعالقه و دارای
وسایل اراوانی برای ایجاد صنایب نفت می باشدک
اما ایران چنانچه قبال گفته شد از بهره برداری منابب نفت خیز خود منااب
زیاد اقتصادی دریاات خواهد نمودک کمیسیون دوعت شوروی انتظار خود را مبنی
بر این ه پیشنهاد دوعت اتحاد جماهیر شوروی قبول شده و دوعت ایران نمایندگان
خود را برای م اکرات راجب به د قرارداد بدون این ه کار را به رتیه موکول
سازد تعیین خواهد نمود کامال بی مورد می دانستک باید مت کر گردید که جناب
رقای ن خست وزیر در م اکرات خود با این جانب نه تنها حسن تل ی کامل و وارد
بودن در موضوع را اظهار نمودند بل ه و ده داده بود که برای حل ملبت مس له
کمش و مسا دت نمایندک
وعی چنان ه معلوم است تصمیمی مبنی بر این ه م اععه واگ اری امتیاز را
به دوعت شوروی تا پایان جنگ موکول سازد اتخا نموده که در ح ی ت رد
پیشنهاد می باشدک
این جانب باید صراحتا و ب ور رش ار اظهار نمایم که تصمیم اوق در محاال
شوروی کامال ب ور «منفی» تل ی گردیده استک اا ار مومی شوروی بر این
یده است که دوعت جناب رقای سا د بوسیله اتخا چنین رویه ای در باب دوعت
شوروی در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور قرار گراته استک
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دوعت جناب رقای سا د به نفب تصمیم اتخا ی خود هیچ دعیل قانب کننده ای
نیاورده در صورتی که دالیل مح می بر لیه تصمیم اوق وجود دارد که به
مصاعح مهم حیاتیه اقتصادی و سیاسی ایران مربو می باشدک می گویند که
دوعت جناب رقای سا د انتظار دارد بعد از پایان جنگ با شرای بهتری امتیاز را
واگ ار نماید اما دوعت مزبور چه دالیلی را می تواند برای لابت نمودن صحبت
نظریه خود بیاورد؟!
این جانب شخصا دارای ا مینان کامل می باشد که دوستی بین اتحاد جماهیر
شوروی با ایرانه رن دوستی که خوشبختانه در زمان جنگ ب ور اکمل امتحان
شده استه به هیچوجه نمی تواند متزعزل گردد و رن کاری که برای راین
دارای منااب بوده و با ( استح ام بعدی مناسبات دوستی بین اتحاد جماهیر
شوروی و ایران گردد ب ور مسا دی حل خواهد شدک و تمام موانب و اش االت
که در راه رن وجود دارد بر رف خواهد گردید و ضمنا هم امیدوار می باشیم که
اا ار مومی ایران که م بو ات رزادی لب ایران نماینده رن می باشد در
پیشرات این کار سهیم خواهد بودک
بعد از بیانات صفحه قبل رقای کااتارادزه در م ابل پرسش های مدیران جراید
پاسخ های یل را داد:
 -1س وال رقای زت پور مدیر روزنامه «رژیر»
ریا تصمیم دوعت ایران درباره امتیاز نفت بر مناسبات بین ایران و اتحاد جماهیر
شوروی الر بدی داشته است یا خیر؟
جواب رقای کااتارادزه – مناسبات بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی کماکان
دوستانه می باشد مع اعش رویه غیر صمیمانه و غیر دوستانه ای که از رف
دوعت ایران نسبت به دوعت شوروی اتخا گردیده است هم اری نمایندگان دوعت
شوروی را در ایران با دوعت رقای سا د در رتیه ام ان پ ر ساخته استک
 -2س وال رقای اروزش مدیر روزنامه «نجات ایران»
ریا بین د َُول متف ه درباره واگ اری امتیاز نفت به دوعت شوروی در نواحی
شماعی ایران م اکراتی بعمل رمده است یا خیر؟
جواب رقای کااتارادزه -م اکراتی راجب به این مس له بعمل نیامده استک کمیسیون
دوعتی شوروی برای م اکرات مست یم با دوعت ایران به ایران ا زام گردیده
استک
 -3س وال رقای جهانگیر تفضلی مدیر روزنامه «ایران ما»
چرا شرکت نفت خوریان تا کنون شروع به کار ن رده است ریا خود دوعت
شوروی به جهاتی این کار را ن رده و یا موانب دیگری وجود داشته است؟
جواب رقای کااتارادزه -از بدو تأسیس شرکت مزبور ما با اش االت و موانعی که
از رف دوعت ایرانه بخصوو از رف شاه سابت ایجاد می شده مواجه می
گردیدیم این وضعیت تا اوا ل جنگ کنونی وجود داشته است بدیهی است که
دوعت شوروی در موقب جنگ نمی توانست به اندازه کاای به شرکت اوق اع کر
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توجه نماید زیرا به کارهای بزرگتر و مهمتری که مربو به جنگ است مش ول
بوده استک
 -4س وال رقای شاهنده مدیر روزنامه «ارمان»
ریا قبل از مساارت کمیسیون دوعتی به نواحی شماعی ایران درباره واگ ار نمودن
امتیاز به دوعت شوروی م اکراتی بعمل رمده است یا خیر؟ و ریا قبل از این
مساارته دوعت شوروی راجب به تصمیم دوعت ایران مبنی بر این ه م اععه
مس له به دوره بعد از جنگ موکول شود مستحضر گردیده یا خیر؟
جواب رقای کااتارادزه -جواب منفی د وعت ایران بعد از مدتی پس از مراجعت
کمیسیون دوعتی از نواحی شماعی ایران دریاات شده بود کمیسیون دوعتی
شوروی پس از مراجعت خود قبل از مالقات با رقای سا د نتای مساارت خود
را به شمال ا یران و همچنین ا ال ات خود را درباره شرکت نفت خوریان به
رض دوعت متبو ه خود رسانیده و از رف رن دستوری دریاات نموده است
که به دوعت ایران درباره دریاات امتیاز برای کشف و استخراج نفت در نواحی
شماعی ایران پیشنهاد کندک
 -5پرسش رقای اا می مدیر روزنامه «باختر»
اساس محاسبات امتیاز بر روی کدام واحد پول خواهد بود و مناسبات ح وقی و
قضا ی در قلمرو امتیاز چگونه خواهد بود؟ چه وقت دوعت شوروی در نظر دارد
به اکتشاف و بهره برداری پردازد؟
جواب رقای کااتارادزه -واحد پول و مناسبات ح وقی و قضا ی در قلمرو امتیاز
موضوع بح( رتی در مورد قرارداد خواهد بودک
برخی از روزنامه نگاران مایل اند از چگونگی تألیر تصمیم دوعت ایران دا ر
به رد پیشنهاد دوعت شوروی در اا ار مومی شوروی ا الع حاصل نماینده این
جانب باید خا رنشان سازم که م بو ات مس و نسبت به تصمیم اوق س
اععمل زیادی داشته استک روزنامه بزرگ پایتخت «ترود» در شماره  22اکتبر
خود م اعه ای تحت نوان «گفتار و کردار رقای سا د» درج نموده استه
تصمیم دوعت ایران را راجب به پیشنهاد دوعت شوروی در روزنامه «پراودا» نیز
منع س و تفسیراتی درباره رن نوشته شده استک
 -6س وال رقای میدی نوری مدیر روزنامه «داد»
چون رقای سا د ضمن م اکرات خود با خبرنگاران خارجی ت کر داد که به هی ت
نمایندگی «مس و» به محض ورود و م اکره در ام ان به دست روردن امتیاز
جواب رد داده شده خوب است توضیح داده شود چه موقعی رقای سا د جواب
منفی دادند؟
جواب رقای کااتارادزه -بعد از مالق ات اول با رقای نخست وزیر و تسلیم پیشنهاد
این جانب چند مالقات دیگری هم با رقای سا د نمودم ضمن این مالقات ها و
مصاحبات اظهارات ملبت از رقای سا د شنیده بودم وعی از رن ه انتشاراتی دایر
به این ه دوعت ایران تحت ریاست رقای سا د مایل است مس له را ب ور منفی
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حل نماید این جانب از رقای سا د ت اضا کردم که جواب صریح و رش اری به
پیشنهادات شوروی بدهند ا در همان هنگام از رف رقای سا د جواب داده
شده بود که دوعت ایران تصمیم گراته است که مس له را به دوره بعد از جنگ
موکول سازد یعنی در ح ی ت از واگ ار نمودن امتیاز به دوعت شوروی امتناع
ورزیده استک

میتینگ «حزب توده» در پایتخت
در پنجم ربان  1323میتینگ مفصلی از رف حزب «توده» در پایتخت داده
شدک این میتینگ سیار که با شرکت «شورای متحده کارگران» اجرا شد چند
کامیون از سربازان مسلح شوروی همراه داشتک شعارها ی که از رف میتینگ
دهندگان داده می شد غاعبا بر لیه سا د نخست وزیر و بر عه درخواست
نمایندگان ا زامی شوروی برای امتیاز نفت بودک
این میتینگ مخصوصا بواس حمایت لنی سربازان شوروی خیلی مورد
تعجب و نفرت مومی قرار گرات و سر و صداهای زیادی در جراید و محاال و
حتی در مجلس شورای ملی ایجاد کرد ب وری ه می توان گفت ی ی از لل مهم
دم پیشرات سریب «حزب توده» و خنلی شدن تبلی ات رنان همین موضوع بودک

ن ت اول دکتر مصدق در پاسخ کااتارادزه
چون الزم بود مجلس شورای ملی در م ابل دوعت شوروی و اظهارات رقای
کااتارادزه و نیز میتینگ روز جمعه پنجم ربان س اععملی نشان دهد ع ا دکتر
مصدق با توجه به موقعیت کشور و کلیه جریانات در هفتم ربان  1323ن ت
مشرو و مفصلی دایر به امتیاز نفت ایراد نمود که از روزنامه «مهر ایران»
شماره  775مور هشتم ربان ماه در یل ن ل می شود:

جهات ت ییر سیاست شوروی در ایران
تا شهریور  1320سیاست دوعت اتحاد جماهیر شوروی در ایران محدود
بود و اگر کسی می خواست به سیاست و یا مرام رن دوعت نزدیش شود به
حبس یا تیرباران مح وم می شد و مح ومیت  53نفر از روشنف ران ممل ت به
این نوان که صاحب مرام اشتراکی بوده اند حاکی از این معناست وعی از رن
ببعد به جهاتی که شر می دهم سیاست رن دوعت در ایران ت ییر کرد:
 -1رعمان تصور م ی نمود اگر با دوعت شوروی جنگ کند مخاعفین رژیمه ان الب
کنند و ح ومت «ساویت» را سرنگون نمایند معلوم شد که تصورات رن دوعت
مبنا نداشت و بر خالف انتظار او دوعت شوروی ااتح شد و غاعب رمدک
 -2دوعت انگلیس که ارسنگ ها از نظر سیاست با دوعت شوروی ااصله داشت
برای جنگ با رعمان که دشمن مشترک بود با دوعت شوروی پیمان اتحاد بستک
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 -3دوعت شوروی ک ه حاضر نبود یش مؤسسه تجارتی به نام بانش است راضی
در ایران داشته باشد برای موازنه سیاسی صفحات شمال ایران را اش ال نمود و
همان استفاده ای که دوعت انگلیس از قرارداد ماعی با ایران می نمود او هم کردک
تصرف شمال ایران برای این نبود که از ورود قشون رعمان جلوگیری کند
بدیهی است تا رعمان از قف از نمی گ شت وارد ایران نمی شد بل ه برای این بود
که دوعت انگلیس به نوان ستون پنجم و تأمین بور مهمات که از ریت ایران
به روسیه می رات صفحات شماعی ایران را اش ال ن ند و خود را به معادن نفت
قف از نزدیش تر ننمایدک
 -4مردم تصور م ی کردند اگر قشون سر وارد ایران شود اب اء به هیچ چیز
نمی کند سیاست اقالنه زمامداران شوروی از مردم راب این نگرانی را کردک

انت اد از رویه زمامداران سوم شهریور
پس وقتی که «وضعیت سیاسی» ما بعد از شهریور  1320ت ییر کرد
«سیاست» ما هم باید ت ییر کندک از شهریور به بعد هر چه دوعتین متف ا
خواستند و هر چه هر کدام منفردا کردند و یا ت اضا کردند ما هیچ نگفتیم و قبول
نمودیمک دم ا تراض و قبول ت اضای هر یش از راین به رف دیگر حت داد
که خود را مشمول اصل د َُول کامل اعوداد کندک یش روز زمامداران ما می گفتند
که سیاست در این ممل ت ی ی است و هر چه می گویند ما باید ب نیمه گر چه
این حرف از زمامداران و ن پرست پ یراته نیستک
رنها ی که اعب ترقی و تعاعی میهن اند با هر سیاسی که در مصاعح و ن نیست

مبارزه می کنند و دوعت ها رن در وض می شوند تا حریف را از میدان در کنندک
وعی امروز معلوم نیست که دوعت ها به چه ری متع رند و چرا انجام وظیفه
نمی کنند؟!
ما باید همان سیاستی را پیروی کنیم که نیاکان ما می کردنده اگر معلومات رن ها به
قدر ما نبود ایمان شان از ما بیشتر بود و به همین جهت توانستند که متجاوز از یش
قرن ممل ت را بین دو سیاست حفظ کنند و برای ما خا ری بگ ارند که امروز مورد
توجه و نظر واقب شودک

می گویند که در کنفرانس صلح می خواهند ایجاد مؤسسه ای کنند که داعت
اش اعم گیر شود تا این ه د َُول بزرگ نتوانند د َُول کوچش را بنده خود کنند و
این ه شرکت های هواخواه امتیاز در کار جله نمودند برای این است که می
خواستند تا رن مؤسسه ایجاد نشده کار تمام شودک

پیشنهاد رمری ا ی ها برای نفت
من کاری که به صحت و س م این خبر و این ه مؤسسه هم می تواند از
رض می کنم اگر رقای سهیلی
م امب نوع بشر جلوگیری کند یا ن ند ندارم ا
که پیشنهاد نفت را اول ایشان به جریان انداختند و رقای سا د نخست وزیر اعلی به

169

شرکت رمری ا ی گفته بودند مادام که جنگ تمام نشده و مادام که قشون رمری ا از
ممل ت خارج نشده دوعت داخل در م اکره نمی شود سفارت رمری ا چه می گفت و چه
می کرد؟!

پس رن هایی هم که ما می توانیم منااب ممل ت را حفظ کنیم از شدت ضعف
نفس و شت و القه به کار چنان جا خاعی می کنیم که حریف هر چه می
خواهد ب ند!!
رن نخست وزیری که غیر از منااب شخو خود نظری ندارد و رن نخست
وزیری که غیر از س ونت در وزارتخانه هدای ندارد ممل ت را به جا ی می
رساند که روزگارش از این هم بدتر شودک
اگر نخست وزیران ما پیشنهاد شرکت را مورد توجه قرار نمی دادند و اگر
دوعت رمر ی ا نمی خواست قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود دوعت
شوروی هرگز از ما ت اضای امتیاز نمی کردک وقتی که از رن رف دنیا دوعت
رمری ا ت اضای امتیاز کند دوعت شوروی که همسایه ماست چرا ن ند؟!
رن ها ی که می گویند ا ای امتیاز به شرکت های تابعه دوعت رمری ا از این
عحاظ که رن دوعت با ما مجاور نیست خاعی از ضرر است در اشتباهندک تنها دم
مجاورت دعیل نیست که دادن امتیاز به رن دوعت و یا به شرکت رمری ا ی برای
ما ضرر ن نده رمری ا دوعتی نیست که مجاورت یا دم مجاورت رن با ما ارق
کندک
د َُول متحده رمری ای شماعی از د َُول بزرگ دنیاست و با هر یش از مجاورین
ما که توحید مسا ی نمود سبب نگرانی مجاور دیگر استک
اگر دوعت می خواست به شرکت رمری ا ی امتیاز دهد چرا از یش ممل ت بی
رف متخصو نخواست و از خود رمری ا استخدام کرد؟ و اگر با دادن امتیاز
مواات نبود و یا این ه می خواست بعد از جنگ داخل م اکره شود چرا چندین
هزار دالر خرج متخصو نمود و چرا کاری که می بایست اول ب ند رخر کرد؟!
چون جناب رقای «کااتارادزه» معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی
در کنفرانس م بو ات که در سفارت کبرای خودشان تش یل شد پیشنهاد خود را
برای امتیاز معادن نفت شمال این ور بیان ارموده اند:
« بدیهی است که صاحب امتیاز پرداخت های تنی و پرداخت های از روی
منااب و همچنین مباع ی را که در قرارداد بجای معاف شدن از پرداخت ماعیات
مشرو گردد تأدیه خواهد نمود ضمنا دوعت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است
پرداخت های حداقل امتیا ز را که تعیین خواهد گردید تضمین نماید صاحب امتیاز
متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرای استمهاعی چه برای احتیاجات دوعت
و چه برای احتیاجات اهاعی کشور ایران بدهد اعی رخر کککک» که تمام کپیه
«قرارداد جدید نفت جنوب» است و ا از یاره و راه رهن و بی سیم قرارداد
نفت جنوب که غیر از امور اقتصادی در امور سیاسی هم می توان از رن ها
استفاده کرد اسمی نبرده اند ع ا الزم می دانم که نظریات خود را در قرارداد
مزبور رض کنم تا از ایشان و کسانی که تصور نموده اند در منااب ایران منع د
شده است راب اشتباه شودک در  28مه  1901دوعت ایران به «دارسی» حت داد
که برای مدت  60سال در تمام ایران غیر از  5ایاعت :گیالن -مازندران-
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خراسان -ر ربایجان و استررباده مواد نفتی استخراج کند و تا خلی اارس حت
انحصار عوعه نفت داشته باشد و  20هزار عیره ن د و  20هزار عیره هم از اوعین
شرکتی که تش یل می شو د اسهام بدهد و پس از شروع به بهره برداری صدی
 16از ایدات خاعو تمام شرکت ها ی که برای استفاده از نفت تش یل می شود
از بابت حت االمتیاز بپردازدک
و بر بت ماده  15قرارداد «تمام ابنیه و ماشین رالت پس از  60سال مجانا و
بال وض حت دوعت ایران باشدک»

چنانچه اختالای بین دوعت و صاحب امتیاز روی دهد هر یش از راین یش
نفر « َح َم» و رن ها هم یش «سر َح َم» معین کنند و راب اختالف را بنمایندک
این بود ن ات برجسته امتیاز دارسی ککک

امتناع کمپانی از تأدیه حت االمتیاز
تا وقتی که شروع به بهره برداری نشده بود صاحبان اسهام انتظاری
نداشتند وعی از  1916که سود کار بین رن ها ت سیم شد دوعت هم حت خود را
م اعبه می نمود وعی به معا یری که شر داده می شود کمپانی از تأدیه حت
االمتیاز امتناع می کردک
در رن جنگ که نفت کمش بزرگی به بحریه انگلیس می نمود و خرابی
مؤسسات نفتی موا نعی برای پیشرات متف ین بدوعت انگلیس و روس تزاری و
شرکاء) بوده تا رنجا که مم ن بود دوعت انگلیس از ملیات متحدین «رعمان و
ترکیه و شرکاء) جلوگیری نموده و ترک ها ا توانستند که قسمتی از عوعه را
به دست شایر محلی خراب کنندک
نتیجه این شد که کمپانی به استناد ماده  140قرارداد راجب به حمایت دوعت از
مؤسسات نفتی کمپانی مبلغ  100هزار عیره برای تعمیر عوعه و متجاوز از  514هزار
عیره برای کار ن رد رن در چند ماه م اعبه خسارت کندک

راجب به عوعه نظر دوعت این بود که بیش از  20هزار عیره خرج تعمیر رن
نشده و در باب خسار ت از تع یل کار هم به وری که ر یس کمپانی در 20
دسامبر  1915در مجمب مومی شرک اظهار نموده لت تع یل کار بیشتر
راجب به ا دان وسایل ن لیه بود که دوعت انگلیس برای ملیات جنگی خود در
ش دجلهه کشتی های رود کارون را مصادره نمود والال چه موجبی داشت که
تعمیر عوعه چند ماه ول ب شد و کمپانی بواس ه تأخیر کار زیاد متضرر شودک
کدام دوعت از هده خسارت حاد( از جنگ و «اورس ماژور» بر رمده که دوعت
ایران از خسارت شرکت نفت انگلیس و ایران بر رید!!
دوعت می گفت که قرارداد برای رسیدگی به اختالاات راین مرجعی معین
نموده که ح میت است و کمپانی در مراسله  24مه  1917چنین اظهار نمود!
« اگر ح میت برای تعیین مبلغ خسارت است کمپانی قبول می کند وعی اگر برای
این است که حَـ َم ها بگویند کمپانی حت م اعبه خسارت دارد و یا ندارد این کار
از صالحیت ح میت خارج استک»
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به جهاتی که کر شد و به نوان این ه خوانین بختیاری از بابت حت االرض
خود صدری  3از ایدات را گراته انده مدت  5سال کمپانی به دوعت چیزی نپرداخت
در صورتی که بر بت قرارداد کمپانی نمی بایست به خوانین بختیاری صدی 3
از ایدات بدهد بل ه هر جا که به اراضی مردم احتیاج داشت می بایست معامله
کند و م اعبه رنچه را که به خوانین بختیاری داده بودند از دوعت مبنا و مدرک
نداشتک

قرارداد با کمپانی ررمیتاژ اسمیت
کابینه «ولوق اعدوعه» که قرارداد را تصویب نمود برای اجرای م ررات
ماعی رن «ررمیتاژ اسمیت» از عندن به ایران رمد و بعد که مرحوم مشیراعدوعه
دوعت را تش یل داد چون نمی خواست که مستشار انگلیسی در ماعیه ایران
دخاعت کند او را برای تصفیه محاسبات کمپانی به عندن ارستادک
وزارت ماعیه به او دستور داده بود که از حدود امتیازنامه تجاوز ن ند و هر
چه می نماید با رن ت بیت کند وعی چون «ررمیتاژ» خود را مستشار قرارداد می
دانست دستور دوعت را اجرا ن رد و در  22دسامبر  1920قراردادی که مخاعف
با امتیازنامه بود با کمپانی منع د کرد که تخلفات مده رن به شر یل است:
 -1بر بت قرار داد دوعت حت داشت که از تمام شرکت های اصلی و تابب صدی
 16از ایدات خاعو را بخواهد وعی او شرکت های حمل و ن ل را مستلنی کردک
 -2بر بت قرار داد اختالاات بین دوعت و کمپانی را می بایست سه نفر «حَـ َم»
ق ب کنند وعی ررمیتاژ اختالاات ناشیه از محاسبات را به ح میت یش محاسب
انگلیسی محول کردک
ررمیتاژ برای رسیدگی به حساب کمپانی «مش عین تش» متخصو انگلیسی
را تعیین نمود وعی کمپانی از این ه به او به محاسبه تمام شرکت ها رسیدگی کند
خودداری کرد با این حال «مش عین تش» در محاسباتی که تفتیش کرده بود
مباع ی به نفب دوعت کشف کرد و نتیجه این شد که کمپانی از م اعبه صدی 3
ایدات خوانین بختیاری صرانظر کند و مبلغ یش میلیون عیره از بابت م اعبات
 5ساعه دوعت تا اول سال  1920بپردازده دوعت مبلغ مزبور را قبول نمود وعی
به قرارداد «ررمیتاژ» که بر خالف دستور و مخاعف امتیازنامه منع د شده بود همیشه
ا تراض کردک

حت االمتیاز پرداختی کمپانی در ظرف  11سال
خالصه این ه تا  1920محاسبه کمپانی دوعت گ شت و از  1920تا 1930
مدت  11سال کمپانی از بابت حت االمتیاز مبلغ  9/632000عیره به شر یل
پرداخت:
 4690000عیره
1920
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1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
جمب

«
«
«
«

585000
593000
533000
411000
«
831000
« 1054000
« 1400000
« 1031000
« 1437000
« 1288000
 9632000عیره

جریان ع و امتیاز دارسی و منظور اساسی از این مل
همان ور که یش مستأجر از ین مستاجره اایده برد تالش می کند که مدت اجاره
را تمدید کند کمپانی هم از رنوقت که به نفت ایران امیدوار شد م صودی جز این نداشتک

و چون در راق هم همین کمپانی که به نام «شرکت نفت خان ین» است مدت
امتیاز را  35سال تمدید نمود در ایران هم باید رحی ب ار برد که این موا یت
را تحصیل کندک بدیهی است که تا وقتی به دوعت ایداتی می داد دوعت حرای
نمی زد وعی سال  1931که ربب ایدات سال  1930را هم نداد و ا
 307000عیره پرداخت صدای دوعت در رمد و دوعت که از کمپانی راضی نبود
برای تخلفات او از قرارداد چه بایست می کرد؟
بر بت امتیازنامه می بایست «حَـ َم» خود را تعیین کند اگر کمپانی از
تعیین «حَـ َم» خود امتناع می نمود رنوقت قرارداد را اع اء کند وعی دوعت قبل از
این ه «حَـ َم» را تعیین کند و کمپانی از م ررات امتیازنامه راجب به ح میت تخلف
نماید قرارداد را اع اء و تجدید امتیاز را به او پیشنهاد کرد!!

کمپانی ا تراض نمود و ت اضا کرد دوعت از رویه خود صرف نظر کنده اگر
دوعت مواا ت می کرد نتیجه این بود که قرارداد اب اء شود و کار به ح میت
خاتمه یابد و اگر م صود کمپانی این بود چرا در جامعه ملل اظهاری ن رد؟!
پس باید قبول نمود که ا تراض کمپانی جدی نبود و دوعت هر اقدامی که می
نمود بر بت نظریات او می کردک از نظر «مصاعح ممل ت» دوعت با کمپانی
راتار ننمود و نسبت به اع ای امتیاز و تجدید امتیاز نامه اصرار می کرده دوعت
انگلیس هم مجبور شد از کمپانی حمایت کند و به دوعت ایران مهلت دهد که اگر
تا یش هفته مراسله ای که به کمپانی نوشته بود مسترد ن ند موضوع را در
«دیوان داوری بین اعمللی الهه» م ر کند و چون به استناد ماده  36اساسنامه
دیوان مزبوره « صالحیت مح مه شامل تمام مسا لی است که راین به رن
رجوع می کنند ککک» و دوعت ایران که مراجعه ن رده بود دیوان مزبور مرجب
نمی شد ع ا دوعت انگلیس به استناد ماده  15اساسنامه جامعه ملل که هر وقت
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اختالای بین ا ضاء جامعه روی دهد و به حدی برسد که به ق ب رواب منجر
شود شورا باید دخاعت نماید به شورا مراجعه کردک
در  18دسامبر  1932ر یس شورای جامعه ملل تلگراای به دوعتین نمود و
رن ها را به احتراز از هر ملی که موجب تشدید اختالف شود د وت کردک
دوعت ایران د وت شورای جامعه ملل را قبول کرد و مرحوم داور وزیر
دعیه و رقای حسین الء ر یس بانش ملی ایران را به جامعه ملل ا زام و
دوعت انگلیس هم رقای «سورسایمون» وزیر خارجه را به نمایندگی خود معرای
کردک
شورای جامعه پس از استماع اظهارات نمایندگان دوعتین م اکرات را به وقت
دیگر محول نمود تا رقای «بنش» وزیر خارجه چ سلواکی بتواند م اععات کاای
تر کند و گزارش خود را به شورا ت دیم نمایدک
رقای «بنش» هم صال این ور دانست که راین با مواد یل مواا ت کنند و
پس از مواا ت به تصویب شورا رسید:
 -1راین مواا ت نمودند که موضوع را تا جلسه مه  1933در شورا مس وت
بگ ارند و در صورت عزوم در تمدید مواا ت نمایندک
 -2راین مواا ت نمودند که کمپانی اورا با دوعت ایران داخل م اکره شود و
این مواا ت خللی به ادعه و براهین رن ها نمی رساندک
 -3راین مواا ت نمودند که به ادعه و براهینی که به شورا کتبا داده و شفاها
اظهار نموده اند خللی نمی رسد و چنانچه م اکرات راجب به امتیاز جدید بالنتیجه
ماند م لب دوباره در شورا ر شود و هر یش از راین رزاد است که از
نظریات خود دااع کندک
 -4ی ین است بر بت قول ها ی که در  19دسامبر  1932به ر یس شورای
جامعه داده شده تا مدتی که م اکرات در جریان است و نیز تا خاتمه مل کارها
و ملیات کمپانی در ایران ملل قبل از  27دسامبر  1932در جریان خواهد
بودک
و بین راین محرز شد که نه تنها راجب به امور گ شته بله راجب به امتیاز
جدید هم باید م اکرات الزمه بعمل ریدک
خالصه این ه دوعت ایران و کمپانی هر دو خوشوقت و غاعب از شورای جامعه ملل
خارج شدند!
کمپانی خوشوقت بود که می تواند  32سال دیگر مدت امتیاز را تمدید کند دوعت
ایران هم خوشوقت بود که به رف اایت شده و امتیاز را اع ا نموده استک

نتیجه م اکرات در تهران یا امتیازنامه جدید
م اکرات در تهران بین دوعت و ر یس کمپانی نفت شروع و در هفتم خرداد
 1312ب 29روریل  )1933امتیازنامه جدید امضا شدک
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دوعت ایران نتیجه را به دبیرخانه جامعه ملل ا الع داد و شورا از تلگراف
وزیر خارجه ایران اتخا سند کردک
از نظر م نااب و مضار برای امتیازنامه جدید باید دو دوره قا ل شد:
دوره اول که از تاریخ امضای رن شروع و تا ان ضای مدت قرارداد دارسی
خاتمه می یابدک
در این مدت دوعت ناچار بود که خوب یا بد رن را اجرا کند چنانچه در این
مدت شرای امتیاز نامه جدید به حال ممل ت مفیدتر است امضاء کننده خدمتی به
سزا نموده استک
در دوره دویم که از ان ضای مدت امتیازنامه دارسی شروع و در  1993ختم
می شود دوعت تعهدی نداشت که کمپانی ح ی داشته باشد در این صورت نباید
گفت که کمپانی به دوعت چیزی داده بل ه از ضرری که به ملت رسانیده باید
جامعه را رگاه کردک

دوره اول  29روریل  1933تا  21مه 1961
امتیازنامه جدید دارای  27ماده است که مواد مهم رن مربو است به حت
االمتیاز و ماعیات و وارض دوعتی و غیره که هر یش را جداگانه رض می
نمایمک
 -1حت االمتیاز -قرار دارسی سهمیه دوعت ایران را صدی  16از کل ایدات
خاعو شرکت های اصلی و تابعه قرار داده در صورتی ه قرارداد جدید رنرا ت ییر
داده و ماده  10رن از این قرار است:
« مباع ی که بر حسب این قرارداد از رف کمپانی باید به دوعت تأدیه شود
ب الوه بر مباع ی که در موارد دیگر پیش بینی شده) به شر یل تعیین می
گردد:
«اعف» حت االمتیاز ساعیانه که از اول ژانویه  1933شروع می شود به
مبلغ چهار شیلینگ برای هر تن نفتی که برای مصرف داخلی در ایران به اروش
برسد و یا از ایران صادر شودک
«ب» پرداخت مبل ی معادل با  20درصد رنچه اضااه بر  671250عیره به
صاحبان سهام ادی کمپا نی نفت انگلیس و ایران محدود توزیب می گردد ککک اعی
رخر»
بر بت این ماده حت االمتیاز دوعت از دو ممر پرداخته می شود از هر تن
نفتی که از ممل ت خارج شود و یا در خود ممل ت به مصرف برسد  4شیلینگ
و از منااب خاعو که باید بین صاحبان سهام ت سیم شود اول  671250عیره
برای صاحبان سهام ادی موضوع می کنند پس از رن صدی  20رنرا برای حت
االمتیاز به حساب دوعت ایران می گ ارندک
جزء – ج -ماده  -10برای ایدات ساالنه دوعت حداقلی قا ل شده که از این قرار
است:
175

« مجموع مباع ی که برای هر سال مسیحی بر حسب جزء های اعف و ب از
رف ک مپانی به دوعت ایران تأدیه می شود نباید هرگز از  750هزار عیره کمتر
باشد» که به یده من این حداقل برای ما مفید نیست و باید دانست که دوعت از
صدی  16ایدات خاعو بیشتر استفاده می نمود یا از  4شیلینگ برای هر یش
تن نفت – چ ون قبل از قرارداد جدید کمپانی حاضر بود برای هر یش تن نفتی که
به خارج حمل یا در داخل ممل ت مصرف می شود  5شیلینگ بدهد به شر
این ه برای حت االنحصار حداقلی تعهد ن ندک
بنابراین اخ  4شیلینگ از هر تن و تعیین  750هزار عیره به نوان حداقل
در صال ممل ت نبوده است و ب وری که رض شد از  1920تا  1930به حد
متوس در هر سال  875هزار عیره به دوعت رسیده که از حداقل کمپانی 125
هزار عیره بیشتر است و با تردیدی هم که در این حد متوس هست بهتر این بود
که یا حد متوس ایدات  11ساعه را مأخ قرار دهند و یا از حداقل صرف نظر
کنند و به جای  4شیلینگ از هر یش تن نفت  5شیلینگ برای حت دوعت تعیین
نمایندک
تعیین حداقل بیشتر از این نظر است که دوعت در محاسبات کمپانی تفتیش
ن ند و برای هر سال مبل ی سربسته بگیرد و پی کار خود برود و هر وقت هم
که اختالای بین کمپانی و دوعت روی داده است بدون این ه در حساب وارد شوند
و سر از کار کمپانی در رورند مبل ی م و ا پرداخته است کما این ه از بابت
محاسبات  5ساعه تا  1920یش میلیون لایر و از بابت حت االمتیاز  1931نیز
به همین ریت مل کرده استک ماده  23امتیازنامه دید از این قرار تنظیم شده:
« از برای تصفیه کلی تمام د اوی گ شته دوعت از هر قبیل تا تاریخ اجرای
این قرارداد بباستلنای رنچه مربو به ماعیات های ایران است) کمپانی بشر یل
اقدام می کند:
«اعف» به ااصله  30روز از تاریخ م کور مبلغ یش میلیون عیره استرعینگ
خواهد پرداختک
«ب» مباعغ الزم اعتأدیه به دوعت را بابت مل کرد سنوات  1931و 1932
بر مبنای م کور در ماده  10این قرارداد نه م ابت اساس امتیاز دارسی پس از
وضب  200هزار عیره استرعینگ که به رسم مسا ده در ظرف سنه  1932بابت
حت االمتیاز پرداخته و  113402عیره و  3شیلینگ ده پنس که به اختیار دوعت
قبال ودیعه گ ارده شده تصفیه و تأدیه خواهد کردک
و این ه در بجزء ف اوق اع کر) کمپانی از اساس امتیازنامه دارسی امتناع
نموده و اساس ماده  10امتیازنامه جدید را قبول می کند اقوای دعیل است که
اساس امتیازنامه دارسی برای دوعت نااب تر استک
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ماعیات و وارض نفت
موقعی که به دارسی امتیاز داده شد در ایران غیر از گمرک و ماعیات ارضی
ماعیات دیگری نبوده امتیازنامه کمپانی را از گمرک صادرات و واردات معاف
نمودک
قانون  12اروردین  1309که تصویب شد بر بت ماده  2رن دوعت از
وا د خاعو کمپانی که از ملیات یا محصوالت به دست رمده در ایران تحصیل
می کند ماعیات صدی  4م اعبه نمودک
کمپانی امتناع می کرد تا این ه ماده  11قرارداد جدید هرگونه ماعیات و
وارضی که کمپانی باید بدهد به ریت یل ق ب نمودک
کمپانی برای مدت  30سال اول ملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه
ماعیاتی که دوعت و ادارات محلی اعال برقرار و یا در رتیه وضب شود معاف
خواهد بود در وض مباعغ یل را به دوعت تأدیه خواهد نمود:
باعف) در مدت  15سال اول این قرارداد به تاریخ  28اوریه هر سال و
برای اوعین مرتبه در  28اوریه 1934ه  9پنس بابت هر تن از  6میلیون تن
نفتی که بابت سنه گ شته مسیحی مشمول حت االمتیاز م کور در جزو ب 1اعف)
از ماده  10می گردد و  6پنس بابت هر تن نفت اضااه بر رقم  6میلیون تن
م کور در اوق تأدیه خواهد نمودک
بب) کمپانی تأمین می کند مباع ی را که بر بت جزء های اوق اع کر تأدیه
می نماید هیچوقت از مبلغ  225هزار عیره استرعینگ کمتر نباشد»
بج) در مدت  15سال بعد یش شیلینگ بابت هر تن از  6میلیون تن نفتی که
بایت سنه گ شته مسیحی مشمول حت االمتیاز م کور در جزو باعف) از ماده 10
می گردد و  9پنس بابت هر تن نفت اضااه بر رقم  6میلیون م کور در اوق
تأدیه خواهد نمودک
بد) کمپانی تضمین می کند مبا ع ی را که بر بت جزء بج) ماقبل تأدیه می
نماید هیچوقت از  300هزار عیره استرعینگ کمتر نباشدک
***
بنا بر رنچه م کور شد برای مدت  30سال اول کمپانی حداقلی برای هر نوع
ماعیاتی تعهد نموده و رن مبلغ  262500عیره است و برای سی سال دویم قسمت
رخر ماده  11این ور می گوید:
بقبل از سنه  1963راجب به میزان مباع ی که کمپانی در ازای معاایت کامل
ملیات خود در ایران از پرداخت هرگونه ماعیاتی به نفب دوعت و یا ادارات محلی
در مدت  30سال دوم که منتهی به سنه  1993می شود باید بپردازد راین
تواات نظری حاصل خواهند نمودک)
نتیجه این ه تا سال  1963کمپانی از هر قانونی که وضب شود خصوصا از
صدی  80قانون جدید ماعیات بر دررمد معاف است و از رن ببعد هم کمپانی برای
خود و این مردم ا ری خواهد کردک
 -3جلوگیری از گرانفروشی
ماده  19امتیازنامه جدید م رراتی وضب نموده که از این قرار است:
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« در اول ژو ن هر سال کمپانی معدل قیمت های باوب) رومانی را راجب به
بنزین و نفت المپ و مازوت و معدل قیمت های باوب) خلی م زیش راجب به
هر یش از مواد م کور نسبت به مدت  12ماه گ شته از تاریخ  30روریل معین
خواهد کرده تازل ترین معدل های م کور امتیاز و باساس قیمت ها) برای ساعی
که از اول ژو ن شروع می گردد قرار داده می شود قیمت های اساسی به منزعه
قیمت در تصفیه خانه تل ی می گرددک
بر بت قسمت رخر ماده  19کمپانی به قیمت های اوق مخارج ح ی ی حمل و
ن ل و توزیب و اروش و همچنین ماعیات و وارض موضو ه محصوالت مزبور
را اضااه می کند و به دوعت برای احتیاجات خود وعی نه برای اروش به دیگران
با تخفیف صدی  25و به سایر مصرف کنندگان با تخفیف صدی  10می اروشدک
باید دانست که احتیاجات دوعت بر دو قسم است برای اموری که دوعت به سمت
نماینده قوای مومی تصدی می کند  Acte d´autoritéملال مصرف نفت در
بحریه و برای کارها ی که دوعت از نظر اقتصادی مباشرت می نماید Acte de
 gestionملال راه رهن و چراغ برق و غیره ها چنانچه قسمت اخیر مشمول
تخفیف صدی  25نباشد گ شت کمپانی بسیار کم است و تخفیف صدی  10به
سایر مصرف کنندگان هم با رقابت نفت شوروی مؤلر نیستک وقتی که نفت قف از
در جنوب ایران از شمال ارزانتر اروخته شود کمپانی نفت چ ور می تواند که
قیمت ها را باال برده ای کاش همان مالحظه ای که کمپانی از دوعت انگلیس می
کند از دوعت ایران که نفت مال اوست می کردک بنا به اظهارات جناب مستر
چرچیل وزیر دریاداری انگلیس« :صراه جو ی بحریه انگلیس تا 1925
بواس ه تخفیفی که کمپانی به رن دوعت داده  7میلیون و  500هزار عیره بوده»
که به ضرر دوعت ایران و شرکاء تمام شده استک
 -4ح میت ماده  22امتیازنامه جدید برای تش یل مح مه و جریان محاکمه ر ین
نامه مفصلی تنظیم نموده که نواقو قرارداد دارسی را راب نموده است وعی
ماده  26راجب به صالحیت مح مه روشن نیست و چون  50سال دیگر به
ان ضای مدت امتیاز مانده است هر گاه رقای ت ی زاده که امتیازنامه را امضاء نموده
اند و ا ال ات و سوابت زیادی در امور نفتی دارد نظریات خود را از تنظیم ماده مزبور
اظهار کنند ظ ن قوی رن است که به پاس ح وق ایشان کمپانی مواا ت کند و در موقب
استفاده ایجاد اختالف نشود و ماده  26از این قرار است:

«قبل از تاریخ  31دسامبر  1993این امتیاز نمی تواند خاتمه پیدا کند مگر
در صورتی ه کمپانی م ابت ماده  25رنرا ترک کند و یا رن ه مح مه ح میت
بر الر ارت اب تخلفی از رف کمپانی نسبت به اجرای م ررات این قرارداد اب ال
رنرا ا الم بداردک»
تخلف به معنای م کور در اوق منحصر به موارد یل است:
اعف  -هر گاه تصمیم بر انحالل اختیاری و یا اجباری کمپانی گراته شودک
در مورد تخلفاتی که نسبت به م ررات این قرارداد از هر یش از راین
ناشی شود مح مه ح میت درجه مس وعیت ها و الرات مترتبه بر رن را تعیین
خواهند نمودک
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در دوره دوم 1923-1961
بر بت امتیازنامه دارسی سال  1961که قرارداد من ضی می شود کلیه
اموال شرکت متعلت به دوعت ایران استک در امتیازنامه جدید هم م ررات ماده
 20از این قرار است:
اعف -در مدت ده سال رخر امتیاز و یا در ااصله  2سال پس از ا الع قبلی
که راجب به ترک امتیاز م ابت ماده  25داده می شود کمپانی جز به شرکت های
تابب خود حت اروش یا انت ال یش یا چندین قسمت از اموال غیر من ول خود را
که در ایران موجود است نداردک
در مدت های م کور نیز کمپانی حت انت ال و خارج کردن هیچ قسمتی از
اموال من ول خود را ندارد مگر این ه اشیاء مزبور از حیز انتفاع ااتاده باشدک
ب -در تمام مدت قبل از  10سال رخر امتیاز هیچ ق عه ای از اراضی را که
کمپانی مجانا ا ز دوعت تحصیل کرده است نمی تواند انت ال دهد و همچنین
هیچیش از اموال من ول خود را نیز به استلنای رنچه غیر مفید و یا این ه دیگر
مورد احتیاج ملیات کمپانی در ایران نیست نمی تواند خارج نمایدک
 -2در موقب ختم امتیاز خواه این ختم بواس ه ان ضای اید مدت و یا به نحو
دیگری پیش رمد کرده باشد تمام دارا ی کمپانی در ایران ب ور ساعم و قابل
استفاده بدون هیچ مخارج و قیدی متعلت به دوعت ایران می گرددک
 -3جمله تمام دارا ی مشتمل است بر تمام اراضی و ابنیه و کارخانه ها و
ساختمان ها و چاه ها و سدهای دریا ی و اره ها و عوعه های حمل نفت و پل ها
و رشته ن ب های ااضل رب و وسایل توزیب رب و ماشین ها و مؤسسات و
تجهیزات از رنجمله رالت و ادوات از هر قبیل و تمام وسا ل ن لیه بملال از قبیل
اتوبوس و گاری و ر روپالن) و تمام اجناس انبار شده و سایر اشیا ی که کمپانی
در ایران برای اجرای این امتیاز از رن استفاده می نمایدک
باید دانست که این ماده و نظیر رن که در تمام امتیازنامه ها هست از چه
نظر تنظیم شده و همان ور که ملش خرابی را ماعش به لمن بخس اجاره می
دهد که در مدت اجاره مستأجر با سرمایه خود قنات رنرا رباد کند و س نا ی که
الزم است در رن بسازده ر یت بیاورد و رنرا قبال کشت و زرع کند و در مدت
اجاره از رن استفاده نماید و در ان ضاء رنرا به ماعشه رباد تحویل دهد و از رن
ببعد تمام ایدات ملش یعنی مال االجاره سابت و نفعی که مستأجر از رن می برد
متعلت به ماعش شود و مستأجر برود و جای دیگر برای خود تهیه کنار کدک
همان ور هم امتیازاتی که دوعت ها می دهنده صاحبان امتیاز تمام حساب
های خود را می کنند و دانسته و اهمیده سرمایه خود را ب ار می برند و بجای
این ه اگر سرمایه را به یش بان ی بدهند و بیش از صدی  4از رن استفاده ن نند
تا صدی  20هم که در سال  1929کمپانی نفت ایران و انگلیس بهره داد از رن
استفاده می کند و در رخر مدت م برای نفب سرشاری که برده اند از امتیاز دهنده
تش ر می کنند و مورد امتیاز را با تمام عوازم و اسباب کار به او تحویل می
دهندک و برای خود ا ر کاری دیگری می کنندک
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نتیجه تمدید امتیاز نفت جنوب
اگر امتیاز دارسی تمدید نشده بود در سال  1961دوعت نه تنها به صدی 16
ایدات حت داشت بل ه صدی صد ایدات حت دوعت بودک
ارض کنیم که ایدات دوعت در مدت  32سال که تمدید شده هیچوقت از
 750هزار عیره که کمپانی برای حداقل معین نمود بیشتر نشود و باز ارض کنیم
که شر ای امتیاز نامه جدید با شرای امتیازنامه دارسی از حی( منااب دوعت
مساوی باشد یعنی  750هزار عیره حداقلی که در امتیازنامه جدید معین شده با
صدی  16ایدات امتیاز نامه دارسی برابری کند بنابراین صدی  84از ایدات
که در  1961حت دوعت می شود بر بت قرارداد جدید کمپانی رنرا تا  32سال
دیگر می بردک
 126میلیون عیره انگلیسی از قرار  128لایر  160128000000لایر می شود و
تاریخ اعم نشان نمی دهد که ی ی از ااراد ممل ت به و ن خود در یش معامله 16
بلیون و  128هزار لایر ضرر زده باشدک
و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند!!

از تمدید مدت نه تنها دوعت از این مبلغ محیراعع ول محروم شد بل ه 20
هزار سهمی که از اسهام شرکت دارد بعد از  20هزار سهمی که از اسهام
شرکت دارد بعد از سال  1961بالت لیف و معلوم نیست که دوعت انگلیس که
قدرت خود را برای تمدید مدت ب ار برده حاضر شود که از  1961به بعد باز
صاحبان اسهام صدی  84از منااب شرکت را ببرندک
و از همه مضح تر این است که ماده  10متمم بودجه سال  1312در 4
خرداد از مجلس این ور گ شته است:
«اعف -مبلغ  35هزا ر عیره از محل خیره ممل تی به وزارت ماعیه ا تبار
داده می شود تا مصارای را که مربو به موضوع تأمین ح وق ایران در نفت
جنوب به مل رمده است از قبیل ا زام هی تی به ژنو برای مدااعه ح وق م کور
و استشاره از متخصصین و کلیه مخارج دیگر از هر قبیل پرداخته و به خرج
منظور داردک»

معایب دادن امتیاز به بیگانگان
رقایان نمایندگان!!
من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخاعفم چون تف یش مسا ل
سیاسی از اقتصادی مش ل است و این دو سیاست با هم بستگی تام داردک هر
کجا که اقتصاد صدق می کند سیاست هم غاعبا صادق است و از ح وقی که برای
ساختن خ رهن و بندر و تلفن و تلگراف و تلگراف بی سیم و مؤسسه
هواپیما ی که ماده  15امتیاز نامه جدید به کمپانی داده تنها نه در امور اقتصادی
بل ه در امور سیاسی هم می توان استفاده نمود پس عزوم ندارد که ما به شرکتی
که تابب یش دوعت خارجی است و یا به یش دوعت امتیاز دهیم تا این ه در
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ممل ت ما احدا( این قبیل م ؤسسات کنند و در خاک ایران دوعت های دیگری
تش یل دهندک

دال ل مخاعفته از نظر اقتصادی
 -1هر گاه به م حاسبه وا د نفت جنوب رجوع کنند معلوم خواهد شد که
وا د مزبور منحصرا در راه سیاسی خرج شده استک وا د مزبور به مصرف
«راه رهن» که به تمام معنا استراتژیش و برای ما سر تا پا ضرر است رسید که
از احدا( رن بارها نظریات خود را در مجلس شورای ملی گفتم و روزگار هم
گفته مرا تأیید کرد و همچنین به مصرف «خرید اسلحه» و مهماتی که ایران به
رن احتیاج نداشت رسید زیرا ما با د َُول مجاور خیال جنگ نداشتیم که محتاج به
رن در مهمات شویم و اگر رن مهمات برای ما بود پس چه شد که در شهریور
 1320از دست ما رات؟!
 -2بر ارض که ما امتیاز به «دوعت» ندهیم و گیرنده «شرکت» باشد چون
د َُول معظمه موما در شرکت های تابعه خود سهیمند و رن ها را تحت نظر خود
اداره می کنند هر قدر هم که در امتیازنامه از ایدات شرکت برای خودمان سهم
معین کنیم وقتی که دوعت نتواند به حساب شرکت رسیدگی کند ن ش بر رب
استک
 -3در هر امتیا ز رنچیزی که بیش از همه امتیاز دهنده را تشویت می کند رن
است که بعد از یش مدتی قا م م ام صاحب امتیاز می شود و ما دیدیم که در
امتیاز دارسی این حت به چه نیرنگی از دست ما راتک
از رنچه رض نمودم م صود این بود که ا ای امتیاز وعو این ه گیرنده
دوعت نباشد به هیچ وجه برای ما صال نیست و بعد الزم می دانم که چند اصل
از هدنامه دوعت شوروی و ایران را بخوانم تا معلوم شود که ت اضای امتیاز با
اصول رن مواا ت می کند یا متعارض استک

اصول مهم هدنامه منع ده با شوروی
سال  1300شمسی با د َُول اتحاد جماهیر شوروی هدنامه بستیم و رواب
دیرینه خود را تجدید و از همت بلند رن دوعت همیشه تش ر نمودیم و انتظار
داریم که م ررات رن هیچوقت ن ض نشود و اصول مورد استفاده من که می
خوانم همیشه باقی بماندک
اصل اول -دوعت شوروی ر وسیه م ابت بیانیه های خود راجب به مبانی
سیاست روسیه نسبت به ایران مندرجه در مراسالت  14ژانویه  1918و 26
ایون  1919یش مرتبه دیگر رسما ا الن می نماید که از سیاست جابرانه که
دوعت های مستعمراتی روس یه که به اراده کارگران و دهاقین ایمن ممل ت
سرنگون شدند نسبت به ایران تع یب می نمودند ق عا صرف نظر نمایندک
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اصل دوم -دوعت شوروی ر وسیه از سیاست دوعت های روسیه تزاری که
بدون رضایت ملل رسیا و به بهانه تأمین است الل ملل مزبوره با سایر مماعش
اروپا در باب شر ق معاهداتی منع د می نمودند که باعنتیجه منجر به استهالک رن
می گردید اظهار تنفر می نماید:
این سیاست جنایت ارانه را که نه تنها است الل مماعش رسیا را منهدم می
نمود بل ه ملل زنده مشرق را عمه حرو غارتگران اروپا ی و تعدیات مرتب
رن ها قرار می داد دوعت شوروی روسیه بدون هیچ شر ی نفی می نمایدک
نظر به رنچه گفته شد و م ابت اصول م کوره در اصل اول و چهارم این
معاهده دوعت شوروی روسیه استن اف خود را از مشارکت در هر نوع اقداماتی
که منجر به تضعیف و محفوظ نماندن سیادت ایران بشود ا الن نموده و کلیه
معاهدات و قرارداده ا ی را که دوعت سابت روسیه با مماعش لاعلی به ضرر ایران
و راجب به رن منع د نموده است مل ی و از درجه ا تبار ساق می داندک
اصل چهارم -با تصدیت ای ن ه هر ملتی حت دارد م درات سیاسی خود را
بالمانب و رزادانه حل نماید هر یش از راین معظمتین متعاهدین از مداخله در
امور داخلی رف م ابل صرانظر کرده و جدا خودداری خواهد نمودک
اصل نهم – دوعت شوروی روسیه نظر به ا الن نفی سیاست مستعمراتی
سرمایه داری که با ( بدبختی ها و خونریزی های بیشمار بوده و می باشد از
انتفاع از کارهای اقتصادی روسیه تزاری که قصد از رن ها اسارت اقتصادی
ایران بوده صرف نظر می نمایدک
بنابراین دوعت شوروی روسیه تمام ن دینه و اشیاء قیمتی و کلیه م اعبات و
بدهی بانش است راض ایران را و همچنین کلیه دارا ی من ول و غیر من ول بانش
مزبور را در خاک ایران به مل یت کامل ایران واگ ار می نمایدک
اصل دوازدهم -دوعت شوروی روسیه پس از رن ه رسما از استفاده از اواید
اقتصادی که مبنی بر تفوق نظامی بوده صرانظر نموده ا الن می نماید که
الوه بر رنچه در اصول  9و  10کر شد سایر امتیازات نیز که دوعت سابت
تزاری نفا برای خود و اتباع خود از دوعت ایران گراته بود از درجه ا تبار
ساق می باشندک
دوعت شوروی روسیه از زمان امضای این هدنامه تمام امتیازات م کور را
ا م از رن ه به موقب اجرا گ ارده شده باشند و یا گ ارده نشده باشند و تمام
اراضی را که بواس ه رن امتیازات تحصیل شده اند به دوعت ایران که نماینده
ملت ایران است واگ ار می نماید » ککک
در هیچ قاموس کلماتی بهتر از کلمات این اصول دیده نمی شود اگر الر از اعفاظ
راته برای پیمان های بعد از این جنگ باید ا ر اعفاظ کرد والال برای رسایش نوع بشر
از اصوعی که خوانده شد چیزی بهتر دیده نمی شودک
این م ام شامخی که امروز دوعت شوروی در اعم به دست رورده است تمامش
مرهون دعیری نظامیان نیست بل ه قسمت مهم رن مربو به توجهات مومی و اا ار
جهان استک
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یش روز در این ممل ت لمدار رزادی انگلیس بود و سفارت انگلیس در این شهر
در ح م مسجد شده بود امروز دوعت شوروی لمدار رزادی شده وعی معلوم نیست که
سفارت رن دوعت هم در ح م مسجد می شود و یا نمی شودک
دوعت انگلیس هیچوقت نگفت که چون سیاست دوعت روسیه تزاری در ایران از
سیاست انگلیس سر است با دوعت ایران ق ب رواب می کنم تا تعادل سیاسی برقرار
شودک
دوعت انگلیس پی به لت برد و لت را که بر رف نمود معلول هم از بین راتک
دوعت انگلیس دانست که به رزادیخواهان باید همراهی کنند تا مرتجعین جیره خوار بانش
است راض روسیه از بین بروندک این بود که برای پیشرات سیاست خود لم مشرو یت
را بلند کردک
دوعت شوروی هم اگر می خواهد به م صود برسد و در ایران «موازنه سیاسی»
برقرار شود برای دم توجه دوعت به امتیاز نفت نباید ق ب راب ه کند زیرا این کار جنبه
شخصی دارد و از وجاهتش که تا کنون کسب نموده است می کاهدک

اگر دوعت سا د رات و دوعت دیگری هم نخواست مواا ت کند با رن دوعت
چه خواهد کرد؟!

دالیل مخاعفت با امتیاز مورد ت اضای شوروی
ریا دوعت شوروی برای هر ت اضا ی که دوعت ایران قبول ننمود ق ب رواب
می کند؟
پس همان ور که دوعت انگلیس از کاری که جنبه مومی داشت حمایت نمود
و در ضمن منااب مشترک م اصد خود را انجام داد دوعت شوروی هم باید همان
رویه را اتخا کندک
هیچ س نمی گفت که دوعت انگلیس چرا با مشرو ه خواهان همراهی می کند زیرا
مشرو یت کامه ح ی بود که کسی غیر از هواخواهان سیاست منفور دوعت روسیه
تزاری با رن مخاعفت نمی کرد و چون مشرو یت ایران حت بود هواخواهان رن بر
هواخواهان استبداد که با ل بود غلبه نمودند و چون ملت به رزادی رسید هم «موازنه
سیاسی» برقرار شد و هم دوعت انگلیس برای کار خیری که کرده بود نام نیش و
شهرتی بسزا در کردک

ما نمی گو یم که دوعت شوروی می خواهد به ما ظلم کند ما می دانیم که
برای راب نگرانی می خواهد تحصیل امتیاز نماید وعی ما از گ شته درس می
گیریم و م درات خود را به تحوالت اعم مربو نمی کنیمک تاریخ به ما نشان می
دهد که راتار ملل همیشه به یش نه نیست و اوضاع اجتما ی و اداری و
اقتصادی و سیاسی هر قوم در راتار رن نسبت به سایر ملل مؤلر استک در این
صورت ما هم مم ن است نگران این باشیم که روزی پیش رید که راتار رن
دوعت با ما ارق کند و رنوقت معلوم نیست که کار ما چه می شود؟
هیچ و ن پرستی نخواهد گفت که با دوعت سا د برای این ه به شرکت های
خارجی و دوعت شوروی امتیاز نداد مخاعفمک
هر و ن پرستی از م اکرات «سا د مراغه ای» با شرکت های خارجی
شر رن ها شد و این موا یت
نگران بود و ملت ایران مرهون شماست که داب ّ
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شما در نتیجه «توازن سیاسی» است که از شهریور  1320در این کشور
برقرار شده استک
تا شهریور  1320من و املال من در و ن خود رسایش و حت حیات نداشتیم و از
رن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر استک
ملت ایران ررزومند «توازن سیاسی» است یعنی توازنی که در نفب این ممل ت باشد
و رن «توازن منفی» استک
ملت ایران هیچوقت با «توازن ملبت» مواا ت نمی کند و از اوعین روزی که من
وارد مجلس شدم با قرارداد ماعی و هر ملیاتی که دوعت های بعد از شهریور از نظر
«توازن ملبت» نموده بودند مخاعفت کردم و ا مال خا نانه رن ها را به جامعه رش ار
نمودمک
اگر از نظر «توازن ملبت» هر چه د َُول مجاور می خواهند بدهند پر واضح است که
د َُول مجاور بسیار خوشوقت می شوند و دوعت های خا ن هم خوشوقتی رن ها را برای
خود سرمایه بزرگی قرار می دهند و رنرا به ر ملت می کشند وعی ملت می داند که با
این رویه وعی نخواهد کشید که هر چه دارد از دست بدهدک

هیچ س نمی تواند قضاوت ملت ایران را ان ار کندک ملت ایران به دوعت
ها ی که به کشور خیانت نموده اند به چشم بد می نگرد و هر وقت بتواند خا نین
را به چوبه دار می زندک
به یده من «توازن سیاسی» وقتی در ممل ت برقرار می شود که «انتخاباتی
رزاد» باشدک «توازن منفی» رن نیست که هر دوعتی هواخواهان خود را به مجلس
بیاوردک «توازن منفی» رن است که در انتخابات دخاعت ن ننده در قانون انتخابات تجدید
نظر شود و نمایندگان ح ی ی ملت که به مجلس راتند «توازن سیاسی» برقرار شود و
هر وقت که «موازنه سیاسی» برقرار شد راب نگرانی نه از ی ی بل ه از دُ َول مجاور
موما می شودک ای اش که د َُول مجاور از نظریات شخصی صرانظر کنند و به خا ر
اعم انسانیت با ما راتاری جوانمردانه نمایند تا انتظار ایشان از رااهیت
و رسایش ما بهتر تأمین شودک

دو ریت برای حل قضیه
در این پیش رمد دوعت اتحاد جماهیر شوروی می تواند به دو ریت مل
کنند و نتیجه هر یش از رن ها هم ی ی نیست و بسیار ارق داردک
اول -یا این ه بگویند شر د َُول کامل اعوداد چنین اقتضا می کند که امتیاز
معادن نفت شمال را هم دوعت ایران به دوعت شوروی بدهد در اینجا باید گفت
جناب رقای «کااتارادزه» دیر تشریف رورده و زود می خواهند تشریف ببرنده رن
صری که دوعت ایران امتیاز نفت جنوب داده نفته رن اهمیتی را که امروز در
اعم داراسته نداشتک
تمدید مدت رن هم معلول للی است از قبیل حواد( بین اعمللی و کناره
گیری دوعت شوروی از سیاست جهان و برقراری ح ومت دی تاتوری که امروز
رن لل موجود نیست و تا رن لل موجود نشود و تا دوعت اتحاد جماهیر
شوروی از اصول متخ ه در مراسالت  14ژانویه  1918و  26ایون  1919و
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اصول هدنامه که خوانده شد صرف نظر ن ند چنین قراردادها ی از مجلس
ایران نمی گ ردک
دویم -دوعت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دوعت ایران هم در
اعم مجاورت نباید نفت خود را با دیگران معامله کند من تصور می کنم که در
این مجلس چنین پیشنهادی بگ رد یعنی دوعت ایران متعهد شود که در مدت
معلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شما را به نر متوس بین اعمللی که در هر
سال معین می شود به دوعت شوروی بفروشدک
برای استخراج معادن نفت شمال هم یا شرکت سهامی بین اعمللی که برای
اتباع ایران و سایر د َُول سهمی در رن معلوم کنند و یا شرکت سهامی مختل
ایرانی که اسهام رن را دوعت و ملت ایران قبول کنند تش یل شودک
بدیهی است هر شرکتی بیش از سود سرمایه چیزی نمی برد بنابراین دوعت
شوروی که سرمایه ای نیاورده و زحمتی تحمل ننموده تا مدت قرارداد از نفت
ایران استفاده و راب احتیاج می کندک
من رض نمی کنم راهی که به نظر من رسیده یگانه راه و غیر از رن ور دیگر
نمی شود کردک
غرض این است پیشنهادی که دوعت شوروی می کند در مصاعح ممل ت باشد و از
مجلس بگ ردک

نظریات م بو ات و

اید ارباب جراید درباره ن ت هفتم ربان ماه

روزنامه «رژیر» در شماره  207مور نهم ربان ماه  1323تحت نوان
«درباره ن ت رقای دکتر مصدق» به قلم رشتی بپیشه وری) چنین نوشت« :
پریروز مجلس صحنه ت اتر شده بوده نمایندگان کف می زدنده بعد از ن ت رقای
دکتر مصدق رقایان «گله داری» و «دکتر اهری» و «سید کاظم یزدی» و
«کاظمی» و «امامی» و غیره دست ها را رن داده و به شدت کف می زدند در
همان حین ح ایتی بخا رم رمدک «ببل» که ی ی از ز مای سوسیاعیزم رعمان بود
همیشه به دوستان خود می گفت« :وقتی مرتجعین در «رایشتاگ» گفته های
مرا بر سبیل اتفاق تصدیت می کند من از خود می پرسم «ای پیره ببل» باز چه
گلی به رب دادی که مورد تحسین این ردمخوارها قرار گراتی؟! »

ما درباره ن ت رقای دکتر مصدق رض دیگری نداریم و این را هم که گفتیم
بر سبیل مزا بودک
***
روزنامه «رزم» در شماره  21ربان ماه  1323تحت
رمدند» چنین نوشت:

نوان «به موقب

«اگر دوعت رمری ا نمی خواس ت قبل از کنفرانس صلح کار نفت تمام شود دوعت
شوروی هرگز از ما ت اضای امتیاز نمی کرد وقتی که از رن رف دنیا دوعت
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رمری ا ت اضای امتیاز کند دوعت شوروی که همسایه ماست چرا ن ند؟! ملت
شر رن ها شدککک»
ایران مرهون «شوروی ها» است که راب ّ
***
جناب رقای کااتارادزه دیر تشریف رورده و زود می خواهند تشریف ببرندک
ن ل از ن ت رقای دکتر مصدق

رقای دکتر مصدق بنا بر این اگر رقای کااتارادزه از عحاظ خودشان دیر
تشریف رورده اند از عحاظ مصاعح کشور ایران خیلی به موقب رمدندک
از شماره اوق اع کر روزنامه «رزم»

تمایل مجلس به زمامداری «دکتر مصدق»
ن ت دکتر مصدق و اظهار یده صریحی که ب ور مدعل روشن در مورد
ا ای امتیاز نفت به بیگانگان نمود به اندازه ای در مجلس حسن الر بخشید که
چندین بار نمایندگان و تماشاچیان با کف زدن های شدید ابراز احساسات کردندک
همین ور کلیه محاال ملی و جراید این ن ت را یش شاه ار بزرگ سیاسی
دانسته و اظهار خوشوقتی نمودند و به متابعت از همین احساسات و توجه
مومی اکلریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس در همین موقب که بواس ه
استعفای رقای سا د ممل ت دچار بحران شده بود به نخست وزیری دکتر مصدق
اظهار تمایل نمودند اما ب وری ه خوانندگان محترم می دانند به جهاتی که دکتر
مصدق تلویحا در دو نامه خود به پیشگاه سل نت و ریاست مجلس شورای ملی
اظهار نمود از قبول کار خودداری کرد:

 -1ریضه به پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی
 22ربان ماه 1323
پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی
در جلسه خصوصی بعضی از نمایندگان مجلس که راجب به امور جاریه و
استعفای نخست وزیر و تعیین قا م م ام او م اکره بود جمعی نسبت به ادوی
اظهار حسن ظن نمودنده این بنده هم با تجربیات تلخی که از دوره چهاردهم
ت نینیه دارد هیچگاه نمی خواست از مجلس شورای ملی قبول خدمت کند و سه
چیز سبب شد که باز ادوی را به رزمایش مجبور کرد:
 -1اوضاع خراب ممل ت که امروز قبول خدمت برای هر کس واجب ینی
است
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 -2ت یب سیاست منفی که من غیر حت از دیر زمانی به ادوی نسبت داده
اند و همه می دانند که تا دوره پنجم ت نینیه این بنده همیشه دارای
سیاست ملبت بوده و چون اوضاع به نظریاتم مواا ت نداشت از رن
زمان رویه منفی اتخا نموده استک
 -3امتناع از قبول کار سبب می شد که تا رخر دوره چهاردهم ت نینیه نتواند
با عوایح دوعت مخاعفت کند زیرا که در جواب می گفتند بهتر بود که کار
قبول کند و عوایح را با نظریات خود تنظیم نمایدک
این بود که حاضر شد برای مدت قلیلی این مأموریت را بدون اخ ح وق
قبول کند تا برای بازگشت به مجلس مانعی نباشدک
ده زیادی از نمایندگان با نظریات ادوی مواا ت نمودند به شر این ه مدت
تصدی کار محدود نشود و هر وقت که م تضیات ادامه کار را اجازه نداد ادوی
استعفا نمایمه این بنده هم مواا ت نمود به شر این ه رقایان نمایندگان و ده
دهند با نظریات ادوی برای پیشرات امور ممل ت مسا دت نمایند و عوایحی که
به مجلس پیشنهاد می شود با همان حسن ظنی که از ابتدا اظهار می کنند
تصویب نمایندک
ده دیگر با تصویب قانون خاصی به این نوان که باید اصل  32قانون
اساسی تفسیر شود مواا ت ننموده اند در صورتی که اصل مزبور که از این
قرار است:
«چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی موظفا مستخدم شود از ضویت
مجلس منفصل می شود و مجددا ضویت او در مجلس موقوف به استعفای از
ش ل دوعتی و انتخاب از رف ملت خواهد بودک»
اگر شامل م ام نخست وزیری بشود چون ادوی رنرا موظفا قبول نمی کند
مشمول اصل مزبور نخواهد بودک
چنانچه اکلریت مجلس هم با تفسیر اصل  32مواا ت کند این بنده رضا نمی
دهد زیرا هستند کسانی که بهتر از ادوی در این م ام به کشور خدمت کنند و چه
عزوم دارد که اصلی از اصول قانون اساسی از نظر شخو معینی تفسیر شودک
بنا بر رنچه به رض پیشگاه شاهنشاهی رسید و بنا بر این ه موکلین ادوی
صاحب این نظر نبوده اند که برای مدت کوتاهی کار قبول کند و موقعی که دااع از و ن
اریضه این بنده و هر یش از نمایندگان است کرسی خود را بالتصدی گ ارد این است که
قبول خدمت موکول به تشخیو این موضوع از رف مجلس خواهد شد که ریا بازگشت
ادوی به مجلس که غیر موظفا م ام نخست وزیری را قبول می نماید پس از پایان
تصدی مانعی خواهد داشت یا خیرک

اعبته در صورتی که بت تشخیو و رتی مجلس مانعی نداشته باشد با کمال
ااتخار در این موقب خ یر برای انجام خدمتگزاری حاضر خواهد بود والال از
پیشگاه ا لیحضرت همایون شاهنشاهی درخواست می نماید که ادوی را معاف
ارمایندک
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 -2نامه به ریاست مجلس شورای ملی
 22ربان ماه 1323
ریاست مجلس شورای ملی
پنجشنبه یازدهم ربان که بعضی از رقایان نمایندگان محترم برای قا م م ام
نخست وزیر نسبت به این جانب اظهار حسن ظن نمودند از نظر اهمیت موقب و
این ه با وضعیت امروز خدمت به ممل ت برای هر کس واجب ینی است این
جانب امتناع ننموده و قبول کار را م ید به این نمودم که از مجلس قانونی بگ رد
که این جانب برای استعفای سه ماه قبلی مشمول ماده دوم قانون سال 1306
نشوم و چون م امی را که اش ال می کنم بدون اخ ح وق و غیر موظف است
ع ا محتاج نیست که اصل سی و دوم قانون اساسی تفسیر شود و بر ارض عزوم
این جانب راضی نمی شدم که برای شخو خود اصلی از اصول قانون اساسی
تفسیر شود و از رن ه خواستم در ر جدید اسمی از مراجعت این جانب به
مجلس پس از کناره جو ی از کار برده شود ا از این نظر بوده که در موقب
استفاده اصل مزبور را ور دیگر تفسیر ن نند و راه ورود این جانب را به
مجلس مسدود ننمایند اعبته تصدیت می ارمایند که موکلین من صاحب این نظر
نبوده اند که برای مدت کوتاه کار قبول کنم و موقعی که دااع از و ن اریضه من
و هر یش از نمایندگان است کرسی خود را خاعی بگ ارمک صاف و بی پرده
رض می کنم که دم امتناع برای این بود که به رن کسی که همیشه ادا ی
و ن بوده است نسبت محااظه کاری و خاعی کردن شانه از کار را ندهند و در
مواقعی که در مجلس با عوایح دوعت مخاعفت می کنم امتناع را پیراهن لمان
ننمایند و نگویند چرا کار که ت لیف شد از قبول رن خودداری نمودم چون بعضی
از رقایان محترم با قانون خاصی که نظر این جانب تأمین شود مواات نیستند و
وضعیت مهم ممل ت همچنین ایجاب می کند که هر چه از مجلس می گ رد بدون
مباحله و مورد توجه اکلریت قریب باتفاق باشد و این جانب هم تا نظری که
صراا به نفب ممل ت تشخیو داده شده تأمین نشود هیچ کاری قبول نمی کنم و
بیش از این هم اقتضا ندارد که کار ممل ت بالتصدی بماند با رض تش ر از
حسن ظنی که نسبت به این جانب از رف رقایان نمایندگان محترم اظهار شده از
م ام ریاست درخواست می نمایم که این نامه در جلسه خصوصی قرا ت شود و
مجلس شورای ملی تمایل خود را به کسی اظهار ارماید که خدمت نخست وزیری
بدون هیچ قید و شر ی قبول نمایدک
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لل امتناع دکتر مصدق از نخست وزیری
از رنچه که گ شت معلوم می شود که دکتر مصدق به رتی تمایل مجلس
خوشبین نبوده و چنین تصور کرده است که متوعیان مجلس می خواهند گریبان
خود را از دست او که الیت یر بود خالو کنند و موقب را مناسب دانسته بودند
که به نوان نخست وزیری او را از مجلس خارج کرده و بعد به جهات غیر
موجهی دوعت را در اقلیت بگ ارند و باعنتیجه ر یس دوعت را از سیاست برکنار
نمایندک ریا مردم تهران که انتظار داشتند وکیل شان تا رخر دوره در مجلس بماند و به
وظیفه خود مل و از نظریات موکلین خود دااع کند این پیش رمد را چگونه تل ی می
نمودند؟

معلوم بود که اظهار تمایل متوعیان به منظور اصالحات نبود و لاال بعد از ایراد
این ن ت در مجلس که مورد تحسین موم شد و همه دانستند نماینده اول تهران
غیر از منااب میهن نظریات دیگری ندارد می بایست با او همراهی کنند و همگی
با هم قدم های بلندی برای اصالحات بردارند نه این ه کار اختالف نظر را به
جایی رسانند و خ مشی را وری از هم دور کنند که نمایندگان اقلیت چند ماه
بواس ه «ابستروکسیون» جریان امور مجلس را متوقف نمایندک
امتناع از قبول مم ن است جهات دیگری هم داشته که دکتر مصدق
نخواسته در این دو نامه اظهار کند ملل این ه بعضی از سیاست ها احساسات
ملی اشخاو را مورد توجه قرار نمی دادند و چنین تصور می نمودند اگر کسی
در تمام جهات با سیاست رن ها مواا ت ن ند با رن ها مخاعف استک مگر نه این
بود که تا دکتر مصدق در مجلس با املین کودتا و دی تاتوری و دکتر میلیسپو
مخاعفت می کرد روزنامه های دست چپ با او مواات بودند و از ملیات او
تحسین می نمودند وعی به محض این ه راجب به امتیاز نفت در مجلس اظهار
یده نمود عحن جراید مزبور ب لی ت ییر یاات و بدگمانی جای حسن ظن را
گرات و چون هدف همسایه شماعی تحصیل امتیاز نفت بود و نماینده اول تهران
هم مخاعفت خود را با ه رگونه امتیازی اظهار نموده بود دخاعت او در کار سوء
تفاهمی را که از کابینه سا د برای دوعت شوروی حاصل شده بود شدیدتر می
کرد و مم ن بود که رواب ایران با همسایه شماعی به مرحله بن بست برسد در
این صورت بهتر بود کسی غیر از دکتر مصدق قبول زمامداری کند که راب سوء
تفاهم بشودک
تألیر اوق اععاده ای که ن ت دکتر مصدق در قلوب مردم و اکناف ممل ت
نمود به متوعیان اکلریت جرتت داد که تصمیم دوعت سا ت را در خصوو ترک
م اکرات تا است رار صلح مومی کاای ندانند و برای جلوگیری از ا ای امتیاز
 - 28نقل از روزنامه مهر ایران ،شماره  ،789مورخ بیست و چهارم آبان ماه 1323
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نفت ا ر دیگری بنمایند زیرا تصمیم دوعت قوت قانونی نداشت که دوعت های
وقت از رن پیروی کنند و گردباد حواد( رنرا ت ییر ندهد پس الزم بود که تصمیم
دوعت از ریت قانون تأمین شود و روی این نظریه در محی پارعمانی شایب شده
بود که رقای سید ضیاءاعدین با با ی رحی راجب به «تحریم امتیاز نفت» تهیه
نموده و منت ظر است که در موقب م تضی پیشنهاد به مجلس کند و چون تحریم
امتیاز بدون این ه ت لیف استخراج معلوم شود مصاعح مومی را تأمین 29نمی
نمود زیرا:
 -1دم استخراج سبب می شد که ممل ت از ایدات هنگفتی محروم شودک
 -2اشار د َُول بزرگ برای تحصیل امتیاز سبب می شد که دوعت ها دوام پیدا
ن نند و کوچ ترین قدمی برای اصالحات بر ندارندک
 -3رقابت د َُول بزرگ برای تحصیل امتیاز صلح بین اعمللی را تهدید می نمودک
 -4دم استخراج به دوعت های م تدر و محتاج به نفت مجال می داد که هر وقت
بتواند همان امتیازی را که ملت ایران با رن مخاعف است تحصیل کندک
ع ا دکتر مصدق رحی تهیه نمود که امتیاز نفت تحریم شود و دوعت بتواند
راجب به استخراج رن هر ور که م تضی و صال ممل ت باشد اقدام کند و چون
استخراج بدون بازار اروش ملی نبود و قبل از هر دوعتی نظریات دوعت
شوروی می بایست معلوم شود زیرا استفاده دوعت مزبور از معادن نفت شمال
ایران بواس ه مجاورت احتیاج به عوعه کشی نداشت و دوعت ایران می توانست
بوسیله سلف اروشی وام بخواهد و دین خود را از اروش نفت ب ور استهالک
ادا کند و اگر دوعت شوروی مواا ت می نمود ت لیف بعضی از د َُول دیگر هم که
به نفت احتیاج دارند معلوم می شد ع ا دکتر مصدق توس ی ی از نمایندگان
 - 29کما اینکه در دوره پانزده تقنینیه هم راجع به استخراج نفت به دست دولت تصمیمی اتخاذ نشد و بر
طبق فقره دوم از ماده واحده مصوب در جلسه  29مهر ماه  1326راجع به رد مقاوله نامه آقای قوام
با دولت اتحاد جماهیر شوروی که از این قرار است:
« ب  -دولت باید م وجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف
مدت پنج سال نقشه های کامل فنی و علمی مناطق نفت خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا
مجلس شورای ملی با استحضار و اطالع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره برداری
بازرگانی از این ثروت ملی را بوسیله تصویب قوانین الزم تعیین کند».
مجلس شورای ملی راجع به وجود نفت در معادن شمال تجاهل العارف نمود و عمل استخراج را برای
مدت پنج سال متوقف کرد در صورتی که صالح این بود که دولت فوراً شروع به استخراج نماید و بر
فرض اینکه کسی طالب خرید نفت نباشد آنرا به مصرف داخلی برساند.
نظر نگارنده این نیست که دولت ایران می تواند تشکیالت نفتی دُوَل بزرگ را در شمال ایران بر پا کند
ولی آیا بهتر نبود که دولت چاه هائی مثل چاه های نفت بادکوبه حفر کند و از نفت آن ملت ایران
استفاده کند ،در بادکوبه قبل از تغییر رژیم چاه های نفت بوسیله «حاج زین العابدین تقی اف»
معروف و با سازمان خیلی مختصری استخراج می گردید و به هر حال بر خالف تصور بعضی از
هموطنان استخراج نفت در ایران بوسیله دولت کار مشکلی نیست و به آسانی عملی می شود.
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مجلس و ضو اراکسیون حزب توده نظریات دوعت شوروی را استعالم نمود و
همین ه معلوم شد دوعت شوروی غیر از استفاده از نفت نظری ندارد ر خود
را تهیه نمود که ماده اول رن ا ای هرگونه امتیازی را تحریم می کند و ماده
دوم« :به نخ ست وزیر اجازه می دهد که برای اروش نفت و رزی که دوعت
ایران معادن خود را استخراج و اداره می کند م اکره نماید و از جریان م اکرات
مجلس شورای ملی را مستحضر نماید» که ر مزبور در یازدهم ر ر ماه
 1323موقب شور در برنامه دوعت بیات ت دیم مجلس شد و غیر از چند نفر
ن مایندگان حزب تودهه سایر نمایندگان باالتفاق رنرا تصویب نمودند و تعجب در
این است موقعی که شرکت های انگلیسی و رمری ا ی با دوعت سا د راجب به
نفت در م اکره بودند نمایندگان حزب توده در مجلس با ا ای امتیاز به خارجی
مخاعفت خود را اظهار نمودند که در م دمه این اصل ضمن س وال رقای دکتر
رادمنش مالحظه شد30وعی با ر دکتر مصدق نخواستند مواا ت کنندک
به یده نگارنده اجرای این قانون نه تنها در منااب ایران بل ه با مصاعح دوعت
شوروی نیز ت بیت می کرد چه قانون مزبور از یش رف احتیاجات نفتی شوروی را
تأمین می نمود و از رف دیگر رواب شوروی و ایران را برای همیشه حسنه و مودت
رمیز نگاه می داشت و ما تعجب می کنیم که دوعت شوروی از این قانون که در سیاست
بین اعمللی و صلح اعم الر خاصی داشت استفاده ن ردک بر ارض این ه ح وق بشری و
م ررات بین اعمللی اجازه می داد که دوعتی به نوان امنیت خود در خاک ملت دیگر
ایجاد حریم کند کار ترقی تسلیحات و قدرت ا جازرمیز حرکت یارات بجا ی رسیده که
موضوع «حریم امنیت» از بین راته است! ککک

متن کامل ن ت دکتر مصدق هنگام پیشنهاد ر تحریم
اینش متن کامل ن ت دکتر مصدق را که در موقب پیشنهاد ر خود در
مجلس ایراد نموده از م اکرات مجلس شماره  1336صفحه  1432تا 1456
ن ل می نما یم:

عزوم تسریب در استخراج نفت
در جلسه هفتم ربان مخاعفت خود را نسبت به امتیاز نفت اظهار نموده و به
رض مجلس رساندم که راه استخراج منحصر به دادن امتیاز نیست و به ریت
دیگر هم خود دوعت میت واند معادن نفت را استخراج کند و چون امروز نفت به
منزله آب حیات است ما هر قدر در استخراج آن تأخیر کنیم به د َُول قوی مجال میدهیم

که از خود رفع محظور کنند و از ما امتیاز بخواهند و رنوقت است که ما باید معادن
خود را تملیش نما یم هر گاه در ابواب ا ه بابی هم برای امتیاز بود رف
بیناعمللی اقتضا می کرد که ا ها امتیاز نفت را این ور تعریف کنند «تملیش ین
او منفعه مادام اعحیوه» زیرا امتیاز دهنده قادر نیست که در رخر مدت صاحب
 - 30به صفحه  157مراجعه شود
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امتیاز را از مؤسسات خارج کند و بر بت امتیازنامه مؤسسات نفتی را تصرف
نماید و ناچار است هر ور که صاحب امتیاز بخواهد مدت را تمدید نماید و از
منااب هر قدر برای ما سهم معین کنند وقتی که نتوانیم داخل شرکت بشویم و به
حساب رن رسیدگی کنیم ن ش بر رب استک حداقلی را هم که قرارداد معین کند
باید صرف کاری نمود که صاحب امتیاز مواا ت نمایدک اراموش نمیکنم که دوره
ششم ت نینیه وزیر ماعیه وقت از نظر مصاعح ممل ت پیشنهاد نمود که واید نفت
جنوب از جمب بودجه خارج شود و به نوان خیره ممل تی حسابی جداگانه
داشته باشد و بعد معلوم شد که مراد از خیره ممل تی احدا( راه رهن و خرید
اسلحه و مهمات استک اینجاست که زمامداران دولت اتحاد جماهیر شوروی باید از
خدا دور نشوند و با ملت ضعیفی مثل ما همانطور که تا کنون خوب رفتار کردهاند باز
رفتار نمایند و ببینند چیزها ی که بر لیه رنها تهیه شده بود چ ور بر نفب رنها

به کار رات ب رف هللا بفسخ اعمزا م و ن ض اعهم) من اگر با امتیاز مخاعفت
نموده ام پیشنهادها ی هم برای استخراج نفت و اروش رن کردهام که رنها را
نباید از نظر دور داشت که کار نفت را برای بعد از خاتمه جنگ گ اشتک آنهایی
که می گویند مذاکرات نفت به بعد از جنگ محول شود یا از درک حقایق عاجزند و یا
اینکه عقیده از خود ندارند ولی آن هائی که اهل تشخیصند و نماینده این ملتند میدانند که
تأخیر موجب زیان است .وضعیات بیناعمللی ایجاب میکند که هر چه زودتر ت لیف

معادن نفت معلوم شودک امروز ی ی از شخصیتهای مهم کشور دوست و مجاور
ما تشریف روردهاند و میخواهند در کار نفت م اکره نمایندک هر دوعتی در کار
تأخیر کند به ممل ت خیانت می نماید رن روزی که سیاست یش رای بود 32
سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی حداقلی که خود کمپانی برای ایدات
دوعت معین نمود متجاوز از  16بلیون لایر از کیسه ملت رات و نسل های رتیه
را از چنین ایدات هنگفتی محروم کردک نسل های رتیه هر قدر نفرین کنند کم
کردهاند و بجای رحمته حت دارند به ما ععنت کنند گر چه امروز توازن کامل در
سیاست نیست وعی اگر همین موازنه هم بهم بخورد هر یش از د َُول که موازنه
را بُرد ما را بدبخت می نمایدک ارض کنیم که سیاست مجاور شماعی ما قوت
گرات و گفت با امتیاز دارسی مخاعف بودم وعی در هدنامه  1920دست از
مخاعفت کشیدم تمدید امتیاز موازنه را بر هم زد و من بیش از رنچه تمدید داده
است چیزی نمی خواهمک ارض دیگر این ه سیاست مواا ت نظریات مجاور
جنوبی شد و رن دوعت گفت امتیاز سایر معادن را هم می خواهمک اساس کار دنیا
روی دل نی ست و هر ملتی داعت را از نظر منااب خود قضاوت می نماید و با
ضعیفتر از خود می کند رنچه را که انصاف و وجدان جایز نمی شماردک مگر
نبود که به اشتهای امتیاز  92ساعه شرکت ها ی رمدند و باب م اکرات را با
سهیلی و سا د باز نمودند؟! مگر نبود همین که حریف گفت از این نمد ما را هم
کالهی تمام حرفها و ملیاتی که برای انجام م صود شده بود از بین رات؟!
ارض سیم این ه متف ین در تسخیر معادن نفت ایران با هم اتفاق کنند و هر کدام
برای خود از این نمد کالهی بخواهندک ما باید رن را ب در وسعت کله هر یش
ت سیم کنیم و هر قسمت را در بت اخالو بگ اریم و با کمال خضوع و خشوع
ت دیم نما یم و خود را مرهون نوع پرستی و بشردوستی رنها بدانیمک پس تا
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چنین روزی نرسیده است باید هر چه زودتر تصمیمی که حااظ منااب ما است
اتخا کنیم و مجال ندهیم که از نمد ما برای خود کاله بسازندک

شرای سه گانه برای استخراج معدن
ما برای مصرف خود اعال نفت الزم نداریم و برای این ه معادن دیگر استخراج
شود احتیاج به سه چیز داریم :اول -محل مصرفه دوم -سرمایه برای استخراجه
سوم -م تخصوه که نظریات خود را به اختصار رض می نمایم:
 -1محل مصرف  -با نماینده بزرگ دوعت شوروی داخل م اکره شویم و قراردادی
برای هر مدت که تواات نظر حاصل شود منع د نما یم و نفت مازاد از مصارف
خود را با نر متوس بیناعمللی نفت در هر سال معامله نما یم
 -2تحصیل سرمایه  -بر ارض که برای م ا رم ی بود و می توانستیم بدون
مسا دت غیر نفت را استخراج کنیم این کار خارج از صال است ما باید سلف
اروشی کنیم و وجهی به نوان بیعانه و به قید این ه ا صرف استخراج نفت
شود بگیریم و نفت که استخراج شد حساب مشتری را از بابت اصل و سود
وجهی که داده است تصفیه نما یمک
 -3مدیر و متخصو  -برای این کا ر ما به دو قسم اشخاو محتاجیمه اداری و
انیک متخصص ین اداری را از همو نان و انی را از متخصصین بیناعمللی که
موقب قرارداد اروش معلوم خواهد شد انتخاب می نما یمک
این است نظریات من راجب به استخراج تمام معادن ایران که با هر دوعتی که
مشتری خرید نفت است م اکره نما یم و هر چه زودتر شروع به کار و گریبان ملت را
خالو کنیم و برای همو نان کارگر که تا رخر جنگ تمام بی ار میشوند کار تهیه

نما یمک

جهات مخاعفت اکلریت با نخست وزیری مشرو دکتر
مصدق
من تصور می نمودم که اگر داخل کار شوم کار نفت و کارهای دیگری انجام
دهم و بعد از این ه اکلریت قریب باتفاق مجلس مرا نامزد نخست وزیری نمود
معلوم نشد به چه نوان اکلریت و اقلیت هر دو از من صرف نظر کرد و ا به
من کسانی رتی دادهاند که منفردندک
بعد از رض تش ر از موم رقایان محترم که به نخست وزیری بالشر من
رتی داده اند س وال می کنمه اگر نظرشان این بود که قانون سال  1306با راتن
من بدون استعفای سه ماه قبل مواا ت نداشت ماده  2قانون مزبور را که خود
اینجانب در جلسه  11تیر ماه  1306پیشنهاد نمودهام و بشر یل است « :تا
ان ضای هر دوره ت نینیه نمایندگان مجلس شورای ملی نمیتوانند هیچیش از
خدمات دوعتی را موظفا قبول نمایند مگر این ه سه ماه قبل از قبول خدمت
نمایندگی استعفا نموده باشند» مانب نیست و بیانات اینجانب هم که در م اکرات
مجلس به شماره  91مندرج است حاکی از این معناست و چون نظریات این
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جانب مفصل و در دو نوبت به رض مجلس رسیده است قسمت مختصر رن را
که در صفحه  1878مندرج است ینا ن ل می کنم و از قسمت مفصل رن ه در
صفحه  1876همان شماره مالحظه میشود برای این ه وقت مجلس تضییب
نشود خودداری می نمایمک اینش ین م اکرات « :چون ی ی از نمایندگان
ارمودند که این ماده مخاعف قانون اساسی است خواستم رض کنم که کامال با
اصل  32قانون م اب ه شد و مخصوصا نظریات حضرت رقای ر یس بم صود
رقای حسین پیرنیا مؤتمن اعملش است) جلب شدک به هیچ وجه مخاعفت ندارد و
این ه قانون اساسی میگوید که چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی و موظفا
مستخدم بشود از ضویت مجلس منفصل میشوده ما نگفتیم که نمی شودک این
مسلم است ما گ فتیم اگر وکیلی خواست برود وزیر شود یا ر یس االن اداره
بشود تا زمانی که وکیل است نتواند برودک حاال اگر خواست برود باز هم مختار
است منتها سه ماه قبل باید استعفا بدهد یا این ه ح وق نگیردک»
بنا بر رنچه رض شد اگر کسی خواست که در تمام دوره وکاعت در ادارات
دوعتی غیر موظف کار کند مانعی نیست و بدون استعفای قبلی میتواند وعی
بشر این ه سوء استفاده ن ند و بجای وظیفه مدد معاش بگیرده مراد از وظیفه
هر وجهی است که به هر اسم و رسم از خزانه دوعت خارج شود از مواجب و
شهریه و مدد معاش و انعام به هر صی های از صیغ که باشدک پس برای خارج
شدن از مجلس مانعی نبود و باید اهمید که برای بازگشت چه مانعی تصور می
نمایندک اصل  32متمم قانون اساسی از این قرار است:
«چنانچه ی ی از وکال در ادارات دوعتی موظفا مستخدم بشود از ضویت
مجلس منفصل میشود و مجددا ضویت او در مجلس موقوف به استعفای از
ش ل دوعتی و انتخاب او از رف ملت خواهد بود که بعضی از نمایندگان محترم
وظیفه را مترادف با مس وعیت دانسته اند در صورتی که مترادف با ح وق است
و نظریه دوره ششم و سیزدهم ت نینیه همین است چنانچه مراد از موظف ح وق
نباشد احتیاج نیست که قبل از کلمه مستخدم موظفا قید شود و یش چنین تعبیر
ملل این است که بگویند اگر ی ی از ا ضای ادارات دوعتی در مجلس با تعهد
دادن رتی وکیل شود از ضویت اداره منفصل است و حاجت به اظهار نیست که
رتی دادن متالزم با نمایندگی است کما این ه انجام وظیفه و استخدام الزم و
ملزوم ی دیگرند و ه ر کس در ادارات دوعتی مستخدم شد وظیفه دار و مس ول
استک پس مراد از موظفا گراتن وجهی است از خزانه دوعت و هر کس قبل از
خارج شدن از مجلس تعهد کرد بدون اخ ح وق خدمت کند از ضویت مجلس
منفصل نمیشود و تعهد باید صریح باشد تا خللی به ضویت او نرسانده مضااا
به این ه ماده  15قانون استخدام کشوری چند م ام را که از رن جمله وزارت
است از رتب نه گانه اداری خارج می نمایدک و بعضی بر این یده اند که اصل
 32تا کنون به این ریت مل نشده یعنی رن ها ی که وزیر شدهاند بعد از
انفصال به مجلس مراجعه ننموده اندک به یده من اول باید س وال نمود کسانی
که از مجلس به شر نگراتن ح وق راتهاند کیانند و بر ارض این ه متعهد شده
باشند بدون ح وق خدمت کنند باز نگشت رنها دعیل نیست که اصل  32مانب
باشد و نتوانند به مجلس بازگشت نمایند چه دم م اعبه حت دعیل نداشتن حت
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نیست و در قانون اساسی بعضی از اصول هست که اجرا نشده ملال اصلی که
راجب است به مجلس سناک پس اگر ملت ایران ت اضای تش یل مجلس سنا نمود
بنابراین یده باید گفت که مجلس سنا نباید تش یل شود در صورتی که هر وقت
م تضیات وجود سنا را ایجاب نمود رنرا باید تش یل داده بعضیها هم چنین
یده دارند که اصل تف یش قواء لالله مانب است که وکیل با حفظ م ام نمایندگی
وزیر شوده در صورتی که ح ومت ملی من سم به اقسامی است که ی ی از رنها
ح ومت پارعمانی است و بر بت قانون اساسی ما کشور ایران دارای این
ح ومت است و در ح ومت های پارعمانی وکیل به وزارت میرود و از وزارت
که ااتاد بر می گردد و در مجلس وکیل می شودک و در جواب رن ها ی که ارموده
اند اگر وخامت اوضاع خدمت را برای هر کس واجب ینی نموده است و من که
چنین اظهاری نموده ام چرا باید قبول کار را مشرو به بازگشت مجلس کنمه
رض میشود که مرا مردم انتخاب نموده اند تا رخر دوره در مجلس خدمت کنمه اگر
مجلس تصور نمود که من در دوعت مفید ترم و از ح وق هم که صرانظر نمودم حت این
بود که بازگشت من به مجلس تأمین شود و شر بازگشت برای این بود که اگر از
خدمت دوعت محروم شوم از خدمت ملی محروم نشود و در مجلس باشم تا بتوانم جهات
دم موا یت و یا دم مسا دت مجلس را به جامعه رض نمایمک پس معلوم شد که

حلیت و حرمت هر چیز منو به اکلریت استه اگر اکلریت خواست که حرام را
حالل کند می کند و اگر نخواست حالل هم حرام می شودک من از اکلریت س وال
نمی کنم که چرا با نخست وزیری مشرو من مواا ت ننموده از ابتدای این دوره
من در اقلیت بوده ام و اکلریت غیر از مخاعفت من با دادن امتیاز نفت با
حرف های من مواا ت ن رد ب حفظت شی ا و غابت نش اشیاء) من از
اراکسیون توده س وال می کنم که از اول این دوره که با من مخاعف نبود و در
م بو ات خود مرا ت دیر نمود و ی ی از نمایندگان رن اراکسیون قبل از م اکرات
نفت در جلسه خصوصی مجلس مرا برای نخست وزیری پیشنهاد کرد و نظریات
من هم در باب امتیاز نفت با نظریات اراکسیون مواات بود چون ه رقای دکتر
رادمنش در جلسه لنی  19مرداد این ور اظهار نمود «من و را ایم با دادن
امتیازها به دوعت های خارجی ب ور کلی مخاعفیم همان ور که ملت ایران
توانست راه رهن را خودش احدا( کند ی ین دارم که با کمش مردم و سرمایه
داخلی ما می توانیم تمام منابب لروت این ممل ت را استخراج کنیم» چه شد که با
نخست وزیری مشرو من مخاعفت کرد؟ من تصور نمیکنم که جوانان روشنف ر
ممل ت معنی قانون را نفهمند بل ه این ور تصور میکنم که با نظریه سیاسی من
که «موازنه منفی است» مواا ت ندارنده بنابراین الزم می دانم که نظریات خود
را توضیح کنمک

عزوم اتخا موازنه منفی
من رنچه رض کرده ام در مصاعح ممل ت و منااب رن دوعتی است که اعب
« موازنه سیاسی» استک هر گاه ما تع یب از «سیاست ملبت» کنیم باید امتیاز
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نفت شمال را هم برای مدت  92سال بدهیم و به این ریت موازنه سیاسی
برقرار کنیم گ شته از این که ملت ایران برای همیشه و اکنون مجلس با این کار
مواات نیست و دادن امتیاز ملل این است که م وع اعیدی برای حفظ موازنه راضی
شود که دست دیگر او را هم ق ب کنند در صورتی که هر م وع اعیدی برای حفظ
ظاهر هم که باشد اعب دست مصنو ی است و رن م وع اعیدی که بخواهد
م وع اعیدین شود خوب است خود را از م عت زندگی خالو و قبل از این ه ید
لانی او ق ب شود انتحار کندک
جمعی از نمایندگان -صحیح است
دکتر مصدق -صحیح است خواهش میکنم نگو یده تصدیت و ت یب م اعبم
موکول به قبول یا رد پیشنهادی است که رض میکنمک تع یب «سیاست ملبت»
برای کسانی خوب است که از هده رن بر ریندک پیروی از این سیاست برای رن
ها ی مفید است که اهل حسابند از هر کسی که س وال شود هشت بیشتر است یا
شصت میگوید  60پس هشت نفر نمیتوانند با شصت نفر م اومت کنند وعو
این ه چند پیشه ور دیگر هم اضااه نمایندک از نظر و نپرستی هر گاه ما از
سیاست ملبت پیروی کنیم بر ارض این ه در مجلس دو دسته مساوی تش یل
شود هر وقت که با هم مواات شدند کار ما زار است وعی اگر ما از «سیاست
منفی» تع یب کنیم و مجلس از نمایندگان ح ی ی ملت تش یل شود از چنین
مجلس کاری بر خالف مصاعح ملت نمیگ رد و رنوقت است که «موازنه
سیاسی» به نفب ایران برقرار استک با هر یش از نمایندگان در خارج مجلس
صحبت کنیم غیر از نوع خواهی و و ندوستی نظری ندارندک هر یش از اارادی
که در این جنگ شرکت میکند اگر س وال شود غیر از خیر بشر چیزی
نمی خواهند و حاضر نیستند مورچه ای را زیر پا گ ارند وعی داخل صف که شدند
هر چه رمر گفت می کنند و با کی از قتل ام ندارند گر چه بعضی اشخاو ملل
مرحوم حسن پیرنیا و جناب رقای حسین پیرنیا حاضر نمیشوند وکیل غیر رزاد
شوندک ارض می کنیم که بهترین اشخاو به این ریت انتخاب شوند کاری که در
مصاعح مردم و ضرر موکل باشد نمیکنند و بدترین اشخاو را اگر مردم انتخاب
کنند به ح م اعمأمور مع ور هر چه میکنند در مصاعح مردم می نمایندک

یش مصاحبه تاریخی با شاه ا ید
رقایان محترم این اوعین داعه نیست که به من ت لیف کار میشود ی ی از
داعات در هد سل نت «رضا شاه» استک روزی رقای حسین الء به خانه من
رمد و گفت شاه به رقای «سرتیپ حبیب هللا شیبانی» که رنوقت ر یس ارکان
حرب بود؛ ارموده انده اگر دکتر مصدق را بخواهم میرید یا نهه از این حرف
تعجب نمودم و گفتم اگر روزهای دوشنبه حضور شاه نمیروم از این جهت است
که نماینده ملتم و به اص ای ارمایشات شاه احتیاج ندارم وعی چه مانب است که
هر وقت احضار شوم کسب ااتخار نمایمک چیزی نگ شت شاه مرا خواست و
ارمود در مجلس گفتید رنچه را که نمی بایست بگو یدک رض کردم رنچه روز
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نهم ربان ماه بروزی که سلسله قاجاریه خلب شد) گفتهام از نظر مصاعح ممل ت
بوده است و من بین شاه و ن دوست و ممل ت ارق نمی گ ارمه ارمود توضیح
دهید تا قانب شومک رض کردم روزی محمد لی شاه مرا احضار کرد و ارمود
که خواستم توس معاون اعدوعه برنوقت وزیر خزانه) با بهبهانی بم صود ریت هللا
رقا سید بدهللا) راهی باز کنم کاری ن رد هر گاه شما بتوانید کاری کنید موجب
امتنان استک
رض شد که شاه را با ایشان چه حاجت است؟! ایشان هر چه دارند از
همراهی و مسا دتی است که با رزادی خواهان می نمایند شاه هم همین رویه را
اختیار کنند و با مشرو یت مخاعفت نفرمایند تا دکان سیاسی رقا تخته شود رقا و
صاحبش همگی من تبب شاه شوندک همان روز م اکرات با شاه را به مرحوم
بهبهانی گفتم تصدیت نمود و بسیار خندیدک در جواب ارمود سر شما هم بوی
قورمه سبزی دارد بخنده نمایندگان) این بود جواب رایض من به رن شاهک هر
گاه ا لیحضرت هم پس از رایضی که میکنم همان ور جواب دهند چیزی
رض ن نم والال اجازه ارما ید م اعبی را به رض رسانمک ارمودند بگو ید تا
معلوم شودک « رض شد موقب رمدن به حضور چشمم به سردر سنگی ااتادک این
بنای با ظمت را ا لیحضرت برای چه می خواهند! گفتند در خانه من است مگر
من خانه نمی خواهم! رض کردم خانه ح ی ی شاه قلب ملت است اگر رن را
دارند احتیاجی به اینها ندارندک ارمودند دیگر بگو یدک رض شد از بستن اق
نصرت در والیات و روردن مردم با اعبسه اریه به است بال شاه م صود چی
است؟ چنانچه شاه به مردم خدمت کنند اگر مردم ندانند باز ا لیحضرت مأجورند
چون ه «تاریخ» خدمات هر پادشاهی را به ممل ت خود اراموش نمی کندک»
ارمودند که حرفهای شما جواب ندارده غرض از خواست شما این بود که بدانم
برای چه از مجلس صرف نظر نمیکنیدک رض کردم رقای مستوای میخواستند
مرا وزیر خارجه کنند و اصرار هم نمودند نتوانستم قبول نمایمه ارمود من به او
گفته بودم که شما را وارد کار کند و حاال م صود این نیست که وزیر خارجه
باشیدک رض شد ح ایتی دارم که اگر اجازه
شوید بیا ید خودتان مستوای31
بفرما ید رض کنم :با «کلس منیس ی» مأمور تجارت دوعت روسیه تزاری
برای تصفیه حسابی در همین خانه که مستأجر بود مالقات نمودم و غیر از او با
خارجی ها رشنا ی نداشتمک در جریان جنگ  1914که دوعت انگلیس و روس
می خواستند در ماعیه ایران نظارت کنند منزل من رمد و گفت با «یورنیوف»
مترجم سفارت نزد سپهساالر بودیم برنوقت ر یس اعوزراء بود) گفتند برای
ریاست کمیسیونی که باید تش یل شود شما را در نظر دارندک چون «یورنیف»
گفت که با شما ساب ه ندارد من میخواهم شما را با او رشنا و به «ان اتر»
وزیر مختار معرای نمایمک غرض از تش یل کمیسیون رن است که نمایندگان سه
دوعت در ماعیه ایران تفتیش کنند و کمیسیون مرکب از پن نفر است که سه
ضو رن را دوعت ایران و دو ضو دیگر را دوعت روس و انگلیس تعیین می
 - 31یعنی شما خودتان نخست وزیر شوید.
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نمایند و اکلریت با دوعت ایران استه هر گاه شما ریاست رنرا قبول کنید بانش
است راضی ببانش دوعت روسیه تزاری در تهران) سند می سپارد که مادام اععمر
به شما در هر ماه هزار تومان تأدیه نماید وعو این ه کار را برای مدت کمی قبول
نما یدک گفتم چون مجلس سوم مرا برای کمیسیون دیگر به نام «کمیسیون ت بیت
حواعجات» انتخاب نموده است که با ح وق دویست تومان در ماه همین وظیفه
را ا نجام نمایم هر گاه برای گراتن ماهی هزار تومان از رن کار استعفا کنم مردم
می گویند مب مرا به چنین کار ناب اری واداشتک از ا لیحضرت هم اگر قبول
خدمت کنم خواهند گفت که ماهی  1500تومان را به  200تومان ح وق مجلس
ترجیح داده امه این است که استد ا میکنم تا رخر دوره ت نینیه از من صرف نظر
ارمایند» و بدیهی است که نخواستم و یا نمی توانستم بیش از این اظهاری نمایم
م صود شاه این نبود که از اا ارم استفاده کند چه هر کسی با رن شاه کار
میکرد و از اا ار خود استفاده نمی کردک بل ه نظرش این بود که مرا از مجلس
خارج کند و لابت نماید که من هم ملل بعضیها رنچه می گویم یده ندارمک پس
از این ه شاه دید هیچ چیز مرا نمی تواند از یده ام خارج کند مأیوسانه به من
نگاهی کرد و گفت این م اکرات باید م توم بماند و در صر سل نت ا لیحضرت
جوان بخت که چون خواهان ترقی و تعاعی ممل تند و با نیت پاکی میخواهند شاه ح ی ی
ممل ت شوند د وت شدم و میخواستم قبول خدمت کنم به جهاتی که رض کردم نشد
کسب ااتخار نمایمک

لت دول اکلریت از زمامداری دکتر مصدق
در جلسه هفتم ربان که من با دادن امتیاز نفت مخاعفت نمودم بیانات من در
موم رقایان نمایندگان وری الر کرد که نخواستند در موقب بحران از من
صرانظر کنند و نمایندگان اراکسیون ها و منفردین در کمیسیونی که جمعه 12
ربان تش یل شد ر قانونی یل را تنظیم نمودند :نظر به عزوم تعیین مفاد اصل
 32متمم قانون اساسی و با توجهات به م تضیات کنونی و عزوم استفاده از
شخصیت ملی دکتر محمد مصدق ماده واحده یل به مجلس شورای ملی پیشنهاد
و با قید دو اوریت تصویب رن اقتضا میشودک
ماده واحده
اعف -اصل  32قانون اساسی که م رر میدارد «چنان ه ی ی از وکال در
ادارات دوعتی موظفا مستخدم شود از ضویت مجلس منفصل میشود و مجددا
ضویت او در مجلس موقوف به استعفای از ش ل دوعتی و انتخاب از رف
ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دوعت که مشمول م ررات قوانین استخدامی
هستند می باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارعمانی رنها شمول
نداردک
ب -به شخو دکتر مصدق استلنا ـا اجازه داده میشود که بدون ر ایت
شرو م رر ماده دومین قانون مصوب  22تیر ماه  1306م ام نخست وزیری
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را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در ب یه مدت دوره
چهاردهم ت نینیه بازگشت نمایدک
***
من این ور تصور می کنم که اگر ماده اوق با اکلریت قریب باتفاق نمی
گ شت با اکلریت قابل توجهی تصویب میشد و باید دید چه سبب شد که اکلریت
از یده ای که به زمامداری من داشت دول کردک بعضی میگویند که اکلریت به
زمامداری من یده نداشت و رنرا برای اخراج من از مجلس وسیله قرار میداد
چون بازگشت را شر قبول کار نمودم منصرف شد وعی من رنچه واقب شده است
رض می نمایم و قضاوت را به نظریات اشخاو بیغرض محول می نمایمک
برای این ه پس از قبول کار با دم مواا ت مواجه نشوم و بین من و رقایان
محترم که نهایت صمیمیت بود سوء تفاهم نشود توس دوستانم به رض
اراکسیون ها و رقایان نمایندگان منفرد رساندم که سرمایه من منحصر به
مخاعفت با امتیاز نفت نیست و سرمایه های دیگری هم دارمک از ابتدای این
دوره راجب به دکتر میلیسپو و اختیارات او و همچنین راجب به قرارداد اروش
نفت و غیره حرف ها ی زدم که از هیچیش نمیتوانم صرف نظر کنم و حتی
االم ان باید در اجرای رنها سعی نمایمک من هر چه در زندگی گفتهام برنامه من
است خدا نخواهد که من حرای بزنم و به رن معت د نباشم اگر رقایان با گفتههای
من مواا ند اظهار تمایل کنند از حسن ظنی که ابراز میکنید رنها را پشیمان نمی
نمایم والال از من صرف نظر نمایندک با این پی ام رقایان محترم چه می توانستند
ب ننده اگر به من رتی نمی دادندک مردم میگفتند چه شد که با رن همه حسن ظن
از من صرف نظر نمودند و اگر رتی میدادند تازه اول د وا بودک پس بهتر همین
بود که با «نخست وزیری بال شر » من مواا ت کنند و با شرو مخاعفت
نمایندک من از رقایان محترم متش رم که با من بر خالف مروت کاری ننمودند و
نخواستند که رایت نصف راه باشند و از این ه بین ما همان صمیمیت باقی است
سپاسگزارمک
دو ت اضا از دوعت «بیات»
رقای نخست وزیر من به نوان مواات صحبت میکنم و چون ارمودید که
جواب نمایندگان را در رخر میدهید در صورتی که با نظریات من مواا ت کنید
من به دوعت شما رتی ملبت میدهمک ت اضای من این است که دوعت شما در دو
موضوع بدون تأخیر اقدام کنندک در «کار دکتر میلیسپو» و «استخراج نفت» من
از شما چیزی که یده ندارید درخواست نمی کنمک رقای سا د پس از رن ه
خالف کاری های دکتر را تصدیت نمود و ی ی از نام های مفصل ایشان در
32
مجلس خوانده شد
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معلوم نشد چه پیش رمد که از یده خود دول کنده شر ملیات او بیش از
حد عزوم در مجلس گفته شده و چنانچه رض کنم که یش چهارم وقت مجلس در
این دوره صرف این کار شده اغراق نگفته امک امیدوارم که شما کاری کنید که به
این م اکرات خاتمه داده شودک

م اعه تایمز عندن راجب به نفت ایران
راجب به نفت روزنامه «ر د امروز» در شماره  – 315اول ر ر م اعه
روزنامه «تایمز عندن» را منتشر نموده است که در باب نفت ایران سه م لب
اظهار می کندک
اول -تأسف و مالمت و در این باب می گوید « :اخیرا م اکراتی میان رمری ا
و انگلیس راجب به نفت ایران جریان داشته وعی ب ور کلی م اکرات مزبور بیش
از هر چیز مربو به مش الت خاور نزدیش بوده است و در هر حال چون دوعت
روسیه برای شرکت در این م اکرات د وت نشده بود مم ن است همان م اکرات
ساععمل م اکرات
سبب جز ی برای اقدامات اخیر روس شده باشد و رنرا
انگلیس و رمری ا و اغفال خودش تصور کندک این س اععمل بیعی است اگر
چه قدری از اصول خردمندی دور می باشد و در هر صورت اگر این خ اها
ت رار گردد به زیان دوعت های متفت تمام می شود» پس معلوم شد که دوعت
انگلیس و رمری ا از این ه دوعت شوروی را در م اکرات خود شرکت ندادهاند
متأسفند و با این حال انتظار نداشتند که دوعت شوروی بدون مشورت با رنها از
دوعت ایران امتیاز بخواهد و دوعت رمری ا و انگلیس ناچار شوند از امتیازی که
می خواهند صرف نظر نمایند اعبته اصول خردمندی چنین ایجاب مینمود که
دوعت شوروی بخود و متف ین خود ضرر نرساند و با مشورت رنها هر چه
می خواهد ت اضا نمایدک و قسمت دیگر از مندرجات تایمز که می گوید « :از این
باالتر رن ه به قرار معلوم دوعت روس بدون مشورت قبلی با دو هم پیمان بزرگ
خود برمری ا و انگلیس) در انجام ت اضای خود اصرار می ورزد» رنرا تأیید می
نمایدک
دوم -امیدواری به ریندهه در این باب «تایمز» می نویسد:
« اشتیاق دوعت شوروی برای گراتن امتیاز نفت ایران خیلی واضح و روشن
است و سبب خاصی موجود نیست که م اکرات راجب به رن را به بعد از جنگ
محول سازد وعی متأسفانه دوعت شور وی ب دری اشار رورد که جریانی شبیه به
بحران در رواب شوروی و ایران پدید رمده استک»
بنظر روزنامه مزبور برای این ه م اکرات به بعد از جنگ محول شود سبب
خاصی مشاهده نمی شود و دوعت شوروی باید مانب را مرتفب کند تا به م صود
خود نا ل گرددک
سوم -نصیحت و اندرز به دوعت شورویک
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« م اکرات کامل و روشنی میان انگلیس و روس و ایران و رمری ا در این
باب م ر گردد این م اکرات قدم دیگری برای راب بحران خواهد شد» پس
نتیجه این است که دوعت شوروی با دوعت انگلیس و رمری ا داخل م اکره شود و
نظریات رن دو دوعت را که جلب نمود مانب مرتفب و نتیجه م لوبه حاصل
می شود و این ه اسمی هم از ایران برده اند برای این است که دوعت ایران هم از
حت تمامیت و حاکمیت خود که سران سه دوعت تصدیت ارموده اند استفاده کند و
قراردادی که نمایندگان سه دوعت تنظیم میکنند امضاء و خود را تمام نمایدک
بعضی را یده رن است که اگر جناب رقای کااتارادزه م ارن انع اد قرارداد نفت
بین شرکت های انگلیس و رمری ا تشریف رورده بودند چون رن دو دوعت به
سهم خود رسیده بودند ناچار میشدند که به دوعت شوروی هم سهمی بدهندک این
نظریه را نمی توان قبول کرد زیرا سا د استعفا میداد و زمامدار کسی میشد که
هیچ قراردادی بر لیه ایران امضاء ن ندک اکنون نمیتوان پیشبینی کرد که پس
از انتشار نظریات روزنامه « تایمز» دوعت شوروی چه رویه ای اتخا می کندک
ظاهرا رویه دوعت شوروی از سه حال خارج نخواهد بود:
اول -د وعت شوروی با نظریه روزنامه تایمز مواا ت کنده در صورت اتخا
چنین تصمیمی رن دوعت نفتی نبرده و سرمایه ای که سالها به دست رورده
باخته چون هدف رن دوعت این نبود که به قول خود با د َُول استعماری سازش
کند و با کمش و قوه رنها کسب امتیاز نمایدک هدف دوعت شوروی این بود که
حامی د َُول ضعیفه باشد و با رنها برای این ه رزاد شوند کمش نماید مواا ت
دوعت شوروی با د َُول استعماری روی اصل دااع از د َُول محور بوده پس وقتی
که د َُول محور دارند از بین می روند هیچ لتی ندارد که دوعت شوروی رن اتفاق
را برای کار نامشروع ت ویت نمایدک
دوم -با متف ین ن نند در این صورت هر چه زودتر باید وارد معامله نفت
شود و این کار ب وری ه در منااب ایران و شوروی است تمام شود و به دنیا
لابت کند که غیر از خدمت به نوع بشر م صودی ندارد و هیچوقت حاضر نیست
که ا المیه های تمامیت ایران و حت حاکمیت رن را که امضاء نموده و هنوز
خشش نشده ن ض کندک
سوم -دوعت شوروی از نظریه خود دول ن نده در این صورت باید بداند که
با وضعیت اعلی نمی تواند به ریت ادی نتیجه بگیرد آن روزی که مجلس امتیاز
دارسی را تمدید نمود در مملکت جنبنده ای نبود ولی امروز که مردم میتوانند نفسی
بکشند و محرک نفس مصنوعی هم دارند سوای معدودی نفع پرست کسی به دادن امتیاز
رضا ندارد و ا ایران نیست که نفب پرست در رن زیاد است اگر دنیا از این

جما ت پاک بود چرا کال اعم تا این درجه ناپاک بودک پس کسب امتیاز از
مجاری ادی و قانونی ملی نمیشود و رنوقت است که مخاعفین رژیم بگویند
رنچه در کار نیست حرف حساب استک پس نتیجه این شد که اگر متف ین با هم
مواا ت کنند با دوعت ایران داخل م اکره میشوند و دوعت ایران هم که قرارداد
را امضاء نمود همان جوابی که اروغی با حضور رقای حسین الء به من داد به
ملت خواهد دادک جواب رن مرحوم این بود که در م ابل اد ای دوعت انگلیس
راجب به مخارجی که در رن جنگ نموده من یده خود را به سفارت نوشتم
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مجلس رزاد است که رن را رد کند کما این ه دکتر میلیسپو هم به یده شخصی
خود مخارج مزبور را پرداخت مجلس رزاد است که رن را قبول ن ندک اگر دوعتی
هم رمد و امتیاز نفت داد قا دتا مجلس رزاد است که رنرا تصویب ن ند وعی با این
انتخابات و این اخالق کدام مجلسی است که قرارداد را رد کندک ما نه امروز ملل
مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه )
نخست وزیری داریم و نه ملل نمایندگان دوره اول ت نینیه وکیل که با قرارداد 1907
مواا ت ن نندک برحمت هللا لیهم اجمعین)ک پس ما باید کاری کنیم که خود را

مواجه با چنین روزی ن نیمک

ت دیم ر تحریم امتیاز نفت
چون نظریات من راجب به مخاعفت با امتیاز در جلسه هفتم ربان مورد
تصدیت اتفاق مجلس شده این است رحی تهیه نمودهام که هیچ دوعتی نتواند
راجب به امتیاز نه م اکره و نه قراردادی امضاء کند و ا راجب به اروش نفت
با هر دوعتی که مشتری است داخل م اکره شود و از رقایان محترم درخواست می
نمایم قبل از این ه متفرق شوند رحی که پیشنهاد میشود تصویب نمایند و به
دنیا لابت کنند که این مجلس خیرخواه ایران استک اینش ر من:
مجلس شورای ملی!
ا ز نظر حفظ مصاعح ممل ت امضاء کنندگان ر قانونی یل را ت دیم و
تصویب رنرا با دو اوریت درخواست می نما یم:
ماده اول -هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفاعت از م ام رنها و
یا معاونت می کنند نمی توانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندگان رسمی
و غیر رسمی د َُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر
کس غیر از اینها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قراردادی امضاء
نمایدک
ماده دوم – نخست وزیر و وزیران می توانند برای اروش نفت و رزی که
دوعت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند م اکره نمایند و از
جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک
ماده سوم -متخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و
انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک
ماده چهارم -تع یب متخلفین از رف دادستان و دیوان کشور محتاج به این
نیست که مجلس شورای ملی رنها را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادستان
مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر بت قانون محاکمه
وزراء مصوب  16و  20تیر ماه  1307تع یب نمایدک
این بود ر من و این ا ر را دو روز بعد از ن ی که راجب به امتیاز
نمودم ی ی از رقایان نمایندگان محترم که اجازه ندارم نامش را بگویم به من داد
و رن روز صال نبود
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که پیشنهاد شودک زیرا دوعتین رمری ا و انگلیس نمی خواستند با دوعت اتحاد
جماهیر شوروی راجب به کار نفت توحید مسا ی کنند و پیشنهاد چنین رحی
گ شته از این ه بی راانه تل ی نمیشد مورد هم نداشت زیرا دم مواا ت
متف ین سبب بود که دوعت ایران داخل م اکره نشوده وعی امروز که قضیه دارد
ارق میکند و امروز که روزنامه «تایمز» دوعت شوروی را به اتفاق نصیحت
میکند تصویب این ر ضروری استک هیچکس نمیتواند غیر از مجلس در مال
ملت دخاعت کند امروز مجلس با نظریات من راجب به ندادن امتیاز مواا ت نموده
و رن را در صال ملت می داند پس چه عزوم دارد که دوعت امتیاز دهد و مجلس
را در م ابل کار خاتمه یااته قرار دهدک ما نهی میکنیم دوعت را که در این کار
دخاعت ن ند و اگر روزی رمد که مجلس از این یده دول کرد برای مجلس چه
اش اعی دارد که این قانون را اع اء کندک تا مجلس متفرق و تحت تألیر واقب نشده
باید رنرا تصویب کنیم؛ هر گاه امروز این ار نشد دیگر جلسهای منع د نخواهد
شد که این ر تصویب شودک نفت چیزی نیست که دوعت های بزرگ از رن
صرانظر کنند ما می گو یم که تمامیت و حاکمیت ما را که خودشان تصدیت
نموده اند ن ض ن نند و اگر م صودشان کشورگشا ی نیست و ا نفت
می خواهند با ما داخل م اکره شوند و معامله نفت کنندک ما نباید نماینده بزرگ
دوعت دوست و مجاور خود را دست خاعی روانه کنیم و رن دوعت را مجبور به
سازش با متف ین کنیمک متجاوز از صد سال ایران روی اصل موازنه است الل خود
را حفظ نمود و زمامداران بی ا الع رن صر میدانستند که سازش رنها برای
ما زیان است وعی وزیران امروز که قرارداد  1907را م اععه کرده اند چون
همه ایمان و یده ندارند اعب دوام کارند به این اصل مسلم توجه می نمایندک
هیچکس نمی تواند بگوید که نفت نباید استخراج شود یا این ه نفت شمال به
جنوب برود و در رنجا به رمری ا اروخته شوده هیچ س نمیتواند من ر این
اصل اقتصادی شود که هر قدر مخارج استخراج و اداری و کرایه کم شود نفت
بهتر میتواند در بازار بیناعمللی رقابت نماید و باز کسی نمیتواند من ر شود
اگر دوعت شوروی با متف ین ساخت و موانب گراتن امتیاز را از بین برداشت
دیگر خریدار نفت نیست و استخراج نفت به دست خود ما محال استک رن ها ی که
استخراج نفت را به بعد از جنگ محول میکنند غیر از اجرای م اصد بیگانگان نظری
ندارند ک رقای نخست وزیر من یده خود را در م ابل خدا و وجدان گفتم و اگر

قصور کنید شما و هی ت شما را خادم به ممل ت نمی دانمک شما باید به استخراج
نفت بدست خود ما اهمیت بدهید و برای این کار وزارت خاصی تش یل دهید و
هر چه زودتر یش وزیر صاحب یده و کاردان معین کنید و برای مردم بی ار
تهیه کار نما ید که صال ما و متف ین در این است زیرا ما باید بین متف ین
مجاور و دوست ااصله باشیم و صلح اعم را تأمین نما یمک این رحی است که
تهیه شده است و از جوانهای حساس مجلس خواهشمندیم بیایند این ر را به
امضای رقایان برسانند که این ر رسمیت پیدا کندک
ب ر ت دیمی در مجلس به امضای ده زیادی از رقایان نمایندگان رسید)
نایب ر یس -اجازه می ارما ید رقای دکتر این ر را م ر کنیم؟
دکتر مصدق -بلی این ر است م ر بفرما یدک
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نایب ر یس -قرا ت می شود:
مجلس شورای ملی!!
از نظر حفظ مصاعح ممل ت امضاء کنندگان ر قانونی یل را ت دیم و
تصویب رنرا با دو اوریت درخواست می نما یمک
ماده اول -هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفاعت از م ام رنها و
یا معاونت می کنند نمی توانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندگان رسمی
و غیر رسمی د َُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر
کس غیر از اینها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قراردادی امضاء
نمایدک
ماده دوم – نخست وزیر و وزیران میتوانند برای اروش نفت و رزی که
دوعت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند م اکره نمایند و از
جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک
ماده سوم -متخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و
انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک
ماده چهارم -تع یب متخلفین از رف دادستان و دیوان کشور محتاج به این
نیست که مجلس شورای ملی رنها را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادستان
مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر بت قانون محاکمه
وزراء مصوب  16و  20تیر ماه  1307تع یب نمایدک
نایب ر یس -اوریت اول این ر م ر استک رقای با با ی
محمد با با ی -برای اظهار مخاعفت با این ر چون ارتجاال و در غیر
موقب ادی به مجلس رمد الوه بر رن ه م ر شدنش بر خالف نظامنامه است
بجمعی از نمایندگان -نیست) بنده ن اچار هستم که بخود ر مراجعه کنم و از
خود ر استدالل کنم به این ه اوریت اش صحیح نیست برای این ه خود ر
به نظر من ت بیت با اصول و قوانین نمیکند و الاقل کاری که باید ب نیم این
است که از اوریتش صرف نظر کنیمک اوال دو اصل از قانون اساسی را میخوانم
که رقایان توجه بفرمایند که اگر این ر تصویب بشود بنظر من مخاعف قانون
اساسی است ببعضی از نمایندگان -چرا؟) باید اجازه بدهید صحبت کنم تا رض
کنمک این ه رض کردم بر خالف قانون اساسی است دعیلش این است که یش
قسمت از این ر به موجب قانون اساسی تحصیل حاصل است بارهودی-
ت رار رن است -شما باید در اوریت صحبت کنید) رض کردم برای این ه توجه
بفرما ید چرا اوریت این الیحه صحیح نیست باید از خود الیحه استدالل کنم و
دعیل دیگری ندارم واال دعیل دیگری ندارم دعیل خود این الیحه است خود این
ر دعیل بر این است که صحیح نیست چرا؟ برای این ه یش قسمت رن به
موجب قانون اساسی تحصیل حاصل است و اگر مجلس شورای ملی به این ر
رتی داد قانون اساسی را شما الاقل بجمعی از نمایندگان -تأیید کرده اید) رقا
قانون اساسی تأیید الزم ندارد ککک
نایب ر یس -رقایان اجازه بفرما ید که صحبت شان را ب نند بعد مواات بیاید
جواب بدهدک
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محمد با با ی -رقایان اصول را باید ما نگاهداریم و نباید با یش ا مال و
یش راتار خاصی ما اصول را متزعزل کنیم برای ریندهک حاال این دو اصل را بنده
میخوانم شاید رقایان یش ُخرده بیشتر با بنده مواا ت بفرمایندک
اصل  -23بدون تصویب ش ورای ملی باعبته م صود مجلس شورای ملی
است) امتیاز تش یل کمپانی و شرکت های مومی از هر قبیل و به هر نوان از
رف دوعت داده نخواهد شدک
اصل  -24بستن هدنامه و م اوعه نامهها ا ای امتیازها بانحصار)
تجارتی و صنعتی و االحتی و غیره ا م از این ه رف داخله باشد یا خارجه باید
به تصویب مجلس شورای ملی برسدک اصول دیگر هم هست که صریحا مؤید این
م لب است که دوعت بدون اجازه مجلس شورای ملی اگر دست به ترکیب م اعبی
زد که مربو به م اوعه نامهها و قراردادها و امتیازنامه ها بود بدون تصویب
مجلس شورای ملی اصال الر قانونی ندارد این ه در این ر نوشته شده است
که :هیچ نخست وزیر و وزیر و اشخاصی که کفاعت و از م ام رنها و یا معاونت
میکنند نمی تواند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندگان رسمی و غیر
رسمی د َُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر
از این ها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قراردادی را امضاء
نمایندک به این رض بن ده توجه بفرما ید که اگر در گ شته و حال و رینده دوعتی
وارد م اکره باشد با یش دوعتی یا نماینده یش کمپانی خارجی و بخواهد با رنها
یش قراردادی به بندد و بخواهد امتیازی بدهد این مل او که الر قانونی ندارد
بصحیح است) به موجب قانون اساسی هم م ابت این اصوعی که خواندم الر
قانونی نداردک اینجا شما تازه می خواهید بعد از اصوعی مسلمه و مصرحه قانون
اساسی قانون می گ رانید که قوت قانونی و الر قانونی ندارد ملل این ه تا حاال
داشته استه ملل این ه در این م لب به خصوو که راجب به نفت است اگر از
این م وعه بگ ریم در سایر موارد اگر دوعت بدون اجازه و تصویب مجلس
شورای ملی کاری کرد ملل این ه الر قانونی دارد و حال این ه در رن قسمتها
هم الر قانونی نداشته و نداردک این یش م لبه م لب دیگر این است که بحاال
مجموع رایض من دعیل بر این است که اگر رقایان اجازه بدهند از اوریت الیحه
صرانظر بشود) در ضمن این ر شما اجازه میدهید که دوعت برود قرارداد
راجب به اروش نفت به بندد ببعضی از نمایندگان -خودش خیر با اجازه مجلس
شورای ملی) م لب این است که دوعت بیاید با من خریدار وارد م اکره و قرارداد
اروش نفت بشود این قسمت هم بنظر من قدری دقی ا است و اگر دقیت باشید و
توجه ب نید به این رایض من بر میخورید به این ه ضمنا با تصویب این ر
شما اجازه داده اید که دوعت برود مل نفت را انجام بدهد و وارد م اکره شود و
صحبت کند و قرارداد اروش به بنددک من نمیگویم که این به مصلحت ممل ت
نیست وعی شایان دقت است و باید م اععه کرد که ببینیم ریا صال هست که یش
چنین اجازه ای را به دوعت بدهیم یا ندهیمک از عحاظ قضا ی هم در این ر
نمیدانم مالحظه کرده اید یا نه؟ برای متخلفین مجازات قا ل شده اند از سه سال
تا هشت سال حبس و بعالوه محرومیت دا م از ح وق اجتما ی این مسـ له م
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قابل دقت است این ر باید برود به کمیسیون دادگستری و از عحاظ قضا ی
باید در این امر توجه شود حاال این داعه داده شد نمیدانم که میشود این را
ت بیت اصول و موازین قضا ی کرد یا نه باا می -چه مانعی دارد؟) من نمیگویم
مانعی دارد وعی حتما قابل دقت و م اععه است و باید م اععه کردک بنابراین با این
توضیحات که رض کردم بدون این ه در اصل ر بخواهم حاال مخاعفت ب نم
یا مواا ت ببرای این ه هنوز وارد مواد نشده ایم) با توجهی که رقایان به
رایض من ب نند باید رقایان مواا ت کنند که این ر را ما میپ یریم با کمال
مسرت و اگر رقایان مواا ت کردند خود بنده هم مواا ت میکنم وعی یش رحی
است که داعتا داده شده است اعال از اوریت رن صرف نظر بشود و برود به
کمیسیون های مربو ه و از عحاظ قضا ی و از عحاظ اصول در این دقت ب نند و
ت بیت ب نیم با موازین قانونی و مخصوصا اگر این معایبی را که اشاره کردم که
به اصول صدمه نزند رنوقت که جریانش را ی کرد بیاید به مجلس شورای ملی
و تصویب شودک
جمعی از نمایندگان -رتی رتی
نایب ر یس -رتی میگیریم به اوریت اول این ر پیشنهادی رقای دکتر
مصدقک رقایان مواات قیام ارمایندک باغلب قیام نمودند) تصویب شدک اوریت دوم
م ر استک بمخاعفی نیست) رتی می گیریم به اوریت دومک رقایانی که مواا ند
قیام ارمایند باکلر برخاستند) تصویب شدک ر پیشنهادی م ر است م اکره در
کلیات است
جمعی از نمایندگان -مخاعفی نیستک وارد مواد شویم
نایب ر یس -ماده اول م ر استک قرا ت می شود:
ماده اول -هیچ نخست وزیر و وزیر و از اشخاصی که کفاعت از م ام رنها و
یا معاونت می کنند نمی توانند راجب به امتیاز نفت با هیچیش از نمایندگان رسمی
و غیر رسمی د َُول مجاور و غیر مجاور و یا نمایندگان شرکت های نفت و هر
کس غیر از اینها م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند و یا این ه قراردادی امضاء
نمایدک
نایب ر یس -رقای کاظمی
کاظمی -مواا م
نایب ر یس -رقای دکتر رقایان بحاضر نبودند) رقای دکتر بده
دکتر بده -بنده مواا م وعی یش اش اعی دارد میخواهم رض کنم اصال
شودک
بعضی از نمایندگان -پیشنهاد بدهیدک
نایب ر یس -رقای شریعت زاده
شریعت زاده -مواا م
نایب ر یس -رقای ارهودی
ارهودی -مواا م
نایب ر یس -رقای دکتر کیان بحاضر نبودند) رقای مهندس اریور
مهندس اریور -مواا م
نایب ر یس -رقای سیف پور
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سیف پور -مواا م
نایب ر یس -رقای دکتر معظمی
دکتر معظمی -مواا م
نایب ر یس -رقای اا می
اا می -مواا م
نایب ر یس -رقای هرانچی
هرانچی -بنده یش نظری دارم و نظرم را ناچارم به نوان مخاعف رض
کنمک بنده اساسا با این ماده مخاعف نیستم وعی یش نظر اصالحی دارم بپیشنهاد
بدهید) اول باید توضیح رض کنم بعد پیشنهاد می دهمک این ه اینجا نوشته شده
است م اکره ای که الر قانونی داشته باشد حت ندارد ب ند م اکره که الر قانونی
ندارد و من ح ف این قسمت را پیشنهاد میکنم چون هیچ م اکره ای در دنیا الر
قانونی نخواهد داشت مم ن است مبادعه یش مراسله الر قانونی داشته باشد وعی
م اکره تنها الری ندارد الر قانونی ندارد به این جهت بنده پیشنهاد خواهم کرد که
این قسمت ح ف شودک
نایب ر یس -رقای کاظمی
مهندس اریور -حاال که پیش نهادی نداده اند که م اکره شودک م اکره وقتی
است که پیشنهاد ایشان م ر شودک
نایب ر یس -ایشان اعال پیشنهادی ندادهاند وعی چون به نوان مخاعف
صحبت کردند باید یش نفر مواات جواب بدهدک
کاظمی -بنده اجازه م ی خواهم قبل از این ه رایضم را رض کنم به نام
ملت ایران و به نام نمایندگان ملت ایران از نبوغ رقای دکتر مصدق سپاسگزاری
کنم و از شخو ایشان هم غیر از این انتظاری نمی رات که در این موقب یش
چنین راه حلی که برای نجات ملت ایران است پیشنهاد کرده اندک اما نظری که
رقای هرانچی می ارمایند متأسفانه توجه نفرموده اند که در قسمت سیاست
مخصوصا در این اواخر معمول و متداول شده است که یش م اکراتی را ازش
اتخا سند می کنند و رن را پایه یش تعهداتی قرار می دهندک اعبته از نظر اهمیت
موضوع از نظر اوق اععاده بودن این مسـ له و این مش التی که در م ابل ما
رض اندام می کند راجب به این مسـ له نفت قانون خواسته است که از م اکره
در رن هم جلوگیری کند ک ه این خیره ملی را برای خود ملت ایران باقی بگ اردک
به همین مناسبت است که این ن ته را کر ارموده اند که اگر این ن ته را از
اینجا برداریم رن منظور اصلی و اساسی بدست نخواهد رمد و باقی م اعب دیگر
ب دری واضح و روشن است که اگر مخاعف دیگری هست باید صحبت کند رنوقت
جواب داده شود والال اعال م لب کامال روشن استک
نایب ر یس -رقای رادمنش
دکتر رادمنش -بنده در ی ی از جلسات که جناب رقای دکتر مصدق هم به رن
اشاره کردند تا رنجا ی که م دور بود راجب به موضوع نفت اظهار یده کرده ام
و در رنجا یش جملهای گفتهام که معموال وقتی که کر میشود رن جمله گفته
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نمی شودک من گفتم که ما یده داریم که تمام منابب لروت ایران باید به دست
ایرانی استخراج بشود در این جمله اسم نفت را نیاوردم و بعد اضااه کردم که
اگر این مورد استلنا ی است رقای نخست وزیر در این موضوع شتابزدگی
ن نند چون در رن موقب بنده و را ایم ا الع پیدا کرده بودیم که م اکرات به
مرحله بسیار باری ی کشیده استه حتی تمام شرای قبول شده است و شرای هم
همان شرای قرارداد دارسی استک بعد از اینها هم چیزی که به ما رسیده بود
تأیید شد خود رقای نخست وزیر سابته سا د در یش جلسهای که در وزارت
امور خارجه تش یل شده بود و در حدود بیست نفر از رقایان نمایندگان حضور
داشتند بنده هم ااتخار حضور داشتم ایشان ارمودند یش م اکراتی در جریان بوده
بعد ما متوجه شدیم پیشنهاداتی که به ماده دادهاند این پیشنهادها ینا همان
پیشنهادها دارسی است و الزم بود ک ه ما چهل سال منتظر باشیم و باز هم یش
امتیاز بدهیم که ینا رن شرای در رن درج شده باشدک بنابراین ب ور کلی همان
وری ه در رن جلسه رض کردم شتاب زدگی و جله در تصمیمات اساسی
دوعت نیسته بنده اصوال با ر پیشنهادی رقای دکتر مصدق راجب به این
موضوع شاید مخاعف نیستمه وعی چون م اععه کاای ن ردهام و نمیدانم که
واقب این تصمیم ما چه خواهد بوده این است که میخواهم از رقایان اجازه
بخواهم و همچنین از رقایان خواهش ب نم که در این مورد دقت بیشتری ب ننده
پس از کر این م دمه اینجا چند ماده کر شده استک
نمایندگان -ماده اول م ر استک
دکتر رادمنش -کککدر کلیات میشود صحبت کردک
نایب ر یس -در ماده اول است
دکتر رادمنش -در ماده اول نوشته شده است هیچ نخست وزیری و وزیر و
اشخاصی که کفاعت از م ام رنها و یا معاونت منی ن ند نمیتواند راجب به امتیاز
نفت با هیچیش از نمایندگان رسمی و غیر رسمی د َُول مجاور و غیر مجاور و یا
نمایندگان شرکت های نفت و هر کس غیر از اینها م اکراتی که الر قانونی دارد
ب ند و یا این ه قراردادی امضاء نمایدک بنده گمان میکنم این ماده را الزم ندارده
اعزامی نیست ما برای این ه این قبیل م اکرات همان وری که گفته شد هیچ الر
قانونی ندارده یش دوعتی می رید با یش شرکتی یا یش دوعت دیگر یش سلسله
م اکرات می کند این م اکرات هیچ نوع جنبه قانونی ندارد تا موقعی که به
تصویب مجلس شورای ملی برسد ما برای این قضیه سوابت زیادی داریم بارها
اتفاق ااتاد که دوعت ها رمدند صحبت هایی کردنده تصمیماتی گراتنده معاهده ها
امضاء شده قراردادها را امضاء کردنده بعد مجلس شورای ملی تش یل شد و رن
قراردادها را معاهدات را ع و کردند بی ی از نمایندگان -اصال تصویب ن ردید)
تصویب نگردید بنابراینه این ماده را بنده هیچ عزومی برای کر رن در این ر
نمیبین م چون این اصل قانون اساسی است و تازه اینجا جایش نیست که ما
قانون اساسی را تفسیر ب نیم و ما قانون اساسی را نمیتوانیم کوچ ترین
یش ح ّی برای ما قا ل شدهاند و رن تفسیر قانون
ت ییری درش بدهیم ا
اساسی است و ما هم که اینجا نمیخواهیم تفسیری در قانون اساسی ب نیم
بنمایندگان -تأکید در قانون اساسی است) تأکید هم از بنده و جنابعاعی نخواسته
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اند که تأکید ب نیمه مخصوصا در اینجا کر شده است که هر کس غیر از رن ها
م اکراتی که الر قانونی دارد ب ند حتی نباید م اکره کرده اساسا من نمیدانم
نخست وزیر چگونه این را اجرا میکند برای یش نماینده شرکتی که میرید اول
اگر راجب به امتیازها حرف بزند … بی ی از نمایندگان -اعبته باید م اکره ب ند)
… به محض این ه وارد شد بگوید حرف نزن بهمهمه نمایندگان) … اعبته من
نمی دانم چ وری است وعی این قضیه برای نخست وزیر یش اش االتی اراهم
میکند و مخصوصا از این عحاظ که در ی ی از این مواد برای چنین نخست
وزیری جرمی تعیین شده تعیین شده استه که اگر حرف زد وعو این ه دانسته یا
ندانسته باشده به محض این ه م اکره شروع شد جرمی را مرت ب شده است و
از سه سال تا  8سال باید حبس شودک بنده تصور میکنم که این الیحه خیلی با
جله تهیه شده است و ما هم اگر با جله چنین تصمیمی بگیریم شاید صال
نیستک بنده بسیار خوشوقتم و اگر رتی مواات ندهم اقال رتی ممتنب خواهم داد
وعی می ترسم که این الیحه با بعضی از موازین قانونی یا بعضی از مصاعح ملی
مواا ت نداشته باشد و ما بدون ا ین ه در این موقب ن ات را متوجه باشیم یش
تصمیمی بگیریم که بعد از رن تصمیم مجبور به انحراف یا متألر بشویم این است
که بنده راجب به ماده اول یده ندارم و یده ام این است که اساسا هیچ
عزومی ندارده چون این ماده اگر جنبه قانونی داشتن م اکرات ر یس دوعت استه
ر یس دوعت اصال م اکراتش جنبه قانونی ندارد تا وقتی که به تصویب مجلس
شورای ملی برسد و این اصل قانون اساسی استک بنابراین دیگر ماده اول
عزومی ندارد حاال مواد دیگر وقتی که م ر شد رایض خودم را رض می
کنمک
بعضی از نمایندگان -رتی رتی
نایب ر یس -چند نفر از رقایان اجازه خواسته اندک
دکتر شفت -بنده اخ ار نظامنامه ای دارم
نایب ر یس -راجب به چه موضوع
دکتر شفت -راجب به همین موضوع
نایب ر یس -اگر راجب به مواات و مخاعف صحبت کردن است در این مورد
صحیح نیستک
دکتر شفت -بنده تصور میکنم این تعبیری که راجب به این ر شد به
موجب ماده ر ین نامه مجلس بر خالف رتی نویسنده این پیشنهاد استه اجازه
می خواهم از رف رقای دکتر که این را رض ب نم و اما این ه ارمودند که
جنبه قانونی ندارد م اکرات رقای نخست وزیر و به موجب این ر ممنوع
میباشد که هیچگونه م اکره ن نند م صود این نیست که یش نخست وزیر کلمه
نفت را به دهانش نیاورد و چراغ نفتی روشن ن نده چنین حرای نمی گویندک
اعبته اگر یش مأمور خارجی وارد شد و با رقای نخست وزیر دو سا ت هم راجب
به نفت و استخراج رن و معادن ایران صحبت کرد هیچ مانعی ندارد وعی ایشان
ارموده ان د الر قانونی نداشته باشده یعنی چه؟ یعنی نخست وزیر نگوید جلسه
بشوده م ر بشود؛ م اکرات لبت بشود؛ امضاء بشودک تصور میکنم منظور
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ایشان این است یعنی لبت م اکرات و امضاء کردن صورت مجلس و املال اینها
که مم ن است الر قانونی داشته باشد این قسمت ها را به موجب این ر منب
کرده اندک
نایب ر یس -رتی میگیریم به کفایت م اکرات
دکتر کشاورز -بنده با کفایت م اکرات مخاعفم
نایب ر یس -یش نفر صحبت کردک
دکتر کشاورز -ا یشان به نوان اخ ار نظامنامه صحبت کردندک
یش نفر از نمایندگان -رقای دکتر با کفایت م اکرات مخاعفندک
نایب ر یس -یش نفر مخاعفت کرد پس معلوم میشود که باید بیشتر از یش
نفر صحبت ب ندک
دکتر کشاورز -معلوم میشود که نباید صحبت کردک جاعتا رتی و صحبت
دست شما استک
نایب ر یس -مخاعف نظامنامه است وعی بسته بنظر مجلس استک
دکتر کشاورز -نظر مجلس مواات استک
نایب ر یس -اش اعی ندارد بفرما یدک
دکتر مصدق -اجازه می ارما ید؟
دکتر کشاورز -بنده بعد از رقای دکتر مصدق رایضم را رض می کنمک
دکتر مصدق -من مواا م بعد صحبت می کنمک
دکتر کشاورز -قبال شما بفرما یدک
دکتر مصدق -راجب به م اکراتی که الر قانونی داشته باشد رقای دکتر شفت
توضیحاتی ارمودنده م صود من این است که نخست وزیران یش م اکراتی را که
الر قانونی داشته باشد ن نندک مخصوصا رقایان میدانند که نخست وزیران غاعبا
به سفارت خانهها می رونده این را بنده خودم دیدهام که در سفارتخانه ها از
م اکراتی که میشود «پراندراکت» میکنند یعنی «اتخا سند» می نمایند و
هیچ کس هم به یش سفارتخانه نمی تواند بگوید که چرا م اکرات یش وزیری را
نوشتید و نزاکت بیناعمللی هم اجازه نمیدهد اگر خالای بنویسند ت یب شوده
بدیهی است م اکرات وزیر در سف ارتخانه الر قانونی ندارد وعو این ه در باب نفت
ده سا ت هم صحبت ب ند و و ده بدهد که من امتیاز نفت را به شما می دهمک
این م اکرات رسمیت نخواهد داشته وعی اگر در وزارتخانه کاری ب ند که الر
قانونی داشته باشد نه این ه حرف باشد اعبته قابل مجازات استک و اما این ه
ار مودند این ین قانون اساسی است و محتاج به کر نیست و کر مجازات هم
الزم نیست باید دانست که هر ملی مادام که از رف قانونگ ار نهی نشده مبا
است ملل این ه قانون جزا هر اعلی را که نهی میکند مجازاتی هم باید داشته
باشدک م ابت اصل «نوالپناسین عگ» یش مجازاتی که برای یش ملی نوشته
نشده نمی شود کرد و اب بال بیان جایز نیستک باید قانونگ ار یش چیزی را که
نهی می کند یش سان سیونی هم برای رن معین کنده رنوقت است که از مل نهی
احتراز می کنند و اگر قانونگ ار نهی ن رد رن کار مبا است و اگر نهی کرد و
سان سیونی معین ن رد الری نداردک بنابراین ما ناچار هستیم هم نهی ب نیم هم
برای وزیر مجازات معین ب نیم که هیچ وزیری قادر نباشد و بداند اگر کرد
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مجازات داردک در این قسمت رقایانی که مخاعفت میکنند به یده من تجربیاتشان
کم استک ممل ت ما رقا خیلی تحوالت پیدا کردهه شما میدانید که در این ممل ت
گاهی مدت ها مجلس منع د نشده استه مم ن است یش وقتی یش دوعتی بیاید
روی کار و مواات باشد با دادن امتیاز استخراج نفت و مجلس هم منع د نباشد و
امتیاز را بدهد و بعد هم شروع کننده ده سال هم ول ب شد و وقتی هم که
مجلس باز شد بعد به مجلس بگوید این ور شدک قرارداد ولوق اعدوعه را که بنا
بود به تصویب مجلس برسد این قرارداد را یش سیاست دیگر از بین بردک چرا
ملتفت مسا ل نیستیدک رمدند یش قراردادی گ راندنده من از شما خواهش میکنم
که این رایض مرا با کمال خیرخواهی تل ی ب نیدک من غیر از خیر ممل ت
نظری ندارمک قرارداد ولوق اعدوعه گ شته اگر سیاست شوروی نبوده اگر
قرارداد  1920ایران و شوروی نبوده اگر رن راتار شوروی نبود بنده قسم
می خورم که قرارداد ولوق اعدوعه ن ض نمی شدک مم ن نبود ن ض شودک یش
سیاست دیگر رمد قرارداد ولوق اعدوعه را ن ض کردک من همیشه با کابینه ولوق
اعدوعه مخاعف ب ودمه من همیشه به دوعت دی تاتوری معترض بودمه مخاعفت من
با ولوق اعدوعه برای قرارداد بود که بواس ه قرارداد شوروی «ت وری مان» از
بین رات وعی «پراتی مان» در این ممل ت مل شدک ممل ت ما هر روز یش
ح م پیدا می کنده مماعش ضعیفه هیچ وقت قادر به تعادل سیاست خودشان
نیستندک این ممل ت باید همیشه یش حربه داشته باشند تا د َُول مجاور اگر
بخواهند استفاده ها ی ب نند رن حربه به ب ار برده شودک این پیشنهادی را که
بنده دادم یش حربه ای است برای دوعت هاک وقتی که مجلس شورای ملی قدغن
کرد که در باب امتیاز نفت با هیچ دوعتی م اکره نشود هیچ دوعتی م اکره نمی
کند و اگر یش دوعتی بیاید و قادر بشود که این قانون را در مجلس اع اء ب ند
این خیلی ول دارد و بنده میخواستم این مسـ له در مجلس شورای ملی لابت
بشود این مجلس که نمایندگان ملت هستند امروز رتی بدهند که هیچ دوعتی حت
دادن امتیاز نفت را ندارد و هیچ کس حت م اکره راجب به امتیاز نفت را نداردک
این نفت را بایستی خودمان استخراج ب نیمک ما امتیاز بده به هیچ س نیستیمه
این نظر مجلس استک پس همین ور که میگویم امتیاز نمیدهیم؛ همین ور به
رقای بیات رض می کنم رقای بیات شما م لف هستید که هر چه زودتر قرارداد
اروش نفت را با هر یش از د َُوعی که می خواهنده در جنوب با دوعت اعب نفت
و در شمال با دوعت اعب نفت منع د کنید و ترتیب استخراج نفت را هم به هر
ش لی که می دانید بدهیدک ما باید یش وزارت نفت داشته باشمه وزارت نفت را با
یش ردم و یش وزیر الیت و صحیحی که در رتس رن وزارتخانه باشد تش یل
بدهیم و این کار را هر چه زودتر ملی کنند که هم برای بی ارها در این ممل ت
کار تهیه شود و هم د َُول مجاور دیگر این پنبه را از گوش خودشان خارج ب نند
و از این ممل ت امتیاز نخواهندک
نایب ر یس -رقای دکتر کشاورز
دکتر کشاورز -بنده با رحی که رقای دکتر مصدق به مجلس شورای ملی
ت دیم کردهاند اعال مواا ت یا مخاعفتی نمی کنمک
دکتر مصدق -مواا ت کنیده ااتخار شما است که مواا ت کنیدک
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دکتر کشاورز -یش ن ته را ب اید به رقایان نمایندگان رض کنم و رن این است که
مواا ت یا مخاعفت یش نماینده با یش رحی باید بعد از بدست روردن یش
م اععات کاای انجام بگیردک اگر برای یش نماینده ای کامال واضح نشده باشد که
قانونی که در یش موقب معین با شتابزدگی از مجلس گ شت الرات رن قانون
چیست وظیفه نمایندگی خود را انجام نداده اعبته باید به نمایندگان ارصت بدهند
که حرف مواا ت و مخاعف را بشنوند و بعد برای خودشان یش یدهای اتخا
کنند و وقتی که رن یده اتخا شد میتوانند مواا ت یا مخاعفت خود را به صال
ملت ایران ابراز نمایندک رن وقت است که با ر رقای دکتر مصدق مواات
میشود یا مخاعف رن ر خواهد بودک بنده اآلن خدا را شاهد میگیرم همین اآلن
که اینجا هستم نمی دانم که این ر بعد از تصویب برای ملت ایران مفید است
یا نهک من نمی دانم وعی برای رقای دکتر مصدق مم ن است مسجل شده باشدک
اعبته ایشان وقت داشتهاند و وقتی که این را می نوشتهاند البد چند روز م اععه
کردهاند دالیل مخاعف و مواات را پیش خودشان مجسم کردهاند و این ور در نظر
گراته اند که این ر به مصلحت ممل ت و ملت ایران است وعی بنده هم که یش
نماینده هستم یش برادر کوچش شما حساب میشوم در رض یش ربب
نمی توانم راجب به یش ر به این مهمی اآلن اتخا تصمیم ب نمک اآلن پیشنهاد
میکنم ب ه رقایان نمایندگان مجلس شورای ملی اگر این موضوع را مهم میدانند
هیچ س از ما از مجلس شورای ملی خارج نمیشویم و شما هم توی مجلس
شورای ملی اجازه بدهید که اراکسیون هامانرا تش یل بدهیمه یش قدری با هم
م اکره ب نیم یشخورده ا ر ب نیم و ببینیم که این به صال ملت ایران هست یا
نهک رن وقت با ا تمادی که رقایان به خدمتگزاری و خیرخواهی و و نپرستی
رقای دکتر مصدق دارند اظهار نظر بنمایند ما تنها کسانی بودیم که تا بحال با
شما صد در صد مواات بودیم و همیشه به شما رتی دادهایم و ضمنا در نخست
وزیری جنابعاعی هم اگر مواا ت ن رد یمه ما مخاعف نخست وزیری شما نبودیمک
رقایان نمایندگان هم شاهدنده هیچ بار از دهن ما در جلسات خصوصی مخاعفتی با
نخست وزیری شما ابراز نشده و حتی نسبت به رن نظری که خود جنابعاعی
ارمودید ما می ترسیدیم که مبادا در مجلس شورای ملی کسانی باشند که
بخواهند شما را از مج لس شورای ملی خارج کنند و راجب به این ر تا بحال
ما و بعضی از رقایان نمایندگان دیگر شاید باشیم که هنوز نتوانسته ایم تصمیمی
اتخا ب نیم و بفهمیم که ریا صال ملت ایران این است که بر عه یا بر لیه ر
شما رتی بدهیم رض کنم اگر میل دارید قرار بگ ارید که از مجلس شورای ملی
خارج نشویم تا کار این قضیه را تمام کنیمک
دکتر مصدق -اگر شما ضرر کردید من جبران میکنم بخنده نمایندگان)
نمایندگان -رتی بگیرید رقا
نایب ر یس -اجازه بفرما ید صحبت شان که تمام شد رتی می گیریمک
دکتر کشاورز -پن دقی ه اجازه بفرما ید اجازه بدهید بدون خارج شدن از
مجلس شورای ملی اراکسیون ها در مجلس تش یل شود و ما این ر را
بگ اریم جلومان با دقت بخوانیمک شما هنوز به ما این ر را ندادهاید که
بخوانیمک مم ن است در بارات این ر اشتباهاتی وجود داشته باشد که بعد از
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تصویب اسباب الش ال ش ود اعبته همه شما را شخو و نپرستی میدانند وعی
ل کل که نیستید و مم ن است که یش اشتباهاتی هم کرده باشیدک اجازه بدهید
این را م اععه ب نیم و تا این ر تصویب نشود از مجلس شورای ملی خارج
نخواهیم
نایب ر یس -رتی میگیریم به کفایت م اکرات رقایان مواا ین قیام ارمایند
باکلر برخاستند) تصویب شدک
پیشنهاداتی راجب به ماده اول رسیده است که همه متشابه هم هستند راجب به
امتیاز و استخراج اگر اجازه بفرما ید همه ی داعه خوانده شودک
پیشنهاد رقای مراد رریه:
بنده پیشنهاد میکنم کلمه استخراج بعد از کلمه امتیاز اضااه شودک
مهندس اریور -در کدام مادهه بارت ماده را یش داعه دیگر قرا ـت
بفرما یدک
ب بارت ماده اول بشر سابت قرا ـت شد)
مهندس اریور -بنده مخاعفمک
نایب ر یس -پ یشنهاد رقای جمال امامی قرا ـت می شودک
پیشنهاد میکنم در ماده اول بجای امتیاز نفت امتیاز استخراج نفت قید شودک
نایب ر یس -رقای جمال امامی
جمال امامی -منظور رقای دکتر هم همین بوده استک اجازه بفرما ید
پیشنهادها رقایان هاشمی و تهرانچی قرا ت شودک
نایب ر یس -پ یشنهاد رقایان هاشمی و تهرانچی قرا ت می شود:
پیشنهاد میکنم :جمله «الر قانونی دارد» ح ف شودک
مهندس اریور -بنده مخاعفمک
نایب ر یس -رقای هاشمیک
هاشمی -بنده اصراری ندارم با توضیحی که رقای دکتر دادند بنده مسترد می
دارمک
نایب ر یس -رقای هرانچی
هرانچی -اجازه بفرما ید بنده یش توضیح دیگری رض کنمک رقای دکتر
مصدق در این موضوع ارمودند که مم ن است یش م اکراتی وزیر در
وزارتخانه یا در سفارتخانه ای ب ند و رنها اتخا سند ب نند و مم ن است که
لبت شودک اگر ما بخواهیم این را الر قانونی برایش قا ل بشویم که اگر ی ی
وزیری یش و ده ای کرد و رنها لبت کرده باشند و بعد اظهار کردند که ما لبت
کرده ایم و االن وزیر االن جا االن و ده را به ما داده است و اگر این م اکرات
بشود و ما برای این یش الر قانونی قا ل بشویم بنده یده ام این است که در
گ شته ضرر کرده ایم و در رتیه هم ضرر میکنیم و بنده یده دارم که لبت
م اکرات یش وزیری در یش سفارتخانه دارای هیچ رسمیت و الر قانونی نیست
چه در سابت و چه در رتیه چه لبت شده باشد چه لبت نشده باشد بصحیح است)
اگر بخواهید بگویید و ده مم ن است داده شود برای و ده هم الر قانونی نیست
که یش وزیر مختاری بگوید به من و ده داده اند این هم الر قانونی نخواهد
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داشت پس این جمله م اکراتی که الر قانونی داشته باشد میترسم حضرت رقای
دکتر مصدق که یش ضرری متوجه ما ب ند بامینی – الر رسمی بنویسند) اعبته
بنده با الر رسمی مواا م و همان پیشنهاد بنده را « الر رسمی» ب نیدک
نایب ر یس -پیشنهاد رقای ارهودی:
پیشنهاد میکنم بجای الر قانونی نوشته شود الر و دهای یا تعهدیک
نایب ر یس -رقای ارهودی
ارهودی -نظر رقای دک تر مصدق بکه اعبته نظر همه ما هم که این ر را
امضاء
کرده ایم همین بود) این بود که یش م اکراتی نشود که توعید یش تعهدی برای
دوعت ایران ب ند و این تعهد دو صورت دارد یا به صورت و ده است یا به
صورت تعهد است و اعبته یش وزیری نمی تواند م اکره با یش کسی ب ند که الر
قانونی داشته باشدک ا وزیر میتواند و ده بدهد یا ندهدک بنده پیشنهاد کردم که
هیچ وزیری نمی تواند م اکراتی ب ند که در نتیجه رن م اکرات توعید و ده یا
تعهدی ب ند و این ین نظر رقای دکتر مصدق استک ما اگر مسـ له الر قانونی را
گفتیم دچار یش اش ال میشویم و ملل این است که مرکز قانونگ اری را منت ل
کردهایم به دوعت و گفتهایم که دوعت نمی تواند م اکره ای ب ند که الر قانونی
داشته باشدک
نایب ر یس -بنظر بنده با اضااه کردن الر رسمی الش ال راب می شودک
رقای دکتر بده هم همین ور پیشنهاد کردندک پیشنهاد رقای دکتر بده:
پیشنهاد میکنم در ماده اول ر پیشنهادی بجای بارت «م اکراتی که الر
قانونی دارد ب ند » گ اشته شود «وارد م اکرات رسمی اعزام رور بشودک»
مهندس اریور -اعزام رور که به هیچوجه نیستک
دکتر بده -اعزام رورش را بزنید
نایب ر یس -رقای دکتر بده
دکتر بده -همان ور که رقای دکتر مصدق ارمودند از نظر قانون اساسی تا
یش امتیازی به تصویب مجلس نرسد اعبته الر قانونی ندارد وعی از نظر
م اکراتی که بین دو دوعت و یا بین دوعت و یش شرکتی میشود رن م اکرات به
قول انگلیس ها «جنتلمنز رگرمنت» است و یش م اکراتی که مم ن است از نظر
بین اعمللی یش تألیری برایش قا ل شوند بنا بر این ما نمیتوانیم بگو یم هیچ
م اکره ای نشود وعی م اکره را بایستی وری ب نند که ایجاد و ده و تعهدی
ن ند این قسم م اکره رسمی است و با این بارت نظر تمام رقایان تأمین می
شودک
نایب ر یس -رقای دکتر شفت
دکتر شفت -بنده یش کمی تعجب میکنم رقایانی که اینجا تخصو در ح وق
دارند الش ال می کنند وعی م لب به نظر من واضح است بدکتر بده  -برای
این ه ا الع ندارند رقای دکتر) کلمه «الر قانونی» بارت نیست از خود قانونه
الر قانونی ندارد یعنی بههیچ وجه تعهدی و اعزامی درش نباشده رف اتخا سند
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ن ندک منظور این نیست از الر قانونی داشتن که شخو وضب قانون ب ند ایشان
خواستند یش کلمه نوشته باشند که هم رای است و هم جامب است که منظور را
برساند و اعزام هم نداشته باشد و هم و ده نداده باشد هم تعهدی نداشته باشدک
رف هم ترتیب الر و رسمیتی نتواند بدهدک هر صحبتی که جز ی رسمیتی داشته
باشد میتوانیم رن را بگوییم که الر قانونی داردک ملال خود قانون مراحلی دارد
وقتی مجلس وارد م اکره ای میشود ملل حاال هنوز قانون وضب نشده است وعی
این م اکرات یش الر قانونی داردک ایشان می خواستند این را برسانند که نه
صورت مجلس در کار باشد نه رف اتخا سندی بتواند ب ند و نه یش جلسه
رسمی منع د خواهد شدک هیچ دام این ها نخواهد بود و به یده بنده این
ن تهای که رقای تهرانچی ارمودند موضو ی که در قانون اساسی هست و باک
این هست که اگر بگو یم االن م لب الر قانونی ندارد ملل این است که تمام
م اکرات دیگر الر قانونی دارد هرگز وارد نیستک ما اینجا با این جمله متن
قانون اساسی را تأکید کردهایم یعنی مؤکدا یش داعه دیگر می گو یم که هیچ الر
قانونی ندارد بنده هیچ محظوری در این قانون نمیدانم اعزام رور هم کاای نیست
در تحت کلمه «الر قانونی» تمام این معانی هستک خواهش میکنم مواا ت
بفرما ید همین ش ل بگ ردک
دکتر بده -اجازه می ارما ید؟
نایب ر یس -مواا ید با نظر ایشان یا مخاعف
دکتر بده -بنده با پیشنهاد خودم مواا م بیعی استک
نایب ر یس -پیشنهادی هم رقای مهندس اریور کردهاند همه اینها مشابه
هستند :پیشنهاد میکنم نوشته شود صورت رسمی و الر قانونی نداردک
هاشمی« -دارد» باید باشدک « م اکراتی که صورت رسمی و الر قانونی دارد
ب ندک»
مهندس اریور -صحیح است داردک
ایرج اس ندری -بنده اخ ار نظامنامه دارمک
نایب ر یس -راجب به چه ماده است بفرما یدک
ایرج اس ندری -بت ماده  77نظامنامه داخلی مجلس « :ر یا الیحه
قانونی که اوریت رن تصدیت شده باشد ا در یش نوبت درباره رن شور
میشود و در این شور بدوا درباره رن ب ور کلی و رویهمراته مباحله می شو
پس از رن در باب صالحیت م اکره اردا ارد مواد رن ر یس از مجلس کسب رتی
می نمایدک» ما خواستیم راجب به کلیات صحبت کنیم گفتند در ماده اول است
نمیشود و در کلیات صحبت کرد در اوریت هم که نگ اشتند صحبت کنیم راجب
به کلیات هم که رتی گراته نشده بنده خواهش میکنم این اصال شود اول راجب
به کلیات رتی گراته شود و بعد راجب به جز یاتک
نایب ر یس -رض کنم راجب به کلیات رتی گراته نشد وعی ایراد رقای ایرج
اس ندری هم وارد نیستک در کلیات م اکره شد مجلس ت ریبا مواات بود و
مخاعفی نبود چون در کلیات مخاعفی نبود وقتی که به ورود در مواد رتی گراتیم
تصویب شد که وارد مواد بشویم اعال پیشنهاد رقای مهندس اریور م ر استک
رقای مهندس اریور
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مهندس اریور -بنده پیشنهاد کردم که این کلمه نوشته شود برای این ه هر
وزیر یا نخست وزیر با هر کسی که خواست صحبت ب ند م اکرات ب ند بتواند
وعی م اکراتی نباشد که صورت رسمی و الر قانونی داشته باشدک
نایب ر یس -رتی می گیریم به این پیشنهاد رقای مهندس اریورک رقایانی که
مواا ند قیام ارمایند باکلر قیام نمودند) تصویب شدک پیشنهاد رقای دکتر رقایان:
پیشنهاد میکنم ماده اول این ور تنظیم شودک
ماده اول -استخراج و بهره برداری نفت منحصرا متعلت به دوعت ایران است
و هرگونه ن ل و انت ال این حت ممنوع استک
مهندس اریور -این را مم ن است رقا یش ر دیگری پیشنهاد بفرما یدک
پانزده نفر امضا کنیم م ر شودک این غیر از رن استک
نایب ر یس -رقای دکتر رقایان
دکتر رقایان -رض کنم ما چ ه می خواهیم؟ م صود رقای دکتر مصدق این
است که از اسباب زحمت نفت خالو بشویمک ح ی ت قضیه این است وقتی که
این ور است اگر ما خواستیم یش ملی ب نیم که م اب ت کامل با اصول
اقتصادی امروزه دنیا داشته باشد خیلی بهتر از این خواهد بود که ما بیا یم یش
مجازاتی برای وزراء قا ل بشویمک راجعه به امور اقتصادی از چهل سال به
این رف یش م تب اقتصادی خصوصی هست که کارهای بزرگ اقتصادی ممل ت
بایستی منحصر به دوعت یعنی ملت باشدک پریروز در ارانسه قانونی گ راندند و
یش قسمت مده کان های زغال را ملی کردنده ناسیوناعیزه کردندک از صاحبش
پس گراتندک بنا براین برای این ه کسی نتواند ایراد کند که چرا ما میخواهیم این
قانون را بگ رانیم بهترین قانونی که در این موقب می توان گ راند این است که
استخراج و بهره برداری نفت متعلت به دوعت ایران باشدک
جمعی از نمایندگان – اعبته هست رقا نمی خواهدک
اداکار -این توهین است رقا
نایب ر یس -رتی می گیریم به پیشنهاد رقای دکتر رقایان ببعضی از
نمایندگان -پس گراتند رقا) پیشنهاد رقای دکتر ا تبار:
پیشنهاد می کنم در ماده یش بعد از کلمه نفت در س ر دوم کلمه و معادن
دیگر هم اضااه شودک
نایب ر یس -رقای دکتر ا تبار
دکتر ا تبار -سایر معادن ایران هم حا ز اهمیت کاای است و اگر نظر رقایان
باشد چندی قبل حمله ای شده بود به یش دسته که رمده بودند برای گراتن امتیاز
معادنک این است که بنده ت اضا میکنم این کلمه را الوه کنید که بی رای هم
کامال واضح و لابت باشد و ضمنا در رنجا ی که می نویسد :م اکراتی که الر
قانونی داشته باشد به یده بنده اگر م اتباتی هم بهش اضااه شود بهتر استک
بعضی از نمایندگان -م اکره که ممنوع شد ا م است از م اتبهک
نایب ر یس -رقای هاشمی
هاشمی -هر چند خیلی از ظهر گ شته است و وقت من ضی شده است بنده با
پیشنهاد رقای دکتر ا تبار مواات نیستم موضوع مبتال به اآلن ما نفت است و ما
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نباید این در تعصب داشته باشیم که هر چه داریم دست بگ اریم رویش و برای
اخالامان هم تا پانصد سال هزار سال باقی بگ اریم امروز هم با ا ر دست به
گریبان باشیم بدکتر ا تبار -کی گفت دست بگ ارید رویش)
اجازه بدهید وقت هم گ شته رضم را ب نمک این رحی است که به مناسب
احتیاج مبرم جناب رقای دکتر مصدق پیشنهاد ارمودند اکلریت هم روی خوشی
نشان می دهد به تصویب رن خوب است ت میل بفرمایند مرحمت خودشان را و
پیشنهاد کمتر بدهند و همان رحی را که ایشان نوشتهاند و م اععه کردهاند
تصویب کنند و در م ابل اگر اقلیتی هم هست م ابت همه جای دنیا در دادن رتی
رزاد است و تشخیو با اکلریت استک
ایرج اس ندری -بنده از همه زودتر پیشنهاد کردم این تبعیض جیبی استک
نایب ر یس -رتی می گیریم به پیشنهاد رقای دکتر ا تبار ببعضی از نمایندگان
– کدام پیشنهاد؟) رقایان اگر خودشان توجه نمیکنند و با ( شلوغی و بی نظمی
مجلس میشوند ت صیر بنده نیستک پیشنهادها خوانده میشود رقایان توجه
نمیکنند رنوقت به بنده ایراد میکنندک اگر میخواهند مجلس منظم باشد رقایان هم
توجه داشته باشندک رقایانی که با پیشنهاد رقای دکتر ا تبار مواا ند قیام ارمایند
ب ده کمی قیام نمودند) تصویب نشدک رقای ایرج اس ندری ح ف ماده را پیشنهاد
ارموده اند این قانونی نیست وقتی که به اصل ماده رتی گراته میشود اگر رتی
داده نشد خود بخود ح ف شده استک
ایرج اس ندری -بنده اخ ارنامه نظامنامه ای داردک
نایب ر یس -بفرمایید با اختصار
ایرج اس ندری -بت ماده  42نظامنامه داخلی و اصل  40قانون اساسی باید
ر های قانونی که در مجلس م ر میشود با حضور وزیر باشد و چون
هنوز وزراء رتی ا تماد بهشان داده نشده بنابراین هیچیش از وزرا در اینجا
رسمیتی ندارند و این ر قابل ر در مجلس نیستک
نایب ر یس -رقای دشتی
دشتی -بنظر بنده اگر امروز این ر تصویب نشود ت صیر مواا ین است نه
ت صیر مخاعفینک خود رقایان مواا ین هم پیشنهاد میکنند و وقت مجلس را
می گیرند و یش سیرکنستانس ها و یش وضعیت پیدا شده است که نمیگ ارند
کاری ب نیمک رحی است رقای دکتر مصدق پیشنهاد کردهانده دهای هم امضا
کردهاند حاال هی ملل بچهها بهانه گیری میکنند هی ایراد می گیرندک اما راجب به
این ه باید وزیر باشد یا نباشد ابدا عزوم ندارد وزیر باشد اگر کاری مربو به
ی ی از وزرا باشد این امر بیعی است که باید دااع کند وعی این امر مربو به
وزارتخانه ای نیست و بعالوه صاحب ممل ت و امل مهم کارهای ممل ت
مجلس شورای مل ی است این دیگر حضور وزیر را الزم ندارد بصحیح است)
نایب ر یس -رتی میگیریم به ماده اول با اصال رقای مهندس اریورک
رقایانی که مواا ند قیام ارمایند باکلر قیام نمودند) تصویب شد ماده دوم:
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ماده دوم – نخست وزیر و وزیران می توانند برای اروش نفت و رزی که
دوعت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره میکند م اکره نمایند و از
جریان م اکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک
نایب ر یس -رقای تهرانچی مخاعفید بفرما یدک
تهرانچی -برای این ه ح ضرت رقای دکتر مصدق ب ل توجهی ب نند بنده رمدم
پشت تریبونه این جا در ماده دوم در این رحی که تهیه ارمودید میگوید دوعت
می تواند راجب به اروش م اکره ب ند و مجلس شورای ملی را از نتیجه م اکرات
رگاه ب ندک یش وقت مم ن است اروش وری باشد که بگوید من االن قدر
اروختم که در االن مدت تحویل بدهم اگر تحویل ندادم تو حت داشته باشی خودت
بیا ی استخراج کنیک همه ا راف را باید نگاه کرد برای معامله و بنده خیال
می کنم برای اروش و برای معامله خود دوعت میتواند م اکره ب ند و مانعی
ندارد و به یده بنده کر این ماده الزم نیست زیرا اینجا در این ماده ابدا
پیشبینی نشده است که دوعت م لف باشد این کار را ب ندک میگوید دوعت
می تواند این کار را ب ند راجب به اروش م اکره کند خود با ما که در ماده قبل
نهی کرده ایم که حت م اکره راجب به امتیاز ندارد حت اروش نفت را دارد اعبته
نفت که استخراج شده باشد می توان رنرا اروخت و ملل یش امتعه تجارتی که
داشته باشد می تواند وارد م اکره اروشش شود و م ابت قوانین بیناعمللی
بفروشد به یده بنده در این ر ما محتاج نیستیم این ماده را کر ب نیم به
همین جهت بنده ح ف این ماده را میخواهم پیشنهاد ب نم اگر ما این را بنویسیم
یش وقت مم ن است دچار اش ال بشوند ملال یش اروشی مم ن است مجازاتی
این باشد که اگر نتوانستند در االن مدت ملال ساعی چندین میلیون ت ُن تحویل
بدهند خریدار حت داشته باشد استخراج کند یا او حت دارد االن کار را ب ند و به
یده بنده اگر این ماده را بگ اریم در اینجا چون برای اروش م اکره کردن و
از م اکره خودش مجلس را م لب کردن مانعی نیست مم ن است یش اروش
باشد که اگر انجام نشد خود او می تواند بیاید انجام بدهد و استخراج کند و این
ن ض غرض می شود با رن نظری که شما دارید پس بهتر است این ماده را
برداریمک
نایب ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -بنده خواستم رض کنم که چ در ارق است بین رن ملتی که
بمب میبارد رنجا و از جا حرکت نمیکند و این مجلس که یش سا ت غ ایش دیر
شده و تش تش میروند ببعضی از نمایندگان – نمی روند) باالخره بنده تصور
می کنم مجلس از اکلریت بیفتد ما رقا باید رشد سیاسی داشته باشیم رشد سیاسی
معنایش این نیست که در مجلس یش قانونی که می رید هزار پیشنهاد بدهیم و
این کار لابت خواهد کرد که در مجلس شورای ملی هر وقت قانونی میرید
همیشه باید در تحت امر یش دی تاتوری باشد یعنی هیچوقت حرای نزنیمک یعنی
ما یش دوره ای واقب شدهایم این ور و یش دوره رن ور بود که قانون به رن
مهمی مسـ له امتیاز نفت که رمد در مجلس دو نفر بیشتر صحبت ن ردند در دو
نوبت و امتیاز نفت مدت سی و دو سال برش اضااه شد از مجلس گ شت وعی
امروز را من پیشنهاد می کنم امتیاز نفت به کسی داده نشود این در درش پیشنهاد
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داده میشود که این الیحه نگ ردک بنده چه میگویم اوال در ماده اول این ور
نوشته شده است که دوعت حت ندارد م اکره راجب به امتیاز نفت ب ند ببعضی
از نمایندگان – رن تصویب شد) در ماده دوم نوشتم دوعت میتواند برای اروش
م اکره ب ند م صود این است که سوءتفاهم نشود بین ما و د َُول خارجی که
امتیاز نمیدهیم و م اکره هم نمیکنیم وعی این ه نوشتم دوعت م لف است و
می تواند این برای این است که اگر بگو یم دوعت باید این کار را ب ند شاید یش
رای نباشد که این ت اضا را ب ند و رنوقت دوعت با او م اکره ب ند پس ما به
دوعت یش ااکوعته ای دادیم و دوعت را مجاز کردیم اگر کسی رمد خواست
ت اضای خرید نفت را ب ند دوعت با او داخل م اکره بشود باید یش چنین مادهای
نوشته شده باشد و ح ف این هم مورد ندارد این یده صریح مجلس شورای
ملی است برای اروش نفت نسبت به هر یش از د َُول مجاور بصحیح است)
جمعی از نمایندگان -م اکرات کاای استک
محمد با با ی -بنده مخاعفم با کفایت م اکراتک
نایب ر یس -بفرما ید
محمد با با ی -رض کنم نه رن اندازه باید مع ل کرد و نه این اندازه باید
جله کردک اینجا در ماده دوم می گوید:
بعضی از نمایندگان -رقا راجب به کفایت م اکرات بفرما یدک
محمد با بایی -رخر راجب به این ه ریا کاای است یا کاای نیست باید دعیل
رض کنم و دعیلش در این ماده دوم است چون ماده دوم م ر است رقایان باید
اجازه بفرمایند که الاقل دو نفر از رقایان صحبت ب نندک رقای هرانچی صحبت
کردند رقای دکتر مصدق هم جواب دادند برای این ه نفتی که شما میخواهید
بفروشید اصال یعنی چه؟ اروش در یش چیز موهوم که اصال وجود ندارد چه
معنی میدهد ببعضی از نمایندگان -سلف می اروشند) رخر چیز موهوم را که
نمیشود سلف اروخت …
جمعی از نمایندگان -موهوم نیستک
نایب ر یس -رقایان اجازه بدهید صحبت کنندک
با با ی -استخراج نفت اوال موکول به رزمایش های لمی و انی است که
ا رزمایش چندین سال ول میکشد مخارج هنگفتی میخواهد و وسایل و
ماشین رالت زیادی میخواهد بمهندس اریور – داریم رقا) بعد از رزمایش
می رسد با استخراج و بعد از استخراج رنوقت شما متا ی دارید که میتوانید
بفروشید یا نفروشید به نظر من ماده اول هم جامعه بود و هم مانب و حاوی همه
نظریات رقای دکتر مصدق و من خیال میکنم که اگر از دو ماده بعد صرف نظر
بشود به مصلح استک من رمدم رنجا رض کردم که اوریت این الیحه صحیح
نیست و دعیلش هم همین است که خود رقای دکتر مصدق تشریف روردند اینجا و
ش وه کردند که اینهمه پیشنهادها برای چیست و خود این دعیل بر این است که
رقایان توجه نمیارمایند به یش م لبی که ح ی ت دارد و صحیح استک
نایب ر یس -رتی به کفایت م اکرات میگیریم رقایان مواا ین قیام ارمایند
باکلر قیام نمودند) تصویب شدک چند ا ره پیشنهاد رسیده استک
پیشنهاد رقای مهندس اریور:
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پیشنهاد می کنم نوشته شود این م اکرات مادام که به ا الع و تصویب
مجلس نرسیده است هیچگونه رسمیتی نخواهد داشتک
نایب ر یس -رقای مهندس اریور
مهندس اریور -بارتی که موجب مخاعفت رقای تهرانچی شد این بود که این
رخر بارت اخیر جمله یش قدری نارسا بودک ماده دوم این بود که نخست وزیر و
وزیران می توانند برای اروش نفت و رزی که دوعت ایران معادن خود را اداره
می کند م اکره کنند و از جریان م اکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نمایندک
بنده به وض این ه از جریان م اکرات مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند
نوشتم مادام که این م اکرات به ا الع و تصویب مجلس نرسیده است بدیهی
است رسمیت ندارد و به این جهت بنده خیال میکنم رقای تهرانچی هم از مخاعفت
خودشان منصرف شوندک
نایب ر یس -رقای شریعت زاده
شریعت زاده -رقای نایب ر یس در رن ماده اول به بنده اجازه ندادند بنده
یده خودم را رض ب نم رن هم که تصویب شده است صحیح نیست زیرا هیچ
م اکرات م دماتی نسبت به کارهای ملت ایران رسمی و مؤلر نیست بنابراین الزم
نیست بگو یم اگر به تصویب نرسیده صحیح نیست این مفهوم مخاعفش این است
که بگو یم قبل از تصویب تألیری داشته باشد این است که بنا بر این بنده مواات
نیستم با این م اکرات ماده اول ت لیف را معین کرده است و گفته است ا ای
هیچ امتیاز و هیچ ملی به خارجه و به داخله بدون تصویب مجلس ملی
نیستک
مهندس اریور -رقا بنده یش توضیحی م ابت نظام نامه باید بدهمک
نایب ر یس -بفرما یدک
مهندس اریور -رقای شریعت زاده و رقایان دیگر متوجه هستند که این
مس ـله محرز است مادام که مسـ له ای به تصویب مجلس شورای ملی نرسیده
هیچگونه قوت قانونی ندارد کرش در متن قانون اوال مخاعفتی با قانون اساسی
ندارد پی م بر اسالم هم در قررن ده جا گفت نماز بخوانید بعد از پی مبر هم امام ها
گفتند نماز بخوانیدک ما قوانینی که میگ اریم مباینتی با قانون اساسی ندارد و
اساسا می خواستم به ن ته هم رقایان را متوجه کنم و رن این است که از این
م اکرات از این پرت ل های بهانه مم ن است به دست داده شود و تمام اش ال
سیاسی که در ممل ت ها پیش رمد در نتیجه رویه غل ی بود که بنظر ما از رف
دوعت رقای سا د ابراز شد والال نتیجهاش را که همه مواات بودیم ما نباید یش
کاری ب نیم که موجب کمترین بهانهای بشود و موجب کمترین اتخا سندی
بشودک به قول رقای دکتر مصدقک بنا براین کر این م لب هم از نظر تأیید هیچ
مانعی ندارد مخاعفت هم نفرما ید تصور میکنم رقای دکتر مصدق هم که این
م لب را کر کردهاند مخصوصا و متعمدا کر کردهاند برای پیش نیامدن سوء
تفاهمک
نایب ر یس -رتی میگیریم به پیشنهاد رقای مهندس اریور رقایانی که
مواا ند قیام ارمایند ب ده ای قیام نمودند) تصویب شدک
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رقای هاشمی تردید دارند در این ه تصویب شده است یا خیرک
محمد با با ی -رقا این اش ال قانونی دارد ارمودید تصویب شدک
نایب ر یس -رقا این تشخ یو با هی ت ر یسه است ایشان متوجه شدند که
اکلریت نیست ت کر دادند بعد هم بنده رض کردم که تردید شد رقای هاشمیک
هاشمی -بنده که اینجا نشستهام کامال حواسم جمب استک مجلس پنجاه م ابل
اینهم رشفته بشود بنده اشتباه در کوچ ترین چیزی نمی کنمک دیدم اکلریت نشد
رض کردم اکلریت نشد توجه بفرما ید و در خاتمه هم رض میکنم نظری که
رقای دکتر مصدق گراتهاند و با حواس جمب نوشتهاند با پیشنهادها مختلف رنها
را بهم نزنیم و همان که از ا ر صا ب ایشان صادر شده است رتی بدهیم و با
این پیشنهادها بیخود وقت مجلس را تلف ن نیمک پیشنهاد هم رسیده است که بر
خالف قانون اساسی استک
پیشنهاد رقای ارهودی:
م اکره ای که برای اروش نفت میشود هیچگونه تعهدی برای استخراج
نفت در مدت معینی نخواهد بودک
نایب ر یس -رقای ارهودیک
ارهودی -ماده دوم راجب است به این موضوع که دوعت میتواند وارد
م اکره بشود راجب به قرارداد اروش نفتک بنده هم این ور پیشنهاد کردم و
اصراری هم ندارم و نخواستم این ماده ح ف شود خواستم این در صورت مجلس
نوشته شود که این م اکرات خواه منجر به بستن قراردادی بشود یا نشودک
تعهدی برای دوعت ایران نباشد که ما در یش مدت معین و محدودی نفت را
استخراج کنیم هر وقت استخراج کردیم و خواستیم بفروشیم قرارداد اروشش را
منع د کنیم و اعال مسترد ب نیمک
نایب ر یس -پیشنهاد رقای سیف پور:
پیشنهاد میکنم که ماده دوم به ریت زیر اصال شود:
هی ت دوعت می تواند برای اروش نفت در بازارهای بیناعمللی م اکره نموده
نتیجه م اکره را به رض مجلس شورای ملی برساند و پس از تصویب مجلس
نظریه اکلریت نمایندگان ملت را بهموقب اجرا بگ ارندک
نایب ر یس -رقای سیف پور
سیف پور -این ماده سه ن و دارد اول نوشته است نخست وزیر و وزیران
تمام یبی که به کابینه سا د گراتند گفتند که چرا رقای سا د وارد م اکره شده
و صحبت کرده است یا وزیرانش چرا صحبت کرده اندک بنده اینجا پیشنهاد کردم
که بجای نخست وزیر و وزیران نوشته شود هی ت دوعت و چون این م اکرات
مهم است بنده پیشنهاد کردم این م اکرات باید در جلسه دوعت م اکره شود و در
داتری که رنجا هست وارد بشودک این اوله دوم این ه نوشته شده است میتواند
راجب به استخراج نفت و اروش نفت و رویه ای که برای استخراج نفت ایجاد
خواهد کرد صحبت ب ند شما در ماده اول گفتید که به هیچ خارجی و داخلی
امتیاز نمی دهیم و استخراج نفت از صالحیت ملت ایران است از صالحیت دوعت
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ایران است که بنشیند پروژه حاضر کند و بیاورد به مجلس و بگوید که ما به این
ترتیب نفت را استخراج میکنیم با چه م امی صحبت میکنیمک یش قسمتی است
که باید در هی ت دوعت صحبت شود و باید رنجا صحبت ب نند این دو موضوع
بود که بنده خواستم ت کر بدهمک
نایب ر یس -رقایانی که با پیشنهاد رقای سیف پور مواا ند قیام ارمایند ب ده
کمی قیام نمودند) تصویب نشدک رقای دوعت ربادی پیشنهاد جنابعاعی هم جایش
اینجا نیستک حاال رتی میگیریم به ماده دومک رقایانی که با ماده دوم مواا ند قیام
ارمایند باکلر قیام نمودند) تصویب شدک ماده سوم قرا ـت می شود:
ماده سوم -متخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و
انفصال دا می از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک
نایب ر یس -رقای دکتر بده
دکتر بده -مخاعفت بنده با اساس این ماده نیست و به این ماده هم رتی
می دهم ا مخاعفت بنده از نظر ت نیش قضا ی است که حاال رض میکنمک در
این ماده نوشته شده است :متخلفین از مواد اوق به حبس مجرد از سه تا هشت
سال و انفصال دا م از خدمات دوعتی مح وم خواهند شدک
هر گاه تخلف از ماده دوم هم مستلزم حبس از سه سال تا هشت سال باشد بنظر
بنده این مجازات غیر متناسب و اصال مربو به ماده دوم نیستک این کلمه
متخلفین از مواد اوق باید اصال شود و نوشته شود متخلفین از ماده اول بدکتر
مصدق – مواا ت می کنم) اما قسمت دوم بنظر بنده مجازات تبعی است که در
این ماده پیش بینی شده ب وری ه رقایان مالحظه میارمایند مجازاتی که رقای
دکتر پیشبینی کردهاند این حبس جنا ی است و حبس جنا ی م ابت قانون
مجازاتش مستلزم انفصال ابد از خدمات دوعتی است دیگر این قسمت محتاج به
کر نیست اگر اجازه بفرمایند این قسمت هم ح ف شود و بنده هر دو قسمت را
هم پیشنهاد کرده امک
جمعی از نمایندگان -م اکرات کاای استک
نایب ر یس -پیشنهادی رسیده از رقای دکتر بده قرا ت می شودک
بنده پیشنهاد میکنم در ماده دوم انفصال دا م از خدمات دوعتی ح ف شودک
نایب ر یس -رقای مهندس اریور
مهندس اریور -رقای دکتر بده اورا این انفصال ابد را مجازات تبعی گراته
در صورتی که این مجازات کمپلمانتر است یعنی ت میلی است و مجازات اصلی
استک یعنی هم این و هم رن خواهش میکنم از رقای دکتر بده این را پس
بگیرندک
نایب ر یس -رتی میگیریم به پیشنهاد رقای دکتر بدهک رقایان مواا ین قیام
ارمایند ب ده کمی قیام نمودند) تصویب نشد رتی میگیریم به ماده سوم با
اصال بارت ی که مواا ت هم کردند یعنی متخلفین از ماده اول بجای متخلفین در
مواد اوقک رقایان مواا ین قیام ارمایند ب اکلر قیام نمودند) تصویب شدک ماده
چهارم قرا ت می شود:
ماده چهارم -تع یب متخلفین از رف دادستان و دیوان کشور محتاج به این
نیست که مجلس شورای ملی رنها را تع یب نموده باشد و اجازه دهد دادستان
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مزبور وظیفه دار است که متخلفین از این قوانین را بر بت قانون محاکمه
وزراء مصوب  16و  20تیر ماه  1307تع یب نمایدک
نایب ر یس -رقای دکتر بده
دکتر بده -رض کنم م ا بت اصل هفتاد و نه متمم قانون اساسی تع یب
وزرا با مجلس شورای ملی است یعنی مد ی اععموم دیوان کیفر نمیتواند یش
وزیری را مورد تع یب قرار بدهد السفه این موضب هم این است که جرایمی که
یش وزیری مرت ب میشود مم ن است غاعبا جنبه سیاسی داشته باشد و
بایستی سلب صالحیت یش وزیر به تصویب مجلس برسد بنابراین به موجب
قانون اساسی سلب صالحیت یش وزیر بدون تصویب مجلس شورای ملی مم ن
نیست و قانون ادی هم نمی تواند این حت را که مختو مجلس شورای ملی
است سلب کند و به نظر بنده این ماده بر خالف اصل قانون اساسی است و
پیشنهاد ح ف رنرا کرده امک
نایب ر یس -رقای دکتر معظمی
دکتر معظمی -ارمایشی را که رقای دکتر بده کردند اصوال صحیح بود اگر
بدون اجازه مجلس شورای ملی بود اعال مجلس شورای ملی اجازه میدهد که در
این مورد بخصوو اگر وزراء تخلفی کردند دادستان دیوان کیفر تع یب شان کند
و مخاعفتی با قانون اساسی نداردک
نایب ر یس -رقای شریعت زاده
شریعت زاده -بر بت اصل  69قانون اساسی ت صیرات وزراء از رف مجلس
شورای ملی باید نوان بشود و ت صیری هنوز واقب نشده است که قانون اعلی
را در ح م نوان بدانیمک بنابراین دعیلی ندارد که قانون محاکمه وزراء را در این
مورد ت ییر بدهیمک همان ور که نمایندگان ملت با القه تام این قانون را تصویب
می کنند اگر وزیری بر خالف این راتار کرد با همان کیفیت ت صیر رنرا ر
میکند و تع یب میکنند وعی در حدود قانون محاکمه وزراءک
نایب ر یس -رقای دکتر شفت شما با این ماده مواا ید یا مخاعف؟
دکتر شفت -بنده با ا ین پیشنهادی که ایشان کردند و توضیحی که رقای
شریعت زاده دادن مواا مک
دکتر مصدق -بنده برای ا ین ه کار تمام شود این ماده را پس می گیرمک
نایب ر یس -یش ماده اعح اقیه رسیده است از رف رقای ایرج اس ندری
قرا ت می شود:
پیشنهاد می کنم ماده یل به قانون اعحاق شودک
ماده  -4نخست وزیر و وزراء و اشخاو مندرج در ماده یش موظفند راجب
به هر گونه ت اضا ی که در باب امتیاز معادن نفت میشود اورا به مجلس
شورای ملی گزارش نمایند و مجلس باید درباره رن تصمیم م تضی اتخا نمایدک
نایب ر یس -رقای ایرج اس ندری
ایرج اس ندری -رض کنم این ماده یش که از تصویب مجلس شورای ملی
گ شت این ماده ب ور کلی امتیاز دادن را از بین نبرده است ببعضی از نمایندگان
– خیر این ور نیست) اجازه بفرما ید اینجا گفته است که نخست وزیر و وزراء
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حت ندارند م اکره ب نند و در قانون اساسی هم دارد که با نظر مجلس شورای
ملی می شود تصمیم گرات و امتیاز داد پس معنای این این است که ب ور کلی
امتیاز به موجب ماده یش از بین نراته نهایت گفته است که وزراء و هی ت
وزیران حت م اکره ندارندک بنابراین بنده رض میکنم که اگر نخست وزیر چون
نخست وزیر که رنجا نشسته است مم ن است یش مأمور خارجی بیاید رنجا و
ت اضا ی ب ند او که حت ندارد و قانون اساسی هم که دادن امتیاز را منب ن رده
است پس باید اورا او بیاورد به مجلس و رنوقت مجلس یا قبول میکند یا رد می
کندک بنابراین پیشنهاد بنده ت میل رن ماده یش است و تصور میکنم ضروری
است بهمهم ه نمایندگان) خوب مم ن است همه رقایان مخاعف باشند وعی رقایانی
که میل دارند در موقب صحبت شان همه س وت ب نند خوب است توجه ب نند که
مخصوصا رقای ارهودی واال اگر همهمه بشود که نمیشود بح( کرد خالصه
نظر بنده این است که اگر ب ور کلی اصل امتیاز دادن را قبول ندارید پس این
ماده را این ور تنظیم کنید که به هیچوجه من اعوجوه در کشور ایران امتیاز داده
نمی بشودک این ور که نگفتیدک شما ماده یش را م اععه بفرما ید در ماده یش قید
شده است که نخست وزیر و وزراء در صورتی که با ایشان م اکره شد و حاضر
شدند م اکره ب نند این در مجازات دارد یعنی حت م اکره ندارند وعی گفته نشده
است که م ل ا امتیاز نمی دهیمک غیر از این نمی توانستند این ماده را تنظیم کنند
برای این ه در قانون اساسی کر شده است که امتیاز نامهها و م اوعه نامهها
بایستی به تصویب مجلس شورای ملی برسد این در ح ی ت یش پتین و توضیح
از قانون اساسی بوده است و در این ماده که تصویب شده است قید شده که
هیچیش از وزراء و نخست ویران نمی توانند راجب به این موضوع م اکره ب نند
پس مرجعش کجاست یعنی ناچار است که رن وزیر و رن ر یس اعوزراء وقتی
بهشان مراجعه شده اورا بیاورند به مجلس شورای ملی و مجلس تصویب ب نند
بنده م صودم این بودک حاال مم ن است بارت را ت ییر بدهیدک
نایب ر یس -رتی می گیریم به ماده اعحاقیه پیشنهادی رقای ایرج اس ندریک
رقایان مواا ین قیام ارمایند ب ده کمی برخاستند) تصویب نشدک
پیشنهاد رقای دوعت ربادی:
پیشنهاد میکنم تبصره یل به نوان ماده  5به ر مورد بح( اضااه
شود :تبصره سایر معادن ایران نیز مشمول م ررات اوق می باشندک
نایب ر یس -این پیشنهاد شما نظیرش وارد شده است در ماده دیگر
پیشنهاد شده و رد شده استک
دوعت ربادی -این رد نشده این غیر از رن استک
هاشمی -نظیر پیشنهاد رقای دکتر ا تبار بود که رد شد
نایب ر یس -بفرما ید حاال توضیح بدهیدک
دوعت ربادی -در رن موقب مجلس توجه ن رد چون یش مش التی چندی قبل
پیش رمد و بعضی از روزنامه ها هم به رن اشاره کردند بنده خواستم معادن
دیگر را هم مشمول بشود که راب رن مش الت بشود و سایر معادن هم مشمول
این قانون بشودک
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نایب ر یس -مشابه این را رقای دکتر ا تبار پیشنهاد کردند و مجلس رد کرد
دیگر موردی نداردک بح( در کلیات استک رقای با با ی
محمد با با ی -رض کنم وقت ی یش ر قانون یا یش الیحه از رف
دوعت به مجلس ت دیم میشود که ماده نیست و شامل مواد زیادی است بح( در
کلیات اول دارد کلیات رخر در کلیات اول اصال اراموش شد و اخ رتی نشد و
اما کلیات لانی همه رقایان توجه کنند این صحبتی را که من رض میکنم بعد از
این ه از اینجا تشریف بردند این الیحه را یش قدری دقت ب نند بنظر من خیلی
نفب ندارد من باالخره نفهمیدم که دوعت ممنوع از م اکره است راجب به نفت یا
ممنوع از امتیاز استک رنوقت ماده دوم ب وری که قبال رض کردم در ین
این ه یش چنین ا ری اصال هست راه را باز کرده است که راجب به اروش با
هر کس که میخواهد وارد م اکره میشود و اگر خواستند او را متخلف تشخیو
بدهند خواهد گفت که به موجب ماده دوم مجاز بودم نسبت به اروش نفت م اکره
ب نم حاال که می بینیم رقایان میل ندارند زیاد در این باب صحبت بشود رضی
نمی کنمک
نایب ر یس -رتی می گیریم به مجموع مواد این ر رقایان مواا ین قیام
ارمایند باکلر قیام نمودند) تصویب شدک

ر معروف رحیمیان در مورد ع و امتیازات جنوب
یل پیشنهاد

در جلسه دوازدهم ر رماه  1323رقای رحیمیان رحی به شر
مجلس نمود:
م ام محترم مجلس شورای ملی
نظر به این ه حفظ منااب اعیه و ح وق ملت ایران از ارایض و ت اعیف
اوعیه نمایندگان محترم است و حفظ منااب و ملت و کشور در این است که کلیه
رواب اقتصادی و مناسبات ایران با همسایگانش بر پایه رزادی اراده و است الل
ا ر جامعه باشد و نظر به این ه مجلس شورای ملی بر روی همین اصل دیروز
الیحه جناب رقای دکتر مصدق را در باب امتیاز نفت و ممنوع شدن دوعت های ما
در اخ تصمیم نسبت به رن با قید دو اوریت تصویب نموده و با تصویب مواد
سه گانه رن لابت نموده است که مجلس ایران معت د است هر گونه امتیازی که از
کشور ایران در اوضاع و احوال غیر ادی گراته شود بی ا تبار است و چون خا ر
نمایندگان و موم ااراد ایرانی رگاه است که واگ اری امتیاز نفت جنوب به
شرکت دارسی نیز در دوره استبداد و بر خالف مصلحت و رضایت ملت ایران
صورت گراته و کلیه شرای رن به زیان کشور بوده و متأسفانه تمدید و تجدید
امتیاز مزبور نیز در زمان دی تاتوری در موقعی به ملت ایران تحمیل شده است
که برای مجلس و ملت ایران هیچگونه رزادی ا ر و زبان و قلم حاصل نبوده و
باعنتیجه تجدید و تمدید رن نیز ب ور ی ین نامشروع و به ضرر ایران صورت
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گراته و در این معامله اجباری و غیر قانونی ملت ایران به شرحی که جناب
رقای دکتر مصدق در ن ت های خودشان در مجلس تصریح نموده اند میلیاردها
متضرر گردیده است نظر به ملیات معروضه و نظر به اهمیت موضوع و عزوم
حفظ منااب ملی ماده واحده زیر را به قید دو اوریت پیشنهاد می کنیم:
ماده واحده – مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به
شرکت دارسی واگ ار شده و در موقب دی تاتوری رنرا نیز تمدید و تجدید نموده اند به
33
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پس از قرا ت این ر رقای رحیمیان از دکتر مصدق ت اضای امضاء رنرا
کرد وعی دکتر از امضای رن خودداری نمودک

انع اس قانون منب امتیاز نفت در م بو ات داخلی و
خارجی
بعد از تصویب ر تحریم امتیاز و منب م اکره در باب نفت کلیه م بو ات
داخلی و بعضی از جرا د خارجی در اهمیت ر مزبور و اواید رن و یا در انت اد
از معایب و مضار احتماعی رن م اعبی نوشتند که ما برای ت میل موضوع قسمت
ها ی از رنرا که در ح ی ت اساس م لب و جان کالم است در اینجا ن ل می
نما یم:
نظریه روزنامه داد
رقای میدی مدیر روزنامه «داد» در شماره  321مور سیزدهم ر ر
 1323نوشت « :پریروز دکتر مصدق رحی ب ور ناگهانی در ضمن بیانات
خود به نوان مواات دوعت در خصوو منب م اکرات مربو به نفت از رف
نخست وزیر و ه ر یش از وزراء و معاونین و کفیل های وزارتخانه ها با کمپانی
های خارجی و دوعت های بیگانه تسلیم مجلس کرد که با قید دو اوریت تصویب
گردیدک
در ضمن بیانات مفصل خود در م دمه این ر دکتر مصدق یده سیاسی
خویش را نسبت به موازنه سیاسی بین همسایگان جنوب و شمال «سیاست
منفی» تل ی کرده گفت چون نفت جنوب را به انگلیس ها داده ایم اگر نفت شما
را هم به شوروی بدهیم ملل این است که م وع اعیدی برای حفظ موازنه
م وع اعیدین گردد! – م ا می خواستیم به رقای دکتر مصدق که در ضمن رن
خ ابه مفصل خود راجب به نفته انت ادات مهمی در خصوو امتیاز نفت جنوب
بعمل رورده بودند گفته باشیم به چه دعیل ایران را به یش شخو م وع اعیدی
تشبیه کرده اند دادن امتیاز نفت جنوب به کمپانی دارسی در صری بود که
هنوز ملت ایران اختیار اراده خود را به دست نگراته بود تمدید رن امتیاز هم در
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دوره بیست ساعه ح ومت رضاخانی بعمل رمد که ب الن تصمیمات رن دوره را
حتی رادیوی عندن هم به دنیا ا الم نمود!!
نظریه روزنامه لرژیر
پیشه وری در شماره  221مور  14ر ر بماه  1323روزنامه «رژیر»
تحت نوان «رقای دکتر مصدق و رحیمیان کدام راست گفتند» چنین نوشت:
«ککک رحیمیان در مر اجعه به رقای دکتر مصدق در مورد امضاء ر اع ای
امتیاز نفت جنوب یش قدم تاریخی بسیار بزرگی برداشت ککک شما بدکتر مصدق)
به امالک و دارا ی خود بیشتر از منااب ملت القه داریده شما از بزرگترین
مالکین این کشور می باشیده اغلب عوایح ت دیمی شما روی حفظ منااب ب ه
مال کین بوده استه شما از رزادی ملت می ترسید شما از دوستی دوعت اتحاد
جماهیر شوروی بیمناک می باشیده شما اگر واقعا ملت پرست هستید واقعا می
خواهید اداکاری کنیده بفرما ید این گوی و این میدانک نبرد را از این جا رغاز
ب نید امتیاز مضر دارسی را ع و نما ید ککک شما واقعا این در ساده هستید که خیال
می کنید خواهند گ اشت شما با سرمایه داخلی نفت استخراج ب نیدک ریا در ح ی ت
شما از اوضاع ایران ا الع ندارید؟!
نمی دانید که کمپانی نفت جنوب تا چه اندازه ریشه های خود را به زندگانی
جامعه ایرانی ارو برده است؟ شما چ ور می شود از میزان مصرف داخلی نفت
و بنزین و گریس و سایر مواد نفتی ا الع نداشته باشید؟ چ ور شما رقای دکتر
مصدق نمی دانید که امروز از حمام ها گراته تا بخاری های خانه های شهری و
دهاتی با نفت کار می کنند؟
با وجود این شما خیال می کنید به سهوعت و بدون دردسر به شما ام ان
خواهند داد در م ابل کمپانی نفت «انگلیس و ایران» یا «ایران و انگلیس» دکان
باز کنید؟!
خودتان هم می دانید 34این شدنی نیست و خودتان هم می دانید که با اقدامات
اخیر خود به رسیاب کیها دارید رب می بندیده شما از امضاء ن ردن الیحه ت دیمی
رحیمیان بزرگترین ضربت را به نفو و وجهه ملی خود وارد روردیدک
نظریه روزنامه ایران ما
34

 خوب بود می گفتند اگر امتیاز نفت شمال داده می شد آب به آسیای کدام دولت می رفت با اینقدرتی که پیشه وری برای کمپانی نفت جنوب قائل است و کسی تردید ندارد چنانچه طرح
رحیمیان به امضای تمام نمایندگان مجلس هم که فرضی است محال ،می رسید ،عملی نمی شد
مخصوصاً در مورد امتیاز دارسی که در دوره استبداد با مقررات آن عصر تحصیل شده و چند سال
د یگر خاتمه پیدا می کند و در انقضاء امتیاز مزبور حقا از بین خواهد رفت پس هر کاری که احتمال
عملی شدن به آن نیست هر کس در آن اقدام کند باید یا مجنون باشد و یا عوام فریب حال بسته
به نظر نویسنده است که خود را به کدام یک از این دو دسته منتسب نماید و باید توجه نماید که
انتساب به دسته اول از اختیار ایشان خارج است.
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در سرم اعه شماره  144مور  19ر ر  1323می نویسد:
« ر و ن شه جناب رقای دکتر مصدق که در هفته قبل با سر ت بیساب ه ای
به صورت قانون در رمد از دو جهت مستلزم دقت و بح( می باشد ی ی این ه
چه وامل ی با ( شد که این ر را رقای دکتر مصدق به مجلس روردند و
دیگر این ه این قانون رقای دکتر مصدق چه اوا دی برای ملت ایران و سرنوشت
کشور ما دارا می باشد؟
رقای دکتر مصدق در هنگام کودتا از مخاعفین بودند و تا رخر کار هم با
سل نت رضا شاه مواا ت نفرمودند و این مخاعفت های ایشان بسیاری از
رزادیخواهان مخاعف رژیم رضاشاهی را به ایشان خوشبین و معت د نگاه می
داشت و بار دوم که باز وارد میدان سیاست شدند با رقای سید ضیاءاعدین هم که
این بار روشن ئ صریح باص ال ارتجاع به میدان رمد دست به گریبان شد ککک
ما با این ه دکتر مصدق را نماینده محبوب تهران می نامیدیم هیچوقت درباره
ایشان بر خالف احزاب دسته چپ مباع ه ن ردیم حتی در موقب صحبت زمامداری
ایشان از روز اول مخاعفت خود را ابراز داشتیم زیرا ما وجود ایشان را در
مجلس مفید اما در رتس دوعت با ا ال اتی که ب رز ا ر ایشان داشتیم بی اایده
می دانستیمک از رای مخاعفت با دکتر میلیسپو و شر زیان های قرارداد نفت
جنوب هم بسیاری از مردم را بیشتر متوجه دکتر ساخت با این م دمه هیچ س
قادر نبود ملل رقای دکتر مصدق این ر را به مجلس بیاورد و مجلس را
غاالگیر نمایدک
اکنون باید دید این ر چه اوا دی برای ملت دارد و چه تألیری در سیاست
خارجی خواهد داشتک اول م لبی که به هن هر کس پس از اهم منفی این الیحه
می رسد حفظ منااب نفت جنوب است یعنی این ر رقای دکتر اعال خیال کمپانی
نفت جنوب را از ورود رقیب های گردن کلفت به میدان نفت کامال راحت و
رسوده می سازد و موضوع دیگری که بعد به هن می رسد دم ا تماد
نمایندگان مجلس به نخست وزیری است که به او رتی ا تماد می دهندک
نظریه روزنامه های رهبر و داد
روزنامه رهبر در شماره  438نوزدهم ر ر  1323ی م االتی که تحت
نوان« :سر و ته یش کرباس» به قلم رقای خلیل مل ی منتشر نمود چنین
نوشت « :ر رقای دکتر مصدق م اکرات را از محاال ایران و شوروی به
محاالی منت ل می کند که روزنامه تایمز پیشنهاد کرده ککک»
روزنامه داد در شماره  326مور بیستم ر ر  1323می نویسد « :ریا
مش ل سیاسی دوعت با تصویب ر دکتر مصدق گشوده گردید؟!ککک»

مصاحبه کااتارادزه با بیات
در مصاحبه ای که رقای کااتارادزه با رقای بیات نخست وزیر بعمل رورد
ن ات یل را مت کر بودند:
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 -1مل مجلس شو رای ملی در تصویب ر قانون مربو به منب م اکره در
باب امتیاز نفت که بدون شور الزم انجام گرات یش نوع اشتباه محسوب می
شودک
 -2اشتباه م کو ر در الر اشار ناصر مخاعف دوعت ایران و شوروی از قبیل
سا د و سید ضیاء و غیره روی داده استک
 -3تصویب چنین رحی با بودن امتیازات خارجی در ایران مباینت داردک
 -4دوعت شوروی م عت د است که مجلس شورای ملی ایران بایستی با تجدید نظر
در این مل اشتباه خود را ترمیم کندک ضمنا رقای کااتارادزه اظهار داشته است
که اعبته امتیازی که دوعت شوروی از ایران ت اضا نموده جنبه امتیازات سرمایه
داری نداشته و نمی تواند داشته باشد و نتیجه رن ترقی صنایب نفت ایران می
باشد که مم ن است به پایه صنایب نفت شوروی که خیلی باال است ترقی نماید
این امتیاز صرف نظر از اوا دی که برای ایران از عحاظ راب بی اری و ترقیات
صنعتی و غیره دارد پس از پایان مدت امتیاز وسایل رن ینا به ایران واگ ار
خواهد شدک
و نیز رقای کااتارادزه اضااه نمودند که چون در الر ملی که اخیرا انجام
شده و جنبه خص مانه نسبت به اتحاد جماهیر شوروی از رف ده نمایندگان
مجلس در رن مستتر بوده است بر اش االت اازوده گردید ایشان اورا به مس و
35
مساارت خواهند کرد

ن ت مهم دکتر مصدق
چون بعضی از روزنامه های متمایل به سیاست شمال در الر تصویب قانون
«تحریم امتیاز نفت» مل دکتر مصدق را انت اد می نمودند و رنرا بر خالف
مصاعح ممل ت تشخیو می داد و ر رقای رحیمیان را که دکتر مصدق امضاء
ن رد بهانه برای حمالت ناروای خود می نمودند ع ا دکتر مصدق برای توجه
موم و راب سوء تفاهم الزم دانست که در جلسه  28ر ر  1323مجلس
شورای ملی توضیحاتی بدهدک
نماینده اول تهران در این ن ت الوه بر جواب ایرادات پیشه وری و سایر
کسانی که با او هم یده بودند نسبت به اع ای اختیارات دکتر میلیسپو که در
این موقب مورد ت اضای ملت ایران بود بیانات مهمی نموده و در خاتمه رحی
تحت دو ماده به مجلس پیشنهاد نمود که در همان جلسه به امضای  30نفر از
نمایندگان رسید وعی سایر وکال از امضاء رن استن اف نمودند اینش متن ن ت
مزبور که قبل از دستور ایراد شده و چون در م اکرات مجلس ن ت های قبل از
دستور معموال درج نمی شد از روزنامه «ندای داعت» شماره  132مور 29
ر ر ن ل می نما یم:

 - 35نقل از روزنامه ایران ما شماره  147مورخ  22آذر ماه 1323
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ایراد و ا تراض از دو جانب
هر کس در این روز و در این ممل ت بخواهد به و ن خود خدمت کند و هر
کس بخواهد منااب این جامعه را حفظ کند از دو رف مورد خ اب استک یش
وقت روزنامه های دست راست به من دشنام می دادند و روزنامه های دست چپ
به شهادت اوراق خود مرا تحسین می نمودند امروز برای پیشنهادی که من به
مجلس نموده ام اوعی ها ساکتند و دویمی ها انت اد می نمایند و هر کدام می
خواهند که من هر چه می گویم به منااب رن ها باشد!!
من روز یازدهم ر ر چه گفته امه من در رن روز چه کرده امه من مگر از راه
راست منحرف و یا از خدا بی خبر شده ام که تا این درجه مورد ابم!!
من ا یش حرف گفته ام و رن این است که دادن امتیاز بر خالف مصاعح
ایران استک من از «رژانس تاس» گله ندارم که چرا به بعضی از سخن چینی ها
اهمیت می دهد و رن ها را منع س می نمایدک بدیهی است مخبرینی که از او پول
م ی گیرند باید اخباری را تحویل نمایندک
من از بعضی از جرا د که از انصاف خارج می شوند و از بعضی جرا د که
مصاعح ملی را با مصاعح مرامی مخلو می کنند س وال می نمایم که در دوره
زندگی من چه وقت تحت نفو واقب شده ام که مالقات رقایان سا د و الء و
رقای سید ضیاءاعدین بر ارض صحت در من الر ب نده من این خبر را که سر تا
پا دروغ است ت یب می نمایمک
من از روزهای اول این دوره تا کنون با رقای سید ضیاءاعدین حرف نزده امه
من رقای سا د را از رخرین داعه ای که مجلس رمده اند ندیده امه من چند ماه
است که از دیدار رقای الء محروممک
و باز ت یب می کنم که از این رقایان در موضوع نفت و هر موضوع دیگر
نه پی امی گراته ام و نه پیامی به رن ها داده ام و هیچگونه رواب سیاسی با رن
ها ندارمک
از روزی که شرکت های خارجی برای گراتن امتیاز استخراج نفت ایران
رمده اند و از روزی که رقای سا د وزیر وقت در مجلس اظهار نمود که راجب به
نفت با رن ها م اکره می کنم چون من با هر امتیازی قویا مخاعف بودم تصمیم
گراتم که هر وقت موقب رسید مخاعفت نمایمک

دالیل منب ا

ای امتیاز به بیگانگان

بعد از این ه جناب کااتارادزه وارد شدند نمایندگان شرکت رمری ا و انگلیس
از تهران حرکت نمودند و صال خود را در این ندیدند که به م اکرات ادامه دهند
چون دوعت از پیشنهادات رن ها در مجلس اظهاری ن رده بود و در م بو ات
هم چیزی انتشار نیااته بود و این جانب م لب نشدم که یده خود را اظهار
نمایم ع ا پس از رن ه جناب ایش ان در هی ت م بو ات بیاناتی ارمودند و نظریات
شان معلوم شد ن ت مخاعفت رمیزی را که به مناسب امتیاز من ه جنوب شرقی
تهیه کرده بودم با اعحاقات و اصالحاتی در جلسه هفتم ربان ماه مجلس شورای
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ملی ایراد نمودم و در رن ن ت من مخاعفت خود را با امتیاز و مواا ت خود را با
معامله نفت اظهار نمودم و برای حفظ نزاکت بین اعمللی نخواستم که از دوعت
جماهیر شوروی پیشنهادی به دوعت داده شود که دوعت به رن ترتیب الر ندهد و
خواستم که اوعیای دوعت شوروی از نظریات من استفاده کنند و پیشنهادی که
می نمایند وری باشد که من بتوانم از رن در مجلس شورای ملی دااع نمایمک
دو روز بعد از ایراد ن ت ی ی از نمایندگان گفت که خوب است مجلس
قانونی وضب کند تا دوعت نتواند قراردادی امضاء نماید من از نظر این ه شرکت
های خارجی راته بودند و د َُوعی هم که با رن ها مسا دت می نمودند از خاتمه
م اکرات اظهار خوشنودی می ن مودند و دوعت سا د هم گفته بود که تا بعد از
جنگ راجب به نفت با هیچ دوعتی داخل م اکره نمی شود موضوع را قابل تع یب
ندیدم وعی بعد از انتشار سرم اعه روزنامه تایمز عندن که در ن ت یازدهم ر ر من
مندرج است و ا الع از این ه بعضی از نمایندگان مجلس راجب به نفت رحی
ته یه نموده اند که دوعت نتواند تا شش ماه بعد از جنگ داخل م اکره شود الزم
دانستم رحی تهیه کنم و هر چه زودتر به مجلس پیشنهاد نمایمک
اختالف ر من با ر نامبرده که رنرا ندیده و ا شنیده ام این است که
من با دادن امتیاز مخاعفم و ر مزبور با امتیاز مواات است به شر این ه تا
 6ماه بعد از جنگ در این باب م اکره نشودک
چون ر مزبور برای دوعت شوروی راهی برای هیچگونه م اکره باقی
نمی گ اشت من مصلحت ممل ت را چنین تشخیو دادم که رحی تهیه کنم که
هم منااب ایران را تأمین کند و هم راه م اکرات را برای انتفاع از معادن نفت با
م امات خارجی مسدود ننماید و مواا ت خود را با برنامه دوعت موکول به این
نمودم که رقای نخست وزیر با نظریات من راجب به دکتر میلیسپو و استخراج
نفت مواا ت کنند و بدون تأخیر اقدام نمایندک
از موضوع ر من تا زمانی که در مجلس قرا ت شد احدی ا الع نداشت
و ا موقب ورود به جلسه به ی ی از رقایان نمایندگان گفتم پیشنهادی دارم نمی
دانم رن را چ ور به امضای رقایان نمایندگان برسانمک

اجتناب از سیاست یش رای
من که در تمام مر تحت نفو واقب نشده امه من که هیچوقت منااب شخصی
را به مصاعح مومی ترجیح نداده ام چی سبب شده است که اکنون از رویه خود
دست ب شم و تحت نفو در ریم؟!
من اگر اهل ایمان و یده نبودم  20سال با دوعت دی تاتوری جدال نمی
نمودمه من با رن دوعت جنگیدمه زندان راتم و تحت نظارت در رمدم و من وقتی
رزاد شدم که دوعت شوروی در صحنه سیاست این ممل ت دخاعت کردک پس دعیل
ندارد که من با یش سیاست مواا ت کنم و با سیاست دوعت شوروی مخاعفت
نمایمک
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د وت به اتحاد و اتفاق
من رنجانیدن و صبانی کردن همسایگان بخصوو همسایه شماعی که در
روزهای تاریش خدمات بزرگی به است الل ما کرده است بزرگترین خیانت می
دانم و ررزومن دم که سیاسیون بزرگ رن دوعت وسوسه و اغوای پاره ای از
ناصحین بدخواره را در دماغ خود راه ندهند و سعی کنند کماکان در قلوب مردم
این ممل ت راه یابندک
چنان ه من در گ شته دیده ام تردید ندارم که اگر اتحاد جماهیر شوروی از
صحنه سیاست بین اعمللی ما غایب شود برای ما در هوای رزاد هم تنفس دشوار
استک
من متأسفم که بعد از س و دی تاتوری بجای این ه سیاسیون این ممل ت از
تجارت گ شته برت بگیرند و به رزادی خواهان صدر مشرو یت تأسی کنند و
از یش سیاست به تمام معنا ایرانی پیروی نمایند و بجای این ه ن ت و قلم یعنی
دو نعمتی را که در سایه مشرو یت تحصیل شده در راه دااع از مصاعح ایران
ب ار برند و رشد ملی ما را به جهانیان لابت نمایند به جهاتی که از بیان رن شرم
دارم ده ای شمال و ده ای جنوب را قبله حاجت خود ساخته اند و جار و
جنجاعی در این کشور راه انداخته که هستی ما را تهدید می نمایدک من می ترسم
که اقبت ش اف بزرگی بین ایران و همسایگانش ایجاد کنند و بعالوه مردم
صلح جوی این کشور را به برادرکشی وادار نمایند!!
در این ایام بعضی از ناصر از زبان و قلم خود م اعبی جاری می کنند که
 20سال قبل یش ایرانی جرتت تفوه به رن نداشتک من چه گفته ام و کدام نب
الی فر را نموده ام که باید هدف این تیرهای زهررگین شومه من اگر قربانی شوم
اهمیت ندارد جانم ادای ایران بادک
من ا ر نمی کنم که رب حیات خورده امه من می دانم که دیر یا زود میمیرم
پس چه بهتر از این ه در راه انجام وظیفه بمیرم وعی باید بدانند که این تیرها را
به رف ایران پرتاب می نمایند و این رویه اقبت ما را به پرتگاه هوعناکی می
کشاندک من از همو نان زیزم تمنا می کنم به حال این ملت رحم کنند و قدری
بخود بیایند و اگر دچار ع زشی شده اند است فار کنند و متوجه باشند که امروز
روزی نیست که ایرانی در سیاست خارجی حیدری نعمتی شود ما باید همه
ی صدا شویم و از ما صدا ی غیر از صدای ایران در نیایدک
جواب مندرجات روزنامه «رژیر»
رن ها ی که مرا به نوان مالکی مخاعف دوعت شوروی قلمداد می کنند
خوب است به حساب امالکی که چهل سال است دست من و مال خانواده من
است رسیدگی کنند و بدانند که من برای جلب نفب رنجا زارع نبوده امه من برای
ارار از دی تاتور رنجا ساکن شده امه من در رنجا خادم مردم بیچاره بوده ام وعی
خادمی که س ح زندگی اش با مخدومین خیلی ارق داشتک خادم با اسب و
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اتومبیل حرکت می کرد و مخدومین اغلب االغ هم نداشتند کما این ه رنجا ی هم
که با تبعیض مخاعفند در بعضی موارد رن را جایز می شمارندک اگر از نظر
مواسات برای همه اتومبیل تهیه کنند ملی نیست و خالف اقتصاد است و اگر
از ساختن اتومبیل جلوگیری نمایند مخاعف ترقی و نظام است پس از نظر منااب
اجتما ی با تبعیض مخاعفت نمی کنند و رن را جایز می شمارند «کل ما ح م به
اعع ل ح م به االصل»
زندگی من از خانه ای که به رواب ارهنگی شوروی اجاره داده ام و چند
مست ل دیگر اداره می شوده من رنچه تصور می نمودم که از زندگی متوس
اضااه دارم سال ها است وقف بیمارستان نموده ام و رن جا را مجانا و بال وض
اداره می کنمک من از زندگی متوس تجاوز ننموده و از تجمل بیزارم و به
چیزها ی که زا د از مایحتاج زندگی است ادت ندارمک
من به تن پروری ادت ننموده ام و از مردمان مفتخوار تنفر دارمک من در
زندگی همیشه خدا را ناظر دیده ام و خواسته ام که هر چه می کنم مرضی خدا
باشدک
امروز سبش زندگی در این ممل ت این است که ر ایت رضای خدا انفرادی
است اگر روزی رمد که ر ایت رضای خدا اجتما ی شد کی است که از رضای
خدا سر بزند و کی است که نخواهد به رضای خدا مل ب نده در جامعه هر
اردی حت حیات دارد و چون بار به دوش جامعه می گ ارد باید از دوش جامعه
بار بردارد که شیخ اجل می ارماید:
همه از بهر تو سرگشته و ارمان بردارشر انصاف نباشد که تو ارمان نبری
رقای پیشه وری پیشنهاد من به مجلس از نظر مخاعفت با رژیم نبود و از
نظر و ن پرستی استک اگر دنیا و ن همگی است پس این جنگ ها و ردم کشی
ها برای چیست؟! و اگر هر ملتی برای خود و نی دارد پس چراغی که به خانه
رواست به مسجد حرام استک
مخاعفت من با دکتر میلیسپو و بیانات من در مجلس از نظر حمایت از
مالکین نبود بل ه برای دااع از زار ین بود که رن ها نان خاعی ندارند و از رن
ها م اعبه مازاد می کردک
من به تمام م رراتی که حمایت از رنجبر می کند معت دمه من غیر از حمایت
از این ب ه مرامی ندارم و نمی خواهم که کارگری به نفب سرمایه دار بیچاره و
زبون شود ایران من به شما این است که مرام را از سیاست تف یش نمی نما یدک

عزوم تف یش مرام از سیاست
در هر ممل ت احزابی هستند که هر یش پیرو یش مرامند اشتراک مرامی
هر یش از این احزاب با احزاب سایر مماعش سبب اشتراک سیاست نمی شود
ملل این ه مرام حزب دم رات در هر ممل ت ی ی است وعی سیاست حزب
دم رات در هر ممل ت ارق دارد پس هیچ مانب نیست که از نظر مرامی چند
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ممل ت از ب ه رنجبر حمایت کنند وعی از نظر سیاست ش ون ملی خود را حفظ
نمایندک
تا روزی که تمام ملل خود را ضو جامعه بشر نمی دانند و تا روزی که
تمام ملل مرام واحدی ندارند و تا وقتی که خرج و دخل اعم ی ی نشده است هر
ممل ت باید از سیاست خاو خود پیروی نمایدک

گله از بعضی م بو ات و جراید
از روزنامه های که می گویند من به شرکت نفت انگلیس و ایران خدمت
کرده ام س وال می کنم که از مل منفی من رن شرکت چه نفعی برده است؟!
من پیشنهاد نمودم که امتیاز داده نشود و قسمتی از سرزمین تحت نفو
ممل ت دیگر نیای دک ما خودمان نفت استخراج کنیم و رن را با خریدار معامله
نما یم کی می تواند بگوید که این پیشنهاد در منااب ایران نیست و بر خالف
مصاعح ایران است؟
هر گاه نویسندگان این ور نتیجه بگیرند که ندادن امتیاز به دوعت شوروی
برای این است که معادن نفت شمال استخراج نشود و بماند تا هر وقت که
سیاست انگلیس تفوق پیدا نمود رن را انگلیس استخراج کند رض می کنم که
اگر کار دوعت انگلیس به رنجا رسید که توانست به معادن نفت شمال ما دست
یابد مانعی نخواهد بود که اگر ما به دوعت شوروی امتیاز هم داده باشیم معادن
استخراج شده را تصرف نمایدک
ایران امروز را با ایران قبل از مشرو یت نباید م ایسه کردک رنروزی که
امتیاز دارسی داده شد نه س ح معلومات مردم به درجه ای بود که معنای امتیاز
و واقب وخیم رن را بدانند و نه در سیاست بین اعمللی نفت ملل امروز حا ز
اهمیت بودک ایران امروز با رن روز بسیار ارق داردک
رن روز در این ممل ت این شرکت های سهامی و این کارخانجات تش یل و
تأسیس نشده بود و ایران از خود یش کیلومتر راه رهن نداشت ما با سرمایه خود
راه رهنی ساختیم که قسمتی از اتوحات متف ین مرهون کار و سرمایه ماستک
امروز روزی است که هر کس می خواهد شرکتی تش یل شود و سرمایه
خود را بیاورد تا ممل ت از کار و سرمایه استفاده کندک
دادن امتیاز به خارجی راه تجارت و معاش را بر مردم این ممل ت مسدود
می نماید ما چرا کاری کنیم که این ممل ت ترقی ن ند؟ ما چرا اقدامی کنیم که
راه معاش مردم بسته شود؟ ما چرا بخواهیم که تحت رژیم تحت اعحمایگی زندگی
کنیم؟ ما چرا استخراج نفت خود را به ملل دیگر واگ اریم و به دنیا لابت نما یم
که ایران عیاقت استخراج معادن خود را نداردک
من رض نمی کنم که می توانیم ملل شرکت نفت انگلیس و ایران شرکتی
تأسیس کنیم وعی ی ین دارم که می توانیم نفت استخراج کنیم باعمیسیورالیس
باعمعمسور»
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ما باید ببینیم که ملل اعم چ ور و ن خود را حفظ می کنند و تا کاری در
مصاعح ممل ت و و ن نباشد نمی کنندک
ما باید در و ن دوستی از متف ین خود پیروی نما یمک من هیچوقت نمی گویم
که دور ایران را باید دیوار چین کشید و از لروتی که خدا به ما داده است
دیگران استفاده ن نندک
من این شعار سیاسی خود را به دوعت دوست و مجاور ا الم می کنم که
ایران باید منااب لروت خود را مانند یش ماعش باعغ و رشید حفظ کند و از حاصل
رن ملل مترقی مخصوصا همسایگان را متمتب نمایدک
من از رقایان مدیران جراید خواهانم که از تن ید ر من صرانظر کنند و
این خدمت را به هده تاریخ گ ارند و از این ببعد از محاسن امتیاز صحبت کنند
و ح ی ت امر را بر امه روشن نمایند و چون ر قانونی من ا شامل دوعت
می شود برای رقایان نمایندگانی که به ر من یده نداشتند چه مانعی است
هر رحی را که برای استخراج نفت صال می دانند به مجلس پیشنهاد نمایند
مجلس که رنرا تصویب نمود دوعت هم بر بت قانون مجلس قرارداد را امضاء
می نماید و به این ریت اات تاریش ممل ت را روشن می نمایندک

اع ای قرارداد نفت جنوب
در جواب رنها ی که ا تراض می کنند چرا ر قانونی اع ای قرارداد نفت
جنوب را امضا ن رده ام رض می نمایم که تصویبات مجلس بر دو قسم است:
ای اع و دک
 -1قسمت مهم تصویبات مجلس ای ا ات استک  actes unilaterauxاین
قبیل قوانین چون رای ندارد همان ور که مجلس رن ها را وضب می کند بر
حسب م تضیات می تواند رن ها را نسخ نماید و قانون اروش امالک موقواه که
از مصوبات دوره دی تاتوری است و بعد از شهریور  1320اع ا شد داخل در
این قسمت استک
 -2قسمت دیگر ود است  actes bilaterauxکه مربو به اسنادی است
که اصل  24قانون اساسی تعیین می کندک هدنامه ها و م اوعه نامه ا ای
امتیازات «انحصار» تجارتی و صنعتی و االحتی و غیره که اسناد مزبور وقتی
ارزش قانونی دارند و معتبرند که مجلس قراردادی را که دوعت اضوعتا امضا می
کند تصویب نمایدک
و نظر به این ه هر قراردادی دو رف دارد و به ایجاب و قبول راین
منع د می شود ع ا تا راین رضایت به اع اء ندهند قرارداد مل ا نمی شود و
این ه نویسنده محترمی در ی ی از روزنامه ها اظهار یده می کند« :همان
ور که مجلس قانون اروش امالک موقواه سابت اع کر را مل ا کرد همان ور
هم می تواند قرارداد شرکت نفت انگلیس و ایران را اع ا کند» قیاس مب اعفارق
استک
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مجلس نمی تواند قانونی را که برای ارزش و ا تبار هود بین اعمللی و
قراردادها تصویب می کند بدون م اععه و ا ر و بدست روردن راه قانونی اع ا
نمایدک
چه بسیار از پیمان ها که غر از زور مبنا ی ندارند و بر ضرر ما منع د شده
اند و ما ب جای این ه رن ها را اع اء کنیم بواس ه ضعف و ناتوانی تحسین می
نما یم اگر من ر اع ای امتیاز دارسی را امضاء می نمودم چه مانب بود که
دیگران هم ر ها ی تهیه کنند ملال ر اع ای هدنامه مودت ایران و
شوروی که بهترین هدنامه ای است که برای رواب بین اعمللی دو دوعت منع د
شده است و یا هدنامه خ سرحدی ایران و ترکیه و هدنامه ح میت دوعت
ترکیه راجب به تجدید حدود ایران و اا انستان و باالخره نسخ بعضی هدنامه
های قرن  19که به موجب رن ها مرز اعلی ایران تعیین شده که اغلب رن ها بر
ضرر ایران منع د شده است و در صورتی ه من ر اع ای هدنامه دارسی را
امضا می نمودم می بایست ر های دیگر را هم امضا کنم و بین ایران و
مجاورین خود توعید ن اری کنم که الی اعم نتوانند راب نمایندک
پس م صود منم از «موازنه سیاسی» این نیست که ما حساب دیرینه خود
را با د َُول مجاور تصفیه کنیم و به هر یش کم داده ایم ما ن و رنرا بدهیم و به
هر کدام اضااه داده ایم مازاد رن را مسترد کنیم «توازن منفی» چنین اقتضا می
کند که از این ببعد به هیچ دوعتی بر خالف مصاعح خود چیزی ندهیمک
دکتر میلیسپو خادم ایران نیست
در سال  1301شمسی که دوعت وقت الیحه قانونی استخدام دکتر میلیسپو را
به مجلس پیشنهاد کرد و ماده  8رن در  4اسده بدین ریت گ شت «دوعت ایران
بدون تصویب کتبی وزیر ماعیه و ر یس کل ماعیه م ل ا تعهد ماعی نخواهد کرد و
همچنین دوعت تعهد می کند که هیچ مخارج دوعتی یا انت ال وجوه مومی نخواهد
شد مگر به امضای وزیر ماعیه و تصدیت ر یس کل ماعیه»
من دانستم که قرارداد ولوق اعدوعه به صورت دیگری اجرا می شود والال
معنا ندارد که برای دوعت ایران قیمتی معین شود که بدون تصویبی او نتواند
تعهدی کند و چون هر تعهدی با ایجاب و قبول دو رف واقب می شود معلوم
نیست که رف دوعت ایران کدام دوعت بوده که چنین تعهدی را در م ابل او
نموده است و اختالف نظر من با رقای ت ی زاده که از نمایندگان دوره پنجم و
ششم بوده ایم راجب به همین اختیارات بوده استک
پس از این ه در دوره ششم ت نینیه رضاشاه برای است الل شخو خود با
تجدید استخدام دکتر مواا ت ننموده و دکتر رات روزی با مرحوم حسن پیرنیا
مشیراعدوعه صحبت در میان بود در جواب س وال من که چ ور شد دکتر میلیسپو
رات ارمود « :در این ممل ت هر وقت دوعت ها دوام داشته اند و مورد ا مینان
بوده اند د َُول مجاور نظریات خود را بوسیله رن ها اجرا کرده اند و هر وقت
دو عت ها متزعزل بوده اند مستشار رورده اند که مدتی دوام کند و اسرار حت را
به کسی بگویند که بتوانند دهانش را ُمهر نمایند رنوقتی که دکتر رمد رزمایش
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سردار سپه تمام نشده بود پس از رزمایش او به م ام سل نت رسید دیگر چه
احتیاجی هست که دکتر بماندک»
چه خوب تشخیو د اده بود رن مرد و ن پرست و امروز نیست که ببیند در
شهریور  1320که رضاشاه رات دکتر میلیسپو مراجعت کردک
اگر دکتر خادم این ممل ت بود چرا دو میلیون عیره اد ای دوعت انگلیس را
برای پول ها ی در رن جنگ از نظر پیشرات سیاست خود خرج نموده و به مر
و یزید داد بدون تصویب مجلس شورای ملی تأدیه کردک
مگر دو میلیون عیره که امروز به نر بین اعمللی متجاوز از  25میلیون
تومان و م ابت داد و ستد مس وک ال در بازار متجاوز از  50میلیون می
شود کم پوعی است که بتوان از رن صرف نظر کردک
اگر دکتر تابب م ررات این ممل ت بود چرا بر خالف اصل  25قانون اساسی
که می گوید:
« است راض دوعتی به هر نوان که باشد خواه از داخله خواه از خارجه با
ا الع و تصویب مجلس شورای ملی خواهد شد»  500هزار عیره از شرکت نفت
انگلیس و ایران قرض کردک
چون هواخواهان او برای این ه او را تبر ه کنند می گویند پیش قس گراته
است ع ا رض می کنم که  300هزار عیره سود این است راض را از کدام
ا تباری که مجلس تصویب کرده بود تأدیه کرد چگونه مم ن است که وا د
سال های نیامده را گرات و خرج سال جاری کرد؟!
اگر خادم این دوعت و خیرخواه این ملت است چرا سهمیه دوعت ایران را که
کمیته خاورمیانه معین کرده بود وارد ن رد و مردم را دچار ا ر کرد؟ اگر برای
روردن قند پول نداشت وقتی که بازار سیاه در این ممل ت هست چرا به ت ّجار
اجازه نداد که سهمیه ایران را رن ها وارد کنند؟!
اگر م ابت اصل  4پیمان ایران و متف ین حضور قشون خارجی در ایران
تصرف نظامی نیست چرا دکتر اجازه می دهد که کلنل اءهللا خان هندی و
صاحب منصبان انگلیسی در مرکز و در والیات در ادارات ما دخاعت کنند؟!
من بر خالف مدرک اظهاری نمی کنم و رگهی اداره غله و نان کرمانشاه را
که کاپیتن «بیشاب» مستشار بریتانیا و «شبتن» ناظر جمب روری امضاء نموده
اند به م ام ریاست ت دیم می کنمک
اگر خیرخواه مردم بود بدون دعیل قریب دو سال راه غله را به اهل تهران
نمی بست و از اساد اخالق و ارتشاء تروی نمی کرد!
چون من نمی خواهم که بر خالف نزاکت م اعبی اظهار کنم بیش از این
رض نمی نمای م ملت ایران خدمات مستر شوستر را به این ممل ت اراموش
نمی کند و از مستخدمینی که امروز در کارند و وظایف خود را انجام داده اند
قدردانی می کنند و امیدواریم که دوعت از رن ها ی که حفظ حیلیات این ممل ت و
ملت خود را می کنند استفاده کندک ملت ایران از احساسات پاک و بی رالیش
نماینده اعی م ام دوعت رمری ا جناب «دریفوس» و خانم محترمشان نسبت به
این ممل ت سپاسگزار استه ملت ایران نمی خواهد که کسی به نام رمری ا ی
بیش از این به این ممل ت خیانت کند و اخالق ده مؤلری را بوسیله مسا دت
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های نامشروع ااسد نماید و از محبوبیتی که رن ملت در قلوب ایرانیان دارد
ب اهدک

مخاعفت با الیحه دوعت
رقای نخست وزیر و ده دادند که در ظرف ده روز ت لیف دکتر را معلوم
کنند از این ه دوعت قبل از ان ضای مو د الیحه خود را رورد متش رم وعی
متأسفم که الیحه دوعت کار ما را مش ل تر می کند زیرا بر بت ماده واحد
پیشنهادی که این ور تنظیم شده« :قانون اختیارات رقای دکتر میلیسپو ر یس کل
دارا ی مصوب  13اردیبهشت  1322از اول دی ماه  1323اسخ و اختیارات
م کور در رن قانون به دوعت واگ ار می شودک دوعت م لف است از تش یالت
قسمت اقتصادی وزارت دارا ی رنچه الزم می داند نگاهداری یا به وزارتخانه
های دیگر منت ل نموده و رنچه غیر ضروری تشخیو دهد منحل کند و نیز مجاز
است قسمتی از تش یالت را به رز بازرگانی اداره نماید» دوعت در تش یالت
اقتصادی ممل ت مجاز است به سه ریت مل کندک
 -1ب عضی از رن ها را در خود وزارت دارا ی نگاهدارد و یا به وزارتخانه های
دیگر منت ل کندک
 -2قسمتی از تش یالت را ب ور بازرگانی اداره نمایدک
 -3تش یالتی را که الزم ندارد منحل کندک
از رقای نخست وزیر س وال می کنم که راجب به اختیارات دکتر که بر بت
تبصره  1ماده اول قانون  13اردیبهشت برای تعدیل مال االجاره ها و ماده 6
قانون مزبور برای سایر امور اقتصادی می تواند ر ین نامه ها ی تنظیم کند نظر
دوعت چیست؟ ریا نظر دارند از این ح ی که مجلس نمی توانست به کسی بدهد
استفاده کنند یا می خواهند به مردم ترحم کنند و از رن صرف نظر نمایندک
و چون با انحالل تش یالتی که زا د است و دوعت رن ها را منحل می کند
مواا م نظریات خود را در قسمت اول و دویم رض می نمایمک
قسمتی از تش یالت که در وزارت دارا ی به حال خود می ماند باید تحت نظر
مست یم دکتر اراده شود و چون دکتر با اع ای قانون  13اردیبهشت مخاعف است
برای این ه در امور اقتصادی معت د است که مراسالت را یش نفر امضا کند و
امضای وزیر را که موجب تأخیر امور می داند زا د می شمارد دکتر وری کار
را اداره می کند که روزگار ما از این هم سیاه تر شود و قسمتی هم که به
وزارتخانه های دیگر منت ل می شود چون رن ها هم تحت نظارت او باید اداره
شوند از این بهتر نخواهد شدک
و اما راجب به رن قسمتی که دوعت به رز بازرگانی اداره کند از دو صورت
خارج نیست یا رزاد است و یا انحصارک
 -1به ور رزاد ملال دوعت از خارج قند وارد کند و ت ّجار هم وارد کنند که رض
می کنم این بازرگانی برای دوعت غیر از ضرر نتیجه ای ندارد چون ه دوعت
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تاجر خوبی نیست و نمی تواند با ت ّجار اهل حراه و صاحب کار رقابت کند ع ا
نتیجه کار دوعت ا ضرر استک
 -2ب ور انحصار ملال قند را خود دوعت وارد کند و به هر قیمتی که می خواهد
بفروشدک
اوال موقعی که بخواهد قرارداد خرید قند را امضاء کند به موجب قسمت رخر
ماده نهم قانون استخدام دکتر میلیسپو که از این قرار است:
« هیچ نوع تعهد ماعی بوسیله یا به نام دوعت ایران بدون تصویب کتبی وزیر
دارا ی و ر یس کل دارا ی صورت نخواهد گراتک»
ر یس کل دارا ی باید مواا ت کند چون در ح م «مار زخمی» شده است
ب دری عجا جت خواهد کرد که دوعت نتواند قراردادی امضا کند و نتیجه این
خواهد شد که قند وارد نشود و دکتر به ریش کسانی که با قانون  13اردیبهشت
مخاعفت کرده اند بخندد و بعد از این ه خود او کار ممل ت را به اینجا رسانیده
است لابت کند که ایرانی نمی تواند خود را اداره نماید و ایرانی به قدری ناتوان
است که اشخاصی ملل دکتر که محتاج قیم اند باید ایران را اداره نمایندک
لانیاه بر بت ماده  8قانون استخدام دکتر میلیسپو مور  21ربان 1321
ر یس کل ماعیه میتواند که در تش یالت بنگاه ها ی که با سرمایه دوعت اداره می
شوند نظر کند بنابراین از روز اوعی که هر بنگاه تأسیس شود می تواند ا مال
نظری که برای خرابی کارهای بنگاه الزم می داند بنمایدک
هیچ س نباید راضی شود که دوعت کاری را ب ور بازرگانی اداره کند و کسی در
رن تفتیش ننماید و مردم ندانند که نتیجه کار بنگاه مفید است یا مضر و هیچ

وزا رتخانه ای برای تفتیش بیش از وزارت دارا ی صالحیت نداردک تجارت
انحصاری کاری نیست که بنگاه ضرر کند و جامعه به سوء اداره بنگاه پی
ببردک هر بنگاه بازرگانی می تواند نر را وری باال ببرد که هر قدر بد اداره
شود و هر قدر در رن اختالس شود در حساب نفب و ضرر مبلغ هنگفتی سود
قلمداد کند و خود را در جامعه سربلند نماید وعی این را هم باید در نظر گرات که
جامعه از گران اروشی بنگاه متضرر می شود و ضرر جامعه ضرر دوعت
خواهد بود بنابراین در بنگاه های بازرگانی هم تفتیش الزم است و این تفتیش را
نمی توان برای این ه دکتر میلیسپو در رتس وزارت دارا ی قرار گراته است و
حسن نیت ندارد از رن وزارتخانه منتزع کردک
پس از اع ای قانون  13اردیبهشت نه تنها مفید نیست بل ه مش لی بر
مش الت می اازاید و موجب کشم ش ها ی می شود که مجلس باید از تمام
وظایفی که دارد دست ب شد و بین دوعت و دکتر ح م شود رنهم در صورتی الر
می کند که دکتر حَـ َمیت مجلس را قبول کندک

اع ای قانون  23جوزا
در دوره سیم ت نینیه که مردم از خزانه دار بلژی ی ش ایت می نمودند بو
ای اش همه اکنون بودند و راتار دکتر را با راتار مرنارد خزانه دار که کوهی در
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م ابل کاهی است می دیدند) چند نفر وابسته سفارت دوعت تزاری برای اب اء
خزانه دار می گفتند تا قانون تش یالت وزارت ماعیه از مجلس نگ رد و کسی
قا م م ام مرنارد نشود برداشتن او از کار صال نیست «مرنارد» هم ا مال نفو
می کرد و یش ده ای از وکالی مجلس را با خود مواات می نمود که قانون از
مجلس نگ رد و همیشه خزانه دار باشدک
به نظر ر یس دوعت وقت مرحوم حسن پیرنیا بمشیراعدوعه) راه حلی رسید و
این بود که قانون  23جوزا که مبنای ملیات خزانه داری بلژی ی بود اع ا شود
و هی تی مرکب از سه نفر در ماعیه نظارت کنند تا قانون تش یالت از مجلس
بگ ردک
 26حوت  1293شمسی قانون از مجلس گ شت و ب ور خالصه از این
قرار است:
ماده  -1تمام ادارات موجوده وزارت ماعیه از خزانه داری و غیره در تحت
ریاست مست یم وزیر ماعیه باشدک
ماده  -2مجلس کمیسیو نی مرکب از سه نفر از بین  15نفری که دوعت
پیشنهاد کند انتخاب نمایدک
ماده  -3کمیسیون مزب ور در کلیه ایدات و مخارج دوعت نظارت داشته و
تفتیشات الزمه را در ادارات ماعیه به مل روردک
ماده  -4کمیسیون هفته یش مرتبه صورتی از کلیه وجوهات ن دی خزانه
توس وزیر ماعیه به مجلس ت دیم کندک
ماده  -5مأموریت کمیسیون از روز  28حوت تا یش ماه خواهد بودک
در اینجا الزم است رض کنم چون دوعت نتوانست در مدت یش ماه الیحه
قانون تش یالت را پیشنهاد مجلس کند بعد از این ه مدت کار کمیسیون دو مرتبه
تجدید شد در  30لور  1294شمسی مجلس مدت کار کمیسیون را تا  20روز
بعد از گ شتن قانون تش یالت از مجلس تمدید نمود که مجلس قانون را تصویب
کند و دوعت هم ارصت داشته باشد که بر بت قانون ادارات را تش یل دهد پس
از رن کمیسیون منحل شودک

ر دکتر مصدق نسبت به اع ای اختیارات دکتر میلیسپو
قانون مزبور نتیجه خوب داد کیست که بگوید یش خارجی رنهم دکتر
میلیسپو از چند نفر ایرانی نسبت به دارا ی این ممل ت دعسوزتر است؟! ع ا من
رحی تهیه نموده ام که اختیاراتی که قانون دهم ربان ماه  1321به دکتر می
دهد و قانون  13اردیبهشت  1322اع ا شوند و مجلس هی تی مرکب از  5نفر
انتخاب کند که تا دوعت برای تش یالت وزارت دارا ی الیحه ای به مجلس
نیاورده و از تصویب مجلس نگ شته است متحداعمآل های رنگارنگ اجرا شود و
چنانچه در اهم رن ها برای رن هی ت اش اعی روی دهد رقای دکتر میلیسپو که
قرارداد استخدام ایشان نسخ نشده رن ها را تفسیر کند و توضیحاتی که هی ت
نامبرده می خواهد بدهد تا در ظرف سه ماه الیحه دوعت در مجلس تصویب شودک
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بدیهی است که دوعت می تواند هر ور صال می داند الیحه خود را تنظیم
کند چنانچه نظر دوعت این باشد که برای امور اقتصادی وزارتخانه یا اداره
خاصی تش یل دهد امور اقتصادی را از دارا ی مجزا کند و برای هر کدام الیحه
خاصی تنظیم کند والال یش الیحه برای وزارت دارا ی تنظیم کند که شامل امور
ماعی و اقتصادی هر دو بشودک نظر من ا این است که تا ت لیف تش یالت
معلوم نشده بدون م اععه و دقت در وضعیت کنونی ت ییری داده نشود و هی تی
به انتخاب مجلس امور وزارت دارا ی را تحت نظر بگیرد که موجب ا مینان
مردم شودک
در امور دارا ی هیچ بهتر از این نیست که دوعت ا تماد جامعه را به خود
جلب کند زیرا مردم ماعیات می دهند و باید ا مینان حاصل کنند که پول رن ها به
مصرف جامعه می رسد بنابراین هر قدر جامعه به تش یالت دوعت ا مینان
حاصل کند اخ ماعیات سه ل تر است هر گاه گفته شود که یش هی ت پن نفری
مورد ا تماد بین ا ضای مجلس و کارمندان دوعت پیدا نمی شود به اینجهت
امور دارا ی از دکتر نباید منتزع شود اقراری است که ما بر دم عیاقت خود می
کنیم و معلوم نیست رقایانی که رتی به پیشنهاد من داده اند چه انتظار دارند که
ایرانی خودش معادن نفت خود را استخراج کند!!
من به وظیفه یش ایرانی و این ه نماینده ملتم نظریات خود را رض می
کنمه شما هر چه وظیفه دارید مل کنیدک دیگر غیر از قرا ت ر خود رضی
نمی کنم و از رقایان محترم که با ا ر من مواا ند درخواست می کنم که ر
مرا که در چهار نسخه تهیه شده به امضای مواا ین برسانند و مخصوصا
استد ا می کنم همان ور که نسبت به پیشنهاد من راجب به ندادن امتیاز نفت ع
مل نمودند امروز هم از جنبه بی رای خارج نشوند و در مجلس تشریف داشته
باشند تا کار تمام شود:

ر اع ای قانون اختیارات میلیسپو
ماده اول -اختیاراتی که بر بت قانون  21ربان ماه  1321و قانون 13
اردیبهشت  1322به دکتر میلیسپو داده شده مل ی استک
به نام هی ت نظارت دارا ی هی تی مرکب از پن نفر تش یل خواهد شد که
مجلس  3نفر رن را از بین شش نفری که دوعت پیشنهاد می کند و دو نفر دیگر
را از بین ا ضای خود انتخاب می نمایدک مدت خدمت هی ت مزبور سه ماه و
وظایف رن این است که تمام نوشتجات وزیر دارا ی یا کفیل و یا معاون را راجب
به امور دارا ی و اقتصادی قبل از امضای رن ها تصدیت کندک
هی ت نظارت دارا ی برای انجام وظایف خود می تواند هر یش از کارمندان
دوعت را به کمش خود د وت نمایدک
ماده دوم -دوعت م لف است که مدت دو ماه الیحه ای برای تش یالت جدید
دارا ی و اقتصادی تنظیم و به مجلس پیشنهاد و م ررات این قانون را اجرا
نمایدک
241

دکتر محمد مصدق

36

حمله پیشه وری به دکتر مصدق
این ن ت دکتر مصدق نی ز مانند سایر ن ت های ایشان مورد تفسیر و تأویل
جراید مخاعف و مواات قرار گرات و هر کدام نظریات خود را به نحوی درج و
منتشر نمودند چون ن ل کلیه م اعب جراید مزبوره موجب ت ویل کالم می شود
ع ا از درج کلیه رن ها خودداری و ا مندرجات روزنامه رژیر را در یل ن ل می
نما یم:
پیشه وری در سرم اعه شماره  329روزنامه «رژیر» مور  3دی ماه
 1323چنین می نویسد:
در پیرامون خ ابه رقای دکتر مصدق – د وت به اتحاد
چنان ه من در گ شته دیده ام تردید ندارم که اگر اتحاد جماهیر شوروی از صحنه سیاست بین
اعمللی ما غا ب شود برای ما در هوای رزاد هم تنفس دشوار استک «از خ ابه رقای دکتر
مصدق»

رقای دکتر مصدق از این ه در میان ملیت ایران مبارزه و مناقشه شدید
مشاهده می شود متأسف هستند و می ترسند دامنه این مناقشه به جدال و به
قول خودشان به برادرکشی ب شدک بنابراین میل دارند سیاسیون این دوره به
رزادیخواهان صدر مشرو یت تأسی کنند و از سیاست به تمام معنا ایران پیروی
نمایندک این نظریه کامال صحیح استه اگر هر ایرانی بخواهد غیر این ب ند خا ن
استه هدف اشخاو با ایمان اعبته باید حفظ رزادی و است الل میهن خود باشد و
این هدف روی «سیاست کامال ایرانی» تع یب شودک
در این هیچگونه جای بح( و ایران نیست و نمی تواند باشد وعی مناقشه و
جدا ی که در جامعه پیدا شده پر بی اساس نمی باشدک مبارزینی که مشاهده می
شوند همه روی منااب خصوصی و استفاده های رنی مادی بر ضد ی دیگر بر
نخواسته اندک ما دعمان می خواست رقای دکتر مصدق در لل پیدایش دسته بندی
ها قدری تعمت می کردندک م لب به این سادگی هم نیست مناقشه و مباحله به
این بزرگی روی منااب انفرادی چند روزنامه نویس پیش نمی ریده لت های این
را در خود جامعه باید جستجو کردک خود رقای دکتر مصدق بدون این ه قصد رنرا
داشته باشند در همین خ ابه اخیر خود به ی ی از لل بزرگ رن کشم ش شدید
اشاره کرده اند؛ منتها در قسمت دیگر خ ابه رنرا اراموش کرده نتوانسته رشته
کالم را به نتیجه ملبت مربو ب نندک رقای دکتر در همین خ ابه گفته اند« :وقتی
از تحت نظارت و تبعید رزاد شدم که دوعت شوروی در صحنه سیاست این
ممل ت دخاعت کرد»ک رقای دکتر مصدق ریشه تمام مناقشات زیر این بارت
ساده شما است « پیدایش سیاست شوروی نه تنها شما را از تحت نظارت شدید
مأمورین شهربانی نجات داد بل ه اکلریت ملت ایران بواس ه این سیاست جان
گراته بیدار شد و وسیله پیدا کرد که در سیاست کشور مداخله نماید» اگر شما
 - 36این طرح به امضای سی نفر از نمایندگان رسید ولی بقیه نمایندگان از امضای آن استنکاف نمودند.
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توانستید از رف ساکنین پایتخت «وکیل اول» انتخاب بشوید ق عا روی این پایه
و این اساس بوده استه مردم بی غرض ایران درست م ابت یده و سلی ه
شما معت د شده اند که «اگر اتحاد جماهیر شوروی از صحنه سیاست بین اعمللی غا ب
شود برای رن ها در هوای رزاد هم تنفس دشوار خواهد بود»

برای این است که مالحظه می ارما ید ده بیشماری «شمال» را قبله حاجت
خود شناخته اند از گفتن و نوشتن این هم ار ندارندک رقای دکتر مادام که شما
خودتان می دانید سیاست اتحاد جماهیر شوروی نباشد زندگی برای اکلریت
ایرانیان حرام و غیر مم ن خ واهد بود برای چه به تمایلی که مردم نسبت به
دوستی اتحاد جماهیر شوروی ابراز می کنند اظهار دم ا تماد و بدبینی ارموده
رنرا جار و جنجال می شماریدک نه رقای دکتره مبارزه ای که ما بین ناصر
ارتجا ی و رزادی لب در گراته است جار و جنجال بیهوده نیسته رنرا چند نفر
میهن اروش و خا ن یا احمت «اوتوپیست» راه نینداخته اند ده ای می کوشند
تا بتوانند در هوای رزاد تنفس ب ننده برای این تنفس دوستی اتحاد جماهیر
شوروی را مانند شما الزم دانسته از رن با کمال سربلندی جانبداری می کنندک
ده دیگر مخاعف اینرا الزم دارنده این ها خیال می کنند با پیدایش سیاست
شوروی از رقا ی و م لت اععنانی و زورگو ی رن ها مم ن است جلوگیری بشودک
برای این بر لیه دسته اوعی که خودتان هم دانسته یا ندانسته ناچارید با رن ها
باشید نبرد می کننده این یش پیش رمد بیعی استه حد وس نداردک شما نمی
توانید یش سیاست لاعلی ا یجاد ب نید زیرا سیاسی که تابحال ب ور انحصاری در
کشور ما تسل داشته است به شما اجازه نخواهد داد نفس ب شید و بتوانید از
جای خود ت ان بخوریدک مجاهدین صدر مشرو یت هم غیر از این سیاستی
نداشتنده رن ها نیز برای حفظ رزادی از سیاست خارجی استفاده کرده و با
مسا دت دو عتی که سیاست رن روزی با م اصد و ررزوهای رن ها جور می رمد
بر دشمن داخلی و خارجی خود اا ت رمده اصول مشرو یت را روی کار روردندک
شما خودتان در ی ی از خ ابه های خود صریحا ا تراف کرده ارمودید« :وقتی
سفارت انگلیس قبله حاجت یا مسجد ایرانیان رزادیخواه بوده است» امروز هم
مم ن نیست بتوانید زیر این ح ی ت زده بگو ید ملت ایران و رزادیخواهان صدر
مشرو یت به تنها ی به استناد توانا ی داخلی خود بود که به استبداد غلبه کرده
پرچم رزادی را به اهتزاز در روردندک رقای دکتر دنیا پیش می رود و جامعه
ت ییر پیدا می کندک جمعیت هاه دوعت ها نیز مانند اشخاو و اشیاء ت ییر ماهیت
می دهنده تاکتیش و روش و سیاست ها هم ق عا باید دا ما در تحول و ت ییر
باشندک پریروز سیاست دوعت تزاری روس مانب تنفس و رزادی ملت ایران بوده
ع ا با کمش دوعت مشرو ه انگلیس مجاهدین صدر مشرو یت بر لیه او مبارزه
کرده خود را نجات دادند امروز بنا به ا تراف صریح خودتان اگر سیاست دوعت
اتحاد جماهیر شوروی نباشد همه ماها از رزادی محروم خواهیم شدک بنابراین اگر
رزادی خواهان امروز رادار این سیاست نجات دهنده و رزادی بخش باشند چه
گناه ظیمی مرت ب شده اند؟! چرا باید م ام رزادی خواهی رن ها در نظر شما از
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م ام رزادی خواهان صدر مشرو یت پا ین تر باشد؟! ریا شما واقعا معت د هستید
که می توانید جلو این مناقشات را بگیرید؟ یعنی کاری ب نید که گرگ و گوسفند
با هم زیر یش بام زندگی نمایند؟ رقای دکتر این کار بعید بنظر می رید امروز را با
دوره صدر مشرو یت هم نمی شود م ایسه کردک در صدر مشرو یت زمام امور
دست ناصر ضعیف تر و ب مانده تر بود زمامداران کنونی ایران مردمان
زرنگ و ناقال ی هستند با معلومات صر مجهز شده انده منااب ب اتی خود را
بخوبی تشخیو داده از روی ن شه و برنامه متینی دارند از م ام و موقعیت خود
مدااعه می کنندک سیاست خارجی هم متأسفانه کامال بی رف نیسته شما به ما
می ارما ید اسلحه خود را زمین گ اشته تسلیم بشویمه خودتان از همه بهتر می
دانید که ما ب یر از قلم و زبان و اتحاد و یگانگی صاحب چیزی نیستیم همه چیز
ممل ت دست رن هاستک می زننده می چاپبنده خورد می کننده پیش می روند و
به ما می گویند حت ا تراض هم نداریده شتر دیدی ندیدیک باید گوشتان کره
چشمتان کور و زبانتان الل باشدک نبینیده نشنوید و نگو ید تا ما هر چه دعمان
بخواهد ب نیم و هر سیاستی با منااب خودمان جور می رید ب ار ببندیمک رقای
دکتره اتحادی که ش ما تبلیغ می کنید ریا به ا ین وصف یش خیال محال و یش
«اوتوپی» بی پر و پایه ای نیست؟ کی و کجا دیده شده است مظلوم با ظاعمه
صاحب خانه با دزده ستمدیده با بیدادگره حاکم با مح ومه غنی با ا یره راهزن
با مساار تواند اتحاد ب ندک از این اتحاد ریا می توانید به ما ا مینان بدهید ا
اقویا استفاده نخواهند کرد؟ بدین وسیله حل ه زنجیر اسارت و بردگی ما را
مح م تر نخواهند نمود؟ رقای دکتر مصدق شما سر یش دوراهی بزرگ قرار
گراته ایده راه سوم وجود ندارد یا باید با ملته با مردمه با توده و با رزادی
خواهان باشید و بدون تردید از سیاستی که رزادی و است الل میهن ما را در بر
دارد پیروی ب نیده یا باید به مرتجعین و دشمنان رزادی و رن ها ی که برای
گرداندن دوره زورگو ی مبارزه می کنند ملحت بشوید حد وس و شر و قید
ام ان پ یر نیسته کوسه و ریش پهن هم نمی شودک ما قبول داریم که شما
زندگانی عوکس و اش رااانه ای نداریده ما می دانیم که شما در دوره دی تاتوری
زحمت بسیار کشیده و محرومیت های اراوان دیده ایده ما ا مینان داریم که شما
مرد باوجدان و پاک نیتی هستیده امالک خودتان را بال وض به اختیار
بیمارستان گ اشته اید و می کوشید ب ور انفرادی هم باشد زندگانی بیچارگان را
تسهیل نمای دک با وجود این اراموش نفرما ید که اعم بشریت بیشتر از «گراف
ع ون توعستوی» که مزارع خود را میان ده انان ت سیم کرده بود در زندگانی
روزمره رن ها دخاعت کرده و در بنای کلبه و حتی در ساختن تنور شخصا و
مال به رن ها کمش می کرد مدیون «والدیمیر ایلیچ اوعیانف عنین» است که
تعاعیم اعی او در اعم اساس رزادی و مساوات اجتما ی را مال بنا نهاده
ی صد و چند میلیون زارع روس را از قید و بند اسارت و بردگی نجات بخشیده
استک رقای دکتره نجات ایران در «رزادی» استه اگر رزادی نباشد است الل و
میهن و همه مح وم به زوال استه این را من و شما اقال باید دانسته باشیمه
شما خیال می کنید اگر همین رزادی پوشاعی نبود می توانستید از تریبون مجلس
دو کلمه حرف بزنید؟ من و شما و املال ما همه زنده بودیم که امتیاز دارسی را
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به رن ااتضا رقای ت ی زاده به مجلس رورد و نمایندگان با احسنت و سالم و
صلوات رنرا تمدید نموده دو دستی ت دیم کمپانی نفت جنوب کردند!! رقای دکتر از
اجتماع نترسیده از احزابی که روی پرنسیب و مرام تش یل شده اند بیم نداشته
باشیده خودسری و م لت اععنانی و بند و بست زیر جلگی خ رناک استه
مردمان بی یده و بی مسلش و بی هدف را باید بپا یده رشد ملی را اشخاو
منفرد نمی توانند به اعمیان لابت ب ند امروز دنیا را سازمان ها و احزاب اداره
می کنند اشخاو متزعزله بی هدف و مردد اسباب مسخره است مردم دنیا امروز
به دو تیپ و دو دسته بزرگ ت سیم شده اند ما هم باید حساب کار خود را کرده دوستان
و دشمن ان خود را بشناسیمه روی منااب و مصاعح کشور خود به ی ی از رن ها ملحت
شویم چاره دیگر نیستک هر کس می گوید« :ایرانی تنها بدون در نظر گراتن سیاست
بین اعمللی می تواند به هدف و ررمان ملی خود برسدک» احمت است یا خا نک امیدوارم

رقای دکتر مصدق از هر دو این ایفه دور باشند و در تحت تألیر حرف های رن
ها نروند و از ملت چیزها ی نخواهند که دادن رن ام ان پ یر نیستک بجواب
مندرجات رژیر تف یش مرام از سیاست گله از بعضی م بو ات در شماره های
37
بعد)
«خاتمه م اعه پیشه وری»

تجزیه و تحلیل در نظریات دکتر مصدق و پیشه وری
چنان ه نظریات دکتر مصدق را که در ن ت  28ر ر  1323و نظریات پیشه
وری در شماره  229روزنامه رژیر که از نظر خوانندگان گ شت تجزیه و تحلیل
کنیم مابه االشتراک و مابه االاتراقی بین رن هاست که برای استحضار خوانندگان
زیز خالصه می کنیم:
مابه االشتراک
دکتر مصدق و پیشه و ری هر دو معت دند که ایرانی بدون در نظر گراتن
سیاست بین اعمللی نمی تواند به هدف و ررمان ملی خود برسد و چند ملال از
جریان سیاسی مجلس  14کاای است که این م لب روشن شودک
 -1دکتر میلیسپ و و سایر مستشاران رمری ایی با نظریات دوعت انگلیس به ایران
رمدند و دوعت شوروی با رن ها مخاعف بود چون رز کار رن ها رضایت بخش
نبود و مردم ش ایت داشتند مخاعفت ده ای از نمایندگان مجلس لیرغم اکلریت
مؤلر واقب شد و رن ها از کار برکنار شدندک
 -2دوعت شوروی خواهان امتیاز نفت شمال بود و دوعت انگلیس با دادن این
امتیاز مخاعف بود و مردم هم بواس ه امتیاز دارسی خصوصا تمدید رن با دادن
هر امتیاز جدیدی مواات نبودند تواات نظر بین نمایندگان مجلس باستلنای

 - 37در این موضوع مطابق اطالعات ما بعداً چیزی منتشر نشده و بالجواب مانده است.
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نمایندگان حزب توده سبب شد که الیحه «تحریم امتیاز نفت» در مجلس تصویب
شودک
 -3دوعت شوروی ب ا کمیسیون سه جانبی بکمیسیون قیمومت) که شر رن بعد
خواهد ر مد مخاعف بود و نام رن کاای است که هر شنونده ایرانی را از رن متنفر
و با رن مخاعف کند این بود که مخاعفت ده ای از نمایندگان در مجلس مؤلر
واقب شد و دوعت انگلیس و رمری ا از تع یب پیشنهادی که برای تش یل رن داده
بودند صرف نظر نمودندک
مابه االاتراق
نظر دکتر مصدق این است که رجال و احزاب سیاسی ممل ت با هیچیش از
سیاست های خارجی «هم اری مستمر» ن نند است الل و شخصیت خود را حفظ
نمایند و هر وقت ی ی از رن ها تظاهراتی به نفب ایران نمود رنرا ت ویت و
سیاست لاعلی را که در نفب ایران نیست م لوب کنند به بارت رخری هیچوقت
«موازنه منفی» را از نظر دور ن نند و هر ی ی از سیاست ها که ت اضای
نامشروع نمود با کمش سیاست دیگر به او جواب منفی بدهند در صورتی که
پیشه وری این ور اظهار نظر می کند « :هر کس بگوید ایرانی تنها بدون در
نظر گراتن سیاست بین اعمللی می تواند به هدف و ررمان ملی خود برسد یا
احمت است یا خا ن» و از بین سیاست های بین اعمللی و از نظر مرام «دوعت
شوروی» را توصیه می کند و تاریخ قضاوت نمود که در ایران این رویه ملی
نیست و جریان نفت بعد از مجلس چهارده لابت نمود که د َُول قوی اشخاو را
ادای سیاست خود می نمایند و ایران باید به ات اء ایرانیان بماندک
دکتر مصدق می گفت از ی ی از وکالی دادگستری پرسیدم که مالک قبول
د اوی نزد شما چیست اظهار نمود« :ح انیت»ک اگر کسی در اظهارات خود
صادق است وکاعت او را می پ یرم و از او دااع می کنمک اظهارات این وکیل را
که برای وکیل دیگری ن ل کردم گفت گوینده بر بت قرارداد مبل ی در هر ماه
االن اعسل نه می گیرد که ب ور استمرار از تمام د اوی او بر دیگران و دیگران
بر او دااع کند بنابراین باید ی ین داشته باشد که این موکل دا می هر چه می
گوید صحیح ا ستک»
پس رن هایی هم که ب ور استمرار از ی ی از سیاست ها جانبداری می کنند
باید ی ین داشته باشند که سیاست مزبور هیچوقت ملی برخالف مصاعح ایران
نمی کند و معلوم نیست که این ا مینان را رن ها به چه ترتیب تحصیل می
نمایند!!
خالصه این ه «تمایل مستمر» مح وم به «ب الن» است و رن ها ی که این
ریت را اختیار کرده اند اگر موات هم بشوند نمی توانند اوضاع این کشور را از
مماع ی که تحت نفو همسایه شماعی و جنوبی ماست بهتر کنند و م ایسه
اوضاع مماع ت که تحت نفو همسایه شماعی و جنوبی ماست بهتر کنند و
م ایسه اوضاع مماعش تحت نفو و مستعمره با رن مماع ی که به قوای معنوی
خود مت ی هستند ا ز قبیل :سو یس و سو د و انالند و املال رن ها که زیاد نیست
«قیاس مب اعفارق» استک
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رنچه م کور شد مربو به روش سیاسی هر دوعتی است که می خواهد خود
را در صف د َُول مست ل قرار بدهد و سیادت خویش را حفظ کند و این جا است
که باید مرام را از سیاست تف یش نمود و است الل ممل ت را ادای مرام ن ردک
اگر ممل ت توانست است الل خود را حفظ کند چه مانعی است که هر مرامی را
هم که صال و متناسب با وضعیات خود دید قبول کند والال مرام هم باید بر حسب
م تضیات سیاست وض شود و مردم نباید مرامی را قبول کنند که به دردشان
نخورد و غ ا ی را بخ ورند که معده شان رنرا هضم ن ند و بسیار جای تأسف
است که بعضی از جوانان پاکدامن و بی غرض و هم نخواستند به این اصل مهم
توجه کنندک
چنانچه م اععه ای در اوضاع و احوال ب ات روشنف ر اعلی بشود ت ریبا
به این نتیجه می رسد که گروهی از نظر مرام و م ام پیروی از ی ی از سیاست
ها و گروه دیگر از نظر جاه و جالل و مخصوصا ازدیاد لروت پیروی از سیاست
دیگر می کنند و شعار خود را این قرار داده اند که« :ایرانی بدون کمش ی ی از
سیاست ها نمی تواند ح وق خود را حفظ کند» و ملل این است که گلستان را
ورق نزده و حتی این شعر شیخ اجل را هم نشنیده اند که می ارماید:
وع ن اقبت گرگم تو بودی»
«که از چنگال گرگم در ربودی
و غاالند از این ه هر سیاستی که برای از بین بردن رقیب خود با ما کمش
کند م صودش تأمین است الل ما نیست بل ه می خواهد ما را تحت نفو خود
ب شد و یا این که ما را استعمار کند و به جای این ه هر دو دسته همآهنگی کنند
و با صدای واحدی در مصاعح کشور ب وشند برای رسایش و راحت خود و یا به
جهات اوق االشعار به این قنا ت می کنند که بگویند هر کس در این راه قدمی
برداشت کامیاب نشد و شاید بعضی نمی دانند که هیچیش از سیاست ها بدون
کمش ده ای از خو د ما نمی تواند به م صود خود برسد پس وقتی که ما از
کمش به رن ها احتراز کنیم و قوای خود را در مصاعح اجتماع خود ب ار بریم
اعبته موا یت با ماستک
***
روزنامه «رتش» در شماره  865ششم بهمن ماه  1325تحت نوان
« اسرار سیاسی تش یل ارقه دموکرات ر ربایجان» می نویسد « :چرا حزب
توده و مأمورین بیگانه ت ییر روش داده اند؟» این س واعی بود که هزاران
ر ربایجانی از اوا ل سال  1324از خود می کرده است زیرا تا اواخر سال
 1323تنها هدف حزب توده دست یااتن به پارعمان و نفو در بین ب ات
اهمیده و روشنف ر کشور بوده است وعی از اواخر سال  1323ناگهان ی باره
ت ییر یده داده و اصول حزبی را روی ان الب و اغتشاش قرار می دهدک
برای درک این معما از چند نفر بازداشتی های دموکرات س واالتی کردم
هیچ دام نتوانستند جواب صحیحی بدهند وعی وقتی در مراغه در زندان
خصوصی ژنرال کبیری این س وال را از وی کردم چند دقی ه ای خیره شد بعدا
داترچه یادداشت خود را از جیب در رورده دیدم در یش صفحه ای که مربو به
 7ربان  1325بود چنین نوشته بود :دکتر مصدق در جلسه  7ربان 1323
مجلس شورای ملی چنین گفته « من با دادن هرگونه امتیاز از نظر اقتصادی و
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سیاسی مخاعفم و چون تف یش مسا ل سیاسی از اقتصادی مش ل است و این دو
سیاست با هم بستگی تام دارد پس عزوم ندارد ما به شرکتی که تابب یش دوعت
خارجی است و یا به یش دوعت امتیاز دهیم تا این ه در ممل ت ما احدا( این
قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دوعت های دیگری تش یل دهند» پس از
قرا ت یاددا شت اوق به مرحوم کبیری گفتم این جواب س وال من نیست گفت
جواب س وال تو همین است زیرا وقتی که بیگانگان دیدند در ایران به رن ها نفت
داده نمی شود و انتخابات مجلس هم بعد از زیمت رن ها صورت خواهد گرات
برای این ه امتیاز نفت را ملی کنند دست به کار است الل و خودمختاریت
ر ربایجان زده شاید بدین وسیله تحصیل امتیاز نفت کنند و اگر مجلس  14با رن
اصرار جیبی که داشت با روس ها کنار می رمد ر ربایجان به این روز و من به
کُن این زندان نمی ااتادم وقتی از او س وال کردم که یادداشت این قسمت از
ن ت دکتر در داترچه شما روی چه نظری بود پس از قدری تف ر خواست مرا
سرگرم کند چون اصرار کردم چند ورق زده در صفحه روز  23ر ر 1325
چنین نوشته بود :موقب «ا دام دکتر مصدق» یادداشت های  7ربان را برای او
می خوانمک
پس از قرا ت یادداشت های کبیری سا تی در ا ر بودم وعی ش ر می کنم که
خدای ایران اجر خ ادم و خا ن را در مدت کوتاهی معین کرد کبیری با ننگ و
خواری ا دام شد وعی دکتر مصدق زنده استک
دکتر مصدق می گفت:
« نظریات روزنامه رتش خادمین میهن را تسلی نداد زیرا اداکاری های این
دسته از مردم برای ا اعه زندگی نیست بل ه برای کیفیت رن است کبیری ا دام
شد و خادمین محتضرند و «االحتضاراشد من اعموت» مگر این ه بگو یم بین
دادگاه نظامی و زرا یل ارق است!»

متن مراسله محرمانه دکتر مصدق به سفارت کبرای اتحاد
جماهیر شوروی
اکنون متن نامه رقای دکتر مصدق به سفیر کبیر اتحاد جماهیر شوروی که ما
از ایشان شنیده بودیم و ب نا به ت اضا در اختیار نگارنده گ اشته اند در یل درج
 38خیراعختام این اصل قرار می دهیم:
می نما یم و
 22اسفند ماه 1323
جناب رقای ماکسیموف سفیر کبیر دوعت اتحاد جماهیر شوروی
پی ام جنابعاعی توس ی ی از همو نان به این جانب رسید و با این ه تاکنون
درک زیار ت جنابعاعی را ننموده ام از عحاظ سمتی که در ایران دارید و احترام
 - 38این مراسله تاکنون منتشر نشده و می توان گفت جز طرفین کسی از مفاد آن آگاه نبوده است.
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دوعت متبوع شما اجازه می خواهم که بعد از رض مع رت از تأخیر رض
جواب که لت رن کساعت و پیش رمدهای ایام اخیر39بوده است کتبا توضیحاتی
رض کنم تا در ن ل قول تحریفی نشود و رایض این جانب بدون ت ییر به رن
جانب برسدک
راجب به نفت شمال ایران که ابت ار پارعمانی این جانب موجب بدبینی و
دعتنگی مأمورین اتحاد جماهیر شوروی گردید و حتی رادیوی مس و اسناداتی به
این جانب داد که استح اق رن را ندارم الزم است رض کنم که به دالیل تاریخی
و تجربیات تلخی که از امتیازات داریم موکلین من اصوال با هر گونه امتیازی که
راجب به منابب لروت ممل ت به داو لبان غیر ایرانی در قلمروی ایران داده شود
خوش بین نیستند و در جلسه  19مرداد ماه  1323که ب ور ناگهان دوعت برای
س وال بعضی از نمایندگان راجب به م اکرات امتیاز نفت با شرکت های رمری ا ی
به مجلس رمد و ی ی از ا ضای اراکسیون حزب توده چنین اظهار نمود« :بنده
و را ایم با دادن امتیازات به دوعت های خارجی ب ور کلی مخاعفیم همان ور که
ملت ایران توانست راه رهن خود را احدا( کند ی ین دارم که با کمش مردم و
سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابب لروت این ممل ت را استخراج کنیم»
چون این بیان م ابت ا ر من بود الزم دانستم در این باب م اععات میت کنم و
از روی مدارک نظریات خود را مستدال در مجلس بیان نمایم بنابراین مش ول
تهیه الیحه ای شدم برای این ه هر وقت پیشنهاد امتیاز شرکت های رمری ا ی در
مجلس م ر شو د از رن استفاده نمایم خوشبختانه ورود جناب رقای کااتارادزه
به تهران سبب شد که داو لبان رمری ا ی از پیشنهاد خود صرف نظر کنند و
ارصتی بدست نیامد که نظریات خود را در موضوع معادن نفت ایران در م ام
مخاعفت با شرکت های رمری ا ی بیان نمایم وقتی که مباحله بین جناب ایشان و
کابینه سا د لنی شد بسیار متأسف شدم از این ه به دوستی ایران و شوروی
که برای ایرانیان وضی ندارد خللی برسد و از محبوبیتی که اتحاد جماهیر
شوروی بر الر رویه قابل ستایش ارتش سر تحصیل کرده است ب اهد و چون
معت دم که اتحاد جماهیر شوروی حت بزرگی بر ما دارد و ما را از مخا ره
حیاتی نجات داده است ملل نداشتم ترتیبی پیش رید که از امتیاز شوروی در
مجلس نوانی بشود و این جانب از نظر مخاعفت نظریاتی اظهار نمایم این بود
که برای جلوگیری از چنین حادله ای در جلسه هفتم ربان  1323مجلس شورای
ملی ن ت خود را ایراد نمودم و ب رای این ه راهی برای م اکره باز شود رحی
اتخا و خا رنشان نمودم که مخازن نفتی ما بدون این ه امتیازی داده شود مورد
استفاده صنایب شوروی واقب گردد این جانب به این ترتیب ت لیف نمایندگی خود
را ادا کردم و از این حی( وجدانم ررام بود و از قبول م ام نخست وزیری که در
رن موقب با اکلریت قریب باتفاق به من ت لیف کردند امتناع نمودم و برای دم
قبول دالیلی داشتم که همان وقت ا الم نمودم اما قبول بفرما ید ر ایت دوستی
 - 39مقصود واقعه  15اسفند است که در قسمت «اعالم جرائم بر علیه تدین و سهیلی» در این کتاب شرح
آن خواهد آمد.
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ایران و شوروی و مالحظه این که مبادا با اید صریحی که نسبت به مس له
نفت اظهار کرده بودم رواب بین دو کشور را دچار بحران کند در تصمیم من بی
الر نبوده استک در ین حال از وقتی که کابینه وقت ساق شد در این اندیشه
بودم که کمش مؤلری در حل مساعمت رمیز اختالف کنم و ا الع داشتم که می
خواهند قانونی از مجلس بگ رانند که هرگونه م اکره در موضوع نفت ایران تا
مدتی بعد از خاتمه جنگ موقوف و ممنوع باشد و تشخیو من این بود که
مبت رین این ا ر می خواهند باب م اکره را مسدود کنند؛ در قبال این زمینه
بنظرم رسید از ی ی از نمایندگان مجلس که با محاال شوروی ارتبا داشته
نظریات نمایندگان دوعت شوروی را استفسار کنم که اگر برای معامله انحصاری
خرید نف ت حاضر باشند موقب م اکرات در برنامه دوعت پیشنهاد کنم و دوعت رن
را جزو برنامه خود نماید و وقتی که پس از مراجعه به م امات شوروی ا مینان
اعب محصول نفت ایران هستید و کیفیت تحصیل رن برای شما
داد که شما ا
40
ارق نمی کند هنگام شور در برنامه کابینه بیات در جلسه هفتم ر ر ماه سال
 1323مجلس شورای ملی در ضمن ن ت خود رحی که در مجلس قابل قبول
باشد و بتواند م صود مرا که مبتنی بر اا ار مومی ایران است و نظریات شماه
هر دو را تأمین کند تهیه نمودم که منابب معدنی نفت به دست ایرانی استخراج
شود و از این رو ماده اول ر من ا ای امتیاز را به هر یش از د َُول و یا
شرکت های خارجی منب می کند و بر بت ماده دویم دوعت می تواند با هر
دوعتی که اعب انحصار خرید نفت باشد و رز استخراج رن داخل م اکره شود و
با ا الع مجلس شورای ملی قراردادی که م تضی باشد منع د نماید و بسیار
خوشوقت بودم که کار ب رنجی که ممل ت را دچار تشن کرده بود به این ترتیب
تمام و به دوستی ایران و شوروی خدمتی توانستم ب نم وعی وقتی که دانستم
مأمورین دوعت شوروی اهمیت ر مرا درک ن رده اند و از رنم نتوانستند
استفاده کنند و بل ه تظاهراتی در ا راف رن نمودند که قهرا به م ام معنوی
اتحاد شوروی در ایران و بل ه در تمام شرق مم ن است ع مه بزند و موجب
مسرت سایر د َُول بشود بسیار متأسف شدمک
جناب رقای سفیر! امیدوارم که نفرما ید من به م ام و موا یت دوعت شما
پیش از خودتان القمندم القه من به موا یت دوعت شما از نظر مصاعح ایران
است و چنان ه در مجلس لنا اظهار داشتم گ شته شما لابت کرده است که هر
وقت دوعت شوروی از صحنه سیاست ایران غایب شده روزگار ایران تباه شده
است! تصدیت بفرما ید که قلوب ملت ایران از معادن نفت گران تر و کانی است
که در رن می توانید استخراج محبت نما یدک
اگر رویه پسندیده ای که بعد از الش ال ایران ارتش و مأمورین شما اتخا
نموده اند تع یب و قلوب مردم را بیش از پیش مسخر کنید و اریب اع ارت سخن
 - 40برنامه دولت بیات در  7آذر  23مطرح شده و قانون تحریم امتیاز نفت در جلسه  11آذر از تصویب
مجلس گذشته است.
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چینان را نخورید بین دوعتین هم اری و حسن تفاهمی ایجاد خواهد نمود که
بازار کسانی که از سوء تفاهم می خواهند استفاده کنند از رواج می ااتد و شما
که برای حت و داعت شمشیر از نیام کشده اید و در ایران خود را رادار حت
نشان داده اید صال نیست که غیر از این رویه دیگری اتخا ارما ید و م م ن
باشید که با تع یب این رویه جامعه را شیفته خود خواهید کردک
جناب رقای سفیر! ککک من که به شما این رایض را می کنم الزم نمی دانم که
از کاریر سیاسی خود چیزی رض کنم همین در می توانم اظهار کنم که در تمام
دوره زندگی مصلحت ایران را با هر چیز نتوانستم وض کنم و هیچ املی
نتوانسته است مرا از صرا مست یم منحرف کند از هر چیز صرف نظر کردم که
با بیدادگری مبارزه کنم حب س و تبعید شده و حتی مواجه با مرگ گردیده ام و
تمام این مش ات به اید راسخ من نتوانسته است خللی وارد کند من ایران را
دوست می دارم همان وری ه شما خاک اتحاد شوروی را دوست داریدک باور
بفرما ید که رنچه تاکنون در مجلس گفته ام و هر قدمی که برداشته ام هیچ
محرکی جز ایمان و القه ای که به کشور خود دارم نداشته امک اید سیاسی
خود را مخصوصا در قسمت سیاست خارجی ایران در مجلس لنا بیان کرده ام
و ت رار رن را در این جا زا د می دانم و ا می خواهم به شما ا مینان بدهم
که رنچه در زمینه اید خود گفته ام ندای ایمان و صدای قلب من است و هر
کس بخواهد در رویه من تألیر کند ا با یش ملی که به معت دات من نزدیش
باشد می تواند مرا شیفته خود سازدک
و اما راجب به معرای شخصی که این جانب را از مواا ت شما با ارمول نفت
م م ن ساخت و ی ی از ا ضای اراکسیون توده است چون به او قول داده ام که
نام او را نزد لاعلی ااشاء ن نم از معرای او به کسی که حامل پی ام بود
خودداری کردم عی ن از خود شما نمی توانم پنهان کنم چون رف قضیه هستید
و او به نام شما توضیحاتی به من داده استک بنابراین اگر ی ی از کارکنان
سفارت که رشنا به زبان اارسی یا ارانسه باشد به من مراجعه کند او را معرای
خواهم کرد و در خاتمه تمنا دارم که رن جناب احترامات اا ه مرا قبول ارما یدک
امضای دکتر محمد مصدق

رسیدگی به اتهامات نمایندگان
در مجلس چهارده دو دسته نماینده وجود داشت که تفاوت بارزی بین رنان
بود :یش دسته معدود نماینده ح ی ی مردم و از اغراض و منااب مادی برکنار و
قصدشان از قبول نمایندگی خدمت به کشور و تأمین رااه ملت بود و دسته دیگر
که ده شان بیشتر و با خرج زیاد و کمش ژاندارم و نظامی و مسا دت سهیلی
و تدین به این م ام رسیده بودند قبل از هر چیز در صدد انباشتن جیب خود بوده
و به اقسام دسایس و حیل راه استفاده برای خود ایجاد می نمودندک
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رن روزها بواس ه جنگ جهانی بین نر دوعتی و بازار رزاد ببازار سیاه)
اجناس انحصاری :قنده ش ره چایه قماشه نخه الستیش و غیره ها تفاوت
زیادی وجود داشت که گاهی از ده برابر تجاوز می کرد 41و نمایندگان نفب لب
می توانستند از م ام نمایندگی سوء استفاده کنند و سود سرشاری ببرند و
چنانچه در راه وصول به م صود وزیر یا اشخاو دیگری مانب بودند به نام
مصاعح کشور!! موجبات س و ش را اراهم کنندک
ااتضا ملیات این دسته از نمایندگان در جراید هر روز منع س می شد و
رسوا ی رنان زب انزد خاو و ام شده و کار به جا ی رسیده بود که در خود
مجلس زد و خوردی بین دو تن از نمایندگان 42بوقوع پیوست و رن ها ی که اهل
استفاده نبودند خواستند از موقب استفاده و وسیله ای اراهم کنند که ا مال
خالف کاران روشن شود و رن ها تحت تع یب قرار بگیرند این بود که در جلسه
بیست و هفتم دی ماه  1323رقای وسی ر قانونی زیر را برای انتخاب یش
کمیسیون پن نفری که به اتهامات نمایندگان رسیدگی کنند به مجلس ت دیم و
چنین اظهار نمود بن ل از م اکرات مجلسه شماره 1350ه و )1733

ر رقای وسی
بنده پیشنهاد کردم که این ر در درجه اول جزء دستور مجلس گ ارده
شود اجازه بدهید که این ر را بخوانم بعد رتی گراته شود ببعضی از
نمایندگان -مانعی ندارد بخوانید)
ب ر وسی بوسیله رقای وسی به شر یل قرا ت شد)
ریاست مجلس شورای ملی!
به مناسبت شایعات و انتشاراتی که چندی است در جرا د بعمل می رید این
پیشنهاد را ت دیم و با قید دو اوریت تصویب رنرا درخواست می کنیمک
تصمیم -نظر به این ه شایعاتی دا ر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس
شورای ملی در برخی از معامالت راجب به کاالهای انحصاری و اقدام برای
تحصیل اجازه ورود پاره ای اجناس و سوء استفاده از م ام خود به منظور
انتفاع مادی در جراید انتشار می یابد و نظر به عزوم تح ی ات در ا راف شایعات
و اتخا تصمیم شایسته نسبت به کسانی که در صورت لبوت شایعات مزبور
مس ول و مستحت تع یب خواهند بود از این روی مجلس شورای ملی بت اصل
 33متمم قانون اساسی کمیسیونی از پن نفر نمایندگان به انتخاب مجلس
 - 41قیمت یک کیلو قند به نرخ دولت بیست ریال و به قیمت بازار آزاد صد و پنجاه ریال بهای یک حلقه
الستیک اتومبیل سواری  3هزار ریال و به نرخ بازار آزاد سی هزار ریال و همینطور قماش و سایر
اجناس انحصاری
 - 42مرحوم حسن مرآت اسفندیاری (مرآت السلطنه) نماینده سیرجان کرمان که از اشخاص صالح مجلس
بود به گله داری نماینده «بندر عباس» که مقدار زیادی بقچه نخ به نرخ دولتی از وزارت بازرگانی و
پیشه و هنر دریافت کرده و در بازار آزاد فروخته بود در سرسرای مجلس شدیداً اعتراض کرد و زد و
خوردی بین آنان بوقوع پیوست که منجر به مجروح شدن مرحوم اسفندیاری گردید.
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تش یل و مأمور می کند که تح ی ات جامعه اال راای بعمل رورده و گزارش الزم
را از تاریخ اتخا تصمیم در ظرف یش ماه به مجلس شورای ملی ت دیم نمایدک
دوعت م لف است کلیه اسناد و ا ال ات و وسا ل تح یت را در اختیار کمیسیون
بگ اردک ارمانفرما یان -شریعت زاده -دوعت ربادی -مهندس اریور -ایروزربادی-
هاشمی -ااخجی -وسی -ایرج اس ندری -اس ندری -یمین اسفندیاری -صادقی-
ل ه االسالمی -مظفرزاده -تیموری -دکتر معظمی -ریگی -رشتیانی -مؤید لابتی-
تیمورتاش -صدریه -مررت اسفندیاری -زت هللا بیات -امینی -جمال امامی -دکتر
مجتهدی -رضا ح مت -دکتر مصدق
توضیحات رقای وسی درباره عزوم تصویب ر
رقای دکتر مصدق مخصوصا دو امضاء ارموده اند اجازه می ارما ید راجب به
همین موضوع دو سه کلمه رض کنمک اعبته بر بنده و هر شنونده ناگوار است
خیلی هم ناگوار است بل ه بدترین احش ها است که گفته شود یا نوشته شود
که نماینده مجلسه وکیل ملت رن کسی که مد ی است ملته جامعه کشور در
سایه اراده و مل باید به راه راست هدایت شود خود رعودگی ها ی داشته باشده
رن کسی که بزرگترین و سنگین ترین بار مس وعیت وکاعت را می خواهد به دوش
خود بگیرد در درجه اول با ید از هر رعودگی مبرا باشد یعنی ا ماعش وری باشد
که هیچ نسبتی به او نچسبد بیبی که باشد خودش زردروی /از او داروی سر
رو ی مجویک صدق گفتار و ُحسن کردارش را جامعه ملت ااراد کشور قضاوت
کنند و مال بفهماند که یگانه جاده مست یم برای تأمین سعادت کشور و سعادت
موکل منحصرا صحت مل است اول دامن خودش را از هر نوع رعودگی تمیز
نگاهدارد تا بتواند سرمشت دیگران باشد و نصایح و اقداماتش مفید و مؤلر و
قابل قبول باشدک چ ور مم ن است و شایسته است به نماینده ای یش چنین
نسبتی داده شود که خود او و دیگران و حتی موکلینش سراا نده باشندک بنده در
پیروی از منویات هم اران محترم یده دارم اگر خدای نخواسته یش نفری به
نام نمایندگی وجود داشته باشد که مستوجب نسبت زشتی بشود باید همه دست
به دست هم داده از پله های بلند مجلس سرنگونش کنند به همین دالیل یش دنیا
مشعوف هستم که موقب خوبی بدست رمد از این خواب سنگین سهمگین بیدار
شدیم و بخود رمدیم که برای ربروی مجلس و کشور چاره بیندیشیم و بهترین
چاره تصویب اوری همین ر است و باید اصالحات ح ی ی از همین جا شروع
شودک بنده که یش نفر از امضاء کنندگان این ر هستم به امضاء خودم بیش
از قیمت جانم ارزش می دهم و مخصوصا برای این ه بیشتر است الل ا ری
خودم را حفظ کنم با این اراده از ضویت اراکسیون میهن هم برکنار و به هیچ
ارد و اجتماع و حزب و دسته ای انتساب ندارمک هر ا ر و مل خوبی را پیروی
می کنم و از رنچه مخاعف سلی ه و یده ام تشخیو دادم جدا احتراز و مبارزه
خواهم کردک
رجوع شود به پاورقی شماره  2صفحه 250
253

در اینجا به خودم حت می دهم و از مجلس شورای ملی اجازه می خواهم به نام
قدمت هم اری که با رقایان ارباب جراید دارم از بعضی رن ها گله کنم که شایسته
نیست به هر مسمو ی ا تنا کنند اگر ا الع مست یمی بدست رورند صریحا و با
همان شجا تی که در خور م ام بلند روزنامه نگاری و هدایت اا ار است اصل
مل را با نام و نشان و معرای شخو بنویسند و تن ید کنند نه این ه یش سره
نمایندگان و مجلس را ب یر رنچه هستند بباد ا تراض بگیرنده رنچه مخاعف
صراحت عهجه باشد دعیل این است که رادار گل رعود کردن رب و ماهی گراتن
خواهند بودک ن ته دیگری را هم که دیروز در حضور جمعی از رقایان رض
کردم در این جا ت رار می کنم اعبته هر مرد پاک و درست کرداری بعا دارای
شهامت است از رقای بیات نخست وزیر انتظار دارم از وزراء و وزارتخانه ها
تح یت میت بفرمایند از چندی به این رف چه ملیاتی راجب به چه اشخاصی
در رنجاها انجام شده و تشریف بیاورند پشت تریبون صاف و صریح بفرمایند تا
ح ایت زودتر و بهتر روشن شود و کمش بزرگی در کار این ر کرده باشدک
یده بنده این است هر کس و هر دوعت و هر وزیری این ور شهامت به خرج
داد قابل ستایش و ت دیر است و باید مجلس شورای ملی همه قسم پشتیبانی از
او ب ند و این نام نیش تا ابد برای او باقی بماند معلوم است وزیر وض شدهه
دوعت ت ییر کرده وعی سوابت و اعل و انفعال ها ی که در وزارتخانه شده ب لی
محو نشده و بخوبی رش ار استک رض این ت کر را هم الزم دیدم و استد ا می
کنم به دو اوریت این ر اوری رتی گراته شود و ااراد کمیسیونی که باید
معین شوند انتخاب بشوند و از همین امروز مش ول انجام وظیفه بشوندک
پس از مختصر م اکرات دیگر نماینده اول تهران نیز به نوان توضیح در
پیشنهاد خود راجب به این ه کمیسیون رسیدگی بتواند برای کمش هر یش از
کارمندان دوعت را که بخواهد د وت نماید بیانات یل را نمود که از صفحه
 1747همان شماره ن ل می شود:
ر یس -پیشنهاد رقای دکتر مصدق:
پیشنهاد می کنم که اضااه شود ا ضاء کمیسیون می توانند برای کمش خود هر
یش از کارمندان دوعت را د وت نمایندک
ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -بنده می خواهم رض کنم که تا مجلس درست نشود دوعت درست
نمی شود و هیچ مم ن نیست برای این ه خود بنده در دوره چهاردهم وزیر
ماعیه بودم ی ی از مأمورین ماعیه که بنده حاال نمی خواهم اسم ببرم از محل
مأموریت خودش از صندوق دوعت پانزده هزار تومان ملش خریدک
حا قی -حاال هم سر کار است رقای دکتر؟
دکتر مصدق -ککک رقا اجا زه بدهید رض کنم بعد که حساب این را رسیدگی کردند
قریب نود هزار تومان باقی روردک به کمیسیون محاسباتی که رنجا بود گفتم که
حساب این شخو را وری بررورد کنند که ما بتوانیم بگیریم و جمعا سی و
هشت هزار تومان بده ار شدک
بنده برای این ه بتوانم تع یب ب نم یش سلب مصونیتی از مجلس دوره
چهاردهم خواستم رقایان تصدیت می کنند که وضعیت و اخالق امروز ما از دوره
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چهاردهم بدتر شده و بهتر نشده بصحیح است) در دوره چهاردهم ت نینیه وقتی
که بنده سلب مصونیت رن وکیل را از مجلس درخواست کردم برخاستند گفتند
رقای وزیر ماعیه شما یش ظرف از عجن پر کرده اید و می خواهید سر وکال
بپاشید؟ بنده گفتم که وزارت و کار را قبول نمی کنم و همان شد که دوعت استعفا
کرد و رن کابینه راتک پس اول باید مجلس اصال شود مجلس شورای ملی وقتی
اصال شد دوعت خوب می رورد مجلس بد که نمی تواند دوعت خوب بیاوردک شما هر
کس را که بیاورید وقتی که مجلس بد باشد پانزده روز که سر کار بود با رتی دم
ا تماد از بین خواهد رات باید یش کاری ب نیم که مجلس شورای ملی خوب بشود
وقتی که مجلس شورای ملی خوب شد رن وقت ممل ت قرین سعادت خواهد شدک این

نظر بنده است و بعد می خواهم رض کنم که این ش ارچی ها ی که می روند
ش ار اگر ش ار دم تیرشان رمد و زدند که زدند اگر نزدند ش ار قایم می شودک
اگر امروز این کمیسیون را انتخاب ن نند هیچ کار نخواهد شده بنده برای این ه
رقایان مت کر باشند ده نفر از رقایان نمایندگان را همین ور نوشتم حاال این را هم
رض می کنم که این کمیسیون پن نفری را انتخاب بفرما ید و خیلی هم در
پیشنهاد اصرار نفرما ید که این ار تمام شود والال بعد مم ن نخواهد شد وقتی که
این هی ت انتخاب شد اگر در ضمن کار نواقصی برای خودش دید به مجلس
پیشنهاد می کند تا راب شودک اشخاصی را که بنده پیشنهاد کردم بارتند از
رقایان :امیر تیمور -مهندس اریور -دکتر معظمی -ایرج اس ندری -شهاب
اردوسی -مظفر زاده -امامی -وسی -صادقی -هاشمی -این ده نفر را بنده
نوشته ام پنچ نفر از این ده نفر را هر کد ام صال می دانید انتخاب ب نید تا ما
بگو یم مجلس چهاردهم خواست خودش را اصال ب ند و اگر موات نشود
ت صیر مجلس نباشدک
ی ی از نمایندگان -رقا راجب به پیشنهادتان چیزی نفرمودید؟
دکتر مصدق -بلی در پیشن هاد خودم هم خواستم رض ب نم بنده قا لم که هی ت
هر یش از کارمند ان دوعت را که می خواهد به کمش خودش د وت ب ند وقتی
که توانسته بنظر بنده موات می شودک
ی ی از نمایندگان -پیشنهاد مجددا خوانده شود
بپیشنهاد رقای دکتر مصدق بشر یل قرا ت شد)
به هر حال مجلس چهارده تش یل کمیسیون پن  43نفری را تصویب و
کمیسیون نیز شروع به کا ر را ا الم نمود وعی کمیسیون نخواست و یا نتوانست
حتی گزارش ی ی دو ا ره از اتهامات را که رسیدگی کرده بود به مجلس ت دیم
کند و یا الاقل ی ی از ا ضای کمیسیون رنرا به رض اا ار مومی بگ ارد
اینش ین تصمیم قانونی مجلس راجب به کمیسیون پن نفری:

43

 اعضای کمیسیون پنج نفری که در طی دو جلسه با رأی مخفی انتخاب شدند عبارت بودند از :سردارفاخر حکمت -مخبر فرهمند -نبودی -هاشمی -ملک مدنی
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تصمیم قانونی راجب به تش یل کمیسیون پن نفری
برای تح یت و رسیدگی به شایعاتی که نسبت به بعضی از نمایندگان می دهند
نظر به ا ین ه شایعاتی دا ر به مداخله بعضی از نمایندگان مجلس شورای
ملی در برخی از معامالت راجب به کاالهای انحصاری و اقدام برای تحصیل اجازه
ورود پاره اجناس و غی رهه سوء استفاده از م ام خود به منظور انتفاع مادی در
جراید انتشار می یابدک
و نظر به عزوم تح ی ات در ا راف شایعات و اتخا تصمیم شایسته نسبت به
کسانی که در صورت لبوت شایعات مزبور مس ول و مستحت تع یب خواهند بودک
مجلس شورای ملی بت اصل  33از متمم قانون اساسی کمیسیونی از  5نفر
از نمایندنگان به انتخاب مجلس تش یل و مأمور می کند که تح ی ات جامعه
اال راای بعمل رورده و گزارش الزم را از تاریخ اتخا این تصمیم در ظرف یش
ماه به مجلس شورای ملی ت دیم نمایدک دوعت م لف است کلیه اسناد و ا ال ات
و وسایل تح یت را در اختیار کمیسیون بگ اردک
تبصره -مورد اتهام م نحصر به اجناس انحصاری نبوده و به هر اتهامی که مبنی
بر سوء استفاده مادی است رسیدگی شودک
تصمیم قانونی باال در جلسه بیست و هفتم دی ماه ی هزار و سیصد و بیست و
سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده استک

است الل ماعی دانشگاه
از کارهای خوبی که مجلس چهارده نمود تأیید است الل ماعی دانشگاه بود و
این مل که بنا به پیشنهاد دکتر مصدق صورت گرات برای توسعه دانشگاه اوق
اععاده ضرورت داشتک
44
توضیح رن ه بت ماده  7قانون تأسیس دانشگاه است الل ماعی دانشگاه
پیش بینی شده وعی مورد اجرا قرار نگراته بود و به این جهت اوعیاء دانشگاه
برای تهیه احتیاجات خود مخصوصا احتیاجات لمی و انی که اکلر جنبه اوری
و سریب دارد گراتار مش الت ناشیه از تشریفات و م ررات اداری می شدند و
کمتر موات به تحصیل احتیاجات خود می گردیدند و مأمورین وزارت دارا ی
بواس ه دم رشنا ی کامل به امور لمی و انی غاعبا اشیاء ضروری دانشگاه را
غیر الزم تشخیو می دادند و از تهیه و خرید رن ها جلوگیری و یا دچار پیچ و
خم های تشریفات اداری می نمودند که بر ارض مواا ت چون به موقب بدست
44

 ماده هفت قانون تأسیس دانشگاه بدین قرار است« :دانشگاه دارای شخصیت حقوقی می باشد ونمایندگی آن به عهده رئیس است و از لحاظ اداری و مالی دانشگاه مستقل و تحت مسئولیت
مستقیم وزیر معارف خواهد بود».
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نمی رمد مورد استفاده نمی شدک به همین جهت دکتر مصدق که در موارد مختلفه
القه خود را به دانشگاه یعنی مهد تربیت جوانان کشور نشان داده در جلسه
سوم بهمن  1323هنگام ر گزارش کمیسیون بودجه راجب به متمم قانون سه
دوازدهم تبصره یل را پیشنهاد نمود و توضیحاتی داد که از مجله م اکرات
مجلس شماره  1253صفحه  1815مور سوم بهمن ماه  1323ن ل می شود:
ر یس -پیشنهاد رقای دکتر مصدق قرا ت می شود:
تبصره چهارم -دانشگاه مجا ز است کلیه هزینه های لمی و انی مربو به
دانشگاه ها را در حدود ا تبارات مصوب مجلس شورای ملی بت مصوب
شورای دانشگاه که اختیار جر و تعدیل در مواد مربو را نیز خواهد داشت
مست یما انجام داده صورت حساب خود را به وزارت دارا ی ارسال داردک
ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -یش ا تبارات ی در بودجه وزارت ارهنگ هست که مربو به
دانشگاه است در این چند سال این ا تبارات تابب قانون محاسبات مومی بوده
است یعنی هر وقت برای دانشگاه یش احتیاجاتی بوده است دانشگاه به وزارت
دارا ی پیشنهاد می کرده است و یش اشخاصی که هیچ صالحیت رسیدگی به این
احتیاجات نداشته اند رسیدگی می کرده اند و اش اعی ایجاد می شده است در
صورتی ه تشخیو تهیه بعضی عوازم دانشگاه از صالحیت خود دانشگاه است و
در این سنوات یش دخاعت ها ی کرده انده یش چیزها ی گفته اند که اساسا
موضوع دانشگاه از بین راته استک ارض بفرما ید دانشگاه کتاب خواسته است
مأمور وزارت دارا ی گفته است دانشگاه کتاب الزم ندارد این ح ی تا خیلی بد
است که یش ا تباراتی برای دانشگاه باشد و یش دستگاهی با این مخارج در
این ممل ت تأسیس بشود وعی به لت یش اش االتی احتیاجی که دانشگاه دارد
تهیه نشود و ا تباری هم که دارد صراه جو ی بشود در صورتی ه دانشگاه باید
است الل داشته باشد و باید خودش بتواند وسا ل کار خودش را اراهم کندک
دانشگاه در همه جا است الل ماعی دارد و ماده  7قانون تأسیس دانشگاه هم این
مس له را تأیید می کند وعی متأسفانه در این ممل ت تاکنون اجرا نشده استک
دانشگاهی که نتواند وسا ل کارش را اراهم کند ملل یش نویسنده ای می ماند که
نوشت اازار نداشته باشد باید وسا لی در دست داشته باشد که بتواند کار خودش
را ب ند و از ا تباراتی که دارد استفاده کندک این است که بنده استد ا می کنم
رقای وزیر دارا ی و رقای مخبرکمیسیون با این پیشنهاد مواا ت بفرمایند که
دانشگاه از این ا تبارات خودش بتواند هر کاری را که م تضی می داند ب ند و
حساب این مخارج را به وزارت دارا ی رد کندک اگر بنا باشد که مجلس شورای
ملی به دانشگاهی که مرکب از هیجده نفر استاد است و مرکب از اشخاصی
است که مربی رجال این ممل ت هستنده از اشخاصی که وزنه امید این ممل ت
هستند ا تماد ن ند و به یش مفتش وزارت دارا ی ا تماد کند ح ی تا امیدی از
این دانشگاه نمی شود داشت و هیچوقت کارهای رن درست نخواهد شد و بنده
استد ا می کنم رقایان مواا ت بفرمایند که این پیشنهاد بنده تصویب شود تا
انشاءهللا دانشگاه بتواند رن وظایفی را که دارد انجام بدهدک
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بعد از این ن ت با وجود مخاعفت بعضی از نمایندگان دوعت پیشنهاد نا ت را
قبول نمود و «است الل ماعی دانشگاه» که ضرورت رن مسلم بود تأیید شدک

بازداشت شدگان سیاسی در زندان متف ین
ی ی از مسا ل مهمی که مجلس چهارده با رن مواجه گردید موضوع توقیف
ده ای از همو نان بود که قبل از تش یل مجلس  14بنا به درخواست م امات
نظامی و سیاسی متف ین انجام شده بودک
بازداشت شدگان که غاعبا از مستخدمین لی م ام دوعت بودند و مردم اکلر رن
ها را به درستی و خدمتگ اری می شناختند از شهریور  1322بدر زمان
ح ومت سهیلی) بدون کر لت به بازداشتگاه متف ین ارستاده شدند و چون
اقدام مؤلری از رف کابینه سهیلی و بعد کابینه سا د بعمل نیامد م امات
متف ین در رزاد نمودند رنان مسامحه می نمودند و بدون این ه لت بازداشت
گفته شود رن ها را بالت لیف در بازداشتگاه های اراک یا تهران نگاهداشته
بودندک
در اواس سال  1322سه نفر از بازداشت شدگان که از ول بازداشت و
پریشان حاعی متأ ی گردیده بودند از زندان ارار کرده و به مجلس شورای ملی
پناهنده شدند که مجلس تحصن رنان را صال ندانست و رن ها مجددا خود را به
م امات متف ین معرای نمودند45این مل مردم را بیش از پیش به وضب ناگوار
زندانیان سیاسی متوجه ساخت و چون محی مجلس برای بح( در این مورد
رماده شده بود نماینده اول تهران از موقب استفاده نمود و به نوان س وال از
وزیر خارجه در جلسه مور  12بهمن  1323ن ت خود را ایراد نمود و مل
متف ین را که بر خالف قرارداد و هدنامه ایمابین بود و حت حاکمیت ایران را
ن ض می نمود ت بیح و دوعت را موظف نمود که نسبت به استخالو زندانیان
اقدامات مؤلری ن زد م امات متف ین بنمایک اینش متن ن ت دکتر مصدق و جواب
رقای انتظار وزیر خ ارجه و توضیحات مجدد نماینده اول تهران برای ا الع
خوانندگان محترم از م اکرات مجلس شماره  1357صفحه  1896بیست و ی م
بهمن ماه  1323ن ل می شود:

بیانات دکتر مصدق راجب به زندانیان سیاسی
راجب به جمعی از همو نان که از شهریور  1322ببعد بازداشت و تسلیم
م امات نظامی متف ین شده اند و ده ای از رن ها را هم نظامیان انگلیس
مست یما دستگیر کرده بودنده اینجانب از زمانی که به نمایندگی مجلس انتخاب و
دخیل در سیاست ممل ت شده ام ت لیف خود را دانسته و می دانم که باید به
 - 45این سه نفر عبارت بودند از :آقایان غالمرضا یحیائی و سروان متینی و نوراهلل الرودی
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اقتضاء مس وعیتی که در پیشگاه ملت و اا ار مومی دارم اقدام م تضی در
جبران این پیش رمد اسف انگیز که مناای حت حاکمیت ایران است بعمل رورم ع ا
قبل از تش یل مجلس نظر م امات مربو ه را به عزوم خاتمه دادن به این جریان
ناگوار جلب کرده و راه حل مؤلری هم در نظر گراته شد که متأسفانه با دم
ابراز حسن نیت از رف نخست وزیر وقت یم ماندک بعد از تش یل مجلس هم
اقدامات خود را تع یب کرده منجمله از رقای سا د خواستم رونوشتی از پرت لی
که مدرک این بازداشت های غیر قانونی است بدهند تا بتوانم ا تراضات خود را
در مورد ا ین سندی که خالف حت حاکمیت و است الل ممل ت تنظیم شده بگویمک
ایشان از دادن رونوشت امتناع کرده ا حاضر بودند در صورتی ه هد نمایم
رنرا با قید محرمانه بگیرم ارا ه بدهند و من چنین تعهدی نمی توانستم ب نم در
ین حال مأمورین صالحیت دار این جانب را به س وت و انتظار نتیجه اقدامات
وزارت امور خارجه تشویت و مرا از احتمال سوء تألیر ن ت در م اکرات و
تعویت استخالو بازداشت شدگان برح ر می نمودند به این عحاظ لیرغم تألرات
با نی و بر خالف میل قلبی دم ارو بسته و منتظر نتیجه اقدام دوعت بودم تا
این ه ارار سه نفر از بازداشت شدگان و تحصن رن ها در مجلس پیش رمدک
اظهار رنان این بود که ول بازداشت غیر قانونی و بالت لیفی و پریشانی ا له
بازداشت شدگان و نبودن اریاد رس رن ها را ناچار کرده است که به نمایندگان
ملت پناه رورده داد خواهی ب نند!! بخا رم رسید وقتی که در سال 1319
مأمورین شهربانی برای بازداشت من رمدند چون امر دوعت را م اع می دانم
اورا تم ین کردم و انتظار داشتم که اگر گزارش های خالف واقعی بر لیه من
داده شده رسیدگی و روشن شود وعی بعد از توقف چند روز در زندان مرکزی که
معلوم شد اصال رسیدگی در کار نیست و م صودشان رزار من است اصی شدم
و روزی که می خواستند مرا به زندان بیرجند ببرند م اومت کردم و در ا اق
ر یس زندان با اشاره به س شاه سابت این شعر را خواندم :ای زبر دست
زیر دست رزار /گرم تا کی بماند این بازارک
باری وقتی که نتیجه پناه روردن این چند نفر به مجلس این شد که مأمورین
دوعت رنان را با استعمال قو نظامی به بازداشتگاه برگردانند بدون این ه به
دادخواهی رنان توجهی بشود بی اندازه متألر شدم و تشخیو دادم که س وت
بیش از این جایز نیست و خیانت است چه نظر من این بود که از اخالل به
م اکرات بین دوعت و م امات متف ین احتراز کنم اما اگر بنا باشد بر الر بی
القگی یا بی کفایتی دوعت یش وضعیت ناهنجاری که با هیچیش از موازین
ح وق بین اعملل وات نمی کند و بر الر القه نخست وزیری به م ام خود بر
دوعت تحمیل شده ادامه پیدا کند و ما ساکت بنشینیم و تماشا کنیم که هر چند ماه
یش مرتبه ارماندهان متف ین بر الر جز و اعحا ا له بازداشت شدگان به حال
رن ها رحم کرده چند تن از رنان را رها کنند و دوعت ما جرتت نداشته باشد
ح وق ما را حفظ کرده رواب هم اری ما را با متف ین الاقل با همان قرارداد
اتحادی که خودشان برای مشروع کردن توقف ارتش خود در این ممل ت به ما
ت لیف کردند ت بی ت نماید دیگر ااتحه همه چیز را باید خواندک اینش س وال من:
 -1با این ه کشور ایران از ن ه نظر م ررات ح وق بین اعملل کشور الش ال شده
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محسوب نیست و رواب ما با متف ین بر اساس یش قراردادی مست ر گردیده که
به موجب رن ما برای پیشرات م اصد جنگی متف ین تمام وسایل زندگانی خود را
به اختیار متف ین گ اشته ایم و تن به هر نوع اداکاری و محرومیت ها داده ایم و
متف ین متعهد شده اند که است الل و حاکمیت ما را محترم بشمارند و در امور
داخلی ما مداخله ن نند لت این ه بر خالف است الل قضا ی ما دوعت جمعی از
ایرانیان را بدون هیچگونه مجوز قانونی بازداشت کرده و تسلیم مأمورین ارتش
متف ین نموده چیست؟
 -2پرت ل ها ی ک ه راجب به تسلیم اتباع ایرانی به مأمورین بیگانه و نگاهداری
رن ها در بازداشت گاه خارجی در خاک ایران امضا شده با کدام یش از م ررات
ح وقی بین اعمللی که شامل مماعش مست ل می شود مواا ت دارد و این سندهای
ننگین را کی از ا تبار خواهید انداخت؟
 -3ا مال منتسب به بازداشت شدگان مشمول کدام یش از مواد قوانین جزا ی
کشور است و لت این ه اصل دهم متمم قانون اساسی ن ض شده و اتهام شان
در مدت قانونی به رنان ا الم نشده است چیست؟
 -4در بین بازداشت شدگ ان ده ای از مستخدمین دوعت هستند بخصوو چند
نفر قضات که بت قوانین ممل تی مصونیت قضا ی دارند و حتی مستضعفین
صالحیت دارد بدون سلب مصونیت به موجب قرار دادگاه انتظامی حت بازداشت
رنان را ندارند و از رف دیگر مستخدمین دوعت موما که مورد تع یب واقب می
شوند مادا م که اد انام قانونی از م ام صالحیت دار قضا ی بر لیه رنان صادر
نشده از خدمت معلت نیستند لت این ه ح وق ده ای از رنان را نمی دهند و
ا له بی گناه رن ها را گراتار پریشانی معاش کرده اند چیست؟
 -5ریا می توان یم امیدوار باشیم که دوعت اعلی با م اکرات مؤلری سریعا توجه
م امات متف ین را به اداکاری های ملت ایران جلب کرده و از رن ها بخواهند به
پاس احترام یش ممل تی که خودشان رنرا «پل پیروزی» می خوانند بیش ازاین
به دوام یش وضعیتی که با هیچ اصوعی مواا ت ندارد و از رن جز موهون کردن
یش ملت متفت و اداکار نتیجه حاصل نمی شود رضایت ندهند ارضا اگر در بین
این بازداشت شدگان اارادی باشند که قبل از ورود رسمی ایران در صف دُ َول
جنگجو دچار ع زش شده یا تبعیت از احساسات خود کرده باشند بعد از این مدت
والنی گراتاری و روارگی از رن اغماض و ب یه بازداشت شدگان را باعمره رزاد
کرده و از ا ین راه یش احترام و حت شناسی به موقب و بجا ی به ملت یاران
بنمایندک

پاسخ رقای انتظام وزیر خارجه
بنده اگر چند روزی در رض جواب تأخیر کردم به این امید بود که شاید از
اقدامات و م اکراتی که کرده ایم نتیجه ای که م لوب نماینده محترم و مورد
پسند مجلس شورای ملی باشد بدست بیاوریم وعی تصدیت می ارما ید در یش
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چنین امر مهمی چند روزه نتیجه حاصل نمی شود به این واس ه جایز ندانستم
رض جواب را بیش از این به تأخیر بیندازمک بنده نمی خواهم وارد جز یات
اظهارات رقای دکتر مصدق بشوم وعی الزم است این ن ته را رض کنم که
هیچیش از د وعت های وقت از این پیش رمد خوشوقت نبودند و همه از این ه
ده ای از همو نان شان که در بین رن ها مستخدمین اعی م امی هم بودند که
بدرستی و خدمتگ اری شناخته شده اند و مورد سوء ظن واقب شده اند گراتار
شده اند متألر بوده اند متأسفانه این موضوع را هم باید در نظر داشته باشیم که
در زمان جنگ برای یش دوعت متفت این تعهد اخالقی باقی است که اگر تصور
یش خ ری برای یش یا چند تن از متف ین خودش ب ند هر قدر هم که کوچش و
احتماعی باشد از هیچگونه اقدامی برای جلوگیری از رن مضای ه ن ندک راجب به
پرت لی که اشاره ارمودند پرت ل به معنای ح ی ی کلمه وجود ندارد ا در یش
مراسالتی که رد و بدل شده است راجب به شرای و محل بازداشت معین شده
است و در کلیه این مراسالت هم دوعت مت کر شده است که این مواا ت بهیچوجه
ساب ه ح وقی و مالک مل برای رینده نخواهد بود و موقت و محدود به زمان
جنگ استه بنده تصور می کنم که هر دوعتی که سر کار رمده است توجه نخست
وزیر و وزیر امور خارجه اش مصروف به این بوده است که به این موضوع
خاتمه بدهده رنچه که مربو به دوعت کنونی است ا مینان داشته باشید که این
تصور صورت ق ب و ی ین دارد برای این ه از بدو تش یل جناب رقای نخست
وزیر و خ ود بنده در این باب با نمایندگان متف ین وارد م اکره شدیمه دالیلی هم
که داشتیم به رن ها گفتیم رن ها هم اش االتی که داشتند بیان کردند و این
اقدامات ما هم ب لی بی نتیجه نماند چنان ه مالحظه ارمودید در این دو ماه که
از مر دوعت کنونی می گ رد متجاوز از بیست نفر از بازداشت شدگان رها شدند
اینش هم بنده امیدوارم این ت کرات ما که با رو صمیمیت و مسا دت کامل در
پیشرات کار متف ین است در پیش متف ین مان مؤلر واقب شود و مخصوصا در
این ایام که جنگ رو به پایان است و نیروی دعیر متف ین بزرگ ما به صورت
برق رسا ی در خاک دشمن پیشرات می کند و نور صلح و پیروزی را از دریچه
اتوحات مشعشانه به ما نشان می دهند اگر واقعا بجا یا بیجا نگرانی در بین بوده
است و سوء ظنی متوجه بعضی از همو نان ما بوده است ب لی مرتفب گردد و
رن منظوری که رقا دارند حاصل شودک
نایب ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -ب نده از جناب رقای وزیر امور خارجه خیلی متش رم که به س وال
بنده توجه ارمودند و اقداماتی می خواهند بفرمایند که انشاءهللا این کار بزودی
حل شود و خا ر یش ملتی از این حی( راحت بشود وعی این که می ارمایند
دوعت ها همیشه متألر بوده اند من این مس له را کامال ت یب می کنم به جهت
این ه دوعت ها که متألر باشند استعفا می کنند و می روند و حاضر نمی شوند و
من ی ین دارم اگر در این ممل ت سه دوعت برای یش کاری که برخالف مصاعح
ممل ت باشد استعفا ب نند ما همه چیز خودمان را که از دست داده ایم به دست
خواهم رورد بصحیح است) دوعت باید در مل متألر باشند نه در قلبه وقتی که
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من در قلب متألر باشم وعی هیچ کاری انجام ندهم رن تألر من هیچ اایده ندارد
بصحیح است – بسیار صحیح است) و اما راجب به این قضیه قانون اساسی ما
م رراتش این است که هر کس را توقیف می کنند در ظرف بیست و چهار سا ت
باید به او بگو یند که به چه دعیل توقیف شده ای نسبت به این توقیف شدگان این
را ن ردند و یش ده را هم که چندین ماه نگاه داشتند و بعد مرخو کردند الاقل
به رن ها باید بگویند که رن ها را به چه دعیل توقیف کرده اند اگر دعیل نداشت
چرا چندین ماه رن ها را نگاه داشتند اگر دعیل داشت چ را بدون محاکمه رن ها را
مرخو کردند این است که بنده رض می کنم اگر متف ین و د َُول مجاور که
دوست ما هستند به رنچه که پی مبر بو) ما ارموده که « اعملش بی ی باع فر
والیب ی مب اعظلم» یده ندارند بایستی به حرف های االسفه اروپا ی یده داشته
باشند که می گوید « :ااتحین ح ی ی رن ها ی هستند که داعت لبند و دیگران ملل سیل
ها ی هستند که در گ رند» این یده «رسو» است که می گویند:

Les veritables conquerants, sont ceux qui savent fair
des lois; les autres, sont comme les torrents qui
passent.
متف ین ما که امروز از ه ر حی( به پیروزی رسیده اند دیگر رن نگرانی ها ی
که در اول جنگ داشتند ندارنده نگرانی های رن ها این بود که در این ممل ت
ستون پنجمی باشد حاال دیگر ستون پنجم کجا است متف ین ما شاید اآلن به برعن
هم رسیده باشند این است که از این جهت بنده استد ا می کنم جناب رقای وزیر
امور خارجه توجه م امات اعیه د َُول دوست و مجاور ما را جلب ب نند و به رن
ها رض ب ننده حاعی ب نند که ملت ایران همیشه دوست صمیمی و اداکار ُد َول
متفت خودش بوده و انتظار دارد در این موقب به این اشخاو کمال مسا دت را
بفرمایند و هر چه زودتر این اشخاو را رها کنند به جهت این ه اشخاصی که
در زندان نراته اند نمی دانند رن ها ی که در زندان هستند چه صدماتی متحمل
می شوند این ها بعضی هاشان به من نوشته اند که همه چیز خودشان را از
دست داده اند بصحیح است)

بعضی مالحظات درباره بازداشت شدگان
در خاتمه این اصل بی مناسبت نمی دانده اسامی کسانی که بتوس م امات
متف ین بازداشت گردیده اند در این جا رورده شود تا خوانندگان ارجمند رنان را
که قریب دو سال دچار شدیدترین محرومیت ها بوده اند بشناسند و این تاریخ
کاملتر گردد عی ن قبل از شروع به کر اسامی ت کار ن ات یل الزم است:
 -1م امات متف ین دو بار به توقیف دسته جمعی اشخاو و رجال ایرانی مبادرت
کردند :داعه اول در سال  1321که تعداد توقیف شدگان شصت تا  80نفر بود
که از رن جمله اند :رقایان سرعشگر زاهدیه سبوحی ارزند رقای حاج میرزا
بدهللا وا ظه رزادی ضو چاپخانه مجلسه نامداره حسام وزیری و ککک و داعه
دوم در شهریور ماه  1322که تعداد توقیف شدگان  164نفر و از ب ات
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مختلفه بوده اند و بین رنان چهار نفر از بانوان و یش فل بوده است که ما
اسامی یش یش رنان را خواهیم نگاشت
 -2محل بازداشت مدتی در خارج از شهرستان اراک و مدتی در محل بیمارستان
پانصد تختخوابی تهران بوده استک رقای سرعشگر زاهدی مدتی در خارج از
ایران بازداشت بود و پن نفر از زندانی ها که از جمله رنان حضرت ریت هللا
کاشانی بود منفردا در محل جداگانه ای تحت نظر بودند و نیز پاره ای از رنان
در ی مدت توقیف برای اجرای تح ی ات بوسیله مأمورین شوروی موقتا به
رشت ا زام می شدندک
 -3در انتخابات دوره چهاردهم تهران حضرت ریت هللا کاشانی و رقای دکتر متین
داتری که از مدتی قبل از شروع انتخابات در بازداشت بودند ررای زیادی بدست
روردند ب وری ه رقای کاشانی نماینده چهارم تهران گردید و تعداد رتی رقای دکتر
متین داتر ی نیز نزدیش به دوازده نفر اوعیه بود ع ن بنا به دستور دوعت سهیلی
یا بر بت تمایل م امات متف ین از ا الم رن در رادیو و جراید خودداری گردیدک
46
اینش اسامی بازداشت شدگان
 -1از ب ه رجا ل سیاسی و صاحبمنصبان دوعت :رقایان :دکتر متین داتری -دکتر
سجادی -لی هی ت -موسوی زاده -ن یب زاده مشایخ -دکتر رضا نور -دکتر
محمود مشاور -دکتر نامدار -جواد بوشهری -مهندس اضل هللا میرهادی -باس
باستانی -صاعح لی زاده -ع یف جوانشیر -امیر شرای بدر -یحیی ویزا -دکتر
ناصر منشی -باس مراد -غالمرضا یحیا ی -هادی سپهر -حبیب هللا خیل تاش-
مص فی مهتدی -منوچهر ارزین -منصور ا لم -زیز زنگنه -باس ریشارد-
زین اععابدین منتظمی -نورهللا الرودی -ع ف هللا زاهدی -شهاب اعسل نه
بختیاری -احتشام اعدوعه قره گزعو -خسرو اقبال – لی گل محمدی -لین ی
ایض بخش – بداعرحیم صدی ی – محمد سپاهانی -حسین زاهدی -دکتر رضی
اسالمی -دکتر محمود شروین -باس ح یم -معانی -دکتر ررداشس باباعیان-
جهانگیر تفضلی -حسین نیوندی -محمدرضا خلعتبری -جواد لی ربادی -حسین
قلی کاتبی -نصرت هللا صوای -بیوک اتحی -نبی کجوری رویانی -خاچیش
مل ونیان -حسن ابراهیم خانی -بداعوهاب اقبال -سل انعلی کلهر سیالخوری-
بداعصمد ا یه -مهدی قاسم زاده -مانوک مارتین -ابراهیم سپهر -حمید
مجتهدی -حسین مستشاری -منوچهر دل -موسی تیموری پور -اکر نراقی-
جعفر ایض بخش -احمد شمسا ی -لی اکبر کمیلی -ابواعحسن لومی -ناد لی
مش ل گشا -جواد امینی خوانساری -حسین نوری -سید محمد دشتی -بهروز
دشتی -سید رقا هاشمی -شاو ویس قاسمی -غالمرضای عیشوندی -سیف هللا
اردالن-
 -2از کارمندان راه رهن :رقایان مهندس ناصح نا ت -مهندس جعفر شریف
امامی -پاسیار بدهللا اشرای -سرهنگ وعی انصاری -حسین رودکی -مهندس
الاعدین وکیلی -حبیب هللا اتحی -محمد قلی نهرودی -حسین گلریز -لی انتظام
 - 46اسامی بازداشت شدگان طبق تحقیقاتی است که از مطلعین بعمل آمده نه از منابع رسمی
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وزیری -حسین هاشمی نژاد -دکتر رمضانی -داود رجبی -حسن ماع ی -اردریش
تاعبرک -ناصر مستوای -ابواع اسم بهزادی -حسین گورکانی -جواد ارخو-
حسین نبو زیزی -محمد اعهی -باس سلجوقی -هوشنگ سمیعی -اسدهللا ارزانه
پور -محمود کاویانی -اسمعیل اشرف -ویلهلم ارانس -ساهاک گرین الد -روانس
گرین الد -حسین محمدی – لی اص ر قزل ایاغ -محمد شیمی -کارول دوعوهی-
رضا زاهدی -زت هللا شهرابی -سربهر ابراهیم اتحی -مسعود مص فوی-
رسدبان بش نجومی -رجبعلی شاهورانی -اسمعیل شیردل -وی تور یاکوب-
حشمت هللا حجازی -حسین ماهوتچی -محمود کتان وش -حسین اس و ی -سید
لی اعم پور -جواد اخوان -حسین دهناد -لین ی غفاری -حیدرقلی بهرودی-
زت هللا سلیمی -خلیل وزیر نظامی
 -3از ااسران ارتش :رقایان سرعشگر رق اوعی -سرعشگر پورزند -سرتیپ
کوپال -سرهنگ ب ا ی -سرهنگ اخگر -سرهنگ زنده دل -سرهنگ مهین-
سرهنگ دوعو -سرهنگ صادق اروهر -سرهنگ ااس ی -سرهنگ مهدی قلی
بهرامی -سرهنگ ص ر لی انصاری -سرهنگ باتمان لیچ -سرهنگ حسین
منوچهری -سرهنگ  2محمود جهان بیگلو -سرهنگ  2حسین قا م م امی-
سرهنگ  2دکتر اب حی -سرهنگ  2ت ی منتظمی -سرهنگ  2اریدون صوعتی-
سرگرد همایون -سرگرد ابواع اسم جهان بیگلو -سرگرد قاسم مظاهری -سرگرد
همردیف اسمعیل صفاری -سروان گل محمدی -سروان احمد متینی -سروان
باس ا یه -سروان رضا اعوند پور -ستوان یش بداعمحمد مهاجر-
 -4از پایوران ش هربانی :پاسیار یش مهدی امری -یاور حسین سرتیپ پور
کارگشا -نصرهللا راعت -غالمرضا نظیری پور
 -5از بانوان :بانو پیرایش -بانو داراب -بانو گاعوس ی -بانو گرین الد -جونی
گرین الد بکودک)
این پن نفر در محل های جداگانه زندانی انفرادی بوده اند:
ریت هللا کاشانی -نوبخت -اکبری -کاشفی -صدیت
رقایان نبی زاده و احمد شاملو نیز بازداشت شده بودند بدین ترتیب که اوعی در
اعیگودرز توقیف و به اهواز ارستاده شد و دومی در شهربانی در تهران توقیف
و به رشت ا زام گردیدک
بت تح ی ات از این ده پس از راب بازداشت اشخاو یل اوت کرده اند:
حسین نوری -شهاب اعسل نه بختیاری -رسدبان نجومی و نبی زاده بدر حین
بازداشت)

ا الم جرم بر لیه سهیلی و تدین
انتخابات نمایندگان مجلس چهاردهم با نخست وزیری رقای سهیلی و وزارت
کشور رقای سید محمد تدین تصادف نمودک این انتخابات در غاعب ن ا کشور با
رزی ننگین و با مداخله لنی ر یس دوعت و وزیر کشور و م امات دیگر
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شروع و خاتمه پ یراتک روی این اصل ملت ایران به اکلریت مجلس چهارده به
دیده احترام نمی نگریست و اا ار مومی انتظار داشت که مسببین تضییب
ح وق جامعه تحت تع یب و مجازات قرار گیرند تا در ادوار بعد این حت ملی از
دستبرد م امات داخلی و خارجی مصون بماندک
اساسا بعد از شهریور  1320مردم انتظار داشتند که کلیه املین و مسببین
ح ومت بیست ساعه و رن ها ی که موجبات بدبختی و سیه روزی این ملت را
اراهم کرده بودند بوسیله یش مح مه ملی محاکمه شده و به سزا و کیفر ا مال
خا نانه خود برسند وعی این انتظار بجا نبود زیرا بعد از شهریور  1320دستگاه
سابت به حال خود باقی بود و از وامل محرک رن ا یش نفر کم شده بود و
سایرین در جای خود بودند و همچنان ب ار خود ادامه می دادندک
اگر مرحوم محمد لی اروغی گ اشته بود انتخابات مجلس سیزده تجدید شود و
ناصر ملی و ب یه اعسیف رجال رزادی خواه قدیم در رن مجلس شرکت جویند بسیاری
لبان انجام می گرات و املین سیه روزی ایران به مجازات می
از رمال اصال
رسیدند و کشور ما یش دوره تحول اساسی به خود می دید و اصل جدیدی در تاریخ
ایران رغاز می شد ع ن این کار نشد و یا نگ اشتند بشود و ع ا صد یش رنچه در الر
جنگ جهانی می بای ست از ح ومت دموکراسی نصیب ما بشود و مورد انتظار مومی
بود نصیب ما نشد و حاصل نگردیدک

دکتر مصدق در جلسه اول مجلس  14نشان داد که می خواهد با اساد و دزدی
با تبه کاران و جنایت اران و کسانی که به نام هی ت حاکمه و وزیر و نخست
وزیر ح وق ح ه مردم را از بین می برند مبارزه کند وعی ده زیادی از
نمایندگان نمی خواستند که او در این نیت پاک موا یت حاصل کند با اینحال
مسا ی و ن ت های دکتر مصدق در تع یب ا الم جرم «دوعت» نسبت به رقای
تدین و ا الم جرم های رقای «ار » نسبت به سهیلی و تدین لابت نمود که
اا ار مومی را نمی ش ود نادیده گرات و در مجلسی ملل دوره چهارده می توان
ملی نمود و نتیجه گرات که رمال و ررزوی ملت ایران بر رورده شودک
رری مجلس چهارده پرونده های تدین و سهیلی را به دیوان کشور ارجاع
نمود که به اتهامات رن ها رسیدگی کنندک رارین بر حسن تشخیو و و ن خواهی
رن نما یندگانی که در حفظ ح وق ملت خودداری ن رده و وظایف نمایندگی خود را انجام
داده اند وعی ااسوس که پس از دو سال که از ارجاع پرونده به دیوان کشور گ شت
اکلریت ا ضای رن دیوان کلیه ا الم جرم ها را مردود دانست و برا ت تدین و سهیلی را
از کلیه اتهامات ا الم کرد ب!!) معه ا دین و سهیلی در م ابل اا ار مومی مح وم و
هیچ ح می نمی تواند رن ها را از رن رعودگی های مسلم بری و پاک کندک

اگر دستگاه پر رض و ویل داعت ما نتوانست در م ابل باند قوی و متحد
سهیلی و تدین م اومت کند و دال لی که از روز روشن تر بود نادیده بگیرد ملت
ست م ش ایران که به قول دکتر مصدق دیدگانش از دم مجازات خا نین سیاه
شده سهیلی و تدین و نظایر او را برای همیشه مح وم و مس ول می داندک اینش
به ترتیب تاریخ ن ت ها و اقدامات نماینده اول تهران را در تع یب ا الم جرا م
بر لیه تدین و سهیلی بنظر خوانندگان محترم می رسانیم:
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گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری پرونده ا الم جرم نسبت به رقای سید محمد تدین وزیر
سابت خواربار را در موضوع «خواربار ر ربایجان» تحت شور و رسیدگی قرار
داده پس از چند جلسه م اععه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل و دقیت
در جلسه کمیسیون بواس ه تراکم اوراق پرونده مزبور متش ل بنظر می رسید
ع ا م رر شد کمیسیونی برای رسیدگی به این امر انتخاب شود که به پرونده امر
و کلیه اوراق رن رسیدگی و خالصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم
نمایندک
کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه گزارش
رنرا دا ر بر دم وقوع جرم از رف رقای تدین و منب تع یب ایشان به شر
پیوست به کمیسیون تسلیم نمودندک کمیسیون دادگستری در جلسه پنجم مهر ماه
 1323گزارش مزبور را قرا ت و پس از م اکرات الزمه در ا راف قضیه و
توضیحات ا ضاء کمیسیون باالخره به گزارش پیوست و منب تع یب رقای سید
محمد تدین رتی گراته به اکلریت تصویب و لیه ا گزارش را برای تصویب به
مجلس شورای ملی ت دیم می داردک
پس از م اکرات ده ای از نمایندگان مخاعف و مواات دکتر مصدق پیشنهاد
نمود که گزارش نامبرده از دستور خارج شود و در توضیح پیشنهاد خود بیانات
یل را نمود:

نظریه دکتر مصدق
من با هر هی تی که کار می کنم میل دارم که شأن رن هی ت همیشه باقی و برقرار و
محفوظ بماند رن هی ت نباید کاری ب ند که به ش ونش بر بخورد بصحیح است) بنده کار
بسیار غل ی می دانم که با رن اشخاصی که در این ممل ت به بدنامی معروانده
اشخاصی که در این ممل ت کارها ی کرده اند که مستحت مجازات هستند برای اینگونه
اشخاو قرار منب تع یب صادر شود با این ترتیب دیگر شما برای دوره چهاردهم
ربرو ی باقی نخواهید گ اشتک اشخاصی ملل تدین و سهیلی باید مجازات بشوند هیچ س
نمی تواند بگوید که رنها بدون مجازات باقی بمانندک شما یش کاری که مم ن است در
کار مح مه یش الری داشته باشد امروز می خواهید صورت بدهیدک

رایب -ب ه ح م مح مه بیخود اشخاو را مورد غرض قرار ندهیدک
دکتر مصدق -بلی به ح م م ح مه شما امروز می خواهید یش کاری در مجلس
ب نید یش رتی بدهید که این رتی را بنده در ح م محاکم مؤلر می دانم این است
که بنده پیشنهاد کردم از دستور خارج شود و اگر این مس له در دعیه محاکمه و
معلوم شد که این اشخاو مرت ب جرمی شده اند در مجلس مل خالف من ی
نشده باشد و اگر نه هیچ اش اعی ندارد و من تصور می کنم دعیه هم این اشخاو را
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مح وم ن ند زیرا واقعا با این ت ییر که اخیرا در دعیه داده شده و رقای وزیر دعیه ت ییر
دادند48من تصور می کنم که کار دعیه کاری نباشد که اسباب ا مینان باشد و ما م م ن باشیم
که اشخاصی که باید مجازات بشوند به مجازات برسند و استد ا می کنم که مجلس

چهارده کاری ن ند که اسباب ننگ بشودک
وزیر دادگستری بمنصوراعسل نه دل) -رض شود بنده اصوال نمی بایستی
دخاعتی در این موضوع ب نم وعی چون صحبت ها ی در ا رااش می شود بنده
مجبورم رایضی ب نم در محاکم دادگستری بهیچوجه این گزارش که داده شده
است وعو این ه اشاره صریح یا ضمنی به یش اشخاو دیگری باشد ترتیب الری
داده نخواهد شد بصحیح است) محاکم دادگستری یش وظایفی دارد که قانون
معین کرده است و شاید یش ایرادی هم که بعضی ها می گیرند این است که می
گویند بازپرس در هر شخصی یش جرمی می بیند معموال وقتی که بازپرس یش
کسی را برای تح یت جرم پیش خودش احضار می کند او را قبال مجرم می بیند
مگر رن ه رن متهم دال لی بگوید بر برا ت خودش بارهودی – یعنی می ارما ید
اصل مجرمیت است؟) خیر اصل «مجرمیت» نیست و بل ه «صحت مل» است
وعی بازپرس از شدت احتیا که مبادا یش مجرمی برای این ه در نظر او اصل
دم مجرمیت است روی این اصل بری بشود بیشتر به او جنبه مجرم می دهند و
او باید اقامه دعیل ب ند که این اتهاماتی که به او وارد رورده اند صحیح نیست
پس این م لب و این گزارش تألیری در نزد بازپرس یا مد ی اععموم که گفته
می شود و یا مح مه که رسیدگی می کند نخواهد کرد و با این ه رقای دکتر
مصدق ارمودند با این ت ییری که داده شده است رن روز بنده صراحتا رض
کرده و حاال هم رض می کنم با این هو و جنجاعی که در روزنامه ها و در
ا راف قضیه روی اغراض شخصی به این ار می دهند بنده اهمیت نمی دهم و
هیچ تألیری هم در این کار ندارد و هیچ منظوری در ت ییر دادستان دیوان کیفر
نبوده است جز این ه دیوان کیفر بهتر ب ار بیفتد و چر های او را که زنگ
زده بود بهتر ب ار بیفتد و اگر یش مجرمینی باشند غیر از راتابه دزد رن ها هم
د وت بشوند و مح وم بشوند که با ( برت دیگران بشود بصحیح است)

چ ور ن شه سهیلی و تدین از بین رات؟
تدین و سهیلی هر دو می خواستند خود را از اتهامات وارده بری کنند اوعی
سعی نمود که این ار در کمیسیون دادگستری بشود و به م صود خود هم رسیدک
دومی می خواست که از مخاعفین بیات نخست وزیر در مجلس استفاده کند و
نخست وزیر شود و بواس رتی تمایل مجلس ا الم جرا می که به او شده بود
بی الر کندک توضیح رن ه :کابینه بیات با رتی اراکسیون میهن و اتحاد ملی
48
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تش یل شده بود و در موقب ر برنامه نخست وزیر با دکتر مصدق مواا ت
نمود که در ظرف ده روز تصمیم خود را نسبت به دکتر میلیسپو اتخا کند و به
و ده خود هم واا کرد ع ا ده ای از نمایندگان از نظر سیاسی و استفادات
شخصی با دوعت مخاعف شده و رن ده هم که می خواستند سهیلی را نخست
وزیر کنند با رن ها هم رهنگ شدند که برای جلوگیری از پیشرات رن ها دکتر
مصدق در جلسه هشتم اسفند ماه  1323ن ی نمود که از مجله م اکرات مجلس
شماره  15صفحه نود و پن ن ل می شود:

بیانات قبل از دستور رقای دکتر مصدق
چند روزی است وضعیت دوعت یش قدری در مجلس خوب نیست بنده هم در
اراکسیون ها و در جمعیت ها وارد نیستم و ا ال ی چندان ندارم این است که
می خواهم رض کنم که ما امروز باید ت لیف دوعت را معلوم کنیم بصحیح
است) به جهت این ه عوایح دوعت که می رید به مجلس وقتی که دوعت در مجلس
وضعیتش خوب نباشد عوایحش خوب نمی گ رد ککک بعالوه در روزنامه ها هم می
نویسند که وضعیت دوعت خوب نیست بصحیح است) این است که باید وضعیت
دوعت معلوم شود و این وضعیت وقتی که در خارج منع س بشود برای امنیت
ممل ت خوب نیست باید ت لیف دوعت معلوم شود یعنی اگر دوعت خوب است باید
م م ن باشد که و کار ب ند و اگر هم بد است بایستی دال ل بدی اش گفته شود و
برودک اگر کسی هم هست که می خواهد قا م م ام این دوعت بشود او هم باید معلوم شود
و ما هم بسنجیم و ببینیم که رن کسی که می رید نعم اعبدل است یا ب س اعب ل روی این
زمینه بنده یش نظریاتی دارم که به رض می رسانم:
امروز می خواهم یش مس له اساسی در مجلس ر کنم که در ریند این
کشور حا ز کمال اهمیت است و از این رایض مانند همیشه نظری غیر از
منااب حیاتی ممل ت ندارم و در این ایام تاریخی هیچ چیز جز خیر ممل ت
محرک من نشده و وضب متشن مجلس که به نظر من واقب خوبی ندارد بر
من اعزام می کند که ح ای ی را رض نمایمک
مجلس شورای ملی که م ابت قانون اساسی باید مظهر حاکمیت ملی باشد
اگر بناست م درات این ممل ت را در دست داشته باشد و در این دریای متال م
کشتی ما را به ساحل نجات رساند باید قیااه خود را ت ییر دهد و مشی خود را
وض نماید اگر قدری بخود بیا یم و متوجه بشویم که ما در روزها ی زندگی می
کنیم که پیشوایان ملل بزرگ دور هم جمب می شوند و تصمیمات بزرگی می
گیرند و ن شه دنیا را می کشند و اگر درست تصور کنیم که ایران امروز در
سیاست بین اعمللی چه موقعیتی احراز کرده و با کمترین غفلت مم ن است دچار
م عت و بدبختی شود ناچاریم که ا تراف کنیم امروز باید کاری ب نیم که مجلس
مورد احترام باشده وزن داشته باشده یش سیاست و رویه لابت و روشنی اتخا
کند تا بتواند از یش رف اا ار مشوش مردم را تس ین دهد و از رف دیگر با
قضایای مهم بین اعمللی که در پیش است با موا یت مواجه شودک
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اگر جلسه اول اسفند و رن صحبت های ناگواری که در اینجا شد که نه صال
گویندگان بود و نه صال مل ت ی ی دو بار دیگر ت رار شود برای این مجلس
چیزی باقی نمی ماند و یش چنین مجلسی قادر نخواهد بود زمام ممل ت را در
دست نگاهدارد و تاریخ این ممل ت نام مجلس چهاردهم را همیشه به زشتی یاد
خواهد کردک
اگر بخواهیم که این تشن ها دیگر پیش نیاید باید همگی ا م از رن ها ی که
منتسب به یش دستجاتی هستند یا منفرد مانده اند برای اتخا سیاست مومی
مجلس یش اصوعی بین خود قبول کنند و به رن ملتزم شوند و از رن تجاوز
ننمایند و از همه مهمتر رویه ای است که مجلس در انتخاب ح ومت و پشتیبانی
از رن و یا ساق کردن یش ح ومتی باید اتخا کندک
ب اید معلوم شود چرا یش ح ومتی را مجلس می رورد و چرا او را کنار می
گ ارد؟ باید معلوم شود نخست وزیری که مجلس سلب ا تماد از او می کند چه
کرده است؟ اگر گناهی کرده همه بدانند و دیگر او را به کار د وت ننمایند یعنی
محال بشود که دوباره خ اکاران روی کار بیایند ملال باید معلوم شود که ح ومت
اعلی چه کار کرده کارهای او خوب بوده است یا بدک
رن ها ی که ناراضی هستند لت دم رضایتشان چیست؟ اگر بد کرده و باید
ساق شود بگو یم کی را بجای او خواهیم رورد و رن کسی که می رید نعم اعبدل
است یا ب س اعبدلک اگر ا مال ح ومت را مأخ قرار ندهیم و از روی نظریات و
تمایالت شخصی که غاعبا با مصاعح مومی وات نمی دهد کار کنیم هیچوقت
نخواهیم توانست یش ح ومت با دوام و خدمتگ اری داشته باشیمک من به دوعت
اعلی نظر به خ مشی ای که اختیار کرده بودم رتی داده ام وعی اعبته مواا ت
من با این دوعت کورکورا نه نیست مادام که ا ماعش مورد تصدیت من است در
مواا ت باقی والال به مخاعفین ملحت خواهد شده از سیاست مومی که تا کنون
این کابینه تع یب کرده دم رضایت ندارم مخصوصا از این ه به و ده خود واا
نمود و اختیارات ایران برباد ده دکتر میلیسپو را اع اء کرد بصحیح است) و بعد
به خدمت این مرد که وجودش در این ممل ت متضمن مضار ماعی و سیاسی هر
دو بود خاتمه داد بصحیح است) امتنان دارم وعی نسبت به بعضی انتخابات که
اجبارا و یا اختیارا در این دوعت شده خوش بین نیستم و اگر جبران ن ند نمی
توانم در مواا ت باقی بمانمک اما ارض کنیم که این ح ومت بد کار کرده و باید
برود بدی های او را باید گفت که همه بفهمند و بعد یش شخو بهتری را در
نظر گرات و دوعت را ساق کرد نه این ه در پس پرده با کسانی نزدیش شویم که
جرتت ن نیم لنا اسمی از رن ها ببریم و با کشم ش ها ی که از حیلیت و وزن
مجلس می کاهد ایجا د بحران نما یم و یش وضعیتی پیش بیاید که اقبت م درات
ممل ت در این وقت به یش دست ناشایسته ای سپرده شودک
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معرای لی سهیلی
رقایان هنوز یش سال نشده است که اشار اا ار مومی هنگام ااتتا این مجلس
یش مرد منفوری را رسوا و از زمامداری برکنار نمودک و حتی را ای او جرتت
ن ردند از او دااع کنند و بجای این ه او را به کیفر ا ماعش برسانند و امروز
در گوش زندان زیست کند به او مجال می دهند که باز به ا ر زمامداری بیفتد و
رخرین چوب حراج را بزند رقایان اگر تمام گناهان سهیلی را اراموش کنیم باقبال
– رقا چرا داخل شخصیات می شوند؟) بمهندس اریور -رقای اقبال اینجا مجلس
است نمایندگان می توانند وارد شخصیات بشوند بگ ارید حراشان را بزنند)
باقبال -نباید داخل شخصیات بشوند) بمهندس اریور -مجلس حت دارد وارد
شخصیات شود) بصدای زنگ ر یس)
نایب ر یس -رقای اقبال ساکت شوید همان وری که رقای دکتر مصدق ارمودند
نباید رویه جلسه گ شته ت رار شود متأسفانه بر خالف رن هر جلسه ما مواجه با
یش رویه غل و بی ساب ه می شویم که این برخالف ش ون ملی ما و بر خالف
وظیفه نمایندگی ما است چرا مجلس را از اهمیت می اندازیدک
دکتر مصدق -ی ی از گناهان او قابل اغماض نیست و رن ع مه ای است که به
حیلیت این مجلس زده است متأسفانه انتخابات اوعین مجلس دوره دموکراسی به
دست این شخو صورت گرات و در این مجلس ده معتنابهی هستند که در
ادوار سابت و حتی قبل از دی تاتوری هم بوده اند و در این مجلس هستند کسانی
که در محل های خود صاحب نفو ند و با هر وضعیتی مم ن است انتخاب شوند
وعی «سهیلی» در انتخابات وری مل کرد و دست به وسایل ننگینی زد و
دخاعت ها ی نمود و حتی به موجب تلگراااتی که مخابره کرده و کاشفین از
انتشار رن ها در این مجلس شرم کرده اند تلگراااتش اینجاست رقای اقبال! منهم
شرم دارمک برای پیشرات م اصد خود نام بیگانگان را به میان رورده و خالصه
وری مل کرده است که متأسفانه به این مجلس یش رنگی زده که ا تبار رن
را متزعزل نموده و نتیجه این شده است که هر تصمیمی امروز این مجلس اتخا
کند در خارج تعبیراتی می شود و رن را یش تصمیم روی مصلحت ایران تل ی
نمی ک نند بل ه موجب سوء ظن می شود و رف ینفب رن را تحریش و تل ین
حریف خود می پنداردک اگر در انتخابات مجلس چهاردهم این دخاعت های بی
رویه نشده بود و مجلس ما این شهرت را نداشت امروز این زمزمه های
خ رناک که وحدت و تمامیت کشور را تهدید می کند از اکناف ممل ت شنیده
نمی شدک

م اعه منچستر گاردین راجب به ایران
رقایان توجه بفرما ید که م بو ات مهم خارجه نامه منچستر گاردین راجب به
چه می نویسد :ایران را از نظر سیاست بین اعمللی همسایگان ما یش من ه
حساس می شمارد که برای صلح دنیا حا ز کمال اهمیت است از مندرجات این
روزنامه بخوبی بر می رید که بر الر اتحاد سیاسی که بین همسایگان ما بسته
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شده نسبت به ایران بین خود تواات منفی حاصل کرده اند و در ین حال پنهان
نمی کنند که اگر ی ی از راین خصوصیتی با دوعت ما ب ند و مداخله در اینجا
داشته باشد موجب حسادت رف دیگر و اسباب رحمت و ن ار می شود و حتی
صریحا ا تراف می نمایند که میل دارند هیچ به ایران کاری نداشته باشند عی ن
می گویند وقتی می توانند که هیچ به ایران کاری نداشته باشند که ایران بتواند
بر سر پای خود بایستد نهایت مد ی هستند که این معنی ا با کمش مشترک
رن ها مم ن است صورت بگیردک

چگونه دوعتی باید روی کار بیاید
رقایان محترم به این کلمات که ن ل کردم درست دقت بفرما یده ما چگونه می
توانیم به همسایگان خود بفهمانیم که روی پای خود می ایستیم ریا غیر از این
چاره ای داریم که دوعتی روی کار بیاید که به تمام معنی ایرانی و بی رف باشد
و نسبت به همسایگان به یش چشم نگاه کند و از هر ملی که ایجاد حسادت و
ن ار بین رن ها ب ند جدا بپرهیزد و دوعتی باشد که در سیاست خارجی صداقت و
امانت را شعار و سرمایه معنوی خود قرار دهد و رویه مجلس هم وری باشد
که یش چنین دوعتی بتواند به ب اء خود ا مینان نماید و به او مجال دهند که
ممل ت را از رشفتگی در ررد محتاج به توضیح نیست که دوعت خوب وقتی دوام
ن ند موات به هیچ اصالحی نمی شود و ما به رتی اععین دیدیم که ی ی از لل
موا یت دی تاتور در بعضی از امور داخلی همان دوام دوعت بود که وقتی دستور
می داد راهی بسازند یا کارخانه ای تأسیس کنند مرتبه دیگر که از رن راه بور
می کرد و به کارخانه می رات اگر دستور کامال اجرا نشده بود متصدیان امور را
به بدترین وبت گراتار می کردک
رن وزیری که دستور کاری بدهد و یش هفته بعد دچار رتی دم ا تماد
مجلس شود چ ور جرتت کند که شروع به اصالحات نماید بنای ناقو را اگر
خراب کنند وقت الزم است که بنای کاملی جای رن بگ ارند و اگر ارصت ندهند
وجود ناقو به از دم استک
خالصه این ه اگر صادقانه نشان ندهیم که می خواهیم روی پای خود بایستیم
سیاست جهانی همسایگان به ما مجال نخواهد داد که با کابینه بازی وقت ممل ت
را تلف نما یم ما محتاج به یش سیاست لابت ملی هستیم و اگر مجلس خود را
الیت ادار چنین سیاستی نشان ندهد در اساس این ممل ت ت ییراتی پیش می رید
که شاید از دوره دی تاتوری وخیم تر باشدک
خوب است بعضی از رقایان تمایالت و رواب شخصی را اراموش و تع ل
ارمایند که مم ن است چنین سیاستی که مجری مح م و با ایمان می خواهد از
یش مردی ساخته باشد که غیر از ضعف نفس و بی القگی و دم امانت
امتحانی نداده است !! ککک
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ریا با دور کردن اینگونه ناصر ما نباید از بدنامی مجلس که از جریان
انتخابات دامن گیر او شده است ب اهیم و مجلس را مورد ا تماد داخل و خارج
نما یم؟ بسنندجی – مورد ا تماد هست)
مهندس اریور -رقای ر یس ح اال که رقای سنندجی داد می زنند چرا اخ ار نمی
ارما یدک
دکتر مصدق -ریا سزاوار است که ما امروز یش اشتباهی ب نیم که مجلس رینده
هم دچار همین بدنامی ها و رنگ ها بشود و زمینه را برای حواد( و ت ییرات
خ رناک اراهم نما یم؟
به یده من خوب است کسانی که نمایندگی در مجلس را برای خود واجب
شمرده و تهیه م دمات رن را هم واجب دانسته و حاضر شده اند که به دست
سهیلی انتخاب شوند نفو خود را ب ار ببندند و به مصاعح حوزه انتخابیه خود
خ دمت کنند و در قلوب اهاعی م امی تحصیل کنند که در دوره  15ت نینیه نمایند
ح ی ی ملت باشند و بتوانند به ممل ت خدمت نمایندک از رنچه رض می کنم اگر
غفلت کنند به خود اجازه می دهم که در خیرخواهی رنان تردید نمایم زیرا مم ن
است کسانی بخواهند به ممل ت خدمت کنند و برای انجام م صود بوسیل
نامشرو ی متوسل شوند وعی وقتی که م صود حاصل شد اگر رن رویه را ت رار
کنند باید در و ن خواهی رنان تردید کرد وکیل باید مرکز ات اء خود را ملت قرار
دهد رن کسی که به دست سهیلی ها انتخاب شود ب ور غیر مست یم مرکز ات اء
دیگر دارد که هیچوقت نخواهد توانست به خدمت ممل ت موات شود چون که
هیچ مرکز ات ا ی رایگان و بال وض با کسی مسا دت نمی کند مگر این ه به
قیمت است الل ممل ت تمام شودک

ا الم خ ر
من یش بار روز  9ربان  1304به مجلس پنجم ا الم خ ر کردم اگر مجلس سستی
ن رده بود نه مدت ها ممل ت گراتار دی تاتور می شد و نه امروز دچار س اععمل رن

و رایضی هم که امروز می کنم از قبیل همان ا الم خ رها است اگر رویه خود
را ت ییر ندهیم رینده ما بسیار تاریش خواهد بود چرا باید که ما همیشه در بین
اارا و تفری زندگی نما یم؟ چرا باید که سرنوشت ما روزی دی تاتوری موحش
و روزی س اععمل های از رن متوحش تر باشد؟
یش روز دی تاتوری هرگونه رواب ایرانی را با مأمورین خارجی ق ب کرده
بود که موجب کدورت و کین رنان شده بود امروز س اععمل رن این شده است
که اغلب به سفارتخانه ها رو رورده و رسوا ی می کنند!
یش روز دی تاتوری رزادی را ب لی از م بو ات سلب کرده بود امروز
س اععمل رن این است که بعضی از جراید از رزادی سوء استفاده کرده حتی
بر خالف مصاعح ممل ت قلم ارسا ی می کنند!
یش روز وکالی مجلس وری م یب شده بودند که از هر کدام می خواستند
س اععمل رن این است که کمیسیون
سلب مصونیت می نمودند امروز
دادگستری مجلس وزیران مختلس و مرتشی را تبر ه می نمایند!
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اگر ما از گ شته برت نگیریم روزگار به صورت ما سیلی خواهد زد و اگر
این تشتت و تشن در مجلس ادامه پیدا کند و مجلس خود را زود جمب ن ند
خ ر بزرگی منتظر ماست و اگر ما سوء شهرت این مجلس را اصال ن نیم
دیگر انصاف نیست بر وخامت اوضاع بیفزا یم امروز روزی نیست که ما غفلت
کنیم و تحت تألیر احساسات دوستی و رااقت برویمک
ماجراجویانی که بعد از شهریور  1320از روزگار رشفته استفاده کردند و به
قیمت حیات این ممل ت م امات بزرگ دوعتی را برای خود خریدند باید به رنچه
اندوخته اند بسازند و دست به گریبان این ممل ت بردارند خوب است دیگر از
حماسه خواندن خجاعت ب شند و به ا المیه سران سه کشور اخر ن نند همان وضعیت
ج راایا ی که موجب الش ال ایران از رف قوای بیگانه شد و ما را وارد در صفوف ملل
متفت قرار داد همان وضعیت ج راایا ی موجب صدور رن ا المیه گردید تازه اگر

معنای رن ا المیه وضعیتی است که ما امروز داریم نمی دانم برای چه چیز باید
بخود بباعیم؛ ما امروز محتاج به یش زمامداری هستیم که مورد احترام مردم
باشد و او را به صداقت و امانت بشناسند نه رن ه کسی که بواس نداشتن
ا تماد به نفس در م ابل هر ت اضا ی سر تسلیم ارود روردک
رقایان محترم! ککک در یش روزگاری که از ما توقب دارند روی پای خود
بایستیم تا دست از سر ما بردارند وقتی که مأمورین خارجه به کا وزارت
خارجه ما می روند و با یش مردی مواجه می شوند که به یراق در و پنجره رن
جا هم قنا ت ن رد هرگز برای دوعت ما احترامی قا ل نمی شوندک
تعجب اینجاست که این رقایان خود را در سیاست خارجی متخصو معرای
می کنند اگر این ها به سیاست ایران القه داشتند بر الر ضعف نفس و حب م ام
جمعی از ایرانیان را تسلیم اجانب و دستخوش بدترین راتارها نمی نمودند و ناعه
کسان و بستگان رن ها در سهیلی و املاعش کمترین الر می کرد و برای نجات
همو نان القه ای از خود نشان می دادنده اگر خون ایرانی در بدن این ها بود
هرگز تحمل نمی کردند که دیگران هر چه می خواهند ب نند و حسابی در کار
نباشد!!
اگر سهیلی سیاست بلد بود راضی نمی شد که به یش مستخدم بیگانه
اختیارات بی نظری بدهد که هر چه می خواهد ب ند و این ممل ت را دچار
وضعیتی ب ند که امروز مشاهده می نما یم و مرمت و خرابی های او چند سال
وقت بخواهدک چگونه مم ن است مردم این اجایب را اراموش کنند و چگونه می
شود که مج لس با تجدید انتخاب اینگونه ناصر بی القه به زخم مردم این
ممل ت نمش بپاشند!
رقایان نمایندگان! شما در این مجلس قسم یاد کرده اید که برخالف مصاعح
ممل ت کاری ن نید در این صورت باید توجه نما ید که امروز سیاست ممل ت به
دست بهترین اشخاو سپرده شود و هر کس که کوچ ترین ش ی درباره او
هست برکنار بماند و امروز روزی است که ما نباید کمترین سوء ظن برای
همسایگان خود اراهم نما یمک
در جلسه سوم اسفند که پیشنهاد مهم ت لیل مدت خدمت نظام وظیفه به یش
سال در مجلس ر و قابل توجه شد رقای وزیر جنگ حضور داشت تعجب می
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کنم که یش کالم نگفت و نظری اظهار ننمود در صورتی ه در یش چنین موضوع
مهمی وزیر جنگ باید قبل از این ه مجلس رتی بدهد یده خود را اظهار کندک
اگر مدت اعلی نظام وظیفه زیاد است چرا قبل از این ه ی ی از نمایندگان متوجه
رن بشود وزیر جنگ پیشنهاد ن رده و مر مردم بدون سبب تلف می شود و اگر
ما به تعداد اعلی ارتش احتیاج نداریم چرا بین شایر اسلحه توزیب می شود؟!

چون اینگونه ملیات موجب سوء ظن همسایه شماعی ما می شود ما باید از
این قبیل ملیات خالف مصلحت پرهیز کنیم و همسایه خود را بدبین ن نیم و اگر
ممل ت احتیاج به نیرو دارد باید نیروی ممل ت سرباز رسمی باشد نه شایرک
رن ها ی که می خواهند ما سر پای خود بایستیم باید تصدیت کنند که این قبیل
ملیات برخالف این نظر استک

نظریات م بو ات در مورد ن ت هشتم اسفند دکتر مصدق
از روزنامه کیهان شماره  616تحت نوان « :اسم سهیلی در دهن ها»
« ککک چند روز است که اسم سهیلی در دهن ها ااتاده است ککک رن سهیلی که
تا چندی قبل از این جز با نفرین و دشنام یاد نمی شود ا کنون اسمش غاعبا به
مناسبت ها ی برده می شود که جنبه خوبی اش بر بدی اش می چربدک ی ی به
مناسبت کنفرانس تهران نامی از سهیلی می برده دیگری موقب شناسی او را به
مناسبت ا الن جنگ می ستایده رن دیگری نرمی اخالق و ککک خالصه رن سهیلی
که جامعه تمام صفات بد بوده رن سهیلی که دستگیره در وزارت خارجه را دزدیده و در
انتخابات سوء استفاده کرده و مجلس چهارده را به نفب اجانب به موجب اع ای غریزه
حرو و مب د رست کرده و پرتو کلی که متضمن کاپیتوالسیون است پ یراته و یش

ده ایرانی میهن پرست یا الاقل بیگناه را به تهمت جاسوسی به بند بیگانگان
انداخته از صفحه جراید رخت بر بسته و یش سهیلی خوب و با قیااه م بو ی
جای او را گراته است ککک می گویند با وضب اعلی تنها کسی که می تواند کار کند
«سهیلی» استک وضب اعلی هم یش ح ومت دزدها و انتخابات ارمایشی و
ا ا ت حرف از اجانب و غارت و ی مای یش ب ه معین و ا یر و بیچارگی
موم ملت ایران است کسی که بتواند با این وضب کار کند یعنی این وضب را
نگهدارد و رعت دست کسانی باشد که ملت ایران را در حال اسارت و بندگی
نگاهداشته و قوت الیموت ایشان را از دستشان گراته و نان گندمشان را با ربجو
معامله می کند رقای سهیلی استک از سر و صدایی که این روزها برای سهیلی
بلند شده معلوم می شود که نه تنها وکال ی که رقای سهیلی ایشان را تحمیل
کرده القه به روی کار رمدن ایشان دارند بل ه تمام کسانی که خود را شایسته
جلوه گری در پشت تریبون مجلس می بینند و در جا ی برای انتخاب شدن زمینه
بیعی ندارند ررزوی زمامداری رقای سهیلی را می کشند ملل این ه ررزومندان
وکاعت باورشان شده است که کلید اتح اعباب مجلس در دست رقای سهیلی
است!!!»
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از مهر ایرانه مور یازدهم اسفند  1323تحت نوان «ا الم خ ر»
« در شماره دیروز ن ت رقای دکتر مصدق نماینده محترم مجلس شورای ملی
را به چاپ رساندیم و بعد از چند م اعه که متناوبا درباره مجلس و دوعت نوشتیم
انتظار می رات که ی ی از شخصیت های برجسته و ممتاز در مجلس شورای
ملی خ ری را که ما احساس کرده ایم خا رنشان رقایان نمایندگان مجلس بسازد
و این شخصیت خوشبختانه رقای دکتر مصدق بودند که پیوسته در مواقب حساس و مهم
توجه اساسی به مصاعح کشور نموده و خ ر را گوشزد کرده و در م ام الج بررمده اند

ن ت جامب و مهم سیاسی ایش ان در جلسه روز سه شنبه الر می ی در اا ار
مومی نموده است گر چه صال مجلس چهاردهم را در این ندانسته اند که از
کارگردانان سیاسی پارعمان و رن ها ی که وصول به م اصد شخصی را در این
تشخیو داده اند که هر ماهی چند دوعتی را بر سر کار روردند و م اصد
خصوصی را بوسیله وی انجام دهند و مجددا باز در پی دیگری برخیزند بی رن ه
مالحظه سوابت ا مال او را و یا مالحظه درستی و نادرستی و یا مالحظه
مصلحت ممل ت را بنماید اسمی برده شود وعی باز م دار زیادی از سخن های
گفتنی را بی پرده و رش ار گفته اندک در ح ی ت اگر مجازاتی در کار بود و موجد
مجلس چهارده را بواس ه دخاعت های نامشروع و احیانا کلیف و شرم رور در
انتخابات دوره چهاردهم به جرم دخاعت های نامشروع کیفر می داد و مالحظه
حیلیات و ش ون سیاسی و ربروی ممل ت و منااب و مصاعح کشور مااوق و
مصاعح رااقت ها و دوستی های خصوصی قرار می گرات همان ور که رقای
دکتر مصدق گفته اند جای کارگردان انتخابات دوره چهاردهم در زندان بود نه
در محی رزادک در این صورت رن ها که مر و زندگانی خویش را وابسته و
معلت به کرسی نمایندگی در مجلس می دانند امروز جرتت نمی کردند و به امید
این ه در دوره پانزدهم باز همان بسا شرب اعیهود دوره چهاردهم را بگسترانند
دست و پا برای ریاست وزرا ی او کنند و مش ول اعاعیت ها ی شوند که قلم از
شر و توصیف رن شرم دارد ککک؟»

نامه سهیلی در پاسخ ن ت دکتر مصدق
بیانات دکتر مصدق که متن رن از نظر خوانندگان گ شت به اندازه ای صریح
و مح م بود که ن شه های سهیلی و رادارانش را در هم ریخت و بعد از این
ن ت سهیلی نامه ای نوشت که در بعضی جراید منتشر گردیده و ین رن در یل
از شماره  194روزنامه «تهران امروز» بجای «میهن» ن ل می شود:
رقای دکتر مصدق!
در جلسه هشتم اسفند ماه جاری در مجلس شورای ملی خ ابه ای به نوان
ن ت قبل از دستور قرا ت ارموده بودید که وقتی رنرا به دقت خواندم چنین
دانستم که غرض اصلی شما از تنظیم و قرا ت رن خ ابه حمله به من بوده است
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تا بل ه به این وسیله ب ور غیر مست یم دوعت اعلی را که ر یس رن منسوب
جنابعاعی است تلبیت کرده باشیدک
ب وری ه مالحظه کرده اید در این ی ساعی که از کار برکنار هستم همه نوع
تهمت و ااترا و ناسزا مخصوصا در بعضی از جراید به من گفته شد وعی جز در
چند موارد از دادن جواب خودداری کردمک
در مورد خ ابه شما هم قصد توضیح و یا داا ی نداشتم وعی بنا به اصرار
جمعی ناچار شدم چ ند س ری به شما جواب داده باشم اگر چه به اجمال باشدک
 -1اساس خ ابه ش ما مبتنی بر این ن ته است که چون من داو لب احراز م ام
نخست وزیری هستم مسبب تزعزل دوعت بیات که مورد توجه شما است شده امک
در این باب همین در خا ر شریف را مسبوق می سازم که از رف من هیچ
اقدامی برای س و دوعت بیات بعمل نیامده در این واعم هم نیستمک دست و پا ی
برای احراز م امی ن رده و نمی کنمک
در این ی سال ب لی از معاشرت دور و از رات و رمد برکنارمک در دو مرتبه
ای هم که به م ام نخست وزیری رسیدم اگر ا الع ندارید دانسته باشید که
هیچگاه خودم دنب ال رن نبوده امه هوسی برای این قبیل کارها نداشته ام از ابتدا
یده مند بودم که دوعت مرحوم اروغی را باید تا رخر جنگ نگاه داشت و از او
ت ویت نمود شخصا هم خیلی در این باره اهتمام نمودم متأسفانه مرحوم اروغی
دیگر بهیچ نوان زیر بار اداره کار نرات و برای صدق گفتار شهود زیادی هم
دارمک
 -2بزرگترین گن اهی که بر من وارد کرده اید این است که می گو ید ع مه به
حیلیت مجلس زده ام و دست به ملیات ننگینی زده ام و نام بیگانگان را به
میان رورده امک
رقای مصدق من درست نفهمیدم با این بیان خواسته اید رشوه به انگلیس ها
بدهید یا به روس ها و کدام رف را خواسته اید از خود راضی کنید؟
این ه گفته اید من به مجلس رنگ زده ام م صود چیست؟ شما تصور کرده
اید بعد از دوره پهلوی مجلس باید م یب نظریات شخو شما باشد و هر
پیشنهادی بنما ید مورد قبول نمایندگان واقب شود و اگر به مخاعفت برخیزند از
رنگ مجلس است از شما س وال می کنم ریا وکالی رنگ دارد باگر ای اعح ی ه
چنین وکال ی باشند) موجب تزعزل مجلس هستند و ا تبار و حیلیت رنرا از بین
برده اند یا این حرف ها ی که شما و املال شما لنا و دا ما پشت تریبون مجلس
می زنید و نمایندگان مجلس را منتخبین بیگانگان جلوه می دهیدک
مجلسی که باید صدها قانون وضب و هدنامه ها تصویب کند شایسته است که
این اندازه نمایندگان رنرا رنگ دار جلوه و انتخابات رن ها را به بیگانگان نسبت
دهید؟
 -3گفته اید باید دوعتی روی کار بیاوریم که معنا ایرانی و بی رف باشد و
نسبت به همسایگان به یش چشم نگاه کند و در سیاست خارجی امانت را شعار
و سرمایه خود قرار دهدک
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اگر روی سخن شما در این جلسه من بوده ام خا ر شما را م م ن می سازم
که در تمام دوره تصدی خود جز رویه بی رای و حفظ موازنه در سیاست خارجی
ریت دیگری پیش نگراته ام همسایگان را هم به یش چشم نگاه می کردمک
صداقت و امانت من هم در سیاست خارجی کمتر از دیگران نبوده است تا
زمانی که در سرکار بودم سیاست خارجی خیلی روشن و هیچ نوع سوءتفاهمی
هم در بین نبود متأسفانه اگر سوء تفاهمی هم بعدها ایجاد شد یش قسمت رنرا
شما مسبب بوده ایدک
ی ی از رقا یان ارباب جراید می گفت انع اد پیمان سه گانه و ا الن جنگ به
رعمان را جزو خیانت های من و مرحوم اروغی می دانید و حتی در روزنامه
خود هم اشاره ای به این اظهار شما کرده بود قضاوت این موضوع با اا ار
امه است وعی در این مورد الزم می دانم به شما خا رنشان سازم شما را دهان
به رن نرسیده است که به مرحوم اروغی نسبت خیانت بدهیدک
اروغی به یده اکلر ایرانیان در قرون اخیر بی نظیر بوده م م ن باشید
و ن پرستی او به مراتب بیش از شما بوده و شجا ت و زت نفس و کاردانی
او نیز مورد تصدیت داخلی و خارجی استک
در قضایای شهریور که شما البد در احمدرباد مخفی و شاید ملل خیلی ها قصد
ارار به یزد و کرمان داشتید رن مرد قبول مس وعیت نمود با نهایت صداقت و
شجا ت در نجات کشور کوشید به او سنگ زدند وعی نه گریه کرد نه غش نمود
از پای نایستاد تا به انع اد پیمان که در مصلحت کشور بود توایت حاصل کردک
شما که هیچوقت جرتت و جسارت قبول مس وعیت ندارید و سرمایه خود را
منفی باای و یش مشت اشش قرار داده اند حت ندارید به اشخاصی که در سخت
ترین مواقب به این ممل ت خدمت کرده اند اهانت نما یدک
 -4اما این ه ا الن جنگ به رعمان را هم از خیانت های من به شمار رورده اید
خوب بود الاقل بجای خ ابه سرا ی به اخبار این ایام جهان مراجعه و متوجه می
شدید رن کاری را که من از عحاظ مصاعح حیاتی کشور در دو سال پیش
بمخصوصا وقتی که قشون رعمان در مصر و قف از بود) انجام داده ام دیگران
حاال به ا ر رن ااتاده اندک
بلی رقای دکتر مصدق اگر شما این مل مرا خیانت می دانید من به این
خیانت ااتخار می کنم و تاریخ رینده کشور هم روی مل من و اظهار شما
قضاوت خواهد کردک
باز در بیانات خود گفته اید که من به ا المیه سه دوعت اخر ن نم و حماسه
نخوانم و خجاعت ب شم و ارموده ایدک اوضاع ج راایا ی موجب صدور ا المیه
سه دوعت گردیده و حتی شنیده ام به شخصی گفته اید ا المیه را انگلیس ها
شش ماه قبل از رن ه کنفرانس در تهران تش یل شود متن رنرا در عندن حاضر
کرده بودند و با خود به ایران روردند!!
رقای مصدق با رز ا ری که شما دارید اعبته بهتر بود که جوابی به شما
ندهم وعی برای رن ه مم ن است اشخاصی تحت تألیر این قبیل بیانات واقب شوند
توضیح می دهمک
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اوال من در گراتن ا المیه سه دوعت حماسه سرا ی ن ردم و رجزخوانی
ننموده ام وظیفه ای در م ابل ملت و کشور خود داشته ام و به بهترین وجهی از
رن استفاده کرده ام لانیا اگر هم به قول شما وضب ج راایا ی موجب صدور این
ا المیه بود م م ن باشید انگلیس ها این را شش ماه قبل از تش یل کنفرانس
تهیه ن رده بودند و به تهران هم برای این نیامده بودند که به ما ا المیه بدهند
بل ه این من بودم که از موقب استفاده کرده و با م اکراتی که با وزراء خارجه
انگلیس و شوروی و نماینده مستر روزوعت بعمل روردم عزوم چنین ا المیه ای
را خا رنشان و صدور و امضای رنرا تمنا نمودمک
م م ن باشید ملت ایران و اشخاو بی غرض و ایراندوست همیشه
سپاسگزار سران سه دوعت هستند نه الر رن به این حرف ها از بین خواهد رات
و نه ااتخاری را که از این بابت برای من حاصل استک
 -5در خ ابه خو د گفته اید که سهیلی سیاست بلد بود و راضی نمی شد به یش
مستخدم بیگانه اختیارات بدهدک اگر تجاهل ن نید و اوضاع اقتصادی زمانی را که
اختیارات به دست دکتر میلیسپو سپرده شد منصفانه بخا ر بیاورید مالحظه
خواهید کرد اگر میلیسپو از هده انجام کار خود بررمده بود دادن اختیارات تنها
راهی بود که برای مدت جنگ مم ن بود امور اقتصادی این کشور را سر و
صورتی بدهدک
اگر ایراد شما این است که چرا به دکتر میلیسپو این اختیارات داده شد برای
رن ه سوء تفاهمی ر ندهد بخا ر می رورم که رن ایام بواس ه مش الت جنگ
انگلیس ها و رمری ا ی ها احتیاجات ایران را ا به این شر می دادند که
ت سیم رن ها تحت کنترل و نظارت دقیت قرار گیردک
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صریح بگویم به دستگاه های ما هم ا مینانی نداشتند که بتوانند از هد
انجام ت سیم و جیره بندی بر ریندک دکتر میلیسپو رف ا تماد موم و مخصوصا
در کاردانی او در رن ایام کسی تردید نمی کرد و او را بهترین کس می دانستم
که بتواند این کار را به هده بگیرد حال اگر با تمام رن اختیارات او از هده بر
نیامد و حساب غل در رمد بر من چه ایرادی وارد است بعالوه مگر ا الع ندارید
که قانون اختیارات مدت ها در جلسات مجلس شورای ملی مورد بح( بود و به
تصویب مجلس رسیده و حتی از نظر ا تماد و ا مینانی که به دکتر در بین
موم و نمایندگان مجلس مخصوصا موجود بود همه در صدد بودند به اختیارات
دکتر و حدود و ح وق کارهای او الوه شودک
با رشنا ی که به اخالق املال شما دارم م م ن هستم اگر رن ایام دست به این
کار زده نمی شد همین ایرادی که امروز شما در دادن اختیارات به میلیسپو
وارد می سازید در ندادن رن به من متوجه می ساختیدک
به هر صورت اگر قضایا بی راانه و بی غرضانه قضاوت شود این اظهارات
شما هم جزو سایر م اعب خریداری نداردک
 -6گفته اید اگر القه به و ن داشتم بر الر ضعف نفس و حب م ام جمعی از
ایرانیان را تسلیم اجانب نمی کردمک
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گویا این مهمترین ن ته ای است که احساسات شما را بر لیه من به هیجان
رورده و از توقیف چند ماهه رقای دکتر متین داتری داماد خود رنجیده خا ر
شده اید راجب به این موضوع باید توضیح دهم اوال پروت لی که از رف دوعت
ایران با م امات انگلیسی راجب به بازداشت شدگان و ا زام رن ها به اراک و
رز رسیدگی به کار رن ها منع د شده نه در زمان من بوده و نه به امضای من
لانیا من به نوب خود نهایت تأسف را دارم که یش ده از این ایرانیان توقیف
شدند وعی بیشتر خوشوقت هستم که معلوم شد هیچ ایرانی بر لیه متف ین ملی
انجام نداده استک
اگر برای رقای دکتر متین داتری داماد شما که دوست سی ساعه من است و
متأسفانه در زمان تصدی من یش چنین گراتاری پیش رمد من برای همیشه از
ایشان شرمنده ام وعی همان ور که ت کر دادم خیلی مسرورم که دامن ایشان پاک
و توانستند لابت کنند با دشمنان متف ین ما بست و بندی نداشته اند ضمنا باید
صریحا ا الم دارم تا رنجا که م دور بوده اینجانب برای رها ی همو نان خود از
این گر اتاری ها و تهمت ها کوشش کاای بعمل رورده ام و از این جهت پیش
وجدان خود شرمنده نیستمک
 -7دیگر از م اعبی که کر ارموده اید اشاره به یراق خریداری شده از
وزارتخانه است که برای من پیراهن لمان شده خوب بود به پرونده این امر
که نمی دانم در وزارتخانه یا کمیسیون دادگستری مراجعه و برای شما هم معلوم
می شد من قصد سوءاستفاده نداشته ام و با اجازه صریح وزارت دارا ی و
ارزیابی کارشناس رسمی وزارت دادگستری به میزان ناقابلی که وجه رنهم تماما
در مورد خود پرداخته شده ملل دیگران خریداری کرده امک و تصور می کنم
صرف اتهام در یش ا مر جز ی موجب این همه هیاهو نشده نباید بشودک
کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی از مردمان م لب و شریف تش یل
شده اعبته رسیدگی خواهند کرد و به ح ی ت خواهند رسید و امیدوارم مر وب
اظهارات و حمالت شما هم واقب نشوندک
اگر صرف اتهام دعیل جرم است ملال رن ها ی نیز که معروف است بواس ه
اروختن یا ساختن ارمان پادشاه وقت می خواست دستشان را ق ب نمایند باید
مجرم شناخته شوندک
دهم اسفند ماه  -1323لی سهیلی
بعد از انتشار نامه مزبور از رف اشخاو و م بو ات پاسخ ها ی به رن
داده شد که از جمله یش سلسله م االتی است تحت نوان «پاسخ به رقای
سهیلی – م ل ه ن نید» که به قلم رقای م ی نماینده اعلی مجلس شورای ملی
در روزنامه ستاره شماره  2023تا  2030درج گردیده و رنچه حت م لب بوده
ادا شده استک نگارنده نیز در موقب انتشار این نامه مالحظاتی بنظرم رسید که
تحت نوان «رقای سهیلی م ل ه می کند» در روزنامه اقدام نوشته ام و اینش
خالصه از رن را در اینجا ن ل می نمایمک
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از شماره های  703و  704اقدامه مور  20و  21اسفند 1323ه تحت نوان
«نامه سهیلی یا سفس ه ککک»
« ککک در جلسه  8اسفند ماه جاری مجلس شورای ملی رقای دکتر مصدق نماینده
اول تهران ن ت مهم و مشروحی ایراد و در ضمن بیان یش سلسله م اعب
اساسی اشاره ای نیز نسبت به ملیات سوء رقای سهیلی در هنگام پست نخست
وزیری نموده و چنین نتیجه گراتند که «سیاست ممل ت باید به دست بهترین
اشخاو سپرده شود و هر که کوچ ترین ش ی درباره ا و هست برکنار بماند»
رقای سه یلی نخست وزیر اسبت برای این ه «کوچ ترین ش ی» درباره او
نباشد و برای سومین بار بتواند بر مسند صدارت نشسته و ممل ت را از رلار
وجود خویش مستفیض!! و یا به قول رقای دکتر مصدق رخرین چوب حراج را
بزند نامه ای ببنا به قول خودش به اصرار جمعی!) در جواب ن ت رقای دکتر
مصدق نگاشته که متن رن در بعضی جراید درج گردیده استک
ککک انسان وقتی نامه مزبور و اصل ن ت را می خواند تعجب می کند چ ور
رقای سهیلی که رادارانش او را صاحب قریحه و هوش سرشار می شمارند و
نویسنده «بازیگران صر ال ی» او را یش نفر سا س موقب شناس! معرای
می کند به نگارش چنین نامه ای که هر خواننده امی هم به م اع ه و ضعف
استدالل نویسنده رن پی می برد مبادرت ورزیده اندک گویا شتابزدگی که برای
دااع و ا اده حیلیت از دست راته خود داشته اند از یش رف و صبانیتی که
از گفتار یش نماینده ح گو و مورد ا مینان مومی برایشان مستوعی شده از
رف دیگر وادارشان کرده که در موقب نوشتن الیحه داا یه مزبور نان
احساسات را رها و بدون تع ل هر م لبی را که به خیال خود با ( اع ای شبهه
و به بارت دیگر هو کردن حریف دانسته اند بجای حرف من ی و حسابی به
رشته تحریر در روردندک اینش محض ا الع همو نان زیز و برای ای ه
سفس ه و م اع ه رقای سهیلی معلوم شود نامه ایشان را به سه قسمت نموده و
در باب هر قسمت نظریات خود را در این م اعه می نگارم:
 -1اسنادات دروغ -رقای سهیلی د ر نامه خود باستناد اظهار یش روزنامه نگار و
یا از قول دیگری بکه او را معرای ن رده) م اعبی کر نموده که اساسا این
م اعب نه در ن ت دکتر مصدق بوده و نه از هیچیش از بارات مندرجه در
خ ابه ایشان مستفاد شود:
ملال در یش جا می نویسد « :ی ی از ارباب جراید می گفت دکتر مصدق
انع اد پیمان سه گانه و ا الن جنگ با رعمان را جزو خیانت های من و مرحوم
اروغی می داند»
جای دیگر چنین نگاشته « :اما این ه ا الن جنگ با رعمان را هم از خیانت
های من بشمار رورده اید خوب بود الاقل بجای خ ابه سرا ی به اخبار این ایام
جهان مراجعه و متوجه می شدید ککک»
سپس اد ا می کند « :شنیده ام به شخصی گفته اید ا المیه را انگلیس ها 6
ماه قبل از رن ه کنفرانس در تهران تش یل شود متن رنرا در عندن حاضر کرده
بوده و با خود به ایران رورده اند»
280

باز نوشته است « :سران سه دوعت این سندی را بم صود ا المیه  3دوعت
است) که شما هر اندازه بخواهید رنرا بی اهمیت جلوه دهد و ام ان ندارده
امضاء نمودند م م ن باشید ملت ایران همیشه سپاسگزار از سران سه دوعت
هستند و الر رن به این حرف ها از بین نخواهد راتک»
شما ای خواننده محترم این جمالت را که ینا از نامه جوابی رقای سهیلی
ن ل شده م اععه و یش بار با دقت نیز ن ت رقای دکتر مصدق را مالحظه
ارما یده ببینید در کجای رن نا ت مزبور از ا الن جنگ با رعمان اظهار دم
رضایت کرده یا به اروغی بد گفته و یا انع اد پیمان سه گانه را جزو خیانت ها
شمرده استک
بر ارض محال قول االن مدیر روزنامه صحیح و دکتر مصدق با انع اد پیمان
سه گانه و ا الن جنگ با رعمان نظر ملبت نداشته و یا به االن شخو معلوم
گفته باشد که متن ا المیه را از انگلیس ها  6ماه قبل از رن ه کنفرانس تهران
تش یل شود در عندن تهیه نموده اند چه ارتبا ی با ن ت اخیر مشاراعیه که راجب
به دخاعت های بیمورد سهیلی در انتخابات دوره  14است دارد که او در جواب
خود بدان اشاره می نماید؟!
این از شاخه به رن شاخه پریدن ها نشان بارز ضعف من ت و سفس ه و
م ل ه استه اگر م صود رقای سهیلی از کر این «اسنادات دروغ» به دکتر
مصدق این است که معظم اعیه را در انظار م امات متف ین خراب و سوء
تفاهماتی ایجاد نمایند تصور می کنم اشتباه مدی کرده اند و تیر شان به سنگ
خورده زیرا دکتر مصدق یش رحل ملی با شهامتی است که در این ممل ت
مری در مشاغل حساس و مهم بوده و خارجی و داخلی و بر و ن رستی و
وقوف کامل او به اوضاع سیاسی دنیا و صراحت عهجه و شجا ت ادبی وی رشنا
می باشدک
پس همه کس خواهد دانست و مع ول هم نیست چنین رجل کار رگاه و دانا ی
بر انع اد پیمان سه گانه یا ا الن جنگ با رعمان که هر دو صد در صد برای
ایران ضروری و واجب بوده ا تراض نماید رنهم اکنون که مدت مدیدی از
تصویب رن گ شته است!!
در اینجا جمله معترضه ای دارمه ی ی از دوستان دانشمندم که نامه رقای
سهیلی را خوانده و جمالت م رضانه م کور در باال را دیده می گفت« :من
تاکنون اد ای بعضی از جرا د مرکز را که نوشته بودند گراتاری چند نفر از
زندانیان سیاسی اراک مخصوصا ریت هللا کاشانی بیشتر در الر سعایت و
خبرچینی خود رقای سهیلی نخست وزیر وقت بود نمی توانستم قبول نمایم وعی
با مالحظه نامه اخیر او بر رد بیانات دکتر مصدق و اسنادات دروغی که به دکتر
داده شده است چنین دستگیرم شد که دور نیست ایشان برای م لوبیت مخاعفین
خود بدین ا مال ناجوانمردانه مبادرت ورزند!»
راستی رقای سهیلی چرا شما در الیحه خود پای مرحوم اروغی را به میان رورده
اید اگر او خوب بود به شما چه مربو و با ن ت اخیر دکتر مصدق چه ارتبا ی داشته
است! مورخین ا مال رن مرحوم را با کر دعیل در تاریخ لبت و ملت ایران هم به

خوبی رن مرحوم را شناخته که در چندین بار زمامداری خود به ایران خدمت
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کرده یا ص دمه زده است وعی در هر دو صورت حساب رن مرحوم با شما جدا
است و مسلم است از تعریف او نمی توانید برای دکتر مصدق دشمن و برای
خودتان دوست درست کنید ککک
 -2خل مبح( – رقای سهیلی در نامه خود نماینده اول تهران را امل ایجاد
سوء تفاهم در سیاست خارجی دوعت دانسته است!
چنانچه در ی جا می نویسد « :تا زمانی که سرکار بودم سیاست خارجی
خیلی روشن و هیچ نوع سوء تفاهمی در بین نبوده متأسفانه اگر سوء تفاهمی
هم حاصل شد یش قسمت رنرا شما سبب بوده اید»
جای دیگر می نگارد « :رقای دکتر مصدق من درست نفهمیدم با این بیان
خواسته ای د رشوه به انگلیس ها یا به روس ها بدهید و کدام رف را خواسته
اید از خود راضی کنیدک»
نگارنده نمی دانم م صود سهیلی از این ه دکتر مصدق را امل «یش قسمت
از سوءتفاهم در سیاست خارجی» معرای کرده چیست؟
این قسمت را خوب بو صریح تر می گفتند تا همه کس از رن با خبر شودک
دکتر مصدقی که از روی ایمان معت د است که «هر دوعتی باید بی رف و نسبت
به همسایگان به یش چشم نگاه کند و در سیاست خارجی امانت را شعار و سرمایه خود

قرار دهد» ریا می توان توهم کرد که خود موجب سوء تفاهم شود یا جمله ای
بگوید که بخواهد یش رف را از خود راضی کند!!
رقای سهیلی! ککک اگر می خواهید بگو ید ر دکتر مصدق راجب به نفت موجب
سوء تفاهم در سیاست خارجی شده قضاوت رن با اا ار مومی است ا جا دارد
رض کنم از این جمله شما من این ور استنبا می کنم که بر خالف رنچه به
دکتر نسبت داده اید خود شما خواسته اید با این بارت به ی ی از اراکسیون
های مجلس که با این ر مخاعف بوده اند رشوه دهید تا زودتر به ررزوی قلبی
خودتان که رسیدن به م ام نخست وزیری است نا ل گردید چنانچه در جای
دیگر نامه داا ی نیز زرنگی ارموده با کر بارت« :ریا وکالی رنگدار باگر ای
اعح ی ه چنین وکال ی باشند) موجب تزعزل مجلس هستند و ا تبار و حیلیت رن را
برده اند یا این حرف ها ی که شما و املال شما لنا و دا ما پشت تریبون مجلس
می زنید و نمایندگان مجلس را منتخبین بیگانگان جلوه می دهیده مجلسی که باید
صدها قانون وضب و هدنامه ها تصویب کند شایسته است که این اندازه
نمایندگان را رنگدار جلوه داده و انتخابات را به بیگانگان نسبت بدهید؟!»
خواسته اید به یش تیر چند نشان نما ید یعنی اوال نمایندگان رنگدار را از خود
راضی کنید تا ورقه رتی ا تماد رنان را به دست رورید لانیا اا ار نمایندگان را
بر لیه دکتر م صدق که مخاعفت با ایمان و با پرنسیب زمامداری شما و املال
شما است تهیی نما ید تا باعنتیجه راه رسیدن به هدف برایتان رسان و صاف و
بدون مانب و رادع باشدک
این قبیل زرنگی ها شاید م ابت من ت و اجتهاد شما پسندیده باشد وعی ب ور
ق ب اا ار مومی ملت رنرا نامشروع و م موم می داند و تصدیت می کنید اگر کسی
در م ابل اا ار مومی مح وم و ملیاتش ناپسند تشخیو گردد اگر ارضا چند
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روزی هم با هزار زد و بند بجا ی برسد و بهترین م امات را احراز کند باز در
جامعه بی ارزش و منفور خواهد بودک
 -3بارات متناقض -در یش قسمت دیگر از نامه داا ی خود رقای سهیلی
خواسته چنین وانمود کند که حمالت رقای دکتر مصدق بر لیه او ناشی از
اغراض خصوصی است زیرا رقای بیات نخست وزیر اعلی از منسوبین رقای دکتر
است و ایشان برای حفظ تلبیت دوعت که اعال متزعزل و در مجلس اکلریت لابتی
ندارد به ایراد ن ت مورد بح( مبادرت کرده استک
در اول الیحه داا یه چنین می نویسد « :وقتی ن ت دکتر مصدق را خواندم
چنین دانستم که غرض اصلی از تنظیم و قرا ت رن خ ابه حمله به من بوده است
تا بل ه بدین وسیله ب ور غیر مست یم دوعت اعلی را که ر یس رن منسوب ایشان
است تلبیت کرده باشندک»
در جای دیگر می نویسد« :اساس خ ابه دکتر مصدق مبنی بر این است که
چون منم داو لب احراز م ام نخست وزیری هستم مسبب تزعزل دوعت بیات که
مورد توجه ایشان است شده ام»
در بند  6الیحه داا ی رقای سهیلی نیز از اد ای خود که در باال کر شد
«یعنی مخاعفت دکتر با او بواس ه خویشی با رقای بیات» دول کرده و می
نویسد « گفته اید اگر القه و ن داشتم بر الر ضعف نفس و حب م ام جمعی از
ایرانیان را تسلیم اجانب نمی کردم گویا این مهمترین ن ته ای است که احساسات
شما را بر لیه من به هیجان رورده و از توقیف چند ماهه رقای دکتر متین
داتری داماد خود رنجیده خا ر شده اید ککک»
این جمالت متناقض سراسر بر خالف انصاف نوشته شده زیرا همه کس
بخا ر دارد که در جلسه تاریخی  17اسفند ماه سال گ شته رقای دکتر مصدق
هنگام بیان مخاعفت خود با ا تبارنامه رقای سید ضیاءاعدین با با ی به ملیات
و دخاعت های بیمورد سهیلی در انتخابات معترض و صریحا گفت « :متأسفانه
انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی بواس ه دخاعت های بیمورد سهیلی
و تدین به وضب ااتضا رمیز خاتمه پ یرات ککک»
ریا رن موقب هم مانند امروز ر یس دوعت منسوب ایشان بود؟ ریا رنوقت رقای
بیات می خواست نخست وزیر بشود؟ ککک
این موضو ات را همه کس می دانده همه مردم این ممل ت دکتر مصدق را
بخوبی می شناسند او امتحان خود را به ملت باهوش ایران دادهه رن روزی که
اسمی از سهیلی و املال او نبود دکتر مصدق مدت ها وزیر خارجهه وزیر ماعیهه
استاندار اارسه واعی ر ربایجان و وزیر دادگستری شده بود مجلسی که املال
مدرس شهید در رن بودند به دکتر مصدق اختیارات برای تش یالت ماعیه ممل ت
می دادک ملت ایران او را تأعی و همردیف مدرس ها و مشیراعدوعه هاه مؤتمن
اعملش هاه مستوای اعمماعش ها می دانست حاال رقای سهیلی تربیت یااته م تب
منحوس دی تاتوریه خراب کننده انتخابات دوره چهاردهم می گوید دکتر مصدق
برای خا ر زندانی شدن دامادشه برای تلبیت م ام بیات منسوبش با من مخاعفت
کرده است!!
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رقای سهیلی! ککک در دوره ششم مجلس شورای ملی که هنوز انتخابات
ارمایشی در ممل ت نبود و نمایندگان ح ی ی ملت املال مدرس هاه ملش
اعشعراهاه رشتیانی هاه حا ری زاده هاه مؤتمن اعملش ها ککک مجلس یعنی کعبه رمال
ملت را تش یل می دادند مرحوم مستوای مورد ا تماد نمایندگان واقعی و ر یس
اعوزراء شد در موقب ر برنامه دوعت همین دکتر مصدق ن ت معروف خود را
در مخاعفت با کابینه مزبور بواس ه دم صالحیت ولوق اعدوعه و مرحوم اروغی که
ضو کابینه بودند به سمب مجلس رسانید ب وری که نزدیش بود دوعت را ساق
کند درحاعی که مرحوم مستوای قوم و خویش نزدیش ب موزاده) دکتر مصدق بود و
رن روز همه کس تعجب داشت چ ور دکتر مصدق به رن شدت حاضر به مخاعفت با
کابینه مستوای شده استک

حاال شما اد ا دارید که دکتر مصدق برای خا ر بیات با شما مخاعفت کرده
است تاریخ و مردم سفس ه بازی شما را خوب درک می کنند و مح ت بدانید
حراتان خریدار نداردک

***
به هر ت دیر در متن نامه داا ی رقای سهیلی جز م اعب باال که اشتباهات
مدی رن را با استدالل در اوق کر کردیم چیز تازه و مهم دیگری نیست جز
این ه رقا در چند جای نامه از خودش تعریف و باص ال شعراء حماسه سرا ی
کرده است چنان ه ی جا می گوید « :ککک در سیاست خارجی همسایگان را با یش
چشم نگاه می کردم و صداقت من هم از دیگران کمتر نبوده استه تا زمانی که
سر کار بودم سیاست خارجی خیلی روشن و هیچ نوع سوء تفاهم در بین نبود»
جای دیگر می نویسد « :کاری را که دو سال پیش انجام داده ام دیگران
بکشورهای دیگر) حاال به ا ر رن ااتاده اند» سپس می ارمایند« :مواد ا المیه
هم نتیجه ا ر و ابت ار من بودک»
جناب رقای سهیلی!

این حماسه سرا ی ها مستحسن نیست رنهم از یش ر یس اعوزراءک به قول
معروف:
نه رن ه ار بگوید
مشش رنست که خود ببوید
خوب بود به وض این حماسه سرا ی ها اگر واقعا خود را بیگناه می دانید
به رن قسمت از ن ت دکتر مصدق که مربو به دخاعت شما در انتخابات است
پاسخ می دادید ککک
خوب بود بجای استناد به نوشته االن جریده مزدور و االن شخو مجهول
و بح( در پیمان سه گانه و ا الن جنگ با رعمان و تعریف و مد مرحوم
اروغی در نامه خود از  9ا ره ا الم جرم رقای ار در مورد دخاعت خود در انتخابات
که رقای دکتر مصدق هم بدان تلویحا اشاره کرده بح( می نمودید تا مردم ح ی ت قضایا
را درک می کردندک

284

چرا جواب نفرموده اید که این تلگرااات ک ا ی را بر حسب دستور شما
مخابره کرده اند یا بر حسب دستور شما نبوده؟ ریا دخاعت نامشرو ی در
انتخابات داشته اید یا نه؟
ملت ایران باید بفهمد اتهامات منتسبه به شما صحبت دارد یا خیر؟
وعی ملل این ه کامال صحیح است زیرا تاکنون جوابی نداده اید و قضیه را مس وت
گ اشته ایدک

***
همین ور توضیحاتی که در مورد اختیارات ا ا ی به دکتر میلیسپو
موضوع زندانیان سیاسی اراک داده اید غیر کاای است و موجب لبوت بی
ت صیر و دم قصور شما نیست مخصوصا این بارت که در نامه داا ی خود
نوشته اید « :با رشنا ی که به اخالق املال شما بدکتر مصدق) دارم م م ن هستم
اگر رن ایام دست به کار زده نمی شد همین ایرادی که امروز شما در دادن
اختیارات میلیسپو وا رد می سازید در ندادن رن به من متوجه می ساختید»
تصدیت کنید که ا خل مبح( است نه جواب م نب و من یک
همه می دانند که شما برای این ه در رن وقت سخت مس وعیت را از خود دور
نما ید رن اختیارات ک ا ی برخالف قانون اساسی را به یش مستخدم خارجی واگ ار
نمودید والال لت دیگری نداشت و مجلس سیزدهم اگر می خواست رن را تصویب

ن ند با تحری اتی که رنوقت در کار بود هر پیش رمد سو ی را که ناشی از بی
عیاقتی دوعت ها بود به گردن خود می انداخت ککک»
و اما راجب به تدین
چون ده ای از نمایندگان تصمیم گراته بودند که با گزارش کمیسیون
دادگستری راجب به تبر ه تدین مواا ت کنند و او را تبر ه نمایند در جلسه
سیزدهم اسفند مجددا گزارش مزبور م ر گردید و پس از م اکرات ده ای از
نمایندگان مخاعف و مواات دکتر مصدق نظریاتی اظهار نمود که از شماره نوزده
م اکرات مجلس صفحه  117ن ل می شود:
دکتر مصدق -بنده اخ ار نظامنامه دارم
ر یس -راجب به چه اخ ار دارید؟
دکتر مصدق -به موجب ماده  109بنده باید صحبت کنمک
ر یس – بفرما ید
دکتر مصدق -اعبته رقای شهاب اردوس در نظر دارند روزی که برای انتخاب
کمیسیونی برای رسیدگی به کار نمایندگان اینجا صحبت بود بنده ایشان را از
روی یده ضمن ی ی از رن اشخاصی که باید انتخاب بشوند انتخاب کردم
بشهاب اردوسی -متش رم) و نسبت به ایشان کمال ُحسن ظن را داشته ام و حاال
هم دارمک وعی بنده رقا تا امروز هیچوقت مسمو ات را مورد نظر قرار نداده ام و
همیشه تا به یش چیزی ا مینان حاصل ن رده ام رن را نگفته ام و تا یش چیزی
را نتوانم از هده البات رن برریم رن را در جامعه اظهار ن رده امک مجلس
شورای ملی اگر می خواهند امتحان ب نند این دوسیه رقای تدین را یش مدتی به
اختیار کمیسیون دادگستری گ اشتید  15روز هم در اختیار من بگ ارید این که
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چیزی نیست مانعی هم ن دارد و بر خالف قانون هم نیست چون خیر ممل ت هم
اقتضا می کند که یش دوسیه را  15روز به اختیار من بگ ارید من هم خادم این
ممل ت هستم نظری هم که ندارم بصحیح است) من هم روی این دوسیه یش
نظری بدهمک این هم پیشنهاد بنده است :بنده پیشنهاد می کنم که پرونده رقای
تدین را  15روز به اختیار اینجانب بگ ارند تا گزارشی از رن به مجلس ت دیم
ب نم اگر رقایان صال می دانند این دوسیه را مرحمت کنند به بنده اگر بنده بد
راپرت دادم دیگر کاری به من رجوع ن نید و اگر خوب راپرت دادم رنوقت این
جور قضایا و این جور دوسیه ها را همیشه به بنده رجوع کنیدک
بعضی از نمایندگان -بسیار خوب کسی مخاعف نیستک
ر یس -رقای بهبهانی
بهبهانی -این ه ایشان ارمودند اختیار به ایشان داده شود بنده گمان می کنم که
اعبته ایشان حت دارند که هر چه یده دارند اظهار ب نند وعی اظهارات رقای
شهاب اردوسی راجب به سوء نظری که به کمیسیون دادگستری کرده بودند اما
این ه ایشان اختیار داشته باشند در مراجعه به دوسیهه این دوسیه را هر یش از
ااراد وکالء حت دارند مراجعه کنند و به هر دوسیه ای که در وزارتخانه ها است
می توانند مراجعه کنند بنابراین اختیاری نمی خواهدک ایشان می توانند که در هر
مو ردی که می خواهند بروند رسیدگی ب نند و هر وقت بخواهند پرونده را در
معرض م اععه خودشان قرار بدهند بنابراین حت و اختیار نمی خواهد ایشان می
توانند مراجعه بفرمایند و هر چه نظرشان هست در مجلس شورای ملی اظهار
بفرمایند و محتاج به پیشنهاد و اجازه نیستک
ر یس -پیشنهاد رقای دکتر مصدق قرا ت می شود:
پیشنهاد می کنم که پرونده رقای تدین  15روز به اختیار اینجانب گ اشته شود تا
گزارشی از رن به مجلس ت دیم کنمک
ر یس -رقای محمد با با ی ارمایشی داشتید؟
مجد ضیا ی -بنده اخ ار نظامنامه ای دارمک
ر یس -رقای با با ی اخ ار م دم استک
محمد با با ی -رقا این ها اخ ار نیست این ها بهانه استه این ها برای تلف
کردن وقت استک
ر یس -بفرما ید رقای مجد ضیا ی
مجد ضیا ی -در اصل قضیه بنده وارد نمی شوم که رقایان دااع از همدیگر
کردند وعی ماده  109می گوید:
« اگر در ضمن مباحلات و ن ت ااتراء و تهمتی به ی ی از نمایندگان زده شود یا
یده و اظهار او بر خالف واقب جلوه داده شود و نماینده م کور برای تبر ه و
راب اشتباه اجازه ن ت بخواهد بدون ر ایت نوبت اجازه داده خواهد شدک رقایان
بایستی همانروز در ضمن مباحله این دااع را می کردند و حاال این را رورده اند
امروز از خ ودشان دااع می کنند باید مرا ات این ن ته را ب نندک
محمد با با ی -این گ شته است رقای مجد ضیا ی اوال م ابت قانون اساسی
اظهاری که رقای شهاب کردند یش قدری مخلو با سوء تفاهم و اشتباه است
چون اصال هیچوقت مجلس قضاوت نمی کند قوا از هم منفش است این ه
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ارمودید ما قضاوت کردیم و قاضی باید ادل باشدک اصال مجلس شورای ملی
قو م ننه استک بهیچوجهه به هیچ نوانه به هیچ بهانهه مم ن نیست مجلس
شورای ملی در قو قضا یه و قو مجریه مداخله ب ند ما قانون محاکمه وزراء
داریم و این رز غل ی هم که متأسفانه پیش رمده است که اگر یش وزیری
مرت ب این قبیل اتهامات شد بیخود مجلس شورای ملی نمی تواند مع ل ب ند و
جلوی کار قضا ی را بگیرد تا این اندازه به شما اجازه داده شده است که ا
یش م اععه اجماعی ب نید نه قضا ی که خود این هم غل است وعی شده است
متأسفانه یش م اععه اجماعی باید بشود که این رقای متهم را مح مه ببرند و
محاکمه کنند یا نه ا این اندازه اجازه داده شده است نه این ه وارد ماهیت
اتهام بشوند و دالیل را بسنجند و قضاوت کنند و بیایند بگویند که بری است یا
بری نیست این اصال از ش ون مجلس نیست بشهاب اردوسی -این ور نیست)
اعبته خود رقا هم توجه دارید و اما راجب به این پیشنهادها جوابش همان بود که
رقای بهبهانی هم اشاره کردند رقایان وکالء در تمام کمیسیون ها و جریانات
مجلس حت دارند مداخله کننده م اععه کنده پرونده را بخواهند بنابراین نظر رقای
دکتر مصدق تأمین استک
دکتر مصدق -باید توی مجلس این پیشنهاد رد بشود رقا
محمد با با ی -حاال یش اش اعی دیگری دارد و رن اش ال این است که کارها
در مجلس ت سیم شده است و این کارها از وظایف مختصه کمیسیون دادگستری
است حاال مجلس شورای ملی بر خالف نظامنامه و بر خالف قانون و بر خالف
ترتیب و برخالف  14دوره ساب ه بیاید رتی بدهد که یش نفر برود کار کمیسیون
دعیه را ب ند و گزارش بدهدک این واقعا از رقای دکتر مصدق که دکتر در ح وق
هستند بدکتر مصدق -قبیح است!) واقعا اسباب تعجب است و بر خالف اصل
استک
ر یس -این ور مسا ل بی ساب ه که پیش می رید واقعا بنده نمی دانم ت لیف
چیست اگر بنده رتی بگیرم یش ده می گویند رتی نمی خواهد اگر رتی نگیریم
یش ده دیگر می گویند رتی می خواهد به یده بنده اصال یش کمیسیونی را
مجلس می تواند مأمور یش کاری ب ند و این مخاعف نظامنامه نیست مگر این ه
مجلس به این نوان در این پیشنهاد رتی بدهد والال ساب ه نظامنامه ای ندارد ککک
رقای نبوی بفرما یدک
دشتی – رقا شما ر یس مجلس هستید دوسیه را بفرستید رقای دکتر مصدق
م اععه کنندک
نبوی -رض کنم این موضوع م ر نیست قبل از دستور رقای شهاب به نوان
اخ ار نظامنامه ای اجازه خواستند که از خودشان دااع کنند وعی دیگر این
موضوع م ر نیست تا بشود بر رن پیشنهادی کرد و پیشنهاد معنی ندارد و
همان ور که ایشان ارموده اند این از وظایف کمیسیون دادگستری است اما راجب
به پرونده همان ور که ارمودند همه رقایان می توانند بیایند و مراجعه به پرونده
کنند رن روز هم بنده رض کردم که پرونده حاضر است همه رقایان می توانند
مراجعه کنند رقای دکتر مصدق هم می توانند بیایند پرونده را رسیدگی کنند و
تحت نظر قرار دهند و هر نظری که دارند بدهند به مجلس شاید در مجلس
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نظرشان تصویب شود این ه رقای با با ی ارمودند که کمیسیون حت قضاوت
ندارد خواستم خدمتشان رض کنم که قانون محاکمه وزراء می گوید که
کمیسیون دادگستری باید رسیدگی کامل ب ند و تمام دالیل را جمب کند و ا الع
م لعین را بشنود و بعد از رسیدگی کامل و جمب روردن دالیل روی رن یش نظری
بدهد رنوقت رن نظری که بعد از جمب روری دالیل خواهد داد برای این است که
این مل قابل احاعه به وزارت د ادگستری هست یا نیست؟ قابل تع یب هست یا
خیر؟ با قضاوت تنهایی که ما بخواهیم یش کسی را تبر ه کنیم یا مجرم معرای
ب نیم نمی شود قضاوت ما تا این حد است که ریا این شخو قابل تع یب است یا
نیست؟ اگر تا این در رسیدگی نشود و دالیل جمب روری نشود که حیلیت هیچ س
باقی نخو اهد ماند برای این ه هر کسی به یش نفر ا الم جرم کند و ما هم بدون
رسیدگی او را بوسیله وزارت دادگستری بفرستیم به مح مه اعبته منظور م نن
این نبوده است ما باید دالیل را جمب روری کنیم و اظهار نظر کنیم این داا ی که
رقای شهاب کردند برای همین بود که کمیسیون رن در که توانسته است در
ا راف پرونده رسیدگی کرده استک
نمایندگان – دستور دستور
دکتر مصدق -رقا بنده پس نمی گیرم خواهش می کنم پیشنهاد بنده رتی بگیریدک
ر یس -رخر موضوع ن دارد در صورتی ه مجلس مواات است جنابعاعی می توانید
بروید در کمیسیون رسیدگی کنید پیشنهاد باید در ضمن یش الیحه یا یش ر
باشدک
دکتر مصدق -بنده پیشنهادم را پس نمی گیرم رتی بگیریدک
ر یس -رض کنم ده ای از رقایان هم ت اضای ن ت قبل از دستور کرده اندک
نمایندگان -دستور دستور
هاشمی -بنده مخاعفم با دستور من باب این ه یش گزارشی از کمیسیون تح یت
دارم که دو دقی ه وقت را می گیرد اجازه بفرما ید به اندازه دو دقی ه وقت مجلس
را بگیرم
بعضی از نمایندگان -باشد برای رخر جلسه
یش نفر از نمایندگان -با ورد در دستور هم می توانید
دکتر شفت -بنده اخ ار قانونی دارم
ر یس -چ ه اخ ار قانونی بفرما ید امروز اخ ار باران استک
دکتر شفت -قانون محاکمه وزراء و هی ت منصفه ماده  4یش جمله اش را اجازه
بدهید بنده بخوانم و نسبت به رقای محترم رقای شهاب اردوس رض می کنم که
در بیاناتی که ارمودند از یش عحاظ تجدید نظر باید ب نندک
ارهودی -رقا م ابت نظامنامه باید اخ ار کنیدک
دکتر شفت -اینجا می گوید کمیسیون دعیه م لف است همه قسم تح ی ات الزمه
را از مراجعه به اسناد و مدارک پرونده ب ندک این کمیسیون تح ی ات الزمه را
ن رده است ما می خواهیم بگو یم کمیسیون باید تح ی ات الزمه را ب ندک
جمعی از نمایندگان – این موضوع م ر نیست
دکتر شفت -ا می خواستم رض کنم که کمیسیون تح ی ات الزمه را ن رده
است و ما می خواهیم بگو یم که باید تح ی ات الزمه بشودک
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جمعی از نمایندگان -رتی بگیرید به ورود در دستور
دکتر مصدق -اگر به پیشن هاد من رتی نگیرید من دیگر در این مجلس نمی مانمک
ارهودی -بهتر برو
جواد مسعودی -برو رقا
دکتر مصدق -اینجا مجلس نیست اینجا دزدگاه است بهمهمه نمایندگان)
اقبال – دزد خودت هستی
سنندجی -توهین می کن ی؟ بدر این موقب رقای دکتر مصدق با حال تعرض از
مجلس خارج شدند)
ر یس -رض کنم بند ه هیچ منظوری ندارم م ابت نظامنامه من به ایشان رض
کردم که باید یش رحی پیشنهاد کنید بنده نه نظر مواات و نه نظر مخاعف دارم
م ابت نظامنامه باید پیشنهاد ضمن یش ر یا یش الیحه ای باشد و بنده
وظیفه ام را باید اجرا کنمک

واقعه پانزده اسفند
م اکرات این جلسه و تصمیم دکتر مصدق به دم حضور در مجلس سبب شد
که قا به روشنف ران از مدیرهای جراید و دانشجویان و ا ضای جمعیت رای ان
و بازرگانان نسبت به بعضی از نمایندگان اظهار تنفر کنند و ده زیادی از این
ب ات روز پانزدهم اسفند به منزل دکتر مصدق بروند و او را به مجلس ببرند
که شر این واقعه را که در شماره  5705روزنامه «ا ال ات» همان روز
تحت نوان «واقعه جلوی مجلس» منتشر شده ن ل می نما یم:
واقع امروز جلوی مجلس مربو به جریانی است که در جلسه اخیر مجلس
پیش رمد:
خوانندگان محترم مسبوق هستند که در جلسه گ شته مجلس پیشنهادی رقای
دکتر مصدق ت دیم نمودند که این پیشنهاد را مجلس وارد ندانست و مخاعف
نظامنامه و م ررات جاری مجلس تشخیو داد و در ضمن توضیحات گفته شد
که رقای دکتر مصدق می توانند هرگونه پرونده های موجوده در کمیسیون
دادگستری و یا سایر کمیسیون ها را م اععه ارموده و نظریه خویش را به
مجلس شورای ملی ا الع دهند و این حت را هر نماینده ای دارا می باشد و
محتاج به تصویب پیشنهاد مخصوو نمی باشدک
این موضوع و دم توجه به پیشنهاد رقای دکتر مصدق موجب ت در خا ر
ایشان گردید و موقعی که با صبانیت جلسه را ترک می نمودند اظهاراتی
نمودند که در بین نمایندگان مجلس س اععمل شدیدی ایجاد نمود و در نتیجه
اظهاراتی بر لیه ایشان در مجلس شدک
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محصلین دانش ده ح وق و پزش ی در منزل نماینده اول
تهران
امروز صبح محصلین دانش ده ح وق پس از م اکراتی که در بین رن ها در
کالس ها می شود در صحن دانش ده اجتماع نموده و تصمیم می گیرند که
باالجتماع به منزل رقای دکتر مصدق بروند و ایشان را به مجلس بیاورندک
در همین موقب یش ده از محصلین بدوا جلوی مجلس ازدحام نموده و با
اریادهای زنده باد دکتر مصدق از خیابان شاه رباد و خیابان اسالمبول و نادری
به سمت خانه دکتر می روندک
م ارن سا ت  10اجتماع محصلین دانش ده ح وق و یش ده از دانش ده
پزش ی جلوی منزل دکتر مصدق زیاد می شود و ت اضای مالقات ایشان را می
نمایند ایشان هم بیرون رمده در صحن حیا با محصلین صحبت می نمایند و
باالخره محصلین ایشان را د وت می کنند که باتفاق رنها به مجلس بروند در
اینجا رقای باس خلیلی مدیر روزنامه اقدام نیز شروع به صحبت نموده و از
دک تر مصدق تمجید می نمایند و باالجتماع دکتر را به سمت مجلس حرکت می
دهندک پس از ی مساات کمی اتومبیل دکتر می رسد ایشان سوار می شوند و در
پشت سر ایشان یش یا دو اتومبیل دیگر حرکت می نماید و محصلین هم دنبال
اتومبیل به سمت مجلس زیمت می نمایندک
اتومبیل ها رهسته خیابان پهلوی و خیابان نادری را ی نموده و به سمت
مجلس حرکت می کرده اند بر اجتماع محصلین نیز در ول راه اازوده می شودک
اجتماع رقای دکتر مصدق را به این ترتیب تا نزدیش مجلس می رورند در
وس خیابان شاه رباد یش دسته نظامی در صدد تفرقه جمعیت که بیش از دو
هزار نفر شده بودند بر می رید وعی موات نمی شود و ازدحام به سمت بهارستان
سرازیر می شودک
در نزدیش میدان بهارستان رقای دکتر مصدق را روی دست بلند کرده به
سمت در مجلس روانه می شوندک جلوی در مجلس قراوالن و یش دسته نظامی
که از اجتماع و حرکت جمعیت قبال م لب شده و رماده برای جلوگیری بودند از
ورود جمعیت در داخل مجلس جلوگیری می کنند و اظهار می داند که رقای دکتر
مصدق تشریف بیاورند چند نفر هم با ایشان وارد شوند وعی از ورود تمام
جمعیت باید جلوگیری شودک

جلسه خصوصی
دو سا ت به ظهر امروز شعبه های شش گانه برای انتخاب هی ت ر یسه
تش یل گردیدک هی ت ر یسه هر شعبه باضااه نمایندگانی برای کمیسیون رایض
و مرخصی و کمیسیون مبت رات انتخاب گردید بعد ابتدا زنگ جلسه لنی زده
شد وعی بنا به ت اضای جمعی از نمایندگان جلسه خصوصی تش یل گردید و در
جلسه خصوصی م اکراتی بر حسب پیشنهاد رقای مهندس اریور روی جریان
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اخیر مجلس شروع گردید ایشان پیشنهاد نموده بودند که مجلس از عحاظ ا اده
حیلیت رقای دکتر مصدق ت اضای ایشان را به نوان ر قبول نماید و رحی
به تصویب نمایندگان مجلس برسد که بت رن رقای دکتر مصدق پرونده های
مربو به رقای تدین را در مدت  15روز رسیدگی نموده و گزارش رنرا به
مجلس شورای ملی ت دیم دارندک
روی این پیشنهاد م اکرات زیادی شد و ده ای از نمایندگان مخاعف بودند و
رنرا خالو اصول و تربیت مجلس می دانستند و معت د بودند که قبول این
پیشنهاد به منزعه سلب ا تماد از مجلس و کمیسیون دادگستری است در
صورتی ه رقای دکتر مصدق بدون این ر و بدون چنین پیشنهادی کامال این
حت را دارا می باشند و نمایندگان هم بسیار خوشنود خواهند شد که ایشان
پرونده های موجوده را دقی ا رسیدگی نموده و نتیجه م اععات خودشان را پس
از  15روز به مجلس گزارش دهندک
مواا ین ر پیشنهادی با اظهار تأسف از پیش رمد جلسه قبل استدالل می
نمودند که به ر ایت احترام دکتر مصدق و به عحاظ اا ار مامه م تضی است
مجلس این پیشنهاد را قبول نماید تا رقای مصدق به مجلس بیایندک باالخره پس از
بح( زیاد این ور م اکره شد و مخاعفی هم نبود که هی ت ر یسه مجلس به رقای
دکتر مصدق ا الع دهند که پرونده ها را در کمیسیون دادگستری یا در ی ی از
ا اق های مجلس مدت  15روز م اععه نمایند و بعد نظریه خودشان را ت دیم
مجلس نمایند و مجلس نمی تواند خود مخاعف قانون و اصول راتار نمایدک

شلیش تیر نظامیان
م اکرات جلسه خصو صی به همین جا پایان یاات وعی در جریان م اکرات
ی ی از رقایان نمایندگان ا الع داد که محصلین دانش ده ح وق بحال اجتماع
رقای دکتر مصدق را به مجلس می رورند چند دقی ه بعد دیگری اظهار کرد که
اآلن در خیابان شاه رباد رسیده اند و به سمت مجلس می ریند باز چند دقی ه بعد
ی ی از نمایندگان اریاد کرد که نظامیان جلوی محصلین را در خیابان گراته اندک
چرا جلوگیری می کنندک
در موقعی که م اکرات خاتمه می پ یرات چند نفر از نمایندگان از رف رقای
ر یس انتخاب شدند که در خارج از مجلس رقای دکتر مصدق را مالقات نمایند و
ایشان را به مجلس
بیاورندک رقایان :ارمنده ایروزربادیه دکتر شفته مهندس اریوره مررت
اسفندیاریه منوچهر تیمورتاشه جمال امامی و چند نفر دیگر کسانی بودند که
جلوی در مجلس راتندک
ناگهان صدای شلیش تیر بلند شد جمعی اریاد کردند« :برای چه شلیش می
شود؟ کی دستور داده است؟ رقای ر یس مجلس! چرا به سمت جمعیت شلیش می
کنند؟!»
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ر یس مجلس و چند نفر از ا ضای هی ت ر یسه سراسیمه از جلسه خارج
شدند و جلوی در مجلس م ابل جمعیت راتند و تیراندازی نظامیان که چند لانیه
ادامه داشت خاتمه پ یراتک
نتیجه شلیش؟!
معلوم شد که نظامیان از ورود جمعیت جلوگیری کرده بودند و چون جمعیت
اصرار در وارد شدن به مجلس نموده بود و هجوم رورده بودند نظامیان شروع
به شلیش رو به هوا کرده اندک چند تیر به اشخاو اصابت کرده بود و جوانی که
به ایوان م ابل مجلس راته بود هدف تیر شد که پس از انت ال به مریضخانه
نجمیه معاعجات مفید واقب نگردید و اوت نمودک این جوان رضای خواجه نوری
و محصل دانش ده بود که برای تماشا به ایوان مارت م ابل سردر مجلس راته
بودک
چند نفر دیگر بر الر ضربه مجرو شدند که جراحات بعضی خفیف و در
بهداری مجلس پانسمان شدند و سه نفر که سخت مجرو شده بودند به
بیمارستان رضا نور انت ال یااتندک
ی ی منصور اسفندیاری که دو گلوعه به بازوی ایشان خورده استه دیگری
حسین لی کمال هدایت که ته تفنگ ستون ا رات او را ش سته است سومی
بداعحسین باسی که چشم چپ ایشان صدمه زیاد دیده است
از نمایندگان مجلس که برای روردن رقای دکتر مصدق جلوی مجلس رمده
بودند رقای مررت اسفندیاری کارپرداز مجلس صدم سختی دیده اند ته تفنگ بر
ایشان خورده و مختصر ش اف برداشته بود که اورا در بهداری مجلس پانسمان
گردید و خ ری نیز متوجه ایشان نمی باشد و محتاج به خوابیدن در بیمارستان
نشدندک

رقای دکتر مصدق در مجلس
رقای ر یس مجلس و سایر نمایندگان که پس از شلیش تیر در محو ه مجلس
راته بودند دستور دادند رقای دکتر مصدق را که در این موقب دچار ضعف شده
بودند یش ده از محصلین روی دست داخل مجلس نمایند و بعد هم دستجات
دیگر محصلین وارد حیا مجلس شدندک
رقای دک تر مصدق را به اداره بهداری مجلس بردند و در رنجا رقای دکتر
معاون و سایر پزش ان مجلس مراقبت نمودند تا به حال رمدند بعد رقای دکتر
مصدق در ا اق پا ین اجتماع نمایندگان حضور یااتند و در این موقب محصلین
در صحن مجلس اجتماع داشتند و اریاد «زده باد دکتر مصدق» می نمودندک
رقای سرعشگر اراب ر یس ستاد ارتش که پس از وقوع حادله به مجلس رمده
و از شلیش و تیراندازی اظهار تأسف می نمودند در این تاالر حاضر بودندک
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رقای سرپاس سیف ر یس شهربانی و جمعی از رقایان نمایندگان و هی ت
ر یسه مجلس نیز در اینجا حضور داشند همه از پیش رمد امروز و تیراندازی که
موجب قتل یش جوان و مجرو شدند چند نفر شده است اظهار تأسف و تع یب
قضیه را خواستار و جدا در م ام رسیدگی بر رمدندک
ضمنا از رقای دکتر مصدق خواهش نمودند که از جمعیت بخواهند که متفرق
شوند ع ا ایشان هم به جلوی مجلس رمدند و در ی ن ت مختصری جمعیت را
د وت به تفرقه نمودند سپس در همان تاالر حضور پیدا کردند و تا یش سا ت
بعد از ظهر در رنجا بودند و چون هنوز ازدحام جلوی مجلس باقی بود از در
دیگر مجلس به منزل خودشان راتندک
رقای دکتر معظمی نیز در صحن مجلس رقایان دانشجویان دانش ده ح وق را
مخا ب قرار داده و ت اضا نمودند که از مجلس خارج شوندک
ازدحام در خارج مجلس و در داخل مجلس رو به تزاید می گ اشت و الوه
از محصلین دانش ده ح وق و دانش ده پزش ی و یش ده محصلین دیگر
جمعیت متفرقه از هر رف به این ازدحام ملحت می شد و از تمام خیابان ها و
ا راف مردم که صدای شلیش تیر شنیده بودند و از واقعه مجلس م لب شده
بودند به سمت بهارستان می راتندک

تع یل بازار و تفرقه
انع اس واقعه جلوی بهارستان و تیراندازی و ازدحام جمعیت و وقایب اخیر
در بازار نیز موجب تع یل گردید تمام کسبه و اصناف دکاکین خود را بستند و تا
بعد از ظهر باز ن ردندک
از بعد از ظهر بتدری دکاکین باز شد و کسبه به ش ل و کار خود مش ول
شدندک
جمعیت دانش ده ها نیز بعد از ظهر از مجلس خارج شدند و سایر مردم هم
بتدری متفرق گردیدند و صر دیگر هیچ خبری جلوی مجلس و میدان
بهارستان نبودک
***
این بود جریان وقایب تأسف رور امروز که ب ور ق ب هر خواننده ای را
متأعم و متألر می سازدک
ما در ضمن اظهار تأسف از مرگ این جوان و مجرو شدن چند نفر و تألر
از پیش رمد مزبور انتظار داریم موضوع مورد کمال توجه رسیدگی قرار گیردک
اوال معلوم شود تیراندازی به رف جمعیت به دستور کی بوده است؟ دستور
دهنده باید محاکمه و مجازات شود لانیا اگر تحری اتی در این میانه وجود داشته
که منجر به این واقعه ناگوار گردیده است باید معلوم شود محرکین چه اشخاصی
بوده اند؟ مس ول خون این جوان که خانواده ای را امروز داغدار ساخته است
کیست؟
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ما از مجلس شورای ملی و نمایندگان می خواهم که این موضوع را تع یب
نمایند و مس وعین واقعه را تحت بازخواست قرار دهند تا اینگونه وقایب شوم ر
ندهدک
اعبته دوعت باید بالااصله در م ام تح یت و بازجو ی و تع یب قضیه بررید و
نگ ارد خون جوان ناکامی به هدر رودک
امروز چیزی نمانده بود که واقعه  17ر ر تجدید شود اگر در  17ر ر
محرکین و مسببن تع یب و مجازات می شدند امروز این مل ت رار نمی شد و
اگر امروز هم باز جلوگیری نشود باید منتظر  17ر ر شدیدتر و سخت تری بودک
***
نگارنده شخصا رن روز در جلوی مجلس ناظر کلیه جریانات بودم احساسات
پرشور جوانان محبوبیت بی نظیر نماینده اول تهران را رش ار می ساختک وقتی
که نظامیان تفنگ خود را به حال تیراندازی در دست گراتند من خود را به پل ان
مدخل جایگاه تماشاچیان که در پشت سر نظامیان بود رسانیدم دکتر مصدق در
این موقب در روی دست مردم بود همین هنگام ارمان رتش صادر گردید و
نظامیان شروع به تیراندازی کردندک تیراندازی موما رو به هوا بود وعی ملل
این ه سه چهار نفر مخصوصا مأموریت داشتند که رو به جمعیت تیراندازی
کنند و تیر ناب اری که «خواجه نوری» دانشجوی هنرستان صنعتی را از پا در
رورد از رف همان چند نفر بود که به خ ا رات و به قرا ن زیاد شاید می
بایست نماینده اول تهران را محو و نابود کند وعی خدا نخواست و ی ی از قرا ن
این است که تیراندازان محاکمه و مجازات نشدند!! ککک

بازگشت دکتر مصدق به مجلس و ایراد ن ت تاریخی
بر حسب تمایل مومی و ت اضای ده ای از نمایندگان دکتر مصدق به
مجلس رمد و در جلسه بیستم اسفند شرکت نمود قبال رقای سید محمد صادق
با با ی ر یس مجلس پس از رن نماینده اول تهران بیاناتی نمودند که از شماره
 25م اکرات مجلس صفحه  142ن ل می شود:
ر یس -رن وری که بنده از اظهارات جناب رقای دکتر مصدق استنبا کردم که
امروز به همه می ارمودند ایشان نظریه سو ی و اظهار سو ی نسبت به مجلس
شورای ملی نداشته اند بصحیح است) رن روز اساسا در مجلس یش حال
صبانی پیش رمده بود که الزمه اش یش اتفاقات و پیش رمدها ی بود واال ایشان
خودشان از ا ضاء محترم و اعال مجلس هستند که اعبته مجلس و ممل ت باید
از نظریات ایشان و از کارهای ایشان استفاده ب ند بصحیح است) راجب به رن
قضیه که رنروز م ر بود همان ور که در مجلس باالتفاق گفته شد پرونده رنجا
است و رقای دکتر تشریف می برند و رسیدگی می کنند و اگر در ا راف رنهم
توضیحاتی و اسناد دیگری الزم باشد به هی ت ر یسه ا الع می دهند و ما هم رن
ها را از وزارت خانه ها می خواهیم و تحت اختیار ایشان می گ اریم بصحیح
است) و اعبته ایشان هم رن م اععاتی که الزم است بعمل می رورند و رسیدگی
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می کنند و گزارشی که الزم است می دهند بصحیح است – بسیار خوب) و رقای
دکتر مصدق ارمایشی داشتند در این جلسهه استد ا می کنم بفرمایندک
دکتر مصدق -یش سال از مر مجلس می گ رد اگر س وال کنند در این مدت چه
کردید جواب این است که تمام وقت ب ار دکتر میلیسپو گ شت و بعضی از
نمایندگان که الستیش گراتند و به نوان موکلین قند و ش ر و پارچه و نخ
دریاات نمودند تا می توانستند از او حمایت کردند و مردم را از سیاست بین
اعمللی ترسانیدند و کار ممل ت را به صورتی در روردند که وقتی دکتر رات غیر
از خزانه خاعی و میلیاردها لایر قرض چیزی به ما تحویل ن رد!!
اگر بپرسند که چندین ماه است هفت ا الم جرم بر لیه سهیلی به مجلس
داده شده که چهارتای رن مربو به انتخاب شهرضا – بندر باس -اارس و
ر ربایجان و پنجمین راجب به اختالس معادل  200هزار تومان از مصاعح ت اتر
شهرداری و رجر کوره پز خانه در زمان وزارت کشور خود و ششمین مربو به
یراق در و پنجره وزارت خارجه و هفتمی که در جلسه سری م ابت اصل 24
قانون اساسی به ریاست مجلس ت دیم شده و اعال از کر موضوع رن خودداری
می کنم تمام بالت لیف ماند و کمیسیون دادگستری تاکنون نفیا یا الباتا گزارشی
نداده و او را وری جری نموده که با نمایندگان وظیفه شناس مبارزه می کند
کمیسیون دادگستری چه جواب خواهد داد؟!
اگر بگویند برای نسبتی که به تدین راجب به گراتن  150هزار تومان رشوه
و یش قاعی سنگین قیمت در تبریز داده اند چرا اکلریت کمیسیون دادگستری تمام
پرونده ها را از وزارت دادگستری نخواست که از روی رن ها گزارش جامعی
تنظیم کند و به منب تع یب تدین رتی داد که سبب شود دوعت نتواند هیچوقت
حساب  125میلیون تومان پوعی را که برای خواربار گراته است بخواهدک ریا
اکلریت کمیسیون دادگستری چه خواهند گفت؟!
اگر س وال کنند مدتی است کمیسیون مجلس برای رسیدگی به نسبت ها ی که
به وکال می دهند انتخاب شده و تاکنون یش گزارشی نداده است شما نمایندگان
درست ار چه خواهید ارمود؟!
ریا اکلریت یش چنین مجلس به چه اشخاو اظهار تمایل می کنند و اگر بر
حسب تصادف به دوعتی رتی ندادند که با او داخل در معامالت نشد با او چگونه
راتار می نمایند؟!
از این رایض م صودم حمایت از این دوعت نیست من با این دوعت برای این
مواا ت نمودم که دست دکتر میلیسپو را از دارا ی ممل ت کوتاه کندو اعحت هم
به و ده خود واا کرد پس از رن چون وزیر دادگستری دادستان را بدون جهت
ت ییر داد و اشتهاراتی در ا راف این قضیه هست و همچنین انتخاب شخو
ننگینی که دوعت برای امور اقتصادی کرد مرا نسبت به خود بدبین نموده و تا
رن را جبران ن ند با او مواا ت نمی کنمک
من همیشه به نمایندگان خیرخواه و نی وکار احترام و رنان را ستایش می
کنم و چنانچه از رایض جلسه  13اسفند سوءتفاهمی دست داده است مع رت
می لبمک
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من به ساحت م دس مجلس شورای ملی همیشه احترام می کنم بصحیح
است) و نسبت به موکلین خود می خواهم انجام وظیفه نمایم هرگاه برای انجام
وظیفه نبود مرا چه کار که خود را دچار مخمصه و تو ه دست های ناپاک نمایمک
گویند که تو ه  15اسفند برای این تهیه دیده شده بود که من از بین بروم چون
م ابت ماده  10قانون ح ومت نظامی که از این قرار است« :اجتما ات و
انجمن ها در مدت ح ومت نظامی باید ب لی موقوف و متروک باشد اگر
اجتما ی منع د شود به مجرد اخ ار اوعی پلیس باید متفرق شوند و در صورت
م اومت یا مخاعفته م اوم یا مخاعف جلب به مح مه نظامی و مح وم به
مجازات خواهد شد هرگاه اجتما ات مزبوره کُال یا بعضا مسلح باشد م ارن همان
اخ ار اوعی حاملین اسلحه توقیف و مواات ح م مح مه نظامی مجازات می
شوندک» نظامیان حت شلیش نداشتند و به مردم شلیش نمودند مرا نسبت به رن ها
ظنین کرد و از این متأسفم که من در رخر مر می مانم و از این تو ه رضا خواجه
نوری جوان ناکام و یش نفر بنا که بعد از تح یت نام او را رض می کنم ادای اغراض
بعضی اشخاو شدند!!

سعدی از دست خویشتن اریاد
همه از دست غیر می ناعند
من از دوعت س وال می کنم چه شد اول سرتیپ گلشا یان حاکم نظامی از کار
برکنار شد و بالااصله رکن  2ستاد ارتش که صالحیت رسیدگی نداشت بدون
تح ی ات از شهود و م لعین او را تبر ه نمودک پس از رن به نوان این ه به
سیلی ی ی از نمایندگان جواب نداد از کار منفصل شد من به این دوعت و دوعتی
که بعد می رید رض می نم که سرتیپ نامبرده باید در مح مه ای مرکب از
اشخاو معروف به صحت مل محاکمه شود والال برای من مش ل است که در
این مجلس انجام وظیفه نمایمک
در  30سال قبل که من معاون وزارت ماعیه بودم و ممل ت قانون جزا
نداشت به بعضی از رؤسای ادارات رن وزارت ا تراضاتی نمودم و بر خالف
نو صریح قانون تش یالت مجلس مشاوره اعی را که ا وزیر می توانست
د وت کند و وزراء بواس ه دم شجا ت و ناپاکی نمی توانستند این کار را
ب نند د وت نمودم معترض لیهم برای ارار از محاکمه اول به صالحیت رن
مجلس به جهاتی ا تراض نمودند و هی ت دوعت کمیسیونی مرکب از  5نفر
انتخاب نمود که به ا تراضات من رسیدگی کنند و بعد رن ها اظهار نمودند که
چون نسبت به من ا تراضی دارند من هم باید محاکمه و مجازات شومک
از نظر این ه متهمین از محاکمه ارار ن نند و ح ی ت گفته های من بر
جامعه معلوم شود تن به محاکمه دادم و با مواا ت خود من دوعت تصویب نامه
صادر کرد که کمیسیون نامبرده مرا هم محاکمه نماید این محاکمه در ساعی که
کمیته مجازات تش یل شده بود و امنیت جانی برای کسی نبود و من دو مرتبه
نزدیش بود ترور شوم پن ماه ول کشید بعن رانی -برای خا نین بود – برای
خا نین بود) رقا یان محترم می دانید که کمیسیون با من چه کرد؟ کمیسیون مرا
هم به کسر لل( ح وق در مدت سه ماه مح وم نمودک
از رقای احمد اشتری که ی ی از ا ضای کمیسیون و امروز بحمدهللا در قید
حیاتند کسی پرسید که معاون را چرا مح وم نمودید؟
296

ب ور شوخی گفتند« :برای این ه معاون توبه کند و از دزدها بترسدک»
رقایان! ککک این ح م درباره من هیچ الر ن رد ب وری ه می توانم رض
کنم توبه گرگ مرگ استک
رقایان نمایندگان! ککک ای کسانی که پیشنهاد من که حیات ممل ت قا م به
تصویب این قبیل پیشنهادات است چون رنرا مخاعف قانون تشخیو و به رن رتی
نداده اید از شما س وال می کنم ریا قانون برای ممل ت و یا ممل ت برای قانون
است؟ رقایان نمایندگان!! ککک من رض نمی کنم که هیچوقت اشتباه نمی کنم وعی
حتی اعم دور سعی کرده ام که کاری برخالف قانون ننمایمک
ما نمایندگان مجلس دو قسم پیشنهاد می توانیم ب نیمک
ی ی ر قانون که قبل از ت دیم باید  15نفر رنرا امضاء کنند و تصویب
مجلس موجب تدوین قانون می شود و پس از ی مراحل دیگر رنرا قوه مجریه
اجرا نمایدک
و دیگری تصمیمات مجلس برزعوسیون) که قانونیت نداد و خود مجلس رنرا
اجرا می نماید پیشنهاد ورود د ر دستور و اخ رتی با ورقه و ختم جلسه و
پیشنهادات دیگری از این قبیل ملل م اعع پرونده و دادن گزارش جزو قسمت
اخیر می باشدک
من بسیار خوشوقتم که رقایان نمایندگان برای این ه پیشنهاد من خالف قانون نیست
نمی توانند مرا مح وم نمایندک وعی چون مر من زیاد نیست و معاصرین من بسیارند
می تواند از گ شته من تح ی ات کنند شاید چیزی بدست رورند که مرا در محاکم جزا ی
تع یب بنما یدک

من در این مجلس قول می دهم که در سنگر قانون قایم نشومه از مرور
زمان و این ه قانون جزا ی ف بماسبت نمی شود و دوره ای از زندگی من که
قانو ن مزبور نبود شامل من نمی شود و همچنین از مصونیت پارعمانی استفاده
ن نم و بالدرنگ خود را تسلیم دادگاه نمایم و رنروزی که یش نفر وکیل محاکمه
و مح وم شد کار ما اصال می شود وعی ااسوس که با این مجلس این ار نمی
شود!!

***
این بود واقعه پانزدهم اسفند که بنظر نگارنده یش مانور شجا انه ای بود که
مجلس چهارده را ت ان داد و به یش ده اهماند که قضاوت مومی اشتباه نمی
کند و به دغل کاران چشم تح یر و خشم می نگردک

اید م بو ات نسبت به واقعه پانزدهم اسفند
چون واقعه پانزدهم اسفند ی ی از مظاهر واقعی و بدون تردید احساسات
ملت ایران بود که در رن روز به ظهور رسید الزم می دانیم اید م بو ات را
نسبت به واقعه روز مزبور به معرض اا ار خوانندگان گ ارده و بعد اقدامات
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نماینده اول تهران را برای به جریان گ اردن ا الم جرا می که در مجلس مداون
شده بود باستحضار رنان برسانیم:
نامه «ندای دال» در شماره  178چهاردهم اسفند تحت نوان «احترام
امامزاده با متوعی است» می نویسد:
« ککک به مناسبت ن ت رقای دکتر مصدق در جلسه دیروز و س اععملی
که در اا ار مومی و ب ات روشنف ر ایجاد نموده است ما که تا کنون از
عحاظ و ن پرستی و ساب ه خدمات اجتما ی احترام خاصی را نسبت به ایشان
ملحوظ داشته ایم خود را ناگزیر می بینیم به پاس همان سوابت و القه به حفظ
موقعیت ملی ایشان دوستانه ت کراتی بدهیم ککک رقای دکتر مصدق! ککک به یده
ما اظهارات روز گ شته شما دور از من ت و بل ه اساسا خارج از روش
پارعمانی و رویه ح ومت های ملی و دموکراسی بوده استک
رقای دکتر! شما با قبول ا تبارنامه نمایندگی و ورود به مجلس چهاردهم نمی
توانید من ر شوید که با این مل خود مجلس را مجلس ملی و قانونی معرای
کردید بنابراین نظامات و م ررات همان مجلس به شما ح م می کند که تصمیمات
و تصویبات اکلریت را در ح م قانون دانسته و از رن تبعیت و پیروی نما یدک
رقای دکتر! ککک احترام به مجلس وظیفه شما است امروز هر کسی که داو لب
وکاعت بوده و در انتخابات کامیاب نشده است صفحات روزنامه خود را با احش
و ناسزا و اهانت به مجلس سیاه می کندک
اعبته مم ن است در بین نمایندگان چند نفری دارای گ شته زشت و زیبا
بوده و از این حی( قابل مالمت باشند ع ن هیچ انصاف و وجدان شریفی راضی
نمی شود که بدین عحاظ به جامعه نمایندگان که نوان مجلس شورای ملی به
رنان ا الق شده و مصوبات رنان جهت ملت ایران قانونی است بی احترامی شده
و حیلیت و شراات رن ها عگدمال اغراض پست و جهاعت گرددک چرا راضی می
شوید مجلس را «دزدگاه» بنامید و حال رن ه خود نیز اردی از ااراد نمایندگان
محسوب می شویدک ریا تصدیت نمی کنید که این جمله بی دقت و بدون م اععه ادا
گردیده است؟ و ریا مرد سیاسی نبایستی کامال در اا ار و ا مال خود غوررسی
نماید؟
رقای دکتر! ککک شما خوب می دانید که ح ومت مشرو ه و پارعمانی ح ومت
اکلریت و دد است نظامات و قوا د مجلس برای ر م اعب مواردی را پیش
بینی نموده و نمایندگان م لفند بی موقب صحبتی ن رده و اظهارات و م اعب
خود را به صورت س وال ی ا استیضا یا ر در رورده و با ر ایت این
تشریفات حرف زنندک
شما که بر خالف نظامنامه مجلس قدم بر می داریده ریا هیچ ا ر کرده اید که
اگر از این حی( ایرادی متوجه شما نمایند ح ا جواب من ی و صحیحی ندارید
بدهید و اگر گفته شود که بین «دی تاتور» یعنی اردی که خود را مستلنی از
قانون دانسته و اراده خود را بر یش ملت تحمیل کنند با «نماینده ملی» که
نظامات و قوانین را احترام ننماید و بخواهد نظر خود را بر سایرین تحمیل کند
چه ارق استک جواب شما چه خواهد بود؟
در هر صورت ناگفته نماند که احترام امامزاده با متوعی است ککک»
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روزنامه اقدام در شماره  698دوشنبه چهاردهم اسفند ماه  1323تحت نوان
«کلمه حت و یاری حت» چنین می نویسد:
« باالخره رقای دکتر مصدق کلمه حت را گفت «مجلس دزدگاه است» برای
این ه دزد را تبر ه می کند و از دزد حمایت می نمایدک مجلس دزدگاه است برای
این ه نمایندگانی که به دستور تدین دزد انتخاب شده اند دزد رتی و دزد ا ر و
دزد همه چیز هستندک
ملت ایران بهوش باش! ککک
دکتر مصدق وکیل اول تهران و وکیل اول ایران دزد نیستک رنانی که او را
دزد و دیوانه و الیت محبس می دانند خود زنجیری و خود زندانی بوده و خود
درخور حبس بل ه ا دام هستندک
ما امروز مانند هر روز از حت و دل و شرف دااع می کنیمک دکتر مصدق
کلمه حت را گفت و ما حت را یاری می کنیمک او خواست ننگ های کسانی که
دزد را تبر ه می کنند کشف نمایدک او خواست پرونده تدین را که قبال هم به
تصویب مجلس تع یب او به م ا مات صاعحه ارجاع شده و تاکنون مس وت نه
مانده تحت رسیدگی قرار دهدک یاران و هم اران تدین مانب شدند ریا ش ی مانده
که حامی دزد بدتر از دزد استک
این همان دکتر مصدق است که با سردار سپه در مجلس شورا که امروز به قول
ایشان دزدگاه است نبرد کرده حت را گفت و دعیرانه از ح وق ملت دااع کرد با
دی تاتور خونخوار نبرد نمودک اگر وام اریبی این است کاش ما یش وام اریب

دیگر می داشتیم و اگر دیوانه او است که ای کاش دیوانگان دیگری در این ملش
ویران پدید می رمدند می گفتند و می شنیدند»
و باز همین روزنامه در شماره  699سه شنبه پانزده اسفند زیر نوان
«انت ام ملت» چنین می نویسد:
ده بسیاری از مردم با ایمان از هر ب ه و صنف در تأیید «اقدام» که از
رقای دکتر مصدق دااع نموده اظهار یده کرده و جمعی هم از حد ا تدال تجاوز
نموده اارا می کردند که مخاعفین رقای دکتر مصدق را مال مجازات نمایند و ما
به اارا یون نصحیت داده که از متانت و ا تدال تجاوز ن نند با این قبیل احساسات
می توان به حیات ملت ایران امیدوار بود ککک»
از روزنامه اعم بی شنبه  20اسفند ماه  )1323تحت نوان «دکتر مصدق
مترجم اا ار ملت استک اینجا مجلس نیست دزدگاه است از کلمات قصار وکیل اول
تهران»
«اینجا مجلس نیست دزدگاه است» جمله ای است که اا ار مومی خیلی
پیش از رن ه رقای دکتر مصدق در مجلس از روی صبانیت بگوید در زبان
خاو و ام بوده و بیان این ح ی ت در مجلس توس رقای دکتر مصدق کامال
بیعی استک نمایندگان ما ب دری مش ول زد و بند و وردار و رمال هستند که
خیال می کنند مم ن است این ااتضاحات مخفی مانده و از محی خودشان به
خارج سرایت ن ندک مردم که به پاکی نظر این وکیل ح ی ی ملت ایمان داشتند
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تردیدی بخود راه نمی دادند که باالخره روزی دکتر مصدق حت مجلس رنچنانی
را ادا کرده و ترجمان اا ار مومی خواهد شد این موقعیت بدست رمد و دکتر
مصدق با ا الم «اینجا دزدگاه است» ملت را که در انتظار ا الم چنین ح ی تی
در رتش می سوخت تس ین دادک
وقایب روز سه شنبه راتن مردم به خان او و با تعظیم و تجلیل روردنش به مجلس و
رن تظاهرات و نمایش های و ن پرستانه خود موید این معنی است میتینگ

خودبخودی و بدون ن شه قبلی روز سنه شنبه  15اسفند کاای است
شدگان و مأیوسین از اوضاع را تشویت کرده دعگرمی دهد رری این
مومی و جنبش خودبخودی یش بار دیگر البات می کند که اا ار
خالف معروف بیدار است و قضاوت صحیح دارد و به موقب بدون رن
داشته باشد بروز و ظهور می کند»

که دعسرد
احساسات
مومی بر
ه محرکی

«بیانیه جمعیت رای ان» بضمیمه نامه هفتگی هراز) تحت نوان مردم از دکتر
مصدق و نمایندگان مانند او حمایت خواهد کرد چنین می نویسد « :ن ت دکتر مظهر

احساسات اکلریت ملت و زبان حال هر ارد و ن پرست و روشنف ر ایرانی بودک
ا الم خ ر دکتر مصدق نیات نمایندگان تحمیلی و ارباب شناس مجلس را
روی دایره ریخت و ن شه های خا نانه رن ها را ن ش بر رب ساخت دکتر لابت
کرد که ملت ایران اجازه نمی دهد یش بار دیگر خیانت ارانی از قبیل سهیلی و
تدین به دست نمایندگان بی مس لش و نفب پرست مجلس روی کار بیایدک س
اععمل صراحت و شهامت دکتر مصدق :جنب و جوش دسته سیاهه هو و جنجال
ناصر ناالیت و وقاحت و بی شرمی جراید مزدور رن ها استک
دکتر خود می دانسته ب ه بی رف و و ن پرست نیز حتم داشتند که این
دسته های خا ن و خراب ار در م ابل حمله دکتر بی ار ننشسته و با تمام قوا
خود را برای مبارزه با این گونه وکالی با شهامت رماده خواهند کردک
رقای ر یس مجلس! شما که بازمانده پدر مشرو یت ایران هستید چ ور
راضی شدید به محبوب ترین مدااب رزادی و مشرو یت توهین شودک جمعیت
رای ان پشتیبانی و مواا ت خود را با نمایندگان صاعح و و ن پرست ا الم می
کند و به وکالی تحمیلی دست نشانده ا مینان می دهد که تا رخرین نفس در راه
حفظ و احترام رراء و اید اکلریت اهاعی ایران و دااع از نمایندگان محبوب از
پای نخواهد نشستک
از اوق اععاده «شفت» ارگان حزب ایران بهیجدهم اسفند  )1323تحت نوان
«ملت ایران بیدار شو» «دیروز مال ارتجاع برای بار دوم کار خود را کردند و
در جلوی خانه ملت جوان  21ساعه را در م ابل چشم ملت ایران هدف گلوعه
قرار داده و غرق به خون نمودندک
ح ومت نظامی اعاعیت ب!) خود را به خرج داد و برای بار دیگر گفت:
ای جوانان ایرانه ای کسانی که خون پاک ایرانی در روقتان در غلیان
استه ای دانشجویانی که می خواهید به این هی ت حاکمه ظاعم بفهمانید که ما هم
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زنده که ما هم مم ن است برای یااتن حت و راداری از یش اصل نسبی جنگ
با اساد و ااسد قیام کنیم ببینید زور و سرنیزه را»ک
از اوق اععاده ررمان ملی بشانزدهم اسفند  )1323تحت نوان« :دکتر مصدق
نماینده اول تهران از وکیل ح ی ی ملت ایران رخرین حرف حت را می زند»

دیروز یش صحنه اجیبه یش پرده موعم وحشتناک دستگاه جنایت ار حاکمه
در م ابل مجلس یعنی در پیشگاه کعبه رمال ملت که یش مشت غارتگر رنجا را
غصب کرده اند از رف یش نظامی قلدر و خون رشام به موقب اجرا گ اشته شدک
گلشا یان ارماندار نظامی تهران هنگامی که جوانان رشید دانشگاه دکتر مصدق
نماینده باشرف و پرااتخار تهران را بر روی سر گراته به رف مجلس می
بردند تا اراده ملت را به رن احمت ها ی که از پشت تریبون به یش مرد تاریخی
ایران «دیوانه» خ اب می کنند نشان بدهند این حاکم جنایت ار به سربازان
ارمان داد که «او» را بزنند «دکتر مصدق» ااتخار نسل معاصر ایران مرد
باشرف و از جان گ شته ای که یش تنه در م ابل یش مشت غارتگر و دزد
«حیله کار» ایستاده و مبار زه می کنند در زیر ضربات کشنده سرنیزه سربازان
گلشا یان بیهوش شدک مصدق را زدندک مصدق را در زیر ضربات مهلش سرنیزه
و قنداق تفنگ بیهوش کردند برای این که این یگانه رادمرد پاک و با شرف هم
از میان این دستگاه ح ه باز و دزد پناه بروده او کشته شود تا دزدها جنایت اران
روسبیان مفتضح بتوانند در میدان بهارستان روی قبرستان ایران برقصنده
بچاپنده بدزدنده بگیرند و ببندندک»
از اوق اععاده «ر ین دانشجویان» مورخه  16اسفند  1323تحت نوان «زنده باد
جوانان رزاده ایران  -روز اازون باد نیروی رزادیخواهان جوان»!
دیروز جرقه از رت ش م دس و ن پرستی این جوانان جستن نمود و رتش در
خرمن رمال دشمنان ایران زدک جنبش دیروز ما پشت خا نین را به عرزه در رورد
و دانستند که به ایران کشور زیز خود نهایت القمندی را داریمک ما لابت
کردیم در ایران نیرو ی هست که بی ریا حامی میهن و رزادی ااراد رن استک ما
دانشجویان به دکتر مصدق یده داشته و او را مرد و ن پرستی می دانیمک با
وجود تحری ات و تبلی اتی که متأسفانه از چند رف متوجه شخو ایشان بود
در یده خود راسخ مانده و برای این ه به مخاعفین جواب دندان ش نی داده
باشیم او را بر روی دست های خود به همانجا ی که بوسیله رراء خود ارستاده
بودیم و دست های ناپاک می خواستند او را از رنجا بیرون کنند بردیم و با این
مل نشان دادیم که سرپنجه ملیون به مراتب قوی تر از دست های رعوده خا نین
است ما دیروز با دل های رکنده از مهر و ن برای انجام وظیفه اجتما ی خود
راتیم و نشان دادیم که خادمین ایران همیشه در دل های پاک جوانان و ن
پرست جای دارند و نصیب خا نین جز نفرت و انزجار مومی چیز دیگری نیست
ککک»
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از روزنامه کیهان بنوزدهم اسفند ماه  )1323تحت نوان« :جوانان به پیش»

به پیشه ای جوانانی که به نهضت بی رالیش غل له در قلوب مرتجعین کهنه
پرست و دزدان اجتما ی و ی ماگران بی مروت اا نده ایدک به پیش ای ب ه
روشنف ر و هسته حیات ایران که با جنبش خود رو امید و ررزوی ملت را از
خواب میت خود بیدار ساختیدک رن کسانی که سال هاست گلوی ملت شما را
اشرده انده از سر تا پا او را در زنجیر کرده و به یاری ی دیگر رنرا در اسارت
نگهداشته اند هنوز امیدوارند که با تهمت و ااترا و توسل به دسته بندی و ح ه
بازی و ب ار بردن زور و سرنیزه نهضت م دس شما را در مشیمه پیدایش
خویش خفه سازند به این جهت اول ا ری که کرده اند این است که جنبش بی
رالیش شما را رعوده سازندک می گویند این نهضت به تحریش زید و ُمر بوده
استک روزنامه های ناشر اا ار ایشان در عباس دوستی و بیانات دعسوزی می
گویند باید تح یت کرد که مسببین این مل چه کسانی بوده انده یعنی کی ها بوده
اند که شما را رعت کرده و با اعفاظ «میهن» و «رزادی» و « فت» و
«پاکدامنی» که به یده ایشان ملل سیمرغ و کیمیا نام دارند وعی نشان ندارند
شما را اریب داده و به رف خانه دکتر مصدق رانده اندک این ها نمی گویند هر
کس دانشجویان را تحریش کرده باشد کار بدی ن رده است همه کس در ممل ت
مشرو ه حت اظهار احساسات دارد مجلس شورای ملی را برای همین درست
ک رده اند که مردم در هر مصیبتی و برای اظهار هر درد و یا احساساتی به رنجا
بروند هیچ س حت ندارد میان مردم و خانه ملت حا ل شود و مادامی که نمایش
دهندگان دست به مل مخاعف امنیت نزده اند کسی نمی تواند از ایشان جلوگیری
کندک این ها نمی گویند باید تح یت کرد که چه کسی ارمان شلیش داده و چرا
خواسته اند از احساسات دانشجویان جلوگیری کنند خون رن جوان بیگناهی که
در اصل گل و العه زمین را العه گون ساخت به گردن کیست و با چه وسیله باید
داغ دل بازماندگان او را مرهم نهادک این ها نمی خواهند م صر را در اینجا در
جلو مجلس در میان ردم شان جستجو کنند برای این ه می خواهند این بسا
یعنی بسا ردم شی و ترور و وحشت باقی باشد که کا ستمگری ایشان را از
دست ستمدیدگان نگهداری کندک این ها با بارت های اریبندهه با اعفاظ شیرین و
محب نما و باالخره با شهد زهررعود ت صیر را همان جنبش و احساسات شما می
د انند نه تیراندازی به مردم عخت و کشتن دانشجویان و ب ه روشنف ر و هسته
حیات کشورک این ها نمی خواهند باور کنند که نوع بشر را غیر از مصاعح اردی
هم حرکت می دهد و به این جهت چون شما مصلحت شخصی در بر گردانیدن
دکتر مصدق نداشته اید اصرار دارند که این حرکت شما را تحریش و اریب
دیگران بدانند در صورتی که هر کس در رن روز از نزدیش شما دیده استه هر
کس رن روز در دانشگاه بوده و شما را می دید که هر کدام می رسیدید از
دیگری پرجوشتر و پر خروشتر بودید و صمت و بی رالیشی و ایمان و
احساسات از بیانات هر یش از شماها می ریخت اگر در دنیا یش جنبش بی
رالیشه یش حرکت احساسات رمیز پیدا می شود نهضت رنروز شما بود وعی این
ها نمی خواهند رنرا باور کنند برای این ه اگر باور کردند باید حساب های دور و
درازی برای رتیه خویش ب نندک این ها می خواهند اول جنبش شما را با تهمت و
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ااترا رعوده ساخته و بعد به به انه حفظ امنیت مومی شما را خفه کنندک این ها
ن شه را خوب کشیده اند و تاکنون هم از ن شه خود خوب نتیجه گراته اند وعی
یش اشتباه می کنند و رن این است که زور و ستمگری و ح ه بازی هم رخری
داردک این ها اشتباه می کنند که هر چه بر جنبش رزادیخواهی اازوده می شود بر
اشا ر و تعدی و تجاوز خود می اازایندک اگر این ها شعور داشتند می گ اشتند
مردم قدری نفس ب شنده از اشار و ستمگری خود می کاستند تا اندازه ای
ح وق مردم را می دادنده تمام این کارها را برای حفظ جان و مال خودشان می
کردند وعی نمی کنند برای این ه خودپرستی و حرو و مب و غرور و نخوت
چشم ایشان را بسته است و وظیفه شما جوانان است که این پرده را از روی کار
برداریدک اعبته نباید با حرکتی که تعبیر به خالف ررامش و امنیت مومی باشد به
ایشان بهانه بدهید که از اصل حرکت شما را در مهد پیدایش نابود سازندک
با همین روشه با همین ررامی و ا هار احساسات دور از هر گونه تعرض و
دست بردن به رعت و اازار مادی که پیش گراته اید شما خواهید توانست که کا
ظلم و ستم و خود پرستی و دزدی و خیانت و جنایت را منهم ساخته و بجای رن
بنا ی از دل و داد در این کشور پی اا نیدک این کشور مال شما است و رتیه نیز
با شما است شما باید در این خراب رباد که ایران نام دارد زندگی کنید در خانه
خراب و زیر س ف عرزانه پای دیوار متزعزل زندگی کردن خ رناک استک شما
باید به ا ر باشید که این خانه را برای خود و ا اب خود رباد سازید این جنبش
مبارکی را که شما شروع کرده اید نهضت م دسی است که هر روزه نتیجه رن
نمایان تر می شودک دیروز می خواستند از تش یل اتحادیه یش دسته از شما
جلوگیری کنند وعی میدان به ش ست ایشان و اتح شما تمام گردید از رن روز
هزار بهانه روردند که نگ ارند دانشجویان االن دانش ده اتحادیه تش یل دهند و
امروز می خواهند احساسات پا ک و بی رالیش شما را تحریش و اریب و هرج و
مرج و اغتشاش نام بگ ارند و به این بهانه هر نهضتی شبیه به نهضت شما را
از اصل معدوم سازندک این ها می دانند که این نهضت شما موج کوچ ی است از
دریای خروشانی که در سینه های پر کینه ملت نسبت به ایشان متال م استک می
ترسند ا ین دریا یش داعه به موج در رید و بنیان هستی ایشان را از پای در
روردک این ها از هر رف رلار این واان را می بینند و برای جلوگیری از رن
سد بندی می کنندک همان ور که جنبش شما را دیدند میتینگی را که دیروز ااراد
حزب میهن و ایران ب ه روشنف ر و حساس کشور در باشگاه حزب میهن
دادند نیز ناظر بودندهرن جشن با ش وهه رن اجتما ی که الاقل از پن هزار نفر
تش یل یااته بوده رن ن ت های شورانگیزه رن نظم و ترتیبی که از متصدیان
باشگاه دیده می شد و باالخره رن شرکتی که جوانان با حرارت و حساس و
پرشور در این جشن کردنده چه از ااراد حزب «میهن» و «ایران» بودند و چه
نبودند همگی اظهار وجد و شعف می کردند برای این ه می دیدند همگی در رن
جاده قدم می زنند و برای یش جنگ صف ررا ی می کنند و نیز ی ی از امواج
دریای زخار کینه ملت بود مرتجعین و ستمگرانک ی ماگران و قاچاقچیانک
موریانه های اجتما یک زاعوهای خون ملت ایران را این جنبش را می دیدند و
یش صر صر سهمگینی را پیش بینی می کردند و بر خود می عرزیدندک این
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انع اس از همان چیزی است که ما پیش از یش سال قبل نوشتیمه همان مبارزه
دو تیپ است که ما بدان تشویت می کردیم و امروز خوشوقتیم که لمره اقدام
خود را با چشم می بینیم همان روز هم بعضی از این ها به ما حمله کرده و ما را
متهم ساختند که جنگ پیر و جوان راه انداخته ایم تیپ جوان و کهنه ما را که
م صود از رن ناصر بی رالیش و رعوده بودند به پیرو جوان و پدر و پسر تعبیر
کرده و به ما تاختند این ها ا ر نمی کنند که اگر ما م صودمان از جوانان همان
عفظی است که ایشان می اهمند و بدان وسیله می خواهند ما را هو کنند چرا ما
رادار دکتر مصدق و مؤتمن اعملش هستیم ریا پیرنیا و دکتر مصدق از حی(
سال جوان هستند؟ اعبته این ها ررام نمی نشینند که تیپ جوان و صاعح بی دیگر
پیوسته و در م ابل ایشان صف ررا ی کنند و باالخره با یش حمله بنیان هستی
ایشان را زیر و زبر سازندک این ها می دانند که مظلوم و ستمدیده خیلی بیشتر از
ظاعم و ستمگر استک اگر این ستمدیدگان روزی بی دیگر پیوستند با یش مشت
ایشان را ُخرد و متالشی خواهند ساخت بدین جهت سعی می کنند که از پیوستن
ا یشان به ی دیگر و نهضت شان جلوگیری کنندک اول ایشان را متهم می سازند و
بعد به بهانه دعپ یری اجتماع ایشان را پراکنده و نهضت شان را خفه می سازند
وعی نباید از حرکات م بوحانه ایشان ترسید باید صفوف خود را منظم ساخت
بدون این ه بهانه به دست ایشان داد بدون این ه کاری کرد که تعبیر به اغتشاش
شود باید ن شه صحیح را برای روز مل کشید پس ای جوانان و نورموزان این
بت روشنف ر و هسته حیات ایران
به پیش از این ش ه ها که سعی می کند گلوی شما را سخت بپیچند نترسیدک
به پیش این شیران بیشه غیرت و حمیت و این دعیران کشور ایران از روباه
بازی و حیله سازی این روبهان دغلباز هراس نداشته باشید و این روشی را که
پیش گراته اید دنبال کنید ککک همه با هم به پیش

***
از روزنامه رستاخیز ایران ببیست و ی م اسفندماه  )1323به قلم :رقای
منوچهر تیمورتاش نماینده مجلس
«نخست می خواهم درود اراوان و بی پایان نلار این رو های پرشور و
احساسات سازم که یش بار دیگر لابت نمودند که ایرانی نمرده و هرگز نمی
میردک ایرانی از تیر و خون نمی ترسد چون :رتشی که نمیرد همیشه در دل
ماستک
رری شما جوانان لابت کردید که دارای بهترین احساسات و رساترین و قوی
ترین روحیه ها و اا ار می باشیدک من که از نخستین دم بین شما بودم گواهی
می دهم که با همان اعتهاب و رتشی که در راه منظور و مرام خود ایستادگی
کردیده با همان متانت و در م ابل استدالل دوستان نیز تسلیم گشته و نگ اشتید
بهترین احساسات شما مورد سوء استفاده قرار گیرد من خود ناظر جریان بودم
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که در بزرگ مجلس باز بود و یش ده سرباز در جلوی رن صف ررا ی نموده
یش باره به شلیش پرداختندک ریا بهتر نبود که در بزرگ مجلس را می بستند و
همین سربازان در پشت در قرار می گراتند تا هم ممانعت از ورود مردم گشته و
هم بدون ا مال زور و سرنیزه س وت و ررامش برقرار می گردید!! ککک
می گویند رضاشاه م تب نداشتک اگر نداشت پس این ر ب و بیم از چیست؟
اگر نداشت پس کدام امل است که به ح ومت نظامی حت برادرکشی می دهد؟
اگر نداشت کیست که از ملت ترسناک و به نظریات مومی بی ا تنا می مانده
همان ملتی که حیلیت و شراات ملی ما سپرده اوسته همان ملتی که نماینده به
مجلس ارستادهه همان ملتی که چون همداستان شود نیروی پرخاشش ا جاز می
کند ککک»
از روزنامه راتاب ب 19اسفند ماه  )1323تحت نوان «تاریخچه دیوانگان» به
قلم :دانش نوبخت
«ککک رقای دکتر مصدق! مادام که ا ل الی اعم محمدبن بدهللا بو)
راسف های رب دیوانه و مجنون نامیده انده مادام که از خودگ شتگی و
اداکاری یسای مسیح به دیوانگی تعبیر شده استه مادام که االسفه اعی در و
معلمین اعم بشریت از قبیل س را ه داروینه نیچهه شوپنهاوره ابواععالی معریه
محمدبن زکریای رازی و املال این ها به زبان جما تی از هرزه ها و به گفتار
ده ای از سفها و ارومایگان دیوانه و مجنون بوده اند بگ ارید این اضول های
سفله و رسواهای دزده این خار و خس های باغ بهارستانه این اضوالت اعم
تمدن نیز بگویند دکتر مصدق دیوانه استک دکتر مصدق ال ا ل و مهمل گراته
استک دک تر مصدق اراجیفی بهم بااته نوشته و خوانده است و عحن ناموزون او
سامعه ما را رزرده است و هیچ ضرری ندارد که از زبان کاهن ها و مزدوران
امروزی همان را بشنوید که هزار و نهصد سال پیش حنا و کا یف درباره مسیح
گفتندک
گفتند این دیوانه است او را محاکمه کنید و یش ردم اهمیده صاحب ل نبود
که بگوید این ال اگر «دیوانه» است دیگر محاکمه یعنی چه؛ دیوانه را که
کسی محاکمه نمی کند ککک»
از روزنامه «پی ام» تحت نوان« :سهیلی به دکتر مصدق حمله می کند» مور
 1324/1/1به قلم :کاظم پزش ی
« ککک خوشخبتانه غرور ملی مردم پایتخت که به صورت میتینگ مومی در
رمده بود به سفس ه های بی بنیان و گزااه های ناچیز سهیلی و راداران خا ن
او جواب داد و اهماند که ملت ح ی ی دکتر مصدق را از جان و دل دوست می
داردک سیلی درشتی که بر گونه زمخت و سیاه ارماندار نظامی تهران نواخته
شده حمله ای که مردم به وکیل تحمیلی سبزوار یعنی سید محمد با با ی تجدد
کردنده نمایش هایی که همه جا بر عه دکتر دادند لابت کرد که قضاوت مومی
همیشه درست است و مردم ناصر پاکدامن را دوست می دارندک
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این س ور پرتوی از رو حت شناسی جوانان اارسی است که بر روی این
اوراق تجلی نموده و به رقای دکتر مصدق ت دیم می شود ککک»
از روزنامه «خبردار» ارگان کارمندان دوعت ب 21اسفند ماه  )1323تحت
نوان :دزدگاه و سلمانی
« ککک رقای دکتر مصدق در جلسه روز ی شنبه هفته گ شته مجلس در الر
دم مواا ت نمایندگان با پیشنهاد ایشان هنگام خروج از ساعن جلسه اریاد
کشید که «اینجا دزدگاه است» اعبته باید تصدیت کرد که رقای دکتر مصدق ردم
حساس و صبانی است و در دیدن نامالیم نمی تواند کنترل ا صاب خود را حفظ
کندک هر ردم درست و بی عمی همین ور صبانی و تند می شود و این مس له
در مباح( روان شناسی به البات رسیده استک بنابراین ر ایشان از این جهت
و از جهت موقعی که در امور سیاسی کشور دارند و احترامی که مردم به
شخصیت اعی ایشان می گ ارند پ یراته است از رف دیگر باید توجه کنیم که
رقای دکتر در ادای این حمله زیاد به راه خ ا نراته است زیرا ب ور کلی ا الق
«دزدگاه» این ور معنی نمی دهد که تمام حضار و ساکنین مجلس دزد هستند اگر
این ور تعبیر شود پس باید این نسبت به تماشاچیان و مخبرین جراید و حتی
تندنویس ها نیز بر بخورد بعالوه نسبت م لت به یش م ان ا الق به م ین نمی
شودک ای اعملل اگر از شما بپرسند این چه م ازه ای است و شما جواب بدهید
سل مانیه این معنی را نمی دهد که هر کس ای اعحال در رن م ازه است ش لش
سلمانی است و ا گر چنین تعبیر بشود ق عا خ ا است زیرا در دکان سلمانی
اشخاصی موقتا می نشینند و سرشان را اصال کرده خارج می شوند در صورتی
که استاد سلمانی و شاگردانش پیوسته در رنجا کار می کنندک
اگر این مشابهت را می پسندید پس توضیح می دهم که در مجلس نیز ده ای
به تبعیت از استاد سلمانی و شاگردانش نشسته اند که هر وقت مجلس دا ر می
شود رن ها رنجا را اداره می کنندک این اداره کنندگان که در رف جراید با کلمه
متوعیان شناخته می شوند اشخاصی هستند که دکان سلمانی را ببخشید مجلس را
اداره می کنند سر سایر نمایندگان را که احتماال هر دوره وض می شوند
اصال کرده و روانه شان می کنند باز دوره دیگر همین ها هستند که رن دستگاه
را می گردانند و به اصال تازه واردین می پردازندک این اشخاو از جان این
امامزاده چه می خوا هند ریا محتاج این چند صد تومان ح وق هستند؟ اگر این ور
اد ا کنند و بخواهند به ما پاسخ بدهند که ما مت ا د نمی شویم پس رنجا حتما
رش و حلوا ی ت سیم می شود که این ها دست از سر دیگ بر نمی دارندک اگر این
ها در سایه نفو متوعی گری جواز قماش می گیرنده مناقصه ها را می برنده
حواعه نخ به دست می رورنده الستیش تحصیل می کننده بین سفارتخانه ها و
وکالی تازه کار راب ه پدر ارزندی دا ر می کننده قوم و خویش های خود را در
ن ا حساس ب ار می گمارنده ارماندار می گ ارنده ارماندار بر می دارنده
م دمات انتخابات رتیه را اراهم می کنند ج راید ملی را در تضیی ات و غیره می
گ ارند شما باز نباید ملل رقای دکتر مصدق داد ب شید «رهای دزد» بل ه توی
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دعتان تصور کنید که این ها دزد هستند که هم خود می خورند و هم به بیگانه ها
می اروشندک
بنابراین اگر قضاوت کنید که دکتر مصدق راست گفته و مجلس واقعا دزدگاه
است به خ ا نراته اید منتها دزد رن هایی هستند که متوعی رنجا می باشند و
قسمتی از اموال این ملت خونسرد و بی جان را غارت می کنند که سایر
هم اران تازه کارشان از رن سر در نمی برند و باعنتیجه کاله سرشان می
گ ارند ککک»
نوان :دکتر مصدق

از روزنامه کیهان شماره  615ب 21اسفند  )1323تحت
ر نخواست
«ککک روزنامه های مخاعف دکتر مصدق و کسانی که رادار انتخابات رسوا
و ا مال مفتضح این مجلس هستند و ضمنا این در شجا ت یا وقاحت هم نداشتند
که صریحا از دکتر مصدق بد بگویند چنین وانمود می کردند که دکتر مصدق بد
کاری کرده که این مجلس را دزدگاه گفته وعی حاال کرده و صبانی بوده است
مجلس هم صبانی شده و حت هم داشته برای این ه مجلس است و باید احترام
رنرا نگهداشت بنابراین راه حلی که به نظر ایشان می رسید این بود که دکتر
مصدق بیاید و در جلسه لنی مع رت بخواهدک من نمی دانم که دکتر مصدق اگر
می خواست مع رت بخواهد چرا رن کلمه را گفت و اگر نمی گفت او با رن وکال ی
که الستیش و نخ و قند و ش ر و قماش می گیرند و مجلس را م دس می خوانند
چه ارقی داشت و این چه راه حلی بود که به نظر روزنامه های مصلح ب!)
رسیده بود که دکتر مصدق بیاید و با وکال ی که به وی توهین کرده اند روی هم
را ببوسند و از ی دیگر مع رت بخواهندک
مردم تهران که دکتر مصدق را با رن اکلریت جیب به مجلس ارستاده اند
برای این نفرستاده اند که با نمایندگان تحمیلی شانه به شانه بنشیند و با ایشان
هم اری کند بل ه برای این ارستاده اند که با ایشان مبارزه کند پرده را از روی
زشت اری و خیانت و جنایت برداردک تا پوشان را باب بدهد نه این ه اگر یش
کلمه به خالف میل ایشان از دهان او در رات اردا بیاید ر بخواهد تا وکالی
تحمیلی و قاچاق الستی ی او را در مجلس راه بدهند و او را به هم اری خویش
قبول ارمایندک ب ه هر حال مخاعفین دکتر مصدق چنین وانمود می کردند که دکتر
مصدق در مجلس ر خواهد خواست که من « صبانی» بودم و به خالف اراده
حرای از دهان پرید وعی دکتر مصدق نه تنها از گفته خود مع رت نخواست بل ه
با بیاناتی صریح تر و زننده تر رنرا تأیید کردک دکتر مصدق چرا ر بخواهدک
برای این ه سر و صداها بخوابد؟ وکالی تحمیلی و دزدان رتی و حت حاکمیت
ملت از وی راضی و با او حاضر به هم اری شوند؟! مگر دکتر مصدق برای
این به مجلس راته استک
اکلریت مجلس خراب است و دکتر مصدق باز هم به رن اکلریت تاختک حمایتی
را که ایشان از دزدها می کننده هفت ا الم جرم بر لیه سهیلی که مربو به
دخاعت در انتخابات و اختالس دویست هزار تومان از مصاعح شهرداری و کوره
پز خانه و دزدیدن در و پنجره وزارت خارجه است کمیسیون دادگستری مس وت
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گ اشته و اتهامات رقای تدین و روش مجلس نسبت به رن و رسیدگی به استفاده
های نامشروع وکال که هنوز ملی نشده همه را ت کر داد ککک»

الیحه داا یه رقای تدین
در اینجا نامه ای که رقای تدین برای دااع از خود به مدیر محترم روزنامه
«صدای ایران» نوشته و در شماره  684رن روزنامه مور بیست و ی م اسفند
 1323منتشر شده و از کشته شدن یش نفر دانشجو تألرات خود را اظهار
نموده درج و ا به همین اکتفا می کنیم که اگر روز  15اسفند ده زیادی از
روشنف ران و خود دکتر مصدق قربانی اصالحات می شدند دیوان کشور نمی
توانست متهمین را تبر ه کندک این اریادها ی که ما از اجرا نشدن قانون اساسی
می کشیم لتش این است که مشرو یت ایران بدون ان الب اید ما شدهک راتن
مردم روشنف ر به مجلس و کشته شدن رن یش نفر دانشجو ا این نتیجه را
داد که مجلس چهارده نتوانست مانند مجلس سیزده که بعضی ها را تبر ه نمود
سهیلی و تدین را تبر ه کند و ناچار شد که پرونده رن ها را به دیوان کشور
ارجاع کندک
اینش متن الیحه داا یه رقای تدین:

رقای مدیر محترم جریده شریفه صدای ایران
خواهشمندم از نظر رزادی م بو ات م رر ارما ید شر زیر را در رن جریده
شریفه درج نمایندک در ضمن م اکرات مجلس در جلسه ی شنبه  13ماه جاری
یش جمله از ن ت رقای دکتر مصدق راجب به خود خواندم که بسیار شگفت رور
بود زیرا که از ملل رقای دکتر مصدق ادای این جمله شایسته نبود اینش می
خواهم قدری با ایشان صحبت کنم قضاوت را به اا ار صاعحه ملت واگ ار نمایمک
جناب رقای دکتر مصدق! ککک شما که به من نسبت مختلس داده اید این اظهار
شما مبتنی بر چه اصلی از اصول قضا ی است؟! اما از نظر قوانین اسالمی این
اظهار شما صحیح نیست مخصوصا شما که همیشه خود را مسلمان معرای می
نما ید و به قررن هم برای البات اسالمیت خود سوگند یاد می کنید خواهشمندم
نزد خود و وجدانتان تأمل نموده بفرما ید در کجای قوانین اسالم کر شده که
یش نفر مسلمان بدون دعیل و برهان کسی را متهم نماید و از صدر اسالم تا
کنون یش مورد پیدا می شود که یش نفر قاضی مسلمان در موارد د اوی مردم
بدون دعیل و برهان قا ب اتوی داده باشد و مخصوصا در امور جزا ی که به
اندک شبه در اساس رن قابل رد و داب است و اما از نظر اصول محاکمات جزا ی
و ح وقی یش مح مه را نشان بدهید که قضاوت رن بدون دعیل و سند قا ب کسی
را مح وم کرده باشند و اگر هم مح وم کرده باشند س اععمل رن در انظار و
اا ار امه هویدا نگشته باشد ریا بدون مراجعه به پرونده و استماع دالیل
راین د وی هیچ قاضی می تواند ح م بدهد؟ ریا بدون رسیدگی در محاکم
صاعحه و ی مراحل قانونی و ق عیت ح م می توان کسی را مختلس خواند؟!
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اعبته خیر اما از نظر م ررات مجلس هم این پیشنهاد شما کامال بی مورد بوده
است شما می دانید که مجلس برای حفظ انتظامات داخلی خود نظامنامه دارد و
مادام که ت ییر ن رده است تمام نمایندگان م لفند که از رن ا ا ت نمایند شما
می دانید که قانون محاکمه وزراء رسیدگی به اتهامات وزیران را ا به
کمیسیون رایض و کمیسیون دادگستری ارجاع کرده است ریا شما نمی دانید که
در مجلس شورای ملی ح ومت با اکلریت است و یش نفر نمی تواند و نباید رتی
و ا ر خود را بر رن تحمیل نمایدک ریا شما نمی دانید که این پیشنهاد شما الوه
بر این ه در غیر موقب بوده ناشی از حاعت صبانیت مزاج شما بوده است؟!
ریا نمی دانید که این پیشنهاد شما توهین به ا ضای کمیسیون دادگستری است و
بل ه توهین به مجلس است که رنان را انتخاب کرده است اعبته همه این ها را
می دانید و از همه این ها گ شته از شما می پرسم که ریا شما پرونده امر را
دیده اید یا نه؟ اگر ندیده اید چ ور ح م می کنید و نسبت ها ی را که اعبته
انصاف و وجدان شما نبایستی بپسندد به دیگری می دهید و اگر دیده اید ت اضای
مدت  15روز رسیدگی به رن چه معنی دارد در هر حال من حیرانم که این رز
راتار شما را بر چه حمل کنم و کاری هم به این ندارم که شما با چه خشم و
غضبی از مجلس خارج شدید و ناسزاها ی به مجلس گفتید زیرا در این باب
مجلس ت لیفش را بهتر می داند وعی می خواهم قدری شما را متوجه اوضاع و
احوال کنونی بنمایم که صال کشور ما در این است که از مجلس شورای ملی
که شما هم ضو رن هستید کامال ت ویت بشود و همه مردم با نهایت صداقت و
جدیت از رن پشتیبانی کنند تا بتواند به ات ای ملت ا ری برای جبران بدبختی
های حال و رینده این کشور بنماید و مخصوصا در این موقب که دنیا رو به صلح
می رود و کنفرانس صلح بزودی تش یل خواهد شد و مجلس باید در نهایت
ربرومندی باشد اخالقا از شخو شما پسندیده نبود که رن جمله را که قلم از
نوشتن رن شرم دارد بر زبان جاری نما یدک ریا ا ر می کنید که اگر اردا همین
مجلس تصمیمی برای حفظ حیل یت و ربروی این کشور بگیرد با این بیانات شما
چه سرنوشتی خواهد داشتک
خوب شما که از مجلس تشریف بردید این جنجال بعدی چه بوده؟! یش ده
از دانشجویان بی رالیش و بیگناه صراا برای ابراز احساسات به منزل شما
رمدند و از شما خواهش د وت به مجلس را نمودند ریا شما می دانستید که
حرکت شما از منزل تا مجلس با رن ترتیب مم ن است این نتیجه را بدهد که یش
ده اشخاو ماجراجو م رض به رن دانشجویان ملحت شوند بچنان ه شدند) و
از رب گل رعود ماهی بگیرند ککک ریا شما نمی دانید که در محی بدبختی و االکت
از اندک اجتما ی به رن صورت مم ن است مفاسد زیادی توعید گردد ریا
اراموش کرده اید که در  17ر ر ابتدا یش ده دانشجو بودند که به سمت مجلس
رمدند و بعد متأسفانه زمام امور از دست رنان خارج گردید و میدان به دست یش
مشت غارتگر ااتاد و شد رنچه نباید بشودک اعبته شما این ها را می دانستید و از
شخو ش ما پسندیده چنین بود که دانشجویان را مت ا د سازید و رن ها را از
واقب وخیم این اقدام رگاه نموده رمدن خود را به ترتیب دیگر و به موقب دیگر
موکول ساخته از منزل بیرون نمی رمدید تا در نتیجه یش شخو بی گناهی
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کشته نمی شد و چند نفر زخمی نمی گردیده ترس و وحشت در مردم راه نمی
یاات و بازار و قسمتی از م ازه های خیابان بسته نمی شدک رقای دکتر! ککک
الی دنیا اگر ا مینان از اداره کردن جمعیتی نداشته باشند رن را به سمتی
حرکت نمی دهند در هر حال تصور می کنم که به این جانب حت خواهید داد که
شما را نیز از تش یل این پرونده که کامال یش پرونده سیاسی است مسبوق
نمایمک
اعبته خوب می دانید که در سال گ شته موقعی که در وزارت کشور بودم دکتر
میلیسپو دست تعدی به وزارت کشور دراز کرد و می خواست در خصوو
سرشماری تهران حت قانونی وزارت کشور را بخود اختصاو دهد و به این
وسیله راته راته به سایر وزارتخانه ها دست درازی نمایدک
بچنان ه بعدا نسبت به وزارت دادگستری رن نامه جیب را دا ر بر تع یل قوه
قضا یه نگاشت) و این جانب یگانه کسی بودم که جلو او را گراته و رن جواب
من ی را به او نوشته و در تمام جراید منتشر ساختم که تمام مخاعف و مواات
مل این جانب را تصدیت کردند و در الر این اقدام و ن پرستانه که این جانب
به ح م صراحت عهجه و یده روشن خویش به مل روردم دکتر میلیسپو با
همدستی یش ده چاپلوس و متملت این پرونده را برایم تهیه کردند که امروزه
هر کسی با اندک نظر بی رای به رن نگاه کند تصدیت خواهد کرد که این
پرونده ملبت اد ای او نیست و چون این جانب م م ن هستم که در مرم
خیانتی ن رده و پیرامون ت لب و تزویر و ارتشاء نگشته ام با کمال خونسردی تا
کنون ناظر جریانات بوده و هستم و به شما ا مینان می دهم که اگر به جای 15
روز  15ماه رن پرونده را م اععه نما ید دعیلی بر مح ومیت من پیدا نخواهید
کرد زیرا که خداوند متعال شاهد و وجدانم گواه است که مساارت من به
ر ربایجان و این اقدام را کردن صراا از نظر خدمت به رنجا بود اوال و لانیا به
تمام کشور چه اگر در رن موقب این مل شروع نمی شد الوه بر این ه مردم
زیادی از گرسنگی می مرد ند مم ن بود ان البی روی دهد که تهران و جنابعاعی
هم از خ ر محفوظ نمانید بعالوه در رن تاریخ تمام اهاعی ر ربایجان حتی جرا د
تبریز این اقدام را تصدیت و نااب و صحیح دانسته و بعد از این اقدام هم مدت
هفت ماه مجلس سیزدهم دا ر بود و نمایندگان محترم ر ربایجان هم در مجلس
حضور داشتند نه از ر ربایجان صدا ی جز رضایت بلند بود و نه از نمایندگان رن
در مجلس ُخرده گیری شنیده شد و این را هم مسبوق باشید که مخاعفین سیاسی
من هم در با ن ی ین دارند که من پول بگیر نبوده و نیستم و تمام این حمالت از
سرچشمه نارضایتی های سیاسی رب بر می دارد چنان ه ضدیت جناب اعی هم
با این جانب از همان سرچشمه است والال این رتی شما نسبت به من هیچگونه
دعیل قضا ی ندارد و اگر به صرف گفتن باشد مخاعفین شما هم چیزهای زیادی
درباره شما می گویند و اگر بخواهند شما را بدون دعیل قا ب و سند مح وم
نمایند شما چه خواهید کرد و ریا قبول خواهید کرد؟!
اعبته خیر پس ای رقای محترم یش سوزن بخود بزنید و یش جوال دوز به
دیگری و بدانید که هر کس برای دیگری چاهی ب ند ب ور ق ب اقبت خودش
سید محمد تدین
در رن خواهد ااتادک
310

ر گزارش کمیسیون دادگستری
راجب به پرونده ا الم جرم نسبت به رقای تدین
در جلسه  31اروردین ماه  324گزارش کمیسیون دادگستری راجب به ا الم
جرا م م ر شد و بعد گزارش مفصلی که دکتر مصدق تنظیم کرده بود قرا ت
کرد که از شماره  48م اکرات مجلس صفحه  231ن ل می شود:
کمیسیون دادگستری پرونده ا الم جرم نسبت به رقای سید محمد تدین وزیر
سابت خواربار را در موضوع خواربار ر ربایجان تحت شور و رسیدگی قرار داده
پس از چند جلسه م اععه و مشاوره در پرونده چون رسیدگی کامل و دقیت در
جلسه کمیسیون بواس ه تراکم اوراق پرونده مزبور مش ل به نظر می رسید ع ا
م رر شد کمیسیونی برای رسیدگی به این امر انتخاب شود که به پرونده امر و
کلیه اوراق رن رسیدگی و خالصه پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم
نمایند و سو کمیسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در
نتیجه گزارش خود را دا ر به دم وقوع جرمی از رف رقای تدین و منب تع یب
ایشان به شر پیوست ب ه کمیسیون تسلیم نمودند کمیسیون در جلسه پنجم مهر
ماه  1323گزارش مزبور را قرا ت و پس از م اکرات الزمه در ا راف قضیه و
توضیحات امضاء سو کمیسیون باالخره به گزارش پیوست و منب تع یب رقای
سید محمد تدین رتی گراته به اکلریت تصویب و لیه ا گزارش رنرا برای
تصویب به مجلس شورای ملی ت دیم می داردک

گزارش دکتر مصدق راجب به پرونده تدین
نایب ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -قبال الزم است رقایان محترم را به ماده شش قانون محاکمه وزراء
توجه بدهمک ماده شش این ور می گوید « :در صورتی ه راپرت کمیسیون دعیه
دا ر به دم تع یب متهم باشد در جلسه لنی مجلس شورای ملی قرا ت و م ر
مباحله می شود اگر راپُرت مزبور تصویب گردید متهم تبر ه شده و هرگاه
تصویب نگردید به مفاد ماده پنجم راتار خواهد شدک
ماده  -5در صورتی ه خ بر کمیسیون دعیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر
مزبور در مجلس لنی قرا ت و بدون م اکره و مباحله دوسیه امر به وزارت
دعیه ارسال می شود که قضیه را اورا به دیوان اعی تمیز ارجاع نمایدک»
نتیجه این می شود که اگر رقایان به این گزارش رتی ندادند و مخاعفت کردند
این کار باید برود در دیوان کشور م ر شود و در رن جا رسیدگی شود و اگر
مواا ت ارمودند دیگر تع یب نمی شود یعنی دیگر مجلس الزم نمی داند که رقای
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تدین تع یب بشودک پیشنهادی هم از رف جمعی از رقایان نمایندگان محترم شده
است که با ورقه رتی گراته شود امضاء کنندگان پیشنهاد ی ی خود بنده هستم
بعد رقای مهندس اریور -رقای دکتر شفت -رقای رحیمیان -رقای مظفرزاده -رقای
سرتیپ زاده -رقای ار  -رقای ارمند -رقای بهادری -رقای دکتر السفیک ما
پیشنهاد کرده ایم که رتی با ورقه گراته شود این جا می خواستم رقایان محترم را
متوجه ب نم که وقتی می خواهند رتی با ورقه بگیرند اشخاصی که رتی نمی
دهند جزء رتی دهندگان نیستن د در رتی با ورقه م ابت اصل هفتم قانون اساسی
که می گوید « :هر چیزی که در مجلس م ر می شود باید بیش از نصف
حضار به رد رن یا قبول رن رتی بدهند» یعنی اگر چیزی در مجلس م ر می
شود که باید به رن رتی بدهند ملال اگر در مجلس صد نفر باشیم باید پنجاه و یش
نفر یا رد ب نند یا تصویب ب نندک این اصل هفتم قانون اساسی است ببعضی از
نمایندگان -این ور نیست) حاال بنده نمی خواهم اصل هفتم قانون اساسی را
تفسیر کنم خواستم این را رض کنم که رقایانی که ممتنب هستند و امتناع می
کنند صال نیست رقایان یا باید رتی به رد بدهند یا به قبول و «امتناع»
موضو ی ندارد بدشتی – امتناع در ح م رد است) بنده خیلی از رقایان مع رت
می خواهم که گزارش بنده قدری مفصل شده است و دعیل هم این است که چون
کمیسیون دادگستری رتی به منب تع یب داده است یش قدری مفصل تر گزارش
تهیه کردم برای این ه مجلس شورای ملی روشن شود و دانسته و اهمیده یا
رتی به مخاعفت بدهد یا مواا ت کند این است که گزارش بنده مفصل شده استک
گزارش خود را به شر رتی قرا ت نمودند:
برای بازرسی پیمان ها ی که بین اداره غله استان  3و  4و بعضی پیمان
کاران به ضرر دوعت منع د شده بود هی تی از وزارت دارا ی تحت ریاست رقای
اسمعیل کاتوزیان مأمور تبریز می شود و تا رنجا که در قوه داشته تح ی ات خود
را ادامه می دهد و در جواب س وال هی ت نامبرده رقای سرتیپ زاده ر یس
کمیسیون خواربار سابت تبریز و نماینده اعلی مجلس نامه ای نوشته اند که رن
قسمتی که در اینجا مورد استفاده است ن ل می نمایم:
« یش روز قبل از شورش و بلوا ی که در  24اسفند ماه  1321راه انداختند
رقای سرعشگر م دم ارمودند برای اردا گندم نداریم و چاره باید کرد مخلو گفتم
همه نانواها را به مارت شهرداری د وت کنید من ایشان را با نصایح مؤلره
وادار کنم که چند روز نان شهر را اداره نمایند تا از ا راف گندم برسد بنابراین
نانواها حاضر شدند این جانب با حضور سرگرد واا با خبازان م اکره و در نتیجه
متعهد شدند تا رسیدن غله نان شهر را به قیمت رزاد تأمین نمایند و ضمنا به
اشخاو بی بضا ت به قیمت مناسب سیب زمینی داده شود و قرار شد م دار
کاای سیب زمینی شبانه به دست ر یس نانواها بگ ارند تا صبح اسباب مع لی
نشود اردا صبح شنیدم که رشوب برپا شد یش ده به مارت استانداری ازدحام
و حمله کرده اند بالااصله راته دیدم رقای سرعشگر م دم در مارت شهربانی
است و جمعیت کلیری در جلوی شهربانی ازدحام و داد و اریاد بلند کرده اند پس
از مالقات با سرعشگر م دم رمدم جلوی جمعیت با ایراد نصایح الزم مردم را
اس ات و مش ول متفرق کردن جمعیت بودم که ناگاه بنا به احضار سرعشگره
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مستر ویویان به معیت رقای م نا مترجمش رمده به حضور سرعشگر وارد شدند
در این موقب داد و اریاد سرعشگر بلند شد و برگشتم به ا اق دیدم رقای
سرعشگر با مستر ویویان بنای خشونت گ ارده و تندی می نماید و می خواهد
تمام لل و موجبات شورش را به گردن ایشان بیندازد برقای پرورز ر یس
تلگرااخانه و سایر رقایان هم بودند) می ارمودند باید قرارداد خدیوی را با
مس وعیت من امض اء نمایی رنچه تالش بود کردم تا صبانیت صوری سرعشگر
راب شود مم ن نشد و مستر ویویان را ملزم کردند که قرارداد خدیوی
بسعداعسل ان) را امضاء نماید بعدا مح ت شد که لت واقعی تحریش مردم به
ان الب و تهیی به شورش همان قرارداد خدیوی بود که می خواستند به امضای
مستر ویویان برسانند و پس از رن معلوم گردید که در انبار سیلو باعغ بر  80ت ُن
گندم موجود داشته و مدا به داتر انبار سیلو وارد ن رده بودند باالخره با این
تو ه قرارداد خدیوی را اجبارا به امضای مستر ویویان رساندند ککک اعی رخر»
قرارداد خدیوی مور  30اسفند  1321را ب رای استحضار رقایان نمایندگان
رض می کنم که  1500ت ُن گندم و  500ت ُن جو را در م ابل هر یش ت ُن گندم
 120و هر یش ت ُن جو  90کیلو قند مبادعه نموده استک مدت قرارداد  75روز و
محل تحول میاندوربک شهر ویران مهاباده بوکان و شاهین دژ بودهک
برای تخلف از تأخیر نسبت به هر یش ت ُن  500لایر جریمه خدیوی بدهد و
انحصار خرید غله هم در ن ا نامبرده با او باشد و چنانچه بیش از م دار مزبور
غله تهیه نمود دوعت ملزم باشد که به شرای اوق از او دریاات کندک
قرارداد مزبور نه رسمی بوده و نه ضامن اجرا داشته استک
گ شته از این ه م دار مهمی از گندم قراردادی به دوعت نرسیده و خدیوی
بواس ه تبانی با نانواها قند و ش ر را گراته است که بعد به شر رن می
پردازیم م داری هم که بعد از ان ضای قرارداد تحویل داده از جریمه ت ُنی 500
لایر معاف شده استک
این قرارداد سبب می شود که دیگران هم در صدد انع اد نظیر رن بر ریند و
یگانه کسی که موات می شود رقای بزرگ ابراهیمی است که رقای حمید امامی
در جواب س وال رقای اسمعیل کاتوزیان جریان انع اد قرارداد ابراهیمی را این ور
شر می دهد:
بپرونده ردیف « )6در نتیجه پیش رمد  26اسفند ماه  1321نسبت به ضیت
خواربار در شهر تبریز و کلرت گرسنگی مردم کمیسیونی به نام کمیسیون
مرکزی در ساعن شهرداری تش یل گردید و این کمیسیون به چندین کمیسیون
های جزء ت سیم گردید که بنده هم به معیت رقایان سرتیپ زاده و منیعی مأمور
تش یل کمیسیون خواربار معین گردیدم و بالااصله در تحت نظر تیمسار
س رعشگر م دم جلسه خود را در اداره اقتصاد و خواربار تش یل دادیم و شروع
به رسیدگی حساب تعهدات و توقیف شدگان نمودیم تا این ه جناب رقای تدین
وزیر خواربار وقت به تبریز تشریف رورده و روزی ا ضای کمیسیون مرکزی
را به استانداری د وت ارمودند و در حضور ا ضاء کمیسیون نامبرده و ده
ای از محترمین شهر ارمودند که مصرف ما در ر ربایجان تا سر خرمن 17
هزار ت ُن است و از این م دار  12هزار ت ُن در ا راف موجود داریم ا  5هزار
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ت ُن کسر داریم و این م دار را به ریت معامله رزاد از مردم خریداری نموده و
به این ریت ر وقه شهرستان ها را تأمین خواهیم کرد و من حواعه ششصد ت ُن
قند و ش ر و  120هزار متر قماش را دادم که در م ابل هر ت ُن گندم م دار 120
کیلو قند و ش ر به اشخاصی که مایل به معامله با دوعت هستند بدهند ضمنا
مت کر شدند که  120کیلو حداکلر تصویب دوعت است هر م دار کم قبول نمایند
اعبته به صرف دوعت است و رقایان هم باید این ن ته را در نظر گراته و هر قدر
مأخ را پا ین گراته و به اشخاو داو لب ب بوالنند اعبته ت دیر خواهند شد بعدا
ارمودند از این م دار  5هزار ت ُن گندم مورد احتیاج  2هزار ت ُن رقای خدیوی
تعهد نموده اند که تحویل دهند باقی سه هزار ت ُن را  1500ت ُن از قرار ت ُنی 120
کیلو رقای بزرگ ابراهیمی تعهد نموده اند که بزودی تحویل سیلو بدهندک 1500
ت ُن دیگر را رقایان ا ضاء کمیسیون خواربار با تشویت و ترغیب اشخاو تهیه
کنند و قرارداد تحویل را با اداره خواربار و این اشخاو تدوین و تنظیم کنند تا
این ه اا ار م وم رسوده بوده و ر وقه شهر تأمین شودک رقای سرتیپ زاده و
بنده اردای همان روز در کمیسیون خواربار حاضر و شروع به اقدام و تشویت
اشخاصی که مم ن بود این م دار را تهیه و تحویل دهند نمودیم و در نتیجه
رقای حاج معصوم شربیانی در کمیسیون حاضر شد و اظهار داشت که من
حاضرم م دار  500ت ُن در م ابل ت ُنی  90کیلو قند و ش ر تحویل دهم و همچنین
رقایان بالل کنترانچی و موات اعملش ش اقی نیز حاضر شده و هر کدام حاضر
شدند حتی پا ین تر از این مأخ بت ریبا  80کیلو) م دار  300ت ُن جو و  500ت ُن
گندم تحول دهند و ت اضا نامه نوشته و به کمیسیون تسلیم نمودند و در یل
ت اضانامه نامه رقای سرتیپ زاده به نام ر یس کمیسیون خواربار مواا ت خود
را نوشته و با تلفن به تیمسار سرعشگر ا الع و مژده موا یت کمیسیون را دادند
وعی رقای تیمسار سرعشگر با تلفن جواب دادند که با قهرمانی م اکره کنید گویا
اش اعی از قبول نم ودن پیشنهادات اوق در بین است به این معنی که رقای بزرگ
ابراهیمی تا  3هزار تن را تعهد نمودند و ماده ای در قرارداد دوعت نوشته شده
که کسی حت بستن قرارداد با دوعت را دایر به تحویل گندم در م ابل قند و ش ر
ب یر از ابراهیمی نخواهد داشت ع ا در نتیجه تح ی اتی که بعمل روردیم معلوم شد
شب همان روزی که جناب رقای وزیر خواربار کمیسیون مرکزی را به
استانداری د وت و نسبت به تهیه  1500ت ُن ب یه به ریت اوق توصیه و تأکید
ارموده اند شب همان روز ب یه را نیز به رقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و
مل را خاتمه داده اند دیگر احتیاجی به اشخاو متفرقه ندارند و بعدا دستور
شفاهی دادند که رقایانی که به این م دار حاضرند تعهد دهند مست یما با رقای
ابراهیمی قرارداد داشته باشند و به ایشان رجوع کنند چون غیر از رقای
ابراهیمی دوعت حت ندارد با کسی دیگر رف شودک
چون سه نفر پیشنهاد دهنده نامبرده در باال حاضر نشدند با رقای بزرگ خان
رف شده و به ایشان رجوع کنند از کمیسیون ا راض و دیگر حاضر نشدند
بعدا بت ابالغ استانداری کمیسیون خواربار منحل و ا ضاء رن پی کارهای
شخصی راته و بنده هم برای سرکشی امالک به مراغه ازم شدم دیگر بعدا
ا ال ی از جریان امر نداشته و مداخله هم ننموده ام ککک» و قسمتی از نامه رقای
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سرتیپ زاده را هم که مربو به جریان قرارداد است ن ل می کنم « :پیش از
ورود رقای تدین وزیر خواربار کمیسیون مرکزی تش یل شده بود رقای بزرگ
ابراهیمی پیشنهاد کردند من حاضرم در م ابل  95کیلو قند و ش ر یش ت ُن گندم
به سیلو تحویل دهم کمیسیون رد کرد در خاتمه جلسه رقای بزرگ ابراهیمی باز
پیشنهاد کرد که حاضرم در م ابل  75کیلو قند یش ت ُن گندم تحول دهم باز
پ یراته نشد دو روز بعد از ورود رقای تدین کارمندان کمیسیون مرکزی به
مارت استانداری د وت و حضور بهم رساندندک رقای تدین بعد از ن ت مفصلی
ارمودند خواربار ر ربایجان را کامال تأمین کردیم پن هزار ت ُن کسر داشت که دو
هزار ت ُن قبال با رقای خدیوی معامله شده است و  1500ت ُن در م ابل هر ت ُن
 120کیلو قند و ش ر با یش نفر معامله کردیم نمی دانم رن شخو این جاست یا
نه بدر این موقب رقای بزرگ ابراهیمی بلند شده تعظیم نمودند معلوم شد با ایشان
معامله کرده اند) بعدا ارمودند  1500ت ُن را هم کمیسیون خواربار تهیه نماید
بدین قرار خواربار ر ربایجان در نظر رقای تدین تأمین شدک
اردا در کمیسیون به خیال ملی کردن ارمایشات رقای تدین با چند نفر از
رق ایان م اکره کردم رقای حاج معصوم خان شربیانی که از ماع ین مده هستند
حاضر شدند در م ابل  80کیلو قند یش ت ُن گندم بدهندک پیشنهاد بالل کریمی که
کمتر از  80کیلو داده بود ینا خدمت سرعشگر م دم ارستادم ایشان رن را کم
کردند و بعدا بالل به رقای تدین تلگراف و موضوع را تع یب نموده بود و مم ن
است از خود نامبرده تح یت شودک راجب به رقای حاج معصوم خان رقای
سرعشگر جواب دادند که بعد از مراجعت از مارت استانداری رقای تدین 1500
ت ُن باقی را نیز با رقای بزرگ ابراهیمی قرارداد بسته و کلیه خرید گندم را به
ایشان انحصار کرده اند ککک اعی رخر» با این شهود و پرونده ضخیمی که هست
رقای تدین مس وعیت پیمان را در هده خود نگراته اند و بعد از ا الم جرم ی ی
از نمایندگان در مجلس بیانیه ای برای درج در م بو ات تهیه کرده و رونوشت
رن را به کمیسیون رایض ارستاده اند که ینا ن ل می شود « :رقای مدیر
محترم روزنامه! ککک خواهشمندم شر زیر را در پاسخ خبری که ضمن گزارش
بیست و پنجمین جلسه مجلس شورای ملی به نوان ا الم جرم بر لیه این
جانب در رن روزنامه درج شده بود به نوان ت یب و با اجازه قانون م بو ات
در اوعین شماره درج ارمایندک
در خبر م کور اسناد دهنده مد ی شده است که اینجانب در زمان تصدی
وزارت خواربار به قصد استفاده شخصی به تبریز مساارت و در رنجا  5هزار ت ُن
گندم از بدهللا خدیوی و بزرگ ابراهیمی خریداری و قیمت رن را از قرار هر ت ُن
م داری قند و ش ر تحویل نموده و چون این امر بدون مناقصه انجام شده است
به ضرر دوعت یا به قول ایشان به منظور سوء استفاده بوده استک
گر چه برای کشف ح ی ت و رسوا شدن مفتری در پیشگاه اا ار مومی
مجال بسیار و دالیل بیشمار است و خوشبختانه این جانب که تاریخ  40ساعه
خدمت خود را به این کشور به پاکدامنی و در کمال صراحت حفظ کرده ام نیاز
اجلی به اب ال این گونه ابا یل م رضانه نداشته و هرگونه تح ی ی را در مورد
خود صمیمانه است بال می کنم وعی برای این ه قبل از هر تح ی ی به جامعه لابت
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شود رنچه در این باب گفته شده از م وعه داستان «خسن و خسین هر سه
دختران معاویه است» اجماال مسا ل زیر را یادروری می کند:
اوال -مساارت این ج انب به ر ربایجان در الر پیش رمد بلوای تبریز و گریختن
رقای ویویان رمری ا ی از معرکه مس وعیت اداره خواربار رن شهر و در الر
تلگرااات دیده استاندار ر ربایجان و تأکید امر دوعت بوده نه به میل شخصیک
تلگرااات موجوده در داتر نخست وزیری و اخبار جراید رن روز حاکی از این
ح ی ت است و چون اوضاع نان تهران نیز در رن موقب با بدترین وضعی مواجه
بوده مساارت و مراجعت اینجانب بیش از چند روز ول ن شیدک
لانیا -معامله با بدهللا خدیوی را رقای ویویان مستشار رمری ایی انجام و
تاریخ رن هم  21/12/27بوده در حاعی ه مساارت اینجانب به تبریز در ااصله
 18تا  1322/11/22یعنی بیست و چند روز بعد بعمل رمده استک
لاعلا -موضوع قراردادی که اداره خواربار ر ربایجان به ریاست رقای قهرمانی
در موقب اقامت  4روزه اینجانب در شهر تبریز با بزرگ ابراهیمی منع د نموده
ا یش هزار ت ُن گندم و  500ت ُن جو و حداکلر جمعا تا سه هزار ت ُن گندم و
جود بوده است نه  5هزار ت ُنک
رابعا -مبنای قرارد اد اخیر بر اساس مبادعه غله با قند و ش ر نظیر قرارداد
منع د با خدیوی م رراتی است که به م تضای رنها وزارت خواربار تأسیس و بر
اساس همین م تضیات چه در زمان وزارت رقای ار و چه بعد از اینجانب
میلیون ها تومان بدون مناقصه صرف معامالت خوارباری از قبیل برن و روغن
و هیزم و غله و سایر مواد شده است با این وصف غریب است که ا به
اینجانب و در مورد یش قرارداد که اداره خواربار تبریز در موقب مساارت
ای نجانب منع د ساخته و بوسیله رن امنیت یش من ه بزرگ کشور و جان
هزاران نفر مردم گرسنه را از خ رات رنی نجات داده تحت تألیر اغراض
شخصی و تحری ات خارجی دیگر صحبت از مناقصه می شودک
شاید با جعل اینگونه اکا یب برای چند روز بتوان ح ایت را بر مردم مشتبه
ساخت عی ن باید دانست که باالخره قضاوت اا ار مومی بر اغراض خصوصی
غاعب خواهد رمد جواب باقی م اعب در جای خود گفته خواهد شد اعال به همین
م دار قنا ت می کنمک سید محمد تدین»
از تجزی هاین بیانیه  4م لب بدست می رید:
 -1مساارت و توقف  4روزه تدین در تبریز بر الر تلگرااات دیده رقای
سرعشگر م دم استاندار ر ربایجان صورت گراته و معلوم نیست که استاندار
برای چه کار مساارت وزیر خواربار را الزم دانسته است؟!
 -2معامله خدیو ی را که ویویان رمری ا ی انجام داده بود با این ه ایشان وزیر
خواربار بودند و از رن ا الع داشتند و وسایل تح یت و تعیین خسارت مهمی که
از این معامله متوجه دوعت شده بود در تبریز اراهم بود معامله مزبور را تأیید
نموده اندک
اینجانب یده خود را نسبت به ویویان در اوایل این دوره یعنی در
شانزدهمین جلسه مجلس شورای ملی اظهار نموده و تصور می کنم در این
معامله بی نظر نبوده است اگر ویویان نظری نداشت قبل از انع اد قرارداد استعفا
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می داد و یا ب وری ه ارار نمود ارار می کرد و به مرکز هم که رمد س وت
اختیار نمی کرد و به ر یس مااوق خود دکتر میلیسپو وقایب  24اسفند را
گزارش می داد و می گفت که قبل از قرارداد خدیویه ر رنیا ر یس دارا ی مراغه
بت دستور خود ویویان یش ت ُن گندم را با اشخاصی ملل قادر م دم و ابراهیم و
اسحت و صاعح زیزی در تاریخ  20اسفند  1321یعنی  10روز قبل از قرارداد
خدیوی به ریت یل معامله نموده است که ین قراردادها در پرونده سرعشگر
م دم ضب استک
 240تومان
وجه ن د
 30تومان
قند و ش ر د حدود  28کیلو به قیمت رسمی
20
قماش به قیمت رسمی
تومان
10
چای
تومان
 300تومان
قیمت رسمی یش ت ُن گندم
که به نر روز در بازار رزاد بر بت قلمدادی خود ر رنیا در پرونده
سرعشگر م دم قیمت یش ت ُن گندم باعغ به  631تومان می شود از این قرار:
240
وجه ن د
تومان
336
 28کیلو قند و ش ر از قرار هر کیلو  12تومان
تومان
40
قماش دوبرابر نر رسمی
تومان
15
چای یش برابر و نیم نر رسمی
تومان
 631تومان
جمب کل
و با معامله خدیوی که یش ت ُن گندم با  120کیلو قند و ش ر مبادعه نموده و
به نر بازار رزاد از قرار هر کیلو  12تومان  1440تومان می شود 809
تومان ارق دارد و برای دوعت سر تا پا ضرر استک
هرگاه ویویان چنین گزارشی داده بود و امه را از وقایب رگاه کرده بود تدین
جرتت نمی کرد با ابراهیمی نظیر رن معامله را ب ند و بعد ب وری ه مالحظه
خواهید ارمود «گرااورد» هم ح م واریخت حساب را صادر کندک
بهمهمه نمایندگان) رقایان خواهش می کنم قدری رهسته تر صحبت کنید من
حواسم پرت می شودک
دکتر رادمنش -جنابعاعی هم بلندتر بفرما ید
 -3رقای تدین در بیانیه اظهار نموده است که قرارداد بزرگ ابراهیمی را اداره
خواربار ر ربایجان به ریاست قهرمانی منع د نموده بنابراین ایشان در قرارداد
نامبرده مؤلر نبوده اندک
مظفرزاده -رقای ر یسه مجلس را ساکت کنید که بیانات ایشان را بشنویمک
نایب ر یس -مجلس ساکت استک
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 -4و نیز اظهار نموده که میلیون ها بدون مناقصه صرف معامالت خوارباری
شده و ا قرارداد مزبور که اداره خواربار منع د نموده مورد ا تراض می
شودک
این است تجزیه بیانیه وعی باید دانست که قرارداد بزرگ ابراهیمی با تصویب
خود تدین منع د شده است و ین پیشنهاد ابراهیمی را که یل رن مواا ت خود
را نوشته است ن ل می کنم تا رن ها ی که بیانیه ایشان را خوانده اند از اشتباه
در ریند و مجلس شورای ملی اگر ح ی تا خود را نماینده این ملت و ممل ت می
داند از دوعت بخواهد که رمار تمام معامالت بدون مناقصه را تهیه کند و خسارت
های دوعت را تعیین کند تا معلوم شود  125میلیون تومان پوعی که وزارت
خ واربار گراته کجا ارو راته است؟ اینش ین پیشنهاد:
 22اروردین ماه 1322

ریاست اداره غله استان  3و 4
احتراما مصدع می گردد بنده بزرگ ابراهیمی حاضر است که حداقل 1500
ت ُن و حداکلر  3000ت ُن غله دو لل( گندم و یش لل( جو در شهرستان های
تبریز و اردبیل و مراغه بت قرارداد رقای بدهللا خدیوی مبادعه و تحویل نماید
و نیز مستد ی است امر ارما ید مبلغ یش میلیون و پانصد هزار لایر وجه ن د به
نوان پیش پرداخت مرحمت نمایند که در موقب تحویل جنس به هر ت ُنی مبلغ
ی هزار لایر تحویل اداره خواربار نموده و وجه قبوض را مستهلش نماید -بزرگ
ابراهیمی
اداره غله استان  3و  4با این پیشنهاد مواا ت می شود -محمد تدین وزیر
خواربار 1322/1/22
مردم حساس ر ربایجان که منتظر بودند وزیر خواربار وارد شود و در امور
گ شته تح ی اتی کند و نان اهاعی شهر که وسیله تأمین نظریات معدودی ماع و
ااسد شده بود به صورت امیدبخش در رورد و تمشیتی در امور بدهد از مالحظه
جریان امور منزجر شدند و در ا راف این پیمان ها حرف ها ی گفتند و اا ار
مومی را به خسارت دوعت متوجه نمودند تا این ه چندی بعد یعنی  24مهر ماه
 1322وزارت دارا ی هی تی برای بازرسی به محل ارستاد و نتیجه تح ی ات رن
هی ت که رسید تع یب متهمین را از وزارت دادگستری ت اضا کردک
نظر به این ه تع یب وزیر ا م از این ه حین تع یب متصدی م ام وزارت و یا
منفصل باشد بر بت قانون محاکمه وزراء مصوب  16تیر ماه  1307منو به
اجازه مجلس است وزارت دادگستری گزارش نامبرده را به مجلس ارستاد و
کمیسیون رایض رتی داد که رقای تدین تع یب شود و چون کمیسیون دادگستری
هم باید نظریات خود را اظهار کند کمیسیون نامبرده در جلسه اول مهر ماه
 1322هی تی مرکب از سه نفر از ا ضای خود به نام سو کمیسیون معین نمود
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که به پرونده و دالیل اتهام رسیدگی و نظریات خود را اظهار کند و سو کمیسیون
اتهامات منتسبه به رقای تدین را به ریت یل مالحظه می کند:
 -1پ یمان مزبور بدون ر ایت مناقصه و مزایده بعمل رمده
 -2ضامن اجرا ی از پیمان ار نخواسته اندک
 -3اشخاو دیگری مانند بالل کریمی و معصوم شربیانلو حاضر بوده اند که این
معامله را با هر ت ُن  75تا  80کیلو انجام بدهند وعی اداره به رن ها نداده و به
رقای بزرگ ابراهیمی دادهک
 -4تحویل جنس ر ا در محل ها ی معین کرده اند که دوعت در رنجا جنس موجود
داشته و حال رن ه الزم بود همه را تحویل تبریز قرار بدهند تا کرایه حمل و ن ل
بر دوعت تحمیل نشودک
 -5پول ها ی که م ا عه کار به خباز داده است تا بابت اضااه قیمت محسوب
بدارند قبض خبازها را اداره خواربار بابت گندم تعهدی پیمان ار به حساب قبول
کرده و حال رن ه باید اداره جنس را از پیمان ار تحویل بگیرد و خود به خبازها
بفروشدک
 -6پیمان ار معادل  13472کیلو ررد رت تحویل داده است که اداره خواربار رن
را به جای ررد جو پ یراته و قبول کرده استک
 -7این خصوصیات دالعت دارد که رقای تدین مرت ب کاله برداری شده و بت
ماده  238قانون مجازات مومی قابل تع یب استک
سو کمیسیون گزارش خود را به دو قسمت ت سیم نموده اول نسبت به جریان
قضیه و بعد نسبت به اتهامات شش گانه اوق اظهار نظر می کند که اینجانب هم
ری ه اتخا ی هی ت مزبور را از دست نمی دهم و پس از کر یده سو
کمیسیون نظریات خود را یل هر کدام به رض مجلس شورای ملی می رسانمک
اول -جریان قضیه
یده سو کمیسیون « :در بهمن و اسفند ماه سال  1321استان سوم دچار
مضی ه نان بوده ب وری ه  18هزار ت ُن مصرف رنجا را تشخیو داده اند و 15
هزار ت ُن نیز مصارف دیگر و جمعا  33هزار ت ُن حاجت به غله داشته اند
اقدامات مأمورین جمب روری غله مفید واقب و مؤلر نشده ککک
لیه ا رقای ار وزیر خواربار در بهمن ماه  21به تبریز مساارت کرده و
دستور اکید دادهاند وعی گزارش ر یس دارا ی و خواربار حاکی به دم موا یت
است و در موقعی که رقای ویویان از رف وزارت خواربار مأمور تبریز شد
قراردادی جهت تحویل دو هزار ت ُن غله با  120کیلو قند و ش ر برای گندم و
 90کی لو قند و ش ر برای جو بیش لل( قند و دو لل( ش ر) با رقای بدهللا
خدیوی منع د ساخته مع عش تأمین حوا ضروری نشده تا رن ه در -25-24
 26اسفند ماه  1321اغتشاش و بلوای شدید برپا شده و مردم برای نداشتن
نان به مارت استانداری هجوم کرده اند در نتیجه به دستور سرعشگر م دم
کمیسیونی از وجوه اهاعی در استانداری تش یل گردید و مواا ت کرده اند به هر
یش از خبازها به جای  533کیلو ررد ا سه عنگه معادل  225کیلو ررد از
رف اداره غله داده شود و ب یه  308کیلو را از بازار رزاد خریداری کنند و به
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نر دوعتی با نظارت شهرداری بفروشند وعی تفاوت قیمت را که روزانه 2500
لایر بر هر دکان می شود و برای ی صد دکان جمعا روزی  25هزار تومان ضرر
می شود از دوعت بگیرند و چون ا تبار موجود در اداره خواربار نبوده ماع ین
و وجوه شهر ا اناتی جمب روری نموده و از  76هزار تومان که مردم به خیریه
تبریز داده بودند برای این م صود استفاده شده و از رف استاندار جریان به
مرکز گزارش و مبلغ دو میلیون لایر از وزارت خواربار ارسال شده که به ترتیب
م کور مل نمایند و چون ادامه این رویه رااب احتیاجات نبوده در نتیجه
تلگراف و گزارش استانداری و اداره خواربار در اوایل اروردین ماه 1322
رقای تدین وزیر وقت به تبریز مساارت کرده اند و در کمیسیون تأمین خواربار
م دار خواربار مورد حاجت و اقدامات خود را ت کر داده اند و ب وری ه رقای
صمد امامی و رقای سرتیپ زاده شهادت داده اند رقای تدین احتیاج شدید اداره را
به تهیه پن هزار ت ُن در جلسه کمیسیون خواربار ت کر داده و گفته اند که سه
هزار ت ُن به موجب قرارداد با ابراهیمی و دو هزار ت ُن به موجب قرارداد با
خدیوی تأمین خواهد شدک
باالخره در تاریخ  15اروردین  1322قرارداد سه هزار ت ُن با ابراهیمی منع د
گردیده و چون پیمان ار صد روز مهلت تحویل جنس داشته است وعی از همان
روز قرارداد تهیه نان و ادامه کار نانوا ضرورت داشته از رف اداره خواربار
از ابراهیمی ت اضا شده که  150هزار تومان مسا ده خود را به خبازها بدهد
بابت اضااه قیمت جنس ب وری ه قبال کمیسیون تأمین خواربار م رر داشته
محسوب دارند و این پرداخت به موجب صور تحساب بانش ملی تبریز انجام
گراته و محاسبه بین پیمان ار و اداره خواربار در خاتمه مدت رسیدگی و تصفیه
شده و به تصویب مستشاران رمری ا ی رسیده است مع عش در تاریخ تصفیه
محاسبه سند رسمی از پیمان ار گراته اند که هر گاه در نتیجه رسیدگی به حساب
ضرری متوجه دوعت باشد پیمان ار از هده بر ریدک»

نظریات اینجانب
صرف نظر از این ه بر بت شهادت رقایان سرتیپ زاده و صمد امامی رقای
تدین در کمیسیون خواربار م دار قرارداد با رقای بزرگ ابراهیمی را  1500ت ُن
گفته و سو کمیسیون سه هزار ت ُن نوشته است در تاریخ قرارداد هم س و
کمیسیون اشتباه نموده و به جای  22اروردین  15اروردین نوشته استک
از تجزیه اظهارات سو کمیسیون  3م لب بدست می رید:
 – )1انع اد قرارداد و مبادعه  3هزار ت ُن غله با قند و ش ر
 -)2تأدیه  150هزار تومان مسا ده به خبازان
 -)3تصفیه حساب
اینش اینجانب نظریات خود را نسبت به هر یش از رن ها به رض می رسانم:
 -1انع اد قرارداد  3هزار ت ُن
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رقای بزرگ ابراهیمی متعهد شدند به حداقل  1500ت ُن غله با قند و ش ر
مبادعه کنند چون نتیجه هر قراردادی مم ن است برای ی ی از راین مفید باشد
و برای رف دیگر نباشدک
راجب به  1500ت ُن حداقل با این ه دوعت بسیار متضرر شده و جهات رن
معلوم است جاعتا رضی نمی کنم و بعد وارد این موضوع می شومک
نسبت به  1500ت ُن دومی که قرارداد یش رای است یعنی پیمان ار را مخیر
در مبادعه و دوعت را مجبور می کند که اگر پیمان ار حداکلر را خواست بپردازد
قبول کند رض می کنم ک ه پیمان ار وقتی واای به هد می کند که مبادعه
حداکلر برای او نااب باشد و رقای تدین که م صودی غیر از تأمین ارزاق نداشت
و به قول خود تهیه سه هزار ت ُن غله را الزم می دانست تا این ه مصرف نان
تبریز تأمین شود چ ور ا مینان حاصل کرد که پیمان ار بتواند حداکلر را تحویل
دهدک اگر جنس ترقی می کرد دوعت به چه نوان می توانست از بزرگ ابراهیمی
برای مصرف شهر جنس بخواهد؟! چون که قرارداد او را م لف به تأدیه
 1500ت ُن حداکلر ن رده بود و رقای تدین این م دار را از چه محل در نظر
داشتند تأمین کنند؟
بدیهی است که تعهد دوعت برای قبول م دار حداکلر ا در نفب پیمان ار بوده
و مشاراعه از این نظر که نزدیش بسر رسید خرمن محت رین نمی توانند غله را
احت ار کنند و مجبورند بفروشند شر حداکلر را نموده و دوعت را م ید کرده
است کما این ه پیش بینی پیمان ار بخود صورت مل گرات و از این شر
دوعت متضرر ش د و پیمان ار استفاده بسیار کردک از معامالت بزرگ ابراهیمی
کسی نتوانسته است سر در بیاورد وعی راجب به بعضی از رن ها که تح ی اتی
نموده اند حاکی است که این قرارداد سر تا پا بر ضرر دوعت منع د شده استک
ردیف  13پرونده حاکی است که با بالل کریمی که داو لب معامله بوده و به
پیشنهاد او راجب به مبادعه یش ت ُن گندم با  80کیلو قند و ش ر ترتیب الر نداده
اند و ش ایت می کرده در  28اروردین یعنی  6روز بعد از مواا ت رقای تدین با
قرارداد ابراهیمی پیمانی منع د نموده که  50ت ُن غله در خود شهر تبریز تحویل
دهد و هر یش ت ُن غله را با  100کیلو قند و ش ر مبادعه کند و چون بنا به
اظهارات رقای صمد امامی بالل می خواست با دوعت م دار مهمی معامله کند اگر
مبادعه یش ت ُن غله با  100کیلو قند و ش ر نظریات ابراهیمی را تأمین می نمود
با او بیش از این م دار معامله می کردک
و نیز ردیف  17پرونده ح ایت می کند که چون رقای پرورز ر یس پست و
تلگراف نمی خواست برای حفظ م ام خود وارد معامله شود رقای حمید احسانی
از رف او با تیمور زیزیان قراردادی منع د نموده که م دار  50ت ُن گندم هر
ت ُن با  92کیلو قند و  250ت ُن جوه هر ت ُن با  77کیلو ش ر مبادعه کند و غله را
ب ه تیمور زیزیان در خود اردبیل یا در ا راف رن بپیله سوار و گرمی و مش ین
شهر) تحویل دهد و در اول اردیبهشت رقای بزرگ ابراهیمی به ریاست اداره
خواربار می نویسد که  500ت ُن تحویلی نماینده رقای پرورز را به حساب ایشان
بگ ارند بپرونده ردیف  )9قرارداد رسمی شماره  22472دالعت می کند که
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ابراهیمی با ارشد همایون  250ت ُن غله ق عی و  250ت ُن احتماعی در م ابل هر
ت ُن  100کیلو قند و ش ر معامله نموده است بپرونده ردیف )15
و نیز قراردادی با خسرو م دم راجب به  200ت ُن غله هر ت ُن با  100کیلو
قند و ش ر بگزارش  60کاتوزیان صفحه  )4که این معامالت را ابراهیمی برای
اس ات بالل کریمی و اجرای توصیه سرعشگر م دم نموده است تعجب در این
است که با این ه ارشد همایون با ابراهیمی یش ت ُن در م ابل  100کیلو قند و
ش ر معامله نموده بود بت نام شماره  10-8031خرداد  22سرعشگر م دمه
قهرمانی ر یس اداره غله ب ا ارشد همایون معامله دیگری به تناسب یش ت ُن گندم
با  120کیلو قند نموده است بردیف  13پرونده و صفحه  16گزارش شماره
 60رقای کاتوزیان)

 -2تأدیه  150هزار تومان مسا ده
برای این ه پیمان اران وجهی برای خرید غله داشته باشند م دار مهمی قند
و ش ر به رسم مسا ده به رقایان خدیوی و ابراهیمی داده شده بود که رنرا در
بازار رزاد بفروشند و قیمت رنرا به اشخاصی که غله تهیه می نمایند بپردازند و
بتدری که غله را پیمان ار تحویل می دهد باز قند و ش ر بگیرد و این مل را
در مدت قرارداد ت رار کند تا این ه تعهدات خود را اجرا نمایدک
در پیمان رقای خدیوی وجه ن د به رسم به پیمان ار داده نشده و ا در
پیشنهاد رقای ابراهیمی رقای تدین وزیر خواربار وقت  150هزار تومان برای
ایشان به رسم مسا ده تصویب نموده است!!
از این ه سو کمیسیون اظهار می کند « :چون از همان روز قرارداد تهیه نان
و ادا مه کار نانوا ضرورت داشته از رف اداره خواربار از ابراهیمی ت اضا شد
که  150هزار تومان مسا ده خود را به خبازها بدهد ککک اعی رخر ککک»
این ور استنبا می شود که رقای ابراهیمی مبلغ مزبور را برای این ه به
خبازان بدهد پیشنهاد ن رده است و بنا بر ت اضای اداره خواربار وجه مزبور را
به رن ها داده است که اینجانب نظریات خود را در این ه الزم بوده است وجهی
به خبازان داده شود یا نه در قسمتی که راجب به نگراتن ضامن از پیمان ار
بح( می شود رض می کنمک

 -3تصفیه حساب
این ه سو کمیسیون دادگستری می نویسد « :محاسبه بین پیمان ار و اداره
خواربار در خاتمه مدت رسیدگی و تصفیه شده و به تصویب مستشاران
رمری ا ی رسیده ککک» است الزم می دانم که نامه بدون تاریخ رقای تدین و نامه
شماره  33185مور  22/6/29اداره کل غله و نان را که ایشان دعیل برا ت
خود می دانند در اینجا ن ل کنم تا رن ها ی ک ه یده به مستشار دارند و یگانه
امیدشان این است که بیگانگان در این ممل ت اصالحاتی نمایند رن را م اععه
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کنند و ی ین حاصل نمایند که غیر از ایرانی کسی به ایران القمند نخواهد شد و
خوشوقت باشند از این ه باز کسانی هستند که تسلیم اوامر خالف مصاعح ممل ت
نمی شوند و از منااب دوعت دااع می نمایند و ی ی از رن اشخاو رقای مجیدزاده
پیش ار دارا ی ر ربایجان است که با ح م صریح نامبرده راجب به تصفیه حساب
پیمان اران چون تصفیه را بر خالف مصاعح ممل ت تشخیو داد و با قدرت
مستشاران رمری ا ی نمی توانست تمرد کند از پیمان اران سند رسمی گرات که
اگر در نتیجه رسیدگی معلوم شود خسارتی متوجه دوعت گردیده است پیمان اران
از هده غرامت بر ریندک بگزارش شماره  215کاتوزیان صفحه  )17اینش ین
نامه ها:
اینش ین نامه ها:
 -)1نامه رقای تدین به رقای نبوی نماینده مجلس و ضو کمیسیون دادگستری
خدمت جناب مست اب رقای نبوی نماینده محترم مجلس شورای ملی
ادایت شوم -نظر به این ه شاید در موقب شور گزارش کمیسیون دادگستری
در مجلس شورا احتیاجی به کر مل گرااورد مستشار رمری ا ی در خصوو
تصفیه امر قراردادهای خرید غله در ر ربایجان باشد اینش رونوشت ح م راجب
به واریخت حساب و تصفیه امر که به امضای گرااورد و رقای اسدی رسیده و
در همان تاریخ به موقب اجرا گ اشته شده است ایفاد گردیدک
با تجدید احترامات اا ه – سید محمد تدین
 -)2ح م گرااورد و رقای اسدی معاون ایشان شماره  -33180مورخه
22/6/29

اداره خواربار استان  3و  4تبریز
گزارش شماره  14099مور  2ماه جاری رن اداره راجب به قراردادهایی
که با اشخاو مختلف برای خرید غله در برابر قند منع د شده است واصل و
مندرجات رن مورد م اععه کامل قرار گراته و حتی برای مزید غور و دقت در
کمیسیونی نیز م ر و تحت شور واقب و در نتیجه چنین تصمیم گراته شد که
چون نظر دوعت ب ور کلی جمب روری غله بوده و پرداخت قند در برابر رن صراا
برای تشویت بوده است و از رای قند مصرف شده از میزان سهمیه مومی
کسر گردید بنابراین صراه دوعت که بارت از انجام منظور بوده است حاصل می
باشد به این جهت الزم است حساب کلیه اروشندگان را تسویه و در برابر رنچه
جنس تحویل داده اند به مأخ معینه در قرارداد از قند موجود در رن اداره تسلیم
و حساب را واریخت نما ید و اعبته کسر و یا اضااات تحویلی نسبت به م دار
قرارداد را نیز مانند اصل قرارداد محسوب خواهند داشت اعبته قیمت قند از یش
رف مانند اروش جزء دررمد قیمت قند و ش ر و چای و از رف دیگر مانند
هزینه غله منظور خواهد شد -اداره کل غله و نان
امضاء گرااورد ر یس اداره – امضاء اسدی معاون اداره
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به خ رقای تدین در یل نامه « :توضیح رن ه در تاریخ اوق اینجانب در وزارت
خواربار نبوده ام و وزارت خواربار ب لی منحل بوده است»
راجب به مندرجات این نامه اگر نظر دوعت جمب روری غله بوده پیمان ار غله
را می بایست در ن ا ی که دوعت برای مصرف اهاعی احتیاج به غله داشت
تحویل دهد نه این ه مخیر باشد هر کجا که جنس ارزان است بخرد و دوعت را
گراتار انبارداری نمایدک جمب روری غله در اردبیل و ا راف رن که دوعت بواس ه
دم وسایل ن لیه قادر به حمل نبود و نگاهداری جنس در رنجا تأخر من سال بعد
که جنس تنزل کرده است برای دوعت جز ضرر چیزی نبوده است و پرداخت قند
هم که در بازار رزاد متجاوز از  10برابر قیمت رسمی معامله می شد برای
تشویت نبو د بل ه برای پر کردن جیب پیمان ار و شرکاء بوده استک
و چیزی که بیشتر مورد تعجب می شود این است که می نویسند « :قند
مصرف شده از میزان سهمیه مومی کسر گردیده بنابراین صراه دوعت که
بارت از انجام منظور بوده است حاصل می باشد» اگر صراه دوعت این بود که
از میزان سهمیه مومی کاسته شود پس تهیه غله هم برای مصرف نان شهر
ضرورت نداشته است بدر این موقب بواس ه کاای نبودن ده جلسه از اکلریت
ااتاد)
نایب ر یس -بخ اب به رق ای دکتر مصدق) قدری تأمل بفرما ید تا اکلریت حاصل
شود بپس از مختصر تأملی اکلریت حاضر شد) بفرما ید دکتر مصدق
دویم -اظهار نظر راجب به اتهامات و دالیل
 -)1دم اجرای م ررات راجب به مناقصه

یده سو کمیسیون
« ایراد به این ه پیمان با ابراهیمی بدون ر ایت مناقصه و مزایده بوده است
وارد نیست زیرا به موجب قانون مصوب  4خرداد ماه  1321برای خرید غله و
سایر مواد خواربار و تأمین وسا ن لیه به منظور تهیه ارزاق محل به دوعت
اجازه داده شده هر اقدامی را که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند و عه ا در
حاعت ضرورت و عزوم تسریب در مل مبادعه جنس به جنس و ق ب قیمت از
رف خواربار بر خالف قانون نبوده و عه ا قرارداد مورخه  15اروردین 22
داخل در مدت ا تبار ماده واحده انجام شده و حاجتی به مزایده و مناقصه نداشته
است خاصه رن ه نظیر همین پیمان و با همین م دار جنس قبل از تصدی رقای
تدین در اسفند ماه  1321باستناد همان قانون از رف رقای ویویان با بدهللا
خدیوی بسته شده بود و چون تا زمان پیمان دویم بیش از  100ت ُن تحویل نشده
و راب اغتشاش شده حاجت به تهیه جنس داشته ع ا پیمان دوم ضروری بود»
هر گاه اظهارات اوق تجزیه شود این جانب باید نظریات خود را در دو
موضوع رض کنم:
اول راجب به این ه قانون  4خرداد  21به م ررات راجب به مزایده و مناقصه
وارد و یا حاکم است و یا نیست و بعد راجب به این ه ریا ساب ه خالف قانون و
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خالف مصاعح جامعه مدرک مل مال دوعت می شود یا نمی شود؟  -اینش
نظریات اینجانب:
اعف) -قانونی وضب نشده که به م ررات قانونی مناقصه و مزایده حاکم وارد
باشد
سو کمیسیون اول اشاره به قانون مصوب  4خرداد  1321می کند که قانون
مزبور مشتمل بر  18ماده و در رن قانونگ ار تعریف احت ار و کیفر رنرا تعیین
می کند و ر ین نامه رن که مشتمل بر  32ماده و ت سیم به  5اصل می شود که
در قانون و ر ین نامه مزبور کری از م ررات قانونی راجب به مناقصه و مزایده
نشده و بعد سو ک میسیون از ماده واحده ای که تاریخ تصویب رن را معین ننموده
و این جانب به حدس یااتم که ماده یگانه  24خرداد  1321می باشد م اکره می
کند که ماده مزبور را ینا ن ل می کنم و بعد نظریات خود را به رض می
رسانم اینش ماده یگانه « :مجلس شورای ملی برای خرید و جمب روری مازاد
غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسا ل ن لیه به منظور تهیه ارزاق مومی از
تاریخ تصویب این قانون تا رخر مهر ماه  22به دوعت اجازه می دهد برای
مواردی که در قانون احت ار و ر ین نامه رن پیش بینی نشده است هر اقدامی را
که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند کیفرهای ضروری نیز در این بابت بدر
حدود کیفرهای م رر در قانون احت ار) از رف دوعت ا الم و اجرا خواهد
گردیدک»
از مالحظه این ماده خوب معلوم می شود که قانون مزبور متضمن هر
اختیاری که ارض شود مجری رن دوعت است زیرا قانونگ ار اعل را شخو سوم
جمب رورده و می گوید« :هر اقدامی را که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند»
پس رقای تدین که ی ی از ا ضای دوعت بوده بدون تصویب دوعت اقدامی نمی
توانسته است ب ندک
ب) -س اب ه خالف قانون و غل مالک و مدرک مل بعد نمی شود
یش وزیر وقتی که از مرکز به خارج مساارت می کند برای این است که در
امور محلی سرکشی نموده نیش و بد اوضاع را بفهمد و راجب به ُحسن جریان
امور رنچه در قوه دارد بعمل در روردک
رقای تدین قبل از حرکت می دانست که قراردادی بین اداره خواربار و بدهللا
خدیوی منع د شده و اعبته از جهات انع اد رنهم چیزها ی شنیده بوده چه شد که
قبل از مواا ت با قرارداد ابراهیمی با اشخاو خیرخواه و م لب مشورت ننمود
و به رنچه که در کمیسیون از او ن ل قول شده قنا ت کرد؟! ی ی از وظایف
اوعیه وزیر این است به کاری که بر خالف قانون شده رسمیت ندهد و این قبیل
امور را تا حد ام ان ع و کند نه این ه کار خالف قانون دیگران و کاری که برای
جامعه مضر بوده است مالک مل خود کند!!
ج) -رقای کاتوزیان در صفحه  17گزارش شماره  60خود می نویسد:
«ککک در صورتی ه خواسته باشیم سایر معامالت اداره خواربار و بعضی از
معامالت های بزرگ ابراهیمی را مورد توجه قرار دهیم مالحظه می شود که
معامالت مزبور با این ه بدون تشریفات م رره انجام شده و پیمان اران در حاعی
که در تبریز تحویل داده اند ت ُنی  100کیلو قند و ش ر دریاات نموده اند در این
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صورت  86280کیلو قند بابت گندم تحویلی به ضرر دوعت تمام شده مضااا به
این ه بایستی کرایه حمل از اردبیل و مراغه و مهاباد و غیره را هم جزو
خسارت دوعت محسوب کردک
در صورتی ه معامالت خارج از تبریز را مورد توجه قرار داده و خواسته
باشیم ضرر دوعت را احتساب نما یم باید معامله رقای پرورز 49ر یس پست و
تلگراف را با تیمور زیزیان مالک مل قرار دهیم در معامله مزبور هر ت ُن گندم
با  92کیلو و هر ت ُن جو با  77کیلو قند و ش ر مبادعه و روی این اساس ا
در معامله رقای بزرگ ابراهیمی معادل  82522کیلو قند و ش ر به ضرر دوعت
تمام شده است»
که این م دار قند را اگر هر کیلو  100لایر حساب کنیم از معامله بزرگ
ابراهیمی ا راجب به دم مناقصه دوعت  825220تومان متضرر شده استک
 -)2راجب به ضمانت اجراء
یده سو کمیسیون
«ایراد این ه «ضامن اجرا ی» از م ا عه کار گراته نشده در حدود قانون
کیفر قابل تع یب بشمار نمی رود خاصه رن ه مسا ده پرداخته شده به م ا عه
کار به موجب چش بانش ملی مور  22اروردین  1322از حساب 9082
اداره خواربار با تبریز در وجه بزرگ ابراهیمی پرداخته شده و در همان روز
 22اروردین هزار و سیصد و بیست و دو به موجب چش  507از رف
ابراهیمی در وجه حاج حسن حجازی و یوسف و زین اععابدین روسارسته خباز
جهت مازاد قیمت گندم و پخت روزانه رن ها پرداخته شده که صورت حساب
بانش ملی تبریز حاکی از رن است بعالوه م ا عه کار تعهدات خود را تدریجا
انجام می داد برای هر نوبت تحویل وض را دریاات می کرد و در صورت
تخلف جرا می در قرارداد بر هده پیمان ار م رر شده عه ا ایراد دم اخ
«ضامن اجرا ی» وارد نیست»
نظریات اینجانب
کسانی که اصاعتا برای خود معامله می کنند وقتی رف معامله مورد ا مینان
رن هاست مم ن است از ضامن صرف نظر کنند و معامله را به ا تبار قول و یا
امضای رف م ابل تمام کنندک وعی وقتی برای غیر معامله می کنند رنهم
«دوعت» باید نهایت دقت را بعمل رورند که موجب مالمت و شماتت نشوند و
 - 49تاریخ شروع تحویل غله از طرف آقای پرورز به انبارهای دولتی  15اردیبهشت بوده گزارش  347آقای
کاتوزیان و صورت مجلس ضمیمه یعنی چند روز بعد از  22فروردین که قرارداد ابراهیمی منعقد
شده بدیهی است که انعقاد قرارداد زودتر بوده و معامله رئیس پست و تلگراف هم البته با سایر
معامالت فرق داشته زیرا او هم به سهم خود استفاده نموده است (اصل نطق)
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مواردی که یال بیان می کنم لابت می کند که اگر از پیمان ار سند رسمی و
ضامن ت اضا شده بود یا معامله صورت نمی گرات و چنانچه صورت می گرات
دوعت رن درها ضرر نمی کردک
اعف -هر گاه از پ یمان اران ضامن اجرا گراته شده بود هرگز جرتت نمی
کردند که در م ابل جنس قبض نانوا تحویل دهند و شر قضیه این است که
مصرف روزانه هر نانوا در تبریز  6دل  450کیلو ررد بوده که در الر ن (
موجودی غله در سیلو کمیسیون خواربار قرار می دهد به هر یش از رن ها 4
دل بدهند و  2دل باقی را خود رن ها در بازار رزاد تهیه کنند و نان را به
نر دوعتی بفروشند و ما به اعتفاوت رن را دریاات نمایند و در این موضوع رقای
سرتیپ زاده ر یس سابت کمیسیون خواربار در جواب س وال رقای کاتوزیان این
ور می نویسد :بپرونده ردیف )25
« م دار مهم به نوان مابه اعتفاوت داده شده در حاعی که کشف مدرک و
ح ی ت موضوع به کسی مم ن نیست زیرا اروشنده و خریدار در واقب یش
دست بوده رن هم دست رقای م دم معین و م رر شده بود که به هر نفری روزانه
 500گرام نام داده شود وعی اکلرا به هر نفر روزانه  100یا  200و گاهی
 300گرم می دادند و اداره خواربار از غله تعهداتی که بعدا به انبار سیلو می
رسید به هر یش از خبازان  2کیسه ررد می داد و معلوم بود به همان ررد
تحویلی دوعت اکتفا شده استک کسر جیره مردم بین خبازان و متعاقدین قرارداد
به نام مابه اعتفاوت معامله و رسید اخ و ینا به اداره تسلیم می شد که در
م ابل رن قند و ش ر می گراتندک
اگر رقایان تمام  5هزار ت ُن مورد قرارداد را صحیحا تسلیم و تحویل می کردند
بهیچوجه از جیره مردم کم و کسر نمی شدک»
ب) -رقای ظلی مدیر کل بازرسی دارا ی در گزارش شماره 10 -865/ 19
دی ماه  1322صفحه  2می نویسد « :گندم و جو ی که نانواها بابت تأمین کسر
مصرف خود از بازار رزاد تهیه کرده و به مصرف نان شهر رسانیده بودند جمعا
باعغ بر  1035ت ُن می شد که جزو تحویلی دو نفر پیمان ار خدیوی و ابراهیمی
به حساب رورده و در قبال هر ت ُنی گندم و جو به رن ها قند و ش ر به میزان
م کور در پیمان می دهند منتها در جلسه ای که با شرکت استاندار ر ربایجان در
اداره خواربار تش یل شده بود م رر می شود که قند و ش ری که در قبال گندم
و جو لب نانواها به پیمان کاران داده شده از قرار کیلو ی  70لایر نر بازار
تسعیر و از بهای رن لب نانواها پرداخت و باالخره به همین کیفیت مل و
م اعبات نانو اها را به این ریت پرداخت و م دار گندم و جو م کور در باال را که
نانواها خریده بودند به حساب تحویلی رقایان خدیوی و بزرگ ابراهیمی می
رورند»
صورت مجلس  8اردیبهشت  1322بپرونده ردیف  )5که رن را سرعشگر
م دم و بزرگ ابراهیمی و بدهللا خدیوی امضاء نموده اند حاکی است که نانواها
یش ت ُن ررد را به مبلغ  1174تومان خریده اند وچنانچه  120کیلو قند را از
قرار هر کیلو  70لایر تسعیر کنیم  840تومان می شود بنابراین معلوم نیست که
نانواها مبلغ  334تومان ب یه را از چه محلی جبران کرده اند و نانواها برای چه
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حاضر شده اند از ین قند که در بازار رزاد دو برابر قیمت داشت صرف نظر
کنند و برای هر یش کیلو قند  70لایر دریاات نمایند!!
ج) -رقای کاتوزیان در گزارش شماره  1322/10/19-215صفحه  13می
نویسد « :رقای بزرگ ابراهیمی و همچنین رقای خدیوی موظف بوده اند گندم و
جو به انبار تحویل نمایند نه این ه پول به نانواها تحویل و قند و ش ر دریاات
نمایندک بنظر بنده در صورتی ه مل رقایان در دادگاه صالحیتدار م ر شود
رقایان پیمان اران بایستی قند و ش ری که در قبال پول تحویلی به نانوا از اداره
خواربار تحویل گراته اند مجددا به اداره خواربار مسترد و پول خود را دریاات
نمایند این قسمت کامال به صراه و صال دوعت است زیرا بهای قند و ش ر هر
کیلو  70لایر اعی  80لایر احتساب و به نانوا پرداخته شده وعی اکنون قند و
ش ر در بازار کیلو ی متجاوز از  180لایر است ککک اعی رخر»
د) -بنا بر رنچه م کور شد نانواها برای خرید جنس به وجه ن د احتیاج
نداشتند و بر ارض عزوم پیمان ار می توانست از قسمت  15ت ُن قند و ش ر که
به رسم مسا ده گراته بود به نانواها بدهد و این کار را در مدت قرارداد که
 100روز بود از بابت قند و ش ر دریااتی ت رار نمایدک

 -3دم توجه به پیشنهادات بالل کریمی و معصوم شربیانلو
یده سو کمیسیون
« ایراد به این ه بالل کریمی و معصوم شربیانلو حاضر بوده اند به کمتر از
این مبلغ معامله کنند به جهاتی که کر می شود وارد نیستک اوال بالل کریمی در
تح ی ات مورخه  1322/10/8هی ت بازرسی ا تراف دارد که بعد از معامله
خواربار با اب راهیمی نزد رقای سرعشگر م دم راته و پیشنهاد کرده اند که کمتر
از  120کیلو و  90کیلو ش ر حاضر است معامله کند بدیهی است پیشنهاد
موخر از انجام قرارداد قابل قبول نبوده و بخصوو که رقای بالل کریمی در رخر
تح ی ات مزبور اظهار می کند که «هیجده عنگه رت به اداره خواربار رورده که
بجای جو تحویل دهد وعی اداره از قبول رن خودداری کرده ب وری ه هنوز رت
های او در اداره است» و این جمله می رساند که مشاراعیه به مناسبت م کور
رنجش و کدورتی از ر یس خواربار داشته و نیز رقای شربیانلو در تح ی ات
مورخه  1321/10/8تصدیت دارد که برای این معامله پیشنهاد کتبی نداده و
روز بعد از امضای قرارداد با ابراهیمی به کمتر از این م دار حاضر بوده و نیز
تلگراای که به نوان ش ایت کریمی از دم قبول پیشنهادات او شده رونوشت
به نخست وزیر و وزیر خواربار بوده مورخه  22/8/28می باشند و حال رن ه
پیمان با ابراهیمی در  15اروردین  22امضا شده و رسیدگی هایی که برای پیدا
کردن پیشنهاد کتبی مشاراعیه شده حاکی است که پیشنهاد تحویلی با  75کیلو در
تاریخ  22/4/26شماره  9603به داتر خواربار داده شده بدیهی است بعد از 3
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ماه از پیمان با ابراهیمی و تحویل شدن جنس و ورود سال جدید و بارندگی تنزل
قیمت حاصل شده و نگرانی مرتفب گردیده عه ا نمی توان این اظهارات را که
تاریخا موخر از پیمان  15اروردین  22می باشد دعیل سوء نیت در معامله اوعی
دانست و هیچگونه دعیلی وجود ندارد که در تاریخ م دم بر پیمان ابراهیمی کتبا
یا شفاها با رقای تدین پیشنهاد به کمتر از  120کیلو قند و  90کیلو ش ر داده
باشدک»
نظریات اینجانب
قراردادهایی که رقای ابراهیمی با بالل کریمی و ارشد همایون و پرورز و
خسرو و م دم منع د نموده دالعت دارد که در زمان انع اد پیمان دیگران حاضر
بوده اند کمتر از  120کیلو قند و ش ر معامله کنند و دم اجرای تشریفات
مناقصه و تعجیل در انع اد پیمان موجب خسارت دوعت شده و رقای تدین باید
جواب دهند که برای چه از تشریفات مناقصه صرف نظر کرده اند؟!

 -4راجب به تحویل غله در خارج از تبریز
یده سو کمیسیون
« راجب به تحویل جنس در تبریز و مراغه و اردبیل اش ال اداره بازرسی
وارد نیست زیرا وسایل حمل و ن ل در انحصار دوعت بوده و اشخاو وسیله ای
برای حمل و ن ل نداشته اند بعالوه مصرف جنس در مراغه و اردبیل جهت
تحویل به نیروی شوروی مورد حاجت بوده و از این حی( ضرری متوجه نبوده
است بخصوو که مصرف و م دار مورد حاجت  33هزار ت ُن بوده و معامله سه
هزار ت ُن جبران کسر مصرف در ن ا نامبرده می باشدک»
نظریات اینجانب
پیمان رقای ابراهیمی ا از نظر تأمین مصرف شهر تبریز منع د شده بود و
رقای تدین وزیر خواربار وقت ا الع داشت که اگر دوعت وسایل ن لیه نداشت
خرید جنس در ن ا خارج از شهر هرگز مصرف رن شهر راتأمین نمی نمودک
مبادعه غله یا قند میزان جیره بندی قند را که رن هم مورد احتیاج مومی بود کم
می کرد و مدارک یل حاکی از این معناست:
اعف -قهرمانی ر یس اداره غله استان  3و  4در شماره  10 -5675خرداد
 1322به رقای ابراهیمی این ور می نویسد « :م صود از پیمان 22-1481
اروردین  1322تأمین کسر مصرف نان شهر تبریز بوده نه خرید و نگاهداری
جنس در ن ا مرزی مانند بیله سوار و کرمی و مش ین شهر و ارسباران زیرا
در این ن ا خود اداره م داری جنس موجود دارد که اعال قادر به حمل نیست و
جنس خریداری در ن ا مرزی امروز به درد شهر تبریز نخواهد خوردک»
ب -تصدیت رقای هار ونیان ر یس قند و ش ر اداره خواربار مور  8دی
ماه  1322بردیف  16پرونده) راجب به این ه «رقای ابراهیمی متعهد شده بود
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در شهرستان های اردبیل -تبریز -مراغه تحویل دهد که ا تبریز کسری
مصرف داشته و در ن ا باقی بمراغه و اردبیل) اضااه بر مصرف داشتندک»
ج -تلگراف شماره  28-11639خرداد  1322رقای تدین به خواربار تبریز
حاکی است که « با م امات شوروی در مرکز م اکره شده رن ها با تحویل گراتن
جواز محصول سال جدید مخاعفت ندارندک»
د -در صورتی ه در محل های مزبور بیش از مصرف محلی غله بوده و
موقب قرارداد ابراهیمی هم نیروی شوروی احتیاج به غله نداشته و حاضر بوده
اند که از محصول رتیه استفاده کنند انع اد قرارداد برای این ه جنس را در اردبیل
تحویل دهد صراا از نظر تأمین منااب اشخاو بوده است بر ارض این ه دوعت
برای نی روی شوروی احتیاج به جنس داشت می توانست با حفظ صال و صراه
معامله کند کما این ه در  22تیر ماه  1322اداره غله استان  3و  4با
مرتضوی  1500ت ُن غله دو سوم گندم و یش سوم جو تحویل اردبیل -م ان-
اجارود در قبال  %20قند و ب یه بهاء به نر دوعتی بخرواری  300تومان)
وج ه ن د معامله نموده است و احتیاج نبود که در  22اروردین  1322با
ابراهیمی یش ت ُن گندم را م ابل  120کیلو قند و یش ت ُن جو را در قبال  90کیلو
ش ر مبادعه کنند و گ شته از این ه موجب خسارت دوعت بشوند از م دار جیره
بندی هم ب اهندک

 -5راجب به خریداری غله توس خبازان
یده سو کمیسیون
« راجب به پوعی که م ا عه کار به خبازها داده است ایراد وارد نیست زیرا
اتخا این رویه به موجب صورت مجلس کمیسیون خواربار در اداره شهرداری
بوده و تفاوتی نمی کرده که م ا عه کار با پیمان ار جزء معامله نماید و جنس را
به دست رن ها تأمین کند یا مست یما به اداره بدهد و اداره مجددا به رن ها تحویل
نماید چون در نتیجه محاسبه تفاوتی حاصل نمی شود و م ا عه کار نیز تأخیری
در انجام پیمان ندارد از این حی( ایرادی وارد نیست و اساس این ایراد که در
خصوو کیفیت تحویل دادن جنس و تصفیه محاسبه با پیمان ار است ارتبا ی با
اتهام وزیر وقت که صراا مواا ت با انع اد پیمان بوده ندارد و با ارض ورود
ایراد دعیل بزه اری محسوب نمی شود»ک
نظریات اینجانب
اعف -اگر پیمان ا ر بواس ه این ه وسایل ن لیه دست دوعت بوده نمی توانست
غله را از ن ا خارج شهر به تبریز وارد کند باید معلوم نمود که خبازان با چه
وسیله توانسته اند  1035ت ُن غله را به شهر بیاورند؟
و 338
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ب -از انع اد ق رارداد م صود این نبود که قند و ش ر بگیرند و در م ابل از
قرار هر کیلو قند و ش ر دریااتی  70و  80لایر بپردازند و مبلغ مهمی از این
کار استفاده کنند بل ه نظر این بود که غله به وسیله سیلو بین خبازان توزیب
شود تا دوعت بتواند برای کسر پخت رن ها را مس ول قرار دهد اگر خباز کسری
ررد مصرف روزانه را تهیه کرده بود چرا مردم به م داری که معین شده بود
نمی توانستند نان تهیه کنند و چرا ده زیادی از نبودن نام مردند؟! کک

 -6راجب به ررد رت که پیمان ار از بابت ررد جو تحویل داد
چون موضوع مهم نیست اینجانب در جواب سو کمیسیون
خودداری می کنمک
سو کمیسیون در رخر گزارش چنین اظهار یده می کند:
« به جهات نامبرده هیچیش از ایرادات مزبور دالعت بر وقوع جرم یا ارت اب
رقای تدین به جرمی که در گزارش من بت ماده  238قانون مجازات مومی
معرای گردیده ندارد زیرا ماده مزبور ناظر بر این است که شخو به وسا ل
ت لبی برای خوردن مال غیر متوسل شود و اقدام به د پیمان مزبور به منظور
تهیه غله برای مصارف ضروری محل با توجه به اوضاع و احوال محلی و
ر ایت قیمت ها ی که در گواهی نامه شهرداری ملحوظ شده از مصادیت کاله
برداری محسوب نمی شود و چون اقدام وزیر وقت در حدود سایر قوانین و
م ررات نیز مستوجب تع یب و مجازات نیست یده منب تع یب رقای تدین ابراز
می شودک»
یده اینجانب
بعد از شهریور  1320جامعه انتظار داشت که به حساب متصدیان امور در
 20سال دوره دی تاتوری برسند و اوضاع و احوال را ت ییر دهند این کار نشد و
بر تجری متصدیان امور اازود !!
معامالت غرری اداره غله استان  3و  4و رقای تدین وزیر خواربار سبب
شد که بر حسب اتفاق مردمان صاعحی مأمور بازرسی شوندک روزهاه هفته هاه
ماه ها وقت خود را صرف این کار کنند و کار به مجلس برسد و کمیسیون
دادگستری با رتی مخفی خ ب الن روی تمام ب شد!!
در این ممل ت که اساد اخالق رو به ترقی است انصاف اجازه نمی دهد که با
ده ای از کارمندان دوعت که یش مر به درستی خدمت کرده و خواسته اند
بدون مالحظه کشف جرم کنند این ور معامله شودک
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بر من ملل روز روشن است که اگر حسن وظیفه شناسی نبود کارمندان
مزبور می توانستند خوب استفاده کنند و چیزی که سبب شده است کف نفس
کنند و خود را دچار زحمت نمایند همان وظیفه شناسی است که مجلس شورای
ملی باید این حس را ن شد و رنرا برای امنیت اجتما ی تشویت کندک
از ا ضای کمیسیون ی ی می گفت که در پرونده چیزی که موجب تع یب
تدین باشد دیده نمی شود چنانچه کار به دیوان کشور ارجاع شود تبر ه می شود
و هر گاه اکلریت کمیسیون دارای این یده بود چرا برای وزیر ح ی قا ل شد
که قانون رنرا به وزیر نداده و رن «اختیار ا راض از مناقصه» است!!
اینجانب از نظر کساعت و ضیت وقت و این ه گزارشم از این مفصل تر و وقت
مجلس زیاد تضییغ نشود به همان پرونده ای که مورد م اععه کمیسیون قرار
گراته است قنا ت نمودم و از م اععه پرونده ها ی که اخیرا وزارت دادگستری
به مجلس ارستاد و متجاوز از سه هزار برگ است صرف نظر و قنا ت نمودم
که ا  62برگ از پرونده را از بازپرس دیوان کیفر بگیرم و م اععه کنمک
از اکلریت کمیسیون که رتی به منب تع یب داده اند س وال می کنم غیر از رنچه
در پرونده دیده اند از یش وزیر چه اعلی باید صادر شود تا این ه بتوانند او را
تع یب کنند و او را مشمول م ررات قانون جزا ی نمایند؟ ریا متهمینی که تا
کنون در دادگاه جنا ی مح وم شده اند همگی اقرار و ا تراف به جرم منتسب
بخود نموده اند؟!
گرچه از ت ییراتی که وزیر دادگستری برقای دل) در دیوان کیفر داد چشم
من رب نمی خورد که در رن دیوان اشخاو ناب ار گراتار مجازات شوند با این
حال رض می کنم که بازرسان وزارت دارا ی چون حت نداشتند اشخاو
مظنون را احضار و تح ی ات کاای کنند نتوانسته اند از رنچه در نتیجه تح ی ات
اداری نوشته اند ح ایت را روشن تر کنندک به یده این جانب تا مد ی اععموم
دیوان اعی تمیز دوسیه قضیه را بر بت ماده  8قانون محاکمه وزراء تع یب
ن ند و جلسه مومی دیوان کشور بر بت موازینی که برای رسیدگی به امور
جزا ی م رر است رسیدگی و ح م صادر ن ند رقای تدین تبر ه و اا ار مومی
قانب نمی شودک
مجل س شورای ملی که باید مروج اخالق خوب و مشوق نی وکاران باشد
هرگاه گزارش کمیسیون دادگستری را تصویب کند تشویت خا نین و یأس خادمین
را اراهم می کند و چنانچه نظریات کارمندان دوعت که غیر از وظیفه شناسی
نظری نداشته اند مورد توجه نشود کمتر کسی است که در رتیه از منااب شخصی
بگ رد و خود را دچار زحمت و خ ر کند و محااظه کاری را پیشینه خود نمایدک
من به نام سعادت جامعه و سالمت و ن از رقایانی که در انجام وظیفه
کوشیده اند تش ر می کنم و ی ین دارم که در این مجلس کسانی هستند که با من
هم یده اند و با گزارش کمیسیون مخاعفت می کنند و به رن رتی نمی دهند تا
این ضرب اعملل که ا «راتابه دزد را تع یب می کنند» ت یب شود و مردم
بدانند که مجلس شورای ملی حاضر نیست به هیچ قیمتی ا تماد جامعه را از
خود سلب کند و تدین هم هر چه هست دیوان کشور او را معرای نمایدک
بنمایندگان -صحیح است)
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در جلسه  23اردیبهشت 24
بیانات دکتر مصدق و ار
در جلسه  23اردیبهشت  1324پس از این ه رقای ح یمی دوعت خود را
معرای نمود رقای با با ی تجدد پیشنهاد نمود که برنامه دوعت م ر شودک
دکتر مصدق با پیشنهاد مزبور مخاعفت و بیاناتی نمود که از شماره  72م اکرات
مجلس صفحه  283ن ل می شود:
دکتر مصدق -یش گزارشی م ا در مجلس داریم که هر وقت می خواهد م ر
شود یش کار خیری می رید جلوی رنرا می گیرد و رن گزارش کمیسیون
دادگستری راجب به رقای تدین استک رن جلسه که خواست م ر شود قانون
انتخابات روی کار رمد و گفتند ممل ت با این قانون انتخابات اعلی که هست
هیچوقت اصال نمی شود قانون انتخابات را م ر کنیم بل ه انشاءهللا ممل ت
در نتیجه تجدید قانون انتخابات اصال شود و ما اینرا یش وری رد کردیم حاال
امروز که ا چند دقی ه وقت الزم است که گزارش کمیسیون دادگستری در
مجلس م ر و ت لیفش معلوم شود برنامه دوعت به میان رمده استک راجب به
برنامه دوعت معمول این بود که هر وقت داده می شد یش مهلتی به نمایندگان
می دادند که رنرا بخوانند و مفادش را بخا ر بسپارند و بعد رویش صحبت کنند
بصحیح است) این است که بنده استد ا می کنم رقا این پیشنهاد را پس بگیرند
که امروز ه مان گزارش مربو به رقای تدین که چند دقی ه بیشتر کار ندارد
م ر شود که بعد از چهار پن ماه این کار خاتمه پیدا کند و مانعی ندارد که
پروگرام چاپ شده و در جلسه دیگر م ر شودک
پس از م اکرات گزارش کمیسیون دادگستری م ر گردید و رقای ار بیانات
یل را نمود:
ار  -در جلسه پیش در ضمین بیاناتی که رقای ن ابت ارمودند دو نسبت به
بنده دادند و شاید رض کنم که دو تهمت به من روا داشتند که من بر بت ماده
 109نظامنامه حت دارم دااع کنم و رایض خودم را به رض رقایان نمایندگان
برسانمک ی ی این ه ارمودند بنده راپرتی که از ر ربایجان دادم اروزان پیش ار
ماعیه گفته است که این ها ا داد روی کاغ استک ح ی ت نداشته و غله ای در
محل نبوده است و ی ی این ه ارمودند بنده راپرتی به پیشگاه مبارک ملوکانه
رض کرده ام برخالف ح ی ته که در م ابل به من نشان و حمایل مرحمت شده
استک اما راجب به موضوع او ل خدمت رقایان رض می کنم که من پس از
مراجعت از ر ربایجان هیچگونه گزارشی به پیشگاه ملوکانه شفاها یا کتبا رض
ن رده ام زیرا مس وعیت امور ممل ت م ابت قوانین مشرو یت با دوعت است و
م ام سل نت هم از من استعالمی نفرمودند تا بنده چیزی رض کنمک گزارشی را
هم که من به دوعت ت دیم کردم مت ی بر راپُرت رؤسای ماعیه بوده است ملل
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راپُرتی که به مجلس ت دیم کردمک ملال ر یس دارا ی مراغه می نویسد موجودی
من  4800ت ُنه اردبیل می نویسد  8700ت ُنه تبریز می نویسد  19957ت ُن و
من ین رن گزارشات را ضمیمه راپُرت خود کردم و خیلی تعجب می کنم یش
مأموری ملل رقای اروزان که از مأمورین خیلی باهوش و مدیر و مجرب وزارت
ماعیه است یش همچو گزارشی داده باشد!!ککک اتفاقا دیروز ی ی از نمایندگان
محترم کاغ رقای اروزان را به بنده دادند برای این ه در روزنامه رسمی درج
بشود و حاال هم از رقای هاشمی ت اضا می کنم که ین رنرا در روزنامه رسمی
کشور درج کنندک می نویسند :برای راب اشتباه رقای ن ابته من همچو گزارشی
که راپرت رقای ار ا داد روی کاغ است نداده ام و من ت اضا کردم که
حواعجات به مرور داده شود که بتوان پرداخت بن ابت -ین رنرا قرا ت بفرما ید)
راب اشتباه از رقای ن ابت نماینده محترم مجلسک « ککک در جلسه سه شنبه اخیر
مجلس که دامنه م اکرات به موضوع غله ر ربایجان در سال  1321کشیده شده
از رف رقای ن ابت این ور نوان شده بود که بعد از مراجعت جناب رقای ار
وزیر خواربار وقت از مساارت تبریز اینجانب به مناسبت مأموریت ر ربایجان
گزارشی به تهران داده و ارقام قلمدادی معظم عه را ت یب کرده ام اکنون من
باب بیان ح ی ت الزم دیدم توضیح دهم که اوال گزارش اینجانب به نوان خود
رقای ار وزیر وقت بوده نه م ام دیگری و لانیا مبنای رن گزارش اساسا قبول
یا رد م دار جنس جمعی ر ربایجان نب وده بل ه منظور این بود که چون قسمت
مهم از غله جمعی محل تدریجا به حی ه وصول در می رید ناگزیر می بایستی
حواعجات قابل تحویل به نمایندگی بازرگانی شوروی یا جهت حمل به تهران نیز
بتدری و به تناسب جنس متمرکز در انبار تبریز صادر می شد تا ادارات محل
داعتا در اشار صاحبان حواعه قراب بگیرند و رنچه به خا ر دارم چون پیشنهاد
اینجانب مع ول و من ی بود مورد تصویب وزارتخانه واقب و م رر گردیده
حواعه جات محل به تفاریت صادر شودک – لی اص ر اروزان»
بنابراین معلوم شد که بنده راپُرتی بر خالف ح ی ت رض ن رده امک اما راجب
به حمایل و نشان ارمودند اینجا خسن و خسین دختران م اویه است اوال بنده از
مساارت ر ربایجان که برگشتم به بنده نشان و حمایلی مرحمت نشد وعی بنده
وقتی که از مساارت کرمان مراجعت کردم برای این ه یش تشوی ی از بنده شده
باشد برای خدماتی که در کرمان انجام داده ام و نمایندگان کرمان اعبته بهتر می
دانند به این جهت تصویب شد که تشویت از من بشود و نشان و حمایل مرحمت
بشود در ید غدیر مرحمت شد وعی من از رقای ن ابت انتظار داشتم که با
سواب ی که پدر ایشان با بنده داشت در این موضوع دقت می کردند و رنوقت یش
نسبتی به بنده می دادند که شاید خودشان هم خیلی به او معت د نبودندک چنان ه
من خودم همین کار را کردم نسبت به ایشان خیلی چیزها به بنده گفتندک وعی بنده
ت یب کردم ملال از دیوان کیفر به بنده گفتند که ایشان رقا بزرگ ابراهیمی را در
منزل خودشان مخفی کرده اند و ما نمی توانیم ایشان را استن اق کنیم وعی من
این موضوع را ت یب کردم و گفتم دروغ است رقای ن ابت اشرف از این است
که مرت ب چنین ملی بشودک انتظار داشتم که ایشان هم م اععه کرده باشند اما
راجب به اصل موضوع که ارمودند و به اص ال ضعف گزارش بنده را گراته
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اند روی ا داد که  19957ت ُن غله که نصف رنرا به روس ها دادند و ب یه را هم
دادند به تهران و دیگر چیزی نبوده است این را توجه نفرمودند که این غله ای
را که صورت می دهند در انبارهای هر شهری است در هر شهری هم چند نفر
معین می شوند برای نظارت رن ها و در تبریز هم مأمور بود و رنچه که به
شوروی داده می شد جو بو د و رنهم از محل دیگرک حاال بنده تصور می کنم و
قبول می کنم که ارمایش رقای ن ابت صحیح است و گزارش ها ی که ما دادیم
واقعا دد روی کاغ بودک استد ا دارم رقایان نمایندگان در این موضوع یش
توجه مختصری بفرمایندک
رقای اریور استد ا می کنم توجه کنیدک در رخر ر ر ماه بنده از ر ربایجان رمدم
و تا سر خرمن  9ماه ااصله بوده است و م ابت صورت دقیت ماهی  3420ت ُن
مصرف شهرهای ر ربایجان بود که در  9ماه ت ریبا  30هزار ت ُن می شود و 20
هزار ت ُن هم به شوروی ها باید بدهند این می شود  50هزار ت ُن و رقایان می
دانند که از قف از هم غ له نیامد و ترکیه هم چیزی به ما نداد و از راق هم نیامد
و تهران هم که غله نداشت پس معلوم شد که این  50هزار ت ُن در ر ربایجان بود
از رسمان هم که غله نمی ریزدک
ما چه می گو یم؟ ما می گو یم که این  50هزار ت ُن باید م ابت نر دوعت
یعنی ت ُنی  300تومان گراته شده باشد وعی محت رین نداده اند و دوعت باید از
رن ها گراته باشد وعی مأمورین بر خالف قانون منب احت ار و بر خالف قانون با
محت رین تبانی کرده اند و ان الب مصنو ی ایجاد کرده اند برای این ه 300
تومان را  1340تومان به خزانه دوعت تحمیل کنندک ما چه می گو یم؟ می گو یم
تبانی مأمورین دوعت با محت رین بر خالف قانون منب احت ار و وارد کردن زیان
به خزانه دوعت این قابل رسیدگی است و بر بت قانون کیفر مومی قابل جرم
است رقایان می گویند قابل رسیدگی نیستک مجلس قضاوت خواهد کردک اگر قابل
رسیدگی بود که رسیدگی می شود چون به یده ما قابل رسیدگی استک
بنده تصدیت دارم که رقای ن ابت ی ی از نمایندگان محترم و از وکالی مبرز
دادگستری هستند وعی ی ین دارم گاهی هم موعوی خوانده اند موعوی می گوید:
کی توان اندود خورشیدی لبگل
ای ضیاءاعحت حسام اعدین و دل
به یده بنده تبانی مأمورین دوعت با محت رین اظهرمن اعشمس و خورشید
را با گلل اندود کردن است این قضیه واضح و روشن و مح ت است وعی در
خاتمه یش پیشنهادی دارم و رن این است که در موضوع رقای تدین چندین جلسه
م اکرات در مجلس شده است و گاهی هم یش تشنجاتی ایجاد شده است به یده
بنده با اندازه کاای م اکرات شده است خوب است به این موضوع خاتمه بدهیم و
رتی گراته شود بصحیح است) چون رقایان رنچه باید اهمیده اند و قضیه کامال
روشن شده است و باص ال پنبه موضوع زده شده است و قضیه واضح استک
به یده بنده بهتر این است که رتی بگیریم و به این موضوع خاتمه بدهیم که
بیش از این وقت مجلس گراته نشودک بصحیح است)
ر یس -رقای دکتر مصدق
یش نفر از نمایندگان -دو نفر مخاعف پشت سر هم نمی شود صحبت کنندک
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ر یس -چون رقای ار به نوان ماده  109برای راب رن نسبتی که به
ایشان داده شده بود اجازه خواسته بودند م ابت نظامنامه بنده به ایشان اجازه
دادمک
ن ابت -ب نده هم به نوان مخبر کمیسیون اجازه می خواهمک
ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -رن ها ی که گ زارش مرا در خصوو پرونده رقای تدین در
روزنامه رسمی شماره  26/48اروردین و بعضی از جراید خوانده اند می دانند
که بت دستور ویویان مستشار رمری ایی م رر بوده رقای ر رنیا ر یس دارا ی
مراغه کاالی انحصاری را با غله مبادعه کند و در  20اسفند  1321به قادر
م دم و ابراهیم و اسحت و صاعح زیزی در م ابل یش ت ُن گندم را  240تومان
ن د و م داری کاال به قیمت بازار رزاد داده که یش ت ُن گندم برای دوعت 631
تومان تمام شده استک
و با این ه م ابت اظهارات رقای ار نماینده محترم و ورقه رسمی که در
جلسه  18اردیبهشت ارا ه ارمودند دوعت در ن ا مختلفه ر ربایجان غله داشت
و احتیاج به خرید نداشتک در  24اسفند در تبریز بلوا ی راه انداختند که نتیجه
رن این شد که  7روز بعد از معامالت دارا ی مراغه ویویان قراردادی با رقای
خدیوی منع د کند و  1500ت ُن گندم و  500ت ُن جو را در م ابل هر یش ت ُن گندم
 120و یش ت ُن جو  90کیلو قند و ش ر تحویل دهدک قند و ش ر را که به حداقل
قیمت بازار یعنی هر کیلو  12تومان حساب کنیم قیمت یش ت ُن گندم 1440
تومان می شود و در هر ت ُن  809تومان بیش از این معامله دارا ی مراغه شده
و متجاوز از یش میلیون تومان ضرر دوعت استک مردم می گویند اگر ویویان در
این کار نفعی نداشت قرارداد را امضاء نمی کرد و اگر مجبور بود ح م سرعشگر
م دم را اجرا کند وقتی که تهران رمد خسارت دوعت را به دکتر میلیسپو ر یس
مااوق خود گزارش می کردک
رقای تدین هم که به د وت رقای سرعشگر م دم وارد تبریز شدند ا تراض
ننمودند و در تاریخ  22اروردین  1322یعنی  25روز بعد از انع اد قرارداد
خدیوی خود ایشان با رقای بزرگ ابراهیمی پیمانی برای م دار  3هزار ت ُن و با
شرای بدتری بستندک در موقب انع اد پیمان با رقای خدیوی  20ت ُن قند و ش ر به
رسم مسا ده داده شده بود که در بازار رزاد بفروشد و قیمت رن را برای خرید
غله مورد پیمان ب ار برد وعی به رقای ابراهیمی اضااه از این م دار مبلغ 150
هزار تومان هم به رسم مسا ده همان روز انع اد پیمان وجه ن د دادند که معلوم
نیست این وجه را برای چه پرداختند؟ من با یده رقای ن ابت که نظریه مجلس
شورای ملی قضا ی است نمی توانم مواا ت کنم زیرا بت اصل  69متمم قانون
اساسی « :مجلس شورای ملی یا مجلس سنا ت صیر وزراء را در محضر دیوان
خانه تمیز نوان خواهند کردک» و نوان غیر از قضاوت است و اصل 75
قانون مزبور که می گوید « :دیوان خانه تمیز در هیچ محاکمه ابتدا ا رسیدگی
نمی کند مگر در محاکماتی که راجب به وزراء باشد» می رساند که مجلس
شورای ملی در درجه اول هم نمی تواند قضاوت کند و مجلس شورای ملی را در
این مورد می توان به «شامبرداکوزاسیون» تشبیه کرد
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پس وظیفه مجلس این است اگر اتهام وارد نیست تع یب وزیر را اجازه ندهد و
اگر وارد است اجازه دهد که بت ماده  8قانون محاکمه وزراء مد ی اععموم
دیوان تمیز قضیه را تع یب کند و همچنین با نظر ایشان که رقای تدین از ماده
واحده  24خرداد  1321می توانستند استفاده کنند مخاعفم و ماده مزبور را ینا
ن ل می کنم تا معلوم شود که ماده مزبور متضمن هر اختیاری است که ارض
شود مجری رن «دوعت» استک اینش ین ماده « :مجلس شورای ملی برای
خرید و جمب روری مازاد غله و سایر مواد خواربار و تأمین وسا ل ن لیه به
منظور تهیه ارزاق مومی از تاریخ تصویب این قانون تا رخر مهر ماه 1322
به دوعت اجازه می دهد برای مواردی که در قانون احت ار و ر ین نامه رن پیش
بینی نشده است هر اقدامی که الزم بدانند به موقب اجرا بگ ارند کیفرهای
ضروری نیز در این باب بدر حدود کیفرهای م رر در قانون احت ار) از رف
دوعت ا الم و اجرا خواهد گردید» و رقایان محترم مالحظه می ارما ید که مجلس
هر اختیاری در این ماده هست به دوعت داده است نه به وزیر و چنانچه نظر
م نن این بود که شخو وزیر هم از رن استفاده کند اعل را شخو سیم جمب
نمی رورد و بجای بدانند و بگ ارنده بداند و بگ ارد می گفت اگر از این اختیارات
وزیر دارا ی بدون تصویب نامه دوعت می توانست استفاده کند وقتی که خواربار
به وزارت دارا ی انت ال یاات ر یس کل دارا ی هم این حت را پیدا می کرد و الزم
نبود که م نن ماده  2قانون سیزده اردیبهشت را وضب کند و به موجب رن به
دکتر میلیسپو اینحت را بدهدک من با گزارش مبسو ی که ت دیم مجلس نموده ام
رض
زا د می دانم پیش از این توضیح دهم و وقت مجلس را تضییب کنم ا
می کنم که بت اصل  8متمم قانون اساسی «اهاعی ممل ت ایران در م ابل
قانون دوعتی متساوی اعح وقند» و قانون مزبور در اصل  12و  96و 75
نمایندگان مجلس و وزراء را از این ح م کلی استلناء نموده و لت این است که
رن ها بتوانند با نهایت ا مینان و پشت گرمی و بدون مالحظه انجام وظیفه کنند
والال عزوم نداشت که این دو گروه را از ح م کلی مستلنی کند و برای رن ها قا ل
به ح ی شود ک ه سایر ااراد ممل ت رنرا ندارندک بنابراین مادام که مجلس شورای
ملی از نمایندگان مجلس سلب مصونیت ن رده و یا اجازه نداده است که وزیری
را تع یب کنند احدی نمی تواند متعرض نمایندگان مجلس و یا وزیر شاغل م ام و
یا منفصل بشود بدیهی است که مجلس هم از این حت نباید سوء استفاده کند و
از محاکمه اشخاو خالف کار جلوگیری نماید و رن ها را در پناه خود حفظ کندک
هر کس که پرونده ای را م اععه کرد تشخیو می دهد که ت اضای اجازه
تع یب رعوده بن غرض هست و یا نیست چنانچه از م اععه پرونده معلوم شود که
نسبت به نماینده و یا وزیر می خواهند ا مال غرض کنند ملل این ه ت اضای
سلب مصونیت نمایندگان دوره دی تاتوری اغلب از این نظر بوده است اعبته
مجلس نباید اجازه دهد وعی اگر پرونده بر خالف این نظریه بوده یعنی از مجلس
اجازه بخواهند که وزیر خالف کاری را تع یب و قضیه را روشن کنند و دیوان
کشور که یگانه م ح مه صاعحه است به موضوع رسیدگی و قضاوت کنند
خصوصا این ه کمیسیون رایض هم مواا ت کرده باشد دیگر چه با ( است که
مجلس چندین جلسه وقت خود را صرف گزارشی کند که بر خالف مصاعح
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ممل ت استک می گویند روزی که گزارش سو کمیسیون م ر شده از  18نفر
ا ضای کمیسیون دادگستری  11نفر در جلسه بیشتر نبوده اندک و گزارش
مزبور با رتی مخفی و اکلریت  6نفر از حضار تصویب شد و معلوم نیست کی
مواات و کی مخاعف بوده است و جای تأسف است که در یش کار مهمی که جنبه
قضا ی داشته نمایندگان مخاعف بواس ه محااظه کاری با رتی مخفی مخاعفت
ن نند و چه خوب ا ست که رقایان مخاعفین خود را معرای کنند تا معلوم شود که
با گزارش سو کمیسیون کی ها مواات بوده اندک
من تا زمانی که ضو مجلسم راضی نمی شوم مجلس کاری کند که موجب سوء
شهرت رن بشودک مجلس باید خود را وری معرای کند که نتوانند بگویند سرچشمه
اساد اخالق خود مجلس استک مجلس شورای ملی باید محبوب جامعه باشد و مردم رنرا
کعبه رمال خود بدانندک

من ی ین دارم که اگر مجلس اجازه تع یب داده دادستان از رقای تدین م اعب
یل را س وال می کند:
 -1رقای سرعشگر م دم برای چه کار ایشان را به تبریز د وت کرده اند؟
 -2چرا به قرارداد خدیوی که بدون ر ایت م ررات مناقصه منع د شده بود
ا تراضی ننمودند؟
 -3چرا خودشان ب ا رقای بزرگ ابراهیمی پیمانی با شرای بدتر از پیمان خدیوی
و بدون اجرای م ررات مناقصه بستند؟
 -4اگر سه هزار ت ُن غله برای ارزاق شهر الزم بود چرا اروشنده را ا در
تأدیه  1500ت ُن ملزم نمودند و او را مخیر نمودند که  1500ت ُن دیگر را اگر
برای او صراه نداشت تحویل ندهند؟
 -5چرا چنین اخ تیاری برای دوعت قا ل نشدند که  1500ت ُن باقی را به قیمت
ارزانتر تهیه کند؟!
 -6لت این ه اروشنده را به دوعت ترجیح داده اند چه بوده است؟
 -7چرا از پیمان ار سند رسمی و ضامن اجرا نگراته اند که پیمان اران بجای
این ه غله تحویل دهند با نانواها تبانی کنند و معادل  3446خروار قبض نانواها
بدهند و رقای مجیدزاده قبوض را قبول ن ند و به موجب ح م گرااورد مجبور
شود محاسبه را ت ریت کند و از پیمان اران سند رسمی بگیرد که اگر دوعت به
ت ریت محاسبه ا تراضی نمود از هده برریند؟!
 -8چون دوعت در تبریز به غله احتیاج داشت چرا محل تحویل جنس را منحصرا
شهر مزبور قرار نداده اند و پیمان ار را مخیر نمودند در ن ا ی که دوعت جنس
داشت و وسا ل ن لیه نداشت غله را تحویل دهد؟
 -9اگر نانوا جنس خریده بود چ ور حاضر شد که قند و ش ر را پیمان اران
بگیرند و در بازار رزاد در حدود هر کیلو  180لایر بفروشند و بعد به نانوا
قیمت رنرا از قرار هر کیلو  70لایر تأدیه نمایند؟
 -10اگر نانوا به مردم نان داده بود چرا ده زیادی از گرسنگی تلف شدند؟
بدیهی است که دادستان د یوان کشور چش رقای ابراهیمی را از بانش
خواهند خواست و از گیرنده وجه تح یت می کنند که 150هزار تومان را که
روز انع اد پیمان از بانش گراته به کی داده و به چه مصرف رسانیده است و
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همچنین از شوار تح یت می کنند که قاعی سنگین قیمت را از کجا حمل و در
کجا تحویل داده است؟!
از هده ما نمایندگان که در جلسات رسمی سر وقت حاضر نمی شویم و پس
از حضور هم جلسه را به کرات از رسمیت می اندازیم و نا ت را پشت میز
خ ابه حیران می کنیم و تش یالتی برای تح ی ات الزمه در اختیار نداریم این کار
ساخته نیست وظیفه دادستان است که بوسیله بازرسان خود تح ی ات الزمه در
ا راف قضیه نموده و پرونده را ت میل نمایندک بنمایندگان – صحیح است)
اگر جواب رقای تدین دیوان کشور را قانب نمود تبر ه خواهند شد و ح می که
در برا ت ایشان تمام ا ضای دیوان مزبور را رتی لنی صادر کنند از قراری که
جمعی از ا ضای کمیسی ون دادگستری با رتی مخفی در منب تع یب ایشان صادر
کرده اند مؤلر تر است بصحیح است) و چنانچه رقای تدین دیوان کشور را قانب
ن رد مح وم می شوند و من تصور می کنم که برای این کار الزم باشد که قبض
رسمی ارا ه نمایند بصحیح است)

بعد از هفت ماه معوق ماندن پرونده
پس از این ن ت ده دیگری از نمایندگان به نوان مخاعف و مواات صحبت
نموده که صحبت نتیجه نبخشید ب یه م اکرات به جلسه بعد موکول گردید در
جلسه بعد هم بواس ه مخاعفت ده ای از نمایندگان گزارش کمیسیون دادگستری
م ر نشد و قریب هفت ماه بالتع یب ماند و باز دکتر مصدق در جلسه هیجدهم
ر ر  1324در این باب ن ی نمود که از م اکرات مجلس شماره  234صفحه
 480ستون سوم ن ل می شودک
دکتر مصدق -از  22تیر ماه  1323این ا الم جرم راته است به دیوان
کشورک دیوان کشور به چه لت در این کار رسیدگی ن رده به این لت که تدین
در مجلس ا الم جرا م دیگری هم دارد هر وقت که از مجلس مراجعه شد رنوقت
این ا الم جرم موجود را با رن ا الم جرا می که از مجلس می رید رسیدگی می
کنیمک مالحظه بفرما ید و ببینید دیوان اعی کشور چه من ی برای ما اقامه می
کند وقتی دیوان کشور همچو من ی برای ما کر کند از محاکم دیگر چه
انتظاری داشته باشیمک وحدت محاکمه مال وقتی است که چند نفر یش جرم
مرت ب شده باشندک ملال چند نفر زده باشند ی ی کسی را کشته باشند در این جا
وحدت محاکمه واجب است و وحدت محاکمه که در یش مورد واجب نیست و
مم ن است که بشود رن وقتی است که چند جرم را چند نفر کرده باشند که
بهمدیگر ارتبا داشته باشدک ملال ارض بفرما ید که در زندان به محبوسی یش
کسی اسلحه بدهد این خودش جرم مخصوصی است از زندان این شخو
محبوس را کسی اراری بدهد این جرم دوم است از زندان که ارار کرده یش
کسی محبوس را نگاهداری یا مخفی ب ند اخفای این محبوس می شود جرم
سومک و وقتی بخواهند در محاکمه به این جرا م متعدده که تا یش اندازه بهم
مربو است رسیدگی ب نند مم ن است مح مه بگوید که در این جا ما وحدت
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محاکمه قا ل می شویم تا تمام این محاکمه در یش جا بشود و این اش اعی ندارد
اما ا الم جرم انتخابات بندر باس چه دخلی به دوسیه یا ا الم جرم نسبت به
غالت ر ربایجان دارد که تدین در رنجا معامله نموده استک بعضی ها در همین
مجلس می گویند که تدین را اگر ما بفرستیم برود به دادگستری رنجا تبر ه می
شود بسیار خوب از چه نظر تبر ه می شود مگر خرجی ب ند که تبر ه شود والال
ماده  153قانون مجازات مومی می گوید « :هر یش از مستخدمین و مأمورین
دوعتی و اشخاصی که هده دار خرید و اروش یا ساختن چیزی یا رمر به ساختن
رن برای دوعت بوده اند بواس ه تدعیس در خرید یا اروش یا در تعیین م دار یا
صفت رن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کرده باشند که موجب ضرر
دوعت باشد الوه بر استرداد رنچه تحصیل کرده به تأدیه غرامتی معادل نصف
رن مح وم خواهند شد و اگر مستخدم دوعت باشند بعالوه مجازات اوق از یش تا
 7سال از خدمت دوعت منفصل خواهند گشتک» پس اگر تدین برود در مح مه به
موجب این قانون مح وم می شودک برای کار تدین در جلو این مجلس خونریزی
شد ملت بجوش رمده بخروش رمده و این کار تدین هنوز در این مجلس مانده
است و هیچیش از این نمایندگان نمی توانند یش دعیلی بیاورند که چرا این کار
تدین در این مجلس مانده است رنوقت می خواهید انتظار داشته باشید که این
ملت ما وکالء را بخواهند وهللا بخدا و به وحدانیت حت این ملت از ما وکالء
بیزارند بصحیح است)ک

تألیر گفتار حت یا نتیجه مسا ی نماینده اول تهران
این ن ت باز بالنتیجه ماند و مجلس هیچ تصمیمی برای خاتمه کار این
پرونده اتخا ننمود و ا در جلسه یازدهم دی ماه  1324قبل از دستور دکتر
مصدق ن ی ایراد نمود که بسیار مؤلر واقب شد و توانست رنرا وارد دستور کند
و نتیجه ای که می خواست بگیرد اینش ن ت نماینده اول تهران و جریان امر از
م اکرات مجلس شماره  206صفحه  961ستون سوم ن ل می شود:
دکتر مصدق -راجب به ا الم جرمی که دوعت بر لیه رقای تدین نموده است
نظریات خود را در گزارش مفصلی که ت دیم شده به رض رقایان نمایندگان
محترم رسانیده ام و اکنون ب ور خالصه رض می کنم که مل ایشان من بت با
ماده  153به نوان مجرمیت و ماده  238و  28راجب به کالهبرداری و
معاونت به مجرم و مشمول قانون مجازات مومی استک ا تراض من به
کمیسیون این است که در اردیبهشت  1323پن ا ره ا الم جرم بر لیه رقای
سهیلی داده شده که  18ماه است در کمیسیون مداون شده است و هر وقت من
در مجلس اظهاری کرده ام گراتار ی ی از روزنامه های اجیر سهیلی شده ام
چون تبر ه رقای تدین سبب شد که من در مجلس ا تراض کنم ده زیادی از
نمایندگان که برای انتخاب خود مرهون سهیلی هستند و بعضی ها هم به جهات
دیگر تصور می کنند اگر او را تبر ه کنند چون ا الم جرم ی ی نیست و  5ا ره
هست ب لی مفتضح شوند پس بهتر رن است که کمیسیون دادگستری س وت
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اختیار کند تا دوره تمام شود و انصااا ن شه خود را در انتخاب ا ضای کمیسیون
بسیار خوب اجرا کرده اند زیرا اکنون  18ماه است که کمیسیون ساکت است و
هر وقت هم که ی ی از نمایندگان ا تراض کرده به ریش ا تراض کننده خندیده
اند چنانچه این دو ماه هم گ شت مرور زمان متهمین را تبر ه خواهد نمودک
خالصه این ه حمایت از خالا اران را به انجام وظیفه ترجیح داده اند!!کک
من برای ضب در تاریخ امروز هی ت ر یسه کمیسیون را که بارت است از
رقای بهبه انی ر یس که بواس ه کساعت حضور ندارند -رقای دکتر بده مخبر-
رقای دکتر کیان نایب ر یس -رقای اوالدوند منشی به جامعه معرای می کنم و
امیدوارم که این رقایان خصوصا رن دو نفر که دکتر در لم ح وق اند راضی
نشوند ح وق جامعه بیش از این پایمال شود و رقای اوالدوند که در ی ی از
جلسات گ شته از ا تراض من به کار کمیسیون دادگستری بسیار متألر شدند اگر
برای دم انجام وظیفه و اجرا نشدن ماده  4قانون محاکمه وزراء که هیچ ا الم
جرمی بت ماده مزبور نباید بیش از یش ماه در کمیسیون بماند دالیلی دارند
اظهار ارمایندک
ن ریب این دوره خاتمه پیدا می کند و این بدنامی برای تمام نمایندگان در تاریخ
پارعمانی ایران می ماند چون همه نمی دانند که در این دوره چه اشخاصی ضو
کمیسیون دادگستری بوده از بین ا ضاء کمیسیون کدام یش از خالا اران حمایت می
نمایندک امیدوارم که مردم خوب قضاوت کنند و صاعح را از اعح تمیز دهندک

من از رقایانی که مایلند اتهام رقای تدین در دیوان کشور رسیدگی شده و
ح ایت به جامعه معلوم شود درخواست می کنم که به گزارش کمیسیون
دادگستری که رقای تدین را تبر ه نموده است ورقه ربی بدهند و پیشنهاد می کنم
که الیحه کمیسیون دادگستری که در مجلس قرا ت شده و راپرت مفصل رن هم
در مجلس به رض رقایان رسیده در این سا ت قبل از این ه وارد سایر عوایح
بشویم چون ا یش رتی می خواهد رتی بدهند و بیش از این مردم را به این
مجلس بدبین ن نند به جهت این ه مدتی است که این قضی تدین در این مجلس
رمده و راته و ت ریبا می خواهم رض کنم که ده سا ت تمام شاید وقت مجلس
شورای ملی را گراته بجمعی از نمایندگان -رتی بگیرند) امروز اگر این کار
ناتمام بماند بنده گمان می کنم دیگر خواهد ماند برای رخر دوره و رخر دوره هم
که این کار دیگر نخواهد گ شت و یش بدنامی بزرگی برای این دوره چهاردهم
خواهد گ اشتک از رقایان خواهش می کنم اگر بخواهند به رایض من جواب
بدهند بگ ارند اول رتی گراته شود چون این قضیه دو سه دقی ه بیشتر وقت نمی
خواهدک
جمعی از نمایندگان -رتی – رتی
بعضی از نمایندگان -قرا ت بشودک
دکتر مصدق -قرا ت ب نند مانعی ندارد غرض بنده این است که دیگر بیش
از این شایسته شأن مجلس نیستک
قرا ت گزارش کمیسیون دادگستری دا ر به منب تع یب رقای تدین و اخ رتی و دم
تصویب رن
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نایب ر یس -رقای اردالن پیشنهاد کرده بودند وارد دستور بشویم بجمعی از
نمایندگان -رتی – رتی) رقای وزیر دارا ی
وزیر دارا ی -برقای هژیر) – بنده می خواستم استد ا کنم که بر حسب
پیشنهاد رقای دکتر مصدق برای این ه ق ب ن رده باشم ارمایش ایشان را اگر
مجلس شورای ملی می خواهند این رتی را بدهند رضی ندارم رتی بدهند بعد
مختصر توضیحی هم بنده دارمک
نایب ر یس -چند نفر از رقایان هم اجازه خواسته اند بجمعی از نمایندگان-
رتی رتی)
پوررضا -بنده اخ ار نظامنامه ای دارمک
نایب ر یس -بفرما ید
پوررضا -اگر بخواهید به گزارش کمیسیون دادگستری رتی بگیرید اغلب
رقایان گزارش را اراموش کرده اند خوب است گزارش اول خوانده شود بعد رتی
بگیرند بنمایندگان -صحیح است)
نایب ر یس -توجه کنید گزار کمیسیون خوانده شودک
بگزارش کمیسیون دادگستری بوسیله رقای هاشمی بمنشی) به شر زیر
قرا ت شدک)
گزارش کمیسیون دادگستری مور  -23/2/6کمیسیون دادگستری پرونده ا الم
جرم نسبت به رقای سید محمد تدین وزیر سابت خواربار را در موضوع خواربار
ر ربایجان تحت شور و رسیدگی قرار داده پس از چند جلسه م اععه و مشاوره
در پرونده چون رسیدگی کامل و دقیت در جلسه کمیسیون بواس ه تراکم اوراق
پرونده مزبور مش ل بنظر می رسید ع ا م رر شد سو کمیسیونی برای رسیدگی
به این امر انتخاب شود که به پرونده امر و کلیه اوراق رن رسیدگی خالصه
پرونده و نظریه خود را به کمیسیون تسلیم نمایندک
سو ک میسیون پرونده مزبور را تحت شور و رسیدگی قرار داده در نتیجه
گزارش خود را دا ر بر دم وقوع جرمی از رف رقای تدین و منب تع یب ایشان
به شر پیوست به کمیسیون تسلیم نمودندک
کمیسیون در جلسه پنجم مهر ماه  1323گزارش مزبور را قرا ت و پس از
م اکرات الزمه در ا راف قضیه و توضیحات ا ضاء سو کمیسیون باالخره به
گزارش پیوست و منب تع یب رقای سید محمد تدین رتی گراته به اکلریت تصویب
و لیه ا گزارش رن را برای تصویب مجلس شورای ملی ت دیم می داردک مخبر
کمیسیون قوانین دادگستری -نبوی
ببعضی از نمایندگان – رتی رتی ا الم رتی بفرما ید)
نایب ر یس -چون م اکرات کاای شده است دو پیشنهاد رسیده است ی ی
راجب به اخ رتی با ورقه ی ی هم راجب به رتی مخفیک رتی مخفی را هم می
خوانند که ببینند وارد است یا نه؟ ببعضی از نمایندگان – رتی لنی با ورقه
بگیرید رقا) ب ده ای از نمایندگان -رتی مخفی بگیرید) راجب به رتی مخفی باید
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دید امضا  15نفر هست یا نه پیشنهاد و امضاء ها را بخوانیدک به شر زیر
قرا ت شد:
امضاء کنندگان پیشنهاد می کنیم راجب به پرونده رقای تدین با مهر سیاه و
سفید رتی مخفی گراته شودک امضاءها :تهرانچی -شریعت زاده -نمازی ببعضی
از نمایندگان – رقا رقای نمازی نیستند) بهاشمی -بنده هم می دانم نیستند استعفا
کرده اند) دکتر اهری -تجددک ببعضی از نمایندگان – از نو از اول بخوانید)
نایب ر یس -رقای هاشمی از اول بخوانیدک
بمجددا به شر زیر قرا ت شد)
تهرانچی -شریعت زاده -نمازی ببعضی از نمایندگان -رقای نمازی که
نیستند)
نایب ر یس -اسم رقای نمازی را نخوانیدک از اول با شماره بخوانید ببه شر
زیر قرا ت شد)
 -1تهرانچی  -2شریعت زاده  -3دکتر اهری  -4تجدد  -5واع در  -6مخبر
ارهمند  -7امیر تیمور  -8یمین اسفندیاری  -9مجد  -10مجد ضیا ی -11
تهرانی ببعضی از نمایندگان – ایشان هم نیستند)  -12محی  -13ارهودی -14
پوررضا  -15روحی ببعضی از نمایندگان – کاای نیست)
نایب ر یس -رقای شریعت زاده نظری دارید؟ بفرما ید بهاشمی – رقای
منصف هم امضاء ارموده اند) بی ی از نمایندگان – رقای محی هم امضاء کرده
اند) بهاشمی -رقای محی را خواندم)
شریعت زاده -استفسار می ک نم این ت اضای رتی مخفی کی ت دیم شده است؟
ببعضی از نمایندگان – مال خیلی پیش است) پس بنابراین بنده مسترد می دارم
امضای خودم راک
تهرانچی -بنده هم مسترد می دارمک
نایب ر یس -پس کاای نیست رتی با ورقه گراته می شودک
حا قی -اجازه می ارما ید توضیحی دارم رض کنم؟
نایب ر یس -مورد صحبت ن یست ا باید رتی گراته شودک پیشنهاد دیگر
راجب به رتی با ورقه خوانده می شود بپیشنهاد به شر زیر بوسیله رقای
هاشمی بمنشی) قرا ت شد)
چون م اکرات راجب به رق ای تدین در مجلس شورای ملی خاتمه یااته امضاء
کنندگان پیشنهاد می نما یم که نسبت به گزارش مزبور با ورقه اخ رتی شودک
دکتر مصدق -ارمند -صدر قاضی -مهندس اریور -مظفرزاده -ار
چند نفر از نمایندگان -رقای ار نیستند
نایب ر یس -خوب پن نفر از رقایان هستند اجازه بفرما ید بنده نظرم را
رض کنم که راب هر اشتباهی بشودک م ابت پیشنهادی که شده است پن نفر
ت اضا کرده اند باید رتی با ورقه گراته شود بصحیح است) توجه بفرما ید بنده
خواستم توضیح رض کنم که چون خبر مال یش سال و خورده ای پیش است
رقایان توجه ارمایند که در موقب رتی دادن اشتباه نفرمایندک
این رتی دا ر به دم تع یب رقای تدین است رقایانی که در واقب ورقه سفید
می دهند رتی کمیسیون دادگستری را تأیید کرده اند و رقایانی که ورقه کبود می
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دهند رن ها رتی مخاعف داده اند یعنی با رتی کمیسیون مواات نیستند و با ارجاع
به دیو ان کشور مواا ت دارندک بنابراین رقایان اشتباه نفرمایند خواستم ت کر بدهم
ورقه سفید با اسم همان اوراقی که رنجا هست ککک بهمهمه نمایندگان) اجازه
بفرما ید شما که نمی گ ارید ردم کارش را ب ندک بنده مجددا ت رار می کنم برای
این ه راب اشتباه بشود و شاید باز اشتباهی باشد مرتفب بشود اشخاصی که
مواا ند با خبر کمیسیون دادگستری دا ر بر دم تع یب رقای تدین ورقه سفید با
اسم می دهند همان کارت ها ی که رنجا هستک اشخاصی که مخاعفند با خبر
کمیسیون دادگستری دا ر به دم تع یب رقای تدین و مواات با تع یب ایشان و
ارجاع به دیوان کشور هس تند ورقه کبود می دهندک بی ی از نمایندگان -ت لیف
ممتنب را هم بفرما ید) ده حاضر  90نفر است سفید بی امضاء هم به منزعه
امتناع استک بصادقی -ممتعن ین جزء مخاعفین هستند) اجازه بفرما ید رقا ممتعنین
هم جزء مخاعفین محسوب می شوندک یعنی چون اآلن ده حاضر  90نفر است
برای تصویب این خبر کمیسیون دادگستری  46رتی ملبت الزم است باخ رتی
بعمل رمد) ب 12ورقه سفید المت قبول 42 -ورقه کبود المت رد 5 -ورقه
سفید بی اسم المت امتناع شماره شد)
اسامی مواا ین :رقایان پوررضا – ضیاءاعدین ن ابت -واع در -کاظم جلیلی-
ارهودی -ماد تربتی -محمد لی منصف -دکتر اهری -یمین اسفندیاری -شیخ
االسالم مالیری -نجومی -گله داری
اسامی مخاعفین :رقایان سرتیپ زاده -صادقی -پروین گنابادی -بداع ریم
صدریه -رشتیانی -دکتر کشاورز -دکتر معظمی -دوعت ربادی -وسی -خلعتبری-
کامبخش -اداکار -زت هللا بیات -ااشار صادقی -سل انی -شیخ االسالمی -خلیل
دشتی -دکتر رادمنش -مؤید قوامی -امامی -حا قی -عن رانی -سنندجی -تیموری-
رحیمیان -محمد لی ا تماد -محمد با با ی -صدر قاضی -مظفرزاده-
ارمانفرما یان -ل ه االسالمی -مهندس اریور -دکتر مجتهدی -حسنعلی ارمند-
ابواع اسم امینی -محمد ت ی اسعد -لی دشتی -مجد ضیا ی -محمد بهادری-
السفی -دکتر مصدق -دکتر معاون -دکتر شفت-
نایب ر یس -بنابراین خب ر کمیسیون تصویب نشد و ارجاع به دیوان کشور
می شود
بعن رانی – انشاءهللا مبارک است)

در مورد استعفای قاسم اوالدوند از کمیسیون دادگستری
دکتر مصدق -رقای اوالدوند راجب به رقای سهیلی و ا الم جرمی که شده در
ی ی از جلسات از اظهارات من بسیار متألر شدندک نظر به این ه امروز نوبت
م اکرات به بنده رسید ایشان از من ت اضا کردند که استعفا ی که ایشان برای
کار ن ردن کمیسیون قوانین دادگستری و برای این ه انجام وظیفه نمی کنند به
مجلس ت دیم کرده اند و مورد قبول واقب نشده استک من در این مجلس قرا ت
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می کنم تا ایشان از هرگونه اتهامی بری باشند بصحیح است) استعفانامه رقای
50
اوالدوند را به شر زیر قرا تی نمودند)
ریاست معظم مجلس شورای ملی!
بواس ه م اعبی که مشروحا راجب به پرونده اتهام رقای سهیلی در خصوو
سوء استفاده از اموال وزارت امور خارجه و کاای بودن دال ل برای مجرمیت
ایشان در کمیسیون دادگستری رض نمودم و از عحاظ این ه رنچه اینجانب
تشخیو داده پس از شانزده ماه که این پرونده م ر بوده و تح ی ات هم کامل
شده و دو ماه دیگر بیشتر از مر دوره چهاردهم مجلس باقی نیست منظور
داب اعوقت در این پرونده است و از عحاظ این ه حیلیت خودم را دوست دارم و
احترام به اا ار مومی می گ ارم و چون به تنها ی کاری از این بنده ساخته
نیست ع ا با تصدیت به این ه رقای سهیلی را در این پرونده مجرم و خ اکار می
دانم و پس از م اععه کامل پرونده چندین مرتبه هم یده خودم را به شهادت
صورت جلسه کمیسیون صریحا گفته ام چون توجهی در بعضی از هم ارانم نمی
بینم برای مس ول نبودن نزد خداوند متعال و چون در ورود به مجلس به کالم هللا
مجید قسم خورده ام و برای مس ول نبودن در پیشگاه اا ار همو نانم که وکیل
رن ها هستم در این تاریخ از کمیسیون دادگستری استعفا می دهم و وجدان خودم
را بدینوسیله راحت می نمایمک -تاریخ  – 24/9/22امیر قاسم اوالدوند
بعد از یش نظریاتی راجب به پرونده رقای سهیلی اینجا هست که شاید بعضی
ها هم در مجلس گفته اند و احتیاج نباشد که بنده رض کنم م لب دیگری را که
بنده می خواستم رض کنم این بود که از م اکراتی که بنده در مجلس شورای
ملی راجب به بعضی م بو ات کرده ام یش ده ای از م بو ات ملیه یش ده
از م بو اتی که تا امروز هیچ س غیر از مصاعح و ن و ممل ت نظری از رن
ها ند یده اند که اظهار ب نند از من م در شده اند من بهیچوجه نظریاتم به این
دسته از م بو ات نبود من در ن ت خودم رض کردم که ده زیادی از
م بو ات « پانچه جیب دزد هستند» این مفهوم مخاعفش این است که یش ده
قلیلی هم از م بو ات هستند که با هیچ سرمایه ای غیر از کار خودشان اداره
نمی شوند و نظرشان ا مخصوو به ممل ت و ملت ایران است بصحیح
است) بنابراین بنده از رقایان ت اضا می کنم که بهیچوجه از رایض من
سوءتفاهم حاصل ن نند و خود را همین ور که هستند خادم ح ی ی و به تمام
معنی خیرخواه و ن که می دانند بدانندک هیچ س درباره این رقایان نظر سو ی
ندارد ککک

 - 50نقل از مذاکرات مجلس ،شماره  ،267صفحه  990و 991
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اصرار نماینده اول تهران به ر گزارش کمیسیون
دادگستری راجب به سهیلی
دکتر مصدق -بنده اخ ار دارمه رقا ماده 104
نایب ر یس -رقای دکتر پ یشنهاد کرده اید گزارش کمیسیون خوانده شود در
خبر کمیسیون اخ ار دارید؟
دکتر مصدق -ماده  104می گوید :قبل از این ه داخل موضوع مباحلات شوند
ر یس نوشتجات و م اعبی که راجب به مجلس است به ا الع نمایندگان می
رساند این است که خبر کمیسیون دادگستری باید به رض مجلس برسدک چند
روز است به مجلس داده شده است ت اضا می کنم قرا ت بفرمایندک
نایب ر یس -پیشنهادی هم که ارمودید برای خبر کمیسیون بودک رقای
پوررضا با ر گزارش کمیسیون دادگستری مخاعفید بفرما یدک
پوررضا – اجازه بفرما ید بنده مخاعفم با پیشنهاد رقای دکتر مصدق از این
عحاظ نیست که چرا ر بشود یا نشوده مسا لی هست در برنامه مجلس که
االهم ااالهم است ی ی قضیه کارمندان پیمانی است تمام رقایان نمایندگان به
وضعیت این کارمندان م لعنده نمایندگانشان در جلوی مجلس موجب زحمت شده
اند و حت هم دارند از دوره مجلس ده دوازده روز بیشتر باقی نمانده و این ها
می خواهند م درات خودشان را معین ب نند و م درات خانواده شان را معین
ب نندک امروز یش نفر کارمند قراردادی می گفت اگر من بمیرم مس ول من و
اوالدم کیست کی خرج اوالد مرا می دهد؟ بنابراین امروز بنده مخاعفم که گزارش
کمیسیون دادگستری م ر شود و ت اضا دارم الیحه کارمندان پیمانی م ر
شود و پس از رن ه رن الیحه تمام شد رقای دکتر مصدق هر پیشنهادی که دارند
بفرمایند و بعالوه رن گزارشی که از کمیسیون دادگستری رسیده است ناقو
است بدکتر مصدق – هیچ ناقو نیست) بنده ب وری ه ا الع دارم اکلریت
نداشته اندک
نایب ر یس -شما راجب به خود گزارش کمیسیون صحبت نفرما ید رض
کنم همه مجلس نسبت به این الیحه کارمندان پیمانی مواات هستند و همه هم
مایلند که این الیحه هر چه زودتر از تصویب بگ رد که وضعیت روشن شود و
ت لیف شان معین شودک خود بنده هم از اشخاصی هستم که با این نظر مواا م
وعی وقتی که بنده اینجا می نشینم باید نظامنامه را ر ایت ب نمک وقتی پیشنهاد
رس یده است که الیحه کارمندان پیمانی تأخیر بیفتد و یش چیز دیگر م دم براو
بشود بنده باید رتی بگیرم دیگر بسته به نظر مجلس استک
دکتر زنگنه -بنده اخ ار دارمک
نایب ر یس -اخ ار شما در چه خصوو است؟
دکتر زنگنه  -رض کنم که ا ز نمایندگان دوعت در اینجا کسی نیست و این
الیحه قابل ر نیست بنابراین اگر چیزهای دیگری هست راجب به کار مجلس
م دم استک
نایب ر یس -به رقای وزیر دارا ی خبر میدهیم حاضر شوندک
پوررضا -رقای وزیر دارا ی در مجلس حاضرندک
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نایب ر یس -اعبته اخ ار جنابعاعی وارد است الیحه پیمانی ها وقتی م ر
می شود باید وزیر دارا ی اینجا حضور داشته باشد ببعضی از نمایندگان -رقا
هستند) رتی می گیریم به پیشنهاد رقای دکتر مصدق بمهندس اریور -رتی الزم
ندارد) رقای مهندس اریور توجه بفرما ید چون اختالف راجب به ر شدنش در
مجلس است باید بنده رتی بگیرم ایشان پیشنهاد کردهاند که این گزارش قبال
م ر شودک
مهندس اریور -اجرای نظامن امه جزو وظایف ر یس مجلس است بت ماده
 104که رقای دکتر مصدق خواندند
نایب ر یس -این وقتی است که اختالف با ر شدن یش موضو ی در
مجلس نباشدک وقتی اختالف شد می بایستی رتی بگیریم که ر شود یا نشودک
بنابراین رتی می گیریم به ر شدن خبر کمیسیون دادگستری بدشتی -این
م ر شدن الزم ندارد باید به رض مجلس برسد) اجازه بفرما ید رقای دشتی-
این دو قسمت دارد یش قسمت راجب به مجرمیت رقای سهیلی کمیسیون رتی داده
است به دیوان کشور احاعه میشود بدون مباحلهه در یش قسمتش هم تبر ه کرده
است رن قسمتی که کمیسیون تبر ه کرده است باید در مجلس م ر شود و بعد
رتی بگیریمه رتی می گیریم به ر شدن گزارش کمیسیون دادگستریک رقایانی
که مواات هستند قیام ارمایند
بجمعی از نمایندگان قیام نمودند)
نایب ر یس -بشمارید
دشتی -دوباره رتی بگیرید!
بچند نفر دیگر برخاستند)
مهندس اریور -بنده درخواست میکنم با ورقه رتی گراته شود وقتی که
نتیجه رتی مش وک و مورد تردید واقب شد بت نظامنامه با پیشنهاد یش نفر
نماینده باید رتی کتبی با ورقه گراته شودک
نایب ر یس -بسیار خوب با ورقه رتی می گیریمک رقای اریور شما پیشنهاد می
ارما ید؟
مهندس اریور -بلی بنده پیشنهاد میکنم و ت اضای یش نفر نماینده کاای
استک
نایب ر یس -بنابراین رتی با ورقه میگیریم برای ر شدن خبر کمیسیون
دادگستری رقایانی که مواا ند ورقه سفید خواهند داد ده حاضر در مجلس 86
نفر استک
باخ رراء بعمل رمده  44ورقه سفید تعداد شد)
نایب ر یس -تصویب شدک
اسامی رتی دهندگان -رقایان :سل انی -تجدد -کاظمی -مؤید قوامی -توعیت-
واعف اری -اوالدوند -خلعتبری -تهرانچی -حشمتی دکتر کیان -مؤید لابتی-
وسی -مررت اسفندیاری -بیات -رحیمیان -دکتر مصدق -محی  -رایعی -دوعت
ربادی -پروین گنابادی -دکتر ا تبار -رشتیانی -محمد لی ا تماد -کامبخش -دکتر
کشاورز -سرتیپ زاده -صادقی -ارمانفرما یان -ارمند -لی دشتی -دکتر معاون-
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مهندس اریور -صدر قاضی -دکتر مجتهدی -ل ه االسالمی -جمال امامی -امینی-
دکتر زنگنه -اداکار -دکتر معظمی -ماد تربتی -مجد ضیا ی -دل
ر گزارش ها کمیسیون دادگستری راجب به ا الم جرایم بر لیه سهیلی

نایب ر یس -دو گزارش ساب ا از کمیسیون دادگستری رسیده استک
دکتر مصدق -سه تا استک
نایب ر یس -بلی سه تا است -رقای نبوی مخبر کمیسیون نظری دارید؟
بفرما یدک
نبوی -یش گزارشی ا ز سال قبل ت دیم شده است که باید جلوتر خوانده شودک
یش گزارش هم مال چند روز پیش است که ت دیم کردم اول باید گزارش سال
گ شته خوانده شود چون این گزارش در تع یب رن است در این گزارش دومی
یش اشتباهی هم شده است در دد پن هزار لایر که باید پن هزار تومان نوشته
شودک
نایب ر یس -بنابراین دو خبر است؟
نبوی -ب لی دو خبر استک اوعی را باید خواند بعد دومی
نایب ر یس -رقای هاشمی خبر اول را اول بخوانید بعد خبر دوم راک
بگزارش کمیسیون دادگستری به شر زیر بوسیله رقای هاشمی قرا ت شد)

گزارش کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی مور 23/10/30
چند نفر از رقایان مدیران جراید جرا می به رقای لی سهیلی نخست وزیر
اسبت نسبت داده که از رف مجلس شورای ملی بت م ررات به کمیسیون
رایض و مرخصی ارجاع کمیسیون مزبور پس از رسیدگی اتهامات را وارد
ندانسته و نظریه خود را مبنی بر منب تع یب موضوع به مجلس ت دیم و به
کمیسیون دادگستری ارسال شده موضوع در کمیسیون دادگستری مورد ر و
رسیدگی واقب شده:
به ح ایت اوراق ارساعی جرا می که به رقای لی سهیلی نسبت داده شده
سه ا ره است:
 -1توقیف جرا د
 -2تفسیر قانون ح ومت نظامی
 -3قیام بر لیه ح ومت ملی

 -1در قسمت توقیف جراید« -هیچگونه دعیلی بر این ه رقای لی سهیلی دستور
توقیف روزنامهها را داده باشند بدست نیامده تنها دعیل ا الم کنندگان جرم ابراز
نامه ای است که رقای لی سهیلی به ارمانداری نظامی نوشتهاند حاکی از این ه
از روزنامه «داد» راب توقیف شود چنین استدالل کردهاند که امر به راب توقیف
از ناحیه ایشان دعیل است بر این ه توقیف هم به دستور ایشان بوده در حاعی ه
رن نامه بهیچوجه چنین دالعتی ندارد و از داتر نخست وزیری هم تح یت شده
نوشتهان د دستور توقیف از رف نخست وزیر داده نشده توقیف جراید مست ال
مبنی بر م ررات ارمانداری نظامی بوده استک»
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 -2راجب تفسیر قانون  -منظور نسبت دهندگان «تصویب نامهای» است که از
هی ت وزیران در تاریخ  2اروردین  1322صادر و در جراید رگهی شده و ضمن
رن تصویب نامه توضیحاتی در ا راف ماده  8قانون ح ومت نظامی مصوب 27
سر ان  1329داده شده استک
اوال  -مستفاد از ماده  1قانون ح ومت نظامی این است که در ن ا ی که
ح ومت نظامی ا الن شده تشخیو اموری که مربو به امنیت و رسایش
مومی است به هده هی ت دوعت است و صدور تصویب نامه مورخه 2
اروردین  1322به استناد ماده مزبور بوده استک
لانیا  -این موضوع در تاریخ  20اردیبهشت ماه  1322در مجلس م ر و
مورد م اکره واقب شده نتیجه مجلس به اکلریت قریب به اتفاق به رقای لی
سهیلی رتی ا تماد داده است بنابراین ت لیف این موضوع از رف مجلس
شورای ملی تعیین شده استک
 -3قیام بر لیه ح ومت ملی  -رنچه ا الم کنندگان رنرا قیام بر لیه ح ومت ملی
دانسته اند بارت از ت دیم قانونی است که از رف رقای لی سهیلی نخست
وزیر وقت به مجلس شورای ملی دا ر به محدودیت جرا دک
این مل نه تنها قیام بر لیه ح ومت ملی نیست بل ه احترام و تسلیم به
م ررات ح ومت ملی است و بدیهی است که ت دیم ر به مجلس و در خواست
تصویب رنرا نمی توان قیام بر لیه ح ومت ملی ارض کردک
به جهات م کور کمیسیون پس از م اکره و مداقه در محتویات پرونده در
جلسه مورخه  18ر ر ماه  1323به اکلریت رراء رتی به منب تع یب رقای لی
سهیلی نخست وزیر اسبت داده اینش خبر رن ت دیم می شودک مخبر کمیسیون
دادگستری  -حسن نبوی
نایب ر یس -گزارش سه ا ره است یش گزارشی هم مال سال پیش بوده
است که رن هم باید خوانده شود بدوا این گزارش باید خوانده شود چون اراموش
شده بود حاال ارستادیم که بیاورند راجب به بندر باس استک بگزارش دیگر
بوسیله رقای هاشمی به شر رتی قرا ت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی به تاریخ 1323/4/9
در تاریخ دهم اروردین ماه  1323رقای ار نماینده محترم مجلس شورای ملی
ا الم جرمی نسبت به رقای لی سهیلی نخست وزیر سابت راجب به دخاعت در
امر انتخابات بندر باس و شهرضا نموده و دالیل خود را به شر زیر ت دیم
نمودند:
در قسمت بندر باس
 -1پیش نویس تل گراای بدون تاریخ و شماره به ارمانداری بندر باس دا ر
به رن ه «دکتر مصبا زاده را اراموش ننما ید دستور انتخابات رنجا می رسد»
 -2ت لگراف ارماندار بندر باس به نخست وزیر به مفاد این ه « 1559
ا ا ت میشود»

در قسمت شهرضا
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 -1ت لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر «انتخابات شروع نشده بود که
کاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال اجرا خواهد شد»
 -2ت لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد این ه« :شیروانی
بواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر کیان به همین
جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی رف بمانم موا یت با کیان خواهد بود و اگر
شخو لاعلی انتخاب شود بهتر استک»
 -3تلگراف نخست وزیر به ارماندار به مفاد این ه «نظر همان است که
حضورا م اکره شد اهتمام نما ید همان ور مل شود مم ن است انتخابات چند روز به
تعویت ااتد»ک
 -4ت لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر دا ر بر این ه «تش یل انجمن
به تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه و قش ا ی شیروانی را در اقلیت گ اشته و چون عنجان
از حی( سیاست محلی تحت نظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه خالف انتظاری پیش رمد
نماید ادوی را م صر ندانید»ک
 -5ت لگراف وزارت کشور به ارماندار دا ر بر این ه «شما منتظر خدمت می
شویدک»

 -6تلگراف دیگری به نوان نخست وزیری و وزیر کشور دا ر به شروع
انتخابات و ش ایات اهاعی و ت ییراتی در ا ضاء انجمن که به نوان گزارش
تهیه شده استک
ا الم جرم مزبور پیوست اوراق و مدارک اوق بت قانون محاکمه وزرا به
کمیسیون رایض ارجاعه کمیسیون رایض پس از رسیدگی و بدست روردن مبنوت
تلگراا اتی از داتر نخست وزیری راجب به انتخابات بندر
تح ی ات را غیر الزم تشخیو داده استک

باس و شهرضا ادامه

گزارش کمیسیون رایض در تاریخ  10اردیبهشت ماه  1323در مجلس
لنی قرا ت و به کمیسیون دادگستری ارجاع گردیدک
کمیسیون دادگستری پس از م اکره در ا راف این ه مل مداخله غیر
مشروع در انتخابات مشمول کدام یش از مواد جزا ی است و بعضی رن را
مشمول ماده  129و بعضی رنرا مشمول ماده  83قانون مجازات میدانستند
شروع به اقداماتی به قرار زیر کرده است:
 -1بت ماده چه ارم قانون محاکمه وزراء رقای لی سهیلی در کمیسیون
احضار و از ایشان توضیحاتی راجب به تلگراااتی که مخابره شده بود خواسته
شد:
در باب تلگراف به ارماندار بندر باس «دکتر مصبا زاده را اراموش
نفرما ید» توضیح دادند « :اوال چون ر یس دوعت از نظر مصاعح کشور میتواند
راجب به زمینه اشخاو و در انتخابات تح ی ات نماید و لانیا چون دکتر مصبا
زاده در اینجا اظهار می کرد که من در بندر باس زمینه دارم و چنانچه در رنجا
اقداماتی بر لیه من نشود انتخاب خواهم شده به ارماندار بندر باس که ازم
محل بود گفته شد که در رنجا م اععه نموده ببیند ریا دکتر مصبا زاده زمینه
دارد یا خیر و ا الع دهد چون جوابی از ارماندار نرسید من تلگراف نمودم که
دکتر مصبا زاده یعنی موضوع داشتن یا نداشتن زمینه ایشان را اراموش ن ند
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و بعد هم جوابی به من داده نشد و ب ور خالصه نه در امر بندر باس و نه در
امر شهرضا دستوری برای انتخاب شخو معین داده نشد و نظر خاو و سوء
استفاده ای هم در بین نبوده است و تلگراااتی هم بعدا شده که مداخله در امر
انتخابات ننمایند و بعالوه انتخابات رنجا در زمان من انجام نشده است راجب به
تلگرااات دیگر ی ه از رف رقای لی سهیلی به ارماندار بندر باس شده بود
که در تش یل انجمن اعال تأمل نما ید جواب دادند چون در اینجا رقای مشیر
دوانی کاندید بندر باس اظهار داشت انجمن از وضی ها تش یل شده و رنها
ا مال نفو کرده اند برای جلوگیری از نزاع بین شیعه و سنی م تضی بود
انتخابات چند روزی به تعویت ااتدک»
در قسمت تلگراف رقای لی سهیلی به ارماندار شهرضا که «نظر همان
است که حضورا م اکره شد مم ن است انتخابات چند روز تأخیر ااتد» رقای
سهیلی توضیح دادند « :چون استاندار تلگراف نموده بود که مم ن است در
شهرضا خونریزی شود این دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و
م اکرات شفاهی مربو به رقای شیروانی بوده است ه ایشان اظهار می داشتند
در شهرضا رراء بیعی دارند و اگر بی رای کامل را ر ایت نمایند ایشان
انتخاب خواهند شد دستور شفاهی به ارماندار همین قسمت بود که بی رای کامل
را در امر انتخابات ر ایت نماید و تلگراااتی که به استاندار و سرعشگر
جهانبانی شده این نظر را تأیید می کندک»
راجب به ح م انتظار خدمت می ده ارماندار شهرضا توضیح خواسته شد
جواب دادند دستوری از رف من در این قسمت داده نشده است»ک
از گرگانی ارماندار پیشین بندر باس راجب به تلگرافها اوق در قسمت
بندر باس س واالتی شد پاسخ داد که دستور مخصوصی راجب به انتخابات
شخو معنی به او داده نشده و او هم اقدامی ن رده استک
 -3از می ده ارماندار پیشین شهرضا راجب به تلگرافها اوق اع کر در
قسمت شهرضا توضیحاتی خواسته شد ایشان چنین اظهار داشتند که « :قبل از
حرکت به شهرضا رقای سهیلی مرا احضار و باتفاق رقای شیروانی خدمت ایشان
رسیده ارمودند چون از قرار رقای شیروانی در محل محبوبیت دارند وعی قش ا ی
ها با ایشان مخاعفت میکنند شما سعی کنید از نفو رنها تا حدی که م دور است
جلوگیری و جدیت کنید ایشان وکیل شوند و مخصوصا ارمودند « :از صندوق اسم
شیروانی بیرون رید» و من جواب دادم اعبته اگر ایشان زمینه مناسب داشته باشند
من کمش می کنم که انتخاب شوندک پس از راتن به محل سران قش ا ی بنده را
مالقات و گفتند اگر شیروانی از اینجا انتخاب شود سمیرم ی پارچه رتش خواهد
شدک بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با شیروانی
مخا عف است صارم اعدوعه نیز خوش بین نیست و شیروانی زمینه مناسبی ندارد
و اگر انتخابات رزاد باشد موا یت با کیان خواهد بود در نتیجه رقای سهیلی
دستور تلگراای صادر کردند که دستور همان است که شفاها گفتم بعد از چندی
که به تهران رمده و مراجعت کردم ح م انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر
شدک»
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راجب به موجبات انتظار خدمت رقای می ده بعدا شرحی توس رقای لی
سهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد رن از
این قرار بود:
« ککک چون رقای می ده به بانو ی بده ار بود و از رف اداره لبت اسناد
اشار به وزارت کشور وارد میشد وزارتخانه هم به می ده مراجعه و چند بار
ت کر داده شد که قراری برای پرداخت دین خود به بانوی نامبرده بگ ارد چون
مشاراعیه اقدامی ن رد و اداره لبت اسناد هم ح م توقیف ایشان را صادر نمود
وزارت کشور مبادرت به صدور ح م انتظار خدمت ایشان نمودک»
کمیسیون دادگستری با توجه به محتویات پرونده و اظهارات رقای لی
سهیلی و رقایان گرگانی و می ده و مالحظه مینوت تلگراای بدون نمره و تاریخ
که از رف رقای لی سهیلی راجب به رزادی انتخابات شهرضا و بندر باس
شده بود نسبت به مداخله در انتخابات بندر باس شده بود نسبت به مداخله در
انتخابات بندر باس رتی گراته  12رتی از  14رتی ایشان را قابل تع یب
ندانسته و یش نفر هم رقای سهیلی را بر بت ماده  129قابل تع یب تشخیو و
یش نفر هم ممتنب و سپس نسبت به مداخله رقای سهیلی در امر انتخابات
شهرضا اتخا رتی شده از  15نفر ده رتی دهندگان به اکلریت  12رتی رقای
لی سهیلی را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم ایشان را قابل تع یب دانسته و
دو نفر هم ممتنب بودند و بنابراین کمیسیون دادگستری در هر دو مورد نظریه
کمیسیون رایض را تأیید و رقای لی سهیلی را در امر دخاعت در انتخابات قابل
تع یب ندانست ه اینش گزارش رنرا ت دیم مجلس شورای ملی می نمایدک مخبر
کمیسیون دادگستری -دکتر عبده

نایب ر یس -بدوا این خبر کمیسیون دادگستری راجب به تبر ه رقای سهیلی
م ر میشود که اعال خوانده شد ی ی ی ی م ر میشود بعد باید رتی بگیریم
مهندس اریور -اآلن دوتایش را خواندند دعیل ندارد سومی را نخوانند!!
نایب ر یس -م ابت ر ین نامه باید ی ی ی ی رتی گراته شودک
عن رانی -اگر م ابت ر ین نامه است چرا دو تا را خواندند؟!
نایب ر یس -گزارش دومی را ما تصور میکردیم اوعی بدکتر مصدق -سه تا
است) وقتی که ت کر دادند متوجه شدیم چون خبر مال پارسال است مال ت ریبا
چهارده پانزده ماه پیش است حاال اگر مجلس نظرش این است که رن خبر سوم
هم خوانده شود و رنوقت یش داعه این ار ت لیفش معلوم شود این کار را ب نیمک
تهرانچی -اجازه بفرما ید قربان این بر خالف ر ین نامه استک رتی کمیسیون
برای هر چیزی که م ر میشود باید روی رن مواات و مخاعف حرف بزنند و
بعد رتی بگیرند چون این قسمت هم برا ت است هم تع یب بصحیح است) اگر
خبر برا ت نبود مست یما می رات به دادگستری و محتاج به صحبت نبود وعی
چون برا ت است اعبته باید ابتدا در گزارش اوعی صحبت شود و بعد رتی گراته
شوده بعد دومیه بعد سومیه و این بر خالف نظامنامه استک
نایب ر یس -رقای دکتر مصدق
دکتر مصدق -این سه خبر است در قسمت ا الم جرم باید برود به دادگستری
و اصال م اکره ندارد در خبر سوم تف یش ن رده اند در یش ا الم جرم اساسا
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تبر ه کردهاند اگر اجازه بفرما ید رن خبر سوم را هم بخوانند رنوقت رن دو ا الم
جرم به دادگستری میرود و در ب یه صحبت میشود بصحیح است)
نایب ر یس -ساب ه و ر ین نامه این بوده است که هر خبری لیحده م ر
شود و رتی گراته شوده رقا هم مواا ت بفرما ید همین ور باشد که برخالف ر ین
نامه ملی نشودک
دکتر مصدق -پس بنده رایضم را ی مرتبه رض میکنم راجب به سومی
هم رض می کنمک
بعضی از نمایندگان -اآلن ی داعه بفرما یدک
عن رانی -ریا این دوتاش خوانده شده ی یش مانده است
مهندس اریور -چون این ی ی راجب به مح ومیت استک
نایب ر یس -اجازه می ارما ید رقای دکتر بنده بدوا توضیح بدهم برای این ه
رقایان کامال قانب بشوید چون السفه دارد مم ن است که در سه خبر اول که اآلن
خوانده شد اشخاصی باشند که با این نظر مواات باشند و با گزارش سوم مخاعف
میخواهم رض ب نم مجمو ا ما نمیتوانیم رتی بگیریم و باید ی ی ی ی رتی
بگیریمک

گزارش سوم کمیسیون دادگستری راجب به سهیلی
دکتر مصدق -اجازه می ار ما ید که خود بنده این گزارش رسمی را خوانده و
رایضم را ب نم؟
نایب ر یس -بفرما ید رق اه مانعی ندارد بدکتر مصدق به شر یل گزارش را
قرا ت کرد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی به تاریخ دوم اسفند ماه 1324

تع یب گزارش شماره  23مورخه  23/10/3ب یه اتهاماتی که به رقای
سهیلی نخست وزیر اسبت نسبت داده شده بارت است از:
 -1نسبت داده اند رقای لی سهیلی با پول و وسا ل شهرداری م داری
م صاعح ساختمانی از قبیل رجر و رهش و غیره خریداری و مصرف ساختمان
شخصی رسانده اندک
 -2م داری عوال -دستگیره -چوب و غیره ب ایای مصاعح ساختمان کا
وزارت امور خارجه در انبار رن وزارتخانه بوده رقای لی سهیلی بدون ر ایت
م ررات و کمتر از قیمت واقعی رن اجناس را خریداری کرده اندک
 -3رقای لی سهیلی در انتخابات ر ربایجان ال مال نفو و مداخالتی برخالف
م ررات کرده اند این اتهامات بوسیله رقای سید مهدی ار نماینده مجلس ا الم
و به کمیسیون رایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضو ات م کور را قابل
تع یب ندانسته و م ابت م ررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده استک
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات اوق اع کر را مورد شور و
مداقه قرار داده از کسانی که الزم بنظر رسیده تح ی ات بعمل رمده به دااتر
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وزارتخانه و ادارات مربو ه مراجعه رخرین جلسه رسیدگی در روز  6بهمن ماه
 24خاتمه و منتهی به اخ رتی شده اینش نظریه کمیسیون را به شر یل
ا الم می دارد:
اول -ر اجب به خرید عوازم و مصاعح بنا ی با پول شهرداری -چون بت نامه
شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دااتر به تح یت پیوست که
مراجعه رقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم م ابت معمول
رنوقت از این نظر بوده است که اشیاء م کور از عحاظ ساختمانهای شهرداری و
دربار و غیر ت ریبا در انحصار شهرداری بوده و تهیه رن اجناس بدون وسا ت
و مداخله شهرداری برای اشخاو مش ل و متعسر بوده استک رقای سهیلی
اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه وجوه رنرا پرداخته و محاسبه
ایشان ب لی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است و
از این ریت ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده ای از اموال رن مؤسسه
بعمل نیامده است بنابراین این موضوع قابل تع یب کیفری نبوده اکلریت ا ضاء
کمیسیون از این حی( جر می را متوجه رقای سهیلی ندانسته معظم عه را مبرا
تشخیو می دهندک
دوم -در قسمت خری د ابزاره در و چوبی و سایر اشیا ی که در انبار کا وزارت

امور خارجه موجود بوده است :هر چند رقای سهیلی اظهار داشتهاند که رن اشیاء
را به قیمت کارشناس خریدهاند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم توضیح
داده اند که اروش م ابت م ررات و با ر ایت قانون بوده و چون رن اشیاء مورد
احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارا ی هم اجازه اروش داده و قیمت رنها
کمتر از پن هزار لایر بوده بمهندس اریور -پن هزار تومان است رقای دکتر)
بلیه بت م ررات و معموال وزارتخانه ها و ادارات دوعتی احتیاجی به انتشار
رگهی مزایده نداشته است بوسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به رقای سهیلی
واگ ار شده است خالصه رن ه مد ی هستند که در این مورد ملی شده است که
در موارد مشابه در ادارات دوعتی میشده و در پرونده امر هم حاکی است که
جری ان به نو ی بوده است که کر شدک عی ن چون بت ماده  39از قانون
محاسبات مومی انصراف از اجرای مزایده در مورد اروش اجناس دوعتی وقتی
است که دال ل مو ّجهی بر دم عزوم مزایده موجود باشد در این مرد چنین دال لی
موجود نبوده دیگر این ه باید تمام اشیاء موجوده کمتر از پن هزار تومان باشد
در این مورد گر چه رنچه رقای سهیلی خریدهاند کمتر از پن هزار تومان ت ویم
شده وعی موجودی انبار از رن اشیاء منحصر به رنچه رقای سهیلی خریدهاند
نبوده م دار دیگری که نتیجه قیمت مجموع رنها زا د بر پن هزار تومان است
در انبار بوده پس نباید قسمتی از رن اشیاء تف یش و بدون اجرای م ررات
مزایده بفروش می رسید به اضااه قبل از ت ویم و تأدیه بهای اجناس به رقای
سهیلی تحویل شده و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات
م کور اکلریت ا ضاء کمیسیون این مل رقای لی سهیلی را قابل تع یب تشخیو
میدهندک
سوم -در قسمت انتخابات ر ربایجان :به موجب دو ا ره تلگراف که صحت و

اصاعت رنها محرز شده رقای لی سهیلی صریحا به مأمور انتخابات دستور
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داده اند که اشخاو معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخو دیگری اشعار
داشته اند که انتخاب او م تضی نیست هر چند کسانی که دستور دادهاند باید
انتخاب شوند انتخاب نشده اند و منظور حاصل نگشته است وعی اکلریت ا ضاء
کمیسیون در این مورد مل رقای لی سهیلی را مشمول ماده  280قانون
مجازات مومی دانسته و ایشان را قابل تع یب کیفری تشخیو می دهندک
اینش به شر م کور اوق خبر کمیسیون دادگستری را دا ر بر برا ت رقای
لی سهیلی در قسمت خرید مصاعح بنا ی بوسیله شهرداری و قابل تع یب بودن
ایشان در قسمت خرید اشیاء موجود در وزارت امور خارجه و دخاعت در
انتخابات ر ربایجان ت دیم میدارد اضااه بر رنچه کر شده به ایشان نسبت داده
شده است که در انتخابات اارس هم مداخالتی کردهاند وعی راجب به این موضوع
با رن ه چند جلسه رسیدگی و م اکره شده هنوز منتهی به صدور رتی نگشته
استک
مخبر کمیسیون دادگستری – نبوی
دکتر مصدق -رنچه خوانده شد گزارش کمیسیون دادگستری بود و این هم
رایض خود بنده است:
در اول این دوره چند ا الم جرم رقای ار نماینده مجلس شورای ملی و
بعضی از رقایان مدیران جراید ملی بر لیه رقای سهیلی دادهاند که ا دوتای از
رن ها را کمیسیون دادگستری اعلیه مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجاع
کرده و این ار هم به همت بعضی از ا ضاء کمیسیون از قبیل رقایان :دکتر
زنگنه -نبوی -شریعت زاده -امری -ماد تربتی
 شهاب اردوسی -سل انی -امام جمعه و حا قی صورت گراته استک رقایاننامبرده مصمم شدند که حیلیات از دست راته کمیسیون را ا اده دهند وبا این ه
بعضی از رنها رتی به برا ت رقای سهیلی دادهاند وظیفه من این است از رن
ها ی که ا الم جرا م را داده و ا ضای کمیسیون دادگستری اعلی که برای انجام
وظیفه حاضر شده اند تش ر نمایمک
امیدوارم که رقایان ا ضاء کمیسیون های رایض و دادگستری متوجه باشند
که اگر تا رخر دوره در کمیسیون های مزبور ا الم جرمی بالت لیف بماند در
ح م اشخاصی خ واهند بود که کمش به مجرمین کرده اندک
بت ماده  3قانون محاکمه وزراء هیچ ا الم جرمی نباید بیش از  15روز
در کمیسیون رایض و بت ماده  4بیش از یش ماه در کمیسیون دادگستری
بالت لیف بماند و دو ا الم جرم اینجانب راجب به رقای محمود بدر بیش از مدت
قانونی در کم یسیون های مزبور مانده و امیدوارم که رقایان هم اران زیزم
راضی نشوند که در رخرین روز این دوره من از رنها در مجلس گله نمایمک
رقای مهندس اریور می نویسند« :راپُرت کمیسیون رایض مربو به ا الم
جرمی که بر لیه رقای بدر شده است اکنون مدت مدیدی است که روی میز م ام
ریاست و با این ه ا باید خوانده شود و به کمیسیون دادگستری ارجاع شوده و
رتی هم الزم ندارده همین ور مانده است !!»
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اکنون الزم می دانم رونوشت چند تلگراای که از رقای سهیلی راجب به دخاعت
در انتخابات دوره  14صادر شده و به دست من رمده است قرا ت کنم تا جامعه بداند که
این مرد چ در به م ررات قانونی و ح وق ملی بیا تنا و تا چه درجه متجاهر است
این ه تلگرااات:

رقای ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور!
ب وری ه در روز قبل تلگراف کردم گنجه ای «حتما» باید در صورت باشد و
باید ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد 1969 -سهیلی نخست وزیر
***
نخست وزیری  1969رقای گنجه ای در صورت هستند م اکراتی هم بعمل رمد
در گزارش بعدی به رض خواهد رسید 68 -ضدی 22/11/12
رقای ضدی مأمور انتخابات!
ب وری ه ا الع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر م تضی نیست دکتر نصر
مدیر کل وزارت کشور اظهار میدارد وسا لی برای انتخابات خود در رنجا دارد
در صورت داشتن زمینه انتخابات رنجا را شروع و خاتمه دهید و اال نتیجه
تلگراف نما ید  1749سهیلی نخست وزیر
رقای ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور!
کامال القمندم اعبته میل دارم رقای مم انی هم
اینجانب به گنجه ای51
انتخاب شود این قضیه را هر ور میدانید ملی ارما ید که قضیه حل شود و به
اوریت صورت اسامی را که با رنها مواا ت شده است ی بار دیگر تلگراف
نما ید که سوء تفاهمی ر ندهد  1954نخست وزیر سهیلی
قبل از انتخابات دوره  14رقای سهیلی بوسیله رادیو ن ی خ اب به ملت
ایران نموده و و ده دادند که انتخابات دوره مزبور کامال رزاد است و هیچ س
نباید در انتخابات دخاعت کند این تلگرافها میرساند که ایشان چه اندازه
راست گو هستند و و ده ای را که به ملت ایران داده چه خوب ملی کرده اند و
باز الزم میدانم رض کنم که بر بت ماده  5قانون محاکمه وزراء « :در
صورتی ه خبر کمیسیون دعیه دایر به مجرمیت وزیر باشد خبر مزبور در
مجلس لنی قرا ت و بدون ماده و مباحله دوسیه امر به وزارت دعیه ارسال
میشود که قضیه را اورا به دیوان تمیز ارجاع نمایندک» بنابراین دو ا الم جرم
رقای سهیلی که ی ی راجب ب ه یراق در و پنجره وزارت خارجه بخ اب به رقای
همایونجاه معاون وزارت امور خارجه) رقا پس حاال شما چ ور در و پنجره
هایتان را می بندید دستگیره هایش را که بردهاند بخنده نمایندگان) رقای مهندس
اریور می نویسد که « :رقای تدین هنوز در دانشگاه مش ول تدریس و تربیت
جوانان استک» رقای مهندس اریور بله باید خود این جوانان سر درس حاضر

 - 51مقصود آقای گنجه ای برادر مدیر باباشمل است که آنوقت رئیس بنگاه مستقل آبیاری بود و فعالً در
مجلس  15نماینده است.
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نشوند جامعه باید خودش از خودش دااع ب ندک این جوانان نباید بروند رنجا
درس بخوانند بصحیح است)ک
عن رانی -رقا در شورای اعی ارهنگ هم ضو است!!
دکتر مصدق -رنجا هم همین ور بعن رانی -این خا نه این خا ن تاریخیه رنجا
هم ضو است) و دیگری راجب به انتخابات ر ربایجان استک باید در دیوان
کشور رسیدگی و قضاوت شود نظر به این ه بت ماده  41قانون استخدام
کشوریه « هر گاه مستخدمی به اتهام جنحه یا جنایتی به دعیه جلب شود از
موقب اقامه د وی در مح مه بر او موقتا از ش ل خود منفصل» و رویه قضا ی
ما این است که از موقب صدور اد انامه مستخدم مزبور معلت میشود و چون
خبر کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی در ح م اد ا نامه است تا ایشان
در دیوان کشور تبر ه نشوند نمی توانند مصدر کار شوندک چون شهرت دارد که
رقای نخست وزیر میخواه ند به رقای سهیلی کار رجوع کنند ما انتظار نداریم که
رقای نخست وزیر به احساسات مردم اهمیت ندهند و از کسی که در جامعه
ایرانی رسوا و مفتضح است حمایت و او را نامزد کار کنند و به ملت ایران
توهین نمایندک من رنچه صال ممل ت و خیر ایشان است رض میکنم و
خواهانم که رقای وزیر دارا ی گزارش امروز مجلس را به رقای نخست وزیر
بدهندک
و اما راجب به ا الم جرا می که کمیسیون های سابت و اعلی دادگستری
رنها را قابل تع یب ندانسته نظریات من این است:
 -1اعالم جرم راجع به مصالح شهرداری
راجب به سوء استفاده رقای سهیلی از مصاعح و وسا ن لیه شهرداری
تهران رونوشت دو نامه ایشان را که اصل در پرونده موجود است قرا ت می
کنم:
نامه اول:

خدمت آقای آشتیانی رئیس – اداره اموال شهرداری
 -1چون م داری چ وب برای پوشش احتیاج دارم استاد احمد را ارستادم
غدغن ارما ید در هر جا باید تهیه شود خود او رنجا برود که سوا کنند زیرا
چوب ها ی که میارستید ک و بی مصرف است رنچه اعال احتیاج هست گویا
بیست اینچی که  10پن متری و  6چهار متری  33دد از همانهاک
 -2هشت تیررهن نمره  20ب ول  5.70متر و یش تیررهن نمره  24ب ور
 5.30متر احتیاج اوری دارم دستور ارموده رنرا شاید امروز بفرستیدک
 -3قدری باز رج ر الزم است غدغن ارما ید امروز حمل کنند از ارستادن گچ
هم مضای ه نفرما ید موجب تش ر است – سهیلی 20/5/8
نامه دوم:

رقای رشتیانی ر یس اموال شهرداری تهران
ب وری ه دیروز با تلفن م اکره شد استاد ارج هللا تجار را خدمت ارستادم
که چوب ها را برای نجاری درب ارا ه ارما ید تعدادی که احتیاج دارد و تصور
میرود بیش از  120بار یا  240دد است جدا کرده غدغن ارما ید از امروز
مرتبا گچ برساند از عوعه های رب هم خبری ندارم باالخره رسیده است یا نهک به
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دو تیررهن  1.80متر به شماره  12یا  14هم احتیاج دارم متش ر میشوم که
ع فا دستور کارهای باال را صادر ارما ید – سهیلی 20/5/27
من با نظر کمیسیون اعلی دادگستری که در گزارش خود مینویسد « :اشیاء
م کور از عحاظ ساختمانهای شهرداری و دربار و غیره در انحصار شهرداری
بوده و تهیه ر ن اجناس بدون وسا ت و مداخله شهرداری برای اشخاو مش ل
و متعسر بوده است رقای سهیلی اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه
و وجوه رن را پرداخته و محاسبه ایشان ب لی تصفیه شده استک قبوض رسید
بهای اجناس پیوست پرونده است» مخاعفم زیرا هر کسی در این شهر
میتوانست با کمال سهوعت برای خود مصاعح تهیه کند کما این ه در شهر این
همه بنا شده و کسی متوسل به شهرداری نشده استک
رقای رشتیانی در نامه خود ضب پرونده این ور می نویسد « :با این ه خرید
و اروش مصاعح ساختمانی رزاد و تهیه رن برای هیچکس مست یما مانعی نداشت
ایشان برقای سهیلی) بنده را وزارت کشور احضار و امر ارمودند بوسیله ی ی
از کارپردازان شهرداری برای ایشان مصاعح ساختمانی خریداری و با کامیون
های شهرداری به منزل ییالقی ایشان ب م ابل استخر باغ اردوس) ارستاده
شودک بنده هم مراتب را به رقای اروزان که رن موقب شهردار بودند حضورا
گزارش داده ارمودند ایشان وزیر کشور هستند امر مااوق م اع استک به ی ی
از کارپردازها دستور دادند برای ایشان هر چه میخواهند تهیه نمایند وعی بهای
رن و کرایه کامیون را هم حساب و از ایشان دریاات کنند بنده هم به ی ی از
کارپردازها که گویا کاتوزیان نام داشت کتبا ابالغ نمودم « :بر حسب امر جناب
رقای وزیر کشور برای ایشان مصاعح ساختمانی تهیه و حمل نما یدک» بعد از دو
سه روز م اعبه بهای مصاعح شد ارمودند بعدا حساب میشودک ناگزیر مراتب را
به رقای شهردار ت کر که با ایشان گفتگو و ترتیبی برای پرداخت مصاعح بدهندک
بعد از م اعبه جواب رقای اروزان با حاعت صبانی و تعجب ارمودند « :میدانید
وزیر کشور چه میگوید رض کردم خیرک ارمودند میگوید « :به حساب
شهرداری بگ اریدک» بنده جواب دادم چگونه مم ن است این مل خالف قانون
و اسباب زحمت است ایشان هم اظهار نمودند من متوجه هستم و همین ور هم
به وزیر کشور ت کر دادم میگوید « :من وزیر کشور هستم و مس وعیت با من
است همان ور که برای ا لیحضرت همایونی بشاه سابت) مصاعح تهیه و به حساب
شهرداری گ اشته میشود برای من هم اقدام نمائید بنده برای این ه اگر روزی
م تضی باشد بتوانم موضوع را اظهار نمایم مدرک و گواهی داشته باشم به
وزارت کشور راته مراتب را به جناب رقای وارسته معاون وقت که از اشخاو
با ایمان و صاعح هستند بحیدر لی امامی -صحیح است) باداکار -وارسته یش
ردم نادرستی است) رض و ایشان خیلی متأسف و صبانی شدندک
تا موقعی که قضایای سوم شهریور پیش نیامده بود ایشان از پرداخت
مصاعح ساختمانی که کارپردازی شهرداری برای ایشان خریداری نموده بودند و
همچنین قیمت رهن رالتی که از انبار شهرداری برده بودند ب لی خودداری و هر
قدر بنده و رقای اروزان به ایشان مراجعه و ت کر دادیم نتیجه حاصل نشد به
محض وقوع قضایای سو م شهریور همان روز بنده بدون مواا ت شهرداری و
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وزارت کشور اورا به وزارت دارا ی برگشتم ککک دیگر ا الع ندارم که بهای رنچه
را که کارپرداز شهرداری برای ایشان خریداری نموده بود همچنین بهای رهن
رالت خود شهرداری را که باید به نر رسمی بازار بپردازند پرداختند یا نه رنچه
مسلم است بر ارض این ه بهای مصاعح را بر الر ت ییر رژیم باالجبار بعد از چند
ماه با اصرار و اشار بنده و رقای اروزان پرداخت ارموده باشند از کامیون های
شهرداری که به امر ایشان هزارها رجر و خروارها رهش و گچ و اعوار و رهن
رالت و سیمان و غیره حمل نموده و م رر جزء صورتحساب ها بنده به ایشان
ت دیم نمودم نپرداخته اند ککک اعی رخر» مراسله چون خیلی مفصل است بنده از
کر باقیش صرف نظر میکنم صدور نامههای رقای سهیلی دالعت میکند وزیر
کشور خواسته از قدرت خود سوء استفاده کند و مل او مشمول ماده 234
قانون مجازات مومی است که میگوید« :هر کس بوسیله تهدید و اجبار وجه
ن د یا چیز دیگری تحصیل کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال مح وم
خواهد شد و جزای شروع به این لم حبس تأدیبی از یش ماه تا شش ماه
است» و نیز مشمول ماده  157قانون مزبور میباشد که از این قرار است:
«هر یش از م ستخدمین و مأمورین دوعتی که باعمباشره یا به توس وسا در
معامالت و مزایده ها و مناقصه ها و تخصیصات و امتیازها دوعتی که در تحت
مدیری یا نظارت او بعمل رمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از
رف دوعت بر هده دوعت چیزی بخرد یا بسازد و یا در موقب پرداخت وجوهی
که بر حسب وظیفه به هده او بوده یا تفریت حسابی که باید بعمل رورد برای
خود نفعی منظور دارد الوه بر انفصال از خدمت دوعت مح وم تأدیه ضعف
انتفا ی که منظور داشته است خواهد شد»
 -2راجب به ا الم جرا م انتخابات بندر باس و شهرضا

بت گزارش رقای دکتر بده مخبر کمیسیون سابت دادگستری که قرا ت شده
مدارک جرم انتخابات بندر باس از این قرار است:
اعف) -پیش نویس تلگراای بدون تاریخ و شماره به ارمانداری بندر باس
دایر به این ه «دکتر مصبا زاده را اراموش ننما ید دستور انتخابات رنجا می
رسد»
ب) -تلگراف ارماندار ب ندر باس به نخست وزیر به مفاد این ه «1559
ا ا ت می شود» و رقای سهیلی به ریت یل دااع نموده است:
«درباره تلگراف به ارماندار بندر باس که «دکتر مصبا زاده را اراموش
نفرما ید» توضیح دادند :اوال -چون ر یس دوعت از نظر مصاعح کشور میتواند
راجب به زمینه اشخاو در انتخابات تح ی ات نماید و لانیا چون دکتر مصبا
زاده در اینجا اظهار می کرد که من در بندر باس زمینه دارم و چنانچه در رنجا
اقداماتی بر لیه نشود انتخاب خواهم شد به ارماندار بندر باس که ازم محل
بود گفته شد که در رنجا م اععه نموده ببیند رقای دکتر مصبا زاده زمینه دارد یا
خیر و ا الع دهد چون جوابی از ارماندار نرسید من تلگراف نمودم که دکتر
مصبا زاده یعنی موضوع داشتن و یا نداشتن زمینه ایشان را اراموش ن نند و
بعد هم جوابی به من داده نشد» بصحیح است) پس معلوم می شود وقتی که
گفتید « دکتر مصبا زاده» یعن ی داشتن زمینه یا غیر زمینه بخنده نمایندگان)
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معلوم نیست چرا کمیسیون س وال ن رد از داشتن یا نداشتن زمینه رقای سهیلی
چه م صودی داشته انده در صورت نداشتن زمینه بت قانون چه کار میکردند
که اگر رقای مصبا زاده زمینه داشتند به احترام قانون از مداخله در کار
انتخابات خودداری می نمودندک
راجب به انتخابات «شهرضا» گزارش رقای دکتر بده مدارک جرم را بدین
ریت شر می دهد:
اعف) -تلگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر« :انتخابات شروع نشده
بود که کاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال اجرا خواهد
شدک»
ب) -تلگراف ارما ندار شهرضا به نخست وزیر« :به مفاد این هه «شیروانی
بواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر کیان به
همین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی رف بمانم موا یت با کیان خواهد
بود و اگر دشمن داخلی انتخاب بشود بهتر استک»
ج -تلگراف نخست وزیر به ارماندار :به مفاد این ه «نظر همان است که
حضورا م اکره شد اهتمام نمایید همان ور مل شود مم ن است انتخابات چند
روز به تعویت ااتدک»
د -تلگراف ارما ندار شهرضا به نخست وزیر دایر بر این ه «تش یل انجمن
به تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه و قش ا ی شیروانی را در اقلیت گ اشته و چون
عنجان از حی( سیاست محل تحت نظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه خالف
انتظاری پیش رمد نماید ادوی را م صر ندانیدک»
هـ  -تلگراف وزیر کشور به ارماندار دایر بر این ه «شما منتظر خدمت می
شوید» و رقای سهیلی هم بدین ریت دااع نموده است « :در قسمت تلگراف
رقای لی سهیلی به ارماندار شهرضا که «نظر همان است که حضورا م اکره
شد مم ن است انتخابات چند روز تأخیر ااتد» رقای سهیلی توضیح دادند چون
استاندار تلگراف نموده بود که مم ن است در شهرضا خونریزی شود این
دستور برای جلوگیری از اغتشاش و نزاع بوده و م اکرات شفاهی مربو به
رقای شیروانی بوده است که ایشان اظهار می داشتند در شهرضا رراء بیعی
دارند و اگر بی رای کامل را ر ایت نمایند ایشان انتخابات خواهند شد دستور
شفاهی به ارماندار همین قسمت بود که بی رای کامل را در امر انتخابات
ر ایت نماید و تل گراااتی که به استاندار و سرعشگر جهانبانی شده این نظر را
تأیید می کندک راجب به ح م انتظار خدمت می ده توضیح خواسته شد جواب دادند
دستوری از رف من در این قسمت داده نشده است از می ده ارماندار پیشین
شهرضا توضیحاتی خواسته شد چنین اظهار داشتند که «قبل از حرکت به
شهرضا رقای سهیلی مرا احضار و به اتفاق رقای شیروانی خدمت ایشان رسیده
ارمودند چون از قرار رقای شیروانی در محل محبوبیت دارند وعی قش ا ی ها با
ایشان مخاعفت می کنند شما سعی کنید از نفو رن ها تا حدی که م دور است
جلوگیری و جدیت کنید که ایشان وکیل شوند و مخصوصا ارمودند از صندوق
اسم شیروانی بیرون رید و من جواب دادم اعبته اگر ایشان زمینه مناسب داشته
باشند من کمش می کنم که انتخاب شوند پس از راتن به محل سران قش ا ی بنده
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را مالقات و گفتند اگر شیروانی از این جا انتخاب شود سمیرم ی پارچه رتش
خواهد شد بنابراین بنده مبادرت به صدور این تلگراف کردم که خسرو با
شیروانی مخاعف است صارم اعدوعه نیز خوشبین نیست و شیروانی زمینه
مناسبی ندارد و اگر انتخابات رزاد باشد موا یت با کیان خواهد بودک در اینجا دو
کاندید بوده ی ی شیروانی بوده ی ی هم رقای کیانک در نتیجه رقای سهیلی دستور
تلگراای صادر کردند که دستور همان است که شفاها گفتم بعد از چندی که به
تهران رمده و مراجعت کردم ح م انتظار خدمت من از وزارت کشور صادر شدک
»
راجب به موجبات انتظار خدمت رقای می ده بعدا شرحی توس رقای لی
سهیلی پیوست نامه وزارت کشور به کمیسیون دادگستری رسید که مفاد رن از
این قرار بود:
چون رقای می ده به بانو ی بده ار بود و از رف لبت اسناد اشار به
وزارت کشور وارد می شد وزارتخانه هم به می ده مراجعه و چند بار ت کر داده
شد که قراری برای پرداخت دین خود با بانوی نامبرده بگ ارد چون مشاراعیه
اقدامی ن رد و اداره لبت اسناد هم ح م توقیف ایشان را صادر نمود وزارت
کشور مبادرت به صدور ح م انتظار خدمت ایشان نمودک اگر موجبات انتظار
خدمت ش ایت لب ار بود چرا رقای سهیلی می ده را بوسیله تلگراف رمز رنهم
موقب انتخابات تهدید کرده است و این ه رقای سهیلی اظهار نموده تلگراای که به
ا ستاندار و سرعشگر جهانبانی شده بی رای دوعت را تأیید می کند خالف واقب می
باشدک اگر از انتخاب رقای شیروانی منصرف شده بود رقای سرعشگر جهانبانی
تلگراای به مضمون یل نمی کردک
جناب آقای سهیلی نخست وزیر دو کاندید شهرضا از لحاظ سیاست مناسب نیستند اجازه
بفرمائید ا عزاز نیک پی انتخاب شود به قشقائی ها دستور داده شد آراء خود را به نفع
نیک پی بیشتر نمایند  9599اول آذر  1322سرلشگر جهانبانی»

و از رقای سهیلی اجازه نمی خواست که راجب به انتخاب ا زاز نیش پی اقدام
کندک چون سهیلی می گوید که من گفتم به ارماندار و به سرعشگر جهانبانی
تلگراف کردم که انتخابات رزاد است اگر همچو تلگراای کرده بود سرعشگر
تلگراف نمی کرد که من ا زاز نیش پی را انتخاب می کنم خودش انتخاب می شد
یا هر کس دیگرک
چون رقای بده مخبر کمیسیون سابت دادگستری دعیلی در گزارش خود
راجب به برا ت رقای سهیلی کر ننموده و به این قنا ت کرده اند که در رخر
گزارش بنویسند« :در انتخابات بندر باس رتی گراته شد  12رتی از  14رتی
ایشان را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم رقای سهیلی را بر بت ماده 129
قابل تع یب تشخیو و یش نفر هم ممتنب و سپس نسبت به مداخله رقای سهیلی
در امر انتخابات شهرضا اتخا رتی شده از  15نفر ده رتی دهندگان به اکلریت
 12رتی رقای سهیلی را قابل تع یب ندانسته و یش نفر هم ایشان را قابل تع یب
دانسته و دو نفر هم ممتنب بودند» باعبته رتی مخفی بوده است) اینجانب رقای
سهیلی را مبرا نمی دانم و چنانچه مجلس شورای ملی ملیات ایشان را در امر
انتخابات مخاعف
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قانون تشخیو ندهد در ادوار بعد کسی در این مجلس وارد نخواهد شد که نماینده ملت
ایران باشد بصحیح است) اگر این تلگراف دخاعت در امر انتخابات نیست پس

معلوم می شود که انتخابات در این ممل ت نباید بشود مردم حت انتخابات ندارند
اگر رقای سهیلی نمی خواست در انتخابات دخاعت ب ند این تلگراف های رمز را
برای چه کرد یش ر یس دوعتی که بخواهد انتخابات رزاد باشد و مردم رزادانه
وکالی خودشان را انتخاب ب نند برای چه تلگراف رمز می کند برای چه می
گوید مصبا زاده را اراموش ن نید شیروانی را از صندوق در بیاورید من با
االن کس مواا م من با او مخاعفم اینها تمام چیزها ی است که دخاعت در
انتخابات است رقایان ما می رویم وعی ا ری برای دوره پانزدهم ب ندی به جهت
این ه اگر شما این ها را دخاعت در انتخابات ندانستید رنوقت گله مند نباشید که
در دوره پانزدهم نمایندگانی که ملت روحش هم از رن ها ا الع نداشته باشد در مجلس
وارد شوند بصحیح است) نظر من این است که بت ماده  83قانون مجازات
مومی « :هر وزیری که بر خالف قانون رزادی شخصی یا ااراد ملت را سلب
کند یا ااراد ملت را از ح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محروم نماید از
ش ل خود منفصل و از  5تا  10سال از ح وق اجتما ی محروم خواهد شد»
بنابراین کوچ ترین مداخله وزراء در انتخابات سبب می شود که انتخاب کنندگان
و انتخاب شوندگان برقای بیات گوش بدهید شما وزیر هستید این ها را گوش
بدهید که بعد این کارها را ن نید -خنده نمایندگان) هر دو از ح ی که قانون
اساسی به رن ها داده است محروم شوند و مجازات ماده مزبور که محرومیت از
ح وق اجتما ی است م ابت بند هشتم از ماده  8قانون مجازات مومی کیفری
است که برای جنایت تعیین شده و بر بت ماده  20قانون مجازات مومی
«شروع به جنایت م ل ا مستحت کیفر است»ک بنابراین مجلس شورای ملی
م لف است که ا الم جرم راجب به مصاعح و استفاده از وسا ن لیه شهرداری
و ا الم جرم راجب به انتخابات بندر باس و شهرضا هر دو را به دیوان کشور
ارجاع کند که دیوان مزبور رسیدگی و قضاوت نمایند ا الم جرمی هم چند نفر از
رقایان مدیران جرا د ملی بر لیه رقای سهیلی داده و ملیات ایشان را در
خصوو- 1 :توقیف جرا د  -2تفسیر قانون ح ومت نظامی  -3قیام بر لیه
ح ومت ملی مخاعف قانون تشخیو داده و تع یب ایشان را درخواست نموده اند
که کمیسیون دادگستری سابت بت گزارش  3بهمن ماه  1323رن ها را وارد
ندانسته است چون به رخر دوره چند روز بیشتر باقی نیست و وقت مجلس
مضیت است من از اظهار نظر خودداری می کنم و به رقایان امضاء کنندگان
محترم ا الم جرم ا مینان می دهم که اگر دیوان کشور در انجام وظیفه قصور ن ند
رقای سهیلی م ابت رمال خبر خواهان ممل ت و و ن پرستان به کیفر خود خواهد رسید

بصحیح است) بنابراین رقایان هر نظارتی که دارند در کار دیوان کشور ب نندک
در اینجا برای ت کر به رقای وزیر دادگستری یادرور می شوم که اوضاع
دادگستری ما در این ایام وری شده است که قضات صحیح اععمل نمی خواهند
در رنجا کار کنند بصحیح است) وقتی که دیوان کشور یعنی باالترین مح مه قضا ی
به ت لیف خود مل ن ند از محاکم دیگر چ ور می توان انتظار داشت که انجام وظیفه
کنند ؟!
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از  22تیر ماه  1323که مجلس شورای ملی ا الم جرم رقای تدین را در
خصوو دخاعت در انتخابات بلوچستان و بندر باس توس وزارت دادگستری به
دیوان کشور ارجاع نموده دیوان مزبور به بهانه این ه ا الم جرم دیگری هم در
مجلس راجب به رقای تدین هست از رسیدگی خودداری نمود ا الم جرم لانوی هم
که راجب به معامله غالت ر ربایجان است به دیوان کشور ارجاع شد و هر دو تا
کنون بالت لیف مانده استک
در صورتی که وحدت محاکمه یعنی جمب کردن دو یا چند پرونده در یش
محاکمه در دو صورت متصور است ی ی این ه چند نفر با هم مرت ب یش جرم
شوند دیگر این ه بین دو پرونده ارتبا باشد یعنی اگر دادگاه نسبت به ی ی
تصمیمی اتخا نمود در دیگری مؤلر باشدک معلوم نیست که بین انتخابات
بلوچستان و بندر باس با معامله غالت ر ربایجان چه ارتبا ی بوده که دیوان
کشور ماده  150قانون مجازات مومی را ر ایت ن ند و در انجام وظیفه تأخیر
نماید؟!
چندی است بواس ه تصادف یا پاره ای نظریات وزراء دادگستری از رجال
غیر متخصو انتخاب می شوند چون رقای وزیر دادگستری شخو منصفی
هستند ام یدوارم برای خود هم اران شایسته ای انتخاب کنند که به اصالحات
دادگستری موات شوند بانشاءهللا)

باالخره پرونده سهیلی به دیوان کشور ارجاع شد
در این جلسه باز کار رقای سهیلی به جا ی نرسید و نماینده اول تهران ناچار
شد که در جلسه نهم اسفند  24مجددا موضوع را تع یب کندک
در این روز ده ای از نمایندگان مخاعف و مواات صحبت کردند و باالخره
نتیجه این شد که پرونده رقای سهیلی بعد از قریب دو سال مبارزه بی نظیر به
دیوان کشور ارجاع شودک اینش ما بیانات نمایندگان را در این جلسه تاریخی از
مجله م اکرات مجلس شماره  307مورخه دوازدهم اسفند  1324صفحه 1107
تا  1111ینا ن ل می نما یم:
نایب ر یس -رقای دکتر م صدق اخ ار نظامنامه دارید؟ بفرما یدک
دکتر مصدق -جلسه قبل رتی داده شد که گزارش کمیسیون دادگستری
م ر شود و م ر هم شدک رن روز بواس ه ناتمامی رن رتی نگراتید و حاال
باید تمام شود رنرا تمام ن رده اید و وارد یش موضوع دیگر شده اید من نمی
دانم کار رقای سهیلی چه با ( شده است و چه اشخاصی در اینجا هستند که هر
وقتی می خواهد م ر شود از دستور خارج شده است!! باید رتی بگیرید رقا
جزو دستور بودن رن راپُرت را بخوانید ت لیف را معلوم ب نید بعد وار کار دیگر
بشویمک
مهندس اریور -بنده هم اخ ار داشتمک
نایب ر یس -رقای دکتر معظمی
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دکتر معظمی -اینجا سوء تفاهم نشود ما نظر نداشتیم که موضوع رقای
سهیلی از دستور خارج بشودک
دکتر مصدق – شما نظر ندارید وعی قهرا از دستور خارج می شودک
دکتر معظمی -این ر با قید دو اوریت است وقتی این دو اوریت تصویب
شد رنوقت خود مجلس معین می کند که اتهام نسبت به رقای سهیلی م دم م ر
52
بشود یا این ر
از مر مجلس نه روز دیگر بیشتر باقی نیست از این جهت این یش کار خیری
است که بنده اصرار داشتم تمام شودک
دکتر مصدق -بنده مخاعفم رتی بگیرید م ر شودک
نایب ر یس -بنده یده ام این است برای این ه نظر رقایان هم تأمین بشود
امروز به یش اوریت این الیحه رتی بگیریم یش رتی بدهید که این را به
کمیسیون بفرستیم و یش شوری بشود بعد وارد دستور شویمک دستور هم الیحه
م ربو به رقای سهیلی است این راه حلی است حضرتعاعی هم مواا ت بفرما یدک
رتی می گیریم به اوریت این ر پیشنهادی بروحی -به یش اوریت) بله به یش
اوریت رقایانی که مواا ند قیام ارمایند بعن رانی -م اکره نشده من مخاعفم)
تصویب شد به کمیسیون ارجاع می شودک
عن رانی -این چ ور رتیی بود اخ ار دارم این چه جور رتی اوریت است که
نگ اشتید حرف بزنیم!!
ن ابت -اخ ار نظامنامه ای دارمک
عن رانی -اخ ار دارم رقا این چه جور به اوریت رتی گراتن است؟
نایب ر یس -رقای عن ران ی یش رتی گراتیم برای یش اوریت الیحهک دو
اوریت یش اور یت را رتی گراتیم و به کمیسیون می رود اشخاصی که با یش
اوریتش مخاعف بودند می توانستند حرف بزنند بعن رانی -شما ارصت ندادید
حرف بزنیم) خواستم در مجلس یش کاری انجام شده باشدک خواهش می کنم
جنابعاعی صبانی نشوید ح ی که از رقایان تضییب نشده است بعن رانی -بنده
مخاع ف بودم و اوریت را خ رناک می دانم) خ رناک نیست در جلسه بعد وقتی
که م ر می شود هر کسی هر صحبتی دارد می کند بعن رانی -من با یش
اوریت و دو اوریت مخاعفم)
مهندس اریور -بنده رقا اخ ار داشتمک
نایب ر یس -بفرما یدک
ب یه م اکره در گزارشات کمیسیون دادگستری
راجب به اتهامات رقای سهیلی و اخ رتی نسبت به دو گزارش

مهندس اریور -بنده رض کنم اخ ار را موقعی کردم که جریان رن ور پیش
رمد که یش الیحه دیگری در ضمن این گزارشات رمدک اعبته بنده م صودم این
نبود که مخاعفت ب نم خود من از امضاء کنندگان رن ر بودم همان ور که
جناب رقای دکتر ارمودند خواست رض کنم حاال دیر نشده است چون رز مل
 - 52طرح ساختمان پنجهزار خانه توسط بانک رهنی
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مجلس برای اخ نتیجه بسیار مؤلر است تصدیت می ارما ید اگر در ضمن یش
الیحه یش الیحه دیگر داده شود و قس لیه ا بجمال امامی -قضیه پیمانی ها را
همین ور بهم زدید) به هیچ نتیجه نمی رسیمک قضیه پیمانی ها در بین بود و
یش وضب دیگری شد و رن رتی گراته شد و این گزارشات م ر شد و امروز
در وس کار یش الیحه دیگری هم رمدک اآلن هم سه راپُرت کمیسیون دادگستری
م ر استک در این سه راپُرت دوتایش کال تبر ه کرده است رقای سهیلی را و
در ی ی دیگرش قسمتی تبر ه کرده است و قسمتی مح وم کرده استک اگر
بخواهیم به نتیجه برسیم باید م اعب را تف یش کنیم بصحیح است) رن قسمتی را
که مح وم کرده است مجلس اساسا م اکره ای راجب به رن نباید ب ند ا کاای
است که خوانده شود و رجوع شود به دیوان کشور این را تمام می کند این یش
م لبک در قسمتی که دال بر تبر ه است و باید م اکره بشود ا م از این ه در
راپُرت یش باشد یا دو باشد یا قسمتی از راپُرت سه همان ور که مجمو ا م اکره
شد ی ی هم هست و م اعب بهم پیوستگی دارد بایستی در همه رن صحبت بشودک
اگر بخواهید قضیه را سمبل کنید راهش این است که مخلو کنیم وعی اگر
بخواهید به نتیجه برسید و تمام شود راهش این است که ا خوانده شود
قسمتی که مح وم شده است ارجاع بشود به دیوان کشور و بعد در قسمت های
دیگر م اکره شودک
نایب ر یس -اگر جنابعاعی تأمل کرده بودید اآلن این کار شده بود همین بیانی
که جنابعاعی کردید در همین ااصله من کار را انجام می دادمک حاال هم خبر را
بخوانیدک بنده خواهش می کنم از رقایان یش قدری با بنده کمش بفرمایند در این
چند روزه تا این ه چند تا کار الزمی که در بین هست بگ ردک بنده نظرم پیشرات
کار است نظر دیگری ندارمک
بگزارش اخیر کمیسیون دادگستری به شر رتی قرا ت شد):
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

تع یب گزارش شماره  23مورخه  23/10/3ب یه اتهاماتی که به رقای
سهیلی نخست وزیر اسبت نسبت داده شده بارت است از:
 -1نسبت داده اند رقای لی سهیلی با پول و وسا ل شهرداری م داری
مصا عح ساختمانی از قبیل رجر و رهش و غیره خریداری و مصرف ساختمان
شخصی رسانده اندک
 -2م داری عوال -دستگیره -چوب و غیره ب ایای مصاعح ساختمان کا
وزارت امور خارجه در انبار رن وزارتخانه بوده رقای لی سهیلی بدون ر ایت
م ررات و کمتر از قیمت واقعی رن اجناس را خریداری کرده اندک
 -3رقای لی سهیلی در انتخابات ر ربایجان ال مال نفو و مداخالتی برخالف
م ررات کرده اند این اتهامات بوسیله رقای سید مهدی ار نماینده مجلس ا الم
و به کمیسیون رایض ارجاع شده کمیسیون مرقوم موضو ات م کور را قابل
تع یب ندانسته و م ابت م ررات به کمیسیون دادگستری ارجاع شده استک
کمیسیون دادگستری در جلسات متعدد اتهامات اوق اع کر را مورد شور و مداقه
قرار داده از کسانی که الزم بنظر رسیده تح ی ات بعمل رمده به دااتر وزارتخانه
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و ادارات مربو ه مراجعه رخرین جلسه رسیدگی در روز  6بهمن ماه  24خاتمه
و منتهی به اخ رتی شده اینش نظریه کمیسیون را به شر یل ا الم می دارد:
اول -راجب به خری د عوازم و مصاعح بنا ی با پول شهرداری چون بت نامه
شهردار وقت و مشروحه متصدی خرید و مراجعه به دااتر به تح یت پیوست که
مراجعه رقای سهیلی به شهرداری برای خرید اجناس مرقوم م ابت معمول
رنوقت از این نظر بوده است که اشیاء م کور از عحاظ ساختمانهای شهرداری و
دربار و غیر ت ریبا در انحصار شهرداری بوده و تهیه رن اجناس بدون وسا ت
و مداخله شهرداری برای اشخاو مش ل و متعسر بوده استک رقای سهیلی
اشیاء را بوسیله کارپردازهای شهرداری تهیه وجوه رنرا پرداخته و محاسبه
ایشان ب لی تصفیه شده است قبوض رسید بهای اجناس پیوست پرونده است و
از این ریت ضرری متوجه شهرداری نشده و استفاده ای از اموال رن مؤسسه
بعمل نیامده است بنابراین هاین موضوع قابل تع یب کیفری نبوده اکلریت ا ضاء
کمیسیون از این حی( جرمی را مت وجه رقای سهیلی ندانسته معظم عه را مبرا
تشخیو می دهندک
دوم -در قسمت خری د ابزاره در و چوبی و سایر اشیا ی که در انبار کا
وزارت امور خارجه موجود بوده است هر چند رقای سهیلی اظهار داشتهاند که
رن اشیاء را به قیمت کارشناس خریدهاند و متصدی حسابداری وزارتخانه هم
توضیح داده اند که اروش م ابت م ررات و با ر ایت قانون بوده و چون رن
اشیاء مورد احتیاج وزارتخانه نبوده و وزارت دارا ی هم اجازه اروش داده و
قیمت رنها کمتر از پن هزار لایر بهاشمی  -پن هزار تومان است رقای مخبر)
بنبوی -مخبر کمیسیون دادگستری – بله) کمتر از پن هزار تومان بوده بت
م ررات و معموال وزارتخانه ها و ادارات دوعتی احتیاجی به انتشار رگهی مزایده
نداشته است بوسیله کارشناس رسمی ارزیابی و به رقای سهیلی واگ ار شده
است خالصه رن ه مد ی هستند که در این مورد ملی شده است که در موارد
مشابه در ادارات دوعتی میشده و در پرونده امر هم حاکی است که جریان به
نو ی بوده است که کر شدک عی ن چون بت ماده  39از قانون محاسبات
مومی انصراف از اجرای مزایده در مورد اروش اجناس دوعتی وقتی است که
دال ل مو ّجهی بر دم عزوم مزایده موجود باشد در این مرد چنین دال لی موجود
نبوده دیگ ر این ه باید تمام اشیاء موجوده کمتر از پن هزار لایر باشد در این
مورد گر چه رنچه رقای سهیلی خریدهاند کمتر از پن هزار تومان ت ویم شده وعی
موجودی انبار از رن اشیاء منحصر به رنچه رقای سهیلی خریدهاند نبوده م دار
دیگری که نتیجه قیمت مجموع رنها زا د بر پن هزار تومان است در انبار بوده
پس نباید قسمتی از رن اشیاء تف یش و بدون اجرای م ررات مزایده بفروش
می رسید به اضااه قبل از ت ویم و تأدیه بهای اجناس به رقای سهیلی تحویل شده
و قیمت اجناس چند ماه بعد از تسلیم تأدیه شده است به جهات م کور اکلریت
ا ضاء کمیسیون این م ل رقای لی سهیلی را قابل تع یب تشخیو میدهندک
سوم -در قسمت انتخابات ر ربایجان به موجب دو ا ره تلگراف که صحت و
اصاعت رنها محرز شده رقای لی سهیلی صریحا به مأمور انتخابات دستور
داده اند که اشخاو معینی باید انتخاب شوند و نسبت به شخو دیگری اشعار
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داشتها ند که انتخاب او م تضی نیست هر چند کسانی که دستور دادهاند باید
انتخاب شوند انتخاب نشده اند و منظور حاصل نگشته است وعی اکلریت ا ضاء
کمیسیون در این مورد مل رقای لی سهیلی را مشمول ماده  280قانون
مجازات مومی دانسته و ایشان را قابل تع یب کیفری تشخیو می دهندک
اینش به شر م کور اوق خبر کمیسیون دادگستری را دا ر بر برا ت رقای
لی سهیلی در قسمت خرید مصاعح بنا ی بوسیله شهرداری و قابل تع یب بودن
ایشان در قسمت خرید اشیاء موجود در وزارت امور خارجه و دخاعت در انتخابات
ر ربایجان ت دیم میدارد اضااه بر رنچه کر شده به ایشان نسبت داده شده است که در
انتخابات اارس هم مداخالتی کردهاند وعی راجب به این موضوع با رن ه چند جلسه
رسیدگی و م اکره شده هنوز منتهی به صدور رتی نگشته استک مخبر کمیسیون

دادگستری – نبوی
پوررضا -اخ ارنامه راجب به این موضوع دارم
نا ب ر یس -رقای پوررضا اخ ارتان را بفرما ید
پوررضا -بدوا رض کنم که اشتباه نشود باردالن -بنده پیشنهاد کفایت
م اکرات را کرده بودم) قصد بنده دااع از رقای سهیلی نیست و یا این ه قصدم
حمله به ایشان نیست بل ه منظور بنده از ت کر این اخ ار ت کر دم ر ایت
اصول و قوانینی است که در مورد این پرونده و این اتهامات نسبت به شخو
رقای سهیلی شده است برای چه؟ برای این ه مجلس شورای ملی مرکز
قانونگزاری است و باید سرمشت برای سایر مؤسسات کشوری و عشگری باشد
اگر خود مجلس شورای ملی یا ی ی از کمیسیون های تبعه رن ر ایت اصول و
قوانین را ننماید پ س به ح م اوعویت از سایر ادارات و مؤسسات دیگر هم نمی
توان این انتظار را داشتک قبال می خواهم رض ب نم که قانون محاکمه وزراء
یش تشریفات و م ررات از عحاظ حفظ وزراء از جهات سیاسی است که تحت
تألیر اا ار سیاسی دوره زمان و م ان واقب نشوند و به این جهت قانون
محاکم ه وزراء برای وزراء یش م ررات خاصی غیر از موارد مومی برای
اشخاو تعیین کردهک قانون اساسی برای رسیدگی به د اوی ا م از ح وقی یا
جزا ی سه مرحله برای اشخاو پیش بینی کرده است :مرحله یدایته مرحله
استینافه و مرحله تمیز که همان دیوان کشور باشدک در قانون محاکمه وزیران
هم این سه اصل در مورد محاکمه پیش بینی شده به این نوان که پس از این ه
ا الم جرمی نسبت به یش وزیری بوسیله مجلس شورای ملی می شود این قبال
به کمیسیون رایض و سپس به کمیسیون دادگستری رجوع می شود کمیسیون
دادگستری اینجا جنبه قضا ی را دارد یعنی در مرحله بدوی رسیدگی می کند نفیا
یا الباتا اظهار نظر می کند بعد می رید به مجلس شورای ملی و مجلس شورای
ملی در واقب در ح م استیناف است که نسبت به نظریه کمیسیون دادگستری
رسیدگی می کند و پس از این ه در این مرحله هم رسیدگی شد مورد به مرحله
نها ی که دیوان اعی کشور است رجوع می شود این یش م دمه ای بود که
خواستم به رض رقایان نمایندگان برسانم حاال باید ببینیم اعال که در مرحله
استیناف است یعنی در مجلس شورای ملی م ر است وظیفه رقایان اینجا جنبه
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سیاسی نیست بل ه جنبه قضا ی است باید ببینیم که در مرحله بدوی درست
مورد رسیدگی واقب شد ه است یا خیرک کمیسیون دادگستری ب وری ه رقایان می
دانند مشتمل بر هیجده نفر ضو است در این مورد که مورد رسیدگی قرار داده
اند شش نفر بوده اند که به اکلریت پن نفر نسبت به یش نفر این نظریه به
مجلس شورای ملی رمده استک اما دم ر ایت اصول و قوانین که در کمیسیون
د ادگستری شدهک کمیسیون دادگستری م اب ه ماده  24که مورد ا تراض و
اخ ار نظامنامه ای بنده است همین ور ماده بعدش کمیسیون همیشه در تحت
ریاست مسن ترین ا ضاء خود تش یل می شود و یش نفر ر یس و یش نفر
نایب ر یس تعیین می کنندک کمیسیون دادگستری ر یسش رقای بهبهانی است که
همه رقایان نمایندگان ا الع دارند که مدتی است ایشان مریض هستند و تشریف
نمی رورند نایب ر یسش هم رقای دکتر بده است ایشان هم متجاوز از یش ماه
است که اینجا نیستند بسل انی شیخ االسالمی -نایب ر یسش رقای دکتر کیان
است دکتر بده مخبر است) اجازه بفرما ید بنده رضم را ب نمک
نایب ر یس -اجازه بفرما ید م اعبشان را بفرمایندک
پوررضا -کمیسیون مشتمل بر هیجده نفر بوده است ببینید چرا رقایان رمده
اند و با شش نفر جلسه اکلریت رسمی را تش یل و مورد رسیدگی قرار داده اندک
می گویند سه نفر از رقایان ا ضای کمیسیون مستعفی شده اند و سه نفر هم در
مساارتند می شود شش نفر پس همان شش نفر باقی مانده اندک پس می شود با
شش نفر اکلریت پیدا کند؟ در صورتی ه ماده  24نظامنامه این را نمی گویدک می
گوید « :در صورتی ه ی ی از ا ضای کمیسیونی از ضویت کمیسیون یا
نمایندگی استعفا داده یا اوت نماید باید همان شعبه که شخو مستعفی یا متوای
را به ضویت کمیسیون انتخاب کرده بود دیگری را به جای او تعیین نماید»
خوشبختانه در مجلس شورای ملی چند نفر از رجال قضا ی و از وکالی
دادگستری و از قضات هستند که ی ی از رن رقایان رقای نبوی هستند که
خودشان مخبر این کمیسیون هست نده رقا این مورد را مورد تخییری و اختیاری
معین ن رده است مورده مورد ت لیفی است و می گوید بعد از رن ه رن ها استعفا
دادند باید همان شعبه ای که مستعفی یا متوای را به ضویت کمیسیون انتخاب
کرده بودند دیگری را به جای او معین نماید پس اینجا رن سه نفر مستعفی را
نم ی توان از حد نصاب ا ضاء کمیسیون دادگستری کم کرد حاال راجب به
رسیدگی به یده بنده کمیسیون دادگستری یش شعبه از مجلس شورای ملی
است رقایان ببینید در مجلس شورای ملی چه جور رسیدگی می شود حد نصاب
برای شروع به م اکرات یا برای اتخا رتی را چه جور قا ل شده اند باید دو لل(
رقایان نمایندگان حاضر باشند تا جلسه لنی تش یل شود و شروع به م اکره
شود بسل انی -این را قانون اساسی برای مجلس پیش بینی کرده است نه برای
کمیسیون) اجازه بفرما ید رقا تشریف بیاورید اینجا نظر بنده را رد کنید
مخصوصا بنده به نظر حضرتعاعی هم خیلی معت دم اما نه در این مورده در این
مورد درست نمی دانمک در مجلس شورای ملی باید دو لل( حاضر باشند برای
م اکره و سه ربب برای رتی و در مورد کمیسیون هم که یش شعبه از شعبات
مجلس شورای ملی است وقتی که نظامنامه ساکت است به چه مناسبت رمده اید
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با پن نفر از هیجده نفر نسبت به یش موضو ی رتی ق عی داده ایدک نتیجه اش
این می شود که از هیجده نفر که ضو کمیسیون دادگستری بوده اند پن نفر
«بر لیه» رتی داده اند و سیزده نفر نظرشان قا ب نشده پس اقلیت بر اکلریت
دارد ح ومت می کند و این بر خالف اصول قانون اساسی و دم راسی و
پارعمانی استک ب نده با ی ی از رقایان ا ضاء کمیسیون صحبت کردم که لت
ادامه این رویه ناموجه که رقایان اتخا کردند چه بود بنده خیلی صریح اعلهجه
هستم و روشن صحبت می کنم رن شخو از بنده خواهش کرد اسمش را نگویم
گفت روی اشار جناب رقای دکتر مصدق اعسل نه بود بمهندس اریور -این ور
نی ست) اجازه بفرما ید بنده رضم را ب نم بعد تشریف بیاورد اینجا جواب
بفرما ید بمهندس اریور -می ر یم وعی این ور نیست) مگر رقای دکتر مصدق
اعسل نه اردی از ااراد این مجلس شورای ملی بیشتر هستند؟ منتهی کهوعت سن
و ساب ه و پیری ایشان یش احترامی را به ما تحمیل می کمند و عی ایشان یش
نظری امرانه را نمی توانند به ما تحمیل کنند و نظر دی تاتوری را نسبت به
ده ای نمی شود تحمیل کنند و بعد هم گفتند از عحاظ اشاری که جراید اراهم می
کردند ما ناچار شدیم که در این مورد این ور ب نیمک بنده تا یش اندازه ای رن
ارمایشات رای م را تأیید می کنم برای این ه مشاهده می کنم اشار سختی که از
رف رقای دکتر مصدق بر این مجلس و نایب ر یس و ااراد رن وارد می شود
این اا ار را ایجاد کرده است وعی رقایان امروز شما جنبه سیاسی نداریده قاضی
هستیدک یش ضرب اعملل اارسی هست که می گویند « کالهت را قاضی کن»
یعنی شر یف باشه نظیف باشه با وجدان باشه تحت تألیر اشخاو واقب نشوید؛
اینجا دارید قضاوت می کنید این قضاوت شما قضاوت قانونی است از عحاظ
سیاست هم می خواهم رض کنم رقای سهیلی امروز کسی هستند که با دوعتی
که امروز مورد ا تماد این مجلس است دارند هم اری می کنند اشار به یش
دکتری که یش مریضی را که اآلن مشرف به موت است دارد مل می کند ریا
سزاوار است؟ ریا سزاوار است که به رن دکتر بگو یم که تو جانی هستیه تو
خا ن هستیه تو متهم هستی؟ یب او چون ه به گفتی هنرش نیز بگوی!!
جناب رقای دکتر مصدق سهیلی کسی است که پیمان سه گانه را در این
ممل ت بست که به ات اء رن روز دوم مارس ممل ت ایران از قشون متف ین
تخلیه می شود بی ی از نمایندگان -مرحوم اروغی بست) او خدماتی هم کرده
استه اگر دوره چهاردهم امروز وجود دارد مرهون ا مال اوست بی ی از
نمایندگان – ب ا این کلاات) ما نباید نظرمان را ان در کوتاه و تنگ ب نیم و
بگو یم که ایشان دو تا دستگیره دزدیده اند این برای ممل ت یب است و بعالوه
بعضی اشخاو ما نتاعیته دارند که بعد از رن بعد از دوره بیست ساعه رجاعی
برای ما باقی نمانده است این چند نفری را هم که داریم سعی می کنیم این چند
نفر را هم عجن مال ب نیم و از بین ببریم برای این ه برای خودمان یش
شاخصیت و ممتازیتی درست ب نیم بعن رانی -اینهم از رجال دوره بیست ساعه
است) اجازه بفرما ید رقاه ما باید از این رجال و از اا ار رن ها استفاده ب نیم و
یش شخصیت ها ی از اا ار رن ها ایجاد شود اگر یش شخصیت ها ی را هم از
بین ببریم که اایده ندارد والال رنوقت باید گفت :نه بر مرده بر زنده باید گریست!!
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ُمال بیست ساعه بودید و در

عن رانی -رقای پوررضا شما که مخاعف
روزنامه ها می نوشتید؟!
پوررضا -ا ز این روزنامه نویس ها توی مجلس هم هستندک
نایب ر یس -رقای نبوی
نبوی -بمخبر کمیسیون دادگستری -با اجازه رقای عن رانی چند کلمه بنده
رض می کنم که هیچیش از ا ضاء کمیسیون دادگستری در هیچیش از
مواردی که در کمیسیون م ر بود نه غرض شخصی داشته و نه تحت تألیر
واقب شده اند مم ن است ارمایشات جناب رقای دکتر مصدق با صحبت ها ی که
د ر این جا شده است با ( ت کر شده است که کمیسیون را تش یل بدهند و رن
چیزی را که در کمیسیون مانده است م ر کنند وعی م ل ا تحت تألیر واقب
نشده اند و هیچ غرضی هم با احدی نداشته اندک اعبته کمیسیون هم ملل همه
ااراد مصون از اشتباه نیست مم ن است ااراد کمیسیون و اکلریت کمیسیون
اشتباه کرده باشند وعی غرضی نداشته اند در این موضوع هم ا مال نظر
شخصی نشدهه رقای ن ابت در جلسه گ شته ارمودند که کمیسیون تش یل نمی
شد مگر برای رسیدگی به این ا الم جرم هاه خود ایشان از ا ضاء محترم و
مبرز کمیسیون هستند و در جلسات خود را تش یل داده و عوایحی که به
ّ
کمیسیون دادگستری رمده همه خاتمه پیدا کرده جز چند الیحه که در رنجا
باقیمانده اعبته شده است که جلسات اکلریت نیااته است بسیاری از جلسات هست
که اکلریت نیااته است وعی وقتی مجمو ا حساب کنیم جلسات کمیسیون
دادگستری بیشتر از سایر کمیسیون ها بوده استه راجب به حد نصاب ده
کمیسیون موادی را که قرا ت ارمودند رقای پوررضا اصوال مربو به کمیسیون
ها نبودک کمیسیون ها م ل ا از شعب تش یل نمی شود رن مواد مربو به شعب
است در ر ین نامه تف یش است کمیسیون ها را از شعبه ها در تمام ادوار سابت
هم که به تش یل کمیسیون ها مراجعه کنید رویه بر این بوده است که همیشه
ده مستعفی را کسر می کرده اند ده ای را هم که مساارت می کردند کسر می
کردند و بعد اکلریت را از ب یه حساب می کردندک در این مورد مجموع ده
کمیسیون دادگستری هیجده نفر بوده است سه نفر رن ها استعفا داده اند رن ها
اعبته از ده کسر می شود و بجای مستعفی ها حتما کمیسیون اعزام ندارد که
انتخاب کند و بعد کمیسیون را تش یل بدهد چنان ه این مل در مجلس شورای
ملی هم هست و در مجلس هستند نمایندگانی که اوت کرده اند و نمایندگانی که
استعفا داده اند مع عش بجایشان انتخاب نشده و همه روز هم مجلس را ادامه
داده اند و در کمیسیون هم همین مل را کرده اندک گزارش ها ی که خوانده شد
پن ا ره است این پن ا ره گزارش در یش جلسه و دو جلسه و سه جلسه تمام
نشده است ت ریبا می توانم رض کنم که یش قسمت مده وقت دو ساعه
کمیسیون دادگستری صرف م اکره و تح یت و رتی گراتن این پن ا ره گزارش
شده و در ی این جلسات گاهی بوده است تمام دهه گاهی بوده است نصف به
اضااه یشه گاهی بوده است تمام کمتر وعی به هر صورت رن اصل کلی که
رض کردم ده مساارین و استعفا دهندگان را کنار گ اشته ا ند و اکلریت را
نسبت به ب یه ر ایت کرده ا ند این یش اصلی بوده است که همیشه ر ایت شده
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است اما در مورد این دو موضوع بخصوو که کمیسیون رتی به مجرمیت دادهه
رتی به ح ی ت داد در یش مورد کمیسیون با ضویت هشت یا نه نفر تش یل
شده که به هر صورت باز بیش از نصف بعالوه یش است و در یش مورد به
اکلریت شش یا هفت نف ر که حاال چون پرونده پیش بنده نیست و دااتر هم اینجا
نیست اآلن نمی توانم ا داد ق عی اش را رض کنمک به هر صورت کمیسیون
تش یل شده و رسمیت یااته استک همان ور که ارمودند ر یس رقای بهبهانی بود
ایشان مریض شدند و سفارش کردند برای اداره کردن کمیسیون بو ساب ه هم
دار د این موضوع) گفتند من قادر نیستم بیایم و باید ر یس انتخاب کنیده در جلسه
باتفاق رراء رقای شریعت زاده به ریاست انتخاب شدند و رقای دکتر کیان هم که
نایب ر یس بودند در رن جلسه نبودند و رقای دکتر بده را هم که ارمودند نایب
ر یس بودند ایشان هیچوقت نایب نبودندک رض کنم خدمتتان که در قسمت خرید
اشیاء از شهرداری چون حاال مجال صحبت به بنده رسیده در جواب جناب رقای
دکتر مصدق که در جلسه گ شته این قسمت را ارمودند رض می کنمک ارمودند
که رقای سهیلی با پول شهرداری ها و با وسا ل شهرداری مصاعح بنا ی خریده
اند و به مصرف شخصی رسانیده اند در این جور کارها و مخصوصا در این
قضیه اعبته مالک اظهار نظر کمیسیون تح یت از اشخاو مراجعه به پرونده و
مراجعه به دااتر تح یت از کسی است که ا الم جرم کرده است جز این راه راهی
برای رسیدن به ح ی ت نبوده است ما هم همین راه را تع یب کردیم اعبته
همین ور که ارمودند رقای رشتیانی که ی ی از کارمندان شهرداری بود این جرم
را ا الم کرده ا ند و نوشته اند که رقای سهیلی این مصاعح را با پول شهرداری
خریده و استفاده کرده وعی متصدی حساب و رن سی که این را خریده برای رقای
سهیلی در جلسه کمیسیون حاضر شد و نوشت من اینرا با پول خود ایشان خریده
ام و این مصاعح را تمام خود ایشان پوعش را دادند در دااتر خود منهم که جز ی
از دااتر شهرداری است وارد استک در رن موقب تهیه مصاعح بنا ی ت ریبا مش ل
بود برای اارادک برای این ه م ابت همان پرونده شهرداری دویست جا بنا ی می
کرده و بعالوه دربار در ن ا متعددی مش ول بنا ی بوده است و در سر کوره
های اخاری نظامی ها بوده اند نمی گ اشتند مصاعح بنا ی را برای دیگری بخرند
اگر ایشان می خواستند ب ور ادی تحصیل این مصاعح را ب نند اعبته میسر
نبوده ایشان ی ی از مأمورین شهرداری را دیده اند و بوسیله او تهیه مصاعح
کرده اند و قیمت رنرا تمام پرداخت کرده اند و مفاصا حساب و رسید هم دریاات
کرده اند و در دااتر هم وارد است اعبته کمیسیون با دیدن این چینن اوراق و
اسنادی نمی توانست به مجرمیت رتی بدهد و این مل جرم نیست یش معامله
ای است که ایشان کرده اندک منتها استفاده کرده اند از یش مأمور شهرداری و
ب ور خصوصی مراجعه کرده اند و او هم خریده و ارستاده نه این ه از پول
شهرداری و از وسا ل شهرداری استفاده کرده استک قسمت دیگر هم رنروز باز
ایشان ارمودند در ضمن م اعبشان مربو به انتخابات بندر باس و شهرضا
بودک کمیسیون برای تشخیو مداخله یش مالکی در نظر گراته خود رقای
سهیلی هم در کمیسیون رمدند و توضیح دادند که رقای دکتر مصبا زاده دا م
مزاحم من بود و همه روزه رنجا بود و مد ی بود که من در محل زمینه دارم و
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منتخب محل ب ور قانونی اگر ا مال نفو ی نشود من خواهم بود و دیگران در
رنجا دارند ال ما ل نفو می کنند؟ منظور ایشان این بود که به مأمورین خودمان
دستور بدهیم که از مداخله سایرین جلوگیری کنند و منظور از رن تلگراف که
رقای مصبا زاده را اراموش ن نید این بود که حرف ها ی را که رقای مصبا
زاده زدند دا ر به داشتن زمینه اراموش ن نند حاال اگر این تلگراف را این ور
تعبیر ب نیم یا تعبیر مخاعف و بگو یم م صود از این که رقای مصبا زاده را
اراموش ن نید م صود انتخابات ایشان بوده حاال که این کار ملی نشده و
تألیری هم در رن ارماندار ن ردهه میزان مل وری نبوده که کمیسیون این کار
را مداخله تشخیو بدهد و دعیل این ه کمیسیون هم نظری نداشته است این است
که در مورد دیگری از این جهت که تلگرااات شدیدی بود و امر صریح کرده
بودند به انجام یش کاری ایشان را در همین مورد قابل تع یب شناخته و در این
مورد اگر رن تلگرااات را مداخله ارض کنیم چون مداخله کمتری بوده است در
وضعیت محل و مخل انتخابات کسی نبوده ایشان را قابل تع یب تشخیو نداده
است این ن اتی بود که بنده رض کردم حاال بسته است به نظر مجلس که هر
ور می خواهد مل ب ندک
اردالن -کاای است رقا بزنگ ر یس)
نایب ر یس -چ ون این م لب یش قسمتش که مربو به هی ت ر یسه است
بنده باید در این موضوع اظهار نظر ب نم :ساب ه ب وری که رقای نبوی اظهار
ارمودند همین وری بوده است که کمیسیون مل کرده است مستعفی و مساارین
را از حد نصاب خارج می کنند و اکلریت را نسبت به سایرین می سنجند و این
مل هم ساب ه داشته استک
پوررضا -رویه ناصحیحی بودهک
جمعی از نمایندگان – م اکرات کاای استک
نایب ر یس -پیشنهادی رس یده است که م اکرات کاای است بصحیح است)
بمهندس اریور -رقا بنده رض دارم) بنابراین رن دو ا ره ا الم جرمی که شده
است اعبته به دیوان کشور احاعه می شود و راجب به تبر ه باید صحبت کردک
خواهش می کنم رقایان مواا ت بفرما ید زیاد صحبت نشود چون دو ا ره کار
الزمی داریم که باید انجام بشودک رقای دوعت ربادی هم همین نظر را پیشنهاد داده
اند که قسمت قابل تع یب به دیوان کشور ارجاع شود باریور -ارجاع ارمودید)
همین ور که شد و رن دو ا ره دیگر از دستور خارج شود عوایح دیگر م ر
شودک بنده تصور می کنم چون این دو تا رتی بیشتر الزم ندارد رتی بگیریم که
ت لیف این ار معلوم بشودک
دوعت ربادی -اجازه می ارما ید؟
بعضی از نمایندگان -ده کاای نیستک
اردالن -بیرون تشریف دارندک
نایب ر یس -بفرما یدک
دوعت ربادی -رض کنم رقا ده برای ده اخ رتی کاای نیست بهمهمه)
بزنگ ر یس) اجازه بدهید رقا چرا اقت ندارید حرف بشنویدک ده برای رتی
کاای نیست هر وقت که یش نفر رمد شما رتی بگیریدک بنده پیشنهادی در این
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موضوع داده بودم برای این ه م ابت ماده شش قانون محاکمه وزراء وقتی که
گزارش کمیسیون مشعر بر مجرمیت است بدون بح( باید ارجاع شود به دیوان
کشور و موضوع اتهامات به رقای سهیلی تحت تع یب و رسیدگی قرار بگیرد و
از نظر رقا هم م صود حاصل شده است و یش قسمت های دیگر که گزارشش
ملبت نبوده است و بر مجرمیت نبوده است رن قسمت بماند برای بعد و الیحه
مربو به کارمندان دوعت امروز م ر شود و روی رن قسمت هم صحبت بشودک
دکتر مصدق -اجازه می ارما ید؟
نایب ر یس -با این پیشن هادی که رقای دوعت ربادی کردند مخاعفید؟ بفرما یدک
جمعی از نمایندگان -ده برای رتی کاای نیستک
دکتر مصدق -ده کاای نیست پس باشدک
پوررضا -ده برای رتی کاای استک
نایب ر یس -پیشنهادی که رقای اردالن کردند برای کفایت م اکرات استک
مهندس اریور -اول باید پیشنهاد رقای دوعت ربادی که خوانده شد رتی
بگیریدک
نایب ر یس -رتی می گیریم به رن پیشنهاد رقای دوعت ربادی که رن دو قسمت
را ارجاع کنیم به دیوان کشور و ب یه از دستور خارج شود رقایانی که مواا ند به
این ه گزارش راجب به تبر ه رقای سهیلی از دستور خارج شود ب وری ه رقای
دوعت ربادی پیشنهاد کردند قیام بفرمایند ب ده کمی برخاستند) تصویب نشدک
دکتر مصدق -اجازه می ارما ید بنده رضی دارمک
نایب ر یس -ب نابراین م اکره می شود نوبت جنابعاعی استک
دکتر مصدق -راجب به این ا الم جرم دو ا ره مورد تصویب کمیسیون
دادگستری بود که به دعیه ارجاع می شود ب ده ای از نمایندگان – شد) بلی
راجب به باقی باید صحبت بشود بنده یش داعه در تبریز بودم یش سا ت و نیم
به غروب مانده بود یش شخو روزه داری که از گرما خیلی تشنه شده بود از
ی ی پرسید سا ت چند است گفت یش سا ت و نیم به غروب مانده رن وقت هم
کاله ارنگی خیلی بد بود گفت که اگر امروز غروب شد من شاپ ا سرم می گ ارم
این را من رنجا شنیدم حاال بنده هم این رض را می کنم که اگر کار این رقای
سهیلی اینجا گ شت بنده شاپ ا سرم می گ ارم بخنده نمایندگان) اگر شما دیدید
از مجلس گ شت هر چه می خواهید بفرما ید بدوعت ربادی -گ شت رقاه دو ا ره
اش م ابت قانون ارجاع شد و گ شت) باقیش پیشنهاد پشت سر پیشنهاد کردید
که از دستور خارج شوده چرا خارج شود؟! رقا رض کردم که اینجا رقای
پوررضا ا رمایشی ارمودند بارمودند که مجلس در تحت تألیر بنده واقب شده)
بنده م ابت ماده  109می خواهم در این باب صحبت کنم بنده س وال از رقا می
کنم که چرا این مجلس در اا ار زمینه ندارد و مردم به این مجلس خوشبین
نیستند؟ ا برای حمایتی است که از یش ده اشخاو خالا اری شده است
ملال رقای ح مت چه کار کرده اند؟ در این مجلس پیشنهادی شده است راجب به
نمایندگان کمیسیونی تش یل بشود نظرش را بدهد هیچ نشد!! از اول دوره دو
سال است این ا الم جرا م در کمیسیون دادگستری است اساسا اگر این را هم
رقایان همت ن رده بودند خدا شاهد است این از کمیسیون دادگستری خارج نمی
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شد در رخر دوره می گفتند که در این دوره ده ا الم جرم در کمیسیون دادگستری
شده است و کمیسیون دادگستری حمایت از مجرمین کرده یش رتی نداد بنده در
اینجا چه نفو ی داردم؟ بنده را در یش ترازو ب شید و رقای پوررضا را هم
ب شید دو برابر بنده هستند بخنده نمایندگان) من حرف می زنم م ابت صال
جامعهه نماینده مردم هستمه رنچه را که مردم انتظار دارند من اینجا می گویم و
مورد توجه است و رنچه را که ایشان می ارمایند مورد توجه مردم نیست
بپوررضا -اشتباه می ارما ید) ایشان اشتباه می کننده ایشان جهل مرکبنده
خودشان هم نیم اهمند که این چیزی را که اینجا می گویند مورد توجه مردم
نیست بپوررضا -رقای ر یس اخ ار نظامنامه ای دارم) هر کس م ابت وظایف
نمایندگی باید صحبت کندک از اشخاو حمایت کردن بر این ه در موقعی استفاده کردند
این شایسته شأن وکیل نیسته وکیل باید روی صال ممل ت صحبت کند بر ارض هم
که کردیده شما گفتید م ابت صال ممل ت می خواهم صحبت کنم و گفتید که ما
باید در این ممل ت خدمت ب نیم م دمه واجب واجب ما وقتی که وارد مجلس
شدیم بایستی برای ملت کار کنیم رقا وقتی وارد مجلس شدید باید صال ممل ت را
از دست ندهید باید نگاه کنید ببینید رن کسی که به ناموس ممل ت که انتخابات است
خیانت کرده باید مجازات بشود بصحیح است) رقایان نمایندگان نباید از کسی که در
انتخاباته در ناموس ممل ت و ملت مداخله کرده حمایت ب نیمک این برای مجلس ننگ
است که در مجلس از یش چنین اشخاصی حمایت بشود بصحیح است) رقا بنشینید رتی

بدهید بخدا اگر شما این دوسیه ها را از این مجلس بیرون ن نید برای این
مجلس ننگ استک در این مجلس نباید یش پرونده ا الم جرم باشد باید از
کمیسیون بیرون بیاید به مجلس و از مجلس خا رج شود تا وقتی که ما از این
مجلس خارج شدیم برا ت مه حاصل کنیم به موجب قانون محاکمه وزراء ا الم
جرم باید بیاید در مجلس رسیدگی شود و از مجلس خارج شوده وهللا رن ها ی که
 18ماه این ا الم جرا م را در کمیسیون نگاهداشتند خیانت کرده انده این هفت
نفر رقایان هشت نف ر رقایان خدمت کرده اند خواستند ا اده حیلیت کمیسیون را
ب نند بپوررضا -رشوه ندهید و تشویت ن نید رقای دکتر مصدق) من کی هستم
که تحت نفو من واقب شوند من از همه کوچ ترم در این مجلسک کسی در تحت
نفو من واقب می شود این رقایان چه احتیاج دارند که در تحت نفو بنده واقب
شونده وهللا باهلل اگر من در این مجلس یش کالم با رقایان صحبت می کنم و یا
رقایان با بنده صحبت می کنند که نفو من در رن ها تألیر کندک برای چه نفو من
در رن ها تألیر کنده من کاری ندارم من وزیرم من چ اره ام که این حرف را می
زنید این حرف ها توهین به نمایندگان است که شما می کنید!!
اردالن -رقا م اکرات کاای است بنده پیشنهاد کفایت م اکرات را کرده امک
پوررضا -رقای ملش بت ماده  109بنده اخ ار دارم بزنگ ر یس)
اریور -توهینی نشده استک
پوررضا -شما نباید تشخیو بدهید رقای اریور
نایب ر یس -ماده  109مربو به این نیستک
پوررضا -چرا تبعیض می کنید؟
نایب ر یس -رقا شما صحبت ن نید ایراد شما وارد نیستک
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پوررضا -به من گفتند حرف های شما م ابت اا ار مومی نیست بسل انی-
مسلم است) بنده می خواهم لابت کنم بهمهمه نمایندگان -خنده)
نایب ر یس -بگ ارید تمام شود این کارهاه چرا جنجال می کنید؟
پوررضا -رقای ملش این قسمت را حل بفرما یدک
نایب ر یس -جنابعاعی اخ ارتان وارد نیست خواهش می کنم ر ایت نظم را
بفرما یدک بگ ارید تمام شود هر وقت م لبی اینجا م ر می شود جار و جنجال
می کنید که به نتیجه نرسدک
پوررضا -شما تبعیض می کنیدک
نایب ر یس -بنده هیچوقت تبعیض ن رده ام شاید همه رقایان این یده را
داشته باشند که بنده هیچوقت تبعیض ن رده امک
پوررضا -بهترین ملال و نمونه اش اآلن استک
نایب ر یس -پیشنهاد رقای اردالن قرا ت می شود:
بنده کف ایت م اکرات پرونده رقای سهیلی را پیشنهاد می نمایم و خواهش می
کنم اخ رتی شودک
نمایندگان -مخاعفی نیستک
نایب ر یس -مخاعفی نیست بنابراین شروع می کنیم به اخ رراءه سه ا ره
است که ما باید رتی بگیریم و پیشنهادی هم از رقایان رسیده است که با ورقه
رتی بگیریمک
ی ی از نمایندگان -پیشنهاد خوانده شود ببشر زیر قرا ت شد)
پیشنهاد رقایان دکتر مصدق – مظفر زاده -ارمند -صدر قاضی -اریور
پیشنهاد می کنیم که در گزارش کمیسیون دادگستری راجب به رقای سهیلی با
ورقه اخ رتی شودک
نایب ر یس -تأمل بفرما ید که اکلریت حاصل شودک
سل انی -پوررضا مدا از جلسه بیرون راتک
نبوی -بنده رض دارم اجازه می ارما ید؟
نایب ر یس -در چه موضو ی است ا الم رتی شده استک
نبوی -راجب به ا الم رتی است
نایب ر یس -بفرما یدک
نبوی -راجب به نحوه رراء است موضوع ا الم رتی راجب به رن قسمت از
رراء کمیسیون که بر منب تع یب او صادر شده رن قسمت که بر تع یب است اعبته
قابل ارجاع است به دعیه ببله همین ور است) م صود رضم این بود که در
قسمت های دیگر رقای ر یس توضیح بفرما ید که اگر رتی بدهند نظریه
کمیسیون تأیید شده است و اگر رتی بر خالف بدهند قابل تع یب تشخیو می
دهندک ضمنا این ن ته را خواستم رض کنم که سه ا ره گزارش ت دیم شده است
که هر کدامش راجب به یش موضوع است ا دو موضو ش قابل ارجاع بود که
ارجاع خواهد شد حضرتعاعی تعیین ت لیف بفرما ید که داعتا نسبت به این
موضو ات رتی گراته می شود یا برای هر کدام جداگانهک این باید کامال توضیح
داده شود که اشتباه نشودک بزنگ ر یس)
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نایب ر یس – متأسفانه رقایان یش قدری کم حوصله هستند تأمل نمی کنند
اگر رقایان دیدید که من وظایفم را انجام ندادم ایراد بفرما ید اخ ار نظامنامه در
مورد ر یس است که اگر اشتباه کرد گفته شود اگر چنانچه ده کاای بود بنده
همین بیانات جنابعاعی را ت کر می دادمک
و ضمنا لیحده لیحده رتی می گیریم برای این ه شاید یش ده در یش
گزارش مواات باشند و در گزارش دیگر مخاعف بیش نفر از نمایندگان – ده
کاای شد) بدوا رتی می گیریم به گزارش اول بیش نفر از نمایندگان – خالصه
گزارش را بفرما ید) راجب به انتخابات بندر باس و شهرضا رقایان توجه داشته
باشند اشخاصی که ورقه سفید می دهند خبر کمیسیون راجب به تبر ه را تأیید می کنند
و اشخاصی که مواات نیستند ورقه کبود می دهند یا ممتنب هستند و ممتنب هم جزو
مخاعف محسوب است این را هم اعبته ساب ه دارند باز هم از حی( ت کر رض کردم ده
حاضر در مجلس هشتاد نفرک

باخ و شماره رراء به مل رمد یازده ورقه سفید و بیست و هشت ورقه کبود
تعداد شد)
نایب ر یس -چون خبر کمیسیون تصویب نشد به دیوان کشور ارجاع می
شودک
اسامی مواا ین -رقایان دکتر اهری -ااشار صادقی -شریعت زاده -مجد
ضیا ی -جمال امامی -ارهودی -گیو -اس ندری -ارود -ماد تربتی -مالیری-
رضا رایب -دهستانی -حیدر لی امامی -واع در
اسامی مخاعفین :رقایان پروین گنابادی -دکتر السفی -دوعت ربادی -وسی-
اداکار -خلعتبری -حبیب هللا محی  -کامبخش -مؤید قوامی -دکتر کشاورز -دکتر
مجتهدی -صمصام بختیاری -دکتر مصدق -زت هللا بیات -رایعی -رحیمیان-
سل انی -رشتیانی -کاظمی -توعیت -حشمتی -حسنعلی ارمند -ا تماد -اوالدوند-
عن رانی -مهندس اریور -مهدی دل -کا یک
ورقه سفید بی اسم ب المت امتناع) :دهک
نایب ر یس -قسمت دوم راجب به ا الم جرم جراید در سه ا ره :ی ی توقیف
جرایده دوم تفسیر قانون ح ومت نظامیه سوم قیام بر لیه ح ومت ملیک
ب وری ه قبال هم رض کردم باز ت رار می کنم رقایانی که با خبر کمیسیون
مواا ند ورقه سفید می دهند مخ اعفین ورقه کبود و ممتعنین هم جزء مخاعفین
محسوب می شوندک
باخ و شماره رراء بعمل رمد بیست و هشت ورقه سفید و دوازده ورقه کبود
شماره شد)
نایب ر یس -خبر کمیسیون تصویب نشد بنابراین به دیوان کشور ارجاع می
شودک
اسامی مواا ین :رقایان مؤید لابتی -دکتر زنگنه -محمد لی مجد -ارهودی-
نبوی -دکتر اهری -منصف -ماد تربتی -اس ندری -خاکباز -مالیری -یمین
اسفندیاری -مجد ضیا ی -صادقی -گیو -حبیب هللا محی  -ظفری -مررت
اسفندیاری -ن ابت -رایعی -بیات -ا تماد -دهستانی -امامی -کاظمی -شریعت
زاده -ااشار صادقی -الی رء
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اسامی مخاعفین :رقایان دکتر السفی -پروین گنابادی -دل -اداکار -دکتر
مصدق -دکتر کشاورز -عن رانی -خلعتبری -مهندس اریور -مؤید قوامی-
سل انی -کامبخش

یده م بو ات
روزنامه «جبهه» در شماره  307مور سه شنبه بیست و ی م اسفند ماه
 1344به قلم رقای ارسالن خلعتبری تحت نوان «غلبه دکتر مصدق بر این باند
غلبه حت بر با ل است» می نویسد « :ککک دکتر مصدق اول کسی بود که در
مجلس به سهیلی تاخت و گفت انتخابات دوره چهاردهم بواس ه دخاعت دوعت در
اغلب جاها قانونی نیسته رنروزی که این کلمات از دهان او بیرون رمد بر
ا ضاء باند گوارا نبود زیرا اگر سهیلی مح وم می شد رن ها هم مح وم می
شدند چه سهیلی از پیش خود کسی را انتخاب ن رده بود ده ای یا نزد کنسول
ها راته و از رنجا معرای شده بودند یا مست یما با سهیلی راه داشتند و او را
تحت نفو یا ت میب قرار دادند بنابراین اگر سهیلی مح وم است این ها هم
مح ومند همان وری که ای اعملل اگر مرد زناکار مجازات می شود زنی هم که
به زنا تن داده قابل مجازات استک
اما از همان روزی که دکتر مصدق به سهیلی در مجلس تاخت این باند برای
حفظ خود و این ه در دوره پانزدهم هر کس بجای سهیلی باشد ا مینان حاصل
کند که ملل سهیلی بوسی له این باند مسلح به قانون محفوظ خواهد بود بدست و
پا ااتادک موقعی که ار ا الم جرم نسبت به سهیلی کرد همه تعجب کردند که
چگونه مم ن است رن ها ی که به زور و اشار دوعت به وکاعت رسیده اند حت
نمش را درباره منعم خود بجا نیاورند! این انتظار مردم صحیح بود این ها نمی
خواستند چنین کاری کنند وعی سماجت و اصرار و پشت کار و تندی و کوشش
اوق اععاده دکتر مصدق باالتر و بیشتر از رن بود که تصور می شدک این باند از
هر رف سعی کرد به دکتر مصدق بتازد و او را نزد ملت کوچش کند بهترین
دعیل ش ست این باند در م ابل دکتر مصدق همین زانو زدن و ارستادن یا تماشا
کردن ارستادن پرونده سهیلی به دیوان کشور استک این باد نشان داد که می
خواهد نگ ارد پرونده سهیلی از مجلس خارج شود و بهترین دعیل رنه مل
کمیسیون دادگستری در مدت  18ماه و س وت مجلس در م ابل رن بود ککک
دکتر مصدق چ در در این مبارزه تالش نموده و چ در برای او موا یت
دشوار بوده استک زیرا در م ابل این باند قوی شخصیت و اعاعیت و است امت
دکتر مصدق بود که توانست سهیلی را تسلیم داعت نماید این موا یت را که به
دست وکیل اول ملت ایران تحصیل شده باید غلبه ح ی ت بر با ل دانست و به دکتر
مصدق در نیل بدی ن هدف تبریش گفتک رارین بر و نخواهی و شراات اتی و حت
پرستی و پشت ار و تشخیو تو ای دکتر مصدقه تو نماینده واقعی مردم هستی که می
دانی اا ار مومی چه می خواهد و برای تحصیل رن مبارزه می کنیه از هیچ چیز نمی
ترسی و کار خود را می کنیه تو سهیلی را ا به دست داعت نسپاردیه تو مجلس
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چهاردهم را مح وم کردی به غیر ملی بودنه تو رسما سند گراتی که دوعت در انتخابات
دخاعت کرده و قانون اساسی را زیر پا گ اردهک این سند برای ایران بسیار گرانبهاستک
ما اکنون نمی دانیم دستگاه داعت در م ابل این باند می تواند مبارزه کند یا نه؟! با این
دالیل وعگردهای خرابه سنگل نیز می دانند این ا مال دخاعت در انتخابات است ککک»

یش بح( اساسی درباره
دادرسی تدین و سهیلی در دیوان کشور

از رنچه گ شت معلوم شد پس از یش سلسله مبارزات بی نظیر و مخصوصا
کوشش و مجاهدات مردانه نماینده واقعی ملت ایرانه مجلس شورای ملی بر
بت ماده  5و  6قانون «محاکمه وزراء» رسیدگی به اتهامات منتسبه به رقایان
تدین و سهیلی را به دیوان کشور ارجاع نمودک
دادرسان دیوان کشور در محاکمه سهیلی و تدین
دیوان مزبور دارای هشت شعبه است که معموال از  32نفر مستشار تش یل
می شود و در سال  1326که پرونده متهمین مزبور در رن م ر شد این رقایان
بر مسند قضا بوده و دادرسی نموده اند:
شعبه اول :رقایان جهانشاهی – دکتر خوشبین -رشتیانی بغایب با اجازه در
محاکمه تدین) -رموزگار -ویشگاهی بدر دادگاه امالک موقب محاکمه تدین) ا تماد
م دم
شعبه دوم :رقایان ع فی – بکه در محاکمه تدین در دیوان کشور نبوده اند)
محمود دره -سید بداعرسول پویان -محمد صدر بکه بعد از محاکمه تدین به
دیوان کشور و به ضویت این شعبه وارد و از بستگان نزدیش صدراالشراف
است)
شعبه سوم :رقایان امامی – شهیدزاده دادرس -بداعباقی جمشیدی – رضا
هنری بکه هنگام محاکمه سهیلی دادستان دیوان کیفر بوده اند)
شعبه چهارم :رقایان ت وی – رسا -محمود هدایت -مهدی شریعت زاده بکه
هنگام محاکمه سهیلی رقای ابواعفضل صدر از بستگان نزدیش صدراالشراف قا م
م ام ایشان شده اند)
شعبه پنجم :رقایان :جوان -دکتر قاضی -غیا ی -صفی نیا
شعبه ششم  :رقایان رضوی بکه در محاکمه تدین مریض بوده و به رحمت
ایزدی پیوست و هنگام محاکمه سهیلی رقای حا ری ر یس شعبه و قا م م ام
مرحوم رضوی بوده اند) مرتضی دادبان -عواسانی -شیرازی بکه هنگام محاکمه
تدین در دیوان کشور نبوده)
378

شعبه هفتم :رقایان جمال اخوی -زنجانی -هدایتی بکه چون رقای دکتر محمد
لی هدایتی ارزند ایشان وکیل مدااب سهیلی بوده ع ا موقب محاکمه در دادگاه
حاضر نشده است) -میر م هری
شعبه هشتم :رقایان حشمت هللا قضا ی -سامنی -گرکانی -محمود راان
خوانندگان محترم می دانند که تبر ه رقایان سهیلی و تدین مورد اتفاق
دادرسان نبوده و بعضی از رن ها مخاعف بودند که یده و اسامی مخاعفین یل
رتی دیوان کشور خواهد رمدک
در صالحیت دیوان کشور
رنچه م کور شد راجب به تش یالت دیوان کشور است و اما راجب به
«صالحیت» دیوان مزبور اصل  75قانون اساسی چنین م رر می دارد « :در
هیچ محاکمه ابتدا ی رسیدگی نمی کنند مگر در محاکماتی که راجب به وزراء
باشدک»
بنابراین یگانه دادگاه صالحیتدار برای رسیدگی به اتهامات منتسبه به وزراء
دیوان مزبور است و بر بت اصل  69متمم قانون اساسی باید« :با حضور تمام
ا ضاء محاکمات دا ره خوده محاکمه نمایدک»
و چون توجه ما بیشتر به دخاعت ها ی است که وزراء متهم در انتخابات
نموده اند زیرا رزادی انتخابات برای هر کشوری قضیه حیاتی است و سررمد تمام
اصالحات است و به یده رقای دکتر مصدق که در م دمه این کتاب به رن اشاره
نمودیم خشت اول بنای مشرو یت ایران است چه اگر مجلسی از نمایندگان
ح ی ی ملت تش یل شد سارقین و غارتگران اموال مومی تحت بازجو ی و
دادرسی قرار می گیرند و به کیفر ا مال خود می رسند والال کدام مح مه و یا
کدام دیوانی است که خالا اران بزرگ و تحت اعحمایه را مح وم نماید بنابراین
ما در اتهامات دیگری که به نامبردگان نسبت داده شده اظهار یده نمی کنیم و
ا اتهامات راجب به دخاعت در انتخابات را موضوع م اععه قرار می دهیم تا
معلوم شود که دادگاه ح می به حت نموده یا ننموده استک
مواد مورد استناد ما
ماده  83قانون مجازات مومی « :هر یش از اشخاو م کور در ماده قبل
که بر خالف قانونه رزادی شخصی ااراد ملت را سلب کند یا ااراد ملت را از
ح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محروم نماید از ش ل خود منفصل و از
پن تا ده سال از ح وق اجتما ی محروم خواهد شدک»
ماده  92قانون مجازات مومی بقسمت اخیر رن)  « :ککک مجازات اشخاصی
که در موقب انتخابات تهدید یا ت میب می نمایند همان است که در قانون انتخابات
م رر است» و بر بت ماده  44انتخاباته مجازات رن ها از سه ماه اعی ی سال
حبس استک
ماده  129قانون مجازات مومی « :هر یش از مستخدمین دوعتی در هر رتبه و
م امی که باشد هرگاه برای جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دوعتی یا اجرای
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قوانین ممل تی یا اجرای اح ام یا اوامر دعیه یا هرگونه امری که از م امات
قانونی صادر شده باشد قدرت رسمی خود را ا مال کند از خدمت دوعت منفصل
خواهد شدک»
ماده  3قانون مجازات ال مال نفو مصوب  29ر ر  « :1315مستخدمین
دوعتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات مومی که نفو اشخاو
را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تألیر دهند به محرومیت از ش ل دوعتی از
دو اعی پن سال مح وم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور
مستلزم ت ویت ح ی از اشخاو یا دوعت باشد مح وم به انفصال ابد از خدمات
دوعتی خواهد شد مگر این ه این مل مشمول قوانین دیگر جزا ی باشدک»
بیان دو م لب اساسی
پس از مالحظه مواد اوق االشعار توجه خوانندگان محترم را به دو م لب
اساسی زیر جلب می کنیم:
اول این ه قانونگ ار در بسیاری از موارد که مشمول مواد نامبرده می شود
نظری به نتیجه ندارد چنانچه وزیری تهدید کند و به کسی بگوید اگر زید انتخاب
نشود «منتظر خدمت» می شوید و یا این ه قدرت رسمی خود را ا مال کند و
چنین اظهار نماید انتخاب مر و از االن ن ه «م تضی» نیست وعو این ه زید
انتخا ب نشود و یا این ه مر و انتخاب شود تهدید و ا مال قدرت رسمی است و
جرم شناخته می شود و تهدید کننده و ا مال کننده قدرت رسمی مشمول
کیفرها ی است که مده  92و  129قانون مجازات مومی م رر کرده استک
دوم این ه مصداق ح ی ی کلمه تهدید که مااوق ا مال قدرت رسمی است در
سایر مماعش چیست؟
ارهنگ «الروس» تهدید را چنین تعریف می کند « :حرف و یا اشاره به
کسی از کار بدی که نسبت به او می خواهند ب نندک»
ارهنگ ح وقی «داعوز» در تعریف کلمه «تهدید» چنین گوید« :کلمه تهدید
به معنای ا مه ا المی است به کسی که از کار بدی که ا الم کننده تهدید نسبت
به او در نظر گراته استک»
اعبته در هر ملتی تهدید رلار مخصوصی دارد ملال با رن حرای که یش ایرانی
را می شود تهدید کرد ی ی از اهاعی انگلیس را نمی شود تهدید نمودک
در سال  1913دوعت سو یس مانوری از  80هزار قشون در کنار دریاچ
«کنستانس» تش یل داد که ویلهم امپراتور رعمان هم در رنجا حضور داشتک
معروف است که امپراتور ی ی از سربازان دهاتی ساکن رن قسمت از سو یس را
که به زبان رعمانی صحبت می کنند صدا کرد و گفت « :اگر من به جای  80هزار
نفر  160هزار نفر در اینجا حاضر کنم تو چه خواهی کرد؟» اعبته ما تصور می
کنیم که رن سرباز گفته باشد« :قربان هر امری بفرما ید غالم خانزاد ا ا ت می
کنم» در صورتی که رن دهاتی به امپراتور گفت « :ما هم به جای  80هزار
 160هزار اشنگ مصرف می نما یم» بنابراین در چنین ممل تی هیچ س زیر
بار تهدید نمی رود و تهدید کننده هم چون می داند که گراتار دادستان خواهد شد
تهدید نمی کند پس وقتی در این قبیل مماعش حرف یا اشاره به کسی از کار بدی
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که نسبت به او می خواهند ب نند تهدید تل ی شود در این ممل ت که مجلس
شورای ملی به هر چه دی تاتور اشاره می کرد رتی می داد و خود دادستان به
کوچ ترین تهدید سر ارود می رورد و کوچ ترین ا مال نفو در مستخدمین
دوعتی که راه معیشتی غیر از خدمت دوعت ندارند الر می کند کمترین اظهاری از
مااوق به مادون برای انجام کاری باید در ح م تهدید تل ی شودک
اکنون تمام وسایلی که برای تشخیو حت الزم است به اختیار موم
خوانندگان و مخصوصا ب ه تحصیل کرده می گ اریم تا بتوانند در دادرسی های
دیوان کشور که در سال  1326واقب شده قضاوت کنند و صحیح را از س یم و
حت را از با ل تف یش نمایند و به تبلی ات م رضانه اشخاو وقعی نگ ارند و
چون هر کاری اول از حرف شروع می شود از ب ات تحصیل کرده و روشنف ر
کشور انتظار داریم که رنچه مخاعف قانون واقب شده در روزنامه ها و مجاعس و
محاال بنویسند و ن ل کنند و ت رار نمایند« :تا نگرید فل کی گیرد عبن» و به
جامعه حاعی کند و بفهمانند که ن و ما ا در « مل» است و رنهم به همت
لبان امور اجتما ی و اش ان سعادت و ترقی ممل ت مرتفب خواهد
اصال
شدک
اد انامه دادستان در مورد اتهامات منتسبه به رقای تدین
اکنون متن اد انامه دادستان کل را نسبت به اتهامات منتسبه به رقای تدین
از روزنامه «ا ال ات» شماره  6347مور  26اردیبهشت  1326ن ل می
نما یم و قبال باید دانست که اد انامه نامبرده به دو قسمت ت سیم شده :قسمت
اول
رن مربو به دخاعت های متهم در انتخابات بندر باس و بلوچستان و قسمت
دوم رن دا ر به تصویب پیمان مبادعه قند و ش ر با غله در ر ربایجان می باشد
که ما از ورود در قسمت دوم به دال لی که در صفحه  373کر شد صرف نظر
می کنیم و نظری ات خود را به رن قسمتی که مربو به انتخابات است و بستگی
به رزادی ااراد و است الل ممل ت دارد محدود می نما یمک
اینش متن اد انامه:
دیوان اعی کشور!

پیرو نامه های شماره  29141مورخه  1324/10/6و شماره 30073
مورخه  1324/10/18راجب به اتهامات منتسب به رقای تدین اینش توضیحات
زیر برای تشریح مراتب اتهامیه اشعار می گردد:
رقای سید محمد تدین ارزند سید محمد ت ی اهل بیرجند ساکن تهران متوعد
 1260شمسی با سواد بدون پیشینه کیفری متهم ا ست که در سال 1321
موقعی که وزیر کشور بوده بر خالف قانون در امر انتخابات بندر باس و
بلوچستان مداخله کرده و نیز متهم است موقعی وزیر خواربار بوده به واس ه
د یش ا ره پیمان و خرید م داری غله در ر ربایجان منااعی برای دیگری
تحصیل و موجب ضرر دوعت شده است و همچنین بواس ه پرداخت یش میلیون
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و نیم لایر وجه ن د و م داری قند و ش ر به پیمان ار مرت ب تصرف غیر
قانونی در اموال دوعت شده اینش شر جریان امر و دالیل توجه اتهامات در هر
یش از دو قسمت ب ور جداگانه توضیح می شود:
قسمت اول – مداخله در امر انتخابات
در تاریخ  10اروردین  1323رقای ار نماینده وقت نسبت به رقای تدین
وزیر سابت کشور راجب به دخاعت ایشان در امر انتخابات پاره ای ن ا در
مجلس شورای ملی ا الم جرم نموده و پس از ی مراحل خود در مجلس برای
رسیدگی به دیوان کشور ارستاده شده استک
 -1مداخله متهم در انتخابات بندر باس
از محتویات پرونده وزارت کشور و تلگرااات رمز رن معلوم می شود که
رقای تدی ن زمینه انتخاباتی اشخاو را از رقای گرکانی ارماندار وقت استعالم می
کند ارماندار به شماره  3038تلگرااا جواب می دهد که «کاندیدهای انتخابات به
ترتیب مصبا زاده – مشیر -دوانی و گله داری استک»
رقای تدین به شماره  1229مور  22/9/13تلگراف می کند « :اوعی م دم
است» و پیرو این تلگراف به شماره  1234مور  22/9/13دستور می دهد:
« مل شما باید غیر محسوس
و ب لی محرمانه باشد»
در تح ی ات از متهم لت این تلگراف ها س وال شده پاسخ های متضاد و
متفاوت می دهدک گاهی می گوید« :بعد از رن ه تلگراف شماره  1229باوعی
م دم است) را امضاء کردم اردایش از جهانبانی متصدی این ار پرسیدم تلگراف
مخابره شده یا نه گفت بلهک به ا ر ااتادم که مبادا ارماندار به این تلگراف
ترتیب الر بدهد دستور دادم تلگراف دیگری تهیه کند که تلگراف اوعی را غیر
ملی نشان دهد و اردای رنروز تلگراف های زیادی روردند ی ی همین بود که
مل شما غیر محسوس و محرمانه باشد و بدون توجه به متن رن امضاء کردم»
جای دیگر می گوید « :تلگراف ها در محل به نماینده مصبا زاده داده می شد
ام ان نداشت وری دیگر تلگراف کنم بصفحات  113و  114تح ی ات) باز می
گوید« :راجب به بندر باس تحت یش اشارها ی بودم برای انتخاب شدن دکتر مصبا
زاده» بصفحه  67بازپرسی)ک در جای دیگر می گوید« :از یش مراکز اقتداری
اشارها ی به بنده وارد شد که من مجبور شدم چنین دستورها ی بدهم» بصفحه )97
ایضا گفته « :گرکانی بنا به اقدامات مصبا زاده به ارمانداری بندر باس
انتخاب شد و پ س از راتن به محل اهمیدم که برای راداری او راته است و از
رنوقت رف ا تماد من نبود» بصفحه  )114و هیچ یش از این دااع های متهم
موجه نیست زیرا که دال لی برای «اجبار» خود کر ن رده و اگر ارماندار رف
ا تماد او نبوده و راداری از انتخاب دکتر مصبا زاده می کرده متهم که وزیر
کشور بود می توانست او ت ییر بدهد چنان ه بعد از رقای تدین بر الر ش ایت
محل وزارت کشور رقای گرکانی را ت ییر داد و شخو دیگری مأمور شد که در
نتیجه رقای دکتر مصبا زاده انتخاب نگردیدک
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 -2مداخله در انتخابات بلوچستان
هنگام جریان انتخابات بلوچستان رقای خزیمه لم ارماندار زاهدان در
جواب تلگراف وزارت کشور دایر به معرای کاندیدهای رن حوزه رقایان :ارباب
مهدیه ارخزاده حیدر لی کُرده مرادریگی را معرای می کندک ضمنا سوابت
«مراد ریگی» را توضیح می دهد بتلگراف )1322/7/12-144
رقای تدین ضمن تلگراف رمز شماره  920مورخه  1322/7/16ارماندار
تأکید می کند« :به وری که کرارا ت کر داده شده مصلحت کشور م تضی است
که نماینده محلی انتخاب شود و باید سعی نما ید منظور دوعت تأمین گردد» و
م صودش انتخاب مراد ریگی بود و حال رن ه از ا ال ات محلی ارماندار
زاهدان و اظهارات رقای دیدار ارماندار بم که به نوان بازپرس از رف رقای
تدین مأمور زاهدان بوده بو  168بازجو ی) و محتویات دیگر پرونده معلوم
می شود که مراد ریگی در محل حسن شهرت نداشته و مردم ش ایت ها از
خویشان و بستگان ریگی که در رتس دوایر دوعتی محل بودند و به نفب او کار
می کردهه کرده اندک
با وجود این رقای تدین با تلگراف های مؤکد اصرار در انتخاب ریگی داشته
و در یل تلگراف شماره  905مورخه  1322/7/12این جمله تهدیدرمیز را
«سعی نما ید منظور اوق ملی گردد والال موجب زحمت خواهد بود» ب ار برده
استک ارماندار زاهدان در ضمن نامه محرمانه به شماره  147مورخه
 22/8/25به رقای تدین مجددا سوابت نام لوب مراد ریگی را ت کر می دهد و
همچنین ت کر داده که «بلوچ» سرداران مهم دیگری دارد و ی ی از رن ها خاعی
از زمینه نیست و دم جلوگیری از کاندیدهای غر محلی هیچگونه زحمتی توعید
نخواهد کرد و بل ه اقد ام لنی به نفب ریگی موجب سر و صدا و زحمت خواهد
شد و تلگراف  191مورخه  22/3/36و اقدام بعضی رؤسای دوایر که از
خویشان ریگی هستند مخاعف قانون و رزادی انتخابات است» و سپس ارماندار
مزبور برای البات اظهاراتش ت اضای یش نفر بازپرس می کند رقای تدین در
جواب این اظهارات ارماندار تلگرااا به شماره  171مورخه  22/8/ 28می
گوید« :دستوری که داده شده باید اجرا شود» و بعد جریان انتخابات را توقیف
س َمت بازرس مأمور می نماید و به ارماندار
و ارماندار بم برقای دیدار) را به ل
زاهدان تلگراف می کند بشماره  263مورخه « )22/9/22پرونده انتخاباتی را
در اختیار رقای دیدار بگ ارید» و به شماره  1264مورخه  1322/9/22به
رقای دیدار تلگراف می کند« :منظور از ح م  1284انتخاب مراد ریگی نماینده
سابت است انتظار دارم با نهایت متانت انجام دهید» و رقای خزیمه لم ارماندار
کل مواات با اجراء دستور نبوده به نوان مرخصی از محل خارج و ار زاد که
از کاندیدها بوده به دستور رقای تدین به کرمان تبعید می شود مشاراعیه مجددا به محل
مراجعت و بر سر این کار به قتل می رسد در این النا رقای تدین از کار برکنار و

وزیر جدید بت تلگراف شماره  1523مور  1322/12/4دستورهای سابت
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را مبنی بر انتخاب ریگی مل ی می کند وعی چون اکلر مأمورین از کسان ریگی
تعیین شده بودند با ا مال وسایلی اکلریت را به نام ریگی تهیه کردند ع ن
ب دری جریان مخدوش بود که مجلس نتوانست ا تبارنامه او را تصویب نماید
رقای تدین در جواب بازپرس در م ام دااع از این اصرار و جانبداری خود نسبت
به مراد ریگی متوسل به لل سیاسی می شود بصفحات  100تا  )109و گاهی
می گوید« :می خواستم کار به داب اعوقت و مما له بگ رد تا ا ر مناسب تری برای
انتخابات رنجا بشود» و این ر ناموجه و مح ت است که اصرار رقای تدین در انتخاب
«ریگی» ا به منظور شخصی بوده و ع ا پس از برکناری ایشان از وزارت و

اتخا رویه دم مداخله در انتخابات هیچ سانحه ای ر نداده و مل رقای تدین
چه در موضوع انتخابات بندر باس و چه در موضوع انتخابات بلوچستان جرم
تشخیو و از عحاظ تبعیض در اجرای قانون من بت با ماده اعحاقیه  280قانون
کیفر مو می و از حی( تهدید ارماندار زاهدان ی تلگراف شماره  905به
این ه «سعی نما ید منظور اوق ملی گردد والال موجب زحمت خواهد شد»
من بت با ماده  92قانون مزبور و ماده  44قانون انتخابات و از جهت سلب
ح وقی که قانون اساسی به ااراد ملت داده است و تبعید ار زاد به کرمان به
منظور این ه نتواند در انتخابات شرکت نماید من بت با ماده  83و از حی(
ا مال قدرت رسمی برای جلوگیری از اجرای قانون و دستورها ی که برای
جلوگیری از جریان انتخابات ب ور رزاد داده است من بت با ماده  129قانون
مجازات مومی و از حی( تألیر دادن نفو اشخاو و م امات غیر صالحیتدار
ببنا با قرارهای خویش) من بت با ماده  3از قانون مجازات ا مال نفو بر خالف
حت مصوب  29ر ر  1315است و در حدود مواد م کور ت اضای تعیین مجازات
می نمایدک
استرداد رن قسمت از اد انامه که مربو به انتخابات بندر باس است!

خوانندگان مالحظه نمودند که در اد انامه از قول رقای تدین ن ل شده:
« برای انتخاب شدن دکتر مصبا زاده از یش مراکز اقتداری اشارهایی به بنده
وارد شده که من مجبور شدم چنین دستورها ی بدهم» که بر بت این اقرار مل
تدین مشمول ماده  3از قانون مجازات ا مال نفو است که از نظر خوانندگان
محتر م گ شت و دستورهای ایشان که در اد ا نامه مندرج است تلگرااات رمزی
است که تدین به گرکانی ارماندار نموده که برای توجه خوانندگان یش بار دیگر
رن ها را ت رار می کنیم:
 -)1س وال از ارماندار راجب به زمینه انتخاباتی اشخاو
 -)2جواب ارماندار به شمار  3038که کاندیدهای انتخابات به ترتیب مصبا زاده –
مشیر دوانی و گله داری استک
 -)3تلگراف تدین به شمار « 1229اوعی م دم است» که مشمول ماده  129قانون
مجازات مومی استک
 -)4ایضا تلگراف شماره  1234تدین به ارماندار « :مل شما باید غیر محسوس و
محرمانه باشد» که مشمول ماده  129قانون مجازات مومی می شودک
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و چون م اکره در این قسمت از اد انامه در دیوان کشور که تحت نظارت
مردم تش یل می شد به مراکز اقتدار بر می خورد الزم بود که دادستان د وای
خود را نسبت به انتخابات بندر باس استرداد کند و بار اکلریت ا ضای دیوان
کشور که می بایست تدین را تبر ه کنند سنگین نشود این بود که سه روز بعد
یعنی در  29اردیبهشت جریده «ا ال ات» در شماره  6350خبر داد« :درباره
انتخابات بندر باس رقای دادستان ملیاتی را که صورت گراته برای متهم جرم
ندانسته وعی مداخله در انتخابات بلوچستان را جرم تشخیو داده اند» و معلوم
نیس ت که دول از وظیفه وجدانی و وظیفه قضا ی بنا بر اظهارات خود دادستان
در محاکمه سهیلی که در اینجا است رادا ن ل می شود تحت تألیر کدام یش از
مراکز اقتدار بوده است؟!! ککک
از بیانات دادستان کل در محاکمه سهیلی
روزنامه «ا ال ات» در شماره  6568مور  27بهمن  1326می
نویسد« :امروز پس از رسمیت یااتن جلسه رقای هی ت دادستان کل دیوان
کشور اظهار نمودند که دادستان در مورد د اوی جزا ی دو وظیفه دارد ی ی
ت لیف و وظیفه قضا ی یعنی بردن هر د وا ی را با کر دالیل رن به دادگاه و
این امر مم ن است بر خالف یده شخصی خود دادستان باشد وعی م لف است
که انجام دهد دیگر یش وظیفه وجدانی است که مم ن است دادستان در جلسه
دادرسی بر خالف رنچه قانونی به نظر می رسد شخصا اظهار یده کند اعبته
اینگونه اظهارات یش نظر شخصی است و م ابت رنچه که از دالیل اقامه شده و
جریان امر استنبا نموده بیان می کند وعی باید دانست که این امر استرداد د وا
محسوب نمی شود و دادستان وقتی که د وا را به دادگاه برد نمی تواند رنرا پس
بگیرد و ح م ق عی منو به رتی هی ت دادرسان دادگاه است بنابراین اید
شخصی را نباید به اقامه د وا اشتباه کردک»
***
بنا بر اظهارات اوق اگر استرداد د وای راجب به انتخابات بندر باس یا
«کان عم ی ن» بودن رن از نظر وظیفه قضا ی بوده چرا دادستان دعیلی برای
اظهارات خود کر ن رده است؟! زیرا همان ور که د وا به دالیلی اقامه شده به
دالیلی هم باید «کان عم ی ن» شود و چنانچه اظهارات ایشان از نظر وظیفه وجدانی
بوده کدام وجدان اجازه می دهد که ملت ایران از انتخابات مجلس چهارده اظهار تنفر و
بی ا ال ی کند و دادستان مس وعین انتخابات را که در رتس همه
تدین و سهیلی بوده اند مس ول نداند و این ه گفته اند «دادستان وقتی که د وا را

به دادگاه برد نمی تواند رنرا پس بگیرد» برخالف ل و من ت استک ارض کنیم
که دو نفر در یش خانه س نی دارند و ی ی از رن ها بواس ه مسموم شدن اوت
کرد و دادستان هم مس ن او را به دالیل و قرا نی که دارد تع یب نمود و پس از
ر د وا از مسموم خ ی بدست رورد که هیچ س قاتل او نبوده و او
خودکشی کرده ریا در ا ین مورد دادستان نمی تواند اد ای خود را استرداد کند؟
مراد از «استرداد» گراتن ورقه اد انامه نیست به محض این ه دادستان خ
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مسموم را ارا ه نمود اد ا مسترد و کان عم ی ن شده است یعنی در دادگاه رای
ندارد که دادگاه به رن رسیدگی کند بنابراین به دادستان ایراد از این جهت وارد
است که تدین را در انتخابات بندر باس با ادعه و برهان مجرم تشخیو داده و
بعد بدون کر دعیل اد ای خود را کان عم ی ن دانسته و خود را مشمول ماده 3
قانون مجازات ا مال نفو نموده است که این مل در جامعه ب دری توعید تنفر
نمود که ی ی از جوانان حساس برقای حا ری نیا دانشجوی دانش ده مع ول) در
خود دادگاه احساسات شدیدی بر لیه رن ابراز کرد و بجای این ه دادستان را
تع یب کنند او را توقیف نمودند و اعبته دادستان م م ن است که در تحت حمایت
مراکز اقتدار و سیاست واقب شده و هیچ س نمی تواند ایشان را تع یب نماید!!
کک
یش قسمت مؤلر از دااع متهم
در دادگاه پس از این ه نوبت سخن به رقای تدین رسید مشاراعیه شر
مبسو ی از زندگی سیاسی خود بیان و سپس نسبت به اتهامات منتسبه نیز
مدااعاتی نمود که اینش ما مؤلرترین قسمت رنرا از روزنامه «ا ال ات» شماره
 6357مور  6خرداد صفحه  3ستون اول ن ل می نما یم:
«ککک اروغی نخست وزیر بوده قرار بود که دوره سیزدهم هم تش یل شوده تا
هنگام بروز وقایب شهریور انتخابات دوره سیزده پایان یااته بودک در همین تبریز
رراء به صندوق راته وعی قرا ت نشده بودک
مرحوم اروغی از عحاظ مصلحت کشور رن  136نفری را که واقعا رزاد انتخاب شده
بودند از صندوق در رورد و گفت چون باید مصلحت را در نظر داشت باید همین ها
بروند و حتی به تلگراف اهاعی ر ربایجان توجهی ن رد و یش سرعشگری را ارستاد که
با حضور او همان رراء را خواندندک درست است ده ای هم زمینه محلی داشتندک وقتی
که مصلحت ممل ت اقتضا دارد که مجلس سیزده را با تصورات تش یل و پیمان منع د
کنند و رن پیمان نااب ترین مل کابینه اروغی بود رنوقت بنده دو تلگراف به دو ن ه
کردم و نتیجه هم نداد هر دو ن ه هم مرز بوده ریا باز باید مرا تع یب کنند؟!»

قسمتی از دااع وکالی متهم
رقای ا ویسی ی ی از وکالی مدااب تدین راجب به انتخابات بندر باس این
بیان مؤلر را گفت :از این ه رقای هی ت دادستان کل دیوان اعی کشور اقدامات
رقای تدین را جرم ندانسته اند خوشوقتم اگر هنگام تنظیم کیفرخواست قاضی
دیگری غیر از رقای مبشری نزد دادستان کل بود مسلما این کیفرخواست تنظیم
53
نمی شد»
رقای نهاوندی وکیل مدااب دیگر رقای تدین راجب به انتخابات بلوچستان نیز
چنین دااع کرد:
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« اوضاع امروزی بلوچستان و نفو ی را که « یدی ریگی» پدر
«مرادریگی» در رن صفحات داشته ککک چنانچه رویه ای غیر از روش رقای
تدین در مورد بلوچستان اتخا می شد پیش رمدها ی روی می دادک در خصوو
ار زاد نیز چنانچه ملی بر خالف قانون صورت گراته باید مباشر را تع یب
کرد بعالوه امل این مل بم صود تبعید ار زاد است) وزارت جنگ بوده نه وزارت
کشور بخصوو که رقای تدین هنگامی که در وزارت کشور مش ول کار بودند
انتخا بات بلوچستان پایان نیاات و مراد ریگی بعد از راتن رقای تدین از
54
بلوچستان انتخاب شده استک»
معلوم نیست اگر رقای تدین در انتخابات بلوچستان مداخله نمی کرد و ا
م ررات قانون انتخابات را ب ار می بست و تلگراف تهدیدرمیز« :سعی کنید
منظور اوق ملی گردد والال موجب زحمت خواهد بود» مندرج در اد انامه دادستان
که مشمول ماده  92قانون مجازات مومی است و نیز تلگراف شماره 1264
مندرج در اد انامه« :منظور از ح م  1284انتخاب مرادریگی نمایندگی سابت است
انتظار دارد با نهایت متانت انجام دهید» و یا این ه در تع یب نامه شماره 52617
مور  22ر ر  1322وزارت جنگ ح م تبعید ار زاد بمشمول ماده  83قانون
مجازات مومی) را صادر نمی کرد چه واقب می شد؟!
در م ابل تمام این دالیل اکلریت قریب باتفاق قضات با انشاء یش س ر
بدین رار « :از تلگرااات منتسب به متهم مضبو در پرونده امر به ا مال نفو که
مح ت ا الم جرم و موضوع مواد مورد استناد باشد استفاده نمی شود» خ نسخ روی
تمام دالیل کشید و متهم را پاک و پاکیزه از دیوان کشور خارج کرد!!
اکنون ین ح م در اینجا درج می شود تا همو نان زیز بدانند که در رن
دیوان کسانی هستند که تابب ایمان خود بوده و از هیچ سیاستی تبعیت ننموده
اندک

رتی دیوان اعی کشور در مورد تدین
تاریخ  6خرداد ماه 1326
اتهامات منتسبه به رقای تدین که از رف مجلس شورای ملی به دیوان
کشور ارجاع شده امور یل است:
اول -دخاعت در انتخابات بندر باس
دوم -دخاعت در انتخابات بلوچستان
سوم – دستور د پیمان با بزرگ ابراهیمی راجب به خریداری سه هزار ت ُن
غله در ر ربایجان و مبادعه رن با قند و ش ر که از رف دادستان کل دیوان
کشور در مورد انتخابات به استناد مواد  44قانون انتخابات و ماده  92و  29و
 83و ماده اعحاقیه  28قانون مجازات مومی و ماده  3قانون ا مال نفو در
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مورد دستور د پیمان با بزرگ ابراهیمی راجب به معامله غله به استناد مواد
 152و  153قانون مجازات مومی و ماده  39قانون محاسبات مومی با
ر ایت ماده  28قانون مجازات ت اضای تعیین مجازات گردیده استک
راجب به انتخابات بندر باس و بلوچستان از تلگرااات منتسب به متهم
مضبو در پرونده امر ا مال نفو که مح ت نوان جرم و موضوع مواد مورد
استناد باشد استفاده نمی شودک بنابراین از جهات اوق اع کر متهم مزبور به
اکلریت مبری استک
راجب به تبعید ار زاد چون این مل خود نوان جرم مست ل و رسیدگی به
رن از رف مجلس شورای ملی به دیوان کشور ارجاع نشده و م ابت مستفاد از
ماده  5و  6قانون محاکمه وزراء رسیدگی منحصرا م صور به مورد ارجاع
است این امر و سایر اموری که ارجاع نشده از موضب رسیدگی خارج و ماده
یش اعحاقیه به اصول محاکمات جزا ی در این مورد که تابب م ررات خاصی است
الزم اعر ایه نمی باشدک
نسبت به دستور د پیمان با بزرگ ابراهیمی با مراجعه به تح ی ات اوعیه و
تح ی اتی که پس از ارجاع امر به دیوان کشور بعمل رمده و توجه به دال ل مورد
استناد راین بهیچوجه ارت اب ملی از رف رقای تدین که مشمول ماده 153
قا نون مجازات مومی باشد در این مورد استفاده و استنبا نمی گردد و با
سمتی که متهم در موقب دستور د پیمان داشته است بوزارت خواربار) مل
انتسابی تصرف غیر قانونی منظور در ماده  152قانون مجازات مومی نیز
نخواهد بود و دم ر ایت ماده  39قانون محاسبات مومی و امور دیگری هم
که برای البات سوء نیت مورد استناد واقب شده سوء نیت او را محرز نمی نماید
بنابراین از کلیه جرا م منتسبه به اکلریت رراء تبر ه می شودک

ررای قضات مخاعف در محاکمه تدین
اعبته این ح م به اتفاق رراء تمام ا ضای دیوان کشور که اسامی رن ها قبال
از نظر خ وانندگان گ شت صادر نشده و ده ای از قضات محترم با رن مخاعف و
هر یش از رن ها نسبت به تمام موارد اتهامی یا بعضی از رن ها متهم را مستحت
مجازات دانسته اند که روزنامه «قیام ایران» تحت نوان« :سید محمد تدین چگونه
تبر ه شد ککک روزنامه های ر ربایجان در سرم اعه خود نوشتند با تبر ه تدین ملت ایران
هیچگونه امیدی به هی ت حاکمه ندارد» رراء قضات مخاعف را در شماره های خود
منتشر نموده از رن جمله «رتی رقای مهدی شریعت زاده مستشار دیوان اعی
کشور» است که از شماره  190مور دوازدهم مرداد  1326صفحه  3ستون

پنجم ن ل می شود:
رتی رقای مهدی شریعت زاده
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« د وای دادستان دو قسمت است :قسمت اول دخاعت در انتخابات در 2
حوزه انتخابیه و قسمت دوم د قرارداد با بزرگ ابراهیمی دا ر به خرید سه
هزار ت ُن غله به شرحی که در کیفرخواست کر شدهک راجب به دخاعت در
انتخابات نظر به این ه دخاعت متهم در انتخابات و امر به این ه بمصبا زاده
م دم است و مل شما غیر محسوس و محرمانه باشد) در دا ره استن اق لت
اقدام خود را زور و اشار کر می نماید و این ه می گوید ب ب ملی کنید که
مرادریگی انتخاب شود والال موجب زحمت خواهد شد) و نیز تلگراف می نماید
بدستوری که داده ام باید اجرا شود) دخاعت در انتخابات بشمار می رود و
تعبیری هم که نموده است مخاعف مفاد متبادری بارت ها ی است که کر گردید
و قابل قبول نمی باشد دخاعت متهم محرز و از هر جهت این ه ااراد ملت را از
ح وقی که قانون اساسی به رن ها داده محروم نموده و بزه متهم مشمول ماده
 83قانون مجازات و بنظر اینجانب مدت ده سال از ح وق اجتما ی محروم است و از
جهت این ه قدرت رسمی خود را ال مال نموده مشمول ماده  129قانون مجازات
و به نظر اینجانب از خدمت دوعت منفصل است و از جهت تهدید ارماندار جرم
مشاراعیه مشمول یل ماده  92قانون مجازات مومی و از جهت دخاعت دادن
نفو م امات دیگر در تصمیمات اداری مشمول ماده  3قانون مجازات ال مال
نفو بر خالف حت و م ررات قانونی مصوب  29ر ر  1315می باشد و اما در
قسمت انع اد قرارداد با بزرگ ابراهیمی بشر یل اظهار یده می شود:
از محتویات پرونده کامال مستفاد می شود که قح ی غله در تبریز صوری و بدون
ح ی ت بوده و پاره ای از ادعه رن شر داده می شود:

 -1شهادت شهود
 -2ب ودن م داری خواربار در سیلو و دم ورود رن به داتر سیلو
 -3نانواها بدو ن این ه گندمی از دوعت بگیرند مدتی مصارف شهر را اداره و
در م ابل «پول» از بزرگ ابراهیمی گراته اند نه گندم
 -4مسلم بودن این ه دوعت در ا راف دارای غله است و ا وسایل ن لیه برای
حمل رن موجود نیست پس با احراز این امر ا باید دوعت وسیله حمل و ن ل
تهیه بنمایده انع اد قرارداد ایجاد خواربار نمی نماید و با ارض وجود خواربار
دوعت بایستی بوسیله مأمورین به قیمت حمل بخرد و حمل به تبریز بنماید نه
این ه انع اد قرارداد بنماید و چون با مح ت بودند وجود خواربار و انحصار
احتیاج به ایجاد وسایل حمل و ن ل که هر دو قسمت مورد ا تراف متهم است و
متهم از اقدام هر راب مانب باز ا دان وسایل حمل و ن ل) منصرف و اقدام به
انع اد قرارداد نموده و در انع اد قرارداد ب ور اکمل منااب پیمان ار را ملحوظ
کرده و محل تسلیم غله را الوه بر تبریز در شهرها ی قرار داده که در رن ها
مضی ه خوارباری وجود نداشته و خود متهم نیز ا تراف می نماید که اشخاصی
از سادگی و حسن نیت او استفاده نموده اند و او در انع اد قرارداد بی غرض
بوده که در ح ی ت ا تراف به خب در انع اد قرارداد و کیفیت رن نموده استک
عه ا جهت تصرف غیر قانونی در قند و ش ر جرم متهم مشمول ماده 152
قانون مجازات مومی و از جهت تسهیل در امر خرید به منظور نفب برای
دیگری مشمول ماده  152قانون مجازات مومی است»
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رتی رقای شهیدزاده دادرس
بر بت مندرجات شماره  191قیام ایران مور سیزده مرداد  26صفحه
اول رقای شهید زاده مستشار محترم دیوان کشور درباره پرونده تدین چنین رتی
داده است:
« نسبت به اتهام تدین وزیر سابت خواربار و کشور به دخاعت غیر قانونی و
بر خالف وظیفه در انتخابات بندر باس و بلوچستان نظر به ادعه موجوده در
پرورنده مل و تلگرااات مضبو ه به امضاء رقای تدین به ارماندار بندر باس
و بلوچستان به یده این جانب مجرم و جرم ارت ابی با مواد مورد استناد
دادستان کل من بت است و بر بت رن موارد مشاراعیه را مستحت مجازات می
دانم و نسبت به اتهام مشاراعیه به تصرف غیرقانونی در اموال دوعتی بقند و
ش ر) و دستور بستن پیمان بر خالف مصاعح دوعت به نفب بزرگ ابراهیمی و
دادن قند و ش ر و وجه ن د به پیمان ار نظر به ادعه موجوده در پرونده مل و
اقرار صریح وی نزد بازپرس به این ه دیگران از ُحسن نیت و سادگی او سوء
استفاده کرده اند و مواا ت نامه مشاراعیه با پیشنهاد ت دیمی بزرگ ابراهیمی
بعالوه شانزده ت ُن قند و ش ر ب ور مسا ده به پیمان ار راجب به پیمان گندم و
جو و این ه تسلیم در اردبیل و مراغه هم جزء پیمان قید شده در صورتی ه
تبریز احتیاج به خواربار داشته و مساارت ایشان هم برای تأمین خواربار بوده
و تسلیم قسمت ا ظم از گندم و جو مورد پیمان در اردبیل و مراغه بوده و
هیچگونه اایده برای تبریز نداشته جرم تدین من بت با مواد  152و  153مورد
استناد دادستان می باشد و مشاراعیه را بت مواد مزبور مستحت مجازات می
دانم و نسبت به موضوع تبعید ار زاد چون از رف مجلس احاعه نشده به
اکلریت در این موضوع مواا م و قابل ر نمی دانمک محل امضاء»
رتی رقای جهانشاهی ر یس دیوان کشور
« راجب به دستور انع اد قرارداد برای معامله در ر ربایجان به نظر اینجانب
از مجموع دالیل و شواهد استنادی رقای دادستان کل که نسبت به قسمت اکلر رن
دااع مؤلری از رف متهم نشده بعالوه قرا ن دیگری در پرونده مؤید رن است
و با توجه به این ه اختیارات م کور از ماده واحده خرداد سال  1321مخصوو
هی ت دوعت است نه هر یش از وزراء مل تدین از جهت دستور انع اد قرارداد
مواات ماده مزبور بزه محسوب و من بت با ماده  153و  28قانون مجازات
مومی می باشد و همچنین مل مشاراعیه از جهت تهدید ارماندار زاهدان برای
انتخاب شدن ریگی از بلوچستان م ابت قسمت اخیر ماده  92ماده مزبور بزه
شناخته می شود با ر ایت تخفیف کیفر از عحاظ خدماتی که در ادوار مختلفه به
کشور نموده و در ب یه اتهامات باعنتیجه با رتی اکلریت مواا ت دارمک محل
امضاء»
رتی رقایان :ن ویه دکتر خوشبین و ا تماد م دم
390

« راجب به انتخابات بلوچستان با مالحظه تلگراااتی که بین ارماندار زاهدان
و رقای تدین مبادعه شده و یده این جانبان تهدید در انتخابات محرز و رن
مشمول قسمت اخیر ماده  92قانون مجازات مومی است و متهم را از این
جهت بت ماده نامبرده قابل مجازات می دانیم و نسبت به سایر اتهامات با رتی
اکلریت مبنی بر برا ت تدین مواات می باشمک محل امضاء»
رتی رقای دکتر قاضی و رقای اسمعیل سامنی
در شماره  92روزنامه قیام ایرانه صفحه اول متن رتی مخاعف رقایان دکتر
قاضی و اسمعیل سامنی بدین بارت ن ل شده است:
«این جانبان محمد تدین را در حدود موارد  152و  153و  92قانون
مجازات مومی و ماده  44قانون انتخابات با توجه به ماده  2اعحاقیه به اصول
محاکمات جزا ی در مورد انتخابات زاهدان از نظر تهدید و در مورد انع اد
قرارداد غله و قند و ش ر در تبریز از نظر تصرف غیر قانونی و تدعس و
تحصیل نفب برای دیگری در خرید و اروش مجرم دانسته و مستوجب مجازات
می دانیمک محل امضاء»
این سه مستشار دیوان کشور نیز با برا ت تدین مخاعف بوده اند
رتی رقای حشمت هللا قضا ی
« در مورد تصرف غیر قانونی تدین در قند و ش ر و تحصیل منفعت برای
خود در معامله خواربار ر ربایجان با رتی اکلریت مخاعف و قضیه را قابل ر
تشخیو می دهمک محل امضاء»
«قیام ایران» در شماره  193می نویسد « :سوای رقایان نامبرده بعضی
قضات دیگر نیز در بعضی موارد با رتی اکلریت مواات و در بعضی موارد دیگر
تدین را مجرم دانسته اندک»

رسیدگی به اتهامات رقای لی سهیلی
از تاریخ اسفند  1324که پرونده اتهام رقای سهیلی را مجلس به دیوان
کشور ارجا ع نمود قریب دو سال گ شت و در خالل این مدت رن ها ی که القه
به امور اجتما ی داشتند می گفتند چرا دادستان اد ا نامه خود را به دیوان
کشور نمی دهد و چه پیش رمده است که دیوان کشور در این امر مهم اقدام نمی
کندک این پرونده که احتیاج نداشت بازرسانی برای تح یت به خارج بروند پس
برای تعویت محاکمه للی هست که مردم از رن ها بی خبرند و همچنین شهرت
داشت که چون رقای قوام اعسل نه می داند سهیلی مح وم نمی شود و به محض
این ه برا ت حاصل نمود ده ای از نمایندگان را دور خود جمب می کند و با
نخست وزیر رقابت می نماید به این جهت پرونده بالت لیف مانده است و این
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حدس به نظر صحیح می رمد چون ه تا قوام اعسل نه مصدر کار بود پرونده در
جریان نیفتاد و دادرسی در  26بهمن ماه شروع شد و دوم اسفند ماه 1326
خاتمه یااتک

نظریات دادستان کل راجب به اتهامات سهیلی
برای این ه مردم نتوانند قضاوت کنند و در دادگاه غوغا ی برپا نمایند
دوستان سهیلی از کار تدین تجربه رموختند و متن اد انامه دادستان در
روزنامه ها منتشر نشد ع ا رنچه روزنامه «ا ال ات» در شماره  6567مور
 26بهمن ماه می نویسد ینا ن ل می نما یم:
« امروز صبح سا ت یازده دیوان اعی کشور متش ل از  32نفر هی ت
مومی دادرسان دیوان کشور در ساعن دادگاه اعی جنا ی تش یل گردید ر یس
دادگاه خ اب به رقای سهیلی نموده و مشخصات مشاراعیه را پرسیدند سپس
دادستان کل کشور اد انامه خود را قرا ت و به مورد اتهام اشاره نموده و گفتند
اتهامات مورد ارجاع به شر زیر است:
 -)1خرید قسمتی ا ز ابزار و اشیاء و مصاعح ساختمان از انبار وزارت امور
خارجه بدون ر ایت م ررات
 -)2ا مال نفو و مداخالت در انتخابات ر ربایجان
بباید دانست که نسبت به این دو قسمت کمیسیون دادگستری مجلس رقای سهیلی
را قبال تع یب دانسته بود)
 -)3دخاعت در امر انتخابات بندر باس و شهرضا
 -)4توقیف جراید
 -)5تفسیر قانون ح ومت نظامی
 -)6قیام بر لیه ح ومت ملی
س پس دالیل اتهامات نامبرده و ت بیت رن ها با مواد قانون مجازات قرا ت و
ت اضای صدور ح م و تعیین کیفر در حدود قانون را نمودک»
ما بنا به همان من ی که در مورد کار رقای تدین اظهار نمودیم در اینجا هم
ا رنم قسمت از اتهامات سهیلی را که مربو به دخاعت در انتخابات است مورد
بح( قرار می دهیم و از بح( در سایر اتهامات برای احتراز از ازونی م لب
خودداری می نما یم:
ما اینش برای روشن شدن قضیه  11ا ره تلگراف رمز س وال و جوابی که
دعیل دخاعت های متهم در کار انتخابات است از ن ت های رقای دکتر مصدق که
در صفحات قبل این قسمت از نظر خوانندگان گ شت استخراج می نما یم و رن ها
را ی مرتبه زیر نظر خوانندگان قرار می دهیم تا بهتر بتوانند در م لب وارد
شوند و در موضوع قضاوت نمایندک اعبته پس از مالحظه خوانندگان از خود
س وال می کنند صدور این تلگرااات که هیچ مربو به وظایف وزراء و
مأمورین انتخابات نیست برای چه م صودی بوده است زیرا دوعت موظف است
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جریان انتخابات را وری ترتیب دهد و منظم کند که رتی دهندگان به نهایت
رزادی بتوانند رراء بیعی خود را وارد صندوق نمایند و بعد هم در رراء مأخو ه
هیچگونه تصرای نشود و ی ی نیست از دیوان کشور بپرسد اگر م صود تلگراف
کننده تهدید و ال مال نفو نبوده پس صدور این تلگرااات از چه نظر بوده
است؟!!
اکنون ین تلگرااات:
 -)1تلگراف به ارماندار بندر باس« :دکتر مصبا زاده را اراموش ن نید
دستور انتخابات می رسد» بمشمول ماده  83و  129قانون مجازات مومی)
 -)2تلگراف ارما ندار بندر باس به نخست وزیر به مفاد این ه1557 « :
ا ا ت می شود» بمشمول ماده  3قانون مجازات ا مال نفو )
 -)3ت لگراف ارماندار شهرضا به نخست وزیر « :انتخابات شروع نشده بود که
کاندیدی ش ایت داشته باشد بدیهی است اوامر مبارک کامال اجرا خواهد شد»
بمشمول ماده  3قانون مجازات ال مال نفو )
 -)4تلگراف ارما ندار شهرضا به نخست وزیر به مفاد این ه « :شیروانی
بواس ه مخاعفت خسرو قش ا ی و صارم اعدوعه در اقلیت است و دکتر کیان به
هم ین جهت زمینه مناسب دارد چنانچه بنده بی رف بمانم موا یت با ایشان
خواهد بود و اگر شخو لاعلی انتخاب شود بهتر است» بمشمول ماده  83و
 129قانون مجازات مومی)
 -)5تلگراف نخست وزیر به ارماندار به مفاد این ه « :نظر همان است که
حضورا م اکره شد اهتمام نما ید همان ور مل شود مم ن است انتخابات چند
روز به تعویت ااتد» بمشمول ماده  129قانون مجازات مومی)
 -)6تلگراف ارما ندار شهرضا به نخست وزیر دا ر بر این ه « :تش یل انجمن
به تعویت ااتاد وعی صارم اعدوعه قش ا یه شیروانی را در اقلیت گ اشته و چون
«عنجان» از حی( سیاست محلی تحت نظر صارم اعدوعه است اگر نتیجه بر خالف
انتظاری پیش رمد نماید ادوی را م صر ندانیدک»
 -)7تلگراف وزارت کشور به ارماندار دایر بر این ه« :شما منتظر خدمت می
شوید» بمشمول ماده  83و  129قانون مزبور)
 -)8تلگراف سهیل ی به ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور« :ب وری ه دو
روز قبل تلگراف کردم گنجه ای حتما باید در صورت باشد و باید ترتیبی داده
شود که قضیه مسلم باشد شماره  -1969سهیلی نخست وزیر» بمشمول ماده
 129همان قانون)
 -)9تلگراف ضدی به سهیلی 1969« :رقای گنجه ای در صورت هستند
م اکراتی هم به مل رمده در گزارش بعدی به رض خواهد رسیدک  -68ضد
 »1322/11/12بمشمول ماده  3قانون مجازات ا مال نفو )
 -)10تلگراف سهیلی به ضدی« :رقای ضدی مأمور انتخابات -ب وری ه
ا الع دارید انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر م تضی نیسته دکتر نصر مدیر کل
وزارت کشور اظهار می دارد وسایلی برای انتخاب خود در رنجا دارد در صورت
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داشتن زمینه انتخابات رنجا را شروع و خاتمه دهید والال نتیجه تلگراف نما ید
 – 1749سهیلی نخست وزیر» بمشمول ماده  129قانون مجازات مومی)
« -)11رقا ضدی نماینده مخصوو وزارت کشور این جانب به گنجه ای کامال
القمندم اعبته میل دارم رقای مم انی هم انتخاب شونده این قضیه را هر ور می
دانید ملی ارما ید که قضیه حل شود و به اوریت صورت اسامی را که با رن ها
مواا ت شده است یش بار دیگر تلگراف نما ید که سوء تفاهمی ر ندهد
 -1954نخست وزیر سهیلی» بمشمول ماده  129قانون مجازات مومی)
بیانات دادستان در دادگاه
در مورد انتخابات ر ربایجان دادستان کل اظهار داشتند « :دستورهای رقای
سهیلی در امر انتخابات ر ربایجان دو جنبه داشته ی ی ملبت و دیگری منفی-
رقای سهیلی در دستور ملبت خود که اظهار تمایل به دو نفر نمودند می توانند
بگویند نظر شخصی بوده وعی در دستور منفی خود که مخصوصا نسبت به دکتر
قاسم اهری سلب حت یش نفر را از انتخاب شدن نموده انده اگر چه این امر
مبنی بر نظریات شخصی نبوده و از عحاظ سیاست وقت بوده است وعی نمی توان
قضایای سیاسی را قانونا و از عحاظ اصول قضا ی یش ر موجه دانسته
انتخاب شدن یش حت مومی است و هر کس واجد شرای رن شد این حت در
قانون اساسی برای او منظور شدهک سلب این حت بدون مجوز قانونی قانونا جرم
شناخته شده و مرت ب م ابت مواد  83و  129قانون مجازات مومی مورد
55
تع یب می باشد!»
این بیانات هم ملل اظهارات سابت ایشان در محاکمه تدین در جامعه بسیار
سوء الر نمود زیرا نخست وزیر اید شخصی خود را نمی بایست بوسیله
تلگراف رمز به مأمور انتخابات اظهار کنده اید شخصی را می بایست در
مجاعس لنی گفت و با ( تشویت نی وکاران گردید و یا در ورقه رتی نوشت و
رنرا در صندوق رراء انداخته هیچ تهدیدی از این تلگراف« :شما منتظر خدمت
می شوید» باالتر نیست و همچنین «گنجه ای حتما باید در صورت باشد و باید
ترتیبی داده شود که این قضیه مسلم باشد» اظهار یده شخصی نیست و امری
است واجب االجرا که از مااوق به مادون خود صادر شده و از حدود ال مال
نفو و تهدید هم تجاوز کرده است چه خوب بود رقای دادستان اظهاراتی که در
جلسه اول اسفند نموده در همین جلسه می کرد و خود را دچار مش الت جنبه
منفی و ملبت نمی نمودند چه در جلسه اول اسفند دادستان «حسن نیت» و «بی
غرضی» رقای سهیلی را تصدیت نموده بنا براین ی ی از ناصر تش یل دهنده
جرم که «سوء نیت» باشد از بین رات و در ح ی ت اد انامه خود را ی جا پس
گرات!!
***
 - 55نقل از روزنامه اطالعات شماره  ،6568مورخ  27بهمن ماه  1326صفحه آخر
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اکنون بیانات ایشان در جلسه اول اسفند:
بیانات رقای دادستان در جلسه اول محاکمه سهیلی
روزنامه «ا ال ات» در شماره  6571بیانات رقای هی ت دادستان را در
جلسه اول چنین کر می نماید:
«رقایان وکالء مدااب بیشتر در ا راف حسن نیت و بی رضی رقای سهیلی
سخن گفتند و اقدامات ایشان را ف به م تضیات و سیاست وقت نمودندک من
در بیان یده خودم و همچنین در اد انامه نسبت سوء نیت و غرض شخصی
به متهم ندادم وعی یده دارم که وزراء بهیچوجه نباید درباره انتخاب اشخاو
وعو با ُحس ن نیت هم باشد اقدامی بنمایند زیرا معایب و مفاسد دخاعت دوعت
بیشتر از مصاعحش می باشدک متأسفانه قوانین کاای برای تأمین این منظور
نیست و زمامداران می توانند گاهی به نوان حزبی که خودشان درست می کند
و گاهی به نوان توصیه در حریم انتخابات وارد شده و م صود خودشان را با
نفو و تألیر م ام دوعتی که دارند ملی کنند و چون در ظاهر الری از تهدید و
ت میب نیست گراتار مجازات نمی شوند و از این جهت است که نسبت به توصیه
های ملبت رقای سهیلی به بنده نتوانستم راه تع یبی به دست بیاورم وعی در
دستور منفی ایشان نسبت به دکتر اهری مح ت است که دستور نخست وزیر وعو
به بارت م تضی نیست کاای بوده که دکتر اهری را از ح ی که قانون اساسی
به او داده محروم داشته است و اینجاست که ماده  83قانون مجازات مومی
مصداق پیدا کرده استک»
قسمت مؤلر از دااع سهیلی
چون بعد از ن ت دادستان موضوع جرم از بین راته بود رقای سهیلی هم
نتوانست بیعنی دالیلی نداشت) که در م ابل این تلگرااات از خود دااع کند ککک
از اظهارات متهم ما ا رن قسمتی که مؤلر است از روزنامه ا ال ات
شماره  6547مور چهارم اسفند ماه  1326ن ل می نما یم:
«من از جناب رقای دادستان که در محضر دیوان اعی در ضمن بیان د وای
بی راانه ارمودند مداخله در انتخابات اهره مبنی بر نظریات شخصی من نبوده و
ناشی از سیاست وقت بوده است تش ر می کنمک وعی در این قسمت که ارمودند
ر سیاسی را نمی توان قانونا ر موجه دانست هم یده نیستمه ارض محال
که مل با ماده ای از مواد قانون کیفر مومی ت بیت نماید تازه مورد اتهام
جرم نیست برای رن ه ی ی از ناصر تش یل دهنده جرم که «سوء نیت باشد بر
بت اقرار صریح رقای دادستان محترم منتفی بوده و دالیل خالف رن که ُحسن
نیت و انجام وظیفه باشد موجود است ککک»
دااع وکالی مدااب سهیلی
رقای سهیلی برای دااع از اتهامات منتسبه دو نفر وکیل معین کرده بود ی ی
رقای دکتر هدایتی معاون دانش ده ح وق و دیگری رقای جدعیه اینش مؤلرترین
قسمت مدااعات هر یش از نامبردگان در اینجا ن ل می شود:
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اظهارات رقای جدعی
« پس از پایان بیانات رقای دادستان رقای جدعی شروع به صحبت نموده و
56
اظهار داشت:
«خیلی از رقای هی ت خوشوقتم که در ضمن بیانات خودشان صریحا صحت
رایض من و ح انیت موکلم را تصدیت نمودند و تأیید کردند که رقای سهیلی
سوء نیت نداشته استک
برای رقای سهیلی همین کاای استک در قوانین جزا ی ما و قوانین خارجی
«سوء نیت» از ارکان و ناصر وجود جرم بشمار می رید مگر در موارد خاو
که انسان ملال مرت ب یش قتل غیر مدی می شودک این ه رقای دادستان
ارمودند وزراء نباید در حریم انتخابات قرار گیرند بنده در جواب ایشان رض
می کنم که ارمان انتخابات از رف ا لیحضرت شاه
ص ادر می شود و دوعت و وزارت کشور مأمور اجرا می ارمایند دوعت چگونه
برای انجام این امر می تواند در حریم انتخابات واقب نشوده این ه ارمودند
قوانین ما کاای نیست بنده هم همین نظر را دارم وعی این قوانین موجود است
چه می شود کرد؟! وقتی که قوانین اصال شد رنوقت باید روی رن قوانین
صحبت کرد و اعال مادام که یش مل خالف قانون از کسی سر نزده به یده
بنده نباید کسی را مورد تع یب قرار دادک
رقای هی ت در مورد انتخابات ر ربایجان با این ه تصدیت می کنند مل رقای
سهیلی بر بت مصاعح سیاسی وقت بوده باز معت دند که این رها موجه
نیستک رقای دادستان دستی از دور بر رتش دارندک در رن موقب رشفته که قشون
بیگانه کشور را الش ال کرده و م درات ایران به مو ی بسته است و از خود شما
دو سال سلب رزادی کردند ریا می شود با م درات مردم هم بازی کرد و غیر از
مصاعح سیاسی رنوقت اقدام دیگری نمود؟!»

دااع رقای دکتر هدایتی استاد دانشگاه
57

رقای دکتر هدایتی وکیل مدااب دیگر متهم بیانات یل را نمود:
« قبل از این ه در جز یات دااع خود وارد شوم یش دااع کلی از رقای سهیلی
می نمایم و رن این است که:
رقای سهیلی از یش خانواده متوس ایرانی خارج شده و از کوچ ترین
مشاغل دوعتی که اندی اتور نویسی است شروع به خدمت نموده تا اعی ترین
م امات اداری و سیاسی این ممل ت پیشراته و به م ام نخست وزیری رسیده
است این مل یعنی داخل شدن در جرگه اشخاصی که پانصد سال بر این کشور

 - 56از روزنامه اطالعات ،شماره 6572
 - 57از روزنامه اطالعات شماره  6570مورخ  29بهمن 1326
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ح ومت می کنند و ب ه اشراف و ا یان این کشور را تش یل می دهند یش گناه
بزرگ غیر قابل فو بشمار می رود!!
به یده رن ها باید سهیلی را مجازات کرد و او را از جرگه خود دور نمود و
ضمنا یش درس برتی به ب ه متوس این ممل ت داد تا اشخاو دیگر گرد
این قبیل معاصی کبیره! نگردند رقایان تا روش ح ومت ما بر این ریت می رود
من همیشه از سهیلی و از سهیلی ها دااع می کنمک»
***
ما تصور می کنیم که صحبت از اختالاات ب اتی در اینجا موردی نداشت
همان در که اا ار مومی با ملیات تدین و سهیلی مخاعف است با ملیات
ولوق اعدوعه و قوام اعسل نه که بنا بر اظهارات نا ت از خانواده های پانصد
ساعه هستند مخاعف است چه انتظار مردم این بود قوام اعسل نه که از تبعید
شدگان دوره دی تاتوری بشمار می رود و پس از ورود به کشور هم سال ها
ب ی ار و گوشه نشین بود تا بعد از س و رن رژیم زمامدار شده در داعه دوم
زمامداری خود که تصادف با دوره اترت نمود و نمی توانست بگوید مجلس
شورای ملی مانب است و کار پیشرات نمی کند در حفظ مصاعح مومی ب وشد و
ملت ایران را از این وضعیت ناهنجار و ناگوار خالو کنده قدم های بلندی برای
تعاعی و ترقی میهن بردارده به قانون احترام و مرحم روی جراحات مردم بگ ارد
و نام خود را در داتر رجال تاریخی به لبت رسانده نه این ه با سن زیاد و م نت
سرشار و یش فل منحصر بفرد جنبه معنوی ا مال را از نظر دور کند و توجه
خود را صراا به جنبه های مادی ا مال مع وف نماید در منااب شخصی هر
قانون حتی قانون اساسی را پایمال نموده و اساد اخالق را وری رواج دهد که
خود او هم دچار اد انامه رسمی دوعت بشود و برا ت خود را از دست های
ناپاکی مس لت نماید!!
معروف است که در موقب دادرسی به کار تدین ی ی از دادرسان به دادرس
دیگری گفته بود که « بعد از ملیات ننگین قوام ریا می شود تدین را مح وم
کرد؟!» مستمب جواب داده بود« :اگر دعیل شما برای تبر ه تدین همین است و
شما به این دعیل رتی به برا ت او می دهید من هم با شما مواا ت می نمایم» به
هر حال لیرغم اد ای رقای دکتر هدایتی مخاعفت مردم با سهیلی از این جهت
نیست که چرا از ب ه ندار ی ی دارا شده و یا این ه لبات بوده به م ام نخست
وزیری ار ت اء یااته است بل ه مردم از کسانی که دارای م امی شده اند همان
انتظاراتی را دارند که در مورد قوام اعسل نه شر داده شد و انتظار مردم نه از
قوام اعسل نه و سهیلی و تدین این ها بود بل ه از ب ه جوان و تحصیل کرده
روشنف ر ممل ت بیش از این ها است و کسی منتظر نبود که ی ی از جوانان
تحصیل رده و استاد دانشگاه انتخاب رقای ا تماداعتوعیه ی ی از خویشان خود را
از شهر ری به وکاعت مجلس دعیل رزادی انتخابات کشور قرار داده و با بیاناتی
که در دادگاه نمود بخواهد غاصبین ح وق ملی را از کیفر خالو کند و قوانین
کیفری را ملعبه و بازیچه دست های ناپاک قرار دهد!!
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اینش متن بیانات دیگر همین استاد
« من خودم در انتخابات شهر ری وارد بودم و نمی خواهم از رن دااع کنم
وعی ناچارم بگویم در تمام ادوار ت نینیه ایران انتخابات دوره  14رزادترین ادوار
انتخاباتی ایران بودک
من خودم در انتخابات ش هر ری وارد بودم در دوره چهارده رنجا دو کاندید
داشت ی ی رقای رهنما و دیگری ا تماداعتوعیه و با این ه رقای رهنما دوست
رقای سهیلی بودند59و سهیلی می توانست با یش اشاره او را وکیل کند وعی
سهیلی ن رد و رقای رهنما با تمام سوابت و اضا لی که داشتند ش ست خوردند
و در نتیجه رقای ا تماداعتوعیه وکیل شدک ریا همین یش دعیل کاای بر رزادی
انتخابات دوره  14نیست؟»
***
و اما این ه رقای دکتر هدایتی در همین جلسه محاکمه اظهار می کنند:
« راجب به انتخابات اهر و دکتر قاسم اهری باید در نظر داشت که ایشان در
دوره  13هنگامی که ق رارداد متف ین در مجلس می خواست به تصویب برسد
مخاعفت کرد و بعد هم استعفاء داد و با یش ده از مجلس خارج شد این مل
انع اس بدی در محاال متف ین نمود و دوعت وقت را در زحمت انداخت اعبته
دوعتی که در یش ممل ت وسیب پر از ا ر و بیچارگی و با وجود سه ارتش
بیگانه می خو اهد امنیت را حفظ کند این مل رقای دکتر اهری برای اخالل امور
بهانه جو ی به دست متف ین می داد این بود که در دوره  14ایشان دستور می
دهند انتخاب اهری صال نیستک»
م اعبی بر خالف وجدان و حت گفتند زیرا همه می دانند و م رر در م رر
چه در م بو ات و چه در مجلس نوشته و گفته شده است که یش رشته بدبختی
ها ی که دامنگیر ملت ایران شد نتیجه همان ورود قوای متف ین و پیمان سه گانه
است که ما نظریات خود را در قسمت « :چند س وال در روزهای رخر دوره
61»14و در اغلب صفحات دیگر این کتاب اظهار کرده ایم و در اینجا زا د است
رن ها را ت رار کنیم بنابراین از رقایان دکتر اهری و دکتر جوان که از روی
یده و ایمان با پیمان مخاعفت کرده اند باید سپاسگزاری و قدردانی نمود نه
60
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این ه رقای دکتر اهری را از انتخاب در محل خود محروم کرد و این ه رقای
استاد دانشگاه گفته « :این مل دکتر اهری برای اخالل امور بهانه جو ی بدست
متف ین می داد» با بیانات رن استاد در همین جلسه که اظهار نموده« :دوعت در
تبریز کوچ ترین نفو ی نداشت اگر یش مأمور می ارستاد چند جا او را تفتیش
می کردند» مباینت داردک اگر دوعت نفو نداشت چرا به مأمور انتخابات این
تلگراف را نمود؟! و مورد
تردید نیست که اگر دوعت انتخابات را رزاد گ اشته بود مردم حت شناس دکتر را
انتخاب می کردند و متف ین هم که در رن موقب سنگ دموکراسی را به سینه می
زدند برای این کار ا الن جنگ نمی دادند و همین انتخاب سبب می شد که
متف ین به ملت ایران بیشتر احترام بگ ارندک
و باز به استاد نامبرده در شماره  6572روزنامه «ا ال ات» مور دوم
اسفند راجب به انتخاب دکتر اهری بیانات یل را کرده اند:
« در مورد مداخله در انتخابات و شخو رقای دکتر اهری که مورد ا تراض
رقای دادستان کل قرار گراته باید رض کنم که موکل من دستور نداده است دکتر
اهری ان تخاب نشود در تلگراف رقای سهیلی تاریخ شروع انتخابات کر شده
است و اعبته شروع انتخابات در هر جا به دست دوعت است و ما در ایران و
جاها ی که سیستم انتخاباتی رن ها مانند ایران است سراغ نداریم که انتخابات در
یش روز در سرتاسر کشور شروع شودک معموال وزارت کشور به مأمورین خود
در هر ن ه بت مصاعح دستور می دهد که شروع کنید یا اعال شروع ن نید و
این رویه جرم نیست بل ه یش دستور و وظیفه است که تمام دوعت ها بجا می
رورند و این ه رقای دادستان گفتند « :تمایل بیگانگان در انتخابات نباید مالک
قرار داده شود و چنین مجلس به درد نمی خورد» من هم همین یده را دارم
وعی چه تمایلی؟ می خواهید بگو ید سهیلی هر چه شماعی یا جنوبی می گفت
انجام می داد؟ وعی این ور نیست در موقب الش ال ایران که رزادی شما هم سلب
شده بود در رن تاریخ که وزیر شما را از کرج تا تبریز چند جا توقیف می کردند
در چنین موقعی رقای سهیلی گفتند اگر دکتر اهری که با قرارداد متف ین مخاعفت
کرده زمینه دارد انتخابات را شروع ن نید نه این ه گفتند او حتما وکیل نشود
حال ارض می کنیم که رقای سهیلی گفته است دکتر اهری صد در صد انتخاب
نشوده دکتر اهری انتخاب نمی شود باز تازه قضیه جنبه کیفری ندارد و جرم
نیستک در ح وق جزاء گفته می شود که بین نصر مادی و معنوی هر جرم
راب ه سببیت باید موجود باشد و لت و معلول با هم ت بیت نماید در این قضیه
ریا لت و معلول با هم م اب ت می کند و رقای دادستان می توانند لابت کند که
بین تلگراف رقای سهیلی و انتخاب نشدن دکتر اهری راب ه به سببیت موجود
است؟ مم ن است خودش شرکت ن رده یا شرکت کرده و ش ست خورده یا
اصال زمینه نداشته استک»
***
این بیانات رقای دکتر هدایتی نیز مورد ا تراض ماست زیرا در تلگراف
سهیلی که یل شماره  10از نظر خوانندگان گ شت نوشت نشده « :اگر دکتر
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اهر ی با قرارداد متف ین مخاعفت کرده زمینه دارد انتخابات را شروع ن نیدک» اگر
بر ارض صحت مشمول ماده  83قانون مجازات مومی قرار می گراته بل ه
این ور تلگراف شده « :رقای ضدی مأمور انتخابات ب وری ه ا الع دارید
انتخاب دکتر قاسم اهری از اهر م تضی نیست» که مشمول ماده  129قانون
مجازات است و باز این تلگراف می رساند که رنچه از قول استاد دانشگاه در
روزنامه ا ال ات شماره  6572صفحه ششم ستون سوم ن ل شده « :می
خواهید بگو ید سهیلی هر چه شماعی و جنوبی می گفت انجام می داد وعی
این ور نیست!» بیان ح ی ت نبوده استک
رقای دکتر هدایتی باتلی یا ترومن ایران!) بر بت مندرجات همین شماره
ا ال ات باز بیاناتی نموده اند که ینا ن ل می شود:
« ممل تی که اکلریت رن به تصدیت دوست و دشمن با هوش ترین مردمان
روی زمین هستند و در مدارس خارجه در ردیف شاگردان اول و دوم همیشه
قرار می گیرند بایستی به دست این اشراف توسری خور بشوند و هیچ وقت
هوس ترقی و تعاعی ن نندک رقایان! این اقلیت نمی خواهد که بچه های شما به
خارجه بروند و تحصیل و تجربه بیاموزند چون می دانند اگر بروند اتلی ها و
ترومن ها از میان رن ها بیرون می رید و رن ها راضی نیستند که اکلریت سری
تو سره ا در رورند تا رن اشراف زادگان بتوانند ح ومت نامشروع و ظاعمانه خود
را ادامه دهندک هی ت محترم دادگاه! هیچیش از این اتهامات که از روی غرض و
من غیر حت به دست کرسی نشینان مجلس تهیه شده ح ی ت ندارد و من به ح م
اجراء حت و داعته ح م برا ت موکل خود را از هی ت محترم دادگاه ت اضا می
نمایمک»
***
نگارنده در موقعی که در دانش ده ح وق ااتخار تحصیل داشتم رقای هدایتی
در دو کالس باالتر تحصیل می کرد وعی از تحصیالتی که بعدا در ارنگستان
نموده اند ا ال ی ندارم و نمی دانم رنچه در رنجا ارا گراته اند م ی بوده یا
س حی وعی ن ا ز بیانات و مدااعات ایشان که در این صفحات به معرض م اععه
خوانندگان محترم گ ارده شده می خواهم رض کنم که چه در اینجا و چه در
رنجا شاگرد اول بوده اند!!

رتی هی ت مومی دیوانعاعی کشور
ا مال منتسب به رقای لی سهیلی که از رف مجلس شورای ملی برای
رسیدگی به د یوان اعی کشور ارجاع شده از قرار زیر است:
اول -خرید قسمتی از ابزار و اشیاء و مصاعح ساختمانی از انبار وزارت
خارجه بدون ر ایت م ررات
دوم -ا مال نفو و مداخالت در انتخابات ر ربایجان
سوم -دخاعت در امر انتخابات بندر باس و شهرضا
چهارم -توقیف روزنامه ها
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پنجم -تفسیر قانون ح ومت نظامی
ششم -قیام لیه ح ومت ملی
که به استناد مواد  39قانون محاسبات مومی و  152و  83و  129و
 280قانون مجازات مومی و مواد یش و دو و سه قانون  16ر ر  1306و
جزء هشتم و شانزدهم ماده واحده مصوب سی ام ربان  1308متهم مستحت
مجازات شناخت شده :اول -در مورد خرید اشیاء ساختمانی وزارت خارجه که به
استناد ماده  152قانون مجازات مومی از عحاظ دم ر ایت م ررات ماده 39
قانون محاسبات مومی براجب به مزایده نسبت به اروش اموال دوعتی) تصرف
غیر قانونی تشخیو شده چون اساسا ماده  152قانون مزبور ناظر به مواردی
است که امانت داران و مأمورین وظیفه دار که اشیاء من وعه بر حسب وظیفه
سپرده به رن ها است در اشیاء سپرده شده به رنها تصرف غیر قانونی نمایند و
مواد مزبوره شامل این مورد که خریدار هیچیش از ناوین م کوره در ماده
 152را نداشته و ا اشیا ی به ارزش بیست و هفت هزار و پانصد کسری لایر
بت نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری خریداری نموده است نبوده و با
توجه به یل ماده  39قانون محاسبات مومی اصل معامله را نیز نمی توان
مخاعف قانون دانست و باعنتیجه مل انتسابی تصرف غیر قانونی منظور در ماده
 152قانون مجازات مومی نمی باشدک
راجب به موارد م کور در ا رات  2و  3و  4کیفرخواست که بارت است از مداخله
و ا مال نفو در انتخابات بندر باس و شهرضا و توقیف روزنامه ها ق ب نظر از
این ه بعضی از اتهامات مزبوره به کیفیتی که مورد د وی واقب شده م رون به تمام
شرای و ناصر تش یل دهنده موضو ات مواد استنادی نیست و با توجه به مدااعاتی
که از رف متهم و وکالی مدااب به مل رمده دالیل موجوده برای لبوت ا مال انتسابی
از روی سوء نیت کاای نبوده و معلوم نیست که اقدامات متهم به سبب انتخاب یا دم
انتخاب اشخاو معینی شده باشدک راجب به مورد م کور در ا ره پنجم کیفرخواست

مومی ت اضای تعیین مجازات بتفسیر ح ومت نظامی) که به استناد ماده 280
قانون مجازات متهم شده است مل انتسابی این است که رقای سهیلی بر بت
تصویب نامه هی ت وزیران مور  27اروردین  1322به استناد ماده پنجم
قانون ح ومت نظامی مصوب  27سر ان  1329اختیارات دوعت را در امور
راجب به امنیت و رسایش مومی به وزارت جنگ محول نموده و ضمنا اموری
راجب به امنیت و رسایش مومی را که می بایست مشمول م ررات ح ومت
نظامی گردد توضیح نموده چون ماده یش قانون ح ومت نظامی به هی ت
وزیران اجازه داده که امو ر مربو به امنیت و رسایش مومی را به وزارت
جنگ محول نماید و الزمه اجراء م ررات ماده مزبوره تشخیو موارد امنیت و
رسایش مومی از رف هی ت وزیران است در این مورد خاو مل رقای
سهیلی را که بت تشخیو هی ت وزیران بعمل رمده نمی توان مشمول ماده
 280قانون مجازات موم ی و مستوجب مجازات دانستک راجب به مورد م کور
در ا ره  6کیفرخواست بقیام بر ضد ح ومت ملی بوسیله تهیه الیحه و ت دیم به
مجلس شورای ملی بر محدودیت جراید) چون به هر ت دیر ت دیم الیحه قانونی به
مجلس شورای ملی مشمول نوان قیام بر ضد ح ومت ملی و م ررات کیفری
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دیگر ن یست و این مل را نیز نمی توان مشمول هیچیش از ناوین جزا ی
دانست و باعجمله چون در نظر هی ت مومی دیوان کشور قسمتی از ا مال
انتسابی اساسا جرم تشخیو نمی شود و ارت اب قسمتی هم از عحاظ کاای نبودن
دال ل برای لبوت به نحوی که مشمول م ررات مواد کیفری باشد محرز نیست ع ا
رقای سهیلی را نسبت به اتهامات منتسب در قسمت دخاعت در انتخابات ر ربایجان
و شهرضا و بندر باس به اکلریت و نسبت به سایر قسمت ها به اتفاق رراء
مستحت مجازات ندانسته و تبر ه می نمایدک محل امضاء :شفیب جهانشاهی -لی
حا ری ع فی – حسین ن وی -حبیب هللا رموزگار -محمود دره -احمد امامی-
غالمرضا صفی نیا -بداعرسول پویان -دکتر جواد قاضی -مهدی ا تماد م دم-
محمد صدر -جمال اعدین اخوی -محمود راان -احمد زنجانی -ماد میرم هری-
محمد حسن شیرازی -بداع ریم عواسانی -محمود هدایت -مرتضی دادبان -سید
مرتضی ویش اهی -غالمرضا گرکانی
سا ت پن و نیم بعد از ظهر دوم اسفند ماه  1327هی ت مومی با حضور
جناب رقای دادستان کل و متهم و دو نفر وکیل متهم در ساعن دیوان جنا ی
تش یل و رتی ا الم گردیدک محل امضاء لی سهیلی – احمد جدعی – دکتر محمد
لی هدایتی
رراء قضات مخاعف در مورد پرونده سهیلی

در رتی برا ت سهیلی ده ای از قضات اعیم ام مخاعفت کردندک اینش رراء
این ده را ب ور خالصه درج می نما یمک
رتی رقایان جمشیدی و رشتیانی
در مورد انتخابات شهرضا و بندر باس د وی دارای دعیل کاای نیست و در
مورد ب یه اتهامات باعنتیجه با رتی اکلریت مواا یمک محل امضاء :بداعباقی
جمشیدی – اضل هللا رشتیانی – اسمعیل سامنی
رتی رقایان سامنی و شهید زاده دادرس
به یده این جانبان رقای لی سهیلی در مورد انتخابات ر ربایجان بتبریز و
اهر) در حدود مواد  83و  129قانون مجازات مومی با توجه
به ماده  2اعحاقیه مجرم و مستوجب مجازات استک
محل امضاء :شهید زاده دادرس
محل امضاء :اسمعیل سامنی
رتی رقای شهید زاده دادرس
در مورد انتخابات تبریز و اهر و بندر باس و شهرضا رقای سهیلی را مجرم
دانسته و نسبت به سایر اتهامات با یده اکلریت در تبر ه رقای سهیلی مواا مک
محل امضاء :شهید زاده دادرس
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باز هم بیان یش م لب اساسی
دم ورود ما در سایر اتهامات منتسبه به متهمین سبب نمی شود که
خوانندگان نتوانند راجب به رن ها م اععاتی کنند و ح ایت را درک نمایندک چنانچه
م اکراتی که در مجلس شورای ملی راجب به تمام اتهامات شده مورد م اععه
قر ار دهند معلوم می شود که این دادرسی ها از چه نظر صورت گراته است و
پرونده های سایر اتهامات را به صورتی در رورده اند که حتی دیوان کشور هم
نتواند درست قضاوت کند و ا الم جرم رقای دکتر مصدق نسبت به رقای محمود
بدر که شر رن در قسمت خود خواهد رمد حاکی از همین پرونده سازی ها استک
برای بیگانگان چه ارق می کند که تدین از معاوضه ککک قند و ش ر با غله و
سهیلی از معامله با شهرداری و تصرف ابزار و مصاعح انبار وزارت خارجه
استفاده ب نند یا ن نندک برای ما هم این قضایا حیاتی نیست و قضایای حیاتیه ما
رن ها ی را می دانیم که وجود و دم رن ها در است الل ما مؤلر باشد که در
درجه اول «انتخابات» استک
در مجلس  14که در سیاست خارجی کشور توازنی بود و نمایندگان ح ی ی
ملت می توانستند از است الل کشور دااع کنند پرونده تدین و سهیلی به دیوان
کشور ارجاع شد و بالت لیف ماند تا این ه رن توازن هم بهم خورد و دیوان
مزبور متهمین را تبر ه کرد!!
اگر وزیری برای دخاعت در انتخابات مح وم شد و بعد کسی در انتخابات
دخاعت ننمود از مجلسی که نمایندگان ح ی ی ملت در رن جمب می شوند بیگانگان
چ ور می توانند استفاده کنند؟! و این م لب از بیانات رقای تدین که در روزنامه
ا ال ات شماره  6357مور  6خرداد  1326مندرج است بخوبی مستفاد می
شودک اکنون ین بیانات « :اروغی نخست وزیر بود قرار بود که دوره سیزده
تش یل شوده تا هنگام بروز وقایب شهریور انتخابات دوره سیزده پایان یااته بود
و در همین تبریز رراء به صندوق راته وعی قرا ت نشده بود مرحوم اروغی از
عحاظ مصلحت کشور رن  136نفری را که واقعا رزاد انتخاب شده بودند از
صندوق در رورد و گفت چون باید مصلحت را در نظر داشت باید همین ها به
مجلس بروند و حتی با تلگراف اهاعی ر ربایجان توجهی ن رد و یش سرعشگری
را ارستاد که با حضور او همان رراء را خواندند ک62درست است ده ای هم
زمینه محلی داشتند وقتی که مصلحت ممل ت اقتضا دارد که مجلس سیزده را
به رن صورت تش یل و پیمان منع د کنند63و رن پیمان نااب ترین مل کابینه
اروغی بود رن وقت بنده دو تلگراف به دو ن ه کردم و نتیجه هم نداد هر دو
 - 62خدا را شکر که نمردیم و معنی انتخابات آزاد را فهمیدیم
 - 63از این بیانات معلوم می شود که خود آقای تدین هم با پیمان مخالف است ولی از ترس نمی تواند
چیزی اظهار کند!
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ن ه هم مرز بود ریا باز باید مرا تع یب کنند؟!» که م صود نا ت این است وقتی
که اروغی برای تبعیت از یش سیاستی  136وکیل انتخاب شده در دوره
دی تاتوری را برای تصویب پیمان وارد مجلس سیزده می کند و ناتمامی انتخاب
ر ربایجان را هم تحت ریاست یش سرعشگری به اتمام می رساند من که ا
نسبت به دو وکیل رنهم در مرز تبعیت از یش سیاستی کرده ام ریا انصاف است
که مرا تع یب کننده مگر این ه دل دیوان کشور سنگ باشد که به چنین اظهاراتی
که گوینده رن از رار اا مه بع) است ترتیب الر ندهد!!
اعبته خوانندگان باور نخواهند کرد که دخاعت رقایان تدین و سهیلی در
انتخابات دوره چهارده ت نینیه ا منحصر به نواحی بندر باس و بلوچستان و
ر ربایجان و شهرضا و منحصرا بوسیله چند تلگراف رمزی بوده که دست ت دیر
رونوشت رن ها را وارد پرونده کرده استک تش یل مجلس چهارده از کسانی که
ملت ایران از انتخاب اکلریت قریب به اتفاق رن ها بی خبر بود بهترین دعیل است
که نامبردگان در انتخابات تمام ن ا دخاعت نموده و شماره تلگرااات رمز رن ها
هم از صدها متجاوز است و اوعین کسی که از تع یب سهیلی و تدین تجربه
رموخت و رنرا در انتخابات دوره پانزده ت نینیه ب ار برد رقای قوام است که برای
هر ح وزه بازرسی با دستور شفاهی ارستاد که مل کند و در ضمن مل هم اگر
باز دستوری الزم بود بازرس را به تلگرااخانه می خواست و حضورا دستور
می داد وعی نمی دانست که دیوان کشور رویه ای برقرار می کند که اگر مجلس
هم وزیری را تع یب نمود رویه قضا ی اجازه ندهد که وزیر مح وم شود و این
راه برای دشمنان تعاعی و ترقی ممل ت همیشه باز بماند!
از رنچه گ شت معلوم شد که مردم این ممل ت موما به امور اجتما ی
توجه ندارد و هنوز واجد رن درجه از رشد ملی نشده که بتوانند از امور مضر
به رزادی خود و است الل کشور دااع نمایندک این دم توجه به امور اجتما ی را
اکلریت قریب به اتفاق مردم از دم توسعه ارهنگ می دانند و چنین تصور می
کنند اگر تمام مردم با سواد شوند این ن ا ض مرتفب خواهد شد اعبته بس
ارهنگ در راب رن ها بی الر نیست وعی نه رن درجه که اگر تمام مردم باسواد
شوند این ن ا و تمام مرتفب شودک
بین ممل ت انگلیس و ارانسه مساات زیادی نیست و س ح معلومات
ارانسویان از انگلیس ها بیشتر است و در جنگ دوم دیدیم که در انگلستان
اصول جیره بندی چ ور ملی شد که م ل ا بازار سیاه در رنجا وجود نداشت
وعی در ارانسه که رنجا هم اصول جیره بندی برقرار شده بود بازار سیاه در تمام
ممل ت رواج داشت و ب ول رن مردی که در جواب زن خود گفت« :اگر ریش به
تنها ی می توانست بُز را از دست دزد خالو کند خود بُز ریش داشت» تنها
بس ارهنگ نواقو هر ملتی را مرتفب نمی کند و ناصر دیگری هم از قبیل
ایمان و احساسات باید به این کار کمش کند و هر ملتی که ااقد بعضی از رن ها
است دچار این بدبختی هاست و ضررها ی که به ملت می رسد از اشخاو بی
سواد نیست بل ه از رن ها ی است که هم باسواد و هم به باالترین مدارج
ارهنگی رسیده اندک
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پایان جلد اول
تصاویر:
س ها ی که به موقب نرسیده و مربو به این اصل است در این صفحه بنظر
خوانندگان زیز می رسد
رقای سرتیپ زاده
رقای ظلی مدیر کل بازرسی دارا ی
رقای مجیدزاده
دکتر کیان نماینده شهرضا
رقای اسمعیل کاتوزیان
رقای رشتیانی با ظام اعدوعه)
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