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   یفاطم نيحس ديعدام دکتر سبه مناسبت سالگرد ا

  )١٣٣٣آبان  ١٩(

  

  

  

  

  

  

  

  

    ّ                                                                مل ی شدن صنعت نفت درسراسر کشورابتکار شادروان دکتر حسين فاطمی است که «
  از چند ماه مذاکره و مباحثه نتوانست راجع به                               ّ    چون کميسيون نفت مجلس شورای مل ی پس

که   کند،دکترفاطمی با من             ّ                                         استيفای حق مل ت از شرکت نفت انگليس وايران تصميمی اتخاذ 
با وضعی که در اين مملکت وجود دارد، استيفای   رييس کميسيون بودم، مذاکره نمود وگفت

ً ا  ست بسيارمشکل، خصوصی ا     ّ     حق مل ت کار شرکت   که دولت انگليس مالک اکثريت سهام 
ی برا است،                               ّ      انگليس بعضی ازصنايع خود را مل ی کرده طور که کشور بنابراين همان ...است

اين بود ».کند                    ّ را درسراسر کشور مل ی                    ّ                       که منافع آن نصيب مل ت شود، ايران هم نفت خود  آن
که ايشان پيشنهاد خود را درجلسۀ نمايندگان  نمودم،قرارشد  که با نظر آن شادروان موافقت

درجلسه ای که درخانۀ آقای نريمان  .بود ببينيم نظرديگران چه خواهد        ّ         جبهۀ مل ی بدهند و
در جلسه قرار  خود را نمود و مورد موافقت حضار فاطمی پيشنهاد دکتر رديد،تشکيل گ

  ».گرفت و آن را امضا نمودند
  »٢٢٩-٢٣٠خاطرات وتألمات، صص -دکتر مصدق « 
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زادي،قلم به دست گرفته قدم آبه اميد خداي بزرگ براي خدمت به ايران وفداکاري درراه «
نعي که در اين راه داريم آگاه و خود را براي ما از مشکالت و موا. به ميدان گذاشته ايم

   ».هدف اصلي وبزرگ ما خدمت به ايران و آزادي است. مقابله با آن حاضرساخته ايم

  »  ١٣٢١تيرماه  ٤،يکشنبه،باخترروزنامه  فاطمی درحسين اولين سرمقاله دکتر«

ه کند، اين طور غالمی را پار خواهد زنجيرهای گران بندگی و برای جامعه و ملتی که می «
تنها آتش . ها بايد امری عادی و بسيارساده تلقی شود ها وجان سپردنها و قربانی دادن رنج

ٔ                                                        مقدسی که بايد درکانون سينه  هر جوان ايرانی برای هميشه زبانه بکشد اين آرزو و آرمان                           
 بزرگ و پاک است که جان خود را درراه رهايی جامعه ونجات ملت خودازچنگال استعمارو

  ».فقر و بدبختی و ظلم و جوربگذارد

   » بيمارستان نجميه  –١٣٣١شنبه نهم فروردين -دکترفاطمی، روزنامه باخترامروز«

نبودن « :اند اظهارداشته ،درپاسخ ايرادات دوستان ارادتمند ،افراد ووابستگان به نهضت«
فدائی  ،است ؟ اگر گناه اين!به علت ضد درباری بودن او است ،}نامزدها{فاطمی درليست 

گاه موافقت نداشته و نخواهد  هيچ ،نهضت بسی افتخار دارد که با خاندان ننگين پهلوی
 ،باشند ،در مقام سلطنت ،داشت و معتقد بوده و هست که تا يک تن از اين دودمان ننگين

زاد  خانه ،پدر بر پدر ،چه اينان. پای استعمار انگلستان ازايران بدر رود} است{غير ممکن
دولت فخيمه احتياجی به جاسوس ،ستان بوده وتا اين دست پروردگان سفارت باقی باشندانگل

  »و مأموران ديگر نخواهد داشت

  »١٣٣٢دی  ٣٠،دکترفاطمی به نهضت مقاومت ملی ايران،ازنامه شهيد نهضت ملی ايران«

ما سه سال دراين کشور حکومت کرديم ويک نفراز مخالفان خود را نکشتيم برای آنکه  «
ما نيامده بوديم برادرکشی کنيم ما برای آن قيام کرديم که ايران را متحد کرده و دست 

 اثر خارجی را از کشورکوتاه کرده و معتقد بوديم اگر درگذشته بعضی ازهم وطنان ما در
بعدازآنکه به  اند، اند و منويات آنها را اجرا کرده گرفته فشاراجانب تحت نفوذ آنها قرار

ترک خواهند گفت ولی افسوس که عاقبت گرگ  نائل شديم رويه سابق رانهضت استقالل 
  ».زاده گرگ شود

ومرگی در راه شرف و ... رختخواب ناز مرگی در: مرگ بردو قسم است! زمودهآقای آ«
شوم، خدای را شکر  کنم که درراه مبارزه با فساد شهيد می من خدای را شکر می و .افتخار

ِ                استعمارزده  ايران،ادا کرده به ملت ستمديده و راه، دين خود را کنم که با شهادتم دراين می ام           
  »واميدوارم سربازان مجاهد نهضت همچنان مبارزه را ادامه دهند

  »١٣٣٣آبان١٩ر د درلحظات پيش ازاعدام دکترفاطمی، ايران، ضت ملیهشهيدن ازسخنان«
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  فهرست
  ۴  ........................................................................................................  فهرست

  ١٠۴  .................................................................................................  فصل اول

ل و  یشيفرما" انتخابات" ّ     مجلس مؤس سان او        ّ   ١٠۴  .............  یرضا خان به پادشاه"  انتخاب"       

  ١١۵  یانتخاب افراد مورداعتماد براساس فهرست  داوروشهربان یتالش عوامل رضاخان برا

ل ّ  تشكيل مجلس مؤس سان او        ّ                ............................................................................  ١١٧  

ل به استناد گزارش  ّ             مجلس مؤسسان او    ١٢١  ..............  »کا يآمر ۀاسناد وزارت امورخارج«              

  ١٢۵  .....................................................  ايتانيو نقش  بر یانتخاب رضا خان به پادشاه

  ١٢٨  ............................................................................................  بونزون   ّ ي ۀقض

  ١٣٠  ..........................................................................................  »ه قاجاريتعز« 

  ١٣۴  .......................................................................................   حات و مآخذيتوض

  ١٣۴  ................................................................................  سليمان ميرزا اسکندري

  ١٣٩  ........................................  یسلطنت انتخاب ۀتوافق سردارسپه با رجال همکار دربار

  ١۴٨  ..................................................................................................  فصل دوم

  ١۴٨  ..............  رضاخان سردار سپه یبسرکردگ یشيانتخابات فرما در انياسناد دحالت نظام

  ١٧٣  .......................................................................................   حات و مآخذيتوض

  ١٧۴  ................................................................................................  فصل سوم

  ١٧۴  .............  یحکومت موقت سيرئ یمجلس مؤسسان از طرف رضاخان پهلو شيگشا نيآئ

  ١٧۶  .................................................................................  مجلس مؤسسان شيگشا

  ١٧۶  ..................................................................................................  جلسه اول

  ١٧٧  .............................................................................  یدائم سهيرئ أتيانتخاب ه

  ١٨٢  ..................................................................................................  دوم ۀجلس

  ١٨٧  .................................................................................................  سوم ۀجلس

  ٢٠٠  ...............................................................................................  چهارم ۀجلس

  ٢۵٢  .................................................................................................  پنجم ۀجلس

  ٢۵٨  .......................................................................................  ت و مآخذحايتوض

  ٢۵٩  ..............................................................................................  فصل چهارم

  ٢۵٩  .....................................................................  رضا خان سردار سپه یتاجگذار

  ٢٧٠  .......................................................................  رضا شاه یروز جشن تاجگذار

  ٢٧۴  .....................................................................................  دم السفراءانات  مقيب
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  ٢٧۵  ..................................................................  یشرکت علماء  در مراسم تاجگذار

  ٢٧۶  ..................................................................  یدر مراسم تاجگذار  یپهلو ۀخطاب

  ٢٧٧  ................................................................  یدر مراسم تاجگذار  یفروغ ۀخطاب

  ٢٨٠  .........................................  »یجواهرات سلطنت« ۀماژور هالم در بار یادداشتهاي«

  ٢٨۵  ...........................................................................  رضا خان یتاجگذار ۀبرنام

  ٢٨٩  ......................................................................................  :حات و مآخذيتوض

  ٢٩٠  ................................................................................................  فصل پنجم

  ٢٩٠  .................................................  )Deromps(از خانم  درومپس  یخالصه نامه ا

  ٢٩٢  .........................................  ل وستيتا سکويو ۀنوشت"  به تهران یمسافر"از کتاب 

  ٣٠٢  ......................................................................................  :حات و مآخذيتوض

  ٣٠٣  ...............................................................................................  شمفصل ش

  ٣٠٣  ...................................  یدوران سلطنت  پهلو یس وزراين رئياول یفروغ یدمحم عل

  ٣٠۶  ...............................................  یمل یبه مجلس شورا یفروغ نهيکاب  نياول یمعرف

  ٣١٠  ......................................................................................  :حات و مآخذيتوض

  ٣١١  ................................................................................................  فصل هفتم

  ٣١١  .....................................................................................  انتخابات  دوره ششم

  ٣١٣  ..............................................................................................  انينفت خور

  ٣١۶  .....................................................................................................  ده محل

  ٣١۶  ........................................................................  محل ۶معادن واقعه در سمنان 

  ٣١۶  .......................................................................  محل ۴معادن واقعه در دامغان 

  ٣٢١  .........................................................................................  بحر خزر التيش

  ٣٣١  ...............................................................  یمل یراه آهن  در مجلس شورا حهيال

  ٣۵٣  ......................................................................................  :و مآخذ حاتيتوض

  ٣۵۵  ...............................................................................................  فصل هشتم

س با نما ّ         مخالفت مدر    ٣۵۵  ................................................................  یشيندگان فرماي         

  ٣۵۵  ........................................................  ی  ّ مل   یمذاکرات مجلس شورا ۀصورت جلس

س مخالفت با اعتنبار نام ّ                        مدر    ٣۶٠  .................................................  یشيندگان فرماينما ۀ  

  ٣۶٢  ...................................................  یشيندگان فرمايانم ۀداور در دفاع از اعتبارنام

  ٣٧٠  ......................................................................................   حات و مآخذيتوض  

  ٣٧١  ..................................................................................................  فصل نهم
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  ٣٧١  .....................  الممالک یو وثوق الدوله در حکومت مستوف یوغ          ّ        مخالفت مصد ق  با فر

  ٣٧۴  ................................................................  یمستوف  ۀنيکار آمدن کاب ی  ّ     عل ت  رو

  ٣٧۶  ....................................................  نهيکاب یو استعفا یمور تاش با فروغيمالقات ت

  ٣٧٧  ...........................................................................................  یمستوف  ۀنيکاب

  ٣٧٨  ................................................................  ششم مجلس ۀو دور یمستوف یاستعفا

  ٣٧٩  ......................................................................................  یمستوف یزمامدار

  ٣٨٠  .........................................  یمل یدرمجلس شورا یمستوف] حکومت[  ۀطرح برنام

  ٣٨١  ......................  حسن رزايو م یفروغ یوزارت دمحمعل یاعترض دکتر مصدق به تصد

  ٣٨١  ...............................................................................................  وثوق الدوله

  ٣٨٧  .............................  یفروغ یوزارت دمحمعل ینطق دکتر مصدق دراعتراض به تصد

  ٣٩٠  ..................................  وزارت وثوق الدوله ینطق دکترمصدق در اعتراض به تصد

  ۴٠۴  ..................................................................................  حسن مدرس دينطق س

  ۴٢۶  .......................................................................................   حات و مآخذيتوض

  ۴٢٧  .................................................................................................  فصل دهم

  ۴٢٧  ...............................................  الممالک یمستوف نهيحسن مدرس ازکاب ديس تيحما

  ۴٣٣  ............................................................  سخنان مدرس  و وثوق الدوله در مجلس

  ۴٣٣  .........................................................................................  :نطق مدرس - ١

  ۴٣۴  ...........................................................................................  ه مهاجرتيقض

  ۴٣٨  .........................................................................................  تيمسئله جمهور

  ۴٣٨  .....................................................................................  ر سلطنتييتغمسئله 

  ۴۴٠  ..................................................................................  نطق وثوق الدوله  - ٢

  ۴۴٠  .................................................  ا در موقع بسته شدن قرار داديدن یاوضاع عموم

  ۴۴٢  ............................................................................................  ت قرارداديماه

  ۴۴٣  .....................................................................................  قرارداد یقيفلسفه حق

  ۴۴٧  ......................................................................................  :توضيحات و مآخذ

  ۴۴٨  .............................................................................................  زدهمايفصل 

  ۴۴٨  ................  ) یدادگستر(ه يد عدليالت جديمخالفت دکتر مصدق با اقدامات داوردر تشک

  ۴۶۴  .....................................................  هيعدل ريه توسط داور وزيانحالل و افتتاح عدل

  ۴٩۶  ......................................................  هير عدليمخالفت مصدق  با اقدامات داور وز

  ۴٩٩  ................................  یقانون اساس ٨٢به اصل  هيعدل رياکبر داور وز یخون عليشب
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  ۵٠٠  .........................................................................  یقانون اساس ٨٢ر اصل يتفس

  ۵٠۴  ...  دکتر مصدق یو گزارش آن توسط حکومت مل  یقضائ ین اصالحيح  قوانيلوا: اسناد 

  ۵٠۶  ............................................................................  یگزارش وزارت دادگستر

  ۵١٠  .....  دکتر مصدق یران در زمان حکومت مليا یدادگستر یب استقالل کانون وکاليتصو

  ۵١١  .......................................................................................  حات و مآخذيتوض

  ۵١۵  ...........................................................................................  فصل دوازدهم

  ۵١۵  ......................................................................   آهن تاريخ پيوند قند و شكر با راه

  ۵٢٠  ................................................  ند و شكرمجادله بر سر دخالت دولت در تجارت ق

  ۵٢٣  .............................................................  انحصار قندوشكر ۀديدگاه مصدق دربار

  ۵٣٠  ..............................................................................  ترس از قاچاق قند و شكر

  ۵٣٣  ..............................................................  ها خواري دولتي بيم از اختالس و رانت

  ۵٣۶  ...............................................................................  هراس از رقابت با دولت

  ۵۴٢  .........................................................................  تاجر بد و زيان احتمالي دولت

  ۵۴۵  ..................................................................  مجادله بر سر قندوچاي موجود بود

  ۵۵۴  .................................................................................  ها را كجا نگهداريم پول

  ۵۵٧  ...  راه آهن ممنوع است رياه آهن و غر یاستقراض ازداخله و خارجه برا: دکتر مصدق 

  ۵۵٩  ..........................................................  ها آهن يا استخدام پشت ميزنشين ساخت راه

  ۵۶٧  .............................................................  دادگاه رفع اختالف چگونه تشكيل شود؟

  ۵٧۴  .............................................................................  قانون انحصار تصويب شد

  ۵٨٢  .......................................................................................  حات و مآخذيتوض

  ۵٨٣  ............................................................................................  دهمزيفصل س

  ۵٨٣  ........................  یمل یخط  راه آهن درمجلس شورا  ۀحيال ۀمشروح مذاکرات در بار

  ۵٨٣  .......................  ۶۶جلسه  –١٣٠۵اسفندماه ٢شنبه  صورت مشروح مجلس مورخه سه

  ۶٠٠  .......................................  ٧٧جلسه   ١٣٠۵اسفند  ٢٨ یمل یمذاکرات مجلس شورا

  ۶٠۵  ..................................  ٨٩: جلسه ١٣٠۶ن يفرورد ٢٩ یمل یمذاکرات مجلس شورا

  ۶١٩  .........................  ٩۴جلسه  ١٣٠۶بهشت ماه يارد ٧پنج شنبه  صورت مشروح مجلس

  ۶٣١  ..................................  ٩۵: جلسه ١٣٠۶بهشت يارد ٩ یمل یمذاکرات مجلس شورا

  ۶٣٧  .......................................................................................  حات و مآخذيتوض

  ۶٣٨  ..........................................................................................  فصل چهاردهم

  ۶٣٨  ..........................  دفاع از هندوستان ساخته شد یبرا  رانيراه آهن که به خرج  ملت ا
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  ۶۴٠  ..............................................................  که بود؟ یبرا رانيا یراه آهن سراسر

  ۶۴٢  ........................................................................  روس ها در ترکستان یروشيپ

  ۶۴٧  ......................................  است؟ رانيبا ا  یتيترانز  یدر همکار هايچرا سود شورو

  ۶۴٨  .........................................  نبود؟ حيآهن درجنوب صح رراهيمس یانتهائ ۀچرا منطق

  ۶۵٠  .را آشکارکرد یکياستراتژ ۀچگونه بحث دردانشگاه جنگ وتجسس در رکن سوم،سفسط

  ۶۵٢  ...........................................  نمود؟ یمناسب م یراه آهن سراسر یبرا یريچه مس

  ۶۵٣  .................................................  انشاء کرد؟ یرا چه  کس یراه آهن سراسر ريمس

  ۶۵۴  .......................................................  شد؟» فروخته« به ملت یليحمرتيچگونه مس

  ۶۵۵  .......................................................................................  حات و مآخذيتوض

  ۶۵٧  ............................................................................................  فصل پانزدهم

  ۶۵٧  ........................................................  انريآهن سراسري ا راه خياز تار یا دهيچک

  ۶۶۶  ..................................................  مناسب بود؟ یراه آهن سراسر یبرا یريچه مس

  ۶۶٨  .......................  »انريراجع به راه آهن ا  یمهندس کاساکوسک یات  کارشناسينظر« 

  ۶٧٧  .......................................................................................  و مآخذ حاتيتوض
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  پيشگفتار  

 انتيو خ یرجال خطاکار یشد بس که از بعض اهيس رانيچشم ملت ا ندگانينما یا«
 شد از بس محاکمه رجال وطن ديفسر همان چشم از انتظا دگانيبرگز یا و .ديد

که ملتش  یو در مملکت بود یب یوزراء نمود تيکه مسئول یدرمملکت .دفروش را ندي
مصالح مملکت و  .دينمایم تيبه همه سرا انتيخ نيدرجه فراموش کارند از خائن نيا

 یو مملکت شودیاشخاص م سهيک یاغراض وقربان یفدا تيمنافع ملت و ناموس جمع
خود را از  ،زبردستانه ليوزراء با وسا یول ،شودیم بيتعق ،دزد مانسيکه ر

است که به مرور طعمه  یروانیچون جسم ب تيمشروط ندينمایمجازات معاف م
 یمل یتحقق دارد که مجلس شورا یوزراء وقت تيمسئول شودیم وريوش و طحو

  »دينما بيمصالح جماعت است تعق یمناف هرا ک یريهر وز اتياقدامات و عمل
  »در مجلس شورای ملی  ١٣٠٥شهريور  ٢٩ - دکترمصدق«

  
با  - درمنش وروش... روشنفکران، روحانيان ونظاميان و سياسيون، برخی از«

رضا خان   با - انسان  به تاريخ، سياست، جامعه و های متفاوت، به خود و نگرش
قدرت و داشتند و همسو بودند، بهمين دليل رضاخان را دررسيدن به   همخوانی  ...و

بيگانه  ،ياری داده وآلت فعل اهدافی شدند که بخاطر تحققش  ،نشستن برتخت سلطنت
متأسفانه اين روش ومنش استبدادی دربنيادهای اجتماعی جامعه ايران . او را شاه کرد

فرا   بطورخود محور و ،          ّ     در بند مني ت خود. های سياسی وجود دارد واکثريت گروه
حقوق  ،برای اينگونه افراد  درواقع. کنند ايمال میديگری را پ  قانونی عمل و حقوق

قوه   اين گونه افراد و  برای شناخت وسنجش وارزيابی. ومنافع ملی معنائی ندارد
قبول وجدان بيدار  معيارارزشهای آزمون شده ومورد ،وفعل، گفتاروکردارشان

دان وج«های روشنگر،آزاده و دمکرات که  انسان. جامعۀ انسانی وملی است اجتماعی
با احساس   ،»های تاريخی هستنديا الاقل بايد چنين باشند نقاد جامعه درهريک از دوره

مسؤليت درقبال انسان، تاريخ وجامعه، دربيداری شهروندان وغنای وجدان همگانی 
دهند ازاستقالل و آزادی وعدالت اجتماعی غافل  کوشند وبه جامعه هشدارمی نها میآ

 دهد نشان میميزانی که  ،شوند عملکرد جامعه میميزان سنجش  ،بنفسه ،نمانندو
وديگر فضيلتهای واالی انسانی عدالت اجتماعی وآزادی  ،جامعه چه اندازه استقالل

که  اگونه الگوها است ودريغناي ايران نيازمند. است يا نکرده را متحقق کرده و
  ».ازآنها بسيار کم دارد
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  !خواننده گرامی

رويدادهای تاريخ  نهضت ملی و مصدق،« ّ    د هایسری مجل از جلد يازدهمين  
  . ، پيش روی شما است» معاصر ايران

 : متن کتاب را دربارۀ انتخابات فرمايشی مجلس مؤسسان اول  آورده ام که  
بسرکردگی رضاخان نظاميان  با حضورفرمايشی مجلس مؤسسان اول  انتخابات - ١

طبق قانون، انتخابات بر  بر  و جالب اينجاست که با اينکه «.برگزارشدسردارسپه 
تلگرافها از  ها و  نامه. برگزاری آن برعهده قشون گذاشته شد ،وزارت داخله بود ۀعهد

  .شد و داور و تيمورتاش صحنه گردان آن شدند مرکز برای واليات فرستاده می
برای «شد که انتخابات  بدون رودربايستی نوشته می                     َ  دستورهای صادره صريحا  و در 

 آنقدر در. بايستی بر طبق ميل ايشان به پيش رود بوده و می» مطاع اوامر اجرای
 گاه پس ازپايان انتخابات تازه شخصی را از مرکز سرعت انتخابات عجله کردندکه 

فی می ّ      معر  اعالم  زمانی نام شخص جديد را اندک  در قشون پهلوی ناچار و کردند   
و پس از  شد  شتباهی انتخاب می  ّ                              حت ی گاه شخصی به خاطر تشابه نام ا !کردند می

به هرشکلی اين . گرفت تصميم نام شخص مورد نظرمرکز به جای وی قرار می
ترين زمان مورد نظر رضاخان برگزار شد و  سريع قالبی در فرمايشی و انتخابات 

  .چاپاری به سوی تهران آمدند محترم کشور  ننمايندگا
ّ          مکان برگزاری مجلس مؤس سان تکيه    که به خاطر بزرگی مکان و . عيين شددولت ت                     

ّ             سک وهای فراوان  ّ      والبته بسيار با مسم ا بود. داد تر نشان می مجلس را پر عظمت   در  .                  
  )١( »!قاجاری ۀتعزي. قاجار در حال اجرا بود واقع آخرين مجلس تعزيه خاندان 

مورد اعتماد   ازمخالفان بنام ورجل سياسیفرمايشی مؤسسان، دراين مجلس   - ٢  
س، نظير   ت  ّ مل   ّ   مدر   ..و مشيرالدوله،مؤتمن الملک،مستوفی الممالک، بهار     ّ  مصد ق،   

ّ           حسين مک ی می نويسد .نبودذخبری  ّ                 انتخابات مجلس مؤس سان شروع گرديد، «:                       
ّ                                        ّ     درتهران وشهرستانها ازطرف ع م ال سردار سپه ومأمورين شهربانی و قشون فع اليت   ُ                          

و صورت اسامی " ليست" که در انتخاب شوند کسانی حق داشتند. زيادی ابرازمی شد
                                             ّ  اين ليست را شهربانی و داور و چند نفر ديگر تهي ه . دولت صورت داده شده بودند

کرده بودند، در تهران مأمور انتخاب اشخاص در ليست شهربانی بود ولی در 
 .شهرستانها مأمورين انتخاب افراد در صورت مزبور رؤسای قشون بودند

          ً                                         د و قاعدتا  بايستی انتخاباتش ولو به صورت ظاهرهم شده در تهران که مرکز ايران بو
بودند    طبيعی                                        ً           نفوذ کردند واز انتخاب اشخاصی که واقعا  دارای آراء   آزادباشد اعمال
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لحاظ هم مشيرالدوله، مؤتمن الملک ، مستوفی الممالک     ّ ً                       جد ا  جلوگيری نمودند و بهمين
س ، تقی زاده ّ             ، مصد ق السلطنه، مدر  در موقع تغيير سلطنت روی موافق که    و غيره        ّ             

نشان نداده بودند انتخاب نشدند و درعوض کسانی انتخاب شدند که بطور قطع اگر 
زيرا . آنها انتخاب می شدند نفر   شايد دو سه انتخابات آزاد بود از بيست و چهارنفر

ّ          ً                            منتخبين مجلس مؤس سان غالبا  دارای حسن شهرت و سوابق روشن که مورد اعتماد  ی               
   )٢(».ی باشند نبوده، مردم آنها را بخوبی نمی شناختندعموم

ايران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار «براساس نوشتۀ سيروس غنی درکتاب  - ٣  
وزارت داخله آلت فعل رضاخان و نظاميان بود و او بر اين نظر » و نقش انگليسيها

  : است که 
می ترسيد که . ن بودتشکيل هرچه زودتر مجلس مؤسسان سرلوحۀ برنامۀ رضاخا

اگرميان مصوبۀ  اخيرمجلس و رأی مؤسسان برای جلوس او به تخت فاصلۀ زمانی 
انتخابات مجلس مؤسسان برعهدۀ . زياد باشد، مخالفان فرصت اتحاد پيدا می کنند

فقط . وزارت جنگ ووزارت داخله بود واينها ازهرجهت محکم کاری کردند
خان رأی، يا بگوييم تاج، ميدهند اجازه دادند نامزدانی را که مطمئن بودند به رضا

/ درپاره ای حوزه های شهرستانی هيچ انتخابی صورت نگرفت. انتخاب شوند
شده  وزارت داخله به نامزدان اطالع می داد که به عضويت مجلس مؤسسان برگزيده

ً                      وکالی مجلس که به خلع قاحاررأی دادند تقريبا  همه به نمايندگی مجلس . اند                                          
 )  ٣.(رسيدند

جا دارد دراينجا به اين مهم اشاره کنم که براساس اسناد زير يکی از صفات  بارز      
  :رضا خان انطباق طلبی در جهت توقعات بيگانگان بوده است

  
  ١۵۶، شماره ١٩٢۵نوامبر  ١٨ –]١٣٠۴[آبان  ٢٧چهارشنبه  –تهران  -  ١

  از وزير مختارفرانسه در ايران به 
  

  پاريس  –خارجه جناب آقای وزير امور
لندن عزيمت کنم، آقای نيکلسون که بسمت رايزن انگلستان  اينکه از چند روز قبل از

 در تهران تعيين  شده بود و پيش از آن در بخش شرق وزارت خارجه بريتانيا کار
  :داشت هم  ميخورديم به من اظهار طی شامی که با در .ميکرد

خان درآنجا قدرت را بدست  دارد و ران می رويد، شخصی بنام رضا يشما به ا« 
و يا بميرد، در آن  را بقتل برسانند ميترسيم که مبادا او ما. کارهای  مهمی انجام ميدهد
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  » ! ...صورت مايۀ افسوس خواهد بود چون  حيف است
پله های قدرت کمک  رفتن از اينکه به رضاخان درباال مختارانگلستان پس از وزير
به ايران يک سرهنگ ساده بيش  دی که بهنگام ورود اومصمم شد  بگذارد مر کرد

رضاخان فردا شاه . برود و به آرزوهای بی پايانش برسد نبود تا آخرين مراحل باال
در مذاکرات طوالنی که بين . مملکت و صاحب قدرت مطلق امپراطوری می گردد

وی تغييرسلطنت از قاجاربه پهل: توضيح[رضاخان قبل ازکودتا  سرپرسی لورن و
صورت گرفته ] نوشته شده است١٣٠۴آبان ماه ٢٧می باشد زيرااين گزارش در

                                     ً                                شرايط انگلستان را مطرح کرده و اوظاهرا  پذيرفته که اين شرايط را دست کم 
جان وليعهد درامان باشد، باطرافيانش : درشکل قانون اساسی موجود رعايت نمايد

عد رضاخان در ايران مدافع ندهند و ب خشونت نکند وشاهزاده ها را آزار شدت و
رميانه قهرمان حراست تمدن ومملکت عليه هجوم بلشويزم باشد، برای اينکه درخا

: سرپرسی لورن نصايح ذيل را شنيد عليه تبليغات کمونيستی بشود، رضاخان از
دشمنان  دلبستگی وتمايل براست، هماهنگی با عوامل مذهبی ولی محافظه کار

رار يک رژيم فردی، کاهش قدرت وزيران تا حد يک فطری دگرکونی جامعه، استق
انگلستان وهند، همکاری واشتراک  کارمند ساده، تشکيل شورای دولتی، تکيه بر

  .هند مساعی فراوان ميان يک ارتش ايرانی ملی پر قدرت با ستاد انگليس در
من پنهان نساخت خوشحال است باوضاع مبهم ايران خاتمه داده  سرپرسی لورن از

اوضاع آنطورمی  بيند درآينده  طرح و برنامه هايش صورت عمل پيدا ميکند وومی 
انگلستان قرين  سياست... باشد١٩١٩انگلستان ميخواست باعقد قرارداد هشود ک

اين مرد ...است موفقيت گرديده ولی درشرايط حاضربر شانه فقط يک نفراستوار
داده   ١۴١بشماره گزارش قبلی  کيست؟ من شماری از خصوصيات رضاخان را در

حتی ژنرال بوالنژه هم  ،تازه به قدرت رسيده، او ناپلئون که نيست هيچ يک سرباز: ام
بدون اينکه محبوبيت داشته باشد بقدرت دست يافته و پيرامونش ! نمی تواند  باشد

گشايش بخت  و کار درآغاز. دوستانی هم که بتوانند او را کمک کنند بچشم نمی خورد
ديری نمی گذرد که در نخستين فرصت همۀ  و ضع بدی قرارداردهم اکنون درو

، فرض براينکه مخالفان  وحشت زده وجا خورده ...مملکت عليه وی برخواهد خاست
آيا دولت انگلستان اطمينان خواهد داشت که در دستهايش  .مدتهای مديدخاموش بمانند

 آنها نيز ی بدهد وبلند پروازی را که ديگرنمی خواهد وعده ا ييک مردجاه طلب و
  ) ۴( نگهدارد؟بونزوم تهديد نمايند چون جانشينی برايش ندارند اورا نمی توانند
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  مورد سياست بريتانيا و روسيه در
 
» درموردسياست بريتانيا وروسيه «دمحم قلی مجد گزارش وزارت خارجه امريکا -  ١

تباط با موضع در ار: به شرح زير آورده استرا » قدرت گرفتن رضاخان« درقبال 
کلی بريتانيا و روسيه شايعاتی می شنويم مبنی براينکه آنها دولت يک تنه را ترجيح 

معامله با پهلوی ای که هم در تئوری وهم درعمل قدرت اجرايی را در . می دهند
اختيار دارد بسيارآسان تر از معامله با پهلوی ای است که فقط در عمل قدرت اجرايی 

ايران، خاندان سلطنتی را دريک دست » مرد قدرتمند«کنون تا . را دردست دارد
شايد انگليسی ها متوجه شدند که شخصيت ... ومجلس رادردست ديگرش داشت

پهلوی نمی گذاشت وضعيت موجود را تا مدت نامعلومی تحمل کند و با نابودی کامل 
 ً      ال  تنها اغتشاش گران، يعنی جناح دربار، يک دولت قدرتمند يک تنه بهترين و احتما

روسيه درچند هفته گذشته، هر چند  همسويی سياست بريتانيا و. گزينه مناسب بود
                     ً                                                     مبتنی بر فرض های کامال  متفاوتی بوده است، به تسريع و تسهيل برنامه های پهلوی 

اما در ارتباط با تحوالت آتی، بعيد می دانم که شخصيت . کمک فراوانی کرده است
نمی دانم . قش يک مقام اجرائی مقيد به قانون را ايفا کندگستاخ پهلوی بگذارد که او ن

ً              که آيا، با توجه به بی سوادی و بصيرت محدودی که دارد، واقعا  مشکالتی را که                                                           
درآينده گريبانگيرش خواهد شد می فهمد يا خير، زيرا دسيسه ها و جاه طلبی های 

صميم مجلس ت. مخالفانش به طور فزاينده ای معطوف به اووفقط اوخواهد شد
خيلی ها پيش بينی می کنند که اين مجلس . مؤسسان را نبايد از پيش تعيين شده دانست

که ازقرار معلوم خواسته  نوعی حکومت پادشاهی به اتفاق نظرخواهند رسيد بر سر
با اين حال، ممکن است روس ها وعوامل . قلبی پهلوی و وفق نظر انگليسی هاست

ر ناراضی اند، برای عقيم گذاشتن نقشه دست به داخلی که از نتايج حوادث اخي
خود  ١٩٢۵نوامبر  ٣درحالی که وزيرمختاربريتانيا دريادداشت مورخ  )١.(کارشوند

واالحضرت «را با عنوان ] خان[رژيم موقت جديد را به رسميت شناخته و رضا
وزير مختار بريتانيا اجازه «اينکه  يحتوض[ خطاب کرده بود،» اقدس، رئيس دولت

کار آمده تا      ً                                              موقتا  رژيمی را که با تصميم اخير مجلس ملی ايران روی «افته است ي
وقتی که مجلس مؤسسان تصميم نهايی را اتخاذ کند به رسميت بشناسد، مشروط بر 
اينکه اين رژيم تمام معاهدات و غيره را که در حال حاضر ميان بريتانيا و ايران 

دات ناشی از آنها عمل کند، و مجاز است برقرار است، به رسميت بشناسد و به تعه
او امروز يادداشتی به اين مضمون به  ».با دولت موقت روابط تجاری برقرار سازد
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روس ها دولت موقت جديد را به ] ».تسليم کرد» واالحضرت اقدس، رئيس دولت«
خود  ١٩٢۵نوامبر  ۵وزيرمختار شوروی در يادداشت مورخ . رسميت نشناختند

دولت اتحاد جماهير شوروی پس از بررسی دقيق يادداشت مورخ «که  اظهار می کند
وزير خارجه ايران، ابراز اميدواری می کند که روابط آتی اتحاد  ١٩٢۵اکتبر  ٣١

بونزون، ) ٢(».                                    ّ                جماهير شوروی و ايران همچون گذشته مود ت آميزباقی بماند
ورت دو فاکتو به ص«اجازه يافت  ١٩٢۵نوامبر  ٢٠وزيرمختار فرانسه در تاريخ 

دولت موقت را که تحت رياست واالحضرت اقدس رضاخان پهلوی تشکيل شده 
است، به رسميت بشناسد مشروط براينکه اين دولت تمام معاهدات و کنوانسيون ها و 
توافقاتی که ميان ايران و فرانسه برقرار است محترم بشمارد، به ويژه توافقنامه 

   )٥( )٣(».به امضا رسيده است ١٩٠٠اوت  ١١باستان شناسی که در 
سپه بعد سردار :می نويسد»حيات يحيی« يحيی دولت آبادی درکتاب خاطراتش* 

مدرس ها ه مستوفی الممالك ها وبه وديگرب ازتاجگذاری كه كارش تمام ميشود
آنها بسرسنگينی رفتار ميكند ومخصوصا بمدرس كه ديگرهيچ اعتنا  با احتياجی ندارد

يف خود را ميدانند و بزودی خواهيد خواند كه عاقبت كارشان چه نميكند آنها هم تكل
 .ميشود

لی واينك نظری بدربار پهلوی انداخته ببينيم آنجا چه ميگذرد گفتم دربار پهلوی 
سردار سپه نام خانوادگی نداشته است وخود اول سلسله است لغت پهلوی را كه نام 

انوادگی خود اختيار كرده صاحب خانواده ميرزا محمود خان پهلوی بود برای نام خ
آن نام استعفا بدهد و از اين رو منبعد سردار سپه پهلوی و  اول او را واميدارند از

برای رياست دربار اعظم عبد الحسين  اعظم پهلوی ناميده ميشود و دربارش دربار
اين شخص مكرردراين كتاب نام  .خان تيمورتاش بجنوردی خراسانی انتخاب ميگردد

اكنون در ميان اشخاص غير نظامی نزديكترين اشخاص است بشاه  .ده استبرده ش
تجددخواه است برای  پهلوی وچون تحصيل كرده و خارج ديده و شخص كاركن و

تغييردادن اوضاع مملكت وجودش دردربارمؤثرواقع ميگردد و البته همين تيمورتاش 
نكه توانسته باشند قدمی آ پهلوی هم مصدر كارها بودند بی وامثال او دردوره پيش از

باصالحات اساسی بردارند پس اساس كارعالقمندی شخص پهلوی است بترقی  رو
 .دادن مملكت كه اشخاص تجددخواه ميتوانندجرئت كرده بدادن تغييراتی كامياب گردند

باشكوهی برای پهلوی مرتب ميكند وچون مردم تهران درروزهای  تيمورتاش دربار
اند اكنون هم  اند شاه را ميديده درسه نظام هروقت ميخواستهآخركه درخانه شاه ودرم

تيمورتاش آب پاك بدست  .وشد نمايند ميتوانند بدربار و بحضورشاه آمد ميكنند تصور
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برای  همه ريخته ميگويد شرفيابی حضوراعليحضرت برای همه كس ممكن نيست و
د با داشتن وزارت تيمورتاش ميخواه .آنها هم كه ممكن است وقت وترتيب معين دارد

رنگ قانونی بدهد  اينكاره اما نميتواند ب دربار نماينده مجلس شورای ملی هم باشد
اين برای اداره كردن  شدند بوكالت هم باقی بمانند با وجود كه وكالء اگر وزير

 بدهد بهمان طوردر دستور مجلس زمام اكثريت مجلس رادردست گرفته هرطور
 صدر اعظمهای قديم درتمام كارهای دولتی در مانندتيمورتاش  مجلس جاری ميشود

 .اجازه او واقع نميگردد نصبی بی هيچگونه عزل و هروزارتخانه دخالت ميكند و
و بالجمله طولی نميكشد كه تيمورتاش مرجع كل امور مملكت و واسطه ميان همه با 

دركارهای نظام چه شاه پهلوی ه شاه واقع ميگرددغير از نظاميان و كارهای مربوط ب
نظامی مانند ايام وزارت جنگ خود دخالت تام كرده بهيچكس هيچگونه رخنه نميدهد 

معنی وابدا  و اگراسم وزارت جنگ را برسركرسی بگذارند صورتی است بی
اختياری باوداده نميشود و بايد دانست كه درغيركارهای نظامی شاه پهلوی حاجتمند 

بوط بخارجه وباالخص بكار چنين شخصی است مخصوصا درمسائل مر وجود
روس بلشويك كه از آنها انديشه دارد و در دست داشتن شخصی را كه زبان آنها را 

 مصلحت اغفال نمايد مغتنم ميشمارد و بهره بداند وبا چرب زبانی بتواند ايشان راب
صورت جای تيمورتاش دردربار پهلوی خاليست واو جای خود را ميگيرد در 

ن مزاج كه دارد و تجاوزاز حدی كه                       ّ آيا تيمورتاش با آن تلو  صورتيكه معلوم نيست 
الزمه هرمتلون المزاج است آيا خواهد توانست خود را در مقابل شاه پهلوی طوری 

خواهد توانست روس  درسياست خارجی آيا نگاهدارد كه تا آخردوام كند يا نه؟ و
انب او و يا وانگليس هردورا راضی نگاهدارد تا بواسطه نارضائی يكطرف از ج

نارضائی هردو طرف از هردوجانب صدمه نخورد و آيا بعد ازآنكه شاه پهلوی 
احتياجش از وی بر طرف شد باز او اين تقرب را خواهد داشت يا نه و باالخره با 

بندوباری شديد كه در كار خرج بلكه ول خرجيها زيادرويها دارد عاقبت زندگانی  بی
ئی دست از او برنميدارد يعنی  ناقالئی كه دقيقهاو چه خواهد شد خصوصا با رفيق 

بهرصورت اكنون الدوله مسائلی است كه آينده را بايد انتظار كشيد  ةفيروزميرزا نصر
اين شخص شخص دوم مملكت شمرده ميشود و هركس باسم رئيس دولت باشد 

 .ناچار بايد مطيع اوامر تيمور تاش كه حكايت كننده از امر شاه است بوده باشد
در اينصورت پيداست عمر رياست مستوفی الممالك كه درباطن دراثر قرارداد پنهانی 
روی كار آمده است و در ظاهر باصرار شاه كه حتی برای حفظ صورت باو پيغام 
داده شده كه اگر بر شما ناگواراست بمن تعظيم نمائيد من از شما توقع تعظيم كردن 
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ه دولت را تشكيل بدهيد بسی كوتاه خواهد بود ندارم بيائيد رياست وزراء را قبول نمود
ئی در دست شاه و وزير دربارش بوده باشد و نه آنها  اراده چه نه او ميتواند آلت بی

ميخواهند درمقابل قدرت واختيارات نامحدودی كه برای خود قائل هستند اراده 
لباس ئی كه نظريات اشخاص ديگری را هم درهر شخص ديگری را ببينند آنهم اراده

 .در برداشته باشد
مستوفی الممالك باشتباهی كه در قبول كردن اين رياست كرده است وقتی پی ميبرد 

اراده شدن مانند يك سرباز در مقابل  بيند يا آلت بی كه خود را در ميان دو محذور می
منصب خود و يا اگربپذيرند استعفاء دادن و خارج شدن خصوصا كه بار  صاحب

رس وجمعی از همدستان او را هم بدوش گرفته و نميتواند يك قدم سنگين توقعات مد
 .هم آنها را بمقاصد خود نزديك نمايد

عمر آقائی كردن ساعتهای سختی ازعمر آخرين رياست  مستوفی الممالك بعد از يك
باطنی و باالخره ناچار شده استعفا ميدهد  خود را طی ميكند با اضطراب ظاهری و

  )۶( .وكنار ميرود
   

نشستن  «دربارۀ پس از اصغر شيرازی پژوهشگرتاريخ معاصر ايرانبه بيان ديگر، 
با نشستن رضاخان بركرسی : براين نظر است که» رضاخان بركرسی سلطنت

كه مصدق پيش بينی كرده  او به يك سلطان مستبد، همان طور سلطنت راه برای گذار
به اتفاق آراء به آنچه او  مجلس غيرقانونی مؤسسان با رأی مثبت قريب. بود، بازشد
. اين مجلس تنها سه نفر رأی ممتنع دادنده نمايند ٢٧٠از. پاسخ موافق داد می طلبيد،
 ۴١٠، ص١٣٧٩ ،»دولت وجامعه درايران« كاتوزيان،(نيزغايب بودند  دوازده نفر

مصالحه ای كه رضاشاه دراوائل سلطنت خود با مدرس كرد، ديری نپاييد ومانع ). 
مصالحه به نحوی كه مدرس می طلبيد، شامل براستقالل . بداد نگرديدپيشرفت است

به . قبول او بود حكومت نظامی و تعيين هيئت وزرا به نحو مورد مجلس، خاتمه
به رياست  مشروطه طلبانی چون مصدق و تقی زاده و پيشنهاد او هيئت دولت بايد از
مستوفی . لحه را نپذيرفتندتقی زاده اين مصا مصدق و. مستوفی الممالك تشكيل می شد

رضاشاه دراوايل  اثر فشار مدرس پذيرفت، ولی با مشاهدۀ دخالت های مستمر در
اوكه ازپذيرش اين سمت سخت پشيمان شده بود، به جانشين . استعفا داد١٣٠۶خرداد 

. قبول کار سبب شد که من تا چانه در لجن فرو بروم« : خود، مخبرالسلطنه گفت 
جلد اول  دفتر » نطق های دکترمصدق[ ».سر در لجن فرو نرويدشما سعی كنيد تا 

يکی ازعلل اين ندامت حمله مشكوكی بود كه چند ] ۵٢ص –انتشارات مصدق - دوم
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به جان مدرس شده و بخت مصالحه را  ١٣٠۵ماه پيش از آن، يعنی دراوائل آبان 
ا با زندگی ده بنابراين مدرس مبارزه را دوباره آغاز كرد و هزينۀ آن ر .كاسته بود

  . سالۀ تبعيدی در خواف و كشته شدن در كاشمر به دست مأموران شهربانی پرداخت
 مشروطيت كنده وهواخواه حكومت مقتدر روشنفكرانی كه دل از از ،فصل پيش در

آنها ديكتاتورهايی مانند  مركزی شده بودند سخن رفت، همين طورازاين كه برخی از
 آنها از. را برای ايران الگويی مطلوب می پنداشتند ميكادو، موسولينی يا آتاتورك

سرسخت ترين طرفداران رضاخان بودند، زيرا اورا شخصی می ديدند كه با اين 
ولی برخی ازاين روشنفكران خواهان ديكتاتوری فردی نبودند، . الگو مطابقت داشت

آنچه نوشت،١٣٠٢آبان  در بلكه همان طوركه ابوالحسن حكيم درنامه ای به افشار
با اراده تشكيل  نفر صد حداقل از« که بود، ديكتاتوری هيئت نخبگان بود مطلوب آنها

ديديم ). و بعد ٣٨١، ص ١٣٧٩، »دولت وجامعه درايران«،کاتوزيان( »شده باشد
ولی آنچه درعمل انجام . خالفت کردمقدرت  )تمرکز( »كنسنتراسيون« که افشارهم با 

ردی بود كه مرزی برای خودكامگی و استبداد و تراكم قدرت دردست ف شد، تمركز
  )٧(.شخصی نمی شناخت

 تيوال ميژرچهل ساله اول و دوم و دوران  یتجربه  دوران حکومت پهلو ازاينرو،
 یبرخوردار و ی، از راه استقرار دمکراسوتوسعه که رشد کند یمعلوم م هيفق
ماعی و درنتيجه، عدالت اجتو یآزاد ، بدون استقالل وشهروندیحقوق  از انيرانيا

سرنوشت تجدد  تجربه و. نخواهد گشت سريجمهورمردم م تيبرقرارشدن حاکم
دست  یکودتا ميخواهان رژ یو اصالح طلبان و ترق یخواهان دوران رضا شاه پهلو

و  قرون وسطی ميژدمحم رضا شاه واصالح طلبان درون ر یکائيآمر –یسينشانده انگل
درحقيقت، بهاء دادن به اينگونه روش ها  .استدرس عبرت  هيفق تيوالمطلق العنان 

و  آورد یم ببار یمانيتجربه شکست خورده البته پش تکرار و منش های آزمون شده و
هنگام، ما تجربه  نيتا ا. پشيمانی درغياب بکارگيری خرد نقاد، ايجاد ياس می کند

، غافل را مکررکرده ايمباز تکرار  شده و مانيپش کرده و شکست خورده را تکرار
 . انجامد یم یرانيبه مرگ در و یمانيبه تکرار و پش دنياستمراربخشازاينکه 

« دراينجا، بويژه روی سخنم به برخی از گروهها و عناصر ايرانی است، به  پيروان 
می باشد که با تمام وقاحت با کمک مادی و حمايت » هدف وسيله را توجيه می کند

سرمی .... ظی، دائم شعار دمکراسی، سکوالريسمبا لفا....سياسی کشورهای آمريکا و
اين سياست خانمانسوز يعنی باز سازی استبداد داخلی و توليد فساد، دزدی و  .دهند

 نيهم"و"اشخاص نيهم"به بيان ديگر، . غارتگری برضدمنافع و حقوق ملی است
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ارثان پدران و اجداد دزد و مستبد و دست نشانده اشان  همين و"و" آدمها
و آلت فعل  در خدمت بيگانگانثبات  یمسلک و ب یهرهر" ن گروههای همي"و"

سياست آمريکا، آنهم بصورت کمدی مسخره، کاريکاتور و تکرار تراژدی گذشتگان 
هستند و از خود هستی ندارند، از درون خالی و در فعليت بی شخصيت وفرومايه می 

سرسپردگی به سلطۀ  جان کالم برای آنهائی که ازکژراهه وگذشته خود به. باشند
خارجی و يا به استبداد داخلی خود پشيمان هستند اينست که  راه کار در خارج شدن 

    .ويرانگر و جبران آن استچنبره  دور و از اين 
  گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ماست

  است ادينرسد فر يیآنچه البته به جا
 ،سال در خدمت درباری خود  ّ      مد ت پنج که  )        ّ    اديب الس لطنه(حسين سميعی و اما،  
مانند خاطرات و خاطراتش ناظر رفتار و پندارهای رضاشاه بوده است  شاهد و

وی در تجربه بالينی واز نزديک  . می باشد مهم معاصر ايراناسدهللا علم برای تاريخ 
در بارۀ برخی از خصوصيات اخالقی رضاخان که نمونه ای از ويرانسازی 

بدون هيچ مقصود جنسی پديدارمی شود، در ] کردارش رفتار و[حتی آنجا که«است
کورترين لهيب ويرانسازی؟؟، نمی توان تشخيص نداد که ارضای اين غريزه با 
ميزان فوق العاده زيادت لذت خود دوستانه همراه است، زيرا که آرزوهای کهنه ی 

در زير به نقل از کتاب خاطرات ) ٨(».خود را برای قدرت مطلق ارضاء می کند
  :اشاره می کنم) اديب السلطنه( حسين سميعی 

  
  در شناختن اشخاص رضاشاهنظر  

  
 ديفهم یم یبه خوب كرد یم یا و محاوره ديد یدوبار م یكيهركس را كه پهلوی ... «

 .مرده حالج است و به اصطالح چند ستياو چ هيو ما كه بار
چنانكه گفتم  اوال رايز. نداشت یزحمت چيكاره یدرانتخاب اشخاص برا یپهلو

 اقتيل زانيو م شناخت یدوبارمالقات خوب م یكيو  مياشخاص را درنظر اول و دو
. تر است مناسب چه كار یكه هركس برا ديفهم یو م آورد یاو را به دست م تيوكفا

به مصلحت  نظر شهيبلكه هم كرد یاو اشخاص را به مصلحت كارانتخاب نم ايثان
مصلحت  و همان منظور یبرا كرد یمداشت وهركس راكه انتخاب  شخص خود

ه كه به كارم استيبرس یخودش بود ومبن ّ             روزمر  چنان  انتخاب هم نه نيدرا. برد ی    
ات  رايبگمارد ز یكه دارد به كار یستگيو شا اقتيبودكه هركس را درخورل ّ    به كر      
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آن  ت ّ ي  مناسبت و صالح چيكه ه كرد یرجوع م یرا به اشخاص يیشد كه كارها دهيد
 .شتندكار را ندا

محمودجم را به وزارت ) مخبرالسلطنه( تيهدا نهيخود به خاطردارم كه دركاب من
آقا  ميكر او اقتضا كرد یكه مصالح شخص یفوائدعامه منصوب ساخت وپس ازچند

خراسان مأمور  التيجم و جم را به ا یتهران را به جا یشهردار سيرئ یبوذرجمهر
دولت حضور داشتم  ئتيدر ه گرفت یانتخاب صورت م نيكرد و درهمان روز كه ا

ّ    ام ا م ،یباش یخوب ريوز كي یتوان یكه به جم گفت تو نم با . یبشو یخوب یوال یتوان ی 
 توانست یهمان جم را كه نم ميديروز هم د كيكه درباره جم داشت  یا دهيعق نيچن
هرقدرهم  یمرحوم فروغ یبه جاوزارت منصوب كرد و استيباشد به ر یخوبريوز
 شيب یو نامناسب، آلت تيكفا یجم هرچه هم ب ايبود  استمدارينشمند و سو دا رفكو

 نيا خواست یكار در دست خودش بود وهرطور م یروح و معن قتينبودند ودر حق
مقاصد او  یآلت اجرا توانست یم شتريب و بهتر یكيمنتها  انداخت، یآلتها را به كار م

 .كمتر یكيبشود و 
بود  یاو به وجود اشخاص باق اجيبود كه احت یتا وقتآلت قرار دادن اشخاص هم  نيا

به  اي را نداشت و آنها یبا آن اشخاص كار گريد شد یتمام م اجيآن احت كه نيوهم
كند با  دايپ یا بهانه توانست یاگر نم ايو  داد یمورد سخط و غضب خود قرارم یا بهانه

ند و تحت امر و بود یكه مصدر مشاغل یاشخاص. خواست یعذرش را م يیاعتنا یب
او  یامر و نه یخود را وقف اجرا یتمام زندگان یستيبا گرفتند یفرمان او قرار م

با حال  یستيبا شدند یهم ممارياگر ب یحت.    ّ       تمت ع نبرند چيه یندگز ذيبكنند و از لذا
قبول كند كه  خواست یاو ابدا نم و در سركار خود حاضرشوند و جان بكنند یماريب

 .كار بكند تواند ینم یرماي     ّ   به عل ت ب یكس
به سبب حمله  یالوزرا بود چند روز سيكه رئ یدر موقع یمرحوم فروغ كه چنان

 كي بايكند و تقر دايدولت حضورپ ئتيدره اي ديايكه داشت نتوانست به دربارب یقلب
 ايروزدكتر معالج اوكه گو كي. و مشغول معالجه بود دهيهفته در خانه خود خواب

و طبابت مخصوص  یمالزمت دربار شاهنشاهتخاراتفاقا آن وقت افاعلم بود ريدكترام
 .زد یداشت برحسب معمول به دربار آمده بود و شاه در باغ قدم مزيرا ن
شاه با . است افتهيعرض كردهنوز بهبود كامل ن. چطوراست یفروغ ديپرس دكترزا
 رونيب اي رديبم اي ده،يطول كش قدر نيگفت چه مرگش است كه ا زيآم مسخره یلحن

 .و كار كند ديايب
و امثال  سميو تب و نوبه و رمات نيو آنژ پيگر لياز قب هايناخوش یبه بعض یپهلو
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. و از كار غفلت كرد ديخواب ديكسالتها نبا نيا یبرا گفت یوم داد ینم یت ّ ي  اهم نهايا
 انتظار كار اني       ّ از متصد  » و بدمريبم« گفت یمانندآن آهنگر كه به شاگردخودم یپهلو
كه كرارا  چنان. نكنند یاو خوددار یامرونه یاجراازت كه درحال نزع هم داش

 .كنم یو نه درجه و چهل درجه كار م یكه من خود غالبا با تب س گفت یم
 ئتياز ترس در ه نهيو تب و درد س پيكه وزراء با حال گر افتاد ی  ّ     ات فاق م غالبا

 یريوزرا نشسته بود وزكه خود شاه در جلسه  یو اگردر موقع شدند یوزرا حاضر م
 گفت یهم م یگاه .ديگرد یم ر ّ ي  و متغ شد یاوقاتش تلخ م كرد یكه مبتال بود سرفه م

ناچار بود  گرفت یاش م سرفه یوقت كس رجهت ه نيبه ا. »خفه شوچه خبر است«
 ديخود را با آب گرم نرم نما نهيخود را بكند و س یها برود و سرفه رونياز جلسه ب

  . رگردددهد و ب نيو تسك
 قهيهم مضا یشناس وحق یو قدردان قيكه داشت از تشو هايريسختگ نيباهمه ا یپهلو

به  خدمت  حسنو ت ّ ي  ميهرقدرهم صم كردند یاوكارم یكه برا یو اشخاص كرد یم
زحمات خود را خوب  خواستند یوم كردند یم یرقص وهرچه هم خوش دادند یخرج م

كه از او اظهار  افتاد ی      ّ     كمترات فاق م خاطر او را جلب كنند یجلوه بدهند و رضا
شوند كه بحمد هللا خدمات آنها منظور نظر آفتاب  دواريو ام ننديبب یقيو تشو تيرضا

نفر  كياز  یغفلت ايالجمله لغزش  یكه اگر ف یدر صورت .است دهيگرد یونياثر هما
ا، همه مؤاخذه بود و قهروغضب و فحش و ناسز. نظر كند محال بود كه صرف ديد یم

 .بزرگ بود یقدر شيكه خطا یكس چارهيو ب
همان سرگذشت  یپهلو يیوفا یو وصف ب یمعن نياثبات ا یشاهد برا نيبهتر

ّ                                                   الد وله و داور و سرداراسعد و دادگر است كه در درجه اول  ةو نصر مورتاشيت   
ّ                          الد وله و داور و دادگر و سردا ةنصر ميو س ميو در درجه دو مورتاشيت  یاسعد برا ر  

 ینقشها را باز نيتر بيو عج ودندآلت ب نيمقاصد او بهتر شرفتيو پ ات ّ ي  نظر یاجرا
همه عناصر و عوامل  نهايا. راه مبذول داشتند نيرا در ا یكردند و هرگونه فداكار

 .بودند یكشور
را از امراء و سران لشكر  یشمار یعده ب مياو نگاه كن یلشكر یاديبه عوامل وااگر

و سرو جان در راه  دهيراه گرد نيا یكه همه شهدا مينيب یمرا رهميوافسران ارشد و غ
محمود  رلشكريو ام یعبد هللا طهماسبرلشكرياند ام باختند كه ازآن جمله یپهلو یرضا

ّ                           جان محم د فرمانده لشكر خراسان و امرلشكريوام بفرمانده لشكرغر رميآ  رلشكري      
ّ     وسرلشكر محم د حس راقتداريام یمحمود انصار ّ        محم د درگاه پيو سرت رميآ ني           و  ی  

 .امثال آنها
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اشخاص  نيا یهايعوامل محتاج بود و از جانباز نيبه وجود ا كه یتا وقت یپهلو
حجره و گرمابه و گلستان قرار  ]رفيق[استفاده كند آنها رامحرم اسرار و  توانست یم

از آنها  اجشياحت كه نيوهم گذاشت یبازم كردند یدست آنان را در هرچه م. داده است
 دانست یمصلحت خود م یاز آن مناف شيدر كارها ب ادخالت آنان ر ايو  شد یم رفع
و انواع بالها را بر  انداخت یخشم و غضب خود م نيدرعقاب یا را به بهانه كيهر

 .آورد یسر آنها م
  

  
راست باشد  نكهي      ّ                      از تمل قات و احساسات اعم از ا یو خرسند یخودپسند

  دروغ اي
  

از همان وقت كه . بود یدخواه و مغرور و از خودراضخو یمرد عهيبالطب یپهلو
هرچه بر  و كرد یبروز م او از شيصفات كماب نيزمام كارها را به دست گرفت ا

 .ديگرد یظاهر م شترياوصاف از او ب نيا شد یاقتدارش افزوده م و ارياخت
زبان در  چرب نانيچ گو و بادنجان دورقاب               ّ        الخصوص كه متمل قان گزاف یعل

ّ  در حق   يیزهايو چ ستودند یو مناقب م حياو جمع شده، او را به انواع مدااطراف      
كار  هاييگو آمد    ّ         تمل قات و خوش نيكه ابدا در او وجود نداشت و در ا شدند یاو قائل م

 ديمؤ«و فرستاده خدا و  یرا مأمورعلن وا یكه گاه رساندند یم يیمبالغه را به جا
 نيغالب ا دانست یخودپسند هم با آنكه م یمآن مرد عا. خواندند یم» من عند هللا

اغراض و  یجو از رو است كه مردم چاپلوس و منفعت يیدروغها شهايحرفها و ستا
كدام  چيو ه نديگو یاو م شخنديآمد و ر خوش یو برا بافند یبه هم م یمقاصد شخص

دروغها به آن  نيا دنيشن یو برا آمد یندارد، معهذا خوشش م قتيو حق ساسا
 .گرفت یو قلوه م داد یدل م قتيحق یقان ب    ّ متمل  
و او هم  دادند یم ليو به او تحو زدند یدروغها را ساخته و پرداخته و به قالب م آنها

 قهيباورداشت كه حق و» شده ن ّ ي يمنم طاووس عل که «. كرد یو باورم ديشن یم
 است و عهيفوق العاده و ماوراء الطب یمرد نديگو یاشخاص م نيطوركه ا همان
 وقت  چيچون ه درحكم كرامت و اعجاز است و استكشوركرده  نيكه درا يیكارها

ر م دهيجهان رابه چشم ند یكشورها ات ّ ي  نرفته وترق رونيب رانيازا ّ    بود تصو  و  كرد ی      
كه آنچه او كرده است  كردند ینامرد به او خاطرنشان م انيگو جيزهم آن م طور نيهم

 اند را نكرده رشينظ ايدن یجا چيدر ه
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ر دهيعق نيهم یبر رو و ّ  و تصو  و  ميو تكر شيو ستا ميكرنش و تعظ از مردم جز     
 اگر اتفاقا در نداشت و یانتظار    ّ   توق ع و یو فرمانبردار یو چاكر یو فداكار یبندگ

 اي كرد یم یالجمله درمبالغه كوتاه یف یكي انيسرا  اوهيو  انيدروغگو نيا انيم
 یاشباع و اغراق نارسا بود اوقات پهلو یراب انشيب اي شد یم دايدر زبانش پ یلكنت

ّ      قادر قه ار جا یآن خدا نهيآن بنده گنهكار در س نهيو ك شد یتلخ م  .گرفت یم ی      
  یساز  نهيكار و زم ريتدب
به كمال داشت  یومهارت یطول یدي یساز  نهيوزم یكش  ونقشهريدرحسن تدب یپهلو

 ت ّ ي  موفق نديچ یكه م یدوز و كلك و كشد یكه م يیها كه درنقشه افتاد ی       ّ     وكمترات فاق م
كرد و  ه ّ ي  اسفند ته ميس یكودتا یاست كه برا نهيگواه همان زم نيبهتر. حاصل نكند

جلب كردن افراد و طبقات و جمع كردن اسباب  یبرا ودتاك كه بعد از یفيلطا و ريتدب
 .بست یمقصود به كار م شرفتيپ ليو وسا

 خود راه قيعمل و رف كيو سه ماه شركه درهمان آغاز كار ودرظرف د ميديد اوال
 دانيبرداشت و م انيدماغ او بود از م یمقام و مو یداع گانهيرا كه  ني   ّ الد   اءيض د ّ ي  س

 .كرد یخود خال یرا برا
مختلف سه چهار ماهه و  یها نهيدو سال وقت خود را با بردن و آوردن كاب یكي ايثان

ضمن  نيو در ا كرد یشخاص ماز ا يیشهايآزما قتيپنج ماهه مشغول داشت و درحق
 یدارها سروكار ها وپاطوق وسردسته اني            ّ وبا همه متول   افتهيبا تمام طبقات مردم تماس 

خود جلب  یبه سو یرنگيو هر دسته را با ن فتيفر ینحورا به  كيكرده، هر دايپ
وزراء زمام  استيخود سوارشده و با احراز مقام ر یآرزو نمود تا باالخره برخر

ل نيومستقال به دست گرفت وا مايمستقكارها را  ّ  هنوز او   یبود كه به سو یا مرحله ني      
 .كرد یم  ّ ی  منزل مقصود ط

خود را وسعت  ات ّ ي  وعملريدامنه تداب ديگرد یچون بر همه كارها مسلط و مستول و
 ديكش یم شيدسته را پ كيوقت و مصلحت كار خود  یبرحسب اقتضا یداد وهر چند

از آن دسته و آن عوامل  كه  نيو هم گرفت یست مرا به د یعوامل مؤثر كيو 
و  شد یم كينزد گريو به دسته د ديبر یاز آنها م كرد یم لياستفاده خود را تكم

برجسته  راتياز صفات و تدب یكيخود  نيو ا آورد یكارم یرا به رو یا عوامل تازه
كه  یا و ازاشخاص تا اندازه برد یخود به كار م یبود كه تا آخرزمامدار او
 .شمرد یم چيآنهارابه ه اجيوپس ازرفع احت كرد یاستفاده م توانست یوم خواست یم

ّ         با مدر س و حوار یچند چنانكه  و ظاهرا با مشورت و ختيهم ر یاو رو ون ّ ي       
 رزايم مانيو با سل تافت یاز آنان برم یرو یو پس از چند كرد یآنها كار م ديصوابد
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 چيبا ه. داد یمقصود قرار م یرا آلت اجرا بند و بست نمود و آنها ستهاياليو سوس
  بود كه رفته یساز همه ظاهر كرد یم رچهو ه گفت یها هم راست نم دسته نياز ا كي

 .دن آرزو سوار شود                                       ُ رفته كار را به نفع خود تمام كند و بر گر  
ّ  قص ه ها نهيزم نيخود درامرا  ام  ازآنها وارد بوده یاست كه چون خود در بعض یا  

 انيقسمتها را كه به خاطر دارم به نحو اجمال ب یبعض جا نيكه در ا ستين مناسبت یب
  . كنم

 يیها به مقصود نقشه دنيرس یبرا ميبرسد چنانكه گفت یاز آنكه به پادشاه شيپ یپهلو
دسته و آن دسته  نيو آن و ا نيبا ا يیو بند و بستها ساخت یم يیها نهيو زم ديكش یم
 .كرد یم

 رزايبرجسته آن عبارت ازم یدرهايكه ل ستياليبا حزب سوسامر ليجمله دراوا از
ّ              محم د صادق طباطبا ّ       محم د دولت یعلرزايم یو حاج رزايم مانيو سل يی   و  یآباد   

تحت  یا نهيو باالخره كاب ختيهم ر یبودند رو گريقاسم خان صورو چند تن د رزايم
 رزايو م رزايم نمايبود و سل ها ستياليسوسآن با  تيداد كه اكثر ليخود تشك استير

جزو اعظم آن  ايرنيعز الممالك اردالن و معاضد السلطنه پ یقاسم خان صور و حاج
هم كه  يیطباطبا. بودند زمياليبه سوس لينبودند متما ستياليهم اگر سوس یبودند و باق

روانه  ودر آنكارا منصوب  رانيا یجماعت بود به سفارت كبرا نيا دريل نيمهمتر
 .ديگرد
داشتند و  یرتق و فتق ها ستياليو سوس ديطول كش یچند ماه نهيابك نيا عمر

عوض شد و خود  یپهلو استيكم س كم یپس از چند یول. كردند یم يیها يیخودنما
و مصلحت چنان اقتضا كرد كه سر خر را به طرف  ديد ازين یب ها ستياليرا از سوس

ّ                         مدر س و طرفداران او برگرداند   . 
 ها ستيالي                    ّ    داشتند و او را بر ضد  سوس یكار دست نياو مشارالملك در  مورتاشيت

و  دنديرسان یم يیها پرده انگشت ري   ّ           الد وله هم در ز تونصر داور. ختنديانگ یبرم
 نهيرا عوض كند و كاب نهيرا واداشتند كه كاب یتا عاقبت پهلو زدند یبه آتش م يیدامنها

 .دهد ليدر آن نباشند تشك ها ستياليكه سوس یگريد
ورود  یكه چگونگ ستين مزه یب جا نيدر ا. وزرا بودم استيوقت معاون ر درآن من

من حكمران  خيتار نياز ا شيچند ماه پ. مينما انيوزرا ب استيخود را به معاونت ر
نشسته بودم آمدند گفتند حضرت اشرف  یروز كه در اداره حكومت كي. تهران بودم

 یبا شما كار ديائيهر به منزل من ببعد از ظ ميدو ساعت و ن نديفرما یالوزرا م سيرئ
  . كنم یاطاعت م ديگفتم بگوئ. دارم
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 ].بود[هوا هم گرم . رفتم شانيبعد از ظهر برخاسته به منزل ا ميو ن ساعت
خود  یرونيعمارت ب یدر ضلع شرق دميالوزرا را د سيشدم رئ اطيوارد ح كه نيهم

 .ايو دست اشاره كرد كه ب چشمش كه به من افتاد با سر. زند یقدم م واريد هيدر سا
لحن  كيعبوس و افهيق كيكرد وبعد با  یمختصر احوالپرس .شدم كيرفتم و نزدجلو

وبا  یانتظار نداشتم كه توبا من مخالفت كن چيمن ه یگفت فالن یساختگ زيآم عتاب
 .یمن همدست شو نيمخالف

ّ           تعج ب كردم كه  یليحرف او خ نيااز ام و  د داشتهمر نيبا ا یمن چه مخالفت. چه یعني  
 .شده است یاشتباه از كجا ناش نيا. ام با كدام مخالف او همدست شده

به  یراپرت نيو هركس چن كنم یم بيتكذ یموضوع را بكل نيجواب گفتم ا در
با شخص  یمخالفت چيعرض كرده و من ه قتيحضرت اشرف داده است برخالف حق

 .شما نداشته و ندارم
 هايشما با دربار نكهيا ليگفت به دل. ليچه دل گفتم به. ستيطور ن نيا ريخ گفت

ّ   آن وقت سلطان احمد شاه در اروپا بود و محم د ( ديرو یم عهديول شيو پ ديمربوط                                        
       ّ            ّ       و به ات فاق قوام الد وله از ) السلطنه بود بيبرادرش در تهران نا عهديول یرزايحسن م
 .ديكن یم تيو سعا ديگوئ یمن بد م

 ارياخت یمن بود ب هيبا رو نيو مبا قتيبرخالف حق یلسخنان كه بك نيا دنياز شن من
ّ  با نگاه تعج ب. ام گرفت خنده راپرتها كه به  نيگفتم ا. یخند یچرا م ديپرس یزيآم           

. ندارد یاست كه جز خنده جواب تچسبكيو ال اساس یب یاند بقدر حضرت اشرف داده
از طرف  یطرفام و چه  داشته یدل خوش هياراز قاج یمن ك. حرفها نيمن كجا و ا

اند كه حاال طرفدار آنها بشوم و بروم  بر  به مملكت كرده یچه خدمت ايام،  آنها بسته
 وانيخوب است به د. با آنها بسازم ديبه مملكت خدمت بكن ديخواه ی  ّ         ضد  شما كه م

ب ومفاسد يدر ذكرمعا زهايچه چ دينيو بب دياشعار و نوشتجات من مراجعه كن
ّ     مامداران و مخصوصا زمان محم د علگذشته واعمال ز یها دوره شاه و موقع  ی                         

 .ام ساخته و پرداخته ريخطرناك باغ شاه و استبداد صغ
 دنيكرد و شروع به خند رييالوزرا تغ سيلحن سخن رئ دفعه كيحرفها را كه زدم  نيا

شما زدم و  شيآزما یحرفها را برا نيتمام گفت كه من ا ینمود و با مهر و مالطفت
 ديستيفساد ن و گيكه اهل انتر دانم یام و م من شما را خوب شناخته .كردم یم یشوخ

 دهيبه من نرس يیهم ازجا یراپرت چيه. ديكن ینم یوبرخالف مصلحت مملكت كار
 .ام كه با شما صحبت كنم شما را خواسته یگريمقصود د یاست و حاال برا

 .ديبفرمائ گفتم
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. ديمعاون من بشو یعني د،يكن به من كمككترينزد یدارم كه شما قدر ليمن م گفت
گفت . البته حاضرم ديبرآ یو ازمن كمك ديباش دهيصالح دطور نيكه ا یگفتم در صورت

با حكومت  روز در همان زيمن ن. ديو مشغول كار شو ديائيخوب ازفردا صبح ب اريبس
 .تازه پرداختم ت ّ ي  تهران وداع گفتم و به مشغول

سه روز از دو ساعت بعد از ظهر  یا فتهوزرا ه ئتيمعمول است جلسات ه كه چنان
 یول. كردند یم ه ّ ي  دولت ته ئتيه یهم برا یآن وقت ناهار. شد یم ليدر گلستان تشك

. آمد یو دو ساعت بعد از ظهر م خورد یالوزرا ناهار را در منزل خود م سيخود رئ
در سرساعت .               ّ     بعد از ظهر تخل ف كند عتكه از دو سا فتادي         ّ     وقت هم ات فاق ن چيه

الزمه  ماتيمملكت تصم یودركارها داد یم ليو جلسه را تشك شد یحاضر م
 .رفت یو م خاست یدر سر ساعت چهار برم. داد یم یقطع یو دستورها گرفت یم
روز من در گلستان و در اطاق خود مشغول كار بودم، وزراء هم به مجلس رفته  كي

ضر بود فورا مشغول ناهار ناهار هم حا. ساعت بعد از ظهراز مجلس آمدند مين. بودند
الوزرا  سيرئ رايز م،يالوزرا آماده كن سيموقع آمدن رئ یكه زودتر خود را برا ميشد

  یاز آخوند م یبود كه همه ازاومثل بچه مكتب ريگ ومراقب وسخت ی  ّ جد   یبقدر
 .ميحاضر نباش ئتيو ما در ه  ديايب  دفعه كيكه مبادا   ميديترس
آمد به گوش من گفت حضرت اشرف شما  یشخدمتيپ ميدمشغول ناهار بو نكهيا نيبدر

وزراء گفتم و ناهار را با عجله خوردم و  انيرا به آقا ليتفص. اند خواسته ت ّ ي  را به فور
. و منتظرمن است رود یراه م واريدر بغل د دميكه شدم د اطيوارد ح. سوار شده رفتم

وزرا  نينخواهم آمد وا ئتيمن امروز به ه یگفت بل. ودب یشيرفتم گفتم فرما كينزد
 .فورا استعفا بدهند ديخواستم شما از قول من به وزرا بگوئ. عوض شوند ديهم با

 رتيح یليخ یحكومت مشروطه و دولت پارلمان] ی[الوزرا سيرئ شيفرما نيااز
دولت استعفا كند  سيخود رئ نكهيو بدون ا داد یوفق نم چيه یكردم كه با اصول قانون

خودش بخواهد از  یريوز نكهيگفت استعفا بده، مگر ا توان ینم یريوز چيبه ه
محذور  نيا یول كنم یمبارك را اطاعت ممرگفتم البته ا. كاركناره كند و استعفا بدهد

 ميگو یگفت من شما را م. ديدرهم كش یسخن من رو نياز ا. هست انيهم درم یقانون
. ديمن ندار اميپ دنيسانجزر یفيشما تكل. ديبگوئطور نيبه وزراء ازطرف من ا ديبرو

ل كنم كه اگر ياز او تحص یكه الاقل سند ديبه خاطرم رس یريتدب. ستين یا چاره دميد
 .نباشدريمن درگ شيكردند ر یفردا اعتراض

و  كنم حضرت اشرف را كتبا به وزرا ابالغ شيفرما نيا نيكه ع ديده یاجازه م گفتم
 ديسيبنو ديدان یهرچه صالح م. خوب اريگفت بس. ديو امضاء بفرمائ سميبنو یزيچ
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نوشته و  یا از وزراء نامه كيفورا به اطاق دفتر رفتم و به نام هر. امضاء كنم ديبده
بود كه آن  یرا كه به نام فروغ یكيهمه را  امضاء كرد جز . بردم كه امضاء كند

 .بروند ه ّ ي  بماند و بق ديبا یفروغ تگف. خارجه بود ريوقت وز
وزرا دراطاق جلسه منتظر ورود . ضاء برداشته به گلستان بردمرا بعد ازام ها نامه
هللا  تيآنها نرفتم وخود را نشان ندادم ومرحوم عنا شيپ گريمن د. الوزرا بودند سيرئ

وزراء بود خواستم  استيدفترر سيرا كه آن وقت رئ)    ّ    ّ   مدب رالد وله( یعيخان سم
. است یمستثن انهيم نيازا یرا به اودادم وگفتم فروغ ها هكردم ونام یوموضوع راحال

از اطاق وزراء  یا كه به بهانه دي  ّ      مط لع ساز انيجر نيرا محرمانه ازا یشما قبال فروغ
 شخدمتيپاكتها را به پ نيهستم ا جا نيبداند من ا یكس نكهيوبعد بدون ا ديايب رونيب

         ّ رفته تمد دگريرا گفتم وفورا به اطاق د نيا. ببرد و درجلو وزراء بگذارد ديبده
 .كردم یاعصاب

و  یناگهان آمد شيپ نيوزراء از ا. كه داده بودم رفتار كرد یهم فورا به دستور یعيسم
نوشته  یا نامه یجمع دسته نكهيبودند جز ا دهيمانده و باالخره چاره ند ر ّ ي  متح    ّ  مقد مه یب

 .خود رفتند یها استعفا كردند و برخاسته دست از پا درازتر به خانه
آمد و استعفانامه وزراء را  یعيبودم مرحوم سم جهين منتظر نتكه م یاز ساعت بعد

. الوزرا رفتم و نامه را دادم سيمن هم فورا سوار شده به منزل رئ. آورد و به من داد
دو ساعت بدون  یكيدر ظرف  یدشوار نيبه ا یخوشوقت شد كه كار یليخواند و خ

برحسب دستور  ديو شا ليبه م ليو تبد رييتغ نيالبته ا. اشكال انجام گرفته است چيه
س بود كه با سوس ّ                مدر  طرف  نيبه ا یاز چند رايز. كرد یسخت مخالفت م ها ستيالي  

س د سيرئ ّ    الوزرا صالح خود را در سازش با مدر   یبود كه از رفقا نيبود و ا دهي                               
 .ديخود دست كش ستياليسوس

. داد ليروز تشك تازه برآمد و بعد از سه نهيكاب ليو تشك ه ّ ي  همان ساعت درصدد ته از
ل كرد ه ّ ي  داخل و پست وزارت عدل نهيكاب نيمرا هم در ا ّ      را به من محو             . 

 یبار .ها ستياليسوس نهيسرداراسعدومشارالملك هم كه دربرهم زدن كاب و مورتاشيت
كامل  یشهايو ازهمه طبقات و افراد مختلف آزما كرد یرا م ها یگردان آهو نيهم ا

اندك با دربار و  را به نفع خود آماده ساخت اندك ها نهيزماندازه  كيو چون تا  نمود یم
  ّ         مد ت هم چند  نيا  ّ ی  در ط. مقام سلطنت درانداخت و عوامل مختلف را به كار واداشت

معركه افكنده بود، مانند  انيرا به دام آورده و در م زبردست گرانيتن از باز
 رنگهاين نياثرا بر. نهاوامثال آ ن ّ ي  و تد دادگر و    ّ          الد وله و داور تونصر مورتاشيت

وسلطان احمد شاه بدبخت باالخره مجبور  ديگرد تر رهيروز روابط اوبا دربار ت  روزبه
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 .نجات بدهد كهمهل نيشد به اروپا برود و جان خود را از ا
جسته  جوالن او باز كرد و جسته یرا برا دانيماندن مقام سلطنت م یشاه و خال رفتن

نسبت به شاه آغاز شد و  گردانان هيو تعز انيهوچ یلو                  ّ      نغمات مخالفت و تنف ر از گ
روز   روز به در افواه و السنه افتاد و اجتماعات در شهر شروع و ت ّ ي  زمزمه جمهور

 نيالوزرا مركز ا سيو خانه شخص رئ ديافروز افزوده گرد آتش یها بر دسته
 .اجتماعات قرار گرفت

 ینطقها رفتند، یباال م وارير و دآورده و از د یمركز رو نيهمه روزه بد دسته دسته
. دادند یم یانقالب یها نگيتيو م خواندند یم زيشورانگ یها خطابه كردند، یم نيآتش

ّ                كرده و به توس ط عوامل و مأمور تيسرا زين اتيووال االتيآتش به ا نيا یها زبانه  ني            
ه    ّ مهم   مراكزدر یاجتماعات مركز نيهم ريو نظ ديگرد رو شعله یرنظاميو غ ینظام

 گريجا به مجلس و مقامات د از همه یدرپ یبلند بود كه پ باال یبرپا شده و تلگرافها
ا خواستار م ت ّ ي  و اقامه جمهور هيسلطنت قاجار یو الغا ديرس یم ّ            را مصر  و  شدند ی     

همه  ندهيجمهور آ سيالوزراء محبوب وقت و رئ سياجتماعات در خانه رئ نيكنگره ا
 .روزه منعقد بود

آن جمال  انيفرونشست و ازم ت ّ ي  آتش جمهور یها ورق برگشت و شعله هدفع كي ناگاه
 سيو تأس) رفراندم( یكرد و نغمه مراجعه به آراء عموم یگر درخشان سلطنت جلوه

ّ             مجلس مؤس سان بلند گرد و  االتيمجلس مؤسسان ازا ندگانيكه نما دينپائ یريو د دي       
مجلس  ،ی  ّ مل   یمجلس شورا گاننديبا شركت نما و دندانتخاب شده و به مركزآم اتيوال

ّ           مؤس سان را تشك مجلس  بيو به تصو افتهي رييتغ یدادند و ماده قانون اساس لي  
ّ       مؤس سان رس  یو مبارك منتيبه م یاز سلسله قاجار به خاندان پهلو رانيو سلطنت ا دي  

  .افتيانتقال 
 
ت فكر و حسن تدب جهيبود نت نهايا ّ                قو   به مرتبه كيكه  یپهلو استيونظم و س ري 

ّ     قدم نهاد و در ظرف مد ت قل استيس دانيعرصه م حاضر كرد  یرا طور ها نهيزم یلي                   
كه  افتي الياحاطه و است یا مؤثر كشور به اندازه ی             ّ        و بر مراكز حس اس و قوا

را گرفتند و  زيچ شدند و همه جمع یاسيس داران دانيو م گرانيباالخره تمام باز
را در  یمانيسوادكوه خاتم سل ديپس ويبستند و به دست آن پهلوان دادند وآن د

جلوس نمود و شد  دونيو فر ديانگشت كرد و با كمال حشمت و نخوت بر تخت جمش
  ] پايان نقل قول  از خاطرات حسين سميعی)[  ٩(»  .آنچه شد

حمايت انگليس را نداشت  ١٢٩٩توضيح اينکه، اگررضاخان از زمان کودتای 
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کان يکه تازی  پيدا نمی کرد و در نطفه درهمان آغاز در عرصه نظامی و سياسی ام
  .خفه می شد

   
تأکيد می  عبدهللا مستوفی در بارۀ انتخابات و جلسات مجلس مؤسسان فصل اول، ◀

جا سعی شده است كه اشخاصی انتخاب شوند كه موافقت آنها به سلطنت  در همه«:کند
ق بيرون و در حقيقت دولت نام هركس را می خواست از صندو         ّ       پهلوی مسل م باشد 

        ّ                                                     ّ  معهذا عد ۀ زيادی از اشخاص از مركز واليات انتخاب شده بودند كه عد ه  .كشيد می
                                      ّ           ّ                آنها وكالی موافق پهلوی در مجلس شورای مل ی بودند، حت ی بعضی هم كه در  ای از

                     ً                                                            روز نهم آبان شايدعمدا  غيبت كرده بودند، بعد از آن كه ديدند كار گذشته، به داوطلبين 
  )١٠(»سان عذر مافات خواستندعضويت در مجلس مؤس

ّ                                  نمايندگان فرمايشی مجلس مؤس سان به خوبی ازجو رعب و وحشت جلسۀ «                             ٩ 
آگاه بودند ومی دانستند که روند اين » تغيير سلطنت« آبان مجلس شورای ملی برای

                                        ّ     ّ  فروغی، داور، تيمورتاش، سليمان ميرزا، تدي ن، سي د . مجلس غيرقانونی است
ّ                                              ب تجد د و سوسيالست ها برهبری سليمان ميرزا با حمايت ، حز...يعقوب انوار و     

انگليس و روسيه شوروی که صحنه گردان اين پروسۀ جابجائی وعامل اصلی 
  . شکل گيری آن بودند

ّ                                  که عد ه ای از علمای تهران وساير شهرستان«           ّ        روحانيت سن تی ايران ها درمجلس      
ّ                                               مؤس سان حضور داشتند به اين روند مشروعيت داده و ستو ن  پايه های استبداد   

م از در واقع بيش از. فراگير رضا خان شدند ّ     يك سو  كه  نمايندگان روحانی بودند     
ّ             هللا زاده شيرازی، شيخ محم دعلی تهرانی، ازجمله سيدابوالقاسم كاشانی، آيت شيخ                       

ّ                                        حسين يزدی، ميرزا هاشم آشتيانی، سيدمحم د بهبهانی، حاج امام جمعۀ خوئی، حاج آقا                                      
                          ّ         هللا زاده خراسانی، سيدعبدالوه اب صالح،  االسالم ماليری، آيت ی، شيخجمال اصفهان

؛ مكی، ٢٨ - ٢٧: ١٣۵٧امير طهماسب، (الملك رفيع به نمايندگی انتخاب شدند  مقام قائم
  »") . علما و انقراض قاجاريه"محسن پريوش - ٣/۴٩٣ج: ١٣۶٣

اسم کاشانی با رضا در يادداشت های سليمان بهبودی به مالقات های آيت هللا ابوالق 
ّ   ناگفته نماندکه آيت هللا سي د محم د .                   ّ                خان دراين موقعيت حس اس اشاره شده است     ّ                       

مرداد  ٢٨آمريکايی   –بهبهانی وآيت هللا ابوالقاسم کاشانی درکودتای انگليسی 
ّ          ّ         بر ضد  حکومت مل ی دکتر مصد ق شرکت فع ال داشتند ١٣٣٢          ّ          ّ     .  

فرمان او ، نمايندگان از قبل تعيين رضاخان و نظاميان به :  حسين مکی می نويسد
ل درآوردند"انتخابات"شده را از صندوق  ّ           مجلس مؤس سان او        ّ سليمان ميرزا با مسلك .        
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اى با سيد دمحم صادق  طباطبائی،  نامه پيمان « درمنزل رضاخان» سوسياليستی« 
مستشار الدوله صادق، سيد دمحم تدين، رضا افشار، علی اکبر داور، تيمورتاش، عدل 

در يکی از مواد اين . امضاء و مبادله نمود... الملک دادگر و سردار سپه رضا خان و
که واالحضرت سردارسپه به انتخاب مردم مادام العمر درمقام « پيمان به اين مضمون

سلطنت انتخابی قرارگرفته وپس ازآن اخد تصميم در مورد پادشاه و جانشين قانونی 
انقراض قاجاريه و تفويض «درجريان  ».می نمايند او را به رأی ملت ايران واگذار

و بين » .          ّ                            كوشش و فع اليت سليمان ميرزا چشمگير بود ، باسلطنت به سردار سپه
ّ                   آنها قرار نبود که پادشاهی را موروثی کنند، در مجلس مؤس سان از رضا خان که                                                      

سليمان ميرزا درهمين مجلس می . زيرقول و قرارش زد، کلک خورد
ض حکومت به شخص آقای پهلوی کامال موافقم زيرا الساعه شايد درتفوي«:گويد
مجالس خصوصی مجلس شورای ملی،  که همه وقت خواه در سال باشد ٣ مدت

اعمالی که ايشان برای خيرمملکت  خواه درمجالس علنی ازاولين مدافعين ايشان و
ه وهيچ جای ترديد برای احدی نيست کو صالح مملکت کرده اند بنده بوده ام 

درخيلی ازمواقع مهمه کسی که برخاسته است و دفاع کرده است ازخدماتی که 
شخص ايشان دربرانداختن اصول ملوک الطوايفی و ازامنيتی که در سرتاسر اين 

و  مملکت تهيه کرده اند و ازمرکزيتی که درقوا داده اند و از کوبيدن سراشرار
رترتيبات ديگر که همه اش در                             ً                 اشخاصی که قوای مرکزی راسابقا  نمی شناختند وساي

موقع خودش واضح وآشکاراست هميشه اگر مخالفی داشته اند مواقعی که در مقابل 
آن مخالفت صحبت کرده است درمجلس علنی يا خصوصی به شهادت رفقای مجلس 
اگرجلسۀ خصوصی بوده است و به شهادت ارباب جرائد و روزنامه ها در جلسات 

  )١١(» .ترديد نيستعلنی بنده بوده ام در اين 
سلطنت مشروطۀ ايران از طرف « دراين مجلس فرمايشی بنا به اصل سی و ششم  

ّ                                          ی مجلس مؤس سان به شخص اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی    ّ          مل ت به وسيله          
 .تصويب شد»                                  ً                        تفويض شده ودر اعقاب ذكورايشان نسال  بعد نسل برقرارخواهد بود

س،  در اين مجلس از مخالفان بنام و رجل ّ    سياسی مورد اعتماد مل ت نظير مدر           ّ                    
حسين . خبری نبود.. و مستوفی الممالک، بهار    ّ                           مصد ق، مشيرالدوله، مؤتمن الملک،

ّ           مک ی می نويسد ّ                                      انتخابات مجلس مؤس سان شروع گرديد، در تهران و شهرستانها « :                  
ّ                                       ّ                      ازطرف ع م ال سردارسپه ومأمورين شهربانی و قشون فع اليت زيادی ابراز می شد  ُ        .

و صورت اسامی دولت صورت داده " ليست" نی حق داشتند انتخاب شوند که درکسا
                                           ّ                       اين ليست را شهربانی و داورو چند نفر ديگرتهي ه کرده بودند، در تهران . شده بودند
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مأمورانتخاب اشخاص درليست شهربانی بود ولی درشهرستانها مأمورين انتخاب 
 .افراد در صورت مزبور رؤسای قشونی بودند

ً                     قاعدتا  بايستی انتخاباتش ولو ران که مرکز ايران بود وته در به صورت ظاهرهم        
                      ً                   انتخاب اشخاصی که واقعا  دارای آراء  طبيعی  از باشد اعمال نفوذ کردند و شده آزاد

        ّ ً                                                                بودند جد ا  جلوگيری نمودند و بهمين لحاظ هم مشيرالدوله، مؤتمن الملک، مستوفی 
ّ        الممالک، مصد ق السلطنه، مدر س، تقی                ّ موقع تغييرسلطنت روی  زاده وغيره که در           

موافق نشان نداده بودند انتخاب نشدند و درعوض کسانی انتخاب شدند که بطور 
آنها انتخاب می  نفرشايد دو سه نفر قطع اگر انتخابات آزاد بود ازبيست و چهار

ّ          ً                                زيرا منتخبين مجلس مؤس سان غالبا  دارای حسن شهرت و سوابق روشن که . شدند                     
  .عتماد عمومی باشند نبوده، مردم آنها را بخوبی نمی شناختندمورد ا

يکه درتسريع عمل شهربانی درانتخاب افراد مورد نظرواقع زدرانتخابات تهران چي
چه غالب اهالی تهران  گرديد بی اعتنائی مردم نسبت باانتخابات مجلس مؤسسان بود

ً                                           چون باطنا  ازسردار سپه  دل خوشی نداشته و نسبت به انقز  می              ّ اض هم با تنفر           
بود از شرکت  نتيجۀ انتخابات مجلس مؤسسان چه خواهد ميدانستند نگريستند و

درانتخابات خودداری کرده مأمورين شهربانی هم مغتنم شمرده هرکس را می 
هر ليستی را )ازدورۀ هفتم به بعد(خواستند پای صندوق انتخابات برده مانند ادواربعد 

  .ودند در صندوق بياندازنددست آنها ميدادند مجبور ب
درواليات نيزازتهران با مردم شديدتررفتارکرده بطورکلی کسانی بايستی انتخاب 
                            ّ                                         شوند که اگروکيل مجلس شورايمل ی هم بودند از وکالئی باشند که طرح راجع به 

امضاء کرده باشند ويا ) در منزل سردارسپه( تغييرسلطنت را قبل از طرح درمجلس
  .   ً                                      قبال   قول رأی به سلطنت پهلوی را داده باشند ازکسانی باشند که

از صندوقها  وهمان اشخاصی را که می خواستند با اين کيفيت انتخابات بجريان افتاد
که منتخبين تهران از چه طبقه و  برای اينکه خوانندگان متوجه گردند. بيرون آوردند

در زير نقل نمائيم و روی چه اعمال نفوذی انتخاب شده اند کافی است اسامی آنها را 
                                                                         ّ  سپس اسامی نمايندگان دورۀ ششم راهم که چند ماه بعد ازآن بجريان افتاده وتاحد ی 

صورت خوانندگان  رأی دهندگان آزادی عمل داشته اندنقل نمائيم تا ازمقايسه اين دو
ّ                ً   که اگرانتخابات تهران با شهرستانها متوج ه گردند که اصوال  و  داوری فرمايند                                      

دسته بندی واعمال نفوذی  و تخابات مجلس مؤسسان روی چه  فشار      ّ    بطورکل ی ان
  :صورت گرفته است، اينک اسامی نمايندگان مجلس مؤسسان تهران

حاج  – ۵آقا ضياء نوری  - ۴امين الضرب   - ٣داورعلی اکبر   –٢احتشام زاده  - ١
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 ٩نی شيخ دمحم علی تهرا – ٨آيت هللا شيرازی  –٧   ّ  تدي ن  –۶سيد ابوالقاسم  کاشانی 
 – ١٣اديب السلطنه دمحم  – ١٢اسالميه  – ١١ملک زاده  – ١٠حاج رحيم قزوينی –

شيخ دمحم حسين  – ١۶نظام الدين خان – ١۵مشار الدوله  –١۴حسين خان سميعی 
جواد  - ٢٠اسالمبولچی  –١٩سليمان ميرزا  –١٨زا هاشم آشتيانی مير - ١٧يزدی 

 – ٢٣نقيب زاده  – ٢٢احمد معتمد الممالک سلطان  – ٢١خان امير همايون 
 .ميرزا سيد دمحم بهبهانی  -  ٢۴طباطبائی 

  :                                          ّ اينک اسامی  وکالی  دورۀ  ششم مجلس  شورای مل ی
 – ۴ –ميرزا هاشم آشتيانی  – ٣ميرزا حسن خان وثوق الدوله  – ٢دکتر مصدق - ١

 – ٧سيد حسن مدرس  – ۶سيد حسن تقی زاده  – ۵حاج سيد رضا فيروز آبادی 
ملک الشعرا  - ٩ميرزا حسين خان  مؤتمن  الملک  – ٨ن خان مستوفی ميرزا حس

  .احتشام زاده – ١٢شيخ العراقين   - ١١ميرزا  سيد احمد بهبهانی  - ١٠بهار
اسامی نمايندگان دورۀ پنجم را هم ضمن جلسۀ نهم آبانماه ذکرنموده ايم با مقايسه اين 

مجلس مؤسسان شهربانی و سه صورت بخوبی ميتوان استنباط نمود که درانتخابات 
  »  )١٢(.                               ّ                   مأموريين دولتی چه دخالتها و فع اليتهائی  نموده اند

  
اسنادی در بارۀ فرمايشی بودن انتخاب نمايندگان برای مجلس مؤسسان ؛ فصل دوم  ◀

  : اول در اينجا در اختيار خوانندگان ارجمند قرار می دهم 
 سه شنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٩
 ١٩٢٥نوامبر  ١٠
  ١٣٤٤الثانی  عربي ٢٣

  
 :افراد ممنوع الورود به مجلس مؤسسان *
  

نامه ای به امرای لشکر و حکام نظامی دستور داد  وزارت جنگ با ارسال بخش
مشيرالدوله، مؤتمن : مراقب باشند افراد ذيل برای مجلس مؤسسان انتخاب نشوند

حيی الملک، مستوفی الممالک، سيدحسن تقی زاده، حسين عاليی، دمحم مصدق، ي
 لشکر، دمحم دمحمتقی بهار، نصرت الدوله فيروز، عباس ميرزا ساالر دولت آبادی،

ولی ميرزا فرمانفرما، سيدحسن مدرس، عبدالوهاب رضوی همدانی، مصطفی 
 بهبهانی، زعيم، حاج ميرزا احمد خان اتابکی مشيرمعظم، سرکشی زاده، ميرزا سيد
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همان،  (.فندياری سردارنصرتاحمد بهبهانی، سيدحسن اجاق، ميرزاحسين خان اس
   )١٣) (.١٨و  ١٧، صص ١٨١، پ ١٣٠٤س 

 :آغاز فعاليت وزارت جنگ برای انتخابات مجلس مؤسسان *
ريزان حوادث اخير، پيش از  با اين که به نظر ميرسد وزارت جنگ و ديگر برنامه

اين دستور هايی برای چگونگی انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان به عوامل ذيربط 
اند، اما امروز رضا خان نخستين بخشنامه مرتبط با اين موضوع را به  الغ کردهاب

. امرای لشکر شرق، غرب، جنوب، شمال غرب، و فرمانده تيپ شمال ابالغ کرد
البته تا به حال دستور وزارت داخله راجع به مجلس مؤسسان که بايد هر چه زودتر «

کوشش را به عمل آوريد که الزم است کمال سعی و . تشکيل گردد رسيده است
دراين بخشنامه آمده است که شمار نمايندگان » .                   ً            منتخبين صالح و کامال  موافق باشند

                ً اشخاصی که عجالتا  «. مجلس مؤسسان دو برابر نمايندگان مجلس شورای ملی است
به سمت وکالت خود ] به سرنگونی سلطنت قاجار[اند  وکيل و رأی موافق داده

                                                            ً ب تتمه آنها اقدامات الزمه مرعی داشته و با اهتمام خودتان سريعا  برقرار و در انتخا
  ».آنها را به مرکز روانه داريد

 ٣٢، صص ١٨١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
؛ ٢١همان، ص . (گفتنی است وزارت داخله اقدامی تا اين روز انجام نداده بود. ٣٣و 

  )١۴().١٨، ص ١٧٧همان، پ 
 سه شنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٢

 ١٩٢٥نوامبر  ٣
  ١٣٤٤الثانی  ربيع ١٦

 
 :ضرورت ورود طرفداران رضا خان به مجلس مؤسسان*
  

ای به فرماندهان لشکرها برانتخاب شدن طرفداران  نامه وزارت جنگ با ابالغ بخش
ً                     چون قريبا  مجلس مؤسسان تشکيل و «. رضاخان در مجلس مؤسسان تأکيد کرد          

خواهد شد، قدغن فرماييد مراقبت کامل به عمل آورند تا اشخاص انتخابات شروع 
صالحی که طرفداراراده ملوکانه اعليحضرت پهلوی ارواحناه فداه باشند انتخاب 

، ص ١٨١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  (».شوند
١) (.٢٨۵(��
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  ��
شايش مجلس مؤسسان عبدهللا مستوفی در خاطراتش در بارۀ آئين گ فصل سوم ، ◀

برای توضيح چگونگی افتتاح اين مجلس، هيچ به از اين نيست، كه : آورده است
  .اينك عين برنامه. برنامه رسمی افتتاح آنرا بنظر خواننده عزيز برسانم

  :آئين گشايش مجلس مؤسسان
چون برحسب اراده بندگان واالحضرت اقدس دامت عظمه، مجلس مؤسسان، روز «

يابد، ترتيبات ذيل، برای مراسم تشريفات روز  ، افتتاح می١٣٠۴رماه آذ ١۵يكشنبه 
 .مزبور، مقرر ميگردد

 .خط عبور - ١
موكب مسعود واالحضرت اقدس، دامت عظمه، از خيابان سپه، خيابان باب همايون، 
خيابان ميدان ارك و باغ وزارت فوايد عامه، بمجلس مؤسسان، نزول اجالل 

 .ميفرمايند
 .موكب مسعود ترتيب حركت - ٢
ظهر، قوای نظامی، در معبر موكب  از آذرماه، يكساعت بعد ١۵روز يكشنبه  - ١

مسعود واال، از در منزل شخصی، تا در وزارت فوايد عامه، بترتيبی كه وزارت 
جنگ معين خواهد كرد، از دو طرف خواهند ايستاد، و گارد مخصوص و شاگردان 

امه، كه مدخل موكب واالحضرت دامت ارشد مدارس نظام در باغ وزارت فوايد ع
موكب مسعود، بترتيب ذيل، . عظمه بمجلس مؤسسان ميباشد، صف خواهند كشيد

 :حركت خواهند فرمود
 .نفر ١٠٠دار  نفر، سوار نيزه ٣٠نفر، امنيه  ۵٠آژان سوار 

ّ                                                             امير لشگرعبد   خان امير طهماسبی، امير لشگر احمد آقا خان رئيس امنيه، سرتيپ               
 ميرزا رئيس اركان حرب، علی آقا خان نقدی امير لشگر، سرتيپ مرتضی       ّ امان   

 خان فرمانده لشگر مركز، اميرلشگر دمحم خان، اميرلشكرخدايارخان، با بيرق سلطنتی
 .سرهنگ كريم آقا خان بوذرجمهری كفيل بلديه رئيس نظميه - ١

 - نفر ١٠٠گارد 
 .سرهنگ دمحم خان درگاهی رئيس نظميه - ٢
اعت بعدازظهر، موكب مسعود واالحضرت اقدس دامت عظمه، بترتيب دو س - ٢

فوق، بمجلس مؤسسان حركت خواهند فرمود در موقع سوار شدن يك تير توپ، در 
 .ورود بميدان سپه سه تير توپ ورود بمجلس يك تير توپ شليك خواهد شد

 .ترتيب ورود موكب مسعود، و اجرای مراسم افتتاح مجلس مؤسسان - ٣
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ود موكب مسعود، بباغ وزارت فوائد عامه، در ساعت دو و بيست دقيقه ور - الف
فقط حامل بيرق سلطنتی سواره در عقب كالسكه، وارد باغ (بعدازظهر خواهد بود 

 .)ميشود
واالحضرت اقدس دامت . هيئت وزراء، در جلو اطاق مخصوص خواهند بود - ب

راحت فرموده، عظمه، بعد از ورود بمجلس، ده دقيقه در اطاق مخصوص است
اند، داخل اطاق رسمی  ملتزمين ركاب كه دعوت بحضور در مجلس مؤسسان شده

 .مجلس گرديده، در جای خود قرار ميگيرند
مدعوين محترم، ذيال در جائيكه برای آنها معين شده، مطابق نقشه منضمه قرار  - ج

 .گيرند می
اقدس دامت عظمه مقارن دو ساعت و نيم بعدازظهر، آقای جم ورود واالحضرت  - د

در جلو . نمايند را باطاق مجلس اعالم نموده، و در اين موقع؛ عموم حضار قيام می
فرما شده، نطق افتتاحيه را بيان خواهند فرمود، درموقع  ميز مخصوص، تشريف

واالحضرت اقدس بعمارت مجلس، بيرق مخصوص سلطنتی باالی عمارت  ورود
 .شود پ شليك میكشيده، و در موقع نطق، چهارده تير تو

بالفاصله، بعد از اتمام نطق واالحضرت اقدس دامت عظمه، مجددا باطاق  - ه
فرما شده، پس از قدری تأمل، بترتيبی كه تشريف آورده بودند،  مخصوص تشريف

مراجعت فرموده هنگام حركت از مجلس، يك تير توپ، و در موقع ورود بعمارت 
 .»شود شخصی، يك تير توپ ديگر شليك می

 )دمحم علی( - فروغی - فيل رياست وزراءك
محل انعقاد اين مجلس تكيه دولتی، و محل نمايندگان مؤسسان در جلو غرفه بزرگ 

ها بمدعوين اختصاص داشت، و تخت وسط جايگاه روحانيون  تكيه، تعيين شده، غرفه
من هم از . ه رئيس دولت موقتی بايد، در اين محل، نطق گشايش را ايراد نمايدک بود،

كه مجلس كامال آماده گشت، بساعت  همين. ها بودم جمله مدعوين، و در يكی از غرفه
جبه ترمه ايستاده بود، مانند رئيس  ، جناب آقای محمود جم، كه دم مدخل، بامقرر

تشريفات، با جمله واالحضرت اقدس پهلوی دامت عظمته، ورود رئيس حكومت 
های تخت باال  دند، و ايشان از پلهموقتی را اعالم داشت، و تمام حاضرين قيام كر

پس از تفقد از علما، رو بغرفه بزرگ، ايستاده، در حاليكه روحانيون طرفين . آمدند
  .گرفته بودند، نطق ذيل را ايراد نمودند ايشان جا
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  :نطق افتتاحيه

آمدهائيكه باعث انعقاد مجلس مؤسسان  بسمه تعالی،البته آقايان محترم، ازعلل پيش«
است، اطالع كامل دارند، و ميدانند كه مجلس شورای ملی، كه بموجب قانون  گرديده

اساسی، نماينده قاطبه اهالی مملكت ايرانست، برحسب ضرورت، و برای متابعت 
ميل و افكارملت، كه درتمام ايران ابرازواظهار شده بود، برای نيل باستقرارحكومتی 

ز سلسله قاجاريه متنزع نموده، رياست كه مرام ملی را بهترتأمين نمايد، سلطنت را ا
حكومت مملكت را، موقتا بعهده اينجانب محول ساخته، وانعقاد مجلس مؤسسان را 

كه اين جانب، حسب  اين بود. برای تعيين تكليف قطعی امرالزم و مقتضی دانست
برتصميم و تصويب مجلس شورای ملی، ملت را بتعيين وانتخاب امنای  التكليف، وبنا

هت اين مقصود مهم، دعوت كردم، و ملت نيز شما را منتخب نموده، اينك خود بج
ّ                                                                   بعون   و توفيقه، ادای اين وظيفه را، كه معظمترين وظايف ملی و مملكتی است،       
برحسب رأی ملت بشما واگذار نموده، وشما را دعوت ميكنم، كه صالح و خير 

اظراعمال خود دانسته، آنچه مملكت را درنظر گرفته و درهرحال، خداوند را شاهد ون
وجدان شما برآن حكم ميكند، بموقع عمل بگذاريد، وچون دراين امرحساس، طول 

تكليفی، برای مملكت ممكن است جلب مضرات و مفاسد نمايد، مقتضی است  مدت بی
درخاتمه، اميدوارم خداوند، تبارك و تعالی . حتی االمكان، درانجام وظيفه تسريع نمائيد

 ».ق ومؤيد بداردشما را موف
بعدا ايراد نطق، قدری با حاجی امام جمعه خوئی و آقا ميرزا سيد دمحم بهبهانی 
صحبت داشته، و آقايان تا دم پله از ايشان مشايعت كرده، و ايشان از مجلس خارج 

 .شدند
  .مدعوين هم نمايندگان مؤسسان را تنها گذاشته، بيرون آمديم

  
  :در مجلس مؤسسان

ترين قوم بود، بكرسی رياست سنی برآمد، و  مجتهد يزدی، كه مسن شيخ دمحم حسين
 .مجلس را بنام خدا و توجه اوليای دين افتتاح كرد

شش شعبه، چهل . كشی معين كردند شعب را با قرعه. جوانترين نمايندگان منشی شدند
 .نفری تشكيل و مجلس برای تنفس، تعطيل شد

) مستشار الدوله(ميرزا صادقخان صادق  بعد از تنفس، مجددا جلسه تشكيل، و آقای
 .آذر مقرر گرديد ١۶رئيس دائمی انتخاب شد و جلسه ديگر برای فردا، 
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در اين جلسه آقای بيات نايب رئيس، و باقی وقت صرف انتخاب چهار نفر منشی، 
ها آقای ميرزا شهاب كرمانی و شيروانی، و اصفهانی،  سه نفر مباشر گرديد، منشی*و

گلستان  مدير دستغيب، و درالتجار، و مباشرين، ارباب كيخسرو، وو شاهرودی وص
ها، و ساير كارهای مقدماتی گرديد،  نامه جلسه سوم هم صرف رسيدگی باعتبار. بودند

 ٣۶و مجلس مؤسسان در جلسه چهارم، وارد اصل كار شد، و در همان جلسه، مواد 
بسلطنت دمحم علی شاه قانون متمم قوانين اساسی را، كه راجع  ۴٠و  ٣٨و  ٣٧و 

 .قاجار و اعقاب او بود، بطريق ذيل، اصالح كرد
سلطنت مشروطه ايران، از طرف ملت، بوسيله مجلس مؤسسان، بشخص  - ٣۶اصل 

اعليحضرت شاهنشاه رضا شاه پهلوی تفويض شده، و در اعقاب ايشان، نسال بعد 
 .نسل، برقرار خواهد بود

، كه مادرش ايرانی االصل باشد، خواهد واليتعهد با پسر بزرگ پادشاه - ٣٧اصل 
 .بود

 برحسب پيشنهاد شاه، و در صورتيكه پادشاه اوالد ذكورنداشته باشد، تعيين وليعهد،
تصويب مجلس شورای ملی بعمل خواهد آمد، مشروط برآنكه، آن وليعهد از خانواده 

اليت عهد با قاجار نباشد ولی در موقعيكه فرزند ذكور برای پادشاه بوجود آمد، حقا، و
 .او خواهد بود

در موقع انتقال سلطنت، وليعهد وقتی ميتواند شخصا امر سلطنت را  - ٣٨اصل 
اگر باين سن نرسيده باشد، نايب  .متصدی شود، كه دارای بيست سال شمسی باشد

السلطنه، غيرازخانواده قاجار، ازطرف مجلس شورای ملی، برای اوانتخاب خواهد 
 .شد

شخصيكه به نيابت سلطنت منتخب ميشود، نميتواند متصدی همينطور،  - ۴٠اصل 
و  ٣٨و  ٣٧و  ٣۶امر شود، مگر اينكه قسم مزبور فوق را ياد نموده باشد و اصل 

 .قانون اساسی را منسوخ و ملغی نمود ۴٠
بموجب نظامنامه داخلی، مجلس مؤسسان، كه قبال تنظيم شده بود، در همين جلسه، 

، بحكم قرعه از بين نمايندگان، تعيين شد كه مواد هيئتی مركب از سی و شش نفر
 .چهارگانه اصالحی را باعليحضرت شاهنشاه پهلوی اعالم نمايند

جلسه پنجم مجلس مؤسسان، برای تصويب صورت جلسه قبل بود، كه در اين جلسه 
آذر تصويب گرديد، و رئيس مجلس مؤسسان، مقارن ظهر  ٢١صورت مجلس روز 

 .مؤسسان را اعالم داشت آذر، ختم مجلس ٢٢روز 
چند روز بعد، روزی برای جلوس پادشاه پهلوی تعيين شد در اين روز، تمام 
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ای كل كشور، نمايندگانی برای اين سالم  واحدهای اداری و جنگی و ايلی و طايفه
. منهم دعوت شده بودم. جلوس، كه در طاالر تخت مرمر منعقد شد، حاضر بودند

گذاری رسمی جخان اديب، اديب الدوله، خواند، ولی تا - سنخطبه سالم را آقای دمحم ح
 .موكول كردند ١٣٠۵ارديبهشت  ۴را بروز 

و ١٣۴۴تا  ١١٩٣اين بود مقدمات وچگونگی انقراض سلطنت سلسله قاجاريه، كه از 
مهر  عسج. سلطنت كرده بودند ايران، يكصد و پنجاه و يكسال قمری، بر كشور

 :ن سلسله شعر ذيل بودشاه، آخرين شخص اي سلطان احمد
خاتم شاهی، بسلطان احمد قاجار                خواست ايزد تا كند آباد ملك از عدل و داد

  )١۶.(داد
 

  مراسم تاجگذاری رضا شاه پهلوی بروايت اسناد وزارت خارجه آمريکا
 

است و دمحم قلی مجد » مراسم تاجگذاری رضا شاه پهلوی«اشاره به  فصل چهارم، ◀
 : می نويسد»  اسناد وزارت خارجه آمريکا «د به  با استنا

مراسم تاجگذاری شاهنشاه «: فيليپ در تلگرام خود نوشت ١٩٢۶آوريل  ٢۵در 
مراسم ديدار هيأت ويژه ما با شاه و اهدای تمثال . امروز بعد از ظهر برگزار شد

اسميت از . ژنرال هری ای) ١(».امروز صبح انجام شد] رياست جمهور آمريکا[
مله افراد حاضر در هيأت آمريکايی بود که تمثالی از رئيس جمهور کوليج با قابی ج

 :تمام طال به شاه جديد تقديم کرد
. مراسم تاجگذاری همانروز بعد از ظهر يعنی بيست و پنجم ماه جاری برگزار شد

مراسم در موزه کاخ گلستان انجام شد که برای اين مناسبت دکوراسيون آن را تغيير 
به دليل مشکل نور و فضا امکان عکس برداری مناسب از جشن فراهم ... بودند داده

نيامد، و فقط خبرنگاران روزنامه لندن ديلی ميرور توانستند عکس های خوبی تهيه 
کنند، زيرا بر اساس اطالعات واصله جايگاهی بسيار بهتر از جايگاه عکاسان 

بی نهايت جالب و پر زرق و برق بود، مراسم . آمريکايی و ايرانی به آنها داده بودند
هر چند فضای کافی و مديريت مناسب می توانست مراسم را بسيار مهيج تر و 

پادشاهی انتظار                         ً                       رفتار پادشاه جديد دقيقا  همان چيزی بود که از هر. نمايشی تر کند
ورود شاه .                                        ً              او با وقار تمام روی تخت نشسته بود و اصال  حرکتی نمی کرد. می رود

زير يک طاق نصرت و در نهايت جلوس بر تخت  ورش از تاالر تاجگذاری ازوعب
تخت «موسوم به تخت نادری، که طبق اطالع موثق همان (با شکوه و جواهرکوب 
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باشکوه ترين رويدادی بود که در ) است که نادر شاه از هند به ايران آورد» طاووس
ه خود را که نشان پر سپس اعليحضرت کال. ساخته رقم خورد زندگی اين شاه خود

را که به » تاج پهلوی«الماس نادری بر آن بود از سر برداشت و با دستان خود 
تازگی برای اين مراسم ساخته و با جواهراتی با شکوه از ميان جواهرات گرانقيمت 

رضا پهلوی، وليعهد خردسال ايران نيز  دمحم. قصر تزيين کرده بودند بر سر گذاشت
انند پدرش، در سمت راست پايين تخت، با قامتی آراسته اما رقت در لباس نظامی هم

چرا که بارها زيردست     ً                                  حتما  بايد دقايق سختی را گذرانده باشد،  انگيز ايستاده بود، و
. وپای مالهای ريشو، عمامه به سر و قبا برتن که نماينده قشر دينی بودند، له شد

شيوه ای دون شأن روحانی شان اين روحانيون در اطراف تخت ازدحام کرده و به 
شاه . ..وفاداری و فرمانبرداری خود را به پادشاه و ولی نعمت جديد اظهار می کردند

سپس رئيس الوزرا و رييس مالها و . نطقش را با صدايی محکم و متين ايراد کرد
نمايندگان ديپلماتيک نيز بنابر . روی تخت ايستادند و سخنرانی کردند ديگران رو در

درسمت راست تخت هم مالها ... معمول خود، در سمت چپ تخت مستقر بودند تقدم
در ميان آنها چند تن ازاعضای خاندان شاه . ووليعهد ورجال مملکت ايستاده بودند

نمايندگان مجلس هم در سمت راست و پرسنل ...به چشم می خوردند مخلوع نيز
می توان گفت که ... دندوزارتخانه های مختلف دولت نيز درسمت چپ مستقر شده بو

    ً کامال  . تأييد مردم برگزار شد مراسم تاجگذاری رضا شاه پهلوی باخوشی، واحترام و
شاه پيش از .                   ً                                      روشن است که عجالتا  ايران صاحب حاکمی پرانرژی وقدرتمند است

درحال حاضرمحبوبيت وسلطه . هر چيز يک سرباز و فردی طرفدارانضباط است
ی هنوزهيچ نشانه ای ازاينکه شاه الهام گرمردم ايران بوده ول. ای مطلق برارتش دارد

 .جلب کرده باشد وجود ندارد ويا وفاداری آنها را به خود
الزم به ذکر می دانم که پيشرفت صاعقه وار او و رسيدنش به قدرتی که مردم نادان 
آن را فقط حقی موروثی می دانند چندان به مذاق توده های محافظه کار و محروم 

                                                         ً                  يران خوش نيامده است، و در ميان قشر روشنفکرتر هم که قاعدتا  بايد ازاين اتفاق ا
کان        ً احتماال  ...هيچ احساسی بجز خصومت و تنفر ديده نمی شود دنخرسند باش   ّ    مال 

                                   ً                                  بزرگ و نجيب زادگان متمول ايران اصوال  با پيشرفت اين کشور در مطلوب ترين 
ً      آنها عجالتا  سکوت . مسير ممکن مخالفند کرده اند، ولی به جرئت می توان  اختيار           

. و يادمان نرود که قدرت قابل توجهی هم دارند - گفت که با هراصالح بنيادينی مخالفند
علی (همچنين الزم می دانم اضافه کنم که امروز اکثر خارجيان مقيم تهران 

نسبت به وجود روحيه وطن پرستی واقعی در ميان ) الخصوص انگليسی ها
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 .ايرانی همانقدر ناباوری و ترديد دارند که در گذشته داشتنددولتمردان 
اين مسئله که شاه کنونی توانست، ظرف مدتی کمترازچهارسال، يک ويرانه را به 

به اين گمان می اندازد که درسايراموردولت نيز به  ارتشی منظم و مؤثرتبديل کند مرا
د که درآينده ای نزديک شواهد حکايت ازآن دار... همان اندازه موفق خواهد بود

ارتش نيز به تدريج در چارچوب نظام بودجه ای که هم اکنون وزارتخانه های 
چنانچه اين پيش بينی واقعيت يابد، نشانه ای . ديگرراشامل می شود گنجانده خواهد شد

                                                               ً           از پيشرفت واقعی در ايران عالمت مطمئنی خواهد بود که شاه نيز واقعا  برای تحقق 
اما طولی نکشيد که فيليپ خوش بينی های خود را کنار  )٢.(وشداين هدف می ک

 )١٧(.گذاشت
توضيح اينکه، ارتش منظم رضاشاه درهنگام جنگ دوم جهانی بيش ازچند * 

ساعت دربرابر نيروهای اشغالگر متفقين دوام نياورد و اين ارتش با حمايت انگليس 
  . بود فقط برای امنيت داخلی وسرکوب مردم ايران بوجود آمده

  
دانشجوی  پزشک و) Deromps(خانم درومپس  خالصه نامه ای از فصل پنجم، ◀ 

 جشن مراسم دربارۀ که) Paul Boyer(بوير  ُ پ ل زبانهای شرقی به  مدرسه سابق
 با شاهنشاهی را تاج« :است آمده نامه دراين باشد پهلوی می رضاخان تاجگذاری

 ساز جواهر آنرا  قلب که برسرداشتپادشاهی  وی تاج. نهاد سر بر وزيردربار دست
 .بود برنداشته خرج فرانک صدهزار از کمتر يقين هزينه آن به و بود روسی آراسته

وليعهد  پهلوی، خان درکناررضا. آذربايجان بود استان عصای شاهنشاهی تقديمی از
 جديد ايران سوار کالسکه شاه«: است آورده آن درادامه وی .بود نشسته ساله هشت

ايران  پرچم به خيابانهای چراغانی وآراسته وزرای خود، تمام اتفاق به و شد
 تاجگذاری در                      ّ تاجگذاری درسرسرای محل   ازمراسم،جواهرات بعد. راپيمودند
اين . بود گرفته نمايش قرار معرض در نادرشاه طاووس تخت کنار ويترينی؛
 الحهای نادرشاهس و تاج کنونی ايران و شاه ،عصای شاهنشاهی و تاج شامل مجموعه

، با ذوق اين جواهرات. می باشد بود، آورده ازهند تمامی را که ّ  وسليقۀ خاص   خانم          
 به و شده آراسته تزيين و سفير انگلستان، همسر)  Lody Loraine(لودی لورين 

 برانگيختن سر ديگر باعث جواهرات انضمام به اين مجموعه البته. بود درآمده تماشا
   )١٨(».....شد های خارجی خواهدبين ديپلمات در وصدا
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وزرای العلی فروغی اولين رئيس دمحم ) کابينه(مربوط به حکومت  فصل ششم، ◀
های شطرنج  يکی از مهره«شايان ذکر است که . می باشد دوران سلطنت پهلوی

روی کار آوردن  سياسی ايران دردوران مشروطيت و انقراض سلسلۀ قاجار و
او يکی از . بوده است) ذکاءالملک (عليخان فروغی ميرزا دمحم رضاخان پهلوی،

صاحب تأليفات در ادبيات  های باهوش و تحصيلکرده و دانشمند و فراماسون
از جمله سياستمداران و افرادی است که همواره  فلسفه می باشد و وحکمت و

به . طرفدار سياست انگلستان در ايران و مورد حمايت و اعتماد آنها بوده است
ّ                     ن جهت هم مقامات و مشاغل مهم ی را شاغل گرديده استهمي                            . 

لحاظ آگاهی به سياست  فروغی ازبدو پيدايش رضاخان يا ازجهت هوش فطری يا از
انگلستان در مورد تمرکز حکومت مرکزی و ايجاد ديکتاتوری همواره او را تقويت 

يه گردانان های سياسی مبتکر ودرحقيقت يکی از تعز در بسياری از بازی کرده و می
پهلوی و نيز ] رضاخان[به سلطنت رسيدن  بدو بوده است و عجيب آنکه در اصلی او

 .آخرين روزهای سلطنت او رئيس الوزراء بوده است
داشته است به  ١٣٠٢مختارالملک که رياست بلديه را درکابينۀ مشيرالدوله در سال

قات مشيرالدوله نگارنده حکايت کرد که  برای مذاکره در باب مسئله ای به مال
کابينه بود درگوشه ای نشسته  فروغی هم که عضو. دراطاق هيئت دولت رفته بودم

پس ازآنکه  کارم با رئيس الوزراء خاتمه يافت وخداحافظی کرده .  مشغول تحرير بود
خواستم از اطاق خارج شوم، فروغی برخاست و بطرف من آمد،  نزديک در 

خواستم مطلبی را دوستانه  با شما : هار داشتاظ خروجی  مرا مخاطب  قرارداد و
شما با سردارسپه روابط دوستانه ای : فروغی گفت. گفتم بفرمائيد. درميان بگذارم

می خواهيد من واسطۀ دوستی و نزديکی شما را با او فراهم  : گفت .خير: داريد؟ گفتم
 نمايم و با هم  دوست صميمی باشيد؟

ّ      اين بيان فروغی موجب تعج ب من   چوب الی چرخ   شد زيرا می دانستم که سردار                      
توضيح اينکه رضاخان وزير [کابينه می گذارد وعليۀ مشيرالدوله تحريک می کند

جنگ و فروغی وزير ماليه  کابينه مشير الدوله بودند و دسيسه و توطئه می کردند که 
 اين رابطۀ دوستی منظورش اينست که وازايجاد!!] حکومت مشيرالدوله سقوط کند

من طبق دستور سردارسپه عمل نمايم وعليه مشيرالدوله اقدام نمايم و حال آنکه من به 
                                                 ً به فروغی جواب سرباال دادم که معنايش اين بود که فعال  . مشرالدوله عالقه مند بودم

 .چنين ضرورتی ايجاب نمی کند
حال  .به محض آنکه سردار سپه نخست وزير گرديد، مرا از رياست بلديه برداشت 
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لين رئيس الوزرای دورۀ ديکتاتوری ايران يعنی فروغی  ّ                                                  بايد ديد که مط لعين دربارۀ او               ّ              
دربخش توضيحات در دسترس خوانندگان » .چگونه قضاوت کرده اند چه نوشته و

  ) ١٩( قرار می دهم 
در روايت  محسن فروغی، در مورد ) ذکاء الملک( کارپذيربودن دمحم علی فروغی 

 : وزارت جنگ بطور واضح بيان شده است و می گويد دليل انتخاب فروغی به
شاه ] رضا [ گيری از رياست دولت با  ی استعفاء و کناره روزی که پدرم در باره« 

                                                               ّ            به مذاکره پرداخت، تقاضايش اين بود که به وی اجازه داده شود به ات فاق فرزندان 
ولی رضاشاه با . خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصيلی ما را سرپرستی کند

گيری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذيری از قبيل خستگی و بيماری   کناره
ل خواهم کرد که  ّ                آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محو                                                          

سيمای نجيب ايشان . حقوق و مزايا و امتيازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من
ای بعد رضاشاه  گردد و لحظه حيا بود گلگون میکه مشحون از حجب و ] فروغی[

حقوق . ی جديد، وزارت جنگ است آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابينه: گويد می
ايشان پست وزارت جنگ را ) ٢٠.(»و مزايا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من

  !قبول کرد
 بين رافعی زراءو است پهلوی رأی رای تاريخ اين از«به گفتۀ مخبرالسلطنه هدايت 

 اطاعت شد امر آنچه و برسد شاه بعرض بايد قطمير و نقير. شاه و خانه وزارت
  )٢١(».ميشود

  ۵، شماره ١٩٢۶ژانويه  ۶تهران ، 
چگونگی تشکيل کابينه  ١٩٢۵دسامبر  ٢١به تاريخ  ١٧١من در گزارش شماره 

محول شود،  وحسن مشارکه انتظارداشت تشکيل کابينه با. جديد را باستحضار رساندم
وزارت امورخارجه را بپذيرد و پس  ،شاه تازه اصرار و حاضر نشد عليرغم  فشار

اوعنوان کرده . بپذيرد از دوباراستعفا سرانجام، بارسوم حاضرشد کناره گيری وی را
سرکشی را مالکش ابرای استراحت حداقل سه ماهی به مازندران خواهد رفت تا 

                                ً       رعهده فروغی رئيس دولت است که قبال  وزارت نمايد کفالت وزارت امورخارجه ب
  .خارجه را تصدی  می کرد امور

سرداراسعد  فوايد عامه  و وزير داور ديشب فروغی باتفاق وزيردربارتيمورتاش و
وزيرپست وتلگراف  شام مهمان من بودند ورضايت خويش را ازاينکه ازشريک 

که سالخورده  حسن مشار !همکار مثل حسن مشار راحت شده اند پنهان نمی ساختند
حتی می کرد زيرا درحاليکه سالهاست ااست درميان وزيران تازه وجوان احساس نار
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 و داور. شصت سالگی را پشت سرگذاشته، ديگروزيران تازه حدود چهل سال دارند
نکه کمونيست باشند نسبت ببلشويکها روی خوش نشان ميدهند وخود آتيمورتاش بدون 

 بود                      ً                      درحاليکه حسن مشارکامال  تسليم تمايالت بريتانيا...ندرا ترقی خواه می دان
. سرپرسی لورن تبعيت می کرد واين مسأله ازکسی پنهان نبود وازسفارت انگليس و

او و وزيرمختاربريتانيا کنارهم قرارمی  درهرمهمانی رسمی شام بهنگام صرف دسر
گالی بود ميديدکه گرفتند وآقای هاروارد منشی امورشرقی سفارت که در کنارخانم 

  .اين دوگرم مذاکره ومباجثه هستند بدون اينکه اعتنايی بديگران ومهمانان  داشته باشند
پس از پايان گفت وشنودها چون ازسرميزبلند می شدند، ديگر مهمانان فرصت 

 در مختصری پيدا می کردند   تا بوزير خارجه ايران حسن مشار ادای احترام بکنند و
  .را ترک می کرد با او  سالم عليکی بنمايند لحضاتی که سفارت

با دقت پی می گرفت  بکمال می شناخت و مسائل را ران کارها رايا ،وزيرخارجه
 مرحلۀ تقدم قرار سوی سفارت انگلستان توصيه ميشد در از ولی ترديد نيست آنچه باو

  )٢٢(بونزوم ... بديگر   اعضای وزارت خارجه می سپرد مابقی کارها را داشت و
  ١١، شماره ١٩٢۶ژانويه  ١٢تهران ، 

نفوذ فوق العاده  مجامع سياسی و چه نزد شاه تازه، از محافل و تيمورتاش چه در.. 
تا  وزيردربار. حال افزايش می باشد در است و اين برتری روزبروز برخوردار

ت اس بهتر باشد دراين سمت  باقی خواهد ماند و اعتماد شاه  برخوردار هنگامی که از
ُ             گفته شود يک م هره پابرجا و ً               استوار است و قطعا  دولت های مقتدر              پشت سرهم                   

 تيمورتاش هرروز.         ُ                    نکه او پ ست خويش را رها نمايدآ شد پيش از تشکيل خواهد
ديگر وزيران  شاه را مالقات می کند درحالی که رئيس شورای وزيران و چندين بار

  .درهرهفته سه بار بيشتر وقت باريابی ندارند
او استمزاج  نيست مطلبی که از هيچ چيزی بدون مشورت با اوصورت نمی پذيرد و 

بخت مساعد خويش را از تيمورتاش دارد  عامهباالخره داور، وزيرتازه فوايد . نکنند
 طرفدار اگر فروغی بيشتر...وسعی می کند مانع و مشکلی جهت وی فراهم ننمايد

لستان وآماده  پذيرش پيشنهادهايی است اختيارسفارت انگ     ً   کامال  در روسهاست، داور
قای برپوئن نبايد فراموش کند که در مجلس آ...که از سوی آنان عرضه  شود

شورايملی فعلی دست کم شصت وکيل از مجموع يکصد وسی نماينده جانب بريتانيا 
را دارندو سرپرسی  لورن ويا دبيرشرقی  سفارت هاوارد  فعال و پرحرکت درآنها 

ايران فعاليت دارد وهمۀ ريزه کاريهای  ن دبير که پانزده سال پيش دراي. مؤثراست
سعی  اين مملکت را ميداند وهمه را می شناسد بازيگرسياسی ماهريست، ازاين رو
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  .محو نسازد شايد مجلس آينده نيز بهمين  قرار بماند نظر ميکند چيزی را از
 خاب می شوند ولی هميشه ازآراء عمومی انت اثر                             ً   درايران نمايندگان مجلس ظاهرا  بر

                                                             ّ        پيش نام مردان سياسی که درانتخابات رأی بيشتری خواهند آورد ومعي ن ومشخص 
رضا شاه پهلوی داليل    بسيارقوی دارد برای اينکه رضا مندی وسپاس خود . است

دهد ولی بسيارمايل  است که روسها نيز درپارلمان آينده  نسبت به انگليس ها بروز را
شصت وکيل طرفدارانگليس آنها  نيز  پنجاه نماينده  برابر در باشند وجايی داشته 

البته حدود بيست تائی نمايندۀ مستقل هم حضور داشته  به مجلس بفرستند و طرفدار
بويزه براساس کم و ... باشند  که نسبت باهميت وقايع و يا اوضاع واحوال رأی بدهند

  )٢٣(بونزوم  ...بجيب  بزنند زياد بودن مبلغی که پيش   ازدادن رأی بايد
    

می باشد که ملی دکترمصدق درمجلس شورای های  قسمتی ازنطق ،در فصل هفتم ◀
  :دربارۀ

  
  اعتراض به انتخابات فرمايشی دورۀ ششم

  
درمقام نمايندگی ادوارپنجم و ششم « فکری مصدق به نحو گسترده تر تأثيرسياسی و

ش ازهرچه برضرورت تحکيم بي] ١٣٠٢ – ١٣٠٧)[١٩٢۴ – ١٩٢٨(مجلس 
مصدق ضمن انتقادی  سخت . ضوابط  پارلمانی واعادۀ حاکميت ملی تأکيد داشت

  : وکوبنده از وثوق الدوله اظهار داشت
اگر آبادی مملکت به دست ملل ديگر برای اهل مملکت مفيد بود هرملتی برای رفع 

اش  ه خانهزحمت وجلب فايده که يکی ازاصول مهمه اقتصادی است اجنبی را ب
جنگهای  ازاسارت با اگررقيب خوب بودهيچ ملتی نمی خواست بعد. کرد دعوت می

  )٢۴( ”..خونين و تلفات سنگين طوق رقيب را رها  نمايد
موضوع ايران برای ايرانيان وهمچنين ضرورت ادارۀ امورايران دردست خود 

غۀ اصلی مصدق ايرانيان ازجمله مضامينی بود که مصدق بارها برآن تکيه کرد، دغد
يا به عبارتی گسترده تر منافع مردم  –همواره  حفظ  و تقويت ارزشهای دموکراتيک 

  )٢۵.(بود –به تعبير او 
عايت رمصدق بيش ازهرچيز بر ضرورت انتخابات آزاد وتحکيم مبانی پارلمانی با 

وی برضد امحاء تدريجی حقوق و . صبورانه و مستمر  ضوابط آن تأکيد داشت
پارلمانی و ازميان رفتن قواعد  آن با تحکيم خود کامگی پهلوی همراه شده مشروعيت 
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با شهامت  فراوان خواستارآن بود  که به جای احداث کاخها،  بود اعتراض می کرد و
  )٢٧.(    ً                                         ضمنا  دخالتهای ارتش درانتخابات را تقبيح می کرد) ٢۶.(کارخانه تأسيس شود

او . صحنۀ فعاليتهای سياسی منجرشدتحکيم نظام پهلوی به کناره گيری مصدق از
، حدود دبه بعد مجبورشد درامالک خانوادگی خود دراحمد آبا]  ١٣١۵[  ١٩٣۶از

    )٢٨(ميلی غرب تهران، به صورت تبعيد گوشۀ انزوا بگيرد ٩٠
آگاه بودند که  یبه خوب هايسيانگل« سلطنت و انقراض سلسله قاجار،  ريياز تغ شيپ

 کيدر واقع  «ت،يبه رغم حفظ ظاهرمشروع رضا خان،) حکومت( دولت 
در واقع، وزارت خارجه از . کرد یامر آنان را ناراحت نم نيا. است یکتاتوريد

مجلس، مطبوعات، و   کوبقلدر مابانه رضا خان در سر  یکهايبه تاکت شيمدتها پ
. در چشمان آنان بود یخار ژهيمجلس به و. شده بود یمتک »ونيافراط« و ونيروحان
قدرت شش ساله، مجلس  کي، پس از ) ١٣٠٠خرداد (١٩٢١که در ژوئن  یمهنگا
بود، شکوه کرد که  رانيا رهيکه در آن زمان مسئول دا ل،يجرج چرچ افت،ي شيگشا

 یبرا یکرده است و خطر»به مراتب دشوارتر  «مجلس، حکومت بر کشور را 
ود که رضا ب دواريام یحت یاو زمان. شود یمحسوب م  یسيقدرت مستشاران انگل

 دگاهيدرد یرييتغ ديخارجه جد ريوز نکهياحتمال ا. منحل کند«  یخان مجلس را به کل
 يیکتاتورهاينسبت به د یچمبرلن به طور کل. وزارت خارجه به وجود آورد، کم بود

از  ششيستا هي   ً        مثال ، در توج. نداشت  یو دوست بودند نظر ناموافق قيکه ال
هرج مرج و  نيشوم درکشورم ب ريناگز یناگر زما: اظهار داشت ،ینيموسول

 ».باشم یکتاتوريکنم طرفدار د یرا انتخاب کنم، فکر م یکي یکتاتوريد
به او  یحت. داشت ديرضا خان ترد»  یطرح سلطه نظام« در بدو امر در باره  لورن

نظام  یدر دخالت در نحوه عمل و تکامل عاد یگونه سع« گوشزد کرد که هر 
که وزارت خارجه   دينپائ یريد کنيل» .خواهد بود یاشتباه بزرگ رانيدر ا تيمشروط

در قبال مجلس و مطبوعات  خانبه او فهماند که نگران اعمال خود سرانه رضا 
دو . شود یم یسيضد انگل کاتياو در واقع مانع تحر یقانون رياقدامات غ رايز ستين

جاده صاف کن  یوشهار« خود را در باره  یهايهم سبب شد لورن بدگمان گريعامل د
ً         رضا خان دائما  از وعده  نکهينخست ا. رضا خان کنار بگذارد» وار خودسرانه              

خود سازد،  عي                       ً   که بتواند مجلس  را کامال  مط یدر صورت س،يبا انگل کتريروابط نزد
دخالت آشکار او در انتخابات  یاصل لياز دال یکيبه لورن گفت که  یحت. زد یدم م
نظر  سيو انگل رانيبهبود روابط ا استياست که با س عيطم یانتخاب مجلس نيتضم

جهت  رييتغ« بود فکر کند رضا خان صادقانه خواهان  ليلورن ما. موافق داشته باشد
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 نيبنابرا. است »ر،يکب یايتانيبر یبه سو ران،يبه خاطر منا فع خود ا »رانيا استيس
انع بر سر راه شکل مو« بود که با صعود رضا خان به قدرت مطلق  دواريلورن ام

 ».که  او  به آن معتقد است، رفع خواهد شد یاستيس یريگ
بر مسند قدرت در تهران، بدون توجه به  کيدولتمند ضد بلشو کيوجود  نکه،يدوم ا 

) ١٣٠٢( ١٩٢٣کشور حائل، که  لورن از اواسط  استيس  یآن، برا یهايژگيو ريسا
 ) ٢٩(».مدافع آن بود، ضرورت داشت

از به تخت نشستن بارها به فکر برانداختن قاجارها افتاده  شيپ« رضاخان  نسان،يبد
 هايسياز مواضع انگل نانيعدم اطم داشت،يامر باز م نيرا از ا یبود؛ اما آنچه و

 نيو بر ا ديهراس یو نقش آنان در کشور م هايسياز انگل شهيبود، چرا که او هم
که  یاما هنگام. ستين یم شدنانجا یدامبدون نظر آنها اق رانيباور بود در ا

 تواندياطالع دادند که او م یخود در خرمشهر به و ديتوسط کنسول جد هايسيانگل
را هم در نظر  یطياو شرا یشود، برا رانيسلسله قاجار را برانداخته و خود شاه ا

 کي ازو حفظ آنها  یبودن به نظام پارلمان بنديبه پا توانيگرفتند که از جمله آنها م
 .بود یشرع یکانالها نيو به دست گرفتن قدرت با استفاده از همطرف 

داد و انتخابات آنها  ليسال حکومت خود همه مجالس را تشک ١۶در تمام طول  او
عملكرد رضاخان درانتخابات دوره پنجم به حدی مشخص بود . را هم برگزار نمود

يران را مجلس ا«نويسد كه  ش می ١٣٠۵كه سفير انگليس درگزارشی در سال 
نيستند و انتخابات مجلس  زادچرا كه نمايندگان آن مستقل و آ. توان جدی گرفت نمی

 ) ٣٠.(»شود آزادانه برگزار نمی
 گرفتيانجام م کباريکه همه هردو سال  زدهميمجلس ششم تا انتخابات مجلس س از«

سلطه ريکشور را در ز یرضاشاه نهاد قانونگذار. انجام شد یدر دوره سلطنت و
تحمل کند  توانستيخود حفظ نمود، اما آنچه مشخص است او هرگز نم هيلقه وقهرمط

 . شود ليکچهارم و پنجم تش یمانند دوره ها یکه مجالس
در دست  زيدر انتخابات دوره ششم عمال همه چ اتشيکه منو خواستيم یمجلس او
 یتيبه عنوان ارگان امن هينظم. شده از طرف رضاشاه باشد یمعرف) حکومت(
) حکومت(داشت در برابر ورود هر فرد شناخته شده و مخالف  فهيکومت، وظح
شده بودند را به  ابو افراد مورد نظر را که از طرف مقامات باالتر انتخ ستديبا

 یاز چهره ها یگسترده اعمال نشد و برخ یکه با وجود تالشها یامر. مجلس راه دهد
مدرس  دحسنيآنها س نيکه بارزتر تندافيالمله ها به مجلس راه  هيهمان وج ايمخالف 

 یراه زين گذاشتيبه آنها احترام م ديکه شاه جد یاز افراد یوجود برخ نياما با ا. بود
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 ديبعد جان به سالمت برد و به تبع یزاده که اندک یمانند تق یفرد. دندمجلس نش
ر هم که شخص رضاشاه د ینگرش. پا نگذاشت رانيخودخواسته در اروپا ماند و به ا
مجلس  نيا یو: "زاده کامال مشهود است یبه تق یمورد مجلس داشت در خطاب و

 ) ٣١." (کند لمناسب به او محو یو قصد دارد شغل داندياو نم قيرا ال
عهده داشت که برانتخابات را استياز طرفداران سرسخت رضاشاه ر نيتد

خان  نرزاحسيبه انتخاب مخود منجر نياراموجب شد و یارياعتراضات بس
انجام  يیسمت کار کرده بود و توانا نيدر ا زين یقبل یدردوره ها یو. شد رالدولهيمش

باسابقه کشور بود توانست  یروهايکه خود از ن رالدولهيمش. اداره انتخابات را داشت
عالوه . به مجلس شود یمل یاز چهره ها یبرخ یابياقدامات باعث راه یبا انجام برخ

مجلس پنجم پا به مجلس ششم گذاشتند و  تياقل ندگانياز نما رگيبر مصدق، هفت نفر د
 )  ٣٢(» .او انجام دادند انيخود را در برابر شاه و اطراف يیقدرتنما نيآخر

حسن مدرس، پس از سلطنت رضا شاه به فکر افتاد  دينکته قابل ذکر است که  س نيا  
 نيا یها نجات بدهد و رواز شر قزاق  یرا تا اندازه ا اتيکه انتخابات تهران و وال

 )٣٣. (بشود ليالدوله تشک ريمش استياصل کوشش کرد که انجمن نظار تهران به ر
و موجز  بايکامال ز یخود به صورت» خاطرات و خطرات«در  تيهدا مخبرالسلطنه

 یريوز که به مدت شش سال عنوان نخست یو. کرده است فيمجلس ششم را توص
که امر  شمرديمجلس بر م سيرا به عنوان رئ مورتاشيرا برعهده داشته است، ت رانيا

نظر و مشورت او  دونحکم قانون را داشته و ب ندگانينما یبرا شيها یو نه
. شاه و مجلس انيبود م یواسطه ا مورتاشيعمال ت. دادنديانجام نم یکار نيکوچکتر

از  یپاره ا در زيدربار همانگونه که قبال هم گفته شد نظر خود را ن رياو به عنوان وز
آگاه تا آنجا که  استياو که  طرف اعتماد  شاه است واز س. کرديموارد اعمال م

 ) ٣۴(» .تاش قول من است موريفرمودند قول ت ئتيدر ه) شاه(  یروز«
در تحت  یمؤسسه دولت کيمجلس ششم مانند « : یدولت آباد يیحي رزايبه گفته م 

و فکر مستقل  یرأ یفر ازاشخاص داراوجود چند ن. شود یدربار اداره م رينظر وز
تواند بکند و جز سکوت  یانتقاد مختصر هم نم کي یحت. ماند یاثر م یدرآنجا ب

 » .داردن یکردن و نزد وجدان خود خجل بودن چاره ا
مشروطه است و  نيکردن قوان تيمجلس تظاهر به رعا فهيبه بعد وظ خيتار نياز ا «

که در  یکارکنان آن به استثناء معدود. سدهرچه ازدرباردستوربر یدرباطن اجرا
 یگشته اند، از رو دهيهابرگز هيازفهرست نظم یعنيانتخابات به غلط انتخاب شده اند، 

هم  گريد یپدر از دوره ها راثيآنها مانند م یندگيخشنود هستند که نما یاحساسات مل
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 )٣۵.(» یمل یندگينما کيشباهت دارد تا به  شتريب یشغل دولت کيحق آنهاست و به 
 تيانتخابات دوره ششم به رضا شاه شکا انيراجع به جر«: گفت یمصدق م دکتر

انتخابات  ديگو یدکتر مصدق م ديگو یتاش را خواسته و م موريرضا شاه ت. کند یم
 موريت. وکال را انتخاب  بکنند شيکه مردم با آسا ديبده  یو قرار ديبرو ست،يآزاد ن

که هنوز  انتخاب  يیراجع به وکال ديگو یت کرده و متاش دکتر را به دفترش  دعو
هم   یما و گروه یداياز کاند یگذاشته، عده ا یبا شما قرار مينشده اند حاضر

مقصد من انتخابات آزاد به دست مردم  ديگو یدکتر مصدق م. از شما باشند دايکاند
 یآزادبه مجلس آورده و  ليرا به اسم وک  یکه من و شما  گروه نياست، نه ا

انتخابات آزاد آن است که مردم بدون . ميرا اسباب ملعبه و مضحکه قرارده اتانتخاب
 )٣۶( ».دخالت من و شما هر که را خودشان صالح دانستند به مجلس  بفرستند

و رضا شاه اول به سراغ دکتر مصدق  یمستعف یانتخابات دولت فروغ انياز پا پس
 یاو م. دکتر مصدق جواب رد داد. را داد رانيا يیوزرا استير شنهاديرفت و به او پ

نظر . خواست ینم یقيدولت حق یالوزراء را دولت به معن سيگفت رضا شاه رئ
شهرت ما تمام اعمال  یبود که  همه ماها را وارد کارکرده  وبه اسم ما و رو نياوا

خاص و عام کرد، عذرمان را  یغلط را انجام داده و پس از  آن که همه را رسوا
کرد،  یمرتبه با مرحوم مستوف کيو  یمعامله را دو مرتبه با فروغ نيهم. خواهدب

 شيرو عطا نيمعارضه با رضاشاه نداشتم از ا یو پروا استير یسودا چيمن ه یول
 ريرفته، او هم به اصرار مدرس و سا یسپس شاه سراغ مستوف. دميبخش شيلقا بهرا 

 ليتما یرأ یشاه از مجلس تقاضا هنکيرا قبول کرد، به شرط ا یريوکال نخست وز
 یسنت پارلمان نيدفعه از ا نيآخر یرضا شاه هم برا. را بکند ندهيآ یريبه نخست وز

 ) ٣٧. (کرد یرويکه از زمان ناصر الملک مرسوم  شده بود پ
الوزراء بشود، به  سيخواست  رئ یالممالک  م یمرحوم مستوف«که  یدر هنگام و

 شانيا. ارکرد  وزارت خارجه را قبول کنم، سرباز زدممنزل من آمد  و هر قدر اصر
نگرفت، از کار کناره  یکتاتوريکه اخالقشان با د یوارد کار  شدند  و پس از مدت

 یالممالک و امثال او همکار ینبود که با مستوف نيا ديچرا نظر شاه فق. کردند یريگ
 یم  که مستوفهست یبود که بجامعه بفهماند، من آن کس نيکند بلکه مقصودش ا

 .کنند یم ميالممالک و امثال او به من تعظ
که من در سعد  یکه استعفا کرد وهنگام دينکش یقبول کرد وطول یمستوف مرحوم

به من چه گفتند؟  ديدان یآباد، باغ خانم همدم السلطنه خواهرشان رفته بودم، م
انه ام به گل فرو گفتم من تا چ) بعد یالوزرا سيرئ( به حاج مخبر السلطنه « فرمودند
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و اطاله  ضيمقصود از عرا. »لجن فرو نرود رتا فرقتان د ديرفت، شما مواظب باش
(  یکتاتوريکند، بدانند که در دوره د یکه سنشان وفق نم یاست که آنهائ نيکالم، ا

 یشهربان سيمجلس، نه تنها از شخص شاه بلکه از رئ ندگانيوزراء، نما) رضا شاه
خوب  .دکردن یداد بدون تخلف اجرا م یدستورم یآنچه شهربانهم مالحظه داشتند و 

 یم شنهاديپ یا حهيهروقت که دولت ال ه،ينيبه خاطردارم که در دوره پنجم و ششم تقن
دمحم خان  پيبدهند، موقع طرح آن، سرت یخواستند به آن رأ ینم ندگانيونما کرد

 ندگانيکه نماشد  یدرمجلس حاضر و حضور اوسبب م -  هينظم سيرئ – یدرگاه
 .کنند بيتصو ار حهيال اد،يبدون شورو بحث ز

جهت  نيشاهنشاه، ازا شگاهيدوشنبه به پ یدر روزها ندگانينما یابيشرف نيهمچن و
 حهيبکنند و آن ها در مجلس ال یمقررشده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره ا

 .کنند بيدولت را تصو
چرا . خود را تبرئه کنند ،یبه عنوان نبودن آزاد توانند یحال وزرا و وکال نم نيا با

 انتيکه نسبت به مملکت خ نيرا قبول کنند تا  ا یکه آنها مجبورنبودند کار
 )٣٨(».کنند

جلد » مصدق سالهای مبارزه و مقاومت « به بيان ديگر،غالمرضا نجاتی درکتاب
دوره  مصدق در مجلس شورای ملی  در مورد انتخاباتاعتراض : اول می نويسد

نظاميان به سران لشکروششم بدليل فرمايشی بودن انتخابات ودخالت دولت و
ما درانتخابات تهران  می باشد اط کشورادراقصی نقدر انتخابات سرکردگی رضاخان 

  .کم تر بودرضاخان که تا حدودی بصورت آزاد برگزار شد و دخالت 
ره هفتم مجلس، آزاد هنگام طرح اعتبارانتخابات دو١٣٠۶بهمن  ٢٨مصدق درجلسه  

فقره يادداشت وتلگراف رمز  ١٢وی با قرائت . نبودن انتخابات را مطرح کرد
ازسوی مقامات نظامی  و کشوری، فاش  کرد که دولت درانتخابات دوره ششم بطور 
. علنی مداخله کرده و ملت ايران را از داشتن حکومت ملی محروم ساخته است

  ) ٣٩: (نمايندگان و زنگ رييس مجلس گفتمصدق در ميان همهمه  و سروصدای 
انتخابات  یکه اگر آزاد نياعتبار از دو نظر مخالفم اول ا نيبنده با ا –مصدق  دکتر

 نيا بياست که نباشد تصو نيو صالح هم ا ستين انيجزو حقوق مجلس و مجلس
به هر  یدولت نيمأمور ستين یآزاد مستلزم مخارج رياعتبار مورد ندارد انتخابات غ

مجلس  یروانه  یندگياو را به سمت نما دهتوانند اعتبار نامه دا یم لنديکس که ما
 )زنگ یصدا گاندنيهمهمه نما( ندينما

که  نيا مياست دو هيشرط هياگرعرض کردم قض ديياجازه بفرما –مصدق  دکتر
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 نيا ميمطمئن نباش نيمأمور یتا از عدم مداخله  ستيهرگاه دخالت دولت صالح ن
 یآقا ميکه مطمئن شد یدارد وقت بيچه ع ميينما بيتصو ميتوان ینماعتبار را 

خود  دهياست که اول من عق نيا ميکن یم بيبدهند تصو نانياطم نديبفرما رداخلهيوز
کنم تا  یرا در انتخابات عرض م یدولت نيانتخابات و بعد دخالت مأمور یرا در آزاد

و حافظ حقوق  نيراء قوانکه ناظر اج یمل یاست مجلس شورا یهر طور که مقتض
مخارج انتخابات  ی حهيهم که ال هينيپنجم تقن یدر اواخر دوره  دياست اقدام نما یمل

به من گفت که  ندگانياز نما یکيبنده با آن مخالفت نمودم در موقع تنفس  دمطرح بو
اگر  رايمخالفت شما هم بر خالف انتظار هم بر خالف صالح مملکت بوده است ز

مجرب به مجلس بفرستد به حال  قيکرده و ال ليفر اشخاص تحصن ١٣۶دولت 
بنده در  دينما انتخابرا  یاطالع یاشخاص ب کيکه ملت  نيتر است تا ا ديمملکت مف

اشخاص انتخاب کند صالح مملکت  نينفر از بهتر ١٣۶جواب گفتم که اگر دولت 
موکل است  تابع ليکه وک یاصل کل کي یاز رو ندگانينما ليقب نيا رايز ستين

در امور  یاثر اقتشانيعدم ل اي اقتيصورت ل نيباشند در ا یم یرأ کيصاحب 
 سهياست که به ک یشود ضرر فاحش یم انتخابات یکه برا یندارد و هرگونه مخارج

ندارد و  دهينباشند مجلس فا یرأ یمعنا ذ ندگانيکه نما یگردد وقت یملت وارد م
 ستين یکه حکومت مل یگردد ووقت یر مامو ريپارلمان باعث تأخ یبطئ یچرخها
مجلس به  یمخارج انتخابات و بودجه  یو دو کرور تومان در سال برا کي نيچرا ب

 چارهيبدنام گردد ملت ب یبد یکارها یچرا ملت برا نيشود و هم چن ليتحم ريفق ردمم
محروم است  یخبر است ملت بدبخت که از حکومت مل یب ليتخاب وکنکه از ا

اگر دولت  ستيکه مشروطه ن یکه مورد مالمت هم بشود در مملکت ستيسزاوار ن
که مشروطه است اگر مجلس  یدر مملکت یتواند تن در ندهد ول یکرد ملت م یخبط

است که خط و  ینمود و ملت موافقت نکرد مخالفت ملت مثل کس بيرا تصو یزيچ
 یول حيصحخود  یها به جا نيمخاطب در جواب گفت ا ديمهر خود را انکار نما

هرگاه  ميمملکت حل کن نيا اتيخوب است که ما مطالب را نسبت به اوضاع ووضع
به قول  رايکاله است ز یقانون باز سرملت ب نيبا ا ددولت در انتخابات مداخله نکر

ممالک است که بعد از  ريمثل سا رانيشما نه سواد شرط انتخاب نمودن و نه ا
 یو مالک در اشخاص ب نياست لذا متتفذ ودهب مشروطه مدتها انتخاباتشان دو درجه

 ندينما یکنند و انتخابات را بر طبق اراده خود انجام م یسواد اعمال نفوذ م
 یرا بر طبق اراده خود انجام م هيانتخاب یبلوکات هم از حوزه ها هيانتخاب یها حوزه

و تجربه  کيشهرها تفک هيانتخاب یبلوکات هم از حوزه ها هيانتخاب یحوزه ها ندينما
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 یبالد به واسطه مخلوط نشدن رأ  یعده منور الفکر اهال کيو آراء  دهيکه عق ستين
انتخابات  یجواب گفتم که هرگاه دولت به آزاد دردهات محفوظ بماند من  نيساکن

قانون هم  نيواگر نکرد با هم دينما یم شنهاديمعتقد باشد اصالح قانون را هم خودش پ
چهار  یشهر  نيمالک و متنفذ ميداد فرض کن ليتشک یملنسبتا  یممکن است حکومت

به  ديشا استکمتر استياشخاص به س نيچون نظر ا ندينما ليبه مردم تحم لينفر وک
 نديخود را منظم نما یامور شخص ليعده وک یقناعت کنند که به واسطه نفوذ نيهم

نفر انتخاب  کيرا  ليکه هر چهار نفر وک یهم مداخله کنند وقت استيفرضا که در س
 ینفر موکل و باز به حکومت شورو یصاحب س یمل یمجلس شورا ندگانيکرد نما

ما در عصر مشروطه  یفکر یشود که قوا نکرتواند م یکس نم چياست ه کترينزد
است که معارف  یما به همان نسبت شرفتيکه پ ديگو ینم یکس نکرده است و یترق
ما است علت قسمت مهم به  شرفتياز پ یاست اگر معارف سبب قسمت نموده یترق

حکم  .ميداشته ا یوقت کياجتماعات و مطبوعات و انتخابات است که  ینظر من آزاد
است همان  یکي از اجتماع اشخاص است با حکم شخص واحد رتملت که عبا

شود و  یصاحب تجربه م شياعمال و افعال خو ی جهيکه شخص آزاد در نت یطور
 .ديافزا یعمل کند بر تجربه و معلومات خود مبه طور آزاد  شتريهر قدر ب
شود که انتخاب کنندگان وکالء خود را به  یانتخابات سب م یهم آزاد همانطور

دارند  تيصالح یچه اشخاص یندگينما یگذارده و درک کنند که برا شيمعرض آزما
غرض موافق نباشند  یکنم که اشخاص ب یو گمان نم یمن در آزاد اتياست نظر نيا

 یانواع واقسام دارد در بعض یدولت نيما در موضوع دخالت دولت مداخله مأمورو ا
 یبدهند در محلها ینقاط مانع شده اند که مردم به اشخاص طرف اعتماد خود رأ

 کي یدارا شهيهم نيمأمور نديامر داده اند که اشخاص ناشناس را انتخاب نما گريد
 تنظار ئتيحاصل نموده اند لذا ه یرأ ديدنبوده و گاه بعد از اخذ آراء تر یثابت هينظر

بخوانند  یگريرا به اسم د یشده اند که در موقع استخراج اوراق رأ ورهم مجب
نداشته اند  تيموفق یو احساسات عموم ینقاط که به واسطه آگاه یباالخره در بعض

آن  یاست اهال کيدوره نزد یانتخابات مسکوت عنه مانده وتاکنون هم که به انقضا
تأسف است که  یبس یجا قتيدر مجلس محرومند در حق ندهياط از داشتن نمانق

مجلس از قرائن  تياعتراض شده اکثر ندگانياز نما یکيهروقت که در اعتبار نامه 
 ینموده است در صورت ميمستق ليمطلقا صرف نظر واز متعرض مطالبه دال یخار

به  ايدست بدهد و یمرتکب شود و مدرک یاست که عمل نامشروع یکه کمتر کس
شود  یدخالت در انتخابات م ليکه دل یزيتله بگذارد و فقط چ یال یاصطالح دم
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بال  حيترج ايو  یعدم ارتباط او با اهال ايدر محل انتخاب و  ليوک تيهمان عدم معروف
 یمدارک )دره گز(جزه در اتفاقا درانتخابات کالت و سرخس و یباشد ول یمرجح م

 لشکر ريو تلگرافات رمز جان دمحم خان ام ادداشتيفقره  ١٢دست آمده که عبارت از
 نيبزنم که باعث کمتر یمجلس حرف نيندارم درا ليم چيکه ه نيباشد وبا ا یشرق م
دارد که آنها را بدون ذکر  یمملکت مرا وا م رياز همقطاران بشود خ یکيرنجش 

 :ميقرائت نما خينمره و تار
که در موضوع انتخابات به سلطان  یا دستوراتاف ب یاکبرهللا ورد یعل رزايم) ١(
 هيامور به دستور مشارال نيا انيساخلو داده شده لزوما درجر سيعبدهللا خان رئ ديس

 لهيبه عمل آورده و منتظرم آنچه را که به وس یمحل یو کمکها تيجد تيبا نها
روع به ش(لشکر شرق جان دمحم  یفرمانده رديگدستور داده شده است انجام  هيمشارال

 )سيزنگ رئ ندگانينما نيهمهمه ب
عبدهللا  ديبه سلطان س یصارم الممالک در خصوص انتخابات دستور کامل یآقا) ٢(

جان دمحم نشان کره  ابديامر خاتمه  نيا تيشما به فور یبا موافقت محل ديخان داده ام با
 دهيخر ديتکره قزب که اظهار داش یمحمودبه نشان رزايم یآقا) ٣) (خنده حضار(قزل 

که  یمطلوب با قول جهيمنتظر نت ديينما یميالزمه در انتخابات قد تيالزم است جد ديا
 )ندگانينما یهمهمه (حامل عودت دهند  ی لهيداده ام هستم جان دمحم مراسله را به وس

 نيگذشته شما چرا ا ليوک یاست اعتبارنامه  نيها توه نيآقا ا –عيآقارضا رف حاج
 ؟ديزن یحرفها را م

 است که اعتبار نامه اش مطرح است یمال وقت نيا – یعماد
دهم بنده عرض  ینم یاست بنده تا مطمئن نشوم رأ نيدخالت مأمور – دکترمصدق

 هم مدارکش است نيدولت دخالت کرده اند ا نيکنم مأمور یم
 داده است یرأ ليمجلس به وک – عقوبي ديس آقا

 دارد یتيباشد چه اهم – مدرس
 آن عرض کنم یدر انتخابات و آزاد ديخودم را با دهيبنده عق –مصدق  دکتر

 صحبتشان را تمام کنند شانيکنم ا یبنده استدعا م – دادگر
 دييبفرما – ندگانياز نما یبعض
 دکتر مصدق یزنند نطق آقا یداد م یکه عصر نيا یبرا دييبفرما – یجالئ
ه محترما معروض امارت لشکر شرق دامت عظمت عيچهارم مقام من –مصدق  دکتر

حسب االمر  ارتيتوسط فرمانده محترم در جز ز یدارد تلگراف خصوص یم
مهر تلگراف خانه  یاجراء امر مبارک اطاعت خانزاد محمود درجز یمبارک برا
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شما از لحاظ مبارک  ريعبدهللا خان دو فقره اخ ديسلطان س یجناب آقا - ۵درجز 
که معتمد  ديينما تيجد دينگذشته با که موقع یگذشت امر و مقرر فرمودند در صورت

خصوص تحت نمره صادر و  نيالسلطنه انتخاب شود و امر به مبارک هم در ا
 )زنگ یصدا – ندگانينما یهمهمه (زاده  یشود منش یالساعه مخابره م

از  یتنفس داده شود جمع قهياست که چند دق نيام ا دهيعجالتا بنده عق – سيرئ
 ستيو به فاصله ب ليتنفس تعط یموقع جلسه برا نياست درا حيصح – ندگانينما
 ديگرد ليمجددا تشک قهيدق
 دکتر مصدق یآقا – سيرئ

 –مصدق  دکتر
شما از لحاظ مبارک  رياخ یعبدهللا خان دو فقره  ديسلطان س یجناب آقا – پنجم

 ديکه ز ديينما تيجد ديکه موقع نگذشته با یگذشت امر و مقرر فرمودند در صورت
خصوص تحت نمره صادر والساعه  نيمبارک هم درا ی هيد و امرانتخاب شو

 زاده یشود منش یمخابره م
 یفيفالن راجع به گوسفندان توق یعبدهللا خان در جواب راپرت نمره  ديسلطان س)۶(

ممکن  ميمستق ريدهند هرگونه اقدام غ یو چهارم تعرفه م ستيکه از ب یدر صورت
هم با  هايبدهند درجز یرأديبزن یهرابعوض اسم س یاست که درموقع دادن رأ

 ینشان دييو بگو دمحمود ارائه دهرزايم بهتلگراف را  نيکامال موافق وهم ديانتخاب ز
السلطان  ريومن جواب دادم که انتخاب دب یقاصد فرستاده بود ی لهيکه به وس یکاغذ 
ادن د یرساند حاال الزم است که رأ یبه امورات شما و خالصه آن حدود نم یضرر
از  یستيبا یبدهند در هر صورت م یرأ ديالسطان را موقوف داشته و بز ريبه دب

لشگر شرق  یانتخاب شود فرمانده ديکه ز ديينما تيو جد یريجلوگ یتشبئات سهراب
 .یشود خانزاد محمود درجز یاطاعت م ارتينمره فالن ز هيجان دمحم امر

 انتخاب شود ديمحل ز نيمتنفذ لهيوسکه به  دييامر نمره اوال کوشش نما بيدر تعق) ٧(
 هينموده خود از طرف من به مشارال یريکامال جلوگ رالسطانيدب سياز دسا ايثان

 .نديکه به مشهد حرکت نما دييابالغ نما
 یم ديکه حتما ز ديياز طرف من ابالغ نما نيمتنفذ ريو سا یمحمود درجز رزايم ثالثا

 دييود گرفته مخابره نمامحم رزايانتخاب شود و جواب از م یستيبا
 نيو هم چن یميبه قرار اطالع واصله کارگزار مشغول نشست جهت انتخاب قد رابعا

اشخاص  نيانتخابات ا انيدر جر یباشد اگر ممانعت یم لهيتلگراف مشغول وس سيرئ
ورقه تعرفه جهت سرخس و  خامسا به قراراطالع هنوز دييدارند فورا راپرت نما
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دستور الزم شده  ديجهت انتخاب ز حلبه هر دو م ديورا بفرستف ديکالت نفرستاده ا
تا اول ماه  ديکن یالمقدور سع یانتخابات را هر روزه راپرت نموده حت جهياست نت

 قاشد جان دمحم افتهيانتخابات خاتمه 
 ئتيدهد ه یتلگراف درجز م سيکه رئ یعبدهللا خان به قرار راپرت ديسلطان س) ٨(

 نيکه ا ديتذکر بده همين را دارند اوال از طرف من به مشار الشد یمستعف الينظار خ
امور انتخابات  قيرا ندارد و باعث تعو اتيگونه عمل نيا یوجه اقتضا چيوقع به ه

نمود و هرچه زودتر  یريجلوگ هيقض نيااز  یستيبا یباشد در هر صورت م یم
د مراتب را فورا محرک دار ئتيو اگره ديمطابق دستور به امر انتخابات خاتمه ده

 لشکر شرق جان دمحم یفرمانده دييراپرت نما
محمود با مفتاح متحدالمال راجع به اعزام سواران  رزايساخلو م سيتوسط رئ - ٩

که توسط قاصد مخصوص  یدستورات سابق وجواب کاغذ بياسکورت درتعق
اب شود از درجز انتخ یستيبا یدهد که معتمد السلطنه م یتذکر م نکيفرستاده بودند ا

کامل  یتيبا جد ديبا ندينما یم یتشبتات یميو قد رالسلطانيشده اگر دب لهيبه هر وس
و درهرصورت منتظرم که تا ششم شوال عمل انتخابات بروفق  ديينما یريجلوگ

 .نخواهد نمود قهيگونه مساعدت مضا چيموقع از بذل ه نيالبته در ا ابديمنظور خاتمه 
 لشکر شرق جان دمحم یفرمانده

حسب االمر آکنت را مالقات  ارتيدو طغرا امربه مبارک تحت نمره و نمره ز - ١٠
استعفاء انجمن نظارت  ٣۶٨رساند یاحترام به عرض آستان مبارک م تيبا نها نکيا

 شيخو یبر اثر تذکر به خطا زيبوده او ن ئتيه سينداشته و منحصر به رئ تيعموم
امر  انينموده انجام خدمت را تا پا ارخود  یاسترداد استعفا یقبل شخصا تقاضا ومي

مراحم بندگان  نانيگزار به اطمرتلگراف بر اثرعسرت و کا سيرئ .عهده دار شد
آنها را  یرشته دسائس بوده اند فدو کي ليبه دوا دخ یميحضرت اجل نسبت به قد

 یخود را به کل اتياست که عمل یمالقات و به وخامت اعمالشان متذکرنمود مدت
آن اطاعت و انجام  ليدر ذ ،اند امربه نمره را بصارم الممالک ارائه هتمتروک داش

احضار اوامر مطاعه را ابالغ و ختم عمل را  زيرا ن نيمتنفذ ريامر را متعهد شده سا
که هنوز حواله اعتبار به  نياوراق تعرفه سرخس وکالت را با وجود ا .قول گرفت

حواله  یاست امربه صدور فور یدعتمس ،دو روزقبل ارسال داشته دهيمحل نرس هيمال
عبدهللا  ديامضاء فرمانده ساخلو سلطان س ١٣٠۵… مورخه …نمره  دييصادر فرما

 خان
بندگان امارت معظم  عيدرجزمقام من ینظام یتوسط فرمانده محترم ساخلو) ١١(
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جز رتوسط فرمانده محترم ساخلو د…لشکر شرق دامت عظمت تلگراف مطاع نمره 
شوند سپرده چاکر است هر  یم تيدوهزار جمع بايکه تقر فهيحدود و طا ارتيز

 یکه بعض یبه شرط مندار قهيکه صادر شود از جان ودل درانجامش مضا یامر
فرمانده محترم  یرسما هم برا ندينما یکار دارند م نيدر ا کيوآنتر سهياشخاص دس

 یشود خانزاد محمود درجز یريعرض نموده ام جلوگ ضهيدرجز عر
 سيبه رئ تلگراف شما مالحظه شد یمحمود درجز رزايساخلو م سيط رئتوس) ١٢(

 سيرئ لهيهم بفرستد چنانچه به وس ندهيساخلو دستور دادم که مساعدت الزمه نموده نما
 ديکن یشده در انتخابات ادامه داده وسع لهيساخلو تلگراف شده الزم است به هر وس –

 ارتيشرق جان دمحم تلگراف نمره زکه معتمد السلطنه انتخاب شود فرمانده لشکر 
 .ضبط شود یمحمود درجز

 عبدهللا خان ديس سلطان
بود مدارک بنده راجع به مداخله درانتخابات سرخس وکالت ودرجز که به  نيا

 گرياز نقاط د یو هرگاه اطالعات خود را نسبت به انتخابات بعض ديعرض رس
نخواهد شد چنانچه از  تهرفيلس پذجم نيدر ا ستيدر دست ن یعرض کنم چون مدرک

 نيا یشده برا یکه خوانده ام خوددار یاسناد خيقرائت تلگرافات رمز و نمره و تار
 يیبودم ودرآن وزارتخانه خلف کارها هيبنده معاون وزارت مال یوقت کياست که 

 یمطلب سبب شده بود که بعض نينمودم ا یم یشد که بنده دراستتار آنها خود دار یم
توانستم  یشوند من در آن وقت م ريحفظ اسرار سرزنش نموده و دلگ عدم یمرا برا
از امور  یهرامر رايز ميهراس ننما یشدن بعض ريدفاع کنم وازدلگ خوداز  یبه خوب

گردد  یمنتشر ماست که درهمه جا قانونا طبع و یمربوطه به جمع وخرج مملکت هيمال
در قرائت  یول ندينما یم قيرا تشونکوهش کنند آنهاخالف را نيکه کاشف نيا یبه جاو

چه ممکن است که از مطابقه تلگرافات  رددمو نمره آنها مت خيتلگرافات رمز و تار
 نيلشکر شرق بدست آمده و به ا یکه قرائت شد مفتاح رمز فرمانده یرمز با کشف

است که بنده سواد  نيمحسوب شود ا یرا کشف کنند که ازاسرار ادار يیزهايچ لهيوس
 .مسپار یم یمل یمجلس شورا استيپاکت است به مقام ر نيفات رمز را که دراتلگرا

به قلم  رخواهيدولت که خود را آن قدر خ نياست که بنده از ا نيا یصورت جا نيا در
 تيمختلفه اصول مهمه قانون مجازات را که در تمام ممالک رعا نيدهد وبه عناو یم
سؤال کنم آورد  یبه مجلس م یمواد انينقض وبرخالف اصل عقاب باال ب ندينما یم

 بينموده اند تعق انتيخ یمل یوآزاد یجتماعکه به ناموس حقوق ا یکه چرا اشخاص
قانون مجازات  ٨٣مداخله جان دمحم خان ها در انتخابات مشمول ماده  رايز دينما ینم
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 بيچه قانون مجازات قبل از انتخابات تصو ستيهم ن انياست و عقات بال ب یعموم
 یم استنادبه مواد آن  مينما یکه قرائت م یده و خود جان دمحم خان در متحدالمالش

و  کيکه انتخابات دوره ششم نزد نکيا ١٣٠۴مورخ اول اسفند  ١٣٨٧۵نمره  ندينما
 نيو مأمور ینظام یساخلو ها یاز حکام و رؤسا کي چيشود ه یشروع م یبه زود

من الوجوه حق اعمال نظر در امور وجها  یلشکر اي یاعم از کشور یادارات دولت
باشند اگر ثابت شود حاکم  یمطلقا آزاد م ليوک اباتدرانتخ یانتخابات را نداشته و اهال

 هيحوزه انتخاب نيمأمور اي یازدوائر دولت یمستخدم اي سيرئ ینظام یساخلو سيرئ
 یاعمال نفوذ اي عيتطم کيتحر سهيدس ینيطرف یمحل ها دراطراف انتخابات دخالت

بر طبق ماده  دباش هخود به کار برد هيرا درامر انتخابات ناح ینموده و اقتدارات دولت
ومجازات  بيمرتکب تعق یقانون مجازات عموم ٩٢و ٩١قانون انتخابات و ماده  ۴۴

دارد که در خاتمه عرض کنم اگر  یکت مرا وا ملمم ريآخر و باز خ یخواهد شد ال
 یبدهد ول یکه در منافع ملت حرف بزند ورأ را ملت انتخاب نمود ناچار است ليوک

که نفع کدام ملت را در نظر دارند لذا هر  ستيمعلوم ن دندانتخاب نمو نياگر مأمور
انتخابات  یکارند آزاد یم انتيخ یکه برا ستيبذر کيمداخله که در انتخابات بشود 

ت دولت درستکاروطن پرس یه مجلس آزاد براکنه تنها درمصالح مملکت است بل
 زشيهمه چ خيوتار هاست که نمر یهم سواد تلگرافات نيا باشد یبهتروبزرگترسنگرم

    )۴٠(».کنم یم استيمقام ر ميهست و تقد
مصدق درميان سرو صدای  چند تن ازنمايندگان مانند حاج آقا :فهرست مندرجات

رضا رفيع،عمادی،سيديعقوب انوار،جاللی، مخبرودرحاليکه مدرس ازوی طرفداری 
را به طور مشروح  قرائت، وی ]  فوق[د، تگرافات و يادداشت های رمزمی کر

درپاسخ به اظهارات وزيرکشور که از صحت  انتخابات و عمليات جان دمحم خان دفاع  
  :نمود، گفت

» دانستم جان دمحم خان از مقامات مقدسه است یخواهم و نم یمعذرت م یليبنده خ «
)۴١(  
  
  :کويرخوريان  – ٢
  
ی شرکتی براک دوره پنجم تقنينيه شايع شده بود که به استناد بعضی مداردر اواخر  

، شرکت قسمتی از پيشرفت کاری خوريان تشکيل شده و براکويراستخراج نفت  
چنين شهرتی بصرف به رضا شاه داده است و چون دکتر مصدق                  ً سهام خود را مجانا  
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اس مذاکرات خود را در نمی توانست از وزير فوائد عامه وقت داور سئوال کند  اس
را در مهم موضوع  روی خواب گذارده تا بتواند اين  ١٣٠۴جلسه چهارم بهمن 

وزير فوائد عامه به . مجلس مطرح کند و بدين وسيله بتواند اطالعاتی بدست آورد
عنوان اينکه مذاکرات دراطراف خواب قابل تعبيرنيست از جواب طفره زده و 

دکتر مصدق ی و بعد مدارکی به دست آقا.ته است مذاکرات بدون نتيجه خاتمه ياف
رسيده که در جلسه هفتم بهمن ضمن نطق مشروح خود به اطالع مجلس رسانيده 

لذا خالصه مذاکرات جلسه چهارم بهمن ماه و متن نطق جلسه هفتم بهمن ماه و .است 
درفصل هفتم به نقل از انتشارات مصدق بهمن داده است  ١٢جوابی که داوردر جلسه 

  جلد هفتم  آورده ام  - 
  
  :شيالت بحر خزر – ٣
  

و مدت )از اتباع دولت روسيه تزاری(شيالت بحر خزر، در اجاره ليازانوف ها 
دولت ايران به عنوان نرسيدن مال التجاره . ميالدی بوده است ١٩٢٥انقضای آن در

 دمحمعلی. قرارداد را نسبت به بقيه مدت فسخ نمودو بعد کار به حکميت ارجاع شد
حکم مشترک ليازانوف ها و فسخ دولت را مخالف قانون ) رئيس ديوان تميز(فروغی

دانسته ومدتی هم برای اينکه جبران خسارت مستأجرين بشود برمدت اجاره افزود 
ولی پس ازآنکه به مقام رياست وزرائی نائل گرديد دولت شوروی تقاضای امتياز 

 جلسه اين موضوع تنظيم ودر مشاراليه اليحه ای راجع به و شيالتی را نمود
  .مجلس شورای ملی پيشنهاد کرد١٣٠٤بهمن١٩مورخه ٢۵٠

  
  :يحۀ  تأسيس راه آهنال -  ۴

   
 ٢٠ز سه شنبه  ور آهن از طرف وزارت فوايد عامه مطرح  در  اليحه تأسيس راه 

ماد ه ای ضمن  ٥اين اليحه . ی ملی مطرح شدامجلس شور ٢۵١جلسه  ١٣٠۴بهمن 
، تهران به بندرجز، تهران به قطور، )خرمشهر(ن به محمره تعيين خطوط تهرا

تهران به ميرجاوه، تهران به گواتر، تهران به بندرلنگه، تهران به رواندوز، تهران به 
هزار تومان از محل عوايد انحصار  ٢٥٠آستارا به دولت اجازه ميدهد که مبلغ 

آمريکايی و آلمانی  واردات قند وچای برای تعيين نقشه ها و استخدام دو متخصص
  :مصدق با اين اليحه مخالفت نمود و گفت. برای تأسيس ذوب آهن صرف کند
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اين بنده در اينجا هم مخالف هستم که طريق مقاطعه نوشته شده و بر فرض اينکه « 
مقاطعه بشود و اين اليحه اصل مناقصه راهم در نظر بگيرد باز خيلی ناقص است و 

بجهت اينکه ما . ين محل هم نشود مخالفميم و بااينکه تعتازه بنده با مقاطعه مخالف
گويند ازهول حليم  درامود اقتصادی نبايد تعجيل کنيم درعرف يک مثلی است که می

ن اليحه را تصويب بکنيم و بدست وما نبايد امروز يک همچ .نبايد توی ديگ افتاد
بعد از آنکه  .دولت بدهيم بعد دولت خودش برود تمام مملکت را نقشه کشی بکند

همه مملکت رانقشه کشی کرد آنوقت بيايد يک صورتی بياورد که کمپانيها 
پيشنهادشان اين است وحاال کدام خط فايده دارد؟ وعيبی که در اين اليحه است 

وقتی هم دولت  برای اينکه اگر. بنده اساسا با مناقصه مخالفم. مسئله مناقصه است
د مناقصه يک شرايطی دارد اوال بايد ديد در بخواهد يک کارهائی بطورمناقصه بکن

 چه مملکتی سازنده خانه هست و اگر در يک شهری چند نفر هستند بايد اعالن کرد
اگر در جاهای ديگر هستند بايد با مجاری صحيحه به آنها اطالع داد و اينها بايد  و

اگر يک راهش را قانون معين کند وبايد اعالناتی بکنند که همه مردم بدانند که 
روزی بگويند آقا چرا اعالن نکرديد بگويد ما اعالن کرديم و رفتيم مذاکره هم 

 ».کرديم
گفتگوها درباره مواد اين اليحه به ويژه درباره تعداد خطوط موجب شد که ماده اول 

ماده دوم با اصالحی که مدرس پيشنهاد داد به .     ً                موقتا  کنار گذاشته شود) تعيين خطوط(
آهن  لت ممکن است پس از تهيه نقشه مقدماتی برای ساختن راهدو«: تصويب رسيد

ترتيبی را که نافع و به صرفه نزديک ميداند پس از تصويب مجلس شورای ملی به 
پس از تنفس، ماده اول با پيشنهاد اصالحی سيدحسن تقی زاده » .موقع اجرا بگذارد

مجلس در . رسيد تصويب گرديد؛ و نيز سه ماده باقی مانده با اکثريت به تصويب
اين . ادامه کار خود اليحه شرکت هواپيمايی يونکرس را در دستور کار خود قرار داد

  )۴٢( اليحه نيز به تصويب رسيد
  
  
با نمايندگان  در بارۀ اعتراض و مخالفت سيد حسن مدرس است که ،فصل هشتمدر  ◀

ده تحميل شده نماينبا مداخلۀ نظامی ها بعنوان  درانتخابات دورۀ ششمکه  فرمايشی
تصميمی گرفت که مداخالت نظامی ها را برمال  وی. سخت مخالف بودبودند، 

                      ّ                        ّ                            بفهماند که درمجالس مقن نه به تأييد نمايندگان مل ت باشند نه نمايندگان تحميلی  ساخته و
البته نظامی ها هم که سرخود درانتخابات مداخله نکرده و به امر رضا  قشونی ها و



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

س با اعتشاه دست به اين مدا ّ         خالت زده بودند، بنابراين مخالفت مدر  ارنامه های آنها ب                                 
                                  ّ                                     مخالفت با آمرکه پهلوی بوده است تلق ی می گرديد واين امربرای ديکتاتوری که 
حاضرنبود فقط جنبۀ تشريفاتی داشته ودرامورمداخله نداشته باشد بسيارناگواربود 

ّ                                  چون با بودن مدر س رشيد وبی باک در مجلس  نمی توانس رادعی  ت بی مانع و              
                                  ّ                      بنابراين بفکر افتاد که بزرگترين سد  راه ديکتاتوری خود را  .قلدری کند و اعمال زور

س ازهمين مجرا آب می خورد ازپيش پای بردارد و ّ                         توطئۀ ترورمدر  اکنون ببينيم .             
س دربارۀ اعتبارنامه ها درمجلس چه گفته است ّ                                          مدر     :  

  
ل راجع به  -  ١٣٠۵ امرداد ٢٢جلسۀ مجلس دورۀ ششم، مورخ در  ّ           خبر شعبۀ او            

ّ                            اعتبار نامۀ ملک ايرج ميرزا مطرح شد و مدر س ضمن مخالفت خود چنين بيان                                         
 :نمود

سه مسأله است که ميخواهم عرض کنم يکی اينکه بنده شاهزاده را نميشناسم واالن  - ١
م اينکه درتمام انت ّ                   هم نميتوانم تطبيق کنم آنچه که هم شنيده ام آدم خوبی است دو  خابات                                                         

بنده نظر به اين اشکاالت مرسومه ندارم که فالن جريان ده روز دير شد يا دو روز 
زود شد يافالن شخص شکايت کرده وفالن کس جواب داد يا اعالن چند روز شديا چه 
ّ                 واينهاهرکدام به نظرمن اشکالی دارد خودم رأی نميدهم ولی متعر ض هم نميشوم کما                                                           

رأی هم ندادم ولی  آقايان دادند بنده مخالفتی نکردم و اينکه بعضی ازاين رأی هائی که
ّ        بنده چه درسابق وچه درحال فقط يک اشکاالتی را به عقيدۀ خودم محل  توج ه قرار      ّ                                                            
ميدهم که يا يک ضرر اساسی دارد يا يک نفع اساسی نميگويم هم اشتباه نميکنم خير 

مخفی ميماند به اين انسان اشتباه ميکند بعضی اوقات منتقل نمی شود وحقايق برش 
ّ         لحاظ با انتخاب آقای شاهزاده مخالفم وقبال هم تذک ر ميدهم که خيلی بنده تعج ب ميکنم                          ّ                                              

خبرها را به يک ترتيب  غالبا درمجلس هم سابقه دارند که مخبرين شعب که
غيرخوبی ميدهند مختصروبی اشاره به اشکال وبی اشاره به جواب وحال آنکه اغلب 

سابق هم تشريف داشتند بعضی هايشان هم درعدليه تشريف مخبرها دردوره های 
                                                         ّ                      داشته اند که معاون يا وزير بوده اند ميدانند مجلس شورای مل ی به منزلۀ محکمۀ تميز 
                                           ّ                                است شعبه به منزل محکمه استيناف است انجمن نظ ار به منزلۀ محکمۀ ابتدائی اشکال 

يد مطرح واشاره شود وجواب                     ّ      ّ                      وجوابی که درانجمن نظ ار محل ی گفته ميشود درشعبه با
داده شود دراينجا هر چه گفته ميشود وجواب داده ميشود ولو برسبيل اجمال بايد به 

بنده درشعبۀ خودمان به آقای عدل الملک که               ّ                مجلس شورای مل ی اشاره شود لهذا
مخبر آن شعبه هستند عرض کردم که فی الجمله هم عمل شده که به اصول اشکاالت 
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اما راپرتهايی که سايرآقايان داده اند نتيجه را راپرت  اشاره شود ووصنف اشکاالت 
 يا دوازده نفر جواب را ننوشته اند چون در شعبه ده نفر ديگر اشکال و داده اند و

 مجلس هستند نه اشکال به گوششان خورده نه جواب و است وهفتاد نفر ديگر که در
های پيش وخبرهائی که ه به دور درجوع کنن. با اين ترتيب رأی دادن مناسبت ندارد

به اشکاالت وجوابها اشاره ميشود اما اينجا آن راپرت  داده ميشد دوره های پيش 
پريروزی فی الجمله اشاره به اشکاالت وجواب شده بود ولی درست تکميل نبوده 

به اشکاالت اشاره شودکه حاضرين  اگرراپرتی داده ميشود اين است که منبعد بهتر
ست ملتفت شوند وعقيده موافق به يا مخالفت خود را اظهارنمايند من درمجلس در

                                       ً                                     جمله راپرت راجع به نماينده مشهد که نوعا  اشکاالت نمايندگان آنجا خيلی کمتر است 
                      ّ                              انتخابش مخالفم زيرا عل ت عمدۀ انتخاب شاهزاده را امير  اما شاهزاده را بنده با

ائی که بنده با اعتبار نامه ها کرده ام لشگر خراسان ميدانم واين اشکاالت ومخالفته
وبعد هم خواهم کرد تمامش منتهی به يک چيزاست دوسال سه سال مملکت يک 
جنبۀ غيرعادی داشت عدليه اش نظامی بود امنيه اش نظامی بود حاکمش نظامی 

آن پيمانه ريخت از روز  بود امين ماليه اش هم نظامی بود ولی آن سبو بشکست و
حاکم است ، امنيه است وحاکم ،عدليه است وامنيه ،سان عدليه            ّ ختم مجلس مؤس  

نظامی هم بايد تفنگش را دست بگيرد برود درسرباز خانه از مرکز هم شروع شد 
وشاه مملکت هم اعالن داد امرای لشگر ومأمورين نظامی دربعضی نقطه ها يا 

زا است که از جمله انتخاب اين شاهزاده ايرج مير .باورشان نيامد ياعمل نکردند
ّ      گرچه سلمان عصراست وخيلی هم آدم خوبيست ولی عل ت انتخابش جان محم دخان                  ّ                                            

بنده به شما ميگويم اگر هزار سال  باطل است بواسطۀ اينکه نظامی است و است و
ّ                                          جان محم د خان درمشهد نباشد شاهزاده انتخاب نميشود  مشروطه باشد وديگر هم عمر       
ّ           عل ت تام ه اش همان  سابق هم نشد اما من خيلی دوست ميدارم که شاهزاده و .است  ّ    

چون خيلی خوب آدمی است ولی اين مخالفتهای من مربوط به  حاکم خراسان بشود
شخص نيست شخص خوب است سرجای خودش بله آقای مخبر فرمودند ديگران هم 

اين هم تا هستند ز ا  درخراسان انتخاب شده اند بله ايشان پيش هم شده بودند بعد
، هم ميشود اهل محل هستندپيش انتخاب شده است بازازميشوند ملک است که  انتخاب

 .التماس ميکنند پول خرج ميکند البته انتخاب ميشوند، رعيت دارند، موکل دارند
 .بنده پول خرج نکردم–رييس التجار 

 .پول مشروع را عرض ميکنم بنده هم برای انتخاب پول خرج ميکنم –مدرس 
 .غلط است –اقا سيد يعقوب 
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س  ّ   مدر  پول مشروع غير ازپول نامشروع است برفرض نظاميها هم اگر کردند خدا  –  
ّ                            پدرشان را بيامرزد آنها بد کردند نه منتخبی که موک ل دارد منتخبی که آقای رئيس                                                 

ّ                            التجار وامثالش باشند موک ل داردغير ازجان محم د خان است اما شاهزاده غيراز                    ّ جان                         
ّ          دمحم خان موک ل ندارد ع مملکت وضع  .ليهذا هرانتخابی که اين طور باشد باطل است        

                                                 ّ                     غير عادی وجريان غير عادی داشت گذشت، مجلس شورای مل ی هم سعی بفرمايند تا 
شاه مملکت بعد از آنکه حاضر شد .  مطالب به جريان قانونی وعادی خودش بيفتد

ابات دخالت شاه مشروطه باشد يعنی امضای خالی بکند امير لشگر نميتواند درانتخ
قشون بايد تفنگ دست بگيرد برود توی سرباز خانه، هر وقت حاکم امری داد .  بکند

 از بنده از اين نقطه نظر مخالفم با انتخاب شاهزاده درحالی که موافقم و. عمل کند
 ».خدا ميخواهم که چون آدم خوبی است حاکم خراسان بشود

رداخت که ازجهت اينکه به درازا می علی اکبرداورمخبرشعبه به دفاع ازاعتبارنامه پ
توضيح اينکه گزارش جلسه چهارم دورۀ ششم .[ نقل آن صرف نظرمی کنم از کشد

بارۀ اعتبارنامه های نمايندگان است، در  که در»  سند«             ّ            مجلس شورای مل ی را بعنوان 
 .]   خوانندگان ارجمند قرار می گيرد پايان اين بخش دراختيار

س «  ّ   مدر  ابات هم حکومت نظامی بوده و هم انتخاب کننده نظامی بوده دراين انتخ –  
شاهزاده ايرج ميرزا باز سالها درمحل بوده، حاکم  بوده، معاون بوده،  ليکن . است

فی نظامی و حکومت نظامی انتخاب شده اند و هنوز هم حاکم  ّ                                                      ايشان فقط  به معر                  
معنيش اين است  نظامی معنيش اين است که من نظامی هستم،. بهبهان نظامی است

اجتماعی بدون اجازه نبايد بشود، حرف . که تمام کارهای واليتی را نظامی می کند
ر با مبادی عاليه هم درخصوص حکومت آنجا . اين قبيل از بدون اجازه نزنند و ّ                                       مکر    

گفتند که حکومت بهبهان را نمی شودغير نظامی کرد و االن هم  مذاکره کردم و
آقايان می خواهيد رأی . ه امرنظامی ها انتخاب شده استنظامی و آقای نوبخت هم ب

 » .بدهيد مختاريد
انتخابات نجف آباد . پس ازدفاع مخبربه اعتبارنامه رأی گرفته شد وتصويب گرديد

س درمخالفت با آن چنين  بيان نمود ّ                                 ونمايندگی غالمحسين ميرزا مطرح شد ومدر                                     . 
س «  ّ   مدر  سمی است که  عرض کرده ام و در اشکاالت اين انتخابات هم از همان ق –  

ّ         خصوص فريدن که علم و اط الع دارم، الزم است بگويم که در موقع  انتخابات                       
حکومت  نظامی  بوده است و شکايات  زيادی از همين  نقطه  شده است وعقيده  

 ».دارم که دراين نقطه  تجديد انتخاب شود
   )۴٣(.دبه اين اعتبار نامه هم رأی گرفته شد و تصويب  گردي 
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دربار به منزل  ريوزتيمور تاش  خرداد ١۴روز  :بيانگر اين استکهفصل نهم ،  ◀

آورد و  یبعمل م  یمذاکرات  یبا فروغ نهيکاب یاستعفا  ۀرود  و در بار یم  یفروغ
 یمستعف یخرداد فروغ١۵ کشنبهيشود که روز  یساعت صحبت قرار م کيپس از 

انتظارنداشت  پس از آنهمه  چيکه ه یفروغ ،  ديشرکت نما یمستوف ۀنيشده درکاب
بعد خود  ۀنيدر کاب تيکناربرود از قبول عضو یزود نيو خدمت به ا یگوئ   ّ مل قت

 یبرا  ی               ّ داده شود  تا مد ت ی   ً           فعال  به او مرخص  شوديباالخره قرار م یکند ول یم یدار
 .  استراحت  و معالجه عازم اروپا  شود

 نهيکاب یرود وبه اعضا یم رانيوز ئتيعمارت هبه  یخرداد فروغ١۵ کشنبهيروز  
 ئتيه ۀ            ً       دهد  که فورا  در جلس یخبر م یدادگسترريجنگ و وزريوز یبه استثنا

 .حاضر شوند رانيوز
ها  یصندل نيدانند که ا یم اني    ّ     البت ه آقا: ديگو یم نيچن یاز حضور وزراء فروغ پس
بوده   یعيآمدها طب شيپ ليبق نياست وا ليو تبد ريينبوده و مقام وزارت در تغ یدائم
  ۀفيکه وظ مي   ً          فعال  ما خوشوقت. مينمائ ضيتفو ندگانيروز  مقام خود را به آ کي  ديو با

خود از اقدامات  وزراء و  ۀبه نوبزيخود انجام داده و من  ن تيأمورم ۀخود را دردور
ّ    همکاران خوداظهارتشک ر م  نيا ابودم که  مانند معمول اروپ  ليما یليمن خ... کنم ی                  

ً ما  يوزراء را مستق  استياوراق واسناد و مهر ر    ً    فعال  به  یول ميخود بنا نيجانش ميتقد   
 .کنم یم ميوزراء  تسل  استيجم ر یآقا
 رانيوز ئتيکنند و از عمارت ه یخود را نوشته امضاء م یکتب یوزراء استعفا 

ّ      توس ط جرا یفروغ  یاستعفا. شوند یخارج م ��) ۴۴.(شود یاعالم م دي  
نگامی که مستوفی الممالک کابينۀ خود را به مجلس شورای ملی معرفی  می در ه
راجع به عدم تناسب افراد دولت و  یشرحبعنوان اعتراض دکتر مصدق  یآقا. نمايد

 هيعدلريحسنخان وثوق وز رزايجنگ و م ريوز یفروغ انيگذشته آقا اتيعملانتقاد از
 :ميدارد کهو اظهار ريتقر
خود بدون اطالع وزرا مراسله بسفارت دولت  یقع زمامداردرمو یفروغ یآقا  «

اتباع آن دولت دراداره  ینوشته وموافقت خود را راجع بقضاوت دعاو سيهرو
ارسال  سيلبسفارت دولت انگ یگريمحاکمات وزارت امور خارجه اظهار ومراسله د

 یآقا گذشته اتيبه عمل اجعر زينموده ون قيدولت را تصد یکرور دعاو ستيداشته وب
عادن مراه آهن جلفا و ازيامت ليبخارجه از قب ازاتيوع اعطا امتضدرمو هيعدل ريوز

 سيروس وانگل ١٩٠٧قرارداد  رفتنير خزر وپذحب یخط ومعادن جنوب نيطرف
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 ديدرمقابل اخذ وجوه واجرا آن وحبس وتبع سيوانگل رانيوانعقاد قرارداد معروف ا
 شانيارياخ هيزمان وزرات مالرد ید قرارداد با بانگ شاهنشاهانعقاو یاهال

 یبرخالف قانون اساس یدرخصوص اخذ مساعده از بانک باعتباروجوه قند وچا
است  یهيوبد بودهنظر یاسيمسائل س نمودند یمدرس اظهار م یوآقا،  ريتقر یشرح

صالحه  اکمامور مح ليقب نيمختلف هستند ومادام که درا ديعقا یاشخاص دارا
رارداد وارجع ق ديمورد تنف توان یمتوجه نشود اورا نم یبرکس یريوتقص یدگيرس

امن  باشد وجه دهينرس یمل یمجلس شوارا بيم که به تصوابقرارداد وامثال آن هم ماد
  )۴۵(» .نخواهد داشت تينبود ورسم یالوجوه منشا اثر

توضيح اينکه، موضوع بيست کرور مورد تکذيب واقع نشد و اين مبلغ پولهايی بوده  
يسيها مقداری آنرا در موقع جنگ جهانی اول در ايران خرج کرده بودند و که انگل

مقداری هم بابت قرارداد وغيره داده شد که طبق نامۀ فروغی به سفارت انگليس ، 
  !انگليسی ها اصل و فرع آنرا دريافت کردند

نسبت  اما« :مصدق دربارۀ ميرزا حسن وثوق الدوله اينگونه بيان داشتند ديگراينکه ،
عرض کنم  ستين مناسبتياند ب واقع شده هيالدوله که درصدرقوه قضائ وثوق یبه آقا

نزد من نشسته  یامور ادار یبرا سيکنسول انگل یبودم روز رازيکه بنده در ش یوقت
چه نوشته گفتم که قرارداد را لغو کرده  ديپرس ديرس هيانيب نياءالديدضيبود ازآقا س

 یگربه مرده را کس نديگوياست که م یالمثل ضرب کي سيگلوگفت دران دياست خند
به  خواستميبنده هم چون نم . قرارداد مرده بود و حاجت لغو کردن نبود ،زنديچوب نم

ً                 که مطلقا  آن را فراموش نما خواستميگربه مرده چوب بزنم م و فقط از فاعل و  مي        
از  یکيلذا  دخطوط نباش نيدر ا هيکه درآت ميحاصل نما نانيمؤسس قرارداد اطم

الدوله  وثوق یبه منزل من آمدند و فرمودند که به آقا الوزراء سيآقا رئ رکهياخ یشبها
الدوله هم در مجلس  وثوق یکه آقا  نيمخالفت نکنم عرض کردم به شرط ا

است که قرارداد درصالح  نيا شانيا دهيدرجواب من فرمودند عق ندياظهارندامت فرما
 دهيعرض کردم عق نديدفاع نما دهيعق نيس از امملکت بسته شده و حاضرند که درمجل

بود وخواهدهم بود  نيرازايغديازافرادهست یکي یعال که خود حضرت رانيملت ا
که مخالفت من حمل   نيا یو بازبرا رميپذيرا نم یحضرتعال شيفرما نيبنابرا

 سيرئ یالدوله خجالت دارند آقا وثوق یبرغرض نشود حاضر شدم که اگر آقا
  ) ۴۶(»نديبفرما یشاتيدرمجلس فرما شانيحضور ا با الوزراء
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حسن ) کابينه( بطورکامل در بارۀ حکومت :  بعنوان سند فصل دهم و يازدهم، ◀
مستوفی الممالک و اعتراض مصدق به دو وزير کابينه فروغی و حسن وثوق الدوله 

  .و دفاع  مدرس از وزيران کابينه می باشد
افتاد که با شاه جديد سرگفتگو  مدرس به فکر یقطعم در: همايون کاتوزيان می نويسد 

صحنۀ سياست کشور وزنه  در فراوان داشت و رانادطرف مدرس هنوز. را باز کند
دوبار وارد معامله با رضاخان شده بود اما نتيجۀ مطلوب  –يکی  پيشتر نيز. ای بود

. گاه با خودشاهاين بار ابتدا با فيروزمذاکره کرد، سپس با تيمورتاش وآن. نگرفته بود
سندی ازاين گفتگوها دردست نيست، ولی لورن معتقد بود که شاه ادارۀ حکومت 

شواهد نشان می دهند که مدرس . برچيده است» زيرفشارمدرس «نظامی تهران را
نيروهای انتظامی  بوده به توافقی دست پيدا کند براين مبنا که شاه ارتش و اميدوار
زيادی دردستگاه اداری کشور، اما بگذارد که مجلس  اره باشد، به عالوۀ اختيتراداش

اين شامل نقشی برای خود مدرس هم می شد در تعيين . نقش واقعی خود را ايفا کند
وثوق به عنوان وزيرماليه . رسرکابينه ای به رياست مستوفی توافق شدب ترکيب کابينه

که درآن  –تقی زاده  وتقی زاده به عنوان وزير خارجه دومقام مهم کابينه بودند ولی
. برای  مأموريتی رسمی به امريکا رفت پيشنهاد را رد کرد و - لحظه دربرلن بود

شد بهم خورده که معلوم  تا بعدخوشحال نشده بود،نتخاب اواارجۀ انگليس ازخوزارت 
اينکه او  بر عالوه آنها. ست» گويا باج سبيلی به روسها« گمان کرده بودند که . است

  .وی را هم به خاطر می آورند»  گذشتۀ زنندۀ« ار شوروی می دانستندرا طرفد
به لندن ١٣٠٣/  ١٩٢۴خری که درسال آ ولی بار. تقی زاده گذشتۀ زننده ای داشته

بايد ديد که بازهم طرف . کشيده استو آمده بود به نظرمی رسيد که تبش کمی فر
  .روسها را خواهد گرفت يا نه

اد مدرس انتخاب شده بود، اما لورن گمان می کرد که شک نيست که وثوق به پيشنه
بعيد نيست که تقی زاده را هم مدرس . وثوق به دليل  محبوبيت خودش انتخاب شده

لورن .                                                  ً                      توصيه يا تأييد کرده باشد، ولی معلوم نيست که واقعا  چرا پيشنهاد را رد کرد
زيادی  وفی عمرکه دولت مست - وخود اوهم معتقد است  - گزارش داد که شايعه است

بعيد بود که شاه  بسيار. جايش را به دولتی به رياست وثوق خواهد داد نخواهد داشت و
هم وارد محاسبات نمی شد، ١٢٩٨/ ١٩١٩لکۀ قرارداد  اين برود، حتی اگر بار زير

برای  ولی احتمال دارد که مدرس ابتدا وثوق را. زيرا وثوق شخصيت مقتدری داشت
به عقب نشينی شده  و  پيشنهاد کرده باشد و بعد ناچار) رینخست وزي(رياست وزرا 

  .مستوفی  را معرفی  کرده باشد
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 فشار به مخبرالسلطنه گفت که براثر مستوفی مايل به قبول نخست وزيری نبود و
 مدرس به آنها گفته که اگرچه بازی را       ً احتماال  . مدرس ناچاربه همکاری شده است

کاری که برخی ازآنها  - د شوند وازسياست کناره بگيرند                     ً      باخته اند، نبايد کامال  ناامي
به ملک الشعرای بهارکه ازمحارم سياسی او بود، گفته بود که بايد  .کردند اندکی بعد

بعد . کاری کنند که شاه قدرت مطلق  پيدا نکند برای احيای روابط دوستانه بکوشند و
  :ها بهار نوشت

 يافت؛ گفت اين کار ری واقع شده برابرمدرس خود را با ام ،پادشاهی او بعد از  
ما هم تا جايی که بشر . کرد خود را اهمال هموطنان کار نبايد بشود، ولی سستی و

ديگر دينی . کشته هم داديم گفتيم و ار بتواند تقال کند سعی کرديم وحرف خود
شاه موافقت کرد، بلکه خوب بشود  و خدمتی  حاال بايد با دولت و برعهده نداريم و

  .کرديم] با رضاشاه [ترک  مخالفت ، ما مدرس و. همين قسم هم شد... کند
مستوفی را برای تصدی وزارت خارجه  پيشنهاد. قبول نداشترا مصدق اين استدالل 

روشن نيست که اين پيشنهاد، برای دولت . کرد کار رد کرد و گفت با شاه نمی شود
ِ                                         موقت  پيش ازتشکيل مجلس بوده، يا برای دولت جدي /  ١٩٢۶د که مستوفی درسپتامبر   

اين دولت جديد که وثوق وزيرعدليه . به مجلس نوپا  ششم معرفی کرد ١٣٠۵شهريور
و فروغی وزيرجنگ آن بود، به علت حضوراين افراد درآن با مخالفت  شديد مصدق 

درهمين . بود ١٩١٩روبروشد، هرچند که نطق او بيشتردر بارۀ وثوق وقرارداد 
  :رس ، در جوابش به مصدق، نشان داد که معامله ای کرده استمباحثه بود که مد

   
 بعد از. دمتهای بزرگ به مملکت بکنيمخما با دست اينها می خواهيم بعد ازاين مدت  

آقای وثوق الدوله به . خواهيم به وسيله  اينها کارهای مهم انجام دهيم اين انقالبات می 
بنده به درد نمی ]  ان تبعيدش کرده بودقوام، که رضا خ[ درد نمی خورند، اخويشان 

  .خورم، برادرم و هکذا فعلل و تفعلل
  :منطق سياست تازۀ  خود در بارۀ  شاه پرده برداشت سپس گريزی زد  و از

اگر [= اگرموفق نشدم. گرموفق شدم خدمت به سلطان مشروطه کنم،می کنما
اسی است بايد دستورما قانون اس امروز...به جنگی می روم ] مشروطه نماييد

هرچه قانون اساسی گفته است . حاکم ما قانون اساسی است ... موافق آن عمل  کنيم
  .بايد کرد

به  اکنون به راحتی ميشد او را در انظار. ش بودتتاوانی که مدرس پرداخت محبوبي
والبته شاه  - ها کردند  هچنان که بعضی روزنام  - خاطر دفاعش از وثوق مالمت کرد
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بدين سبب محبوبيت خود را ازدست داد که مردم  با وجود اين بيشتر. مدی آنهم بدشم
.  با خام انديشی سياسی خويش گمان می کردند برسراصول  خود سازش کرده است

معنی  می شد و » همکاری با دشمن« تم سازش دربهترين حالت سدر ايران قرن بي
يا تسليم بی : ر نداشتندضيان دو راه بيشتانار. »خيانت به دوست« بدترين حالت  در

موقعی که شکست ناپذير به نظر می  به طرف ديگر قيد وشرط و فروختن خود
پس جايی برای سياست . رسيد، يا تحمل شهادت اجتماعی و سياسی وحتی جسمانی

اين نگرش ريشه درفرهنگ پيش سياسی کهن ايران داشت، صرف . باقی نمی ماند
  )۴٧( .  ً                     دا   ازاروپا اخذ شده بودقانونی که جدي نظرازشکلهای سياسی و

  
  

الدوله وثوق وزارت تصدی به اعتراض در مصدق دکتر نطق  
  

 ١٣٠۶خرداد  – ١٣٠۵شهريور( مستوفی الممالک ) حکومت(هنگام معرفی کابينه* 
درکابينه، و ١٩١٩عاقد قرارداد ) وثوق الدوله( ، دکتر مصدق با شرکت حسن وثوق )

ی بيانات مشروح خود او را به عنوان يک وکالت او درمجلس مخالفت کرد و ط
  :عنصرخائن به ملت و نيز دست نشانده  بيگانه معرفی کرد و افزود

 دينمایمعلوم م یبه خوب ،مجلس بتياعطا شده به خارج درغ ازاتيامت هياحصائ...«
ل ماهرانه ئبه دال شتريب تيدرزمان مشروط رانيا یعيکه فروش ثروت طب

خطا نکند  رشانيکه ت  نيا الدوله برایوثوق یآقا[...]است تهافيالدوله انجام   وثوق
 یاعطا هانامه  ولهبستن عهدنامه و مقا« ديگویکه م یقانون اساس ٢۴برخالف اصل 

که طرف داخله   نياعم از ا رهيوغ یو فالحت یو صنعت یتجارت) انحصار( ازاتيامت
مجلس  بياز تصو قبل» برسد یمل یمجلس شورا بيبه تصو ديخارج با ايباشد 

از روسا  کي هر«ديگویم یعرف یازقانون ج ١۵٩ ماده[...]قرارداد را اجرا نمودند
آنان بوده  فيکه از وظا یانجام امر یکه برا هيو اعضا و اجزاء ادارات و محاکم عدل

و  هيهد ايو  رفتهيرا پذ یعيتطم ايبه جهت آن مقرر نشده وعده  ی      ً     قانونا  رسوم یول
مرحوم  یاز حقوق مل اشدبوده ب تياگرچه انجام آن برطبق حقان دينما را قبول یتعارف

که قبول کرده است و در مقابل هر  یرد تعارفه و به عالوه محکوم است ب شودیم
روز  کيوعده که به او داده شده است محکوم به  ايکه گرفته  یتومان تعارف کي

و » باشد دياز شش روز نباخواهد شد درهر حال مدت حبس او کمتر  اعيحبس قابل ابت
 یسال ال کياعمال شوند از  نيکه مرتکب ا یگرياشخاص د هيکل ١۶٠بر طبق ماده 
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و معادل آنچه که در ماده قبل ذکر شد حبس قابل  یبيسه سال محکوم به حبس تأد
ده سال از  سال الیو به عالوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج  ديخواهند گرد اعيابت

 هایو انجمن یمل یرامجلس شو تياز آنها عضو یکيکه  ٢٧ره در ماده حقوق مذکو
و قرارداد  ازاتيدادن امت یکه برا هايیپول ايآ. شوندیاست محروم م یو بلد یالتيا

مواد محکوم و از حق  نيرا به مجازات ا شانيکه ا ستيموجب ن دهيرس شانيبه ا
 هيبود که هد یکس ازالملکعرض کنم مرحوم ممت مناسبتیب. ديوکالت محروم نما

الدوله وثوق ايآ. را آشکار کرد یبه معارف اعطا نمود و راز نهان ار،يخوشتار
آنها  نيمأمور ايبا دول خارجه  یهرگاه شخص« ديگویکه م ستني ٧٢مشمول ماده 

 اي ديجنگ با دولت وادار نما ايآنها را به خصومت  ايشود  ینيداخل در اسباب چ
حکم  ديآورد محکوم به حبس دائم در قالع خواهد گرد اهمآنها فر یآن را برا ليوسا

 ؟.او مؤثر واقع نشود ینيخواهد بود ولو آنکه اسباب چ یمزبور مجر
مملکت به دست  یاگر آباد دانستندالدوله میوثوق یکه آقا  نيطور خالصه با ا به

که  دهيفارفع زحمت و جلب  یبرا یبود هر ملت دياهل مملکت مف یبرا گريملل د
 بيو اگر رق کرداش دعوت میرا به خانه یاست اجنب یاز اصول مهمه اقتصاد یکي

 نيو تلفات سنگ نيخون هایجنگ ايبعد از اسارت  خواستینم یملت چيخوب بود ه
و آباد کرد  ديرا خر یده خراب یاگر کس انددهيکه د  نيو با ا ديرا رها نما بيطوق رق

از ابواب  یکه آنها باب خواهدینم وقت چيو ه ستين نيب سابق خوش نينسبت به مالک
و  ننددر جهل بما شهيدارند هم ليغبن را بدانند بلکه م یرا بخوانند و معن عيشرا
بدون محاکمه را  هایقتل یحت یعمل چيقرارداد از ه نهيزم هيته یبرا نديننما يیادعا

که ممکن بود نمود و  نفرموده و آنچه را قهيمضا هينظم یو به صرف استنطاق مخف
 یعرف یکه چون قانون جزا ديبگو اند اگر کسیشکسته گانگانيدر دهان ب یتخم لق
 ....ندارد تيرسم

 کيخراب بهتر از اسارت در  ده کيکه حکومت داشتن در  داندیهر کس م..
هرکس که شرافتمند است تا است و  انتمنديکه د یرانيهر ا نيمملکت آباد است بنابرا

که  ديقوه ننما چيه ميدو اصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسل یرو ديبابتواند 
و در مملکت ما اصل  پرستیوطن گرياست و د تياز آن دو اصل اسالم یکي

او  اتيکه ح  نيمگر ا شود ینم ميتسل یقيمسلمان حق کي راياست ز ویاق تياسالم
  ...قطع شود

ماده اول قرارداد در  راالدوله مجبور بوده زيوثوق یقبول کنم که آقا توانمیبنده نم ..
دهنده  بيعبارات فر کيبا  شانياست که ا یحاک رانيخصوص استقالل دولت ا
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 یخوشبختانه زود معلوم شد که ملت یول نداند طبقه عوام ملت را اغفال نمايخواسته
 ....است استقالل ندارد یگريدست د اشهيکه قشون و مال

که مسأله پول زبان   ني         ً  است خصوصا  ا حيگفت ادله شما صح جواب من مستمع در...
که تا محاکمه نشده  ندياگر بگو ميدور شد یباالخره از مطلب قدر دينمایمرا الکن م

آن را با  ستيوارد ن یوارد اگر اتهام ريغ دهندالدوله میوثوق یکه به آقا یهر نسبت
که شخص متهم  شودیسبب نم نشدن محکمه ليتشکرد نمود اگر وارد است  ديبا ليدل

است او را  یاگر متهم شاغل شغل ،بلکه برخالف رديدر رأس امور مهمه قرار گ
 یا. نديتا محاکمه را از آن بابت حساب نما. ديمعلق و قبل از محاکمه او را حبس نما

 .ديد انتيو خ یرجال خطاکار یشد بس که از بعض اهيس رانيچشم ملت ا ندگانينما
فروش  شد از بس محاکمه رجال وطن ديفسهمان چشم از انتظار  اندگيبرگز یا و

 نيکه ملتش ا یو در مملکت بود یب یوزراء نمود تيکه مسئول یدر مملکت .درا ندي
مصالح مملکت و  .دينمایم تيبه همه سرا انتيخ نيدرجه فراموش کارند از خائن

و  شودیماشخاص  سهيک یاغراض و قربان یفدا تيمنافع ملت و ناموس جمع
خود را  ،زبردستانه ليوزراء با وسا یول ،شودیم بيتعق ،دزد سمانيکه ر یمملکت

است که به مرور طعمه  یروانیچون جسم ب تيمشروط ندينمایاز مجازات معاف م
 یمل یتحقق دارد که مجلس شورا یوزراء وقت تيمسئول شودیم وريوش و طحو

 نيا دينما بيمصالح جماعت است تعق یمناف هرا ک یريهر وز اتياقدامات و عمل
دور شده و  استياز صحنه س اتشانيبه واسطه عمل الدولهوثوق یدفعه سوم است و آقا

 ....شوندیبازپاگشا م
آنگاه مصدق خواستارمجازات وثوق الدوله  که می شود و خطاب  به رئيس الوزرا 

  : می گويد
کنند تا  تي      ً    را عمال  رعامکلفند که اصل مجازات و مکافات  شانيمثل ا یاشخاص

 هيدر آت کنندیکه م یبه خدمات گرانيکوتاه شده و د کار از نيکه دست خائن  نيا
 أسي و نيخائن قياصل موجب تشو نيا تيمتأسفانه عدم رعا یول ،شندبا دواريام

امروز با دوره قرارداد طرف مناسبت  اتيکه وضع  ني              ً  خواهد شد خصوصا  ا نيخادم
و  یحکومت نظام .انددهينفذ مرعوب و عامه به فقر مبتال گردعناصر مت رايز ستين

اختناق است به خود  ليوسا نيسانسور مطبوعات و آزاد نبودن اجتماعات که بهتر
است چنانچه  دهيازهرجهت فراهم گرد یفقرو تنگدست ليگرفته و وسا یصورت عاد

اخذ جواز  یچند روز برا ديرود با کياز مرکز مملکت بخواهد به اطراف نزد یکس
کار را  فرمودندیم الوزراءسيرئ یومجلس که آقا نهيکاب ليقبل از تشک. معطل باشد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

با  یبودم ول دواريام یليخ هيبنده به آت ،کنندیقبول م یاساس نونقا یاجرا یفقط برا
از  شانيمثل ا اند فراموش شده و متابعت شخصیکه آنچه فرموده نميبیکمال تأسف م

چقدر فرق است که اگر  .دينمایم وسيمأ هينسبت به آت تينهایا ببنده ر ميرژ نيا
ام قرارداد که با آن همه يرا گرفت جرأت سخن نباشد تا ا یکس ملکيما یمأمور

پرست باز در مردم رجال وطن ديبدون محاکمه و تبع هایها و قتلوحبس هارهيل
طرف مناسبت  یضاع داخلامروز نه تنها او. نديبود که با قرارداد مخالفت نما رمقی

 یجهات آقا نيکرد و هم هيتشب اميبه آن ا توانیرا هم نم المللینيبلکه اوضاع ب ستين
توجه  هيقض تيبه اهم اي الوزراءسيرئ الدوله را به فکر شکار انداخته و آقایوثوق
 ینموده که به دست آقا وسيرا مأ شانيا یطور یکنون اتيکه وضع  نيا ااند و ينداشته
 یخودکش خواه مملکت کشیاشخاص وطن یبرا رايز. ندينماالدوله انتحار میوثوق
 ) ۴٨(» .است

جواب مصدق که گفته  دردر دقاع از کابينۀ ميرزا حسن مستوفی الممالک رس مد
بايد آقای «و گرفت» در نظر آن را انيو سوابق مجر تيشخص شتريب«  ديبود، با

  .»ل اطمينان باشدرئيس الوزراء اشخاصی بياورند که مح
بزرگ  یاشخاص خدمتها نيهم لهيبوس ميخواه یم ندهيما در آ نکهي، ا:ديگو یم  

مملکت  نيانقالب وحوادث گوناگون که برسرا نيبعد از ا. ميکشورمان انجام ده یبرا
تمام رجال کشور را که  یاسام اما اگر. ميصورت ده مهم یکارها ميخواه یآمده، م

وثوق الدوله به  ميبگوئ. ميما انجام داده اند خط بزن ليالف مبرخ یگذشته کارهائ در
 یخورد، مدرس به درد نم یبه درد نم) قوام السلطنه( اش  یخورد، اخو یدرد نم

از  ملکتماند که م یم یباق یپس چه کس خورد،يمدرس به درد نم خورد، برادر
  )۴٩(»وجودش استفاده کند؟

 مهيدولت فخ تيکرده اند و با حما ماليرا پاکه حقوق ملت  یازکسان نجايمدرس درا  
که  - توازن قوا،  استيدرچنبره س .کند یم یبرسر قدرت آمده اند طرفدار سيانگل

را ناديده  آشکار تيواقع نياست که  بدان معتقد است ا یموازنه عدم استيضد س
 ١٩١٩قرارداد (خيانت در گذشته  یشود که هرگاه کس یغافل مگرفته و از آن 

او است  برکرد، بر ضد منافع ملی و حقوق ملی کشورش ) الدوله وانگليس  وثوق
 .کنند ینم نياو را صدر نش ز،يخود را جبران کند و پس از جبران، ن اين  خيانت که 

از  یکند و در آن سطح اگر خدمت یزندگ یآدم عاد کيدهند مثل  یاجازه م بلکه به او
 زورگو، بد سابقه یآدمها ۀهمواره تحت اداراگر کشور ما . او ساخته بود، انجام دهد

قوا، در  انيرابطه مريياست که بمحض تغ ليدل نيبه ا یکيبوده است، و نوکر صفت 
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گذشته " ميگوئ یو م ميبر یم اديقوا، سابقه اشخاص را از  ديرابطه موازنه جد
 لهيبوس ميخواه یم ندهيما در آ نکهيا "، ."گذشته است و حاال قصد خدمت دارد

  . ".ميکشورمان انجام ده یبزرگ برا یاشخاص خدمتها نيمه
ّ    مصد ق ا مسئلۀ   که حقوق  یو مخالفت و افشاء کسان»   ی       ّ حقوق مل  « بر یستادگي  

به وطن  اندک  انتيرسم خ«باشد که  یتا درس عبرتند گرفته بود دهيد رانا ی  ّ مل  
  .»نکند تيسرا زياندک به جوانان ن

است که معلوم کرد  یتجربه ها وآزمونها فراوان نيازا یکي ،یتجربه حکومت مستوف 
و . به کشور خدمت کرد شود مستبد را مهار نمود و یمبا افراد و اشخاص بد سابقه ن

از  رياو ناگز ريت ٣٠ اميکه با ق ١٣٣١ريکار آوردن قوام در ت یبر رو  نيهمچن
 یشورو آزادکه سابقه جفا به استقالل ک تيواقع نيشد بر ا یگريد لياستعفاء شد، دل

شودکه سلطه گر  ی، سبب م، منافع و حقوق ملی پا گذاشتن حقوق مردم ريمردم و ز
 انيرانيا یوفروخواباندن جنبش مل یرود که درسرکوب یم یسراغ با سابقه هائ به

 یهمخوان یخارج ۀسلطو منافع  استيبا سوتحميل استبداد فراگيرسياسی برجامعه 
  .داشته باشد

يرزا حسن وثوق الدوله به دفاع ازخود پرداخت  وموقعيت ،م بعد از نطق مدرس
با انگليس را تشريح  ١٩١٩ايران پس ازجنگ جهانی اول و چگونگی عقد قرارداد 

  : کردن و در پايان دفاعيه خود گفت 
 نيدکتر مصدق اشاره فرمودند، هم یهم که آقا رهيهزار ل یو س کصديراجع به آن 

به بنده هم  دهيبابت رس نيازا یزيچ شانيخود ا توانم عرض کنم که اگر به یقدرم
کرده ام، عالوه برآنکه حاضرم  افتيدر یوجه نياست و اگرمسلم شود چن دهيرس

دکتر  یو اعتراضات آقا راداتيتمام ا. ردازمبپ)دوبرابر(= غرامات آن را به اضعاف 
 یعمومفرمودند بنده اخالق  نکهياما ا) حيتوض( .دانم یمصدق راهم برخود وارد م
خدمتشان عرض کنم  ديکرده ام، با یکشوررا متالش یاسيمردم را خراب و احزاب س

به  ممعلول علل وعوامل موجود نباشد، احزاب ه یکه وجود احزاب درهرمملکت
 ) ۵٠(».ديآ یوجود  نم

  
قرارداد  یرانيهم به سرنوشت امضاکنندگان ا یاکنون بهتراست نظرتوضيح اينکه ؛ 

 افتيدر رانيبه ا ینظام مستشار ليتحم یکه  برا یازآن حق العمل مينيو بب ميندازيب
به . زمان ازآنها پس گرفته شد یهمه آن پولها درط انه؟يبردند  یسود ايکرده بودند آ
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چهارصد هزارتومان رشوه پرداخت شده  سيانگل یکه مقامات خزانه دار یمعن  نيا
مبلغ  نيا نيکردند ورضا شاه هم عکسر رانيا یبه رجال عاقد قرارداد را ازدرآمد نفت

که در  . کند یکسرشده را از وثوق الدوله ونصرت الدوله وصارم الدوله وصول م
متن کتاب نطق کامل وثوق الدوله ومدارک پول گرفتن وثوق الدوله، نصرت الدوله و 

بعدها به گفته صارم الدوله، سردار سپه  معادل مبلغ «. صارم الدوله را آورده ام
 عهيلندن ود یرا ازصارم الدوله ونصرالدوله گرفت وبه حساب  خود دربانکهامزبور
  )۵١(».گذارد

 
دربارۀ علی اکبرداوروقوانين قضائی وتشکيالت دادگستری  است  فصل دوازدهم ،  ◀
  : که

 یدکتر مصدق  به مجلس شورا یحکومت مل یگزارش وزارت دادگستردر متن 
  : به انحرافات دادگستری گذشته  آمده است در انتقاد١٣٣١آذر  ٢۵سه شنبه  - یمل
 رهيس و هيمنظم همانا روو  حيرصحيس ا یعمده وعلت العلل انحراف دادگستر «

 یسروسامان منظم رانيكشورا یدادگستر خواستنديوقت بود كه نم یازدولتها یبعض
 یمافكارعمو ليوقت با اجازه و تما یليتحم یآن دولتها یچه آنكه زمامدار.داشته باشد

 در یتعهدات كيبلكه براثر باشند، ارخوديآزاد ودراخت فهينبود تا درانجام وظ
درموقع  ربودنديرا اشغال وناگز تيحاكممسند،  یو نفوذ عوامل داخل گانهيبرابرب

 نگونهيا.بموقع اجرابگذارند یوخود گانهيراازب گرانيد اتيمنوش،يخو یزمامدار
برسرامور حساس  یكارمندان یستيبا یارناچاردرموقع زمامد  رتعهدات،ياس یدولتها

صورت پر  نيدرا. نديراه اجرا نما نيرا كه كرده اند از ا یبگمارند تا بتوانند تعهدات
نشده و  یحكومت نيومنقاد چن عيبا وجدان مط و حيواضح است كه كارمندان صح
 .داشته باشد سركارخواهد آورد اديكه قالده انق را یحكومت هم بحكم اجباركارمند

را منحرف  یچرخ دادگستر جيناپسند بتدر هيآن رو دولتها واستمرار نگونهيتكرار ا
  )۵٢(» .موديپ ديرسانينم نظوررا كه بم یراه كج جهيساخته ودرنت
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  از نگاه  دکتر محمود افشار داورعلی اکبر 
  

هنگامی که علی اکبرداور در ژنو و ١٩١٩درسال : دکترمحمود افشارمی نويسد
از دانش آموختگان  ربوديم، با چند نف اين سطور  در لوزان دانشجو نگارنده

ودانشجويان مقيم لوزان ازجمله دکتر پل کتابچی خان، مهندس حسين امين، ابوالحسن 
، نظام )فرزند ملک المتکلمين(اسدهللا بهشتی ) برادرحکيم الملک(» حکيمی «حکيم

پسرحسن مشير ( ، داود پيرنيا)خوئی فرزند آيت هللا  امام جمعه ( الدين امامی  خوئی 
وغيره مجمعی داشتيم که درلوزان تشکيل ميشد، ما پنج نفراول کميته اجرائيه ) الدوله

چون به قصد دادن کنفرانسهائی . وسه نفرنخستين هيئت تحريريه آن را تشکيل ميداديم
انتشارمجله  داديم و بوديم و می خواستيم مقاالتی در دفاع ايران چاپ کنيم ترتيب آنرا

داورچون . ی شديمتسه نفرمأمورتحرير مقاال ما. ای بزبان فرانسه را پيش بينی کرديم
  .ساکن ژنو بود هنگام تشکيل جلسات به لوزان می آمد وبما ملحق ميشد

فقط داور و من مقاله های خود . نيافت ومجمع ما نيزبهم خورد متأسفانه مجله انتشار
کتابچۀ  داور . رائد مختلف به چاپ رسانيديمرا بصورت جزوه های مستقل ودرج
چون مرحوم  داوردرمکاتبات  خود با نگارنده  . راجع به سياست انگليس وايران است

چاپ آنها کرده است مطلب بعضی از آن ها  نقل  اشاره  به انحالل مجمع و مقاالت و
ً        برخی عينا  کليشه و و نشاء و چاپ ميشد تا هم بقلم او بازگفته شود وهم سبک ا          

که مخصوص خودش بود  واختراع  کرده بود، ) پنکتواسيون( طرزعالمت گذاری 
بعد که به . نموده  شود و يادگاری از خط و ربط و سليقه او دراين کتاب ضبط گردد

ديگرآنکه نامه ها به امضای .                                        ً        ايران آمد اين رويه عالمت گذاری را تدريجا  ترک کرد
. اشتن نام خانوادگی رسم نشده بود و اوهم نداشتهنوز درايران د. است) علی اکبر(

به برلين برای ديدارمرحوم تقی زاده رفت درمراجعت گفت که  ١٩٢٠وقتی درسال
مقصودش تقی زاده وديگران (درست شده دوستان برلين ) سجل احوال(چون درايران

ان چون دراير: (که اينطوراضافه کرد را انتخاب کردند، و) داور(برای من نام) بود
نامی : دادگستری داشتم ومدعی العموم بدايت بودم برفقا گفتم) عدليه(سابقه خدمت در

. برای من پيدا کنيد که هم کوتاه باشد وهم متناسب با تحصيل حقوق وشغل سابق من
مرد  خالصه، داور. الحق نام بسيار خوب ومناسبی بود. را يافتند) داور( آنها کلمه

. بود رفيق باز شرافت و با ترقی طلب، اصالح جو و وطن پرست، آزاديخواه، مطلع،
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ميخواست به ايران خدمت بکند، اما متأسفانه معتقد بود که وقتی هدف انسان پاک 
بعد که هردو به ايران  .وسائل رسيدن به هدف پاکيزه نباشد اهميت ندارد اگر،باشد

 بروزکرد وازهمين لحاظ اختالف نظرميان ما  آمديم، آبمان به يک جوی نرفت، و
بطوری که . نتوانستيم همکاری سياسی، که درسويس شالوده آنرا ريخته بوديم، بنمائيم

.      ً                                                          اجماال  حکايت ميکند درايام  تحصيل روابط  بسيارنزديکی با هم داشتيم نامه های او
وقتی . او يک سال زودتر ازمن به ايران برگشت: برای اينکه مطلب را روشنترکنم

بود وازهيچ  وسيله » ضروری«ول بند وبستهای معمولی وبطهران رسيدم اومشغ
ازجمله همبستگی با فيروزميرزای نصرت الدوله همان کسی که، وقتی . پرهيزنکرد

عليه او  ژنو بود،  داوردرجرائد پاريس و١٩١٩يکی ازعاقدان قرارداد وزيرخارجه و
هدفش ) مآن مقاالت را برای من فرستاده است و بعضی را دار.( مقاله می نوشت

  .     رسيدن به وکالت مجلس و وزارت بود
 - رفيق، چه خيال داری؟ چه می خواهی بکنی؟: روزی که بديدن من آمده بود گفت

يا  :نيست راه بيشتر دو: گفت - پرسيدم نظرشما چيست؟. تازه آمده ام و  نميدانم: گفتم
تر وکيل  اول معلم شد، بعد قاضی، بعد: روش ذکاء الملک فروغی را پيش  گرفت

پيش ) داور( ديگر راهی که من . و درازی می باشد تا آخر، که راه دور مجلس، و
  !...اول بايد وکيل شد: گرفته ام

متآسفانه با نيت پاک، برای رسيدن به هدف که خدمت بوطن وخوب بود، وسائل بد 
درصورتی که هدف : ( پوست کنده گفت ضمن بحث ميان ما، صاف و.  انتخاب نمود

 مشکل است که با وسائل بد.( فتمگ - )باشد اهميت ندارد که وسيله خوب نباشدخوب 
ايجاب می کند که ممکن  تعهداتی ايجاد و بتوان به مقصد نيکو رسيد، زيرا وسائل بد

گويا با توجه اش به جمله معروف فرانسه بود، که مفاد آن  .)باشد است الزام آور
) خوب باشد وسائل بد را توجيه می کند راگ مقصد يا نتيجه کار:(بفارسی چنين است

گوئی اين بيت معروف معتمدالدوله عبدالوهاب نشاط اصفهانی را هم درمد 
  :نظرداشت

  !طاعت ازدست نيايد گنهی بايد کرد
  !دردل دوست بهرحيله رهی بايد کرد

) ماکياولی ( ديدم که کم و بيش رويه . راه سياسی ما در طهران ازهمان اول سوا شد
اوهمان کس نبود که درروزگاردانشجوئی . گرفته است که با آن موافق نبودم شرا پي

 پاريس با که درجرائد سويس و نبود) بر –الم–عين( وی ديگرهمان. هم انديشه بوديم
مقاله »وزيرما –شاهزاده « ضد بر آميز سخرمعنوان ت با و اين امضای قلمی مستعار
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قرارداد   از مصاحبه ميداد و) يبون دوژنوتر«به  مينگاشت يا بيانيه چاپ می کرد يا
  ....و شاهزاده فيروز انتقاد می کرد١٩١٩انگليس و ايران 

) نگاشت  علی رغم  روزنامه ای که بهمين نام می(» آزاده دمر« او ديگر همان  
  .ژنو ولوزان  شناخته  بودم و همکاری مينموديمر نبود د

رده روی هم ريخته، وکيل مجلس، با شاهزاده نامب. داوردرطهران عوض شده بود
با همين فيروز ميرزای  وزيرتجارت، وزيردادگستری و باالخره وزيردارائی  شده و

شرکت  « تشکيل)سردارمعظم خراسانی( نصرت الدوله  وعبدالحسين خان تيمورتاش
داورکه دراينجا ... داده بودند، که هيچکدامشان پايان خوبی نداشتند» مثلث سياسی
است، درحدود پنجاه  سالگی، بعد ازکوششها و کششها  ازسرناکامی  مورد بحث  

  .خودکشی نمود ، نهائی
افسوس . بيشتری بنمايد توانست بوطن خدمت بهتر و می ،ئی بوداداورمرد دانا و توان

که با نيت وهدف خوب وسائل بد انتخاب نموده و راه خطا  پيمود که شمه ای از آن را 
  .دراين  گفتار می آورم

منکه درهيچ واقعه ای عادت به گريه ندارم درآرامگاه اوهنگام بخاک سپردنش اشک 
نه بر « : بخود گفتم اما چون بخود باز آمدم ديگرنگريستم، و. ازچشمانم  جاری  شد

  .»مرده بر زنده بايد گريست
  

  :حزب بازی و حزب سازی داور و انتخابات
  

درايران يک حزب سياسی بسازيم که با اينکه ما درسويس مذاکراتی کرده بوديم که 
باد (باشد، نه  برجا پا مانند احزاب سياسی فرانسه وانگليس وامريکا اساسی داشته و

و موسمی ومتزلزل مانند بعضی  از حزبهای ايران، يک بارروزبا پست يک ) آورد
 به امضایو) بيانيه حزب ملی ايران(عنوانبيانيه چاپی درسه صفحه بزبان فرانسه با

با آن يک نسخه از روزنامه همراه . يعنی علی اکبرداوربدستم رسيد) بر –الم –عين(
) علی الغياطی(محتوی مصاحبه ای که درهمين خصوص با) تريبون دوژنو(

گويا اين . که دوست داوربود کرده بود) مصری، از نويسندگان روزنامه تريبون
چند نفرمعدود  جز وژن در. حزب وجود خارجی نداشت و فقط روی کاغذ بود

. که گروهی ازآنها تشکيل چنين  حزبی داده باشند دانشجوی ايرانی کسی نبود
وجود آن بی خبربودم درنظرم به حزب بازی شبيه بود نه حزب  درهرحال من از

  .بيانيه ومصاحبه داور سطری چند ترجمه ونقل می کنم با وجود اين از!سازی
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ج سال اعتراض عليه امپرياليسم، بريطانيای عظمی بعد ازپن:( دربيانيه چنين آمده است
قراردادی هم که . امروز درنظر  دارد که ايران را به امپراطوری خود ملحق نمايد

بعضی مدعيند که اين قرارداد . تازه درطهران امضاء شده استقالل  ما را ازما ميربايد
وثوق ( ی رئيس دولت کنون.... تصديق دروغ است.  با رضايت ملت ايران است

در خاتمه  بيانيه می ...) فردا دار . ( امروز زندان است... تحميلی بريطانياست) الدوله
ا نشود تا پس ازاجتماع  و رضايت مجمع  راوت اج ٩ما ميخواهيم که قرارداد : (نويسد

  .)ملل
) يعنی کماه بعد ازامضاء قرارداد انگليس وايران(١٩١٩سپتامبر٢٧درشماره 

بقلم علی الغياطی مصری چنين ) احساسات ملی ايرانی ( يرعنوان درتريبون ژنو، ز
تأسيس شده  ژنو مصاحبه  با بنيادگذار حزب ملی ايرانی که جديدأ در:   (...می خوانيم

  :دادستان سابق طهران چنين ميگويد) بر –الم  –عين ( آقای علی اکبر. است
. باعث تعجب من نشد. دم من اظهارات شاهزاده  فيروز را راجع به قرارداد خوان« 
. آنست دفاع کرده شما صحبت کرده عمل دولتی را که خود عضو که با او

قانون اساسی ماست که  ٢۵و٢۴اين قرارداد برخالف مواد  ... بسيارطبيعی است
ستونی اين مقاله و مصاحبه  باقی مطالب دو - »بخوبی بداند) وزيرما –شاهزاده (بايد

  .يانيه ذکرشده استهمان مطالب کلی است که درب
***  

آن اطالع قبلی نداشتم،  ژنو شرکت و از داوردر»  حزب ملی ايرانی « نه تنها من در
حزب ( و وقتی هم داوردرطهران . بلکه  از آن بيانيه  و مصاحبه هم متعجب بودم

چون آنرا هم اساسی  نمی دانستم،  . را تشکيل داد من با او همکاری نکردم) راديکال
  . يز می دانيم ازهم پاشيده شدچنان که ن

يس احساس کردم که داوربرای زودتررسيدن ئدرهمان اواخری معاشرت ما در سو 
اين عجله او ضرب المثل  ايطاليائی  را . عجله  دارد) بقصد خدمت به کشور(بمقام

  :گويدمی بخاطرم  آورد که  
Va piano va sano, chi va san ova lontano  کی (Chi  يعنی)س آرام هرک

  .)برود، سالم ميرود، هرکس سالم برود، مدت درازی ميرود
ميان سالگی  در...نه مدت درازی رفت نه آرام رفت، نه سالم رفت، و متأسفانه، داور

  .نوميد و ناکام  ازجهان رفت ،که هنگام بهره برداری از وجود اليق او بود
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***  
از يزد، زادگاه خودم، کانديدای  اختالف ميان ما وقتی از پرده بيرون افتاد که من 

 او رابطه ونفوذ در. انتخابات دخالت نامشروع ميکرد امر دولت  در. وکالت شدم
امرانتخابات يزد  اوخواستم که از مقامات بخواهد که در از. دستگاه پيدا کرده بود

 ور         ً                                او صراحتا  مخالفت خود را با انتخاب من اينط. دخالت نکنند وآنجا را آزاد بگذارند
جنت  مقصودش از! ؟شما چه کنيم» جنت مکانی « اگرشما وکيل شديد با  .بيان نمود

با وجود اين، . مکانی اشاره به همان وسايل پاکيزه برای رسيدن به هدف پاک بود
ولی درامورسياسی وحزبی . دوستی شخصی ما تا اخرعمرغمناک اوبرقراربود

  ....         ً              ديگرمطلقا  همکاری نکرديم
***  

داستان اختالفی که ميان داورومن دردادگستری پيش آمد، وازهمه اکنون برسر
  .مهمتراست وبه مجلس  شورای ملی و جرائد هم کشيده  شد، برويم

  
  قانون اساسی ٨٢اختالف اساسی داور ومن دردادگستری وتفسير اصل

  
، دو راه »کارسياسی واجتماعی « نوشتم، برای ورود به  همچنان که باالتر

سرنوشت مرا، با . يکی  روش ذکاءالملک و ديگر رويه خودش: دبنظرداورميرسي
 بصيرتی که بحالم پيدا کرده بود، روش آرام و تدريجی بود در برابر رويه  تند و

شد مرا به تأسيس و ) بازرگانی( بهمين جهت هم وقتی وزيرتجارت . سريع خودش
. دعوت کرد) دکه بعد تبديل به دانشکده اقتصاد ش( برياست مدرسه عالی تجارت 

  ...وقتی   هم وزير دادگستری گرديد به مستشاری استيناف تجديد می نمود
دادگستری بودم  امر من طرفدارعدم مداخله دولت در. ولی درعدليه نيزبا هم نساختيم 
وقتی نيت وهدف پاک باشد ولی وسائل ناپاک ( که ) ماکياولی (با همان عقيده  او و

جريان قضيه . ورد کرديم خهم بر اسخت ب، ين اختالف نظردراثرا. بود) اهميتی ندارد
  :ازاين قرار است

چون . ای که بودم دعوايی مطرح بود که نظر خاصی در آن وجود داشت در شعبه«
توانستند اعمال نفوذ نمايند، تغيير من از آن شعبه به شعبۀ  ديگر به  در من نمی

غييردادن يک قاضی به تنهايی قضيه خواستند با ت اما چون نمی. نظرشان الزم شده بود
همه . ها عوض وتبديل نمودند های مستشاران استيناف را ميان خود آن مقام. علنی شود

وزيردادگستری و  دفتری که بعدها  دکترمتين کسانی مانند. زيربارتغييرات رفتند
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من . متاسفانه کسی جزمن اعتراض نکرد. گان بودند تغييريافته وزيرشد جزو نخست
فقط به وسيلۀ . داور از من رنجيد. رغم ابالغی که داده بودند، به شعبۀ جديد نرفتم یعل

ولی مطلب به نظرمن اساسی . دوستان مشترک کوشش کرد که مرا رام وآرام بکند
  ».گيری کردم بود، قبول ننموده وازدادگستری کناره

م دستش برای بعد ه داور، برای اينکه عمل خالف قانون اساسی خود را موجه کند و
بعقيده . کرد قانون اساسی را بوسيله مجلس تفسير  ٨٢تغييرقضات باز باشد، اصل 

عمومی با اين کار غلط بدست خود بنياد دادگستری را که برای اصالح آن آمده بود 
برای اينکه تفصيل بيشتراز . بعد مطلب مطرح  بود و درهمان ايام. متزلزل ساخت

قانون اساسی را می آورم و بعد   ٨٢وماده  ٨١صل ماده طرف خودم نداده باشم عين ا
  .بعضی ازمذاکرات مجلس ومندرجات جرائد را نقل ميکنم

  :دو اصل راجع به غيرقابل تغييربودن قضات دادگستری بشرح زير وجود دارد
                              ً      توان از شغل خود موقتن يا دائما  بدون  ی عدليه را نمی هيچ حاکم محکمه – ٨١اصل 

 .که خودش استعفا دهد تقصير تغيير داد، مگر اينمحاکمه و ثبوت 
شود مگر به رضای  ی عدليه ممکن نمی تبديل ماموريت حاکم محکمه – ٨٢اصل 
 .خود او

 ٨٢بعد از پافشاری در عدم قبول مقام جديد و تعرض من، داور به فکر تفسير اصل 
  .که بدان مبتال شده بود افتاد، و موفق گرديد

شمسی  کميسيون  ١٣١٠امرداد  ٢۶م قانون  اساسی  مصوب قانون تفسير اصل  متم
  .قوانين عدليه

ی  متمم قانون اساسی آن است که هيچ حاکم محکمه ٨٢مقصود از اصل  –ی اول  ماده
  توان بدون رضای خود ازشغل قضايی به شغل اداری و يا صاحب عدليه رانمی

ی آنان  عايت رتبهمنصبی پارکه منتقل نمود و تبديل محل ماموريت قضات با ر
 .مخالف با اصل مذکور نيست
ی يک ماده قانون اختراعی بگويند ريسمان سفيد  وسيله اين تفسير چنان است که به

  .!يعنی ريسمان سياه
  )ماده دوم اين قانون مربوط  به نقاط  بد آب  و هواست( 

ها تبديل  ی اول اين قانون محل ماموريت آن  قضاتی که با رعايت ماده –ی سوم  ماده
ی انتظامی تعقيب  شده و از قبول ماموريت امتناع نمايند متمرد محسوب و در محکمه

  .(!!!)های وزارت عدليه مجازات خواهند شد نامه و مطابق نظام
ستعداد برای اختراع و ابتکار، مقنن اجرای قانون  را در باره اعجب است که با همه 
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)  نظامنامه های وزارت عدليه( را  به شايد آن! ممتنعين عطف  بماسبق نکرده است
بهر حال با اين ماده  . مذکور در ماده سوم  واگذاشته  است تا دستش به کلی بازباشد

ميتوانند قانون اساسی  را بازيچه  نظامنامه ها،  که حاال آئين  نامه گفته می شود، 
آسانتر می  قرار دهند، زيرا آئين نامه وزارتی را حتی ازقانون عادی هم زودتر و

  !تا چه رسد به قانون اساسی) چنان که کردند( توان عوض کرد
عماد السلطنه فاطمی که .                               ً                    حاال ببينيم که جريان قضيه اجماال  از چه قرار بوده است

مجلس شورای ملی  ١٣٢٣ نفروردي ٢٨جلسه خود نيز وزير عدليه بوده است در 
 ٥٤٥١و  ٥٤٥٠شماره های   (مطالبی اظهارداشت که دو شماره روزنامه اطالعات 

 :                        ً        خالصه قسمتی از ان را عينا  می آورم. به نقل از بايگانی مجلس  چاپ شده است) 
اينجا يا به عقيده وزير عدليه . قانون اساسی را کمسيون عدليه نمی تواند تفسير کند(... 

م وزير بنده ه... برای تفسير آورده اند يا به عقيده بنده برای تغيير قانون اساسی است
اين دادگستری بعقيده بنده اگر هم نباشد به . دادگستری بودم وهم محبوس  واقع شده ام

  ). ...نمايندگان صحيح است( مراتب بهتر است
در وزارت دادگستری معمول فعلی اين است که هر موضوعی که از آفتابه دزد 

ط ياحاکم محکمه                                             ً                تجاوز کرد و رسيد به دو هزارتومان به باال فورا  يا دادستان مربو
    ً                                                                    فورا  تلفون می زند به وزير که نظر مبارک چيست؟ که بايد تبرئه کرد يا محکوم 

  ٨٢   ً            مثال  همين تفسير . ديروز يکی از آقايان ذکرکرد که قوانين، اساسی  دارد. کرد؟
قانون اساسی معروف است دربين وکالی دادگستری به قانون دکتر افشار در عدليه و 

گفت نمی کنم و حکم تغيير . توری دادکه فالن کار را بکنداور به او يک دس
  » .دکترافشار گفت به موجب قانون اساس نمی توانی بکنی . مأموريتش را داد

همه روزنامه ها نطق عماد السلطنه را منتشر کردند و بعضی ازآنها مقاالتی هم 
ند نقل می پيرامون آن و مقاومت من نوشتند که بطوراختصاراز دوتای آنها سطری چ

  . نمائيم
ارسالن خلعتبری وکيل مجلس ودادگستری درجريده ستاره هنگامی که زنده ياد الهيار 

» استقالل قضات جزوبرنامه دولت است«صالح وزيردادگستری شد زيرعنوان 
  :نوشت و بخشی از آن را در اينجا می آوريم

الهيار ( آقای وزيردادگستری فعلی و دوست وهمکاری صميمی مرحوم داور« 
خود از قضات معروف و شجاع بوده و بهترازهرکس می دانست سلب ) صالح

مرحوم داور اين دوست شجاع و با وجدان و ... استقالل قاضی چه تأثيرات بدی دارد
وظيفه شناس را که مزاجش با حکومت زور و خالف قانون سازش نداشت و 
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به اصفهان فرستاد تا قاضی تحقيق بود با سمت مدعی العموم  درتهران مستنطق و
اين پافشاريها منحصربه صالح نبوده، ديگران . ديگر روحش از اين سرکشيها نکند

از جمله آقای دکترافشار معروف  .وزير نمی شدند هم  چون او بودند که تسليم افکار
و صاحب مجله آينده که بعنوان  مستشاری استيناف به عدليه به وسيله خود داور  مدير

و  در محکمه دکتر افشار پرونده ای مطرح بود که دکترافشار. ددعوت شده بو
يک روز . اعضای ديگر حاضر نمی شدند نظر ديگری را فوق نظر خود قبول نمايند

بدون مقدمه حکمی بدست دکتر افشار دادند که از آن محکمه به محکمه ديگر منتقل  
اساسی است و هيچ  دکتر افشار بعنوان اينکه حکم وزارتخانه برخالف قانون. شود

قاضی را طبق قانون اساسی نمی توان بدون رضايت خود او تغييرداد اطاعت ازحکم 
هرقدر اصرارو نصيحت کردند برمقاومت افزود تا باالخره ناچار شدند او را . نکرد

دو باره به همان محکمه برگردانند ومدتی که غايب بود جزو مرخصی اومحسوب 
  .کنند

شجاع مخالف با نقشه  درستکار و شيها از طرف قضات صالح والبته اين قبيل سرک 
ای بود که دولت درپيش داشت وطبق آن می خواست هيچ اعتراض کننده ومخالفتی يا 

چاره را درآن ديدند که اين قسمت از قانون اساسی را . ...مانعی در مقابل نداشته باشد
  .ازميان بردارند که دستشان برای هر عملی  باز باشد

در صدد بر آمدند که قاضی ماشينی درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت .... 
  .نباشند و حسب االمری رأی بدهند

 ،آن مجلس نيز در يک نشست.         ً                                      داورفورا  ماده واحده ای تهيه نمود و در مجلس برد
با تصويب آن تفسير غلط چنان خرابکاری نمود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و 

هم نخواهد شد نتيجه اين تغيير اين شد که دست وزارت عدليه و دولت به اين زودی 
باز و يک مانع عمده در مقابل دولت بر طرف گرديد، يعنی ديگر قوه قضائيه وجود 
نداشت و اگر يک قاضی پيدا می شد که طبق نظر دولت يا وزير رأی ندهد او را 

  .برمی داشتند و ديگری را به جای او می گذاشتند
ترديدی نيست که برای تشکيل عدليه زحمات بسيار کشيده وعده ای از  داورمرحوم 

اما افسوس که . اشخاص درست و فهميده و شجاع را برای تشکيل عدليه دعوت نمود
مولود خودش را به دست خودش از بين برد و همان طوری که مؤسس عدليه بود 

ن اساسی از قوه قضائيه قانو  ٨٢زيرا از تفسير اصل مخرب عدليه هم  خود او شد، 
عدليه درين سالهای آخر به جائی رسيده بود که به محاکم . سلب استقالل نمود

شده بود که احکام تبرئه صادر نکنند و وقتی ما از قضات می ) بخشنامه( متحدالمال 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٧٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

پرسيديم چرا در دوسيه هائی که هيچ دليلی بر محکوميت وجود ندارد، رأی 
اگر رأی به تبرئه  ند وزارت عدليه چنين نظر دارد ومحکوميت می دهيد می گفت

بدهيم مورد مؤاخذه واقع خواهيم شد واکنون بجائی رسيده است که اظهارش  يک 
فقط ) مقصودش بيگانگان( ننگ بين المللی است وخوشبختی است که ديگران 

ز مجاری آب تهران را ديدند و قدمی به داخل اين کاخ عظيم سپيد رنگ که داخل آن ا
سياهتر است نگذاردند تا بدانند از آب جويهای رو باز تهران آلوده تر، اين کاخ  قير

 ».بيدادگری است
دادگستری  ، که او هم از نويسندگان و وکالی مبرزعميدی نوری مدير جريده داد 

روزنامه داد ضمن مقاله  )  ١٣٢٣شهريور  ٢٨(  ازسال دوم ٢٥٩ميباشد، درشماره 
دادگستری ( ی  تحت عنوان سقانون اسا  ٨٢ع تفسير  اصل ی خود در موضوسايس

  :خالصه چنين  می نويسد)  زمان  داور
طوری تشکيل  ١٣٠٦مرحوم داور می خواست دستگاه دادگستری پس از . ..«

گردد که از نفوذ روحانيون خارج شده ديکتاتوری قضائی  که تا  آن روز دست 
تجدد طلب که خود در رأس آن قرار  علماء و محافل روحانيون بود به دست طبقه

تا اندازه ای عدليه آن زمان از اشخاص برجسته وبا ايمانی  .... داشت سپرده شود
خود را حفظ کرده و از هر گونه  تأثيری خود را  یتشکيل شده بود که حيثيت  قضاي

ن رويه شروع  يبرکنارمی ساختند، ولی جريان کشور طوری بود که مبارزه با ا
بر روی  همين نظر  بود که مبارزه  بين  قضات پاکدامن  با اعمال   نفوذ  . ...ميشد

می  سر تسليم فرود ،بنحوی که تيمورتاش و داور دقوه مجريه شروع گردي
ی بعد بين خود مرحوم داور و سه  نفر از قضات صحيح العمل وزارت دچن...آوردند

و همين آقای صالح وزير قای زند، آقای دکتر افشارآ. دادگستری اختالف درگرفت
خود آنها  ميخواست از  دادگستری را مرحوم داوردرمواقع مختلف برخالف رضای

قانون اساسی رابه آقای  ٨٢شان تغييردهد، آنها با کمال صراحت اصل  شغل قضايی
و تبديل  تغيير همان وکالی فرمايشی مجلس ازبين برد و يعبا يک قيام سر وزير

درحقيقت مرحوم داوربا اين اقدام تمام زحمات خود . راردادقضات را دراختيار خود ق
را برای تشکيل عدليه ازبين برد وازهمان موقع دستگاه دادگستری رو بخرابی رفت 

با اين ! متزلزل تراست واينقدرخراب شد که امروزاز يک اداره ای بی قرب تر و
قانون   ٨٢تفسيراصل ترتيب آيا آقای صالح که خود فدائی اين تجاوز قانونی شده اند 

  اساسی را لغونمی نمايند؟ آيا قانون الغای آن را نمی خواهند به مجلس  ببرند؟
***  
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چون اين موضوع را فراموش کرده بودم، چند روز پيش که با آقای اللهيارصالح بودم 
قانون اساسی  ٨٢از ايشان پرسيدم وقتی وزيردادگستری شديد دربارۀ الغاء تفسيراصل

اول که وزيردادگستری شدم اولين اليحه ای که به  برای بار: گفتند ؟کرديدچه اقدام  
اما حتی يک جلسه هم ازکميسيون مجلس ....بود  ٨٢مجلس بردم نقض تفسيراصل 

وعلت اين بود که مجلسيها مخالف با اين نظربودند، . برای رسيدگی به آن تشکيل نشد
ه، اين تفسيرغلط تاکنون هم بحال درنتيج. چه ميخواستند قضات در اختيارشان باشند

   )٥٣(.خود باقی مانده است
  

  مخالفت با اليحه راه آهن
  
، مربوط  به اليحه و طرح راه آهن ايران که  فصل سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم ◀

شايان ذکر است . مورد مخالفت  مصدق در مجلس شورای ملی قرار گرفت ميباشد
را گل سرسبد » راه آهن سراسری ايران« الين که اکثر نخبه گان، تحصلکردگان و فع

بدون اينکه ازچگونگی طرح آن اطالع  داشته !! توسعه و خدمات رضا شاه می دانند
در خدمت منافع ايران بوده و يا تنها  بهمانگونه دکتر مصدق » طرح«باشند که آيا اين 

  در خدمت منافع  بيگانگان بوده است؟ » يک طرح « هشدار داد
شمال به جنوب  یاحداث خط راه آهن سرتاسر حهيال ١٣٠۴بهمن ماه سال  ليدراوا «

. ارائه شد یمل یساخت به مجلس شورا یفارس متصل م جيخزر را به خل یايکه در
    ً کامال   ديآ یقدرتش به حساب م تياقدامات رضاخان پس از تثب نيکه از اول حهيال نيا

 :نکهيمدعا ا یبر ا ليدل .شده بود ميظانگلستان تن ازيمنطبق با خواست و ن
 نيها ب سيانگل یمحموله پست رالدوله،يصدارت مش یروزها نيدر آخر... «     

شده  ختهير یژاندارم ها کاغذها. مورد دستبرد راهزنان قرار گرفت رازيبوشهر و ش
السلطنه  بياز نا یآن نامه ها، نامه مفصل نيدر ب. راه را به تهران فرستادند نيدر ب

. افتد یم رالدولهيبوده است که به دست مش مه ايتانيخطاب به سفارت برهندوستان 
 اورنديکار ب یرو یحکومت قو کيبود که  رانيراجع به ا ینقشه کل ینامه حاو نيا

مصدق و (»  .شود دهيکنند و راه آهن از شمال به جنوب کش جاديا یو قشون منظم
 )١٧ص –نشر مرجان  –نهضت ملی ايران 

مفصل خوددرمجلس بطورمستند عدم ضرورت احداث  ینطق ها یدکترمصدق ط   
 نيچن یاز  نظر اقتصاد نکهيرا اثبات کرده ونشان داد که عالوه بر ا یخط آهن نيچن

 :سخنش گفت نيبه مملکت است و در آخر انتيخ ست،يمقرون به صرفه ن یخط آهن
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داشته باشد و حمل و  تياگر ترانز یندارد ول دهيفا راني      ً             عجالتا  راه آهن در ا... «      
که در  یخط نيا یقسمت از ضرر راه آهن را جبران کند ول کينقل، ممکن است 

 صيتشخ نياز ا ريغ انيحاال آقا.                       ً                 نظر گرفته شده است کامال  به ضرر مملکت است
شود و به  دهيخط کش نيرا که ا یرأ نيخودم ا دهيمن به عق یدهند، مختارند، ول یم
 »  ... دانم  یو بر خالف مصالح مملکت م انتيطرف برود خ نيا

راه آهن  حهيباب مثمر ثمر واقع نشد و ال نيجانبدار او در ا تيکوشش مصدق و اقل    
باز در مجلس . بنا شد نيمتفق یروزيپل پ رانيو با پول ملت ا ديمجلس رس بيبه تصو

 :ديگو یکند م یم ادي یکتاتوريدوران د یليتحم بتيآن هنگام که از مص ١۴
 نيمتفق یسال برا ستيو ب ديبا پول ما وبه ضررما راه آهن کشکتاتوريد... «    

 )۵۴(» ... ديامروز ما تدارک مهمات د
احمدشاه با پيشنهاد انگليسی خط راه آهن شمال و جنوب :حسين مکی می نويسد

به اسم  ١٩١٧نقشۀ راه آهن از بحرخزرتا به خليج فارس در« و) ۵۵(مخالف بود
بوسيله يک هلندی که عضوسفارت آلمان بود » گليس درايران روشن شدسياست ان«

که درآن موقع بسمت مترجمی » الهيارصالح «)  ۵۶(».درآمستردام انتشاريافت
درسفارت آمريکا مشغول خدمت بود برای نگارنده حکايت کرد که من مأمور شدم با 

ع رئيس الوزراء بود آنموق درنمايندۀ کمپانی يولن برای مترجمی نزد سردارسپه که 
دراين مالقات نمايندۀ کمپانی به سردارسپه . بروم ومطالب طرفين را ترجمه نمايم

ً                    چون کشورايران تقربيا خالی ازسکنه و بيش از: گفت طول  ميليون جمعيت ندارد و١۵                    
خط شمال به جنوب زياد است با کمترين مخارج می توان راههای اصلی ايران را 

از شمال (    ً                               کامال  مرتفع ساخت، بعالوه اگر چنين خطی يران راشوسه کرد واحتياجات ا
هم ساخته شود از لحاظ ترانزيت فاقد اهميت تجارتی خواهد بود و اسباب ) بجنوب

خط آهنی گردد که از لحاظ ترانزيت وحمل ضرر خواهد گرديد وايران بايستی دارای 
ب خواهد بود که باشد و بهترين طريق راه آهن  شرق بغر ونقل دخل وخرجش برابر
  .آسيا را به اروپا متصل کند

 ،پس ازترجمۀ اين مطلب سردار سپه که تا آنموقع با سکوت کامل همه را شنيده بود
با ناراحتی بطرف نقشۀ ايران که بديوار اتاق نصب شده بود رفت  ناگهان برخاست و

بحر  شه را ازباانگشت خود نق( اينجا تا اينجا را گفت باين آدم بگو من ميخواهم از و
چه مربوط  که  به وسيله راه آهن بهم متصل کنم به او)  تا محمره نشان داد خزر
  .می کند يا صرفۀ ايران نيست ضرر

نمايندۀ کمپانی يولن اندکی به سردارسپه نگاه کرد و ديگرمطلبی نگفت وخداحافطی 
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ويتر خواست انگليس ها از زمان امتياز جوليوس ر« و ) ۵٧(، .کرده خارج شديم
  )۵٨(»، راه آهن از جنوب به شمال ايران بود١٨٧٢

چند سال از اختراع و  هنوز«دهد، یموجود نشان م تاريخ سياسی  گونه که اسناد آن
م فکر احداث ١٨٣١م نگذشته بود که در سال ١٨٢٨آهن درسال  قطار و راه شيدايپ

دولتمردان  به ذهن صاحب منصبان و فارس جيتا خل یقلمرو عثمان قيخط آهن از طر
تر شد و به شکل  تر و پرورده فکر پخته نيبعد ا یها درسال. افتيرسوخ  یسيانگل

 .مطرح شد یسياز مهندسان انگل یا پاره یاز سو يیها ها و نقشه طرح
استفن  ر،يرکبيم همزمان با صدارت ام١٨۵٠/  ق١٢۶۶در سال  بار نينخست ظاهرا

آهن ارائه  راه لهيه هندوستان به وساتصال اروپا ب یبرا یطرح یسيسن مهندس انگل
و سپس از راه  فارس جيو به بغداد و خل شد یآغاز م نيآهن از و در طرح او راه. کرد

 نيا. وستيپ یبه سند م) و بلوچستان رمانخوزستان، فارس، ک( رانيا یمناطق جنوب
قرار گرفت و به دستور لرد پالمرستون مقرر  یسيطرح مورد توجه دولتمردان انگل

 ريوز ليکلنل ش. کنند یدر استانبول و تهران آن را بررس سيانگل  شد که سفارت
 سيوزارت امور خارجه انگل یکه برا یدر تهران در گزارش سيمختار وقت انگل

 یبرا یديتهد یو نظام یاسيبه مخالفت با آن پرداخت و آن را از نظر س ردک هيته
و  یماندگ عقب لياز نظر ش. انستدر منطقه و هندوستان د سيو منافع انگل تيموقع

منطقه از جهان بوده است و  نيبر ا سيانگل یرگيچ ساز نهيزم ن،يمشرق زم یرانيو
 یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد شدآهن باعث ر خواهد بود و از آنجا که احداث راه

به ديگر سخن  .نخواهد داشت سيانگل تيجز تزلزل موقع یا جهيخواهد شد، نت رانيا
نگليس در ضعف  و عقب ماندگی ايران  بودو احداث راه آهن با آن منافات منفعت  ا

 رانياز خط آهن ا یتزار هيروس یريگ در گزارش خودبه خطر بهره ليش .داشت
  ) ۵٩(».کند یاشاره م زيهندوستان ن ديتهد یبرا
توضيح اينکه با تغيير رژيم روسيه ،در زمان رضا شاه خط راه آهن شمال و * 

 .منافع انگليس کشيده شد جنوب درجهت
توجه فراوان دولت بريتانيا و حکومت هندوستان نسبت به احداث راه « ديگر اينکه 
آن بود که آنها يکی ازباکفايت ترين مأموران خود يعنی آرنولد ويلسون  آهن درايران

را صرف بررسی  ١٩١٣الی  ١٩١١را مأمورکردند که بخش اعظم فاصلۀ سالهای 
يرهايی نمايدکه بتوان برای کشيدن راه آهن ازخليج فارس به درون ونقشه برداری مس

احداث نخستين خط آهن   ١٩٢٧و رضا شاه درسال . ...ايران مورد استفاده قراردهد
  ) ۶٠(».عمدۀ ايران را که ازخليج فارس تا دريای خزر امتداد می يافت، آغاز کرد
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علل مخالفت » جلد اول - مصدق سالهای مبارزه ومقاومت« درکتاب  غالمرضا نجاتی
برای توضيح پيرامون علل مخالفت : مصدق با اليحه راه آهن اينگونه شرح می دهد

مصدق با اليحه راه آهن، بی مناسبت نيست نخست عواملی را که بايد درتهيه طرح 
راه آهن ايران مورد توجه قرارداد، بررسی کنيم، سپس به تشريح نظريات مصدق 

  :دراين زمينه بپردازيم
، )دفاع از کشور( در تهيه طرح يک راه آهن سراسری بايد سه عامل استراتژيکی 

 وارتباط وحمل و نقل داخلی در) تراتزيت بين المللی وداد وستد بازرگانی( اقتصادی 
هميچنين دقت به عمل  آيد که راه آهن سراسری ايران، شهرهای . گرفته شود نظر

: عبارت بودند از - باستثنای  تهران - ادی مهم کشور، به لحظ جمعيت وموقعيت اقتص
  .تبريز، اصفهان، مشهد، کرما نشاه و رشت

طرح مسيرراه آهن سراسری، هيچيک ازشهرهای باال را به يکديگرمربوط ومتصل 
مجاورت مرزعراق،  يعنی خورموسی، در هی اليه جنوب،تراه آهن  ازمن. نمی کرد

 تژيکی نامناسب بود، شروع می شد وجنبه  استرا از و نظردفاعی آسيب پذير که از
هيچ نقطه ای ارتباط نداشت، ختم  بندرگز، که به» بن بست« منتهی اليه شمال، در

بدين ترتيب راه آهن سراسری، پاسخگوی هيچيک ازمقتضيات ترانزيت . ميگرديد
  .خارجی، اقتصاد داخلی، ارتباط  داخل و خارج کشور و نيزجنبۀ استراتژيکی  نبود

ران به خارج، از لحاظ  ورود و خروج يا» باز« اخير دروازه ها و بنادر طی دو قرن
برای ارتباط  راه شوسه و راه ( کاال و مسافر، در شمال و شمال غربی شهر تبريز

انتهای خط  کشتی رانی ( و بندرانزلی )  آهن به اروپا از طريق روسيه وترکيه
  .بودند) بازرگانی شوروی

سياسی، هدف استراتژيکی راه آهن سراسری  تصادی وبه عقيده کارشناسان اق  
ارتشی بود که از  ايران، قطع خط عقب  نشينی و وارد آوردن ضربه به پهلوی هر

راه . دفاعی هندوستان حمله کند طريق شرق وخراسان، به مرز از ترکستان روس و
ت، آهن سراسری، با مسير تعيين شده برای دولت انگلستان که بردرياها تسلط داش

کوتاهترين و مطمئن ترين راه برای اعزام نيروهای نظامی به خليج فارس وسپس 
ناحيه گرگان به  در تمرکز و ازطريق راه آهن سراسری به جنوب شرقی بحرخزر

انگلستان می تواسنت با  به عبارت ديگر .مقابله با نيروهای شوروی بود منظور
ه شمال، ظرف مدت کوتاهی هن سراسری ايران درمسيرجنوب بآاستفاده از راه 

عناصرنظامی خود را به گرگان برساند وازطريق قطع خط عقب نشينی نيروی 
  .هرات ازهندوستان دفاع کند - متعرض به هندوستان، درمنطقه مشهد 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
  :چه مسيری برای راه آهن سراسری مناسب بود؟

  
سپس  بررسی سوابق تاريخی حاکی است که پرتقالی ها پس ازاشغال جزيره هرمز و

در آن جزاير تأسيسات تجاری  ،)ميالدی١۵٠٧–هجری ٩١٣( قشم و هنگام  جزاير
سپس نخستين کشتی تجاری اسپانيايی با کاالی تجاری ودفاعی . دفاعی ايجاد کردند و

 با کاالی تجاری فراوان دربندر سپس نخستين کشتی تجاری اسپانيايی. ايجاد کردند
چندی بعد  نماينده ) ميالدی ١۶١۶برموان - هجری قمری١٠٢۵(انداخت  جاسک لنگر

اجازۀ تأسيس  شاه عباس رسيد و اصفهان به حضور شرکت هند شرقی انگليس در
. شهرهای اصفهان و شيراز را دريافت کرد بنادرخليج فارس و نيز تجاری در مراکز

 ايران، منطقه بندرعباس و دولت صفوی نيز برای ايجاد شبکه راههای بازرگانی در
بدين ترتيب همه کشورهای اروپای غربی، اين . گرفت نظر طراف را درا جزاير

  .انتخاب  کرده بودند ناحيه را برای ورود و خروج کاال و مسافر
و کوهستانی ايران، که فاقد جاده های شوسه  ايجاد راه آهن سراسری درکشورپهناور

ايران بشمارمی مناسب بود، آنهم بودن گرفتن وام ازخارج از آرزوهای ديرينه ملت  و
زمينه های  فنی،  رفت  و دارای چنان اهميتی بود که  هرگونه پرسش و بحث در

اقتصادی و استرتژيکی آن به عنوان مخالفت با يک اقدام  ملی تلقی می شد؛ به همين 
دليل هنگامی که دکترمصدق مخالفت خود را با الحيه ايجاد راه آهن در  مچلس 

ومخالف » منفی باف«انی ازانتقاد روبه روشد واوراشورای ملی اظهارکرد، با طوف
اصالحات دانستند، با اين حال مصدق باآگاهی ازچگونگی طرحی که در راستای 
نيازوخواست بريتانيا بود، هنگام طرح اليجه راه آهن درمجلس، با آن مخالفت کرد 
 وبا ارائه مجلس، نظريات خود، عدم  ضرورت ، احداث چنين خط آهنی را اثبات
کرد و خاطرنشان ساخت که عالوه  براينکه ازلحاظ اقتصادی مقرون  به صرفه 

  :نيست، بلکه  خيانت به مملکت است
بنده در موضوع راه آهن نظر خودم را به کرات در مجلس شورای  - دکتر مصدق

اگر خط آهنی را بر خالف مصالح مملکت بکشند، [...]ام  ملی به عرض آقايان رسانده
راه آهن ما ممکن است دو قسم حمل و نقل داشته باشد . ناپذير داردضررهای جبران 

حمل ونقل ملی، حمل و نقل ملی آن چيزهائی ] ديگری[يک حمل و نقل بين المللی 
شود؛ حمل و نقل بين المللی ما آن چيزهائی  است که در داخلۀ مملکت صرف می

اين .[...] کند  ور میآيد و از ايران عب است که از ممالک خارجه بطور ترانزيت می



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٨٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

                           ً              شود که نقشه کشی بکنند، کامال  بر خالف مصالح  خطی که امروز اجازه داده می
. کند زيرا خط بين المللی خطی است که اروپا را به آسيا متصل می مملکت است،

اروپا در اين طرف واقع شده و خط آهن ما بايد از اين طرف شروع شود و به آن 
 ،کند اين راه آهن ترانزيت پيدا می. ه اروپا را به آسيا برساندطرف برود که مال التجار

ز حرکت کند و به گکند ولی آن راه آهنی که از بندر حمل و نقل بين المللی پيدا می
تواند داشته  برود، بنده نميدانم چه تجارتی وچه حمل ونقلی را می] خرمشهر[محمره 

خواهيد سی ميليون پول که  که می خواهيد اجازه بدهيد و امروز که می امروز. باشد
در دست اين مردم است و در واقع هستی اين ملت و مملکت است به يک راهی 

برای من . کشيد ديناری فايده ترانزيت ندارد اين خطی که شما می[...] .صرف کنيد
و از بندر جز  )بندرگز(آيد به بندرجز ثابت کنيد که چه مال التجاره از اروپا می

آيد و از بندرجز هم به  محمره؟ هيچوقت مال التجاره اروپا به بندرجز نمیرود به  می
رود به  آيد به شمال غرب و از شمال غرب می رود؟ مال التجاره اروپا می مینمحمره 

  ... اين ترانزيت است جواب بنده را بدهيد بعد رای بدهيد. جنوب شرق ايران
حاال آقايان . ه ضرر مملکت است                                       ً  اين خطی که امروزدرنظرگرفته شده است کامال  ب

دهند مختارند ولی من به عقيده خودم اين رای را که اين خط  غير از اين تشخيص می
  »...کشيده شود وبه اين طرف برود خيانت و برخالف مصالح مملکت می دانم

  »١٣٠٧فرودين  ٢٨،  ٢٣٢نقل  از مذاکرات مجلس شورای ملی، جلسه «
  

مخالفت با اليحه راه به نتيجه  در طرفدار نظريات اوسرانجام کوشش مصدق واقليت 
جريان جنگ  سيزده سال بعد، در. نرسيد ومجلس  شورای ملی اليحه را تصويب کرد

جهانی دوم، نيروهای نظامی  بريتانيا واتحاد جماهيرشوروی به ايران حمله کردند و 
 ن جنگ افزارمدت پنح سال، صدها هزار ت اختيارگرفتند و راه آهن سراسری را در

به شوروی حمل کردند و پس ازفرسوده کردن راه آهن ) بندرامام خمينی(بندرشاه  از
  !ناميدند» پل پيروزی « ايران، آنرا 

اسناد . جنبه استراتژکی آنهم برای بيگانگان داشت ساختمان راه آهن ايران بيشتر
ژيکی راه آهن اهميت استرات يافته، حاکی از انتشار ومدارکی که طی  سالهای اخير

برای ) ١٩۴١اوت  ٢۵( ١٣٢٠شهريور ٣نشان می دهد که تهاجم  ايران است و
هدف اصلی متفقين در دست  يک بهانه نبوده است و اخراج آلمانی ها، چيزی جز

           ً                                   درنقطه مبدا  راه آهن ايران به منظورتأمين امينت  مستحکم»سرپل« داشتن، يک
مقصد شوروی بوده است و اين  به تأسيسات نفت ايران ونيز حمل جنگ افزار
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کابينه  سفيربريتانيا در ايران وعامری، وزير(Bullard)موضوع درمذاکرات بوالرد،
  .مورد  بحث و گفتگو قرار گرفته است - سه هفته پيش از حمله به ايران - منصور

 ١۶پانزده سال پس از تصويب اليحه راه آهن سراسری، بار ديگرمصدق درجلسه 
شورای ملی، به عنوان نمايندۀ اول تهران، ضمن تشريح   مجلس ١٣٢٢اسفند  

  :ائب ناشی از رژيم ديکتاتوری، بارديگر  موضوع را عنوان کرد و گفتصم
مرحوم  حضور دارم سردارسپه رئيس الوزرای وقت درمنزل من با خاطر...«

 ارزاده و عالء اظه آبادی ومخبرالسلطنه و تقی الممالک و دولت  مشيرالدوله و مستوفی
  : داشت که

اين  شد در آن وقت نمی» .مرا انگليس آورد و ندانست که با کی سروکار پيدا کرد«
باب حرفی زد، ولی روزگار آن را تکذيب کرد و به خوبی معلوم شد، همان کسی که 

  .او را آورد، چون ديگر مفيد نبود، او را برد
ما،  رای متفقين امروزبيست سال ب ما، راه آهن کشيد و ضرر با پول ما و ديکتاتور

بيانات مصدق درمخالفت با اعتبارنامه سيد ضياءالدين  (»....تدارک مهمات ديد 
به نقل  از شماره سوم مذاکرات . ( ١٣٢٣اسفند  ١۶طباطبايی درمجلس شورای ملی، 

  )مجلس
، هنگامی که مصدق دوران حبس و ١٣٣٢مرداد  ٢٨سال ها بعد، پس از کودتای 

را » مأموريت برای وطنم« می گذرانيد، دمحم رضا شاه کتاب تحت نظارت خود را 
شاه  دراين کتاب  پيرامون  مخالفت مصدق با احداث راه آهن سراسری . می نوشت
  :چنين گفت

احداث راه آهن ايران، مثال روشن اين طرز تفکر  با) مصدق(او مخالفت شديد« 
داشت که پدرم  ارمن اظه حضور به خاطردارم روزی با کمال جسارت در. اوست

پدرمن،راه آهن سراسری را : دليل خواستم گفت وقتی از او. کرده است را اين خيانت
دمحم رضا .( به روسيه حمله کنند ميخواستند هليسی ها کگفقط برای جلب رضايت ان

  ) ، فصل سوم ١٣۴١پهلوی، مأموريت برای وطنم، تهران،بنگاه ترجمه ونشر کتاب،
    

  :ت دمحم رضا شاه بدين شرح استپاسخ مصدق به اظهارا
 هر وقت در ١٣٠۶تا  ١٣٠۴مدت سه سال يعنی از سال «: آهن  اما درباره راه...« 

گرفت، من با  ای جزء دستور قرار می شد يا اليحه باره اين راه در مجلس صحبتی می
( الجيشی ام، زيرا خط خرمشهر ـ بندرشاه، خطی است کامال سوق آن مخالفت کرده

و در يکی از جلسات حتی خود را برای هر پيشامدی حاضرکرده، ) کی استراتژي
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گفتم هرکس به اين اليحه رأی بدهد، خيانتی است که به وطن خود نموده است که اين 
بيان در وکالی فرمايشی تأثير ننمود، شاه فقيد را هم عصبانی کرد ومجلس اليحه 

برای : لس شورای ملی گفتممج١٣٠۵درجلسه دوم اسفند .[...] دولت را تصويب نمود
به بهشت می برد ما راآنکه ترانزيت بين المللی دارد،بيشترنيست؛خط راه آهن  دوايجاد

وراهی که به منظورسوق الجيشی ساخته شود، ما را به جهنم، وعلت بدبختی های ما 
  ...هم درجنگ بين المللی دوم همين راهی بود  که اعليحضرت شاه فقيد ساخته بودند

سوق  هساختن راه آهن دراين خط هيچ دليل نداشت جزاينکه می خواستندازآن استفاد
خاطرات و تألمات مصدق ، بخش سوم، صفحات (» ....کنند) استراتژيکی(الجيشی 

٣ – ٣٣٨۵١. )  (۶١ (  
  

  راه آهن که به خرج ملت ايران برای دفاع ازهندوستان ساخته شد
  

دربارۀ ايجاد راه آهن در زمان » رباز کهنه س« سرهنگ مصور رحمانی در کتاب 
درايحاد راه آهن سراسری ايران : رضا شاه پژوهش در خورنموده است که می نويسد

ض احتمالی  ّ           چنانکه مالحظه خواهد شد دفاع استراتژيکی هندوستان درقبال  تعر                                                           
. فکروطرح آن را انگليس ها به رضا شاه مخلوع دادند. روس ها هدف اساسی بود

موافقت در تبديل .(يالت مالی و بين المللی راهم در اختيار نامبرده گذاردندتمام تسه
ليرۀ حاصل از قرارداد نفت به ارزهای مختلف، عليرغم مخالفتی که درتمام موارد 
ديگراز قبيل کورۀ ذوب آهن اعمال می کردند، تشويق دول اروپائی به همکاری فنی 

تاهرچه زودتر ) ی برای اجرای طرحوصنعتی و بازرگانی با ايران ازمجرای سياس
  .کاربه نتيجه برسد وفکرآنها ازلحاظ دفاع  استراتژيکی هندوستان راحت شود

تبليغات بسيارماهرانه استعماردرعين حال انجام آن طرح استعماری را به صورت 
عملی ساختن يکی  ازآرزوهای ملی ايرانيان وانمود کرد؛ تا همکاری صميمانۀ 

                  ّ                  اين درواقع به سخري ه گرفتن هوش سياسی . آن طرح جلب شود ايرانيان دراجرای
و تجديد » تکرار تاريخ« در همين جهت  برای اجتناب از پديدۀ . ملت ايران بود

  .توهين بجا است ، موضوع کمی مبسوط ترمورد بحث قرارگيرد
اتفاق، نويسنده راطی دوره های مختلف خدمتی و تحصيلی ،سه باربه بررسی 

اه آهن  سراسری ايران کشاند، که در آن بررسی ها چگونگی راه سيستماتيک ر
در مقام معاونت رکن سوم ستاد کل ( آهن سراسری، از لحاظ  عمليات نظامی

و اقتصاد بازرگانی )                    ً                  درسمت دانشجو و بعدا  استاد دانشگاه جنگ( ، آکادميک)ارتش
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 )Busines Economics ) (مورد ) يورکدر سمت دانشجوی کلمبيا يونيورسيتی نيو
 ) ۶٢(»....بررسی بالنسبه عميق قرار گرفت

که چگونه با اغفال ملت ايران هزينه سنگين : در ادامه آن  به اين مهم اشاره می کند
اجرای يک برنامۀ ديرين استعماری به بنيۀ ضعيف مالی ملت مظلوم ايران تحميل شد 

زوهای ديرينه ملی وتبليغات ماهرانه استعماری آنرا به صورت انجام يکی از ار
  .  ايران وانمودکرد

وحال آنکه  آن راه آهن به قراری که درزير توضيح داده ميشود پاسخ دهنده به  
هيچيک ازحوائج واقعی يک راه آهن سراسری نبود واساس آنرا خواست نظامی 

  .بيگانگان تشکيل می داد
نگين مالی، ساختمان راه آهن سراسری دريک کشوربه قيمت تحمل  فداکاری های س

پرت شدن مهندسان وکارگزان از کوهای سخت، هالک (      ّ                فعالي تی، زمانی و جانی
) شدن در اثر انفجار صخره ها و ريزش تونلها، ابتالء به بيماريهای مختلف وغيره

به همين جهت کوشش فوق العاده به عمل  می آيد  که از فداکاريها . انجام می شود
  .آورده  شود حداکثر استفاده  برای ملت بدست

، )برای دفاع ملت(يک راه آهن سراسری بايد جامع سه خاصيت استراتژيکی 
به . وارتباطی برای ملت باشد) ترانزيت بين المللی ومعامالت بازرگانی( اقتصادی 

رشته های  همين جهت با بررسی های عميق اوليه به وسيلۀ عناصر ذی صالح  در
آهن سراسری، شهرهای مهم کشور را که  راه باال دقت به عمل می آمد که مسير

تا ارتباط بين المللی با . متصل کند» آزاد« اهميت اقتصادی دارند به دو نقطۀ انتهائی
هريک ازراه آهن های سراسری اياالت متحده .(نقاط مهم اقتصادی کشورتأمين شود

اطلس  امريکا و کانادا شهرهای مهم مسيرخود را به دو نقطۀ انتهای آزاد دراقيانوس
واقيانوس کبير متصل می کنند؛ و راه آهن سرتاسری روسيه، از طريق سيبری 

ناخود کا را با شهرهای مسکو، گورگی،غازان، نووسی  دوانتهای آزاد لنين گراد و
  .بيرسک، کراسنويارسک، ايرکوتسک، چيتا و خابارفسک به هم ارتباط می دهد

 لحاظ جمعيت و از مهم کشور درموقع طرح مسيرراه آهن سراسری ايران هفت شهر
ارزش اقتصادی غيراز پايتخت عبارت بودند از تبريز، اصفهان، مشهد، همدان، 

  .رشت، شيراز و کرمانشاه
مسيرراه آهن سراسری که برای ايران انتخاب کرده بودند به نحوعناد آميز و بر 

د، پس خالف تمام اصول اقتصادی، هيچيک ازاين شهرها  را به هم ارتباط  نمی دا
  .جوابگوی شرط اول نبود
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آن مسيرعجيب که هيچيک ايرانی درانتخاب آن شرکت نداشت نه فقط هيچيک  
» بن بست« ازشهرهای مهم ايران را به هم متصل نمی کرد؛ درمنتهی اليه شمال به 

واز اين جهت ( بندرگز ختم می شد که به هيچ نقطه ای در کرۀ زمين ارتباط  نداشت 
ودرمنتهی اليه جنوب به  )های سراسری دنيا منحصربه فرد بود درتاريخ راه آهن

ختم ميشد که به علت نزديکی به مرزخشکی عراق از نظر دفاعی » خورموسی«
پی آن مسير تحميلی راه آهن . آسيب پذير و ناچار از لحاظ استراتژی نامناسب بود

اسری سراسری از لحاظ حوائج ملت ايران به هيچيک از مقتضيات راه آهن سر
تزايت خارجی، اقتصاد داخلی، ارتباط داخله و خارجه و استراتژی جوابگو نبود؛ و 

  .به هيچ کس وهيچ مقام ايرانی هم اجازه داده نشد در آن باب اظهارعقيده  کند
ايران به خارجه و بالعکس، از لحاظ ورود و خروج کاال و مسافر » باز«دروازه های

برای ارتباط بوسيلۀ شوسه و راه آهن به (» ريزتب«طی دو قرن اخير در شمال، شهر 
انتهای خط  کشتی رانی بازرگانی ( » بندرانزلی «و ) اروپا از طريق روسيه و ترکيه

  .بودند) شوروی 
فکر سليم درانتخاب نقطۀ مبداء يا انتهائی راه آهن سراسری ايران، درشمال ناچار 

ّ                           متوج ه اين دو نقطۀ  معروف می شد ورود و خروج کاال و » آزاد«که نقاط بالفعل.    
ّ              مسافر بودند و طبعا  برای کارهای ترانزيتی، که يکی از مالحظات اهم  انتخاب مسير                                            ً                  

  .راه آهن سراسری است ميبايستی مورد استفاده قرارمی گرفتند
در مقابل چنان وضع، مالحظۀ مسير خارق العاده و دور از فکر که شهرهای مهم 

                               ً              ، ترانزيت بين المللی را که اصوال  مهمترين عامل ايران را بهم مربوط  نمی کرد
درآمد راه آهن های سراسری است، امکان پذير نمی کرد، انتهای جنوبيش وضع 

بندرگز ختم می شد، » بن بست«دفاعی مناسب نداشت، انتهای شمالی اش به 
بنابراين جوابگوی انتظارات و احتياجات ملت ايران از راه آهن سراسری نمی 

  )   ۶٣(؟»باشد، به دستورچه کس و برای چه منظوری بودتوانست 
: اين بود که» هدف استراتژيکی راه آهن سراسری ايران«به اعتقاد مصور رحمانی  

قطع خط عقب نشينی و وارد آوردن ضربه به پهلوی ارتشی بود که از ترکستان « 
  .روس از طريق شرق خراسان به مرز دفاعی هندوستان حمله کند

سراسری با مسيرتعيين شده برای دولت انگلستان که تسلط بردرياها را دارا راه آهن 
بود کوتاهترين و مطمئن ترين مسير را به وجود می آورد که نيروهای خود را از راه 
دريا که هميشه مطلوبترين راه برای آن دولت بود، به گوشۀ شمال غرب خليج فارس 

اه آهن سراسری ايران به جنوب شرق برساند و سپس درحداقل زمان آنها ازطريق ر
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بحرخزرسوق دهد، تا درمنطقۀ گرگان متمرکزشوند و با فراغت بال ازطريق دهليز 
که برخالف مسيرطوالنی و کم ( قوچان –بجنورد   - سوق الجيشی و کوتاه گرگان 

درپناه کوههای ) شاهرود، ازآب فراوان بهره منداست –سمنان –حاشيۀ کوير،گرمسار
ار  مسجد، پهلو و عقبۀ نيروهائی را که از غرب افغانستان وشرق رادکان وهز

  ).١ - رجوع  به نقشه، پيوست( خراسان به هندوستان تعرض می کنند، قطع کند
عشق آباد، مرو و چارجوی ، از ناحيۀ ايران  –راه آهن و راه شوسۀ کراسنوودوسک 

متر از مرز ايران فاصله فوق العاده  آسيب  پذيرند ودرپاره ای نقاط  بيش ازچند کيلو
  )٧(ندارند وبه راختی  می توان حتی با توپخانه آنها را قطع کرد

بريدن آنها درنقاطی مانند قزل آروات، گوگ تپه وعشق آباد، اختالل کاملی درسيستم 
و به علت طبيعت ريگزاری (عقبه هرارتشی  که بخواهد درآن مناطق عمل کند

  .به وجود می آورد) است  زمين، ناچار از اتکاء به آن خطوط
به همين جهت راه ). حتی آب خوردن( ريگزارهای ترکستان فاقد منابع محلی هستند 

مرو، همه جا ازمجاورت بالفاصله مرز ايران می  –آهن و راه شوسۀ عشق آباد 
نتايج . گذرد تا کمابيش از چشمه سارهايی دامنۀ  کوههای مرزی ايران بهره مند شوند

  .خط آهن و شوسه برای ارتش متعرض احتياج  به بحث  ندارد وخيم قطع چنان
                                          ّ                      پس وجود راه آهن سراسری ايران که با مسيرمعي ن خود می توانست اولين 
عناصرنظامی انگلستان را درظرف چهل وهشت ساعت ازجنوب غربی خليج فارس 
به منطقه گرگان برساند، جهت دفاع عادی ازهندوستان ازطريق قطع خط عقب 

هرات برای دولت انگلستان  –ارتش متعرض به هندوستان، درمنطقۀ مشهد نشينی 
                                             ّ                           به منزلۀ نعمتی بود که از لحاظ استراتژيکی اهمي تی مافوق ارزش گذاری داشت،  

  !بخصوص که برای ايجاد چنان راه آهن  ديناری هم نمی پرداخت
ن همه به همين جهت بود انگلستان که برای تأسيس يک کوره ذوب آهن درايران آ

) ازطريق تبديل نکردن ليره حق االمتياز نفت به ارزهای ديگر(اشکال تراشی مالی 
می کرد، برای ) منصرف ساختن دول  صنعتی ازفروش کارخانه به ايران( و سياسی

ايجاد راه آهن نه فقط اشکالی فراهم نکرد، کمال همکاری  مالی و سياسی را هم به 
  .عمل آورد تا خط آهن ساخته شود

ين راه آهن برای حفظ هندوستان يعنی تاج امپراطوری انگلستان، عالوه بر اينکه به ا
انگليس ها اجازه می داد درصورت لزوم از نيروی نظامی به بهترين وجه استفاده 
کنند، بعلت صرف خاصيت وجودی  خود، چنانکه اشاره شد، فکرتعرض به 

يعنی  بدون اينکه عمل .                            ً                  هندوستان را برای حريف، کامال  تأمل آميز می ساخت
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نظامی مشهودی واقع شود، انگليس ها، ازوجود آن استفاده استراتژيکی مستمر و 
  )۶۴(»....مؤثر می کردند

قبل از ايجاد راه آهن و چه بعد از آن جنبۀ استفادۀ اقتصادی راه آهن ....«  
راه آهن   پس از شروع  به کار. سراسری مورد ايراد پاره ای از انتقاد کنندگان بود

از لحاظ ) بندرگز –تهران (برای کسی جای ترديد نماند که شاخۀ شمالی راه آهن 
يعنی ملت ايران ناچار بود همه ساله، از کيسۀ فقير خود . مالی زيان بخش بود

همه . هزينۀ بکار انداختن ونگاهداری شاخه ای را بدهد که هرگز متضمن فايده نبود
کاال از مازندران به تهران و بالعکس با اتومبيل و  می دانستند حمل و نقل مسافر و

( و ارزانتر از راه آهن بود ) از در فرستنده به درگيرنده ( کاميون سريعتر و سهلتر 
  ).و هست

. مسئله اشاره می کردند» نظامی« هروقت ازاين مقوله گفتگومی شد،اولياء امورجنبۀ 
  .موش کردن هرصدائی کافی بوداين اشاره آنهم درزمان شاه های مخلوع، برای خا

دو سازمان نظامی که مجاز بودند وضع راه آهن را مورد  بررسی قرار دهند عبارت 
ازلحاظ طرح های عملياتی و دانشگاه جنگ از  از رکن سوم ستاد کل ارتشبودند 

رکن سوم ستاد کل ارتش در تمام ارتش ها مقام صالحيت دار برای . نظر اکادميک
و چگونگی استفادۀ از آنها برای عمليات نظامی ) و راه ها( آهن ها بررسی مسير راه 

اما جالب اين بود که در رکن سوم ستاد کل ارتش کوچکترين اثری ازاينکه آن . است
رکن در بررسی مسير راه آهن و دادن نظريه در آن باب شرکت داشته وجود 

  )۶۵.(ندارد

 جمال صفری

  ١٣٩٧آبان ، فرانکفورت،  
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  ضيحات و مآخذتو

  
 -  ١٠٣ماهنامه  الکترونيکی بهارستان،  شماره »  تعزيۀ قاجار « جالل فرهمند  -  ١

 ٣صفحه 
در خاطراتش آورده  دمحم ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص رضاشاه **    

اشخاصی  که سر جنبان و متولی  مجلس مؤسسان بودند و در آن  چند روزه : است
ردند و آتش بيار مجلس مؤسسان بودند در درجۀ اول بيش از همه دوندگی می ک

اسدی هم به دنبال تيمورتاش و تدين همه جا . تيمورتاش و داور و بعد تدين بودند
بعد ازچند سال تيمورتاش درمحبس مرد و يا وعجيب اينجاست که . سايه روان بود

و  س رضویآستان قد نايب التوليه [،اسدی] دمحم ولی [کشته شد، داور خودکشی کرد،
شش « .تيرباران شد، تدين هم چندی از کار برکنار شد] پدر داماد ذکاءالملک فروغی 

خاطرات دمحم ارجمند سرپرست تلگرافخانه مخصوص » سال در دربار پهلوی
 –نشر پيکان –مهدوی ) هوشنگ(به اهتمام عبدالرضا )١٣٠۵ – ١٣١١رضاشاه، 

   ٧۴-  ٧۵صص   -  ١٣٨۵
 )  ۴٨۴ص – ٣ج  – »رانيساله ا ستيب خيتار «حسين مکی  -  ٢
 ،»هايسي، برآمدن رضا خان، برافتادن قاجار و نقش انگلرانيا« یغن روسيس -  ٣

  ٣٩٧، ص  ١٣٧٨ – لوفريحسن کامشاد، انتشارات ن ۀترجم
بر اساس اسناد وزارت خارجه »قزاق عصر رضا شاه پهلوی« محمودپورشالچی -  ۴

  ٢۴۶ – ٢۴٨صص  ١٣٨۴ - فرانسه، انتشارات مرواريد 
بر اساس اسناد وزارت خارجه  ١٢٩٨- ١٣٠٩از قاجار به پهلوی «دمحم قلی مجد  - ۵

موسسه مطالعات و : نشر  - رضا مرزانی ،مصطفی اميری  ؛ مترجمين سيد» آمريکا
 ٣٩٩ -  ۴٠٠صص . - ١٣٨٩پژوهشهای سياسی، 

٨٩١، ١٢٣٧گزارش اموری و ضميمه، شماره  - ١ نوامبر  ۶، مورخ ٠١/٣۵
١٩٢۵.  

٨٩١، ١٢۴۶گزارش اموری، شماره  -  ٢  .١٩٢۵نوامبر  ٢١، مورخ ۴۵/٠١
٨٩١، ١٢۵٢گزارش اموری، شماره  -  ٣   .١٩٢۵دسامبر  ۴، مورخ ۴٧/٠١
: ،صص١٣۶١ –انتشارات عطار – ۴ ، ج»حيات يحيی«يحيی دولت آبادی   - ۶ 

٣٨٩ – ٣٩٢  
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مؤسسه فرهنگی هنری جهان :نشر»          ّ        ايرانيت،مل يت،قوميت«اصغرشيرازی - ٧
  ۶۵٩ - ۶۶٠ ، صص١٣٩۵اب،كت
 –نوشته  اريش فروم »  آناتومی ويرانسازی« نظرزيگموند فرويد به نقل ازکتاب  - ٨

  ٧٠٨ص  – ١٣۶۴ –نشر فرهنگ  –صبوری . ترجمۀ ا
دفترتاريخ مجموعه اسناد «به نقل از » )        ّ    اديب الس لطنه( خاطرات حسين سميعی  -  ٩

بنياد موقوفات دكترمحمود   :نشر  - ،به كوشش ايرج افشار»ومنابع تاريخی، جلدسوم 
  ٣٩٧ – ۴١٧صص  – ١٣٨٠افشار، 

در کابينه های دولت  -  ) ش ١٢۵٣ -  ١٣٣٢)  ( اديب السلطنه ( ی عيسم نيحس* 
( مخبرالسلطنه هدايت –) ١٣٠٢( سردار سپه –مشيرالدوله  –موقت درمهاجرت 

 ١٣١١در « .پست های محتلف  وزارت را بعهده داشت)  ١٣٢١(سهيلی  - ) ١٣٠۶
به دربار  د،يدربار منسوخ گرد ريکه عنوان وز مورتاشيپس ازعزل و بازداشت ت

که جم به وزارت  ١٣١٨و تا سال  داد یدربار را انجام م ريوز في         ً    رفت و عمال  وظا
درانتخابات دوره اول  ١٣٢٨درسال  ».بود یسمت باق نيدرا د،يگرد نييدربار تع

 یسالگ ٧٩در سن  ١٣٣٢سمت در سال  نيو درهم ديرس النيگ یسنا، به سناتور
 درگذشت

شرح زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری دوره « :عبدهللا مستوفی  -  -  ١٠
 . ۶۶٨ص . ١٣۴٣ - زوار:  جلد سوم،  نشر»  قاجاريه

آغاز سلطنت و ديکتاتوری «، »تاريخ بيست سالۀ ساله ايران«حسين مکی  -  ١١
  ۵٢۶ – ۵٢٧صص  – ١٩ – ٢٢ صص   -  ١٣۶١ –نشر ناشر  - ۴جلد » پهلوی

     ۴٨۴- ۴٨۶ص  – ٣جلد   –» تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی  – ١٢
موسسه مطالعات و : ، نشر»روزشمار تاريخ معاصر ايران« حسن فراهانی  -  ١٣

 ۴٢٠: ص -  ١٣٨۵پژوهشهای سياسی، 
 ۴٠٣پيشين ، ص  -  ١۴
 ۴٠۶پيشين ، ص  - ١۵
زندگانی من، يا، تاريخ اجتماعی و اداری دوره شرح « :عبدهللا مستوفی  -  ١۶

۶۶٨-  ۶٧٣:صص. ١٣۴٣ - زوار :  جلد سوم ،  نشر »  قاجاريه  
بر اساس اسناد وزارت خارجه  ١٢٩٨- ١٣٠٩از قاجار به پهلوی «دمحم قلی مجد  - ١٧

موسسه مطالعات و : نشر  - ؛ مترجمين سيدرضا مرزانی ،مصطفی اميری »آمريکا
  ۴١٠ -  ۴١٢، صص ١٣٨٩پژوهشهای سياسی،  

٨٩١، ٢٨تلگرام فيليپ، شماره  - ١ ٠٠١ P15/30 ١٩٢۶آوريل  ٢۵، مورخ. 
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٨٩١، ٧٩گزارش فيليپ و ضمائم، شماره  - ١ ٠٠١ P15/36 ١٩٢۶می  ۵، مورخ. 
 –مهوش شاهق  –نوشتۀ ويتا سکويل وست ، برگردان , "مسافری به تهران" -  ١٨

  .سايت ايرانيان
آغاز سلطنت و ديکتاتوری «، »لۀ ساله ايرانتاريخ بيست سا«حسين مکی  - ١٩

  ١٩ – ٢٢ صص   -  ١٣۶١ –نشر ناشر  - ۴جلد » پهلوی
برگرفته شده از خاطرات محسن فروغی  -  ١٣٢٠ذكاءالملك فروغی وشهريور   - ٢٠

 ١٩٩ص   - ١٣٩١زمستان /  ٢٩٠شماره  - اقتصادی –ماهنامه اطالعات سياسی  - 
١٣٨٨   نشر زوار، » خاطرات و خطرات« ).مخبرالسلطنه(مهديقلی هدايت  -   ٢١ ١ 

  ٣٧٠ص  –
براساس اسناد وزارت « قزاق عصر رضا شاه پهلوی « محمود پورشالچی  -  ٢٢

  ٢٧۴ص  -  ١٩٨۴ - انتشارات مرواريد» خارجه فرانسه
  ٢٧۶ص   –همانجا   – ٢٣  

نگاهی : خالق، ناسيوناليسم و دموکراسیاآشتی سياست و « فخرالدين عظيمی  -  ٢۴
» وناليسميمصدق، نفت، ناس« به نقل ازکتاب » ۀ سياسی  دکتردمحم مصدقمکارنابه 

 –کاوه بيات  –ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی  –ويليام راجر لويس   - جميزبيل
  ٧٩ – ٨٠صص   -  -  ١٣٧٢نشر گفتار  

: ، و به )١٣٠۵هريورش(  ١٩٢۶مصدق سخنرانی درمجلس، سپتامبر - نگاه کنيد به  
تهران ، ( ات  دکتر مصدق  در دورۀ  پنجم و ششم مجلس شورای ملی بونطقها و مکت

  ٣٣ – ۵١صفحات )  ١٣۵٨
  همانجا – ٢۵
)  ١٣٠۶دی  ١۴(  ١٩٢٨ژانويه  ۴همانجا مصدق سخنرانی در مجلس،  – ٢۶

  ١۵٢ – ١۶۶همانجا، صفحات 
)  ١٣٠۶بهمن ٢٨( ١٩٢٨فوريۀ  ١٧مجلس،  همانجا، مصدق سخنرانی در – ٢٧

  ١۶٧ – ١۶٨ات همانجا، صفح
  پيشين  – ٢٨
ترجمه پروانه  - » سياست انگليس و پادشاهی رضا شاه «  –هوشنگ صباحی  -  ٢٩

  ٢٧۶تا  ٢٧۴صص  – ١٣٧٩نشر گفتار  –ستاری 
ٔ         ترجمه  احمد گل. ايران بين دو انقالب«رواند آبراهاميانپ  -  ٣٠ دمحمی، دمحمابراهيم      

  ١٧٢ص  - ١٣٧٧چاپ اول، نشر نی، . فتاحی
 ٩٣٣شماره  – ١٣٨٨خرداد ١١ –عتماد ملی ا  -  ٣١
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   ٩۵ص -   ١٣۶٩ –انتشارات علمی   –« داور و عدليه« باقر عاقلی  - ٣٢
 –بکوشش علی دهباشی  –خاطرات دکتر سيف پور فاطمی  –آئينه عبرت  - ٣٣

  ۵۶١ص  - )سيف پور (  ١٣٧٨انتشارات سخن 
  -  ١٣۶٣ –ر تهران کتابفروشی زوا - خاطرات و خطرات- مخبرالسلطنه هدايت  -  ٣۴

 )همانجا(  ٣٧١ص 
 ۴٠٣، ص  ۴جلد   - خاطرات حيات يحيی دولت آبادی  - ٣۵
 ۵۶٣خاطرات دکتر سيف پور فاطمی  ص  –آئينه عبرت  -  ٣۶
  ۵۶٢ص  - همانجا  -  ٣٧
 ۴١۴ص   -  ١٣٨١  - انتشارات قلم   - دمحم بسته نگار –مصدق و حاکميت ملت  – ٣٨

 ١٣۴٨ – ۴انتشارات مصدق  - جلد اول، دفتر دوم» نگاه کنيد به نطق های مصدق«،
  ۵١ – ۵٢صص  –

جلد اول،  مؤسسه »مصدق سالهای مبارزه و مقاومت« غالمرضا نجاتی -  ٣٩
   ٢۵ص – ١٣٧٨خدمات فرهنگی رسا، 

، جلسه  ١٣٠۶بهمن ماه  ٢٨مشروح مذاکرات مجلس شنبه «صورت جلسۀ   - ۴٠.
٢١٢ « 

جلد اول، مؤسسه خدمات »رزه و مقاومتمصدق سالهای مبا« غالمرضا نجاتی -  ۴١
» نطق ها ومکتوبات دکتر مصدق« و نگاه کنيد به  ٢۶ص  – ١٣٧٨فرهنگی رسا، 

   ١٢ – ٣٢، صص  ١٣۴٩ –انتشارات مصدق  – ٧جلد  –
، خالصه مذاکرات جلسه چهارم بهمن ماه عين مندرجات روزنامه ستاره  ايران - ۴٢.

 ) ١٢٠شماره 
  ١١۴ – ١١٨صص  - ،جلد چهارم » ست ساله ايرانتاريخ بي« حسين مکی   - ۴٣.
  ١٠۵ص  - همانجا – ۴۴ 
   ١١جلسۀ  – ١٣٠۵شهريور  ٣٩مذاکرات مجلس شورای ملی -  ۴۵ 

 ٣٧ -  ٣٨، صص  ٧ نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق، انتشارات مصدق -  ۴۶
ترجمه حسن  - » دولت و جامعه  در ايران« دکتر دمحم علی همايون کاتوزيان  -  ۴٧ 

�٣٢٨ – ٣٢٩صص   -   ١٣٩۴چاپ هشتم   –نشر مرکز  –ر افشا
صص   –انتشارات مصدق  – ٧جلد  –» نطق ها ومکتوبات دکتر مصدق«  -  ۴٨
۵١ – ۴٠  
آغاز سلطنت و ديکتاتوری «، »تاريخ بيست سالۀ ساله ايران«حسين مکی - ۴٩

  ١٧۴ص  – ۴جلد » پهلوی
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   ۵۶ص  ،٧نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق، انتشارات مصدق   -  ۵٠
  ٧۴ص   - عبرت  نهييآئ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س  -  ۵١
ازمتن گزارش وزارت دادگستری حکومت ملی دکتر مصدق  به مجلس  -  ۵٢

   ١٣٣١آذر  ٢۵سه شنبه  - شورای ملی
 –ترجمه سيدضياءالدين دهشيری» ايران سياست اروپا در«افشار دکترمحمود - ٥٣ 

  ۴۵۴-  ۴٧١صص  - د افشار يزدیموقوفات  دکترمحمو انتشارات بنياد
  

  دو روايت از سرنجام زندگی علی اکبر داور
  

 نظر کن هان دهياز د نيدل عبرت ب یا هان
 ! عبرت دادن نهيمدائن را آئ وانيا

 رفت ستم برما نيا ميبارگه داد ما
    )١(قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن بر

  
 داور در خاطرات تقی زاده -  ١

  
 یليداور که ناخوش هم بود خ چارهيب: ه درخاطراتش آورده استسيد حسن تقی زاد

رضاشاه . کرد یم یدگيو رس گذاشت یمنقل م زيم ريشب و روز ز. ديترس یم
کاررا صاف  نيکه زودباش ا آورد یبه داور مرتب زور م ز،يبرود تبر خواست یم

آخرهمه  ناريتا د. کامال درست است ميکرد یدگيباالخره داورآمد، گفت که رس. کن
 .است حيصح
] رضا شاه[. شده است دهيها کش زحمت یليبود، گفته بود قربان خ یآدم خوش قلب داور

 یاست ول ینيآدم ام دانم یبود، گفته بود، خودم م امدهيخوشش ن گريحرف د نيازا
 .اقتضا ندارد گريخوب د

داوربه من را  نيا م،يبکن دايدرخارجه پ یکار کي ديبا یفالن یگفته بود که برا بعد
گرفته  ظشيغ گفتند، یمردم م. دانستم یخود من هم نم یحت.دانست یکس نم چيه. گفت

 .رسد یکاربه حبس وآخرهم به قتل م
ازدرآمد  یوقت. گفت یرا بدون استثنا به من مزياوهمه چ. شب داورآمد منزل من کي

چه گفتم مگر . کشم یخجالت م یليخ یعنيهستم، » آمبراسه«گفت، من  یبه فرنگ
 گرفتن و یکس یگفتم، حاال جا دميمن خند. ام شما را گرفته یشده؟ گفت، آخر من جا
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 .ستيدردست خود آدم ن ارياخت. ندارد یآمدن و رفتن معن
با کس  ارياخت. گذارند یآن را م دارند یرا برم نيا کشد، یطول م قهيروز پنج دق کي
کار  نيو از ا خواستم یرا نم کار نيگفت وهللا من ا. من یجا ديامديشما ن. است گريد
 .ترسم یم
بود وبلکه اول عاقل  یعاقل یليخ یليداورآدم خ. هيداشت از مال یبيوحشت غر کي او

. ام قدرطال جمع کرده نيمن که ا د،يکن یچه وحشت م یبود، آخرش من گفتم برا
 .نشده بود دهيد رانيرسانده بودم که در ا يیطال، من خست را به جا هيعالوه بر ته

 کيرفتم تا آن روز عالوه بر تمام بودجه و مخارجات، معادل  هياز وزارت مال یوقت
 .پول نگه داشته بودم حدهيثلث کل بودجه ساالنه مملکت عل

. وحشت داشت یلياست، خ گريد یدرد من جا دانم، یرا م نهايمن همه ا یفالن گفت،
 یبال. ت از من نداردداش یستياز شما رودروا. ميکلمه به شما بگو کيگفت خالصه 

 ديبگو توانست یبه من خالف قاعده نم ] رضا شاه[.بود نيراستش هم هم نه،يمن ا
 دهيعق» داور«. ديبگو توانست یم زيبه او همه چ یول. ديريکه مال فالن کس را بگ

کار را  نيآخر هم هم. ببرد نيخودش را از ب ديآدم با ديرس نجايداشت کارها که به ا
  .کرد

  
 داور یخودکش

  
 گفت یبود که رضاشاه، دادن ارز را سخت قدغن کرده بود و م نيا هيقض خالصه

 .به اطالع او برسد ديباشد با یکم و جزئ یليخ نکهيرقم آن ولو ا
را  یخسرو ريام. بود دهيارز داده شد و آن مطلب به اطالع شاه رس یمقدار یکس به

 ديگو یهم نبود م یو که آدم خوبا. چه داده شده است یارز برا نيصدا کرده بود که ا
و به داور  شود یم ريکرده است رضا شاه سخت متغ قيو تصد زيتجو هيمال ريوز

 نيازا. شود یم یاز زبانش جار» سوخته رپد«کلمه  رعمديبه طور غ. کند یپرخاش م
 .شود یدگرگون م یليواقعه، داور خ

به  ديگو یو م خواهد یرا م کاياداره تر  سييو ر رود یم هياز آنجا به وزارت مالداور
 شيهمه آزما د،يگو یاو م. ستيشما خالص ن یها اکياست که تر دهيمن گزارش رس

شخصا آن را بدهم به  ديمن با ستينه درست ن د،يگو یداور م. شده و درست است
 رديگ یازاو م لويک ميعنوان مقدار ن نيبه ا... اوريب یقور کيبرو ديگو یم. شيآزما

  )٢( .دهد یم یجاخود  فيودر ک
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من  ديگو یبه زنش م کند، یم یبا فرزندان خود روبوس رود یداوربه خانه م بعد 
 بندد یبعد داخل اطاق شده در را م. ديايبه اطاق من ن یدارم، کس یاديامشب کار ز

. رفته است نيداوراز ب ننديب یفردا صبح م. خورد یرا حل کرده م اکياز تر یومقدار
جنازه  عييفراوان درتش فاتياحترامات و تشر ددستور دا. ت شدناراح یليرضاشاه خ
 یبرا تيهمه جمع نيگفت ا. شده بود مانيپش ايهمان روز گو یول. ديبه عمل آ

 ست؟يچ
) رادسر( السلطنه بياد. جنازه شرکت کرده بودند عييدر مراسم تش یميعظ تيجمع

  )٣(.دستور داد مردم را متفرق کنند
  

  ئيانداوروخاطرات گلشا -  ٢
  

شادروان عباسقلي گلشائيان در : مجيد مهران درشرحی به مجلۀ آينده  می نويسد
اي از زندگاني  گوشه«سال شانزدهم آن مجلة گرامي تحت عنوان  ۴ -  ١هاي  شماره

شرحي درج نمود و وعده داده بود موضوع قحطي خراسان و »مرحوم داور
ل او را مهلت نداد، و نقاب در خودكشي داور را در مقالة ديگري مرقوم دارد كه اج

ّ              خاك كشيد و اين قص ه ناتمام ماند                 . 
هايي داشت ويكي از  از آنجا كه در روزهاي آخر عمر با آن مرحوم، مالقات

پروردگان داور بود و ماجراي خودكشي اين وزير معروف را جزء به جزء  دست
ي به مالقات يا به اتفاق آقاي پرويز حكيم ١٣۶۶دانست، در تاريخ سيزدهم بهمن  مي

اكبر داور وزير  بهتر بگويم عيادت گلشائيان رفتيم و سخن به داستان خودكشي علي
دارايي رضاشاه كشيده شد و به شرح زير جريان را گفت كه يادداشت برداشتم و 

ً                                        كاري، درمالقات بعدي عينا  براي او خواندم و يكي دو جا را تذكر داد  براي محكم                        
ً   اصالح كردم و تماما  مو بنابراين با توجه به اهميت . رد تأييد ايشان قرارگرفت                 

مندان به تاريخ معاصر  موضوع عين ماجرا را بنا به اظهارات آن مرحوم براي عالقه
                                                                      ً ايران و آشنايي به اوضاع و احوال سياسي و تزلزل وزراي وقت رژيم گذشته ذيال  

 .نگارم مي
ناني را كه با آنها درعدليه كار مرحوم داور وقتي كه وزير دارايي شد آن عده از جوا

مرحوم اللهيارصالح . كرده بود و مورد اعتمادش بودند به وزارت دارايي منتقل كرد
طبق قانون  .رامديركل امورمالي و من را مديركل اموراقتصادي منصوب كرد

صورت  هاي شوروي و آلمان بيشتر معامالت به انحصار تجارت چون با دولت
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د تصميم گرفت صادرات كشور تحت نظارت دولت باشد، لهذا بو) پاياپاي(تهاتري 
شركت مركزي تشكيل داد و از بازرگانان معروف نظيرعلي وكيلي دعوت به عمل 

مديرة اين شركت باشند و چون مذاكرات با شركت نفت انگليس و  آورد تا عضو هيئت
صيب دولت ايران اي ن ايران باالخره به تمديد قرارداد كشيده شد و درآمد قابل مالحظه

نگرديد،داور با شركت امريكايي سينكلر وارد مذاكره شد كه امتياز منابع نفت شمال 
كشور را به آنها بدهد و از رضاشاه تقاضا كرد روي نقشة ايران با مداد قرمز حوزة 
                        ً              ً                                مناطق نفتي مذكور را شخصا  خط بكشد، بعدا  به من گفت رضاشاه عادت دارد اگر 

    ً                                                     بعدا  حاشا كند و كاسه كوزه را سر ما بشكند، بنابراين به خط  سروصدايي بلند شد،
 .خودش سند گرفتم

داور تا قبل از انتحار با مقامات امريكايي در وزارت امور خارجه براي اعطاي 
ها از اين موضوع بو بردند و شروع كردند  انگليسي. امتياز نفت مشغول مذاكره بود

. خبردار شديم كه تهران نه نفت دارد و نه بنزينازجمله يك روز . به بدنام كردن داور
كند كه تا رفع  در هيئت وزيران كه در حضور شاه تشكيل شده بود داور پيشنهاد مي

طور استهزاء  دهد و به رضاشاه سري تكان مي. بندي شود مضيقه، بنزين و نفت جيره
نزين و نفت را مملكتي كه روي منابع سرشار نفت خوابيده بايد ب! گويد هي دلي دل مي

دهد اين نورث كرافت فالن فالن شده رئيس  بندي كند و با عصبانيت دستورمي جيره
 .              ً              ها چيست و فورا  رفع اشكال كند بازي گي شركت نفت را بگوييد اين مسخر

هاي الهيه  گلشائيان اضافه كرد روز بعد به دستور اوبه ديدن نورث كرافت كه در تپه
 . اوامر شاه را ابالغ كردمبازي بود رفتم  مشغول اسكي

ها را ممانعت كرده و سرلشكر  كرافت گفت تقصير ما چيست؟ ارتش تمام نفتكش
آهن هم قادر  خزاعي فرماندة لشكر جنوب هرچه كاميون است در خدمت گرفته و راه

ازطرف ديگر در همان سال به علت كمي . نيست اين همه محموله را حمل كند
م نداشت و مردم بدون نان مانده بودند و رضاشاه هر برداشت محصول، خراسان گند

كرد و خيلي از اين بابت  خواست و نتيجة كار را سؤال مي روز وزير دارايي را مي
 .عصباني بود

كرد و ستاد عمليات تشكيل داده بود و              ً                           داور متواليا  از هشت صبح تا ده شب كار مي
ها را تا آخرين  سير كاميونهاي رنگارنگ م روي نقشة ايران بر ديوار با سنجاق

          ً                   ّ                                   كرد ومرتبا  با رؤساي ادارات غل ه وغيره در تماس بود تا ازساير نقاط  لحظه تعيين مي
وقتي از همكاري ارتش مأيوس گرديد و . كشور كمبود گندم خراسان را جبران كند

ّ            فهميد تعم دي هست كه كاميون ندهند به دكتر دمحم سجادي وزير راه متوس ل شد، اوهم                                                      ّ         
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پاكي را ريخت و گفت به علت ريزش برف سنگين در گردنة گدوك واگونها از  آب
 .اند و قادر به حمل گندم نيستند ريل خارج شده

العاده ناراحت شد و  آور را شنيد، فوق هنگامي كه دراطاق داور بودم و اين خبر يأس
عت هم با بر روي كاناپه دراز كشيد و با ناراحتي گفت فالني كار من تمام است و طبي

از جانب ديگر رضاشاه را . خواهد اين مشكل حل شود من سرناسازگاري داردو نمي
ّ                                   توه م برداشته بود كه در شركت مركزي لفت رود  شود و پول خزانه هدر مي وليس مي   

ماليه و راه هرموقع مطلب واجبي داشته باشند  - و معمول اين بود كه وزراي خارجه 
گيرد  صبح آن روزي كه داور تصميم به خودكشي مي. بدون وقت قبلي شرفياب شوند

وقتي داور وارد دفتر . دهند كه شاه او را احضار كرده است از دربار اطالع مي
وزير هم       ً                                  ظاهرا  رئيس بانك ملي اميرخسروي و جم نخست(شود  رضاشاه مي
گويد سالم آقاي رئيس                                    ّ    به محض آنكه سالم مي كند، شاه با تغي ر مي) اند حضورداشته

اند كه داور  منظورش اين بوده كه مأموران شهرباني به او گزارش كرده! جمهور
خواهد اين مقام را كسب كند و يا اينكه رضاشاه  درصدد برانداختن سلطنت است و مي

به اين ترتيب خواسته ضربة كاري را به وزير دارايي خود بزند و از قرار معلوم 
شود از  طوري كه داور وقتي وارد باغ مي بهكند،  كلمات ركيكي نسبت به داور ادا مي

          ً       رود و فورا  سلطان             ً                     نشيند، بعدا  يكسر به وزارتخانه مي شدت ناراحتي روي نيمكت مي
گويد نمايندگان مجلس  خواهد و مي ميرزا رخشاني رئيس انحصار ترياك را مي حسين

ّ         ا صح ت و سقم ها مرفين كافي ندارند، چند لول ترياك بياوريد ت شكايت دارند كه ترياك    
 .اين شايعه در آزمايشگاه روشن شود

مرحوم داور پس از قتل تيمورتاش و سردار اسعد و اعدام اسدي و زنداني كردن 
الدوله فيروز از دوستان قديمي خودش، حدس زده بود روزي نوبت او هم فرا  نصرت

كوكائين خواهد رسيد، لذا دستور داده بود دكتر مهدي نامدار مقداري گرد مرفين يا 
براي او تهيه كند و هميشه اين گرد را در البالي كمربند خود همراه داشته است و 

دهد صورت  همان روز به رئيس خزانه دستور مي.            ّ       خواست به ذل ت بميرد نمي
كند و  موجودي را براي او بياورند و طبق دستور كتبي شركت مركزي را منحل مي

مديرة شركت مركزي  ة اعضاي هيئتنويسد كه اگر علي وكيلي و بقي شرحي مي
اند و تمام  گناه بوده هرگونه اقدامي كرده باشند به دستور شخص او بوده و آنها بي

نويسد و با ذكر ارقام  گيرد، و شرحي خطاب به رضاشاه مي مسئوليت را به گردن مي
دارد هيچ حيف و ميلي به عمل نيامده و طبق آماري كه رئيس كل  قطعي معلوم مي

تنها موجودي حساب شخص شاه در بانك، بلكه دارايي دولت  ه تهيه كرده بود نهخزان
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اين نامه را بعدها . اند جهت خاطر او را مشوب كرده دست نخورده است و بي
كند و  كفيل وزارت دارايي مي شود در كشوي ميز داور پيدا مي] وقتي[گلشائيان 

 .ض برسانندازقرار معلوم وزراي قبلي جرأت نكرده بودند به عر
گويد من  رود به همسر خود مي اول شب كه داور به خانه مي ١٣١۵در تاريخ بهمن 

اي  پس نامه. ها شام بخوريد و بخوابيد خورم، شما با بچه امشب خسته هستم و شام نمي
كه براي مادر و خانم خود تهيه مي كند، و به نحوي از اين عمل خود كه از روي 

خواهد در همان اطاق پذيرايي ترياكهايي را كه از  ش ميدهد پوز ناچاري انجام مي
كند و با گرد مرفيني كه در كمربند  رخشاني گرفته بود با ته قلم خودنويس خرد مي

كشد،  جرعه سر مي كند و جرعه خود داشته اول مخلوط كرده و سپس درآب حل مي
ح روز بعد همسر او صب. طوري كه خط آنها بر ليوان آبخوري باقي مانده بود به

بيند داور با  شود مي شود چراغ سالون روشن است و وقتي وارد اطاق مي متوجه مي
لباس در روي نيمكت خوابيده، عقب اللهيار صالح كه در همان نزديكي منزل داشته 

آيند و هرچه  الملك و دكتر مير و دكتر جهانشاه صالح هم مي فرستد و دكتر لقمان مي
 .كند آفرين تسليم مي ترتيب داور جان به جان بخشد و به اين مياي ن كنند فايده كوشش مي

گلشائيان افزود وقتي كه داور در رأس ساعت هشت به وزارتخانه نيامد تعجب كردم، 
خان جواب  اند؟ حسن خان پيشخدمت مخصوص او پرسيدم آقا تشريف نياورده از حسن

فاق عالء كه از طرف شاه با ناراحتي تمام به ات! اند دهد آقاي داور فوت كرده مي
        ً              كرد فورا  به منزل داور  روزه براي بازرسي كار شركت مركزي مراجعه مي همه
گشايد و بلند  اختيار لب به شكايت مي شود بي رود و وقتي با جنازة او مواجه مي مي
گويد اين چه مملكتي است؟ يك روز تيمورتاش و سردار اسعد را در زندان  مي
. يد كاري كنندكه داور ازشدت استيصال دست به خودكشي بزندكشند، حاال هم با مي

گذارد وآهسته  وزير دست برروي دهان گلشائيان مي در اين موقع جم نخست
اي؟  بيني و آيا ازجانت سير شده گويدمگرمختاري رئيس شهرباني راآن گوشه نمي مي

طاب به مادر هايي را كه داور خ گويا نامه. كند زود برو به خانه به او تكليف مي
دهد درموقع  دارد وبه دكترها دستورمي وهمسر خود نوشته بوده رئيس شهرباني برمي

 .صدور گواهي مرگ اسمي از انتحار نبرند وعلت را سكتة قلبي ذكر كنند
خواهند با تشريفات جنازه را از شبستان مسجد  روز بعد هم همكاران داور مي

السلطنه  تابوت را گرفته بود، سرتيپ اديب سپهساالر حمل كنند و گلشائيان هم يك سر
ها  بازي گويد اين لوطي آيد و مي معاون وقت شهرباني به عجله مي) سرداري(رادسر 

چيست؟ و به اين ترتيب به اشارة مقامات باال تشييع جنازه يكي از وزراي معروف كه 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

وف سهم بزرگي در انقراض سلسلة قاجاريه و به تخت نشاندن رضاشاه داشت موق
ازقرار معلوم رضاشاه ميل نداشت در بين مردم شايع شود يكي از وزراي . گردد مي

  )۴(.معروف او دست به خودكشي زده است
  : پی نوشت

    ّ     متخل ص به  یشروان یخاقان یعل بن ليبد ني   ّ الد   پند آموز از افضل دهيقص نيا  - ١
ٔ  له  است که از جم)  زيدر تبر یقمر ۵٩۵ -  روانيدر ش یقمر ۵٢٠( یخاقان  

 یاز القاب مهم و. ديآ یشمار م به یشعر و ادب فارس خيتار انيسرا دهيقص نيتر بزرگ
 . قرار دارد زياکنون در شهر تبر آرامگاه او هم. باشد یحسان العجم م

به کوشش عزيزهللا علی زاده ، »زندگی طوفانی« خاطرات سيد حسن تقی زاده  - ٢
  ٢۴٢ -  ٢۴۴صص   -  ١٣٧٩، - انتشارات فردوس 

  ٢۴۵ – ٢۴۶همان ، صص  – ٣
و ١٢تا  ١٠شماره  ١٣٧٢تا اسفند  یسال نوزدهم د ندهيآمجيد مهران ، نشريه   - ۴ 

صص  – ١٣٧٧ –انتشارات اينشتن - نگاه کنيد به خاطرات من از عباسقلی گلشائيان
٣۵٣٣ -  ١۵  

 –مصدق و نهضت ملی ايران ،«اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا   -  ۵۴
باستانی  ،»یتالش آزاد «، نگاه کنيدبه ١۶ –١٧، صص ١٣۵٧ –شر مرجان ن

 ٢٨٢ -  ٢٨٣صص  – ١٣٨٢ –نشرعلم  - پاريزی
 ٣١، صص ٧نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق، انتشارات مصدق  «نگاه کنيد به   -  

 و همچنين به  ١٨٠همانجا، ص  و   ١٨٨و  ١٧٩و  ١٨٠و  ٩٢و  ٧۴و  ۶۶و 
  ٢۴استوان، جلد اول، ص  یک نيته حسنوش ،یموازنه منف استيس

   ٢۵٨ص  –جلدچهارم » تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی  - ۵۵
  ٢۶٠پيشين، ص  – ۵۶
   ٢۶٠ – ٢۶١پيشين ، صص  – ۵٧
  ٢۶٣پيشين ، ص  – ۵٨
 ی، پژوهشها»عصر قاجار رانيمسأله راه آهن در ا« ان،يرحمان وشيدار -  ۵٩
  .٩٣، ص١٣٩١و زمستان  زيي، پا١١و اسالم، شماره  رانيا یخيتار
�٢۶۴ -  ٢۶۵جلد چهارم ، صص » تاريخ بيست ساله ايران« حسين مکی  – ۶٠
، مؤسسه خدمات فرهنگی »مصدق سالهای مبارزه ومقاومت« غالمرضا نجاتی -  ۶١

   ٢۶ – ٣١صص   – ١٣٧٨رسا، 
کهنه « خاطرات سياسی و نظامی سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی  -  ۶٢
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  ٨٠-  ٨١صص  – ١٣۶۶سه خدمات فرهنگی رسا، سمؤ، » سرباز
  ٨٣ – ٨۵پيشين ، صص  – ۶٣
  ٨٨ -  ٨٩پيشين ، صص   – ۶۴
   ٩۴ – ٩۵پيشين ، صص  – ۶۵
موقعی که سرتيپ محمود امينی رئيس رکن سوم ستاد کل ارتش ونويسنده،  « * .

معاون آن رکن بودم، از  لحاظ طرح بسيج مطالعۀ بررسی های اوليۀ ستاد ارتش 
رد چگونگی انتخاب مسيرراه آهن وامکان استفادۀ استراتژيکی ازآن مورد نياز درمو

پس ازتجسس بسيار معلوم شد کوچکترين پرونده ای ازآن  درتمام دواير . واقع شد
ارکان ديگرستاد کل ارتش، و دفتر اختصاصی رئيس ستاد کل هم . رکن وجود نداشت

ً                                     مطلقا  از داشتن و حتی شنيدن نام چنان پرونده دردفتر . اظهار بی اطالعی کردند      
رئيس رکن با اشاره به گاوصندوق اسناد محرمانۀ رکن که کليد رمزش نزد رئيس 

بله، «: رکن بود، از سرتيپ امينی پرسيدم آيا آنرا هم به دقت بازديد کرده ايد؟ گفت
  »!اندرآن صندوق جز لعنت نبود

  ٩۵ص  »نه سربازکه« خاطرات  سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی : منبع

عمده توسعه  خشب« :سدينو یم گونه نيخود از راه آهن را ا یابيجان فوران ارز** 
. بود یآنها راه آهن سراسر نيشد که بارزتر يیربنايز یصرف طرح ها یمنابع دولت
 یدر واقع به هدر دادن منابع بود؛ طرح یسراسر یليما ٨۵٠خط آهن  نياحداث ا

 یچند یاقتصاد یتورم زا بود، هدف ها. داشت یار چندناگو یامدهايکه پ نهيپرهز
سطح  کرد، ینمعبور] جز تهران [عمده کشور یاشهرهاز کي چيهازنداشت و

. شد یم نيتأم یچاوقند اتيمال قيطرآن از نهيچون هزآورد یم نييپارا یعموم یزندگ
که  یدر حال داشت؛ یبرم نهيهز نگيهزار پوند استرل ٣۵راه آهن  لياحداث هر ما

  » .بود ريپذ نامکا نهيهز نيدرصد ا ميو ن کيتا  کيرو با  نيماش یاحداث جاده ها

ترجمه احمد ،»تاريخ تحوالت اجتماعی ايرانمقاومت شکننده، «جان فوران :منبع
 ٣١٠، ص  ١٣٨٩، رسا یموسسه فرهنگ تدين،
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  فصل اول 
     

ل و  یشيفرما" انتخابات" ّ     مجلس مؤس سان او        ّ  یرضا خان به پادشاه"  انتخاب"       
  
  

 او. نداشت مربوط  به داوربود یفکرتشکيل مجلس مؤسسان که هرگزدرايران سابقه ا
بود که  تاريخ سياسی کشورهای مترقی داشت به اين نکته برخورده با وقوفی که از

دراينگونه مواقع مجلسی به نام مؤسسان تشکيل خواهد شد و نسبت به اصولی که 
  .رای ملی نيست تصميم  گيری می کنددرصالحيت مجلس شو

مجلس مؤسسان را تهيه وبه وزارت داخله جهت  اجرا ]نظامنامه[         ً           داور فورا  آئين نامۀ 
و دوستانش ليست  داور.                  ً                           مجلس پنجم هم فورا  اعتبارآنرا به تصويب رسانيد. تسليم کرد

. نباشد نمايندگان نمايندگان را تهيه کردند وسعی شد دراين مجلس حتی يک مخالف هم
 آنها د وتعدادرداور ازاعضای حزب راديکال که متعلق به او بود عده ای را انتخاب ک

را دستچين کرد مانند شيخ  یبه شانزده نفررسيد ازبين علماء و روحانيون  نيزعده ا
دمحم حسين يزدی ندوشنی که مردی آزاديخواه وروشنفکرو نمايندۀ ادوارسه گانه اوليۀ  

شيخ ضياءالدين . لقاسم  کاشانی روحانی جوان و مبارزانتخاب شدمجلس بود سيد ابوا
کيانوری، ميرزا شهاب کرمانی وعده ای نظير آنها  که وجهه ای داشتند به مجلس راه 

  از رجال مشروطيت نيز چند نفری را انتخاب کرد. يافتند
 .با حضوررجال و روحانيون تشکيل شد ١٣٠۴آذر ماه   ١۵مجلس مؤسسان درروز 

از نطق افتتاحيه، مستشارالدوله صادق به رياست وعدل الملک دادگر و سهام س پ
کميسيون فعال  درمجلس مؤسسان فقط دو. بيات به نيابت رئيس انتخاب شدند السلطان

يکی کميسيون اعتبار نامه ها وديگری کميسيون رسيدگی به اصلی که مجلس : داشت
داوراعضای هردوکميسيون  .م داشتن تشکيل يافته بود که کميسيون حقوقی ناآبرای 

را ازدوستان نزديک وهمفکران خود برگزيد و مخبری کميسيون اعتيبارنامه ها  را 
خود . سپرد. به دوست خويش زين العابدين رهنما که مردی حراف ودهن داربود

دراين کميسيون هيچ عضو ناشناخته . عضو کميسيون رسيدگی  به اصل موضوع شد
دشواروسنگين مخبری  ين رابه رياست برگزيد و داور، خودکارتد ای وجود نداشت؛

االت وايرادات وکميسيون رابرعهده گرفت که بايستی درجلسات مجلس به سؤ
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  )١(»....نمايندگان پاسخ بدهد
ل را به شرح ز ۀدربار...بهررو، گزارش ها ومقاالت واسناد    ّ              مجلس مؤس سان او        ّ  ري       
 :    آورم  یم

 »یشيانتخابات فرما« ۀدربار»اسناد منتشرشده وزارت جنگ«دبااستنا انيآباد نيحس
ّ    مجلس مؤس سان«  یبرا ل ا»         ّ    او   یگام رضا خان برا نيواپس: دهد یشرح م نگونهي 
ّ               انتخابات مجلس مؤس سان بود تا به  ی، بر گزارشيحکومت خو تيتثب      ً ظاهرا   یشکل                 

آن  یهاکه روزنامه  ینامه ا نيطبق آئ .منتقل سازد یقدرت را به و یقانون
ّ                  منتشرکردند، انتخابات مجلس مؤس سان مثل مجلس شورا زمان   ۀهم. بود ی  ّ مل   ی                            

 نيمجاز بودند در ا ند،يدرانتخابات مجلس شورا شرکت نما توانستند  یم کهيکسان
ّ                  مجلس مؤس سان دو برابر اعضا  ندگانيانتخابات هم شرکت کنند، تعداد نما مجلس  ی       

را  شيخو ندگانيتعداد نما توانست دو برابر  یم هيانتخاب ۀهرحوز یبود، به عبارت
ّ        وارد مجلس مؤس سان کند مجلس  توانستند در آن  یمجلس پنجم هم م ندگانينما.             

م  یوقت. آوردند یالزم را به دست م طيکه شرا نيمشروط به ا ابند؛ي تيعضو ّ   دو سو      
ّ                  مجلس مؤس سان درتهران حضورم  یاعضا کرد،  یم دايپ تيجلسات آن رسم افتند،ي ی       

ّ          کشورمشخ ص شد، دور  ميرژ فيهم تکل یوقت    . ديگرد یم یعمرآن سپر ۀ      
 یداد از قبل آمادگ یموضوع نشان م نيا. مجلس درآبان ماه برگزار شد نيا انتخابات
 ليرمجلس پنجم در او ميداشته باش اديبه . مزبور وجود داشته است امر  یالزم برا

انتخابات آن کار  یبرگزار یربرارضاخان آن قد شد، اما  یم ليتشک ديبا ١٣٠٢سال
همان گروه  یبه عبارت. شد ليمجلس تشک آن سال  همنکه دراواخر ب نيکرد تا ا یشکن
ّ      که متخص ص تعو یهائ  یمجلس چهارم م ليتشک انتخابات بودند ومانع  یبرگزار قي      

مردم در   ندگانينما نشيانتخابات سالم و گز یاخالل دربرگزار یبار برا نيشدند، ا
  . کردند یم یکارشکن ،یمقتض موقع

ّ              مجلس مؤس سان که هم برا یدر کمال شگفت کنيل وجود نداشت  یانتخاباتش وقت کاف ی       
کرد؛  تيمجلس بود،به سرعت اعالم موجود ندگانيدوبرابرنما شياعضا وهم تعداد

ازآن که مجلس قدرت را به رضا خان سپرد تا بر مردم  درست ده روز بعد  یعني
  . فرمان براند

قشون در انتخاب . بود یشي                          ً     مجلس هم مثل مجلس پنجم کامال  فرما نيا انتخابات
صورت گرفته  یکه به واقع انتخاب نياعمال نظر کردند بلکه بدون ا نه تنها  ندگانينما

 یساده گزارش م یليخ. تهران کردند ۀمردم روان را به عنوان منتخب  یباشد، کسان
ّ              معظ م السلطان و م ن،ياز خم  نيبهاء الد قاوآ یحشمت رزايم یقل دري       ً  شد، مثال  ح  رزاي  
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ّ     مجلس مؤس سان  یندگيسمت نما به«گانياز گلپا یمحسن نجم آباد  ١. انتخاب شده اند        
ّ               همان روز اط الع داده شد نما   ٢. اند مرکز حرکت کرده  یکرمانشاه به سو ندگاني          
 یاز حوزه ا هم یگلريهان ب ینقيعل رزايو م رزايروز بعد خبر دادند فرج هللا م

اصغر خان حکمت  یعل رزايجهرم م هيازحوزه انتخاب ٣. شده اند  گرانتخابيد
انتخابات شمال کشوردر ) ۴. (انتخاب شدند یقشقائ خان صولت الدوله  ليواسماع

مردم  یرا از سو ی              ّ   داشت، او هم عد ه ا خان، برادر رضا خان قرار  یدست چراغعل
ثروتمند  یدانش که مرد ۵ . کرد و به تهران فرستاد ابانتخ ندهيمازندران به عنوان نما

طبق اسناد موجود    ۶. ديبه تهران اعزام گرد نياز منتخب یکيبود، از مشهد به عنوان 
روز  ممکن است، تمام انتخابات سراسر کشور در چند  ري         ً  آن ها عمال  غ يۀکه ذکر کل

آن روز کشور وجود  طيدرشرا یا یهماهنگ نياست چن دي             ّ             از ماه آذر ات فاق افتاد، بع
ّ         ّ   ام ا قشون موظ ف بود عد ه ا داشته باشد،            ّ . دارد ليکند و به مرکز گس نيرا دستچ ی 

شرکت قشون در انتخابات بود و نه وزارت داخله، اگر  مراسم  نيا يۀدر کل مهمۀنکت
 آن شد؟ یبرگزار  ی                               ّ در انتخابات نبود، چرا قشون متول   ی   ّ تقل ب
ً حا  يمکاتبات صر در بوده، » امر مطاع یاجرا یبرا«درانتخابات  عيتسرنوشته شده    

معتبر به  ۀاعتبارنام« ی  ّ       ّ مد ت کم حت   نيمثل بلوچستان در ا یدست دور  یدر نواح
روز موعود «تا  ديفراهم گرد» حکومت محل قيتصد و  فيطوا یرؤسا يۀکل یامضا

عموم «: مورد به صراحت آمده بود نيا  رينظ یدر تلگراف هائ» به مرکز وارد شوند
         ّ         مقاصد مقد س بندگان   شرفتيگونه مواقع که مقصود پ ني      ً              و فردا  فرد قشون در ا

 ینثار ارواحنا فداه است، همه گونه کوشش و جان  یقدر قدرت پهلو حضرتياعل
ّ                 مشهد در مجلس مؤس سان ازجمله ملک ا ۀندينما) ٧(» .راخواهند نمود مانهيصم  رجي               

بعد از مشروطه  یهور، شاعر هزل سرامش یرزايم رجيهمان ا ايموريت ورپ  رزايم
ّ   طرف توج ه «بود که   یدارا] و[لشکرشرق  ۀليمخصوص مقام محترم امارات جل       

ّ          ارکان حزب کل  قشون به  سيرئ یکه از سو  نيجالب تر ا) ٨(» .باشد یم ی  ّ مل   ۀوجه            
از تون و  یستيکه با گريدنفر   کي یبه جا«فرمانده لشکر شرق دستور داده شده بود 

» .نديانتخاب نما را  یموريکالر ت ريام اي هيعظام التول ديتخاب شود دستور دهطبس ان
اش   هيکه اوتوص یکس یدانست نام واقع یارکان حرب کل قشون هنوز نم سيرئ) ٩(

 یشيانتخابات فرما يۀکل! یموريکالر ت رياست نه ام یکالل موريت ريرا کرده، ام
موضوع  نيا. صورت گرفت١٣٠۴ه نخست آذر ما ۀدردوسه روزده  سان        ّ مجلس مؤس  

ً ما  يکه قشون مستق نيآن روز کشور انجام شود، مگرا یادار  طيتوانست در شرا ینم    
بود،  دهيخود را ند هيحوزه انتخاب یحت ندگانينما از  یاريبس.کرد یدخالت م ايدرقضا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٠٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

از الرستان به عنوان  ديحرب با ارکان  سي           ّ                آقا رضا تجد د که به دستور رئ نکهيکما ا
ّ           مجلس مؤس سان وارد ا ۀندينما خود را  یانتخاب  ۀهرگز حوز) ١٠(شد، یمجلس م ني       
نفر  کيروز قبل دستور داده شده بود  کيبود که درست  یدر حال نيا. بود دهيند

نده به ي                     ّ                     استعفا کند تا رضا تجد د بتواند به عنوان نما یندگيمازندران از نما یوکال از 
ف ّ  مؤس سان معر         ّ شد  یدو ماهه داده م یمرخص یالتياز حکام ا یبرخبه ) ١١. (گردد  ی  

به  تيمأمور ۀمؤسسان وارد تهران شوند و بعد ازخاتم مجلس  ۀنديتا به عنوان نما
ّ                  محل  کار خود بازگردند حکومت  ليکف ،یاحمدخان عمارلوئ جمله بود  نيازا.   

 نيب نيدرا. شد  یوارد تهران م ديبا) ١٢( هبهانب ندهيخوزستان که به عنوان نما
 يۀانتخاب  ۀتاش وجود داشتندکه از حوزموريخان ت نيمثل عبدالحس یاشخاص برجسته ا

هم محسوب  زيترش ۀنديحال او نما نيشده بود، درع دهيبرگز ندهيبه عنوان نماشابورين
 ۀندينما تاش موريکرده بود ت هيارکان حزب لشکرشرق توص سيرئ. شد  یم
چون  یشخص) ١٣. (ابديبه مجلس راه زيشازترگربتوانديد  یباشد تا فردشابورين

 یندگيبه نما هيجنبش جنگل بود، ازاروم یپاش رضاخان افشارکه از عوامل مهم فرو 
است که دراسناد  یسنندج  ديمهم ساالر سع تيشخص گريد) ١۴. (ديانتخاب گرد

از . افتي به مجلس راه  یشده، و از مهاباد کنون ندهخوا یساوجبالغ ديساالر سع
 یهائ تيشخص نيهللا آموزگارمهم تر بيخان قوام وحب ميابراه رزايمرازيش

ّ         وارد مجلس مؤس سان شدند بودندکه  رضا خان حکمت مشهور به سردار  رزايم) ١۵. (            
 ینجوم انخ لياسماع رزايو م یرأ ۶۴٩ تيبه اکثر«آباده   يۀانتخاب ۀفاخر از حوز

ّ     مجلس مؤس سان  یندگيابه نم یرأ ۶٣٧  ] با[طهران  یمعاون تلگراف خانه مرکز        
 کياز ی        ّ آباده حت   يۀانتخاب  ۀآراء اخذ شده از حوز یبه عبارت) ١۶(» .دنديمنتخب گرد

 نيا  ريز. است یآمار هم جعل نيهم ميدانيهم کمتر بود؛ تازه م یمعمول یروستا
شده بود که با سلطان العلماء انتخاب  ن ّ ي  فسا مع یبرا تحکم... «: تلگراف نوشته شده

فسا در مجلس پنجم بود؛ دستور داده شده بود او و  ۀنديسلطان العلماء نما) ١٧(  » .شوند
 ۀحکمت ازحوز دياما خبر رس) ١٨(شوند،  دهيبرگز يۀانتخاب  ۀحوز نيحکمت از ا

 یچهره ا یرضا خان التيشکت یفاخر برا سردار . شده است دهيآباده برگز يۀانتخاب
ُ                         مؤس سان نام او ذکر شده، کما  باط با مجلس در ارت دهيعا یبود، در تلگرام ها یديکل   
    ً حتما   ديبا هيمشارال چون «مربوط به انتخابات کرمان هم ذکر شده  یکه در تلگرام نيا

هم زمان ) ١٩. (به عمل آورند» اقدامات عاجل ندي             ّ       انتخاب شود مق رر فرما
، در »دارند رهيکه سوابق ت انياز پارس یو کرمان بعض زديدر «شد  یم گزارش 

بودند؛ تقاضا شده  یشاهرخ و افالطون نام خسرويارباب ک صدد اختالل در انتخاب 
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را از ممانعت در انتخاب نامبردگان بر  صادر شود وآن ها  یحکومت یبود تلگراف
 نيحس رزايتوان ازم  یم نخوزستا ندگانينما نياز جمله مهم تر) ٢٠. (حذر دارند

شد که   یمحسوب م یاز جمله کسان یرلوئ       ّ                              خان موق ر نام برد که به گزارش احمد عما
زمان  نيا ۀشناخته شد اني       ّ       خان موق رازبهائ نيحس)٢١.(آمد یبه شمارم»تابع امر«

آن ها  یبوشهر بود وازسو ميمق یها یسيشد، اودرخدمت انگل یممحسوب 
اصفهان  يۀانتخاب ۀحوز دگانيبرگز نيدوتن ازمهم تر. شد  یم اندهخو »یوزيبال«

 نيهردو ا) ٢٢.(گلشن ینعليحس رزايو م  یروانيابوطالب ش رزايم عبارت بودند از
عدل . شدند یاصفهان شناخته م در یافراط یترازبلوا سازان گروه ها شيافراد پ

 نيجالب تر از یکيآمد،  یممازندران به شمار  ندگانيالملک دادگرهم ازنما
از  دين بابه دستور قشو یبه نام طوس یبود که مرد نيا یموضوعات انتخابات

 ی                          ّ ارکان حزب قشون لشکر شرق حت   ی       ّ که متصد   یشد، در حال یانتخاب م خراسان 
ّ                      ارکان حزب کل  قشون دستور داده بود  سيرئ! نداشت یآگاه از نام او و نام پدرش             

اکبر  یعل رزايمشهور به فطن السلطنه و م خان مجد  یعل از بجنورد، دمحم یطوس
ارکان حزب لشکر شرق  از ) ٢٣. (شوند دهيبرگز یندگياز تون به نما یخان رض

 یمستدع«  تلگرام نوشته شده بود  نيدر ا. ديباره ارسال گرد نيدرا یفور یتلگرام
) ٢۵(» .دهند  الع       ً   ّ را فورا  اط   یاسم و اسم پدر طوس) ٢۴( ندياست امر و مقرر فرما

و نام داوود خان  رزايم ینام کوچک طوس ديتازه چهار روز بعد بود که معلوم گرد
ّ              به سفارش ارکان حزب کل  قشون، شخص ام) ٢۶. (اعلم بوده است رياو ام پدر   ري                    

شد و دستور داده شده بود در  یدره گز انتخاب م يۀانتخاب ۀحوز از  ستيبا یاعلم هم م
) ٢٨( نيشهاب الد رزايم) ٢٧( »ديمبذول دار و کوشش را  یت سعينها« نهيزم نيا

ها  نيا)٢٩(شدند،  دهيبرگز رفسنجان  يۀنتخابا ۀهم ازحوز یوافضل الملک روح
موارد درست   یدربرخ. کردند یم تيمشروطه به بعد ازحزب دمکرات حما ۀازدور

اين  در. کرد یم رييتغ ینظرحکومت مرکز ،یشيانتخابات فرما یازبرگزار بعد
که دستور  نيانتخاب گردد؛ از جمله ا یندگيخاص به نما یدادند فرد یدستورمشرايط 

بود  نياما نکته ا. شود دهيمشهد برگز يۀانتخاب ۀکاشف نام از حوز یمرد ده شده بود دا
 نيکرده به استخراج آراء مشغول هستند، با ا دايشرق خاتمه پ نقاط  يۀانتخابات کل«که 

ممکن  ريغ دشيگذشته است، انتخابات و کاند خواهند فرمود که موقع  قيحال تصد
 )  ٣٠(» .خواهد بود

انتخابات  یاي، خود گو»است یفور یليخ«آن نوشته است  یکه باال ريز ۀنام
ّ        مؤس سان است مجلس  یشيفرما لشکر شرق نوشته شده  ۀنامه خطاب به فرماند نيا.   
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شده بود جزو  نييملک که مرکز تع] حسن آقا[یحاج قرار راپورت واصله «: است
 نيد اهتمام الزم در اشو نتخاب    ً  حتما  ا  هيمشارال یستيچون با ست،يمشهد ن یدهايکاند

است، مقام  یفور«  : قرار بود نيمزبور از ا ۀپاسخ نام) ٣١(» .ديباب به عمل آور
ّ                              محترم ارکان حزب کل  قشون دامت شوکته؛ در جواب امر استير عيرف ...   مطاع  يۀ                 

ً          که سابقا  به عرض رس یدارد به طور یمحترما خاطر مبارک را مستحضر م  دهي        
به استخراج آراء مشغول  زين یودر برخ رفتهيخاتمه پذ ی     ّ به کل  نقاط   یانتخابات بعض

ّ     هستند ومحل  خال ] بهار[ خيملک و آقا ش یعرض مراتب معروضه حاج با  ست،ين ی         
ً ا  يثان دند،يامرامتناع ورز نيازقبول ا  هيملک مشارال یمذاکرات الزم با حاج پس از   

                  ً انتخاب شود، راپرتا   چان که از قو ديردمتقاعد شده و دستورالزم به قوچان صادر گ
 ) ٣٢(» .ديمعروض گرد

 یدستور داده شده بود فرد. منوال بود نيهم وضع به هم کرمانيۀانتخاب ۀحوز در
ّ         مجلس موس سان برگز ۀنديآن جا به عنوان نما یاز حوزه ها  یکيخان نام  یسيع  دهي       

حزب  محترم ارکان استير«: پاسخ داد نيچن لشکر جنوب  ريام رميشود، محمود آ
ّ      کل  قشون وقت  قيض ۀکه به واسط است  ودهقسمت کرمان راپورت نم ۀفرماند...  

است،  خان مشکل  یسيع رزايو شروع به انتخابات، انتخاب م نيمنتخب يۀکل نييتع
ّ    ً          اط العا  اشعار گرد د،يکوشش نما یاالمکان در انتخاب و ی                   ّ معهذا دستور دادم حت   » .دي 

ازهرنقطه که ممکن «غرب وشرق دستورداده شد  لشکر یباالتربه امرا نيا از ) ٣٣(
اعظم  ريالسلطنه برادر دب اءيدکتر اح) ٣۴) (دينمائ( ديقدغن فرمائ دارد  یشرفتياست پ

 یک نيعبارت بودندازحس النيگ ندگانينما نيتر برجسته ) ٣۵(» .ديرا انتخاب نمائ
مجتهد  دعبدالوهابيداده شده بود، س نام رييتغ یکه به بندرپهلو یاستوان ازبندرانزل
 )  ٣۶. (ازطالش عيرف ازفومن وقائم مقام الملک  یاالسالم ندامانرزاده ازرشت، ناص

بودن  ی                                 ّ جالب وجود دارد که خود کاشف از تقل ب یزمان نکات نيرمز ا یتلگرام ها در
 یمطابق راپرت ساخلو«: لشکرغرب تلگراف کردريبه طورمثال ام انتخابات است، 

مجلس  یندگينما یمعظم، اعتبار الدوله، مشار اعظم برا ري،بشبحراالسالم بروجرد
ّ                مؤس سان از طرف اهال  هفته به طهران رهسپار نيدرظرف ا و اببروجرد انتخ ی  

انتخاب  یبود، خود اهال  ندهي     ً    سابقا  نما هيخواهند شد، راجع به مشار اعظم چون مشار ال
  ! نکرده اندراخود مردم انتخاب  هيکه بق نيا یعني، )٣٧(» کرده اند

ّ                             مؤس سان شخص رضاخان دست به کاربود ندگانيانتصاب نما در  التيا لياو به کف.  
ً حا  يخراسان صر ّ      انتخابات مشهد فورا  تذک ر بده ونيسيکم یبه اعضا«: دستورداد      دي                  ً   

ّ                  آقا ملک هر دو طرف توج ه من هستند و در ا  نيحس یو حاج یمهدو] نيحس[که   ني                    
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ّ   توس ل  یخصوص اتيبه اعمال نظر یکس ديموقع نبا  یبرا ديآقا با نيحس یحاج. دينما   
ّ                                    مجلس مؤس سان از مشهد انتخاب شود و شخص شما با که بر  ديکن مراقبت  ستي       

ّ       را هم اط الع بده جهينت د،ياين شيپ یاقدامات هينظر نيخالف ا حکومت  سيرئ... دي       
ن حزب ارکا سيخطاب به رئ التيا ليکف) ٣٨(» .کل قوا یعال سيمملکت ورئ  ی   ّ موق ت

... «: گرفت،پاسخ داد یبه نام او صورت م نکيا یمکاتبات قشون  يۀکل قشون که کل
هم انتخاب شود، انتخاب درهمه جا  ديشدند، شا ديکاند آقا در شهر مشهد  نيحس یحاج

افتاده بود، معهذا محض امتثال  ريتاخ به  ی، منتها در تون قدر]است[درشرف اتمام 
چون موقع گذشته و چند   ند،يانتخاب نما را شانيشد اامربه حکومت رمزا تلگراف 

 )  ٣٩(» .بار هم در صندوق تصرفات شده
که «کرده بود  دايرا کاند یشکل بود که حاکم آن جا اشخاص نيزنجان وضع به ا در

لشکر شمالغرب تلگراف کرد انتخابات  ۀفرماند» .باشند یم ونيروحان اغلب آنها از 
است  ی         ّ کنم، متمن   یاعتماد نم وني          ً         بنده اساسا  به روحان«  اما آغاز شده است،  یآن نواح

ً ما  يباب مستق نيدر ا«پاسخ داده شد ) ۴٠(  » .نديفرما صادر هياو امر الزم را به مشارال    
 یکاف یندگينما یبرا  ونيدو نفر از روحان د،يبا حکومت زنجان داخل مذاکره شو

 ) ۴١(» .است
ّ    مؤس سان در محل  تک ،یانتخابات نيهر حال بعد ازچن به           ّ جلسه داد،  ليدولت تشک يۀ  

ع بود شرکت  بيترک ّ      کنندگان درجلسه متنو   نيا ندگانيدولت گرفته تا نما أتيازه:                   
ّ  مجلس، از معم ر  یو اشراف کشورکه تا سقوط همه جانبه شان گام  انيقوم واع ني           

هان از فرماند ،یخارج یکشورها  کيپلماتيد یها أتينمانده بود گرفته تا ه شيب
 فيآمده بودند تا تکل مجلس گرد  نيخزعل همه وهمه درا خيمثل ش یانيقشون تا زندان

ّ      را مشخ ص نما  یصدا  انيرضاخان که ساکن کاخ گلستان بود، در م نيب نيدرا. ندي     
 شياز پ که یکاغذ یکرد، او از رو یدولت ط هيفاصله را تا تک نيتوپ ا یگلوله ها
 نيا ليبه دل اي د،يلرز یم شيرضا خان آشکارا صدا .را خواند یشده بود، متن فراهم 

که سواد خواندن  ليدل نيبه ا ايحاکم بر جلسه قرار گرفته بود و   یفضا ريکه تحت تاث
 مختارريوز. رديصورت گ یلفظ یجمع خطائ داشت درآن  ميونوشتن نداشت وب

ه فقط کوتاه ک یخان با صدائ دهد رضا  یجلسه بود، گزارش م همانيکه م کايآمر
  . را بشنوند، متن کوتاه را قرائت کرد شيبه او توانستند صدا کانينزد

ابراز  یجانينواخته شد، نه شور و ه یروح، نه ارکستر یخشک بود و ب اريبس جلسه
 یمقتض یحضور رضا خان، به نحو یبرا نيحاضر یانتظار طوالن و نه آن  ديگرد

هم خارج  کيپلماتيد یها أتيه جلسه را ترک کرد، رضاخان  یوقت. بر آورده شد
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ّ         ً شکل کارمجلس مؤس سان رسما   نيشدندوبه ا ّ                مجلس مؤس سان از پانزدهم .شد وعشر                       
م آن ماه، مشغول بحث و بررس ستيآذرماه تا ب ّ                           و دو  از قانون  ی    ّ مواد   رييتغ  یبرا ی   

منتقل  سلطنت به رضا خان  یقانون اساس ٣٨و  ٣٧، ٣۶    ّ مواد  رييبا تغ. بود یاساس
 یدگبود، نام خانوا دهيخود برگز یرا برا یپهلو ینام خانوادگ شيپ ی     ّ از مد ت که ديگرد

به رضاخان داده شد،  ليفام نيا یوقت ر،ي        ّ                  اصل متعل ق بود به محمود عالم که در یا
 ۀسندي            ّ                   اصل نام متعل ق به محمود محمود نو.] خود را هم محمود نهاد ليمحمود نام فام

. باشد یجلد م ٨در» در قرن نوزدهم سيانگل و رانيا یاسيروابط س خيتار« ۀمجموع
 ینام خانوادگ یهمان نام را برا رپنجيپس از آن که رضاخان مدبو یبنام محمود پهلو

خود را  یانتخاب کند که نام خانوادگ یگرينام د ديمجبور گرد یو.اش  انتخاب  کرد
 تيسمر سلطنت در نسل رضاخان به  ۀادام راتييتغ نيبراساس ا! [محمود  گذاشت

 رفت، اگر شاه یبه شمار م یعهدقانونينسل ول نيفرزندذکورا نيشناخته شد، بزرگتر
شاه شود، با مجلس  نيجانش ديبا یکه چه کس نيا فيتکل نيينداشت، تعفرزند ذکور

ّ                  مؤس سان بود؛ مادرشاه   ٣۵٧ راتييتغ نيبه ا.از خاندان قاجارباشد ديهم نبا یقانون   
مراسم  لو چهارم آذر ماه آن سا ستيدادند، ب ممتنع  یموافق وتنها سه تن رأ ینفررأ

    ً    رسما  با » خان سردار سپه رضا «و پنجم آذر ماه،  ستيآمد و روز ب یبه جا فيتحل
پنجم پادشاه  همان روز جرج . افتيبرتاج و تخت دست  »یرضا شاه پهلو«عنوان 

 نانيگفت ورضاخان هم در پاسخ اطم کيانگلستان آغاز سلطنت رضاخان را تبر
و  ستيب. افتيگسترش خواهد  شيازپ شيب کشوراو روابط دو  یحکمران ۀدر دور داد 

ّ   نهم آذرماه، محم د  حکم  ،یدوره پهلو یالوزرا سيرئ نيبه عنوان نخست یفروغ یعل               
   . کرد  افتيرا از رضا شاه در شيخو
بر  یاسيس رنگين نيرضا خان، با آخر یعنيمورد نظر ما  ۀشکل، خودکام نيا به
مردم،  یمملوس تر رو در رو یزد؛ او اکنون به شکل هيسلطنت تک   ّ    پل کان  نيخستن

ّ          خان با چنگ و دندان به دست آورده بود، حق  استفاده  که رضا یقدرت. گرفت یقرار م                                       
قدرت خود را با گسترش خوف و   انرضاخ. کرد یاعطا م یبه و زيازآن را ن

خود دست  قدرت  ۀادام یبراعامل  نيتوانست ازا یوحشت به دست آورد، او نم
 ۀمدارک ادار یاز آن سو. رفت یم نيصورت خود ازب نيدرا رايبردارد؛ ز

اق به  ايتانيموضوع که بر نياست بر ا یگواه ايتانيبر یعموم اسناد  ّ       در صعود قز           
 نيبا لور یشخص رضا خان در گفتگوئ. داشته است یاساس  یسلطنت نقش ۀکيار

ل ّ  دراو  و  ايتانيسلطنت صورت گرفت به صراحت گفت، بر  رييتغ که بعد از یمالقات ني   
 رانيدر ا ايتانيبر یاستعمار ۀگذشت ی  ّ حت   او . داده اند یارياو را  رانيدر ا ندگانشينما
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بوده است » مجبور«گذشته  در  نکند که انگلستا ی              ً      کرد و گفت کامال  درک م هيرا توج
 گريکه د شکل دهد  یتيضعبر آن است تا و یاما و د،يدخالت نما رانيدر امور ا

قدرتمند چه بسا بتواند  رانيا کيکرد  ديرضا خان تأک. الزم نباشد ميمستق ۀمداخل
» .رديدر شرق دارد، به دوش گ نکيرا که هم ا ايتانيبر نيسنگ تيمسئول از  یبخش«
شکل جبران کرد که در  نيرضا خان را به ا یاحساسات علن هم ابراز  نيرلو) ۴٢(

از  یداد و در آن تالش کرد برخ بيترت  یناهار یهمانيم ١٣٠۴سال  ماهيد لياوا
 یصولت الدوله قشقائ جلسه،  نيدهد، در ا یرضا خان را با او آشت ۀنيريد نيمخالف

خواست   یلورن م. حضور داشتند یرازيقوام الملک ش ميخزعل درکنار ابراه خيوش
برد و خزعل و قوام الملک را ب نيرا از ب ايتانيصولت الدوله و بر نيب نيريکدورت د

. خود و دولت متبوعش از رضا خان را به رخ آنان بکشاند تيدعوت کرد تا حما هم 
حاضر در جلسه خواست سوگند  ريسران عشا کيکايناهار لورن از  پس از صرف 

دارند، ) ۴٣( »داريپا یدوست« ايتانيبا حکومت بر رضا خان وفادارند و هکنند ب ادي
 نکيا) ۴۴(» .اش را ستوده اند یدانائ و  یبزرگ« نيکدام از حاضرکه هر  یحکومت

به سلطنت  یاکنون مرد بود،  افتهي                ّ          به اهداف بلند مد ت خود دست  یادي     ّ  تا حد  ز ايتانيبر
  . او چه کنند یتاجگذار ۀئلدانستند با مس ینم ی         ّ بود که حت   دهيرس
را بر  یخانواده تاج شاهعضو  نيبود که سالخورده تر جي  ّ    سن ت را نيقاجار ا ۀدور در

مهم را  نيمناسب نبود تا ا یرضا شاه فرد ۀنهاد، اما در خانواد یم  ديسر سلطان جد
که استقرار رضاخان  نيا گريد. نهاده شد یفکر به کنار  نياري               ّ         انجام دهد والبت ه به ناگز
بر اوضاع و احوال  رانيدر ا ايتانيبر منافع  قيبود از تطب یبر تخت طاووس نشان

الت ا نيهر چند لور ؛یوجهان یداخل ّ     تحو  رضا خان  یسرکردگ زمان را به  نيا راني  
الت اوضاع و احوال و نه اجرا یمنطبق م ّ                           دانست با تحو  ّ     مشخ ص و  ینقشه ا ی             اي   

با  شهيساختن اند طبقاست که من نيا قتياما حق) ۴۵( نه؛يريد ی   ّ             محق ق ساختن آرزوئ
گرفت و  سيانگل یبود که از سو یابتکار ران،يا یو اجتماع یاسياحوال س اوضاع و 

به . منطبق است ميها سراغ دار یسيکه ازانگل یمحافظه کار  اتيبا روح یبه خوب
ّ           ّ          مشخ ص را که حد اقل از اوا  یونقشه ا نهيريد یآرزوئ ايتانيواقع بر  بيمشروطه تعق لي  

 انتيصرا  شيساخت تا منافع خو             ً    ّ  رضا خان کامال  محق ق  دنيکردبا به سلطنت رس یم
  . دينما
رفت تا  یامثال داور، م غيو بل حيفص یو با نطق ها ايتانيبر سيشکل با دسا نيا به

جز ستم و ظلم از اتباع او تا  رانيبگذارند که مردم ا یسر مرد را بر « یانيتاج ک
زند و به چوب  یمشق کتک م دانيرا در م سينو که روزنامه  یمرد. اند دهيکنون ند
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که به  یمرد. کند یرا خرد م گريد  یا دهيجر ريه با مشت، دندان مدک یبندد، مرد یم
و اقبال السلطنه ها و  امرو فرمان او سرکردگان و رجال کشورمانند سردار معززها 

 التيتحص که  یکشته و اموالشان را غارت کرده اند، مرد گناهيرا ب رهايعشا ريام
ّ            اندازه طم اع است، مرد یکه ب یندارد، مرد » .دهد یم بيو فر ديگو یحمل مکه م ی        

را با هو و جنجال بر تخت  یشخص نيچن یمرد آزاده ا چيه یعاد طيدر شرا ) ۴۶(
رضا خان به تخت سلطنت  دنيبرکش.    ّ    محق ق شد هيقض نيا اما  د،يکش یسلطنت نم

 »ديبا«امر مزبور  نيبنابرا د،يکوب یم یدمکراس بود که همواره بر طبل  ايتانيبر ۀنقش
  . گرفت یصورت م

 یمثل عارف دانستند چه خبط یسلطنت بود که کسان رييبعد از تغ یسال کي تازه
  : بود، عارف سرود ريد یليخ گريآن زمان که البته د مرتکب شده اند، 

    
 مرغ خانه کند؟ ديص یاز چه پ فکنده
  ! شکار نشد نيکن، ا نيکرکس و شاه شکار

  قتل عام لرستان و فتح خوزستان ز
 و نادر، اسباب افتخار نشدهند  چو

 ديچنان خشک یو مردانگ یمرد نهال
 نادر آشکار نشد کيسال ها شد و  که
 است؟ که نابود باد تا به ابد ی  ّ مل ت چه
 است؟ که خود سر چو او، به کار نشد یدولت چه
 یتيدو در گ نيننگ، ز ینام ماند، ن نه

 نشد اريشهر و شهر نيمحو که ا شوند
   ّ مل ت نيا یازو دربارب یشاه ساز ز

 دو صد بار، بار بار نشد؟ ديند مگر
        ّ                  چشم توق ع به آن که چشم طمع مدار

 مملکت مدار نشد نيمال دارد، ا به
 و گفت یجز از ندار یبيعارف ع نداشت

 )  ۴٧!(و عار نشد بيکه ع یکه ندار نيگفت ا که
ود، چون رضا خان بسته ب یبه کس ديکه به غلط چشم ام یکه همان عارف نيا تينها

غزل . او سرود هيرا عل اتشيغزل نياللحن تر دياز شد یکي ١٣٠٩  سال ها بعد در 
اقان م زيمهم رياست که ز یو احوال کشور سال وصف اوضاع  نيعارف درا ّ       قز   ی 
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  : افتي ینم یو راه نجات دينال
 ستين یو دزد و جان زيعهد ما به جز از ه به
 ستين یاصل زر و زور و خانخان ريغ به

 رست دهد جان خود به راه وطنپ وطن
 ستين یو جان دادن زبان اوهيحرف  به
 امالک خلق، شرمت باد ینام خود کن به
 ستين یطرز قهرمان نيبود، ا یقلدر که
  تو یکس به چپاول به پهلوان دهيند

 ستين یرسم پهلوان نيتو راهزن، ا یشد
 هشدار ،یکيبا  ستيهر دو سه روز زمانه

 ست؟ين یو جاه فان عز نيگفت با تو که ا که
ّ              ام ا به دست اجنب یکرده ا صعود  اني 

 ستين یآسمان دييرتبت تو به تأ که
 انيز اجنب یجاه و سود کالن برده ا تو

 ستين یبه جز از فقر و ناتوان بينص مرا
 وطن لب گشوده ام به سخن یاز برا من
 ستين یبهر مال و منال و زر و اوان ز

 عارف دتيگو کينگفت تو را، ل یکس
 )  ۴٨(ستين یو جان یزمان چو تو کس زور گو نيدر

  : سال عارف سرود همان
 تيز وجود تو ره و رسم جنا یا

  ! کهن من اريبار دگر نو، به د شد
  ! دون یا یستيمن، ن یقائد من، منج تو

  )٢( )  ۴٩(! تو همان دشمن من، راهزن من یهست
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اعتماد براساس فهرست  داور و  برای انتخاب افراد مورد تالش عوامل رضاخان
   شهربانی 

 
ل«  ۀدربار یزند دمحم علی  ◀ ّ  انتخابات مجلس مؤس سان او        ّ دارد  که   یقيتحق  ۀنوشت»                 

 :  آورم یاز  آنرا  م یبخش نحايدر ا
ّ                   قاجاريه توس ط مجلس پنجم شوراي  ۀواحده مبني بر خلع سلسل ۀاز تصويب ماد پس           

به رضاخان، به منظور روشن شدن حكومت   ّ                         ّ   مل ي و اعطاي رياست حكومت موق تي 
ّ          مملكت بالفاصله انتخابات نمايندگان جهت تشكيل مجلس مؤس سان شروع  ی-آتيه                                                   

ّ                                  ازهمين روداور، كه تشكيل مجلس مؤس سان در پي تدبير او به تصويب مجلس . گرديد                                
ّ        اجرايي و حقوقي مجلس مؤس سان را  ی-نامه-        ّ                         شوراي مل ي رسيده بود، به سرعت آيين                       

 ی-نامه-همچنين نظام] ١.[درنگ آن را تصويب نمود كرد و مجلس پنجم بيتدوين 
ّ                                            مجلس مؤس سان با در نظر گرفتن تمام اصول و موازين نظام یانتخابات اعضا  ۀنام-       

ماده تنظيم گرديد وبه امضاي رئيس حكومت  ١۴شوراي ملي در  جلسانتخابات م
 :ارت بود ازنامه عب-       ّ             چند ماد ه از اين نظام. رسيد) رضاخان(    ّ  موقت ي 

ل ی-   ّ ماد ه ِ ّ او   ّ                                            مجلس مؤس سان كه براي تعيين حكومت قطعي مملكت منعقد مي:   شود         
ّ                                         مرك ب است از نمايندگاني كه از طرف مراكز حوزه    ّ           معي نه در جدول  ی-هاي انتخابيه   

 .شوند هجري قمري انتخاب مي١٣٢٩شوال  ٢٨ ۀقانون انتخابات مورخ ی-ضميمه
م ی-   ّ ماد ه ّ  دو  ] دو[قبل  ی-            ّ مذكور در ماد ه ی-هاي انتخابيه وزههر يك از مراكز ح:  

                                                      ّ     ّ  اي را كه مطابق قانون انتخابات براي عضويت مجلس شوراي مل ي معي ن          ّ مقابل عد ه
ّ                       شده است براي مجلس مؤس سان انتخاب خواهند نمود                     . 

م ی-   ّ ماد ه ّ  سو                              ّ          قانون انتخابات مجلس شوراي مل ي نسبت به  ١١و  ١٠و  ٩    ّ مواد  :  
شوندگان مجلس  قانون مزبور نسبت به انتخاب ١٣و  ١٢ ّ د  كنندگان و موا-انتخاب

ّ                    مؤس سان بايد مراعات شود   . 
ّ                       مجلس موس سان در مركز حاضر شدند  یكه دو ثلث اعضا-پس از آن: دهم ی-    ّ ماده          

 .                                ّ                               مجلس مزبور از طرف رئيس حكومت موق تي مملكت رسما افتتاح خواهد يافت
ّ            مجلس مؤس سان كه عهده:سيزدهم ۀ   ّ ماد   دار  انين عادي نبوده وفقط وظيفهدارتقنين قو        
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 ]٢.[باشد پس از انجام اين وظيفه منحل خواهد شد تعيين حكومت قطعي مملكت مي
مخالفتي با  ی-اي ازدوستانش، ليستي ازافرادي كه سابقه طرف داور و پاره از

ّ              رضاخان نداشتند ومورد اعتماد بودند، جهت نمايندگي مجلس مؤس سان در سراسر                                                         
تمام تهيه گرديد، زيرا مخالفان در موضعي نبودند كه در برابر آن كشور با وسواس 

هاي آن مانع يا خللي ايجاد  برنامه فت          ّ                           مخالفت مؤث ري نشان دهند و در روند پيشر
در عمارت دارالفنون ازبين  ١٣٠۴همچنين روز پنجشنبه چهاردهم آبانماه ]٣.[كنند
 ]۴.[عي انتخاب گرديدند                                 ّ           نفر مدعوين، هيئت قانوني،به اسم نظ اراصلي و فر ٣۶

ّ                     بيني شده، كار انتخابات مجلس مؤس سان از اوايل آذرماه  پيش ی-بر اساس برنامه                                
نقاط كشور، عوامل رضاخان، مأموران شهرباني و  ی-در همه. شروع شد ١٣٠۴

هاي فراوني كردند تا افراد مورد اعتماد بر  هاي نظارت و اجرايي تالش نظامي، هيأت
در تهران ] ۵.[ور و شهرباني تهيه كرده بودند، انتخاب شونداساس فهرستي كه دا

ها رؤساي قشون  مأمور انتخاب اشخاص دردست شهرباني بود ولي درشهرستان
 ]۶.[مأمور اين وظيفه بودند

                               ً                                      تهران كه مركز كشور بود و قاعدتا  بايستي انتخاباتش ولو به صورت ظاهر هم  در
                                     ً ذ كردند و از انتخابات اشخاصي كه واقعا  شده آزاد باشد، عوامل رضاخان اعمال نفو

                          ً                                               داراي آراي طبيعي بودند جدا  جلوگيري نمودند و به همين لحاظ هم افرادي مانند 
س و تقي-   ّ مصد ق لممالك،ا-الملك، مستوفي مشيرالدوله، مؤتمن ّ        السلطنه، مدر  زاده كه             

كساني  و در عوض] ٧[در موقع تغيير سلطنت رأي موافق نداده بودند، انتخاب نشدند
نفر انتخاب شده به طور قطع  ٢۴انتخاب شدند كه در صورت آزادي انتخابات از 

 بقشدگان داراي حسن شهرت و سوا-شدند و اغلب انتخاب نفر انتخاب نمي ٣بيش از 
شناختند و بدين  روشني كه مورد اعتماد عمومي باشند نبوده و مردم اكثر آنها را نمي

ّ       ت مجلس موس سان بيسبب اغلب مردم نسبت به انتخابا اعتنا بوده و از شركت در           
         ّ  به طور كل ي . در واليات نيز وضع بهتر از تهران نبود. انتخابات خودداري كردند

ً تما  شدند كه ح كساني بايد انتخاب مي        ً                                  اگر قبال  وكيل هم بودند در طرح تغيير سلطنت     
ّ          به اين كيفيت انتخابات مجلس موس سان به جر. رأي موافق داده بودند يان افتاد و همان                              

  ]٨.[ها بيرون آوردند خواستند از صندوق اشخاص را كه مي
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ل   ّ   تشكيل مجلس مؤس سان او        ّ               

 
ل در روز يكشنبه پانزدهم آذرماه  پس ّ                                از انتخابات سراسر كشور، مجلس مؤس سان او        ّ                                

نمايندگان حاضر در مركز، با ] ٩[نفر ٢۴۵دولت با حضور ی-در تكيه ١٣٠۴
ّ    تشريفات خاص ي ا رئيس حكومت ] ١١)[واالحضرت اقدس(رضاخان ] ١٠.[فتتاح شد          

آقايان محترم از علل و  تهالب«:    ّ                                       موق تي نطق افتتاحيه را به شرح زير ايراد كرد
ّ                 آمدهايي كه باعث انعقاد مجلس مؤس سان گرديده است اط الع كامل دارند و  پيش                  ّ                               
اهالي  ی-اطبهق ی-                      ّ                             دانند كه مجلس شوراي مل ي به موجب قانون اساسي نماينده مي

                                                         ّ             مملكت ايران است بر حسب ضرورت و براي متابعت ميل و افكار مل ت كه در تمام 
                                             ّ          شده بود براي نيل به استقرار حكومتي كه مرام مل ي را بهتر ارمملكت ابراز و اظه

قاجاريه منتزع نموده رياست حكومت مملكت را  ی-تأمين نمايد سلطنت را ازسلسله
ل ساخته و انعقاد مجلس مؤس سان را براي تعيين تكليف اينجانب  ی-     ً        موقتا  به عهده ّ                         محو                           ّ   

 ]١٢.[»...قطعي امر الزم و مقتضي دانست
ّ                ّ      مجلس مؤس سان به رياست سن ي شيخ  ی-از مراسم افتتاحييه، نخستين جلسه پس        

ترين اعضاي انتخاب شده تشكيل گرديد و  دمحمحسين يزدي و چهار نفر منشي از جوان
ّ                      ّ                  جلس مؤس سان به انجام امور مقد ماتي پرداخت و اعضاداخلي، م ۀموافق نظامنام  ی      

ميرزا افالطون : بودند از عبارتها  منشي] ١٣.[شعب تعيين گرديد ی-گانه-شش
خان صديق، عبدالحميدخان سنندجي، -، ميرزا عيسي)پسر ارباب كيخسرو شاهرخ(

 ]١۴.[خان قراگزلو-هللا نصرت
رأي به  ١٢٠با ) تشارالدولهمس(خان صادق  همين جلسه، آقاي ميرزا صادق در

ّ                 رياست مجلس مؤس سان انتخاب گرديد م در روز دوشنبه  ی-جلسه] ١۵.[              ّ                 دو  آذرماه  ١۶ 
نايب : اعضاي هيئت رئيسه انتخاب شدند كه عبارت بودند از ۀتشكيل گرديد وبقي
ها ميرزا شهاب،شيرواني،  منشي ،السلطنه بيات الملك وسهام رئيس آقايان عدل

 .ار،مباشرها ارباب كيخسروشاهرخ، دستغيب ومديرگلستان                ّ شاهرودي وصدرالتج  
]١۶[ 

كميسيون مطالعه انتخاب شدند كه عبارت  ی-همين جلسه اعضاي هيئت رئيسهدر
خان  ها ميرزا عبدهللا الضرب، منشي رئيس حاج امين         ّ       رئيس تدي ن، نايب: بودند از

 ]١٧.[اكبر داور معتمد و افشار، مخبر آقاي علي
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   ٢١چهارم روز شنبه  ی در جلسه. آذرماه تشكيل گرديد ٢٠م روز جمعه   ّ سو   ی جلسه
ّ         ً      آذرماه، گزارش كميسيون مطالعه مطرح شدو نمايندگان مجلس مؤس سان رسما  وارد                                                         

ّ               متم م قانون اساسي  ۴٠و  ٣٨، ٣٧، ٣۶دستور اصلي، كه بررسي و تغيير اصول    
ر به ترتيب قرائت گرديد مذكو اصولچون در كليات اليحه مخالفتي نبود . بود، شدند

و پس از مذاكره و اصالح به هر يك از آنها جداگانه رأي گرفته شد و به تصويب 
 ]١٨.[رسيد

ّ          ، با احتياط خاص ي، موضوع ٣۶ميرزا نسبت به اصل -اين ميان فقط سليمان در               
 ، سهراب٣٧در اصل ] ١٩.[موروثي بودن را با مسلك خود سوسياليسم، مغايردانست

مطرح كرد و فقط ] ٢٠[االصل بودند مادر وليعهد، پيرامون ايراني زاده، اشكالي
چون از طرف كميسيون  ۴٠نسبت به اصل ] ٢١.[تيمورتاش مخالف اين اصل بود

مطالعه تغييري داده نشده بود، به همان صورت سابق اخذ رأي به عمل آمد و تصويب 
ت و اظهارنظر جمعي واحده مطرح گرديد و سپس از بيانا ی-بعد كليات آخر ماده. شد

با ورقه اخذ رأي شد و با ) مجموع اصول(اليحه  ی از نمايندگان نسبت به كليه
حاضر به تصويب رسيد و تنها سه نفر رأيشان  ۀنفرعد ٢۶١ازنفر ٢۵٧اكثريت 

ّ                     متم م قانون اساسي سلطنت  ٣٨و  ٣٧، ٣۶بدين ترتيب با اصالح سه اصل . ممتنع بود   
                                    ً         وي تفويض شد و در اعقاب ذكورايشان نسال  بعد نسل ايران به رضاشاه پهل ۀمشروط

تر پادشاه كه مادرش  بزرگ پسربيني شد كه واليتعهدي با  چنين پيش هم. برقرارگرديد
تواند  االصل باشد خواهد بود و نيز و در موقع انتقال سلطنت، وليعهد وقتي مي ايراني

 ]٢٢.[مسي باشد                      ّ                              شخصا امورسلطنت را متصد ي شود كه داراي بيست سال تمام ش
و بر طبق مواد ) مستشارالدوله(از تصويب اصول مذكور بنا به پيشنهاد رئيس  پس
ّ          نفري به حكم قرعه از طرف مجلس مؤس سان براي  ٣۶نظامنامه يك هيئت  ۶۴و  ۶٣                                

به ّ   عرض تبريك و تقديم يك نسخه از مصو  ّ                     مجلس مؤس سان، خدمت شاه جديد،  ی                                        
پنجمين ] ٢۴.[فرستاده شد دولتني نيزبراي ثا ۀنسخ] ٢٣.[رضاشاه، انتخاب گرديد

ّ                   مجلس مؤس سان در روز يكشنبه  ی-وآخرين جلسه تشكيل شد و پس  ١٣٠۴آذرماه  ٢٢       
)                   ّ رئيس مجلس شوراي مل ي(       ّ  هاي تدي ن  قبل، پس از نطق ی-از تصويب صورت جلسه

 ]٢۵.[پايان پذيرفت  درمدح و ثناي رضاخان،) رئيس مجلس مؤسسان(و مستشاالدوله 
قي و تكامل كه دنيا سير مي ی دراين دوره«: دراين جلسه گفت رالدولهمستشا ّ                          تر  نمايد،   

  ّ                                                                 مل ت ايران درتحت تأثير وفشار مقتضيات وقت قدم بلندي به طرف سعادت خود 
يعني فهميد و جهات عقب   العلل بدبختي خود را از سر تشخيص داد،-برداشت و علت

قي و  ۀاد ودانست كه براي تهيسر تشخيص دزتمدن دنيا را ا ۀافتادن از قافل ّ      موجبات تر          
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ل بايد سررا بلن كرد، يعني بايد براي مملكت پادشاهي انتخاب كندكه  ّ                                                                تعالي مملكت او               
قي وسعادت مملكت ّ                درفكراصالحات وتر   ]٢۶[» ....باشد               

پنجم  ی-                ّ      در مجلس شوراي مل ي دوره ١٣٠۴آذرماه  ٢۴پادشاه جديد ايران  رضاشاه،
 ]٢٧.[ن اساسي مراسم تحليف را به جاي آوردحضور يافت و طبق قانو

  
ّ            مجلس مؤس سان سه اصل : واحده ی    ّ ماد ه ّ               متم م قانون اساسي  ٣٨و ٣٧و ٣۶          

به ّ   مصو  سابق  ٣٨و  ٣٧و ٣۶را به جاي سه اصل  ١٣٠۴بيست و يكم آذرماه  ی-  
ّ                                                متم م قانون اساسي قرار داده، سه اصل سابق را ملغي مي  .داند   

ب مجلس مؤ اصل ّ          سي و ششم مصو                              ّ     سلطنت مشروطه ايران از طرف مل ت به : سسان           
ّ                مجلس مؤس سان به شخص اعلي ی وسيله حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي تفويض -       

 .                             ً                         شده و در اعقاب ذكور ايشان نسال  بعد نسل برقرار خواهد بود
حضرت -ايران در شخص اعلي ۀسلطنت مشروط: سي وششم منسوخه اصل

                         ً         هللا سلطنت و اعقاب ايشان نسال  بعد نسل  امشاهنشاهي السلطان دمحمعلي شاه قاجار اد
 .برقرار خواهدبود

ترپادشاه كه   واليتعهدي با پسربزرگ: سي وهفتم مصوب مجلس مؤسسان اصل
االصل باشد خواهد بود درصورتي كه پادشاه اوالد ذكور نداشته باشد  مادرش ايراني

به عمل خواهد                                                        ّ تعيين واليتعهدي برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي مل ي
نباشد ولي درهر موقعي كه پسري  جارقا ۀكه آن وليعهد از خانواد آمد مشروط بر آن

 .                           ّ                         براي پادشاه به وجود آيد حقا  واليتعهدي با او خواهد بود
واليتعهدي در صورت تعداد اوالد به پسر اكبر پادشاه كه : سي و هفتم منسوخه اصل

رسد ودر صورتي كه براي پادشاه اوالد  االصل و شاهزاده باشد مي مادرش ايراني
واليتعهدي نايل  ۀذكور نباشد اكبر خاندان سلطنت با رعايت االقرب فاالقرب به رتب

فوق اوالد ذكوري براي پادشاه به وجود آيد  ی-شود و هرگاه در صورت مفروضه مي
 .   ً                          حقا  واليتعهدي به او خواهد رسيد

ب مجلس مؤس سان ّ    اصل سي و هشتم مصو            ّ انتقال سلطنت وليعهد وقتي  درموقع:                 
                             ّ                                       تواند شخصا امور سلطنت را متصد ي شود كه داراي بيست سال تمام شمسي باشد  مي

قاجار از طرف مجلس  ی السلطنه از غير خانواده اگر به اين سن نرسيده باشد نايب
 .        ّ                 شوراي مل ي انتخاب خواهد شد

          ً تواند شخصا   يدر موقع انتقال سلطنت وليعهد وقتي م: سي و هشتم منسوخه اصل
ّ                           امور سلطنت را متصد ي شود كه سن  او به هيجده سال بالغ باشد چنانچه به اين سن .                   ّ          
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              ّ                 مجلس شوراي مل ي و مجلس سنا نايب ی-نرسيده باشد با تصويب هيأت مجتمعه
 .اي براي او انتخاب خواهد شد تا هيجده سالگي را بالغ شود  السلطنه

ل باقي ماند اصل ّ            چهلم كه به حالت او  همينطور شخصي كه به نيابت سلطنت منتخب  :                 
 .كه قسم مزبورفوق راياد نموده باشد          ّ                   تواندمتصد ي اين امرشود مگراين شود نمي مي

]٣(]٢٨  ( 
 

ل به استناد گزارش  ّ             مجلس مؤسسان او   » کايآمر ۀاسناد وزارت امورخارج«              
��
ّ      محم د قلی  ◀ ل«  ۀمجد دربار    ّ  انتخابات مجلس مؤسسان او  ناد وزارت اس«به استناد»                       

ّ     مجلس مؤس سان  فيانتخاب اعضاء ووظا ۀنظامنام: سدينو یم» کايآمر ۀامورخارج        
)  ١٩٢۵(نوامبرش  ٢ ۀدر شمار  رانيا ۀستار ۀروزنام. بدون فوت وقت اعالم شد

 یپادشاه«  ديجد  مي   ّ             موق ت واستقرار رژ ولتکارد ۀخواهان اقدام عاجل جهت خاتم
 .شد»  یپهلو  یآقا یبا پادشاه یانتخاب
 ليناظر برانتخابات اعضاء تشک ۀنظامنام)  نوامبر ٣( رانيا«  :ديافزا یم یامور

ّ        وکارمجلس مؤس سان برا روزنامه  نيا. کند یحکومت منتشرم یشکل دائم نييتع ی           
 ۀنظامنام یفور یبرانتشار واجرا یداخله مبن ريبه وز یپهلو یدستورآقا نيهمچن

ّ        مجلس مؤس سان به  یانتخاب اعضا ورمزب ۀطبق نظامنام. فوق را به چاپ رساند        
 ۀحوز هر ندگانيتعداد نما یول رد،يگ یمجلس صورت م ندگانيانتخاب نما ۀويهمان ش

ّ                     درمجلس مؤس سان دوبرابرتعداد نما هيانتخاب  ی  ّ مل   یهمان  حوزه درمجلس شورا ندگاني         
درمجلس  تيعضو یبرا) یمجلس فعل( مجلس پنجم  ندگانينما یخواهد بود، و نامزد

دهندگان همان  یرأ زيمجلس مؤسسان ون ینامزدها  طيشرا. سان بالمانع  است   ّ مؤس  
. شده است ینيب شيدهندگان پ یو رأ ندگانينما یاست که درقانون انتخابات برا

ّ             مجلس مؤس سان به محض ا م اعضا نکهي        ّ       دو سو  درتهران حاضرشوند، کار خود را  شي    
ّ             ؤس سان  پس ازتعمجلس م. د        ّ              دولت موق ت آغازخواهد کر سيبا دستور رئ دولت  نيي 

 ١» .دائم منحل  خواهد شد
ّ                 انتخابات مجلس مؤس سان درماه نوامبر  گذشته  ۀهفت یدادهايرو« :برگزارشد ١٩٢۵                

برآمد که  نيدر واقع از ظواهر امر چن. دردسر داشته است ی     ً          نسبتا  آرام  و ب یروند
صفحات  شتريها ب روزنامه. بوده است ی        ً     استثنائا  آرام  ۀتوان گفت  که دور یم ی  ّ حت  

ّ                         مؤس سان  اختصاص داده اند، ول مجلسخود را به اخبار انتخابات                 ً اخبار منتشره کال   ی  
به . سازند یانتخابات  را منعکس م جيو نتا شرفتي      ً  و صرفا  پ. دارند  یکيمکان یتيماه
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 ني، درایعموم افکار مردم و یوهوا حال یعنيازاخبارمهمتر،  یخبر چيه ی     ّ طورکل  
 یکه قدرت  را در دست دارند م یاست کسان یهيبد. خورد ینم  صفحات به چشم

 یم ینيب شيدرست همانطورکه پ انجام شود، رممکنيتأخ نيکمتر کوشندتا انتخابات با
ّ      مجلس مؤس سان ن ليشودپس ازتشک به  شتراقداماتيهرچه ب عيتسر یها برا همان زي       

را  یپهلو ۀد  نقشخواهن یکه م يیتا فرصت را ازآنها اورنديمجلس فشارب یاعضا
 ختهيانگيدرمردم  ن یشوق. شورو» ی       ّ جنبش مل  « همانطورکه. رنديبگ د،نقش برآب کنن

ّ      بود، انتخابات مجلس مؤس سان ن ً       واقعا  عالقه ازي                      از  یاريبس. نکرد جاديدرمردم ا ی     
ّ    حق  رأ نيواجد دوانده   شهيکه جهل وفقرر يیصندوق ها حاضر نشدند و جا یپا ی 

کنند که  یمردم احساس م شتريب صمورد خا نيدرا ی، ولستيانتظار ن نيباشد جزا
 ۀشمارش آراء حوز ۀجينت.     ّ         برعل ت شده است ديمز نيشده وهم نييتع شياز پ جهينت

را  یرأ نيشتريکه بب يینامزدها انيدرم. شود یتهران تازه دارد اعالم م  يۀانتخاب
 ی  ّ جد   انيجلس حامخورد که درداخل و خارج ازم یبه چشم م یکسان یآورده اند اسام

 .بودند »  ی       ّ جنبش مل  «
ّ         به مجلس مؤس سان راه  یمجلس کنون یازوکال یاريشود که بس یم ینيب شيپ  . ابندي          

ف طبق نيا نيشود که منتخب یدارد روشن م جيدر کل، به  تدر ّ      مجلس معر   یديجد ۀ       
 یم عناصری استفادهوجنبش اودارند از یپهلو نکيهستند،وا رانيا استيس ۀدرعرص

 یاستمداراني                ً  بتوان گفت احتماال  س دينداشتند،که شا امعهدرج یکه تاکنون نفوذ چندانکنند
حاکم به آنها  ۀدر حکم طبق رانيکه مردم ا ینسبت به کسان یترهستند، ول یپرانرژ

ازگزارش  ینمونه ا  یامور»  .دارند یواصالت کمتر تيعادت  کرده اند، شخص
  ١٠(  رانيا  ۀروزنام« :کند یخود ذکر م انتخابات درگزارش ۀروزنامه ها رادربار

 انيکندکه تا پا ی        ّ            دولت موق ت، را منتشرم سي، رئ یپهلو یآقا يۀانيب): نوامبر 
ّ               انتخابات مجلس مؤس سان حکومت نظام یبرگزار  ۀروز نام.  اعالم نخواهد شد ی                

ّ                   انتخابات مجلس مؤس سان در تهران که از) : نوامبر  ١۵(شفق سرخ  آغاز و تا   ١٠                
دادند   ینفر رأ ٢٧۵٠١  ً کال   افت،ي انيبعد از ظهر پا روزينوامبر ادامه داشت، د  ١۴
ً با  يرقم تقر نيا: حيتوض. (  م واجد کي    ّ       سو  ّ    حق  رأ ني   ۀستار ۀروز نام.)... است  ی 

حضور پرشور مردم   ليخود به دل ۀروزنامه درسرمقال نيا): نوامبر  ١۶( رانيا
ّ   مجلس مؤس سا یدرانتخابات اعضا انتهر   یشمار آراء  حاک.  گفت کين به آنها تبر       

ّ                     از عالق   وافر مردم  به مسئل  ...است  ی  ّ مل   تيحاکم  ۀ     
از   یتلگراف يیروزنامه ها گزارش ها ۀهم:  نوامبر ١٨و  ١٧،  ١۶، ١۵ یروزها

ّ        انتخابات مجلس مؤس سان درا جيونتا شرفتيپ  نيلحن ا. مختلف منتشرکردند  االتي                
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 یمملکت  را بر رو نيسرسبد ا یدارند  گل ها يیکه گو است یگزارش ها به گونه ا
در گزارش  یامور  ٢»!فرستند یم تهرانبه  رانيمردم ا اقيامواج شورو اشت

، با نيبا وجود  ا. داشت زادامهيخود به آن اشاره  کردم دردوهفته  گذشته ن یمطبوعات
ّ        مجلس مؤس سان، جر  ليشدن زمان  تشک  کينزد قابل  یتا حدود       ً   که قبال  هم يیها اني       
شاهد  گريدزياز هرچ شيب یول... رنديگ یبه خود م یتر یبودند شکل قطع صيتشخ

مردم  یتينارضا. ميهست یپهلو ريعمل اخ ۀوي            ّ                    انزجار و تنف ر روز افزون مردم ازش
از افسران ارتش و  یاريبس ۀمختلف ازرفتار خود سرانه،  نامعقول ومزوران اتيوال

ف قدرت س- وارتشش یلواحساس روزافزون که په نيا ّ         که معر   یو نظام یاسي     
کنند،  یشان استفاده م یمنافع شخصشتريهرچه ب نيتأم یخود برا تياز موقع –اوست

ازاو معلوم  یدستان  پهلو ريز تيو حما یوفادار زاني    ّ            برعل ت  شده است م  ديمز
 یلو. شود  ليکننده تبد نييتع یچقدرممکن است به عامل یاحساس نيخواهد کرد که چن

سازمان  یشيآن به طور قابل ستا یالعات  ّ اط   سيارتش و، ازقضا، سرو... از آنجا که
 هياعالم...را نخواهند داد یو رقابت ینافرمان  چگونهيه ۀفته اند، درحال حاضر اجازاي

شائبه  یو بريخ تش ّ ي  که ن ميکرد یاگر قبول م. دروغ خوانده اند یاو را مشت رياخ یها
اح ۀويبه ش یشتريماض بشد با اغ یم دياست، شا ّ   طر   یو برگزار»  ی        ّ جنبش  مل  «  ی 

ّ              انتخابات  مجلس  مؤس سان نگاه  کرد                   .«٣  
ّ      افتتاح مجلس مؤس سان توس ط رضا ۀدربار یگزارش امور         ّ  دسامبر ۶ خيدرتار]خان[               

ّ         محل   برگزار. است  کيکالس  یگزارش ١٩٢۵  :جلسه ی  
ّ                        دولت که مجلس مؤس سان جلسات خودرادرآن تشک هيتک  ر ادد لي                ّ  تاالر مدو   اريبس        

 یشده رو ینقاش یرانيا یرهاياست که ش یبرزنت یو سقف یآجر یوارهايبا د یبزرگ
 یشاه برا نيبه دستور ناصرالد شينسل پ کيمکان  نيا. کنند یم يیخود نماز آ

 یها شينما یبراشتريمکان ب نيازا نديگو یاماچنانکه م. ساخته شد هيتعز یاجرا
ّ  سک و .شد یماستفاده  یمذهبريسبک غ  یاعضا. دارد قرار هيدرمرکزتک یبزرگ ی 

ّ   سمت سک وم کيبزرگ روبه  یا رهيدا ميمجلس به شکل ن مأموران . نشستند ی     
ّ   گرسک وميد زسمتين یادارات دولت  زينديپلماتيک  یها أتيه ندگانينما.نشستند ی   

ّ            مجلس مؤس سان و روبرو یاسراعض یباال درست ّ   آن قسمت ازسک وم ی        نشستندکه  ی           
ّ         سک ورا داشت یوحکم جل ف ط. جلسه شرکت داشتند نيکه درا یاشخاص.   ّ    معر   في  

 . امروز  بودند رانيا یاسيوس یازاقشاراجتماع یعيوس
در . جلسه شرکت داشتند نيدرا زين یو مقامات دولت ونيارتش ، روحان افسران

ّ       اطراف سک و،علما ز  ی        ّ   معز  در   یکه  پهلو رانيقشر ا نيمرتجع تر ندگانيهمان نمااي  
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به  یانبوه وعمامه ا یشيبود، با ر دهيجنبش خود مصالحه  با آنها را الزم دبردشيپ
فرمانفرما،  سابق، یالوزرا سيسه رئ.زانو نشسته بودندربرتن چها يیسروعبا

به نرده  ن،يشيسپهساالراعظم و صمصام السلطنه  به همراه  سعدالدوله، صدر اعظم پ
ّ    سک وتک یها هشتاد سال سن   یهر کدامشان  باال. بودند   ّ          پل ه ها نشسته یرو ايداده و  هي 

 یباستان م خيبه تار شتريافتاده بودکه حاال ب ی      ّ     شان ات فاقات  ی                ّ داشتند وزمان تصد  
ها. مانست ّ      مجلس مؤس سان د یاعضا انيدر م یاديز  ی  ّ  مال  ّ    محم ره  خيش. شدند یم دهي          

بود در فارس به تهران منتقل  شده  جياز خل یاسيس یدرحکم زندان شيپ کساليکه 
ّ           به مرکز سک و  تعداد ز کينزد. آمد ی        ً         اش  کامال  به چشم م یلباس عرب از ژنرال  یادي         

 رانيدولت ا یسکوهمه کارمندان خارجگريطرف د کيدر . بودند ستادهيارتش ا یها
همه کاله  به . بود شترياز همه شان ب کايآمر ینشسته بودند که تعداد  مستشاران  مال

بان دارشان وارد  جلسه   یرسم یدولت در لباس ها  یدرآخر، وزرا. سرداشتند ُ                        ر 
ّ              وسط سک و قرار گرفتند زيشدند و کنار م هنگام ،  نيدر ا. کردند اميق یسپس همگ.      

ّ  که از محل   یساعت ميدرطول ن. شد  هي     ً             وکامال  تنها وارد تک ینظام فورميبا اون یپهلو         
. دا  به همه  خبر داده بودنگلوله  آمدن او ر کي                 ّ بود، توپ ها با شل   هيتک یاقامتش راه

ّ                سک ورفت ونطق کوتاه یبر رو گاهشياو به جا  نيا ۀميکرد که به ضم راديا ی 
 ليهم به دلديبد محل وشا کياگوست تيوضع ليبه دل ديشا. گزارش ارسال شده است

 يیرا فقط آنها شيبلند صحبت کند،  حرف ها یخواست با صدا یخودش نم نکهيا
ّ     سک و نش کيکه نزد دنديشن ها یپس از اتمام نطق  پهلو. سته بودند  که به  يی    ّ  ، مال 

ّ                           سک و نشانده بودند به هنگام پا نييپا نشيو تحس ديمنظور تمج  ی           ّ    آمدنش از پل ه ها نيي 
 زين نهيکاب یرفت واعضا رونيب  هياز تک  یپهلو  نکهياوکردند تا ا نيشروع به تحس

 نيبا ا یتاالر. کننده بود وسيمأ یتا حدود یپهلو شينما. پس ازاواز محل خارج شدند
ورود او  یمردم وآن همه انتظار برا ندگانياز نما یميعظ فيعظمت،حضورط

 ی، استقبالیارکستر نظام کي. گذارتربود ريترو تأث يیتماشااريبس یانيپا ۀستيشا
ّ       اما حض ار به .  مناسب تر بود ريوتص نيا ليتکم یتر برا یطوالن یپرشورتر ونطق      

. بود جانيازشوروه یخال ی        ّ فضابه کل  . اه واندک بسنده کردندکوت یقيو تشو نيتحس
از  یپس ازخروج پهلو.کردند ینم یتلق شيب یشيرا نماداديرو نيها ا یرانيا

ّ     و مجلس مؤس سان دندساختمان را ترک کر انيتماشاچريوسا کيپلماتيد ندگاني،نماهيتک          
  ۴.کار خود را آغاز کرد
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     ايتانيبرو نقش   انتخاب رضا خان به پادشاهی

 
ّ           ّ   مؤس سان  به مد ت   جلسم جلسه  داد   لي، تشک ١٩٢۵دسامبر  ١٣تا  ۶هفته ، از  کي  

. دسامبر منحل  شد  زدهميرا اصالح  کرد و در روز س یو سه  اصل قانون اساس
ّ            مجلس مؤس سان به شخص  ۀ              ّ         ايران ازطرف مل ت به وسيل ۀسلطنت مشروط: ٣۶اصل         

                    ً     اعقاب ذكور ايشان نسال  بعد  درتفويض شده و اعليحضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوي 
واليتعهدي با پسر بزرگتر پادشاه كه مادرش «  : ٣٧اصل » ..نسل برقرار خواهد بود

االصل باشدخواهد بوددرصورتي كه پادشاه اوالد ذكور نداشته باشد تعيين  ايراني
مد                                                 ّ                واليتعهدي برحسب پيشنهاد شاه و تصويب مجلس شوراي مل ي به عمل خواهد آ

قاجارنباشد ولي درهرموقعي كه پسري براي  ۀمشروط برآن كه آن وليعهد ازخانواد
درموقع انتقال سلطنت «:٣٨اصل » .                     ً                        پادشاه به وجود آيدحقا  واليتعهدي با اوخواهد بود

                             ّ                             تواند شخصا امور سلطنت را متصد ي شود كه داراي بيست سال تمام  وليعهد وقتي مي
 یقاجارنباشد برا ۀباشدنايب السلطنه ازغير خانواد هرسيدشمسي باشد اگر به اين سن ن

ممتنع به  یموافق  درمقابل سه رأ  یرأ  ٢۵٧با  راتييتغ نيا» .او انتخاب خواهد شد
ّ         با توج ه به شرا» : ديرس  بيتصو ّ    مجلس مؤس سان[کار ۀجيبتوان نت ديشا  طي          ً کامال   را ]       
ّ       ومنظ م به ا عيمجلس کارش را سر... کرد یبخش تلق تيرضا نجام رساند؛ درواقع،    

ّ           حوادث آنقدرمنظ م و سامان  یوتوال تيريمد  عاتيتوان شا یبود که دشوار م افتهي             
 یب ايتانيبر کيپلماتيد ۀندينما ۀدوستان یمجلس از مشورت ها نکهيبرا یرا مبن یجار

ّ       که دال  برتأث یشواهد چيتا بحال ه...بهره نبوده است باورنکرد روس ها   ميرمستقي     
به روش  یبرانداز یروس ها برا. است امدهيباشد به دست نرياخ یادهاديبرروند رو

کارکشته  یها یسيانگل ۀماهران یبا روش ها سهيهستند که درمقا ی  ّ مت ک يیها
ّ             و بچ گانه به نظرم انهيناشاريبس  » .رسد ی   

 خيبه عنوان تارزين١٩٢۵دسامبر١۶کرد واديسوگند ١٩٢۵دسامبر ١۵در ]خان[رضا
خ  ۀدرشمار رانيا ۀروزنام. شد نييسلطنت تعبرتخت  یو یجلوس رسم ّ   مور    ١۶ 
پادشاه جورج ورضا شاه  حضرتياعل انيرميز یتلگرام ها«:سدينو یدسامبرش م

به تخت  حضرتيجلوس اعل مونيمناسب م. مبردسا١۴لندن،«:وبدل شد   ّ رد   یپهلو
دارم وخالصانه  یم ميخود را تقد ۀشائب یب کاتيسلطنت را مغتنم شمرده و تبر

ومواهب صلح و آرامش  دياز فوا رانيا حضرتيکه در دوران سلطنت اعل ارمدويام
من ومردم من زي             ّ    ، احساسات مود ت آمی    ّ وترق   شرفتيدوران پ نيمتنفع گردد ودرا
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ت ب رانيبه مردم ا تنسب ّ    قو  دوران  نيقلب آرزومندم که ا مياز صم. کند دايپ یشتري 
جورج )امضا. (باشد یشتريب توأم با افتخارات رانيومردم ا حضرتياعل یبرا ديجد

خود را از  قيعم یمراتب  سپاسگزار. تهران«:پاسخ رضا شاه ».،پادشاه وامپراطور
به مناسبت جلوسم به تخت سلطنت به  حضرتياعل کاتيوتبر زي            ّ    احساسات  مود ت آم

 ۀروابط حسن نجانبيا یکامل دارم که دردوران حکمران نانياطم. رسانم یعرض م
ت و گسترش خواهد   شيز پا شيدو کشور ب انيم ّ                  قو  موقع  را مغتنم  شمرده و . افتي 

ن شکوه و يوهمچن یسلطنت ۀوخانواد حضرتياعل یابيکام رانيازجانب خود و مردم ا
دسامبر  ١۶در یامور ۵».رضاشاه). امضا. (کنم یمردم انگلستان را آرزو م یبزرگ

 دي ّ         ف ق دولت جدکارآمدن مو یرو یبرا ايتانيبر ۀدغدغ« : سدينو یم نيچن ١٩٢۵
جلب موافقت  یبرا نايتايمختاربرريتوان گفت وز یم.. هرروزآشکارترشده است

             ً    کرده و انصافا  هم  یاديتالش ز یپهلو ميکار آمدن رژ یوسفارتحانه ها با  ر ريسا
 از سرشار رياخ ۀدوهفت«:سدينو یمزيدسامبرن٣١خياودرتار ۶».   ّ          موف ق بوده است
ّ  کار مجلس مؤس س. حوادث بوده است ... ديرس انيبه پا ديکار آمدن حاکم  جد یان با رو           

ّ        انزجار که  پس ازمشخ ص شدن ا اي یتفاوت یب  یپهلو یاسيس یمانورها یاصل هداف                  
ّ  درماه اکتبرمشخ ص احساس  ...بود اکنون فرو نشسته است یاحساسات مردم یاصل ۀ             

 .بود   ّ  موق ت »  یگرم«  نياما ا ٧».است  دهيگرائ یبه گرم یاسيس یشود که فضا یم
خود  ١٩٢۶اوت  ٢٧، درگزارش مورخ رانيدرا کايمختارآمرري، وزپيليهافمن ف 

مقامات و  یکنون ليتما نيازا شيپ« :کنديعالء راگزارش م نيبا حس شيگفتگو
ّ           به انتقاد ازشاه و دولت او را به وزارت متذک رشده بودم  يیايتانيشهروندان بر کاردار .                                          

 سيدولت و سفارت انگل قيعم یبه سرخوردگ محرمانه بارها یهافتگودرگ ايتانيبر
از  چوجهياشاره کرده است، وبه ه  نايتايبر یوادعاها ضينسبت به عرا یتفاوت یازب

ّ   به کل  ا یبدگوئ ّ  توج ه یکه ب ديگو یاوم. ندارد یها ابائ یراني     مقامات  یادب یوب ی  
 يۀمدام و روح یکشوربرغم  دوست نيازا لورنسرپرسی  متيهنگام عز رانيا یرسم

 یماه جار ٢۶روز گذشته، مورخ ... سرخورده کرده استاريبا شاه اورا بس یهمکار
ّ            عالء داشتم، اوتوج ه مرا به جر یکه با آقا یمحرمانه ا ی، در گفتگو  یفکر اني               

 رجالاز  یشمار انيجلب کرد که به زعم او درم ] ب؟يچراعج«:ینظرمور [یبيعج
 نکهيبر ا یشده است،مبن عيشا) راالوز سيالممالک،رئ یوازجمله مستوف( یرانيا

 تي                           ّ وجود دارد،که ازنظرآنها، موف ق ايتانيشاه ودولت بر نيب یمحرمانه وشخص یتفاهم
طبق نظر آنها . امر بوده است  ني     ً         عمدتا  مرهون هم یبه تخت پاد شاه دنيشاه دررس

رضا شاه وخشم روس ها از  تيشاهد کم رنگ شدن محبوب یها بانگران یسيانگل
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و  یسيانگل               ّ شود که موضع ضد   یلذا گمان م. بوده اندايتانيبه سمت براو شيگرا
ّ                 شاه به روس ها با  اط الع و کمک دولت بر  یظاهر  شيگرا   ّ               ات خاذ شده که هدف  ايتاني                   
ال  تحک یاصل ّ  ً    آن او  ً ا  يشاه برکشور، وثان ۀسلط مي     ّ  ظن   ی             ّ روس هاست تاحد   نيتسک    

عالء  به  یه گزارش  گفتگوبا آقادانم ک یالزم به ذکر م...وگمان آنها برطرف شود
ازباب اشاره به   شتري، بلکه  ب یاسيآن وزارت محترم نه ازباب داشتن  ارزش  س

ّ          تفک ر رجال  ا یاليمبهم وخ یکانال ها  ٨».روز هاست نيدر ا راني  
 اري، نظرات بس کايآمر ۀدر وزارت خارج پيليگزارش ف ۀپس از مطالع یمور
 یحاو پيليق یاوت آقا ٢٧مورخ ١۵٣گزارش شماره « :آن ابراز کرد ۀدر بار یجالب

ّ          است اما  برآنم که با توج ه به تجرب یجالب اريمطالب بس ، چند نکته  رانيخود در ا اتي                       
رضا شاه و  ۀرابط: قراراست نيازا رانياربه زعم من اوضاع د. را متذکرشوم

ارتباط  نيا روس ها  همواره  نسبت به. گردد یبازم ١٩٢١سال  یبه کودتا ايتانيبر
ّ    محم ره  خيسرکوب ش یبه جنوب برا ]خان[رضا متيبه هنگام عز ی         ّ مظنون وحت     

گمان  نيها در آن  زمان  ا یسيانگل  ۀگذشتن ازجان دست پرورد. بودند ارنگرانيبس
کرده  یوبا آنها تبان دهيها رس یسيمحرمانه با انگل یکه اوبه  تفاهم ديرا قوت بخش

گذشته اش  یدر تالش ها یاز شاه فعل تيبه حما یليها تما یسيهر چند انگل. است
خاندان قاجار  یسرنگون یبرا  یاديز اقياست که اشت یهينداشتند، بد یجمهور یبرا

 یبرا یداديرو نيکه چن ديچشم پوش تيواقع نيتوان ازا ینم.  و سلطنت او نشان دادند
ً عتا  يآنها طب رايبود ز نديخوش آ ارنايروس ها بس هستند و  یادشاهمخالف حکومت پ    

چون  یول. برقرار شود رانيدرا کيحکومت دموکرات یدادند که نوع یم حيترج
ً    ممکن نبود، مسل ما  ترج یحکومت نياستقرارچن برسر کار  هادادند که قاجار یم حي              ّ  

با   ليدل نيبه هم..                 ّ                   خود را چندان ضد  روس نشان نداده اند چگاهيآنها ه رايبمانند ز
 یواقع رانيشاه ودولت ا یسي  ّ     ضد  انگل يی          ّ  که موضع اد عا ستمين  دهيهم عق پيليف  یاقا

 یدولتش ازرضا شاه و ب قيعم ی        ً          که مکررا  ازسرخوردگايتانيکاردار برديشا.است
ّ  توج ه   یزند ، راست گفته باشد، ول یدم م کايمختار آمر رينزد وز ايتانياو به بر ی  

ممکن   نکهيبا ا - عالء را  یاظهارات آقا  لميشترمايب.      ً                   شخصا  به صداقت اوشک دارم
اند که  دهيها الزم د یسيم انگلهکه هم شاه و  رميبپذ –به نظربرسند یمنطق رياست غ

ٌ          ظن  و بدگمان  شيپ یروش نيبه مقصود چن دنيرس یببرند و برا انيروس ها را ازم ی 
 یهيهاست، بد یسيانگل ونيبه تاج وتخت رامد  دنيهرچندرضا شاه رس. گرفته اند

ازدست  یازجانب شمال کمک چندان مشيرژ تيموجود ديتهد است درصورت
 ٩». ديآ یها بر نم یسيانگل
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. ديرضا خان آشکارتر گرد یوابقا دنيدرقدرت بخش ايتانيبا گذشت زمان، نقش بر  
      ً    صراحتا  در  ١٩٣۴، درسال  رانيدر ا کايمختار آمرريبروک، وز یهورن. اچ  اميليو

  ونيتاج و تخت  خود را مد یکه شاه کنون قتيحق نيفقط هم« :سدينو یگزارش خود م
شاه هستند به   ونيرا مد  شاني                 ُ     هم  به نوبه خود پ ست ها نهيکاب یاعضاها و  يیايتانيبر

از آنکه باورکند پسرعمو  شيرا برآن دارد  تا پ یکه هر ناظرعاقل ستيکاف يیتنها
و چشم و  ستديبااز دست داده اند،  رانيا تختيمان نفوذشان را در پا یسيانگل یها

ً با  يفرصت استفاده کرده وتقر نيااز.بازکندشتريگوش خود را ب  ی     ّ             به دق ت ارتباط اعضا   
ازسه چهارم آنها را   شتريمطمئن هستم که ب. کرده ام  یها را بررس يیايتانيبا بر نهيکاب

. ترس  یانتخاب، بلکه از رو یدانست ، البته نه از رو ايتانيبر یتوان  حام ی    ً  قطعا  م
از مقامات  یتعداد قابل مالحظه ا رزبانيماهرانه هم بوده باشد، ز دوارمي  ّ       دق ت که ام با
 .ام دهيکش ايتانيرا درباره موضوع نفوذ بر یرانيا
 ی، نفرت دارند، ولیگريد یازهرخارجشتريها، ب يیايتانيالبته به گمانم آنها ازبر 

 ايتانيازسفارت بر که یا هياحترام به هرگونه توص تيترسند، ودرنها یازآنها م
ّ                   اداره اط العات شرکت نفت انگل. کنند یصادرشود عمل م  یبه کار آمد رانيو ا سي       

 ستين ،رانيا یخارج استيبرس ايتانيسلطه آشکاربر یدرروزها یعنيگذشته، 
خوب هم  یليهنوز مشغول به کاراست و خ یندارد، ولاريدراختزين یوکارمندان کاف

   ١٠».دهد یکارش را انجام م
 

 بونزون     ّ قضي ۀ 
حت  انار اريبس یبه تخت پادشاه] خان [درنشاندن رضا  ايتانيبر تي            ّ فرانسه ازموف ق 

، رانيکاردار ا ینور یآقا«:سدينو یم ١٩٢۶نوامبر ۶مورخ  یادداشتيدر یمور. بود
و  نيکه  امکان توطئه چن ینقل کرد که تمام کسان ررايز بيعجاري      ّ      سپس ات فاق بس

خود  نينصب الع ديبا رنديگ یدست کم م کيرا درخا ور نزدبعد از آن  یها يیرسوا
 یکي ران،يفرانسه درا رمختاري، وز"بونزون نيلوس" یازقرارمعلوم آقا. قرار بدهند

 رانيا یاوضاع  فعل ۀمحرمانه  در بار  یفرانسه را با  گزارش ۀاز کارمندان سفارتخان
،  کيها را به سفارت  بلشو یپکرد و ک  هياز آن ته یکرده بود، چند کپ سيپار یراه

 ايتانيبر استيمختارفرانسه سرينامه، وز نيدرا. فروخت رانيو شاه  ا  ايتانيسفارت بر
به  انيبرده بود ودرپا رسئواليمختارآن را ز ريکرده و صداقت وز حيرا تقب رانيدر ا

 یفعل یشاهشاهن ۀخصمانه در قبال سلسل یاستيکرده بود که س شنهاديدولت  فرانسه  پ
  تيدوست بوده اند، حما ی  ّ                                             ات خاذ واز بازگرداندن  قاجارها  که همواره فرانسو رانيدرا
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بعد درمالقات با  یخبربود واندک یدست خود بريز ۀسيکه ازدس" بونزون" یآقا. کند
فرانسه را در آن لحظه  رمختاريخودتان حال و روز وز. فوق مواجه شد ۀشاه با نام
ر کن ّ     تصو  بالفاصله   یرانيمقامات اريسا ايالوزرا  سيبا رئ یظبدون خداحاف او. دي  

  ١٩٢۶مارس  ٢٠گزارش مورخزدرين یشتريب اتيجزئ ١١».تهران راترک کرد
ّ     احتراما  به اط الع م« :ذکرشده است          ُ ُ      به نام  د ب نه به   یمرد فرانسو کيرساند که  ی       ً     

ق فرانسه، مختارسابري، وز"بونزون"ويموس ۀمحرمان ۀازنام ی  ّ                   ات هام قراردادن رونوشت
پادشاه  حضرتياعلاري،را دراختسيکشوردر پار نيا ۀبه معاون وزارت امورخارج

سفارت فرانسه  یقرارداده از سو یشورو یو سفارت کبرا ايتاني، سفارت بر رانيا
گذشته،  اکتبرقرار است که درماه  نيماجرا به طور خالصه از ا. است رشدهيدستگ

 هيبونزون به ترک یآقا ی، به تقاضا" لوگاژ" سفارت فرانسه ، به نام یاسيس زنيرا
ّ       متوج ه  شد  یبرساند، که به نحو روتيبه ب زيرا ن یکيپلماتيد ۀمنتقل و قرار شد بست    

در  هياز ترک شيلذا پ.  در مورد  اوست ندينامه با مطالب  ناخوشا  یمزبور حاو ۀبست
 . ُ ُ             د ب نه  قرار داد  اريختآنها  را در ا  یچند کپ يۀباز کرد و پس از ته راتهران  بسته 

ّ               اط العات و اظهارات یحاو   نيشيشاه پ«   نکهي                   ً  نسبت به شاه بود مثال  ا زيآم نيتوه ی 
 نکهيا ايو » دوست است یسيانگل)   یرضا پهلو(  یدوست  بود و شاه کنون یفرانسو
نامه را به شاه   نياز ا یکپ کي ُ ُ       د ب نه  هم . است »یوحش وانيح«  ]یرضا پهلو[. روپ

 یسال جار هيژانو لياوا. فروخت ايداد  هيروس یسفارت کبراو ايتانيسفارت بر د،يجد
را ازآن فرانسه  يیکه سفارت فرانسه سخت  تالش  داشت تا قرارداد پست هوا ی، وقت

شاهنشاه گرفت و  حضرتياعل از یبه زحمت وقت مالقات" بونزون"ويکند، موس
" بونزون"وياز مس اتمالق نيدرا .ارتباط جلب کند نيتالش کرد نظر شاه را درا

 فرانسه نوشته واظهارات ۀرخارجيمعاون وز یبرا ینامه ا ايسئوال شدکه آ
 یبازد واعتراف م یرار معلوم اوهم  خودش را مقاز. درآن کرده است ] ینامربوط[

 بيچند روزبعد قرار داد شرکت پست آلمان بدون مخالفت در مجلس به تصو کند
 کي ُ ُ   د ب نه . تهران را ترک کرد متشيعز ۀروز زودتراز برنام ١٠بونزون ويمس. ديرس
          ّ          فرانسه معل ق شده بود  یازکار دردادگاه ها شياست که  چند سال  پ یفرانسو ليوک

 ويسفارت فراسنه ازاواستفاده کردومس یليبنابه دال...به تهران آمد شيوسه سال پ
 یبه معاونت بانک عثمانکردند که اورا  شتال" برتران" تانيکاپ نيهمچنو "بونزون"

تالش نکرده  یسه به قدرکافنکرد که سفارت فرا ی             ُ ُ       ازقرارمعلوم د ب نه فکرم...برسانند
است  عي ُ ُ                                          د ب نه را تحت الحفظ به فرانسه فرستاده اند و شا...بود دهياست، و با لوگاژهم عق

  )۴( ١٢».فرستند یاورا به فرانسه  م ارنداند ود رکردهيدستگ هيدرترکزيکه لوگاژ را ن
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 »قاجار هيتعز« 

��
احمد شاه و سلسله قاجار : »قاجار هيتعز« بنام  یجالل فرهمند درمقاله ا تبه رواي ◀ 

مجلس . مورد طعن و لعن بودند و از چشم مردم افتادند و تنها يک حرکت الزم بود
پنجم که اکثريت طرفداران رضاخان بودند اين حرکت نهايي را انجام دادند و در نهم 

                                      ّ      سلطنت قاجار را منقرض کردند و حکومت موق تي را  اي واحده ۀ       ّ طبق ماد   ١٣٠۴ان آب
ّ       به رضاخان که نام خانوادگي پهلوي را برگزيده بود تا تشکيل مجلس مؤس سان و                                                                 

 .تعيين تکليف سلطنت تفويض کردند
روزيازدهم آبان . آوري از کشوراخراج شد عصر همان روز وليعهد به طرز خفت 

اي صادر کرد ورياکارانه اهداف خويش را چنين        ّ        مت موق ت بيانيهرئيس حکو ١٣٠۴
 :بيان کرد

 ـ اجراي عملي احکام شرع مبين اسالم١
 رفاه حال مردم ۀـ تهي٢
 .اصلي که يکي براي سرکار گذاشتن علما و ديگري فريب آحاد مردم بود دو

ّ              چيز براي سلطنت وي مهي ا شد هر چند بايد مجلس مؤس سان درباره فر همه  ۀد و نحو                     ّ                        
گرفت ولي مانند حکومتهاي جمهوري عرب منطقه  حکومت آينده ايران تصميم مي

 .پهلوي: بجز يک گزينه جهت انتخاب نداشت
ّ              چيز قبل از انتخابات مجلس مؤس سان فراهم بود همه ارگانهاي نظامي همچون .                            

                                                                 ّ    انتخابات مجلس پنجم درايت خود را به خوبي نشان دادند به طوري که مقد مات 
ّ                          تخابات مجلس مؤس سان به سرعت در همان آبان ان  ۀواحد ۀ            ّ که امضاي ماد   ١٣٠۴              

کشيد تا  واين براي کشوري که ماهها طول مي.                       ّ    مجلس پنجم خشک نشده مهي ا شد
نمود آن هم  تدارکات يک انتخابات مجلس معمولي فراهم شود بسيار عجيب مي

رضاخان ديگر طاقت .   ّ     مل ي بود  مجلسي که تعداد اعضايش دو برابر مجلس شوراي
 .نمود نداشت؛ يک ماه هم براي وي زياد مي
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  ١٣٠۴آذر١۵افتتاحيه رضاخان در  نطق

    
و جالب اينجاست که .             َ                 نظاميان کامال  فرمايشي برگزارشد ۀبا حضور مقتدران انتخابات

وزارت داخله بود برگزاري آن بر عهده  ۀطبق قانون، انتخابات بر عهد با اينکه بر 
شد و داور و  تلگرافها از مرکز براي واليات فرستاده مي ها و  نامه. ون گذاشته شدقش

  .تيمورتاش صحنه گردان آن شدند
براي «شد که انتخابات                      َ                          دستورهاي صادره صريحا  وبدون رودربايستي نوشته مي در 

آنقدر . بايستي برطبق ميل ايشان به پيش رود بوده و مي» مطاع اجراي اوامر 
گاه پس از پايان انتخابات تازه شخصي را از  انتخابات عجله کردند که  درسرعت

في مي ّ      مرکزمعر  زماني نام شخص جديد را اعالم  کردند و قشون پهلوي ناچاردراندک        
و پس از  شد    ّ                                              حت ي گاه شخصي به خاطر تشابه نام اشتباهي انتخاب مي!کردند مي

به هر شکلي اين . گرفت تصميم نام شخص مورد نظرمرکز به جاي وي قرار مي
ترين زمان مورد نظررضاخان برگزار شد و  فرمايشي وقالبي درسريع انتخابات 

  .چاپاري به سوي تهران آمدند محترم کشور  ننمايندگا
ّ          مکان برگزاري مجلس مؤس سان تکيه    که به خاطر بزرگي مکان و . دولت تعيين شد                     

ّ             سک وهاي فراوان  ّ          والبته بسيار با مسم ا بود در . داد تر نشان مي مجلس را پر عظمت                     
  !قاجاري ۀتعزي. قاجاردرحال اجرا بود واقع آخرين مجلس تعزيه خاندان 

  ّ                                                                  عل ت سرماي شديد هوا چادري به سر تکيه کشيده شدوبخاريهاي زيادي در مجلس  به 
کرد و نمايندگان لرزش بدن خود را به  بازهم يخ مجلس را آب نمي روشن شد که 
  .ردندک خوبي حس مي

رضاخان چون سلطاني و بدون معارض با . روز افتتاحيه بود ١٣٠۴آذر  ١۵  
  .مجلس آمد و از روي کاغذ نطق کوتاهي کرد حشم سلطاني به  و خدم

رضاخان . اي عجيب از يک سناريوي در هم بودند حاضردرمجلس ملغمه هاي چهره
ضور تعداد زيادي ازح. چيني کرده بود که مو الي درزمجلسش نرود زمينه چنان 

                                          ً             خورده بودند تا تعداد زيادي از افراد که قبال  از مخالفانش  روحاني که فريب وي را 
ل اشخاص ۀاز دست. بودند ّ        او  خراساني وسيد ابوالقاسم کاشاني ديده  زاده هللا آيت چون  ی 

چند ماه قبل به تبعيد در طهران  که ! خان ديگر فردي چون خزعل ۀشدند و ازدست مي
  .بود
آن به  ۀسه جلس. آذر ٢٢آذر ماه تا  ١۵       ً                       مجلس کال  درپنج جلسه تشکيل شد از اين
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چهارم بود که چهار  ۀاي بود و تنها در جلس نامه ها گذشت و آيين اعتبارنامه تصويب 
. پنجم به امضاي نمايندگان رسيد ۀاصالح شدودرجلس اساسي سابق  قانون ۀ   ّ ماد  
  .)آذر تشکيل شد ٢١ چهارمۀجلس(لطنتي آمد س  والواقع در يک روز سلطنتي رفت  في

نه کسي مخالفتي . شان هم نيامدکه فردديگري را انتخاب کنند    َ      ّ  اصال به مخي له نمايندگان
کردند وهرچه  همه سخن ازشاهنشاهي پهلوي مي .کسي پيشنهادي داد کرد ونه 

  .کرده بودند بدون يک کلمه تغيير تصويب شد کميسيونهاي فرعي تصويب 
لورين سفير بريتانيا در  لسون از اعضاي سفارت انگليس که به همراه سرپرسينيک  

به اعالم رسمي سلطنت رضاخان به حضور وي رسيده بود فضاي  دو سه روز مانده 
  :نويسد مي کشد، وي  جالبي را به تصوير مي

از صورتش . رو، اصالح نکرده  و بزرگ جثه ديدم او را يک آدم دهاتي، ترش  
نمود خجالتي يا  اش ماليم مي باريد و درلحظات نادري که چهره مي زيادي  رحمي بي

کند به ما  يک ويالي کوچک در يک باغ زندگي مي او در ... رسيد موذي به نظر مي
کالهش را برداشت و يک کله کوچک  ناگهان . سيگارو چاي و شيريني تعارف کرد

اقها نمايان شد ّ               تراشيده مانند قز          ً    اما بعدا  به . ماند رذل مي يک آدم بسيار  دراين حالت به.                
مدعوين  تدريج وبه آرامي صحبت ازشاه شدن وترتيبات تاجگذاريش و اينکه همه 

ّ                                                           مجلس مؤس سان عبوس بودند و عکسي از فرمانفرما در حال نشستن بر روي پله ها         
اق خنديد آنگاه مانند يک درجه. بودند گرفته  ّ         دارقز  ساده و  وگويمان و تا پايان گفت...     

رضاخان ... من به او اطمينان ندارم . رسيد قدرت ومتين به نظر مي سرحال بود وبا 
اسب «کار از يک زبالد که ازآغا پرسي به خودش مي کند و  ازپرسي ستايش مي

  !اي و آن هم چنين برنده هحمايت کرد» برنده
لب و ديدني ديدن چهره وفضاي چنين مجلسي که رضاخان را برکشيد در زمان ما جا  

ّ                هاي نمايندگان مجلس مؤس سان را با هم مي چهره . است      ) ۵    .( بينيم                      
    
ّ             مجلس مؤس سان بود، تا  ليرضاخان، تشک یقدم بعد« : سدينو یم احمد افرادی ◀        

ّ     انتخابات مجلس مؤس سان :».اورابه تخت بنشاند شروع ١٣٠۴آبان  ٢۵که در روز (                 
 یکه مسئول برگزاره وزارت جنگ وداخل. ديم رسپس ازدو هفته به انجا) شده بود 

 یها از صندوق ینام کسان رابه عمل آوردندتا تنها مالز داتيتمه ۀانتخابات بودندـ هم
 .مثبت بدهند  یکه بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأديآ رونيب یريگ یرأ
له به وزارت داخ. صورت نگرفت یانتخاب چيه یشهرستان یها ازحوزه یا در پاره «

ّ     نامزدان اط الع م ّ         مجلس مؤس سان برگز تيکه به عضوداد ی          مجلس  یوکال.اند شده دهي       
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ً با  يتقر دادند یکه به خلع قاجاررأ ّ       مجلس مؤس سان رس یندگيهمه به نما     )١( .»دندي       
مجلس  تي   ّ اقل   یازاعضا چکدامينبودکه ه بيکه به عمل آمد، عج يیها یمحکم کار با

ّ          پنجم به مجلس مؤس سان راه ن  .ندابي               
 که سلطنت رابه رضاخان و ینفربه قانون ٢۵٧مجلس مؤسسان، ۀندينما ٢۶٠از

 سليمان ميرزا ممتنع مربوط به یسه رأ.مثبت دادند یرأ کرد، یاعقاب ذکوراوواگذارم
 .او بود ستياليو هم مسلکان سوس

 یباني                                            ً    اظهارداشت، گرچه حزب او از اصالحات رضاخان کامال  پشت«رزايم مانيسل
 ديجد یپادشاه کي بيمانع از تصو یـ جمهور یستيالي، اصول سوس]اام[ کند یم

 )٢(.» است
ّ                      ، کارمجلس مؤس سان،با انتقال سلطنت ا١٣٠۴آذر  ٢٢روز در به رضاخان  راني            

 .ديرس انيو اعقاب ذکور او به پا یپهلو
 .اعالم شد یـ آغاز سلطنت رضاشاه پهلو فياسفند ـ پس از انجام مراسم تحل ٢۴ در

استعفاء دادند،  اش نهيکاب یاعضا ی و همه) الوزرا سيرئ ليکف(یروز، فروغآن  یفردا
ل ّ  تا رضاشاه، او  ف یعصر پهلو یالوزرا سيرئ ني             ّ  را به مجلس معر   .کند ی             

.       ّ     در ترد د بود یمشار و فروغ نيب ی             ّ ذهن رضاشاه مد ت الوزرا، سيانتخاب رئ یبرا
را به  خزعل خيمشکل ش ها یسيمشار بود که در تماس با انگل نيا م،يديهمان طور که د

 یاز فروغشتريبه مراتب ب یانيدرمجلس هم حام«مشار، . نفع رضاخان حل کرد
 )٣(.»داشت

 
که  یدر سه مورد. ، اعتماد کامل رضاخان به او بودیبزرگ فروغ ازيامت«  اما،

از . را به عهده گرفته بود يیالوزرا سيکفالت رئ یرضاخان از تهران دور بود، فروغ
. سخت مخالف مشار بودند یطرف ول یب ینسبت به فروغ ها یذشته، شوروگ نيا
 ی   ّ مهم   یو دادوستدها یکه امور بازرگان آننداشت، حال  ی   ً     فعال  مشکلايتانيبابر رانيا

ق مانده بود، با روس ّ             ها معو  الزم داشت که  یريوز رضاشاه نخست] رو نياز ا[     
 ی درونگرا و منزو ِ  یفروغ ی عمدهاشکال ] اما. [    ً                   علنا  با او مخالفت نکنند ها یشورو

 )۴(».نداشت یبود که در مجلس طرفدار چندان نيا
را به  ی، فروغ١٣٠۴آذر  ٢٨ـ در دهايترد یرضاشاه ـ با همه  سرانجام،

 یمشکل رأ. امور خارجه نگهداشت ريو مشار را در مقام وز ديبر گز یريوز نخست
از  یاشاه و گفتگو با برخرض یانيهم، با پا در م یعدم اعتماد مجلس به فروغ

 )   ۶. (    ّ       متنف ذ حل شد ندگانينما
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  و مآخذ حاتتوضي

 
   ٨۶ – ٨٨صص  – ١٣۶٩ –انتشارات علمی   - » داور و عدليه« دکترباقرعاقلی  - ١
، »بر اساس اسناد منتشر شده وزارت جنگ «      انيآباد نيدکتر حس: سندهينو: منبع  - ٢
  ٢٧شماره  یخيتارمطالعات    - »مؤسسان مجلس  ليتشک«
پژوهشکده  تيسا  - » )١٣٠۴سال (مجلس مؤسسان اول «  یزند یدمحم عل: منبع - ٣  

 باقر العلوم
مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سياسی  - »از قاجار به پهلوی « د مج یدمحم قل - (    - ۴
  ۴٠٠ – ۴١٠صص  –١٣٨٩،
  ٣صفحه  -  ١٠٣ماره ش - ماهنامه بهارستان  - تعزيه قاجار« جالل فرهمند : منبع  - ۵ 

  » خانه  من است  ايدن تيسا«  -  »خيدر گذر تار یفروغ«  -  یاحمد افراد  - ۶
 

http://ahmadafradi.blogfa.com/9109.aspx 
 

  ميرزا اسکندري  سليمان 
 

و كارمندان  نياز مالك الدوله ليكف رزايپدرش شاهزاده محسن م. تهران متولد شددر
 اديمقدماتى و معمول زمان و  التيوى پس ازانجام تحص. دولت بود ى رتبهيعال

ى شهربانى و مدتى  چندى در اداره. گرفتن زبان فرانسه در دستگاه دولتى استخدام شد
روزنامه هفتگى حقوق را گرفته، به  ازيامت. اشتدر اداره كل گمرك اشتغال به كار د

 ى ندهيى دوم مجلس پس از فوت برادرش كه نما در دوره. ر آن مبادرت نمودانتشا
و جزو  ديمجلس به وكالت انتخاب گرد ندگانيمجلس بود، به جاى اوازطرف نما

 ١٢٩٠در. حزب مزبوردر مجلس شد درانيو پس ازچندى ازل. حزب دموكرات شد
به دستورناصرالملك  و ديتزارى منحل گرد هيدولت روس ماتوميدوم در اثراولت جلسم
به سر  ديشد و چند ماهى درتبع ديو به قم تبعريمحسن دستگ مانيسل رانيا السلطنه بينا

 .ديامور مركزى وزارت كشور گرد ركليبرد وآنگاه به تهران آمدو مد
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 دگىنيى سوم مجلس شوراى ملى ازاصفهان به نما محسن درانتخابات دوره مانيسل
. مجلس شد سيرئ بينا زيحزب دموكرات در مجلس بود و مدتى ندريانتخاب شد و ل

. ها مخالف بودند قرار داشتند و با غالب دولت تيها در مجلس در اقل دموكرات
انتخاب  رىيوز به نخست الدوله نيع رزايم ديدوره سلطان عبدالمج نيهنگامى كه درا

را  نهيكشور كاب ري، فرمانفرما وزحزب دموكرات درىيمحسن به ل مانيشد، سل
بر اساس  الدوله نيكرد و عزل او را از وزارت خواستار شد ولى ع ضاحياست

. نمود رىيگ داخله خوددفاع كرد و از كار كناره ريازوز رانيمشترك وز تيمسئول
. انتخاب نمود الوزرائى سيحسن مدرس او را به رئ ديس الشمجلس سوم با ت

. كرد نهيفرمانفرما در كاب تيرا موكول به عضو رىيوز تقبول نخس الدوله نيع
كرد و كلمات  راديسخنان تندى در مجلس ا الدوله نيع هيمحسن در رد نظر مانيسل

 .كرد عفا     ً    مجددا  است ريناگز الدوله نيناسزا و موهن بر زبان جارى ساخت وع
و  سيازطرف قواى نظامى روس و انگل رانياول و اشغال ا الملل نيجنگ ب در

 انيدر م ندگانيرا با نما تين نيگرفت و ا تختيپا رييبه تغ ميعثمانى، احمد شاه تصم
           ً            شدند و فورا  به قم حركت  شقدميكار پ نيمحسن و حزب دموكرات در ا مانينهاد و سل

 مانيباسل تهيآن كم استيدادند و ر ليتشك» دفاع ملى ى تهيكم«به نام  اى تهيكم. نمود
دفاع ملى  ى تهيكم. اسلحه پرداخت ديآورى اعانه و خر به جمعدر قم  تهيكم.محسن بود

ورهبرى  درىيل خيتار نياز قم به اصفهان و اصفهان به كرمانشاه حركت كرد و تا ا
السلطنه با  درهمان هنگام رضاقلى خان نظام. محسن بود مانيبه عهده سل كنندگان اميق

حكومت موقتى  استيو به ر دنديآلمان به كرمانشاه رس رمختارياى قوا و وز عده
 مانياى را به وزارت انتخاب نمود ازجمله سل داد و عده ليتشك اى نهيانتخاب شدو كاب

 داىيخود كاند رايسمت نشان نداد ز نيورغبتى به ا ليداخله شد ولى م ريمحسن وز
 .بود تحكوم استير

ً اساسا   وعثمانى در  آلمان تيبا حما رانياى دركرمانشاه براى دفاع از ا اجتماع عده      
السلطنه و  نظام نيرو ب نيمحسن و حزب دموكرات بود و از ا مانياقدامات سل ۀجينت
 ۀمحسن متهم به سوء استفاد ماني         ً   شد و ضمنا  سل دايپ ديمحسن اختالف نظر شد مانيسل

و پس  ديچندى دربغداد و سپس در استانبول اقامت گز نمحس مانيسل. ديمالى گرد
ى چهارم از تهران به  درانتخابات دوره. بازگشت رانيا ى جنگ جهانى به ازخاتمه

دمحمصادق طباطبائى حزب  ديوكالت مجلس شوراى ملى انتخاب شدو به اتفاق س
تندى  اماتدر مجلس دست به اقد تينهاد و در نقش اقل اديرا بن رانيا ستياليسوس
شدت مخالفت مخبرالسلطنه به  قلىيمهد ۀمحسن درآن مجلس با اعتبارنام مانيسل. زدند
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ً حا  ينمود و صر  .معرفى كرد ابانىيدمحم خ خياو را قاتل ش   
السلطنه  السلطنه، دكتر دمحم مصدق احمدخان قوام رىيوز به هنگام نخست١٣٠٠در
 رانيبراى اصالح وضع مالى ا اراتىياى به مجلس داد واخت واحده ۀماد هيمالريوز

سختى به  ۀرارداده و حملقديرا مورد حمالت شد هيمالريمحسن وز مانيسل. خواست
 ١٣٠١در . السلطنه ساقط شد قوام ۀنيكاب بيترت نيمصدق ازخود دفاع كردوبد.اونمود

كرد وبا جلب  ضاحيمحسن او را است مانيالسلطنه، سل قوام رىيوز دردور دوم نخست
 تيبه اكثر ليخود را تبد تياقل طرف،يب ندگانيمجلس و نما تياى از اعضاء اكثر عده
السلطنه  قبل از قوام. را ساقط كرد السلطنه امقو ى نهيبراى بار دوم كاب جهينتدر . نمود

 .كرده بود رىيگ محسن ازكار كناره مانيسل ديشد ۀدر اثرحمل رالدولهيمش زين
 

  سيالممالك رابه رئ پس ازساقط كردن قوام، مستوفى١٣٠١محسن در مانيسل
. روگرام دولت را برعهده گرفتبود ودفاع از پ تياكثردريوخود ل ديرسان الوزرائى

 تياقل دريبار ل نيبود، ا تياكثر دريحسن مدرس كه در حكومت قبل ل ديدر عوض س
در تمام . نمود ضاحيرا است نهيوكاب خاستمستوفى به مخالفت بر ۀنيو با كاب ديگرد

محسن در مجلس در  مانيمدرس و سل نيب نيدوران زمامدارى مستوفى، جدالى سنگ
 .بود انيجر

 
حزب  درانيدمحمصادق طباطبائى ل ديمحسن و س مانيى چهارم، سل اواخر دوره در

ً                                   كه جمعا  در مجلس پانزده نفر بودند روابط نزد ستياليسوس با  اى مانهيو صم كي       
قراردادند، و سرانجام  تيجنگ برقرارنمودند واو را مورد حما ريسردار سپه وز

 ديمحسن، س مانيرشتى، سل نخا ميكر رزايسردار سپه، م نيب اى نامه  مانيپ
قرار شد  نامه، مانيپ نيبه موجب ا. امضاء و مبادله شد ارخانيدمحمصادق، و خدا

برساند و سردار سپه در عوض  رىيوز سردار سپه را به نخست ستياليحزب سوس
 نيماه پس از ا كي. ديانتخاب نما ستياليخود را از اعضاء حزب سوس رانيوز

از طرف سلطان احمد شاه به  ها ستياليسوس تيماسردار سپه با ح مان،يپ
. فرهنگ نمود ريمحسن را وز مانيخود سل ى نهيشد و در كاب دهيبرگز رىيوز نخست

دو تن از اعضاى  ليقاسم خان صوراسراف رزايحاج عزالممالك اردالن و م
 .افتندي تيعضو نهيكاب نيدر ا زين ستياليسوس

 
مجلس شوراى ملى از تهران به وكالت ى پنجم  محسن در انتخابات دوره مانيسل
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او در مجلس .                      ً                                    مجلس انتخاب شد و طبعا  از وزارت اعراض نموده به پارلمان رفت
سلطنتى را به جمهورى  ميرژ لياز طرفداران جمهورى بود و طرح تبد كىيپنجم 

وى  متيسردار سپه و عز قهرتعرض و  انيدر جر. امضاء نموده و از آن دفاع نمود
مجلس را به طرفدارى سردار  تيكرد و اكثر اريمحسن تالش بس مانيلبه بومهن، س

 .دينموده او را به شهر بازگردان جيسپه بس
ً         بود وغالبا  درمقابل  ها ستياليسوسدريمحسن ل مانيتمام مدت مجلس پنجم، سلدر           

ملک  مدرس ازسردارسپه كه منجربه نطق ضاحيدراست. گرفت مدرس قرارمى
را سخت مورد نكوهش  تيكرده اقلراديمحسن نطق مهمى ا مانيبهار شد، سلالشعرای 
 تيسلطنت به سردارسپه كوشش و فعال ضيوتفو هيانقراض قاجار انيدرجر. قرار داد

 .بود ريمحسن چشمگ مانيسل
را براى خود » اسكندرى«محسن كه نام خانوادگى  مانيپنجم، سل ۀازختم دور پس

مجلس نشد و به  ليبا سردار سپه وكو همكارى  كىيانتخاب نموده بود با وجود نزد
پس . ديگذران را مى اميو به صورت عزلت و انزوا ا ديكار دولتى هم دعوت نگرد چيه

حزب توده  ۀياول نيازجمله او از مؤسس. شد زاوآغا اسىيس هاى تيفعال ١٣٢٠ازسال 
حزب مزبور به او واگذار شد ولى به علت كهولت نه حوصله ونه  درىيبود و ل رانيا
اسكندرى انجام  رجياو ا ۀوانائى كار داشت و امور حزب اغلب توسط برادرزادت

 .گرفت مى
او با  ۀجناز عييتش. سالگى درگذشت ٧٧درسن  ١٣٢٢محسن اسكندرى در  مانيسل

 رانيدر تهران برگزارشد و درتمام شهرهاى ا رانيشكوه كامل ازطرف حزب توده ا
 » . شد ليمجالس ختم مجلل از طرف حزب توده تشك

چاپ  - جلد اول » معاصرايران  یو نظام یحال رجال سياس شرح«یباقرعاقلدکتر
 )  ١٢٠ –١٢٣صص   - نشرعلم  ینشر گفتار باهمکار -   ١٣٨٠اول سال 

 
او درنخستين سالهاي سلطنت رضاشاه، که هنوز روابط شاه :. سدينو یمشعوف ماکبر

پدر مظفر (کرماني  یاورجديد با دولت شوروي حسنه بود، به همراه ميرزا شهاب ر
به همراه  ١٣٠۶هدايت حزب سوسياليست را به عهده داشت و درسال ) بقايي کرماني

هللا امين، نيکپور  حاج ميرزا حبيب زدي،الضرب، شيرواني، دشتي، فرخي ي حاج امين
اصغر قيصريه براي شرکت در جشن دهمين سالگرد انقالب اکتبر  و حاج ميرزا علي

 .به روسيه رفت
ميرزا پس از ترک مسکو به آلمان رفت و با مرتضي علوي و چند نفر ديگر  يمانسل
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از آنجا به پاريس . که از بنيانگذاران فرقه جمهوري انقالبي ايران بودند، ديدار کرد
رفت و با مارسل کاش دبيرکل حزب کمونيست فرانسه و سردبير روزنامه اومانيته، 

خانه  ١٣٢٠ا سقوط رضاشاه در شهريور سليمان ميرزا از آن پس ت. مالقات کرد
و  ١٣٢٠مهر  ١۵پس از تأسيس حزب توده در . نشين و دوراز فعاليتهاي سياسي بود

تشکيالتي  ۀبرگزاري نخستين جلسه هيئت مؤسسان آن، سليمان ميرزا به دليل پيشين
خود و مقبوليتي که در بين اعضاي مؤسس حزب توده داشت، در رأس حزب قرار 

ر اولين انتخابات بعد از رضاشاه، از تهران نامزد نمايندگي شد اما در د وا. گرفت
در تهران درگذشت و در امامزاده عبدهللا به  ١٣٢٢دي ماه  ١۶جريان انتخابات، در 

سليمان ميرزا اسکندري کمونيست نبود و تا آخر عمر پايبند به احکام . خاک سپرده شد
. نگاهش به دولت شوروي مثبت بود ياليستيسوسديني باقي ماند، اما به دليل انديشه 

 .از او ترجمه کتاب رموز ملل اثر اوژن سو انتشار يافته است
معاصر  خيسسه مطالعات تارمؤ» - » سليمان ميرزا اسکندري«اکبر مشعوف : منبع

  رانيا
  

  یسلطنت انتخاب ۀسپه با رجال همکار درباررتوافق سردا 
 
دفتر مخصوص  سيرئ یاعظم بهرامريو دبرضا افشار:سدينو یم یپورفاطم فيس

 یطرفداراو اشاره م یاسيرضا شاه و رجال س انيم یقرارداد ميرضا شاه به تنظ
  ً ال  يباره نوشته اند که ذ نيدرا یجبهه شرح  ۀروزنام ريمد یاحمد انوار یآقا. کردند
 :شود ینقل م

که  یدادگستر ليو ک  یصارم نيعبدالحس ینوروزبا آقا  اميانقالب ودر ا ليدر اوا" 
 ۀداشت در بار یبود وبه ارادتمند محبت یمل یمجلس شورا ۀنديدوره نما نيچند

 یصحبت م خواهانيآزاد ۀسلطنت به سردارسپه وموافقت عمد ضيتفو یچگونگ
 نيمکتوب ب طيبزرگ نوشته شده و شرا فحهرا که دردوص  یعکس سند شانيداشتم ا

ً    رجال آن دوره و سردارسپه مشروحا  تنظ  ۀطبع  در روزنام یبود برا دهيگرد مي                              
 .کردم یم یپرخاش به من دادندکه آنرا در تهران در ضمن اسناد خود نگاهدار

که   یمواد یحاو افتهي ريتحر یدمحم صادق  طباطبائ ديسند که با خط مرحوم س نيا 
متحد و آنان را  گريکدياز تيصالح مملکت وحما رويامضاء کنندگان را در جهت خ

و  ديبا صواب د یامور مملکت يۀنکنند ودرکل انتيخگريکديساخت که به  یمتعهد م
 .نديمصلحت و شور اقدام نما
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،  یدمحم صادق  طباطبائ  ديس ،یاسکندررزايم مانيسل انيقرارداد امضاء آقا نيدرا 
عدل  مورتاش،ياکبر داور، ت ی، رضا افشار، عل نيدمحم تد ديمستشارالدوله صادق، س

به خاطرم مانده است  اضافه بر چند .  شد یم دهيد گريد نفر دالملک دادگر و چن
 .شد یم دهيامضاها د ريدر ز" رضا"  هسردارسپ یامضا گريامضاء د

 نيب فيوظا ميتقس یکيکرد  یقرارداد جلب توجه م  نيکه در ا یمهم اريبس قسمت
در  یامور مملکت  يۀانجام کل شانيسردار سپه و رجال همراه و همکار او بود که ا

را با   یامور لشکر  يۀکل زيخود شناخته  وآنان ن ینظامريهمکاران غ ۀفيشأن و وظ
 .سپه  گذاشته بودند ارکامل  بر عهده  سرد  اراتياخت

مضمون  که واالحضرت  سردار  نيبود به ا یقرار داد جمله ا نياگريجالب د ماده
قرار گرفته و پس از  یخابسپه  به انتخاب  مردم  مادام  العمر  در مقام  سلطنت انت

 یواگذار م رانيملت ا یاو را به رأ یقانون نيدر مورد پادشاه و جانش ميآن اخد تصم
 .ندينما

  یبا سلطنت موروث  رزايم مانيسند متوجه شدم که مخالفت سل نيبا مطالعه ا نگارنده
  مانيلتا آنجا که سرديگ یسردارسپه سرچشمه م یشکن مانيپ نيازا یپهلو  ۀدر خانواد

. کرد رادياوالد  ارشد رضا شاه  و مجلس مؤسسان ا يۀرا بر عل  یکلمات تند  رزايم
امضاء  کنندگان   یاوراق خانواده ها انيسند در م نيعکس ا ايمطمئن هستم  که اصل 

 .وجود دارد یاوراق مرحوم  صارم نيربط  و رونوشت آن درب یذ
 یانوار احمد
   ١٣۶٧ماه  ريت - لندن
معاصر  تاريخ یآينه عبرت،خاطرات ورويدادها،یرهللا سيف پورفاطمنص- :منبع

  ۶٩١ – ۶٩٢صص   – ١٣٧٠  ّ           مل يون ايران،  ، لندن، جبهه ايران 
 انيدر آن  م« : ديگو یخود م  »یاسيخاطرات س« در یسنجان ميدکتر کر اديزنده * 

 انديخورد و از م یاسيکه شکست س یتيو شخص ديد بيکه لطمه خورد و آس یتيجمع
به  ايو  ونيوحزب اجتماع یاسکندر رزايم مانيخارج  شد واز نظر مردم افتاد سل

شد  ريکه نخست وز یرضاخان موقع.  بودند رانيا یدموکرات ها الياصطالح سوس
 ليفرهنگ کرد، صوراسراف ريرا وز رزايم مانيسل. گرفت یحزب را به همکار نيا

دمحم  ديکرد، سريحزب را وز نيا گرياز افراد د یداد، بعض یگريرا وزارت د
 مانيسل. دست خود قرارداد ۀليآنها را وس یکرد و چند مدت هيدرترک ريرا سف یطباطبائ

نسبت به رضا شاه  حرف  شيها یفرهنگ بود درطرفدار ريکه وز یهم موقع رزايم
ازآن جمله در برابر  .او بود انيکرد که فوق العاده به ز یم  یزد و اقدامات یم يیها
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 .هستم زهيفرهنگ چهل هزارسرن ريگفته بود، من وز انيگفرهن
سازش با  نيا یاستاد من بود ول رايعالقه داشتم ز یليخ رزايم ماني       ً      من شخصا  به سل 
ششم که انتخابات تمام  ۀبراووارد آوردچنانکه دردور یريجبران ناپذ ۀلطم یکتاتوريد

پادشاه بود آزاد  نکهيبا ا انتخابات تهران را رضا خان یبود ول یشيشهرستان ها فرما
 یاسکندر رزايم مانيسل یگذاشت ومدرس انتخاب شد، دکترمصدق انتخاب شد ول

 یازلطمات یکي نيا. رفت نياز ب یوازنظر مردم افتاد و وجاهتش به کل اوردين یرأ
ها  شآمديپ  نيا زوارد آمد  که ا شرويو به رهبران احزاب پ ونيبه مل رانيبود که در ا

 » .مکرر اتفاق افتاده استمتاسفانه 
   ۴۴ص  – ١٣٨١،نشرصدا معاصر،»یاسيخاطرات س« یسنجاب ميدکتر کر: منبع

 
محمود  یبا نام اصل) تهران ١٣۴۴:وفات – زيتبر ١٢۶١:تولد (محمود محمود ** 
 .بود تيپرحرارت و فعال صدر مشروط خواهانيو آزاد ونيمحقق و از مل یپهلو

 درقرن نوزدهم سيوانگل رانيا یاسيروابط س خيتار«ۀمجموع ۀسنديمحمود نو محمود
همان نام  رپنجيبود پس ازآن که رضاخان م یبنام محمود پهلو. باشد  یجلد م ٨در » 

انتخاب کند    یگرينام  د  ديمجبور گرد یو. اش  انتخاب  کرد  ینام خانوادگ یرا برا
 ! را محمود  گذاشت یکه  نام خانودگ

 .برشمرد توان یرا م یاوليماک کولوياثر ن اريکتاب شهرترجمه  یآثار و گريد از
 

انتخاب کرده بود که پس از آن که رضاخان  »یپهلو«را شيمحمود نام خانوادگمحمود
را  یخانوادگ خود خواست مجبور شد آن نام ینام خانوادگ یهمان نام را برا رپنجيم

را به ) محمود(ودش و نام خ رفتينپذ یگريد یواگذار کند و پس از آن نام خانوادگ
 .مدفون است هيدر آرامگاه ابن بابو یو]١.[کرد یاستفاده م یخانوادگ عنوان نام

 
 ميا نه به لشکر گرفته تيملک عاف ما
 ميا تخت سلطنت نه به بازو نهاده ما
 کند که باز یچه باز اريسحر چشم  تا
 ميا بر کرشمه جادو نهاده اديبن
 "حافظ "
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)I : (بر اساس اسناد منتشر شده وزارت جنگ «  انيآباد نير حسدکت: پی نوشت ها
  »مجلس مؤسسان ليتشک«، »
  
  . شوند یم ینگه دار یاسيس یاسناد در موسسه مطالعات و پژو هش ها نيا هيکل -  ١ 
، ١٣٠۴آذرماه  ١۴ارکان حرب کل قشون، مورخه  استيلشکر غرب به ر ريام -  ٢ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨- ٠٠۶جنگ، ش اسناد وزارت 
- ١٧٨- ٠٠٩، اسناد وزارت جنگ، ١٣٠۴آذرماه  ١۴همان به همان، مورخه  -  ٣ 

١٣٠۴  .  
، اسناد وازرت ١٣٠۴آذرماه  ١۵ارکان حرب کل،  سيلشکر جنوب به رئ ريام     -  ۴ 

  .  ١٣٠۴- ١٧٨  - ٠١٠جنگ، ش
، ١٣٠۴آذرماه  ١١مورخه١۵ارکان حرب کل قشون،  سيلشکر جنوب به رئ ريام

١٣٠  - ١٧٨- ٠١٩۴  .  
، اسناد ١٣٠۴آذرماه ١۵ارکان حرب کل قشون،  سيبه رئ یپهلو یچراغعل     -  ۵ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨- ٠١١  . وزارت جنگ، ش
، ١٣٠۴آذرماه  ١۵ارکان حرب کل قشون،  سيارکان حرب لشکر شرق به رئ -  ۶ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠١٢جنگ، ش  اسناد وزارت 
ارکان حرب کل قشون،  سيبه رئ تانسيمختلط س پيسرهنگ اسدهللا فرمانده ت -  ٧ 

  .  ١٣٠۴- ١٧٨- ٠٢١. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴  آذرماه  ١٠مورخه 
آذرماه  ١٠ارکان حرب کل قشون، مورخه  سيخراسان به رئ التيا ليکف     -  ٨ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨- ٠٢٣جنگ، ش  ، اسناد وزارت ١٣٠۴
 ١٠مورخه  ،یفور یليارکان حرب کل قشون به فرمانده لشکر شرق، خ سيرئ -  ٩ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧۴ - ٠٢۴. اسناد وزارت جنگ، ش ، ١٣٠۴آذرماه 
آذرماه  ٩مورخه  ،یلشکر جنوب فور ريارکان حرب کل قشون به ام سيرئ -  ١٠ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٢٨. وزارت جنگ، ش ، اسناد ١٣٠۴
آذرماه  ٨مازندران، مورخه  لهيارکان حرب کل قشون به حکومت جل سيرئ -  ١١ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٢٩. وزارت جنگ، ش ، اسناد ١٣٠۴
، اسناد ١٣٠۴آذرماه  ٨ارکان حرب کل قشون به وزارت داخله، مورخه  ليکف -  ١٢ 

  .  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٣١. ش وزارت جنگ، 
 ۵ارکان حرب کل قشون، مورخه  سيارکان حرب لشکر شرق به رئ سيرئ -  ١٣ 
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  .  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٣٨. اسناد وزارت جنگ، ش ، ١٣٠۴آذرماه 
آذرماه  ٧ارکان حرب کل قشون، مورخه  سيلشکر شمال غرب به رئ ريام -  ١۴ 

  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٣٩. وزارت جنگ، ش ، اسناد ١٣٠۴
. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴آذرماه  ٧لشکر جنوب به رضا شاه، ريام   -  ١۵ 

٠۴۵ - ١٣٠ - ١٧٨۴  
آبان ماه  ٢۵ن، مورخهارکان حرب کل قشو سيلشکر جنوب به رئ ريام   -  ١۶  

  ١٣٠۴ - ١٧٨ - ٠٨٣. جنگ، ش  ، اسناد وزارت ١٣٠۴
  . همان سند ليذ   -  ١٧  
است،  یفور یليلشکر جنوب، خ ريارکان حرب لشکر کل قشون به ام سيرئ     -  ١٨  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٨۴. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴آبان ماه    ٢۴مورخه شب 
 ٢٣است، مورخه  یفور یليلشکر جنوب، خ ريبه ام ارکان حرب کل قشون   -  ١٩  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٨۵. اسناد وزارت جنگ، ش  ، ١٣٠۴آبان ماه 
، مورخه »دارالخالفه طهران لهيجل یمقام محترم حکومت«حکومت کرمان به    -  ٢٠  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠١٠. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴   آبانماه  ٣٠
آذرماه  ٣خوزستان به ارکان حرب کل قشون، مورخه  یمحکومت نظا ليکف   -  ٢١  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩    - ٠١٣. ،ش١٣٠۴
آذر ماه  ٢مورخه  ،یارکان حرب کل قشون، فور سيلشکر جنوب به رئ ريام   -  ٢٢  

  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠١۴. وزارت جنگ، ش  ، اسناد ١٣٠۴
. ، ش١٣٠۴نماه آبا ٢۵ارکان کل قشون به فرمانده لشکر شرق، مورخه  سيرئ   -  ٢٣  

١٣٠    - ١٧٩ - ٠٢٠۴  
  . است آورده شده است یتلگراف دو بار مستدع نيکذا، در ا   -  ٢۴  
 ٢٨است،  یارکان کل قشون، فور سيارکان حرب لشکر شرق به رئ یمتصد   -  ٢۵  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠١٩. ش  ، ١٣٠۴آبانماه 
 ٢ لهياست، ل یفور یليارکان حرب کل قشون به ارکان لشکر شرق، خ سيرئ   -  ٢۶  

  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠١٨. ش  ، ١٣٠۴آذر ماه 
است،  یفور یليارکان حرب کل قشون به ارکان حرب لشکر شرق، خ سيرئ   -  ٢٧  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۴٢. ، ش١٣٠۴آذرماه  ۴جنگ،   اسناد وزارت 
  . است یکرمان یپدر دکتر بقائ یشهاب راور رزايهمان م   -  ٢٨  
آبان ماه  ٣٠ارکان حرب کل قشون، مورخه  سيلشکر جنوب به رئ ريام   -  ٢٩  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩    - ٠٢٧. ، ش١٣٠۴
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ارکان حرب کل قشون، از مشهد،  سيارکان حرب لشکر شرق به رئ یمتصد   -  ٣٠  
  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٢٨. ، ش١٣٠۴ماه   آبان  ٣٠مورخه 

 لهيمورخه ل ،یفور یليلشکر شرق، خ ريارکان حرب کل قشون به ام سيرئ   -  ٣١  
  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۵٣، اسناد وزارت جنگ، ش ١٣٠۴   آبان ماه  ٢۶

 یارکان حرب کل قشون، فور سيارکان حرب لشکر شرق به رئ یمتصد   -  ٣٢  
  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۵٢. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴ماه   آبان  ٢٨است، شب 

، اسناد ١٣٠۴آبان ماه  ٢٧کل قشون، ارکان حرب  سيلشکر جنوب به رئ ريام     -  ٣٣  
  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۵۶. ش  وزارت جنگ، 

  . پرانتز در اصل   -  ٣۴  
 ٣٠ ،یفور یليشرق و غرب، خ یلشکرها یارکان کل قشون به امرا سيرئ   -  ٣۵  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٢٩  . ش ، ١٣٠۴آبانماه 
آبانماه  ٣٠است، مورخه  یشمال به ارکان حرب کل قشون، فور پيفرمانده ت   -  ٣۶  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٣٣   . ، ش١٣٠۴
، ١٣٠۴آبان ماه  ٢٧ارکان حرب کل قشون، شب  استيلشکر غرب به ر ريام   -  ٣٧  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۵٨. جنگ، ش  اسناد وزارت 
، اسناد وزارت ١٣٠۴آبان ماه  ٢۶خراسان، مورخه  التيا ليرضا خان به کف   -  ٣٨  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩    - ٠۶٢جنگ، 
، ١٣٠۴آبان ماه  ٢٨ارکان حرب کل قشون، شب  سيخراسان به رئ التيا ليکف   -  ٣٩  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۶١. جنگ، ش  اسناد وزارت 
است،  یفور یليارکان کل قشون، خ سيفرمانده لشکر شمال غرب به رئ   -  ۴٠  

  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠٧٠. ، ش١٣٠۴   آبان ماه  ٢۴مورخه 
است،  یفور یليارکان حرب کل قشون به فرمانده لشکر شمال غرب، خ سيئر   -  ۴١  
  .  ١٣٠۴ - ١٧٩ - ٠۶٩. ، اسناد وزارت جنگ، ش١٣٠۴  ماه  آبان  ٢۶ لهيل

 42- TO Take on her shoulders a part of the heavy load 
responsibility which   Britain bore in the East; Loraine to 
Chamberlin, December9/1925  ، FO.    416/78  
 43- Undying friendship.  
 44- … whose magnanimity and wisdom each exhorted; Loraine 
to   Chamberlin, December31/1925 , FO.  
 371/11483.  
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 45- Loraine to chamberlin, Decemberlin, 31/1925, FO. 371/1148.  
، ص )١٣۶٣ ر،يکب ريام:تهران(، ٢ح ران،يا یاسيزاب سمختصر اح خيتار  -  ۴۶

٣٠٠   
: تهران(اخوت،  یسپانلو و مهد یبه کوشش دمحم عل ،ینيعارف قزو وانيد  -  ۴٧ 

  ٢١۴ - ١۵، ص )١٣٨١نگاه،   موسسه انتشارات 
  ٢٢۶ - ٢٧همان، صص   -  ۴٨ 
  ٢٢٨همان، ص     -  ۴٩ 

  
  :»)١٣٠۴سال (مجلس مؤسسان اول «   ینوشت ها یپ  - ٢
 - ٨٧، چاپ اول، صص ١٣۶٩عاقلي، باقر؛ داور و عدليه، تهران، علمي، .  -  ١

٨۶. 
فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ قانون اساسي اصالحات و سير تكامل آن، تهران،   -  ٢

 .٢٢ - ٢٣، چاپ اول، صص ١٣۵۶نا،  بي
 .٨٧و عاقلي، باقر؛ پيشين، ص  ٢٠٢رضا؛ پيشين، ص  تواني، علي-ماليي -  ٣
 .٢٣رهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ص ف – ۴
سرشت، محسن؛ پيشين، -و بهشتي ٢٠٣رضا؛ پيشين، ص -تواني، علي-ماليي -  ۵

 .٣٩٣ص 
 .۴٩۶مرواريد، يونس؛ پيشين؛ ص  -  ۶
 .٣٩٣سرشت، محسن؛ پيشين، ص -بهشتي.  -  ٧
 .۴٩۴مرواريد، يونس؛ پيشين، ص  -  ٨
 .فر بوده استن ٢٨٧تعداد نمايندگان مجلس مؤسسان اول   -  ٩

، چاپ ١٣٧٢بهبودي، سليمان؛ خاطرات دوران رضاشاه، تهران، طرح نو،  -  ١٠
 .٢۶۶اول، ص 

واحده عنوان رضاخان به واالحضرت اقدس تبديل - بعد از تصويب ماده  -  ١١
 .گرديد

 .٢۴ - ٢۵فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، صص  - ١٢
 .۴٩۶مرواريد، يونس؛ پيشين، ص .   -  ١٣
 .٣٢رهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ص ف -  ١۴
 .۴٩۶مرواريد، يونس؛ پيشين، ص  -  ١۵
 .٣٢فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ص .  -  ١۶
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 .٢۶همان، ص  -  ١٧
 .٢۶ - ٢٧همان، صص  -  ١٨
 .٣٩۴سرشت، محسن؛ پيشين، ص -بهشتي -  ١٩
 .٢۶٧بهبودي، سليمان؛ پيشين، ص  -  ٢٠
 .۵٣٢مكي، حسين؛ پيشين، ص   - ٢١
 .٢۶ - ٢٧فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين؛ صص   - ٢٢
 .۵٨۴مكي، حسين؛ پيشين، ص   -  ٢٣
 .٢٧فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ص  -  ٢۴
 .٣٩۶سرشت، محسن؛ پيشين، ص -بهشتي -  ٢۵
 .٢٨فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ص  -  ٢۶
 .۵٢٠مرواريد، يونس؛ پيشين، ص  -  ٢٧
اكبر؛ و زارعي محمودآبادي، حسن؛ پيشين، صص -، عليندوشن- جعفري.  -  ٢٨

رضا؛ پيشين، -تواني، علي-و ماليي ۴٩٨و مرواريد، يونس؛ پيشين، ص  ٩٩ - ١٠٠
 .٢٩ - ٣١صص   و فرهنگ قهرماني، عطاءهللا؛ پيشين، ٢٠٣ - ٢٠۴صص 

 
    » )١٣٠۴سال (مجلس مؤسسان اول «  یزند یدمحم عل : پی نوشته ها 

  
ل«   ینوشت ها یپ  -  ٣  ّ  انتخابات مجلس مؤسسان او  اسناد وزارت « به استناد »                       

 -   »  کايآمر ۀامورخارج
  ١٩٢۵نوامبر  ۴، مورخ ٩١١١،٨٩١/  ١۴٣، ١٢٣۶ ۀ، شماریگزارش امور – ١
  ١٩٢۵نوامبر  ٢١، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/ ١٢۴٧،١۴۴ ۀ،شماریگزارش امور – ٢
دسامبر   ۴مورخ  ، ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴۵،  ١٢۵١ ۀ، شمار یگزارش امور – ٣

١٩٢۵  
 ١٩٢۵دسامبر   ٧، مورخ  ٨٩١,  ٠٣٢/  ٣١،  ١٢۵۴ ۀ، شمار یگزارش امور – ۴
دسامبر   ١۶، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴۶،  ١٢۶١ ۀ، شمار یگزارش امور – ۵

١٩٢۵  
دسامبر   ١۶، مورخ  A 51   , 891/  ٣١٣،  ١٢۶٠ ۀ، شمار یگزارش امور – ۶

١٩٢۵  
 ٣١، مورخ  ٨٩١,  ٩١١١/  ١۴٧،  ١٢۶۶ ۀار، شم یگزارش امور – ٧

  ١٩٢۵دسامبر
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  ١٩٢۶آگوست  ٢٧، مورخ  ٨٩١, ٠٠/  ١٣٨١،  ١۵٣ ۀ، شمار پيليگزارش ف – ٨
  ١٩٢۶اکتبر  ٢، مورخ  ٨٩١, ٠٠/   ١٣٨۵ ،یمور هيابالغ –٩

 ١٢، مورخ   ٧۴١,  ٩١/  ١۵٣،  ١٠۴ ۀبروگ، ، شمار یگزارش هورت – ١٠
  ١٩٣۴ژوئن 

  ١٩٢۶نوامبر  ۶، مورخ  ٨٩١, ٠٠/  ١٣٩١ ،یمور هيابالغ – ١١
 ١٠، مورخ  ٨٩١, ٠٠/ ١۴٠٣،  ٢٣٩ ۀشمار مه،يو ضم پ،يليگزارش ف – ١٢

 ١٩٢٧ يۀژانو
 
  »تعزيه قاجار«  ینوشت ها  یپ:   - ۴
 
تهران، مؤسسه مطالعات و . بسترهاي تأسيس سلطنت پهلوي. آباديان، حسين. ١  

 . ١٣٨٩پژوهشهاي سياسي، 
. مهرآبادي  ترجمه دمحم رفيعي. خزعل و پادشاهي رضاخان  شيخ.  ن، سرپرسيلوري. ٢

 . ١٣۶٣تهران، فلسفه، 
 . ١٣٨٠تهران، علمي، . ٣ج . تاريخ بيست ساله ايران. مکي، حسين. ٣

 ٣صفحه  -  ١٠٣شماره   - ماهنامه بهارستان  - تعزيه قاجار« جالل فرهمند : منبع
 
  »خياردر گذر ت یفروغ« نوشت ها  یپ  -  ۵
 
چاپ  ،یغن روسيس ها، یسيبرآمدن رضاشاه، برافتادن قاجار و نقش انگل ران،يا -  ١

 ٣٩٧،   ص ١٣٧٧ لوفر،يدوم،انتشارات ن
 ،چاپینشرن ،یدمحم ترجمه احمد گل ان،يآبراهام روانديدو انقالب،  نيب رانيـ ا ٢ 

  ١۶٨پنجم، ، ص 
 .۴٠١برآمدن رضاخان، ص ران،يـ ا ٣

در مذاکره با  یفروغ« : ديگو یم»  هيداوروعدل« کتاب  ٨۵ص در ،یعاقلدکترباقر
 نياما، در ا. »ديکش یاديرضاشاه زحمات ز یها برا و جلب موافقت آن ها یسيانگل

 .کند یارائه نم یمورد سند
 ـ همان ۴
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
  فصل دوم 

  
  اسناد دحالت نظاميان در انتخابات فرمايشی بسرکردگی رضاخان سردار سپه  

 
 دوشنبه 
 ١٣٠٣ آبان ١١

 ١٩٢٤ نوامبر ٢
 ١٣٤٤ الثانی ربيع ١٥

 
 آغاز فعاليت وزارت جنگ برای انتخابات مجلس مؤسسان ◀
 

ريزان حوادث اخير، پيش از  با اين که به نظر ميرسد وزارت جنگ و ديگر برنامه
اين دستور هايی برای چگونگی انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان به عوامل ذيربط 

ا امروز رضا خان نخستين بخشنامه مرتبط با اين موضوع را به ابالغ کردهاند، ام
. امرای لشکر شرق، غرب، جنوب، شمال غرب، و فرمانده تيپ شمال ابالغ کرد

البته تا به حال دستور وزارت داخله راجع به مجلس مؤسسان که بايد هر چه زودتر «
ريد که الزم است کمال سعی وکوشش را به عمل آو. تشکيل گردد رسيده است

دراين بخشنامه آمده است که شمار نمايندگان » .                   ً            منتخبين صالح و کامال  موافق باشند
                ً اشخاصی که عجالتا  «. مجلس مؤسسان دو برابر نمايندگان مجلس شورای ملی است

به سمت وکالت خود برقرار ] به سرنگونی سلطنت قاجار[اند وکيل و رأی موافق داده
                                          ً         ت الزمه مرعی داشته و با اهتمام خودتان سريعا  آنها را و در انتخاب تتمه آنها اقداما

  )١(».به مرکز روانه داريد
 ٣٢، صص ١٨١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
؛ ٢١همان، ص . (گفتنی است وزارت داخله اقدامی تا اين روز انجام نداده بود. ٣٣و 

  ).١٨، ص ١٧٧همان، پ 
    

موسسه : نشر - جلد پنجم » رانيمعاصر ا خيروزشمار تار« حسن فراهانی: منبع
  ۴٠٣ص  -  ١٣٨۵ ،یاسيس یمطالعات و پژوهشها

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٤٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 سه شنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٢

 ١٩٢٥نوامبر  ٣
 ١٣٤٤الثانی  ربيع ١٦

 
 ضرورت ورود طرفداران رضا خان به مجلس مؤسسان ◀
 

دن طرفداران ای به فرماندهان لشکرها بر انتخاب ش وزارت جنگ با ابالغ بخشنامه
ً                     چون قريبا  مجلس مؤسسان تشکيل و «. رضا خان درمجلس مؤسسان تأکيد کرد          

انتخابات شروع خواهد شد، قدغن فرماييد مراقبت کامل به عمل آورند تا اشخاص 
صالحی که طرفداراراده ملوکانه اعليحضرت پهلوی ارواحناه فداه باشند انتخاب 

 )١(».شوند
 .٢٨، ص ١٨١، پ ١٣٠٤وهش های سياسی، س اسناد مؤسسه مطالعات و پژ - ١

  ۴٠۴ص   –پيشين 
   

 درخواست تعيين نمايندگان توسط وزارت جنگ  ◀
 

اميرلشکرغرب از وزارت جنگ خواست، افرادی را که برای نمايندگی مجلس 
خواهشمندم اشخاصی که «حسين خزاعی نوشت . مؤسسان در نظر دارد معرفی کند

 )١(».ر انتخاب همان اشخاص مجاهدت شوددر نظر است، معرفی نمايند تا د
 .٢٧همان، ص  - ١

 ۴٠٧ ص - پيشيين 
  

 پنجشنبه 
 ١٣٠٣آبان  ١٤

 ١٩٢٤نوامبر  ٥
  ١٣٤٤الثانی  ربيع ١٨

  
 
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٠                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  ها و مجلس مؤسسان ترکمن ◀
 

آيا الزم است «سرتيپ فضل هللا زاهدی، فرمانده تيپ شمال، از وزارت جنگ پرسيد 
 )١(»س مؤسسان کسی را انتخاب کنند؟تراکمه در انتخابات نماينده مجل

 
  آمادگی شاهرود برای انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان ◀
 

سرهنگ عليقلی عباسی، حاکم نظامی شاهرود، به وزارت جنگ اطالع داد که طبق 
نظامنامه ابالغ شده، انجمن نظار برای انتخابات نمايندگان مجلس مؤسسان تعيين 

د که بايد شريعتمدار دامغانی و يک نفر ديگر از وزارت جنگ نيز پاسخ دا. شدهاند
در صورتی که به «. اهل محل که طرف اطمينان و اعتماد کامل باشد انتخاب شوند

 )٢(».کسی اطمينان نيست خيلی فوری اطالع دهيد تا از مرکز معرفی شوند
 

 ١٣٠٣آبان  ١٥
 ١٩٢٤نوامبر  ٦

 ١٣٤٤الثانی  ربيع ١٩
 
 خوزستان و مجلس مؤسسان ◀
 
حمد عمارلويی، کفيل حکومت نظامی خوزستان، از وزارت جنگ پرسيد از آنجا که ا

تاکنون دستوری برای انتخاب افراد معين جهت مجلس مؤسسان نرسيده، آيا مردم در 
انتخاب آزاد هستند، يا اشخاص مخصوصی معرفی خواهد شد، يا اين که خودم هر 

د که در همه اين موارد بايد به طور صالح است اقدام کنم؟ وزارت جنگ هم پاسخ دا
 )١.(اميرلشکر جنوب مراجعه کنيد

و  ١، صص ١٨١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
  ۴١٣: صپيشين ،  .٢
  

 شنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٦

 ١٩٢٥نوامبر  ٧
 ١٣٤٤الثانی  ربيع ٢٠



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
 درخواست تعيين نمايندگان مجلس مؤسسان ◀
 

ی، فرمانده تيپ شمال، در تلگرام حضوری امروز خود با سرتيپ فضل هللا زاهد
وزارت جنگ ضمن پرسيدن اين پرسش که کداميک ازوکالی گيالن با منويات دولت 

از وزارت ) ١(مخالف بودهاند تا ازانتخاب آنها برای مجلس مؤسسان جلوگيری کنم؟
ر ضرورت وی افزود اگ. جنگ خواست اگر پيشنهادی در اين مورد دارد ارائه نمايد

با وجود اين فرمانده )٢.(پيدا کرد برای تعيين افراد ياد شده با هواپيما به رشت ميرود
تيپ شمال افراد مورد نظر خود را برای ورود به مجلس مؤسسان به اطالع وزارت 

با اين حال وزارت جنگ به سرتيپ زاهدی پاسخ داد که وکالی )  ٣.(جنگ رساند
 )۴.(ع او خواهد رسيد تا انتخابشان کندمورد نظر مجلس مؤسسان به اطال

  ۴١۴ص پيشين 
 

 دوشنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٨

 ١٩٢٥نوامبر  ٩
 ١٣٤٤ربيعالثانی  ٢٢
  
 نماينده های مجلس مؤسسان از خوزستان ◀
  

اميرلشکر جنوب با ارسال تلگرامی به وزارت جنگ با اشاره به اين که مقدمات 
کنون دستور قطعی از وزارت انتخابات مجلس مؤسسان شروع شده، نوشت که تا

زودتر اسامی وکالی موافق سابق را «.] و تکليف ما روشن نيست[جنگ نرسيده 
  )١(».اعالم و اطالع فرماييد تا اقدامات الزمه به عمل آيد

 ١٥، صص ١٨١، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
 .١٦و 

  ۴١٨ص پيشين، 
  
  
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 لس مؤسسانپول برای انتخابات مج  ◀
  

حسين خزاعی، اميرلشکر غرب، در تلگرامی فوری به وزارت جنگ خبر داد که 
مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان در کرمانشاه فراهم شده، ولی به دليل نرسيدن پول 

فرموده که از ] را[نظر به اهميت موقع متمنی است اقدامات الزم «. شروع نشده است
 )١(».درو هر چه زودتر به انتخابات شروع شودوزارت ماليه حواله وجه مزبور صا

بيست و چهارم آبان پاسخ داده شد که حواله . ١٩، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 )١٨همان، ص . (وجه صادر شده است

  ۴١٨ص پيشين ، 
  

 سه شنبه 
 ١٣٠٤آبان  ١٩

 
 ١٩٢٥نوامبر  ١٠
 ١٣٤٤ربيعالثانی  ٢٣

 
 افراد ممنوع الورود به مجلس مؤسسان ◀
  

ای به امرای لشکروحکام نظامی دستورداد مراقب  ارت جنگ با ارسال بخشنامهوز
الملک،  مشيرالدوله، مؤتمن: افراد ذيل برای مجلس مؤسسان انتخاب نشوند باشند

آبادی،  زاده، حسين عاليی، دمحم مصدق، يحيی دولت الممالک، سيدحسن تقی مستوفی
الرلشکر، دمحمولی ميرزا فرمانفرما، الدوله فيروز،عباس ميرزاسا دمحمتقی بهار،نصرت

سيدحسن مدرس، عبدالوهاب رضوی همدانی، مصطفی بهبهانی، زعيم، حاج ميرزا 
احمد خان اتابکی مشيرمعظم، سرکشی کزاده، ميرزا سيداحمد بهبهانی، سيدحسن 

 )١.(اجاق، ميرزاحسين خان اسفندياری سردارنصرت
 .١٨و  ١٧، صص ١٨١، پ ١٣٠٤همان، س  - ١

 ۴٢٠: ص، پيشين 
  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٣                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 
 نمايندگان حوزه لشکر غرب ◀
 

وزارت جنگ با ارسال تلگرامی خيلی فوری به اميرلشکر غرب، نام افرادی را که 
در اين . بايد به عنوان نماينده مجلس مؤسسان از آن حوزه انتخاب شوند ابالغ کرد

. ندتلگرام تأکيد شده افراد ياد شده پس ازانتخاب هرچه زودتربه تهران اعزام شو
اشخاص «همچنين گفته شد انتخاب افرادی که به عهده آن لشکر گذاشته ميشود بايد از 

باشند، واگرچنين افرادی سراغ نداريد ] طرفدار رضا خان[» مطمئن و معتمد محل
فهرست ابالغ .     ً                                                      فورا  اطالع دهيد تا به جای آنان کسان ديگری از مرکزمعرفی شوند

الملک، اسد  ميرزااسد هللا خان، وکيل نی، حاجسردار معظم کردستا: شده چنين بود
هللا خان کردستانی، ساالرسعيد و يک نفرازمحل برای سنندج؛ مفتی و يک نفرازمحل 

الدوله، وچهارنفرديگراز  الدوله، مشکوه برای سقز؛ ساالراشرف، اميرکل، مجلل
له، محل برای کرمانشاهان؛ خطيبی و يک نفر ديگر ازمحل برای گروس؛ اعتبارالدو

 الملک، شيخ عبدالرحمان، نظام حسن خان صارم ودونفرازمحل برای بروجرد؛ يمن
السلطنه ويک نفرديگرازمحل برای لرستان؛ شيخ االسالم، شيخ جالل و دو نفر ديگر 
از محل برای مالير، تويسرکان و نهاوند؛ ضياءالملک و سه نفر ديگر از محل برای 

ج هللا بهرامی و يک نفرازمحل برای دزفول؛ همدان؛ دو نفر ازمحل برای شوشتر؛ فر
السلطان ودونفر ديگر از محل برای عراق؛ ميرزادمحم خان  آقا اسماعيل، سهام حاج

و ) اميرحشمت(ميرزا حشمتی  معظمی و يک نفر از محل برای گلپايگان؛حيدرقلی
 المقدوراز طبقه آخرين توصيه هم اين بود که افراد حتی. صدراالشراف برای محالت

 )١.(اصناف، تجارومعتمدين باشند
 
حسين خزاعی، اميرلشکرغرب درتلگرامی به وزارت . ٩و  ٨همان، صص  - ١

فرد ) ٥٠، ص١٨٠همان، پ. (جنگ نوشت که شخص دوم دزفول را مرکزمعين کند
وزارت جنگ نظرش عوض شد . اول مورد نظر وزارت جنگ فرج هللا بهرامی بود

رب گفت انتخاب فرج هللا بهرامی ازدزفول الزم و با ارسال تلگرامی به اميرلشکرغ
  ).٤٩همان، ص . (نيست، خودتان دو نفررا انتخاب کنيد

  ۴٢١ص پيشين ، 
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
 نمايندگان حوزه تيپ شمال ◀
 

وزارت جنگ در تلگرامی خطاب به فرمانده تيپ شمال نمايندگان مورد نظر خود را 
که به ديگر فرماندهان قشون  برای راهيابی به مجلس مؤسسان اعالم کرد و تأکيداتی

کرده بود، تکرار نمود؛ اين افراد بايد مورد وثوق و اطمينان رضا خان باشند و اگر 
سردارمعتمد، : چنين افرادی نيافتيد اطالع دهيد تا جايگزين آنان معرفی شوند

توان و يک  زاده برای رشت؛ کياس  ُ       ا ف، نعمت آقا کريم مدبرالدوله سميعی، حاجی
الملک رفيع و يک نفر ديگر از محل برای  مقام زمحل برای انزلی؛ قائمنفر ديگرا

رود؛ ناصر ندامانی ويک نفرازمحل برای فومن؛ دونفرازمحل برای  گرگان
 زاده، ملک الملک، شريعت الهيجان؛ رضا تجدد و سه نفر ازمحل برای ساری؛ عدل

ترآبادی برای آملی وسه نفر ديگر از محل برای بارفروش؛ شوشتری، شيخ آقا اس
صحرا؛شريعتمداردامغانی و يک نفراز محل  استرآباد؛ دونفر ازمحل برای ترکمن

 )١.(برای شاهرود
 
سرتيپ فضل هللا زاهدی، فرمانده تيپ شمال، گفت آنچه . ١١و  ١٠همان، صص  - ١

زاده، حسن آقا چايچی و  ام طالش خان، مجتهد که من برای گيالن درنظرگرفته
محمود ويشکايی ازبندرپهلوی، انشائی،  کی استوان وسيدسردارمعظم ازرشت؛ 
. الملک رفيع، ميرزايوسف خان شفتی ازطالش هستند مقام ندامانی ازالهيجان، قائم

  )٥٣، ص ١٨٠همان، پ (
  ۴٢١ص پيشين ، 

  
 نمايندگان حوزه لشکر جنوب ◀
 

يد ازآن وزارت جنگ با ارسال تلگرامی به اميرلشکرمحمود آيرم نمايندگانی را که با
ناحيه توسط قشون وعوامل مرتبط با آن به نمايندگی مجلس مؤسسان برسند تعيين 

دراين تلگرام نيزتأکيد شده اگرافراد مطمئنی نتوانستيد شناسايی کنيد، اطالع دهيد . کرد
الحکماء وسه نفرازمحل با  التجار، فاطمی، احتشام معين از مرکز معرفی شوندحاج
د برای اصفهان؛ شيروانی ويک نفرازمحل برای قمشه؛ مسئوليت اکبرميرزا مسعو

آباد؛ آقاسيدحسن کاشانی، ميرزا  ميرزامسعود ويک نفرازمحل برای نجف غالمحسين



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

احمد نراقی، کاشانچی، ميرزاعليمحمد محلوجی برای کاشان؛ ميرزاعيسی خان، 
ای الدين و يک نفرازمحل بر مالفرج هللا و دونفرازمحل برای کرمان؛ ميرزاشهاب

بيگی برای سيرجان؛ ميرزاعلينقی خان بيگلری ويک نفر  رفسنجان؛ روحی و ديوان
ودونفرازمحل ) خرمشهر(العلماء برای محمره  ازمحل برای بم؛ شيخ خزعل ومحقق

ابراهيم مدرس، آقاسيديعقوب،  سيد الشريعه، حاج طرف؛صدراالسالم، امين برای بنی
وام، ذوالقدر و سه نفراز محل برای شيراز؛ حبيب هللا آموزگار، ميرزا ابراهيم خان ق

اصغر حکمت و يک نفراز محل برای فسا؛ سردار فاخر حکمت و يک نفر از  علی
محل برای آباده؛ دو نفر از محل برای بهبهان؛ کازرونی، اخگرودو نفر ازمحل برای 

افرادی که در شيراز باشند و زودتر خود (بوشهر؛ دو نفر ازمنطقه برای الرستان 
آبادی برای بندرعباس؛  ؛ دستغيب وميرزانصر هللا خان علی)ابه تهران برسانندر

اسماعيل خان قشقايی و يک نفر از محل برای جهرم؛ دو نفر از محل برای جيرفت؛ 
دو نفر ازکسانی که در تهران هستند برای بلوچستان؛ ضياءالواعظين و يک نفر از 

با تشخيص خودش و هر کس را صالح محل برای قشقايی؛ ميرزا ابراهيم خان قوام 
زاده،  ميداند برای ايات خمسه؛ آقاسيدکاظم يزدی، شيخ الرئيس يزدی، حائری

التجار يزدی برای يزد؛ سلطان دمحم خان عامری و  مشيرالممالک، صدرالعلماء، ملک
درخاتمه اشعار ميشود اشخاصی که از «. معاضدالسلطنه برای نايين انتخاب شوند

 )١(».المقدوراز طبقه تجارواصناف و معتمدين باشند يشوند حتیمحل انتخاب م
  .٣١تا  ٢٩، صص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١

   ۴٢١ص پيشين ، 
  
 نمايندگان حوزه لشکر شرق ◀
 

وزارت جنگ مطابق تلگرام هايی که به ديگر فرماندهان قشون فرستاد، از فرمانده 
 نظام: س مؤسسان انتخاب نمايدلشکر شرق خواست افراد تعيين شده ذيل را برای مجل

 التوليه، حاج مقام ملک، قائم التجار، حاجی التوليه، دمحمابراهيم خان تيموری، رئيس
برای مشهد؛ معتمدالسلطنه و ] ناخوانا[زاده خراسانی، کازرونی  ميرزاحمد آيت هللا

زاده، فروغی و ميرزاحسن آقازاده  ميرزا، قاضی اميراعلم برای درجز؛ دمحمهاشم
ميرزامحمود برای ترشيز؛ دکتر ضيايی و يک نفر  رای سبزوار؛ زوارزاده و حاجب

از محل برای تربت حيدريه؛ سردارمعظم و شريعتمدار نيشابوری برای نيشابور؛ دو 
نفر ازمحل برای قوچان؛ دو نفرازمحل برای بجنورد؛ دو نفرازمحل برای تون؛ در 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 )١(».ه نشودسيستان و بيرجند به هيچوجه مداخل«ضمن امور 
  .٦٥و  ٦٤همان، صص  - ١

   ۴٢١ص پيشين، 
 
 نمايندگان حوزه لشکر شمال غرب ◀
 

ميرزا  وزارت جنگ خطاب به فرمانده لشکر شمال غرب نوشت که غير از دمحمولی
 حاج. الملک، نمايندگان فعلی آذربايجان انتخاب شوند فرمانفرما، ساالرلشکرو مصدق

 .شوندگان قرار گيرند الملک درشمارانتخاب اللجمعه خويی،مستشارالدوله واج امام
بيست نفربقيه ازاشخاصی که طرف اعتماد واطمينان کامل باشند ودرمحل انتخاب «

دراين تلگرام آمده است که ازطرف ارامنه تهران سهراب خان انتخاب خواهد ».شوند
 )١.(شد، ازطرف ارامنه تبريز نيزبا تشخيص خودتان فردی برگزيده شود

  .٦٢و  ٦١ان، صص هم  - ١
  ۴٢١ص پيشين، 

 
 آقاجمال از اصفهان تأکيد بر انتخاب حاج ◀
 

آقاجمال  وزارت جنگ در تلگرامی خيلی فوری به اميرلشکر جنوب نوشت که حاج
  )١.(                        ً                          اصفهانی نامزد شده و حتما  بايد از اصفهان انتخاب شود

  .١٤، ص ١٨١، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
   ۴٢١ص پيشين، 

   
 د برای مجلس مؤسساننفر دوم شاهرو ◀
 

سرهنگ عليقلی عباسی، حاکم نظامی شاهرود، به وزارت جنگ اطالع داد که 
                                                                     ً     شريعتمدار دامغانی انتخاب خواهد شد، نفر دوم آقاحسين آقايان است که کامال  طرف 

  )١.(اطمينان است
 .٦٧، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١

 ۴٢١: صپيشين، 
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 چهارشنبه 
 ١٣٠٤آبان  ٢٠
 ١٩٢٥نوامبر  ١١
 ١٣٤٤الثانی  ربيع ٢٤
 
 ای برای جلوگيری از نفوذ روسها بخشنامه ◀
    

وزارت جنگ با ابالغ بخشنام های به فرماندهان لشکر های شمال غرب، شرق و 
در اين موقع که انتخابات مجلس مؤسسان شروع شده «فرمانده تيپ شمال تأکيد کرد 

را به عمل آورند که از  االمر قدغن فرماييد ن هايت دقت و مواضبت است حسب
زمينه انتخابات به هيچوجه اعمال نفوذی نشده ونهايت  طرف مأمورين روس در

 )١(».سعی و کوشش را در جلوگيری از اقدامات آنها مبذول دارند
     

. ٦٨، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
               ً              اد که روسها فعال  روی خوش نشان فرمانده قوای آذربايجان در اين مورد پاسخ د

همان، . (ميدهند ودخالت نميکنند، اما اگر بخواهند اقدامی بنمايند اجازه داده نخواهد شد
ازلشکرشرق هم اطالع دادند که هرجا صحبت ازجمهوريت آينده ايران ) ٨ص 

. است، تکذيب شده، ازادامه پراکنده شدن موضوع هم جلوگيری به عمل آمده است
 )١٠صهمان، (

 ۴٢۴: صپيشيسن، 
 
 ممانعت از انتخاب اميراحتشام ◀
 

به اميرلشکر جنوب دستور داد » خيلی محرمانه«وزارت جنگ با ارسال تلگرامی 
، وکيل فعلی بم، نبايد برای مجلس مؤسسان )اميراحتشام(ميرزااسماعيل خان وکيل 

 )٢.(انتخاب شود
 .٢٠همان، ص  - ٢

 ۴٢۴: صپيشين، 
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 
 تخاب فطن الدولهجلوگيری از ان ◀
  

به اميرلشکر غرب دستور داد از انتخاب » خيلی محرمانه«وزارت جنگ درتلگرامی
  )٣.(الدوله در آن حدود برای راهيابی به مجلس مؤسسان جلوگيری کند فطن

 .٣، ص ١٨١، پ ١٣٠٤همان، س  - ٣
 ۴٢۴: صپيشين، 

 
 نمايندگانی که بايد از خمسه انتخاب شوند ◀
  

خراسانی، دکتر  شکر شمال غرب خواست ميرزادمحم نجاتوزارت جنگ ازاميرل
وکالی فعلی ) اميراشرف(وسلطان ابراهيم خان افخمی ) احياءالسلطنه(حسين بهرامی 

برای مجلس مؤسسان انتخاب شوند وسه نفرديگر هم ازمحل برگزيده ) زنجان(خمسه 
از مرکز  البته اگردرمحل اشخاص مطمئن نباشند اطالع خواهيد فرمود که«. گردند

  )١(».معرفی شوند
 .٦٩، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١

 ۴٢۴: صپيشين، 
 
 نمايندگانی که بايد از مازندران انتخاب شوند ◀
 

وزارت جنگ در پی ابالغ اسامی نمايندگانی که بايد از حوزه تيپ شمال راهی 
 )آبان ١٤: ک.ر(مجلس مؤسسان شوند و نيز پرسش خود حاکم مازندران در اين باب 

امروز به حاکم مازندران، تلگرامی فوری فرستاد و نوشت که برای مازندران رضا 
زاده و ملک  ، احمد شريعت)الملک عدل(تجدد ازساری وميرزاحسين خان دادگر 

در اين تلگرام . آملی از بارفروش بايد به عنوان نماينده مجلس مؤسسان انتخاب شوند
ديد خودتان انتخاب  فر ديگر با صالحآمده است که ازساری وبارفروش، هرشهرسه ن

و اگر اشخاصی که مورد اطمينان و اعتماد نباشند در محل نباشند فوری «خواهند شد 
 )١(».اطالع فرماييد که زودتراز مرکز تعيين و اطالع داده شود

 .٥و  ٤، صص ١٨١، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 ۴٢۴: صپيشين، 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٥٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
 نمايندگان مورد نظر تيپ شمال ◀
  

 هللا زاهدی، فرمانده تيپ شمال، به وزارت جنگ سرتيپ فضل
اطالع داد که دستور های رسيده در مورد انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان به گيالن 
و مازندران ابالغ شد اما در استرآباد شوشتری، ميرزاعبد هللا خان نبوی، اميرامجد، 

چندان روشن  دکتر عباس خان و شخص ديگری به نام شيخ آقا استرآبادی که هويتش
وی افزود برخی ازاينان را حسن رئيس، حاکم استرآباد، . نيست ميتوانند مطرح باشند

ها نوشت که  ای از ترکمن سرتيپ زاهدی درمورد وجود نماينده. ضمانت کرده است
 ورودی به اين قضايا ندارند؛ در صورتی که بايد نماينده» لوحی ساده«اينان به دليل 

 .ای داشته باشند
 ۴٢۵: صين ،پيش
 
 درباره سيدعبدالوهاب مجتهد رشتی ◀
  

 فرمانده تيپ شمال به وزارت جنگ خبرداد که پيش ازاين مطلع بودم که سيد
چون در آن موقع «عبدالوهاب مجتهد رشتی با نظريات سيدحسن مدرس همسو است، 

با توجه به تذکری که [اينک . تصور مينمودم عرض نشد] دولت[مدرس را موافق 
 سيد                                    ً    الزم آمد مراتب رابه عرض برسانم وضمنا  آقا] انتخاب مدرس داده شده درعدم

  ».عبدالوهاب را که در رشت جزء منتخبين بود، دستور دادم عوض کنند
 ۴٢۵: صپيشين ،

 
 درباره نماينده بلوچستان در مجلس مؤسسان ◀
  

وزارت جنگ از اميرلشکر جنوب خواست اگر بتواند نمايند های مطمئن از 
ستان پيدا کرده، انتخاب کند و سريع خود را به مرکز برساند، بهتر است از همان بلوچ

جا انتخاب گردد، و يا از کرمان فردی را انتخاب کرده به تهران بفرستيد؛ در غير اين 
  .صورت اطالع دهيد فردی از تهران معرفی شود

  ۴٢۵: صپيشين ،
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٠                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 
 پنجشنبه 
 ١٣٠٤آبان  ٢١
 ١٩٢٥نوامبر  ١٢
 ١٣٤٤الثانی  ربيع ٢٥

 
 ای فوری برای مجلس مؤسسان بخشنامه ◀
  

ای فوری به فرماندهان و حکام نظامی دستور داد  وزارت جنگ با ارسال بخشنامه
قدغن فرماييد در انتخاب نمايندگان مجلس مؤسسان تسريع و تعجيل نمايند که در «

 )١(».ظرف يک هفته تا ده روز کليه نمايندگان در تهران حاضر شوند
  
 .٥١، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات وپژوهش های سياسی، س  - ١

  ۴٢٧ص پيشين، 
  
 آخرين دستور های انتخاباتی به امرای لشکر ◀
 

وزارت جنگ که در حقيقت ستاد انتخابات نمايندگان مجلس مؤسسان بود، امروز با 
رها و تيپ ارسال چند تلگرام خيلی فوری دستورهای انتخاباتی را به فرماندهان لشک

اعلم   به اميرلشکرغرب دستورداده شد از سقز، مفتی و صديق. شمال ابالغ کرد
همچنين گفته شد )١.(انتخاب شوند و اقدامی برای گزينش افراد از محل انجام نگردد

 .عميدالملک حسابی به جای فردی که قراربود ازمحل برگزيده شود، انتخاب گردد
اميرلشکرغرب، اين بود که سيدالعراقين نيز از آخرين دستوربه حسين خزاعی، ) ٢(

وزارت ) ٣.(بروجرد به مجلس مؤسسان راه يابد و يک نفرکمبود ازمحل انتخاب شود
جنگ به اميرلشکر جنوب دستور جالبی داد و آن اين بود که شيخ خزعل را از 
خرمشهربه نمايندگی مجلس مؤسسان انتخاب نمايد و سه تن ديگر از اشخاص مطمئن 

و نيزبه محمود ) ۴.(ل را تعيين و ظرف يک هفته تا ده روزراهی تهران کندمح
دستور ديگر ) ۵.(العلماء از شيرازانتخاب شود آيرم،اميرلشکرجنوب، امر شد محقق

السلطنه ازبختياری  به فرمانده لشکر جنوب اين بود که سردارمحتشم و صمصام
گر از فرمانده تيپ شمال وزارت جنگ امروزبار دي) ۶.(راهی مجلس مؤسسان شوند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

ها دو نفر شخص مطمئن بيابد و آنان را به عنوان نماينده  خواست که از ميان ترکمن
در ادامه اين سفارشها،تلگرامی ) ٧.(مجلس خبرگان انتخاب کرده، راهی تهران کند

االمرذات اقدس  حسب«. هم به فرمانده تيپ مختلط سيستان وقائنات فرستاده شد
ه خوانين بلوچ ابالغ نماييد که دو نفر نماينده از طرف خودشان برای ارواحنا فداه ب

مجلس مؤسسان تعيين وهرچه زودتر يعنی در ظرف يک هفته تا ده روز ديگر در 
 )٨(».مرکز حاضر باشند

 
 .٤٣همان، ص  - ١
 .٤٤همان، ص  - ٢
 .٤٨همان، ص  - ٣
 .٤٢همان، ص  - ۴
 .٤٥همان، ص  - ۵
 .٤٧همان، ص  - ۶
 .٤٦همان، ص  - ٧
 .٤٧، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤همان، س  - ٨

  ۴٢٧ص پيشين 
  
 تأکيد فرماندهان به اجرای ادامه نهضت ◀
  

آن چه که به فرآيند روی کار [!] (در پی دستور وزارت جنگ به ادامه نهضت ملی
فرماندهان لشکرها و تيپ شمال به اجرای اين دستور ) آمدن رضا خان اطالق ميشد

فرمانده لشکر شرق امروزخطاب به . ادامه دارداذعان، وتأکيد کردند که نهضت 
وزارت جنگ يادآورشد که هم به کفيل ايالت خراسان، و هم به متصدی ارکان حرب 

و تلگرافات «لشکرشرق دستور داده است کميسيون نهضت شرق همچنان فعال باشد 
سختی ازتمام نواحی شرق جهت حذف لفظ موقت وتقاضای سلطنت دائمی 

پاسخ اميرلشکر جنوب اين بود که ) ١(».ارواحنا فداه را بنماينداعليحضرت پهلوی 
تلگرافات عديده الزمه ] است[شدت درجريان  نهضت های ملی همه روزه با«

دستورات الزمه داده شده «فرمانده تيپ شمال هم گفت که ) ٢.(است» مخابره شده
  )٣(».نهضتها با احساسات کليه اهالی دوام دارد. است

 .٣٤، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .٣٦همان، ص  - ٢
 .٣٧همان، ص  - ٣

 ۴٢٧: صپيشين، 
 
 پادشاه، فقط رضا خان ◀
  

واحراز  ريزی های صورت گرفته، پس از اعالن خلع سلطنت قاجار طبق برنامه
رضاخان بر ايران، اينک ميبايد موج دوم تلگرامها با مديريت » رياست موقت«

رضا خان به تهران » رياست دائمی«ی بر فرماندهان قشون در اياالت مختلف مبن
تعدادی از اين تلگرامها که بر . گسيل ميشد که در خبر پيشين به روند آن اشاره گرديد
» به پيشگاه واالحضرت پهلوی«پادشاهی رضا خان تأکيد ميکرد، در تهران با عنوان 

توزيع  ]توسط عوامل دولتی[تجميع و در چاپ خانه برادران باقرزاده طبع گرديد و 
 )١.(شد
آبان  ٣١تاريخ اين اطالعيه . ٢٩٣٢٧٤٦سازمان اسناد ملی ايران، سند شم  - ١

  .آبان درست باشد ٢١است که احتمال ميرود  ١٣٠٤
  ۴٢٧: پيشين، ص

 
 اعتراض به دخالت حاکم عراق در تشکيل انجمن نظار ◀
 

حسين خزاعی، اميرلشکر غرب، به وزارت جنگ خبر داد که هيأت اصناف و 
نسبت به دخالت حاکم در تشکيل انجمن نظار بر انتخابات مجلس ) اراک(ارعراقتج

: وی افزود. اند آميز نموده مؤسسان اعتراض کرده،اقدام به اجتماعات اعتراض
درصورتی که تجديدنظر  اند درتلگرافی که به اينجانب مخابره نمودهاند اشعارداشته«

اميرلشکر غرب در ادامه » .ی هستندنسبت به انجمن نظار نشود ناچارازتعطيل عموم
نظر به «نوشت که هر چند دستور الزم برای مراقبت به ساخلوی عراق داده شده، اما 

است متمنی است ) حاکم(اين که مسئوليت انتخابات عراق با برادر مرتضی خان بيات 
  )١(».به مشاراليه بفرماييد اقداماتی که منتج به اقناع اهالی باشد بنمايد

  .٤١، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤ناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س اس - ١
 ۴٢٧: صپيشين، 

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٣                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 تشکيل جلسه مجلس شورای ملی ◀
 

در . مجلس شورای ملی پيش از ظهر امروز به رياست سيددمحم تدين تشکيل جلسه داد
آيت هللا سيدحسن . ابتدا اعضای کميسيون هايی که انتخاب شده بودند، نام برده شدند

نيز استعفای خود را از عضويت در کميسيون اعالم کرد و گفت که به دليل  مدرس
) ١.(مجلس در ادامه به اليحه قرضه فالحتی پرداخت. بيماری نميتواند شرکت نمايد

حال و هوای مجلس شورای ملی پس از مصوب های که در خلع سلطنت قاجار و 
ميرزا فرمانفرما  ولیدمحم. سپردن مملکت به دست رضا خان داشت به سردی گراييد

در اين مورد و فعاليت های فرمايشيای که برای انتخاب مجلس مؤسسان در جريان 
اين روزها جلسات مجلس به طور خاموشی «: است در يادداشت امروز خود نوشت

. در شهر هم شروع به انتخابات نمايندگان مؤسسان کردهاند. و سردی جريان دارد
. ند و آن حرارت و هيجان انتخابات طبيعی ظاهر نيستمردم به طور فرمايشی ميرو

کانديدها همان معروفين موافقين و از تجار . از شميرانات و کن هم جمعيت آوردهاند
به . اشخاص مختلف کمتر ديده ميشوند. و کسبه هم که جزو متحصنين بودند، هستند

شايد . انتخاب شونداند که همان موافقين وکال از هرحوزه  واليات هم دستور کلی داده
  )٢(».يک عده محلی هم به نظر امرای لشکر ضميمه خواهند شد

  .٣و  ٢، صص ١٩٥٣، شم ٩روزنامه ايران، س  - ١
  .١٣٧، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ٢

 ۴٢٧: صپيشين، 
 

 شنبه 
 ١٣٠٣آبان  ٢٣
 ١٩٢٤نوامبر  ١٤
  ١٣٤٤الثانی  ربيع ٢٧

  
 اندهان لشکرهاآخرين دستور های انتخاباتی به فرم ◀
  

وزارت جنگ در تلگرام هايی با قيد خيلی فوری به اميرلشکر شمال غرب دستور داد 
و نيز به ) ١.(السلطنه را در شمار نمايندگان آذربايجان قرار دهد علی خان پسر صدق

اميرلشکر جنوب گفته شد اگر برای الرستان اشخاص مطمئنی در نظر گرفته نشده، 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

وزارت ) ٢.(وتأخيری درانتخاب رخ ندهد ران تعيين شودزودترخبردهيد تا ازته
جنگ درتلگرام های جداگانه ديگری اميرلشکر جنوب را موظف کرد فردی که از 

العلماء، نماينده فعلی فسا در مجلس شورای  محل ميبايد درفسا انتخاب شود سلطان
. بود اصغر خان حکمت فرد نخست تعيين شده برای فسا ميرزاعلی ٣)٣.(ملی، باشد

فرد . فرمان بعدی نيز اين بود که سردارنصرت کرمانی بايد از کرمان انتخاب شود
                                                  ً همچنين تأکيدشد سردارفاخراز جمله افرادی است که حتما  . چهارم ازمحل تعيين گردد

وزارت جنگ به رئيس ارکان حرب لشکر شرق ) ۴.(بايد به مجلس مؤسسان راه يابد
ويک فرد مطمئن ديگر از محل را به مجلس السلطان  داد ازبجنورد صديقردستو

 برای نمايندگی قوچان ميرزا همچنين به لشکرشرق تأکيد گرديد )۵.(مؤسسان بفرستد
 )۶.(فرد دوم ازمحل تعيين و برگزيده گردد. علی خان اويسی انتخاب شود دمحم
 .٢٨، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
 .٢٧همان، ص  - ٢
 .٨٤، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤همان، س  - ٣
 .٨٥همان، ص  - ۴
 .٢٦، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ۵
  .٢٥همان، ص  - ۶

  ۴٣١ص پيشين، 
  
 پرسش های اميرلشکر جنوب درباره چند نماينده تعيين شده ◀
  

وزارت جنگ در پی ارائه فهرستی از نمايندگان تعيين شده برای حوزه لشکر جنوب 
 که ميرزا پرسشی ازاميرلشکرجنوب دريافت کردامروز)  ْ   آ بان١٩:ک.ر(وارسال آن

عيسی خان، فردی که بايد از کرمان انتخاب شود کيست؟ فرمانده نظاميان کرمان او 
را نميشناسد و ميگويد سه نفربه اين اسم در کرمان هستند؛ يکی دکتراست؛ ديگری از 

يد که کدام متمنی است تعيين فرماي«. طايفه شيخ يه؛ و سومی هم در تهران ساکن است
محمود آيرم درتلگرام ديگری ازنظرعموم نسبت ) ١(»يک ازآنها منظورنظراست؟

به دو نماينده ديگر تعيين شده از بوشهر نوشت که پس از دستور اکيد به انتخاب اخگر 
اينک فرمانده ساخلو بنادر گزارش ميدهد که ) آبان ١٩: ک.ر(و کازرونی از بوشهر 

نتخاب اين دو انجام گرفته، ولی مخالفان آنها زياد هستند گرچه اقدامات مؤثری برای ا
درصورتی که با ترتيبات «. و با اين ترتيب گزينش اين دوبا مشکل روبرو خواهد شد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

...      ً مجددا  ... عادی هم موفقيت حاصل ننمايد، ناچار بايستی صندوق آراء را تغيير داد
  )٢(».به عمل آمدبه فرمانده قسمت آنجا در انجام مقصود، تأکيدات الزم 

وزارت جنگ پاسخ داد که همان ميرزاعيسی خان مقيم تهران بايد . ٥همان، ص  - ١
 )٤همان، ص . (ازکرمان انتخاب شود

وزارت جنگ هم پاسخ داد که اگر انتخاب اخگر و کازرونی با . ٢٠همان، ص  - ٢
مشکل روبرو است خيلی زود دو نفر ديگر از اشخاص طرف اعتماد دولت به جای 

 )٩همان، ص . (آن دو انتخاب شوند
 ۴٣١: صپيشين، 

 
 نمايندگان محلی لشکر شرق ◀
  

فرمانده لشکر شرق که هنوز در استرآباد بسر ميبرد، با ارسال تلگرامی به وزارت 
: جنگ نوشت که نمايندگان مورد نظراو که بايد از محل انتخاب شوند بدين قرار است

اصغرگرمه از بجنورد؛  علی حيدريه؛ حاجیدانش ازمشهد؛ تاجر سبزواری از تربت 
وی تأکيد کرد . آقاسيددمحم مفاخرالسلطنه و نصر هللا خان از قوچان؛ تبريزيان از تون

مند به دولت که اطمينان کاملی  که اينان از طبقه بازرگانان هستند و يا افرادی عالقه
 )١.(نسبت به آنها دارم

 .٧، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 ۴٣٢ :صپيشين، 

  
 بی اعتمادی و بدبينی نسبت به نامزد های زنجان ◀
  

افرادی ) زنجان(فرمانده لشکر شمال غرب به وزارت جنگ خبر داد که حاکم خمسه 
. را خودش نامزد انتخابات مجلس مؤسسان کرده که بيشتر آنها روحانی هستند

ً                          بنده اساسا  به روحانيون اعتماد نميکنم«انتخابات هم شروع شده، اما  متمنی است .           
 )١(».اوامر الزمه را به مشاراليه صادر نماييد

                             ً         وزارت جنگ پاسخ داد که مستقيما  با حاکم . ٧٠، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
بقيه را از [زنجان وارد مذاکره شويد و بگوييد که وجود دو روحانی کفايت ميکند، 

 )٦٩همان، ص .] (ديگر طبقات انتخاب کند
 ۴٣٢: صپيشين، 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 
 الدوله ش مشيرالسلطان برای نمايندگی نصرتتال ◀
  

 اميرلشکرغرب به وزارت جنگ خبردادکه مشيرالسلطان درتالش است نصرت
ً    مخصوصا  از «. الدوله را ازناحيه غرب به نمايندگی مجلس مؤسسان انتخاب کند       

طهران حامل مراسالتی هم در اين موضوع بوده و تلگرافات رمزی نيز با وزارت 
حسين خزاعی، » .دستورداده شد تلگرافات او راتوقيف نمايند. ميکند داخله مخابره

 .وزارت جنگ خواست نسبت به احضارمشيرالسلطان اقدام نمايد اميرلشکرغرب، از
به مجلس مؤسسان راه  الدوله درفهرست سياه وزارت جنگ بودکه نبايد نصرت) ١(

 )آبان ١٩: ک.ر. (مييافت
 .١٠٥، ص ٨، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 ۴٣٢: صشين، پي
 
 شيوه انتخابات تهران ◀
  

ميرزا فرمانفرما، نماينده مجلس، امروز سری به مراکز انتخاباتی زد و در  دمحمولی
امروز طرف غروب، به مرکز بلديه، که انجمن نظارت «: يادداشت خود چنين نوشت

جا  که همه - چيزی که قابل دقت است، مراقبت پليس و خفيه ها . تعرفه ميدهند، ميروم
حضور دارند و دم درب ورود از مردم تحقيق ميکنند و رأی نوشته و آماده را به 

آقاعماد پسرآقاضياء نوری، که پدرش جزو کانديدها است . ميباشد - دست افراد ميدهند 
با . و خودش درنظميه است، اوهم آنجا است و يک صورت کانديد هم به من ميدهد

منتخبين همان کانديد های حکومتی خواهند شد،                        ً         اين تفصيل معلوم است قبال  که تمام 
زيراغيرازآنها کسی حق اقدامی ندارد و وسايل هيچگونه اقدامی برای کسی باقی 

هنوز در مجلس . در واليات هم جريان از روی همين نقشه و سيره است. اند نگذارده
ج ها  َ    اين چند نفرو   ُ آيند و  نمی –زاده، عاليی، مصدق، ومشيرالدوله باشند  که تقی -            

 )١(».غايب هستند
 .١٣٧، ص ٢فرمانفرمائيان، همان، ج  - ١

  ۴٣٢: صپيشيين، 
  
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 ايرانيان مقيم قفقاز در انتظار رأی مجلس مؤسسان ◀
  

ژنرال کنسول ايران در بادکوبه ضمن اشاره به مصاحبه مطبوعاتی اخير خود با 
ارت امور خارجه مطبوعات بادکوبه، درباره افکارعمومی ايرانيان مقيم قفقاز به وز

اطالع داد که اينان منتظراعالم نتيجه مجلس مؤسسان درباره رژيم سياسی آينده ايران 
ام، با وجود عدم رضايت از اوضاع روسيه و تنفر از  آنچه بنده استنباط کرده«. هستند

وضعيت درروسيه ازاثرانقالب پيش آمده، معهذا عموم ايرانيان به جمهوريت ايرانيان 
 )١(».يل دارندبيشتر تما

  .١٣٠٤- ٣١- ١٣- ١٢٩اسناد وزارت امور خارجه،  - ١
 ۴٣٢: صپيشين، 

 
 يکشنبه

 ١٣٠٤آبان  ٢٤
 ١٩٢٥نوامبر  ١٥
  ١٣٤٤الثانی  ربيع ٢٨

  
  اطالعی های راجع به حقوق مردم  ◀
 

رضا خان با انتشار اطالعی های گفت که همه کسانی که زير پرچم شيروخورشيد 
. ون و حقوق آنان ازهر حادث های محروس باشدجمع هستند بايد ازهرتعرض مص

وی با تأکيد بررفع هرگونه ظلم وستمی ازاهالی ايران گفت هرکس مورد ظلم 
مأموران لشکری يا کشوری واقع شد با خود من مکاتبه کند، واگرامکان مکاتبه نبود 

ند نامه های خود را درصندوق هايی که در مناطق دورافتاده، ايجاد خواهد شد بينداز
وی با اعالم تنبيه متجاوزين، افزود که شکايات دروغ نيز . تا به دست من برسد

دراين اطالعيه آمده است ايرانيان خارج از کشور نيز . مشمول مجازات خواهد بود
 )١.(ميتوانند ازطريق نمايندگی های سياسی شکواييه های خودرا به دست من برسانند

 
، ١٩٥٥، شم ٩؛ روزنامه ايران، س ٢٩٠٨٤٨٩ سازمان اسنادملی ايران، سند شم - ١

منظورازاعالم و انتشاراين قبيل اعالميه ها قبل از تشکيل مجلس مؤسسان و «. ١ص 
قبل از اينکه سردارسپه به سلطنت رسيده باشد تظاهری بيش نبوده زيرا همان کسی 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 که چنين اعالمی های را صادر نموده وقتی به سلطنت ميرسد به طوری رابطه خود
را با ملت قطع مينمايد که حتی هيچکس حق نداشته توسط پست خانه وبه وسيله 
مکاتبه هم با دربارمکاتبه يا شکايت نمايد، زيرا نزديک هرصندوق پستی ازطرف 
اداره آگاهی مأمورينی گماشته شده بودند که روی پاکتها را خوانده در صورتی که 

از طرف همان مأمورين جلب و تحت                                        ً عنوان پاکت دربارشاهنشاهی نوشته بود فورا  
 ).٤٨٢، ص ٣مکی، تاريخ بيست ساله ايران، ج (» .تعقيب درميآمد

 ۴٣۴: صپيشين، 
 
 دستور های انتخاباتی وزارت جنگ ◀
  

وزارت جنگ با ارسال تلگرام هايی به مسئوالن نظامی دستور های جديدی درباره 
رئيس ارکان حرب لشکر به . انتخاب افراد موردنظربرای مجلس مؤسسان صادرکرد

اگر وقت گذشته در »                   ً                     چون کاشف بايد حتما  از خراسان انتخاب شود«شرق گفته شد 
در هر صورت بايد ن «. به مجلس موسسان راه يابد] از مشهد[نقط های ديگرغير

در تلگرام ديگری از رئيس ) ١(».هايت جديت را درانتخاب ايشان به عمل آوريد
الزم است در انتخاب معتمدالسلطنه و اميراعلم «شد  ارکان حرب لشکر شرق خواسته

همچنين به اميرلشکر جنوب ) ٢(».از درجز نهايت سعی و کوشش را مبذول داريد
دستور داده شد خوانين بلوچ دو تن را از ميان خود به عنوان نماينده انتخاب وهرچه 

ً               چون رسما  حکومت بلوچستان«البته افزوده شد. زودترراهی تهران شوند  با دوست         
و نيز رضا ) ٣(».                                             ً             دمحم خان است اگراقدام ديگری را الزم ميدانيد سريعا  اطالع فرماييد

خان از فرمانده تيپ شمال خواست اگر وقت نگذشته کاری کنيد صادق خان اکبريا 
وزارت ) ۴.(پسرش دمحم خان در حدود گيالن انتخاب و به مجلس مؤسسان راه يابند

                                     ً             مال خواست شيخ آقا استرآبادی که اصالتا  استرآبادی و جنگ هم از فرماندهی تيپ ش
 )۵.(چند سالی درعدليه مشهد کارکرده واينک درتهران است، ازاسترآباد انتخاب شود

 
 .٦٤، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
 .٤٢همان، ص  - ٢
مسافت نيازمند زمان دسترسی به دوستمحمد خان به واسطه بعد . ٤٦همان، ص  - ٣

چون مقر حکومت بلوچستان در بمپور و وسايل ارتباطيه ندارد، همان روز به «. بود
وسيله قاصد از قسمت مزبوره به دوستمحمد خان اعالم و دستورات مذکوره داده 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٦٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

                             ً                                            چنانچه انجام انتخابات مستقيما  توسط خوانين بلوچ مخالف مقررات قانونی نباشد ... شد
 )٤٥همان، ص (» .عت اجرای امر خواهد گرديدالبته باعث سر

 .٥٠، ص ١١، پ ١٣٠٤همان، س  - ۴
 .٢١، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ۵

 ۴٣۴: صپيشين، 
 
 دردسر های انتخابات سريع و فرمايشی ◀
  

تأکيدات مکرروزارت جنگ به انتخاب هرچه سريعتر نمايندگان تعيين شده، مسئوالن 
 به طوری که پس از زمينه. ی روبرو کردنظامی منطقه را با مشکالت عديد ها

. سازی وانتخاب فرد يا افرادی، با رسيدن دستورجديد بايد فرد ديگری جايگزين ميشد
سرهنگ عزت هللا ميرزا، رئيس ارکان حرب تيپ شمال، به وزارت جنگ اطالع 

 اجرای امر مبارک با اين حال خيلی«داد که کار انتخابات در گيالن به پايان رسيده و 
وی در تلگرام ديگری ) ١(».مشکل و صورت غيرمطلوبی به خود خواهد گرفت

جايگزينی افراد جديد را موجب به تعويق افتادن اصل انتخابات دانست و افزود 
وزارت جنگ در نهايت تسليم شرايط ) ٢(».احتمال اختالفات کلی هم ميرود«

 )٣(».هر طور پيشرفت دارد انتخابات را خاتمه دهيد«: شدوگفت
 .٧٢، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 .٧٥همان، ص  - ٢
  .٧٤همان، ص  - ٣

 ۴٣۴: صپيشين، 
 
 الدوله نبود جای خالی برای مشکوه ◀
 

اميرلشکر غرب به وزارت جنگ خبرداد که برای جلوگيری ازمشکالت منطق های، 
الدوله بايد درناحيه ديگری انتخاب شود؛ در منطقه غرب جايی برای او نيست  مشکوه

 الدوله، مجلل وزارت جنگ اين نظررا نپذيرفت وگفت که مشکوه) ١.(پرشده است و
ازکرمانشاه به مجلس  بايد» ذات اقدس«الدوله،اميرکل وساالراشرف به دستور

الدوله نهايت سعی و  به هرنحوی که ممکن است درانتخاب مشکوه« .مؤسسان برسند
 )٢(».جديت را به عمل آورند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٠                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .١٧، ص ١٨٠، پ ١٣٠٤همان، س  - ١
 .١٦همان، ص  - ٢

 ۴٣۴: صپيشين، 
 
 درپی نمايندگان تعيين شده نگرانی اميرلشکر جنوب از تغييرات پی ◀
  

. محمود آيرم به وزارت جنگ اطالع داد که انتخابات فارس درشرف اخذ تعرفه است
تصديق ميفرماييد که « ]زمينه انتخابات برمبنای نمايندگان تعيين شده آماده گشته[

به عمل آمده است ]...قبلی[ه تغييرات متواتره با زمينه هايی که درانجام اوامراينگون
منافی وموجب حدوث اختالف و تشتت افکار و طول عمل خواهد گرديد؛ چه، کسانی 

اند مشغول عمليات، مأمورين مخفی با تعليمات کافيه به  که برای نمايندگی نامزد شده
. منظوره زمينه انتخابشان مهيا گرديده استنقاط وتوابع الزمه اعزام ونمايندگان 

العاده صعب ومورث تعويق جريان عمل خواهد  بنابراين اين تغييروتبديل آنان فوق
 )١(».گرديد

 .١٢همان، ص  - ١
  ۴٣۴: ص پيشين، 

 
 پيشنهاد فرمانده تيپ سيستان برای نمايندگان آن ناحيه ◀
  

گ اطالع داد که از قائنات و سرهنگ اسد هللا، فرمانده تيپ سيستان، به وزارت جن
سيستان تدين، اسدی، سليمان خان ايزدی، و ميرزاباقرخان عظيمی برای نمايندگی 

.] فرماييد[درصورت صالحيت ياغيرآن فوراابالغ « .مجلس مؤسسان پيشنهاد ميشوند
             ً                             وزارت جنگ قبال  اعالم کرده بود درامور سيستان )١(».منتظرامرفوری است

  )آبان ١٩: ک.ر. (دخالتی نشود
وزارت جنگ پاسخ داد همان افرادی که نامزد شدهاند بايد انتخاب . ٢همان، ص  - ١

 )١همان، ص . (شوند
 ۴٣۴: صپيشين ،

  
  
 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 چهارشنبه
 ١٣٠٤آبان  ٢٧
 ١٩٢٥نوامبر  ١٨

  ١٣٤٤االول  جمادی ١
 
 حسن ملک درباره انتخاب اجباری حاج ◀
 

 ٢٦: ک.ر(لک ازمشهد حسن م درپی دستوراکيد رضاخان نسبت به انتخاب حاج
، نايب سرهنگ مرتضی مکری، کفيل ايالت خراسان، پاسخ داد که وی جزو )آبان

محض امتثال امر به «با اين حال. نامزد های شهرمشهد هست وشايد انتخاب شود
مکری افزودکه اين اقدام در » .انتخاب نمايند           ً                   حکومت رمزا  تلگراف شد ايشان را

ته وانتخابات مجلس مؤسسان درهمه جا، غير از تون حالی انجام ميشود که وقت گذش
تصرفات ] ها[چند بار هم در صندوق «رو به پايان است؛ مضاف براين که تاکنون 

 )١(».]است[شده 
رئيس ارکان حرب لشکر شرق نيز در اين باره به وزارت جنگ نوشت که حاجحسن 

ز گفت و گو ملک از پذيرش حضور در مجلس مؤسسان امتناع ميورزد، اما پس ا
 )٢(».و دستور الزم به قوچان صادر گرديد که از قوچان انتخاب شود«متقاعد شد 

 
 .٦١، ص ١٧٩، پ ١٣٠٤اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، س  - ١
 
با رسيدن اين خبر به وزارت جنگ، وزارت خانه مذکور به . ٥٢همان، ص  - ٢

سن آقا ملک وکيل خراسان و ح رئيس ارکان حرب لشکر شرق يادآور شد که حاج
به دستور رضا خان .] ايد با فرد ديگری در مشهد اشتباه گرفته[اينک در تهران است 

رئيس ارکان حرب لشکر شرق يک روز بعد پاسخ .     ً                        حتما  بايد از مشهد انتخاب شود
دستور دادم از . حسن ملک پيدا نشد داد که جايی جز تون و طبس برای انتخاب حاج

  )٢٤و  ٢٣همان، صص . (ش کنندآنجا انتخاب
  ۴٣۵پيشين، ص 

  
  
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 تالش کنسولگری شوروی برای انتخاب نمايندگان موردنظر خود ◀
  

به گزارش کفيل ايالت خراسان، تعدادی ازرجال مشهدکه از طرف ژنرال کنسولگری 
شوروی حمايت ميشوند،با فراخوان حدود شش هزارروستايی از روستا های اطراف 

از جمله اينان دربانباشی بود که . ب نامزدهای موردنظر خودبودندمشهد درصدد انتخا
وی . با اخراج او ازشهرو جديت در حفظ انتظام از اقدامات آنان جلوگيری گرديد

 )١.(افزود ژنرال کنسول شوروی هم ازاين اقدامات عصبانی است
 .٥٩همان، ص  - ١

 ۴۴١: صپيشين، 
  
 بلوچستاننامزد های قشون در کرمان، بندرعباس و  ◀
  

اميرلشکر جنوب به وزارت جنگ اطالع داد که افرادی که بايد از محل به مجلس 
     ً                       کليتا  با اطالع خود اينجانب و «اين اشخاص . مؤسسان راه يابند مشخص شده است

الشريعه و  سيدجواد بنان حاج. اند کرمان تعيين گرديده]... نظاميان[تضمين فرمانده 
برادر (الملک روحی  الدين و افضل ميرزاشهاب غالمرضا خان صدری ازسيرجان؛

بيگی از بم؛ مالفرج هللا و  از رفسنجان؛ روحی و ديوان) عطاءالملک روحی
آبادی از  ميرزاعلينقی خان بيگلری از جيرفت؛ دستغيب و ميرزانصر هللا خان علی

س بندرعباس؛ آيت هللا کرمانی، ميرزاعبدالحسين مجتهد، سيدالعراقين و آقامهدی رئي
 )١.(بلديه، از کرمان؛ مؤيداالسالم کرمانی و شيخ عباس مالباشی ازبلوچستان

محمود آيرم، اميرلشکرجنوب، ازقول فرمانده نظاميان کرمان در تلگرام ديگری 
يادآور شد که انتخاب ميرزاعيسی خان، سفارش جديد وزارت جنگ، در کرمان به 

. وع انتخابات بسيار مشکل استنامزدها و شر] پيشاپيش[دليل تنگی وقت و انتخاب 
 )٢(».االمکان در انتخاب وی کوشش نمايد معهذا دستور دادم حتی«

گويا انتخاب ميرزاعيسی خان به فرمانده لشکر شمال غرب نيز توصيه شده بود که او 
  )٣(».به سايرنقاط نيز حکم شد متأسفانه دير شده است«نيز پاسخ دادزمان گذشته،

 .٥٥همان، ص  - ١
 .٥٦ن، ص هما - ٢
 .٦٦همان، ص  - ٣

 ۴۴١: صپيشين، 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٣                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 
 وضعيت نامعلوم مخارج تلگرام های ارسالی ◀
  

اميرلشکر غرب به وزارت جنگ نوشت که هزينه تلگرام هايی که از منطقه غرب 
ارسال شد ازطريق قرض بود؛ تجار محل ] برای همآوايی با خلع سلطنت قاجار[

رؤسای تلگراف خانه ها که اين  .قرض دادند؛ و اينک خواستار طلب خود هستند
وی تأکيد کرد که با مراجعه . اند ميگويند برگشت آن غيرممکن است پولها را گرفته

رضا خان ) ١.(هر روزه تجار که موجب زحمت و اختالل امور شده، مواجه است
يک بار در پاسخ به اين موضوع گفته بود که هزينه اين تلگرامها را اداره پست آن 

  .تقبل نمايد ناحيه بايد
 .٥٤همان، ص  - ١

 ۴۴١: صپيشين، 
  
 گزارش حاکم مازندران از انتخابات ◀
  

چراغعلی پهلوی، حاکم مازندران، به وزارت جنگ اطالع داد که از بارفروش 
االسالم، آقاميرزاعبدالباقی آالشتی  آملی، آقاشيخ جعفر ثقه زاده، ملک دادگر، شريعت

» .که صالحترين اشخاص و طرف اطمينان هستند«آالشتی انتخاب خواهند شد [...] و
  )١( .هستندنتوانستيم تجدد را ازساری انتخاب کنيم،چون مردم به اومظنون  وی افزود

  .١٥همان، ص  - ١
    ۴۴١: صپيشين، 

  و مآخذ حاتتوضي
  

اسناد فوق برخی از اسنادی می باشد که درباره انتخابات نمايندگان برای مجلس **
: نشر - جلد پنجم » رانيمعاصر ا خيروزشمار تار«اهانی حسن فر«اول درکتاب 

  آمده است  ١٣٨۵ ،یاسيس یموسسه مطالعات و پژوهشها
  
  

    
  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
  فصل سوم  

  
 آئين گشايش مجلس مؤسسان از طرف رضاخان پهلوی رئيس حکومت موقتی 

  
چون برحسب ارادۀ بندگان واالحضرت دامت عظمته مجلس مؤسسان روزيکشنبۀ «

افتتاح مييابد ترتيبات ذيل برای مراسم تشريفات روزمزبورمقرر ١٣٠۴آذرماه  ١۵
  :ميگردد

  عبور  خط
 –باب همايون  خيابان –موکب مسعود واالحضرت اقدس دايمت عظمته ازخيابان سپه

  .خيابان ميدان ارگ وباغ وزارت فوايدعامه بمجلس مؤسسان نزول اجالل ميفرمايند
  .ترتيب  حرکت  موکب مسعود – ٢
ساعت بعداز ظهر قوای نظامی درمعبر موکب  کآذرماه ي ١۵يکشنبه روز   - ١

ِ                                        مسعود واال در منزل شخصی تا در  وزارت فوايد عامه بترتيبی که وزارت جنگ                             
رد ازدو طرف خواهندايستاد و گارد مخصوص وشاگردان ارشد  کمعين خواهند 

ظمته مدارس نظام درباغ  وزارت فوايد عامه که مدخل موکب واالحضرت دامت ع
  .مجلس مؤسسان می باشد صف خواهند کشيد به

  :موکب  مسعود بترتيب  ذيل  حرکت  خواهند  فرمود
  .نفر   ۵٠آژان سوار      

  نفر  ٢۵امنيه               
  نفر  ١٠٠سوارنيزه دار   

اميرلشکرعبدهللا خان اميرطهماسبی، امير لشکراحمد آقا خان رئيس امنيه، سرتيپ  
رتضی مرئيس ارکان حرب، علی آقا خان نقدی اميرلشکر، سرتيپ  امان هللا ميرزا

  .اميرلشکردمحمخان، امير لشکرخدايارخان با بيرق سلطنتی  ،خان فرمانده  لشکرمرکز
  کفيل بلديه - سرهنگ کريم آقا خان بوذرجمهری    - ١
  رئيس نظميه –سرهنگ  دمحمخان  درگاهی  – ٢ 

  نفر ١٠٠گارد      
فوق   برت اقدس دامت عظمته بترتر موکب مسعود واالحضدوساعت بعدازظه -  ٢

  .بطرف مجلس مؤسسان حرکت خواهند  فرمود
ورود بمجلس  –درورود بميدان سپه سه تير توپ  –ر موقع سوارشدن يک تير توپ د



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  .تير توپ شليک خواهد شد هس
  ).ترتيب ورود  موکب مسعود  و اجرای مراسم افتتاح مجلس  – ٣

مسعود بباغ وزارت فوايدعامه درساعت دو وبيست دقيقه  بعد از ورود موکب  –الف 
  ).فقط  حامل بيرق سلطنتی سواره درعقب کالسکه وارد باغ می شود( ظهرخواهد بود

و اطاق مخصوص خواهند بود و واالحضرت اقدس دامت هيئت وزراء درجل - ب 
ملتزمين  عظمته بعد از ورود به مجلس ده دقيقه دراطاق مخصوص استراحت فرموده

رکاب که دعوت بخضوردرمجلس مؤسسان شده اند داخل اطاق رسمی مجلس گرديده 
  .در جای  خود قرارميگيرند

ا معين شده مطابق نقشۀ منضمه قرار آنهاهائيکه  برای ج                ً    مدعوين محترم قبال  در  –ج 
  .ميگيرند

ه مقارن دو ساعت ونيم بعد از ظهرآقای جم ورود واالخضرت اقدس دامت عظمت –د 
  .را باطاق مجلس اعالم  نموده در اين  موقع عموم حضار قيام مينمايند

حضرت اقدس دامت عظمته درجلوی ميزمخصوص تشريف فرما شده نطق  واال
بعمارت مجلس بيرق  سدرموقع ورود واالحضرت اقد. افتتاحيه رابيان خواهند فرمود

  .ليک  می شودتی باالی عمارت کشيده ودرموقع نطق چهارده تير شمخصوص سلطن
باطاق   بالفاصله بعدازاتمام نطق واالخضرت اقدس دامت عظمته مجددا -  هـ

 مخصوص تشريف فرما شده پس ازقدری تأمل بترتيبی که تشريف آورده بودند
مراجعت فرموده هنگام حرکت ازمجلس يک تيرتوپ ودرموقع ورود بعمارت 

  ».شخصی يک تيرتوپ ديگرشليک می شود
  
  )١()علی دمحم –وغی کفيل وزراء فر( 
  

 مؤسسان مجلس در خان رضا سخنرانی
 
 مجلس انعقاد باعث که هايی پيشآمد و علل از محترم آقايان البته. تعالی بسمه«. 

 به که ملی شورای مجلس که ميدانند و دارند کامل اطالع است گرديده مؤسسان
 و ضرورت حسب بر است ايران مملکت اهالی قاطبه نماينده اساسی قانون موجب
 نيل برای بود شده اظهار و ابراز مملکت تمام در که ملت افکار و ميل متابعت برای

 قاجاريه سلسله از را سلطنت نمايد تأمين بهتر را ملی مرام که حکومتی استقرار به
ً موقتا   را مملکت حکومت رياست نموده منتزع  انعقاد و ساخته محول اينجانب عهده به      



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٧٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 که بود اين. دانست مقتضی و الزم امر قطعی تکليف تعيين برای را مؤسسان مجلس
 و تعيين به را ملت ملی شورای مجلس تصويب و تصميم بنابر و حسبالتکليف اينجانب
 منتخب را شما نيز ملت و کردم دعوت مهم مقصود اين جهت به خود امنای انتخاب

 وظايف مهمترين و معظمترين که را وظيفه آن ادای توفيقه و هللا بعون اينک. نمود
 ميکنم دعوت را شما و نموده واگذار شما به ملت رأی حسب بر است مملکتی و ملی
 ناظر و شاهد را خداوند حال هر در و نظرگرفته در را مملکت خير و صالح که

 در چون و بگذاريد عمل موقع به ميکند حکم برآن شما وجدان آنچه دانسته خود اعمال
 مفاسد و مضرات جلب است ممکن مملکت برای کليفیبيت مدت طول خاص امر اين

 اميدوارم خاتمه در. نمائيد تسريع وظيفه انجام در االمکان حتی است مقتضی نمايد
   )همانجا(» .بدارد مؤيد و موفق را شما تعالی و تبارک خداوند

  
 

 مؤسسان مجلس گشايش  
 

  جلسه اول 
  

  ) ١٣۴۴الول  جمادی ا  ١٩مطابق  ١٣٠۴يکشنبه پانزدهم آذر ماه 
  

 منشيان و يزدی دمحمحسين شيخ سنی رياست به مؤسسان مجلس ١٥:٣٠ ساعت
 قراگوزلو خان هللا نصرت و سنندجی خان افالطون،عبدالحميد صديق،ميرزا جوان؛
  :گفت کوتاهی سخنان در يزدی. يافت گشايش

 اين فرجه، هللا عجل عصر ولی توجهات تحت در. نستعين به و لهالحمد و هللا بسم« 
 دوره رأس در بايد که ما. مينماييم افتتاح است ايران آتيه سعادت متضمن که را مجلس
 به هللا انشاء که ميخواهيم استعانت متعال خداوند از شويم واقع ايران ترقی و تعالی

 شعب اعضای ادامه در) ٣(».شويم موفق است ايران آتيه ترقی مورد که طوری
 .کنند رسيدگی ها اعتبارنامه به تا شدند تعيين مجلس اين ششگانه

 
 تکيه وارد ١٥ ساعت از پيش بود، شده چيده پيش از که تشريفاتی، طبق خان رضا- ۵

 خود، سخنان خالل در او. خواند بود شده نوشته قبل از که را نطقی و شد دولت
 بزرگترين را ايشان کار نتيجه و دانست[!] ملت منتخب را مؤسسان مجلس نمايندگان
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 هر در« که گفت نمايندگان به خطاب وی. خواند مملکتی و ملی وظيفه مترينمه و
 ميکند حکم آن بر شما وجدان آنچه دانسته، خود اعمال ناظر و شاهد را خداوند حال

 .است آمده پاورقی در خان رضا نطق کامل متن) ۴(».بگذاريد عمل موقع به
 

  دائمی رئيسه هيأت انتخاب  
 

 در. پرداخت دائمی رئيسه هيأت انتخاب به کوتاه فسیتن از پس مؤسسان مجلس
 و ٨٥ تدين ،١٠٥ مستشارالدوله حاضر، نماينده ٢٢٨ از رأيگيری نخستين

 داده هم متفرقه رأی پنج و سفيد رأی چهار و آوردند دست به رأی ٢٩ امينالضرب
 مجلس رياست نامزدی از را خود امين الضرب و تدين. نگرديد حاصل اکثريت. شد
 مستشارالدوله حاضر نماينده ٢٢٣ از رأيگيری دومين در. کشيدند کنار سسانمؤ

 ١٣ و سفيد رأی ١٤. آوردند دست به رأی ٧ امينالضرب رأی، ٦٨ تدين رأی، ١٢٢
 مؤسسان مجلس رياست به مستشارالدوله ترتيب بدين و شد داده هم متفرقه برگه

 )٢.(گرديد انتخاب
  
اينگونه گزارش مجلس »  جلد سوم - ساله  تاريخ بيست« حسين مکی درکتاب  ◀

 :مؤسسان را  آورده است
سه  یبعمل آمد حاال بتوسط منش ] برای انتخاب رياست مجلس[ اخذ آراء – سيرئ

 :شود یم نياستخراج آراء بقرعه مع ینفربرا
عزت هللا  –عدل  خان وسفي انياستقراع  نمودند آقا یخان سنندج ديعبدالحم یآقا

 .شدند نياستخراج  آراء مع یکا بحکم  قرعه  برا شميدمحم  ابروحاج  اتيخان ب
 :ديحاصل گرد ليبقرار ذ جهيآراء بعمل آمد نت  استخراج

 )٢٢٣( یاوراق رأ  ۀعد
حاج  ی، آقا) یرأ ٨۵( ني، آقاس تد)یرأ ١٠۵(صادق خان مستشارالدوله  رزايم آقا
 نيدمحم حس خيج شحا ی، آقا) یرأ ١(، مستشارالسلطنه ) یرأ ٢٩(الضرب  نيام
، )یرأ١(یابوالقاسم کاشان ديحاج س ی، آقا)یرأ١(العلماء سيرئ ی، آقا)یرأ١(یزدي

 ].یرأ ۴( ديسف ۀ، ورق) یرأ ١(ابن الحسن ارواحنا قداه ۀحضرت حج
 .شود یم یرأ ديتام حاصل نشده تجد تياکثر  – سيرئ
 ).اجازه( نيتد یآقا
محترم  ندگانينما انيجلسه خدمت آقا نيا ليقبل ازتشک نکهيا نيبنده درع  - نيتد 
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لطف را  نيا یممنونم ول یليکنندخ یکه به بنده ابرازم ینظر  لطف نياظهارکردم ازا
حال   نيا نيدرع ند،يموضوع انتخاب نفرما نيا یبموقع اجرا نگذارند وبنده را برا

به که بنده داشته اند نسبت   یلطف وحسن ظن ۀطبواس انيکنم اغلب آقا یمالحظه  م
همان  خواهميکنم م یم انيآقا ميداد اند، بعد از تشکرات فائقه که تقد یبنده رأ

 کهيهائيگرفتار ۀبنده بواسط نستکهيراکه درخارج کرده ام تکرارکنم و آن ا یضيعرا
کسالت  ۀبواسط نيوهمچن یمل یبامورمجلس شورا یخدمتگزار  ثيدارم از ح

    ً لطفا   یثان ۀودردفع ندينده را معاف بفرماکه ب  کنميکرده ام استدعا م دايکه پ یمزاج
که دارم چون مدت  يیهايبر گرفتار سندوعالوهيرا ننو ندوبندهيازنظردورم بفرما
سمت  نيندارد که ا یاست آنقدر ها هم بنظر بنده لزوم ليقل یليمجلس مؤسسان خ

 رفتهيپذبنده را  یاستدعا نيا انيکنم آقا یتمنا م هاست ک نيرا دارا باشم ا یخدمتگزار
 .نديانتخاب فرما داننديم نجايوهر کس را که به بنظرشان قادربه اداره کردن ا

 )اجازه( الضرب  نيحاج ام یآقا – سيرئ
که به بنده نظر التفات  یانيآقا کنميبنده هم عاجزانه استدعام نيا –الضرب  نيام جاج

معذورم  بدارند وهرکس  توانميفرموده اند واسم   بنده را مرقوم داشته اند چون بنده  نم
 .نديانتخاب نما داننديرا که صالح م

 .شوديم یرأ ديتجد – سيرئ
مجلس خارج وعده  ندگانياز نما یواخذ آراء بعمل آمد عده ا عي     ً    مجددا  توز یرأ اوراق

 .درحال خروج بودند یا
 یکه برا یانيآقا ندازند،ين تيکنم مجلس را از اکثر یاستدعا م انيازآقا - سيرئ

 .اورنديب فيشده بودند تشر نيج آراء معاستخرا
 :حاصل  شد ليذ بيبترت ۀجيآراء نموده  نت نيمستخرج انيآقا
 ).٢٢٣(  یاوراق رأ ۀعد
 یآقا ،یرأ ۶٨ نيتد یاقا ،یرأ ١٢٢) مستشارالدوله(صادق خان صادق رزايم آقا
 ١یزاهد یآقا ،یرأ ۴، حضرت صاحب االمرعجل هللا فرجه  یرأ ٧الضرب نيام
 ،یرأ ١یشوشتر یاقا ،یرأ ١آخوند رجب  یآقا ،یرأ١ رزايم مانيسل یقاا ،یرأ
 .یرأ ٢یابوالقاسم کاشان ديحاج س یآقا

 یباسم آقا یکيمستشارالدوله و یاست تا باسم آقا یپاک پنچ ورق رأ کي یتو - عدل
 .باطل باشد ديبا یخوانده شود و باق ديبا یاول نستکهيام ا دهياست بنده  عق نيتد
 ،)اجازه( بيدست غ یاآق –سيرئ

حساب شود  ديبا هي ديباطل شود وجزء آراء ترد ديآراء با نيبنده ا  دهيبعق - بيدستغ
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مقدم بود  یاول ميصفحه نوشته شده بوده ا کياي کورقهي یپنج اسم رو نياگرا رايز
کدام اول است وکدام  ستيچون پنج تاورقه جدا گانه نوشته شده است ومعلوم ن یول

باطل  شود و جز اوراق  ديبنده با ۀديبعق هاست ک نيآخراست ا اماکديوسط است 
 .محسوب شود هيديترد
 استير یبرا یودورأ ستيصدوب تيمستشارالدوله باکثر یآقا ارخوبيبس –سيرئ

 .انتخاب شدند
 .دياوريب فيتشر یصادق خان مستشارالدوله آقا رزايم یبه آقا خطاب

 .جلوس نمودند استيام رصادقخان صادق بمق رزايم یآقا نموقعيادر
 زمحوليناچ ۀبند نيخدمت مهمه رابا نيمحترم که ا انيازحسن توجهات آقا - سيرئ

امرهمه راموفق  نيکه بانجام ا طلبميم قيمتشکرم وازخداوند توف یليفرموده اندخ
 . بدارد

 .صدراالسالم. فرمودند جلسه ختم شود شنهاديالملک پ ليوک یآقا
 .مخالفم بنده
 .بدهم   حيبنده توض دياجازه  بفرمائ –الملک  ليوک
 .ديبفرمائ سيرئ
 یسرد نيوهوا هم با دهيشش هفت ساعت است جلسه طول کش –الملک ليوک

 نيمبتال خواهند شد وا نهيبدردس انينصف آق ميباش نجايا گرياسستاگر دوساعت د
ً                                          هم قطعا  امشب تمام نخواهدشد ولوتاساعت دوازدهم هم ا سهيرئ ئتيانتخابات ه  نجاي       

بشود و ممکن  یرفع حستگ یکقدريجلسه ختم شود و  شنهادکردميلهذا بنده پ م،يبمان
 .تمام شود سهيرئ ئتيانتخابات ه يۀشودوبق لياست فردا بعد ازظهرجلسه تشک

 :شد رخواندهيبشرح ز. شود یاست قرائت م دهيرس یگريد شنهاديپ – سيرئ 
ممکن است  سهيرئ ئتينتخابات ها هيبق نکهينظربا» مجلس مؤسسان استير«عيمن مقام

که فردا  مينمائ یم شنهادينخواهد بود پ ستهيآنهم شا ريوتأخ رديامشب صورت  نگ
 - عبدهللا  معتمد. گردد لييمجلس مؤسسان  تشک  ۀدوشنبه سه ساعت بعد ازظهرجلس

 .یطهران –ینور  نياءالديض
 ،)اجازه( معتمدالسلطنه  یآقا - سيرئ
 شنهاديپ نيکه ا ینور نيالد اءيض یوآقا یطهران یبنده وآقا –خان معتمد رزاعبدهللايم

ما  ردياست که مجلس مؤسسان امشب صورت بگ یدرصورت ميکرده ا ميرا تقد
باشد که  نيا تينظراکثر کهيدر صورت. ميداريخود را مسترد م شنهاديوپ ميموافق

 ميخواهآنوقت ما معتقد  رافتديبتأخ سهيرئ ئتيامشب مجلس تعطل وامرانتخابات ه
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  انيبنده وآقا شنهاديپس پ. شود ليفردا سه ساعت بعد ازظهرتشک یبودکه جلسه برا
  يۀبق  نستکهيشود مشروط بر ا ليمجلس مؤسسان تشک ۀفردا جلس نکهيبرا یمبن

 .رديانتخابات امشب صورت نگ
 ،)اجازه( یشوستر  یآقا -   سيرئ

ً         اساسا  خوب است  – یشوشتر ماها  فرض است که بر تمام  . ميدقت کن یکقدري     
آن  مذاکره   ددراطرافي        ً   شود بدوا  با یم شنهاديپ کي. ميکن تيرا رعا یداخل ۀنامينظام

داده شد  یشنهاديپ. داده شود یثانو شنهاديبعد پ»  قاطع  درآن باب گرفت  یکرد و رأ
   ً قبال   ديبا ميرا اعمال کن هينظر نيا ميباش ستهبرفرض هم که خوا. که جلسه ختم شود

گرفته  شود بعد  یاظهار مخالفت و موافقت  بشود و بعد رأ یليوک یآقا شنهاديدر پ
 .داده شود یثانو شنهاديپ

 ،)اجازه( یروح یآقا. موافق ومخالف بشود تيرعا کنميخواهش م – سيرئ
 .بنده  موافقم – یروح

 )اجازه( نياءالواعظيض – سيرئ
 بنده موافقم – نياءالواعظيض
 )هاجاز( یطهران یآقا –سيرئ

 نيکه بعد از ا یئتيه فيامشب جلسه برهم بخورد تکل نکهيقبل ازا ديالبته با –یطهران
جلسه را  نکهي    ً   بدوا  با ميريبگ یحاالاگربناباشدما رأ. شود نيانتخاب شود مع ديبا

   ً               مثال  درچه وقت حاضر  ميکن نيگرفتن که مع  یرأ ليپس از تعط. ميکن ليحاالتعط
 نيدرا  سهيرئ  ئتيه  يۀبق نکهيگرفته شود با یرأ ديپس اول با. ندارد یمعن ميشو

جلسه  یبرا ديشد که  با نيمع نکهيبعد؟ پس ازا  ۀدر جلس اييانتخاب شود  ديجلسه با
 .ميرا رد کرد شنهاديپ نيجهت ماا نيشود ازا ليبعدانتخاب شوند آنوقت مجلس تعط

 )اجازه(عمادالسلطنه یآقا  -  رئس
 کي ستم،يشد موافق ن نجايکه درا یا غالب مذاکراتبنده ب –) عمادالسلطنه( یفاطم

  فيتکل دي   ً   اوال  با نستکهيام ا دهيکردند راجع  بختم جلسه بنده عق  یليوک یآقا یشنهاديپ
 هيآت  ۀجلس فيتکل ديشد آنوقت با نيآن مع فيکه تکل نيشود بعد ازا نيمع شنهاديآن پ
 یفرمودند که نم یوسترش یآقا نکهيپس فردا  و ا اي دشود که فردا باش  نيمع

است و مجلس  در  قتياظهار برخالف حق نيشودجلسه را امشب  تعطل کرد ا
 .بدهد رييتواند دستورخودش را تغ یهرموقع م

 اميجلسه ختم شودق انکهيکه موافقندبا  یانيوقعود آقا اميباق ميگريم یرأ –سيرئ
 )کردند اميق  ندگانياکثر  نما(  نديفرما
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 .شد بيتصو – سيرئ
 .دارم  ۀبنده اخطار  نظامنام  -  نيتد
 .ديبفرمائ – سيرئ 

 ديشود دومرتبه با یوقعود گرفته م اميبق  یرأ  کهيبرطبق نظامنامه درموقع – نيتد
 .گرفته شود

 ...ميگريم یعرض دو مرتبه رأ خواهميبنده هم م – سيرئ 
 نيبنابرا مخالف یرأ کدفعهيموافق و یرأ کدفعهيمن حرفم را بزنم  ديبگذار - نيتد

کنند آنوقت بعد  اميمخالف هستند ق کهيانيآقا یمعن نيبا ديريبگ یرآ  ديهم با یثان ۀدفع
 نيبکدام طرف متوجه است ازا تياعالم  شود که اکثر ديبا یرأ ۀجيازدو مرتبه نت

 .فتگر یرأ ديگربايد ۀکمرتبيجهت 
 نديبفرما اميشود ق امشب ختم نکهيکه مخالفندباا یانيآقا. ميريگيم یرأ      ً مجددا   –سيرئ
 )کردند اميق یچندنفر(
 ئتيامشب انتخابات ه کهيشده بود درصورت نجايا یشنهاديشده پ بيتصو – سيرئ 

 .بماندفردا ديتمام نشود  با سهيرئ
 .ستين یباب مخالف نيدرا 

که قرائت شد سه ساعت  یشنهاديبنده دروقتش مخالفم پ – اتيب خانيقل یمرتض
 ...بعدازظهرنوشته شده بود

نشد  ليتکم سهيرئ ئتيامشب ه کهيمسلم است وقت نيا. ستيآن مسئله حاال ن  - سيرئ
عرض نکردم   یزيبنده درساعت فردا چ. نخواهد آمد شيپ ليالبد آن سه روز  تعط
 ؟ انهيهست  یجلسه فردا  باشد مخالف نکهيبنده عرض کردم درا

سه ساعت بعد ازظهر فردا  یشد وساعتش هم برا یشنهاديپ کي نجايچون ا -  اتيب
ندارم  یمطرح است که  بنده عرض شنهاديکرده بودند حاال اگرهمان پ شنهاديو پ نيمع

 ؟!چيواال که ه
 د؟يدار یباب مخالفت نيدر ا) اءيض  ميابراه ديس یخطاب به آقا(  – سيرئ
 .ندارم یرعرضيخ – اءيض
 )اجازه( افسر یآقا - سيرئ
مذاکرات چه در  گريبختم جلسه گرفته شد د یأر نکهيپس ازا  - افسر رزايهاشم م دمحم

جلسه ما  ليتشک یبرا ميائيفردا ب دينداردوبا یموضوع شنهاديپ ريو چه در غ شنهاديپ
 .مينکرده ا نيرا مع یوحال آنکه هنوز جلسه  ثان ميکنيمذاکره درساعت جلسه  م نجايا

 )اجازه( خسرويارباب ک یآقا – سيرئ
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حاصل شدکه جلسه امشب  تيگرفته شد واکثر یرأ دو مرتبه نيا -  خسرويک ارباب
شود بنده درساعتش سه ساعت  ليشد که فردا بعد ازظهر تشک  یشنهاديختم شود و پ

دو ساعت بعد ازظهر  یجلسه را برا انيآقا  کنميم شنهاديبعد ازظهر باشد مخالفم و پ
 اديوه کارهم زشودبعال یم   ريوارد شوند وجمع شوند د نجايدرا انيآقا ريقرار دهند ز

 از  ردبهتراستياست که هرچه زودترکارهاصورت گ یطور تياست ووضع
 شنهاديپ انيواستدعا دارم آق. کنم یمشنهاديبنده دوساعت بعد ازظهررا پ نجهتيا

 .نديهم قبول  فرما کنندگان
کنم که جلسه فردا  یرا قبول م خسرويارباب ک یآقا شنهاديپ نيبنده ا –السلطنه  معتمد
 .عت بعد از ظهرباشددو سا

که  ديبفرمائ د؟يدار یشيحاال اگر فرما) اتيب خانيقل یخطاب به مرتض(  – سيرئ
 .موقعش است

عرض  ستيمسئله مطرح ن نيبنده همان موقع چون فرمودند ا – اتيب خانيقل یمرتض
بود که جلسه  نيصحبت کردند، نظر بنده هم هم نهيزم نيدرهم نيريسا ینکردم ول

کنم  یگمان م ستيباب ن نيدرا یبعد از ظهر  باشد و چون مخالففردا دوساعت 
 نيدرا یو چون مخالف هرباشدصورت ختم شودوجلسه فردا دوساعت  بعد از ظ نيبهم

صورت ختم شود وجلسه فردا دو ساعت بعد  نيکنم بهم یم گماني ستيباب ن
 .شود ليازظهرتشک

 ...ميگريم یرأ -   سيرئ 
 .ستين  یندارند محتاج به رأ یمخالف -  ندگانيازنما یبعض 
 ئتيانتخابات ه يۀجلسه فردا دوساعت بعد از ظهر، دستورمجلس هم بق –سيرئ 

  )گذشته ختم شد یساعت  از شب ۴مجلس( سهيرئ
  

 دوم ۀجلس
 

 ستميوچهارمطابق ب صديمشروح مجلس دوشنبه شانزدهم آذرماه هزاروس صورت
 ١٣۴۴االول  یجماد

 ديگرد ليتشک) صادق خان رزايم یآقا( استيدوساعت قبل ازغروب بر مجلس
 .قرائت  نمودند قيخان صد یسيع رزايم یصورت مجلس روز قبل را آقا

 یشهر جماد ١٩مطابق ١٣٠۴آذر ماه  ١۵ ۀکشنبياول روز  ۀجلس صورمجلس
 .ديگرد بيتصو  یقرائت  و پس از مختصراصالح ١٣۴۴ یاالول
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ابتدا شروع خواهد  سهيرئ ئتيانتخاب ه یعنيشود بدستورامروز یشروع م –سيرئ
 .شد
 )اخذ آراء بعمل آمد( 
که  اتيکاروعزت هللا خان ب شميدمحم ابر یخان عدل، حاج وسفي رزايم یآقا - سيرئ
 استخراج آراء یبرا اورنديب فيشده بودند تشر نيقزعه مع روزبحکميد

 .شد نطورحاصليا جهيآراء بعمل آمدنت استخراج
 بينا یوچون برا یرأ ٨١ اتيب یآقا ،یرأ١١٩ر دادگ ی، اقا٢٣٠یاوراق رأ ۀعد
 .بود نيچن جهيدرمرتبه سوم نت ديدگرديحاصل نشده بود تجد تيگراکثريد سيرئ
 .اورنديب فيآراء تشر نيمستخرج انيآقا  - سيرئ 

 :حاصل شد ليذ قيبطر جهيآراء بعمل نت استخراج
،  یرأ ٩٠ سلطان احمد خان راد یآقا ،یرأ١١٩اتيب ی، آقا٢٣٠یاوراق رأ ۀعد
 رزايم ،یرأ ٢ بايد یدعبدالعليدسيس یحاج ی،آقا یرأ ۴ رزايم مانيسل یآقا
 ١فرج هللا خان آصف یآقا ،یرأ ١خان معتمد  رزاعبدهللايم یاقا ،یرأ١رضايعل
،  یرأ ١عدل  یآقا ، یرأ١هيحضرت حجة ابن الحسن صلوة هللا وسالمه عل ،یرأ

  ۴امتناع  دعالمتيورقه سف ١قريال ۀورق
 یوس ستيدهندگان دو یرأ ۀانتخاب شدندچون عد یرأ ١١٩با اتيب یآقا – سيرئ

ربع ساعت  کيتمام انتخاب شدند  تيلذا با اکثر شوديتاصد  و پانزده م تينفربوداکثر
 لي          ً    ساعت مجددا  تشک مياز ن یو پ ليتنفس  تعط یجلسه برا نموقعيدرا(تنفس است

 )ديگرد
 یعنيخواهد بود  یانتخاب جمع نيا یشنفرمن ۴شود بانتخاب  یشروع  م  –سيرئ
 .شود یورقه نوشته م کينفردر۴هر
 .آراء بعمل  آمد اخذ

 .اورنديب فيتشر انيآقا - سيرئ 
 .شد نطورحاصليا جهياستخراج آراء بعمل آمد نت 
  یرأ ١٣٠یروانيش یآقا ،یرأ ١۵۶شهاب  رزايآقا م ی، آقا٢١٢ یاوراق رأ ۀعد 

و دوازده  ستيدو یرأ ۀعد رايدارند ز تياکثر یوانريشهاب و ش رزايم انيآقا - سيرئ
دارندلهذا  یرأ ١۵۶شهاب  رزايآقا م یآقا شود،يحاصل م یرأ ١٠٧با  تينفربوداکثر

 یشاهرود انيآقا یدارند برا یرأ ١٣٠  یروانيش یتام دارندآقا تياکثر
دو  یحاصل نشده لهذا برا تيراکث)  یرأ ٨٣ یو دوم یرأ ٩٠ یاول( وصدرالتجار

 .شود یرأ ديتجد ديها با یر ازمنشنف
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 .هم خوانده شود گرانيد یاسام - نيتد
 )اجازه(نيتد یآقا –سيرئ
 یخالصه اش گفته شود باستثنا کنميداشتند تقاضا م یاديز ۀعد گرهميد انيآقا - نيتد 

 .داشتند یهفت و هشت رأ کهيآنهائ
 ی، اقا یرأ٩٠یودشاهر یتام حصال نشده آقا تيآنها اکثر ۀکه دربار یانيآقا –سيرئ

 ،یرأ ۵۴افالطون رزايم یآقا ،یرأ ۵٣احتشام زاده  ی، آقا یرأ  ٨٢٣صدرالتجار 
 .شود یم یرأ دي، تجد یرأ ٢٩ یاسائي ی، آقا یرأ ٣٧ یروح یآقا
 .دارم  یاخطارنظامنامه ا –وثوق   یمرتض یآقا 

 .ديبفرمائ – سيرئ
 .قرائت شود دياست  بفرمائ دادم که  مقدم  یشنهاديپ کيبنده   – یمرتض ديس یآقا
 .خوانده شود  یزيچ یرأ نينظامنامه قدغن کرده است در ب – سيرئ
 .را داده است  شنهادي   ً   قبال   پ – یمرتض ديس یآقا
 خارج شدند ندگانيازنما یاخذ آراء بعمل آمد و بازعده ا 

 فيتشر نيمستخرج انيآقا.خواهدافتاد تيمجلس ازاکثر دينبر فيتشر انيآقا –سيرئ
 دياوريب

 )ديگرد دينشد  تجد دايپ تياستخراج  آراء  بعمل آمد  چون  اکثر( 
 ١٩۵ یاوراق رأ ۀعد
سوم است  ندفعهيشود و ا یم یرأ ديحاصل نشده است لهذا تجد تياکثر –سيرئ

 .خواهد بود  یکاف ینسب تياکثر
 )اخذ آراء  بعمل آمد( 
 )حاصل شد ليبقرار ذ جهياستخراج آراء بعمل آمد نت( 
 ١٧٨ یاوراق رأ  ۀدع
احتشام زاده  یآقا ،یرأ ٨٨صدر التجار ی، آقا یرأ ١٠٨ یشاهرود یآقا – سيرئ

 یرأ ٩٠تام با تياکثر ،یرأ ٢١یاسائي یآقا ،یرأ ٣٨افالطون  رزايم یآقا ،یرأ ۴٠
 تيصدرالتجاربا اکثر یتام وآقا تيبااکثر یشاهرود یآقا نيشود بنابرا یحاصل م

انتخاب هم  نيسه نفر مباشرا  ابشود بانتخ یشروع م انتخاب شدند، حاال ینسب
 .ورقه  نوشته خواهد بود کيهرسه نفردر یعنيخواهد بود  یجمع

 )حاصل شد ليذ قيبطر جهياخذ آراء بعمل آمد نت(
 ١٧٨ یاوراق رأ ۀعد

 یآقا ،یرأ ١۶٠با  خشرويارباب ک یآقا ،یرأ ١٧٨دهندگان  یرأ ۀعد – سيرئ 
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بمباشرت انتخاب  یرأ ١۴٨با رگلستانيمد یاآق ،یرأ ١۴٨با  بيدست غ
 .خودشان یجا اورنديب فيها تسر یمنش انيآقا کنميشدندخواهش م

 )حاضر شده بمحل خود جلوس نمودند سهيرئ ئتيدرمحل ه یدائم یها یمنش انيآقا( 
کنم  یخودشان را هنوز بدفترنداده اند خواهش م یکه اعتبار نامه ها یانيآقا –سيرئ

 .شود یبعرض مجلس برسدخوانده م دياعتبارنامه هاکه با ونيسيکم جهيتزودتربدهند ن
 .قرائت نمودند ليشهاب  بشرح ذ رزايم یآقا
 افشار یآقا –استوان یک یآقا – یحواد خان امام رزايآقا م –اول   ۀشعب از

 .زاهد یآقا –یابوالفتوح علو ديس یآقا - اتيب حانيقل یمرتض یآقا –دوم  ۀازشعب
 هياسالم – یکردستان یآقا - رهنما  یآقا - سوم ۀشعب از
آقا  یآقا -  یرازياما جمعه ش یآقا – یعيسم نخانيرزاحسيآقا م –چهارم  يۀاز شع 

  ینور نياءالديض
 سهراب زاده یآقا - عبدهللا خان معتمد  یآقا –عدل  یآقا –پنجم   ۀازشعب 

 راب  زادهسه یآقا –عبدهللا خان معتمد  یآقا - عدل  یآقا - پنجم   ۀشعب از
 عصرانقالب یآقا –عيحاج آقا رضا رف یآقا –یاسد خانيدمحم ول یآقا –ششم  ۀازشعب 

 .شود یاست که حاالقرائت م دهيرس يیشنهادهايپ هيآت ۀدرخصوص جلس -  سيرئ
شود موقع  ليسه روزتعط سهيرئ ئتيبعداز انتخاب ه یستيبايمطابق نظامنامه م چون

 ليروزجمعه جلسه تشک یستيبايتخلف نشود م نکهيا یافتدوبرايجلسه بروزجمعه م
معلوم  فيشود تا تکل یاست که قرئت م دهيرس یشنهاداتيپ انيازطرف آقا یشود ول

 .شود
 .قرائت  شد ليذ بشرح

راجعه  یکارها نکهينظربا ميکنيشنهادميپ ليامضا کنندگان ذ –انيازآقا یشنهادجمعيپ
پنجشنبه  ومياست غروب  قيم مضبه مجلس  مؤسسان فوق العاده متراکم شده ووقت ه

 .شود  ليآذرماجلسه تشک ١٩
خان  یمرتض –اعلم رخانيدکترام - موقر نيحس رزايم –زاده بينق –یعراق

حاجب  -  یدهدشت – ايالرعا لياکبر وک یعل رزايم - داور –احتشام زاده  –یکشور
 محمود – هيالتول

مجلس مؤسسان  شب  هيآت ۀکنم جلس یم شنهاديبنده  پ - معتمدالسلطنه  یآقا شنهاديپ
 .شود ليتشک)  پنج بعد از ظهر( آذر ماه بعد ازغروب  ٢٠جمعه 

 ٩مادل  تيو نظر برعا یداخل ۀپنج نظامنام  ۀنظر به حفظ ماد – عقوبيديس شنهادآقاي
مملکت بنام سعادت  یقطع فيتکل نييدرتع عيوقت واقدام سر قينظامنامه ونظربه ض
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گذاشته  ۀامروز را که در واقع  متمم جلس ۀجلس  کنميم شنهاديدر رفع بخران پ رانيا
باعتبار نامه ها  قرارداده  یدگيرس یسه روزکه در  نظامنامه  برا لياست ابتدا تعط

 . ميشده  منظور  نمائ
ً با  ياول که خوانده شد تقر شنهاديچون سه پ – سيرئ بود درآن باب  یکيمفادش    
 ،)اجازه(داور  یآقا. ميگريم یرأ کمرتبهي

 یمخالف کنميتصورم یبدهم ول حينفر مخالف صحبت بکند تا بنده توض کي داور
 .نباشد

 ،)اجازه(تاش  موريت یآقا – سيرئ
مطابق نظامنامه  نکهيا یبرا ستين اجيمحل احت چکداميه شنهادهايپ نيا - مورتاشيت
کرده بود که  ینيشبينظامنامه پ نکهيا یروزپنجشنبه  جلسه منعقد شود، برا ديبا

انتخاب شود ودرواقع  سهيرئ ئتيه دياست با هيافتتاح  ۀمان جلسه که جلسدره
 شديتمام م سهيرئ ئتيانتخاب ه یستيروزبايهم شده ازطرف ماها شده ود یاگرقصور

 ديمطابق نظامنامه روزپنجشنبه با نيشود بنابرا یسه روزحساب م نيروزايوازد
د فردا وپس فردا هم جزء شمرده شو ليچزء تعط ديامروزبا رايجلسه منعقد شود ز

 .شود ليمجلس مؤسسان تشک ۀجلس دياست وروز پنجشنبه عصر با ليتعط
سه  نيکه با ا یانيوقعود آقا اميبق ميگريم یاجازه خواسته اند رأ انيازآقا یليخ – سيرئ
غروب روز پنجشنبه  هيآت  ۀجلس نکهيموافقندباا یعنيخوانده شد موافق اند شنهادکهيپ

 .نديفرما اميشود ق ليتشک
 .برخاستند اغلب

 تاش موريت یموضوع،آقا نيدرهم ميريگ یم ی     ً   مجددا  رأ.موافق است تياکثر –سيرئ
 )اجازه(
دادند  یپنجشنبه رأ یعده برا کي نکهيا یشود برا هيتجز یرأ نيا ديبا –مورتاشيت

 .غروب آن معلوم  شود ايعصر    ديحاال با یول
 .شود صحبت  کرد ینم یرأ نيدرب -  ندگانياز نما یبعض 
 اميق شنهادهستنديپ نيمخالف ا کهيانيوقعود آقا اميبا ق ميريگيم ی     ً   مجددا  رأ – سيرئ 

 )نکرد اميق یکس(نديفرما
 یشعب برا ونيسيغروب پنجشنبه دستورهم قرائت راپرت کم هيآت ۀجلس –سيرئ

 .شود یکه موضوع بحث مجلس مؤسسان واقع م یمطالعه درمطالب
  )ازشب گذشته ختم شد ميساعت و ن ۴جلسه ( 
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 سوم ۀجلس

 
 یاالول یجماد ٢۴مطابق ١٣٠۴آذرماه٢٠جمعه ۀليمشروح مجلس ل صورت
١٣۴۴   
  ليخانصادق تشک رزاصادقيآقا م یآقا استيازشب گذشته بر کساعتي مجلس

 ٢٠مطابق ١٣٠۴آذر ١۶دوم  روز دوشنبه   ۀصورت مجلس جلس. ديگرد
 ١٣۴۴ یاالول یشهرجماد

 ليخان صادق تشک رزاصادقيم یآقا استيازغروب بر ليدوساعت ق مجلس
 .شد بيروزقبل  قرائت وتصو ۀوصورت جلس

 .یطاهرمتول رزايم –آقارضا تجدد  –یانيآشت انيآقا: بااجازه   نيغائب
 یعل خيحاج ش –حاج آقا جمال – یحاج امام جمعه خوئ نيايآقا: اجازه  یب نيغائب

 یسلطان دمحم خان عامر – یروانيجتهد شحاج م – یابوالقاسم کاشان ديحاج س - خمسه
 . یاريبخت ینجفعل –
 .ندارد یصورت  مجلس مخالف – سيرئ

 .نشد یاظهار
به اعتبارنامه  یدگيرس ونيسيراپورت کم. شد بيصورت مجلس  تصو – سيرئ

 .بخوانند اورنديب فيمخبر تشر یمطرح است، آقا
 :قرائت نمودند ليراپرت مزبور  را بشرح ذ ونيسيرهنما  مخبر کم یآقا
انتخابات  يۀخود به دوس ۀديباعتبار نامه ها درجلسات عد  یدگيرس ونيسيکم

 یبعمل آورده اعتبار نامه ها یدگيمجلس مؤسسان رس ندگانينما  یاعتبارنامه ها
 یانجمن نظارت انتخابات و حکومت محل و مبن یاعضا یمزبور بمهروامضا
بوده لهذا   اباتقانون انتخ تيورعا انيآنها به صحت جر قيبرشهادت و تصد

 نيا دهيگرد بيجداگانه اتخاذ وتصو یازاعتبارنامه ها رأ کينسبت بهر ونيسيکم
مجلس مؤسسان  ميتقد یداخل ۀنظامنام ١٣ ۀاست که راپرت مجموع آنها مطابق ماد

 .شده بيتصو ونيسياست که در کم یقياعتبارنامه ها نمراتش بطر نيا. گردد یم
از طرف / ارباب افالطون . ٣ طرف، یبن/   یاحمد عبد. ٢تهران، /زاده  احتشام. ١

/  یخان کردستان اسدهللا. ۵،  انياز طرف زرتشت/  خسرويارباب ک. ۴،  انيزرتشت
 خان لياسماع. ٨ز،يتبر/  یاسکندر. ٧مراغه ، / اسکندرخان مقدم. ۶کردستان ،

 خيآش. ١١ ز،يتبر/  زاده لياسماع. ١٠ر،يمال/  خان لياسماع. ٩جهرم ، /  يیقشقا
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/  یرنراقيآقا احمد مد. ١٣،  یوانکيا/ اعتماداالسالم . ١٢رفسنجان،/  یروح يیحي
/  ميآقاخان حک. ١۶زنجان، /  نيآقاحس. ١۵ ،یپهلو/  زاده نيآقاجبار حس. ١۴کاشان، 

 قاآ. ١٩سبزوار، /  یآقازاده سبزوار. ١٨مشهد، /  یآقارضا مهدو. ١٧ ان،يميکل
 دجواديآقا س. ٢١تهران،/  یابوالقاسم کاش ديآقا س. ٢٠تون، / رکالنيام نخا ميدابراهيس

آقا . ٢۴ ،یقشقائ/  دعبدهللايآقا س. ٢٣بوشهر،/  نيدحسيآقا س. ٢٢راز،يش/ محقق
. ٢٧رفت،يج/ هللا  فرج خيآقا ش. ٢۶ ،یسار/  یرزاعليم ديآقا س. ٢۵ زد،ي/  دکاظميس

/  یعل خيآقا ش. ٢٩بارفروش،/  جعفر خيقا شآ. ٢٨استرآباد،/  یاسترآباد آقا خيآقا ش
آقا . ٣٢بوشهر، /  رزاجواديآقا م. ٣١ راز،يش/ زارع  یآقا عل. ٣٠همدان، 

آقا . ٣۴ ز،يتبر/  یصدرالمعال اصغر یرزاعليآقا م. ٣٣زنجان، / مجتهد  رزاعباسيم
ر اکب. ٣۶فسا ، /  باحمد مهذ ديرسيآقا م. ٣۵ رفت،يج/  یگلريب خان ینق یرزاعليم

 یامام. ٣٨ارامنه مناطق جنوب ،/  انسيآلکساندرخان طومان. ٣٧اصفهان ، / مسعود 
 رحشمتيام. ۴١،  رازيش/ آموزگار . ۴٠کرمان ، /  هيبلد سيرئ یآمهد. ٣٩،  زيتبر/ 
. ۴۴تراکمه، / آناجان آخوند . ۴٣کرمان ، / مجتهد  نيعبدالحس رزايآم. ۴٢محالت، / 
. ۴٧، یخو/ آقا  باقر . ۴۶مشهد،/  رزايم  رجيا. ۴۵ان، تهر/  یرازيش  زاده هللا تيآ

 شابور،ين/  مورتاشيت. ۵٠ ز،يتبر/  یتوتونچ. ۴٩الر ،/ تجدد . ۴٨ ز،يتبر/  یزيتبر
آقا جمال   حاج. ۵٣داغ ،  قراچه/  یآقا احمد اهر  حاج. ۵٢اصفهان ، / جهاد اکبر . ۵١

 ددمحميس حاج . ۵۶،  رجانيس/  انيب حاج . ۵۵سبزوار ، / بقراط  حاج . ۵۴اصفهان ، / 
/  یبادامچ یدمحمعل حاج . ۵٨مشهد ، / خمسه  یعل  خيش حاج . ۵٧خمسه ، / مجتهد 

. ۶١ز،يتبر/  دکاظميس رزايم حاج . ۶٠کردستان، ،/ خان  اسدهللارزايم حاج . ۵٩،زيتبر
 سراب/  یخيمشا رزادمحمخانيم حاج . ۶٢کاشان ،/  یکاشانچ ینق یعل رزايم حاج 
،  هيدريتربت ح/ زوار  یاسدآقا  یحاج. ۶۴کرمان ،/ مجتهد  رزادمحمرضايم حاج . ۶٣
آقارضا   یحاج. ۶٧بروجرد،/ آقاجواد   یحاج. ۶۶عراق ،/  ليآقااسماع  یحاج. ۶۵
/ آقا ملک  حسن  یحاج. ۶٩،  یخو/  یجمعه خوئ امام  یحاج. ۶٨گرگانرود ،/  عيرف

تپه ،  گمش/ رجب آخوند   یحاج. ٧١تهران، /  بالضر نيام آقا نيحس  یحاج. ٧٠تون،
. ٧۴شوشتر،/  یعلو یدمهديس  یحاج. ٧٣تهران ،/  ینيقزو  آقا ميرح  یحاج. ٧٢
 یدمحمجواد بهبهان  خيش  یحاج. ٧۶ز،يتبر/  فيس  یحاج. ٧۵ن،يقزو/  یدموسيس  یحاج
 نيدمحمحس  خيش  یحاج. ٧٨گروس،/ دمحمحسن   خيش  یحاج. ٧٧، طرف یبن/ 
 نيغالمحس  یحاج. ٨٠بجنورد،/ گرمه  اصغر یعل  یحاج. ٧٩شابور،ين/  عتمداريرش

 کار شميدمحم ابر  یحاج. ٨٢بهبهان،) / اعتماداالسالم(مجتهد   یحاج. ٨١راز،يش/ ملک 
/ بنکدار  یدمحمتق  یحاج. ٨۴تهران،/  یدمحم اسالمبولچ  یحاج. ٨٣شوشتر،/ 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٨٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 یخو/ ابوالقاسم  رزايم  یحاج. ٨۶ وچان،ق/ التجار  ملک یدمحمتق  یحاج. ٨۵تهران،
سمنان /  یليآقا فام رزايم  یحاج. ٨٨، رازيش/  یاحمدخان الر رزايم  یحاج. ٨٧،
/  یفاطم خان نيحس رزايم  یحاج. ٩٠اصفهان ،/  ینيام هللا بيحب رزايم  یحاج. ٨٩،

/  هيصريق یعل رزايم  یحاج. ٩٢غار،/ صراف  یرزاعليم  یحاج. ٩١قمشه ،
/  رضايرزاعليم  یحاج. ٩۴اصفهان،/  اکبر یعل رزايم  یحاج. ٩٣، جبالغوسا
. ٩٧عراق،/  رزامحموديم  یحاج. ٩۶مشهد،/  یرضو یدمحمعل رزايم  یحاج. ٩۵قم،

. ٩٩بارفروش،/  یآمل وسفي حاج . ٩٨زنجان،/ مجتهد  یمهد رزايم  یحاج
/ خان فرمند  یحسنعل. ١٠١همدان،/ خان فرمند  حسن . ١٠٠زد،ي/  زاده یحائر

. ١٠۴شاهسون،/ منشور  خان نيحس. ١٠٣شاهرود،/  انيآقا نيحس. ١٠٢همدان، 
. ١٠۶ ستان،يبلوچ س/ خان   یدرعليح. ١٠۵بروجرد، /  یگودرز خان ینقليحس

. ١٠٩گروس،/  یبيخط. ١٠٨ ز،يتبر/  یخراز. ١٠٧محالت ، /  رزايم  یدرقليح
 رخانيدکتر ام. ١١١مناطق جنوب ، هنارام/  انيدکتر آقا. ١١٠ ،یعباس/  بيغ دست
/  یائيدکتر ض. ١١٣ل،ياردب/  یبهرام خان نيدکتر حس. ١١٢درجز،/ اعلم 
/ زاده  ملک خان یدکتر مهد. ١١۵کردستان،/ خان   هللا تيدکتر هدا. ١١۴تربت،
/  یآباد یخان عل  هللا حيذب. ١١٨بم،/  یگيب وانيد. ١١٧شاهسون ،/  بايد.  ١١۶تهران،

/  یزيترش التجار سيرئ. ١٢١ز،يتبر/ رهنما . ١٢٠قوچان،/ ذکاءالملک . ١١٩،یسار
/  یسلطان دمحمخان عامر. ١٢٣ستان،يبلوچ س/  خان یسردارعل. ١٢٢ز،يترش

. ١٢۶تهران،/ محسن  مانيسل. ١٢۵تهران،/ احمدخان راد  سلطان . ١٢۴ن،ينائ
. ١٢٨جان،يآذربا همنارا/  انيخان ساکن سهراب.١٢٧کرمانشاهان،/یاعظم خان مانيسل

/  یابوالفتوح علو ديس. ١٣٠،يیقشقا/  اءيض ميدابراهيس. ١٢٩مراغه،/ زاده  سهراب
 نيدعبدالحسيس. ١٣٣کرمان،/  نيدالعراقيس. ١٣٢ر،يمال/  ليداسماعيس. ١٣١ل،ياردب

/ عبدالوهاب  ديس. ١٣۵تهران،/  یکاشان ميدعبدالرحيس. ١٣۴سبزوار،/ صدر 
 یددمحمعليس. ١٣٨، رجنديب/  نيتد ددمحميس. ١٣٧قم، / اصغر یعل ديس. ١٣۶رشت،
 التيا/  عقوبي ديس. ١۴٠ن،يقزو/ وثوق  یدمرتضيس. ١٣٨استرآباد،/  یشوشتر
. ١۴٣بارفروش،/  زاده عتيشر. ١۴٢بلوچ دزداب،/ خان  جهان  شاه. ١۴١خمسه،

 لياعاسم  خيش.١۴۵ز،يتبر/  یاسدهللا ممقان  خيش. ١۴۴شاهرود،/  یدامغان عتمداريشر
  خيش. ١۴٨اصفهان ،/  االسالم خيش. ١۴٧استرآباد،/  یاسترآباد آقا خيش. ١۴۶رشت،/ 

. ١۵١راز،يش/  نيالد جالل  خيش. ١۵٠ر،يمال/ جالل   خيش. ١۴٩رشت،/  نيبهاءالد
 /یعل  خيش. ١۵٣لرستان، آباد خرم/عبدالرحمن خيش.١۵٢محمره،/خان خزعل خيش

/ جمعه  امام  یدمحمعل  خيش. ١۵۵تهران،/  یزدي نيحسدمحم  خيش.١۵۴بارفروش،
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. ١۵٨تهران،/  یطهران یدمحمعل  خيش. ١۵٧ن،يقزو/ ثابت  یدمحمعل  خيش. ١۵۶راز،يش
 صدر. ١۶١قمشه،/  یروانيش. ١۶٠زد،ي/  یهاد  خيش. ١۵٩شاهرود،/  یمرتض  خيش

 ١۶٣دزفول،/  زاده راالسالميظه نيصدرالد. ١۶٢راز،يش/  نيعبدالحس دياالسالم آقاس
. ١۶۵زنجان،/ الصدر بينا نياءالديض. ١۶۴روزکوه،يدماوند و ف/ یصدرائ. 
/  یليوک  یطباطبائ. ١۶٧،یقشقائ/  نياءالواعظيض. ١۶۶تهران،/  ینور  نياءالديض

/  یسنندج خان ديعبدالحم.١۶٩قوچان،/  یطوس. ١۶٨،یساوجبالغ مکر
خان  عطاءهللا. ١٧٢راق،ع/ خان هللا تعز. ١٧١ز،يتبر)/مقام قائم(عدل . ١٧٠کردستان،

/  یصدر خان یعل. ١٧۴کرمانشاهان،/  یاعظم خان یعل. ١٧٣بم،/  یروح
/  خان نيغالمحس. ١٧۶آباد لرستان، خرم/ السلطنه  نظام خان یعل. ١٧۵ساوجبالغ،

/  یغالمرضاخان صدر. ١٧٨آباد، نجف/  رزايم  نيغالمحس. ١٧٧،یاريبخت
 یاعظم خان هللا ضيف. ١٨٠کرمانشاهان،/   یدولتشاه رزايم  یغالمعل. ١٧٩رجان،يس
  هللا لطف. ١٨٣،یپهلو/ استوان   یک. ١٨٢،یقشقائ/  یکازرون. ١٨١کرمانشاهان،/ 

. ١٨۶بجنورد،/  انيزيدمحمآقا تبر. ١٨۵،یسار/  خان یلطفعل. ١٨۴ز،يتبر/ خان 
/  یمدن نيدمحمحس. ١٨٨ساوه،/ اسعد  خان یدمحمتق. ١٨٧ن،يقزو/  یدمحمباقر شاهرود

/  یدولتشاه رزايم  یدمحمعل. ١٩٠آباد لرستان، حسن/ نظام  خان یدمحمعل. ١٨٩ه،ياروم
/  یاسد خان یدمحمول. ١٩٢سبزوار،/ افسر  رزايم  دمحمهاشم. ١٩١کرمانشاهان،

. ١٩۵راز،يش/ گلستان  ريمد. ١٩۴جان،ياله/ طلوع  ريمحمودرضا مد. ١٩٣ستان،يس
. ١٩٧عراق،/  اتيب خان یلق یمرتض. ١٩۶ه،ساو/  یکشور خان یمرتض

بلوچ / دمحمخان  ملک. ١٩٩ان،يميکل/  ميها ويمس. ١٩٨داغ، قراچه/ مستشارالدوله 
/ قوام  خان ميابراه رزايم. ٢٠١بروجرد،/ احمدخان اعتبار  رزايم. ٢٠٠دزداب،

/  یاحمدخان انبارلوئ رزايم. ٢٠٣تهران،/  هيابوطالب اسالم رزايم. ٢٠٢راز،يش
/  یگيب وانيآقاخان د رزايم. ٢٠۵آباده،/  ینجوم خان لياسماع زاريم. ٢٠۴هبهان،ب

/  یميباقرخان عظ رزايم. ٢٠٧ل،ياردب/ آقاخان عصر انقالب  رزايم. ٢٠۶ز،يتبر
 رزايم. ٢١٠تهران،/ جوادخان  رزايم. ٢٠٩محالت،/  نيبهاءالد رزايم. ٢٠٨رجند،يب

/  خان هللا بيحب رزايم. ٢١٢ز،يتبر/  ازادهآق هللا بيحب رزايم. ٢١١،یخو/ جوادخان 
  آقازاده  حسن رزايم. ٢١۴،یسار/ حسن اعتماد  رزايم. ٢١٣آباد لرستان، حسن

 یتيهدا نيحس رزايم.٢١۶مشهد،/  زاده هللا تيحسن آ رزايم. ٢١۵سبزوار،/  یسبزوار
 رزايم. ٢١٨آباد، نجف/  یجالئ خان نيحس رزايم. ٢١٧گرگانرود،/  روقتيمد

 رزايم. ٢٢٠تهران،/  یعيسم خان نيحس رزايم. ٢١٩بارفروش،/ خان دادگر  نيحس
رضا  رزايم. ٢٢٢بوشهر،/ گلشن  یعل نيحس رزايم. ٢٢١محمره،/ موقر  خان نيحس



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

رضاخان حکمت  رزايم. ٢٢۴ه،ياروم/ رضاخان افشار  رزايم. ٢٢٣ز،يتبر/  یفرش
/  یزديا خان ميسل رزايم. ٢٢۶تهران،/  تيهدا خان یرضاقل رزايم. ٢٢۵آباده،/ 
. ٢٢٩مشهد،/  خان نيدحسيس رزايم. ٢٢٨کاشان،/  دحسنيس رزايم. ٢٢٧ستان،يس
 رزايم. ٢٣١رفسنجان،/ شهاب  رزايم. ٢٣٠مشهد،/ ارجمند  دخانيدمجيس رزايم

 یعبدالباق رزايم. ٢٣٣سبزوار،/  یطاهر متول رزايم. ٢٣٢اهر،/ خان صادق  صادق
 زيعبدالعز رزايم. ٢٣۵تهران،/  فروش ینيچ نيحسعبدال رزايم. ٢٣۴بارفروش،/ 
/ عبدالوهاب  رزايم. ٢٣٧درجز،/ خان معتمد  عبدهللا رزايم. ٢٣۶سقز،/  یمفت

/ حکمت  اصغرخان یعل رزايم. ٢٣٩ز،يترش/  اين بزرگ یعل رزايم. ٢٣٨زد،ي
/  یچيچا آقا یعل رزايم. ٢۴١،یوانکيا/  اصغرخان یعل رزايم. ٢۴٠جهرم،
 اکبرخان یعل رزايم. ٢۴٣جان،ياله/  یاجر نهاوندت اکبر یرزا عليم. ٢۴٢رشت،
/  رضا یعل رزايم. ٢۴۵خمسه، التيا/  یقوام خان یعل رزايم. ٢۴۴تهران،/ داور 

. ٢۴٨سقز،/  خان یسيع رزايم. ٢۴٧کاشان،/  یمحلوج دمحم یعل رزايم. ٢۴۶زد،ي
 رزايم. ٢۵٠،زدي/ خان   هللا فتح رزايم. ٢۴٩کرمانشاهان،/  یخان فزون هللا  فتح رزايم

 رزايم. ٢۵٢ز،يتبر/  یخان بهرام هللا  فرج رزايم. ٢۵١کردستان،/ هللا آصف  فرج
. ٢۵۴گان،يگلپا/  یآباد نجم خان رزامحسنيم. ٢۵٣روزکوه،يدماوند و ف/  دخانيمج

ذوالقدر  یدمحمتق رزايم. ٢۵۶مشهد،/ دمحم دانش  رزايم. ٢۵۵فومن،/  یدمحم انشائ رزايم
/  یدمحمخان معظم رزايم. ٢۵٨مراغه،/ دمحمخان ساعدالوزاء  رزايم. ٢۵٧سا،ف/ 

/ دهقان  خان یدمحمعل رزايم. ٢۶٠کردستان،/  ليدمحمخان وک رزايم. ٢۵٩گان،يگلپا
/ منتصر  خان یدمحمعل رزايم. ٢۶٢ن،ينائ/  یفاطم خان یدمحمعل رزايم. ٢۶١الر،

/ جمعه   حمود امامم رزايم. ٢۶۴ل،ياردب/  یليوک خان یدمحمعل رزايم. ٢۶٣بوشهر،
/  یزاهد خان یمهد رزايم. ٢۶۶ز،يتبر/  دسعديمحمودخان وح رزايم. ٢۶۵خمسه،

/  یآباد یخان عل نصرهللا رزايم. ٢۶٨مراغه،/  یفتوح خان یموس رزايم. ٢۶٧غار،
. ٢٧١ساوجبالغ،/ خان دهللاي رزايم. ٢٧٠تهران،/  یانيآشت رزاهاشميم. ٢۶٩،یعباس

آباد  خرم/  یحساب نيردمحمحسيم. ٢٧٢بروجرد،/ مشار  خان وسفي رزايم
/  یناظم. ٢٧۵خمسه،/ الملک  ناظم. ٢٧۴فومن،/  یناصر ندامان. ٢٧٣لرستان،
. ٢٧٨همدان،/ خان  هللا  نصرت. ٢٧٧،یاريبخت/  خان ینجفقل. ٢٧۶اصفهان،

/  زاده بينق. ٢٨٠دزفول،/ خان  نظام. ٢٧٩تهران،/ حکمت  خان نيالد نظام
. ٢٨٣کرمانشاهان،/  یزيخان هال  هللا تيهدا. ٢٨٢ر،يمال/  آقا  مهاش. ٢٨١تهران،
/  ايالرعا ليوک. ٢٨۵جان،يارامنه آذربا/  انيوارتان اوخانس. ٢٨۴سراب،/  یهرمز

. ٢٨٨کرمانشاهان،/  یاعظم خان يیحي. ٢٨٧سمنان،/  یاسائي. ٢٨۶،یوانکيا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 آباد لرستان خرم/ کمالوند  الملک مني
از . ليتنفس  تعط یجلسه  برا نموقعيدر ا( رديرت بگصو ونيسيکم ليتشک که

 )ديگرد لي     ً     مجددا   تشک  کساعتي
مجلس مؤسسسان  باشد  بيمورد تصو ديکه با یمطالعه درمطالب ونيسيکم – سيرئ

انتخاب کرده است  خواننديم کهيخودش راهم از قرار سهيرئ ئتيشده و ه ليتشک
 :مطالعه  ونيسيخوانده شد اعضاء کم ليبشرح ذ

  مورتاشيت – یبهرام - افشار: انياقا –اول  ۀشعب از
 احتشام زاده  –زاده  عتيشر - جنگ   ريام: انياقا –دوم  ۀشعب از
 ملک زاده –ذوالقدر  –تجدد : انيآقا –سوم   ۀشعب از
 قوام الملک –سردار فاخر  - نيتد:  انياقا –شعبه چهارم  از
 التجار نيام  - زاده  یحائ –معتمد عبدهللا خان  رزايم:  انياقا –شعبه  پنجم  از
 قائم الملک - الضرب   نيحاج  ام - داور  :  انياقا - ششم   ۀشعب از
 .ديلقب نخوان ديقا اسم بخوانآ – ندگانياز نما کنفري

 .است حيصح –شهاب  رزايم آقا
 .قرائت شد ريمزبور بشرح ز ونيسيکم راپرت

 محترم مجلس مؤسسان دامت عظمته استير عيمن مقام
خود را  سهيرئ ئتيوه ليبعد ازظهر تشک ٨آذرماه ساعت ١٩ خيمطالعه بتار ونيسيکم
 :نمودند  نقرارانتخابيازا
 رزاعبدهللايم انيآقا یمنش - الضرب  نيام یحاج یآقا سيرئ بينا –نيتد یآقا سيرئ

 .داور یمخبرآقا - خان معتمدوافشار 
 ید مطالب ونوشتجاتخودش خواهدبو یازفردا صبح مشغول کارها ونيسيکم – سيرئ

از طرف عده  شنهادهميفقره پ کي شود،يارجاع م ونيسيباب هست بآن کم نيکه درا
. شوديارجاع م ونيسيشده است آنهم در ضمن مطالب ونوشتجات بکم ندگانيازنما یا

فردا هرچه  ونيسيکه کمشودمطلب مراعات  نياديبا هيآت ۀجلس نييتع یبرا
 ديراپرت خودش  را داد با ونيسيپس ازآنکه کم. دزودترکارخودش را انجام خواهد دا

 یساعت برا٢۴شود ومطابق نظامنامه   عيمحترم توز ندگانينما انيآقا نيطبع وب
 روديتصورم اتينظر نيمهلت قرارداده شد، با ا ندگانينما انيآقا یمطالعه راپرت برا

 شنبه  ندگان،ياز نما یقبل از ظهر باشد جمع  کشنبهيروز هيجلسه آت
 .دييبفرما شنهاديدانند پ یبهترم انيحاالهرطورآقا - سيئر

 :خوانده شد ليبشرح ذ ندگانينما انيازطرف آقا شنهاديفقره پ چند



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٣                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 ليوانتظارعموم ملت خاتمه داده شود امضاء کنندگان ذ یفيزودتربه بالتکل نکهيا یبرا
ماه آذر ٢١ ۀمجلس مؤسسان دوساعت بعداز ظهر شنب هيآت ۀجلس ميکن یم شنهاديپ

 داور – ايالرعا لياصغروک یعل – یکشور –احتشام زاده . شود ليتشک
چهارم  ۀآذرماه جلس٢١که دو ساعت بعد ازظهر شنبه  مينمائيم شنهاديجانبان پ نيا 

 – هيحاجب التول -  ینيالحس رضايعل -  ینور نياءالديض -   یطهران ؛شود ليتشک
 . یاسالمچ –عبدهللا معتمد 

شنبه دوبعد از  یبرا هيآت ۀکنم جلس یم شنهاديبنده پ – یوئخ یامام یشنهادآقايپ 
 .ظهرمقرر شود

 .شود ليکنم جلسه شنبه اول غروب تشک یم شنهاديبنده  پ – یفاطم یشنهادآقايپ
  یباب است رأ نياگردرا شاتيفرما یکه اجزاه خواسته اند برا یانيآقا - سيرئ 

 .بدو ساعت بعد ازظهرشنبه  ميريبگ
 .دارم یخودم را مسترد م دشنهايپ – یفاطم

 .بنده اخطارنظامنامه دارم – خشرويارباب ک 
 .ديبفرمائ سيرئ
 یوقت کهيان یشودگرفت برا ینم يیکنم همچو رأ یبنده تصورم - خسرويارباب ک 

که  ستيباشد وهنوزمعلوم ن دفاصلهيساعت با٢۴شده است که  حيدرنظامنامه تصر
باشد  کشنبهيجلسه صبح  نستکهيسب ترامنا کنميتصورم رسد؟بندهيراپرت چه وقت م

حاصل شود که راپورت  نانياطم ونيسيرا داد که ازکم یرأ نيشودا یم یودرصورت
 باشد؟ نيازا ريشودواال اگرغ یساعت منقض ٢۴کندکه درست  ی      ً       را قبال  حاضر م

 !    ً                     کامال  مخالف نظامنامه باشد؟ یرأ نيا  کنميمتصور
 ،)اجازه( داور یاقا –سيرئ 

جلسه روزشنبه دوساعت  نکهيگرفتن با یکنم درهرحال رأ یه تصورمبند - داور
 ايالبته   نديفرما یدستورم ثيآقا ازح. ستيبا نظامنامه ن نيتبا چوجهيبعدازظهرباشدبه

کرد و حاضرشد راپورتش جزء  هيکند؟ اگرته یم  هيراپورت خودش را ته ونيسيکم
 رونديآورده اند نم فيتشر هکيانيندارد آقا یتيشودو اگرهم حاضرنشداهم یدستور م

 .بعد یبرا مانديوم
 ) اجازه(  رزايم مانيشاهزاده سل -  سيرئ 

 نکهيا یبرا دانمينم ینظامنامه را قانون نيا کهيبنده درصورت – رزايم مانيسل
 )ندگانينما یهمهمه بن(سديبنو ديبا ئتيرا خود آن ه یئتيهره ۀنظامنام

 .ستين نطوريا – مورتاشيت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١٩٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 ايهست   نطوريکه ا ديبزن  ديتوان یبعد از بنده حرف  خودتان  را م  – رزايم مانيسل
 ست؟ين

 ...کنم یباز تکرار م بنده
 .ستين نطوريا داور

 اهميدن نطوراست،يا ميگو یبنده م ستينطورنيدايشماهم بفرمائ –رزايم مانيسل
 کهيدرصورت کنميبنده تکرارم ست؟ينطورنيا اي نطورهستيخواهد کرد که ا قيتصد

) دهم ینم دهيرعقييداورهم تغ یآقا ستين  نطورياز ا(دانمينم ینظامنامه را قانون نيا
 ديخدش را خودش با  یداخل ۀمقننه نظامنام ئتي      ً  مخصوصا  ه یئتيهره نکهيا یبرا
که   یما وکالئ  نستکهينظامنامه هست  ا نيکه درا یبزرگ بياز معا یکيو سديبنو
که  یمل یوکال مجلس شورا ريبنده وسا ینعي ميدوطبقه هست مينشسته ا نجايدرا

که  یروکالئيوسا ميمصون ازهر نوع تعرض هست ميدار یندگيومقام نما مينجاهستيا
 ايکه مثل بنده آ ستي   ً        مثال  معلوم ن ستندين یمل یمجلس شورا ۀنديونما ستنده نجايا

 اتيفرض نياست تمام ا   ارينواقص بس نيازا  ستند؟ين ايمصون ازهرتعرض هستند 
که  یاست همانطور حيصح ديبگو نجايا تيباشدواکثر حينظامنامه صح نيا یدرحالت

 سيرئ ئتيه سيرئ یستيداد بلکه با یتوان رأ یکردندنم یادآوريارباب  یآقا
برسانند  ندگانيساعت قبل بعموم نما ٢۴شد  عيکه راپرت  طبع و توز یهرساعت

خالف وموافق درهمان ساعت خودشان را اظهارکنند اعم ازم ديومطالعه کنند وعقا
اعالن خواهئ کرد که    اورديورق چاپ شده رابمنزل بنده ب سهيرئ ئتيکه مأموره

 کي چيآنوقت مطابق نظامنامه است واالخداوند به ستمجلس ا گريساعت د ٢۴
راپرت  ونيسيدرچه ساعت م ميکرامت نفرموده است که ازحاالبدان بيازماهاعلم غ

است  که پس  نيا بيترت  ني   ٌ                        تما  تمام خواهد کرد؟  و بهترخواهد داد ودرچه  ساعت ح
افتتاح مجلس  تو کال ساع انيآقا نيشدن ب عيو طبع  و توز ونيسياز راپرت دادن کم

 ..بدهند یخواهند رأ یم انيرا اعالن کنند حاال هرطورآقا
 ) احازه(  یفاطم یآقا -   سيرئ

 بخود یحالت عصبان کي اهمخوينم ارزيم ماني        ً              بنده اوال مثل شاهزاده سل–یفاطم
 ...بدهم

 .ديفرمائ یمالحظه م کننديم  نيبه بنده توه -  رزيم مانيسل
 )دعوت بسکوت – سيزنگ رئ یصدا( 

نظامنامه  نيواال دالئل کامل دارم که ا ميپردازيوبنده فقط باصل موضوع م – یفاطم
ارم که از وهرکس که مخالف باشدثابت کنم و مدلل بد شانياست و حاضرم با یقانون
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داور تذکر  یکه آقا یاما دراصل مطلب همانطور. حق وقانون نوشته شده است یرو
 مطلب  کيکنم  یدادند تصور نم

روزشنبه دو ساعت  یکه برا ميکن یم شنهاديپ نجايماا. ميکرده باش شنهاديرا پ یمهم
                   ً ساعت بعد ازظهرحتما   ٢که  ميگفت  چياهيآ شوديبعد ازظهرمجلس  مؤسسان مفتوح م

محترم  انيهم حاضر باشد؟ گفتم اگر چنانچه راپرت فردا به آقا ونيسيراپرت کم ديبا
درآن  شوديم ليبعداز ظهرکه جلسه تشک دوساعتپس فردا روزشنبه  ديرس ندگانينما

که اشاره کردند موافق و  یراپرت مذاکره خواهندکرد والبته آنوقت هم همانطور
آورده اند  فيکه تشر یانيدارد؟ آقا تيه اهمچ ديمخالف معلوم خواهد شد واگرهم نرس

     ً مجددا   برنديم فيتشر  انيواگرهم نبود آقا کننديبود در آن مذاکره م یگرياگر مطلب د
 .پس فردا شبش ايفردا شبش  ايشبش  ايجلسه را اعالم  خواهد کرد  سهيرئ ئتيه
 .باشد رتريد کروزي ميندار یوحشت –ندارد  یتياهم نيا

 .خطارنظامنامه  دارما – رزايم سلمان
 .ديبفرمائ سيرئ
 ديبا سيرئ یمطابق نظامنامه ازمن معذرت بخواهدوآقا ديبا شانيا – رزايم مانيسل

 انيآقا نکهيا ینشدم فقط برا یعصبان چوجهيبنده به رايخودشان  عمل کنندز فهيبوظ
 ستين ینظامنامه قانون نيخودم گفتم که ا ۀديعق یبشنوند بنده حرف زدم واز رو

 !... یمصنوع ینعصبا نديحق نداشتند بگو انيآنوقت آقا
 )  سيزنگ رئ  یصدا –ندگانيهمهمه نما( 
 یاجازه خواسته اند رأ انياز آقا یاديز ۀخارج ازموضوع است، عد نهاهميا –سيرئ 
 ...ميريگيم

 د؟يبفرمائ نيمع ديکه به بنده شده است با ینيتوه فيتکل یقبل از رأ –رزايم مانيسل
 .است یمذاکرات کاف ندگانيز نماا یبعض 

 ؟!انهياست  یمذاکرات کاف نکهيدر ا  ميريگيم یرأ – سيرئ
 .ملتفت نشده اند انيآقا ديدو مرتبه بفرمائ – ندگانيزا نما یجمع

 .بدهم حيتوض ديفرمائياجازه م  - یطهران
 .ديبفرمائ سيرئ 

 حيحق داشتم که توض            ً را کردم اقال   شنهاديپ نيبنده که ا – یطهران یدمحم عل خيش یآقا
توانددستورمجلس  یماده از نظامنامه حق داده که خودمجلس هرموقع م کيبدهم، 

 هيآن موادته نکهياعم  ازا  ميکن نييخودمان  دستور مجلس را تع ميتوانيکندما م نييراتع
 نشده باشد؟ ايشده باشد 
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ان جلسه خاتمه شده باشد که درهم هيندارد اگر موادته یمانع چيما ه یبرا درهرحال
که مجلس بشود اعم  ميريبگ یندارد که ما رأ یمانع گرپسيواالدرجلسه د ميدهيم

 نشده باشد؟ ايشده باشد  عيمواد طبع وتوز نکهيازا
 .است یمذاکرات کاف -  ندگانيازنما یجمع

 ميگو یم ليکندمنهم به آن وک یحق را محفوظ نم کهيوقت سيرئ یآقا - رزايم مانيسل 
 !یمصنوع ليوک
 !ندگانينما نيي؟ همه  ب ديمخالف بيدست غ یآقا – سيرئ
 .ديبفرمائ سيرئ
بتمام مواد نظامنامه عمل  ديباشدبا ینظامنامه عمل نيحاالکه بناشد ا -  عقوبي ديس یآقا
 ديبا بونيناطق درپشت تر ۀاست که صحبت ومذاکر نيازموادنظامنامه ا یکي. ميکن

جهت بنده  نيازا. با اجازه باشد ديد باخودش هم بخواهدصحبت کن یباشد واگردرجا
 ديبنده هستندبا یوداورکه ازرفقا یفاطم انيآقا سئلهم نيآمدم واما درا بونيپشت تر

آمده اندهمشان  نجايکه ازتمام اقطارونقاط مملکت درا یتيجمع نيتوجه کنندوبدانندکه ا
ما  دهيعق د؟يانيب نجايدرا نيبدون دستورمع شودکهيم ايآ. هستند یتيبا اهم یليمردمان خ

  یادا یحقوق دانند وبرا هايرانيا که ميثابت کن ايکه برتمام دن نستيها ا یرانيوتمام ا
خواهند مقام سلطنت را به  یاند وم نجاحاضرشدهيدرا ليحقوق همه با کمال م

 نيباشد ودرنظامنامه مع نيمع ديبا یدرهرحال دستور یکنند ول ضيواالحضرت تفو
شودوهنوز  عيطبع وتوز ديساعت قبل با ٢۴کرده که مواد  نيمع شده است ونظامنامه

 یما برا...یگرچه مطلب نزدما معلوم و روشن است ول. نشده است عيطبع و توز
 یکار یو برا ميآمده ا نجايو مهم درا یاساس یکارها یوبرا  ميا امدهين نجايگردش ا

هم  یليرداشته شده وخب رانياست که تاکنون درا یقدم نيکه در واقع اول ميآمده ا
 ديو مابا ميافتخارکن ليتحص خودماناعقاب  یکه برا ميآئيم نجايدارد ما  در ا تياهم
کنند که  یم نيرا مع یدستور یمطابق نظامنامه وقت   ميبده تياقدام اهم نيبا یليخ

راجع بدستور  حهيراپرت و ال کهيدر صورت شده باشد واال عيراپرت آن طبع وتوز
 رکهلذا همانطو م؟يائيدبيچه با ینشده باشد آمدن ما چه لزوم دارد ؟ و برا عيطبع و توز
برنظامنامه باشد حاالکه  ديما با اتيشدوعمل دعمليفرمودند با مرزاي مانيشاهزاده سل

که  ميبردار یقدم کيچرا  ميبر طبق حق وعدالت بردار يیقدمها کي ميخواهيما م
 ديا ميآمده ا نجايبا رانيسان که از تمام نقاط امؤس ندگانيمخالف با قانون  باشد؟ مانما

که همت کند و شجاعت و  ميکن ديوتأک ميرا تذکربده همحترم مطالع ونيسيبکم
 .بدهند ليامشب جلسه را تشک نيکند و هم یبزرگوار
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مواقع  ليقب نيدرا ايوهمانطورکه درتمام دن ديکن یهمت وشهامت وفداکار انيآقا
وتا فردا مطلب  ميبده لياست امشب جلسه راتشک ما هم خوب کننديم یفداکار

روز  یشود که برا عيطبع وتوز حهيفرداصبح   ال کهيکنند بطور نيراحاضرومع
 تيرا کرد ومسئول ديتأک نيا ديبا. شود ليشنبه دوساعت بعد ازظهرجلسه تشک

   چوجهيبه دينبا ونيسيبداند لذا کم ونيسيبرگرددن کم رانيملت ا ديامررا با نيرايتأخ
 یواقع م اتينظر نيکه بنده عرض کردم هم جمع ب بيترت نيوبه ا رکنديوتأخ قيتعو

 .رديگيشود وهم عمل  صورت م
 .است یمذاکرات کاف -  نگانياز نما یبعض 

، اغلب  نديفرما اميدانند  ق یم یکه مذاکرات را کاف یانياوال آقا ميريگيم یرأ – سيرئ
 .نمودند اميق

 .تباتفاق   اس بيقر  یطوس
چند   ند،يفرما اميمذاکرات مخالفند ق تيبا کفا کهيانيآقا ميريگيگرميد یرأ – سيرئ 

 .نمودند  اميق ینفر
 ليذ بيبترت. شودي     ً         مجددا  قرائت  م شنهادياست پ یمذاکرات کاف شوديمعلوم  م –سيرئ

 :خوانده شد
چهارم  ۀآذرماه جلس ٢١که دو ساعت  بعد ازظهرشنبه  مينمائ یم شنهاديجانبان پ نيا

 .شود ليتشک
 .هستند شنهادموافقيپ نيبا ا کهيانيآقا ميگريم یرأ سيرئ
 . اخطارنظامنامه دارم یبنده قبل ازرأ – یاسائي 

 .دييبفرما – سيرئ
قرائت شود چون  ديچهل ودونظامنامه را بفرمائ ۀ   ً    اوال  ماد  کنميبنده  تصورم –یاسائي

شود وخوب است  نييدستورهم تع هيآتجلسه  نييقبل از تع ديبا راياست ز ايالرعا یحت
 .شود نجااجراي            ً     نظامنامه اقال   درا نيکه ا ميمراقب باش

 .خواندهشد ینظامنامه بشرح آت ۴٢ ۀماد
روز  نييتع هيدرباب دستور جلسه آت ديجلسه را ختم نما نکهيقبل ازا سيرئ – ۴٢ ۀماد

قرارداده  بيتتر نيکه به ا یدستور د،ينما یوساعت وموضوع  را به مجلس رجوع م
که  یدرهرموقع یمحل یشده است درمحوطه مجلس مذاکرات اعالن خواهد شد ول

 .ربدهدييدستور خود را تغ توانديالزم بداند م
روزو ساعت وجلسه  نکهيقبال از ا رايز ستيوارد ن یاعتراض نيآقا پس از ا – سيرئ

دادند معلوم شد  یرأ انيپس ازآنکه آقا یول  ميعمل کن نيبه ا ميتوانينم  ميکن نييرا تع
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 یپس از رأ شود،يم نييکه چه روز چه ساعت جلسه  خواهد شد آنوقت دستورتع
 ...نديبفرما  اميهستند ق موافق شنهاديپ نيبه ا  کهيانيآقا ميريبگ
 ؟ شنهاديکدام پ - ندگانيکنفرازنماي

 .که خوانده شد ودوبعد ازظهر روز شنبه بود یشنهاديپ نيهم - سيرئ
 .نمودند اميق گانندينما اغلب

 نيکه به ا  یانيآقا ميريبگ ديمخالف هم با  یرأ یشد،  ول بيتصو تيباکثر -  سيرئ
 .نمودند اميق یچند نفر..  نديبفرما اميکه خوانده  شد مخالف هستند ق  یشنهاديپ

 .خواهد شد ليساعت بعد ازظهرجلسه تشک ٢روزشنبه شنهاديپ نيپس مطابق ا –سيرئ
 دستور – ندگانياز نما یبعض 
 ...مذاکره و شور  هيدستورجلسه آت -   سيرئ 
  ونيسياعتبار نامه ها بعد اگر حاضرباشد راپرت کم هياول دستور بق – مورتاشيت 
 .دارم ۀبنده اخطارنظامنام –شهاب  رزايم یآقا 

 .ديبفرمائ – سيرئ
 مطابق  کهيکنند درصورت یسردار مظم بدون اجازه نطق م یآقا –شهاب  رزايم آقا

 .کنند یبدون اجازه صحبت م انيآقا یو نطق کنند ول رندياجازه  بگ دينظامنامه با
 یمنش دييستين سينطق خواستم بعالوه  شما هم رئ  ۀبنده ده مرتبه اجاز– مورتاشيت

 .ديهست
 .اخطار نظامنامه  کردم –شهاب  رزايم آقا

 .اخطارکردندکه به شما اخطارکنند سيبرئ –زاده  یحائر
 سيرئ صدا زنگ  
 د؟يدار یشيزاده راجع بدستورفرما عتيشر یآقا – سيرئ 

 . یبل – عتيشر
 .ديبفرمائ -   سيرئ 

گوشه نشسته   کيچون عرض بنده راجع  بدستور بود و بعالوه  در –زاده  عتيشر
دستورجلسه . آمدم بونيبرسد ازآن جهة پشت تر انيبه آقا ميبودم که ممکن نبود صدا

از  یجمع(باعتبارنامه است  یدگيرس ونيسيراپرت کم                 ً موافق اصول معموال   هيآت
 ونيسيتتمه همان راپرت کم  مجلسدرقسمت اول  نيبنابرا) است حيصح ندگانينما

 ديکه با یمطالعات خودش را نسبت بمسائ ونيسياستماع خواهد شد وپس ازآن اگر کم
ً عا  يخودش را سر فيمورد بحث واقع  شود تمام کرده باشد و وظا ده باشد انجام دا   

 انيشده باشد وبه آقا عيساعت آن راپرت طبع و توز ٢۴وموافق نظامنامه در مدت 
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آن جلسه  یبرا سهيرئ ئتيابالغ شده باشدالته بموقع خواهد بودکه ه ندگانينما
به اعتبارنامه ها آن را راپرت راهم مورد  یدگيرس ونيسيراپرت کم يۀبعدازاستماع بق

ادامه دادن  یبرا یموجب چيوه یاخطار چيکنم ه یتصورم نيبحث قراربدهد بنابرا
 .بمذاکرات نخواهد بود

 ،)خوانده شد ليبمضمون  ذ( شود یخوانده م یشنهادهائيپ – سيرئ
 ونيسيراپرت کم هيکنم دستورجلسه آت یم شنهاديبنده پ –زاده  یحائر یآقا شنهاديپ

 .اعتبارنامه ها قرارداده شود
اعتبارنامه ها   يۀدو بعد از ظهر بق ۀدستورجلس کنميدمشنهايبنده پ –فرمند  یشنهادآقايپ

 .باشد
اعتبار نامه ها  يۀدردرجه اول راپرت بق ندهيآ ۀدستورجلس – انيدکتر آقا یآقا شنهاديپ

 .خواهد بود
اعتبارنامه ها جزودستورشده و  يۀ       ً   کنم اوال  بق یم شنهاديبنده پ – مورتاشيت یآقاشنهاديپ

ً ا  يثان  .دستور حاضر شد جزو  دستور شود  ونيسيکمراپرت    کهيدر صورت  
مواد  موافق نظامنامه   کهيدرصورت دينمايم شنهاديبنده پ یا – یطهران یآقا شنهاديپ

 .باشد  مذاکره  در موادشود افتهيشده باشد  و انتشار    ميتنظ
 . یطهران یآقا شنهاديپ – سيرئ

 همان است که خوانده شد یطهران
اعتبار نامه ها  يۀراپرت بق هيآت ۀکنم دستورجلس یم شنهادينده پب – یعراق یآقا شنهاديپ

 .باشد
 .ميندار یهم کار نياز ا ريندارد غ یخواهد مخالف ینم  یرأ ندگانياز نما یبعض

 .خواهم یاجازه م نيتد
راپرت  هيدر دستور جلسه آت نستکهيا یکيدومفهوم دارد  شنهادهايپ نيهمه ا – سيرئ
اول راپرت راجع به اعتبارنامه ها و بعد  نستکهيهم ا یکيشد واعتبارنامه ها با يۀبق

 یدو قسم  رأ نيمطرح شود مذاکره شود حاال درا ديکه با یشوردر مواد قانون اساس
 .ميگريم

 صحبت بکنم باالخره مجبور نکهيکنم ازا یبنده متأسفانه هرقدرامساک م - نيتد یآقا
 ی        ّ مجلس مقن ن االصول درهر یعل نستکهيجمله ها راعرض کنم وآن ا یشوم بعض یم

 کي نياست، ا  یکه  راجع  بخود مجلس است آن مقدم برهردستور یمطالب ومسائل
 ستيگرفتن ن یمحتاج به رأ چوجهيهمطلب ب نينسبت به ا نياست مسلم بنابرا یاصل

راپرت اعتبارنامه ها   يۀجلسه بق یکرده اند درابتدا نيفقط جلسه را روزشنبه مع
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کنند اگر آن راپرت حاضرباشد جزو  یم شنهاديکه پ  یشد و قسمت ثانقرائت خواهد 
دستور  مردد  رايگرفت ز یتوان رأ یونم ستين حيصح نيشود، ا یدستورگذارده م

 شيب  ۀمسئل نيدراطراف ا ۀکنم مذاکر یتصورم نيتواند باشد  بنابرا یو مجهول نم
شنبه در آن ساعت معبن  داده شد جلسه روز  یالزم نباشد  و همانطورکه رأ نيازا

و  ديراپرت اعتبارنامه ها بعرض مجلس خواهد رس يۀخواهد شد در ابتدا بق  ليتشک
 .شود یو اگر نبود مجلس  ختم  م شدبعد راپرت اگرحاضربود و دستورخواهد 

 .است  حيصح -   ندگانياز نما یجمع
 .کنم یم شنهاديبنده ختم  جلسه  را پ - زاده   سهراب

به اعتبار نامه ها بعدهم اگر  یدگيرس ونيسيرا پرت کم هيبق  هيسه آتدستور جل سيرئ
 .شودين راپرت  حاضر شده بود جزو دستور  مآ

 .است حيصح – ندگانياز نما یجمع
 .کنميم شنهاديبنده  ختم  جلسه را پ –زاده  سهراب

ر به اعتبارنامه ها و بعد اگ یدگيرس ونيسيراپرت کم هيبق هيدستور جلسه آت – سيرئ
 .شوديآن راپرت حاضر  شده بود جزو دستور م

  .چهار ساعت از شب گذشته ختم شد مجلس
  

 چهارم ۀجلس
 

 یجماد ٢۵مطابق  ١٣٠۴آذر  ٢١شنبه   ۀمشروح مجلس مؤسسان مورخ  صورت
  ١٣۴۴ یاالول

 د،يگرد ليصادق خان تشک رزايم یآقا استيمجلس سه ساعت بعد از ظهربر 
 .شهاب قرائت نمودند رزايم يیر ماه  را آقاآذ ٢٠جمعه  ۀليصورت  مجلس ل

 ١٣۴۴ یاوالول یشهر جماد ٢۴مطابق  ١٣٠۴آذر ماه  ٢٠جمعه ۀليمجلس ل صورت
 ليصادق خان صادق تشک رزايم یآقا استياز شب گذشته بر کساعتي مجلس

با اجازه  نيشده، غائب بيآدرماه قرائت وتصو ١۶وصورت مجلس روز دوشنبه 
 – یاسدهللا خان کردستان یآقا –ضيمر ۀخمس یعل خيش یاجح یآقا  انيآقا ضيومر
 . ضيملک مر وسفي یآققا  یحاج
 خانينجفقل -  نيآقا جمال الد یحاج - یامام جمعه خوئ یحاج:  انياجازه آقا یب نيغائب
 . یاريبخت
 ست؟ين  یدر صورتمجلس مخالف – سيرئ
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 د؟يفرمائ یبله اجازه م – عقوبي ديس آقا
 ديبفرمائ –سيرئ
 نيرا هم  جزو غائب یدمحم بهبهان ديس رزايم یدر آن جلسات سابق آقا – عقوبي ديس آقا

 فيهستند وتشر نيهم جزوغائب شانيجلسه ننوشته اند چون ا نيدر ا  ینوشته بودند ول
 .است نوشته شود نيبنده ا دهياندعق اوردهين

 که مذاکره شد صورت جلسه را قبول فرموده اند؟ یبا اصالحت – سيرئ
  ....است حيصح – ندگانيازنما یعجم
... 
راپرت (حاال نوبت شماست ها یمنش. دياجازه نامه ها را ثبت کن – عقوبي ديس 

  ،)قرائت شد ليمزبور بشرح ذ
 
 )مجلس مؤسسان استيمقام  محترم ر( 
را مورد دقت قرار  یمتمم قانون اساس ۴٠و  – ٣٨ – ٣٧ – ٣۶مطالعه  ونيشيکم

از   یکه  از طرف  عده ا یشنهايبکذارو در پ یخود باق  داده  اصل چهلم  را بحال
را   لياصول ذ  جهيبود مذاکرات  الزمه  بعمل آورده در نت  دهيمحترم  رس  ندگانينما

 :دينمايمجلس مؤسسان م شنهاديو پ  بيتصو
مجلس مؤسسان بشخص    ٔ له  ياز طرف ملت بوس رانيسلطنت مشروطه ا -  ٣۶ اصل

نسال بعد  شانيشده و دراعقاب ذکور ا ضيتفو یه پهلوشاهنشاه رضا شا حضرتياعل
 .نسل برقرار خواهد بود

باشدخواهد بود  االصل یرانيبا پسربزرگتر پادشاه که مادرش ا تعهديوال -  ٣٧ اصل
شاه و  شنهاديبرحسب پ عهديول نييپادشاه اوالد ذکورنداشته باشد تع کهيدر صورت

که فرزند ذکور  یدرهر موقع یلبه عمل خواهد آمد و یمل یمجلس شورا قيتصد
 .بود خواهدعهد با او  تي   ً   حقا  وال ديپادشاه بوجودآ یبرا

ً              شخصا  امورسلطنت را  تواند یم یوقت عهديدرموقع انتقال سلطنت ول -  ٣٨ اصل     
 بيباشد با تصو دهيسن نرس نيچنانچه با. سال تمام باشد ستيب یشود که دارا یمتصد

 .انتخاب خواهد شد هيخانواده قاجار ريغ از        ٔ السلطنه   بينا یمل یمجلس شورا
 نيا یتواند متصد یشود نم یسلطنت م ابتيکه به ن ینطورشخصيهم – ۴٠ اصل

 .نموده باشد اديقسم مزبور فوق را  نکهيامر شود مگرا
 مخالف؟ اي ديملک زاده موافق خانيدکتر مهد یاقا. است اتيمذاکرات درکل – سيرئ

 .موافقم –زاده  ملک
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 ).اجازه(  یطهران یآقا – سيرئ
 .موافقم – یطهران

 . یعراق یآقا – سيرئ
 .مواقم – یعرق

 . عقوبي ديس یاقا – سيرئ
 .موافقم)  یبا اهنگ طوالن(  – عقوبي ديس یآقا
 .زاده عتيشر یآقا – سيرئ

 .موافقم –زاده  عتيشر
 .سهراب زاده یاقا – سيرئ

 .موافقم اتيدر کل - زاده   سهراب
 .فاخزسردار  یاقا – سيرئ
 موافقم) سردار فاخزر( خان حکمت  رزادمحميم یآقا
 .مشار یاقا – سيرئ
 .موافقم –خان مشار  وسفي رزايم

 .یاالسالم اصفهان خيش یاقا – سيرئ
جمله  که در مقدمه  نوشته شده است راجع به  کيمخالفم با  – یاالسالم اصفهان خيش

 .اصل چهلم
 .است اتيمذاکرات در کل – ندگانياز نما یبعض

 .شوديم اتيدرمقدمه شده است و بنظرمن چزء کل یاشتباه کي - االسالم  خيش
 .ستيمقدمه جزء مواد ن – سيرئ
زنگ  یصدا( ماندياشتباده م نيو ا سندينو یمقدمه را درجرائد م نيهم - االسالم  خيش
 )سيرئ
 .بيدست غ یآقا  - سيرئ

 .موافقم – بيغ دست
 وثوق  یآقا - سيرئ
 .جمله عرض خواهم کرد کيبنده موافقم فقط در –ثوق و  یمرتض ديس یآقا

 .ديريبگ یرأ ستين یمخالف – ندگانياز نما یجمع
که موافقند  یانيدخول درشورمواد آقا یبرا ميريگيم یرأ  ست؟ين  یمخالف – سيرئ
 ).فرمودند اميق ندگانياکثر  نما( نديفرما اميق

 .شد بيتصو تيبا اکثر – سيرئ
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 .اتفاق است – ندگانينما زا یجمع
 نديفرما اميکه بادخول درشورا مواد مخالفند ق یانيآقا ميريگ یمخالف م یرأ – سيرئ
 .نکرد اميق یکس
 .بشور مواد شوديشروع  م ستيمخالف ن  یکس – سيرئ
 .دياول را بخوان  ۀماد – ندگانياز نما کنفري
 :قرائت شد ليشود ، بشرح ذ یم تيو ششم قرائ یاصل س سيرئ 
مجلس مؤسسان بشخص    ٔ له  يازطرف ملت بوس رانيسلطنت مشروطه ا -  ٣۶اصل  

نسال بعد  شانيشده و در اعقاب ذکور ا ضيتفو یشاهنشاه رضا شاه پهلو حضرتياعل
 .نسل برقرار خواهد بود

 ،)اجازه(  خانيدکتر مهد یآقا – سيرئ
 .دارم  یحاتيتوض کي یموافقم  ول – حانيمهد دکتر

 ).اجازه( زاده  عتيشر یآقا. ديفرمائبعد ب ديحاالکه موافق – سيرئ
 موافقم –زاده  عتيشر
 .سهراب زاده یآقا – سيرئ

 موافقم –زاده  سهراب
 .عقوبي ديآقا س  یآقا – سيرئ
 )حضار ۀخند( موافق ) و محدود   یبا آهنگ طوالن(  – عقوبي ديس یآقا
 . بيدست غ یآقا – سيرئ

 .موافقم – بيغ دست
 .یعراق یآقا– سيرئ

 .موافقم -   یعراق لياسمع آقا حاج
 .ندارد  یمخالف –عبدهللا خان معمد  رزايم

 .رزايم مانيسل یآقا - سيرئ
 .عرض  کنم ديدارم اگراجازه بفرمائ یاتينظر – رزايم مانيسل
 مخالف ؟ اي ديموافق – سيرئ 

 .مخالف یموافق دربعض یدر بعض - رزايم مانيسل
 .خوب درموقعش – سيرئ

 .حرفشان  را بزنند -  ندگانياز نما  یبعض
 .ديبفرمائ ديکه مخالف یدر همان قسمت – سيرئ
 ...ستميرا بلد ن یمل یمجلس شورا ۀبنده که نظامنام – رازيم مانيسل 
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 .نجايا دياوريب فياگر مطلب مفصل است خوبست تشر - سيرئ
درمحل نطق (مختصرش راهم ممکن است آنجاعرض کنم - رزايم مانيسل

مجلس مؤسسان عرضه  ندگانينما انيگذشته حضورآقا چنانکه در جلسه) حاضرشدند
قسمت آن بنده  کيدر:  دو قسمت است یماده که االن مطرح است دارا نيداشتم ا

 یبنده االن نم  نستکهيا بشياز معا یکيقسمت آن مخالفم ونظامنامه  کيموافقم ودر
مالحظه  که درتمام نظامنامه راياستفاده کنم ز یحق خودم درموقع رأ نيتوانم ازا

بنده درموقع  نيبنابرا سنديرا فراموش کرده اند ننو هيتجز یو تقاضا هيکردم حق تجز
 ضيدرتفو یعنيقسمت  کيکه در ريتوانم استفاده کنم ز یحق خودم  نم نيازا یرأ

سال باشدکه ٣مدت ديالساعه شا راي    ً          کامال   موافقم ز یهلوپ یحکومت به شخص آقا
از  یخواه درمجالس علن یمل یلس شورامج یهمه وقت خواه درمجالس خصوص

وصالح مملکت کرده اند  رمملکتيخ یبرا شانيکه ا یواعمال شانيا نيمدافع نياول
که  یازمواقع مهمه کس یليکه در خ ستين یاحد یبرا ديترد یجا چيبنده بوده ام وه

در برانداختن اصول ملوک  شانيشخص ا کهيبرخاسته است دفاع کرده است از خدمات
که درقوا  یتيکرده اند و ازمرکز هيمملکت ته نيکه درسرتاسر ا یتيوازامن یفيالطوا

ً   را سابقا  نم یمرکز یکه قوا ی   ِ           سرا شرار واشخاص دنيداده اند و از کوب شناختند  ی        
 یاگر مخالف شهيخودش واضح و آشکاراست هم وقعهمه اش درم گريد باتيرترتيوسا

 اي یت کرده است درمجلس علنکه درمقابل آن مخالفت صحب یداشته اند مواقع
بوده است و بشهادت ارباب  یخصوص ۀمجلس اگرجلس یبشهادت رفقا( یخصوص

در  نطوريهم. ستين ديترد نيبنده بوده ام درا)  یجرائد و رونامه ها درجلسات علن
               ً    هم آنجا هست فعال  هم  ديسف ۀدادم و ورق  یواحده بنده  رأ  ۀدرماد یمل یورامجلس ش

شناخته اند منظور بود بنده  تي   ً     عمال  برسم انيکه آقا  ینظامنامه ا نيادر هياگرحق تجز
  دادميم  یبود رأ شانيکه راجع با یاول و درقسمت  ۀدرماد کردميم هيتجز یتقاضا

که  رايز ستيقابل اجراء ن نجايمسئله درا نيا چونو  دادمينم یرأ گريودر قسمت د
 نيحق خودم بتوانم استفاده کنم بنابرا نيانکردم که از  دايدر نظامنامه پ یبنده ماده ا

          ً        قسمتش کامال  موافقم  کيبا  کطرفياز  کهيماده؟ درصورت کيچه خواهم کرد در 
حکومت  سيرئ شانيدانم که شخص ا یم بيترت  نيمملکت بهتر نياريخ یواز برا
 نيا یهم خدمتشان محقق است برا هيخدمات گذشته شان معلوم ودر آت رايشوند ز
  یدرانجا اگر بخواهم رأ ستيبنده ن  یمسلک ۀديموافق عق گرکهيرقسمت دد. مملکت

 اتيدر کل هيقض نيدرا اديز ۀبعد ازمطالع نيبنابرا ستين هيندهم درنظامنامه قابل تجز
هم  یچه شد؟ تفاوت  دانمينم اياجازه را ننوشتند  اي ديرسهم اجازه خواستم  نوبت ن
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 ۀبرسانم که حاال درماد انيبعرض آقا اتيکل در خواستميومطالب  را م نيوهم کندينم
 یمواد اول يۀامتناع کنم درکل نستکهيکه گرفته ام  ا ميلذا حاال تصم.  اول عرض  کردم

 .کرد هيتجز توانينم رکهيمواد ز ريوسا  یوآخر
مشکل بود راجع  یليناطق محترم خ یهمانطورکه از برا - ونيسيمخبر کم داور

قسمت  کيداشتند راجع ب یحاتيقسمت وهم توض کيردهم موافق بودند  نکهيبا
بنده مشکل  یبدهند همانطورهم از برا  یرأ) مخالف ايبچه عنوان موافق  ايآ گرکهيد

ماده  نيدرا یجزئ کي  نکهيبا نداشاره کرد شانيا نکهيا یاست  که جواب  بدهم برا
 یاز برا یهنظامنامه  را نکهيا یبرا یودرموقع  رأ ستميهست که من با آن موافق ن

هم نگفتندمخالفت  حيوبطورصر افتمينکرده است من دراشکال م ینيب شيپ هيتجز
ذکر نکردند که بنده درموضوع آن  یاست ودرهرصورت دالئل یدرچه قسمت شانيا

عرض کنم همانطورکه  ونيسيازنقطه نظر مدافعه ازنظرکم یضيعرا کي ليدال
  سيهمراه  با رئ شهي    ّ     ومسل م وهم یجد نيازموافق شانيا ميدانيخودشان اظهارکردند، م

بنده هم  ستيکه الزم ن ديفرمائيم قيقسمت  تصد نيمحترم مملکت   بوده اند، البته درا
ملتفت شوم که  با کدام  توانميبدهم درقسمت دم  بطوراشاره بنده م یحاتيتوض کي

                    ً              راجع به آن قسمت نسال  بعد نسل  بود؟ ايمخالف بودند گو
 . ستيمعلوم ن – ندگانياز نما یبعض
ً قتا  يحق توانميم یچون بنده  وقت= مخبر  یبرا  یدالئل کيبشوم و   نموضوعيوارد در ا    

نظر خودش  یرا برا یليدال کياقامه کنم که شخص مخالف  ونيسيکم  یرأ
  ۀديخواستندهم عق یپاک تين کيتمام و با   تيجد کيبا  شانياظهارکرده باشد چون ا

 کيداخل  یخيمهم تار  نموقغيباشند وهم دراشخص خودشان را حفظ کرده 
الزم  چيمناسبت بنده هم ه نينشده باشندکه وقت مجلس تلف شده باشد به ا یالتيتفص

اند آن دالئل را  خواستهيم شانيبشوم که فرض بکنم ا یدالئل کيکه داخل در دانمينم
 .اقامه کرده باشند

 .است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یبعض
 .سردارفاخر یاآق – سيرئ
 سردار فاخرموافقم –رضا حکمت  رزايم

 . یفاطم یآقا – سيرئ
 .موافقم -  یفاطم

 .عدل یآقا – سيرئ
 .ندارم یماده عرض نيدر ا – عدل
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  یطهران یاقا – سيرئ
 .موافقم – یطهران
 .است یمذاکرات کاف  -  ندگانياز نما  یبعض

 د؟يانديم  یمذاکرات  را در اصل  ماده کاف انيآقا – سيرئ
 .است یکاف – ندگانياز نما یجمع

 .قرائت  نمودند ليذ شنهاديپ سيرئ
وششم حذف  یشاهنشاه ازاصل س ۀکنم کلم یم شنهاديبنده پ – یاسائي یآقا شنهاديپ

 .ندگانيشود،همهمه  نما
 .ديبده حيتوض یاسائي یآقا – سيرئ
 شنهادرايپ نيا  تصور کنند  که بچه  مناسبت بنده  ديشا انياز آقا یبعض  -  یاسائي

 دادم؟
 .است نطوري     ً   واقعا  هم – عقوبي ديآقاس

است و   یلغت  مرکب کي         ً              ندارم اصال   لغت شاهنشاه   یخود بنده تعجب  یول – یاسائي
 .است رانيا یفياز ملوک الطوا  یبنده حاک  ۀديبعق

 .ستين نطوريا) با همهمه(  – ندگانياز نما یبعض
 يیقسمتها کيمملکت را ب کهيوقت وشياز زمان دار  نستکهيام  ا دهيبنده عق -  یاسائي

  ميهست تي                      ً           ً                  کلمه مانده است وعجالتا  که ما کامال  معتقد  باصول مرکز نيکردند ا ميتقس
مملکت  نيازا یفياصول ملوک الطوا یوبحمدهللا بتوجهات واالحضرت اقدس پهلو

هست؟  همگريشاهان د) شاه شاهان( نه  دارد اهش رانيبرانداخته شده مملکت ا
حکومت   ميهم که ندارد ما چنانچه  بخواه نيندارد،  پرنس نش نجايگراندوک که ا

 نياست که ا نيبهترا ميمخالف باش تيوباصل مرکز مي       ً          را کامال  معتقد باش  یمرکز
م کلمه ياگر بخواه یرضا شاه پهلو حضرتياعل سميو بنو ميحذف کن  نجايکلمه را ازا

دانم آن شاهانش کدام است؟ خارج  یه شاهان من نمشا یعني ميکن یشاهنشاه رامعن
 کينسبت ب رانيشاه ا یکوقتياگر! مملکت است؟ نيداخل درا!  ازمملکت است؟

 یلزوم   ميحفظ  کن نجايعنوان را ما درا نيسلطنت داشته است ا یخارج نيسالط
 تينظرحفظ مرکز  ۀحذف شود ازنقط لمهک نياست که ا نيام ا دهيندارد بنده عق

 .راستبهت
 ست؟يمخبرنظر شما ج یآقا سيرئ
گفتند داخل درمسابقه لغت آن  شانيا کهيرا ازنقطه نظر هيقض نيبنده ا –مخبر  

که  درهمه جا  رانيسلطان ا یازبرا ستيعنوان افتخار کي نيامروز ا یول شومينم
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 حيصح -  ندگانيازنما  یبعض( گفته اند رانيا  یرا مملکت شاهنشاه رانيمملکت ا
 .وضع شده نجايلغت درا نيمناسبت است که ا نيوبهم)  است

 .است حيصح -  ندگانينما
 شنهادموافقيپ نيبا ا کهيانيشنهادآقايپ نيبقابل توجه بودن ا ميگر یم یپس رأ- سيرئ

 ).برخاستند  یاسائي یفقط آقا(   ندگانينما اميهستندق
 ).نمودند  اميق   یريکث عده( ندينما  اميق  شنهاديپ نيمخالف هستندبا ا کهيانيآقا - سيرئ
 .رد شد شنهاديرد شدوگ پ شنهاديپ - سيرئ 
 :قرائت  شد  ليذ بيزاده  بترت بينق یآقا شنهاديپ 
  ضيازطرف ملت زائد است ولفظ شده بعد از لفظ  تفو ۀو ششم جمل یدراصل س 
 .شود  گردد یم  ايمبدل بلفظ شد   ديبا

 .ديبده  حيزاده  توض بينق  یآقا - سيرئ
 ضيتدرج و ترتب مواد خود  یدانند که دراصول قانون گذار یم انياقا –زاده  بينق 

فصل  کي نکهياست مگرا نيومب گرشارحيد ۀاست وهر ماده نسبت بماد یاصل
آن  نيو پنجم که ع یرجوع شود باصل  س دي              ً   را قطع کند قبال  با انيوجر ديايب یگريد

 .خوانم یاصل را م
ازطرف ملت به شخص پادشاه  یبموهبت الهکه  ستيا عهيسلطنت ود - ٣۵ اصل

 نيشود بنابرا یازطرف ملت داده م عهيود نيکه ا ديمعلوم گرد نجايدرا. مفوض شده
مجلس مؤسسان به  ۀلياز طرف ملت بوس رانيا   ۀو ششم سلطنت مشرط یدراصل س

 یباق یموقع) لتازطرف م( ۀجمل یگربرايشود د یم ضيتفو حضرتيشخص اعل
) شوديم(  اي) شد( شودبه  ليتبد) شده( عرض کردم لفظ  گرکهيسمت داما ق. ماند ینم
) شده( بلفظ  رياست االن موقع انشاء قانون است ودرموقع انشاء قانون تعب یهيبد

 .مورد ندارد
 .هللا دکيمثل ا. است حيصح – یعراق

 ست؟يمخبر نظرشان چ یآقا سيرئ 
توانم  یزاده م بينق شنهاديف پکه بنده برخال یليدل نيکنم بهتر یبنده تصورم - مخبر

دراصل سابق نوشته شده است  یعنياست که خودشان ذکر کردند  یليهمان  دل اورميب
 ميکنيم هياز طرف ملت بنام عظمت قض نکاررايازطرف ملت وما هم که امروز   ا

   قيکنم خودشان هم تصد یو گمان م شودکلمه ذکر نيازطرف ملت است الزم است ا
 .دييبفرما

 .زاده بينق یآقا شنهاديبقابل  توجه بودن پ ميريبگ یرأ  -  سيرئ
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 .کردند اميزاده ق بينق یآقا ند،يبفرما  اميکه  موافقند ق یانيآقا 
 .برخاستند یاديز ۀندعديبفرما اميق شنهاديپ نيمخالفند  با ا کهيانياقا - سيرئ
حاال موقعش و٣٨شما راجع است باصل  شنهاديوثوق پ یآقا. رد شد شنهاديپ - سيرئ 
 .ستين

 .است ٣٧راجع به اصل   -  وثوق
 ...ۀباصل ماد  ميگريم یرأ -  سيرئ 
 .کردم  شنهاديبنده  دوقسمت  پ - زاده  بينق 
 .ديريبگ یرأ  -  یعراق 

 .نديفرما اميق ۀموافقند با اصل ماد کهيانيآقا - سيرئ
 .نمودند اميباتفاق ق  -  ندگانينما انيآقا  
 .نکرد اميق  یکس ند،يفرما  اميق  ٣۶ند با اصل مخالف کهيانيآقا –سيرئ 
 .شود یقرائت م  ٣٧شد، اصل  بيتصو – سيرئ 
 :قرائت شد یبشرح آت 

باشدخواهد بود  االصل یرانيبا پسربزرگتر پادشاه که مادرش ا تعهديوال -  ٣٧ اصل
شاه و  شنهاديبرحسب پ عهديول نييپادشاه اوالد ذکورنداشته باشد تع کهيدرصورت

 یفرزند ذکور برا کهيدرهر موقع یبه عمل خواهد آمد ول یمل یمجلس شورا قيتصد
 .بود اهدعهد با او خو تي   ً   حقا  وال ديپادشاه بوجوآ

 . یعراق یاقا – سيرئ
 .موافقم – یعراق

 .تاش  موريت یآقا – سيرئ
 .موافقم –تاش موريت

 . یفاطم یآقا – سيرئ
 .موافقم – یفاطم

 .سهراب زاده یآقا – سيرئ
 .مخالفم - زاده   بسهرا

 .ديبفرمائ – سيرئ
کلمه  را  کي نجايجهة است که ا نيماده مخالفم ازا نيبنده که با ا –زاده  سهراب

 شنهاديکرده ام اگر پشنهاديپ کيآنهم  یاضافه شود و برا یستيبا یعني دانميننوشته م
بزرگترپادشاه با پسر   تعهديوال(نوشته نستکهيقبول شود موافقم واال مخالفم وآن ا بنده

 .لفظ مسلمه اضافه شود موافقم واالمخالفم نجايدرا) باشد الصلا یرانيکه مادرش ا
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 یآقا. شود یمعلوم م فشيشود وتکل یخوانده م شنهادهايدرموقع  قرائت  پ – سيرئ
 مخالف؟ اي ديموافق  یطهران
 .موافقم  -   یطهران

 .سعقوب ديآقا س یاقا – سيرئ 
 .موافقم -   عقوبي ديآقاس

 .سيالرئ خيش یآقا – سيرئ 
 موافقم -   رزايهاشم م  دمحم
 دارم ]  یا[اخطار نظامنامه  -  نيتد
 .ديبفرمائ – سيرئ
موافق حرف بزند  کي شانيدرمقابل ا ديسهراب زاده مخالف بودند با یآقا –نيتد
 .ديآنکه اول اسمش   را برد یعني
 .ندارد یمانع -  سيرئ 
 .موافق  حرف بزند ديندارد؟ با یچطورمانع  -  نيتد 
 .دادم شنهاديمخالف نداشت من پ - سهراب زاده  
 .ديصحبت کرد مورديشما  ب نيبنابرا – نيتد 
 .جهت هم بود که حرف نزدم نيبهم –سهراب زاده  

 . یعراق یآقا. نبود شنهاديموقع پ –سيرئ
 .موافقم -  یعراق ليآقا اسمع حاج

 .ديبفرمائ - سيرئ
که مجبورم قبل  ندگانينما انيازعموم آقا طلبميمعذرت م یلي        ً  بنده قبال  خ - یعراق

تشکرات خدا  بونيدرپشت تر یسهراب زاده راعرض کنم قدر یجواب آقا نکهيازا
 گرانيکه د یامروزاشخاص کسالي ١۴١خدا را که بعداز کنميوحمد م اوردميرا بجا ب

ابوالقاسم آن  رزايم ليسندازقبينو یم يیزهايچ دشانيجرا یکشته شدن آنها درتو یبرا
 ديکردند وس ديآن س یدمحم شاه قاجاردستمال برگلو مانيدژخ غمبرکهياوالد پ ليجل ديس

خدا را که  کنمياول تشکرم. حفه کردند یحالت فضاحت و فالکت کيهفتاد ساله را با
 بعد و )دهللابحم ندگانيکنف ازنما( آن سلطنت منقرض شد وبهم خورد دميامدم ود نجايا

 یزيچ یاست ول یشنهاديپ ارخوبيبس نيا. کنمياب زاده را عرض مسهر یجواب آقا
اگردرست دقت  یدانستند ول یرا م نيا ديسابق هم شا یکه هست درقانون اساس

 یکه دارا ميپادشاه بگذار یاجازه  برا شودکهيم نيمثل ا ميرا بکن ديق نياگرا ديبفرمائ
با  ميخواهيمسلمه را م باشد تنها زن رمسلمهيزن غ کيزن مسلمه و کيدو جور زن 
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 .با اوالد آن زن مسلمان باشد  یعهديول  ميگوئيکه م  ميکن یهمراه شترياو ب
 نينداشته باشد بنابرا رمسلمهيپادشاه را که اصل زن غ ميدمحدودکنيما با کهيصورت در

 .بنده مخالفم
 مخالف؟ اي ديموافق بيدست غ یاقا –سيرئ
 .موافقم - بيدست غ 
 .مخالفم – ليدمحم خان  وک رزايم. الملک ليوک یآقا – سيرئ 
 .ديبفرمائ  سيرئ 

 .دارم ۀبنده تذکرنظامنام - اءيض ميابراه ديآقاس
 .ديبفرمائ – سيرئ
 کيموافق و کينظامنامه راجع به پشنهاد  ٢٣موافق ماده  –اءيض ميدابراهيس آقا

 .حرف بزند تواندينم شتريمخالف ب
 .اکره در ماده استمذ ستين شنهاديپ – ندگانياز نما یبعض

 .است نه در اصل ماده شنهاديآن در پ – سيرئ
 :ديگويقسمت   است م نيراجع به  ا ٣٧مخالفت بنده درماده  – ليدمحم خان وک رزايم

 قيشاه وتصد شنهاديبر حسب پ عهديول نييپادشاه اواد ذکورنداشته باشدتع کهيدرصورت
ماده  ۀکلم ستيلم بطالن برپانزده  بق ديبا نجايدرا. بعمل خواهد آمد یمل یمجلس شورا
که اسم مجلس سنا  یآن مواد یعني) اوه عقوبي ديآقا س( ميبکش یقانون اساس
 یآن حق راکه درقانون اساس ديبا اي ميبکش نهاا یقلم بطالن رو ديابايدرآنجاست 

برحسب (کند  یاظهار م رايز ميريحق را بگ نيکند ا یمملکت درچهارده پانزده ذکرم
 یمجلس مؤسسان ناش نياالن هم نجايدرا)  یمل یمجلس شورا قيشاه و تصد دشنهايپ

 ؤسسانمجلس م سيمشغول تأس رانيا اتيووال االتيدرا یازچه شده است؟ که ما مدت
سال  ستيب نيظرف ا تا امروزدر یبل. بواسطه نبودن  مجلس سنا بود نيا ميبود

هم  ديشا یول ميبعد هم نداشت ديشا ميکه مجلس سنا داشته باش مي، موفق  نشد تيمشروط
که حق مجلس  یحق مانده و تا اسم مجلس سناا درآنجا هست آن حق نيپس تا ا  ميداشت

 یم ليکه مجلس مؤسسان تشک یوقت ايممالک دن تمامدر. ميريبگ دازاويسنااست نبا
و مجلس سنا است امروز که ما مجلس سنا  یمل یشودعبارت ازاجتماع مجلس شورا

ما بمجلس سنا چون  هيممکن است  در آت.بمجلس مؤسسان  ميکرد دايپ  اجيتاح مينداشت
 یاساساساس را از قانون  نيماکه هنوزا ميکن دايپ  اجيهست احت یدرقانون اساس

 نيچن کيشده باشدو   ليمجلس سنا تشک یموقع کيممکن اسدت  ميبرنداشته ا
السلطنه الزم   بينا نييوتع ديايب شيشده پ ینيب شيپ ٣٨و ٣٧که درماده  یاجياحت
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حق  یمل یکه درآن موقع مجلس سنا ومجلس شورا سميبنو نجايچه ضرردارد ا. شود
 .کنند نيراخواهن داشت که مع نيا
 ميکرد دايپ اجيبودن آن ما احت نيودرع ميمجلس سنا داشت یبنده اگر موقع  دهيبه عق و
را دخالت   یمل  یرااگردرآن موقع  فقط مجلس شو عهدياوليالسلطنه   بينا نييتع

 نجهتيبا ميبنده خالف قانون کرده ا ۀديبعق  ميدخالت نده چيو مجلس سنا را ه ميبده
 . کنميم ميشود وحاال تقد مهيمض) مجلس سنا(کردم که شنهاديپ

ً              شخصا  امورسلطنت را  تواند یم یوقت عهديدرموقع انتقال سلطنت ول -  ٣٨ اصل     
 بيباشد با تصو دهيسن نرس نيچنانچه با. شدسال تمام با ستيب یشود که دارا یمتصد

 .انتخاب خواهد شد هيخانواده قاجار رياز غ        ٔ السلطنه   بينا یمل یمجلس شورا
 ،)اجازه(  مورتاشيت یاقا – سيرئ

 .بنده مقدم است ۀاجاز – یطهران یدمحم عل  خيآقاش
بنده قبل ) یطهران ینطق خطاب به آقا یدرضمن حرکت بطرف کرس(  –تاش موريت
که مجلس  یمهم فيوظا اگرچه با) درمحل نطق( زهمه تان اجازه خواسته اما

نبودکه ما  یدارد مقتض شيکه درپ یمهم مل  ۀفيوظ کي یعنيدارد  شيمؤسسان درپ
 .ميسنا بشو یو بد یدارد دربحث  خوب

  ايکه آ دهيعق نيخواهم کرد ازاظهار ا یوبنده هم خوددار ستين نجايحرف ا نيموقع ا 
نه؟  اياست  رانيموافق مصالح مملکت ا اينبودن  سنا کدام مرجح است؟ و  ايبودن 

ا زا سنا   یماده حق نيمحترم عرض کنم که ا ۀنديخواهم درجواب نما یفقط م یول
مراعات  شتريب یمل ینظر مجلس شورا      ً صوصا  دارد که مخ یکند و منطق یسلب نم

تازه  زيچ کي یمل یامجلس شور ی           ً    حقوق مخصوصا  برا نيي               ً  و منظورشود، اوال تع
 ستيکه مجلس  سنا دار ن ديد یخواه ديبفرمائ یاگر مراجعه بقانون اساس ستين یا

دارا  یمل یباشد که در مجلس شورا یطيازآن حقوق وشرا یکي نهميمالحظه ا  نيبهم
بعالوه از نقطه لزوم وازنقطه نظر منطق هم اگرمراجعه  ستيومجلس سنا دارا ن ستا

 یلزوم چيمورد ه نيا راعمال نظرسنا د ديد ديخواه ديودقت کن یسبه قانون اسا ديکن
و  یمل ینظرمجلس شورا ليتعد یسنا ساخته شده در تمام ممالک عالم برا رايندارد ز

 نياست با نظردولت بهم یکه نظر مل یمل یکردن نظرمجلس شورا کينزد یبرا
 کيطرف مردم واز  یاعضاء انتخاب کعدهيما مرکب از  یاست که مجلس سنا ليدل

کننده خود مقام سلطنت  شنهاديپ نجايدرا یاز طرف  شاه و پس وقت نييعده اعضاء  تع
شده  لشده هست ومقصود حاص نيکه الزم بد مجلس سنا تأم ۀو خود شاه باشد ان جذب

 ونيسيمالحظه است که در کم نيبه سنا تکرار  مکرر خواهد بود بهم گرمراجعهيو د
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 .بشود و بس   یمل یمراعات نظر مجلس   شورا  شده که  فقط دهياصلح د
 .است یمذاکرات کاف  -  ندگانياز نما  یبعض

 مخالف؟ اي ديموافق رزايم مانيسل یاقا – سيرئ
 م؟يعرض  کردم  مخالفم  چطور بگو – رزايم مانيسل
 ديبفرمائ دياگر مخالف -  سيرئ
 سيرئ یآقا. است یت کافمذاکرا نديگو یم انيآقا نميب یم یمخالفم ول – رزايم مانيسل

 ازوتا  است؟ یکيمخالف کدام  اي ديموافق نديگويهم م
 .ديبفرمائ سيرئ 
وهمه  ستياول عرض کردم البته محتاج بتکرارن ۀبنده چنانکه درماد -  رزايسلمان م 

هستم که مرامنامه اش هم درتمام  یمسلک یکي یشناسند  که بنده دارا یخوب م
 .خواهد ی        ً          است فورا  ازبنده  م دهيهم اگر   ند مملکت طبع  ومتشرشده وهرکس

 .دميما که ند - مورتاشيت 
خودم  ۀديکنم ومطابق مرامنامه وعق یم ميهست تقد بميدرج شيکياالن  - رزايم مانيسل
بنده هست  ۀدوم مرامنام ۀدرماد. بدهم یصحبت کنم ورأ ايدرقضا یستيبا شهيهم

 نجايداده شود چنانکه االن هم احکومت ازطرف ملت   شهيکه درمملکت هم یوآرزوئ
 .شودينوشته م

شاه  باشد  ايندارد و  یباشد که آنوقت معن عهديبخواهد ول یکس نکهياعم ازا نيبنابرا
 .را باو بدهد ارياخت نيملت ا یستيبا

که  یداند ملت یکه خود را متمدن م یملت راي             ً         اصل بنده کامال  مخالفم ز نيبا ا نيبنابرا
که  یشود مجلس مؤسسان داشته باشد ملت یکه موفق م یتکرده است، مل ليتحص

خودش  یتواند برا یدراقتداراوست واوست که م زيدارد همه چ یمل یمجلس شورا
 نيبرسر ا مياما اماد. بنده است ۀدياصل عق نيا. کند نيکند و حکومت مع نيمع ليوک

 هم که موقع    ً فعال   بيهم مالحظه نکرده وآن معا یسابق قانون اساس  ۀماد ميا. ماده
              ً درماده هست مثال   بياز نظرطرفداران ماده هم آن معا نميب یم ۀاصالح است بازبند

 دعهدبا پس بزرگترپادشاه خواه تينوشته شده است والنجايا ديمالحظه بفرمائ
اگرپسر  ديپسربزرگترباشد فرض بفرمائ نيا نقدرکهيهم ستيننجايدرا یگرحديد.بود

 کيمملکت ب ديذکر شده پسربزرگترادشاه با نجايچون اباشد  وانهيبزرگتر پادشاه د
پسربزرگترپادشاه کرباشد؟ کورباشد؟ نتواند  ني       ً  اگرفرضا  ا! شود؟ ميتسل وانهيشخص د

 نکهيا یشخص داده شود؟ برا نيچن کيب ارمملکتياخت ديبا ايباشد ا ليحرکت کند؟ عل
  یسال برا  نيچند  تواند یکه نم یمملکت کيپسر بزرگتر پادشاه   اگر مجنون باشد 
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پس تنها  ارشد . ناقص داشته باشد  سيرئ کيمجنون داشته باشد؟   سيخودش رئ
 .کند ینم  تيکفا

 .اگر -  ندگانياز نما کنفري 
ممکن  هياگر پس اشخاص طرفداران آنهم ناقص است وباالخره درآت - رزايم سلمان

 فميرض کردم تکلبنده همانطورکه ع. ستيرنيبشود که جبران پذ یبياست دچارمعا
سعادت مملکت اصالح  رويماده را بنام  خ نيخواهند ا یکه م یانيمعلوم است اما آقا

 .رفع کنند دياشکال را با نيکنند ا
 کسالي ۀبواسط ايکوچکترا کسالي یکيبزرگتربود و کسالي یپسر کيخوب اگر 

س از کرد؟ پ نيشود او را مع یم یاساس اي یاخالق بيبزرگتربودن با داشتن معا
را مناط قرارندهند و شرط  نيماده بزرگتر نيا نيموافق انيبود که آقا نيا فيتکل

دچار اشکال  نشوند  هيدرآت عدکنند که ب نيماده مع نيراکه الزم است درا یاساس
 .نباشد  گانهيباشد سالم  باشد ب ديرش ديبا  سنديبنو

 .ماده نيا بياست ع نيا 
 .راجعت نمودندبه محل خود م رزايم مانيسل یآقا 

مرامنامه را بده  نيا) شخدمتيخطاب به پ - خود  یبصندل کينزد(  -  رزايم مانيسل
 .سردار معظم یخدمت آقا

 . مخبر یآقا – سيرئ
بازناطق محترم فقط بطور و اشاره درآن قسمت که مورد اختالف است صحبت  

واستند وارد که وقت را تلف نکنند نخ دهيپاک وحسن عق تيالبته با همان ن. کردند
برخالف آن هست بنده  ليدال تيکه طرف  توجه اکثر اورنديب یليودال هيقض کيدر

اشاره فرمودند من چون   طورشوم ، ب یمناسبت وارد در آن موضوع نم نيهم به ا
حکومت ازطرف  ملت باشد  یستيدارم و درآن مرام ذکر شده است که با یمرام کي
          ً         بنده واقعا  آن مرام . موافقت بکنم نجايدهد که درا یماده بمن اجازه نم نيمرام  وا نيا

است که از  یحکومت یهم البته تأسف دارم اگر مقصودحکومت مل یليام خ دهيراند
  ميو البته تمام ماها معتقد ستيبا او مخالف ن چکسيطرف ملت داده شده باشد البته ه

ً  هم مخصوصا  ا نجايحکومت از طرف ملت باشد و درا ديکه با ئله ذکرشده مس ني         
انواع واقسام مختلف در  یشکل نداردحکومت مل کي یاماحکومت مل. شده حيوتصر

 یحکومتهائ نهايکرده است وتمام ا دايپ ايو درتمام ممالک امروزه دن خيتمام ادوار تار
قاطع باشد باالخره ملت  ميتصم مشيتصم  ديکه با یباالخره آن مرکز یعني یاست مل

 یصورتها کي یگريممالک د کيدر اي یموقع کياست منتها ممکن است در
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که  یاصل کل نيبعدازا) است حيصح ندگانيازنماا یبعض( را داشته باشد  یگريد
 نييکه شخص پادشاه  تع هيقض نيازطرف ملت باشد وارد شدند درا ديحکومت با

 که ديفرمائ یم قيبا ملت باشد البته تصد ديشاه با نييکه تع کند وگفتند یرا م عهديول
 یمسائل مربوط به قانون گذار کيودر یمسائل مهم کيشود در یملت کمترم

ً ما  يوحکومت مستق مواقع  رتمامممالک فوق العاده کوچک ود یاقدام کند جزدربعض   
 یم اراتيدهد واخت یکند وحق م ینظر خودش را ابراز  م ميمستق ريملت بطورغ

شخص پادشاه  کيبشخص بهمانطورهم ممکن است حق بدهد  کيب ايعده  کيدهد ب
کند، اما   یکند ومعرف نيخودش را مع عهديول یموقع کيباشد که آن شخص هم در 

عرض کنم  یدالئل کيبطوراجمال ناچارم  مکه بازبه آن اشاره کردند بنده ه یدرقسمت
هستند که خواسته اند  یکس کيهم  شانيآزاداست وا ديمحترم است،عقا ديالبته عقا

چون دومرتبه اشاره  ینگرفته باشند ول  هيقض  نيادرااندازه وقت مجلس ر چيبه
چند کلمه  ونيسيدفاع  از نظر  کم یقسمت برا نيکردند بنده هم بطوراجمال راجع  با

شخص  کينباشد ازطرف  نيياشاره کردندکه تع شانيکه ا یکنم آن شکل یعرض م
 کيامر یربادشکل درنظراول ود نينباشد ا یارث  یاخر   ِ ۀ  نباشد بعبار یاوالد کس اي

شکل  نيکه بهتر ديآ یبنظر م یشکل کيو ارمطبوعيشکل بس کيخوب  اريشکل بس
 نيبشر درا یزندگان ۀو باالخره سابق خيتار ۀتجرب ايفقط درنظراول اما دن یرا دارد ول

 بيتصو نجايکه ما درا یشکل نيرايمسئله خوب نبوده است وهر وقت سلطنت را بغ
بزرگ  یکشمکش ها یمدت کم کيده اند بعد ازکر جابيا یگريشکل د ميکرده ا

 یازهست یکه آن مملکت را بکل داشديآن مملکت پ یبزرگ برا یها یبدبخت کيو
 ميريعبرت بگ گرانيدرکارد ميوخواست ميرا نگاه  کرد  خيتار ۀجربت  نيا.  انداخت

باشد ومملکت  یمنظم  بيترت کياساس  ثابت و  کي  یما رو ۀنديکه آ ميبکن یوکار
کنم چون ناطق محترم  یعرض م یبطورکل. دچار تزلزل  و کشمکش نباشد  شهيمه

اشاره کردند  شانيوارد درمطلب شوند بنده هم بهمان اندازه که ا ادينخواستند ز
  یدالئل نيهم ۀموضوع بواسط نيدرا ونيسيبرسانم که نظرکم انيخواستم بعرض آقا

اما  ميبکار برد ميداشت گرانيد یکه ازکارها ۀتجرب یعني            ً       بود که اجماال عرض شد 
بزرگتر بود که  ۀدرآن  قسمت  که واضح  و روشن بود راجع بکلم گريدرقسمت د

 حيناقص الخلقه باشد البته صح ايباشد   وانهياست ابله و د کنفرمودند پسر بزرگترمم
کند  یکه اظهار نظر م یکه قانون درتمام  قسمتهائ ديفرمائ ینم قيتصد یاست ول

شود  البته   یم نيمع یاست که بطورکل یمسائل یکيشود  ینم اتيتمام جزئداخل در 
خودش   یاسيازحقوق س دتوان ینم وانهيشخص د نيبود ا وانهيد یکس کياگر بناشد 
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          ً تواند شخصا   یمدت او نم نيبود البته درا یمرض موقت کي  یوانگياستفاده کند اگر د
شود  یم یررا خودش متصدامورشود وبعد از آن که معالجه شد امو یمتصد
خورد و  ینکارنمياست که بدرد ا یقابل عالج البته کس رياست غ یمرض کيواگر

 ینيب شيپ یدرقانون اساس ميکن اگرتمام مواردما بخواهيول رودياو م یبجا گريد یکس
که درتمام    یمعمول يۀکنم ازآن رو یبنده گمان م  مياگرها راذکر کن نيوتمام ا ميکن یم

 ميا هيکتاب مفصل نوشت کي ميوآمده ا مياست خارج شده ا یاساس نيقوان
اورا  یاصل طيآنچه که شرا یبطورکل) دارند ینيشبيپ مگر اهميدن رمردمياخرسا(

      ً اتفاقا  ديآ شيپ یاشکاالت کي نيب نياگردرا سندحاالينو یم یودرقانون اساس دارنديبرم
ممکن است  یآدم یکيندارد  یليتواند سلطنت کند؟ دل یپسربزرگترکرشد نم اي عهديول

باشد وباالخره هم خوب بتواند سلطنت کند باضافه  نيکوشش سنگ یقدر کيکر باشد 
مرد وگفت  دايراه حل را پ ديبا ستين یکاف راديفقط بطورانتقاد وا اتيجزئ نيورود درا

   ً مثال  ( ميتمام امراض را جلومان بگذار ميواگربناشد ما بخواه ميسيوچه بنو ميچه کن
 یگريکه امراض د یو یدرکتب طب ميممکن است بگرد) را ذکرکردند یون وکرجن

 یشود ول یجنون نم لداخ یامراض عصبان ،یمثل امراض عصبان ميکن دايرا هم پ
 یکه دارا یکس نديوبگو نننديباشد که اشخاص بنش یامراض عصبان کيممکن است 

تمام  ديکند پس ما باسلطنت  ستيوخوب ن ستيين یآدم کامل نياست ا یعلل عصب نيا
 یکه ازموضوع قانون  اساس ميبشو یقاتيتحق یکيوداخل  ميآن امراض را ذکرکن

که درعمل هم کمتر  یکنم همان راه حل ساده وسهل یم اليبنده خ. خارج است
پسر . ميقبول کن گرانيماهم مثل د خورد همان راه حل را یباشکاالت برم

کار را کرده اند  نيدر تمام عالم ا نديبنش پدرش یجا دي          ً   است که حقا  با یبزرگترکس
شودکه آن  دايهم پ یمورد یکيمرتبه بموجب اتفاق  کيوالبته ممکن است بندرت 

بعد  ینسل ها یکه ما ازبرا ستيالزم ن یاسباب   اشکال و زحمت شود ول وردم
 یشد آنوقت م دايپ یهمچوموارد یکيو باالخره اگر ميکن نيمع یقطع غاتيو تکل ميآئيب

 یکه برا یراه نيجز ا یراه  ميواگرامروزما بخواه کننديم نيرا مع فشيوتکل نندينش
خورد بجهة   ميبرخواه شترباشکاليب کنميگمان م  ميريشده است درنظربگ نيما مع

   یدالئل علم کيناطق  محترم  با  کياز امراض را ممکن است  کيهر  نکهيا
 .تواند سلطنت کند یو هم نممرض  را دارد ا نيکه ا یکس ديوبگو زديبرخ

 .است یمذاکرات کاف –زاده  سهراب
 گريردينه خ ايدارد   یگريدزيچ  نميداشتم را بب اديبنده  دياگر اجازه  بفرمائ  -  داور

 .ستين یزيچ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢١٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .گرفت  یرأ ديمذاکرات  با  تيبکفا  -  سيرئ
 .ندارد  یمخالف – ندگانياز نما یبعض

 .ودش یقرائت  م  شنهاداتيپ – سيرئ 
 .گرفته شود  یرأ شنهاديدر باب  آن پ ديبا –زاده  بينق
 .شنهاديکدام  پ -   سيرئ
 ريش یآقا شنهاديمعلوم شود پ فشيتکل ديکه خوانده شودبا یشنهاديزاده هرپ بينق

 :خوانده شد ليبشرح ذ يیوئان
 .اصالل شود ليذ  قيبطر  ٣٧اصل   کنميم شنهاديبنده  پ – یروانيش یآقا شنهاديپ 

 .اخر یپادشاه  ال  نييبه تع تر قيعهد  با پسر ال  تيوال – ٣٧ لاص
شد، است  ليآن تشک یرا که مجلس مؤسسان برا یاصل موضوع – یروانيش

درش داده شد وتمام   یبوده که رأ ٣۶ ۀوآن عبارت ازماد  ديرس بيبحمدهللا به تصو
لف وموافق اظهارات عنوان مخا اديهست و ب یاختالفات نظر کي رمسائليشددرسا

عنوان منطق به آن داده  دياست وبا یموضوعات نظر کيها  نيا رايداده شود ز دينبا
ً  تا هميوحق ميبده گرجوابيمنطق بهمد یشود و رو نظرش صائب است  او  یاگرکس   

 یقانون اساس  یامر شورو کي جهيدرنت ميخواهيرا بدون جهت هونکنند، البته ما م
 .دييدرآ یزخوبيچ کي است نيمملکت که فوق   تمام قوان

را از فن خودش و ازآن  یکه شخص  پهلو یاز ساعت  یعنيما اتيعمل ديفهم ديبا
الوزراء  سي، رئ ديايکه باالتر ب  ميخودش ماها  موافقت  کرده ا  یتخصص اتيعمل

 سيبشود و باالخره بعد رئ یحکومت موقت سيکل قوا بشود بعد رئ سيبشود ، بعد رئ
 یاز رو  نيبشود ، ا یانيو تخت ک جباالخره بعد  صاحب تابشود و  یحکومت موقت

 بوده سات؟ یچه   اصل
 ميکرد نطورموافقتيرا هم اتيکه عمل ميکرده باش تيرعا ميخواستيرا ما م یچه اصل 

ما . بوده است اقتياصل ل یبنده فقط وفقط از رو دهيبعق نجاياست با دهيتاکار رس
و  ميگذاريرا احترام م اقتيرو ملل متمدنه اصل لبش رافراديما مثل سا ميبگوئ ميخواست

 ميزنياست او را عقب م قيوهرکس ناال جلوترباشد ديبا قتراستيهرکس ال ميگوئيم
بنده در  دهيبعق. اصول است نياصل مقدس تر نيکند ا دايوسقوط  پ فتديب ديبا

 ديو رس رسديدارد م اقتيهم بنام ل یپهلو یشخص آقا یوزمام دار یاسيامورس
 قانون هيات یبرا ميواالن دار ميکار را تمام کرد نيمقامات خوب حاال ما ا نيباالترب
شد  بياست گذشت وتصو یکه مربوط بشخص پهلو یآن موضوع یعني ميسينويم

 ديقانون را با نيا م،يسيخودمان  قانون بنو يۀنسل آت یبعدها برا یبرا ميخواه یحاال م
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 نيآنها دچارا ميکه ما شد یتيوضع نيهمهم دچار هيکه نسل آت ميسيچه جور بنو
کنند و  دايپ قيال کي نديايب زنديبرنخ ملکتزحمات نشوند از تمام اطراف واکناف م

. خوب یليخ ميکرده باش ینيب شي      ً  را قبال  پ قيال نيدررأس اموربگذارندوا اورنديب
گر کند، ا یم دايدارد انشاءهللا پ یليدارد، پسر خ یلياوالد  خ یپهلو حضرتياعل

 زرگتراستو ب قتراستيکه ال یکه آن کس ميگويترشد بنده نم قيال نيپسربزرگتر
تراست  قيکه ال یاصل محرزاست پسر نياريخ.ديبزرگتر است سرکارنبا نکهيا یبرا

   مانيفعل اتيمثل وضع ميمملکت بشود اما اگرآمد نيپادشاه ا ديوبزرگتراست اوبا
 .ميآنوقت چه بکن ميشد قيناال کيدچار 

 .ميکنيکار را  م  نيهم –هراب  زاده س 
مخبرمحترم دادند  یآقا یجواب کي نجايا. الق باشد ديمملکت البته با سيرئ - یروانيش 

. معلوم باشد فيازحاال تکل ديوبا ديايب شيپ يیبحرانها کيکه ممکن است در آن موقع 
 ۀرفدارکلمرا هم که ط انيآقا ینظر مخبرمحترم وبعض ۀنقط نيخودم ا شنهاديبنده درپ

چرا  یول با شخص پادشاه باشد عهديول نييام که تع کرده ینيب شيپسر بزرگترهستند پ
بدهد؟  حيترج قيال نيکوچکتر پسر را بر قيپسربزرگترناال        ً که حتما   ميمجبوربکن اورا

مملکت  اتيوضع نکهيا یعهد رابرا تيوال نييبنده تع م؟يچرا ما او را مجبورکن
 یبرا یراه کيکه با شخص پادشاه باشد اما   انيبا آقا  کنميم تيموافق مدهدياجازه ن

خودمان هم  يۀآت یفضا آورده است برا نيکه ما را در ا اقتيوآن اصل ل مياو بازبگذار
است وموافقت  یموضوع نظر کي نيبنده درمقدمه هم عرض کردم ا. ميکن ینيب شيپ

 انيآقا ايرمخبرمحترم اگ. درست بشود یقانون خوب کينظراست که  نيومخالفتش ازا
ً قتا  يحق ونيسيکم گريدعضاء ا منطق دارد که پس   ليدارند که دل ینظر صائب تر کي    

 .رميخودم را پس بگ  شنهاديبنده ممکن  است پ ديتر بفرما قيبزرگتر بهتراست ازال
ازآن صحبتها و  یکياست و  یاز آن کلمات یکيپسرلالسقتر باز   - ]داور[مخبر

حاال که  ني     ً             واقعا  چه بهتر از ا.  ديآيخوب  بذهن م یلينظرخ ديبا است که در یاالتيخ
  رانيا يۀآت خيکه در تار ميبکن یکار بزرگ  کيروزگار فرصت ومهلت بدست ما داد 

 شنهاديپ کيبا  –اصالح  کيبا . ماده  کيبا  یعني داثرات فوق العاده  داشته  باش کي
 نيا. ميمملکت مسلم بدار نيرا درا اقتياصل ل) کردند شنهاديپ  انيکه آقانطوريهم( 

وارد  یونظر یکل یتهايصح نيازا یقدر کيخوب است اما اگر  یليدرنظر اول خ
 یاول کس یروانيش یمحترم بنده آقا قيآنوقت بنده قطع دارم که رف ميدر عمل بشو

  قيال. نميب یم نجايسه اشکال بنده  درا رايچرا؟  ز. رنديخود را پس بگ شنهاديباشد که پ
 کنند؟ یم ديچطور با یوک  یرا ک
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 ٣ یکيساله  ٧ یکيساله است  ۵ کيسه پسر  یکه دار ديرا فرض کن  یکس کي
 نييراه را که ما تع نيا. کند نييرا تع عهديدرآن سن ول ديخواهد با یساله خوب حاال م

شود اما  یم نييسهل و ساده است هر کس که بزرگتر است او تع یليخ  ميکرده ا
 ايکند؟  نييتع عهديول ديايب ديسن با نيحاال در ا ايآ  نديگو یم شانيا که ار یراه

کند؟   نييبرسند وآنوقت تع یسالگ ٢٠بچه ها بزرگ شوند وبه سن  نيصبرکند ا
   ً مثال   یکيکدام  ننديبب اورنديکند؟  بچه ها را ب نيسن است؟ خوب چطورمع نياگردرا

 کند؟ نين  رو معسرخ تر است؟  قششنگ تراست  ازآ شيرنگ ورو
 .ترند طانيهرکدام  ش - تاش موريت 

طرف  نيوا شتراستيب طنتشيهر کدام ش مورتاشيت یبقول آقا اي –] داور[  مخبر
 است؟ قيال نيا ميکند بگوئ یشترمياطاق را ب  شهيو ش روديشترمياطاق  ب

 .ديبنده که تقاضا کردم هو نکن.  هواست نهايا –یروانيش
 قيتصد یهر فکر یما من صحبت کردم؟ البته هرعقلدر وسط صحبت ش – مخبر

 یبلکه جاها نجايما وا یاينه دردن ايدردن یشناس افهيکند که هنوز  متاسفانه علم ق یم
از  کيداد که کدام  صيتشخ ٧و ۶و ۵که بشود  در سن  دهيدرجه نرس نيبا گرهميد
 یحاال ممرد خوب    نيمع  شود یکه نم یترند پس درسن بچگ قيبچه ها ال نيا

 .بزرگ شوند نهايکه ا ميبگذار  ميخواه
 یحاال وقت ديبانسا بگو خواهديکه روزگارم یآخر وقت ست؟يک عهديمدت ول نيا در

بچه ها  نکهيقبل ازا ديکه بگو فرستدينم هي   ً      قبال  اخطار یبرو  ايدن  نياز ا دياست که با
. کنم نيرا مع نهايازا یکيمن  یدرسن  ده دوازده سالگ یسالگ ستيبرسند بسن بسن ب

 نيمع یراه کي ديششما   آمده ا یدرقانون اساس که دينيب یم یوقت کي نصورتيدرا
 عهدشيول   نکهياوالد و بدون ا نيبا داشتن چند یکس کيکه ممکن است   ديکرده ا

 نيا. و زحمت انداخته اند  یفيرفته ومملکت را در حال  بالتکل ايشده باشد از دن نيمع
سه چهار  نکهيا گريد یاساس بيع کيبگذارند بزرگ شوند   نکهياراجع ب بيع کي

 کيهر عهيبشوند وبالطب  عهديخواهند ول یهمه  م یسن کياند  ب دهيبرادرکه رس
ناکرده  یشوند آنوقت خدا خواهندشاهيباشند دلشان که م قيهرقدرهم که ناال نهايازا

( یو آنطرف رفتنهائ نطرفيا کيو یبند وبستهائ کيها و  سهيدس کيشروع کنند ب
چطورمملکت بزحمت وکشمکش    ديآنوقت ببن) کنم یبنده بطوراشاره عرض م

و بعد به سلطنت  تيخواهند  به مقام وال یکه م  یخواهد افتاد، از دست چند برادر
آنها ار و اگرهم  اقتيداد ل صيتشخ ستيبرند پس در صورت  صفرسن که ممکن ن

ودرصورت  عهديمملکت بدون ول یمدت  ستکهنيا بشياول ع یبزرگ یبرا ميبگذار
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بزرگ شوند اسباب  یوقت نهاياست که ا نيدومش ا بيوع مانديم فيالتکلب ۀحادث
 ديبا یک ايمسئله است که آ نيگرايد یکي. زحمت مملکت وخودشان خواهند شد

اوالدش  ۀشخص دربار کي صاتيکه تشخ ديدار نانيبدهد؟  شما از کجا اطم صيتشخ
سات است؟ از کجا  مسلم  است که هر قدرشخص  وطن پرست  خارج از احسا

         ً          که مخصوصا   آدم شصت  یوآن محبت یباالخره حق پدر  و فرزند یباشد ول قيوال
اسباب زحمت  دکهيازکجا شما مطمئن هست کنديم ايکه تازه بدن ۀبچ کيساله  نسبت ب

 نيست اکج است وسرش  گنده ا شيکه بدبخت پا یليبچه عل کينشود؟ ممکن است 
حس  شفقت   کي ۀطرف توجه بابا باشد آنوقت اگرسلطان بواسط شتريبهتر و ب

آمده است دارد گفت  ايکه آن آخرها بدن یکوچک ۀکه نسبت به آن بچ   یوترحم
را  یطرف یاشخاص  ب کي رياوسلطان مملکت است؟ چه خواهد شد ؟ اگر خ

 زهايچ نيو ا یندوبچه آخر پس یو حس پدر وفرزند ديمشخص قراربده ديبخواه
مجلس فوق  کياست؟  یمل یمجلس شورا ند؟ها هست یک نينباشد آنوقت مشخص

که پسران شاه  ستيدهند؟ بدومن حشر؟ معلوم هم ن یم صيالعاده است؟ چطور تشخ
 نيا ۀوبواسط  ليدل ني؟ به ا قترهستنديبا وکال آمدوشد  داشته باشند که بدانند کدام ال

 واهندخ یکه م ینکرده وسلطنت را وقت دايپ نيا رازيغ یراه اياشکاالت است که دن
 یجاهها هم اشخاص ريپس بزرگتر، البته  در سا نديگويرا بدهند م عهدشيول بيترت

نداشته  یصائب ونظر عال یرأ کيما  یرفقا ريبنده  با سا اي ونيسيهستند واگر کم
پس خوب است  بما آموخته است، یاتيتجرب کي ايکه دن ديفرمائ یم قيتصد - باشند
تلفن و تلگراف  ايچراغ برق  یباق. ميم اختراع کنيبخواه هيدرهر قض نکهياز ا ميبترس

 یشکل تازه تر کيو ب مياختراع کن یزهائيچ کي مياگربتوان  نهايالبته راجع با ميس یب
ممکن است  ميبکن یاختراعات مياگربخواه  یاسيخوب اما درمسائل س یليخ مياوريدرب

داده است که  نشانبما  ايدن ۀبکند، خالصه تجرب یبدبخت کيدچار  یکوقتيمملکت را
راه   نيجهت نا هم ا تيبا گرکمتراستيسات که ضررش از طرف د یراه کي نيا

اشخاص  کعدهيبود ممکن بود  یاگر راه  بهتر ديبکن قيو تصد ميرا  قبول  کرده ا
 .افتاد اليخ نيبه ا اليخ نياز اول عالم تا با  ايدن ۀگوش کيهم در  یگريد

 .است حيصح – ندگانياز نما یبعض
 یروانيش یآقا شنهاديپ نيکه ع دهيرس یوثوق وچاپچ یاز آقاگريد شنهاديدو پ -  سيرئ

  یتفاوت کيهم  هست چون   یگريد  یشنهادهايوشد، پ یاست پس آنها که خوانده نم
  ميريگيم  یرأ  شنهاديپ ني        ً                       بعد، فعال   بقابل  توجه  بودن   ا یبرا ميدارد بگذار

 .نمودند  ااميق یچند نفر. نديفرما اميموافقند ق یروانيش یآقا شنهاديبا پ کهيانيآقا
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 .نمودند امياکثر ق. نديفرما  اميهستند ق شنهاديپ  نيمخالف با ا کهيانيآقا – سيرئ
 :گرفتند یرأ  اقتيبرخالف  ل -   عقوبي  ديس یآقا
 ليبه شرح ذ یابوالقاسم کاشان ديس یحاج یاآق شنهاديرد شد و پ شنهاديپ نيا – سيرئ

 .خوانده شد
االصل  یرانيپسران عهد خواهد بود که مادرش ا نيقتريباال تهديوال – ٣٧ اصل

 .شخص پادشاه خواهد بود اي تياقيل  صيومسلمان باشد  و تشخ
 :ديبفرمائ ديدار یحيابوالقاسم توض ديس یحاج یآقا  -  سيرئ

 شيشد وپ اديمسئله سئوال وجواب ز نيواثبات ا یدر نف -  یابوالقاسم کاشان ديس یحج
لز  دياست که نبا یاصل کي اقتياصل  ل یتلف کرد ول  ديوقت  مجلس  را نبا نيازا

 . دست داده شود
 ست؟يباب چ نيمخبردرا یغرض آقا قسمت دوم که مسلمه است بوده، رأ - سيرئ
 .کنميد بنده عرض  مبعد اگر الزم ش نديفرمايمذاکره  م نيتد  یاقا - مخبر 

 ).اجازه(  نيتد یآقا -  سيرئ
 شنهادياگردرنظردارند پ انيگرآقايخاتمه بدهم که د خواهميم نکهيا یبنده برا -  نيتد  

 ليو فضا  یاخالق یايارشد باشد، اعقل باشد و تمام مزا عهديول  نکهيبکنند راجع با
بنده .  شنهادبکننديپ موجود باشد بخواهند ديشخص پادشاه با کيرا که در  یاخالق

. بکنند شنهاديمحتاج نباشند  زحمت پ انيآقا گريکه د لاص کيخاتمه بدهم ب خواهميم
  شنهاديمحتاج نباشند زحمت پ انيگرآقاياصل که د کيخاتمه بدهم ب خواهميبنده م

) است  حيصح ندگانينما( باششد قيال ديملت با سنتکهيکردن را بخودشان بدهند و آن ا
اگر  پس اکبر  ) است حيصح( عاقل باشد  ديملت با) است حيصح(باشد ديرش ديملت با

و  –بود او را قبول نخواهد کرد  قيملت  اگر ال - بود  قيشد که ناال دايپ یپادشاه کي
 نيا نيبنابرا) است حيصح(     ً                      قطعا  براوسلطنت   خواهد کرد قينبود ناال قياگرملت ال

شده  دايکه پ  یعبارت نيا   رازيوامروزغ یلم اقتي        ً                    اصل کامال   مرتبط است برشد و ل
مجلس ،  نيدوره خواه درا نيعمل است، خواه در ا اقتينمونه  ل.  ستين یملاست ع

اصل است  نيبه ا یمسلمه آنها  باز متک ۀراجع به آن کلم گروامايد یخواه در جاها
ً قتا  يه جقمسلمانها اگر چنانچ نيآنوقت نفوس ا. است نيتام و تمام با مسلم  تياکثر عالم     

باشد  ايوعارف به معارف امروزه دن یاسالم انتيباشد  وباالخره عالقمند  باشد بد
 ینشود واگر چنانچه خدا ديحافظ  اسالم خواهد بود خواه کلمه مسلمه درآنجا ق شهيهم

 یمرمان ب کيمملکت با آنهاست  نيتامه درا تيکه اکثر رانيا نيمسسلم نينخواسته ا
 گريد کنفري نکنند ديبکنند وخواه ق ديباشد خواه ق اقتيل یسواد و ب یعلم وجاهل وب
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           ً    ندارد خصوصا  با  یلزوم نجايکلمه بنظربنده درا نيا  نيبنابرا. حکومت خواهند کرد
  نيمسئله  تأم نيا یاصول متمم قانون اساس نيهم گرازياصل  د کيبر طبق   نکهيا

است   یکنندمقصود ان یم شنهاديپ انيکه آقا ست؟يمسلمه چ  ۀشده است مقصود ازکلم
شده   ني                             ً    اصل نسبت به شخصص پادشاه  کامال  تآم نيشود وا تيتقو تياسالم ۀکه جنب

آن اصل اول متمم قانون  انيتذکرخاطرآقا  یو برا ستين ینگران یجا چياست ه
 هيجعفر ۀحق ۀقياسالم وطر رانيا یاصل  اول مذهب  رسم:  کنميرا عرض م یاساس

اگر لفظ  نيبنابرا. دمذهب باش نيدارا و رواج ا رانيپادشاه ا دياست با هياثنا عشر
 ديشود ونبا یم دايبنده پ  ۀديبعق  یاصل قانون اساس نيتزلزل درا ميبکن ذديمسلمه را ق
 .را متزلزل  کند  یکه اصل  قانون اساس یزهائيچ کيب ميما قائل بشو

 .است حيصح -   ندگانياز نما یبعض 
 ست؟يمخبر چ یقاآنظر -  سيرئ 
بود  نيهم هم ونيسيرا موافق هستم  و نظر کم  نيتد  ینظر آقا  نيبنده هم هم - مخبر 

 .ستيمحتاج بذکردرآنجا ن
 .را کرده ام شنهاديپ  نيبنده هم هم خواهمياجازه  م - زاده  سهراب

 نيبه قابل توجه بودن ا ميريگيم یرأ.  بود نطوريهم هم یجنابعال شنهاديپ -  سيرئ
 . ادشنهيپ
 .دارم   ۀاخطار نظامنام -   یاسائي
 .ديبفرمائ  سيرئ 
موافق و  کنفري شنهادهاينظامنامه  راجع به پ  ٢٣ ۀمطابق ماد کنميتصورم -  یاسائي
 یول) کنم یرا عرض  نم لشيبنده هم تفص( حرف بزند باختصار ديمخالف با کنفري

 یجواب یکس شانيرابرافرمودند و درب یاظهارات نيتد یآقا. نشد تيمورد رعا نيدرا
 .نداد

 .مذاکره کردند یکاشان – ندگانينفر از نما کي
 کي یو کنفرموافقيبنده  شنهاديرازپيبود، غ شانيا مال خود شنهاديپ -  یاسائي

 .صحبت  کند ديبا  دينفرمخالف با
 .دارم ۀبنده اخطار نظامنام - سهراب زاده   
 .ديبفرمائ  -  سيرئ 

دوقسمت داشت  یکاسان دابوالقاسميس یحاج یآقا نهادشيپ نکهينظربا - زاده سهراب
دادند بنده  یوعراق نيتد یکه آقا یحاتياولش ممکن است رد شود ، نظر بتوض ۀجمل

را داده  شنهاديپ نيهم که ا گريد انيکنم آقا یوگمان م ميريگ یخودم را پس م  شنهاديپ
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 .گرفت یرأ دشو یکدام ازآنها نم  چيه یاند رو
 ر،يدرقسمت اخ شنهاديپ نيبقابل توجه بودن ا ميگريم یرأ. طارنبوداخ نيا -  سيرئ

 .ميگرفت یدرقسمت اولش رأ
 .پس گرفتند –زاده  سهراب

 .کنم یبنده هم مسترد م  – یابوالقاسم کاشان یحاج
 .سلطان احمد خان راد  یآقا شنهاديپ – سيرئ  

مجلس  قيشاه و تصد هادشنيبرحسب پ عهديول نييبعد ازجمله  تع - کنم  یم شنهاديپ بنده
 عهديآن ول نکهيمشروط بر ا« اضافه شود ليذ ۀجمل. بعمل  خواهد آمد یمل یشورا

 » قاجار نباشد  ۀازخانواد
ما . ميداد ٣۶است  که ما دراصل یبنده همان رأ شنهاديپ نيا ليدل - احمد راد سلطان

که  ميباش ديمق نيباالخره  با ميکرد هيقاجار ۀسلطنت  را ازسلسل  تياسب صالح
ازآن سلسله انتخاب شود چنانکه   یعهديول کيکه  دينبا شيپ یمشکل کي هيدرآت

مراعات شده وگفته شده  اطياحت نيسلطنت هم ا ابتينسبت به ن ٣٨اصل ايدراصل آخر
 ازسلسله قاجار  باشد ديکند نبا یالسلطنه راهم که مجلس انتخاب م بياست که نا

مخبرهم  یاقا دوارميشود وام تيمسئله عا نيهم ا هدعيهمانطور معتقدم که نسبت به ول
 .را قبول  کنند شنهاديپ نيا

 ابتيوبه آن منطق راجع به ن ميکه ما قائل شد یچون درهر صورت منطق – مخبر
کنم، همهمه  یرا قبول م شنهاديپ نيلذا  بنده ا ميکرد نينظر را تأم نيسلطنت ا

 .ندگانينما
 ونيسيکم یبموجب نظامنامه قبول کنم، رفقادرهرصورت بنده حق دارم  –مخبر 

نظرنظامنامه  ۀکنم از نقط یگمان نم گرانيد یبکنند ول راديممکن است به بنده   ا
 .بکنند راديبتوانند بربنده ا

 .شوديمخبرکه قبل  کند جزو ماده م ینظامنامه حق داده است وآقا -  سيرئ.
 .ستمماده ه نيحاال بنده مخالف با ا -  عقوبي ديس یآقا 

 .خوانده  شد ليافسر،بشرح ذ یآقا شنهاديپ -  سيرئ
 نييتع یعهديپادشاه اگر ول یاستعفا اياضافه  شود درموقع رحلت  –کنم  یشنهادميپ

 .است یمل یمجلس شورا  اريشاه به اخت
 .ديبفرمائ ديدار يیافسر، توض یآقا -  سيرئ

 نکهيا یبرا) مخبر یقا      ً  مخصوصا  آ(فرمودند  انيب انيبهمان ادله که غالب آقا - افسر
 کيکه ممکن است در  یاختالفات ینگران نباشد برا  چيخاطرما آسوده  باشدوه
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موجود  یمل یقبل شش سال تمام مجلس شورا یدر چند دميشود چنانچه د دايپ یمواقع
 .نبود
مجلس گذاشته است، اگرآمد  قيبانتخاب پادشاه و تصد نجايرا درا عهديول نييتع چون
 عهديآنوقت پادشاه  ول( پادشاه استعفا کرد  ١٣٢٧ ۀآنکه درسن ليد از قبافتا یواتفاق
    ً رسما   یعنينداشت  یعهديشاه استعفا کرد و ول  هياگراتفاق افتاد که در آت یول)  داشت

ها  یبهمان نگران دينشده بود  آنوقت   با یعهد معرف تيبرطبق قانون بوال یکي
وممکن اتصورهم هست لذا  دادندياحتمال م نايآقا یوبعض رودياحتمال م کهيواختالفات

 یمل یبا مجلس شورا ارمطلقيافتاد اخت یاتفاق نيکردم که اگرچن شنهاديپ ليدل نيبهم
 شيشود که سبب اسا دايپ یبيمطلب  کشمکش واقع نشودوترت نيباشدکه درسر ا

ر واگرمخب انياست بنظرآقا گربستهيکه بعدها  آن موقع خواهند بود بشود، د یاشخاص
 .تا بنده  بدانم نديبفرما نيتأم هينظر نيفرموده اند که ا ینيب شيپ

 د؟يدار یمخبرچه نظر یآقا - سيرئ
 .کنم یبنظرمجلس واگذارم - مخبر 
 مخالف؟ اي  ديموافق - احتشام زاده  یآقا  –سيرئ 

 .ندگانينما نيهمهمه ب. که حضرت واال فرمودند شنهاديپ نيمخالفم با ا –زاده  احتشام
 یرا که آقا یشنهاديافسرپ یآقا. ديببخش) ندگانينما انيخطاب به آقا( - زاده ماحتشا

کنندکه  یم شنهادينطورپيا نکهيا ینداردچرا؟ برا یرخارجيافسرفرمودند مورد وتصو
 یتصورنم چيرا بنده ه هيقض نينداشته باشد ا عهديفوت کند وول اياگرشاه استعفا بدهدو
           ً           شاه شد فورا  برطبق اصل  کهيکس کي نکهيا یچرا برا داکنديپ یکنم صورت خارج

استعفا بدهد  پس بزرگتر  اياست واگر آن شاه فوت کند عهديول پسر بزرگ او٣٧
پس  بدهد ااستعفايواگرآن شاه فوت کند  عهداستيپسربزرگ او ول ٢٧اوبرطبق اصل

 احتمال چيه نصورتيوقائم مقام اوخواهد بود درا عهديول ٣٧بزرگتر  او برطبق اصل 
چند  نکهيشود داد و اما خودشان باستناد ا یبماند نم فيمملکت  بالتکل نکهيازا یحشتو

 نييتع  نکهيا ینداشت اظهاروحشت کردند و برا  یمل یسال مملکت ما مجلس شورا
 ديوترد تيوضع نيا نهيياگرهرآ. واگذارکردند  یمل یرا بکنند به مجلس شورا فيتکل

نباشد مملکت بحال  یمل یمجلس شورا نکهيا ۀاست بواسط مکنمورد داشته باشد م
را بنظرمجلس  هيکردند چون قض شانيهم که خودا یشنهاديپس درپ. بماند  یفيبالتکل
کنم  یوحشت را بنده تصورم نيا یوحشت هست ول نيا. واگذارکردند یمل یشورا

محتاج به  یموقع کيبحکم عمل وسابقه اگرچنانچه  کهيان یمورد ندارد چرا؟ برا
نداشت برطبق عمل وسابقه  یوجودخارج  یمل یو مجلس شورا ميشد عهديول نييتع
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بنده  نصورتيخواهند کرد درا  عهديول نييحق را دارندوتع نيسابق ا ۀدور ندگانينما
 .کنميتصور نم یصورت خارج شنهاديپ نيا یبرا
 مخالف؟ اي ديموافق –زاده  عتيشر  یاقا – سيرئ

 .الفممخ شنهاديبنده با پ –زاده  عتيشر
 شنهاديپ نيبه ا ميريگيم یرأ – سيرئ
 .     ً                     مجددا به شرح سابق قرائت  شد - قرائت شود - ندگانينفراز نما کي

 .نمودند اميچند نفرق ند،يفرما اميدانند ق یرا قابل توجه  مشنهاديپ نيکه ا یانياقا –سيرئ
 .نديفرما اميهستند ق شنهاديپ نيکه مخالف با ا یانيآقا– سيرئ
 .برخاستند گانندياغلب  نما 

خوانده   ليبشرح ذ -   یاالسالم  اصفهان خيش یآقا شنهاديپ –رد شد   شنهاديپ -   سيرئ
 .شد
 یبرداشته شود بجا ٣٧االصل باشد ازاصل  یرانيجمله مادرش ا – کنميم شنهاديپ بنده

 ).همهمه - خنده حضار( االصل  باشد  یرانيوا  یرانيآن نوشته شود ا
 .ديبده حيتوض –الم االس خيش یاقا -   سيرئ
 ...االصل یرانيبنده جمله ا ۀديبعق -  یاالسالم اصفهان خيش

 .ميشنو ینم – ندگانياز نما یبعض
. شنوند یهمهمه نباشد همه م نديتوجه بفرما انيبنده متأسفم  اگر آقا –االسالم  خيش

) ارحض  ۀخند(نستيآن ا یدرمتفاهم عرف معن) االصل باشد یرانيا( بنده جمله  ۀديبعق
باشد و حال آنکه  یرانيا ديدو با ۀمادرانش از مرتب اياز پدرانش  یکينفرولو  کيکه 

 یمعنا کيجمله  نيو برفرض که ا  نديگو یاالصل م یرانينباشد اورا ا یرانيخود اوا
 یرانيحال ا نيکه در ع یکه عرض شد وکس یمعن نيا نيمابيمشترک داشته باشد ف

 نيباشد ا یرانيا نيمادرپادشاه درع ميخواهيما م. کند ینم نيباشد بازمنظورما را تأم
را بردارند ) باشد لاالص یرانيمادرش ا( جمله نيکردم که ا شنهادياست که بنده پ

 .االصل باشد یرانيوا یرانيآن بگذارند  مادرش ا یوبجا
 د؟يدار یمخبرچه نظر یآقا– سيرئ

 نجايا( نديفرما یم قيرا تصدمسئله  نياالسالم ا خيش یکنم آقا یم اليبنده خ –مخبر
 یرانيا کيب یزن کياگر نکهيبا) غفلت کرده اند ايبوده  یعدم توجه کي ايگو

االصل بودنش وهم از  یرانينظر ا ۀما هم  از نقط نيشود بنابرا یم یرانيشوهرکرد ا
 .ميکردرا   ديق نينظرتابع بودنش ا  ۀنقط

 .است   حيصح ندگانياز نما  یبعض
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 .ميريگيم  یرأ – سيرئ 
 کيموافق و کي ستيگرفتن ن یطرز رأ نيدارم ا یاخطارنظامنامه ا –زاده  یحائر 

 .حرف بزند ديمخالف با
 ).ندگانيحنده نما(االسالم خيش  یبقابل  توجه بودن آقا ميريگيم یرأ –سيرئ
 .نمودند اميق یچند نفر. نديفرما امياالسالم  موافقند ق خيش یآقا  شنهاديکه با پ  یانيآقا
 .نمودند امياکثرق ند،ينما  اميمخالفندق کهينيآقا – سيرئ
 :قرائت شد ليبشرح ذ. شودياست قرائت م یگريد  شنهاديرد شد ، پ  شنهاديپ – سيرئ

 بيتصو یمل یمجلس شورا قيتصد یبجا٣٧ ۀدرماد مينمائ یم شنهاديپ نجانبانيا
 .باشد یمل یمجلس شورا

  یکاشانچ – یکاشان ميعبدالرح ديس
 .ديبده حيتوض -   یکاشان – سيرئ

 .مجلس  باشد  بيصالح بدانند بتصو انيمجلس را اگر آقا  قيبتصد – یکاشان
 ست؟يمخبر چ ینظر آقا -   سيرئ

که بمجلس  اعالم  سنين نياست ومقصودا بيدرهرصورت اصل همان تصو – مخبر
کند و   بيبدهد و تصو  یرأ ديبا یشد مجلس شورا مل شنهاديکه پ  یبکند، البته  وقت

 .کنم یقبوا  م لنديما انياگر  اقا نيهم همان است  با وجود  ا قيتصد  ۀکلم  یمعن
 .خوانده شد یبشرح  آت  ليوک یقاآ شنهاديپ -   سيرئ
مجلس ( جمله )   یمل یمجلس شورا قيتصد(  ۀبجمل ٣٧کنم  دراصل  یم شنهاديپ 

 .اضافه شود)  سنا
 .ديبده  حيتوض  ليوک یاقا – سيرئ
است  که  نينظرم  هم نه ا.       ً              را قبال  مفصل عرض کردم حاتميبنده  توض – ليوک 

 یزيچ کياست که  نيبدهد،فقط نظرم ا یمجلس رأ  نکهيمخبرقبول کند ونه ا
 نيهم ا نجايبمجلس سنا حق داده شده است درا یدرچهارده پانزده اصل قانون اساس

حق خودش  نيمجلس ازاآن  ميشتدا یاگرمجلس سنائ هياصل محرز بشود که در آت
 .ندهند دهنديبدهند نم دهنديم یمختارند  رأ اانيمحروم  نباشد حاال آقا

 ست؟يمخبر چ ینظر آقا  -  سيرئ
نوشته  شده و   ونيسياست که در راپرت کم یبنظر بنده البته همان نظر  - مخبر 

 کيتواند راحت  باشد اگر  یکنم که در هر حال خاطر ناطق محترم م یتصور م
تواند درآن کارها  یاز کارها هست که م یليشد خ ليهم مجلس سنا تشک یزرو

ً ما  يکه مستق یبآن طبقه ا  ميش.ما مخصوص کرده با ديکار را بگذار نيدخالت کند، ا    
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 .است حيصح ندگانيازنما یملت هستند و بعض ۀنديونما شوندياز طرف ملت انتخاب م
بقابل توجه  ميريبگ یاست،پس رأ هنيزم نيسعد هم درهم ديوح یآقا شنهاديپ - سيرئ

 .نمودند اميچند نفرق نديفرما اميق نيموافق انيآقا یکردستان یآقا شنهاديبودن پ
 .نمودند امياکرق ند،يفرما اميق یکردستان شنهاديمخالفند با پ کهيانيآقا -  سيرئ 

 .مشار یشنهادآقايرد شد، پ شنهاديپ -  سيرئ
 :خوانده شد  ليذ  بشرح

 .شود  لينژاد  تبد  یرانيبا ٣٧االصل  دراصل  رانيا  ۀکلم – کنميم  دشنهايبنده پ 
 .ديبده حيمشارتوض  یاقا – سيرئ
ندارد  یبياالصل باشدع یرانيا مياگربخواه یمطابق اصطالح عرب - مشار وسفخاني

 .نژاد بهتر است یرانيباشد، ا یرانياگرمطابق لغت ا یول
 د؟يفرمائ یمخبرقبول م یآقا –سيرئ

 ...دانمياالصل بودن بنده نم یرانيا رمسئلهيخ - مخبر
 .پس گرفتم –مشار  
 .پس گرفتند – ندگانياز نما یبعض 
 .ندارم یخوب اگرپس گرفتند عرض  - مخبر 

 ،)خوانده شد ليبشرح ذ( یمفت یآقا شنهاديپ - سيرئ
 )یپسر( نوشته شود) فرزند ذکور( یبجا ٣٧دراصل 

 .کنميت قبول ماس یاصالح عبارت نيا –ندارد  مخبرضرر
 . خوانده شد ليزاده ، بشرح ذ بينق یآقا شنهاديپ -  سيرئ

 قيحذف شود ولفظ تصد دييغلط است وبا) بزرگتر( لفظ تردراخر ٣٨ دراصل
 .گردد بيمبدل بتصو ديغط است با یمل  یدرجمله مجلس  شورا

 .ديبفرمائ ديدار یحيزاده،  توض بينق یآقا –سيرئ
لفظ بزرگ مادون  رايندارد ز یمعن نجايبزرگتردرا است لفظ یهيبد –زاده  بينق

پسر  ديندارد وبا یبزرگ است اصطالح ادب یاگر بمعن نجاياوکوچک است، در ا
 . بزرگ نوشته شود

 ست؟يمخبر چ ینظرآقا –سيرئ
 . خواهند صحبت کنند  یم مورتاشيت یبنده مخالفم اقا –مخبر

 )اجازه( مورتاشيت یآقا –سيرئ
بزرگ درمقابل  نديگويم یواضح است وقت یليندارد، خ  یبتصح نيا – مورتاشيت

مقصود  بزرگترنديگويم یچندنفرپسرداشته باشند وقت شانيکوچک است ممکن است ا
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اشکال   وارد  نياست  که ا نياست ا شترياست که از همه بزرگترو سنش ب یآن پسر
 .ستين

 .ادهز بينق یاقا شنهاديبقابل توجه  بودن پ ميگريم  یرأ – سيرئ
 .پس گرفتند ندگان،ياز نما  یزاده و بعض  سهراب

 .رميگيپس م –زاده  بينق
 سعد هم پس گرفتند؟  ديوح  یاقا – سيرئ
  یبل – دسعديوح 

 خان منتصر  یعل رزايم یآقا شنهاديپ -   سيرئ
 خوانده شد  ليذ بشرح

 نيمع عهديول کهيپادشاه درصورت یااستعفايدرموقع رحلت  –کنم یم شنهاديبنده  پ 
 .خواهد نمود نيپادشاه  را مجلس مؤسسان مع  عهدينشده بادش ول

 .رد شد شنهاديپ نيا - زاده   سهراب
 یحيمنتصر توض یآقا. مجلس مؤسسان نوشته شده است نجايبودا یمل یشورا مجلس

 .ديبفرمائ ديدار
 .پس گرفتند  - ندگانياز نما یبعض

 .پس گرفتم -   منتصر
 خوانده شد، ليبمضمون   ذ - وثوق   یمرتض ديا سآق  یآقا شنهاديپ -  سيرئ 

 عهديول نييپادشاه اوالد ذکورنداشته باشد تع کهيدرصورت کنميم شنهاديپ٣٧ دراصل
اوالد اناث پادشاه بعمل خواهد  قيمجلس از ذکور وال قيشاه و تصد  شنهاديبرحسب پ

شد، حنده  انتخاب خواهد عهدياالقرب فاالقرب ول  تيدرصورت انقراض با رعا. آمد
 .حضار

 .ديبده حيوثوق توض یاقا – سيرئ
ازطرف  رانياست سلطنت مشروطه ا دداشهيق ٣۶دراصل  - وثوق یمرتض ديس یآقا 

  ضيتفو یرضاشاه پهلو(شاهنشاه  حضرتيمجلس مؤسسان بشخص اعل  ۀليملت بوس
 کي)  اعقاب ذکور) (    ً                           نسال  بعداز نسل برقرار خواهد بود شانيشده ودراعقاب ذکورا

 یاگر آقا نجاياعم است ممکن است اعقاب ذکوراز ذکورازاناث باشد، ا یمعنا
 بيشاه وتصو شنهاديبرحسب  پ عهديول نييتع نکهيکه مقصوداز ا نديبفرما نيمخبرمع

 .رميگيخودم را پس م شنهايبنده پ  ستين  یپهلو حضرتيمجلس  ازاعقاب اعل
 .پس گرفتند – ندگانيازنما یزاده  بعض سهراب

 د؟يخودتان را پس گرفت  شنهاديوثوق  پ  یآقا – سيرئ
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 .یرا داشته  بل یعرض  کردم اگر آن  معن - وثوق 
 .قرائت شد ليبشرح ذ - یزاهد یآقا شنهاديپ -  سيرئ

 ۀرا بواسط عهديپادشاه انفصال ول کهيرادرصورت ليذ ۀکنم تبصر یم هايشنيبنده پ نيا
پپادشاه را به  گريفرزندد نيتر قيال. نمودند شنهاديپ یمل یبمجلس  شورا  اقتيعدم ل
 )ندگانيهمهمه  نما( شناخت عهديتوان  ول یم  یمل یمجلس شورا بيتصو

 .ديبفرمائ ديدار حيتوض یزاهد یآقا – سيرئ
مسئله کرد که ممکن است پادشاه چند  نيمخبر بنده رامتذکربا یآقا خيتوض -  یزاهد 

را نداند وپس اکبرخودش را  آنها اقتيکوچک داشته باشند که هنوزل رويطفل صغ
تراست او را  قيکه ال گرشيوممکن است پسرد ستين  قيداليد کهيوقت یکند ول نيمع

  نيکه ا یمل یکردند بمجلس شورا   شنهاديکند،  پس اگربنا شد خودشان پ شنهاديپ
کنند  شنهاديپ یمل یتررا بتوانند بمجلس شورا قيباشدکه ال یطور ستين قيپسرمن ال
 .ول کندومجلس قب

 ست؟يچ ونيسيآقا بمخبر کم  ۀديعق -   سيرئ
 یموضوع تا اندازه ا نيکنم ا یسابق را دارم و تصورم يۀبنده همان نظر –مخبر  

 .رنديشان را پس بگ شنهاديپ یزاهد یکنم که آقا یحل شده است وتمنا  م
 .پس گرفتند – ندگانياز نما یبعض
 .دارميبنده مسترد م - یزاده

 .پس نگرفتند ريخ -  عقوبي ديس آقا
کنم ومطابق نظامنامه هم حق  یرا قبول م یزاهد یآقا شنهاديبنده پ -  عقوبي ديس یآقا

 .دارم
 )اجازه(  عقوبي ديآقا س یآقا- سيرئ

بحمدهللا آن  یمل یمجلس  شورا –ديتوجه  بفرمائ یقدر کي انيآقا –عقوبي ديس ديآقاس
مجلس معظم  نيهم ا یتااندازه ارا برداشت و خدمت خودش را کرد و  یاسا  یقدمها
ً قتا  يکه حق  تيکرد ونها ميمجلس مؤسسان مغان است حق را بحق دار خودش تسل یثان    

که از  یشخص مقتدر کي ميوبازماندگان ماست که ما حاضر شد هيآت یافتخاربرا
رسانده  یملت را باوج ترق یوسرگردان  یرانيآمده وبعد ازمدتها و رونيملت ب ۀتود

که عبارت ازسلطنت   یمل ۀعيکرده وآن ود یوحق گذار یملت هم قدردان نيبحمدهللا ا
خدهللا ملکه  یرضا شاه پهلو یاريشهر حضرتيکردند بذات اقدس اعل ميباشد تقد

که اخالف ما مباهات کنند  نستيملت واخالف ما ا یروزها برا نيوسلطانه و بهتر
 یخدمات کيآمده و رونيبکه از توده ملت  یشخص کيکه اسالف ما نسبت ب نديوبگو
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که  یدر وقت ،یحکومت  مل یبرا ميبردار يیقدمها ميخواهيکردند ما م یکرد قدردان
شد  قيکرد وبعد آن پسر بزرگ ناال عهديپادشاه  مطابق اصل اول پسربزرگش را ول

باشد،چه  یمل یمجلس شورا بيکردم انتخاب دوم راکه شاه بکند به تصو شنهاديبنده پ
است  یاهال ۀقاطب ۀندينما یمل یکه مجلس  شورا ميما ها متوجه هست ۀدارد؟ هم یبيع

 ۀمداخله کند، دردفع یمملکت دردست آن مجلس است ودرتمام شئونات مل استيو س
که سلطان قرارداد  یعهديول اگر دهديقرارم عهدياول سلطان پسربزرگ خودش را ول

 یمل یمجلس شورا   بيانتخاب کند بتصو عهديشد وخواست درمرتبه دوم ول قيناال
چه  ميداشت دهيکه دراول مجلس پنجم ما عق ستيآن انتخابات یقدم بسو کي نيباشد ا

 یآزاد انيمجلس باشد؟ آقا بيبتصو عهديدارد که درمرتبه دوم انتخاب ول یبيع
چه  یحقوق مل یاست برا یقدم کي نهميدارد؟ ا یبيخواهان مشروطه طلبان چه ع

 .ديپس گرفت ديزد اديوفر یزاهد یبه آقا ديحمله کرد کمرتبهيضرردارد که شما 
 یبا مجلس شورا یاسيس  اراتيتمام اخت یکنم ومطابق قانون اساس یبنده قبول م ريخ
 .حق  هم سلب نشود نياست ا یمل
 )..اجازه( زاده  عتيشر یاقا –سيرئ
را  خودم ضيبود که بتوانم عرا نيا بونيبنده مقصودم ازآمدن پشت تر - زاده عتيشر 

بنده  دهيبعق. عرض بکنم یمطالب  ً ال  يبخواهم تفص نکهيبرسانم نه ا  انيبعرض آقا
داورکردند راجع  یاست که آقا یمخالفت با آن استدالالت قو شنهاديپ نيموافقت با ا

 قتيدرحق شنهاديپ نيا یمعنا رايمخالف مصلحت است ز عهديبودن ول ینييتع  نکهيبا
آمد کند پسربزرگ  شيکه درآنوقت پ ینظربجهات مملکت سيرئ یکوقتيمگر  نستکهيا

 یمل یرا با موافقت مجلس شورا گرخودشيداد، پسرد صيتشخ قيخودش را ناال
درصورت  نکهياست که عبارت است ازا ینظرمخالف باآن نظراصل نيکند وا عهديول

 نيباشد ا نيبهترا کنميتصورم نيباشدبنابرا عهديذکورپسر بزرگ   ول والدداشتن ا
طرفدارآن  دياست که ما با یقتيکه مخالف با اصول مطالعات و حق شنهاداتيپ ليقب

درنظرما باشد  ديمملکت  با هيمصالح آت نيدرموقع وضع قانون فقط  تأم یعني – ميباش
 .گرفته شود یأکه نسبت باصل ر ميموافقت کن نستکهيوبهترا

 ست؟يمخبرچ ۀديعق -  سيرئ
 .بنده مخالفم مخبر

موافقند  کهيانيآقا عقوب،ي ديآقا س یآقا شنهاديبقابل توجه بودن پ ميريگيم یرأ - سيرئ 
 .برخاستند یدو سه  نفر نديفرما اميق

 .نمودند امياغلب ق ند،يفرما اميمخالفند ق کهيانيآقا سيرئ
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 ...قبول شده است کهيبا اصالحات ٣٧باصل  ميريگيم یرد شد، رأ شنهاديپ  - سيرئ
 .رمدا یاخطار نظامنامه  ا - یاسائي

 .ديبفرمائ - سيرئ
شوند ،  یهم قائل م ضيتبع شنهادهايپ نيدرا انيکنم که آقا یمن تعجب م - یاسائي

 چکداميداده ام ه شنهاديخوانند  بنده دوفقره پ یرا نم یخواند    و بعض یرام  یبعض
بگذرد  رتريد قهيدودق یمهم نيبا يۀقض کي!! اسباب تعجب است یليقرائت نشده خ

 .دارد تيچه اهم
خواند  ديهمه را نبا رسديمضمون م کيکه ب شنهاديپ نياشتباه آن رد شد، چند - سيرئ 

 .گرفت  یو رأ
ماها را  ۀاجاز سند،ينو یرا م شانيرفقا ۀدهند اجاز یبخرج م تيخصوص - یاسائي

 .سيزنگ رئ یصدا سند،ينو ینم
 )خوانده شد  ليبشرح ذ(  عقوبي ديآقا س  یآقا شنهاديپ –سيرئ
 شنهاديرا پ یآقا یشنهاديکرده است بدون جزء پ شنهاديپ ونيسيکه کم ٣٧اصل  نيع
 .گرفته شود  یکنم که رأ یم

 .اخطار نظامنامه دارم –دادگر
 .ديبفرمائ - سيرئ

 ...شد بيرا تصو یآقا شنهاديپ – دادگر
 .نشد قبول کردند بيتصو - ندگانيازنما یبعض 
 .نامه استشود حذف کرد وبرخالف نظام یرا نم زمصوبيچ - دادگر 

 )اجازه( رهنما  یآقا -  سيرئ
 یرا قببول کرد جزء ماده م یشنهاديپ ونيسيمخبر کم کهيمطابق نظامنامه وقت –رهنما

 نيهم درنظامنامه صراحت دارد بنابرا نجايا. نطوراستيا یمل یشود درمجلس شورا
  ديباقبول کرده  ونيسيرا که مخبرکم یشنهاديپ. ماندينم یمذاکرات باق نيا یگرجايد

نکرد  بيب کرد که قبول شده  و اگر مجلس  تصويگرفت اگر مجلس آنرا تصو  یرأ
 .  ميريبگ  یباصل ماده رأ ديآنوقت با

 )اجازه(نيتد یاقا -   سيرئ
را  یشنهاديپ ايرهنما  که فرمودند  هرگاه  اصالح   یآا  اناتيقسمت اول ب  - نيتد

 یحق دارند آن ماده اصل گانندينما یاست ول حيشود صح یمخبرکرد جزء ماده م
 یرأ تيکنند نها شنهاديقبول کرده است پ ونيسيکه مخبرکم یآن اصالح یراباستثنا

دادند  یبقابل توجه بودنش اگر رأ رنديگيم یفقط رأ. شودگرفت ینسبت بآن نم یقطع
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نظرشان  شوديواگر رد کردند معلوم م شوديارجاع م ونيسيکميو قابل توجه باشد 
 .قبول کرده است ونيسيمخبرکمهمان است که 

 .بدهم خيتوض ديفرمائيحاال   اجازه  م -  عقوبي ديآقاس
 .ديبفرمائ سيرئ
آمده اندعشق  اتيکه از وال  يیها ندهينما.  ميما درطهران ۀهم انيآقا – عقوبي دياقاس 

مجلس همه آزادانه حرف بزنند، ماها مدتهاست که رد حکومت  نيدارند که درا
 ...ميبزرگ  شده ا  یشروطه  و حکومت   قانون اساسو حکومت م یشور

 .دياقا ازموضوع خارج نشو – سيرئ
خنده ( کنم یم شنهاديوپ فهميمن م. شوم یازموضوع خارج نم - عقوبي ديآقا س 

 یمخبرقبول کردن مجلس شورا یکه آقا ی، بنده عرض  کردم آن جزء اول)ندگانينما
که ذکر کرده بودند  یدرمقابل ادله هائ یرأ  ادشنهيکار را کرد وپ نيدرنهم آبان ماه  ا

 یچه ه یکرد بعد از منقرض کردن برا نتزعم هيقاجار ۀمجلس سلطنت را از خانواد
را کندند  و  یدرخت کيرفت و منقرض کردند وتمام شد و م؟يکنيماانگشت م

 .ميهست یقاجاربشود؟ ماها حافظ قانون اساس عهديکه ول شوديگرچطورميدورانداختند د
کنند  یم شنهاديپ انيازآقا یکيحاال  ینگهبان قانون اساس یرضاشاه پهلو حضرتياعل
 یال ستيهم ن عهدشيپسر ول نستيهم  عهدشيقجر باشد، ول ديهم نبا عهدشيول که

 )نمودند  اميق ميتعظ یحضاربرا(ظهورقائم آل دمحم
و  ميعادت دار یمل یدرمجلس شورا عقوبي ديآقا س یما بطرزصحبت آقا - مخبر

 ینشده که آزاد  چوقتيماها صحبت کرده اند وه ۀآزادتر ازهم  شهيهم شانيا ميدانيم
صحبت  نطوريعادت دارند هم یاديدرجه ز کيتا  شانيا یازما سلب شده باشد ول

 کردم؟را قبول  شنهاديپ نيکنند اما بنده چرا ا
 ونيسيکرد کمقبول خواهند  عقوبي ديآقاس یقطع دارم خود آقا ميرابگو لميدل کهيوقت

شود ازفالن خانواده نباشد  یم نيسلطنت مع ابتين یکه برا یکرده است کس شنهاديپ
 یاول قيکند بطر نيمع یعهديشاه اوالد ذکور نداشته باشد و بخواهد ول کهيدر صورت

روشن است وبنده هم چون محتاج  یليمسئله خ کي نيخانواده باشد، ا نيدر ا دينبا
فرمودندمجلس   عقوبي ديآقا س یآقا. صحبت بکنند قبول کردم درآن یليکه خ دانستمينم
 انکهي یبرا. ستين نطوريا.  منقرض است و تمام شد هيداد که سلطنت  قاجار یرأ

 کنفريکه اوالد نداشته باشد حق دارد  یپادشاه کي یکروزي ديمنع رانکن نياگر شما ا
  ميرا هم  کرده ا اطياحت نيا ما نيبنابرا. کند  یومعرف نيخانواده  مع نياز ا عهديول
 یرأ شنهاديپ نيبا انيکند، حاال اگرآقا یم یريعمل  جلوگ نيمجلس  از ا  یرأ نيوا
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آنجا   یستيهم با یارجاع شود  و بعدمدت ونيسيبکم ديوقابل توجه بشود با ديبده
 .صحبت کرد تا باز برگردد به مجلس

داورکردند  پس  یخرآقاکه درآ یشيفرما نيبنده محض خاطرا – عقوبي ديآقاس
 )خنده حضار( رميگيم

 .خوانده شد یبشرخ آت  شود،يکه شده قرائت م یا اصالحات ٣٧اصل   -  سيرئ
االصل باشد خواهد بود در  یرانيبا پسربزرگترپادشاه که مادرش ا تعهديوال ٣٧ اص

شاه و  شنهاديبرحسب پ عهديول نييپادشاه اوالد ذکور نداشته باشد تع  کهيصورت
 ۀازخانواد عهديبعمل خواهد آمد مشروط برآنکه آن ول یمل یمجلس شورا بيتصو

ً   حقا  وال ديپادشاه بوجود آ یافرزند ذکوربر کهيدرموقع یقاجارنباشد ول با  تعهدي   
 .اوخواهد بود

 .نمودند اميق مورتاشيت یآقا. نديفرما  اميمخالفند ق کهيانيآقا - سيرئ
 .تنفس  - ندگانياز نما یبعض

 .ريرخيخ - مورتاشيت
 .ميمخالف ريخ ندگانياز نما یبعض

 .خواهد شد ليبشرح ذ. شوديقرائت م ٣٨اصل . شد بيتصو ٣٧اصل  – سيرئ
ً              تواند شخصا  امورسلطنت را  یم یوقت عهديدرموقع انتقال سلطنت ول – ٣٨ اصل           
 بيباشد با تصو دهيسن نرس نيسال تمام باشد چنانچه با ٢٠یشودکه دارا یمتصد

 .اوانتخاب خواهد شد یبرا هيقاجار ۀرخانواديالسلطنه از غ بيان یمل یمجلس شورا
 رهنما یآقا -  سيرئ 
 موافقم –رهنما 

 )اجازه( عقوبي ديآقاس یآقا - سيرئ
ما گذاشته  ۀکه ملت بعهد یکار بزرگ نيا یو مبارک منتيبحمدهللا  بم -  عقوبي ديآقاس

خاتمه  یاشاه پهلورض حضرتيکه درظل رأفت اعل ميآور یبجا م بودند، شکرخدا را
ماده  کيچون  کنميمخبرعرض م یجلب توجه خاطرمحترم آقا یبرا کنيل ميداد

بنده خواستم عرض کنم ) یمل یشورا جلسمجلس سنا با م( دارد که  یدرقانون اساس
 بيکه الزم است نوشته شود با تصو یزيتنها است چ یمل یحق مجلس شورا نيکه ا

  ديبشودقبول بفرمائ یمل یمجلس شورا بيبتصو دياست که با یمل یمجلس شورا
 .ندارد یضرر

 رهنما یاقا – سيرئ
 .ندارم یقسمت عرض نيبنده  درا – رهنما
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 .ندارم یعرض – یفاطم یآقا – سيرئ
 یعراق یآقا  - سيرئ

 .مخالف کيموافقم  بعد از  -  یعراق
 .تاش موريت یآقا – سيرئ 
 .کرده ام ميتقد شنهاديبنده پ - مورتاشيت

 .زاده عتيرش - سيرئ
 .موافقم –زاده  عتيشرا

 .است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یجمع 
   :قرائت شد یبشرح  آت شود،يقرائت  م شنهادهايپ - سيرئ
 شنهاديپ ٣٨را دراول اصل  ليعبارت ذ – یابوالقاسم کاشان ديحاج س یآقا شنهاديپ 
 پادشاه، یاستعفا ايدرموقع رحلت  د،ينمايم
 ) اجازه(یابوالقاسم کاشان ديحاج س یآقا – سيرئ 

ماده همه صور را مالحظه  کند  کيدرموقع وضع  ديمجلس با –ابوالقاسم  ديس حاج
 .کردم ميرا تقد شنهاديپ نيجهة ا نيازا
 ؟  ستيچ ونيسينظرمخبر کم -  سيرئ
نوشته شده است نظرآقا  کهيکنم همانطور یمخالفم وتصورم شنهاديپ نيبنده باا –مخبر 

 .کنديم  نيرا نأم
 ،)اجازه( نيتد یآقا -  سيرئ
   ً اوال  . مقصودشان نباشد یبرا یکاشان یآقا شنهاديکه پ کنميبنده تصورم -  نيتد

 اديذکرشده و موارد انتقال هم ز یکه در قانون باق یاز اصول یکيموضوع رحلت در
کلمات است وشامل تمام  نيکه جامعتر یوآن کلمه ا ستياست فقط  مرد استعفا ن

 .مورد ندارد  شانيشنهادايپ  نياست بنابرا طنتانتقال سل ۀجمل نيشود هم یموارد م
 .کنم یاسترداد م –ابوالقاسم  ديحاج  س 

 .خوانده شد  ليبشرح ذ خسرو،يارباب  ک یآقا شنهاديپ -   سيرئ
 ).یشمس( شود ديسال تمام مز ستيبعد از ب)  ٣٨( کنم  دراصل  یم شنهاديپ بنده

 .ر نداردکنم ضر یقبول م -   مخبر
 نيا ٣٨که در اخر  اصل  کنميم شنهايبنده  پ نيصدر، ا نيعبدالحس ديس یآقا  شنهاديپ

 ).را بالغ شود  یسالگ ٢٠تا سن ( جمله اضافه  شود
 ابتيبوده است که ن نيهم هم ونيسيالبته مقصود کم - صدر نيعبدالحس ديس یآقا

 نيابهام دارد وا عبارت یبرسد ول یسالگ ٢٠بسن عهديباشدتا ول سلطنت داشته
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 عهديدرموقع انتقال سلطنت ول: سدينو یم ٣٨دراصل  رايز رساندي             ً   مقصود را کامال  نم
ً               شخصا  امورسلطنت را م توانديم یوقت م باشد  اسال تم ٢٠ یشود که دارا یتصد    

 ريالسلطنه ازغ بينا یمل یمجلس شورا بيباشد با تصو دهيسن نرس نيچنانچه با
   ً حا  يصر نجايسلطنت ا ابتين یمنتها برا. انتخاب خواهد شداو یبرا هيقاجار  ۀخانواد

 عهديول دنيسلطنت پس از رس ابتين فتدياتفاق ب یکوقتيممکن است . مدت ذکرنکرده
و  یريجلوگ یخودش ادامه بدهد آنوقت کدام  قانون  ابتيبخواهد به ن  یسالگ ٢٠بسن 
 .یکار نيچن کياو را از کنديمنع م

 ست؟يمخبر چ ینظر آقا – سيرئ
 .خواهند داد  حيتوض نيتد  یاقا یبنده مخالفم  ول  -  مخبر

 )اجازه( نيتد یآقا -   سيرئ
گوش کنند  خوانميم) کنديکدام قانون منع م( را که فرمودند یآقا آن قانون یبرا – تجدد

سال بخواهد به سلطنت  ٢٠که بعد از یالسلطنه ا بيقانون منع  خواهد کرد نا نيهم
    ً           شخصا  امورسلطنت   توانديم یوقت عهديدرموقع انتقال  سلطنت ول (خودش ادامه بدهد

 .کنديقانون اورا منع م  نيهم) تمام باشد لسا ٢٠ یشود که دارا یرا متصد
 اميکه موافقند ق  نياقاا. صدر یآقا شنهاديبقابل توجه بودن پ شوديگرفته م – سيرئ

 .صدربرخاستند یفقط آقا نديفرما
 .اغلب برخاستند ديفرما اميفند قکه مخال یانيآقا – سيرئ
 )سال تمام ٢۵(سال نوشته  شود ستيب یبجا ٣٨دراصل  کنميم  شنهاديپ سيرئ
 نيکه درا یراتييتغ نيبا ا  ميدهيم یشنهادهائيپ یاتينظر کي     ً          اساسا  ماها که ب  -  یاسائي

است  یمطالعات کيآنها  کنيل ميسه اصل داده شده است دراساسش موافق بوده وهست
کنند وبنده  یم یشنهاداتيو مطالعات پ اتيآن نظر یو رو ديآيم شياشخاص پ یراکه ب

است  ونيسيکه در راپرت کم یزيبنده با آن چ شنهاديپ نيا ۀخوشوقتم که فاصل یليخ
 شنهاديسال را پ ٢۵بنده  نکهياوست وعلت ا هيشب نديپنج سال است ونتوانستند بگو

به شخص پادشاه داده شده  یب قانون اساسبموج یاراتياست که اخت نيا  شنهادکرميپ
 یرؤسا مامکل قشون، انتخاب ت یاعالن جنگ،عقد صلح ، فرمانفرمائ لياست ازقب

 نهايا. است یکه درقانون اساس یزهائيرچيوسا نيمعاهدات و قوان ی، امضا یردولتيدا
  ۀديامور سلطنت شود بعق  یخواهد متصد یکه م یازحقوق پادشاه داده شده است وکس

 ستين یسال کاف ستيباشد وب دي    ً   کامال  رش یعنيسال تمام باشد  ٢۵ یدارا ديبنده  با
 صيرا تشخ یکه الزم است مصالح و مفاسدمملکت یآنطور کنفربتواندي نکهيا یبرا

 رممالکيسا یها عهديمثل ول شوديم  نيکه مع یعهديول ميما در نظر دار رايبدهد ز
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باشد  هيمعلومات عال یبشود که دارا یتر حقوقبکند ودک التيبشود و تحص تيترب ايدن
 یو بتواند مسافرتهائ اورديب  تمعلومات را بدس نيسن وفا کند که او ا ديو البته با

 یعنيبنده اگر سن شاه    ۀديبعق  نيکند بنابرا  یکه الزم است ط یبکند ومدارس ايدردن
وما قبل آنرا  ميسال قرار بده٢۵امورسلطنت بشود  یمتصد خوانديرا که م یآن کس
بسته   گريبشود بهتراست  د یمعلومات یصرف کند که بتواند دارا شيتعهديدروال
 .است  انيآقا بنظر
سن  یاست درقانون اساس ليدال ميبگو خواهميکه آوردند نم یبنده مخالفم، دالئل - مخبر

را  دالئل نيمراعات ا یقدر کيو  ميآمده ا نجايشئه بود حاال ما در ا  نيسال مع ١٨
سال  ٢٠بسن   کهيکس کيشود گفت  ی       ً  و معموال  م ميسال قرارداده ا ٢٠در  ميکرد
                   ً    پسر سلطان است وطبعا  او  کهيکس کي      ً خصوصا  است م دهيباشد بحد رشد رس دهيرس

کاراست بعالوه مانع هم  یاز برا ۀسن حاضروآماد نيکرده اند درا یخوب تيرا ترب
امه بدهد ومعلومات خود را کامل بکند  خودش اد التيکه در آنوقت هم به تحص ستين

 .باشد یکنم کاف یسال گمان م ٢٠سن  نيکتاب هم بخواندبنابرا
 )اجازه(رهنما یاقا – سيرئ

جا مختصرعرض  نيهم ديموافقم واگراجازه بفرمائ یاسائي یآقاشنهاديبنده با پ –رهنما
ال س ٢۵ندارداگر سن  یاست و ضرر یو ادب یموضوع فکر کيموضوع  نيکنم ا

 شتريخودش مشغول است و ب ليبه تحص شتريباشد بهمان درجه البته شاهزاده  ب
 یم دايپ یونضج دماغ یفکر تيو ترب کنديم دايکند و رشد پ یعمرش را صرف م

را وادار کرد  ونيسيکه کم یرا دارد وبهمان دالئل یادب يیامتحانها نيکند والبته ا
و   ستين یما دوسال  کاف  ۀديبدهند  بعقسال قرار  ٢٠ یسالگ ١٨سن را  از   نکهيبا

 .سال بشود بهتر است ٢۵اگر  
 )اجازه(  یشوشتر یآقا  -  سيرئ

 .ديريبگ یمخالفم  رأ شنهاديبنده با پ – یشوشتر
مخبر  نه قبول  یآقا. نفر موافق  حق دارد صحبت کند کيمخالف و   کنفري – سيرئ

 ديموافقم  و مخالف  با  نيبنابرارا خواستند      ونيسيکردند و نه ارجاع  به کم
 .صخبت بکند

 کيمحترم که  ۀنديسال است، نما ١۵حد نصاب درشرع  مقدس اسالم  – یشوشتر
دانند که  یها م  ینيباخالق مشرق زم شانيو متقن  هستند با آشنا بودن ا حيآدم صح

 –وزارت  قيال –وکالت  قيال –سلطنت  قيال  ۀکرد  ليساله تحص ٢٠جوان  کي
 .ندگانينما نيهمهمه ب... دارد دهبن دهيتمام مراتب رابه عق اقتيو ل تيموميق قيال
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 یآقا یمل یدرموضوع قانون انتخابات درمجلس شورا. دياجازه بده -  یشوشتر
 ونيسيرا که کم یاندازه ا نيفرمودند وبنده ا یم بينظر بنده را تعق نيهم یاسائي

 ١۵د نصاب  درشرع مقدس اسالم گرچه ح.دانم یم یکرده است کاف نيمحترم مع
 .دانميم یسال  را کاف ٢٠سال و من 

 .ميريگيم یرأ – سيرئ
 .بنده اخطار  نظامنامه دارم –زاده  یحائر
سقوق  نيازا کيچيه کهيدر صورت.  سدينو ینظامنامه م ٢٣ ۀدر ماد –زاده  یحائر

 شنهادياب پموافق ومخالف بطوراختصاردرب بيدونفرحق دارند که بترت ديآ یبعمل نم
هم  کنفرينموده   دهياست که اظهارعق شنهادينفر  صاحب پ کينموده  دهياظهارعق

 کيدراطراف  ديحرف بزند  چهار نفر که نبا ديگربايد یکس کي ايمخبراست 
 .بکنند  دهياظهار عق شنهاديپ

 .صحبت کند دينفرمخالف با کينفرموافق و کيکننده ومخبر شنهاديازپ رهيغ –سيرئ
 .نديفرما اميکه موافقند ق یانياقا ،یاسائي یآقا شنهاديتوجه بودن پ بقابل ميريگيم یرأ

 .برخاستند  یمعدود
 .نمودند امياغلب ق ند،يبفرما اميکه مخالفند ق  یانياقا - سيرئ
 .یطهران یآا شنهاديپ. رد شد شنهاديپ – سيرئ

مام داشته سال ت ٢٢سال  ستيبعوض  ب مينمايم شنهايبنده پ. قرائت شد یات بشرح
 )ندگانينما ۀهم( باشد

سلطنت  یدر موقع  تصد  عهديکه سن ول مينمايم شنهاديبندهپ نيا – یامام یشنهادآقايپ
 .سال باشد ٢٢
 .اجازه یطهران – سيرئ

 حضرتياست که اعل یکردم همان معنائ شنهاديسال پ٢٢ نکهيا ۀبنده فلسف - یطهران
بقانون نظام  یمل یو مجلس شورا شنهادکردنديبمجلس پ یا حهيال کي یاقدس پهلو

مجبورباشند داخل ) قائل شود یاستثنائ نکهيبدون ا(رانيافراد ا هيدادکه کل یرأ یاجبار
 تيمقام وال تيمقام سلطنت  و مصون تينمصو یقانون اساس. خدمت شوند نيدرا

 نيکرد بنابرا ینه ايشود امر یندارند وبه آنها نم یتيعهد را مسلم کردهکرده و مسئول
 یعلم التيسال  تحص ٢٠تا  نکهيا یسال باشد برا ٢٢کردم که سن  شنهاديبنده پ نيا

 ستينظام چ  یکند وبداند که معنا ليخودش را در نظام تکم اتيکرده ودوسال هم عمل
 ی            ً                                                  نظام  را عمال   بمنصه ظهوربگذارد و پس ازآن بمقام سلطنت برسد وفرق قتيو حق

 اديعلم را  نيت نباشد وهمه درنظام  وارد شوند وامل رافراديمملکت وسا  عهديلو نيب
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 .راکردم شنهاديپ نيا ۀجه نيوحافظ حقوق مملکت وملت باشند ازا رنديبگ
 ست؟يمخبرچ ینظرآقا -  سيرئ
  ميگرفته باش  یحد کي  ميما خواست.  بنظر بنده همان است که عرض کردم –مخبر  
و  ميسال  قرار داده ا ٢٠را  سن  ميآمده ا نيسال و باالتربنابرا  ١٨آن   نيب

مقام سلطنت بشود، حاال من از  یتواند مصد یساله م ٢١شده که اقل  دي      ً  مخصوصا  ق
 ٢١ یکيممکن است بعد  ندچونيخودشان  را مسترد بفرما شنهاديکنم  پ یآقا  تمنا م

بشود، بنده  یليخ حبتيکند و در آنها ص  شنهاديماه  پ ۶سال و کيو  ستيب یکيسال و
 نيازا یکيب انيتوانم قبول بکنم آنوقت اگرهم آقا ینم ونيسيه از طرف کمهم ک

بنده از   نيدارد بنا برا  یمعطل یبرود ومدت ونيسيبکم یستيبدهند با  یرأ شنهادهايپ
 .که کار زودتر بگذرد رنديرا بگ  شنهاديپ نيجلو  ا  یقدر کيکنم که  یتمنا م انيآقا

 .کنم یگذرد مسسترد مکار زودتر ب  نکهيمحض ا – یطهران
 :خوانده شد ليبشرح ذ  یآه یآقا شنهاديپ  -  سيرئ

 .شود نيسال مع ١٨ عهديسن ول ٣٨کنم دراصل  یم شنهاديپ بنده
 .پس گرفتند – ندگانياز نما یبعض

 .دالئل  خودم   را عرض  کنم ديدهياجازه  م – یخان آه ديمج  رزايم
 مگر پس نگرفتند؟ – سيرئ 

 .گرفتمپس ن ريخ  -   یآه
 . دييبفرما – سيرئ 

کردند بنده  شنهاديپ شتريب ايسال  ٢٢را  عهديکه سن  ول یمحترم انياگرچه آقا –یآه
دارند  ليهم همه م انيبنده مورد قبول واقع شود وآقا شنهاديپ نکهيکردند از ا وسيرا مأ

 ليرا متذکر بشوم که دل انيبنده  خواستم خاطر محترم آقا یکه کار زودتربگذرد ول
 ادتريز عهديسن ول  نکهيا یکه اقامه فرمودند  برا یئل؟ داال ستيکردن سن چ اديز
 ايدکتر  لياشتغال بسلطنت تحص یچون برا. سال باشد بنده را قانع نکرد ٢٠از

 است که مملکت زودتر نيدارد ا تيکه اهم یزيچ. ستيعلم نظام الزم ن ليتحص
 .ديايب رونيب  یفيتکل یازحال ب

 .السلطنه  دارد بي، نا  یفيتکل یچه ب – ندگانيااز نم یبعض
 قيعلماء حقوق تصد يۀکه کل یسلطنت بطور ابتيوجود ن. دياجازه بفرمائ -  یآه 

خاتمه داده شود بهتر  ابتين ۀدارند اسباب تزلزل  مملکت است وهرچه زودتر بدور
 انيآقا. مملکت است ۀبودج ینيسلطنت اسباب سنگ ابتيبودند ن نکهيگراياست، د

سلطنت داده شود  ابتيد حقوق به نيکه گذشته ازحقوق سلطنت با ديفراموش نفرمائ
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 نکهيا یموضوع ها نباشد و برا نيا نکهيا یپس برا. شود یبودجه م ینيواسباب سنگ
 یسال را که درقانون اساس ١٨بنده  سن  ديايب رونيب یفيتکل یمملکت زودترازحال ب
زودتربگذرد  هيقض نيدارند که ا ليم انيچون آقا یول دانميم یهم ذکر  شده است کاف

 .خودم را پس گرفتم شنهاديپ بنده
 :خوانده شد ليتاش بشرح ذ موريت یآقا شنهاديپ – سيرئ

 یتواند امورسلطنت را متصد یم یوقت عهديدرموقع انتقال سلطنت ول – ٣٨اصل
السلطنه  بيباشد نا دهيسن نرس نيسال تمام باشد چنانچه با ٢٠ یشود که دارا

 .انتخاب خواهد شد یمل یازطرف مجلس  شورا هيقاجار ۀرخانواديازغ
 ريموادهستم اگراصالح غ نيعالقمند به تمام شدن ا نکهيبنده نظربا –مورتاشيت

 دوارميکردم و ام شنهادياست پ یچون اصالح عبارت یکردول یبود اصالح نم یعبارت
مقام  کيکانه بانتخاب  نستکهيازا یعبارت حاک  نيا ند،يمخبرهم قبول بفرما یکه اقا

 یمل یانتخاب بتوسط مجلس شورا خود کهيمجلس است درصورت بيبا تصو یگريد
 ديهم با یکنم والبته شمس یم شنهاديرا بنده پ یاصالح عبارت نيبنابرا ديآيبعمل م

 .اضافه شود
 .کنم یبنده قبول  م – مخبر

 :شد خوانده  نطوريا  یمعظم یآقا  شنهاديپ -   سيرئ 
شد  یحذف شودوبجا ٣٨ازآخرسطر دوم اصل  بيکنم با تصو یم شنهاديپ  بنده

 .نمود نوشته شود  ٣٨درآخر سطرسوم اصل 
 .قبول شده است  – سيرئ

) شد(حذف وکلمه٣٨آخراصل  ۀازجمل) بيبا تصو(  ۀکنم کلم یم شنهاديپ بنده
چنانچه . د شداصالح خواه نطوريآخرا ۀشود که جمل ليکرد تبد ۀدرآخراصل به کلم

 یبرا هيقاجار  ۀرخانواديغ یالسلطنه ا بينا یمل یباشد مجلس شورا دهيسن نرس نيبا
 .ايالرعا لياصغر ، و وک یعلاحتشام زاده،  یکشور. او انتخاب خواهد کرد

تبصره   نيا ٣٨دراصل  کنميم شنهاديبنده پ ،یکاشان ميدعبدالرحيآقا س یآقا شنهاديپ
 :اضافه شود

قبل دعوت شده  یدوره ها  یوکال  یمل یورت نبودن مجلس شورادرص - تبصره  
 .رنديبگ ميالسلطنه تصم بينا ايعهد  تيوال یوبرا لي       ً    راموقتا  تشک یمل یمجلس شورا

 .هست یموضوع در قانون اساس نيا -  ندگانياز نما یبعض
 .پس گرفتم -  یکاشان 

 . عقوبي دياقا س یآقا شنهاديپ -  سيرئ
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 .شد پس گرفتم نيمن تأم نظر -  عقوبي ديس آقا
 ونيسيکم یشنهاديپ٣٨که درآخراصل  کنميم شنهاديبنده پ - جالل خيش یشنهادآقايپ

 .باشد رانيا  ۀمسلم ۀاالصل وتبع یرانيمسلمان وا نکهياصافه شود،  مشروط  برا
 .ازکوره همان برون  تراود که در اوست - جالل  خيآقاش

 نکهيا یکي رسانم،يم انيومطلب را بعرض آقا                       ً  موردهو واقع نشوم مقدمتا  د نکهيا ايبر 
 شهيشرکت داشته وهم اناتيجر ۀخوشبختانه درقسمت عمد رانيانقالب   ا یازابتدا
بودکه  یموقع کيدر. ام دهيمملکت د نيرا درا یمل ینژاد تيواکثر تياقل اتيوضع
 نيا یکه تقاضا یدردست گرفته بعد رازمام مملکت  تيحوادث اقل یبعض ۀواسط
 نيبنده درع نکهيمطلب دوم ا. بود ٢٩و ١٣٢٨درحدود  نيه را هم ننموده وامرتب

درمقابل  قانون ونقطه  رانيا ملت یتمام یهستم معتقدم به تساو کنفرمسلماني نکهيا
است و  تيبراصول حکومت اکثر یمبتن مينما یخصوص م نيکه درا یعرض
 نظر ۀفقط ازنقط ايقضا نيمملکت ما مسلمان هستند بنده معتقدم ا تيراکث نکهينظربا

 انيخصوص آقا نيکه درا یزيما ذکرشود ملتها  چ یاساس ننيدرقوا تيحکومت اکثر
 نيا نيقوان ريدر سا نکهيا یکيدومطلب است  نديممکن است بگو ونيسيومخبرکم
 تيبا اکثر نکهيگرايد.  ستميشده ومحتاج بذکرآن ن ديق هيقض نيشده وا نينکته تأم

 یتقاضا یتياقل کي  کهيشود  یمملکت با اسالم است چطورم نياباتفاق که در  بيقر
نسبت به . را قبول بکند تيياقل یتقاضا نيا یمل یمجلس  شورا ايمرتبه را بکنند نيا

 ريغ ايمخبر یآقا اي انيآقا کنمياست استدعا م نيرقوانيدرسا نديقسمت اول اگربگو
درتمام مواد قانون  نميهم بببمن نشان بدهند که بنده  یفرع اي یاصل ۀماد کيمخبر
من  ديشده شا دينشده  واگرهم ق ديق نيالسلطنه که ا بيراجع به شخص نا یاساس

خوشبختانه خودم بودم درسال  تيو اکثر تيفراموش کرده باشم واما راجع  بمسئله اقل
 یواشخاص تياوقات اقل شهيکه هم یوطلوع پهل یابتدا نطورتايو هم  ٢٨و  ١٣٢٧
گرفتند واگر  یمملکت را دردست م نينبودند زمام  امورا رانيه اداخل ۀکه تبع

چند سال را که  نيا یخيتار  عيوقا ديشد شا یبنده وبرخالف نزاکت نم ليبرخالف م
 یمتصد  یکه تبعه خارجه بودند  و تا حد یاشخاص نيبنده اطالع دارم راجع بهم

زمام  امورمملکت را  بوده و تيکه ازاقل ینطوراشخاصيما بودند هم  کتامور ممل
اساس بود تمام  نيبرا  یرا که  مبن ٢٩و  ١٣٢٨ یايقضا نطوريدردست داشتند  وهم

 .رسانميم انيبعرض  اقا کاني کانيآنها را 
 .دينظامنامه  را فراموش نکن ٢٣ ۀماد –مخبر

الوقع واقع  بيموضوع درمملکت ما قر نينظزعمل ا ۀازنقط نيبنابرا –جالل  خيش آقا
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نشده  ینيب شيمطلب پ نيماا نياز قوان کيچيهم دره نينظر قوان ۀقطشد وازن
 ۀو تبع یرانينشده است که مسلمان و ا ديالسلطنه ق بيبخصوص نسبت به شخص نا

  کنميعرض  را م نيندارم واز نقطه نظرعدم توجه   ا یباشد بنده اصرار رانيمسلم  ا
 نيو قوان ینم قانون اساسک یهست بند عرض م نيدرقوان نديبگو انيواال اگر آقا

ً با  يو تقر) زيم یرو نياشاره به کتب قوان( هست  نجايما  االن درا یفرع پنج جلد است    
  نديآن اصل بگذارند و بگو ايآن ماده  یمخبرممکن است دستشان را رو یو آقا

. باشد رانيمسلم ا ۀمسلمان وتبع یستيالسلطنه با بياصل نا نيماده وا نيبموجب ا
 نديبفرما قيبنده را تصد ضيعرا انيکنم که آقا یم الينشده باشد بنده خ دياگرق نيبنابرا

را  انيوقت آقا  قهيخواهم که دوسه دق یمعذرت م یليشده است که بنده خ ديواگر ق
 .تلف کرده ام

 .دياصل چهلم  رامالحظه بفرمائ – مخبر
 .اما مسئله اصل چهلم  –جالل  خيآقاش

 .ستياصل مطرح ن نيا) همهمه بطور(  – ندگانياز نما بعض
منتها   نکهيبنده  با ا! کنند یم ديبنده را تهد یکنند و آزاد یهوم انيآقا  - جالل  خيش آقا

 نيا کنينشود و زودتربگذرد ول یمواد صحبت نيدرجه عالقه مند بودم که دراطراف ا
اغ  است که در دم یفوق العاده  مهم است و راجع بهمان فکر تيواکثر تياقل يۀقض

 .ندگانيهمهمه نما... سدينويمن است اصل چهلم م
 .ديبده حيتوض شنهادخودتانيدرپ  م،يا دهيهنوز باصل چهلم نرس – سيرئ

ً ا  يکند ثان ینم ني       ً               بله اوال اصل چهلم هم تأم –جالل خيآقاش  ريکنفرغيممکن است   
 چيرد هقسم بخو ديايباشد که معتقد به قرآن نباشد وب رانيتبعه اريکنفرغيمسلمان با 

 .هم ندارد یمنافات
 حدود از انيازآقا یبعض یگاه یول مي     ً                           واقعا باصطالح معمول حاالکه ماخودمان–مخبر

 شنهاديکه پ یاني   ً    اوال  آقا. ستين یآزاد زننديم اديکنند بازهم فر یخودشان تجاوزم
 ديبا شنهاديراجع به پ حينظامنامه که توض  ٢٣ ۀمراجعه به ماد کنميم یتمن دهنديم
 کيکه در  یکه فرمودند آحر  کارهائ یا سئلهاما راجع به م. مختصرباشد یليخ

اگر هم تمام  مواد  سندينو یرا که در قانون نم اتيخواهند بکنند  تمام جزئ یم یمملکت
 ديالسلطنه هم با بيرا که نا  یقسم بخورد وبعد ماده ا ديکه شاه با گرفتنديرا در نظرم

 گرفتنديدرنظرم صلآن ا گريفظ کند وازطرف درا ح یقسم بخورد  که قانون اساس
 یمقدمات واصول نيباشد بعد از تمام ا یمروج مذهب جعفر یدارا ديبا رانيکه شاه ا

 بينا کهيکس یاول قيکردند که طر یم قيهست آنوقت تصد یکه درقانون اساس
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امور سلطنت بشود    یتواند متصد یمسلمان نباشد نم کهيشود درصورت یالسلطنه م
بکالم هللا  قسم بخورد که من   ديايمسلمان نباشد و ب  کهيکس کي       ً است مثال   ممکنايآ

کنم و باالخره بنده استدعا  یرا حفظ م یهستم وقانون اساس یمروج مذهب جعفر
 یاشخاص یبرا ميراهم بگذار١٣٢٨ۀوسن ميصحبت نکننقدرهايا نموضوعيدرا کنميم

کار  نکهيصرفنظرازا گرفتنديرا پس مشنهاديپ نيا انياگرآقا نيودند بنابرابدرآنوقت  که
 .شدم ی          ً        بنده  شخصا  متشکر م گذرديزودترم

 یچند نفر نديفرما اميق نيموافق انيجالل آقا خيش یآقا شنهاديبه پ ميريگيم یرأ – سيرئ
 .نمودند اميق

 .فرمودند اميق ندگانياکثرنما. نديفرما اميمخالفند ق کهيانيآقا –سيرئ
 .عدل یآقا شنهاديجالل  رد شد پ  خيآقا ش شنهاديپ  –سيرئ

 .کنم یبنده مسترد م – عدل
 .ديکن یرا هم مسترد م یکيآن  – سيرئ

 .کنم یرا استرداد م شنهاديهردو پ یبل -  عدل
 .خوانده شد ليبمضون ذ یاسترآباد یعل خيآقا ش شنهاديپ - سيرئ

از بلوغ به  عهدشياضاه شود، ول ٣٨جمله به اصل  نيکنم که ا یم شنهاديبنده پ نيا
از   یرسم  قيامرسلطنت  شود که  تصد یتواند متصد یم  یسال بشرط ٢٠سن 

 :ندگانينما ۀمتوسط  داشته باشد خند  ۀمدرس
 .پس گرفتند -  ندگانياز نما  یبعض

 .افسر یآقا شنهاديپ -   سيرئ 
 :قرائت  شد ليذ بعبارت

 .٣٨ ۀکنم که الحاق شود بماد یم شنهاديرا پ ليذ  ۀتبصر 
 ديسلطنت موجود نباشد با ابتين نييدرموقع تع یمل یاگرمجلس شورا -  صرهتب

 یکه درطهران حضورداشته باشند مجلس یمل یمجلس شورا ۀادوارسابق ندگانيازنما
مجلس  نکهيکرده تا ا نييالسلطنه را تع بي                              ً   داده و پس ازحضوراکثرآنها موقتا  نا ليتشک

 .نديار نمارفت ٣٨ومطابق اصل  ليتشک تيبفور یمل یشورا
 )اجازه( افسر یآقا –سيرئ

را که درقانون  یچهار اصل نيشده است که ا ليتشک نيا یمجلس مؤسسان برا –افسر
 شيعوض کند و پ یمملکت اجاتيعوض کند مطابق با احت خواهديهست وم یاساس

 ١٣٢٧ ۀآمددرسن شيمطلب پ نيمترقبه را چون ا ريکند تمام حوادث مترقبه وغ ینيب
سلطنت درآن موقع  مجلس  ابتين نييعت یومشاهده کردند که برا دنديد انيوتمام آقا
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کردند تا   نيدادند ومرحوم عضدالملک را مع ليتشک یموقت یمجلس عال کينبود و
 شيپ ديماده ودرآنجا با نيدرا شيمنعقد  شد ودومرتبه جا یمل یبعد مجلس شورا نکهيا
 نينه ا ندقبول کن ايوبنده را متقاعد کنندبدند  یجواب قاطع ايمخبر  یشود حاال آقا ینيب

 .که مثل آندفعه به نظر مجلس واگذار کنند 
 !در کدام  ماده است؟ نديهست بفرما  یدرقانون اساسنديفرما یم انيآقا  نکهيوا –افسر
 .۴٢اصل  – ندگانياز نما یبعض
جلس م ديکه با یکنم آن کس یبنده عرض م کند،ينم نينظررا تأم نيا ۴٢اصل  –افسر

که بسن بلوغ  عهدهميول ستيالسلطنه است که موجودن بيرامنعقد کند و اسمش نا
 ست؟يبدهد ک  ليحکومت باشد ومجلس را تشک سيرئ کهيپس آن کس. دهينرس
 شيجهة بنده پ نيا بهشود دايموقع اختالف نظر پ نيممکن است در ا نصورتيدرا

 لي                 ً    مجلس سابق را فورا  تشک مييکه بگو ستين یچون دسترس نموقعيکردم که درا ینيب
مجلس هم  ليوممکن است تعط ستين یچون دسترس) یمثل موقع تاجگذار(بدهند 

 یاحتمال یمنطق ها چيدرمقابل محسوسات ه ميا دهيشش سال طول بکشد چنانکه ماد
 همچو ندينخواهدداشت که بفرما جهيقابله نخواهدکرد ونتم  مي دهيکه ماد یبا محسوسات

 نکهيا یلهذا برا دميشد وهمه د یزيکنم که همچوچ یه عرض مشود بند ینم یزيچ
 یهمانهائ ميندارد که بگوئ یبيع چيرا کردم وه شنهاديپ نيبنده ا. دياين شياشکال پ نيا

هفتاد نفرهرچه درطهران   ايکه درادوارسابقه طرف توجه ملت بوده اند صد نفر
کنندکه اسباب زحمت اشکال السلطنه انتخاب  بينا کنفريو  نديايحاضرند اکثرآنها ب

شده  ینيب شي؟ درکجا پ نديشده است بفرما ینيب شيفکر پ نياگرا. وقت نباشد عييوتض
کرد بنده عرض مجلس مؤسسان معلوم  دينبا یفکر چيوه ستين دالزميفرماي؟ واگر م

 شوديشود؟  آنوقت اسباب زحمت م.  افتتاح یک. گريسال د یگرسيسال د ستيب ستين
مسئله را  نيبنده را رد کنند بنده همانقدرافتخارردارم که ا شنهاديپ نيا نيحاالاگرا

 کردم ینيشبيپ
بدبختانه مسئله  یمحترم را قبول کنم ول  ۀندينما شنهاديدارم پ ليم یليخ نکهيبا ا –مخبر

 یرامواديتقاضا کنم ز ونيسيتوانم ارجاع آنرابه کم ینه م. توانم  قبول کنم  یرا نه م
آمدها  شيموادازآن پ نيودرآنموقع ا دانميم یهست کاف یاساس را که درقانون

 .کند یم  یريجلوگ
 ،) اجازه(  مورتاشيت یآقا - سيرئ

 .بنده مخالفم –زاده  سهراب
 یطهران یآقا - سيرئ
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 .بنده مخالفم -  یطهران
 یشوشتر یآقا - سيرئ
 .بنده هم مخالفم - یشوشتر 

 .رهنما یآقا - سيرئ
 .مخالفم -  رهنما

 عقوبي ديآقا س یآقا - سيرئ
 خيتار یآدم ادب کيافسررا  یبنده چون آقا کنميعرض م.بنده موافقم  - عقوبي ديس یآقا
 یکردم خود آقا دايپ شانيبا دهيفرمودند بنده متذکرشدم وعق نکهيبعد ازا دانميم یدان
که آمدند و  یمجلس مؤسسان نظرشان هست که در باغشاه حبس بودند وقت سيرئ

 ريصغ عهديند و آن سلطنت بحمدهللا منقرض شددرهمان وقت ولمحل را مفتوح کرد
ناچار شدند  رهيمد ئتيآنها چه کردند؟ آنوقت ه ميرا هم ما داشت یقانون اساس نيهم بود

 نيکه با یالسلطنه کردند حاال بنده نظربقوت قلب بيو آمدند مرحوم عضدالملک را نا
را توجه  انيآقا من کنيل. کند دايسلطنت دوام پ نيپنجاه سال ا دوارميسلطنت دارم ام

افتد ؟   یچاه نم یکالغ تو ميآن نباشدکه بگوئ تيدارد حکا بيچه ع. آمد  شيبه پ دميم
ما عبرت بشود چه  یسابقه  برا  خيکرد؟ تار ديچاه افتاد؟ چه با یو کالغ تو مياگر آمد

 ستيکه مجلس ن یموقع کيکه در ميريرا درنظر بگ یآمد شيدارد که همچو پ بيع
بود  نظرهمکارمحترم  نياست؟ ا ريصغ عهدهميالسلطنه قرار بدهندول بينا خواهنديوم

مخالقت  ینيب شيپ نيچطور با ا انيدانم که آقا یحاال بنده نم. کردند ینيب شيمن که پ
 یهم رأ ندگانينما انيوآقا نديمخبرقبول بفرما یرا آقا نيکنند؟ چه ضرر دارد و ا یم

 بدهند، 
 )اجازه(تاش موريت یآقا - سيرئ
اصل  کيکرده باشم  دهيبنده اظهارعق شنهاديدراصل پ نکهيازا شيپ –مورتاشيت 

 یعاد نيقوان ايباشد  یقانون اساس نکهياعم ازا یقانون کيتذکر بدهم  ديرا با یمسلم
شود واال درسنوات گذشته آمدند طهران را فتح  یوضع م  یمواقع عاد یباشد برا
وهزار قانون  یهزار قانون اساس. نستي ونمؤثردرقان چيه نهاينشد؟ ا اچهيکردند 

  یشوددرمقابل انقالب بقدر سرسوزن ینيب شيپ یمطلب کياگرنوشته شود و  یعاد
مواقع  یو برا ميسينو یقانون را م نيا یمواقع عاد یپس ما برا. نخواهدداشت جهينت

ن ييالسلطنه تع بينا ديکرده درچه موقع با ینيب شيخودش پ یهم قانون اساس یعاد
سال تمام  ٢٠ یدارا عهديشود؟ درموقع رحلت پادشاه ، فقط  درآنموقع است که اگر ول

  ۴٢دراصل  یالسلطنه ودرقانون اساس بينا نييبه تع شوديم دايپ اجينباشد احت
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انتخاب    ۀفيوظ یعني فهيوظ نيهم ا نجايدرا. کرده است نيرا مع فشي      ً     صراحتا   تکل
سابق  یوکال نديفرمايم نکهيشده است واگذاروا یمل یشورااسللطنه بمجلس  بينا

دهند  ینم  ليرا تشک  یمل یمجلس شورا سابق درهرجا جمع شوند یجمع شوند وکال
ادوارمختلفه  یاست که درادوار مختلفه و برا یعبارت ازاشخاص یمل یمجلس شورا

 ومانتخاب نش ششم   ۀشده ام اگر دور ليانتخاب شده اند، بنده که درچهار دوره وک
 فياز وظا یکيجهة  نيافراد مردم ندارم با ريهم بر سا  یتيمز چيندارم وه یحق چيه

مجلس بوده است  ليوک یوقت کيکه  یفرد کيشود ب یرا نم یمل یمجلس شورا
 .مورد ندارد شانيا شنهاديپ نياست وبنابرا یبرخالف قانون اساس نيواگذارکرد و ا

 اميموافقند ق کهيانيافسرآقا یآقا شنهاديه بودند پبقابل توج ميريگيم یرأ - سيرئ
 .نفر برخاستند ندچنديفرما

 .نمودند اميق ندگانياکثراز نما. نديفرما اميق نيمخالف انياقا – سيرئ
 .افسر رد شد یآقا شنهاديپ -  سيرئ 
 :قرائت  شد  ليآموزگار بشرح ذ شنهاديپ 
 . شود لياگرتبد ۀبکلم ٣سطر ٣٨که کلمه چنانچه دراصل  کنميم شنهاديبنده پ نيا 

چنانچه  ۀکلم نکهيا اي ستياست و چندان هم مهم ن یاصالح عبارت کي نيا  - آموزگار
 هيشود وچون اگراز ادوات شرط یشرط حساب نم) ادوات(از یاست ول یکلمه قشنگ

 اگر  گذارد شود؟) چنانچه( یاست چه ضرردارد بجا
 .کنميرا قبول م شنهاديپ نيطول نکشد بنده ا یمدت نکهيمحض ا  - مخبر 
 :خوانده شد یبمضمون  آت انيدکترآقا یآقا شنهاديپ

 .گرفته شود یرأ ونيسيراپرت کم  ٣٨کنم  که باصل  یم شنهاديپ بنده
 .برخالف نظامنامه است – ندگانياز نما یبعض

 یبرا شوديم اديودرهرکدام مذاکرات ز شوديم اديز شنهاداتيچون پ – انيدکترآقا 
 ونيسيراپرت کم ٣٨کردم باصل شنهاديکندبنده پ دايومذاکرات خاتمه پ شنهادهايپ نکهيا

 .کنم یبرخالف نظامنامه است مستردم نديفرما یحاالکه م یگرفته شودول یرأ
 .که امضاء ندارد گراستيد شنهاديدو پ - سيرئ
 .شود یخوانده نم - ندگانياز نما یبعض 
 .که امضاء ندارد گراستيد شنهاديدو پ - سيرئ 

 .شود یخوانده نم -  ندگانياز نما یبعض
 .که قبول شده است یبااصالحات ٣٨شود باصل  یگرفته م یرأ  -  سيرئ

 :قائت شد ليبشرح ذ. قرائت شود -  ندگانياز نما یبعض
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          ً               تواند شخصا   امرسلطنت  را  یم یوقت عهديدرموقع  انتقال سلطنت ول – ٣٨اصل  
 بيباشد نا  دهيسن نرس نيباشد، اگر با یسال تمام شمس ٢٠ یشود که دارا  یمتصد

اوانتخاب خواهد  یبرا یمل یاز طرف مجلس شورا  هيقاجار  ۀخانواد ريالسلطنه ازغ
 شد،
 یريکث ۀعد ند،يفرما اميکه خوانده شد موافقند ق یقيبطر ٣٨با اصل  کهيانيآقا -  سيرئ

 .برخاستند
 .نکرد اميق یند،کسيفرما اميمخالفند ق  کهيانيآقا - سيرئ
 :قرائت شد ليبشرح ذ شود،يشد، اصل چهلم  قرائت م بيتصو  ٣٨ ۀماد - سيرئ

 یتواند متصد ینم شوديسلطنت منتخب م ابتيکه به ن یشخصنطوريهم –چهلم اصل
 .نموده باشد اديقسم مزبورفوق را  نکهيامرشود مگرا نيا
 ،)اجازه( االسالم خيش یآقا -  سيرئ 

 .جمله را باصل چهلم اضافه کرده است نيه امطالع ونيسيکم -  یاالسالم اصفهان حيش
 :را اضافه  کرده است زيچه چ  -  ندگانياز نما کنفري

 .دست نخورده است رآقايخ مخبر
 یکند و م یآنوقت درمقدمه حاشا م سدينو یاصل چهلم  را م نجايدرا - االسالم  خيش

 .ستيرست نبنده د دهيبعق نيوا ميگذار یم یاصل چهلم   را بحال خودش  باق نديگو
 نطوريهم(یخوانم،اصل چهلم متمم قانون اساس یبنده اول اصل چهلم رام- مخبر

 نکهيامرشود مگرا نيا یتواند متصد ینم شوديسلطنت منتخب م ابتيکه به ن یشخص
 یکرده است م شنهاديپ ونيسيماده را که کم ني، ا)نموده باشد ادي یقسم مزبورفوق را

 یتوانند متصد یشود نم یمنتحب  م تسلطن تابيکه به ن ینطورشخصيهم( خوانم 
 ايدارد؟    یدوفرق نيا ايآ) نموده باشد یقسم مزبورفوق را نکهيامرشودمگر ا نيا

 یاصل  هم رأ نيدرا ديالبته مجلس با یاصل داده است؟  ول نيدرا یرييتغ ونيسيکم
 .بدهد

 .که محفوظ مانده است یشود باصل چهلم  با وصف یگرفته م یرأ – سيرئ 
 .باتفاق برخاستند ندگانينما. نديفرما اميموافقند ق کهيانيآقا
 .نکرد اميق یکس نديفرما اميمخالفند ق کهيانيآقا - سيرئ
خوانده  ليبشرح  ذ( خسرويارباب ک یآقا شنهاديپ.  شد بياصل چهلم تصو  - سيرئ 

 ):شد
نون قا  ٣٨و ٣٧و ٣۶سه اصل  بيکنم مجلس مؤسسان بعد ازتصو یم شنهاديبنده پ 

 :ديفرما بيرا تصو ليذ   ۀواحد ۀماد یاساس
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 ٢١ ۀمصوب یقانون  اساس ٣٨و  ٣٧و ٣۶مجلس مؤسسان سه اصل (  –واحده  ۀماد
قرار  یسابق متمم قانون اساس ٣٨و  ٣٧و  ٣۶سه اصل  یرا بجا  ١٣٠۴آذر ماه 

 ).داند یم یداده سه اصل مذکورسابق را ملغ
 ).اجازه( تاش  موريت یاقا –سيرئ 
از  ايکننده   شنهاديپ یازآقا خواستميکنم م دهياظهارعق نکهيبنده قبل ازا - تاش موريت 

شد  بياست که تصو یاصول نيا ۀدر دنبال نيمجلس مؤسسان   استفصار کنم که ا
خاص مجلس  مؤسسان  ميتصمريخ اي یشودبرقانون اساس یم یاصل اضاف کي یعني

 خواهد بود؟
نخواهد  دايپ یه البته دراصل مطلب تفاوتخاص مجلس مؤسسان است ک ميتصم اگر

آن  یمستلزم القا گرخودشياصل د کي یدر جا یبرقرار   شدن اصول رايشد ز
ماده بخصوص خواهد شد بود از طرف مجلس مؤسسان که  نياصول است حاالاگرا

صحبت کرد  ببا نيشود  درا یوقضاوت من نم دهيدر ضمن شوردر چهاراصل بعق
خواهد بوددرباب الغاء فالن  یشنهادياگر پ یعني، )است حيصح ندگانيازنما یعضي(

مجلس مؤسسان جزو اصول قانون  ميتذکر وتصم نيا رايمذاکره شود ز ديبهمان بعد با
 یسه چهاراصل نيرفته هم نيکه از ب یشود وآن سه چهاراصل یمحسوب نم یاساس

حکم است معتبر وم یکه آن قانون اساس درجهآمده است بهمان  شيکه امروز بجا
شود محکم  است  و بهمان شدت  یم بيکه امروز تصو یچهاراصل نيبهمان درجه ا

 راست؟ييقابل  تغ ريغ
ازطرف مجلس مؤسسان  یتمام  خود و رأ ديبا یآن چهار اصل قانون اساس نيبنابرا

 .مذاکره  شود شنهاديپ نيداده شود آنوقت  درا
 )اجازه( نيتد  یآقا  – سيرئ
و  یعالوه شود برقانون اساس خواهديم یاصل کيکه  نديفرمايصورمت انياگرآقا - نيتد
 یاصل کي نکهي                ً              است بنده هم کامال  مخالف هستم با حيصح نيجهة مخالفن؟ ا نيبا

 نظر ديمجلس مؤسسان فقط  تجد ۀفيوظ راياضافه شود ز یبراصول قانون اساس
. است یضافاصل ا کين ماده  يداده که ا صيتشخ ديبا یدرهمان چهاراصل بود ول

 است ازطرف مجلس مؤسسان ؟  یاخبار  کياي
 يیمجلس مؤسسان م. کند ینم یمطلب کي سيتأس نکهيا یبرا ستين یاصل اضاف نيا

 یکردم وبرا بيتصو بيترت نيمن بودبا ۀفيرا که وظ  یچهاراصل نيا ديخواهد بگو
 اعتبار ۀندارد ازدرج یاثر چوجهيبه گريمعلوم شودآن سه اصل سابق د هيدرآت نکهيا

شود که آن سه اصل که در متمم قانون  یم بيتصو یماده ا کيساقط خواهد بود 
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که  یهر قانون نکهيا یباشد برا نطوريهم هم ديسابق است منسوخ است و با یاساس
باشد که درقانون هم بوده وآنها لغو کرده  یآن قانون مواد اگر چنانچه رد شوديوضع م

 نيابرابن ميکن ینم تيالخره تثباآن مواد منسوخ است وب باشد که یحيصر  ۀماد دياند با
 اياصل واحد  کياعالم ازطرف مجلس مؤسسان بعنوان  نياخباروا نيالزم است که ا

 .شود بيواحده تصو ۀماد کي
 .سه اصل نيبعد ازاتمام ا –زاده  سهراب

. خودمان نيقوان نيهم نيقوان انيتمام جر. است اهياش ستيبعدهم ن. دياجازه بده -  نيتد
که  نينداشته باشم قوان یاديآنقدرها اطالعات ز ديشا ميبچسب ايبدن ميخواه یحاالما نم

کند نسخ آن  یکه اعالن م یوآن ماده ا شوديما وضع م  یمل یدر خود مجلس شورا
 یازآنها االن بنظر من آمد قانون شورا یکياست که  ونقانون سابق را جزوهمان قان

 .سابق گذشت ۀمعارف که دردور یعال
 .قانون انتخابات – ندگانياز نما کنفري

 ديقانون با نيو باالخره درجزء هم نيرقوانيقانون انتخابات وهکذا سا نيوهمچن - نيتد
 ميبخالف نکرده ا یوما هم کار ستين یواعتراض یراديوا یاشکال چيه نيباشد بنابرا

 .ميواحد اضافه کن ۀبعنوان ماد ديوبا
 .ن تبصرهبعنوا –االسالم  خيش
 کيکند  یم حيتوض رايقبل از خودش باشد ز ۀمربوط بماد یستيتبصره با - نيتد   

 نطوريوباالخره هم ستيآنطورن شنهاديپ نيقبل است و ا ۀرا که درماد یزهائيقسمت چ
ممکن است  هيچهار اصل باشد واال باالخره درآت نيا ۀميضم ديشده با شنهاديپ نيکه ا
 ديبنما یمشکالت کي ديآن اصل تول تيمنسوخب ینگران مسئله اعالم واخبار نيهم

 .نديبفرما تيموافق انيکنم آقا یندارد وخواهش م یاشکال چيه نيبنابرا
 ،)اجازه(خسرويارباب  ک یاقا  -  رئبس
خواستم  یندارم ول یحاتيتوض نيتد یآقا حاتياگربنده بعد ازتوض - خسرويک ارباب

کرده  بيدرنهم آبان تصو یمل یمجلس شورارا که  یمتذکر شوم که آن اصل نجايدر ا
 کندي یندارد درآنجا منقرض  م یازالغاء چهاراصل  قانون اساس یذکر چياست ه
اصل را بمجلس  مؤسسان،  چهارآن رييکند تغ یسلطنت را وموکول م  ۀخانواد

 ردادهييشده وسه اصل ازآن چهاراصل را تغ ليمجلس مؤسسان هم بر طبق آن تشک
آن اصول . گذاشته است اما آن اصول چه شد یخودش باق یابجااصل ر کياست و
منسوخ شود  ديفرمودند آن اصول با نيتد یآقا کهياست بطور یخودش باق  یبر جا

 نياست ازا یخودش باق یرا ندهد آن اصول برجا   یرأ نيوتامجلس مؤسسان ا
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معموله  نيقوان که جزو یواحده ا  ۀرا کردم که بطورماد شنهاديپ نيجهت بود که بنده ا
 .باب داده باشد نيخودش را در ا یهم هست مجلس مؤسسان رأ

دانم و نه  یم ینه ذکرش را ضرور ینظراصول ۀبنده درهر صورت از نقط - مخبر
 ینگران چيهم ه انيآقا یواز برا ميوقت تلف نکن یمقدار کي نکهيا یبرا یمضرول

 .واحده ذکر شود  ۀکه بطورماد کنمينباشد قبول م
مخبرهم قبول  یارباب که آقا یآقا شنهاديواحده پ ۀبه ماد شوديگرفته م یرأ - سيرئ

 ).نمودند اميباتفاق ق بيقر انيآقا(  نديفرما اميکه موافق هستند ق یانيکردند آقا
 ).برنخاست یکس( نديفرما اميکه مخالفند ق یانيآقا –سيرئ
ده است که  یاسائي یازطرف آقا یشنهاديشد وپ بيارباب تصو یآقا شنهاديپ - سيرئ 

 .است هيالحاق   ۀماد کيمتضمن 
 .شود یشود، نم ینم ۀبا همه  -  ندگانياز نما یجمع

 ).اجازه( خانيآقا دکتر مهد –است  اتيشوردرکل –سيرئ
 .موافقم – خانيدکترمهد

 ).اجازه(یاسائي یآقا –سيرئ
 .مخالفم اتيبنده درکل –یاسائي

است  یانتخاب اي ینظر سلطنت ارث ۀد نه ازنقطموا نيا اتيمخالفت بنده با کل – سيرئ
بنده هم متوچه به  ینظرمسلک ۀبه آن اشاره گردد وازنقط رزايم مانيسل یکه آقا

اول وطن بعد مسلک  نستکهيام ا دهيبنده عق یهستم ولگريطرزفکرد اي یسلطنت انتخاب
باساس باشد وباالخره راجع  یکه سلطنت ارث دانميالزم م ینظر وطن پرست ۀوازنقط

 عهديبود که مربوط به ول یندارم مخالفت بنده راجع بدان موضوع یبود مخالفت هيقض
کرده  شنهاديعرض خود را مبکنم بنده پ اتيدرموقع مخالفت درکل کنميوحاال استفاده م

هم داشت  یگريک جزء ديبنده  شنهاديپ نيا. اوالد شاه باشد قيال ديبا عهديبودم که ول
به  یعنيبنده  شنهادياالصل و مسلمان باشد، درقسمت اول پ یرانيمادرش هم ا ديکه با

گرفته شد  یرأ ايبنده بود گو شنهاديرفقا که مربوط به قسمت اول پ کنفرازي شنهاديپ
من  شنهاديبود استرداد کردند و نسبت به پ یکاشان یآقا شنهاديدرقسمت دوم که پ یول
را هم تذکر دادم که   قرائت   ٢٣ ۀنشد اخطارهم کردم ملتفت نشدند ماد رفتهگ یرأ

 ۀديعهدعقينسبت به مادر ول کنم،يخودم  را عرض  م ۀديحاال عق نيشود باز نشد بنابرا
 زاستيازعلماء جا یازدواج با اهل کتاب به فتاو رايمسلکان باشد ز ديبا  نستکهيمن   ا

ً ما  بودکه حت یجهت مقتض نيازا االصل  یرانيهم ا عهديکه مادر ول ميرا بکن ديق نيدرا   
ماده  کياست و  نيجهت مخالفت بنده ا کيحاال که گذشت  یومسلمان باشد ول



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .کردم که قرائت نکردند شنهاديهم پ هيالحاق
 .شود ینم  ۀبا همهم - ندگانياز نما یجمع

 انيبحرف ندادن است من تقاضا نکردم که آقا رازگوشيندادن غ یرأ انيآقا – یاسائي
کردم که اگرسه ربع  شنهاديبنده پ!! گفته شود  ديمن که با عرض یبدهند  ول ی    ً   حتما  رأ

اجازه دادند  یتيو وال یالتيا یکردواگر انجمنها بيتصو یمل یاعضاء مجلس شورا
از  یعده ا. ميبکن یدر قانون اساس ديتجد  ميتوان یم ندهيمجلس مؤسسان درآ ۀليبوس
 .)سيزنگ  رئ یصدا(   ميما حق ندار) با همهمه(  ندگانينما

 .خارج از موضوع است نهايا – سيرئ 
 ديبا نستکهيام ا دهيکنند ازحرف زدن و گفتگوکردن بنده عق یفرارم انيآقا - یاسائي 

 ...هيآت یبرا ميبازکن یمفتاح
 .سيزنگ رئ یصدا م،يحق ندار) بطورهمهمه (  – ندگانينما

 کيوب ميخراب کرد ميرا گرفت شيجائ کيرا  یعمارت حصاربند کيما –یاسائي
را  دشيوکل مينگذار شيبرا یدر کيخوب اگر ميدرست کرد یمخصوص بيترت

 دارد؟ یبيچه ع نيکه هر وقت بخواهند باز کنند ا ميبدست ملت بده
 .با همهمه واعتراض، خارج ازموضوع است -  ندگانياز نما یجمع

 -  کمياصل پنجاه و(فرمان مظفرشاه که نوشته است کمياصل پنجاه و –یاسائي
 نيام ا دهيوبنده وعق) حدود واصول را نياعقاب واخالف ما حفظ ا  نيسالطمقررآنکه 

 نيمربوط با نيا اديبا همهمه ز ندگانينما( نسخ شود ديبا کمياست که اصل پنجاه و
 .سيزنگ رئ  یصدا) ستيچهار  ماد ن

 .آقا ازموضوع خارج است – سيرئ 
 .به محل خود مراجعت نمودند يیاساييآقا 

 ،)اجازه( خانيتر مهددک یآقا – سيرئ
 یتيموقع یبنده ازنقطه نظر مصالح مملکت ومصالح عموم - ملک زاده  خانيدکترمهد

وجدان درمقابل وطن حائز  ليمتمدن ، درمقا یايدن ليرا که مجلس  مؤسسان درمقا
 یخودم را که دراطراف اصول اربعه بعنوان موافقت اظهارات نميب یاست مجبورم

را که مؤسسان  یمهم تيمجلس مقدس موقع نيا نينتخبوم انيعرض کنم تمام آقا
خودم  نميب یمحتاج   نم چيمتمدن حائز ودارا بوده است ملتفت هستند وبنده ه یايدردن

متمدن همه متوجه  یايمردم ودن ۀچون عام یبکنم ول یموضوع اظهارات نيرا که درا
 خواهديسعادت مملکت خود م یازبرا رانيکه مجلس مؤسسان ا ميو منتظرتصم

 )اندگانيهمهمه نم( کنميم یضي            ً    هستند مجبورا  عرا رديبگ
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آن اصل  یبشر در رو یو تعال یمن ترق  ۀديرا که بعق یاصل مسلم کي رانيا ملت
 .قرار گرفته است

 .خارج ازموضوع  است) با همهمه( ندگانيازنما یجمع
ده تمام شد درقسمت بن شانتانيفرما یخوب ووقت) سکوت یپس ازقدر( ملک زاده

 ايقبول کرد بدن رانيمن ملت ا دهيبعق ی                ّ کنم و آن اصل مسل م یرا عرض  م ضميعرا
مصالح مملکت خودش را در  توانديقوه قضاوت است وم یملت دارا نينشان دادکه ا

 قرار یقانون مملکت ینيمواد مع تحتقضاوت خودش را در ۀجيتحت دقت درآورد ونت
 .بدهد

   سيزنگ رئ  یصدا – ندگانينما  ۀهمهم 
 .ديآقا دراصل موضوع  حرف  بزن – سيرئ

ً قتا  يحق - خانيمهد دکتر من ملت  ۀديبعق. تأسف آوراست یليمحترم خ یوکال يۀرو نيا    
خادم مملکت  نيازبزرگتر یکيکه امشب گرفت اداش داد ب یميتصم نيدرا رانيا

 وطن  خود خدمت  کند از طرف ملت پاداش یازبرا ینشان داد که هرکس نايوبتمام د
 .خواهد گرفت

 .ديريبگ  یحرف زد رأ مشودين نطوريا)  بطورهمهمه( ندگانياز نما  یجمع
 دانند؟يم یمذاکرات را کاف  انياقا – سيرئ 

 .است یمذاکرات  کاف  یبل – ندگانياز نما  یا عده
 یباب باورقه رأ نيکرده اندکه درا یشنهاداتيپ انيمتجاوزازچهل نفراز آقا – سيرئ

 .است حيصح ندگانينما. گرفته شود
 کهيانيکه شده است باورقه ، آقا یاصول با اصالحات نيب ميريگيم یرأ – سيرئ

 )١(اخذ آراء  شروع  شد  دهنديمخالفند ورقه  کبود م  کهيانيو اقا ديموافقند  ورقه سف
 )شدندياز مجلس  خارج م  ندگانيچند نفر  از نما  نموقعيدر ا( 
دهندگان مطلع شوند؟ اخذ   یرأ  ۀکه از عد ديج نشوخار یدر موقع رأ انياقا – سيرئ

 .آراء  بعمل آمد
 .شود یاخذ آراء تمام شد،  حال قرائت  م – سيرئ
 ليذ قيبطر جهياوراق آراء را تعداد نموده ونت یروانيشهاب وش رزايآقا م انيآقا( 

 ).حاصل شد
 ٢۵٧عالمت قبول  ديسف ۀورق 

 ).موافق باقر( نوشته است ديذ سفکاغ کي   یهم روکنفري –شهاب  رزايآقام
 .نداشته است یورقه چاپ شوديآنهم حساب  م – ندگانياز نما یبعض
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 .شوديتا م ٢۵٧  ديسف  ۀورق نيبنابر ا - شهاب   رزايم آقا
نفر و سه  ٢۵٧ نينفرموافق ٢۶٠اعضاء محترمجلس مؤسسان نيحاضر ۀعد - سيرئ

  .نفر ممتنع
... 
 )شروع  بکف زدن نمودند انيو تماشاچ ندگانينما انيآقا( 
سلطنت  یقانون اساس ٣۶و مطابق اصل  منتيحال که بحمدهللا با سعادت وم – سيرئ

شد الزم است مطابق  ضيتفو یشاهنشاه رضا شاه پهلو  حضرتيباعل رانيمشروطه ا
 یچهاراصل نيا ميتقد یشود برا نياز طرف مجلس مع یئتينظامنامه ه ۶۴و  ۶٣ ۀماد

از طرف مجلس معلوم  شود  ئتيه آن  ديماده با نيطابق همشد وم بيکه امشب تصو
 ).اجازه(  نيتد یآقا. به قرعه هم باشد ديو با

با  یئتيه کياست که   نيبه آن اشاره کردند راجع به ا سيرئ یکه اقا یآن اصل  - نيتد
 حضرتيخدمت اعل کيتبر یقرعه ازطرف  مجلس مؤسسان انتخاب شوند و برا

وشش است  یاست همان اصل س شانيکه راجع  بشخص ا یلشوند وفقط اص ابيشرف
کنم  یرا متذکر م استير  محترمخاطر   یکرد ول مشانيشود تقد التيبا تجل ديکه با

( کنند نيرا مع ئتيآن ه ديوحاالبا یاصول با آن ماده اضاف نيا انيکه از نقطه نظرجر
 )است حيصح – ندگانياز نما یبعض

وشش  یشود س نياست بقرعه مع دهيرس سهيرئ ئتيکه بنظره یعده ا – سيرئ
وشش نفر  یاستقراع بعمل آمده و س( ،) است حيصح ندگانيازنما یجمع(نفراست

 ).انتخاب شدند
            ً                               کنم  که فورا  تمام اعضاء  مجلس مؤسسان درتحت  یم شنهاديبنده پ –عقوبي ديس
عرض  یپاک ۀديعق کي یرا ازرو نيحاصل کنند ا یابيشرف سيرئ یآقا استير

 .کردم
ً ا  يثان د،ي   ً                   اوال  بدون اجازهد حرف زد - سيرئ  نيرقعه مع نکهيقبل ازا ديخواست یرام نيا  
 )اجازه(  نيتد یاقا.. ديبفرمائ  شوديم
نظامنامه است و  حيمطابق صر هيکيتبر ئتيکه واقع شد نسبت به ه یعمل نيا -  نيتد

هم  شانيالبته ا. شوندب ابيهرکدام بنوبه خودشان شرف انيآقا ريهم  ندارد که  سا یمنع
بود که  نيبنده مقصودم ا  یخواهند کرد ول یرائيکه دارند پذ یبا آن عطوفت و مهربان

 نيا یاست  که کارها نيبدهم وبعدهم تقاضا کنم جلسه  ختم وآن ا انيبه اقا یتذکر کي
صورت  مجلس امروز و چون  یمجلس ندارد سوا نيا یگريمجلس تمام شد وکارد

 یشود وقرائت شودعمل سيواهند امشب بمانند تا صورت مجلس پاک نواگر بخ انيآقا
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قبل از  ساعتسه  یفردابرا انيکنم که آقا شنهاديممکن است بنده پ نيبنابرا ست،ين
 .اورنديب فيظهر تشر

 دوساعت -  اندگانياز نم یبعض
وفقط دستورقرائت  اورنديب فيتشر)  کندي یفرق نم( و ساعت قبل از ظهر اي – نيتد 

 ).است حيصح -   ندگانياز نما یجمع. (امروز باشد  ۀورت جلسص
که انتخاب شده اندسه ساعت  انيدوساعت قبل ا ظهرشد آقا نجايحاالکه جلسه ا -  سيرئ

 .)مجلس سه ساعت  از شب گذشته ختم شد( حاضرشوند بعد بروند نجايبغروب مانده ا
  

 پنجم ۀجلس
 

  کساعتيمجلس   ١٣۴۴  یاالول یدجما ٢۶برابر   ١٣٠۴آذر  ما  ٢٣ کشنبهي روز
 .ديگرد ليصادق  خان صادق  تشک رزايم استيقبل از ظهر بر

 .شود یصورت مجلس خوانده  م سيرئ
 .ديآذرقرائت گرد ٢١مجلس روز پنجشنبه  صورت

جواد  ديحاج س - حاج آقا جمال )ضيمر( یممقان ،یحاج امام جمعه خوئ ان،يآقا نيغائب
 .اخر صورت قرائت شده یال)  ضيمر( یاريخان بخت یلنجفق –یناصر ندامان –بنان 

 بنده مخالفم   عقوبي ديمدارند؟  س  یدر صورت  مجلس  مخالفت  انيقاآ -   سيرئ
 )اجازه( افسر  یقاآ – سيرئ
سالها  ديشودوآثارآن با یم ليالبته مجلس مؤسسان که تشک - افسر رزايهاشم م دمحم

 یباشد ول یلياصول مطالب صورت تفصاز یحاک ديبماند صورت  خالصه اش هم با
بود  یومختصر واصالحات عبارت یمطالب که جزئ یصورت مجلس بعض نيدرا
مسائل  یشده ول شتهوموافق ومخالف  همه نو شنهاديچنانچه واگر اصل پ ليازقب

که دراصل موضوع مؤثر  بود و  یمطالب اي هيتبصره وماده الحاق لياز قب یاساس
 ايفقط نوشته شده پانزده فقره . وضوع بود نوشته نشده استم ليتکم اي نيموجب تأم

 شنهادهايناقص است اگربازتمام پ نيشد چند فقره اش مسترد شد وا شنهاديهفت فقره پ
شده؟ وچند فقره  یوک ؟یازطرف ک شنهادينوشتند که چند فقره پ یرا بطور فهرست م

بود  یزيچ کيباز مسترد داشتند یو ک یبود؟ رد شد و ک یوک یاش که متعلق بک
 یاصالحات عبارت د،يشده است دقت بفرمائ ضيتبع یليمجلس خ نصورتيدرا یول

 شنهاديفقره  پ هبوده است نوشته نشده است،هفد یکه اساس يیشنهادهايپ ینوشته شده ول
 ۀديبعق ست،ين یکاف نيشد هفت تاش رد وهشت تاش خوانده شد و دوتاش مسترد شد وا
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ازصورت  یصورت خالصه اش حاک ديبا تياهم نيااب یمجلس مؤسسان کيبنده 
 .دانميصورت مجلس رابنده ناقص  م نيسال بماندوا یباشد وسالها یليتفص

 ،)اجازه(  نيتد یآقا  -  سيرئ
 یازطرف آقا یبود ول یگريمطلب د یکه خواسته بودم برا یبنده اجازه ا – نيتد 

 .کنم یافسرراعرض م  یجواب آقا سيرئ
را که موفق شده  یسيتند نو ئتيزحمات ه رکرديهم تقد یليخ ديت  باوق یبا کم    ً اوال  
ً ا  يوثان) است حيصح  – ندگانيازنما یجمع( اندازه را هم نوشته اند نياند ا  یخودآقا  

 یبل.درصورت خالصه نوشته شود اتيجزئ تمامي  نستيدانند الزم  یافسرهم خوب م
 نطوريا یبود ول شانيا اخالصه بودحق ب تصور نياگرچنانچه مذاکرات منحصربا

به  یوجزئ یاز کل انيصورت مشروح مجلس هست وتمام مذاکرات و نطق آقا ستين
هم آن صورت مشروح مؤثر   یخيتار تيسند ثيدر آن مندرج است از ج ليتفص

و آنهم   ديآ مینبنظر  من وارد   یاشکال ثيح نيازا  نيبنابرا صورت نيناست و هم 
                  ً اعمال شده باشد اوال   ینظر خصوص  کنميت تصور نمشده اس ضيتبع ديفرمائيکه م

آنها را بطور  ديکه متشابه بهم است با شنهاديپ نيوقت باعث شده است که چد یکم
مجلس بدو قسمتش  متوجه بود که  بيعرض بنده راجع به تصو یذکرکرد ول فيرد
بنده   بود که  خسرويارباب ک یآقا یشنهاديراجع به آن ماده پ یکياصالح شود  ديبا
 ٣۶اصول اصل نيوحال آنکه مقصودازا)  یاصول اساس(شد،  نطورخواندهيا ندميش
 .است یقانون اساس ٣٨ – ٣٧ –
 .شود یهم اضافه م) قانون( است که نوشته اند شنهاديپ  نيع نيا -  سيرئ
اصول  ميتقد یبقرعه برا یئتيه کينوشته شده  نجايدرا نکهيگرايد یکي – نيتد

            ً وبنده  مخصوا   ستينطورنيانتخاب شدند وحال آنکه ا حضرتيمصوبه بحضور  اعل
 .باشد) ٣۶( اصل است که اصل  کي ميتقد  یهم تذکردادم که فقط برا شبيد

 .شد مياصل تقد کيطورهم هست همان   نيهم –سيرئ
شود  ليتبد دياصول با ۀکه اصول نوشته است کلم نجايدرا یخوب ول یليخ – نيتد 

 )است حيصح  ندگانيااز نم  یبعض) ( ٣۶(باصل
 د؟يدار یشيجالل درصورت مجلس فرما خيش  یاقا –سيرئ
افسرعرض  نمودند و بنده  یبنده را آقا ضيقسمت  ازعرا کي یبل –جالل  خيش یآقا

نوشته  یکه بناست بعض یموقع کيقسمت را که در  نيکنم ا یهم اضافه م
کند که  یم  تيحکا نينوشته نشود ولوبطورخالصه ازا رمطالبيشودچنانچه س

 یرا نم یليفصکه صورت ت گرمايطرف توجه مجلس واقع نشده است و ازطرف د
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آن  ميکنيم قيتصد یصورت اجمال بيهم ندارم مافقط بتصو یواطالع ميخوان
 یالسلطنه هم مسلمان باشد ول بيکه شرط شود نا شنهادکردميرابنده پ یليصورت تفص

ً    مخبرمحترم هم اساسا  تصد یآقا  یشده است ول ینيب شيقانون پ نيدراکردندکه  قي                  
ً  ضمنا  ا راصوليسا نکهيا یبرا است که  یوحتم کنندالزميم حيراتصر هين قضي    

 کنم نظريم استدعا استيکه ازمقام ر نستيا .وهشت ذکرشود یدرضمن اصل س
 مخبر یاصول راقبول دارندوآقا نيوکالا انيتمام آقا نکهيموضوع ونظربا تيباهم

  .صورت مجلس تذکرداده شود ۀمطلب درضمن خالص نيداکردن قيمحترم هم تصد
 .دينوشته خواهد شدوبامضاء هم خواهد رس نهايا ۀصورت مشروح مجلس هم –سيرئ
 .سنديآن صورت مجلس هم بنو ليدرذ  - نيتد
 ).اجازه( یاسائي یآقا -  سيرئ
ده ش  هيو تجز شنهادکردمياست که بنده پ هيالحاق ۀعرض بنده راجع به آن ماد - یاسائي

بود که  نيا شنهادميقسمتش  در صورت  مجلس نوشته شده است وبنده هم  پ کياست 
 یالتيا یانجمنها ۀواجاز یمل یسه ربع اعضاء مجلس شورا بيدرموقع  لزوم با تصو

 نيا. بشود ینظردرقانون اساس ديمجلس مؤسسان  تجد لهيممکن است بوس یتيو وال
شده بود درصورت  ديبنده  ق  شنهاديپه درک) مجلس مؤسسان لهيبوس( یعنيريقسمت اخ

 .نديکنم  اصالح بفرا یاستدعا م. مجلس نوشته نشده است
 ،)اجازه(  عقوبي ديس یاقا  -  سيرئ
 یمحترم مجلس شورا سيرئ نيتد یبنده را گرچه حضرت  آقا ضيعرا - عقوبي ديس
ا که ر یگريمطلب د کيبنده ناچارم  یفرمودند ول انيافسرب یدرجواب  آقا یمل
اجمال  ليمسئله آنرا برسب کيبود که   یتذکرندادندعرض کنم که مطلب اساس شانيا

است و بامضاء  یخيتار دسن کيصورت مجلس   رايدرصورت مجلس نوشته شود ز
را که  یزيهم آن چ کنميبنده تقاضا م یول رسديمجلس مؤسسان هم م سهيرئ ئتيه
که  ی          ً                  را که مفصال  تذکردادم که آنوقتکرده بودند وهم آن قسمتش  شنهاديپ یزاهد یآقا

                 ً    کوچک بود و ناچارا  ما  عهديکه ول یدر باغشاه حبس بودند و در وقت استيمقام  ر
باب  نيافسرهم درا یبکند و آقا نييالسلطنه  تع بينا کين بود که مجلس يمان ا دهيعق

به  مقام کنم دومرت یدارد بنده تقاضا م تيمسئله  اهم نيکرده بودند چون ا یشنهاديپ
را  یمسائل یوبعض اورنديرا تحت نظرب یصورت اجمال نيا ندکهيامر بفرما استير

 ٢۵٧که چون نستيبنده ا یگرازتقاضايکنند، قسمت د ديکه الزم است درآن ذکروق
من  ۀمسئله اسباب افتخارمن وخانواد نيا رايز. داده اند نوشته شود یرأ انينفرازآقا

داده ام به سلطنت  یرأ نجايفارس آمده ام ودرا ۀخمس التيمن که از طرف ا. است
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 گريد یکيو . باشد یشرف وافتخارباق نيمن ا ۀدرخانواد ديبا یپهلو حضرتياعل
 یمجلس مؤسسان درخدمت آقا یتقاضا کردم که تمام اعضا استياز مقام ر بنده نکهيا

صورت مجلس اصالح  کهيلهذا درصورت. شوند ابيشرف حضرتياعل حضور سيرئ
 .بنده هم خوبست درآن اشاره شود ضيعرا نيد اشو یم

بصورت مجلس اضافه خواهدشد،   ً ال  يموافق داده اند ذ یرأ کهيانيآقا یاسام - سيرئ
 ).اجازه(یتهران یآقا
 نيفرق گذاشت ب دياندازه بودکه معتقدم با نيبنده اعتراضم ا -  یتهران یدمحمعل خيش

 یممقان یاندو آقا امدهين جهت نبدو اياند  امدهين یجهات  کيکه بواسطه  یاشخاص
درصورت مجلس درج  ديجهت با نياند و ازا اوردهين فيبوده اند تشر ضيچون مر

 .بوده اند ضيشود که مر
 ،)اجازه( زاده  عتيشر یآقا -  سيرئ 

.    ً         حقا  وارد است یاعتراضات کيصورت مجلس  نيبنظر بنده هم درا  - زاده عتيشر
 یاز رؤس مسائل یا ندهيونما ی           ً    لس که اجماال  حاکصورت مج ستمي     ً             اساسا  بنده معتقد ن

 نستيا یمجلس برا رايز. نشود یتلق حياست که درمجلس مورد بحث واقع شده صح
که قرائت  یباشد ووقت یوزائد حاکشورا بدون ح یکه روح وباالخره أس اساس مسائل

ت که اس یاناتيناظرتمام جر قيتصد نيکنند ا یم قيتصد ندگانينما انيشود وآقا یم
بودکه شاه  شدهيشنهاديپ کيکه  نستکهيمربوط بخود بنده بود ا گرکهيقسمت د. واقع شد

 جلسرااحساس کردانفصال او را به م عهديول اقتيکه عدم  ل یحق دارد درموقع
 .نشده است ديوجه ق چيبودکه به ه یازمسئل مهمه ا یکي نيبکنند وا شنهاديپ

تقاضاکرده اند  ینور نيالد اءيوآقاض یتهران انيآقا ندگانيازنما یعده ا- سيرئ
 حيصح–ندگانيازنما یجمع(شود عيصورت مشروح مجلس مؤسسان طبع وتوز

 )است
 یهم ندارد صورت اسام یبيغ چيمطلب درنظرگرفته شده است وه نيا –سيرئ

 ).قرائت شد یاسام( شود یقرائت م
 ست؟ين یذکرشد مخالفت نجايکه ا یدرصورت مجلس با اصالحات -  سيرئ
 .ريخ – ندگانياز نما یجمع 
 .هم خوانده   شود نيممتنع – ندگانينما کنفرازي 

 ).است حيصح -   ندگانيازنما یجمع( شود یم  بيصورت مجلس تصو -   سيرئ
 ،)اجازه(  نيتد یآقا -   سيرئ
جلسه  ديفردا هم با نکهيا یشود حرف زد برا یگرنميد.    یاالسالم اصفهان خيش 
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 .شود بيس امروزتصوشودو صورت مجل ليتشک
 .ندارد یمانع – ندگانيکنفرازنماي

معتقد  چيبرسانم وه انيشمارم که چند کلمه بعرض آقا یبنده موقع  را مغتنم م - نيتد
 یآقا يۀ                                   ً       بنده درصورت مجلس نوشته  شود تا ضمنا  هم نظر ضيعرا نيکه ا ستميهم ن

اجازه  انيو البته آقا  مارمشيبنده موقع را مغتنم  م.  شود نيتأم یاالسالم اصفهان خيش
قادر متعال تمنا کنم که از  خداوند  تياز درگاه حضرت احد شانيبنام همه ا دهندکهيم

 تيرانيو ا تيرا نسبت بعالم  اسالم یشاهنشاه  رضاشاه  پهلو حضرتيامروزببعد اعل
 یايلاز او کنميوباز استعداد م) نيآم یاله -  ندگانياز نما یبعض(موفق ومنصوربدارد

 ۀسکن یبرو خيتار نيا زوصالح ملت ومملکت ا ريگرام  که ابواب  سعادت وخ
کنم که اعالم  یهم تمنا  م سيرئ یوازآقا) انشائآ  -  ندگانينما( مملکت مفتوح  شود

 ).است حيصح -   ندگانياز نما یجمع(  نديانحالل مجلس مؤسسان را بفرما
 ريدرتحت تأث رانيملت ا دينما یرميسايکه دن یوتکامل یترق ۀدور نيدرا - سيرئ

 حيصح –ندگانينما(بطرف سعادت حودبرداشت یوقت قدم بلند وفشارمقتضات
وجهات عقب افتادن  ديفهم یعنيداد  صيخودرا از سر تشح یوعلت الملل بدبخت)است
  یموجبات ترق يۀته یکه برا ستداد و دان صيتشخ  نيرا از سرزم  ايتمدن دن  ۀازقافل
انتخاب کند  یمملکت  پادشاه یبرا ديبا یعنيسررا بلندکرد  ديت اول بامملک یوتعال

 یوبرا) است حيصح ندگانينما(وسعادت مملکت باشد، یکه درفکراصالحات وترق
مجلس مؤسسان الزم آمدکه چهاراصل ازاصول  ليتشک یمقصودعال نيحصول ا

اف واکناف مملکت محترم ازاطر انيبودکه آقا نيبود ا نيدهداب رييرا تغ یقانون اساس
 یآرزو نيمرکز شتافتند که ا یسابقه نداشته است بسو رانيکه تا حال درا یبا سرعت

مدت  نيکه درا   ی، اصالحات)است حيصح – ندگانينما( دهند تيرا صورت فعل یمل
شده است  دايدرمملکت پ یشاهنشاه پهلو  حضرتياعل یو سرپرست یزمامدار ليقل

 ندگانينما انيسوق دهد واگرآقا شانيملت را بطرف ابودکه آرزوو توجهات   یکاف
آلوده به  یکه دردل خود داشتند قدر یدهائيبطهران ام  یفرمائ فيدروقت تشر

 یدواريازشعف و ام یودغدغه خاطربود بحمدهللا درموقع  مراجعت  با دل ینگران
موفق شدند که   تاج وتخت مملکت  رايز ودبطرف محل خود مراجعت خواهند فرم

  یاومصروف بترق  یتوانا ۀاراد ميدانيبسپارند که همه م یرا به کس رانيا ۀشروطم
خدمت  نيافتخاربزرگ رابا  خودشان خواهندبودکه ا نيمملکت است و ا یو تعال

 ارا که ازطرف  ملت به آنها محول شده بود موفق شدند که بانجام برسانند لهذ یمهم
شد  ليوسعادت مجلس مؤسسان تشک منتيآوردند وبه م فيتشر انيآقا کهيهمانطور
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 . ابدي یانحالل  م منتيهم به م نطوريهم
  ).ربع ساعت  قبل از ظهر  ختم  شد کيمجلس  ( 

  
* * * 

عوض  بيترت نيبد  یواحده ا  ۀمؤسسان  اصول سه گانه  رابموجب ماد مجلس
 :نمود
 :واحده ۀماد

 یون اساسوهشت متمم قان یوهفت وس یوشش، س یمؤسسان سه اصل س مجلس
 :دانديم یسه اصل سابق قرارداده وسه اصل مذکورسابق را ملغ یمصوبه را بجا

 :و ششم یس اصل
مجلس مؤسسان به شخص  ۀلياز طرف ملت به وس رانيسلطنت مشروطه ا   
   ً     نسال  بعد  شانيشده و در اعقاب ذکور ا ضيتفو یشاهنشاه رضاشاه پهلو حضرت،ياعل

 . نسل برقرار خواهد بود
 :و هفتم یس اصل

باشد، خواهد بود، در  االصل یرانيعهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ا تيوال    
شاه و  شنهاديبر حسب پ عهديول نييکه پادشاه اوالد ذکور، نداشته باشد، تع یصورت
از خانواده  عهديمشروط برآنکه آن ول. به عمل خواهد آمد یمل یمجلس شورا بيتصو

 تي   ً   حقا  وال د،يپادشاه به وجود آ یکه فرزند ذکور برا یموقعدر هر  یقاجار نباشد، ول
 .عهد با او خواهد بود

 :و هشتم  یاصل س    
شود  ی    ً                  شخصا  امر سلطنت را متصد تواند یم یوقت عهديموقع انتقال سلطنت، ول در

 السلطنه بيباشد، نا دهيسن نرس نياگر به ا. باشد یسال شمس ستيحداقل ب یکه دارا
 )٣(» .انتخاب خواهد شد یمل یقاجار، از طرف مجلس شورا ۀانواداز خ ريغ  یا

اصول  بيو تصو یاصول و بازنگر یپنج جلسه و الغا ليمؤسسان با تشک مجلس«
به رضاشاه و  رانيا یپادشاه یو واگذار یا ها بر طبق ماده واحده آن یباال به جا

به کار خود  یديرشخو ١٣٠۴آذرماه  ٢٢ کشنبهيفرزندان پسر او، سرانجام در روز 
  ».داد انيپا
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  توضيحات و مآخذ 

 
 ۴٨۴ص   - ١٣۶٢–نشر ناشر–جلد سوم  –»تاريخ بيست ساله «  یمک  نيحس - ١
 موسسه: نشر  –جلد پنجم » ايران معاصر تاريخ روزشمار:  «حسن فراهانی  -  ٢

  ۴٧۶: ص -  ١٣٨۵ سياسی، پژوهشهای و مطالعات
 ۴٩٨ -  ۵٨۶صص   –جلد سوم  – »تاريخ بيست ساله «  یمک نيحس - ٣
  
 مؤسسان مجلس از آمريکا سياسی نماينده های ديده *
 
 مجلس گشايش مراسم مدعوين جزو که آمريکا، سفارت شارژدافر آموری، کپلی - ١

 از برخی تشريح ضمن کشورش خارجه امور وزارت به گزارشی در بود، مؤسسان
. شنيدند بودند او نزديک که نانآ فقط را خان رضا نطق که نوشت مراسم اين جزئيات

 طيف حضور عظمت، اين با تاالری. بود مأيوسکننده حدودی تا پهلوی نمايش«
 بسيار پايانی شايسته او ورود برای انتظار همه آن و مردم نمايندگان از عظيمی

 نطقی و پرشورتر استقبالی ارکسترنظامی، يک. بود تأثيرگذارتر و تماشاييتر
 کوتاه تشويقی و تحسين به حضار اما. بود مناسبتر تصوير اين يلتکم برای طوالنيتر

 را رويداد اين ايرانيها. بود هيجان و شور از خالی کلی به فضا. کردند بسنده اندک و
 و ديپلماتيک نمايندگان تکيه، از پهلوی خروج از پس. نميکردند تلقی بيش نمايشی

 آغاز را خود کار ؤسسانم مجلس و کردند ترک را ساختمان تماشاچيان ساير
 )١(».کرد

 توصيه را مؤسسان مجلس بر مستشارالدوله رياست فرمانفرما، دمحموليميرزا -  ٢
 بودن پيشقدم و بودن تبريزی نظر از را مستشارالدوله«. است دانسته خان رضا

 کرباليی و قزوينی حاجرحيم مثل نفری چند شخصيت باالخره و آذربايجان ظاهری
ً معنا   و حسين  فرمانفرمائيان،(» .داشتند منصوب رياست به واالحضرت مقام وصيهت     
  ) ٢( )١٤٠ ص ،٢ ج همان،

: نشر  –جلد پنجم » ايران معاصر تاريخ روزشمار:  «به نقل از حسن فراهانی  -  ١
 ۴٧۶: ص -  ١٣٨۵ سياسی، پژوهشهای و مطالعات موسسه

  همان  - ٢
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  فصل چهارم  

 
 سردار سپه رضا خان یتاجگذار

  
 جان دراو درج است                ميکه ب یتاج سلطان وهشک

  ارزد یدلکش است اما به ترک سرنم یکاله 
ل شروع بکار  یدولت فروغ: نظر است که نيبرا یپورفاطم فسينصرهللا   ّ             ازروزاو        

 ١٣٠۴ بهشتيآن را پنجم ارد خيسردارسپه کرده وتار یبرنامه جشن تاج گذار يۀته
 .کرد ن ّ ي  مع)  ١٩٢۵ ليوهفتم  آپر ستيب(

و شهر تهران را  ريرا تعم یجشن الزم بودکه قصوروعمارت سلطنت یبرگزار یبرا
 یها همانخانهيتهران درآنروزها فاقد م.حاضرسازند همانيهزاران نفرم  یرائيپذ یبرا

بزرگ  یاز صاحبان پارک وخانه ها ی            ّ   رو دولت ازعد ه ا  نيازا.             ّ      آبرومند ومرف ه  بود
 اريدر اخت رانيخود را درتهران و شم  یها هه باغ وخانتهران درخواست کردک

  .بگذارند یمأمور تاجگذار ونيسيکم
اقخانه  یکي یبوذرجمهر یآقا ميکر پيتهران درآن موقع سرت شهردار ّ        ازافسرا ن قز             

 ديکوش یو دولت م دياطراف شهرآغاز گرد ی    ّ    وجاد ه ها ابانهايخريتهران تعم در . بود
روزجشن سر و  یرا برا انياع یوپارک ها یسلطنتشهر وقصور که قسمت شمال 

  .بدهد یصورت
 هم ازکشور یجمعات،يازوال التيا یورؤسا ونيوروحان نيازمحترم یاديز گروه

 یدولت م. دعوت شدند یجشن تاجگذار یداشتند برا یاسيرابطه س رانيا که با  یهائ
  کيب ليورتبدکش یو زعما ندگانيرابا حضوراجتماع نما یتاجگذار که جشن ديکوش

 ۀوانمود کنندکه اراد یخارج یو بکشورها ردهسلطنت او ک موافقت با  یمجمع عموم
آورده وسردارسپه محبوب ومبعوث مردم  رابوجود  ميرژ رييتغ راني  ّ   مل ت ا ۀقاطب

  .هست یمقدار باشد ودربرابر اوسر وجان را نتوان گفت که  یم رانيا
 ینيهللا نائ تياالسالم برادرآ خيپدرم وش، زديهم برحسب دعوت حکمران  نياز نائ 

 زدي ۀندينما یليکاظم جل ديدعوت شدند و س یوامام جمعه شهر به جشن تاجگذار
ّ                      درمجلس شورا ومؤس سان مأمورشد که به نائ  ليرا با اتومب نيآمده ومدعو ني               

   یجشن تاجگذار یتمام مدارس  برا ههفت کيمدت . به تهران ببرد یزدي رالملکيمش
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 .من هم ازاصفهان درمالزمت پدرم به تهران رفتم نرويبود از ا ليتعط
 –    ّ                متعل ق به صارم الدوله هيطريباغ ق ليازقب رانيتهران و شم یقصوروباغها يۀکل

مرحوم  یومنزل شخص هيفرمان - باغ قوام السلطنه –السلطنه نيمي    ّ     متعل ق به  هيديمج
ّ  غ محم دبا -  هيقصر صاحبقران - باغ سپهساالر –فرمانفرما   –باغ سردارجنگ  – هي    

 یتهران را برا رعماراتيجعفرآباد دزآشوب و سا یباغها –منزل صمصام السلطنه 
 .حاضر کرده بودند یخارج همانانيم یرائيپذ
. رحل اقامت افکندند انيهم درمنازل اقوام ودوستان وآشنا یرانيا نيازمدعو یجمع 

ّ           پدرم ومن درمنزل سلطان محم د خان عامر هنگام ورود به تهران  .ميکرد اقامت ی                        
و  تيبه هو یدگيرس یبرا نيتهران مأمور یدروازه ها يۀکه در کل  ميمشاهده  کرد

 اتيما که از وال یعمل برا نيکاربودند و البته ا غولمش نيمقصد ومقصود تازه وارد
ّ                                تعج ب آور بود که درداخل کشوراز وارد ميآمد یم  ی  ّ        دق ت بازجوئ نيبا ا  تختيبه پا ني  
کاظم اوراق دعوت وزارت کشور و  ديس. ديطول نکش اديز یبازجوئ. کردند یم

. اعالم کرد دولت یرا نشان داده وخود را مأمور رسم یمأمورتاجگذار ونيسيکم
اق و دونفر پل کنفريدروازه که عبارت از نيمأمور ّ              قز   ۀبودند به احترام اجاز هينظم سي 

ّ           به منزل سلطان محم د خان عامر رکسياالسالم و پدرم  خيورود به شهردادند و ش  ی                
 یعامر ینواز همانيازم تختيدرکنارخندق شمال تهران رفته ودرطول اقامت درپا

از اقوام زنش که  یکي  ۀامام جمعه به خان. همسر او برخوردار بودند انموعصمت خ
ابا ّ    از نو   .وارد شد ستيزيو در تهران م یصفو ی    

 ميهنوزدست ظلم وستم کر. داشت یبائيز ۀها تهران منظر یتيما وال یفصل برا درآن
" ونيليپاو" مانند  کياطراف تهران را که هر  یبايز یدروازه ها یبوذرجمهر یآقا
 یهايکاش نيدروازه ها با پربها تر نياندازه قشنگ بود خراب نکرده بود وتمام ا یب

 انديسردرم. آن ازسنگ مرمرالوان بود یشده وستون ها نتيشاه ز نيزمان ناصرالد
 هيقاجار ۀدر دور رانيا یساز یو کاش یوسنگتراش یاز ظرافت کار یتيمشق هم آ

ً قتا  يانسان حق. بود آنها مات ومبهوت شده  یمرمر وسرستونها یسنگها نيا یاز تماشا    
ّ    با کمال تأس ف ت. فرستاد ی               ّ                   وبه استادان ونق اشان آن زمان درود م  یخيآثار تار نيا مام          

 .راب شدخ یو نادان یدادگريبا کلنگ ب
کهن  یدرختان چنارها یدرپا یآب جار یهايباغها وجو یوصفا ابانهايخ یبائيز

گفته   اديانسان  را ب رانيتهران و شم یرباغهايوسا ی              ّ و طراوت باغ مل   ابانهايکنارخ
  :انداخت یم یبزرگوارسعد خيش یها
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 سرخش چو عارض خوبان گل
 )١(همچو زلف محبوبان سنبلش

،  یقشقائ ،یاريبلوچ ، ترکمن ، بخت یناظرحرکت جوانها تهران درآنروزها  شهر«
بزرگ و  یخانها و خانزاده ها و رؤسا. بود یراحمديعرب ، شاهسون، کرد ، لرو بو

سردارسپه  شرکت کرده  و در  یبه تهران آمده که درجشن تاجگذار التيکوچک ا
 .جزو اسکورت  شاه باشند یروز تاجگذار

توپخانه  داني، چهارراه مخبرالدوله ،  مهيمبول، ناصرالله زار، اسال یابانهايدرخ 
پشمک ، باقلوا،  ليها ازقب ینيريدرجلو مغازه ها مملو ازانواع واقسام ش اديز یزهايم

ّ  شد ومردم هم درصف منظ م یم  دهيوشربت د یونقل و چا ینان برنج  همانياز م ی                   
 .افتندي یم هبازرگانان بهر ینواز

ازطرف شهر  یوآتش باز یهمانيهرشب م.  ديکش هفته طول کي یجشن تاجگذار 
فرمانفرما، صارم الدوله ، نصرت الدوله،  ليتهران ازقب انيو وزارتخانه ها واع یدار
ّ     مفخ م ،  رياالسلطنه، سپهدار، صمصام السلطنه، سردار جنگ ، ام نيميالدوله،  نيع   

 اج مخبر، حرالدوله ّ ي  ن ،صولت الدوله،الملکسردارمحتشم ، قوام الملک، شوکت 
اصناف بر  یو رؤسا  دي، ساالرسع یانيالسلطنه، حاج امام جمعه، حاج آقاجمال، آشت

ّ           آنها جمع و ازخوان سخاوت آنان حظ  وافر بر م ۀبرسفر یريپا وخلق کث  .گرفتند ی                              
 یخوش رنگ سوار براسبها یبا لباسهابايوافسران خوش اندام وز التيا یجوانها

. ربودند یچادرها  م ريمه طلعتان  را در ز یدرحرکت  و دلها ابانهايدرخ یعرب
بردند  یم      ّ شترلذ تيگوناگون ب یو لباسها دارجوانهاياسبها و د یمردم  تهران از تماشا

 . یتا از خود تاجگذار
 یو کاله پوست  یشميابر یبلوچ با سپر وخود وزره، ترکمن ها با قبا ها یخانها 

،  اهيو س یو سبزوگل یگشاد آب یر خلقهاوشلواروا ديبا کاله نمد سف هاياريقرمز، بخت
 یسرخ وسبزو آب یها باستره وشلوارها یرنگارنگ و قشقائ یکردها با عمامه ها

ّ   حج ار  اديتهران داده و مرا ب یابانهايبه خ یمخصوص ۀجلو تخت  یوارهايد یهاي 
 یاصفهان  م یقاپو یعمارت چهلستون و تاالراشرف و عال یهاي    ّ  و نق اش ديجمش

در تهران ماندند و چند نفرازآنان  یخانواده ها بعد از تاجگذار نيازا یاريبس. انداختند
 .شاه در آمدند  ميمخصوص و اسکورت  و ند یجزو آجودانها

 نيا  ۀافراد برجست دي، ساالر سعی، آصف کردستانیشوکت الملک، ناصرقشقائ ريام 
مورد مهرشاه   شهيالملک ازگزند شاه مصون ماند وهم رشوکتيتنها ام. گروه بودند

قوام الملک . ممنوع  بودند ليا ۀاز رفتن به منطق ايبه زندان افتاده و  اي گرانيبود د
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و درتهران  رازمحروميبه بعداز اقامت  در ش١٣٠٧سالزهم به امر شاه ا یرازيش
                ّ                دراواخر مورد محب ت رضا شاه واغلب  یدومرتبه به زندان افتاد، ول یکي. بود ميمق

رکاب  بود و باالخره اشرف دختر شاه  زن پسر قوام شد و  نيزمدرسفرها جزو  ملت
م شهر ّ      بعداز سو   .طالق گرفت وري       

                       ّ       ّ                 تا چند روز قبل ازجشن نق اش و بن ا وسنگتراش مشغول  یقصورسلطنت درتمام
و بلورکه از  ینيمرکز را باظرف نقره و طال و چ یقصرها وخانه ها . کاربودند
ّ        گرفته بودند مجه ز کردند تيبعار انيشاهزادگان واع یخانه ها               . 

لرن و خانمش  یرا از قول  سرپرس ی              ّ                   شرح داستان مقد مات سلطنت و تاجگذار نکيا
که درتمام مدت در کارها  دست داشته و از درون  پرده  وسائل کار   کلسنيوهرالد ن

 :کنم ینقل م نجايکردند در ا یرا فراهم  م
ّ                 انتخابات مجلس مؤس سان با سرعت چشمگ « ّ            شد و مجلس مؤس سان در ششم  رانجامي                             

                          ً       شکل که بکاخ وصل است ومعموال  هرسال  یا رهيتئاتردا یدر آمف١٩٢۵دسامبر
کشورکه قراربود  ی   ّ موق ت سيرئ.افتي شيشود، گشا یدرآنجا مراسم عاشورابرگزارم

قاجار که  ني    ّ        متعل ق به سالط یا شهيش  ۀسکخود مجلس را افتتاح کندبا کال یبا سخنران
طه گرد دنديکش یا مشش اسب که آن ر ّ       وارد محو   يۀاسب ها را هنگام تخل نيا. دي       

ّ       درمحل  مجلس . بودند دهيازآنها خر رانياز شمال ا سيانگل یروهاين   یسکو کي    
  ّ  عد ه . بودند        ّ          بزرگ مطال  قرارداده  یصندل کيوزيم کيکوتاه نصب شده وفقط در آنجا

گ اطراف سالن بزر یآهن یبزرگ ذغال سنگ  بداخل  بخار یبا خاک اندازها یا
 .ختندير یم

 نيا)  لرن یزن سرپرس(زيلوئ.مراسم  شرکت کرده بودند نيبه هزارنفردرا کينزد
ّ  ام  . کرد فيصحنه را با شکوه ورنگارنگ توص  ونياز روحان یآورشد که بعض ادي 

که دوران آنها بسرآمده   دانستنديم  یبخوب رايداشتند، ز  یعبوس ومشکوک افهيرقيپ
 نيقاجار به نام  فرمانفرما نشسته بود،  سرش  را ب  ۀشاهزاد کيها    ّ پل ه یبررو. است

رجال  و  انياع ۀکه هم نيپس ازا. کرد ینگاه م شيها نيدودست گرفته وبه پوت
بلند ورود رضاخان را اعالم   یبا صدا) محمود جم ( فاتيتشر سيجلوس کردند، رئ

 .کرد
که او  ديشياند یبا خود م  ديديرا مبار رضا خان    نينخست یکه برا کلسنيهرالد ن«  

کشور است و چشم  ی   ّ موق ت سيشاهنشاه  و رئ اتيازخصوص یماهرانه ا بيترک
  وارد شده  بود با   یرضا خان  که با سرو وضع  شاهانه ا. باشد یمردم م دييانتظار تأ

    نکهيا یمکث کرد و به جا  یلحظه ا. مجلس شد لداخ یکم فاتيو تشراريبس یفروتن
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ّ              رفت، اما زودمتوج ه اشتباه خود  یگري                   ً         خطابه  برود اشتباها  به سمت د یبطرف کرس                
 نيقدبلند رضاخان درا. ستاديمخصوص ا یگذشت وکنارصندل ونيازبرابر روحان. شد

 ».ديآم یمحوطه بزرگ  به نظرم
نفس   یخارج یهايگندينما یمجلس واعضا ندگانيخان پس ازسالم دادن به نما رضا«

تفاوت  . بود شيکرد که  متن آن  درجلو یو شروع به خواندن خطابه ا ديکش  قيعم
 و حضور ديرس یبگوش م رونيتوپ که ازب یدرمجلس وصدا نيمدعو نيب یبارز

 ».شد یمردم احساس م ۀزمزم  یرضا خان وصدا
 یسلطنت رقيب یهنگام سخنران. ديطول نکششتريب قهيرضاخان چند دق یسخنران«

 یاما گفتگو. عازم رفتن شد یواالحضرت بدون خداحافظ. باهترازدرآمد گاهيدرآن جا
 ».    ّ      متوق ف ساخت یلحظه ا یاو را برا یدرخروج جلو در ونيروحان یپرسروصدا

ّ       مجلس مؤس سان در ۀجلس نيآخر  ممتنع  ی     ّ                 به ات فاق آراء با سه رأ١٩٢۵دسامبر ١٢       
 ١۵شاه در . گذارد رانيا خيدرتار یديجد ۀسلسل انيکرد و بن بيسلطنت اورا تصو

را  یخارج یاسيس ندگانيکرد و روز بعد نما اديسوگند  ی  ّ مل   یدرمجلس شورا دسامبر
 .رفتيدر کاخ  گلستان به حضورپذ

 )یمتن نطق لرن به فارس.(السفراء به زبان فرانسه صحبت کرد خيبه عنوان ش"لرن"
رضاخان تا سال  گذشته . اندکرد تا بخو ميرابه رضاخان تسل یسپس متن سخنران

 فاتيتشر نيا یدرپ. خواند یدشوار با را یسخنران نيا.    ً                 اصال  سوادخواندن نداشت
ل یدرباغ گلستان داده شد و رضاخان برا یسالم عموم کي ّ  او   یبار برتخت طالئ ني 

 .سلطنت نشست
لرن هنگام جلوس رضاشاه برتخت سلطنت  ینطق سرپرس یفارس یسخنران متن

 ):١٣٠۴وپنجم آذر تسيب( رانيا
ت بخش ومهم ب نيادر« ّ             موقع مسر   کاتيخوشوقت ومفتخراست که ترجمان تبر تينهاي       
 ميتقد لنديمجلس ما نيگردآمده درا یاسيس ندگانينما ئتياستکه ه یزي   ّ    مود ت آم یقلب

اقدس  حضرتيباراعل منتيجلوس م.ندينما یونيهما حضرتي       ّ     حضورمقد س اعل
 ملت از ۀتظاهراراد ۀجيکه درنت رانيا  ّ ل  ابه تخت سلطنت سه هزارس یشاهنشاه

ّ                    درمجلس مؤس سان صورت گرفت، مرحل یو ندگانيآراء نما قيطر  خيتار در یمهم ۀ         
 یو یوصفات جهان نواز یاخالق یايباشد که مزا یم یبي  ّ    مل ت نجزيوافتخارآم یباستان

 یحاک گشودو رانيا خيدرتار یديجد ۀمهم صفح ۀمرحل نيا.استمعروف خاطرهمگان 
 .باشد ی  ّ      مل ت آن م یو برا یکشورباستان نيا اتيدرح یودرخشان نيلوع عصرنوازط

  ني                         ّ        قبول زمام مهام حکومت وتقب ل بارسنگ ۀجيکه درنت ميکن یمشاهده م نکيا 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٦٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  يۀاحراز آت یو برا ديشد  التيو تما یارياقدس  شهر حضرتياز طرف اعل تيمسئول
 تيبانها.   دارد یاست ابراز م راني         ّ   وسعادت مل ت ا ی                         ّ درخشان و آنچه که موجب ترق  

افتخارحضوردارند و شخص  خودم  نجايکه درا یممحتر ندگانينما یافتخارازسو
 ۀفيدرانجام  وظ دراز انيسال یارياقدس شهر حضرتيکه آن اعل مينما یآرزو م

سعادت   نيمملکت وتأم تيثيوح یکناميحفظ ن یکه عهده دارشده اند وبرا ی   ّ مهم  
  دهيمقام  سلطنت برگز هرا ب حضرتيکه آن اعل ی  ّ مل ت ی         ّ رفاه وترق  موجبات  يۀوته رانيا

 و با شکوه وعظمت و یطوالن کدورهيسلطنت مستقر نموده است،   ۀکياست و درار
 یدائم یکه تالشها ميدواريام .مينمائ یآرزوم حضرتيآن اعل یپربرکت برا

ّ          ّ   اط الع حال مل ت ا یبرا یاريشهر حضرتعليا  یشگيهم ۀقوعال یازسپاسگزار راني 
 یابيهمواره  بکام حضرتياست آن اعل ديام. رخوردارگردد          ّ   ازافراد مل ت ب کيهر
 ».     ّ       و موف ق باشند د ّ ي  مؤ یاله یها

ّ    مؤس سان[مجلس انيرا باسردارسپه آشنا کند دوروزقبل ازپا کلسنيآن که ن یبرا لرن    [
 .برد ی         ّ حکومت موق ت سياو را همراه خود به منزل رئ

در « :سدينو یم نيعضو و زارتخارجه  چن» فانت یلاو« در گزارش به کلسنين
ل ّ  برخورد او  ، ترشرو، اصالح نکرده  و بزرگ یآدم دهات کيبا رضا خان او را  هي        

  ميکه چهره اش مال یودرلحظات  نادر ديبار یم اديز یرحميازصورتش ب. دميجثه د
 .درس یبه نظر م یموذ اي  ینمود  خجالت یم
 ینيريش  یو چا گاريبه ما س. کند یم یندگانکوچک ز یاليو کيرضا خان در 

مانند  قزاق  دهيکوچک  ازته تراش ۀکل کيناگهان کالهش را برداشت و . تعارف  کرد
  یو به آرام  جيماند اما بعد بتدر یرزل  م اريآدم بس کيحالت به  نيدرا. شد انيها نما

ّ     مؤس سان  مجلس  نيکه همه مدعو نيوا شيتاجگذار باتيصحبت ازشاه شدن وترت   
.   ّ                    پل ه ها گرفته بودند کرد یازفرمانفرما درحال نشستن بررو یعبوس بوده اندوعکس

مالقات ساده وسرحال  یجلسه خصوص انيوتا پا ديافسرقزاق خند کيآنگاه مانند 
 یرضا خان از پرس.  ندارم نانيمن به او اطم. ديرس یبه نظر م نيبودو با قدرت ومت

بالد  که از آغاز  یلرن هم به خودش م یند و پرسک یم شيو ستا ديتمج اديلرن ز
 ». یبرنده ا  نيکرده آنهم چن  تياسب برنده  حما کيکاراز 

ّ       مشاهدات خودم و اظهارات پدرم و سلطان محم د خان  یاز رو یمراسم تاجگذار                                        
 :لرن  و خانمش  یو گفتار  پرس یعامر

ّ          ار مرک ب از فروغدرب ريوز مورتاشيت استيتحت ر یمأمور تاجگذار ونيسيکم«   ی     
که از اروپا برگشته بودند  یو داور و چند  نفر از افراد ايرنيوجم و معاضد  السلطنه پ
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 یتاجگذار ازيموردن ليتاش ازخانم لرن خواست که وساموريدربارت ريوز. شد ليتشک
معروف لندن تلگرام زد و ازمادر  یبه فروشگاهها وهمکند و ا هيرا از انگلستان ته

عبارت بود  ليوسا نيمناسب  کمک کنند، ا یواست که درانتخاب کاالهاوخواهرش خ
غذا ونوشت  یبزرگ برا یوظروف نقره، ظرفها ستاليوکر ینيازظروف چ
ل ّ  افزارمواد او  و پنجاه  نفر ازمستخدمان که قراربود طرح  ستيدو یلباس برا يۀته هي           

 فهيندان در بار وظطرح لباس کارم نيلرن همچن یديل. لباس آنها را خانم لرن بدهد
 .حاضرکرد اورديخواست در کشور بوجود  ب یکه شاه م یديجد

 ريکارها و مد ليقب نياو هنرمند و آگاه  به ا رايکارخوشحال بود، ز نيخانم  لرن از ا 
او  یطلب  استير  یدانست  که کارها  را چگونه  انجام  دهد و با خو یبود و م یقابل

 .آمد یجور در م
 نهياطاق آئ یکار  نهيبود و آ ئ نيرنگ یهايگلستان که از کاش یبايکاخ ز یرونيب ینما 

کاخ گلستان با شمع  یتا آن زمان اطاق ها. شد یوحاضرمريشاه تعم یتاجگذار یبرا
خانم لرن اصرار کرد که به آنجا برق بکشند تا جواهرات و تابلوها . شد یروشن م

را واريدر و د شينما یصب وبران شهيش یکه درقابها ینربزرگ ه یکارها ريوسا
 کند و بعالوه گرد وخاک در و یبرق خود نمائ ینور چراغها ريداد در ز یم نتيز
کاخ رفت  فيکث ینهايزم ريخانم لرن بز. کردند یپاک کرده وازنوگچ بر وارهارايد

باال آورده  یرا به  اطاقها اه یگون. کرد دايدرآنجا پ نيسنگ یها یگون یاديوتعداد ز
آالت گوناگون  نتيوز بايز اءيتاجها، جواهرات، ظروف نقره، اش. کردند یوخال
تب و تم اءياش نيا. آمد رونيها ب یگون انيازم ّ        را مر   یتماشا یوجال داده و برا زکردهي    

 ».همه حاضرکردند
دست داشته  یهم که درکارجشن تاجگذار کلسنيزن هرالد ن" وست ليسکوتايو"خانم 

 :سدينو یدر کتابش م
 یتاجگذار فاتيتشر اتيجزئ یعالقمند بودند که تمام یرانيا یامات رسممق «

ّ        چون اط العات کم .انجام بشود یبدرست نوع مراسم داشتند لذا از  نيا ۀدربار ی     
ازلندن درخواست  کردکه  ايتانيرب یندگينما. کمک خواستند ايتانيبر یاسيس یندگينما

وست " معروف  یسايلکا درجرج  پنجم ر یذارمراسم تاجگ اتينسخه از جزئ کي
 .  بفرستند یندگيآن نما یبرا" یمنستراب

 یکيو شد سايکل یمقامات رسم یبهت زدگ يۀسندمهم ما نيفرستادن ا درخواست
 »است؟ یچه جورجانور ديکه دردنبالش هست را یقرمز یاژدها نيکه اديازآنان پرس

درخانه خودش  بودند رضا شاه یجشن روز تاجگذار يۀکه همه مشغول ته یهنگام 
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ّ                           کاخ  را  تا مؤس س ه پاستور که ملک فرمانفرما  ابانيخ يۀکه بعدها قصرمرمر شد و کل  ّ               
ف کرد، مشغول ته ّ                بود تصر  تاش را موريت. طرح حکومت وسلطنت  خود بود يۀ      

دفتر مخصوص   ليرامأمورتشک یامبهر راعظميدربارمنصوب ودبريبسمت وز
 .دکشور و دربار کر یتمرکز دادن کارها یبرا

 ینه کرس گريکه د  دهيرسان یتملق را بجائ هيها هم پا نيو بادنجان دورقابچ چاپلوسان
 یگاهگاه. نبود قيوال یکاف شانيا» الشان مينابغه عظ«بوسه زدن بررکاب یفلک برا

به  یشمال شهر گردش کرده و سر یابانهايدرخ سيرولزرو ليهم شاه با اتومب
گزارش  دادکه  یدومرتبه هم شهربان یکي. زديم یشهردار یساختمانها وکارها

 ۀبدون دغدغ  حضرتياعل یداشته ول»         ّ         بذات مقد س ملوکانه«یدشمنان  قصد سوئ
دونفر  یکي. داده اند یانتظام نيمأمور ليرا خلع سالح کرده و تحو ستيخاطر ترور

 یبجا  ادب    ً                       سهوا  پشت بر او کرده  و رسم  اي                        ً هم که هنگام عبورشاه عمدا   نيازعابر
صورت گرفت که مرد  هيحادثه هادرعمارت عدل نيجانسوزتر.    ّ      مشل ق شدند وردند،اين

ّ    درجلواوبلند نشده بودوشاه هم بدون توج ه و یکور مرد کور . سازد یمضروب م راي                                   
 یکه برا یدانست یو م یداشت رتيبص دهيو د یزند که اگرتو شاه بود یم اديفر

 .ستا کسانيکورحضور شاه و گدا 
 نکوست یو رانه تدبير محمود  

 دشمن نداند شهنشه ز دوست که
س  یگروه یتاجگذار اميپدرم، درا ۀبه گفت  ّ   ازدوستان مدر س وسردارسپه، به مدر                     ّ            

کشورشده است توهم   یوظاهر یواقع اندرز دادندحاال که سردارسپه زمامدار
 :مدرس درجواب گفته  بود  یول. ايکنار ب ايازمخالفت دست بردار و

 آنکه پيش دشمن اي جان به فداي  «
 .تسليم نمود جان و تسليم نشد  

        ً    پدرم جدا  با » .دهم ینم عتيدست ب ديبه سلطنت رس سيکه  بزور انگل یبه مرد  من
دانست و معتقد  بود  یم ديمف رانيا یرضا شاه را درآنروز برا. نظر مخالف بود نيا

است محال  نراياکنون شاه ا یشده باشد، ول تيتقو سهايکه برفرض او ازطرف انگل
س و مش یدور. گانگان  بکنديب یاست که منافع کشورش رافدا ّ       مدر   یومستوف رالدولهي  

و چاپلوسان و دزدان و دغالن  هايرا بدست هوچ دانيم رجال ،ريو مؤتمن الملک وسا
س درجواب م یول. ديخواهد کش یداده ورضا شاه و کشوررا بنابود ّ           مدر   گفت ی  

ً عتا  يرضا خان طب ديفهم یشماها نم» .است پرتونيكان نگيردهركه بنيادش بد« اق و      ّ      قز   
  را زيچ کارندارد، او همه یو راست قتياو به قانون وحق. ماجراجو وزورگو است
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را دارد و نه  رانيمثل ا ینه عقل و دانش حکومت بر کشور. خواهد یخود م یبرا
ما . بدهند ینجات او بکارکشور سروسامان یبرابنام او و  گرانياجازه خواهد داد که د

جلو شغال را  ميتوان یاگرنم. که شغال بسر وقت ما آمده است ميداررا  یحکم جوجه ا
     ّ  اگرجد م . دم صبح ايببرد  انيکند که شغال ما را سرشب از م یچه فرق م ميريبگ

ّ       از حق   و حق یشد، امروزاثر یم ميتسل ديزيدرمقابل   ».نبود یباق قتي    
  

 رضا شاه روز جشن تاجگذاری 
  

هزار  صديدر حدود  س تشيتهران  که در آن موقع  جمع ١٣٠۵ بهشتيپنجم ارد روز
 یکوبان درسرهر کو یکنان و پا یوشعف و مردم شاد ینفربود، در ظاهرغرق شاد

            ّ            از ظهر به ات فاق سلطان دمحم  شيپدرم پ. و برزن جمع وانتظار موکب شاه را داشتند
           ّ           من هم به ات فاق برادرم .  قصرگلستان شدند معاز ینياالسالم نائ خيو ش یخان عامر

وچند نفراز دوستان کالج البرز  یخان عامر نيخان و حس ليمصباح وسلطان خل یآقا
 ) ٢(» .. ميگلستان رهسپار شد قصر توپخانه و دانيازکالج البرزبه طرف م ادهيپ

 یکردم که  قسمت هيته يیادداشتهاي گرانيپدرم وسلطان دمحمخان و د ۀروز بعد از گفت «
 :شود  ینقل م نجاياز آن در ا

ل یبرا  ّ  او  در مراسم  یولباس رسم یبا کاله پهلو ونيازروحانريبغ نيبارمدعو ني 
قصر گلستان ، تخت طاووس که با  نهيدروسط تاالر آئ. شرکت کردند یتاجگذار

ّ       شکوه  مخصوص مرص ع و مز قرار گرفته ، در  گرانبها بود  یبه انواع جواهرها ن ّ ي                
مجلس شورا و مجلس  ندگاني، نمارتشارشد ا یدولت، امرا ئتيطرف آن ه کي

ّ           مؤس سان ومحترم  ونياز علماء و روحان یگروه گر،يواشراف تهران ودر طرف د ني  
وقت شروع  . دنديکش یرا م عهديورود شاه  و ول وانتظار ستادهيا اتيتهران و وال

 نياز ظهردر کاخ حاضرشده وچند نيمدعو یبرنامه ساعت سه بعداز ظهربود ول
داشتند که همه  یشاه را به عمل نموده و سع ميوتکر ميوتعظ ستادنيا نيمرتبه  تمر

ّ        مرت ب ومنظ م  باشد زيچ      ّ   . 
ّ                              محم د رضا طفل شش ساله وارد سالن م عهديبعد ازساعت سه ول یکم   قهيشود ده دق ی  

حامل   یطه کرده و سرلشکر نقدارتش اورا احا یازامرا ی  ّ   عد ه ا کهيبعد شاه درحال
 .شود یتاج  درعقب بود، وارد سالن م

 یرضا شاه گروه  یول. سابق وجود داشت نيتاج ازسالط نيچند رانيا ۀدرخزان 
ازجواهر سازان معروف  یکي) نيسرگ(نينظرسراج الد ريراز رانيازجواهرسازان ا
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ّ      شده ودرقب   آن   نيزئتاج تازه ازمخمل سرخ  ت. کرد یمأمورساحتن تاج نو ه،يقفقاز         
 .شد یده ميدر چنک  د  ارهيتخمه  زمر خ کي
دارد که  یساسان یشاهنشاه یپله پله به شکل تاجها ۀتاج درچهارطرف کنگر نيا 

 ۀالماس نشان و تخم یبا شعاع ها ینيزر ديآن خورش نيشيپ ۀرکنگريدروسط وز
د م ّ    الماس وزمر   یمثقال م ۴۴۴ مهيوزن آن تاج از زروگوهرو مخمل رو. ديدرخش ی         

ر یجواهرات سلطنت ونيسيمک تيچهاردهم وعضو ۀدور یندگيهنگام نما. باشد ّ  مکر     
        ّ                     را با دق ت مخصوص تماشا کرده و  ی                 ّ و جواهرات بانک مل   گريد یتاج وتاجها نيا

 :ديگو ی، به خود م نديآنها  را بب شتريهر چند انسان ب
 ريس ینگشت دنشياز د دهيد

 یکز فرات مستسق همچنان
 ريرسم احترام بجا آورده و سا شانيوخانمها یخارج یهنگام ورود شاه سفرا  

ّ      حضا رهم بغ جنب و  نيازا عهديول. شوند یتا بزانو در مقابل شاه خم م ونيروحانرازي   
سپس سکوت .  شوديشنل پدرش پنهان مريشده ودرز مناکيب یرعاديجوش اوضاع غ

 .کند یاندن نطق مشروع به خو ستهکامل برتاالرحکمفرما شده و شاه آه
 یهم  نطق او را نم کانينزد ی                   ّ و آهسته  بوده که حت   فيضع یشاه آنروز بقدر یصدا
 .شوند

تاج را   ميجلورفته و پس از تعظ یوفروغ یشاه، عبداله خان طهماسب اناتيپس از ب  
 یرا بر سرم یآن تاج پهلو ی       ً   ّ                      او فورا  جق ه را ازسربرداشته و بجا. دهند یبدست اوم

ّ       مؤس س سلسل یتاجگذار ديتوپ نوريت کيو ستيب رونيدرب. گذارد  .دهد یم یپهلو ۀ  
 : ديگو یبلند  م  یاز علماء  به صدا یکي  نموقعيدرا 
 ستيدهر ن بيپارس را غم از آس مياقل 
 خدا هيسا يیتا بر سرش بود چو تو 

 خـاک طيکس نشان ندهد در بس امروز
 مــاننــد آستــان درت مــأمـن رضـــا 

بزرگ تا  خياززمان ش. ومرحبا نيآفر: ديگو یبلند م  یبصدا یفروغ ممرحو
 خيش  تيدوب نيا ايگو. نکرده دايگفتار پ یمناسبتراز امروزبرا چکسيامروزه به 
  ) ٣(» .است یروز نيچن  یبرا یآسمان  یوح

يكي از وزراي :  ديگو یم)  محاكمه پزشک احمدي(كسروي در دادگاه جنايي  احمد
سالي كه رضاشاه تاجگذاري كرد، فرداي آن روز فروغي پيش : كند مي  رضاخان نقل

من بارها  اعليحضرتا:دادتاجگذاري چگونه گذشت؟پاسخ   :ه پرسيدشا.شاه رفت
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ّ          شاه بودم، در تاجگذاري محم دعلي شاه  ن   ّ     مظف رالدي در تاجگذاري . ام تاجگذاري ديده                         
ارد پنجم، پادشاه انگليس، ادو پس از مرگ . در تاجگذاري احمد ميرزا بودم. بودم

. ايران بودم ۀنمايند آمد، من در آنجا  چون جانشين او به هندوستان براي تاجگذاري مي
 ليحضرتاع وقتي كه . ها شكوه تاجگذاري اعليحضرت را نداشت هيچ يك ازاين جشن

به اينجا كه » ....تاج را برسر گذاردند، من ديدم نوري از جمال مبارك تأللؤ كرد
  ) ۴(»برو مردكه ! نور تأللؤ كرد؟«: رضاشاه روگردانيد و به سخريه گفت  رسيد،

 نگونهيحضور داشته ا یلرن که درتاجگذار یازخاطرات سرپرس یپورفاطم فيس     
 یبائيزاريکه بوضع  بس نهيعمارت آئ یاتاق تاجگذار١٩٢۶ ليآور ٢۵  در: آورد یم

 از مراسم حضورداشتند نيماء دراچون عل.شد همانانيمملوزم ازنو.آراسته شده بود
  .نواخته  نشده و سکوت برمجلس حکمفرما  بود  یقيموس هچگونه  نرويا

. ديگرد انيپسربچه نما کيدرها بازشدند و اندام  . سکوت مجلس شکسته شد سرانجام
 یبرتن داشت وارد اطاق شده ودر رو ی        ً                    بچه کامال  تنها بود ولباس نظام  نيا

ّ         پسربچه شاهپورمحم درضا  ول نيا .تخت سلطنت نشست به  یصندل نيکترينزد  عهدي               
آمدند، وارد  یدردنبال اوم رانيارتش ووز یامرا  کهيحالررضا شاه د. بود رانيا

کالهش با الماس معروف به کوه  ۀ       ّ بود وجق   لباس انباشته ازجواهرات و نشان ها .شد
شاه به . د به تن داشتشده بو  نيتزئ ديبلند که با مروار یشنل آب کي. ديدرخش ینورم

 .کردند ميتعظ ومردان  زنانه دادند مسال یاروپائ یزنها.طرف تخت طاووس رفت
ين تشريفات  کوچولوکه ازعهديول.جلوآمدند نيسنگ یباگامهائ یعلماء به صورت گروه

 سکوت همه چشم انتظار نيدرا. ازشنل پدرش را گرفت یبود گوشه اترسيده 
ّ       بودند ام ا صدائخوانان هم نوا  آواز  دنيشن   .بلند نشد ی       

درگذشته  رسم بود  که .  کرده بود یتاج  تازه  پافشار کيساختن  یرضا خان برا  
خود کالهش را برداشت،  ی                   ّ                 سر شاه بگذارند واما  رضا خان با دستها علماء تاج را بر 

و تاج   ستادهيدرکنارش ا ريدو وز کهيدر حال. سرش نهاد سپس تاجش را بلند کرد وبر
  ».دست داشتند را در  هيقاجار ۀساقط   شد یپادشاه یها

  نيمراسم شرکت  داشته چن  نيلرن  که درا یمادرزن سرپرس یخانم استوارت ورتل  
  :ديگو

ّ                      مجلس مؤس سان صادق مسشارالدوله  سيرئ«  جنگ   ريوز جواهرنشان و  یعصا کي       
شاه  را به  س نشان نادرالماريبود شمش شيزانو یرو کهيدرحال یخان طهماسب  عبدهللا 
  .کرد    ميشاه تقد

داشت رابکمر  ینادرريدردست وشمش یسلطنت یتاج برسروعصا کهيدرحال شاه
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که  یگوئ. کرد یهنگام خواندن خطابه بدن شاه اصال حرکت نم. خودرا خواند خطابه 
ّ        شمارلحظات مهم  زندگان در لحظه  نيا  یصندل یشاه ازرو.  مراسم تمام شد. او نبود ی            

که  بر لباسش بود بدرخشش  ینشانش جواهرات ديرفتن شنل  مروار کنار وبا  ستبرخا
زد  یکه برق م رشيشمش  ۀبردست»نور یايدر«الماس برق  یروشنائ. آمد در

  ».وارسالن را ترک گفت ريسراز ستاديصاف ا . غرورسرش را بلند کرد با.افتاد
شرکت   یاسيس ئتين که جزو هدرتهرا سيسفارت انگل زنيرا کلسنيخانم هرالد ن  

  :کند یم  انيب ريمشاهدات خود را به شرح ز  کرده بود ، 
. ميدهد خودش راکمترنشان.بودزيشاه تازه اسرارآم انيواروپائ انيرانياشتريب یبرا

ت پائ سيرولز رو لياتومب  سوار  نيمسئله مأمور نيرود  ا یشهر م ني            ّ     شده و به محال 
ّ   متوح ش  را  هيبلد کندکه  یم یگردشها به رؤساء فحش کار نيا نيدرح رايزکند  یم    

و رؤساء  کند یبه منزلش مراجعت م کتاتوريد.خراب است اندازه   نيچرا راهها تا ا
  .ابدي یادامه  م شيکارها مانند پ  تيدوباره وضع و  دهيکش ینفس راحت

 یونه هابزرگ  گ یني، بی         ّ               است با قد شش پا،  تروشروئ یدرظاهر، شاه مرد خطرناک  
اق را نشان م کيمنظره  یتمام معن  برآمده و به  ّ             قز  تواند  ینم  چکسيه یول. دهد ی 

خود را به   کيتار  ۀگذشت کياز  یخو نيکوتاه و اعمال ا   ّ   مد ت    کيانکار کند که در
  بانيپشت ی                  ّ     کرده وآن را چون سد  محکم ميتنظ را  رانيا قشون . تاس دهيمقام رسان نيا

  .خود قرار داده
 نيا تيوترب اتيمطلب رادراخالق،روح ني           ّ   آسان است عل ت ا انيرانيبرا یفرمانفرمائ  

حکومت  بر آنان  بدون  یول. آسان است یليخ انيرانيشدن برا رهيچ. افتي ديبا  مردم 
  .به زانو درآورده اند بيترت نيخود را به ا نيفاتح هيوکل مشکل   شانيهمکار

درساعت  دو بعد از . شده بود زيوروب وتم رفت ی          ّ تهران تاحد   یتاجگذار روز
تخت طاووس با  م،يخودقرارگرفت یدرجاها. درست کرده بودند کهيجائ  ظهرماها در

کرد  یکه در وسط آن جلوه م یمتيق  یوسنگها نايبه م ن ّ ي  مز   نهيريد شکوه وعظمت 
 فيهندوستان رد نيرنگ یبودو دم مرغ ها زانيآو دراطرافش   نيزمرد یوزنگوله ها

ها یپله ها  کينزد.کرد  یم رهيچشم ها را خ اقوتي یها   یها شير با           ّ  تخت ، و مال 
درهم  ميقد شينماهای بازيکنان  دسته مانند بزرگ  یدرازوعمامه ها یجامه ها و بلند
ّ             مقر  خود  خارج     ی     ّ      از حد  معمول که   دآوردن یبودند وگاه گاه چنان بهم  فشارم ختهير   
که  کرد   یخواست م ار با احترام  تمام  جلو آمده و از آنان  در درب سيشدند و ر ئ یم

  .عقب تر بروند  یکم
  انينظام یآب یو لباسها  کيپلماتيکور د یطالئ یاطاق زرق وبرق  لباسها درآنطرف
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بودند ، جلب    دهيصف کش ی      ّ                      که ملب س  به لباس مخمل ارغوان یارمن شيکش   کي و 
  .کرد ینظر م

  یا دهيفا یو ب    هودهيچه عمل ب یتاجگذار نيبود که من بفکرافتادم که ادم  نيدرا    
  یشود برا یمنظور م ايآبرو و اعزاز شاهان در دن یکه برا    فاتيتشر     نيا . است  
 فسانهو ا یمعن یب    مراسم نيا. ندارد  یو معن    مفهوم    فهم     زيچ و     دانشمند    فرد    چيه  

ّ  متوج ه    یرا بجائ    انفکر شاه فسون     با آنهمه ريشکسپ یخيتار    یکه داستانها   کند  یم       
 یم    ليتشک    زي    ً     کامال  متما    گروه دو  از    رانيتوده ا. رسد یبگردش نم یبندگيو فر
ل     ۀدر مرحل رانيا  تازه وارد به    زنان گريد    و ازطرف    مردان    کطرفياز . شود ّ   او   
 یصدا  نقابدار  یصورتها رياز ز    محض و سپس اهيکه درکفن س نديب یرا م    یافراد

  خود زمزمه یچادرها رياز ز    شنوند که مانند مرغ پر شکسته یرا م     زنان    نيريش
کوجک هم  دختران و باشند یم   ّ  جب ار یمادرشوهرها   گرفتارظلم جوان  یزنها.کننديم  

می  یرا به سخت     یوزندگ    پنهان    وروبند    نقاب ريدرز     ورتشانص   رزنانيپ   همچون 
  ادهيپ یدر رو    دستجات    ۀو هم ختهير رونيب     مردم ۀهم  یتاجگذار درروز  . گذرانند

  دهيشن    زدن    و کف    یشاد یصدا شاه،     موکب ريدر مس  .  بودند   دهيلم    ابانيخ  یروها  
  ازقصرگلستان      شاه    کهيموقع. ستين      معمول    رانيدر ا   مراسم    نيا  رايز. شد ینم  
و طرفداران  انيو اع    امراء و     و وزراء    ختهير رونيب هم از قصر     شد مردم   خارج  

 گريرا به همد یخود بودند تاجگذار    لياتومب درشکه و     یدرجستجو    کهياو درحال
وشاه خوشحال     افتي    انيپا    حادثه    بدون    جشن که  بودند     وخوشحال گفتند  یم کيتبر

   )   ۵(».خود برگشت    اقامتگاه به  
 

 مقدم السفراء  اناتبي 
 

 بهشتيروزپنجم ارد: آورد یبه نوشته م نگونهيآن زمان را ا ی  ّ مک   نيحس
 رانيا ميمق یدول خارج انندگيمختار ونما یوزرا یوقت قبل نييبرحسب تع١٣٠۵

 فيورنيبه عمارت گلستان دعوت شده بودند و یتاجگذار کيعرض تبر یبرا
 :گفت نيداشت چن ی          ّ         که سمت مقد م السفرائ یرشورويرکبيسف
 حضور یابيکه به افتخار شرف شيبنام خودوهمکاران محترم خو–حضرتاياعل «

 شيپ رانيسعادت ا یکه برا یخيموقع تار نينائل شده اند  با کمال افتخار درا یونيهما
و با  دينما یملوکانه م  شگاهيپ  ميخالصانه را تقد يۀو ادع مانهيصم کاتيآمده، تبر

 ئتيمحترم ه یرساند که اعضا یاقدس م حضرتيبعرض اعل یخوشوقت تينها
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 حضرتياعل یکه در تحت لوا یبائيآرزومند عظمت مملکت ز یاسيس ندگانينما
 رانيموجوده با ا یکه روابط دوست ميدار یدواريو ام ميباش یمشودياداره م یشاهنشاه

ّ          و ممالک  معظ مه که نما بر اساس  شياز پ شيآنها افتخارحضوردارند، ب ندگاني           
عظمت و  نيقر رانيا یاقتصاد اتي      ً    ّ مخصوصا  ترق   یاستوار و اوضاع عموم یمحکم
 یاريشهر حضرتيموقع را مغتنم شمرده دوام عمرو سعادت اعل. گردد ت ّ ي  موفق

  ».ميباش یخواستار م راني         ّ   سعادت  مل ت ا یرا برا حضرتيآن اعل ت ّ ي  وموفق
 

 شرکت علماء  در مراسم تاجگذاری 
:  اعالم شده بود  نيچن  یتاجگذار  ۀبرنام  ١٣٠۵ بهشتيشنبه چهارم  ارد کي روز

سفراء و  –علماء :  خواهد بود بيترت نيکه بد نيسه ساعت  بعد از ظهرمدعو
 – االتيا ندگانينما -   انياع - صاحب  منصبان ارشد  – هيقضائ ئتيه – آنها یخانمها
 .ستنده  ٩و  ٨  ۀرتب یادارات  که دارا یرؤسا

ل شهرستانها دعوت شده بودند  ی        ّ   مراسم عد ه ا نيشرکت  درا یبرا ّ                            از علماء  درجه او                  
نشاه  امام از کرما  - دمحم  دياز مازندران  حاج س –، منجمله ازاصفهان حاج آقا نورهللا 

 - االسالم  خي          ّ        کردستان مال  فتح هللا ش - محمود  رزاياز اراک  حاج م - جمعه کرمانشاه  
. محمود مجتهد ديحاج  س النيگ - خراسان آقازاده    - یخوئ ۀجمع  امامحاج  جانيآذربا

 مانيکه در خاطرات سل  یابوالقاسم کاشان ديحاج  س[از تهران هم اکثر معارف علما 
...]   آقا جمال و  - با رضاخان اشاره شده است یو یومالقاتها  ۀرابطبه   یبهبود

 .دعوت شده بودند
  یمخصوص یقائل  شده بودند و جا  تيروحان ۀجامع یکه برا یبا احترامات مراسم

 )۶.(ديشده بود برگزار گرد ليآنان  تحص یبرا
  یبه جلسه ا خود   ١٣٠۴مهر  ٢۶روز  یادداشتهايدر  یبهبود مانينمونه سل بعنوان

کند  یکردند  و رضا خان  اشاره م یم تيتهران  که از رضا خان حما یعلما نيب
، چون  رميرا بگ یعراق ليآدرس  ازحاج آقا اسماع: حضرت اشرف فرمودند« :که

 ابانيپامنار ، درخ کيکه دادند نزد ی، نشان دميپرس شاني، از اميبرو ی   ّ محل   ديامشب با
. دو مرغ بزرگ قرار دارد  ۀسر درآن  مجسم یکه باالبود  یچراغ برق ، خانه ا

بنده درخدمت حضرت اشرف به منزل . شب آماده شده بودند و درشکه خواستند لياوا
ّ         محم د بهبهان ديرسي، م نيحاج آقا جمال الد. ميرفت یعراق ليحاج آقا  اسماع حاج  – ی  

ّ     محم د حس خيش آن  یسم  کاشانابوالقا دي، حاج س یاسحاق رشت خي، حاج ش یزدي ني  
 )٧.(برگزار کردند - ديساعت طول کش نيکه چند –یطوالن ۀجابودند و جلس
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س بود، اما روحان ديآغاز سلطنت رضاخان اگرچه با مخالفت س«     ّ                 حسن مدر   یوني      
مانند  یگريد یشرکت داشتند و علما یگذار در مراسم تاج یابوالقاسم کاشان ديمانند س

  )٨(» .به رضا خان تلگراف دادند کيجهت تبر زين یعراق اءيآقاض
 

 یدر مراسم تاجگذار  یپهلو خطابۀ
  
 اتيدانم  ن یآورم  الزم م یخود را به عمل م یهنگام که مراسم تاجگذار نيدرا «

هم  اتيتا بروزن ميمملکت خاطرنشان عموم نما  یاصالحات اساس یخود را دراجرا
 .به مدلول آن آشنا باشند یلمن شناخته شود و هم اها یدولت ها یبرا یدستور جامع

ّ                            توج ه مخصوص من معطوف حفظ اصول د    ً اوال   آن بوده و بعدها   یمبان دييو تش انتي  
  تيرانيا ۀروح جامع تيو تقو  ی   ّ         ّ مؤث ر وحدت مل   ليازوسا یکيکه  رايبود ز زخواهدين

ً ا  يثان. دانم یم  انتيکامل ازاساس د تيرا تقو ازآنجا  که با خواست خداوند متعال و   
ّ        توج هات ائم هم در  یتي             ّ داده و هر موف ق حيکردارخود بر گفتار ترج شهياطهارمن هم  ۀ  

                ً وعمل بوده ، بدوا   یمن شده است فقط از راه سع بينص یاصالحات مملکت انيجر
 نيبرده  و ا یپ ی  ّ کل   قتيحق نيآحاد وافراد مملکت به ا  يۀکه کارکنان دولت وکل  لميما

لا فيوظا ۀرا سرلوح یدستوراساس  شرفتيبدانند که پ همهدهند و صيخود تشخ يۀّ  و 
و  تي  ّ جد   يۀنخواهد شد مگر درسا ّ  س ريممکن وم یمرام چيمقصود و انجام  ه چيه

ّ         قطعا  متذک ر باشند   ديمن با یشاهنشاه  یوعمل ، سپس دولت ها یسع انيکوشش و پا     ً    
معارف و بسط   هينيتأم  ۀقو  ۀتوسع ليمملکت ازقب یاصالحات اساس یکه لزوم اجرا
ّ       ّ و توج ه  مؤث   ّ     ّ توج ه جد   نيوهمچن یعموم ۀ        ّ حفظ الصح   ربه      تيو وضع ی      ّ به ترق   ی  

و بهبود اوضاع  فالحت و  هينقل  ليوسا ليو تکم یثروت عموم ريو تکث  یاقتصاد
ّ          تأم ل  و رخوت چگونهي، رخصت ه هيقضائ ۀو عاجل قو یتجارت و اصالح  فور   ی  

ل   ۀدر درج تمامحات مزبوره  را که اصال یوسائل اجرا  تيرا نداده با کمال فور ّ   او   
من همانطور که انتظاردارم به موقع اجراء   ات ّ ي  که ن  ندياست فراهم  نما تي     ّ ازاهم  

رداشته ام  که درانتظارافتتاح  دور ّ                                  گذاشته شود و مخصوصا  مقر     ً ششم  مجلس  ۀ                   
 .گردد ه ّ ي              ّ                                   موجبات و مقد مات اصالحات  مذکوره از طرف  دولت  ته ی  ّ مل  يشورا

باشند و   یسرمشق حسن عمل، صراحت ، اخالق و استقامت رأ  ديّ            م ال  دولت باع 
  تيکه مستلزم  رفاه  یليبکوشند  تا مردم تندرست و توانا و دانا و توانگر شوند و وسا

  .گردد ّ  س ريو م دياست بر طبق انتظار من تمه یحال عموم  شيو آسا
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 یدر مراسم تاجگذار  یفروغ خطابۀ 

  
ّ     محم د عل رزاينطق رضا شاه، م  ۀازخاتم پس   ليذ  ۀخطابرينخست وز  یفروغ خاني  

 :                ّ                را که سرا پا تمل ق است قرائت نمود
 ميکن شيسخن را گشا نينخست
 ميکن شيرا ستا نيآفر جهان

 جهاندار و برداوران داور است 
 جاودان برتر است  یبرتر زهر
وجود مسعود  ب منتيوم یتاج و تخت که امروزبه مبارک نيا!  حضرتاياعل
 ادگارسالسليشود،  یم ن ّ ي  خلدهللا ملکه وسلطانه مز یشاهنشاه  ونيهما حضرتياعل
 یزمان ريالشآن  است که از د ميعظ نيرازسالطياز ملوک نامدار و جمع کث دهيعد

 يۀرا به مدارج عال یرانيو قوم ا نمودهبلند  یکيبه ن  ايرا در دن نيآن سرزم  ۀآواز
 .مجد وشرف رسانده اند

 یرا اگرموضوع  افسانه ها یانيوک خسريو ک کاوسيو ک شداديپ دونيو فر ديجمش
  ديتوان ینم یشبهه ا یهخامنشاه وشيرفعت مقام کورش ودار ۀنخوانند دربار یباستان

به  شيو پنج  قرن پ ستيدر ب دهيگرد» الفضل ما شهدت به األعداء « که مصداق 
را که    یپهناور ۀنموده و عرص سيسرا تأ ايدولت دن نيدشمنان معظم تر قيتصد

بود، جوالنگاه رشادت و شهامت  ونانيروم و  گرشي          ّ  و هند و حد  د ني  ّ    حد آن چ کي
از  ستونيو نقوش ب ديمانند عمارت تخت جمش یزيانگ رتيساخته و آثارح انيرنيا

 .درا در وجود خود جمع  نموده ان یو جهاندار یريجهانگ یايگذاشته و مزا یخود باق
آورد  که چگونه  پادشاهان  یوشاهپور ذواالکتاف به خاطرمرياردش یامذکراس
و تجاوزآنان  ی                         ّ گذاشتند و همواره  دست تعد   یروم م یها یسربسرامپراطور یساسان

خود را مرادف  ینام نام روانيخسرو انوش.  نمودند یکوتاه  م رانيرا از خاک پاک ا
د و روم بوده به مملکت خود جلب  چه درهناگرعدل وداد قرارداده و علم وحکمت  را 

 هيهللا عل یکائنات صل ديس« که  دهيگرد عيآن مقام من یدارا  تينموده و درعالم انسان
را به ثروت و  رانيزدربارايخسرو پرو.  است  دهيبه دوران او ناز» و آله و سلم 

ف رينظ یحشمت و جالل ب ّ  معر  مد مانند نصر ابن اح یلميو د یکرده وامراء سامان  ی  
وعمران ثابت نموده اند   یو آباد یرا به هنر پرور  یرانيدوله عشق و شور الوعضدا

ورشادت قلمداد کرده وشاه عباس   رتيخود راجوهرغ یصفو ليشاه اسماع
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 انيبدست عالم یاستمداريو س یپرور تيو رع یازمملکت دار یکامل  ۀرنمونيکب
 .داده است

است که احوال  ممالک و امم مانند   یمقتض ني         ّ             خداوند جل ت قدرته را چن ۀبالغ حکمت
ّ   و تمک ن  ی           ّ به اوج  ترق    یو فراز داشته باشد ، گاه بيرو و نش رويز عتياوضاع طب     

مملکت و .  نديضعف ومسکنت نزول  نما ضيبه حض یو قدرت  صعود کنند و زمان
مل حال شا شهيهم یفضل اله کنينبوده  و ل یتثنمس ی  ّ کل    ۀقاعد نياز ا زين  راني  ّ   مل ت ا

را   یگريبزحمت در د یرا بسته پس از چند  یدرمملکت  در یو اگر وقت  دهيما گرد
و انحطاط ، رادمردان سترگ بوجود   یاز پست ليطو اي ريادوار قص  ّ ی  گشوده و در ط

 .د نموده انديتجد نيسرزم نياهل ا یوسعادت را برا یسربلند ۀآورده است که دور
 ۀدور ليو شاه  اسماع یاشکان ۀانحطاط  سلسل ینبابکان  پس از زما ريظهوراردش

 ۀامثل نيافغان بهتر ۀفتن ۀازآن و نادرشاه افشاردر دنبال هيتطاول مغوالن و انقالبات ناش
 .باشد یم ی  ّ مد ع نيوشاهد ا ه ّ ي  قض نيا
و   یسرشاراز شاد یبا قلب راني          ّ   که وجوه مل ت ا یمحفل عال نيانعقاد ا!  ارايشهر 

ت وصم ّ      مسر  احوال عموم مملکت  نيومقارن ا افتهيدت درآن شرف حضورو ارا متي  
شوق و  زبايما ن یبه جشن و سروراشتغال دارند ودوستان خارج رانيدرسرتاسرا

که پادشاه  نو به  ستيآن ن یتنها برا.  ندينما یشرکت م یشادمان نيذوق وافردر ا
آن است  یاگذارند بلکه بر یبرسرم یانينهند وتاج ک یم یسلطنت کهن پا نيتخت ا

آمده و  یآب رفته بجو گرياست که بارد دهيبشارت رس دهي  ّ      مل ت ستمد نيکه به ا
ت رو یام سربلند ّ  یشده و ا یروزگارحرمان ومحنت سپر یبخواست خداوند ّ     وعز   ی  

ّ    مبش ر ا. است دهنمو  اتيمژده  که جان فشاندن بر آن رواست عمل نيو حامل ادينو ني  
  ّ  مل ت  نيا  یبررو ريت که در گشودن ابواب خ       ّ            ذات مقد س ملوکانه اس رالعقول ّ ي  مح

نبود بلکه  ی   ّ          ترق ب و انتظار چگونهيکه ه یودرموقع مودهيپ  ليطو یراه ليقل ی    ّ درمد ت
ّ         بود دست هم ت از آست دايهو طرفازهمه  یديو نا ام أسيعالئم  درآورده و  رتيغ ني         

و به مدارج  دهيوجود رسان مي                          ّ           ّ           وسائل قدرت دولت و سعادت مل ت  را از حد  عدم به اقل
 .ديو تخت جم گرد یموجب وارث باالستحقاق تاج ک نيارتقاء داد و به ا هيعال

نژاد که  یرانيپاک زاد و ا یداند که امروز پادشاه یم راني  ّ   مل ت ا!  شاهنشاها
ننموده  شيخو یو کامران شينفس وع یهوا یغمخواراو است و مقام  سلطنت را برا

 یملک و دولت برا ی ايالعاده اش  در راه  اح زحمات ومجاهدات فوق یبلکه در ازا
 نيا یابناء نوع و آباد شياسباب آسا ساختنخود در فراهم  ۀ   ّ مقد س ات ّ ي  ن یاجرا ليتکم

 .است افتهيمرز و بوم  در
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 یخود را نسبت بوطن بطور واف ۀفيداند که ذات شاهانه با آنکه وظ یم رانيا   ّ مل ت
ّ    حم ل او پس از ت ديفرموده ا          ً     واکمل قبال  ادا  همه متاعب  و به کار بردن  آن اندازه   ني 

 دهيوجود  مبارک نوبت استراحت و فراغت  رس یبرا                 ً برحسب قاعده  حقا   یمساع
       ً                    و دائما  در فکر بهبود احوال  ستيآسوده  ن  تي  ّ رع   اليخ از  یآن ريمنريمعهذا  آن ضم

ب  درانجام فقدان وسائل و اسبا اي یعيموانع طب ۀبواسط  نهيآنان است واگرهرآ
حاصل شود  خاطر   یوتأنرياندک تأخ یامورمملکت راجع به اصالح  یونيمنظورات هما

  .گردد ی         ّ                      مقدس  مکد ر و قلب مبارک متألم  م
شده  که رفتار و  ضيفا یوجود شاهنشاه ضيکه امروز به ف نديب یم رانيا   ّ مل ت

واقع شود و اگر سرمشق   ديازجماعات  با یتيفرد ازافراد وهرجمع هر  یگفتارش برا
همانا بسرمنزل سعادت و شرافت خواهد   ديمايبه پ»  ملوکهم   نيد یالناس عل«  قيطر
ب  به حضرت سلطنت       ّ  والبت ه  دبدان ديبا راني  ّ   مل ت ا. ديرس ّ                  خواهد دانست که امروز تقر                         
           ّ            سلطان و تشب ثات گوناگون  یضعف بشر ۀجنب  یواسترضا ینفسان یهواها دييتأ ۀليبوس

ّ     و توس ل  ب به آن مقصد  ليراه ن  گانهيبلکه  . شد  ّ        س رنخواهديم هيرمقتضيه مقامات غ    
  تيو درا تيحسن ن و  تيو کفا اقتيلهنر و کمال  ابراز  ۀعياحراز مقامات رف یعال

 فيضع و وخائن خوار زيآب وخاک است، خادم  محترم  و عز نيا یدرخدمتگزار
ّ            توج هات ملوکانه يۀسبب درسا نيبه هم. خواهد بود  قيدولت خدمتگزاران  ال   

 ت ّ ي  ن کهاست  نييقيواستعداد خود را نمودارخواهد ساخت و  تي         ّ      داده و مل ت قابل پرورش 
در شاهراه زيارواحنا  فداه  افراد  ملت و چاکران درگاه را ن یونيهما حضرتياعل پاک 

ّ    صح ت و شأن که اکنون  یخواهد نمود و روح  آن بزگواران  عال  تياستقامت هدا  
ّ       حق   برجا مبارک به   وجود م  خواهد گشت  زنديم هيتک  شانيا ی  ّ             شاد و خر         .  

از  نکيو گزاف نگفتم وا هودهيهمه کس انصاف  خواهد داد که سخن ب!  شاهنشاها
  :کنم یدل و جان زبان بدعا گشوده عرض م  یرو
 ديدارتو تاج روشن شده است ز
 بدها تو را تخت جوشن شده است ز

 پر زدادسرت  سبزبادا، دلت   
 سر وافسر تو مباد یب جهان

 تخت و کاله ديرا باد جاو تو
 گاه یبايو ز یتاج ستيکه شا 
 تو باد اري روزيخداوند  پ 
  )٩(دستان شکارتو باد ريدل ز 
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��»یجواهرات سلطنت« ۀماژور هالم در بار یادداشتهاي«

��
را در  »یطنتجواهرات سل« ۀماژور هالم در بار یادداشتهاي«از یبخش نکهقبل ازاي ◀
نوبت  مادر شاه  درصدد  کي ١٣٢٠ورياست  که پس از شهر یگفتن«  اورميب نجايا

هفته گرفته  کي         ّ  ً          را که موق تا  به امانت رينظ یزمرد ب  ۀجفت گوشوار کيبرآمد که 
با مقاومت  ینداد، ول ليشده درسرموعد تحو قودمف نکهيبودد باال بکشد و بعنوان ا

ّ      دادستان کل  وقت  خواهد  فيکه توق ديروبرو شد و به او ابالغ  گرد" اه باغش یريحا"         
 ليشده است و تحو دايمزبور پ  ۀپس از چند ساعت از دربار تلفن شد که گوشوار. شد

 .ديگرد
 زدرشتيسه آو"شده بود که  ی  ّ مد ع ١٣٢٠ ورينوبت هم مادرشاه پس از شهر کي

مقاومت و اقدام  نگارنده باشد که با  یم هاي    ّ           متعل ق به مشارال" زقمرالسلطنهير نهيس
اسکناس  ۀکه جزو جواهرات پشتوان ديگرد  دياورد شد و در صورت مجلس ق یدعو

 .خواهد شد رداختهدارد که  بذکرش پ یباشد که آنهم داستان یم
 :ماژور هال، مستشار امريكايي  یادداشتهاياز

 چگونه  انجام شد؟ یتاج گذار مراسم
صص امور نظامي و مهندسي كه در حدود سال مستشار امريكايي و متخ ماژورهال،

)  قوام السلطنه ۀنيکاب( ايران  ۀطبق درخواست وزارت مالي) م ١٩٢٢(ش .  ه ١٣٠١
ّ                             دارورئيس كل  امورمالي ايران به اين كشور  وبنا به پيشنهاد دكتر آرتور ميلسپو، خزانه           

 : سدينو یم خود یادداشتهايکل  را داشته  در  ارسمت خزانه د  ی  ّ مد ت یدعوت شد و
 خواهم ؛ یمن  تاج نو م -   
از آن   یاريبس ديبود، شا یسلطنت ۀدر موز بايجور تاج گرانبها  و ز نيچند نکهيبا ا 

بنام  یخورد مع ذالک رضا شاه  اصرار داشت که تاج نوئ یتاج ها بسر رضا شاه م
بان خو کانيبه نزد وستهيخود بسازد و پ یبرا »یتاج پهلو«  ّ       و مقر  من « فتگ یم شي    

که آن روزها   هيمهاجرروس یاز جواهرسازها یکيباالخره ! »خواهم یتاج نوم
ر تحو افتي تيدرتهران اقامت  داشت مأمور ّ      تاج نو را بسازد و درموقع مقر  بدهد  لي                           

 ديرس یمتواترم  اميمن پ یهمان اوقات برا. و گرنه جان خود را سر آن  تاج بگذارد
 یاست  نم هنوزبدهم ، هنوز که  ليت الزم  را تحوو جواهرا ميکه درخزانه  را بگشا

که زمان وزارت جنگ رضا  یرلشکريام د،يرسيم رگاهانيها د غاميپ نيدانم  چرا ا
ً ما  يبود با تلفن ومستق یو  ۀکار ۀشاه هم  :رسانديبمن م ريز قياوامر شاه  را بطر   
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نادر شاه را لباس  یآن الماس ها  یشاهنشاه ونيهما حضرتيخزانه دار، اعل یآقا «
 !خواهند یم
 !را الزم دارند  دهيزمرد  نتراش ۀقطع ١٢خزانه دار، آن  یآقا 
 دهايکل ١٢فرمودند امشب ساعت  یشاهنشاه ونيهما حضرتيخزانه دار، اعل یآقا 

 !ديگلستان درهارا باز کن اطيح ديائيرا برداشته ب
 ».دياشزود ب ميهمه حاضرند منتظر شما هست نيريخزانه دار ، سا یآقا 

 کيتار ینهايزم ريرنگارنگ  بز یبا شمعدانها ميگلستان جمع شد اطيدرح یهمگ «
 :ميخود را  از بر خواند یدعا یسايکل  شانيو مانند کش  ميآورد یرو

 .شکنم یخزانه دارم مهر خزانه را م منکه
 .شکنم یمهر وزارت جنگ را م  رلشکرميمنکه  ام 
کردند و  تارعنکوت ها را  یم  شيرا پس و پزنگ زده    یقفل ها شخدمتهايبعد پ 
 .ميرفت یزدودند و ما دنبال آنها  م یم
   ینم قيبا جواهرات تطب چوقتيآمد و ه یاشتباه  درم شهيهم وتاتيب  سيرئ ۀاهيس 

که   ميافتي یم  یزهائيچ  ۀجيها همه ناجور بود و در نت ستيرليطور سا نيکرد هم
مانند آن ، منکه  چشمم   ديچمدان پراز مروار کي               ً وجود نداشت مثال   ستي   ً     اصال  در ل

ّ     افتاد،  قص ه ها یجواهرات رنگارنگ م نيبه ا    ديرس یبه خاطرم  م یسند باد بحر  ی         
 یو رو م ريجواهر را ز یزدند و خرمن ها  یخود را باال م یها نيآست انوردانيدر

به چشم  مجسم  را  یحرفم  راست باشد و داستان سند باد  بحر نکهيا یبرا. کردند
 یو رو کردن جواهرات م ريزدم  و مشغول ز یکت را باال  م نيسازم  منهم آست

خوش رنگ که  یاقوتهايدرخشان چه  یدرشت و چه الماسها یها ديچه مروار. شدم
گوهر   کيجواهرات که هر  نيچرا ا! ديرس یدر اثرسوء استعمال فرسوده  به نظرم

 نيهمنش نکهيا  یروها  نشوند و بجا یپرگوش و گردن   بيهستند ز یشب چراغ
 شده اند هم جوار پوست نازکتراز گل  گلعذران نباشد؟ نيزم ريسرد ز اهيخاک س

 دهايالماسها بدستم نچسبد زمردها و مروارديگفتم مواظب من باش یرلشکرميمن به ام 
وعالقه اند وعاشق  دهيکش اريبس  یو جدائ یجواهرات  تنهائ نيانگشتانم  نماند، ا یال

قشنگ و روشن   یبسالون ها کيتار یزندان ها  نيخواهند  ازا یمند انسان هستند، م
 .نديايب

 شيکندو نما یخواست خوشمزگ یدلش م یليبودخ یادب یلشکر جوان لوس ب ريام
  ۀدست  هميآمدند و رو یبه نظر م یبيو غر بيبدهد وخزانه داران اشخاص عج

  خورد  یکه به چشممان برم یزهائي، درعوض چميداد یم ليتشک یناجور و نامناسب
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 ديمروار ايطال  یو زره ها رهاجواهر نشان، سپ یرهايتماشا داشت، شمش یليخ
ّ     مرص ع،جل یها متاجيوالماس، کاله خودها ون شاهانه که  یجواهر، لباسها یها قهي  

ساخت  یم رهيها را خ هديوالماس نشان بود د یدوز ديمروار شترشيقسمت ب
ّ    مجس م م کيتار مين يۀآن شب همه را بر آن زاو یوخاطره ها  .نمود ی  

  زانيجواهر آو یمقدار کيهم گذارده بودند که بهر  یتاقچه چهل کاله رو کي در
که گردوخاک جواهراتش را از  دميصاحب احمد شاه را د یبود ازآن جمله  کاله ب

چند بارآنراسرگذارد، سپس باز و  یشوخ یلشکربراريساخت وام ینظر پنهان م
نور برادرکوه  یايدر. ديدرخش ینور وسط آن م یايدرورکه الماس مشه دميرا د یبند

 یايشاهانه راسر گذاردم و در یازآن کاله ها یکيوزن دارد، من  راتيق ١٨۶نور
لشکر ريام د؟يآ یلشکر گفتم تماشا کن به من مريسپس  به ام ختم،ينور را بخود آو

 .باشد یشما  م یغرب ۀافيمن مناسبتراز ق یشرق ۀافيجواهرات به ق نيفت اگ
 ینداشت چون بقدر قتيبود اما حق یزيچ عيازنظرعلم بدرلشکريجواب ام نيااگر
 .آمد یبه او نم زيچ  چيبود که ه ختير یرلشکربيام
 شترطوليب قهينورچند دق یايودر یمن با کاله سلطنت یعشقباز ۀدرهرحال دور 

وآنموقع   ميديدوباره بهم رس یوپس ازچند ميو با حسرت ازهم جدا شد دينکش
  .دميد کينور را از نزد یايرضا شاه بود که در یتاجگذار

  
رضا شاه تاجگذاری  

  
کردند و من  یرضا شاه را فراهم م ی          ّ           برگشتم مقد مات تاجگذار رازيکه از ش من

حضور درجشن دعوت   یا     ّ          با جب ه و کاله بر یکائيمستشاران آمر  ريسا  زمانندين
به امر رضا شاه همان روز ها در حبس  رانيا  یاز رجال نام یکيداشتم، خوشبختانه 

 رياز شال کشم یبلند  گرم ۀجب. من آوردند یصاحب او را برا ی          ّ         افتاد و جب ه و کاله ب
 .سر گذاشتم وبه مجلس جشن شتافتم یدراز یتن کردم  و کاله نمد

مادرزن "  کلسنيهارلد  ن تايو زيسيم"و  افتيقاد  انع نهيجشن درعمارت آ مجلس
از لندن احضار شد تا  مايتهران با هواپ  ميمق سيمختار انگل ريلورن  وز یسرپرس

تاالر . را از وضع افتضاح آورش نجات بخشد نهي                  ّ            بساط آن جشن را مرت ب کندو تاالرآ
 دايدر آن پ یلفو ع اهيداشت که همه جور گ شباهت یاز آن به جنگل انبوه شيب نهيآ
تماشا گذارده بودند  یوعنتر پرازکاه کرده برا مونيطرف پوست چندم کي! شد یم

 کترشينزد» نيگوبل «سينف یهايآن قال یکوسه، پهلو یدندان ماه کيآن طرف  تر 
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ها عکس  رفظ نيا یداده بود،  تو  هيشاه هد یکه ناپلئون به فتحعل ینيچ یظرف ها
فاسد  یدوا شهيش کيجلوتر  یقدر.  شاه نيمظفرالد ۀپاره پژمرد  دهيرنگ پر یها

        ً                     که ظاهرا  شاه از آن خوشش آمده   یمسواک عاد  کي، مقابل آن " نزف الدم"کهنه  
 ،یسرپائ نيچند نعل یمتعدد  صدف خال یگارهايس ريحلب ز یقوط نيبود، سپس چند

ه  خرد نيدرعرض  هم نهياطاق آ  نيدرهم ودادند  یم شيقطار پشت سرهم نما
تخت طاووس مشهور و تخت نادر را گذارده بودند  متيق یب ۀزنان یزهاير

 شيپ اءيدر آورده و آن اش یرا به شکل مناسب نهيتوانست تاالرآ" هارلد زيسيم"والحق
 .زديپا افتاده را دوربر

آن  ۀنبود که آنها دربار زيو ناچ ريهرچند حق ینکته ا« "  کلسنيهارلد  ن تايو زيسيم"
   یکوچک پارچه ها یآنها با نمونه ها. خود مشورت نکنند یسيانگل با دوستان

را  یخواستند رنگ اتاق  تاجگذار یآمدند م یوزربفت و مخمل نزد ما م  یشميابر
 یرا نم زهايچ ني، ما ا دينيبب« : گفتند یم هساد یليآنها خ. ميآنها انتخاب کن یبرا
 نيا یانگلستان سفارش داده بودندولبه  شهيو ش ینيظروف چ یاديآنها مقدار ز» .ميدان

 نياما به ا.  داده شده بود رسفارشيچون د د،يرس ینم یاجناس درموقع تاجگذار
کاخ مثل  ۀمنوکران وخد یخواستند برا یآنها م. دادند ینم تياهم یليموضوع خ

نسخه  کيخواستند  یآنها م. کنند هيلباس قرمزرنگ ته سيسفارت انگل ۀخدم
. داشته باشند سترينيوست م یسايجرج پنجم را در کل حضرتياعل یتاجگذار ۀازبرنام

وسفت و سخت وعالئم واصطالحات  قيدقاريبس فاتيبا تشر یشد، ول هيبرنامه ته نيا
که  رانيازوز یکيبه طورمثال . شد یو آشفتگ یشگفت شترموجبيب یسلطنت نيسنگ

  یمعن یورخصوصروز نزد من آمد و به ط کيخود مغروربود  یسيهم به انگل یليخ
     ً        ظاهرا  او فکر . ديپرس یبه آن اشاره شده م  فاتيرا که در تشر» روژ دراگون  «ۀواژ

ص  – سهايانگل انيم در انيرانيا( » .باشد وانيح ینوع ديموجود با نيکرد  که ا یم
۵٨٢( 

رنگ  یخاک فرميپسرش دمحم رضا با اون عهديول نهياز ورود  شاه به تاالرآ شيپ  یبار 
 نناتيازتز یکيدنبال او آمدند که هر کدامشان   رانيازرجال ا یده و عده اوارد ش

آورد،  یرا م یانيک رتاجيرادردست داشتند، نخست وز  یمخصوص مقام سلطنت
هر کدام   رانيوز ريدست داشت، سادررا  ینادر یجهان گشاريجنگ شمش ريوز

نور را  یايکه دوباره درهمانموقع بود . آوردند  یرا م گريد  سينف اءيجواهرات و اش
  ّ      عب اس  و  رشاهيلشکر تو آمد وشمش ريقطار ام  کيسپس    دم،يد رجنگيدردست وز

 دوار یرلشکريکردند و پشت  سرهم ام مينادر را تقد  روکمانيو ت ليزره  شاه اسمع
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 .شد و عکس بزرگ جواهر نشان رضا شاه را آورد
دست گرفته   یرا رو  یپهلو دربار مقتدر رضا شاه  تاج نوساز ريوز مورتاشيت 

! سازد یاو را هالک  م گريارباب تاجدار چند سال  د نيدانست هم ینم  چارهيبود، ب
تاش  برگرفت و  موريدست ت یو خشن  خود تاج  را از رو یقو یرضا شاه با دستها

شده  یسلطنت  ۀآنگاه  سوار کالسک  مربستنادر  را بک ريبر تارک خود گذارد و شمش
گذشت که  یتهران مشغول گردش شد و ازکنار  پاسگاههائ  ۀزد رقيب  یانهاابيدر خ

داد و اکنون با جالل وجبروت  یدرآنجا  قراول م  ستادهي  ّ                     مد تها تک و تنها سر پا ا
 )١٠.(کرد یرا تماشا م شيخو یاي    ّ            متمل ق چاپلوس رعا یوصدها دربار یشرق

    
 رضا خان یتاجگذار برنامۀ  

  
ل   ّ   قسمت  او   یسم تاجگذارمرا  -        

 ونيهما حضرتياعل یمراسم تاجگذار ١٣٠۵ بهشتيشنبه چهارم ارد کيروز
که  نيمدعو  .گلستان به عمل  خواهد آمد یسلطنته درعمارت سلطنت دامت    یشاهنشاه

صاحب منصبان  ه،يقضائ أتيآنها، ه یسفرا وخانمها عبارت خواهند بود ازعلما، 
وزارتخانه  ٩و ٨  ۀرتب یدارا  یؤسار ،  اتيالو  و االتيا ندگاني، نما انيارشد، اع

ّ              تج ارواصناف، نما ندگانيها،نما  یبا لباس تمام رسم نيرمدعويسا مطبوعات و  ندگاني 
ربه تاالر  درسه ساعت بعد از ظهر درعمارت گلستان حاضر شده  و در  ّ          ساعت  مقر          

ّ                منظ مه قرار خواهند  ۀخود مطابق نقش یدرجاها رفته و یتاجگذار  یرقهايب. گرفت   
  .شده است نگه داشته خواهند شد ن ّ ي  که مع يیزدرجاهايافواج ن

عمارت  نييدر پا یشاهنشاه ونيهما حضرتيزدن سالم اعل یبرا کيدسته موز کي  
  .ستاديخواهند ا

  .نظام به عمل خواهد آمد ۀشاگردان مدرس ۀليعمارت  به وس یداخل یقراول
ّ           رت اقدس شاهپورمحم د رضا پهلوخود ، والحض یدرجاها ني        ّ      پس ازتوق ف مدعو   ی                

به   ليذ بيبه شرح  و ترت یسلطنت يۀتاج و اثاث نيحامل أتيدامت عظمته وه عهديو ل
ّ          ّ            اتاق موزه  وارد شده و درمحل   خود توق ف خواهند کرد                            

 آجودان - آجودان 
 آجودان –آجودان  

 آجودان – آجودان
 یداخل  فاتيتشر سيرئ یدولتشاه یآقا
 یخارج فاتيتشر سيرئ یغفار یآقا
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 یسلطنت رقيخان حامل  ب اريلشکر خدا ريام آقا
 عهدياقدس  ول واالحضرت

  
 انيالوزرا، حامل تاج ک سيرئ یفروغ یآقا – ١
 یدربار ، حامل  تاج پهلو ريوز مورتاشيت یآقا  -  ٢ 

 ینادر یجهانگشا ريجنگ، حامل  شمش ريوز رطهماسبيلشکر ام ريام یآقا – ٣
 ديپست و تلگراف ، حامل  تاج مروار رياسعد وز یاقا – ۴
ّ        مرص ع سلطنت ی، حامل عصا هيعدل ريوز یفاطم یآقا – ۵    
ّ             عام ه ،  حامل در ديرفوايداور وز یآقا – ۶  نور یاي  
 یداخله ، حامل  قلچاق سلطنت ريآقا دادگر وز – ٧
 ، حامل  تمثال مبارک هيمال ريوز اتيب یآقا – ٨
 یحامل گرز سلطنت ه، ّ ي  امن سيرئ لشکر احمد آقا  خان ريام یآقا – ٩

 یصفو  ليشاه اسماع ري، حامل  شمش رميلشکر نصرهللا خان  آ ريآقا ام – ١٠
 ، حامل سپر سلطنت ريلشکر جال ريام یآقا - ١١
 ی      ّ      شاه عب اس صفو  ري، حامل شمش یلشکر نقد ريام یآقا – ١٢
ّ  مرص ع  ۀ         ّ  ، حامل قد ار یلشکر انصار ريام یآقا – ١٣    
 یسلطنت  ني، حامل  تبرز یشکر خزاعسرل یآقا – ١۴
 یصفو  ليخان ، حامل  زره شاه  اسمع  ليلشکراسماع ريام یآقا – ١۵
 ی، حامل  کمان نادر یجهانبان رزايهللا م بيلشکر حب ريام یآقا  -  ١۶
ّ  کش مرص ع ري، حامل  تیلشکر قاسم خان وال ريام یآقا -  ١٧       
 وزارت خارجه ليمفتاح کف یآقا – ١٨
 واالحضرت اقدس شکاريپ  یخان پهلو یچراغعل یآقا – ١٩
 حکمران تهران یعيسم یآقا – ٢٠
 وزرا استيجم معاون ر یاقا – ٢١
 وزارت معارف و اوقاف ليخان مشار کف وسفي یآقا – ٢٢

  .قرار خواهند گرفت یدردست راست تخت نادر  عهدياقدس ول واالحضرت
  .شددر پشت سرتخت نگاه داشته  خواهد  یسلطنت رقيب  

 یرؤسا ستاد؛يو تخت طاووس خواهند ا یتخت نادر نيماب یونيهما یآجودانها
رابه  یشاهنشاه ونيهما حضرتيورود اعل دوباره  مراجعت کرده و  فاتيتشر

  .نمود اعالم خواهند  یتاالرتاجگذار
هم  ی، از دو طرف روبرو یاز تخت نادر ین ّ ي  مع ۀدر فاصل یسلطنت يۀاثاث نيحامل  
  :خواهند  بود یونيمنتظر  موکب هما  و ستادهيا
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 آجودان – آجودان
 آجودان – آجودان
 آجودان – آجودان

 فاتيتشر سيرئ - فاتيتشر  سيرئ  
 یشاهنشاه ونيهما حضرتياعل

 درسر ینادر  ۀ     ّ با جغ    
 لشکر مرکز  ۀپناه  فرماند زدانيخان   یمرتض پيسرت یآقا

 یونيژنرال آجودان هما  
ل دربار یو رؤسا  یدفترمخصوص سلطنت  سيرئ یبهرام یآقا   ّ        درجه او  موقع  در .      

  .زدهخواهد شد یونيسالم خاص هما یبه تاالرتاجگذار یونيهما حضرتيورود اعل
 يۀاثاث نيافواج و حامل یرقهايدو صف ب انياز م یشاهنشاه ونيهما حضرتياعل  

ر موقع جلوس خواهند  فرمود؛  د یتخت نادر ۀکيعبور  فرموده  بر ار  یسلطنت
  .سالم خواهند داد  رقهايورود موکب شاهانه  ب

  .   ّ                                           مقد م درصف آجودانها در پشت تخت قرار خواهند گرفت یآجودانها
عقب تخت  يۀ، پا یپناه ، درطرف دست چپ تخت  پهلو زدانيژنرال آجودان   یآقا  

  .ستاديخواهند  ا
در  ستندين یسلطنت ۀيکه حامل اثاث یونيموکب هما نيدولت وملتزم أتيه یراعضايسا
م  حامل  فيرد ّ        دو    .ستاديخواهند ا هياثاث ني 
السلطنه خطبه قرائت کرده،  بياد یآقا یشاهنشاه ونيهما حضرتياز جلوس اعل پس

  .دينما یم  ميتخت  برده و تقد کيرا نزد یدر بار تاج پهلو ريوز پس از آن 
فرق مبارک  یاافز نتيتاج را به دست مبارک ز یشاهنشاه ونيهما حضرتياعل

  ميجنگ تقد ريوز رطهماسبيام ۀليرا که به وس ینادر یجهانگشا ريشمش فرموده و 
  .خواهند  فرمود  کرخوديپ بيشو،  ز یم
  .گذارد  یم یتاج پهلو یرا گرفته  و درجا ینادر ۀ  ّ جغ   فاتيتشر سيرئ  
 ريشمش یرا گرفته ودرجا یونيهما حضرتيکمراعلريشمش فاتيتشر سيرئ  

پس ازگذاشتن تاج به فرق مبارک و بستن . خواهد گذاشت ینادر  یشاجهانگ
ّ ا تين یشاهنشاه ونيهما حضرتياعل ، ینادر یرجهانگشايشمش ملوکانه را در ضمن   
جم  یرا به آقا یانيرا تاج ک لوزراا سيآن رئ فرموده ، پس از  انيشاهانه ب شاتيفرما

دارد، پس از اتمام خطبه  یض مخطابه معرو معاون خود داده و خود در مقابل  تخت 
  .ستاديا خود خواهند  یدوباره  تاج را گرفته و در سرجا

  .عرض خواهد  شد کيتبر اتيو وال االتيا ندگانياز آن  به نام نما پس
با تاج  که در  یشاهنشاه ونيهما حضرتي، اعلکيبعد از اتمام مراسم عرض تبر  
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معاودت خواهند فرمود  انيبه اتاق برل آورده فيتشر نيياست از تخت پا فرق مبارک 
موقع  ورود  نيملتزم ريوسا یسلطنت يۀاثاث نيو حامل عهديول و واالحضرت اقدس 

  .بود خواهند  نيدر جزء  ملتزم یونيموکب هما
قبل  بيسلطنت به ترت يۀاثاث نيازتخت، حامل یونيهما حضرتيآمدن اعل نيپائ درموقع

  .ستاديخواهند ا یرتاجگذاربه تاال یونيورود  موکب هما از 
  :خواهد بود  ليبه شرح ذ یونيمعاودت موکب هما بيترت

 آجودان - آجودان
 آجودان - آجودان
 آجودان - آجودان

 فاتيتشر سيرئ – فاتيتشر سيرئ
 یشاهنشاه ونيهما حضرتياعل 
 عهديواالحضرت اقدس ول 

 یونيژنرال آجودان هما – یسلطنت رقيب حامل
 .که مذکورشد یبيبه ترت  یسلطنت يۀاثاث نيحامل ريبار وسادرريالوزراووز سيرئ 

  ) ١١(دربار یرؤسا
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  :و مآخذ حاتتوضي  

  
 رانيمعاصر ا خيتار یدادهاي،خاطرات و رو» عبرت  نهيآئ«  یپور فاطم فيس – ١
  ۴٩٨ – ۵٠٠ص    – ١٣۶٨ – رانيا یمل ۀجبه انتشارات  –
 ۵٠٢ – ۵١٠ص    -  نيشيپ – ٢
 ۵١١ – ۵١٢ص    -  نيشيپ – ٣
، پرچم هفتگي، شماره يكم )محاكمه احمدي(از سخنان كسروي در دادگاه جنايي    -  ۴
 ١٣۴فراماسونري در ايران، محمود كتيرايي، ص : نقل از.  - 
 ۵١٢ -  ۵١۵ص   - »  عبرت  ۀنيآئ«  یپور فاطم فيس – ۵
   -  ١٣۶١ –رم  ، نشر ناشرجلد چها  - »  رانيساله ا ستيب خيتار«    ی  ّ مک   نيحس -  ۶

  ٣۵ص 
 ی،علیپهلو ،شمسیبهبود مانيخاطرات سل - رضاشاه،« رزاصالحيم نيغالمحس -  ٧
 ٢۴٧ص     -  ١٣٧٢ - طرخ نو  - »  یزديا

 - » عراق ميمق انيرانيونقش ا رانيدر ا تيو مشروط ع ّ ي  تش «،یحائر یعبدالهاد  -  ٨
 ١٨٩ص  - ١٣۶۴ريرکبيام
 ٣٨ – ۴٣ص   - جلد چهارم    - »  رانيساله ا تسيب خيتار«    ی  ّ مک   نيحس -  ٩

 ۴٧ – ۵٠صص –  نيشيپ – ١٠
 ی،علیپهلو ،شمسیبهبود ماني،خاطرات سل»ضاشاهر«رزاصالحيم نيغالمحس - ١١

  ٢٨١ -  ٢٨۴صص   -  یزديا
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 فصل پنجم 

  
 )Deromps(از خانم  درومپس  خالصه نامه ای

    
 )Paul Boyer(ري    ُ    به پ ل بو  یشرق یسابق  مدرسه  زبانها یودانشجو  پزشک
 ١٩٢۶سوم مه   تهران

، شيکه از ده روز پ رايدرآمده است، ز  ليحالت  تعط زبهيهمه چ رانياکنون، در ا 
ّ               امر، تمام توج هات  را بخود   نيبرد و ا یبه سر م یکشوردرمراسم جشن تاجگذار نيا             

 .معطوف  کرده است
 یو. درباربرسرنهادريرا با دست وز یتاج شاهنشاه یگلستان، رضاخان پهلو درکاخ

 نهيهز نيقيآراسته بود وبه  یبرسرداشت که قلب  آنرا جواهرساز روس یتاج پادشاه
ازاستان  یميتقد یشاهنشاه یعصا. آن کمترازصدهزارفرانک خرج برنداشته بود

سپس، شاه . هشت ساله نشسته بود عهدي، ولیرضا خان پهلوناردرک. بود جانيآذربا
و   یچراغان یابانهايخود، خ یسوارکالسکه شد وبه اتفاق تمام وزرا انريا ديجد

 .مودنديرا پ  رانيآراسته  به پرچم  ا
ّ         محل  تاجگذار یدر سراسرا یبعد ازمراسم ، جواهرات تاجگذار  ؛   ینيتريدر و ی  

مجموعه  شامل   نيا. قرار گرفته بود شيکنار تخت طاووس نادرشاه در معرض  نما
را  ینادرشاه  که تمام یو تاج و سالحها رانيا یشاه کنون  یهنشاهشا یتاج و عصا

ّ             خاص  ، خانم  لود ۀقيذوق وسل باجواهرات  نيا. باشد یازهند آورده  بود، م  نيلور ی  
)Lody Loraine  (و آراسته شده و به تماشا درآمده   نييانگلستان ، تز ريهمسرسف

  نيسر وصدا  درب ختنيباعث برانگ گريمجموعه به انضمام جواهرات د نيالبته ا. بود
 .خواهد شد یخارج یپلماتهايد
 انگلستان ريکارهمسرسف .رنديگ یموضوع رادرنظرنم یاسيس تي    ّ ،اهم  انيرانيدرکل ا  

آراستن جواهرات  را بدست  گرفت،  تيريمد يیبه کاخ رفت و به تنها        ً که شخصا  
گردد تا همسر  یوب مطرف معاون پادشاه انگلستان محس از  یعنوان ژست شتربهيب

ً با  يکه تقر ميدان یم. رانگلستانيسف ّ                  متأه ل هستند و دربار ا یخارج رانيسف  تمام      راني   
 تيمسئول نيلور نيلود ی، ولديکمک نما  یبانوان تقاضا نيتوانست ازچندتن از ا یم

  !جواهرات رابه  عهده داشت بينظم و ترت
ً با  يردرهمه جا تق افتيبه همراه  ض یمراسم تاجگذار  نخست در .  اجرا شد کساني   
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ل یبود، سپس برا یرائيکاخ گلستان جشن و پذ ّ  او   ۀدر وزارتخان،یباربطوررسم ني 
به  یو. شروع شد  رانگلستانيدادند که افتتاح آن با رقص سف یافتيامور خارجه، ض

ً با  ي  ّ               ات فاق همسرخود تقر  .دنديرقص یشب م انيتا پا   
صادقانه به من  یوحالت هيکنم، به کنا یاش نمکه نامش را ف یدرکاخ  گلستان ، شخص 

 نيا ايآ»  .        ُ        اصالت وا بهت دارد تيبه نها صليبا ف سهيکه رضا شاه درمقا«:گفت
سو  نيدر ا  نکهيقصد تمسخرداشت؟ خالصه ا نکهياايکرد  یم انيرا ب تيشخص واقع

 یعني ميگرد یوثوق الدوله باز م  یاسيس یها هشد که به برنام یم  دهيوآن سو،  شن
استخدام  یاست که از لندن تقاضا عيشا. رانيدر ا سهايانگل یباز گشت  نفوذ و برتر

 .خواهد شد رانيارتش ا یسازمانده یمستشار برا
ّ   ام ا . کنند یم بيشود که سپس آنرا تکذ یگفته م اديدانم که درشرق ، حرف ز یم  

دهم ،  یم تياهم شتريگردد، ب یکه در کوچه و بازارمطرح م يی    ً         شخصا  به حرفها
است به  وستهيپ  ت ّ ي  کوچه و بازاربه واقع یآمده که حرفها شيپ ميبرا یکه مواقع رايز

    ّ   البت ه، . ماند یکارمندان خارج ت ّ ي  بر وضع یاسيس تحوالت ريمنتظرتأث ديهرحال، با
شدم، دولت وثوق الدوله  رانيکه من وارد ا یهستند هنگام یمستثن یسيکارمندان انگل

ازخود نشان   یاستخدام کارمندان خارج یابرازعالقه برا شتريوب برمصدرقدرت بود
 .در دست گرفتند اکه بعد ازآن زمام امور ر يیگرا ی  ّ مل   یداد تا دولتها یم
 :ام برسانم یگرام رينکته را به عرض مد ني، چند نجايدرا 

              ّ      دربغداد، به عل ت باال  رشيتأخ  رغميوارد تهران شده است عل دمانيجدريسف   ً را  ياخ
 رانيبه ا یزودترازموعد تاجگذار یول. فرات ۀسطح آب روخان یعيطب ريدن غآم

 نيا. دهند یم ليفرانسه را درتهران تشک یندگينما یخانواده  بالن ارکان اصل. دهيرس
که  شش سال قبل از  رايز. باشد یکشورم نيما درا نيب افراد نيتر یميخانواده از قد
 .کرده است یم  فهيانجام وظ مانيندگيمابالن درن ۀخانواد ران،يورود من به ا

 یشود و و ینم ديبخش تمد تيرضا ۀ     ّ            به عل ت عدم کارنام یقرارداد پرن درعوض،
هم فراشون،  نينفر و ا کي، بجزیفرانسو یقراردادها گريد. داد  ميرا از دست خواه

. اندگذاشته  ندهيرا دردستور کار مجلس آ یو قرار داد ديگردد که تمد یم دي     ً    مجددا  تمد
 یکشور باق نيدرا گريد کساليکنم که تا  یم رضحضورتان ع ديدرمورد خودم با
 ۀکه صحبت انتقال مدرس  رايدر نظر دارند مرا نگهدارند، ز انيرانيخواهم  ماند و ا

      )١.(است انيزنان در م یبرا یمدرسه  پزشک کيبه  مانيزا
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 وست ليسکو تايو ۀنوشت"  به تهران مسافری"از کتاب 
  
 ۀنوشت"  به تهران یمسافر"است از کتاب  یبخش ديخوان یم ريآنچه که در ز« 
رضا " یتاجگذار ۀدر بار) Vita Sackville West ١٨٩٢ - ١٩٦٢(- وست ليسکوتايو

در دسترس خوانندگان  نجايکه در ا. که مهوش شاهق آنرا ترجمه کرده است" خان
 .رديگ یقرار م

   -Virginia Woolf -1882)اوولفينيرجي و کيددوستان نز وست از ليسکو تايو 
– Harold George Nicolson - 1886)  کلسوني، هارولد نتايشوهر و. بود 1941)
 ه ّ ي  انگلستان بود و در قسطنطن ۀداشت ،کارمند وزارت خارج" یحاج"که لقب،)1968

م کرد و به هنگا انهيخاور م ۀبه منطق یافرتشوهرمس دنيد یبرا تايو. اقامت داشت
 ».بود و در مراسم شرکت داشت رانيدر ا) ١٩٢٦(رضاخان  یتاجگذار

     َ                   ّ        بان د م دروازه ما را متوق ف کرد و  دروازه ميشد یکه دوباره وارد تهران م یهنگام
اجازه داد که به شهر " از اصفهان"جواب ما  دنيو با شن د؟يآئ یاز کجا م: "ديپرس

 یبلند و کج و معوج یها لهيم ها ندايدر م. شد یم دهيدرشهرد یجانيه." ميوارد شو
 کيها به کنار گذاشته شده و   شده بود؛ پرچم دهيپوش مزقر ۀگذارده بودند که با پارچ

از  یکوچک یها دسته. را روشن کرده بود یعمارت شهردار یرشته چراغ، نما
. رفتند یرژه م ها ابانيدر خ یبينظم و ترت چيآمده، بدون ه جانيسواران به ه اسب

ر، کاستور يهرکول در جدال با ش مرخين. در حال برافراشتن بود یروزيپ یها ستون
 شيبه نما یباز آتش یبرا انيرانيا ۀمورد عالق یها مدل ن،يو ماش مايو پوالک، هواپ

را حس کرده  یتاجگذار دنينبود که مردم باالخره رس ی  ّ شک   چيه یجا. شد یگذاشته م
و عادت همه  ینگر ندهيفقدان آ. بودند فتهايآخر  یها لحظه یو خود را دچار نگران

لآخر م ۀرا به لحظ زيچ ّ  حو  است آنها را نگران  انيرانيا اتيکردن که از خصوص  
 .جان مهيکه ماه رمضان بود و کارگران الغر و ن رايکرده بود، ز

 خبر یماه رمضان ب یکه گوئ افتاد یفکر م نيدربار آدم به ا ريوز تيشکا دنيشن با
خود  یساز تئاترمشغول آماده یا  رحرفهيغ کنانيمردم همچون باز!است دهيسر رس

 یبرگزار خواهد شد ول یدر آن روز به خوب زيداشتند که همه چ نانيگرچه اطم. بودند
 یکه برا یت ّ ي  اماکن و از موقع نييدر تز تکارشاناب ۀويحال چون کودکان از ش نيدر ع

 .نشان دادن آن به دستشان آمده بود خشنود بودند
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مردم  ريمانند سا ها یرانيساعت، که ا رينظ نييتز یشده برا یآور جمع اءياش
در  ینيعکس و ظروف چ ،یبه آن دارند، گلدان، قور یخاص ۀعالق نيزم مشرق

 یها تهران زنگ ساعت یها ابانيدرخ .نهاده شده بود ابانيهرخ یدرابتدا یزيم یرو
ها و  و جدا از فانوس یاناغبعد هم چر. ديرس یتمام روز به گوش م رهمکوکيغ

را  شانيها و شمعدان یا شهيش ینفت یها مردم کوچه و بازارچراغ ،یرسم یباز آتش
سراسر  ی         ّ       بعد از مد ت کوتاه. افزودند یم ها ینيها و چ آورده و به جمع ساعت رونيب

     ً    ّ        واقعا  مؤث ر اضافه  ینييتز ینقشگ یب نيو بعد به ا ماند،يم یشهر تهران به بازار شلوغ
 یبايز یها نقش ريها در ز  خانه یشد و زشت ختهيها آو خانه وارياز د ها یقال. شد
شهرگچ  گر،يشهر د. شد ديناپد ها دهيقرمز بخارا از د یها کرمان و مخمل یها یقال

بزرگ و گرانبها گشوده بر  یشده بود همچون چادر یا پارچه یوآجر نبود بلکه شهر
 .آسمان
 جالب اريوبس یرعاديغ یها افهيق. شده بودندريبه طرف تهران سرازريعشا مردم

چموش  یها واسلحه بسته سوار بر اسب ختهيآنها سپر آو. ما ناآشنا بود یآنها براتوجه 
ّ  توج ه یب ّ    به توج ه د     یها با بازوبندها بلوچ. رفتند یم نيزارباال و پائ الله ابانيدرخ گراني     

با  ها یاريقرمز؛ بخت شمياز ابر یهائ ولباس یپوست یها با کاله ها نبرجسته، ترکما
ّ    کردها باعم امه د،يسف یها نيوآست یمشک یها کت د،يبلند سف یها کاله  هيحاش یهائ          
ها وب رب رها، مردانها، یقشقائ؛یشميابر ُ      َ  َ          لر   یها ندهينما شيکم و ب نهايا. ستانيازس ی 
ا ه و فرش ريبه کمک عشا. دادند یم ليد را تشکيبودند که محافظان شاه جد یقبائل

خود را از دست بدهد و باالخره  تي  ّ هو   یو ب یاروپائ ۀکه چهر رفت یتهران م
 .رديقلم مارکوپولو بود به خود بگ ادگاريرا که  یا چهره

قرار بود که دوباره  یاطاق تاجگذار: صورت گرفته بود یکاخ از قبل اقدامات در
که به  گرفته شود؛ آنچه وارهايد ميعظ یها رنگ شود، باغ سنگفرش و سوراخ

ّ       قرار بود که دوباره منظ م و اش شد یم دهياصطالح موزه نام  ختهيآن دور ر یاديز اءي                     
از  یا تکه" نداشتند که مثال نيبه ا یاعتنائ انيرانيا. وبکر بود یافکار اروپائ نيا. شود

ِ         شام شب  تاجگذار ینيچ یها ظرف ايو  ديمرطوب به نظر آ یرنگ اطاق تاجگذار  ی     
شروع به نشستن  ها یتازگ ی     ّ ما حت   د،ينيبب: "گفتند یشد وآشکارا منبا هيدربار بهم شب

 ها یاروپائ ادنقرار د ريتحت تأث یبرا انيرانيا اقياشت نيا" ميا کرده یصندل یرو
 .مطبوع بود اريبس

. کردند  یمشورت م خود یسيموضوع هم بادوستان انگل نيدرکوچکتر ی  ّ حت   انيرانيا
. مينظر ده یو راجع به رنگ اطاق تاجگذار ميروکه به دربار ب خواستند یاز ما م
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 یها به کارخانه ینيبلور و چ یها ظرف یاديمقدار ز." ميدان یما نم د،ينيبب:"گفتند یم
 یتاجگذار یدر سفارش، به موقع برا زي  ّ     عل ت تأخ هسفارش داده بودند که ب یسيانگل
 یقرمزجگر ريد نظهم لباس قرمز داشته باشن ها شخدمتيپ یکه برا یستيبا یم. دينرس
 انيهم ازجر یا که نسخه خواستند یم. دنديپوش یم سيانگل ۀسفارتخان شخدمتانيکه پ

 یول اورنديببه دست  ی َ ا ب نستريجرج پنجم از وست م حضرتياعل یمراسم تاجگذار
 رتيفاخر باعث ترس و ح یها و لباس دهيچيبعد ازبه دست آوردن نسخه، مراسم پ

من آمد  شيمفتخر بود پ یليحرف زدنش خ یسيه به انگلک رانياز وز یکي. آنها شد
 ني                  ً     پرس و جو کند ظاهرا  با ا" قرمز یاژدها" در مورد  یکه به طور خصوص

ر که نوع ّ         تصو   توانست یم یمراسم تاجگذار یظاهر یبندگيفر. بوده است وانيح ی  
ّ              را از توج ه به مفهوم وس یآدم  .باز دارد ديجد ميرژ تر عي        
از  ريمرموز بود؛ بغ یا سردارسپه، چهره ،یرضا خان پهلوما در تهران،  یبرا

را به حضور  یخارج أتيه چيه. شديظاهرنم گريد یکجا چيه یرسم یها سالم
 رولز ليبااتومب یمرعوب کردن مأموران شهردار یبرا یفقط گهگاه رفت،يپذ ینم

ه آن مأموران مربوطه را بازوبعد رفتيشهرم ۀبدون خبربه نقاط دورافتاد سشيرو
 .داد یها آنها را مورد مؤاخذه قرار م              ّ و وضع بد جاده   یحضورخواسته وبه خاطرخراب

گره کرده به باغ مورد نظر  یها و مشت تيباربا عصبان کيکه  شود یاو نقل م از
 د،يا کرده یعموم یها کردن باغ بايپولها راخرج ز ۀشماهم:"اشاره کرده وگفته بود

" مرا فراموش مکن"و " گردان آفتاب"چندگل  آن یخاک دانيکه دروسط م یهائ باغ
 یالبته او به خوب. بودند دهيخاردارهم کش ميسمحافظت آنها  یکاشته بودند وبرا

اوضاع  یول دانديکه او م دانستند یهاکجا رفته است و مأموران هم م که پول دانست یم
شسته بازن کتاتوريد. داد رشييروزه بتوان تغ کينبود که  یموضوع رانيا یمال

 انيسابق جر ثلومسائل دوباره مکشند یبه راحت م یمأموران نفس شود، یم نينش خانه
 اريبس یحدود دومتر، دماغ ی               ّ وعبوس بود،با قد   بتيدر ظاهررضا پره. ابدي یم

اق قتياودرحق. رحميب یو صورت یخاکستر یبزرگ، موئ ّ   همان قز  بود که نشان  ی      
بازگشت به گذشته نشان . انکار نبود یشاهانه داشت جا یحضور نکهيا یول. داد یم
ارتش . بود دهيرس یکنون تيبه موقع یکوتاه از گمنام اريبس ی           ّ که او در مد ت داد یم

انگار     ّ     مل ت سهل نيهم در ب یبيرق چيوه ستادهيابداع او بود وبا تمام قوا هم پشت سراوا
 .او نبود یبرا
ً قا  ياز مشکالت دق یميبه هر حال ن یرانيهر حاکم ا یبرا  یاخالق اتيدر خصوص   

 یول ستيدر کار ن یمخالفترايبرآنها حکمفرما شد ز شود یم یمردم آنجاست؛ به راحت
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وجود ندارد  یا است؛ چون ماده رممکنياستفاده ازآنها هم غ یشد رهيبر آنها چ یوقت
ُ            و س ست، شکسته م فيضع مردم ۀساخت مثل هم یزيکه بشود با آن چ و  شوند ی  

در مقابل حاکم نشان ندهند  یممکن است مقاومت. کنند یم ديامشخص سازنده را هم نا
 .هم در جهت دفاع او نخواهند بود یمقاوم ۀ  ّ قو  " متقابال یول
ً عتا  يطب یاخالق اتيخصوص نيا تجاوز و فساد  یشمارش رقابليمنجر به تعداد غ    
مشاغل،  دنيفقدان عدالت، خر. برد یازآن رنج برده وم شهيهم رانيکه ا شود یم

را  نندهيهستند که نه تنها خشم ب یعوامل یعموم ی، رشوه، اختالس و نادرستفساد
پرداختن دستگاه هم  اتيو به شرح جزئ یخبر یبلکه ب زد،يانگ یبر م یاخالق دگاهيازد

 سيروس و انگل یخارج یبه همراه فشارها یفسادداخل. زنديآن خشم را دامن م
که قبل  یاست ضرور یا مسأله نيا. کند یمشکل م ی          ّ  هر حاکم فع ال یرا برا ت ّ ي  موقع

اوضاع  ،یاريآب ت، ّ ي  عحمل ونقل، کمبود جم رينظ یگرياز پرداختن به هرمسأله د
جه بشود و تصف ديبا نيزم یو کشاورز ناندهقا ّ              به آن تو   .گردد هي       

را به  ینداشته وجمهور رانيا یبه تاج شاهنشاه یا عالقه چيرضا هنديگو یم
 یبرخالف مرد. کرده است ليمذهب آن رابه اوتحم یول داده یم حيترج یشاهنشاه

مانده و فقط به هنگام جلسه و  یباق شيشخص ۀکه به دنبال جاه و جالل است او در خان
از  یمضحک ۀکاخ مورد نظر نمون. تاس رفتهيم یآن به کاخ سلطنت رينظ یامور

ل. بود یدگيو ژول یجالل و شکوه و درهم برهم نيتضاد ب ّ  او  تخت  قصر که اطيح ني 
خانه  فيرد کيبه  گريطرف آن قرار داشت، از طرف د کيمعروف مرمر در 

مرغها را در  دنيلول شديآن م یوارهايکه از سوراخ د شديختم م یباغبان یا کلبه رينظ
 اطيدر ح. ديدرختان د نيب یبندها یسربازان را در رو ۀشست یها باسها و ل خرابه

م باغ و نما ّ            دو  البته نصف  یبود ول یکار ینما کاش نيا. شديم دايپ یکاخ شاه ی 
. رفت یم نيباال و پائ وانيدر ا هدف  یب یا شکسته یآهن ۀنرد. بود ختهير ها یکاش

بود باال رفتن را  یا      ّ هر پل ه درسبک آلمان قرن نوزدهم که  یها ها و مجسمه شمعدان
 شيوارهايد بود به اسم موزه که یبزرگ اريها اطاق بس راه پله یدرباال. کرد یمشکل م
 یمتيو ق یميقد اءيها پر از اش پوشانده بود و آن قفسه یا شهيش یبا درها یهائ را قفسه

قرار بود  هاطاق ک نيا. شاه ني                      ّ گرفته تا مسواک ناصرالد   یساسان یها از کوزه: بود
ستون و سقف شکسته که  ،یبود با کف پوش کاش یدر آن انجام شود اطاق یتاجگذار
اطاق  نيقرار بود که ا. یواقع یتا اطاق کرد یم سايکل هيشب شتريا بآن ر نهايا ۀمجموع
 رهيو رنگ و غ یاز نردبان، وسائل بنائ یکارگران گذاشته شده و به زود اريدراخت

بودند، اعتقاد داشتند که آن محل هرگزتا  وسيسخت مأ اناندرکار پر شود؛ دست
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تر از آن بود که بشود  دهکنن آماده نخواهد شد و چون موضوع ناراحت ليآور٢٥روز
از  یديبازد شنهاديآن فکر کرد موضوع را عوض کرده و پ ۀدربار یدي  ّ    مد ت مد

 .خزانه را نمودند
در اطرافمان کبوتران . ميديبرگز یآجر مهين ريو راهمان را از مس م،يباغ رد شد از
ردش در گ ربازيدرختان جوان همچون د انيدر م یبهار ميمال ميو نس کردند یبغ م بغ

از باغ . نکرده است رييتغ چوقتيه رانيا یکه شاهنشاه ديرس یبود و به نظر م
که  یگذشته و از در کوتاه یاز راهرو تنگ. ميافتيگذشته، دوباره خود را در قصر 

و  ميها باال رفت      ّ از پل ه. ميدر خورده بود رد شد یبه باال ميبود دهيرا ندزد مانياگر سرها
 یجواهرات سلطنت دنيفکر د. ميديرس دار لهيم یها ا پنجرهب یباالخره به اطاق کوچک

بودم که  افتهيدر رانيا در     ّ         در مد ت اقامتم  رايبود ز اوردهين جانيبه ه یليمرا خ رانيا
 ی       ّ مورد حت   نيدرا. هستند یهم در وضع نامساعد اءياش ی               ّ مملکت متزلزل حت   نيدر ا

 ستادهيآنها دور هم ا. قع نشد      ّ    من مؤث ر وا یجلب همکار یدربار هم براريلباس فاخروز
آرام، مرموز و مطمئن به لب  یهائ و خنده خوردند یم یکوچک چا یها و از استکان

 یزيو روم دنديدو یطرف و آن طرف م نيبه ا ها شخدمتيکه پ یدر حال. دداشتن
 یا یو نخ یچرم یها سهيک یو از اطاق عقب کردند یپهن م زيم یسبز را رو یماهوت

 نيبه تمام ا یعالقگ یبا ب آوردند یم رونيبسته شده بود ب یتوجه یب که سر آنها با
. ختنديبود که ناگهان نگاه و افکارم با هم درآم گريد یفکرم جا. کردم ینگاه م داتيتمه
بودم  یشد، سندباد ديشدم که نفسم را بند آورد، اطاق کوچک ناپد یا به صحنه رهيخ

دومروار ینخ یها سهيازک.ردرغا ینيعالءالد ايجواهرات و نيدرسرزم ّ        زمر   رونيب دي  
گشوده شدن  اب.یمتيق یها ازسنگ شد یائيدرزيمحووم یماهوت یزيروم. ختير یم
  اقوتي یها با غالف یجواهرنشان، خنجرهائ یهالل یرهايشمش ،یچرم یها سهيک

د و طناب یقالب کمرهائ ، نشان ّ         از زمر  سپس . شد ختهير رونيبه ب ديازمروار یهائ      
نشان،  الماس یهائ آمدند که باخود لباس ها شخدمتيازپ یا دسته یانيم از اطاق

 ريبزرگتر از کوه نور محکم شده بود، دو تاج نظ یاس    َ           که پ ر آن با الم یپردار  کاله
ساخته  نيزم مشرق یدهايمروار نيکه از بهتر یابتدائ یبا ساخت یتاج پاپ، و تارکهائ
به نظر . دنديخند یم یرباوريو د یبه شگفت رانيوز. کردند یشده بود، حمل م

داستان مالقات  انستمبود که باالخره تونجايدرا. ستين یانيکه آن خزانه را پا ديرس یم
ُ         ُ        شاه را با ک ردها و ل رها که م نيناصرالد همراهانش  ۀنه تنها خود شاه بلکه هم گفتند ی          
را تا مچ به  مانيدستها. باور کنم یدرخشان و تابنده دربرداشتند،به آسان یهائ هم شنل

دها ّ    داخل انبوه زمر   گشتانمانان یازال دهايکه مروار ميگذاشت یوم ميکرد یم تراش یب ی             
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 یها نازپرورده ريرا فراموش کرده، به زمان اکبر شاه و سا امروز رانيا. عبورکنند
 .ميهند برگشته بود

استه و بود آر یتهران، تهران ليآور ٢٥در صبح  رايبود ز هودهيب رانيوز ینيبدب
ّ          و جال داده شده مافوق تص ور وشناخت زهيپاک احساس رضاخان، آن مرد عبوس، در .                      

هر کس فقط در  رايز –روز وصالش چه بود؟ من به سهم خودم  نيصبح بزرگتر
که همه  کردم یمشتاقانه احساس م –اظهار نظر کند  تواند یاست م ميمورد آنچه سه

که بارها به طور  ،یطاق تاجگذاربرگزار خواهد شد، نسبت به ا یبه خوبزيچ
 یکج ايآن و  ینظردادن در مورد رنگ هلوئ یدرساعت ده صبح برا یررسميغ
 ۀدربار به آنجا رفته بودم، عالق ريوز ۀسرو مورد عالق یها انتقادازگلدان ايو  واريد

ّ                  که مم لواز واالمقامان و  نميرا بب یاطاق خواستم یکرده بودم وحاالم دايپ یشخص     
مورد حال دوست  نيدر ا. تا شاهد اوج شکوهش باشد رفتيها م با پرچمدرخشان 

 توانست یم یبود ول دهيرس یجشن عروس ۀرا داشتم که به مرحل یعروس یميصم
آورد که اکنون  اديعروس را در چکمه و لباس ژرسه، نامرتب و نگران در خلوت ب

گچ  ماندهيباق. نارنج بود یها زربفت و شکوفه ۀدر مقابل پارچ ميبه طعنه مجبور به تسل
پهن و روکش تخت طاووس هم برداشته  ها یقال. و خاک هم از اطاق زدوده شده بود

 یها فورميونينبودند بلکه  یدارآب لکه یها درلباسگريکاخ هم د یها شخدمتيپ. شده بود
 یها که تکهديتاج جد. بر تن داشتند داد یبه آن نشان نم ی       ّ هم توجه   یکه کس یمزقر

پشت  یروزها. ديدرخش  یم یکوسن یبودم رو دهيم آن رابه هنگام ساختن دجداازه
 .بود شينما یپرده تمام شده بود وآن روز صبح، روز اجرا

برافراشته به  ی   ّ سکو   یاز رو. ميخودمان قرار داشت یما در جا ميساعت دو و ن در
اطاق قدم  نيکه با متانت در باال و پائ یا دهي  ّ                        مت حدالشکل و اشخاص فراک پوش ت ّ ي  جمع

اورنگ  یها                         ّ در مرکز اطاق طرف راست پل ه یخال یجا کي. ميکرد ینگاه م زدنديم
تأللؤ آن اورنگ باشکوه  شدياطاق م یانتها ۀنيئدر آ. محفوظ نگه داشته شده بود یشاه

. ديد یشده بودبه خوب نيتزئ یناکاريو م یمتيق یها العاده را که با سنگ و تخت فوق
د بدون تراش آو یها که بامنگوله یاورنگ ّ               زمر   هيتعب یها اقوتيو  شيها از دسته زاني  

 کياورنگ در  یها کنار پله. مانستيبال گشوده م یشده در پشتش به طاووس هند
ّ    بلند و عم امه یها درجامه فيکث دار، شير یرمردانيطرف پ  یُ    ک رهاريبزرگ نظ یهائ         

را اشغال  یخال یو فضاآوردند یبه جلو فشار م یوناني یها شنامهيدرنما زيانگ غم
به  آوردند یچمباتمه زده فشار م ختهيبودند، درهم آم اني          ّ گروه که مال   نيا. کردند یم

 تيآنها برود و با نها انيمخصوص مجبور بود به م یآجودان یزگاهکه هرا یطور
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هابه  یبرا. عقب بکشند یکم یخال یاحترام وبه نجوا از آنها بخواهد که از فضا   ّ     مال 
ازوحشت  رهيت یظاهرهائ. شده بود یزير  ناپسند طرح یظاهر ميرمستقيطورغ

 ديبا شاني عباها کردنجمع  یبه هر کدام از آنها برا. ینخوت و زمخت ،یزاريوب
 .دادند یرا اختصاص م یفضائ
بود  ميکه ساعت سه و ن یبا وجود یول. بود که مراسم ساعت سه شروع شود قرار

ها موساز باز شدن درها نبود و یهنوز خبر  ستيبا یهم نم یقي               ّ      به خاطر حضور مال 
و سکوت گرم فقط با حرکت و . گذشت یانتظارها درسکوت م نيبنابرا. نواخته شود

 یوآب یاسيسران س فورميوني یطالئ یها راقيعالوه بر . شديشکسته م ت ّ ي  جمع ینجوا
ق    ّ تعل   گريد یها که به گروه یتر زنده یها رنگ ،یرانيافسران ا فورميونيکمرنگ 

با  یدر مخمل بنفش، ترکمن یارمن یشيکش. داشت راه عبور را رنگارنگ کرده بود
پوش که به سربازان  فاصله پرچمداران جوان زره یجلوتربا کم یُ           ک ت سرخ و کم

داخل را  ت ّ ي  که جمع الوقوع بيقر یانتظار. بودند ستادهيا مانستند یم یبيصل یها جنگ
هم ريراجع به تأخ يیها زمزمه ی  ّ حت  . گرفتبه خود مشغول داشته بود با سکوت باال 

 داريکوچک پد یپسر ۀدرها گشوده شد و چهر. آغاز شد ت ّ ي  خاموش شد، باالخره فعال
و  موديطول اطاق را در حالت سالم پ یمخصوص بر تن به تنهائ فورميوني. شد

ّ     اوواالحضرت شاهپورمحم درضا ستاد،يتخت بود ا ۀ  ّ پل   نيتر خودکه درکوتاه یدرجا                      ، 
 .بود رانيا عهديلو
گونه  نيباشد؟ ا یاز تاجگذار تر یمعن یترو ب  پوچ تواند یم یزيچه چ ام ّ ي  ا نيدر ا و

مطلب  نيشاهان گرچه فهم ا یاست برا یبزرگداشت یکه تاجگذار شود یاستدالل م
 اديکه انسان را به  یابتدائ یها شيهمچون آن نما. دشوار است یمنطق یانسان یبرا
 یبا جاه و جالل صحنه ها یهائ شنامهينما. اندازد یم ريشکسپ یخيارت یها شنامهينما

از شعر  یاتيبه اب ايو  ماننديم یباق یکودکانه باورنکردن یهايکه همچون باز یپوشال
 بتيحاکمانه دارد با ترس و ه یکامل به واژه ا یشعر بستگ ريو تأث ت ّ ي  که در آن اهم

چرا  ی؛ و راست"است دهيدر زندان خواب بزرگ ۀشاهزاد گر،يد یدرجائ"به آن  ختهيآم
مرتکب شده  یاگرخطائ گريد یکاران معمول همچون تبه ديبزرگ نبا یا که شاهزاده

 یدعو ی     ّ که حت   یسر یتاجدار با همان ناآرام یسر دينبا اياست در زندان بخوابد؟ و 
ا وجود و ب ها یاليبدخ نيگذاشته شود؟ و باز با وجود تمام ا نيهم ندارد به زم یکاله
                                    ّ  درماوجود دارد که ما را به تماشا و لذ ت  یزيمراسم زائد است چ نيکه ا نيبه ا یآگاه

 .دارد یبردن از آن وا م
و . ميا داشته یسهم یونيهما ی   ّ تجل   نيها در ا لحظه یما دربعض قتيکه در حق یپندار



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٩٩                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

که  یفاخر و جواهر نشان و کاله پردار یبا لباس رانشيو وز انيارتش انيشاه در م
روشن بود  یکه به رنگ آب یددوزيمروار یالماس کوه نور بر آن دوخته شده و ردائ

به عالمت احترام به زانو خم  یاروپائ یها خانم. به طرف تخت طاووس روان بود
ها حرکت ميشدند، مردان تعظ کوچک  ۀشاهزاد. وار به خود دادند موج ی          ّ       کردند و مال 

انتظار  یبود آدم بيفقط سکوت عج. دپدرش را گرفته بو یردا ۀو گوش دهيترس
 ینبود بجز صدا یصدائ چيه یشود ول دهيشن یطبل اي یپوريش یداشت که صدا

. خواند یکاغذ م یخود شاه که از رو یخواند و بعد صدا یم یا خطابه که یکنواختي
خود کاله را از سرش برداشته، تاج را بلند کرده و بر سرش گذاشت   شاه با دست

قاجار را در  ۀسلسل حرمت یو تاج ب ستادهيدر کنار او ا رانيو تن از وزکه د یدرحال
ها را به لرزه  توپ که پنجره کيشل یهنگام از خارج صدا نيدرا. دست گرفته بودند

خبر داد که رضا خان شاه شاهان و مرکز جهان  ابانيدرآورده بود به مردم کوچه و خ
 .شده است

ق شدند ت ّ ي  ن، جمعو رفتن شاه از سال یاز تاجگذار پس ّ       متفر   یچهره ها و چشم ها.    
 تي                  ّ بر حسن انجام و موف ق یدوستان مبن کاتيتبر دنيو دست اندر کاران باشن رانيوز

اشتباه  چيکه ه نيما از ۀدر واقع هم. ديدرخش یم یمراسم، از خوشحال یدر برگزار
خوردن،  نيبه لباس و زم رکردنيپا گ رينظ درخ نداده بو یمنتظره ا ري   ّ     وات فاق غ

 یها انتظار م یرانيونظائرآن که از ا یاز دست کس یريشمش ی  ّ حت   ايافتادن تاج 
 کاتيتبر نيا یگرم ديکردم که شا یبا خود فکرم. ميکرد یم یرفت، احساس رهائ

    ّ  ومرت ب  دنديرس یگناه به نظر م یشادان و ب رانيوز یباشد ول زياغراق آم یکم
 .زار شدخوب برگ یليخ زيکردند، همه چ یم کرارت

شهر گرد آمده  یعموم دانيدر م یکه در سرراه عمارت شهردار یفراوان ت ّ ي  جمع
مردم، . ها باز کنند نيعبور ماش یتا راه را برا دنديکش یبودند خود را به دو طرف م

و نادان که به آنچه  یمردم عام یگروه دند،يرس یتفاوت بنظر م یاحساس وب یب
ّ     گذشت توج ه بس یاطرافشان م  یم رهيخ زهايدادند؛ ابلهانه به چ ینشان م یکم اري       

کاپوتش  یجلو یبا پرچم نازک، کوچک و آهارزده  یسيانگل ینيکه ماش یشدندو وقت
دادند که آنها را بزند و  یاجازه م سيکرد به آن راه داده و به پل یآنها عبورم انياز م

 .هل بدهد
 کيشود؛ در یم ميبه دو گروه زن و مرد تقس ی  ّ شک   چيبدون ه رانيا ت ّ ي  جمع

               ّ                 گروه زنان که گل ه وار دور هم جمع  گر،يطرف،گروه مردها هستند و در طرف د
ّ        کند ابتدا متوج ه مردان یآنها عبورم انياز م نيبا ماش یکه آدم یوقت. شوند یم  ی             
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که همچون پرندگان و  یسراززنان چادر ب یشود وسپس گروه یخاموش و ساکن م
کند و صدا در م ّ               کودکان متحر  و  نندينش یرو م ادهيآنها چهار زانو کنار پ. رندآو ی          

کنند؛ زنان جوان با چشمان  ینگاه م یچادر دزدک ريدهند، از ز یصفوف م ليتشک
خانه، و دختران  طي    ّ       مستب د در مح یشوهران -         ّ                        روشن برا ق، زنان مسن ترهمچون مادر

زود                                       ِ که محکم آنرا گرفته اند احساس پوچ غرور   یرنگ یمشک سربندکه با  یکوچک
به آنها داشته باشد  ینگاه اجمال کياز  شتريتواند ب ینم یآدم. کنند یبزرگ شدن م

که  یبهتر از آنهائ ی           ّ آن زن را حت   ت ّ ي  که شخص ستينگاه کاف کيهمان  یول
دختر  طنتيازشربه چشمان پ یخواه آن نگاه آن ،یابيدر ستين دهيصورتشان پوش
 ی   ً     قبال  هم م. یزن بد اخالق حسود ريپ زانيباشد خواه به غبغب آو یجوان سرزنده ا

تعداد  نينه به ا یول ینيبب یدو سه نفر یدرگروه ها ابانيآنها را درکنار خ یتوانست
 نيتهران را ا یخانه ها یکه تمام رازها ديرس یو به نظرم یديد یحاال م ارکهيبس

 شيسال خو کي یبرمال ومبادله کرده اند وخوشحال بودند که برا دخو نيزنان ب
چه  - آشنا شده است،  یا افهيخوش ق اريُ           ک رد جوان بس کيبا  اليل. کرده اند ه ّ ي  مطلب ته

مرد  کيبا  بايز یول –! ینيبب دياسب نشستنش را با یرو –! دارد یمردانه ا کليه
 ینامه ا الياگر ل -  ها،يرانيبر عکس ا دروشن و قد بلن یبا پوست - آشنا شده،  یسيانگل

همه  نيگرچه درچادرند، با ا یرانياب خواهد داد؟ زنان ابه او بفرستد چگونه جو
 .زند یواحد دور م یمعموال گردمطلب شانيجسورو اهل معامله هستند وگفتگوهااريبس
که  یبه صفوف نيبودند و همچن ابانيکه در خ یت ّ ي  به جمع ،یعمارت شهردار وانيا از

ّ         منظ م حرکت م  یآمده بود؛ در رو نرويب یسر یاز هر پنجره ا. ميکردند نگاه کرد ی  
بانک " نوشته شده بود  ینيبا حروف الت ابانيرنگ ته خ یساختمان کوتاه خاکستر

تاک کردن  کيمشغول ت یروزيطاق پ ريز يۀسه پا ی؛ ساعت رو"ايپرش یشاهنشاه
خود نشسته و منتظر بودند که  یاسب ها یرو نيدور، محافظ یدرفاصله ا. بود

 .رنديشده پشت سر کالسکه قرار بگ نييتع ۀفيبق وظبرسد و آنها برط یسلطنت ۀکالسک
 انيز یوب یتکرار ۀپا افتاد شيپ یصحبت ها یساختمان شهردار یها وانيدرا

 نطوريخوش ساخت بود، ااريبس ديتاج جد: ليقب نياز یصحبت هائ بود؛ انيدرجر
ّ   وتوس ط  ست؟ين  پسر عهديول! تهران ساخته شده است ميمق یجواهرسازروس کي   

آن  ست؟يطور ن ني   ّ    برا ق، ا یکوچک و چکمه ها رياست، با آن شمش ینيريکوچک ش
وخدمت کارانش را  ستيبداخالق و تند مزاجاريام که پسربس دهيگفت شن یمگريد یکي

 وانيداخل آنها ازل یها یکه ن یموناديل یها السيگ. کند یم هيزند وتنب یبا مشت م
                    ّ          طرف نرده بودند با دق ت به کنار  که دو یاهانيگ. شديمردم پخش م نيزده بود ب رونيب
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عکس  انياز جر یکداک بتواند بدون مزاحمت نيدورب اهيس ۀزده شده بودند تا پوز
 یبرا یعال یت ّ ي  رضا شاه،موقع یتاجگذار انيشدگفت که جر یهم رفته م یور. رديبگ
ُ       آن جوان ک رد را  یکه باال اليل یبه دست مردم داده بود، هم برا یامر اجتماع کي         

 یمطلب یکند هم به خانم فالن که محرمانه به گوش مامورتازه وارد ارتش نيتحس
 ديکش یکه شش اسب آنرا م یا شهيش ۀشاه در کالسک ندرال،يهمچون س. ديزمزمه نما
 یباخلعت ها یول یاو به ناراحت ۀنيکاب رانيشاه، وز ۀپشت کالسک. نمودار شد

ازشاهزادگان  یکيان بودند وسوار بر اسب به دنبال کالسکه رو ريفاخرازجنس کشم
ازغاصب تاج  یبانيو به قصد نشان دادن پشت ليبرخالف م ز،يقاجارن ۀسلسل یترشرو

نمود تنها در  یکوچک م اريکه بس عهديسپس ول. کرد یم یو تخت، آنها را همراه
 شانياسب ها شانيها لهيبه تناسب قب نيپس از آن محافظ. نمودار شد یگريد ۀکالسک

. " یائيرنگ آس رهيت یها یراندند؛ اجنب یکامل م شيبا آرا) ١(تورها را همچون سان
کوتاه شاه بودن و  ی  ّ مد ت یبرا ايآ ،)٢( سيليچيطلبد، ت یشاه بودن، شهامت نم ايآ
 یکند؟ صدا یگذشتن، طلب شهامت نم ديمندانه، سواربر اسب ازتخت جمش روزيپ

 نيکه هلهله و کف زدن ب رايبلند نشد ز انياز تماشاچ یاديز یهلهله و کف زدن ها
شاه شروع شده بود،  دنيمردم با د نيکه ب یزمزمه ها ئ یول ستيها مرسوم ن یرانيا

درست به . بود دهيالله زار رس ابانيبه خ چ،يشد ن کالسکه ازنظرها درسرپ بيتا غا
شاه از : وستيوقوع پ ربهيناگز رموضعييشهر، تغ ۀکالسکه به درواز دنيوقت رس
ّ            ّ تل  زباله و گل   انيشده، تاج از سر برداشته و در م هاديکالسکه پ شد تا  نيبز سوارماش ۀ 

. ميآن را نداشت دنيد ازيگرامتيبود که ما د یبخش نيا. شود تيهدا شيبه کاخ تابستان
ق  افتهيکه به ما اختصاص  یرفتن و برگشتن به خانه هائ نيقبل ازپائ ّ   بود، شاهد متفر               

ّ         محل  رژه بود یو هجوم آنها به سو ت ّ ي  شدن جمع   )٢( .مي  
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  :و مآخذ حاتتوضي
  
از  یکي هيژيبه گزارش اود(یرضاخان پهلو یوتاجگذار هي   ّ             مقد مات خلع قاجار -  ١

 -  یتيعطا آ ۀترجم): درومپس: سندهينو هيژيدارالفنون و خانم اود یفرانسو نيمعلم
 ۴٠ – ۴٢صص  ٢٩شماره  ١٣٨٣ -  رانيمعاصر ا خيتار
  
مهوش  –برگردان ). ١(وست  ليسکو تايو ۀنوشت, "به تهران یمسافر":  منبع   - ٢

  .انيرانيا تيسا –شاهق 
http://iranian.com/main/2011/sep.1.html 

 - Passenger to Teheran (Hogarth Press 1926, reprinted Tauris Parke 
Paperbacks 2007.  

سانتور . دات استموجو نيتر جزء معروف وناني رياساط انيدر م سانتور - ١
ٔ                اسب، با سر و دو دست و باالتنه  انسان و بدن و  یميانسان و ن یمياست ن یموجود                            

شروع  ديکه گردن اسب با يیاز جا یشکل که قسمت انسان نياسب، به ا یچهار پا
  )ويکيپديا(.آن قرار دارد یبه جا شد یم
  
قسمت (مارلو  وفرستيکر ۀنوشت" موربزرگيت" به نام  ستيا شنامهياشاره به نما - ٢

 )پنج ۀدو از صحن
  

 Refer to Christopher Marlow’s drama “Tamburlain”, act II   
 Scene V , Techelles  
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  فصل ششم 
   

 یدوران سلطنت  پهلو یوزرا سيرئ نياول یفروغ یعل دمحم
  
 ۀو انقراض سلسل تيدر دوران مشروط رانيا یاسيشطرنج س یها از مهره یکي

) ذکاءالملک ( یفروغ خانيدمحمعل رزاي،میکار آوردن رضاخان پهلو یورو قاجار
و دانشمند وصاحب  لکردهيباهوش و تحص یها از فراماسون یکياو . بوده است

است که  یو افراد استمدارانيباشد واز جمله س یوحکمت وفلسفه م اتيدر ادب فاتيتأل
. و اعتماد آنها بوده است تيو مورد حما رانيانگلستان در ا استيهمواره طرفدار س

 . است دهيرا شاغل گرد ی                         ّ جهت هم مقامات و مشاغل مهم   نيبه هم
 استيبه س یازلحاظ آگاه اي یازجهت هوش فطر ايرضاخان  شيدايازبدو پ یفروغ

 تيهمواره اورا تقو یکتاتوريد جاديوا یانگلستان درمورد تمرکزحکومت مرکز
گردانان  هياز تعز یکي قتيمبتکرودرحق یاسيس یها یازباز یاريودربس کرده یم

 زيو ن یپهلو] رضاخان[ دنيسلطنت رس هآنکه دربدوب بيعجا اوبوده است و یاصل
 .الوزراء بوده است سيسلطنت او رئ یروزها نيآخر

داشته است به  ١٣٠٢درسال رالدولهيمش ۀنيرا درکاب هيبلد استيکه ر مختارالملک
دراطاق  رالدولهيبه مالقات مش یرباب مسئله امذاکره د یکرد که برا تينگارنده حکا

نشسته مشغول  یبود درگوشه ا نهيکه عضوکاب هم یفروغ. دولت رفته بودم ئتيه
کرده خواستم  یوخداحافظ افتيالوزراء خاتمه  سيپس ازآنکه کارم با رئ. بودريتحر

مرا  یدر خروج کيبرخاست و بطرف من آمد، نزد یاز اطاق خارج شوم، فروغ
. بگذارم انيرا دوستانه  با شما در م یخواستم مطلب: قرارداد واظهارداشت مخاطب 

: گفتم  د؟يدار یا انهشما با سردار سپه روابط  دوست: گفت یفروغ. ديگفتم بفرمائ
و با هم   ميشما را با او فراهم  نما یکيونزد یدوست ۀمن واسط ديخواه یم: گفت.ريخ

 د؟يباش یميدوست صم
ّ          وجب تعج ب من شد زم یفروغ انيب نيا  چرخ   یدانستم که سردارچوب ال یم راي      

 ريرضاخان وز  نکهيا حيتوض[کند یم کيالدوله تحرريمش يۀگذارد وعل یم نهيکاب
کردند که  یو توطئه م سهيالدوله بودند و دسريمش نهيکاب  هيمال ريوز یجنگ و فروغ

که من  نستيرش امنظو یدوست ۀرابط نياجاديوازا!!] سقوط کند رالدولهيحکومت مش
  و حال آنکه من به  ميالدوله  اقدام نما ريمش هيوعل ميطبق دستور سردار سپه عمل نما
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          ً بود که فعال   نيا شيجواب سرباال دادم که معنا یبه فروغ. مشرالدوله عالقه مند بودم
 .کند ینم جابيا یضرورت نيچن

 حال برداشت هيلدب استي، مرا از رديگرد ريبه محض آنکه سردار سپه نخست وز 
ل ۀدربار ني     ّ  که مط لع ديد ديبا ّ  او    یعني  رانيا یکتاتوريد ۀدور یالوزرا سيرئ ني 

دردسترس  حاتيدربخش توض» .چه نوشته وچگونه قضاوت کرده اند یفروغ
  ) ١( دهم  یخوانندگان قرار م

  
در مورد  ،یمحسن فروغ  تيدر روا) ذکاء الملک(  یفروغ یدمحم عل ربودنيکارپذ

 : ديگو یشده است و م انيبه وزارت جنگ بطور واضح ب یانتخاب فروغ ليدل
شاه ] رضا [ دولت با  استياز ر یريگ استعفاء و کناره ی که پدرم در باره یروز «

                    ّ            اجازه داده شود به ات فاق فرزندان  یبود که به و نيا شيبه مذاکره پرداخت، تقاضا
رضاشاه با  یول. کند یرا سرپرستما  یليوضع تحص یخود به اروپا برود و چند ماه

آورده  یماريو ب یخستگ لياز قب یريمطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذ یريگ کناره
ل خواهم کرد که حقوق و  یبود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کار ّ                       به تو محو          

] یفروغ[ شانيا بينج یمايس. زحمت آن مال من یمال توباشد ول ازاتيو امت ايمزا
 یآقا: ديگو یبعد رضاشاه م یا و لحظه گردد یبود گلگون م ايشحون از حجب وحکه م

مال  ايحقوق و مزا. وزارت جنگ است د،يجد ی نهيذکاءالملک، سمت شما در کاب
 !پست وزارت جنگ را قبول کرد شانيا) ٢.(»شما، اداره کردن وزارتخانه با من

 ٩درساعت  ١٩٢۵امبرو دس١٣۴۴االخر یبرابر سوم جماد ١٣٠۴آذرماه  ٢٩روز
ل یصبح فروغ ّ  او  ف نهيکاب ني  ّ  را به رضا شاه معر    ی  ّ مل   یوسپس به مجلس شورا ی                

ف ّ  معر   :نمود ی  
 ۀششم دردور ۀوانتخابات دور یمقام باق نيخ درا١٣٠۵ماه ريتا ت نهيکاب نيا 

 .انجام شد یو یزمامدار
    ً    بعدا  به   یلبا سمت کفالت امور بوده و ی  ّ مد ت یدر دوران پهلو یآنکه فروغ حيتوض 

از   یفروغ یزمامدار ۀدور  نيالوزراء مشغول  کار شده است و د را سيسمت رئ
ّ     ،  محم د عللي، قاسم صوراسراف ايرنيمانند ابوالحسن پ یافراد  ني، نظام الد نيفرز ی     

ّ                 ، فوائد عام ه و تجارت و پست  هي، مال هيعدل یها تدر پس تيحکمت، غالمرضا هدا           
  ) ٣(.نمود یادآوري  ديو تلگراف  با
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 معرفی اولين  کابينه فروغی به مجلس شورای ملی 

  
 ٢٢٩ جلسه ١٣٠۴آذر  ٢٩ یمل یمجلس شورا مذاکرات

  
صورت مجلس  ديگرد ليتشک نيتد یآقا استيقبل ازظهربه ر ميدو ساعت و ن مجلس

 ...شهاب قرائت نمودند رزايآقا م یو ششم آذر ماه را آقا ستيپنجشنبه ب
  

بحضور مجلس مقدس  یمعرف یاند برا آورده فيترم دولت هم تشرمح ئتيه - رئيس 
 .کنند یدولت را معرف ئتيالوزراء ه سيرئ یموافق هستند که آقا انيالبته آقا

 است حيصح – ندگانياز نما یبعض
 انيباستحضار خاطر آقا یمل یبرحسب اجازه مجلس مقدس شورا - الوزراء سيرئ

سابق  ئتيبعد از آنکه ه یاهنشاه پهلوش ونيهما حضرتيکه اعل رسانميمحترم م
 نکهيو منحل شد بنده را مفتخر فرمودند و مأمور فرمودند با یحسب الرسم مستعف

 ليوزراءرا تشک ئتيبنده ه کبدهم امتثاال اوامر مبار ليرا تشک ديجد یوزرا ئتيه
 کنم یم یمعرف یمل یداده و امروز بحضور مجلس مقدس شورا

 :که بيترت نيا به
 .مانند یم یحسن خان مشار به وزارت خارجه باق رزايم یاآق    
 .لشگر بوزارت جنگ برقرار خواهند بود ريطهماسب ام ريعبدهللا خان ام یآقا    
 .هم وزارت پست و تلگراف را کماکان خواهند داشت یارياسعد بخت یآقا    

 .مبارک است - حسن آقا ملک حاج
 .را دارند هيوزارت عدل یفاطم یآقا - الوزراء سيرئ
 عامه ديداور وزارت فوا یآقا    
 دادگر وزارت داخله یآقا    
 هيوزارت مال اتيب یآقا    
 نکهيخان مشار هم کفالت وزارت معارف را خواهند داشت تا ا وسفي رزايم یآقا    

 انيباستجضار خاطر محترم آقا نيهمچنشود و نيمعارف هم مع ريانشاهللا وز بيعنقر
 یوزراء اشخاص انياز آقا یاديعده ز کي نديفرما یه که مالحظه مچنانچ رسانميم

 استيداشتند خود بنده هم که شرف ر تيسابق عضو نهيدر کاب یعنيهستند که سابقا 
  آن را داشتند  استير یونيهما حضرتيکه اعل نهيکاب ليتشک یرا دارم از ابتدا ئتيه
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 تيهم که بعضو یگريد انيام آقا را تا کنون مستمرا داشته نهيابآن ک تيعضو تخارفا
اند و  مشغول خدمت بوده یمل یاند در مجلس شورا سابق نبوده نهيوزراء در کاب ئتيه

عرض کنم که  نجايا توانم یم نيو بنابرا اند دهيآنهارا د اتيافکار و نظر انيهمه آقا
که  یوزرائ ئتيه هيمسلک و رو و اتيو نظر فکاردر واقع از ا یمل یمجلس شورا

عرض کنم که در  توانم یکامال آگاه است و م شود یم یامروز به مجلس مقدس معرف
سابق را که مطلوب و مقبول مجلس  نهيکاب هيهمان رو یمملکت استياصول مسائل س

 ئتيه یليپروگرام تفص کيالبته . خواهند کرد بيواقع شده بود تعق یمل یشورا
 هيکه آن پروگرام زودتر ته شود یم یخواهند کرد و سع هين تهخوشا یبرا وزراء

 انياختصارا خواستم بعرض آقا یول. برسد یمل یشود و باستحضار مجلس شورا
مطلب را در نظر داشته باشند که در اصول  نيا توانند یمحترم برسانم که فعال م

فقط . اهد کردسابق را خو نهيبکا هيرو بيتعق هيحال نهيکاب یمملکت استيمسائل س
است که برحسب اقتضاء چون قانونا موقع انتخابات  نيا مياضافه کن ديرا که با یزيچ

کمال اعتمام را خواهد داشت  هيحال ئتياست ه دهيرس یمل یدوره ششم مجلس شورا
که با مساعدت و  دوارميو بسرعت واقع شود و ام یبخوب هيانتخابات آت نکهيدر ا

 نکهيحاضره موفق شد به ا ئتيه نيا یمل یجلس شورامحترم م ندگانياموافقت نم
البته چون . بمملکت و ملت بکند یخدمات کي یشاهنشاه حضرتياعل هيسا ريدرز

 یمل یدر مجلس شورا یا عمده حيهست و لوا شيمهم هم در پ یليخ اديز یکارها
 یمجلس شورا زمجلس بکند ا ميحاضر تقد نهيکاب نيبعد هم هم ديموجود است و شا

 )۴(.نديبفرما عيتمنا خواهم داشت که در گذراندن آنها تسر یمل
پنجمين دوره مجلس شورای ملی با نقش مهم که درتغييروانتقال سلطنت برعهده  

توضيح [ ازادوارتاريخی دوران مشروطيت ايران بايد شمرد داشت وبدين سبب آن را
رکردگی رضا خان اکثر نمايندگان مجلس پنجم بدستور و فرمايش نظاميان به س: جمع

 ١٣۴۴رجب  ٢٧شمسی برابر  ١٣٠۴بهمن ماه  ٢٢به تاريخ ] انتخاب شده بودند
بهمن  به امضاء  ٢٧قمری  پايان يافت و فرمان انتخابات دوره ششم  مجلس  روز 

درجريان .  انتشار يافت ١٣٠۴اسفند  ماه  ١۵پادشاه  رسيد و از طررف  دولت روز 
تخاب دمحم تدين به رياست انجمن انتخابات مورد اعتراض انتخابات اين دوره بود  که ان

سرانجام  دولت،  ميرزا . ت قرارگرفتبامليون، وهيجان افکارعمومی بر ضد انتخا
  .حسنخان مشيرالدوله  را به رياست انجمن  نظار  برگزيد

شمسی مراسم تاجگذاری  رضا شاهی پهلوی در   ١٣٠۵روز چهارم  اريبهشت ماه 
پس از تغييرسلطنت، سفارت شوروی درتهران دولت جديد . عمل آمد قصر گلستان به
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ران، برای اعطای  امتياز  صيد  ماهی يدولتين روسيه وا ١٩٢١را به استناد قرارداد 
شيالت که در دولتهای گذشته  با مخالفت  مردم روبرو  شده بود، تحت  فشار سياسی  

  .شديدی قرار داد
خواسته نمايندگان  زورای  ملی مطرح  و اموضوع  ازطرف  دولت  در مجلس ش

  .ميالدی با درخواست روسيه شوروی  موافقت  کنند ١٩٢١شد تا به موجب پيمان 
.  اليحۀ دولت مبنی براعطای  امتيازشيالت  به شوری از طرف نمايندگان  رد شد
 .هيأت دولت پس ازمخالفت  ملت با اليحه  مذکور بنا به سنن پارلمانی استعفاء دادا

دولت روسيه شوروی  پس . ولی استعفای دولت از طرف رضا شاه  پذيرفته  شند
  .  رد شدن امتيازشيالت ازورود نفت و بنزين و معادن باکو به ياران جلوگيری  کرد زا

اوضاع عمومی   و واکنش دولت شوروی تأثيرناگوارو وخيمی دراقتصاد کشور
  : گذشت

تل شد و وضع آذوقه  را بسيار سخت  و نان  ازجمله مسأله حمل و نقل سريع گندم، مخ
  .را ناياب  ساخت

جوم مردم گرسنه اطراف به طرف  پايتخت، از  هوضع  بحران آميز نان تهران، و 
سويی و همچينين  عدم رضايت مردم از جريان  انتخبات تهران از سوی ديگر ، 

  .موجب انتشار شبنامه های چاپی به ضد دولت وقت گردد
فوريه  / شمسی ١١٣٠٣اسفند ماه ( ران و روسيه يات تحارتی  بين اقطع  ارتباط

 العاده  ژه نواخی شمالی کشور را که  زيان فوقبازرگانان سراسرکشوربوي) ١٩٢۵
ديده بودند برانگيخت و آنان  را برآن داشت تا با ارسال تلگرافات  بيشمار  از دولت 

د روابط  بازرگانی  و باز شدن  خواستار شوند تا اقدامات  الزم جهت برقراری مجد
  :مرز ايران و روسيه  به عمل آورند

بازرگانان مستدعات   چون اقدامات دولت وقت دراين زمينه متقاضيان راقانع نساخت،
  .خود را ه شرح  زيرحضورپادشاه مخابره کردند
مستدعات   بازرگانان نساخت، اقانعر چون اقدامات دولت وقت دراين زمينه متقاضيان

  .ود را به شرح زير حضور پادشاه مخابره کردندخ
يا مال التجاره ما را خود  اعليحضرت خريداری  کنند، يا مرزهای  روسيه  را ... «

تاتاروبادکوبه  خواهند  ران جدا شده به آذربايجانيباز کنند، و يا اهالی آذربايجان از ا
  )۵(».پيوست
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  :و مآخذ حاتتوضي

 
» آغازسلطنت وديکتاتوری پهلوی«، »بيست سالۀ ساله ايرانتاريخ «حسين مکی - ١ 

   ١٩ – ٢٢ صص  - ١٣۶١ –نشر ناشر - ۴جلد 
 - برگرفته شده ازخاطرات محسن فروغي  - ١٣٢٠ذكاءالملك فروغي و شهريور  - ٢

  ١٩٩ص   - ١٣٩١زمستان /  ٢٩٠شماره  - اقتصادي –ماهنامه اطالعات سياسي
 به كه آن از پيش پهلوی:آمده است ) طنه اديب السل( در حاطرات حسين سميعی  -  ٣

 هايی زمينه و كشيد می هايی نقشه مقصود به رسيدن برای گفتيم كه چنان برسد پادشاهی
 .كرد می دسته آن و دسته اين و آن و اين با بستهايی و بند و ساخت می
 ميرزا از عبارت آن برجسته ليدرهای كه سوسياليست حزب با امر اوايل در جمله از
ّ      حم دصادقم ّ  محم د علی ميرزا وحاجی ميرزا وسليمان طباطبايی    وميرزا آبادی  دولت   

 رياست تحت ای كابينه باالخره و ريخت هم روی بودند ديگر تن صوروچند خان قاسم
 قاسم ميرزا و ميرزا سليمان و بود ها سوسياليست با آن اكثريت كه داد تشكيل خود
 و بودند آن اعظم جزو پيرنيا السلطنه اضدمع و اردالن عزالممالك وحاجی صور خان
 مهمترين كه هم طباطبايی. بودند سوسياليزم به متمايل نبودند سوسياليست اگر هم باقی
 .گرديد روانه و منصوب آنكارا در ايران كبرای سفارت به بود جماعت اين ليدر
 و داشتند فتقی و رتق ها سوسياليست و كشيد طول ماهی چند كابينه اين عمر

 را خود و شد عوض پهلوی سياست كم كم چندی از پس ولی. كردند می هايی خودنمايی
 طرف به را خر سر كه كرد اقتضا چنان مصلحت و ديد نياز بی ها سوسياليست از

ّ  مدر س  .برگرداند او طرفداران و   
 ها سوسياليست     ّ برضد   را واو داشتند دستی كار دراين ومشارالملك تيمورتاش

 و رسانيدند می هايی انگشت پرده زير در هم    ّ   الد وله تداورونصر .انگيختند برمی
 كابينه و كند عوض را كابينه كه واداشتند را پهلوی عاقبت تا زدند می آتش به دامنهايی
 .دهد تشكيل نباشند آن در ها سوسياليست كه ديگری

 كترد موقوفات بنياد: نشر.افشار ايرج كوشش به »تاريخی منابع و اسناد مجموعه «
 ۴٠٩ -  ۴١٠صص – ١٣٨٠ افشار، محمود

 ٢٢٩ جلسه ١٣٠۴آذر  ٢٩ یمل یمجلس شورا مذاکراتصورت مشروح   – ۴
جلد  یاز انقالب مشروطه تا انقالب اسالم رانيا یاسيس نخبگان«زهرا شجيعی  - ۵

   ١۵٨ – ١۵٩صص – ١٩٧٢ –انتشارات سخن   - » ..در رانيا رانيوز اتيه:سوم
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  فصل هفتم   
  

درمجلس شورای ملی  در رابطه با انتخابات  تراض ومخالفت دکتر مصدقدراين اع
  :  در زير می آورم دوره ششم ، کويرخوريان، شيالت بحرخزرو اليحۀ  راه آهن را

  
  انتخابات  دوره ششم 

  
  پنجم یمذاکرات دوره قانونگذار یمل یشورا مجلس

 ٢٣٣ جلسه ١٣٠۴ ید ٨ یمل یمجلس شورا مذاکرات
 . ديگرد ليتشک نيتد یآقا استياز ظهر بر شيب قهيدق ستيو بدو ساعت  مجلس

 )١()اجازه.(دکتر دمحم خان مصدق یآقا - سيرئ
 .جواب بدهند خواهند یم ديبفرمائ) دکتر دمحم خان مصدق یخطاب به آقا( - سيرئ
 .دکتر دمحم خان مصدق یآقا - سيرئ

مجلس سمت  هينيتقن که در ادوار یانياز آقا خواستم یدمحم خان مصدق ـ بنده م دکتر
سؤال  نديبفرما انيکه آقا ستيسؤال ن نجاياگرچه مقصود بنده ا(اند  داشته یندگينما
 هينيکه در ادوار تقن یانياست از آقا یمقصود استفسار) ممنوع است ندهياز نما ندهينما

اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم  هينيادوار تقن ندگانينما یاسياند که اخالق س بوده
اول  هينيوکال در ادوار تقن یاسي            ً       باالخره نسبتا  اخالق س یعنيرا بهتر دانستند  کيام کد

 . . . ادوار بعد ايو دوم بهتر بوده 
 )گفتند اول و دوم یبعض(

 )٢(ـ دوره پنجم ندگانياز نما یبعض
 سيزنگ رئ یـ صدا ندگانيهمهمه نما

ً       دمحم خان مصدق ـ بنده شخصا  تصور م دکتر اول و دوم بهتر  هينيقنکه دوره ت کنم ی                      
 یشخص دمحمعل کيرا از  یدوره بود که قانون اساس هينيدوره اول تقن. بوده است

 کيمعتقد به قانون نبود گرفت دوره دوم هم دوره بود که با  چيکه ه يیرزايم
 )٣(. . مقاومت کرد یماتوميالت
 کرد قيـ تصد عقوبي ديس آقا

ً   بنده شخصا  عق. نکرد قيتصد ريـ خ مصدق بهتر  هياست که ادوار اول نيخودم ا دهي         
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. بوده شتريشان ب اتکا به نفس. بوده شتريوکال ب یاسيکه شجاعت س نيا یبرا. بود
 .بوده شتريبه مملکت ب شان یمند و عالقه شان تيميصم
  سيزنگ رئ یصدا

 .مجلس با مجالس گذشته بشود نيا نيب سهيمقا دهم یـ بنده اجازه نم سيرئ
 .مجلس را عرض نکردم نيـ بنده ا مصدق

 نجايا سهيمقا. است سهيمجلس اول و دوم بهتر بوده مقا ديکه فرمود نيـ هم سيرئ
 گريمطلب د دهم یاجازه نم ديموضوع صحبت کن نيدر ا ديخواه یمورد ندارد اگر م

 .دييبفرما دياگر دار
 .عرض کنم خواهم یم یگريد یزهايچ کيـ  مصدق

 .دييـ بفرما سيرئ
است که در دوره اول و دوم انتخابات به نظر بنده آزاد  نيا ضيعرا نيا ليـ دل مصدق

مسأله به نظر بنده  نيبود و ا یاحزاب کيانتخابات در مملکت  یبود و به واسطه آزاد
از  یکيو  ميبود که ما داشت یاز قانون انتخابات یکيبود  زياز دو چ کنم یگمان م

شد که انتخابات  نيا اش جهينت. کرد رييتغدر دوره سوم  تقانون انتخابا. قانون انيمجر
انتخابات به صورت و درجه معکوس درآمد  قتيشد که درحق یشد و طور ميمستق

 نيرا مع یاشخاص کيو اول ملت  کنند یاگر در اروپا انتخابات را دودرجه م یعني
به واسطه  نندرا انتخاب ک یاشخاص کيخودشان  نيکه بعد از آن اشخاص ازب کند یم
شهر از بلوکات نشده بود  یها حوزه کيبود و تفک ميکه قانون انتخابات مستق نيا

 یاشخاص کيکه اشخاص متنفذ  بيترت نيانتخابات به صورت دو درجه درآمد به ا
قانون  جهينت نيا. کرد یو آن وقت ملت آنها را انتخاب م گرفتند یرا در نظر م

. ن درست به موقع اجرا نگذاشتندقانو انيرا مجر ونقان نيانتخابات بود به عالوه ا
 یالبته در نظر جماعت. اقدام کنند نکردند ستيبا یکه م یآن طور فهيوظ نيدر ا یعني

 کي) را یمقصود کيبه  لين یعني( یواجب زيچ کيداشتند به  دهيکه معتقد بود و عق
مقدمه هم واجب  شدواجب  المقدمه یکه ذ یالبته وقت. داند یرا هم واجب م یمقدمات

 ديگو یم) باشد يیايتاليمورخ ا اوليکه ماک( يیاز فالسفه اروپا یکيبه قول  شود یم
که الزم باشد  رديگ یرا در نظر م یزيچ کياگر انسان . است لهيمصحح وس جهينت
که  یالحمد آن جماعت یبه مقصود الزم بشمارد ول لين یمقدمه را هم برا ديبا

الزم  کنم یبنده حاال تصور نم گريد دنديرسو به مقصود  اشتندرا در نظر د یمقصود
 يیاز فالسفه اروپا یکي. در مملکت همان طور ادامه داشته باشد شيپ اتيبدانند وضع

هستند که  يیآنها یقيحق نيفاتح ديگو یم) روسو باشد ديکه اگر بنده اشتباه نکنم شا(
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 بالعدل یبقيالملک . گذرندهستند که در  يیها ليمثل س گرانيد. طلبند قانون
 یبقيـ  ندگانينفر از نما کي

که از  نيمتشکرم از ا یليبنده خ. کالم الملوک ملوک الکالم. بالعدل یبقي یـ بل مصدق
 یجمله از اصل س نيمجلس ا نيدر هم یلسان شرافتمند کيمند و از  زبان عالقه کي

گواه  من خداوند قادر متعال را. شد یجار کنم یکه من قرائت م یو نهم قانون اساس
که تمام هم خود  کنم یم ادينزد خدا محترم است قسم  آنچهو به  ديهللا مج گرفته به کالم

نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و  رانيرا مصروف حفظ استقالل ا
 نيرا نگهبان و برطبق آن و قوان رانيا تيمشروط یمحروس بدارم قانون اساس

و  ميو کوشش نما یسع یعشر یاثن یجعفرمذهب  جيو در ترو ميمقرره سلطنت نما
جز  یتمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته منظور در

نداشته باشم و از خداوند متعال در خدمت به  رانيسعادت و عظمت دولت و ملت ا
بنده باز . کنم یاسالم استمداد م یاياول بهيو از ارواح ط طلبم یم قيتوف رانيا یترق
مجلس به موجب اصل  نيفرد در ا   ً دا  دولت هر کدام فر یخوشوقتم که اعضا یليخ
هستم  دواريبنده ام. نکنند انتياند به حقوق ملت خ کرده اديقسم  یقانون اساس ازدهمي

تصور  انيالبته آقا.     ً                        کامال  به موقع اجرا گذاشته شود یاصول قانون اساس نيکه ا
که  ارمد نيقيبنده  ندازميب یسنگ نفاق کي لهيوس نيبه ا خواهم یکه بنده م کنند ینم

هر  جهيدر نت انيآقا نياز هم یبزرگ تياکثر کيآزاد هم نباشد  ايانتخابات آزاد باشد 
مستأجر  شهيملت هم یبنده معتقد هستم که وکال یانتخاب خواهند شد ول یقسم انتخابات
 اهندو از ملت بخو رنديآن رقم خودشان را از ملت بگ یعنيملت باشند 

          
 نفت خوريان  

  
 ٢۴٢جلسه،  نشست ١٣٠۴بهمن  ۴ یمل یمجلس شورا مذاکرات

  
صورت مجلس ( ديگرد ليتشک نيتد یآقا استيدوساعت قبل ازظهربه ر مجلس

 )قرائت نمودند رزاشهابيآقام یپنجشنبه اول بهمن ماه راآقا
  

 .ام بنده اجازه خواسته - مصدق دکتردمحمخان
  .عرض کردم اتيدرکل دهربنيخ- مصدق دکتردمحمخان
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ايران چاه  مشرق که  در  طرف  ام ديده  یدکتر  مصدق  اظهار  داشتند  که  خواب
پيدا    یپرسيدم  گفتند  کس  یاز کس  کردمکه نفت استخراج نمايند بنده تعجب   نندک یم

 .کند یچاه نفت م یفرمانشده  است  به  موجب  يک 
نبوده بنده  خواهند فرمود  مربوط به  کنمی م یئوالس وزير فوائد عامه یهم از آقا حاال

 بفرمائيد یکردم البته اگر جواب عرض اين بوده است که بنده است خالصه جواب
تمام پيشنهادات  با اينکه بنده یبرا کنمی شوم و از ايشان استدعا م یممنون م یخيل

اشيد ب یو کار آزموده م کرده تحصيل یشخص یموافقت نمايم چونکه حضرتعال
توضيح بدهيد و بفرمائيد که اگر هست به طبع  جا استدعا دارم دوسيه نفت را همين

را  دوسيهتمنا دارم  ما همه با شما همراه هستيم و بنده مخصوصا نمايندمنتشر  هرسانيد
که رسيده است  یاين صدائ ببينند بدهيد به مطبعه مجلس چاپ کرده منتشر نمايند که

  .حقيقت دارد يا خير
اين  شدناز بين رفت موضوع اين بود که آيا مطري  یاصل موضوع بکل -  سرئي

 که اليحه خبر با اين
صدق همانطور که مدکتر  یاخير بيانات آقا قسمتشده موافقت دارد يا خير و منظم

  .است بودهفرمودند خواب 
 )خواب بوده است یمصدق بل دکتر(

در شرق پيدا شده  ینفت واب بدهمبدبختانه باز بايد جواب خ بنده - فوائد عامه وزير
 .بوده است خواب نتيجه ها اين نبوده داده شد و باالخره در دوره من یفرمان
تمام کارهامان معلوم است آنچه که شده  ام عامه بوده فوايد که در وزارت یاز مدت بنده
است  نيامده باشد  یکاغذ  بدون  اينکه  شامل  قانون  ینقطه  يک  حرف  رو  يک به

گو گو است راجع به   گفت در یخارج یاست که دولت با يک کمپان یيک موضوع
هم جواب داده است که ما شما را داخل  ولتی  که آن کمپانی خارجی در ديک حق

در مجلس  بينيمی از آنوقت که جواب هم داده شده است م دانيمی نمحق در اين قسمت 
 .ودش یم یيک مذاکرات یهر روز به هر شکل یمل یشورا

هر  وزارتخانهبنا باشد هر اگر)هم مقصودم همين حرف بود بنده –مصدق  دکتر(
بايد مطبعه مجلس را وادار کنيم که  مااز حاال تا پنجاه سال ديگر نددوسيه را چاپ بک

   .دوسيه ها را چاپ کند
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  ٢۴٣ جلسه،  ١٣٠۴بهمن  ۶ یمل یمجلس شورا مذاکرات

 
 قبل از دستور 

  
 وميصورت مجلس ( ديگرد ليتشک نيتد یآقا استيل ازظهربه ردوساعت قب مجلس

 )قرائت نمودند رزاشهابيآقام یچهارم بهمن ماه راآقا کشنبهي
 .دارم یعرض کيبنده قبل ازدستور- مصدق دکتردمحمخان

 )اجازه(دکتردمحمخان مصدق  یآقا- سيرئ
 

ل نمودم که بنده نسبت به چاه نفت درجلسه قب یمدرک مذاکرات- مصدق دکتردمحمخان
. شد یم هيمحترم دراطراف قض ندگانينما نيبودکه درخودمجلس ب یفقط صحبت هائ
 تيبه مسموعات نداشته وبه موضوع هم فوق العاده اهم یکامل نانيچون بنده اطم

خودشان  رفوائدعامهيوز یتاآقا دهمخواب قرارب یخواستم مذاکرات خودرارو دادم یم
که باالخرا به  نيندتاايمحترم وبنده بفرما انندگينام انيطاالع آقا یرابرا قيحقا

  .             ً          بنده را کامال متقاعدنمود شانيا شاتيفرما دوهمانيگرد یمذاکرات جلسه قبل منته
 هيقض دواصلينماي      ً      راکامال روسن م قيکه حقا دهيبه دست بنده رس یروزمدارکيد یول
معدن سمنان  راجع به چندفقره یفرمان یهجر١٢٩٧است که درشهرصفر نيا

حاج  تيبه ملک انيرخوريسرب ذغال سنگ ومس وگوگردونفت کو ليامغان ازقبود
عشرازمنافع  کيمعاف وبعد اتيتاده سال ازمال شودکهيمعادن صادرم نياکبرام یعل

  است سوادفرمان نيا. آنهارابه دولت بپردازد
  
 »فرمان سواد«

 شانه العزيز یتعال ا  بسم
  یتعال هللا الملک

 گرفت ین خاتم شاهکه دست ناصرالدي تا
 گرفت یداد و معدلت از ماه تا ماه صيت

االعيان و  عمده چون عاليجاه مجدت و نجدت همراه  که - شأنه العزيز یا تعال بسم
است  بر    ها که  سال  معان اکبر امين یالحضرت العليه حاج عل رباالشراف مق

 یزحمت و سع مخارج گرديده تا به متحملرة  دولت جاويد آيت از خود حسب اجا
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 و جديد در محل و توابع سمنان و دامغان از مس و نفت و قديم معادن چند از یواف
فرجام که ميل  سعادت آورده و اين ايام یآباد و گوگرد و زغال سنگ به حيله سرب

 یرواج اين کار کثيرالمنفعه از خاکپا به خاطر الهام مظاهر همايون زياده مايل است
  .شد یاقدس ملوکانه مستدع

 
   محل ده

  محل ۶ واقعه در سمنان معادن
 

 رود صد یال یبشداد سرب بوته و در دار واقعه درکوه کلو و دره مشهور معادن
مس جاشخوران  معادن. شور تنکه و محله فوالد معادن زغال سنگ بوته و در دارو

سرب رضاباد، معادن نفت  معادن.  و خوريان الريان و کوير سمنان، معادن گوگرد
  ير خوريانکو

  
 محل ۴واقعه در دامغان  معادن

  
سرب آهيالو و سيم  عادنم.  سرب چهارده کالنه و زرين چشمه و گوگرد تنگه معادن

 که زغال سنگ چهارده کالت معادن. دورير جام  و کوه معادن مس کوه پنج کوه
 و استظهارکماکان اطمينان یفرمان جهانمطاع به ملکيت او شرف نفاذ يابد که از رو

مشاراليه    یو آسودگ  یلهذا محض کمال  اميدوار هاباشدآنافتتاح مشغول دايرساختن و
به شرح فوق از قرار  است که احداث و آباد کرده        ً و جديدا                  ً مزبوره را قديما   معادن

موجب اين حکم مدت ده سال  به ملکيت عاليجاه مشاراليه مرحمت و عنايت فرموده و
معاف فرموديم که پس ازانقضاء مدت ده سال  همايون او را ازجميع تحصيالت ديوان

 یرا به ديوان همايون اعل ها ازمنافع آن الزمه يک عشر مخارجبعدازوضع 
 آنکه  عماکرم  اسعد  کامکار  نامدار  رردارد مق یکارساز

 مشاراليه برقرا ملکيت وزير علوم  و  معادن، معادن  مزبوره  را  به  اعتضادالسلطنه
فرمان قضا جريان همايون را ثبت و  شرح  ب الخاقان مستوفيان عظامنسته ومقردا

 یقبل يعن سال ١٣ در و ١٢٩٧شهر صفرالمظفر سنه  شناسند  ضبط نموده و درعهده
 ١٣٣١  سنه

اين است عين  که شده یاز طرف وزارت قوايد عامه طبع و منتشر م یاعالن یهجر
 :نمايم یاعالن و بنده قرائت م
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کارخانجات وطرق وشوارع  سيکه درباره استخراج معادن وتأس نيچون اغلب فرام«
خانه مربوطه ثبت  زوزارتا کي چيدره. است دهيرس رهيمنابع وغ ازپارهيوامت

 و یزحمات هيآت در ازاتيامت یجهت ممکن است درموردبعض نيوسوادنداردبه ا
اعالن  نيموجب ا به هذايعل. شود ديازتوليدولت وصاحبان امت یاياول یبرا یمشکالت

سکنه طهران  یتادوماه برا١٣٣١اول حوت خيازتار شودکهيبه عموم اخطارم
مدت هرکس  نيظرف ا در شودکهيداده م هلتم اتيرواليسا نيوچهارماه به ساکن

خصوص داشته باشدبه اطالع  هر ودستخط به هرشکل ودر ازنامهيهرفرمان امت
باب تسامح وغفلت  نيدرا نهيمدت مع یوثبت وزارت فوائدعامه برساندهرگاه تاانقضا

داشت  حق نخواهد چکسي دهيگرد اعطاء یواختصاصات ازاتيشدوازطرف دولت امت
خودفرض  یکه ارائه نکرده حق تدم برا یاحکام هاو ودستخط نيکه به موجب فرام

نامه به  بيتصو١٣٢۵سنه یوبعددرچهاردهم ذ) ازطرف وزارت محمود( ديوادعانما
ماده پانزدهم  شودکهيموحوم عالءالسلطنه صادرم نهيرکابمعادن د یعنوان قانون موقت

فوق العاده  قياماه بدون ع ازشيهرگاه صاحب امت:ماده پانزدهم. قراراست نيآن ازا
را  یاتيکه اقساط مال نيدولواينما ازراازاوسلبيتواندامت یکارنکرددولت م یدرمعدن

 یوب حيمعاون اگرصح نياکبرام یکه فرمان حاج عل نيخالصه ا.      ً            مرتبا پرداخته باشد
 ..هم باشد بيع
 )ندگانينما نيهمهمه ب(

هم باشدبه  بيع یب. حياگرصح:ديعرض کردم اگرتأمل بفرمائ- مصدق دکنردمحمخان
معدن  رانهيوزراءازدرجه اعتبارساقط است ز ئتيواسطه اعالن دولت نامه ه

ن ثبت معاد یکه اعالن وزارت فوائدعامه برا یهجر١٣٣١کارشدونه تااول اسد
 یعنياست وبعددردوسال قبل  دهينموده فرمان مزبوربه ثبت رس نيمع

حاج عزالممالک مصادف بوده  ی        ً                     که ظاهرا باوزارت فوائدعامه آقا١٣٠٢حوت٢١
ً      است قطعا عرض نم به  خيتار نيحاج عزالممالک درا یکه اگرآقا نيا یبرا. کنم ی        

 رتيندوزيفرما بياطالعندخودشان تکذ یاعالن وضرب نيآمدندوازچن یمجلس م
فوائدعامه  ددروزارتيبا اردد یکه هرکس فرمان واسناد کنديصادرم یمزبوره اعالن

مشارالدوله است فرمان  یکه مصادف باکفالت آقا١٣٠٣سرطان  دازهفدهميثبت نما
 .شود یمعاون دروزارت مزبوره ثبت م نياکبرام یحاج عل تيملک

 )ندگانيهمهمه نما(
 .غلط است- یوکازرون یطهران
دروزارت  یهجر١٣٣١فرمان رامتعاقب اعالن  نيکه هم یدرصورت- صدقدکترم
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 خواهم یکه بنده نم یثبت ارائه نموده بودندوزارت مزبوره به جهات یفوائدعامه که برا
که بعدازثبت معدن  نيعرض کنم قبول نکردوازثبت آن امتناع نموده است خالصه ا

 انيبه نام شرکت نفت خور یشرکت  ً را  يخوا افتهينفت به عنوان اجاره به چندنفرانتقال 
باشدبه موجب  حيتومان که اساس نامه شرکت مزبوراگرصح ونيليپنج م هيباسرما
شده  هيداورقبل ازوزارتشان ته یاست شرکاءبامشورت آقا دهيکه به بنده رس یاطالع

گذشته است دراداره  یمل یشورا   ً      را ازمجلسيکه اخ یوبرطبق مقررات قانون تجارت
ومبلغ دوهزاروپانصدتومان هم به اداره مزبوربابت  دهيبه ثبت رس ندطهراقبت اسنا

 بيتکذ ليبادل رفوائدعامهيوز یفقرات که آقا نيازا کيحق تمبرپرداحته اندوهر
چاه نفت  دارميوب ستمي                 ً       است خالصه بنده فعال  خواب ن حيصح نديکه بفرما ندآنچهيفرما

فرق  راياست ز تيمالک. ستيازنيامت. ومعادن است ستيمعدن ن. وچاهها است ستين
محدودبه زمان  تيزمان است ومالک ازمحدودبهياست که امت نيا تيومالک ازيامت

 یبه کس یصفحات شمال ازمعادنيمعادن هم درموقع دادن امت نيا ازيامت واگر ستين
به  جهيدرنت.گردديدميده که درفرمان نوشته اندعا یازصد شيب یداده شودمنافع

هم  ليوک است که اگر یرانيا کي فهيدرجه وظ نيکه تاا رسانميمحترم م انيعرض آقا
 دينباشدازمنافع وطن خودش دفاع نما

 )است حيصح- ندگانياغلب نما( 
موضوع  نيگردرايکه د کنميادميخودبه تمام مقدسات عالم قسم  شيآسا یبرا یول

نکنم وچون مملکت صاحب داردالبته هرچه راکه دولت ومجلس  ی   ً     ً     عمال وکتبا اقدام
سواد فرمان واعالن وزاتر فوائدعامه راهم به مقام . خواهندفرمود داننديالح مص
 .مينما یم ميتقد استير
اطالعات  خودشان    کهاجازه خواستند یياسائ یشد که وارد دستور شويم آقا اظهار - 

 مطري نبود اجازه داده نشد موضوع چون  یرا درموضوع  فوق بيان نمايند ول
  

 ٢۴۴ جلسه،  ١٣٠۴بهمن   ١١ی يکشنبه مل یمجلس شورا مذاکرات
 

رئيس تشکيل شده  نايب ديبا یمجلس دو ساعت و نيم قبل از ظهر به رياست آقا
  .شدصورت مجلس روز گذشته خوانده شده تصويب 

 نفر اجازه خواسته بودند چنداز دستور قبل 
 شد وارد دستور شويم اظهار 

 عرض دارم من - داور یآقا
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 يدبفرمائ -  ديبا یآقا
مجلس مطري  درکه اليحه رب السوس  یآقايان بخاطر دارند روز البته -  داور یآقا 

و چون خودشان گفتندکه ممکن  کردندبيانات  یزاده بطور کنايه بعض یتق یآقا دبو
 و سئوال  يا ممکن  است  شود بنده هم عرض کردم  که  است اين مسئله مورد سئوال

 بنمايد استيضاي
است به مسئله نفت  مربوط رج به بنده فرمودند که اين قضيهدر خا بعد استيضاي

اين مسئله سئوال شود؟ بنده عرض  است چطو هسمنان و بعد خودشان فرمودند ک
 و درست اطالع از اين قضيه ندارم بهتر است دراين ام نديده کردم که من دوسيه را

در  یيک مطالعات بينمب شما قبال خواهيد دوسيه را ببينيد منهم دوسيه را یاگر م قضيه
قضيه  اين در مجلس مطري که شود يا ن  اطراف قضيه شود ببينم آيا مصلحت است

حاال من به باطن امور  یدر اينجا سه قضيه است يک ديدم گذشت و بنده دوسيه را
ی م استخراج نفت  شما  را ما  گويندی م  یايران  یا ظاهرا یول ندارم عده یکار
 . ينکلر نشدقضيه س گويندی م کنيم
هم  ها و اتکاء آن کنيمی باالخره ما استخراج م گويندی و م نگرفتحاج معين سر فقط
نيستم و باالخره  آناست که تفصيل آن گفته شده و ن محتاج به تذکار یيک فرمان به

بود  يک  موضوع    موضوع مالکيت هستند اين يک یمطابق آن فرمان مدع
 مسئله باالتر ازهر دو اين مسائل باالخرهو است یواه  یقضيه آن ادعا ديگرهم

پس  نده   ًی  ديدم اين مسئله يک قدرب) صحيح است نمايندگان( مصلحت مملکت است
حدود تصميم يک وزير باالتر است و به همين دليل معتقد  از از مطالعة دوسيه حقيقتا

 أار رو اظه عملنکنم هيچ  یبهتر اين است که من در اين موضوع هيچ اقدام که شدم
دوسيه مطالعه شود و تمام  آنجانکنم و دوسيه را ببرم در هيئت وزراء و در یئ

است ببينند چه  یچون اين يک دعاوشود و  گرفتهقضيه به دقت در نظر افاطر
 معتقد از همکاران یوجود اينکه بعض با. بايد حل و تسويه شود جور  شکل و به چه
 کنم معذلک من  خود مرا در دوسيه اظهار یبودند که من رأ

باهم    همه خير  گفتمکرده و  یدانستم قضيه را با احتياط تلق یاينکه مصلحت نم یبرا
کنيم و باالخره شايد الزم شود  یم مطالعهآوريم  و  یکنيم، دوسيه  را م  ینگاه  م
الزم شود دوسيه را از نقطه نظر حرف  یسياس یها جنبهصرف نظر از یاشخاص

مطالعات  راپرتمان هست ببينند آن ها بنشينند مذاکره کنند واطراف فر در که یهائ
نظريات خودش را اظهار  رتراپ آن  ُ ی  دولت در رو تخود را تقديم دارند بعد هم هيئ

تحت مطالعه در آمد و چندين ساعت هم صحبت  هيئتهر صورت دوسيه در در دارد
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 بايد جلس مطريهم پيدا شد که اين مسئله در م عقيدهشد در ضمن  نشود و اين را
 یناست که در زمان ناصرالدين شاه فرما یقضيه ا يک . گذاشت در خارج مجلس

 یآقا در وزارت حاج عزالممالک تصويب نامه صادر شده و در کفايت شده داده
ريختن بنده نفهميدم از  بندهسر  یاين بين قضيه را رو در .مشارالدوله ثبت شده است 

دانستم که اين قضيه به شکل سئوال  یهم نم صلحتم هر صوت بنده در.چه راه بود 
 کردم به علت اينکه یيک عرايض هم مطري مجلسو جواب در شود بطور سربسته 

بنده   ها حرف ها ممکن صحبت . است یجنبه دعاو یدارا یيک موضوع یوقت
 آقا . هستم شود فرضا يک وقت مورد استفاده واقع است  ً ◌   هواخواه يک طرف
زد،  یديگر یهائ حرف يک م،اي بنده خوانده یمراسالت يک .رهواخواه طرف ديگ

 .مورد استفاده يک طرف واقع شود  است ممکن آنوقت اين حرف ها و اين مذاکرات
  یکه هست سر آن فرمان است که به اتکاء آن شرکت یدعوائ

اين است که  شرط شده و شرکت نامه نوشته شده است با قيد يک شرط و آن تأسيس
کند و هنوز هم اين شرط  تحصيلخودش ی ند حق استخراج نفت را براشرکت بتوا

 تواند اين حق را تحصيل کند يا نه؟ یشرکت م اين که يستثبت نشده است و معلوم ن
 ینهايت خونسرد باسربسته و یهر صورت بنده در مذاکرات گذشته خودم خيل در

که بود  یقطور دوسيه( را دوسيهصحبت کردم و با وجود اين مصمم شدم که اين 
او تا آخر آن بنده  ازخواهيد اين دوسيه را باز کرده و یم مجلس بياورم به )ارائه دادند

در مجلس  دوسيه که بنده دارم صالي یبا مسئوليت یول خوانم انم که اينی دنم ی م
دارم از آقايان دکتر  خواهش بنده یخواهيد در خارج مجلس ول یم .قرائت شود

زاده  و  ساير  آقايان  که  اين  دوسيه  را    یتق مؤتمن الملک، مصدق، مشيرالدوله،
 ردانستيد  که  در مجلس  مطري  اگ شود،  مطري   و  بخوانيد در خارج  مجلس 

شايد  و شود و اگر خير صالي مذاکره دانيد، در خارج يک مذاکره شده ینم  صالي
شود زيرا اين يک  ی بشود و در هر صورت بنده صالي  نم یهائ یيک راهنمائ

دانند رفتار شود عده ديگر  یم  که در مجلس مطري دانم است که هر قسم یدعوائ
 زنگ... (تشکيل شود کميسيون.شود مذاکره نيست در خارج مجلس صالياين کار

دانند  یم صاليکنم که هر طور یهر صورت بنده به نظر مجلس واگذار م در)رئيس
  ...رفتار شود

  .نبود یمخالف . شويم شد وارد دستور اظهار
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  شيالت بحر خزر

 
 جديد اليحه عامه، فوايد وزير داور، اکبر علی ملی شورای مجلس امروز جلسه در

 خواستار و داد مجلس به شود پيشين اليحه جايگزين بايد که را خزر بحر شيالت
 اشاره ضمن و کرد مخالفت اليحه فوريت با مصدق دمحم دکتر. شد آن بررسی فوريت

 اجاره، پرداخت عدم دليل به بعدها و بوده ليانازوفها اجاره در که شيالت گذشته هب
 حکميت ليانازوفها، متعدد های شکايت از پس و گرديده لغو ايران توسط آن امتياز

 داور،نمايندگان توضيحات از پس. کرد ايراد سخنانی است، داده آنان به را حق و شده
 .)دادند ارجاع مربوطه های کميسيون به را آن ردهک موافقت اليحه بررسی فوريت با
 
  

 ٢۵٠ جلسـه ١٣٠۴بهمن  ١٩ یمل یمجلس شورا مذاکرات
  
صورت  ديگرد نيتد یآقا استيقبل از ظهر بر ر قهيدق ستيدو ساعت ب جلـسم

 .شهاب قرائت نمودند رزايآقا م یمجلس روز قبل را آقـا
  

 ت؟يفور کي سيرئ
 

 یفواعدعامه ـ بل ريوز
 

 )اجازه(دکتردمحم خان مصدق  یمطرح است آقا حهيال نيا تيـ فور سيرئ
 

خوب است قرائت  ميدانيو موضوعش رانم دستيجد حهيال نيـ چون ا خسرويک ارباب
 .شود

 .قرائت شود لنديما انيـ اگر آقا سيرئ
 .قرائت شود یـ بل ندگانياز نما یبعض

 )اجازه(اتحاد  یـ آقا سيرئ
 

ممکن است . بخواندن ندارد اجياست احت تياکرات در فورـ چون بنظر بنده کذ اتحاد
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 .آن چاپ شود تيدادن بفور یبعد از را
 .چاپ شده است ندگانياز نما یبعض

 )قرائت شد یبشرح آت.(شود یـ قرائت م سيرئ
 

 نيماب یبيترت ديو روس با رانيعهدنامه ا)١۴(مطابق فصل  نکهياول ـ بظر با ماده
 رانيداده شود دولت ا التيوس در باب محصول شر یو دولت شورو رانيدولت ا

 یبحرخزر خود را بکمپان یسواحل جنوب التيحرام و حق استفاده از ش ديص ازيامت
 یشورو ريو اتحاد جماه رانيا نيکه توسط دولت یتجارت یمخصوص مختلط سهام

 نيکه بعدها در ا یو روس در کمپان رانيا نيطرف. دينما یواگذار م شود یم ليتشک
پنجاه درصد خواند  یموسوم خواهد بود سهم مساو) مختلط یکمپان(رارداد باسم ق

 .داشت
 

 یشود باهال یدميشرکت ص ادانيص لهيکه بوس یحالل ديص یـ مسئله واگذار تبصره
 .خواهد شد ميقرارداد تنظ نيمنضم با یاداشتيدر ضمن 

 
و حق استفاده  اردادنقريمختلط کذکور در ماده اول ا یدوم ـ مدت اعتبار کمپان ماده
 یو پنج سال شمس ستيبحرخزر ب یسواحل جنوب التيش یمذکوراز تمام یکمپان

 .شود یم نيتع
 

مخارج  یو برا یاديادوات الزمه ص ديخر یو برا التيش ميتنظ یسوم ـ برا ماده
که نصف آن  دهد یم یاصل هيسرما ليمختلط تشک یمذکورکممپان التيش یبردار بهره

. ندينما یم هيتاد یستياليسوس یشورو ريرا دولت جماه گرينصف د و رانيرادولت ا
 ليمبالغ ذ رانياز بابت سهم ا جملهشده ومن  نيطرف تيمزبور برضا هيسرما زانيم

 .محسوب خواهد شد
 

مطابق ماده پنجم  ديبا رانيبدولت ا التيکه از بابت استقاده از ش انهيـ حق سال الف
 .شود هيتاد نقرارداديا

 .شود یم نيمع نقرارداديسه سنه گذشته که مطابق ماده دهم از ا ديـحق ص ب
 انازوفيکه سابقامتعلق بشرکاءتجارتخانه سابق برادران ل التيراجع بش یـدارائ ج

 .دهيرس رانيتجارتخانه مزبور بدولت ا یبوده و در مقابل بده
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ارتخانه مختلط از شرکاء تج یکه طرف روس کمپان التيراجع بش یچهارم دارائ ماده
طرق روس  یاصل هيجزو سرما نيکرده است همچن ليتحص انازوفيسابق برادران ل

 .محسوب خواهد شد
از طرف  رانيدولت ا یبرا التيکه در عوض استفاده از ش انهيپنجم ـ حق سال ماده
 داتيعا)٪١۵(پانزده یهشتادهزار تومان باضافه صد شود یم نيمختلط مع یکمپان

 رانيسهم دولت ا هيو وجوه مذکور همه ساله از بابت تاد مختلط است یخالص کمپان
ه شدن سهم مزبور وجوه مزبور يمحسوب خواهد شد پس از تاد یاصل هيدر سرما

 .خواهد شد هيتاد رانيبه دولت ا مايمستق
در  رانيسهم دولت ا هيتاد یبرا یششم ـ اگر مبالغ مذکوره در ماده سوم کاف ماده

 هينکند طرف روس بق هيرا تار یمبلغ کسر رانيولت انباشد و خود د یاصل هيسرما
که  یاصل هيدر مقابل قسمت سرما رانيو طرف ا دينما یم هيرا تاد رانيسهم طرف ا

که  نيخواهد نمود تا ا انهيهشت سال یدص یعنينکرده است فرع محمول بانک  هيتاد
 .وپرداخته شود هيتاد یکمپان یاصل هيدرسرما رانيتمام سهم دولت ا

 نيماب یبقسمت مساو شود یمختلط حاصل م یکه از کار کمپان یمنافع هيهفتم ـ کل دهما
 .شود یم مياند تقس مختلط شرکت نموده یکه در کمپان نيطرف
را اداره خواهد نمود و  یمختلط که تماتم امور کمپان یکمپان رهيمد ئتيهشتم ـ ه ماده

از  یکه بطور مساو مرکزآن در شهر تهران خواهد بود مرکب از شش نفر است
 .شوند یم نينفر از طرف روس مع٣و  رانيسه نفر از طرف ا یعني نيطرف

 
 نيبمتخصص التياز ش یو بهره بردار یو تجارت ینهم ـ اداره کرده قسمت فن ماده

 یکمپان رهيمد ئتيروس که در حدود و بر طبق دستورالعمل مصوب ه یو تجار یفن
 .شود یرفتار بکنند واگذار م ديمختلط با

 
در بازار  اي هيدر روس متيق نيرا به بهتر التيمحصوالت ش یـ کمپان) ١(تبصره

مرحج باشد خواهد  متيق ثيازدو بازار از ح کيبنابر آن که کدام یخارج ازروس
 . فروخت

و  رهيممد ئتياز اعضاء ه ريبغ یگرير یرسم نينوع مامور چيـ ه) ٢(بصره
 التيدر اداره کردن امور ش نياند طرف ر شدهذک نقرارداديکه در ماده نهم ا یاشخاص

 .نخواهند داشت
 یشورو ريدر سه سال گذشته دولت اتحاد جماه التيدهم ـ درعوض استفاده ازش ماده
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و در  دينما یم هيتاد رانيو پنجاه هزار تومان بدولت ا کصديمبلغ  هيروس یستياليسوس
گمرک معاف  سه سنه راازحقوق نيا ديمحصول وآالت ص رانيعوض دولت ا

 .دينما یم
 یبرا رانيکه در ا ینيتمام قوائد و قوان عيمختلط مذکورمط یـ کمپان ازدهمي ماده
موجود  یخارج نيو همچن یرانيا یها و تجارت خانه یتجارت یها و شرکت ها یکمپان

 .وضع شوند خواهد بود هيدرآت ايباشد و 
 یو دولت شورو رانيبادولت اخود را  انهيمختلط محاسبه سال یدوازدهم ـ کمپان ماده

سال بعد ) خردادماه(تا ماه مه  یقرارداد منته نيا ٧و۵از بابت وجوه مذکور در مواد 
 .خواهد نمود غيتفر
 ليقب نياز ا گريوسائل د ايو  هيو احتراق یائيميمواد ش لهيبوس یدماهيص. زدهميس ماده

 .ممنوعست داياک
پس  التياز ادامه انهدام ش یريو جلوگ وقت عيياجتناب از تض یچهاردهم ـ برا ماده

در  یول(و روس  رانيبالمناصفه از طرف ا یاصل هيپنجاه سرما یشدن صد هياز تاد
شرکت  رهيمد ئتيسهم خود را در موقع مقرر از طرف ه رانيکه طرف ا یصورت

با اعالن ) را خواهد پرداخت سهمننمود طرف روس مطابق ماده شش آن  هيمختلط تاد
 .دينما التياز ش یشروع به بهره بردار تواند یمختلط م یبکار کمپانشده شروع 

 
مختلط  یکه کمپان یلوازم ريپانزدهم ـ نسبت به اسباب و ادوات ومحصول و سا ماده
 تيو روس معاف رانيا نيو محصوالت آن الزم دارد دولت التياستفاده از ش یبرا

 .ظور خواهد داشتآزاد من تيحق ترانس یو واگذار یمطلق از حقوق گمرک
در حدود خود الزمه مساعدت را در  کيو روس هر  رانيا نيشانزدهم ـ دولت ماده

 .مختلط خواهندنمود یامود کمپان
اعتبارخواهد  یدارا یمل یمجلس شورا بيهفدهم ـ قرارداد حاضر پس ازتصو ماده
 .بود
مضاء شده و ا هيته یو روس یهجدهم ـ قرارداد حاضردردو نسخه به زبان فارس ماده

امضاء  نيازطرف کيو بهر شوند یقرارداد معتبرشمرده مريو هردو نسخه درموقع تعب
 .شود ینسخه داده م کيکننده 

 
 )اجازه(دکتر دمحم خان مصدق  یـ آقا سيرئ

بوده و  انازفهايبحرخزردراجاره ل التيش یمتماد یدمحمخان مصدق ـ سالها دکتر
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است چون  یالديم١٩٢۵اند در سال  داشته که با دولت یقرارداد نيمدت آخر یانقضا
 یکند و بعد از برقرار هياالجاره را تاد مستاجر نتوانست مال الملل نيدر موقع جنگ ب

امضاء  رانيدولت ا یکه درزمان تزار یدادهائدولت مزبور قرار هيروس ديجد ميرژ
موقع  یعالئ یکرده بود لغو و باطل دانست دولت وقت زمان وزارت فوائد عامه آقا

 انازفهاينموده البته ل یرا ملغ التيمال االجاره اجاره ش دنيرامغتنم شمرده بعنوان نرس
 نهينکه در کابيتاا نمودند یدولت تظلم م یايبا اول شهيو هم یشاک تيوضع نياز ا
 گرياز وزراء د یالسلطنه وبعض محتشم یحاج یمرکب از آقا یونيسيالسلطنه کم قوام
هر  انازفهايپنج نفر ارجاع شود که دولت ول تيه امر بحکمشده قراردادند ک ليتشک

 یعال وانيد سيرئ یفروغ ینمودند و حضرت آقا نيکدام دونفرذ حکم مخصوص مع
مزبور پس از چند  یفرموده حکمها تيانازفهاحکميبودند ازطرف دولت ول زيتم

دولت  ئتيباب توافق حاصل نمودند که چون ه نيو مذاکره بدوا در ا یدگيجلسه رس
که ممکن  یاسيمحول نموده معلوم است که از مالحظات س تينزاع را بحکم نيقطع ا

منظور نظرگردد منصرف نشده و فقط خواسته است که از جنبه  هيقض نياست در ا
 ميتوان یوجه نم چيها به ما حکم نيدر آن نظر شود بنابر ا یقضائ نيو مواز یحقوق

نبوده و  ايموافق مصلحت بوده  استيس ثياز ح انازفهايکه الغاء قرارداد ل مينظر کن
 تيثيفقط ح ديداده است و با ینم ايداده است  یامر بدولت حق م نيدر ا یمصالح ملک

وارد شده باتفاق آراء ردومسئله  هيدر اصل قض پس ميريرا در نظر بگ هيقض یحقوق
 .دهند یم یرا نيمرجوعه چن

 
دولت در  ینبوده است تمسک اصل ايبوده حق  یفسخ اجاره از رو نکهيـ راجع با اوال
دارد  یضمنا اشعارم باشد یخود بعدم پرداخت مال االجاره درموقع مقرر م تيحقان

و مصلحت دولت  ليبا دولت و اتباع روس بر خالف م رانيمعامالت سابقه ا نکهيبا
 نيدر ا انازفهايداشته است خالصه اجوبه ل ردها عنداالمکان مو بوده و فسخ آن رانيا

 رانيدولت ا١٩٠۶است که اوال بر حسب ماده دوم قرارداد مورخه نيخصوص ا
مال االجاره  یما حق فسخ اجاره را نداشته است و بر فرض آنکه در ادا یبدون رضا

مورد  نيو در ا شد یمستحق م مهيفقط شش صد هزار فرانک جر ميکرد یم یريتقص
االجاره  مال یدر ادا ريتاخ کهنيهم مورد نداشته است بواسطه ا مهيجر اخذبخصوص 

و ممنوع بودن روسها از نقل وانتقال وجوهات  هيبلکه بواسطه انقالب روس ارينه باخت
 :ميبوده و ما معذوربود
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 هيدولت عل یاينبوده بلکه اول رانيبر خالف مصلحت ا رانيمعامله ما با دولت ا ايثان
سواحل بحرخزر شده و  یآبادما ا سباب  اتيداشته و عمل تياز ما رضا شهيهم رانيا

ما و رفتار  یبود که بواسطه اجاره دار یبر عکس دولت سابق روس از ما ناراض
دولت روس نسبت به  انهيمتعد اتيمانع ن ميداشت رانيکه نسبت با یصداقت وهيوش

 نکهياستکه صرف نظر از مسئله ا نيا تيحکم ئتيه یرا ميسواحل بحرخزر بود
از  ديمسئله با نينبوده که در ا ايبوده  رانيرفه و مصلحت اموافق ص انازفهاياجاره ل
و  یاست از نظر حقوق ئتيه نيا تينظر شود و خارج از صالح یاسيجنبه س

. اجاره را نداشته است یالغا دولت حق ميکه بگوئ ستين نيچاره جز ا یائقض نيمواز
 التيش عمل یکه بنا١٨٩۶و١٨٩٣از ازدواجاره نامه  کي چيکه اوال در ه رايز
مال االجاره دولت حق فسخ  یدر ادا ريذکر نشده است که درصورت تاخ باشد یم

 ستيها مذکور ن قسم شرط فسخ در آن اجاره نامه چيدارد بلکه ه
 

که دولت مال االجاره چهارسال را بطور مساعده از  یدرموقع١٩٠۶درسنه  ثالثا
که در آن زمان  دولهال نيع بتوسط شاهزاده یداشته قراردار افتيدر انازفهايل

حق فسخ اجاره  حايصدراعظم بودند با آنها منعقد نموده و آنجا در ضمن ماده دوم صر
را در آن شرط قرارداده است ثالثا ـ برحسب  انازفهايل یرا از خود سلب و رضا

که  یاوضاع ايکرد که ـ فرس ماژورـموجود و  قيتصد توان یم انازفهايل حيتوض
مانع  رانيوجه به ا صالياز ا قتايحق انازفهايشده بود ل جاديا هيدرآن زمان در روس

 شود یم دينظرتائ نيا. ندينما یذمه خود کوتاه یاز ادا خواستند ینم ارايدانستند واخت
 خيدر تار انسيشد که تجارتخانه طومان دهيعمل د هيبواسطه مراسله که در دوس

 ستيدر پرداخت ب ازفهاانيکل نوشته و حاضر بودن ل یبخزانه دار١٩١٧سپتامبر 
ارجاع  هيمراسله بوزارت مال نياشعار داشته و ا١٩١٨بعنوان مال االجاره  رهيهزار ل

 خيدر تار انازفهايکه ل یاستمهال واسطهب زيبآن داده نشده است و ن یشده وجواب
داده نشده  یجواب١٢٩٧ثور ١٨تا  زيآنها ن یتقاضا نينموده و با١٣٣۶ االول عيرب١٨

دولت منظور شده و  یحق فسخ برا التيش یدراجاره نامها نکهينظر با هذاياست عل
باشد  انازفهايل یبرضا ستيبا یفسخ اجاره م١٩٠۶بموجب قرارداد سال  نکهينظر با

پرداخت مال االجاره حاضر بودند و اوضاع از  یبرا انازفهايل نکهيو نظر با
الغاء  نکهيبر ا شود یراء حکم ممال االجاره شده باتفاق آ یمانع از ادا شانيا اراتياخت

حق بوده است اما مسئله دوم که راه جبران  رياز طرف دولت بغ التياجاره ش
الغاء  جهيکه در نت دارند یاظهار م انازفهايلچون . باشد انازفهايخسارات وارده به ل
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از آنها نفس معطل و معوق ماندن  یمتوجه آنها شده که قسمت یخسارات التيقرارداد ش
در ظرف چهار سال بلکه متجاوز  التياستفاده آنها از ش تيو تقو یاديص اتيعمل

خصوص پس  نيدرا. انها بآنها وارد آمده است یدستگاهها فيتوق جهيو در نت باشد یم
و وزارت فوائدعامه اجماال محقق شد که  انازفهايالزمه از خود ل ضاحاتياز است

بخود  توانستند ینم تيحکم ئتيسلم بود هاز آنجا که م کنيخسارات بآنها وارد آمده ول
 گرياز طرف د. نديبعنوان خسارت نما یمبلغ یاجازه بدهند که دولت را محکوم بادا

نبود چاره کار  زيجا نيهم غمض ع انازفهايوارد به ل راتحقاووجدانا از جبران خسا
 بسته یماه ديدرخصوص ص انازفهايبا ل یديکه دولت قرارداد جد ديبنظر رس نيچن

دولت موافق صرفه ومصلحت باشد بخود آنها  یکه برا یقيرا بطر داتيمبلغ عا نيا
هم  یليو تحم نديجبران خسارت خودرا بنما التيکه از راه انتقاع از ش ديواگذار نما

از اجاره  یمدت هفت سال و کسر انازفهايالغاء قرارداد ل خيچون در تار. بدولت نشود
 قيطر نيا نکهياضافه بر هفت سال باشد پس از ا ديبوده مدت قرارداد جد یآنها باق

 نيبا ديها شد که هر محل تامل گرد محل توافق حکم انازفهايجبران خسارات ل یبرا
که از  یمناف زانيم نيهمچن انازفهايمبلغ خسارات وارده به ل صيخکه چون تش یمعن

 ليظرف مدت قلحکمها در  یبشود برا تواند یآنها م ديعا هيدر سنوات آت التيعمل ش
بر هفت سال بود  ديامتداد مدت زا دانستند یحکمها نم ئتيلهذا ه. ممکن نبود تيحکم

سهم  صيرا در تشخ ديجد قراردادکنند و اساس  اريکه حق لنانازفها است چه قدراخت
موضوع  نيبر چه قرار دهند ناچار در ا یماه ديدر عمل ص انازفهايدولت و ل

جبران خسارات به  قيحکمها در طر یرا نکهياشعار بامراجعه شد و پس از  نيبطرف
. مدت است در باره مدت و مقدار از آنها استخراج بعمل آمد ديقرارداد و تمد ديتجد

مدت قرارداد  خيتار نياز ا المجموع ثيتقاضا کردند من ح انازفهايلدرخصوص مدت 
 باشد یدولت م دهنينما هيقض نيکه در ا دعامهيسال قراردهند از وزارت فوا ستيرا ب
دولت بودند  نياز حکم یکيخان که  هللا یبتوسط جناب دکترول نخصوصيدرا

. سال موافقت دارند ردهتا چها دعامهياستمزاج بعمل آمد و معلوم شد که وزارت فوا
 یپانزده سال را المجموع ثيباتفاق آراء مدت قرارداد را ح تيحکم ئتيباالخره ه

 نکهياول ا. دو سوال دارم الوزراء سيرئ یضرت آقااست که بنده از ح نيا. دادند
مصوبه مجلس  یالملل نيبموجب معاهده ب رانيدولت ا ديدانست یم یحضرت عال

متعهد است  ديشو یآن مستمسک م١۴بفصل  شنهاديپ نيا رکه خودتان د یمل یشورا
 کياست  انازفهايقرارداد ل نيکه انقضاء مدت آخر اميا نيا یعني١٢٩۵که د رسال 

خود را  هياست نظر یمستدع نصورتيدر ا. ديمنعقد نما یبا دولت شورو یقرارداد
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 .ديفرمائ انيب گريهشت سال د یبرا انازفهاياجاره ل ديتمد
دولت  سيرئ زيتم یعال سيکه سابقا رئ یبخود حضرت عال انازفهايـ اگر ل ايثان

و  یدگياز رس ماثابت نبود بعد یدعاو تيکه اگر قبل ازحکم نديتظلم نما ديامروز
و چون اقدام دولت  ميبهره مند شو التيبعد از منافع ش یتاچند ميقضاوت ما حق دار

فرمود؟  ديچه جواب خواه ديمابرآ رتاز عهده خسا دياست با تيحکم یبرخالف را
بخود اجازه بدهند  توانستند ینم تيحکم ئتيه ديا خودتان مرقوم فرموده(جون درحکم 

از بس مقدس  دهيعق نيو ا) نديبعنوان خسارت نما یمبلغ یکه دولت را محکوم بادا
 چه انازفهايجبران خسارت ل یلذا برا. عبارت را تکرار کنم نيا دمياست بنده الزم د

 یمدت کي یکه برا التيازشريهست بغ یگريباز محل د ايآ. ديدرنظر دار یراه حل
مجبور باشد  ريوز کياست که هروقت  نيمعمول ا یدرممالک پارلمان. ندياجاره نما

ثابت  یگرياز آنها بشود بطالن د کيچون مدافع هر . متضاد دفاع کند دهيازدوعق
 یکه حضرتعال لميچون بنده ما.شود دافعم یگريتاد کند یم یکناره جوئ. شود یم

راکه  یدو امضائ نياز ا کيکدام  ديخواهشمندم معلومفرمائ ديضمام دارباش شهيهم
. شنهاديپ نيا یامضا اياست  حيصح تيقرارداد حکم یضاام. معتبر است ديا فرموده
است که سابقا  یهم امضائ یکيامضاء امروز و یکيدولت دوامضاء دارد  نجايچون ا

 .نديفرما نيدو امضاء مع نيا فياست خوبست تکل ادهد
دکتردمحمخان مصدق شروع کردند به خواندن  یکه آقا یـ بنده وقت دعامهيفوا ريوز

 یموقع خواندن ا اياز خود سوال کنم که آ خواستم یم یه انازفهايلاوراق سرگشاده 
 ديدارند با شانيا یبنده اگرمخالفت دهيبعق. گريموقع د ايسرگشاده حاال است  ضهيعر

 کيب نکهيبا کند یحاالدولت تقاضا م نکهيا یهاربکنند براظآنرا درموقع خودش ا
 انيشد آقا ميکه اآلن تقد حهيال نيکه باا یمعن نيداده شود با یرا حهيال یا تيفور

پس  ايو فردا  ونيسيبدهند و برود به کم یرا تشيفور کيکه ب نديموافقت بفرما
 دهبو نيمقصود ا. ديايشور بمجلس ب یکه حاضر شد مجددا برا یفرداصبح هرموقع

. را کرده است شنهاديپ نيرامعلوم کند وا التيش فيکه تکل داندياست که دولت الزم م
از نقطه نظر  اي انازفهايکه فرمودند درخصوص حق ل یا ازنقطه نظراستداللحاال آق

آمد در  ونيسيازکم حهيکه ال یوقت یعنيدرموقع خودش  ديدارند با یشياگرفرما گريد
صحبت  ميصحبت کن ديهرکدام که با انيآقا رياساي بندهو  الوزراء  سيرئ یآنموقع آقا

حاال اگر  کنم یتصور م یول. خواهدشد گفته رسديکه بنظرم یضيکرد و عرا ميخواه
ام و  کرده تيفور یبنده تقاضا رايجواب اظهارات آقا داده شود مورد ندارد ز

 کنم یم قاضات انيبهر صورت فعالاز آقا. فعال مبادرت به جواب کرده باشم خواهم ینم
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و داده شود  یرا تشيکه بفور نديو اجازه بفرما ندينفرما یلطف یموقع تنک ب نيدر ا
 .شود یگفته م اتيکه مطرح شد نظر یالبته درموقع

 .است یـ مذاکرات کاف ندگانياز نما یجمع
 .بنده مخالفم ستين یکاف. یاسائي

 .ديبفرمائ ديمذاکرات مخالف تيـ اگر باکفا سيرئ
 ديموثراست و با تيبفور یدکترمصدق فرمودند دررا یکه آقا یـ مذاکرات یاسائي

فعال . ندادند شانرايداورهم جواب اظهارات ا یشود و آقاداده  شانيجواب اظهارات ا
 ايداور  یگرفته شود آقا یرا حهيال تيبفور نکهياست که ابتدا قبل ازا نيبنده ا دهيعق
داده  یآن را تيبفور ديبدهند بعد اگر با شانرايا وابج گريد یاکسي اوزراء سيرئ یآقا

 .داده خواهد شد یشود را
 اميق داننديم یکه مذاکرات راکاف یانيمذاکرات آقا تيبکفا دشو یگرفته م یـ را سيرئ

 .نديفرما
 )نمودند اميق یعده کم(

 )اجازه(رهنما  یآقا ستين یکاف شود یـ معلوم م سيرئ
کرده قبال بنده موافقت کردم و حاالهم موافقم و  شنهاديمسئله که دولت پ نيـ در ا رهنما

و چون  اورنديرابمجلس ب حهيال نينا بود ااست که دو روز قبل ب نيعلت موافقتم هم ا
 کيب انياست که آقا نيدولت ا یرا آوردند تقاضا حهيال نيو حاال ا امدهيدو روز قبل ن

بمجلس  ديايو مجددا ب ونيسيبرود بکم یعنيشور بشود  کيبدهند و  یآن را تيفور
 تيکثرکه ا هيآنوقت هر نظر نديخودشانرا بگو اتيکه درمجلس موافق و مخالف نظر
 کياگرمااآلن ب نکهيبنده از نقطه نظر ا نيبنابر ا. مجلس گرفت البته آن مطاع است

 …ميا را رد کرده حهياست که ال نيمثل ا مينده یرا تشيفور
 .ستيرد ن نيـ ا یاسائي

 تيدوفور یتقاضا نکهيباالخره علت ا دياجازه بفرمائ. ـ چرا بنظر بده رد است رهنما
را  حهيباشد و بتوانند درست ال ندگانينما انيآفا یبرا یمجال بود که نيا ینکرده برا

 یشور شود ول کيجهت گفته که  نيمطالعه کنند که در اطرافش صحبت کنند با
 یسه چهار روزه که باق نيب شود که در ايآن تصو تيداشت که دو فور یدولت سع

 …است
 ـ دوروزه یروانيش

را  حهيال نيا ميبتوان ستيکه باق دوروزه نيدر ا. خوب دو روز اريـ بس رهنما
 یعاد انيبجر حهيال نيا ديکن بيآن را تصو تيفور کي ديو اگر شمانخواه ميبگذران
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بمحلس و در آن ضمن  ديايب ونيسيو مجددا از کم ونيسيبرود بکم ديخودش با
 نيا ديايشور دوم بمجلس ب یو برا ونيسيبرود به کم ديو باز با شود یهم م یشنهاداتيپ

از مجلس بگذرد  حهيال نيا ستيممکن ن بيترت نياست و با ا حيلوا یعاد ريس بيترت
 نيبنابر ا. رکنديس ديبا حهيال نيا یعاد اناتيجر نيرد شود بهم تيفور نيو چنانچه ا
مجلس  زا حهيال نيا اناتيجر نيممکن است با ا ايکه آ کنم یسوال م انيبنده از آقا
 تيفور کي یاست که گفته شد تقاضا نيااست که نخواهد گذشت  یهيبگذرد؟ بد

 ديو بعد مآ ونيسيبکم روديوم دهند یم یآن را تيفور کيهم ب انيو آقا شود یم
 یامنفيمثبت  یورا کنند یخودشان را اظهار م اتينظر انيآقا سجايبمجلس و درا

 دهند یم
اظهار کند و  تواند یرا نم دهيدولت دو عق) درضمن خروج ازمجلس(مصدق ـ دکتر

 .متضاد دفاع کند دهيعق توانداز یمن
 عرض کنم خواهم یدارم م یـ بنده تذکر فرمند

 دانند؟يم یمذاکرات راکاف انيآقا. ستيـ موقع تذکر ن سيرئ
 .است یکاف یـ بل ندگانياز نما یبعض

 منيسيشورا با ارجاع به کم کي یعني حهيال نيا تيبفور شود یگرفته م یـ را سيرئ
 .نديفرما اميق کنند یم بيکه تصو یانيآقا
  )نمودند اميق تياکثر(
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   اليحه راه آهن  در مجلس شورای ملی 

  
 تأسيس اليحه ابتدا در و داد جلسه تشکيل امروز ظهر از پيش ملی شورای مجلس

 تعيين ضمن های ماد ٥ اليحه اين. شد مطرح عامه فوايد وزارت طرف از راهآهن
 به تهران قطور، به تهران بندرجز، به تهران ،)رخرمشه( محمره به تهران خطوط

) آستارا به تهران رواندوز، به تهران بندرلنگه، به تهران گواتر، به تهران ميرجاوه،
 قند واردات انحصار عوايد محل از تومان هزار ٢٥٠ مبلغ که ميدهد اجازه دولت به
 تأسيس برای انیآلم و آمريکايی متخصص دو استخدام و ها نقشه تعيين برای چای و

 نجايبنده در ا نيا« :و  گفت مصدق با اين اليحه مخالفت نمود . کند صرف آهن ذوب
بشود و  قاطعهم نکهيمقاطعه نوشته شده و بر فرض ا قيهم مخالف هستم که طر

ناقص است و تازه بنده با  یليباز خ ردياصل مناقصه راهم در نظر بگ حهيال نيا
ما درامود  نکهيبجهت ا. محل هم نشود مخالفم نيتع نکهيمقاطعه مخالفم و باا

 دينبا ميازهول حل نديگو یاست که م یمثل کيدرعرف  ميکن ليتعج دينبا یاقتصاد
و بدست دولت  ميبکن بيرا تصو حهيهمچمن ال کيامروز  ديافتاد ما نبا گيد یتو

 بعد از آنکه همه. بکند یبعد دولت خودش برود تمام مملکت را نقشه کش ميبده
 شنهادشانيپ هايکه کمپان اورديب یصورت کي ديايکرد آنوقت ب یمملکت را نقشه کش

 صهاست مسئله مناق حهيال نيکه در ا یبيدارد؟ وع دهياست و حاال کدام خط فا نيا
 کيهم دولت بخواهد  یاگروقت نکهيا یبرا. بنده اساسا با مناقصه مخالفم. است

 یدر چه مملکت ديد ديدارد اوال با یطياشر کيبطور مناقصه بکند مناقصه  یکارهائ
اعالن کردواگر در  ديچند نفر هستند با یشهر کيسازنده خانه هست و اگر در 

راهش را  ديبا نهايبه آنها اطالع داد و ا حهيصح یبا مجار ديهستند با گريد یجاها
 نديبگو یروز کيبکنند که همه مردم بدانند که اگر  یاعالنات ديکند و با نيقانون مع

 ».ميمذاکره هم کرد ميو رفت ميما اعالن کرد ديبگو ديآقا چرا اعالن نکرد
 اول ماده که شد موجب خطوط تعداد درباره ويژه به اليحه اين مواد درباره گفتوگوها

 داد پيشنهاد مدرس  که اصالحی با دوم ماده.شود گذاشته کنار      ً موقتا  ) خطوط تعيين(
 راهآهن ساختن برای مقدماتی نقشه تهيه از سپ است ممکن دولت«: رسيد تصويب به

 به ملی شورای مجلس تصويب از پس ميداند نزديک صرفه به و نافع که را ترتيبی
 تقی زاده سيدحسن اصالحی پيشنهاد با اول ماده تنفس، از پس» .بگذارد اجرا به موقع

 در مجلس. رسيد تصويب به اکثريت با مانده باقی ماده سه نيز و گرديد؛ تصويب
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 اين. داد قرار خود کار دستور در را يونکرس هواپيمايی شرکت اليحه خود کار ادامه
  )۵.(رسيد تصويب به نيز اليحه

 
 ٢۵١ لسهج ١٣٠۴بهمن  ٢٠سه شنبه ملی   یمجلس شورا مذاکرات

 
صورت مجلس ( ديگرد ليتشک نيتد یآقا استيدوساعت و ربع قبل از ظهر بر مجلس

 )شهاب قرائت نمودند ارزيآقام یروز قبل را آقا
 

 )اجازه( یاحمد بهبهان ديس رزايآقام یـ آقا سيرئ
 

 )اجازه(دکتر مصدق  یآقا. ماده اول. شد بيتصو سيرئ
 

 یمساو یو جزئ یموضوع کل کيدمحم خان مصدق ـ قانون اقتصاد حکمش در  دکتر
ندارداگر  یاست و فرق یکيبزرگ وکوچک  یدر کارها یاقتصاد نيحکم قوان. است

. خانه را بسازد نيا ديدرچه محل با کند یخانه بسازد اول فکر م کيبخواهد  یسک
خانه در شهر تهران بسازد و  خواهديدارد وم یپول کيسازنده خانه  کنفري ديفرض کن

 ريخ شنود یآباد بسازد بعد جواب م یکه در دروازه خان کند یاجاره بدهد اول فکر م
. ستندياشخاصش متمول ن. ستيلش مرغوب نمح. رود یمحل خانه اجاره نم نيدر ا

 گريبعد به محل د. ستيمحل نفع آور ن نيا دياستفاده کن هياز سرما ديوچون شما با
 یالبته اگر کس. کند یارميرا که مناسب باشد اخت یمحل نيو همچن شود یمتوجه م

 که اجاره کننده(درمحله دولت در ا طراف مجلس  ديآ یبخواهد خانه بسازد امروز م
اجاره خانه  یتمولشان برا نندينش یشهر م نطرفيدر ا کهياست و اشخاص ستريخانه ب
 نيبنابر ا. که نفع آور باشد سازد یم) شتراستياالجاره بدهند ب خوب مال نکهيا یو برا

با ادله  ديبا. محل است نييقدم اول کار تع ميدر اقتصاد بکن یکار کي مياگرما بخواه
 یپول قند وچا نيا ميخواه یکه ما امروز م یکه محل ميبکن نيمتقنه ودالئل محکمه مع

 .نفع آور است وباعث خسارت نخواهد شد یکجا است؟ کدام محل ميراصرف کن
 
ما  یبقدم دوم بعد از آنکه برا ميرو یم مياول قدم است قدم اول را که تمام کرد نيا

 کي ميرو یمنفع آور است  ميمسلم و منجز شد که درمحله دولت اگر خانه بساز
نقشه  کيما  یو برا دياوريب فيمعمار تشر یآقا ميگوئيو م ميکن یدعوت م یمعمار
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که بروم تمام شهر را  ستين یمقتض زمخانه بسا کياگر من بخواهم  یول. ديبکش
و  ميکن یم نياول محل رامع. اکل ازقفاء است نيکنم بعد خانه درست کنم ا ینقشه کش
محل نفع آور است آنوقت معمار را  نيمحقق شد که اشد و  نيمحل مع نکهيبعد ازا

خانه بسازم و نقشه اش را بکش  خواهم یمحل م نيمن در ا ميگو یو م کنم یدعوت م
که ما  یپولهائ نيکه ا ميخرج بکن خوديب یپولهائ کيکه  ستين نيشرط عقل ا االو

بنابر . رانکندنقشه کش تنها  تيهم کفا الشيچند ر ديشا ميخرج کن ميخواه یو م ميدار
که حمل و  یمحل هائ یگمرک یها هياحصائ یاز رو. شود نيمحال مع دياول با نيا

بشود بعد  نيتع دياست با شتريب ارتشکه راه تج یمحلهائ. نقل درش بهتر است
 کيحاال  م؟يکن یشد آنوقت چه م نيو نقشه بکشد بعد از آنکه نقشه مع ديايمتخصص ب

بعد فکر . کشد یاش را هم م نقشه کند یم نيش را معخانه بسازد محل خواهد یم یکس
بسازم بهتر است؟ البته  یخودم امان ايخانه را مقاطعه بدهم  نيکه من ا کند یم

 یالبته م. رديگ یو کم م دهد یم اديکه مقاطعه دهنده ز دانندياند م مقاطعه داده یاشخاص
 نهيچ ديمثال اگرشما بخواه. کند یحساب م یکه مقاطعه کننده تمام مخارج بحداعل ميدان

 ديگوئ یدو قران م یذرع ديگو یبکش م نهيچ ديبگوئ دياوريکش را ب نهيچ یوقت ديبکش
 یبرا خواهد یگل رس هم م زميلگد کنم آب هم بر ديمن گلش را با ديگو یچرا؟ م

اما  کند یخوب الزم است حساب م نهيچ یکه برا یتمام قسمتهائ. خراب نشود نکهيا
که  یو وقت گذارد یراکلوخ م شيال. دهد یم ليکم تحو کند یادن چکار مد ليوقت تحو

درست  یآباد اند ختهکار را کردند خانه سا نيکه ا یاشخاص شود یباران آمد خراب م
. ستيثابت شده که مقاطعه اصال سودو نفع آور ن شانياند بتجربه برا اند بنا کرده کرده

 ديمقاطعه بهتر است با ديبگو یخالف کسبر یوقت کيحال اگر . ستيا قاعده کي نيا
 کيکه دولت  یکند خصوصا وقت انيرا ب ليمقاطعه بهتراست دل ديگو یکه م یآن کس

ساختن راه آهن  یچه از اتباء داخله وچه از اتباء خارجه برا العمل حياشخاص صح
 اينفع وضرر مال دولت است درتمام دن نصورتياستخدام بکند و سر کار بگذارد در ا

بدهد اگر مستاجر  یکس کيخانه اجاره ب کي یکس کيامال تجربه شده که اگر ک
پس چه  شود یم حصنمت رود یمال خودم است و اگر ضرربرد م ديگو یمنفعت برد م

نه  ميببر ميخواه یکه اسباب زحمت بشود؟ ما نه نفع م ميدارد مقاطعه بده یلزوم
 ميکن یخوب کار م العمل حيضرر ما با پول خودمان کار خودمان و با اشخاص صح

مقاطعه نوشته  قيهم مخالف هستم که طر نجايبنده در ا نيا نيپس بنابر ا. بهتر است
 ردياصل مناقصه راهم در نظر بگ حهيال نيبشود و ا قاطعهم نکهيشده و بر فرض ا

محل هم نشود  نيتع نکهيناقص است و تازه بنده با مقاطعه مخالفم و باا یليباز خ
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است  یمثل کيدرعرف  ميکن ليتعج دينبا یما درامود اقتصاد نکهيهت ابج. مخالفم
را  حهيهمچمن ال کيامروز  ديافتاد ما نبا گيد یتو دينبا ميازهول حل نديگو یکه م
بعد دولت خودش برود تمام مملکت را نقشه  ميو بدست دولت بده ميبکن بيتصو

 یصورت کي ديايوقت بکرد آن یبعد از آنکه همه مملکت را نقشه کش. بکند یکش
که در  یبيدارد؟ وع دهياست و حاال کدام خط فا نيا شنهادشانيپ هايکه کمپان اورديب
 نکهيا یبرا. بنده اساسا با مناقصه مخالفم. است صهاست مسئله مناق حهيال نيا

 یطيشرا کيبطور مناقصه بکند مناقصه  یکارهائ کيهم دولت بخواهد  یاگروقت
چند نفر  یشهر کيسازنده خانه هست و اگر در  یر چه مملکتد ديد ديدارد اوال با

به آنها  حهيصح یبا مجار ديهستند با گريد یاعالن کردواگر در جاها ديهستند با
بکنند که همه مردم  یاعالنات ديکند و با نيراهش را قانون مع ديبا نهاياطالع داد و ا
 ميو رفت ميما اعالن کرد ديبگو ديآقا چرا اعالن نکرد نديبگو یروز کيبدانند که اگر 

 .ميمذاکره هم کرد
 

اش  نسخه کي ماند یاش در وزارتخانه م نسخه کيکه بشود  یدانند اعالن یهمه م البته
و  شود یم ليتشک هيدوس کيکار  نيا یو برا سدينو یکه جواب م یآن کس یهم پهلو

هم در  یکيطرف و  شيپ یکينسختان است  هيدوس نيشد ا هيدوس یزيچ کياگر 
 یشما اعالن را از رو ديگو یم ليکو کيآنوقت در مجلش ششم . ماند یوزراتخانه م

 سيخبر ديگو یم. ميکرد حيصح طيشرا یاز رو ريخ ديگو یم دينکرد حيصح طيشرا
منتشر  هيدوس دانديخبردولت صالح نم نديگو یم. ديرا منتشر کن تان هيپس شما دوس

آن طرف  یبرا هيدوس نيسختان است اگر ان هيدوس د؟يدانيشود خوب چرا صالح نم
دولت صالح  ستيالزم ن گريد کند یباشد که خودش منتشر م ديمف رشمقابل انتشا

 هياحصائ یشود که کدام نقطه نفع آوراست از رو نيمحل تع ديبداند درهر حال با
عجالتا روز پنجشنبه که مبعث است و عمر مجلس . حهيمدارک صح یاز رو یگمرک

 دهيعق. عرض کنم یزيچ نياز ا شيبنده ب ديو نبا رسد یبانقضاء م گريز دپنجم دو رو
و مدارک  هياحصائ یمجلس تا مجلس ششم از رو ابياست که دولت درغ نيبنده ا
است و صالح هم هست  شتريحمل و نقل درش ب کند یرا که تصور م یمل حهيصح

 دندياش را کش که نقشهبعد از آن. اش را بکشد کند و بعد مهندس دعوت کند نقشه نيمع
اش را هم  نقشه ميکرد قيتصد نطوريرا ما ا محل نيا نديدرمجلس بگو اورنديب

که اگر بخواهند همه  کنند یم قيتصد انيکند واال آقا بيمجلس هم تصو ميا دهيکش
 .را نکند نکاريا تيچند سال قند هم کفا داتيعا ديکند شا یمملکت را نقشه کش
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اسباب اعتراض  نميب یان قسمت مربوط بمحل است که بنده مهم نيـ ا رفوائدعامهيوز
خط  کيبدوا  یستيخط آهن بکشند والبته با شد یخط همه را دفعتا نم نهمهيشده خوب ا

همه . اند تابحال کرده ديفرمائيکه م یمطالعات کيبنده عرض کردم  یشود ول دهيکش
بصرف  یف و گاهآهن بدبختانه بشکل حر هرا هيقض نيکه سالها است ا ديدانيم

در وزارتخانه  یوزارتخانه وگاه نيبا یبوده گاه انيباالخره در جر یمطالعه ول
اند  درست کرده یهائ هيدوس. اند کرده یونهائيسياند و کم زده یاند حرفهائ نشسته گريد

 نيگفت ا شود یاند و نم کرده شنهاديرا بنظر خودشان پ یراه هائ کيو باالخره 
و مطالعه بوده  ليمقدمه و بدون دل یطور ب نياست تمامش هم که نوشته شده یخطوط

که بر  شود یمسئله روشن م نيا یکه آن روز ميدار قيالبته کامال تصد یاست ول
 یمطالعات ديو بگو ديايعالوه شود که ب ینيمتخصص کيمطالعات سابق تا مطالعات 

را هم که  نيخوب است مخارج ا شينجايادارد و  بيع شينجايا ديا که شما کرده
 نياست و باالخره مطالعات سابق نيا اش هيمضار اول. خوب است شيکي نيا ديگو یم

که عجالتا الزم است  یآن خط شود یو مطالعات آنها که جمع شد باالخره معلوم م
به برداشتن باز هم  کنند یاش را شروع م خط است و آنوقت نقشه نيشود ا دهيکش

بر ان خط باشد ممکن است مجلس بعد نظر  یاعتراض کياگر آنروز  ردمعرض ک
. دهيخوب فهم یمل یو مجلس شورا اند دهيفهم نيمتخصص ديخودش را اظهار کند بگو

آنوقت همه  ميکرده بود شنهاديرا پ یخط کيو با مطالعات خودمان  مياگرما آمده بود
چه  یاز رو نديبگو توانستند یبرما بکنند و م توانستند یم انيجور اعتراض را آقا

. شما حاصل شد یکدام متخصص قطع برا صيچه مطالعه و با تشخ یقاعده و از رو
 دايپ یراه کي مياعتراضات وارد نشود آمد نيا نکهيا یما برا. خط مهم است نيکه ا

 ليآن را خودش س مينيب یشود و حاال برعکس م یريجلوگ انيکه از اعتراض آقا ميکن
 نياجازه بدهند بعد از آنکه متخصص انيت آقاخوبس. ما کرده است متوجهاعتراض را 

معلوم شود و باالخره آنروز هم خواهد آمد اما مسئله  فيآمدند و مطالعه کردند تکل
 رايکرده باشم ز یاظهار نظر شخص خواهم یمناقصه ومقاطعه که فرمودند بنده نم

 یستياساسش موافق است با ربگذرد و د یزيچ کي خواهد یم یکس کي یمعتقدم وقت
 نيا ارخوبيبس ديو بگو رديهم شل بگ یهم مماشات بکند گاه گريد یناچار با نظرها

من  ديمتشکرم آن قسمت را هم که قبول ندار یليخ ديقسمت عرض من را قبول دار
بود  نينظرشان ا دميشان را د عده کيوکال  انيآقا ونيسيچون کم یول گذرم یازش م

بود که  نيواال نظر شخص بنده ا ميدر آوردصورت  نيشود ما هم با تهنوش نطوريکه ا
 ميسيو بنو ميکلمه مناقصه رانگذار ميباالخره گفت یول باستيترت نيمناقصه بهتر
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 نيدر ا. خودش رابدهد یبه مجلس و مجلس را ديايتر است بعد هم ب هرکدام باصرفه
 یرابد بود  دهند یم یرا بودخوب  دينيب یم انيصورت مسئله مناقصه را آن روز آقا

از نقطه  ايخوب نبوده  ننديب یم یاسياز نقطه نظر س اي ستيبد بودن چ یمعن. دهند ینم
که ارزانتر  یآنکس نکهيا یبرا یگفت صرفه اقتصاد شود ینم نکهيا گربجهتينظر د

 گريازجهات د اي یاسيبرده و از نقطه نظر س شيکرده است در مناقصه پ شنهاديپ
داشته باشد  طيشرا دياگراعالن شد با نکهيراجع با اما. صرفه نداشته باشد تممکن هس

طهران مثال در  یها درروزنامه یکه بزبان فارس ستيمناقصه ن کي نيمسلم است ا
 نياست ککه متخصص یزيچ کي نيچهارروزنامه درج شودوطبع شودومنتشرشود ا

 نه ماها یمل ینه مجلس شورا ارمد نيقيکند بنده  نيشرائط آن مناقصه را مع ديبا
الزم است  یراه کيساختن  یشرائط مناقصه را که برا ميائيب ميتوان یچکدام نميه

مطلع و اهل  یليخ دياشخاص که با کي ديمناقصه را با نيچن کيشرائط  ميکن نيمع
 کيرا که فرموده  یگذاشته شود تمام مسائل ديکنند والبته مدت هم با نيفن باشند مع

همرفته از نقطه نظر خط  یرو یرد ولک تيرعا دياست که البته با یزهائيچ
باشد از نقطه  یباق یاشتباه کيقسمت  نيدر ا انيآقا یکه مبادا برا کند یبازعرض م

خط  رانيکه اجازه بدهند در ا ميکرد یم شنهاديپ م؟يکرد یم یشنهاديچه پ اينظر خط آ
بهش  انتو یم یوقت نرايشود ا دهين کشيفالن خط مع ميکرد یم شنهاديشود پ دهيآهن کش

چنانچه عرض کردم  نيبنابر ا. مشورت کرده باشد یاشخاص مطلع کيداد که  یرا
 ديآ یم یريوز کي یروز کيتابحال شده بعد هم خواهد شد وبالطبع  یمطالعات کي

بنابرمطالعات سابقمان که  ديگو یو م) درمجلس ششم انشاهللا( یمل یومجلس شورا
ساخته شود  ديفالن راه را اجازه بده ديند باا که آمده نيمطالعات متخصص نابرشده و ب
اصالح شود آنوقت  ديبا ريگفتند خ ريخ نديگو یم اياست  حيصح نديگو یم ايآنوقت 

 .ميکن یاصالح م
 

 )اجازه( عقوبي ديآقا س یـ آقا سيرئ
 
 اي یمل یمجلس شورا یاست برا یروز مبارک یليامروز خ یـ بل عقوبي ديس یآقا
سال و پنج سال  ستيکه ما ب یزهائيچ نيبرا یاساس یقدمها قتةيحقکه  نهيکاب نيا یبرا

 اليخ نيدر ا رانيا یها یداريدر دو راه استبداد هم ب ديشا. برداشته ميبود آرزو داشت
و  بينترتيمسلست بعد از آنکه ا. شود بيو ترت تمدن یدارا یکروزي رانيبودند که ا
ملت  کيما هم  ميخودمانرا با االغ بکن حمل ونقل ميتوان یآمده است ما نم ايتمدن بدن
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دکتر مصدق  یآقا شيحمل ونقلمان بتوسط راه آهن باشد واما فرما ديو با ميزنده هست
بزرگ عالمت نزدن  سنگ تيحکا ترسم یکنم م قياندازه تصد کيتا  توانم یرا بنده م

 ميرف کنص ديبا یو در چه محل ميچه اندازه دار ميدان یخودمان رام هيما سرما. باشد
جلب کردن انظار  یبرا ايشدن است  یعمل یبرا اينوشته شده است  نکهيا نجايا
شدن باشد که  یعمل یاگر برا رانيا اتيو وال االتيو توجه دادن تمام نقاط وا انيرانيا

سه  جانياز طهران بخراسان و آذربا ايو بندر جز . از طهران بمحمره انمد یبنده م
 ینظر نيپس ا. ميکن جاديراه ا کي ميما موفق شو ديد کشطول خواه شتريچهار سال ب

است که دولت  رانينبوده است نظر جلب دادن تمام ملت ا ميکن یکه ما فورا عمل
 یانسانست درمملکت جار نکه در بد یانيمتوجه است خط آهن را مثل شر یمرکز

که  زاستيچه چ لشيدل کنم یدولت عرض م ئتيکه واقع شد بنده به نطوريا. کند
هم که بمقام  یحيدر لوا یتوجه بجنوب نداشته است حت چيصدوپنجاه سالست دولت ه

 نيا ستندين رانيا التيا ايفارس وکرمان آ. شود یتوجه بجنوب نم چيه ديآ یعمل نم
اصفهان  یاهال دهند؟ یفارس وکرمان نم التيا شود یو شکر م برقند ليکه تحم یاتيمال
اند نه  مرکز بوده عيسالست مط یهم سالها نهايستند اه رانيهم ملت ا نهايا دهند ینم

 یراجع بمعارف وقت حهيبودجه هستم در ال ونيبنده درکمس. راه آهنست نيمنحصر با
در  مينيب یاست خراسان را مرمعارف جنوب ازهمه جا بدت مينيب یم ميشو یوارد م

 کي) ددارن فيپست و تلگراف تشر ريخود وز(در فارس  ستيهمه جاش خط تلگراف
شهراست که  ستيب یفارس دارا. ستيبوشهرنه ازطهران بشتريراه تلگراف ب

 ليوزراء هستند ـ آخر چرا وک نياست ا الوزراء سيرئ یآقا نياست ا نيحکومت نش
 رانيا التيکه فارس هم جزء ا کنند ینم اليکند ـ وزراء خ اتيمداخله دراجرائ دينبا

حال که  ميگو یدرش باشد بنده م یآثارادب ديبا آنجا برود؟ آنجا هم دياست و تمدن هم با
 رازيبندرجزء طهران به گواتر است اما شه قسمت کردن باشد طهران ب یبنا شد برا

عرض کنم  خواهم یکه م نستيا ليبچه دل ستين رانيا التيابدا ا نهايا زديو کرمان و
اول که تا ماده  نيدانم ا یمن م قةيبردارد حق خواهد یم یقدم کيحاال که دولت 

جلب دادن  یاگر برا. ستين یشود عمل دهيسال در اقطار مملکت راه آهن کش یسالها
بر تمام  خواهد یاست که م یامروز توجهش مثل آفتاب یملت است که دولت مرکز

فارس  ليبچه دل نيبنابرا. اشعه خود را بر تمام مملکت بتاباند خواهد یم ومملکت بتابد 
و پنجاه فرسخ است  ستيفارس دو جيخل ديا مشغول کرده یفارس رابکل جيو بنادر خل

فارس و  یببدبخت یمل یخاطر توجه دادن هم مجلس شورا یاست که من برا نيا
 ديبودنست با یمقام عمل گرکردم که ا یشنهاديپ کيکرمان و هم توجه دادن دولت 
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است  نيشود ا دهيکش جيببنادر خل رازيو از ش رازياز طهران تاصفهان و ش یخط کي
 .ام کرده ميتقد یشنهاديکه پ

شده سه فکر در  دهيشودو قبال هم فهم یاز مذاکرات معلوم م کهيمخبر ـ بطور رهنما
را درست  ینيخط مع کي یستيدکترمصدق که با یفکر آقا یکيماده اول هست ـ  نيا

فکر  نيکه بنده با گريفکر د کيبمجلس  اورديرا ب نيآن خط مع حهيوال رديدرنظربگ
خط آهن و نقشه کش و  دنيکش یبرا ازهاج کي یکه دولت بطورکل نستيقدم امعت
 نيفکر وسط ا کهيگريفکر د کي نيبگذارد بنظر متخصص تايمحل راکل نييتع

 نيمع تواند ینم راينکند ز نياست که خط را دولت عجالتا مع نيبوده است ا هيدوقض
 یاست ول یقيت عممطالعا کيعده متخصص و  کي فيخط از وظا نييچون تع. کند

بطور گنگ و ابهام  خواستند یم یعمل را بکنند و از طرف نيا خواستند ینم یاز طرف
 یاالنهم با آقا(خود بنده هم اصوال . اند شکل نوشته نيبا با حهيال نياند ا و آمده سنديننو
 طور کنند که بدولت اجازه نيمعتقد بودم که ماده اول را ا) مذاکره کردم الوزراء سيرئ

کنند بعد  یاجازه داشته باشند نقشه بردار اورنديکه م ینيبدهند بافکرمتخصص
 ديآقا س یاعتراض که آقا نيها و ا کشمکش نيبمجلس آن وقت از ا اورديرا ب اش حهيال
عرض  عقوبي ديآقا س یآقا یحاال برا. ميشو یفرمودند ما راحت م یگريادي عقوبي
و  دارد التيا کيدولت نظرب اي رود ینمکه راه آهن بجنوب  ستين نطوريا کنم یم
جا  نيا نديآ یخواهد بود که م ینيندارد نظر د ولت تابع نظر متحصص یگريد التيبا

است خط  نيا ديوشما هم معتقد هست شود یکه برداشته م یاول قدم نجايدرا. کار کنند
لکت فکر هم در مم نيرا بهم متصل کند و ا ايآزاد برود و دو در یايکه بدر یآهن

التجاره از طرف  که مال ديو خودتان هم معتقد هست دهيدالعاده رواج دارد گر فوق
در مملکت  یاست که اگر راه آهن یعيمسئله طب نيپس ا. خارج شود ديبا یليجنوب خ

خطش بطرف جنوب بحکم حساب و بحکم عدد و بحکم  کيشود قطعا  دهيکش
 نميب یم اتيمثال از وال. باشندنداشته  یالتجاره خواهد رفت ـ پس شما نگران مال

 نياستکه ا نيمثل ا. اند مارا فراموش کرده نديگو یروزنامهام یبرا ديآ یم کهيکاغذهائ
 نطوريا ريخ. ندهند یکس کيب بدهند یکس کيب خواهند یاستکه م یزيچ کيمسئله 

و آن نقاط هم که  یمطالعات اقتصاد کياست مسئله راه آهن مربوط است ب نبوده
 نيمحمره که ا یکيبندرلنگه  یکيکواتر  یکيهست  حهيال نيد دوسه جا درافرمودن

 کنم یهم عرض م نيريجواب اعتراض سا یبرا یول رود یخطوط بطرف جنوب م
صرفه  یعني. صرفه نداشته باشد کهيدوام کند درصورت یراه آهن کي ستيممکن ن
در  ديا عالوه کنراه آهنه نيراه آهن برا کي ديو اگرشمابخواه یاسيو س یاقتصاد
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بامحاسبات  نکهيخواهد رفت مگرا یست سال آن راه آهن رو بخرابيده ب انيپا
 نيبنابر ا. بدهدکه الزم هست ضررآنرامتحمل شود صيدولت تشخ یاسيوس یاقتصاد

دار و پرتجارت  تيکه دولت خطوط اهم ديکن یم قينظر گرفته شد تصد نيکه ا یوقت
 شود یزحمت م اسبابکه  ندينفرما یشنهاديپ انيقاآ کنم یو استدعام ديرا خواهد کش

داده شده  کهيصورت نيو در ا نديايب ديبا نيمتخصص ميستيما متخصص ن رايز
نظر سوم  یقسمت مخالفت نکنند ول نيدر ا انيپس حاال خوب است آقا. بکنند یاتينظر

تمام خطوط اساسا بدولت اجازه بدهند که  انيکه آقا نستيکه بنده هم همانطور معتقدم ا
است که ممکن  حدهينظر عل کي نيکند وا یخودش نقشه بردار نيبنظر متخصص

 است درش بحث کرد
  

 یمسئله را مكرردرمكرر درمجلس شورا كيـ بنده اگرچه تجربه دارم كه الوزرا سيرئ
و همان حرف زده  شود یباز مكرر م كنيول ميده یم حياز طرف دولت توض یمل
مجلس  ايكه دولت  نديتوجه بفرما ديبا انيعرض كنم آقا ديمع ذلك باز با شود یم

 نيا صيدر تشخ. بدهد صيتشخ تواند یرا نم یخط بخصوص كيامروز  یمل یشورا
را متوجه است ما اگر  نياظهار كردند دولت هم ا انيمالحظه است كه آقا نيخط چند

كم بود و  یليما خ ديالبته ترد ميكه درآن واحد تمام خطوط را شروع كن ميقدرت داشت
 ميكرد یو م ميشد یداخل م

 نيچند تواند ینم اش هيحال هيدر آن واحد با سرما رانيكه دولت ا ميدان یما هم م كنيول
دو خط را شروع  ميو اگر توانست. خط است منتها دو خط است كي. خط را شروع كند

 .و ممنون بود یراض ديبا یليخ ميكن
 

مالحظه است مالحظه تجارت  نيخطوط چند نيدو خط ازا ايخط  كياريدر اخت حاال
كدام  ايهست كه آگريد یزهايهست وچ یاسيس. هست یهست نظام یهست اقتصاد

كدام خط از نقاط مهمه  شود یتر ساخته م كدام خط ارزان شود؟ یخط زودتر ساخته م
دولت را  یاسيخط مصالح س كدام كند؟ یعبور م شتريالتجاره ب مملكت هست و مال

 كند؟ یم نيتأم شتريب
 

 ديآ یهم هست كه حاال به ذهن ما نم یمالحظات كي ديقسم مالحظه است و شا هزار
فالن  ديبا ديبساز ديكه متخصص آمد به ما گفت اگر فالن خط را بخواه یوقت یول

 ديمالحظه را هم بكن
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 نياگر با ا ميرا بساز یخط مخصوص كيكنند كه  شنهاديپ خواهند یم انيكه آقا نيا پس
 كنند یم قيخودشان تصد یول ميكرد یكنند ما هم قبول م شنهاديپ توانستند یظات ممالح

 .ستيطور ن نيا
 

برود آنجا ـ آقا كه اهل فارس  نديفرما یم شنهاديوقت آقا كه اهل كرمانشاه هستند پ آن
 نيا جانياز آذربا گريد یكي! از خراسان گريد یكي! رازياز ش نديفرما یهستند م

 !!است داشت یمسائل مملكت نيتر از مهم یكيآهن كه  در راه دينبامالحظات را كه 
 

ـ باز  ستيطور ن نيا! د؟يگذران یچرا نم رازياز ش ميبگو ديهستم با رازيكه اهل ش بنده
را در آن واحد بسازد  نهاينبوده است كه ا نيبدهم مقصود دولت ا حيتوض نجايدر ا ديبا

 .ميما قدرت ندار دييفرما یكه شما م
 
بود كه آن  نينداشته و مقصود ا یدولت هم نظر خاص ميقدرت ندار دانم یهم م ندهب

باشد از  ديمملكت الزم و مف نيا یرا كه متصور و محتمل است از برا یخطوط
آمدند و مطالعات  نيكه بعد از آن كه متخصص مياجازه داشته باش یمل یمجلس شورا

 .نكنند یتيوال انيمسئله را خوب است آقا ميكن اريدو تا از آنها را اخت یكيكامله شد 
 
 ميبعد از آن كه ما خواست دانم یمملكت را هم متذكر كنند ـ بنده م نيمردم ا ديبا انيآقا

 یاهال دياهل خراسان خواهند گفت چرا ما را فراموش كرد ميكار بشو نيداخل ا
 نيا. ستين یتيكار وال كي نيا. ديخواهند گفت كه چرا ما را فراموش كرد جانيآذربا
 است یو تجارت یاقتصاد ،یاسيس ،یدولت ،یمملكت تيحكا

 
 ست؟يچ ونيسيكم دهيـ عق سيرئ

 .كنم یقبول نم ديريبگ یـ رأ مخبر
 .رميگ یجالل ـ پس م خيش آقا
 .كنند یهم مسترد م انيآقا ريـ سا سيرئ
 )یگفتند ـ بل(

 )ت شدقرائ ليبه شرح ذ. (بهار یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشد سيرئ
آن تهران  یدر ماده اول قسمت سوم تهران قطور حذف شود و به جا: كنم یم شنهاديپ

 .تو نوشته شود قره
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از آنها قابل  یشد كه قسمت ندگانينما انياز طرف آقا یاديز یها صحبت نجايـ ا بهار
كه همه قابل  نيا ريفرمودند كه در غ الوزرا سيوزرا و رئ انيهم آقا یتوجه بود صحبت

اصالح  ديبا حهيو ال ستيبنده قابل توجه ن دهيبه عق حهيال نيطرز تدو یه بود ولتوج
 .شنهادات نواقصش رفع شوديپ ليقب نيا لهيشود به وس

 
 قيدر موقع تحق ديكه اسم برده شد شا یها و خطوط راه ني         ً                بنده كامال  موافق هستم كه ا

 كيمان طور كه گفته شد ه دياز آنها قابل اجرا نباشد شا یصاحبان فن قسمت قيو تدق
ً ا  يثان يیراهنما كه آن نقاط احسن را صوب  ديايب شيكه پ ینقاط كيبه نظر برسد و   
 ميكن یصحبت م حهيال نيا یرو ميحال ما دار نيدر ع یباشد ول

 
از  ديدان یتكرار مكررات م ايالزم  ريكه از آنها را غ شود یم یشنهاداتياگر پ پس

 كي یمحل كي یاصول كه هركس برا نيست واال البته اا حهيال نيا نينظر تدو نقطه
 یرا طور حهيكرد كه ال دياما چه با ستين یحياصول صح كي نيبكند ا یشنهاديپ

ذكر كند  نجايدر ا ديدارد با یخطوط اصل هراجع ب یاند كه هركس هر نظر كرده ميتنظ
اند كه به  قائل شدهسه خط  جانياند نسبت به خطوط آذربا آمده نجايكه در ا نميب یبنده م

 یكيتهران به رواندوز و  یكيتهران به آستارا  یكياست  یاصل ريمن هر سه غ دهيعق
 تهران به قطور

 
ها  راه نياست كه ا نيمقصودم ا رياست خ ادشيز جانيكه آذربا ستين نيا مقصودم

 انندگينما انياز آقا یكيكه از  یقاتيرواندوز از قرار تحق ستين یكدام راه اصل چيه
 .شود یقطور واقع م یفرسخ باال نيکردم چند جانيآذربا

 .ديا ـ نه آقا اشتباه کرده ندگانياز نما یکي
که اشتباها  کردم یم الياصالبنده خ. ديبده حيتوض دياگر اشتباه است بعد بفرمائ بهارـ

راه  مکنديو وصل ن ستين یراه مهم نکهياند قطوربه جهت ا قروه طورنوشته یبجا
را به قسمت  رانيوباالخره نه راه آهن ا ايمهم دن یها از راه آهن یکيب رارانيآهن ا
 کند یونه بحدود موصول وصل م کند یرسد وصل م یکه ببندر طرابوزن م یعثمان

صحبت در  یکه مناسبت قطور نوشته شده و االاگر بنا فهمم یوباالخره بنده نم
 یکه راه طهران بآستارا کاف کردم یم شنهاديپ ديها بود بنده فرض کن راه تيصالح

 یکيراه براوندوز و  کيخط بآستارا  کياما . است که از آستارا هم برود براوندوز
طو  که قسمت قره داننديم انياز آنطرف همه آقا ست؟يمناسبتش چ دمينفهم نرايبقطور ا
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که زحمت  نياز نقطه نظرا یکيدارد  تيما اهم یبرا یليوطهران از دونقطه نظر خ
طو  شده است و از قره دهينقشه باشد در آن راه صرف شده و نقشه کش دنيکه کش هياول

شده است واگر  ینقشه کش ین درجه اول اروپائيازطرف متخصص نيتا حدود قزو
از نقطه ساخته شدن همان  ميريدر نظر بگ ميها را بخواه راه نيشده ا یچنانچه عمل

 یاند و آنوقت بجا را فراموش کرده راه نيچه شده است که ا. طو است راه تهران بقره
 اليبنده اسباب تامل است وخ دهيبعق نهاياند طهران قطور؟ ا طو نوشته طهران قره

 یاسام نيدولت ا ئتياسباب زحمت باشد و بهرصورت بنده عرض کردم باه کنم یم
 هيخطوط اصل قيتحق یبکنند که بعد آذاد باشند برا یاشارات یرا اصالح کند وبطور کل

 نيکنند واال اگر اصالح نکنند و ا نيمع ندهيرا در آ یطرف یعلم نيتوانند با مشاورو ب
متصل اسباب زحمت  یستيبا ايباشد  یبحال خودش باق دکه اسم برده ش یخطوط

 ريخ نکهيا اي. بنظر آورد ديجد یکنندگان شد و گوش را خسته کرد و راهها شنهاديپ
راه  کيـ  یديراه جد کيدولت بخواهد داده شود فردا اگر  یخطوطهم را نياگر ا
 گريد دکر نيرا مع هيداد خطوط اول یمجلس را یوقت رديدرنظر بگ یگريد یاصل

بنده  دهيپس بعق. بدهد رياصالح کند و تغ ديرا فهم بشيع ینخواهد بود وقت ديدولت مف
 نديتوجه بفرما ندگانينما یطور ديفرمائياگر صالح نم اي ديرا اصالح بفرمائ حهيال اي

 یمعن یب) قتور(برداشته شود و اال طهران  حهيال نيمفاد از ا نيدر ا بيمعا نيکه ا
 باشد) تو ـ قره انطهر( دياست و با

شکل  کيکه درست کنند ممکن است  یـ عرض کنم البته بهر شکل رفوائدعامهيوز. 
 شنهاديخط را پ کيهم کرد البته  یاعتراضات کيرا در نظر گرفت و  یگريد
و خوب بود چند خط  ديکرد نيخط را مع کي ليبچه دل نديممکن بود بگو ميکرد یم

که  کنم یتقاضا م انياز آقا ندهب. کردند یاشکال م کي انياز آقا کيو هر  شد یم نيمع
 کي رونيدر ب انيچون وقت مجلس کم است ماده دوم مطرح کنند و ماده اول را آقا

تر صحبت شود  یخودمان یکقدريارند که د یاتينظر نيبکنند و ا ليجرح وتعد یقدر
 .ميبمجلس و حاال مواد بعد را بخوان ديايباشد ب انيآقا اتيماده که موافق نظر کيبعد 

 
 .ماده درست شود نيباشد که در تنفس ا نطوريـ بله هم مخبر

 
من بهتر  دهينشود بعق شنهاديمطالعات قبل بشود و عجله در دادن پ نيـ اگر ا سيرئ

 ندارد؟ یاست که ماده اول از دستور خارج شود که مخالف نيدتان ااست حاال مقصو
 )ريگفتند خ یبعض(
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 )خوانده شده بود یبشرح آت(ـ ماده دوم  سيرئ
 

ساختن هر خط  یالزم برا ینقشه مقدمات هيدولت مکلف است پس از ته. دوم ماده
رائط هر معتبر برساند و ش تداريساختمان صالح یخارج یهايمراتب را باطالع گمپان

 یمل یمجلس شورا بيتر باشد آن را پس از تصو کينافعتر و بصرفه نزد کي
آن در  هيراه آهن الزم است و ته نساخت یکه برا یا هيبموقع اجراء بگذارد و مواد اول

 نيا یبرا یشود و کارخانه آهن آب کن هيته رانيدر خود ا ديمملکت امکان دارد با
 .شود جادياز طرف دولت ا رانيکار در ا

 
 )اجازه(زاده  یتق یـ آقا سيرئ
 منظور شده است ونيام که در خبر کمس بنده کرده یشنهاديزاده ـ پ یتق
 )اجازه( یروانيش یـآقا سيرئ
 )اجازه( عقوبي ديآقا س یـ آقا سيرئ
 یعمل خواهد یمسئله م نيا یوقت ندکهيفرما یم یروانيش یآقا نکهيا عقوبي ديس آقا

مسئله  یاست ول حياند صح اجازه خواسته کيکرد و حاال فقط  دايمذاکرات ز ديشود با
. که واقع شده است در وسط رانيا یدارد خصوصا برا تياهم یليراه آهن هم خ

را مسلم  ها نيدارد ا تياهم یليخ رانيا قتصادتجارت و ا ثياز ح رانيا ديدانيم قتايحق
نوشته شده  نجاياجازه که از ا و با ميمطالعه کن ديکه ممکن است با یپس ما بقدر ديبدان

ساختن هر خط  یالزم برا ینقشه مقدمات هياست که دولت مکلف است پس از ته
بنده  نجايدر ا. دار معتبر برساند تيخارج ساختمان طالح یهايمراتب راباطالع کمپان

بود که ما  نيا یطهران یجواب آقا. هم داده نشد یطهران یمخالفت دارم و جواب آقا
 یخارج یها یبتوسط کمپان ديبا یمل یو مجلس شورا ميندار یداخل یاه یکمپان

 یمالحظه را کرده است که کمپان نيکار را بکند خود دولت هم ا نيا تداريصالح
 استيبمقام ر یشنهاديپ کي یول یخارج یها یپاننه مطلق کم ايدار باشد  تيصالح

داده  ديمجلس با بيتصواست آنوقت پس از  کتريبصرفه نزد کيهر طيام که شرا داده
تمامش بکند آنوقت بمجلس  تواند یطور است که دولت م نيعبارت ماده ا یشود ول

مجلس شروع  بينهاد کند پس از تصو شينوشته شود آن را بمجلس پ ديبا. اورديب
است که  نيدر مجلس ا ديايدولت اول کار خودش رابکند بعد ب نکهيبکاربکند نه ا

 .ام ص کردهخصو نيهم در ا یشنهاديپ
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درماده دو  کنم یم شنهاديپ) خوانده شد یبشرح آت( عقوبي ديآقاس ینهاد آقا شيـ پ سيرئ
 آخر یال) بمجلس بکند شنهاديپ(اضافه شود  بيدر سطرسوم قبل از کلمه پس از تصو

 
است که ما تمام  نيمقصودا ستيقسمت مقصود چ نيـ عرض کنم که در ا مخبر

 یشنهاديپ یعني م؟يسيقانون بنو نيدر ا شود یاجراء م نيکه مطابق قوان یمراحل عمل
 ونيسيو بکم ديآ یکه به مجلس م شود یم بيوزراء تصو ئتيو در ه شود یم هيکه ته

. ميسيهمه انها را بنو شود یم ميتقد سو آنوقت بمجل دهد یراپرت م ونيسيو کم رود یم
 یکمپان کياز آنکه  بعد یعنيچه  یعني) مجلس بيپس از تصو( ميما ذکر کرد نکهيا

شد و  شنهاديبود و بمجلس پ کتريوبه صرفه نزد ديمف یطيشد و شرا دايپ تداريصالح
کرد آنوقت دولت شروع بکار بکند البته اول  بيآن را تصو یمل یمجلس شورا

نکند که مجلس  شنهادياگر دولت پ شود یم بيکه بعد تصو شود یم شنهاديمجلس پ
بکنند  شنهاديپ نکهيبدون ا ديکن یم بيشکل شما تصوکند پس چه  بيتصو تواند ینم

که  ميکرد ديذکر کرد ماق نجايدر ا شود یاست که تمام مراحل را که نم نيمقصود ا
بنده  ديدانيصالح م انياگر آقا الح نيکند با ا بيرا تصو نيا ديبا یمل یمجلس شورا

 عقوبي ديس یآقا دشنهايپ(قرائت شود  گريد کمرتبهيفوائد عامه  ريوز کنم یقبول م
 )مجددا قرائت شد

 
بموقع  بيبمجلس کرده پس از تصو شنهاديپ ديسيندارد بنو یفوائد عامه ـ ضرر ريوز

 ندارد تياهم نقدريمسئله ا خواهد یاجراء گذارده شود حاال آقا دلشان م
 

 )خوانده شد ليبشرح ذ(مدرس  یآقا شنهاديـ قابل توجه نشد پ سيرئ
 هيدولت مکلف است پس از ته:نوشته شود ليذ قيده دوم بطراول ما کنم یم شنهاديپ

داند  یم کتريو بصرفه نزد عتريراکه ناف یبيساختن راه آهن ترت یبرا ینقشه مقدمات
 .بموقع اجراء بگذارد یمل یمجلس شورا بيپس از تصو

 )اجازه(مدرس  یـ آقا سيرئ
و اجازه هم  ميدار مهم است و همه عالقه یليمسئله که خ نيـ بدبختانه در ا مدرس

 نستيرا عرض کردم غرضم ا شنهاديپ نيمعهذا ا گذرد یدر ماده وقت م ميخواه یم
. ردياش قهرا امروز از مجلس بگ بکند اجازه خواهد یکه دولت هر کار را فردا م

اش را از مجلس  اجازه اورديراه آهن ب ینقشه بردار یمتخصص برا خواهد یم
 اورد؟يکارخانه آهن آب کن ب یبرا یصصمتخ خواهد یم رديبگ یمل یشورا
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که دولت هر کار را  نستيرا عرض کردم غرضم ا شنهاديپ نياش را از معهذا ا اجازه
متخصص  خواهد یم. ردياش قهرا امروز از مجلس بگ بکند اجازه خواهد یفردا م

 رديبگ یمل یاش را از مجلس شورا اجازه اورديب هنراه آ ینقشه بردار یبرا
 نياش را از معهذا ا اجازه اورد؟يکارخانه آهن آب کن ب یبرا یتخصصم خواهد یم
در  نهارايا خواهد یآنها م یرا عرض کردم آهن استخدام بکند و اعتبار برا شنهاديپ
و انحصار  اقصهو اعالن من یخارج یها یاطالع دادن بکمپان کنيل. ميبگذارن نمادهيا

اما حاال . مخالف نباشم ديبنده شا. ندارد یحاال لزوم یخارج یها یبکمپان نکارهيدادن ا
 نديبفرما شنهاديرا بهتر دانست بمجلس پ قيطر نيندارد در موقع خودش اگر ا یلزوم

و مباشرتا راه آهن را بکشد  اورديو اگر واقعا بهتر دانست که متخصص خودش ب
مان  کرهندارد که ما فکر و مذا یکه حاال لزوم نستيلذا بنده غرضم ا. ديبفرما شنهاديپ

خوبست  نرايکرد ا ميداخواهيپ اجياحت گريد کساليکه  یکار کيدر ميراصرف کن
 گررايد قيبمجلس بکنند اگر طر شنهاديبعد آنوقت اگر صالح دانستند پ یبرا ميبگذار

 یصالح دانست را جلسآنوقت هرطور م. بمجلس بکنند شنهاديصالح دانستند پ
 یکه دولت پس از نقشه بردار نستيبر ا ام هديبنده عق. است یمسئله نظر نيا. دهد یم
اعالن مناقصه  نکهيراه آهن بشود نه ا دنيو مشغول کش اورديخودش متخصص ب ديبا

بمجلس و آنوقت معلوم  ديايبگذرانند در موقع خودش ب نرايا نستيمن ا اتينظر. بدهد
 .ندارد یآن نظر و حاال لزوم اياست  صالحنظر  نيشود ا

 
 شيدر موقع پ یريوز مترياز بنده مال انيکه آقا کنم یبنده گمان م عامه ـ رفوائديوز

 دميکه د یکار بگذرد وقت کنم یم یسع االمکان یحت نکهيا ینکنند برا داينهادات پ
خواهم محاسبه  یکه فرمودند حاالنم هيقض نيدر ا. کنم یقبول م خورد یباشکال بر نم

 کي ديخوبست و همانطورکه فرمود که مناقصه اورميب ليدل خواهم یکرده باشم و نم
 نيکه در ا کنم یشد آنوقت عرض م دهيکه مسئله روشنتر شد و نقشه کش یروز یرا

را هم  فيو باالخره تکل ديگو یو هر کس نظر خودش را م ستيمملکت مصلحت چ
 وداشت  ميهم صحبت خواه ابازيشکل بگذرد آ نيحاال اگر با. کنند یآنروز معلوم م

حاال بنده در  د؟يطول خواهد کش حهيال نيه تا آخر مجلس مانده اهم ک یدوروز کي
نظر  توانند یم انيآقا یکه مخالفت ندارد ول کنم یقسمت نظر دولت را عرض م نيا

 .نديخودشان را اظهار بفرما
 

در  ايخط آهن که خارج از دستور شده بود گو حهيماده اول ال. شد بيـ تصو سيرئ
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جزء دستور شود  نديفرما یموافقت م انياگر آقاخارج موافقت حاصل شده است 
بشرح .(شود یاست قرائت م دهيرس گريد یزاده و جمع یتق یازطرف آقا یشنهاديپ
 )خوانده شد ليذ
 

مملکت را بدولت اجازه  یساختن خطوط راه آهن اصل یمل یاول ـ مجلس شورا ماده
در فوائد  یافالزم و مطالعات ک نيو دولت مکلف است پس ازجلب متخصص دهد یم

چند خط عمده که ساختن آنها رامقدم بر خطوط  اي کي یو نظام یاسيو س یاقتصاد
مجلس را در انتخاب  بيصوعرضه وت یمل یرا بمجلس شورا جهيداند نت یم گريد

 .دينما ليآن خطوط تحص
 ستين یـ مخالف سيرئ

 ريـ خ ندگانياز نما یبعض
 .ـ محتاج است امضاء هم خوانده شود سيرئ
 ستيـ الزم ن ندگانياز نما یضبع
 .شود یگرفته م یـ را سيرئ

 .دارم یشهاديپ کيـ بنده  عدل
 )قرائت شد ليبمضمون ذ(عدل  یآقا شنهاديپ سيرئ

 .مهم اضافه شود یپس از لفظ خطوط اصل ديدر ماده اول جد کنم یم شنهاديپ بنده
 .کنم یا قبول مر انياز آقا یزاده و جمع یتق یاول آقا شنهاديـ بنده آن پ مخبر

است که وقت  نيا یبرا ميکن یما که موافقت م ميکن یفوائدعامه ـ همه را قبول م ريوز
 .مجلس تلف نشود

 کند یهم قبول م ونيسيـ کم سيرئ
 کنم یـ بله قبول م مخبر

اصالح  نيباا ديبعرض مجلس رس کهيبماده اول بطور شود یگرفته م یـ را سيرئ
 نديافرم اميموافقند ق کهيانيآقا
 )نمودند امياکثرق(

 )خوانده شد ليبشرح ذ( شود یماده سوم قرائت م. شد بيـ تصو سيرئ
کارخانه  سياستخراج آهن وتاس بيراه و نقشه ترت ینقشه مقدمات هيته یسوم برا ماده

 کنفريو  یکائينفر متخصص آمر کيدولت مجاز است  رانيدر ا یآهن آب کن
 یرانيا نيمهندس یقانون وعده کاف نيا بيبالفاصله پس از تصو یمتخصص آلمان

 .دياستخدام نما
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 )اجازه( یاسائي یـ آقا سيرئ
ماده  نياست که در ا نيمتخصص یماده از نقطه نظر کم نيـ مخالفت بنده با ا یاسائي

) یمتخصص آلمان کنفريو  یکائينفر متخصص آمر کينقشه  هيته یبرا(نوشته شده 
 نيمهندس نقدريکم است و ا یليخ یخطوط اصل ینقشه بردار یبنظر بنده دونفر برا

را  نياست که عده متخصص نيبنده ا دهيعق. دکه بتوانند کمک بکنن ميهم ما ندار یداخل
عده الزم تا دولت بنظر خودش عده که الم است از  ميسيو بنو ميبنظر دولت واگذار کن

که  یاصل اخطوطريز. ندارد یبنظر بنده لزوم نشييتع. استخدام کند کايآلمان و آمر
 ستخراجاست مخصوصا مسئله ا اديبشود ز ینقشه بردار ديهست که با انيبنظر آقا
بنده کم  دهيهم متخصص الزم است ودونفر بع نکاريا یکارخانه البد برا سيآهن تاس
 .است یکاف) الزم(عده  سميقدر بنو نياست هم

کارها را انجام داد  نيا دشو یدارم که با دونفر نم قيـ بنده کامال تصد رفوائدعامهيوز
بعد هر قدر الزم شد خود آنها  ميدان یشروع دونفر را ما عجالتا الزم م یبرا کنيول

ممکنست بعد آورد و  قيبطور تحق ميرا که الزم دار یا عده کنند یم یهم همراه
کمک الزمست در  یاست و آن عده هم که برا یفدونفر کا نيکرد فعال ا بيتصو
 .هستند رانيدرخود ا نيسکار مهند یابتدا

 
 )اجازه( رزاشهابيآقام یـ آقا سيرئ

ماده را نسبت به دونفر  نيبنده هم یاسائي یآقا شيشهاب ـ برخالف فرما رزايآقام
 یشده است برا بيکه درمجلس تصو یبوجب قانون نکهيا یدانم برا یناقص م

مبلغ  یکيمدت خدمت  یکيمنظور شود  ديبا زيچند چ یخارج نيکنترات مستخدم
که  یمدت ونه مبلغ ینتهامدت نه خودمدت نه ا یماده نه ابتدا نيدر ا تيمل یکيو

اگر  نطوريماده با نيا. نشده است ديق چکداميبآنها داده شود ه ديبموجب کنترات با
از مجلس  یخارج نيآن قانونست که راجع بکنترات مستخدم حيبگذرد برخالف صر

ه است دولت مجاز است کنترات بکند خوب نوشت نجايا نکهيبجهت ا. گذشته است
 نهايکه ا شود یم حيتصر نجايکه ا یدرصورت ستيمعلوم ن نجايآنوقت باچه حقوق؟ ا

 کنم یاستدعا م. ستيآنهم معلوم ن ؟یدرچه مدت و ازک نکهيا یکي. معلوم باشد یستيبا
 .نداشته باشد یکه اشکال قانون ديماده را اصالح بفرمائ نيا

 
شود؟ آن قانون  نييتع نهايا ديموافق آنقانون با نکهيـ اوال راجع با رفوائدعامهيوز

که دونفر را استخدام  دهد یاجازه م نجاياست ومجلس در ا یقانون عاد کيخودش 
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مدت را د  یکي گريرفع شد ممکنست دو کار د انياشکال آقا نکهيمحض ا یول. کنند
هم  یکي ميکن ديدومرتبه تجد اگر الزم شد ادو سال که اگر بعد ميقرار بده نجايرا

 مياگر بخواه کنيول. و پنجهزار تومان تجاوز نکند ستياز ب انهيدونفر سال نيحقوق ا
وچون مجلس هم تمام  ديطول خواهدکش یليخ ميکن نييرا تع اتشيجزئ نياز ا شيب
هم  اهخواهد بود که چندم فيموافق باشنتد که ح انهميخود آقا کنم یگمان م شود یم
که  یمدت و مبلغ ثيازح نموضوعيدر ا یشنهاديممکن است پ. فتديب ريبتاخ نکاريا

 ميکن یعرض کردم بکنند ما هم قبول م
 )خواند شود ليبشرح ذ( یرضو یآقا شنهاديـ پ سيرئ

 .از ماده سوم حذف شود یو آلمان یکائيکلمه آمر کنم یم شنهاديپ بنده
 .ديبفرمائ یرضو یـ آقا سيرئ

را  هيبدولت داده شده که خطوط اصل اراتيقانون همه اخت نيـ اوال چون در ا یرضو
بنده . بدولت داده شد اراتيو تمام اخت نجايا اورديکند ب یبرود مطالعه کند و نقشه کش

متخصص  نکهيبدولت داده شود و ا ارشيمسئله هم اخت نيکه ا نستيا ام دهيعق
 ام دهيکه شن یاز قرار رايدانم ز یصالح نم ار نيبنده ا یآلمان ايباشد  یکائيآمر

است و هم  هايکائياز آمر شتريتخصصشان در خط آهن ب ها یکيو بلژ ها یسوئد
 …نديآ یارزانتر م

 
 )ندگانينما نيهمهمه ب(

اگر بنا شد  یکائيآمر نيمتخصص نکهيحرفم را بزنم بجهةا ديـ آقا بگذار یرضو
ولکن  نديآ ینم طورهانيهزار دوالر وا ستيبا ده هزار و ب نديايب شانياصل نيمتخصص

هم ارزانتر تمام  نديايکه تخصص دارند ب یاز آنهائ اي یسوئد اي یکياگر بنا باشد بلژ
را بدولت واگذارکنندکه هر  ارشيکردم اخت شنهاديپ نيبنابر ا. و هم بهتر است شود یم

ذکر  نجايدر ا ستيوالزم ن اوردياست آنها را ب کتريکدام را بصرفه و صالح نزد
 .شود

 مخبر یـ آقا سيرئ
 کنم یـ قبول نم مخبر

 نديفرما اميموافقند ق کهيانيآقا. شنهاديپ نيقابل توجه بودن ا ميريگ یم یـ را سيرئ
 )کردند اميق یچند نفر(

 )خوانده شد ليبشرح ذ( انيدکترآقا یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشد سيرئ
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نقشه الزمه راومطالعه  هيته هيمطالعات اول یبرا کنم یم شنهاديپ ليذ بيرا بترت٣ماده
دولت مجاز است دونفر متخصص  یکارخانه آهن آب کن سياستخراج آهن وتاس

 یرانيا ینيمهندس یباشد و عده کاف یآلمان گريو د کاياز آنها آمر یکيدرجه اول که 
 دينما ماستخدا نقانونيا بيبالفاصله پس از تصو

 )اجازه( انيدکتر آقا یآقا سيرئ
 

آن دونفر متخصص  نکهيشده است قبل از ا ميتنظ کهيماده بطور نيا ـ انيآقا دکتر
و غلط طول  خوديهم ب یمدت کيشروع بکار بکند و  تواند یوارد شوند دولت نم

که  یبدو قسمت است ودر ممالک ميمستق شهيهم یو نقشه بردار یدگيرس. کشد یم
 ديدارد که با یقسمت فن کي نشده است اوال یدگيکوهستاناتش رس یعنيارتفاعاتش 

 یها را ط راه نيسبک وزن است ا یليکه خ یلوازمات کيبا  یعاد نيمتخصص کي
آنها  شود یجمع م نيمتخصص یوقت نکهيا یبکنند برا نيبکنند و ارتفاعاتش را مع

 ديبا یبچه نحو و از چه راه شود یک ساخنه م یخط نيبدهند که ا صيبتوانند تشخ
 اتيدولت اجازه داشته باشد عمل ديطول نکشد با اديوقت ز نکهيا یعبور شود و برا

و  یآلمان نيمتخصص ميا کرده ديما ق نجايا گريرا شروع کند و از طرف د شيمقدمات
 ديبا نيکه هست متخصص یزيچ یندارم باشد ول یحرف چيمن ه یکائيامر

آمده  شيپ تاتفاقا یليکه تاحال راه آهن ساخته خ یدرجه اول باشند ممالک نيمتخصص
بعد  نشانياطالع مهندس یکم جهيدر نت) را عرض کنم شيممکن است مثالها(ت که اس

اند  اند و مجبور شده برخورده یوبيع کياند آنوقت ب کار کرده یمدت کياز آنکه 
 کهيا یرا رفع کنند برا وبيع نيا نکهيا یخرج کنند برا یاديالعاده ز فوق یپولها

که بدولت  یبهتر استکه ما اعتبار یليخ ديايش نيپ یهمچو اوضاع کيما  یبرا
کمتر مواجب  اي ستريهزار تومان ب ستيباشد و اگر ب یاعتبارمتنابه کي ميده یم

باشد که آنها متخصص  نيشرطش ا یندارد ول تياهم یکار نيچن کيدر . بدهد
باشد که در ممالک خودشان مباشرت ساختمان  یاشخاص کي یعنيدرجه اول باشند 

شده  قياند مورد تصد هم که ساخته یرده باشند و آن راه آهن هائراه آهن راک ود یکي
که  یدهائيدر دست داشته باشد که آنجا کاند یحياسناد ودالئل صح کيباشد و دولت 

 .صفات هستند آنوقت آنها را استخدام کنند نيا یدارا کنند یم یمعرف
درجه  نيصصمتخ نکهيا یکياظهار کردند  شانيفوائدعامه ـ دو موضوع را ا ريوز

هستند آنچه  نجايکه ا ینيبا مهندس ميبالفاصله شروع بکار بکن نکهيهم ا یکياول باشد 
کرد و با  ميکار راخواه نيبالفاصله شروع شود از خود ماده هم هست و هم ديکه با
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برسند و اما راجع  نيکرد تا آن مهندس ميخواهرا  نکاريا نجاهستنديکه ا ینيمهندس
شرط  نهايا! هم باشند پلمهيد نوشتند یباشد خوب بود مثال م که درجه اول یبقسمت
 ندارد نوشته شود یدر ماده لزوم یول کنم یرا قبول م شانيبنده تذکر ا. است هيفرع

 )برخاستند یليعده قل(
خواند  ليبشرح ذ( ستيشهاب تبصره ا رزايآقام یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشد سيرئ
 )شد

از  شتريمزبور در ماده فوق در سال ب نيماده سوم ـ حقوق دونفر مستخدم تبصره
 از دوسال نخواهد بود شتريو پنجهزار تومان و مدت استخدام آنها ب ستيب
 نهيزم نيسهراب زاده هم در یآقا. اند را کرده شنهاديپ نيمدرس هم هم یـ آقا سيئر
 .اند کرده یشنهاديپ

 .کنم یـ بنده قبول م مخبر
 .دکتر مصدق یآقا شهاديـ پ سيرئ

 .ماده اول بود. ماده ندارم نيدر ا یشنهاديبنده پ رآقايخ. دمحم خان مصدق دکتر
 ـ مورد ندارد سيرئ

 .ريمصدق ـ خ دکتر
 .شد نيهم تام یکازرون یآقا شنهاديپ

 .کنم یبنده استرداد م یـ بل یکازرون
 نديفرما اميق نيوافقم انيآقا. تبصره مهيبماده سوم بضم ميريگ یم یـ را سيرئ
 )اکثرا قمام نمودند(

 )خوانده شد ليبشرح ذ(شد ماده چهارم  بيـ تصو سيرئ
مبلغ  یمخارج نقشه بردار ريو سا نيحقوق و مخارج متخصص یچهارم ـ برا ماده
 .شود یبدولت اعتبار داده م یو پنجاه هزار تومان از عوائد قند و چا ستيدو
 )اجازه( یکازرون یـ آقا سيرئ
وظائف و  نيو پنجاه هزار تومان با ا ستيدو نيکه ا کنم یـ بنده گمان م یازرونک

 …نباشد یدر نظر گرفته شده کاف حهيال نيکه در ا یقيتکال
 )ندگانيهمهمه نما(

کارخانه  کي هيهست ته حهيال نيکه در ا یزهائيازجمله چ. دياجازه بفرمائ یکازرون
 زياگر چ ستين یوپنجاه هزار تومان کاف ستياست که دو نياگر ا. است یآهن آب کن

 دانم یاست بنده نم یگريد
 ستيهم به آقا اعتراض کرده بودم دو ونيسيدر کم کنم یفوائدعامه بنده گمان م ريوز
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 ميآور یکه م ینيو متخصص یمخارج نقشه بردار یو پنجاه هزار تومان را ما برا
و . نکند دايمخارج پ نياز ا شيه بتعهد کنم ک توانم یحاال البته من نم. ميکن یمخارج م
و مجددا  ميآئيالزم شد م شتريهر وقت ب خواهد یم شتريب رچقد نديبگو توانند یآقا هم نم

 .ميخواه یاز مجلس م
 .است یمذاکرات کاف. ندگانياز نما یجمع

 .نديفرما اميکه موافقند ق یانيبماده چهارم آقا ميريگ یم یـ را سيرئ
 )اکثرا برخاستند(

 )قرائت شد ليبشرح ذ( شود یشد ماده پنج قرائت م بيـ تصو سيرئ
 یدر حدود وظائف خود مامور اجرا کيهر  هيفوائدعامه و مال نيپنجم ـ وزارت ماده

 .قانون هستند نيا
 ندارد یـ مخال سيرئ
 )ريگفته شد خ(

 نديفرما اميق کنند یم بيکه تصو یانيبه ماده پنج آقا شود یگرفته م یـ را سيرئ
 )نمودند اميق کثرا(

 ندارد؟ یاست مخالف اتيشوردرکل. شد بيـ تصو سيرئ
 )ريگفتند خ یبعض(

اخذ آراء (قانون که مشتمل بر پنج ماده است باورقه  نيبا شود یگرفته م یـ را سيرئ
 )بعمل آمد

تعداد  ديورقه سف)٩١(بعمل آمده زياستخراج آراء ن(تمام شد  یـ اخذ اوراق را سيرئ
 )شد
 .شد بيتصو یرا٩١ تيباکثر٩٣ضارـ عده ح سيرئ

 ديس رزايم. یاعظ خانيعل. یخان افخم ميسلطان ابراه انيدهندگان ـ اقا یرا یاسام
ارباب . یاحمد بهبهان ديس رزايم. آقاخان عصر انقالب رزايم. جواد محقق

فرج هللا خان آصف . مدرس دحسنيآقاس. ذوالقدر یتق رزادمحميم خسروشاهرخيک
اکبر . هائم. رهنما نيالعابد نيرزازيم. آقارضاتجدد. یانيشم آشتها رزايم. یکردستان

. عقوبي ديآقا س. یکاشان دحسنيس رزايم. یروانيش. نيالد یدمحيس. رزايم
 رزارضاخانيم. بهار یتق رزادمحميم. یبهبهان یمصطف ديآقا س. یزاهد خانيرزامهديم

ابوالحسن . سن آقاملکحاج ح. یاريخان اسفند نيرزاحسيم. فرج هللا خيآقا ش. افشار
عباس . یريمال االسالم خيش. یائيدکترض. انيدکتر آقا. اءيض ميدابراهيس قاآ. ايرنيپ
 یحائر. بايد یطباطبائ یعبدالعل ديحاج س. ميخان زع دحسنيس رزايم. روزيف رزايم
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. عيحاج آقارضارف. قائم مقام خان وسفيرزايم. یطهران یدمحمعل خيش. زاده
 خيحاج ش. یرضا قم یرزاعليحاج م. یاريبخت نخانيرحسيام. مصدق رزادمحمخانيم

. دابوالفتوحيس. یصدرائ نيدمحمحس رزايم. یرضا مهدو. یعبالرحمن صالح
 نخانيدکتر حس. زاده عتياحمد خان شر رزايم. یزديا ميسل. یخان روح رزاعطايم

. ديوح رزادمحمخانيم. خان سهرابزاده ميابراه رزايم. رزايم نيغالمحس. یبهرام
 یدمحم تق. یخان اتابک رزااحمديحاج م. یگيب وانيد رزاآقاخانيم. یزمفتيرزاعبداعزيم

جالل  خيش. هللا خان شادلو بيحب. خان دهللايرزايم. احمد احتشام ديرزاسيم. خان اسعد
. یخان کردستان رزااسدهللايحاج م. انيسهراب خان ساکن. رزاعبدالوهابيحاج م. نيالد

فتح . یهللا خان اسکندر فيس. یدمحم خان معظم رزايم. یلت آباددو یحيرزايحاج م
جواد  رزايم. یقوانيلطف هللا خان ل رزايم. یکازرون یرزاعليم. یرزاهرمزيهللا م

. یبهبهان نيعالء الد ديس. یاسائيعبدهللا  رزايم. یرزائيم یعبدالعل ديس. یخان خوئ
 یدمحمعل ديس. رضا خان حکمت رزايم. کاظم خان اتحاد ديس. ليخان وک رزادمحميم

. یعراق ليحاج آقا اسمع. ايرنيحسن خان پ رزايم. صدر نيعبدالحس رزايم. یترشوش
 .ايرنيخان پ نيرزاحسيم. یالموت یدمحم عل خيش. زاده یحسن تق ديآقا س

 قبل از ظهر ميفردا سه ساعت و ن هيجلسه آت شود یجلسه ختم م – سيرئ
ً ا  يانبودجه مجلس ث غياوال تفر دستور ً  و ثالثا  د ها یشهر   ً       رابعا  بودجه . یدولت وني             
   .یمملکت
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  :توضيحات و مآخذ

 
 – ١٣٤٩اسفند  ٢٩ –) ٧(انتشارات مصدق  –نطق هاومکتويات دکتر مصدق  - ١

   ١٤ -   ٣٢صص 
 الوقوع قريب بواسطه] ٢٣٣ جلسه ١٣٠۴ ید ٨ یمل یمجلس شورا مذاکرات[در - ١

 یآقا کند دخالت باز درانتخابات  دولت اينکه احتمال به ششم رهدو انتخابات بودن
قانون اساسی  ٣٩ اصل برطبقر مجلس ب در که قسمی به را رضاشاه مصدق دکتر

  .ياد نموده بود متوجه نموده است
 به را او و شده انتخاب رضاشاه سرنيزه زور به که بودن نمايندگانی عده اين -  ٢  

  بودند رسانيده سلطنت
 بهمی اولتيماتو یتزار روسيه دولت ازطرف یبختيار السلطنه صمصام درکابينه- ٣

 مراسلة مضمون بود ساعت وهشت چهل آن االجل ضرب که شد داده ايران دولت
  :است بوده ذيل شرح به روس اولتيماتومی

 افتخار اظهار )١٣٢٩ذيحجه  هفتم( نوامبر چهارم و بيست جمعه روز چنانچه «
 را روس دولت که اسبابی که بودم خود متبوعة دولت حکم منتظر بودم نموده حاصل
 از و رسيده من به اکنون مزبوره احکام نمايم اظهار نموده ديگر اولتيماتوم به مجبور

 می حاصل جنابعالی به را ذيل مطالب اظهار افتخار روس دولت جانب از جهت اين
  . کنم

  ساير تکليف شان وعهمرج خدمات از لکفر موسيو و شوستر مستر انفصال 
    .شودمعين می  ثانيا نموده انتخاب را ايشان شوستر مستر که آمريکائی مأمورين
 انگليس و روس یسفرا رضايت بدون که ايران دولت صريح وعده و اطمينان

  .نکنند انتخاب خود خدمات یبرا خارجی مأمورين
 سوق و رکشیلشک اين در را روس دولت خسارت جبران که مصارفی پرداخت   

  .بنمايد قشون
 ايران  دولت جواب رسيدن از بعد مزبوره خسارت تأديه طريقه و مقدار تعيين   

  »...د شدخواه معين
سپس  .پس ازاولتيماتوم مجلس شورای ملی آنرا ردکردودولت مجلس رامنحل نمود

يک کمسيون هفت نفری ازبين نمايندگان انتخاب  وکميسيون مزبور  اولتيماوم را 
  ..ذيرفت و دولت نتيجه را به مستر شوستر ابالغ وبخدمت مشاراليه خاتمه دادپ
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 شرکتی کمدار بعضی استناد به که بود شده شايع تقنينيه پنجم دوره اواخر در  -  ۴
، شرکت قسمتی کار پيشرفت یبرا و شده تشکيل خوريانکوير  نفت استخراج یبرا

ً ازسهام خود را مجانا    چنين بصرف مصدق  دکتر چون و است داده شاه رضا به                   
 را خود کنداساسمذاکرات داورسئوال وقت عامه ازوزيرفوائد توانست نمی شهرتی
 در رامهم   موضوعروی خواب گذارده  تا بتواند اين   ١٣٠۴بهمن  چهارم درجلسه
 به عامه فوائد وزير.  آورد بدست اطالعاتی بتواند وسيله بدين و کند مطرح مجلس
 و زده طفره جواب از نيست تعبير قابل خواب اطراف در کراتمذا اينکه عنوان

 مصدق دکتر یآقا دست به مدارکی بعد و. است يافته خاتمه نتيجه بدون مذاکرات
 رسانيده مجلس اطالع به خود مشروح نطق ضمن بهمن هفتم جلسه در که رسيده
 و ماه منبه هفتم جلسه نطق متن و ماه بهمن  چهارم جلسه مذاکرات خالصه لذا. است

   است داده بهمن  ١٢جلسه  در داور که جوابی
 ،ايران  ستاره روزنامه مندرجات عين ماه بهمن چهارم جلسه مذاکرات خالصه -  ۵

   ١٢٠شماره 
  ٢٠١٩نقل  از روزنامه ايران شماره  – ۶
  ٢٠٢٣جواب وزيرفوائد  عامه به نقل از روز نامه ايران شماره  -  -  ٧
 مدت و)یاز اتباع دولت روسيه تزار( ارة ليازانوف هاشيالت بحر خزر، در اج -  ٨

التجاره  مالايران به عنوان نرسيدن  دولت. بوده است یميالد ١٩٢٥آن در  یانقضا
 یعلدمحم .ارجاع شد ميتحک قرارداد را نسبت به بقيه مدت فسخ نمودو بعد کار به

مخالف قانون ها و فسخ دولت را  ليازانوف مشترک  حکم) ديوان تميز رئيس(یفروغ
خسارت مستأجرين بشود برمدت اجاره افزود  جبران اينکه یهم برا یدانسته ومدت

امتياز  یتقاضا ینائل گرديد دولت شورو یرياست وزرائ مقام پس ازآنکه به یول
 ٢۵٠ راجع به اين موضوع تنظيم ودرجلسه یومشاراليه اليحه انمود را یشيالت

 .کرد  شنهادپي یمل یشورا مجلس١٣٠٤بهمن١٩ مورخه
   ١٣٠٤بهمن  ٢١نقل از روزنامه ستاره ايران مورخۀ  – ٩
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 فصل هشتم

  
ّ          مخالفت مدر س با نماي   یشيفرما ندگان         

  
از  یاريششم در بس ۀدرانتخابات دور : بارۀ انتخابات  دورۀ ششم می نويسددر  یمک

س که با مداخل. ها مداخله کرده بودند ینقاط کشور نظام ّ              مدر    ّ  عد ه  ليو تحم ها ینظام ۀ  
ها را  بر  یگرفت که مداخالت نظام یميسخت مخالف بود تصم ندهيبعنوان نما یا

 ندگاني  ّ              مل ت باشند نه نما ندگانينما ديي                                  ّ         مال ساخته و بفهماند که در مجالس مقن نه  به تأ
ها هم که سر خود درانتخابات مداخله نکرده  و به امر   یها والبته نظام یقشون یليتحم

س با اعبتار نامه  نيمداخالت زده بودند، بنابرا نيدست به ارضا شاه  ّ                  مخالفت مدر           
 یکتاتوريد یامربرا نيو ا ديگرد یم ی            ّ بوده است تلق   یآنها مخالفت با آمرکه پهلو یها

ناگوار  اريداشته ودرامورمداخله نداشته  باشد بس یفاتيتشر ۀکه حاضر نبود فقط جنب
ّ     بود چون با بودن مدر س رش  یمانع ورادع یتوانست ب یاک در مجلس نمب یو ب دي                  

خود را  یکتاتوري  ّ      سد  راه د نيبفکر افتاد که بزرگتر نيبنابرا.کند یاعمال زوروقلدر
س ازهم ۀبردارد و توطئ یپا شياز پ ّ       ترورمدر   مينياکنون بب. خورد یمجرا آب م ني      

س دربار ّ        مدر   )١(: اعتبارنامه ها درمجلس چه گفته است ۀ  
 

  ی  ّ مل   یمجلس شورا مذاکرات صورت جلسۀ
 
 ۀجلس –  ١٣٠۵مرداد ماه  ٢٢ – ی  ّ مل   یمذاکرات مجلس شورا صورت جلسۀ« ◀

س با اعتبار نام  ۀدر رابط- » چهارم ّ                مخالفت مدر    یشيفرما ندگانينما ۀ         
وصورت مجلس  ليتشک ن ّ ي  تد یآقا استيقبل از ظهر به ر ميمجلس دوساعت ون 

 ميابراه: انيآقا –اجازه  یب نيغائب. شد بيمرداد ماه قرائت وتصو ستميروزپنجشنبه ب
 رزايحاج م – یآقا زاده سبزوار –زاده  عتيشر–              ّ  اسکندر خان مقد م  –خان قوام 

  ممتاز ريم –افسر  یاسد خانيول ّ  م دمح –   ّ  موق ر  نخانيحس رزايم – نيهللا ام بيحب
 اتيب خانيقل یمرتض یآقا –آمدگان با اجازه ومعذور  ريد
 انيفرمانفرمائ رزاي  ّ    عب اس م – یاريحسنخان اسفندرزايم:انياآق ––اجازه یآمدگان بريد
ّ     محم د تق – روزيف رزايم روزيف –  .خان اسعد  ی  

وخبر  انيطرف زرتشت خسروازيارباب ک یآقا یندگيچهارم راجع به نما خبرشعبه
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ل در خصوص نما ۀشعب ّ              او  از مراغه قرائت،   انيفرانفرمائ رزاي  ّ    عب اس م یآقا یندگي 
م راجع به  ۀو خبر شعب بيتصو.  به عمل آمده یگانه اخذ رأجدا کينسبت بهر  ّ           سو   

 دهيقبل مورد مخالفت واقع گرد ۀسکه درجل یصادق خان نور رزايم یآقا یندگينما
 ديتجد یاسترداد به شعبه شده بود بنا شد برا یمخبر تقاضا یچون از طرف آقا. بود

 .نظر به شعبه مسترد شود
ل راجع به نما ۀشعب خبر ّ              او  س  یازمشهد مطرح وآقا رزايم رجيملک ا یآقا یندگي  ّ   مدر    

از مشهد  شانيا یندگينما ۀ  ّ     ّ عل ت تام  . نمودنديواظهار م ريمشعر به مخالفت تقر یشرح
مشعر به موافقت  یداور شرح یآقا.  لشگر شرق درامر انتخابات بود ريدخالت ام

 . ديگرد بيتصو شانيا یندگيشده نما یاخذ رأ بهاظهار وباالخره نسبت به راپورت شع
س  ینوبخت از بهبهان مطرح وآقا یآقا یندگيچهارم راجع به نما ۀشعب خبر ّ   مدر    

بوده وانتخاب  یحکومت بهبهان درموقع انتخابات نظام نمودند،ياظهار م. مخالف بوده
 . بوده است انينفوذ نظام ريدرتحت تاث شانيا

الوزرا وقت درموقع  سيرئ هيبه موجب اعالم نمودند؛يافشارمخبر شعبه اظهار م یآقا
وحکومت  یدرقسمت انتخابات درتمام نقاط ملغ یانتخابات مقررات حکومت نظام

بوده است وباالخره نسبت به  یدرآنجا وجود نداشته وفقط شخص حاکم نظام ینظام
 . شد بيگرفته تصو یرأ زيراپرت ن نيا

 یآقا استيه ر   ّ  ً  مجد دا  ب مساعتين ۀو به فاصل لي   ّ     تنف س تعط یموقع جلسه برا نيدرا
پنجم درخصوص  ۀفقره راپرت از طرف شعب کيو ليتشک سيرئ بينا بايد یطباطبائ

ّ         محم د هاشم م انيآقا یندگينما از سبزوار  یحسن آقا زاده سبزاوار رزايافسر وم رزاي  
 .ديگرد بيشده تصو یا    ً          فردا  فرد اخذ ر کيقرائت ونسبت به هر 

م راجع به نما خبرشعبه ّ              دو  مسعود از نجف آباد مطرح  رزايم نيغالمحس یآقا یندگي 
س اظهارم یوآقا ّ         مدر  ازحوزه  یکيکه  دنيانتخابات درفر انيدرموقع جر نمودند،ي  
 دينقطه تجد نيانتخابات ا یستيبوده وبا ینجف آباد است حکومت نظام هيفرع یها

 .بشود
 یانتخابات به موجب ابالغ رسم نيدرح نمودند،يموافق بوده و اظهار م یفاطم یآقا
رات حکومت نظامو ّ               زارت داخله مقر  بوده و به عالوه  ینقاط مملکت ملغ يۀ    ّ درکل   ی             

آرا کسرشود، باز  يۀ               ّ داشته اند از کل   دنيدرفر رزايم نيغالمحس یکه آقا يیهر گاه آرا
 .شد بيگرفته تصو یرأ زيراپرت ن نيبه ا نسبت. خواهند بود تياکثر یدارا شانيا
از طهران و دوخبر از طرف  یانيآشت یآقا یگنديفقره خبر شعبه اوراجع به نما کي

م راجع به نما ۀشعب ّ              سو  فرمند و فرهمند از همدان قرائت و چون نسبت به  انيآقا یندگي 
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 یفرهمند، آقا یآقا یندگيو نسبت به نما عقوبي ديآقا س یآقا ،یانيآشت یآقا یندگينما
س مخالف بودند، هر دوفق ّ                       مدر  فرهمند اخذ  یآقا یندگيبه بعد موکول ونسبت به نما ره  

 . ديگرد بيشده تصو یرأ
         ّ شده به حد   بيکه تاکنون تصو یاظهار نمودند چون اعتبار نامه هائ سيير بينا یآقا
خواهد بود و  یدائم سهيرئ ئتيبعدانتخاب ه ۀاست، دستورجلس دهيرس تيکفا

به جهت  ی  ّ مد ت نکهيا یتقاضا نمودند، برا یفاطم یروزجلسه آقا نييدرخصوص تع
ر شود و  هيآت ۀجلس. موجود باشد ندگانينما انيآقا نينظر ب تبادل ّ         به روز سه شنبه مقر                   

مرداد ٢۵به روز سه شنبه  هيآت ۀوجلس بيگرفته تصو یرأ شانيا ینسبت به تقاضا
ومجلس  نييتع یدائم ۀسيرئ ئتيماه ، چهار ساعت قبل ازظهرو دستورآن، انتخاب ه

 . شد بيوپنجم مرداد ماه قرائت وتصو تسيپنجم ب ۀقبل از ظهر ختم درجلس مساعتين
  ی  ّ مل   یمجلس شورا سيير
ّ     محم د تد ديس –  ن ّ ي    

  یکالل موريت ريام یمنش – ايض ميابراه ديس یمنش
 ١٣۴۵مطابق پنجم شهر صفر  ١٣٠۵مرداد ٢٢شنبه  وميمجلس  صورت

 . ديگرد ليتشک ن ّ ي  تد یآقا استيقبل از ظهر به ر ميدوساعت ن مجلس
 .قرائت نمودند یکالل موريت ريام یمرداد ماه را آقا ستميب مجلس پنجشنبه صورت

 )اجازه (اعتبار  یآقا – سيير
اجازه نوشته اند،  یدرصورت مجلس بنده را غائب ب –خان اعتبار  داحمديس رزايم

 استيآمده بود از مقام محترم ر شيبنده پ یکه برا یگرفتار ۀبه واسط کهيدرصورت
 . استجازه کردم

 بهار  یشودآقايم اصالح – سيرئ
 )اجازه (

             ّ           اسکندرخان مقد م، در صورت  یندگيبنده با راپرت نما یدرقسمت مخالفتها – بهار
 يۀکه درموضوع دوس یقاتيراجع به تحق یول. مجلس به طور خالصه اشاره شده است

هم الزم  نجاينوشته نشده وا یزيراجع به سهراب زاده عرض کردم، چ ماقيچهار او
ّ   قابل توج ه  را تياوراق شکا ادرآن قسمت هم ملک الشعرشديبود که نوشته م        

گذشته  ۀدرجلس. بود ندگانينما ۀ                       ّ هم که داشتم، راجع به عد   یگريو عرض د دانستينم
       ّ  گفتم عد ه  کردم،يکه صحبت م یگذشته درموقع ۀاگر نظر محترمتان باشد، درجلس

بود  نينده حق اب ۀديشد که به عق ی    ّ        متشن ج وعصبان یبعد هم مجلس طور. ستين یکاف
 ی                ّ        با همان حالت تشن ج وعصبان یول.  شدي     ّ        و تنف س داده م شديگرفته نم یدرآن حالت رأ
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 ديجرا نياز مخبر یبعض ی  ّ حت   هاياز تماشاچ یجمع نيعالوه بر ا. گرفته شد یرأ
 .نبوده ی                          ّ     درخارج به بنده گفتند که عد ه کاف

 . ستين نطوريا  – ندگانياز نما یبعض 
ّ      مشخ ص کاف ستيننطوريا - عقوبي ديس آقا  سهيرئ ئتيه ۀ        ّ نبودن عد   یبودن وکاف ی  

 .است
 )دعوت به سکوت  – سيزنگ رئ یصدا(

 کي. ديصحبت کن ديمن حرفم را زدم بلند شو نکهيبعد از ا. ديآقا صحبت نکن – بهار
ّ       اط العات د ده پانزده  بيبه بنده دادند که قر یصورت یعني دهيبه ما رس نجايهم ا یگري 
ّ                               بودند، مرادم فقط تذک ر بوده، چون البته درمقابل اکثر بينفر هم غا تابع بود  یستيبا تي                   

              ّ  نبود درحال تشن ج  یرأ ،یبشود چون رأ قيوتحق   ّ دق تباب  نيخوبست درا یول
 دي     ّ            و تشن ج داده شد شا یبا حال عصبان يیرأ کينشده بود و قيبود و تحق یوعصبان

که راجع به عدم  یاظهارات ديه وشاوکال را نداشت ۀ                     ّ محترم هم حال شمردن عد   یهايمنش
و اگر  نديفرما      ّ   باب دق ت ب نيدرا انيخوبست آقا. باشد حيصح شوديافراد م تياکثر

 نيباب مطالعات بکنند وا نيمجلس در گريد اجالساتيجلسه  نيدر داننديصالح م
شود و  دي                        ّ                   که راجع به اسکندرخان مقد م داده شد، الاقل تجد ی                ّ فوق العاده ومتشن ج یرأ

 ی                ّ سابقه نداشت،  دق ت چيبنده ه ۀديسابقه که درمجلس گذاشته شد وبه عق نيع به اراج
 .بدهند  یگريد بي   ّ    واال  ترت چيبود که ه یکاف  ّ د هاگر ع ننديشود وبب

ال مطابق نظامنامه تشخ - سيرئ ّ  ً                  او   ئتيدهندگان باه یرأ ۀ   ّ وعد   نيحاضر ۀ  ّ عد   صي 
مورد  ني     ً         خصوصا  بنده درام ايثان) است  حيصح – ندگانياز نما یبعض(است  سهيرئ

     ّ           که عد ه را درنظر  کنميم یآور اديمحترم  انيبه منش شهيوهم کنمي        ّ   موارد دق ت م ريوسا
ام  دهي             ّ          بهارمجلس متشن ج بوده وعق یآقا دهيعق      ً       مخصوصا  که به  روزيداشته باشند و د

از  نجايدرا) است  حيصح ندگانيازنما یجمع. (حواس مجلس هم جمع بود نستيا
اسکندرخان  یندگيگرفتن به نما یشمرده شد درموقع رأ نيحاضر ۀ  ّ    ّ دق ت عد   یرو

 اناتتانيو درضمن ب ديخودتان اشاره فرمود.    ّ                         مقد م شصت وپنج نفر حاضر بودند
 ۀ         ّ بود که عد   نيا یاست برا ی                   ّ     و بنده عرض کردم، عد ه کاف ستين ی  ّ     عد ه کاف ديفرمود

پنجاه  د،يرا کرد راديا نيمذاکره پنجاه وشش نفر است ودر آن موقع که ا یبرا یکاف
ّ        که قابل توج ه است ا گريوهشت نفر حضور داشتند واما قسمت د که  یکه رأ نستي          

 – ندگانياز نما یبعض. (ستين یديگونه ترد چيقابل ه دهديم ی  ّ مل   یمجلس وشورا
 ) ريگفته شد خ.(ستين یاعتراض گرينسبت به صورت مجلس د)است  حيصح

ارباب  یآقا یندگيعبه چهارم راجع به نماشد خبر ش بيصورت مجلس تصو – سيرئ
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 . مطرح است انياز طرف زردشت خسرويک
 . )قرائت نمودند یقرائت راپرت احضار وآن را به شرح آت  یافشار برا یاقا(

مرکز  ميمق انيزرتشت ۀاز طبقات مختلف ١٣٠۴اسفند ماه  ٢٣ خيطهران به تار حاکم
وشش نفر دعوت پس از ابالغ مقصود  یس ١۴ ۀ  ّ            ّ نظ ار مطابق ماد   تيانتخاب هو یبرا

از  یمخف یالبدل به رأ یوعل یاصل یاعضا ١۶و ١۵به افراد حاضر درطبق مواد 
ملک  نينش ینقاط زرتشت ريوساسپس اعالن انتخاب درتهران . حضار منتخب انيم
طبع ومنتشر وبه موجب اعالن مزبور از روز پنجشنبه چهارم  خيودر همان تار هيته

 ۶تعرفه واخذ آراء وقت معلوم وروز شنبه  عيتوز یبرا ١٣٠۵نيردوجمعه پنجم فرو
وزارت داخله  ۀليو به وس صي  ّ      نظ ار تخص ئتيه ۀاستخراج را جلس یبرا نيفرورد

نظارت  تيدعوت هو یوکاشان تلگراف زدي          ّ   وکرمان وحک ام  رسفا تيبه وال زين
 خسرويرباب کا یآقا جهيخود ابالغ درنت تيقانون انتخابات درقلمرو مأمور یواجرا

 ١۴واز حوزه کاشان  یرا٢٠٩از  یرا ١٨۴ یتهران دارا يۀانتخاب ۀشاهرخ از حوز
وتوابع  نو از کرما یرأ ١٧۶۶از  یرأ ١۵٧٩وتوابع  زديواز  یرأ١۴از  یرأ

 یرأ ٢٣٩٣که مجموع آن  یرأ ۴٠از  یرأ ٣٨ رازياز ش یرأ۶٠١از  یرأ ۵٧٨
                    ّ  انتخاب، چون درظرف مد ت  ی  ّ مل   یمجلس شورا یندگيبه نما شوديم یرأ ٢۶٣٠از 

لهاذا .  بود دهينرس یتيشکا اتي  ّ            نظ ار مرکز و وال یاز انجمنها کي چيبه ه یقانون
 قينامه را صادر وبا تصد تبارواع ميصورت مجلس راتنظ ی  ّ       نظ ار مرکز ئتيه

ّ     صح ت جر  یدگيچهار پس از رس ۀارسال، شعب ی  ّ مل   یانتخاب به مجلس شورا اني 
 یمشاهده نکرد با اعتراض یخالف قانون  ّ ي ۀانتخاب رو انيچون درطرز جر هيبدوس

ّ     آرا صح ت جر تيهذا به اکثر یمواجه نشد، بنا عل ی        ّ       درظرف مد ت قانون زين  اني     
 .دارديم ميآن را تقد رتوراپ قيانتخاب را تصد

 یانيآقا انياز طرف زرتشت خسرويارباب ک یآقا یندگينما شودبهيگرفته م یرأ – سيرئ
 .نديفرما اميق کننديم بيکه تصو

 )نمودند  امياغلب ق(
م راجع به نما ۀخبر شعب. شد بيتصو – سيرئ ّ              سو   یصادق خان نور رزايم یآقا یندگي 

    ً کتبا   یمخبر شعبه شرح یآقا.  از دماوند درجلسه گذشته مطرح وبا آن مخالفت شد
ود نظر به شعبه ب ديتجد یاسترداد آن خبر را کرده اند که دومرتبه برا یمرقوم وتقاضا

 ندارد ؟ یمخالف
 ) ريگفته شد خ(

ل راجع به نما ۀخبر شعب –سيرئ ّ              او    .است از مراغه مطرح رزاي          ّ    شاهزاده عب اس م یندگي 
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 )قرائت نمودند  لياحضار وخبر مزبور را به شرح ذ یفاطم یآقا(
شاهزاده عباس  جهيدرنت دهيکه به عرض رس ستيانتخابات مراغه از قرار انيجر

ل صح ت نما تيرا حائز اکثر ١۶٣۶٣ تياکثر انيفرمانفرمائ رزايم ّ      وشعبه او      ّ  یندگي       
 .دينمايم قيتصد شانرايا
ّ   شاهزاده عبا س م یندگيبه نما شوديگرفته م یرأ– سيرئ  که  یانياز مراغه، آقا رزاي           

  نديفرما اميموافقند ق
 )اغلب برخاستند (

ل راجع به نما ۀشد خبر شعب بيتصو – سيرئ ّ              او  که  رزايم رجيشاهزاده ملک ا یندگي 
ّ                                مدر س مخالف بودند حاال مطرح است، آقا یاسبق مطرح شده وبعد آقا ۀدرجلس  ی  
ّ  مدر س  )اجازه. (  

  
ّ                         مدر س مخالفت با اعتنبار نامۀ    یشيفرما ندگانينما   

 
ل به مجلس مقد س شورا ۀخبرازشعب – مدرس ّ              ّ      او  شرح انتخابات مشهد  ی  ّ مل   ی 

کذالک حائز رزايم جريملک ا یآقا جهيبه عرض رساند درنت ۵درراپرت نمره 
بنده شاهزاده را  نکهيا یکيعرض کنم  خواهميسه مسأله است که م. شده اند تياکثر

م ا.  است یام آدم خوب دهيشنکنم آنچه که هم  قيتطب توانميواالن هم نم شناسمينم ّ    دو   نکهي 
 ريده روز د انياشکاالت مرسومه ندارم که فالن جر نيدرتمام انتخابات بنده نظر به ا

اعالن  ايکرده وفالن کس جواب داد  تيشخص شکا افالنيدو روز زود شد،  ايشد 
 یول دهمينم یخودم رأ. دارد یهر کدام به نظر من اشکال نهايچه وا ايچند روز شد 

ض هم نم ّ        متعر   یدادند بنده مخالفت انيکه آقا یهائ یرأ نياز ا یبعض نکهيکماا. شومي   
را به  یاشکاالت کيابق وچه درحال فقط بنده چه درس یهم ندادم ول ینکردم و رأ 

ّ         خودم محل  توج ه قرار م دهيعقد     ّ . ینفع اساس کي ايدارد  یضرر اساس کي ايکه  دهمي       
شود  یاوقات منتقل نم یبعض. کنديانسان اشتباه م ريخ کنم،يهم اشتباه نم ميگوينم

ّ    هم تذک ر                    ً شاهزاده مخالفم وقبال   یلحاظ با انتخاب آقا نيبه ا ماند،يم یبرش مخف قيوحقا       
شعب که غالبا درمجلس هم سابقه دارند  نيکه مخبر کنميبنده تعجب م یليکه خ دهميم

اشاره  یبه اشکال وب هاشار یمختصر و ب دهند،يم یخوب ريغ بيترت کيخبرها را به 
 یبعض.  داشتند فيسابق هم تشر یبه جواب وحال آنکه اغلب مخبرها دردوره ها

مجلس  داننديبوده اند م ريوز ايشته اند که معاون دا فيتشر هيهم درعدل شانيها
است، انجمن  نافياست ۀمحکم ۀاست، شعبه به منزل زيتم ۀمحکم ۀبه منزل ی  ّ مل   یشورا
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 شوديگفته م ی             ّ      ّ که درانجمن نظ ار محل   یاشکال وجواب یابتدائ ۀممحک ۀ  ّ          نظ ار به منزل
وجواب  شوديفته مهر چه گ نجايمطرح واشاره شود وجواب داده شود درا ديدرشعبه با

لهذا بنده . اشاره شود ی  ّ مل   یبه مجلس شورا دياجمال با ليولو بر سب شوديداده م
 یعرض کردم که ف تندعدل الملک که مخبر آن شعبه هس یخودمان به آقا ۀدرشعب

الجمله هم عمل شده که به اصول اشکاالت وصنف اشکاالت اشاره شود واما 
اشکال وجواب را  گريرا راپرت داده اند ود جهيد نتداده ان انيآقا ريکه سا يیراپرتها

که درمجلس هستند  گريدوازده نفر است وهفتاد نفر د ايننوشته اند، چون شعبه ده نفر 
. دادن مناسبت ندارد یرأ بيترت نيخورده نه جواب وبا ا شاننه اشکال به گوش

به اشکاالت  شديداده م شيپ یکه دوره ها یوخبر هائ شيپ یرجوع کنند به دوره ها
الجمله اشاره به اشکاالت  یف یروزيآن راپرت پر نجاياما ا شوديوجوابها اشاره م

داده  یبعد اگر راپرت ناست که م نينبوده،  بهتر ا ليدرست تکم یوجواب شده بود ول
 دهيدرمجلس درست ملتفت شوند وعق نيبه اشکاالت اشاره شود که حاضر شوديم

مشهد که  ۀنديمن جمله راپرت راجع به نما. نديهارنماخود را اظ امخالفتيموافق به 
کمتر است اما شاهزاده را بنده با انتخابش مخالفم،  یليآنجا خ ندگاني    ً           نوعا  اشکاالت نما

اشکاالت  نيوا دانميلشگر خراسان م ريانتخاب شاهزاده را ام ۀ ّ      ع لت عمد رايز
به  یواهم کرد تمامش منتهکه بنده با اعتبار نامه ها کرده ام وبعد هم خ یومخالفتهائ

 یاش نظام هيداشت عدل یرعاديغ ۀجنب کياست دوسال سه سال مملکت  زيچ کي
آن  یبود ول یهم نظام اش هيمال نيبود ام یبود حاکمش نظام یاش نظام هيبود امن

ّ        از روز ختم مجلس مؤس سان عدل ختير مانهيسبو بشکست وآن پ است و  هيعدل هي                  
برود  رديتفنگش را دست بگ ديهم با یکم است نظاماست وحاکم حا هيامن هيوامن

لشگر  یامرا.  درسرباز خانه از مرکز هم شروع شد وشاه مملکت هم اعالن داد
از جمله . عمل نکردند  اي امديباورشان ن اينقطه ها  یبودند دربعض ینظام نيومأمور

آدم هم  یلياست که گرچه سلمان عصر است وخ رزايم رجيشاهزاده ا نيانتخاب ا
ّ                           انتخابش جان محم د خان است و باطل است بواسط ۀ  ّ     ّ عل ت تام   یول ستيخوب  نکهيا ۀ              
وجان  شدهم عمر مشروطه با گرياگر هزار سال د ميگوياست وبنده به شما م ینظام

ّ                                   محم د خان مشهد نباشد شاهزاده انتخاب نم ّ           سابق هم نشد، عل ت تام ه اش همان . شود ی       ّ               
خوب  یليشاهزاده حاکم خراسان بشود، چون خ که دارميدوست م یلياست واما من خ

شخص خوب است  ستيمن مربوط به شخص ن یمخالفتها نيا یاست ول یآدم
هم درخراسان انتخاب شده اند بله  گرانيمخبر فرمودند د یبله آقا.  خودش یسرجا

 شيملک است که پ شوند،يهم تا هستند انتخاب م ني                 ً     هم شده بودند بعدا  از ا شيپ شانيا
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ّ            اهل محل هستند، موک ل دارند، رع شود،يب شده است باز هم مانتخا دارند، التماس  ت ّ ي                   
 . شونديالبته انتخاب م کنند،يپول خرج م کننديم

ّ    التج ار  – سيرئ  .بنده پول خرج نکردم  –   
س ّ  مدر   … کنميانتخاب پول خرج م یبنده هم برا کنم،يپول مشروع را عرض م –   

 .غلط است  – عقوبي ديس اقا
س ّ  مدر  هم اگر کردند  هاياز پول نامشروع است، بر فرض نظام ريپول مشروع غ –   

ّ             که موک ل دارد منتخب یآنها بد کردند نه منتخب. امرزديخدا پدرشان را ب  یکه آقا ی     
ّ       التج ار وامثالش باشند موک ل دارد سيرئ                     ّ ّ                       جان محم د خان است اما شاهزاده  رازيغ!           
ّ        محم د خان موک ل ندارد رازجانيغ          ّ طور باشد باطل است،  نيکه ا ینتخابهذا هرايعل.   

هم  ی  ّ مل   یگذشت مجلس شورا. داشت یعادريغ انيوجر یعاد ريمملکت وضع غ
شاه مملکت بعد از . فتديخودش ب ی    ّ وعاد   یقانون انيتا مطالب به جر نديبفرما یسع

 توانديلشگر نم ريبکند، ام یخال یامضا یعنيآنکه حاضر شد، شاه مشروطه باشد، 
سرباز خانه هر  یبرود تو رديتفنگ دست بگ ديقشون با. الت بکنددخ تخاباتدران

 ینقطه نظر مخالفم با انتخاب شاهزاده درحال نيبنده ازا. داد عمل کند یوقت حاکم امر
  .است حاکم خراسان بشود  یکه چون آدم خوب خواهميکه موافقم واز خدا م

  
  یشيفرما ندگانينما داور در دفاع از اعتبارنامۀ

 
ر م – داور ّ    بنده تصو  مسئله را  نيا انيناطق محترم فرمودند آقا یکه آقا یاناتياز ب کنمي       

 کيندارم  یکار هيقض یچندان بصورت قانون نديفرماياستنباط کرده باشند که م
را به آن اندازه که  نينباشد ا ايدرش باشد  یاشکال یاگر از نقطه نظر قانون یانتخاب

 … دهندينم تي       ّ درش اهم   ديبا
ّ  مدر س  . ديبده تي       ّ شما اهم   دهمينم تي      ّ من اهم   یعني –   

خرج شد اگر  یاگر پولهائ نديفرمايم دهندينم تي                           ّ بله آقا آن قسمت راچندان اهم   - داور
ندارد واز نقطه  تياهم شانيمرسوم ومطابق قانون شد آنها چندان بنظر ا یاعتراضات

 حين موافقم وتشررا فرمودند من با آ یشکل انتخاب کينظر آن اصل است که آمده آن 
نفر آدم  کيکه  یانتخاب یعني. است، من موافقم قانونمخالف  نکهيهم کردند که ولو ا

 ی  ّ            عد ه بزنند، برا کيسر  یتو ی  ّ      عد ه نظام کيبعد  یداشته باشد ول یني  ّ      عد ه موکل کي
  ّ  عد ه  کي نقدريهم دييفرمايم نکهيانتخاب قبول است، بجهت ا نيانتخاب او آنوقت ا

ّ          موک ل داشته ب بطور  یحکومت یقوا ايلشگر  ريام اي یبعد نظام نکهياشد ولو ا  
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  ّ     عد ه را  کيرا خفه کردند و تيمردم واکثر رينامشروع آمدند، مداخله کردند وسا
 .را انتخاب بکنند آن مشروع است  کنفريآن  نکهيا یحاضر کردند برا

س ّ  مدر   . ديکنيچرا مغالطه م زند،يگفتم ضرر نم –   
 ني      ً      وواقعا  اگر ا ستينظر کيهم  نيالبته ا نديفرمايدم آقا منکر یبنده عرض – داور

 دياينظر قانون را درست کنند،چون خوب بنظرم م نينظر خوبست ممکنست مطابق ا
ّ                      ده پانزده نفر موک ل داشته باشد که رفته  کنفرياگر  فرمودنديدرشعبه م شيچند روز پ                 

هم فرموده  نجاياصل را ا نيادهم، اگر  ینم تياهم شيداده باشند من بما بق یباشند را
درمشهد بوده اند  ی     ّ که مد ت رزايم رجيشاهزاده ا رايز شد،يبودند آنوقت کار آسان تر م

 کيباشد ودرآنجا با  ی  ّ مد ت یشهر کينفر آدم در کيامکان ندارد  مياگر انصاف بده
خوب باشد که  یهم باشد بقدر یم خوب خود آقا آد قيمحشور باشد وبتصد یاشخاص
 نيآن محل هم بشود خوبست و به قول آقا سلمان عصر باشد آنوقت با ا یلاگر وا

ّ    که دارد، ده پانزده نفر موک ل پ یصفات خوب هم  نيا.بدهند  یباو رأ ندياينکند که ب داي                         
ر م ّ    که تصو   یکنند که هر کس یم قيبرخالف انصاف است چون خودشان تصد کنمي     

ّ      ده پانزده نفر موک ل داش بعد هر قدر )  کنمياستدالل آقا عرض م از نقطه نظر(باشد  ته                
بآن آدم  نديايسرمردم زد ومردم را مجبور کرد که ب یآمد وتو یگريد یهم که قوا

استدالل شاهزاده  نياز نقطه نظر ا ميگويبنده م. است حيبدهند آن وکالت صح یرأ
است که وکالتش خوب است که وکالتش خوب باشد  یليوک کنفري    ً قطعا   رزايم رجيا

است  یم خوب دادند، آد صيتشخ شانيکه ا یدم سابقه اقامتش درخراسان آنهم آ رايز
بدهند پس درنقطه نظر استدالل  یوباو رأ نديايب یده پانزده نفر کيکه  شوديباعث م

 یحرف نيوا(         ً            بنده کامال  معتقد هستم  یحاال از نقطه نظر اساس. ستين یخودتان اشکال
ر نم یآقا کهيا دهيوعق)که بنده امروز بزنم  ستين س اظهار کردند تصو  ّ     مدر                   ّ  ۀديعق کنمي  

که  یاست مشروطه و بحران یمملکت کي شانيمملکت ا یعنيخودشان تنها باشد 
ّ       مملکت بود تمام بود و تمام شد و پس از مجلس مؤس سان با نيگذشته درا ۀدردور  دي                                            

ق مطاب ديکه امور با ميقماها مواف ۀبرگردد هم ی   ّ عاد   انيجر کياوضاع مملکت ب
                  ً                                                 قانون بگذرد و کامال  بنده موافقم که شاه درمملکت مشروطه وسلطنت مشروطه 

ّ                                          وحق  مداخله درامور را ندارد ومقامش باالتر از ا تيمسئول  دهيعق نيا نيبنابرا نهاستي  
ر نکن ميامرزه است خوبست بهانه نکن تياکثر ۀديعق کنميم اليرا که بنده خ ّ      وتصو   مي   

ر نکن ميوافقشده است وهمه هم م کشفکه تازه  ّ      وتصو   ینخواسته آقا یکه خدا مي   
س تنها با آن موافق است وماها ابدا  آن مطلب را ملتفت ن ّ                                  ً                   مدر   نانيبطور اطم ريخ ميستي  

س عرض م یوقطع بنده به آقا ّ        مدر  واکثر اشخاص  زنميکه بنده که االن حرف م کنمي  
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 نيوا هستند دهيعق نيا یداراهستند همه  تيصحبت کردم که اکثر شانيکه با ا
 یمملکت است وباالخره ضرور یمصلحت مملکت است مصلحت تمام مقامات رسم

 یعني ميکن یقسمت را عمل نيکه ا ميانشاء موافقت کن ديمملکت است همه هم با
است  یعيباشد وآنوقت طب ايمجلس حاکم بر تمام قضا تيواکثر ی  ّ مل   یمجلس شورا
از  گريکس د خواهديحاکم باشد م اهدخويلشگر باشد م ريام خواهديم شوديمداخله که م

وتمام  گرانيمدرس ود یاست که آقا یمداخالت کيمداخالت  نيباشد تمام ا نيمامور
 نياز ب ی           ّ مداخال ت بکل   نيکنند که ا یدست بدست هم بدهند وسع ديافراد مملکت با

که  یمملکت نيا قتيهرچه ممکن است روز بروز از ش کاسته بشود ودرحق ايبرود و
 ريکرد اختصاص هم ندارد به فالن ام یبشود که بشود درش زندگ یقانون مملکت

صحبت  ستيوما ن شانينظر ا نيب یمخالفت اتي                            ّ لشگر تکرار نشود پس درقسمت کل  
 یکه آقا یقطع ۀديعق نيا نميبب خواهميبنده م ن ِّ ي   مورد مع نياست با ا ی  ّ کل   قيدرسر تطب

س اظهار فرمودند ک ّ                  مدر  ّ        اگر جان محم د خان د ه    گريسال د نيرآنجا نبودند تا چند          
شده ؟  دايپ شانيممکن نبود از خراسان انتخاب بشود از کجا برا رزايم رجيشاهزاده ا

س که بفرما یام از آقا دهيکم شن یليبنده گرچه خ ّ           مدر  من ممکن است اشتباه کنم  ندي  
ّ التجا ر سيرا همان رئيز شودياز همان اشتباهات م یکي نيا ستيممکن ن ايآ یول که  ی     
ّ   التج ار سياست همان رئ نهيزم یدرآنجا دارا فرمودنديم ملک  یکه آنجا دارا ی   

ّ   التج ار سيوعالقه وسابقه است همان رئ  رجيشاهزاده ا نيهم شيداهايکه از کاند ی   
ر ن رزايم ّ    است، بنده تصو   یبرا کهيحاضر است وبا نفوذ نجاينفرا کيکه  یوقت مکنمي            

ات با خود گرفته است وخواسته است ا و نفر را درانتخاب کي ديکنيم قياو تصد
ّ    اط الع  نيآنوقت آقا بتوانند درمقابل ا کنديم قيتصد نجايانتخاب شود وخودش ا  

 یصحبت بعلم شخص خودشان که بنده بدبختانه نم نيودر مقابل ا نيقي نيدرمقابل ا
ع که راج ینصورت آن قسمتيدرا. ندياظهار را بفرما نيا نجايشده، ا دايدانم چگونه پ

معلوم است  گرياز کجا است از طرف د ستيفرمودند معلوم ن هاينظام ۀبمداخل
حاضر است،  نجاي            ّ                     از اشخاص مؤث ر و بانفوذ محل که درا یکي کهيدرصورت

با او بوده است  رزايم رجيشاهزاده ا یعنيبوده است  شانيدرانتخابات مؤتلف وهمراه ا
بوده اند او  لي   ً                 طعا  ده پانزده نفر ماق) کنميخودتان عرض م لبنده از نقطه نظر استدال(

را عرض کنم که اگر  نيصراحت ا نيتوانم با یبنده نم کهيرا انتخاب کنند در صورت
داده اند  یاطاعت کنند چون ده پانزده نفر رأ یهم با پس گردن گريدوهزار نفر د یکي

 نيعرض کردم با ا همچون خود آقا فرمودند بنده  یاست ول حيآن انتخاب صح
ر ممق ّ    د مات بنده تصو  مطالعه کنند  یانصاف وقت یاز رو ندگانينما انيکه آقا کنمي ّ           
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 .انتخابات رياست مثل سا یانتخاب کي رزايم رجيخواهند که انتخاب ا قيتصد
س ّ  مدر   .است  حيصح –   

 کي شديم یاعتراضات کيالبته ممکن است  ديفرمائياست م حياالن هم صح –داور
که درانتخابات عقب  یشده باشد واشخاص دياها تولباشد که درآنج یاشکاالت کوچک

که آقا فرمودند  یگريبرسم بآن قسمت د خواهميبزنند چون م يیحرفها کيمانده اند 
ّ      مفص ل بنو یليراپرت را خ ديکه با  اورند،يرا ب هيدوس دينظر هم با نيا اخوب ب سندي  

ابات را اگر رجوع انتخ هيدوس. ندارد  دهيکلمه دوکلمه حرف که فا کيبخوانند  نجايا
که  یونگاه کنند وآن اعتراضات نندي  ّ     عد ه بنش کيآن است که  یبرا کننديشعبه م کيب
بمجلس که وقت مجلس را تلف  اورنديدارد آن اعتراضات را ب یسروصورت کي

رم. ندنکن ّ   بنده تصو   یگريکه فرمودند، اعتراض د یاعتراضات نيازاريچون آقا غ کنمي       
 .مجلس تياکثر یرا واگذار کرد برا ه ّ ي  قض ديض کردم بانداشتند وبنده هم جواب عر

س ّ  مدر   . دارم حيتوض –   
 . ديبفرمائ سيرئ

س ّ  مدر  مجلس ندارم،  ۀبمبارز ليبفهمند که بنده م انيآقا ديبنده با روزيپر شنهادياز پ   
.  ديشروع به مبارزه کرد انيزده شود، آقا قيتحق ونيسيحرف ها درکم نيا خواستميم

 نيام ا دهيبنده عق یبمبارزه حاضرم، بل یمجلس که دوسال باشد برابنده هم تاآخر 
ّ           موک ل داشته بل انزدهباشد که پ یلياست که اگر وک ملت است واما شاهزاده را  ليوک ی  

 نيا یاست دوسال هم هست معاون حکومت بوده است ول یفرمودند خوب آدم
 یکس شانيم برا                ّ نداشته باشد، مقد   یپنج هزار رأ ستيب یگرياست که د یدرصورت
 دهيداشته باشند فا ی   ّ محل   یاگر هزار رأ شانيا.  دارد یوپنج هزار رأ ستياست که ب

دانش در . است که باالتر نباشد یجائ یآنجا که بنده عرض کردم ده پانزده رأ.  ندارد
است  یمطلب هائ یاست باق تيدارد واهل وال یوپنج هزار رأ ستيب ديبخوان هيدوس

ّ           به جان محم د خان است  شانيمربوط ببودن ا شانيانتخاب ا ۀ     ّ ت تام                ّ که عرض کردم عل            
 .بدهند  یرأ خواهنديم انيعرض ندارم آقا گريوبنده د

 یمهدو یآقا – سيرئ
 )اجازه (

 . است یمذاکرات کاف– ندگانياز نما یبعض
 نيموافق انيآقا(از مجلس رزايم رجيملک ا یآقا یندگيبنما شوديگرفته م یرأ – سۀير
 ) نديرماف اميق
 )نمودند  اميق ندگانياغلب نما(
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نوبخت مطرح شده بود  یآقا یندگيچهارم راجع بنما ۀشد خبر شعب بيتصو – سيرئ
س موکول ببعد شد حاال مطرح است آقا یمخالفت آقا ۀبواسط ّ                                 مدر   ) اجازه(  ّ   مد رس  ی  
س ّ  مدر   ینوبخت از بهبهان انتخاب شده اند، حکومت نظام یالکالم هوالکالم آقا–   

سالها آنجا حاکم  فرمودنديم انيرا آقا رزايم رجيشاهزاده ا ديشا یتخاب کننده هم نظامان
ف شانيبوده است لکن ا ّ  فقط بمعر  انتخاب شده اند هنوز هم  یوحکومت نظام ینظام ی       

که  ستين نيا شيمعنا یچه ؟اشتباه نشود نظام یعني یاست، نظام یحاکم بهبهان نظام
.  بکند یرا تمامش را نظام یتيوال یاست که کارها نيا ینظام یهستم معن یمن نظام

است لهذا  ینظام نيا ديايبدون اجازه نرود ون چکسيبدون اجازه نشود ه یاجتماع چيه
ر با مباد نيام برا دهيبنده عق ّ          است ومذاکرات هم مکر  شود  یوگفتند نم ميدکر هيعال ی                  

است هنوزهم  یخارج کرد وازآنوقت تابحال نظام یبهبهان را ازحکومت نظام
 یأر خواهنديهم م انيانتخاب شده اند آقا هاينوبخت هم با سرنظام یاست وآقا ینظام

 .بدهند 
مملکت بشود  يۀعرض کنم قبل از آنکه شروع به انتخابات درکل –مخبر شعبه  افشار

الوزرا وقت درتمام مملکت اعالن شد و  سيياز طرف ر نديفرمايم قيتصد انيتمام آقا
شده است  یکه حکومت نظام ینقاط يۀدرکل ین الغاء حکومت نظامبموجب آن اعال

ّ               محم د حسن مجتهدحسن ديآقا س یگريد یئازآنها حاج آقا حسن مجتهد طباطبا یکيکه   ی  
اول صورت مجلس انتخابات ذکر  ۀ     ّ درماد   کهيبطور یاست حکومت نظام ینيالحس

 یومت نظامشده که حک ديبوده وبخصوص درآنجا ق یملغ ی                  ّ شده است درآنجا بکل  
 کيممکن است . است یازحاکم نظامريغ یبوده حکومت نظام ینبوده حاکم نظام

 ینظام ريحکومت غ ینفر نظام کيباشد ممکن است  ینظام اکمح ینظام رينفر غ
درآنجا  یصورت مجلس که عرض کردم حکومت نظام نيبموجب .  را داشته باشد

        ّ                     انجمن نظ ار آنجا را داشته اند  تي   ّ            مسل م محل که عضو نينبوده است ودونفر از مجتهد
 ینظام حکومتشده که الغا  ديمسئله ق نيودر اول صورت مجلس هم ا کننديم قيتصد

اعتراض داشته باشند بنده حاضرم جواب بدهم  نياز ا رياگر غ.  درآنجا شده است
 . ستياعتراض آقا وارد ن نيا یول
موافقند  کهيانيبهان وتوابع آقانوبخت از به یآقا یندگيبنما شوديگرفته م یرأ – سيرئ
 . نديبفرما اميق
 )نمودند  اميق یريکث ۀ  ّ عد  (

    ّ            تنف س داده شود ؟ قهيموافق هستند چند دق انيشد آقا بيتصو– سيرئ
 است حيصح– ندگانياز نما یبعض
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 بايد يیطباطبا یآقا استيبر مساعتيوپس از ن لي   ّ     تنف س تعط یموقع جلسه برا نيدرا(
 ) ديگرد ليک   ّ  ً   مجد دا  تش سيرئ بينا
ل راجع بنما ۀخبر شعب– سيير بينا ّ            او   .از قائنات مطرح است  ن ّ ي  تد یآقا یندگي 
 )قرائت نمودند ليبمضمون ذ یفاطم یخبر مزبور را آقا(

مراسم  یوبعد از اجرا لياسفند تشک ١٢ خينظارت انتخابات قائنات در تار انجمن
ل  خيکه از تار دارندي  ّ    مق رر م یشعب فرع یمعتمد برا یامنا نييوتع ی   ّ   مقد مات ّ   او   
تعرفه واخذ  عياقدام بتوز یائيجغراف یروز بتناوب هر محل وباقتضا۵ یال نيفرورد

ل فرور زيدرخود شهر ن ندينما یرأ ّ       از او   یتعرفه واخذ رأ عيروز بتوز١٢ یال نيد    
ورقه مربوط  ٩٢۶ نمقدارياخذ شده که از ا یورقه رأ٩٢١٠ جهياقدام کرده اند ودرنت

ّ   محم د  ديآقا س یاست بعداز استخراج آرا آقا یفرع ۀمربوط به پنج حوز ه ّ ي  به شهر وبق   
 یبرااالصول  یهفته عل کيانجمن  شونديم تيحائز اکثر یرأ ۶۶١۵تيبا کثر ن ّ ي  تد

ّ ا ميدرا رسدينم یتيشکا چگونهيوصول اعتراضات جلوس وه وجه  چيهم به یقانون  
ل صح ت نما ۀلهذا شعب ديواصل نگرد یتيشکا ّ      او      ّ وبعرض  قيرا تصد ن ّ ي  تد یآقا یندگي 

 . رسانديم
ل موافقند ق ۀباخبر شعب کهيانيآقا ميريگيم یرأ– سيرئ بينا ّ            او    ديبفرمان امي 
 )نمودند  امي   ّ     بات فاق ق بيقر ندگانينما انيآقا(
افسر از سبزوار  یآقا یندگيپنجم راجع بنما ۀشد خبر شعب بيتصو– سيرئ بينا

  شوديقرائت م
 )قرائت نمودند  ليا بشرح ذخبر فوق ر یعراق یآقا(

اسفند ماه حکومت  ١١ خينموده درتار یدگيانتخابات سبزوار رس يۀپنجم بدوس ۀشعب
تعرفه که  يۀ                                ّ اسفند ماه اعالن انتخابات منتشر کل   ١٢در لي               ّ         سبزوار انجمن نظ ار را تشک

ّ        محم د هاشم  یقرائت آرا آقا ۀجيورقه درنت٢٢٧۶١شده است بالغ بر  یواخذ رأ عيتوز   
منتخب چون  هينيششم تقن ۀدور یندگيبنما یرأ ١٩٣۵١ تيافسر با کثر زاريم
ّ         محم د هاشم م یاقا یندگي         ّ                    بانجمن نظ ار داده نشد شعبه نما یقانون تيشکا چگونهيه  رزاي  

 . شوديمجلس م ميوخبر آن تقد قيافسر را تصد
  نديفرماب اميموافقند ق کهيانيافسر ازسبزاوار آقا یندگيبنما ميريگيم یرأ– سيرئ بينا
 )برخاستند  یريکث ۀ  ّ عد  (
حسن آقا زاده از  رزايآقا م یدگيپنجم راجع بنمان ۀشد خبر شعب بيتصو- سيرئ بينا

 سبزوار مطرح است 
 )قرائت نمودند  یبشرح آت یعراق ی     ً    مجددا  آقا(
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اسفند ماه حکومت  ١١ خينموده درتار یدگيانتخابات سبزوار رس هيپنجم بدوس ۀشعب
تعرفه که  يۀاسفند ماه اعالن انتخابات منتشر کل ١٢در لير را تشک               ّ سبزوار انجمن نظ ا

 یقرائت آرا آقا ۀجيشده درنت یقرار هم اخذ رأ نيورقه واز هم ٢٢٧۶١شده  عيتوز
 هينيدوره ششم تقن یندگيبنما یرا ١٩٩۴٣ تيکثر اب یحسن آقا زاده سبزوار رزايآقا م

 یآقا یندگياده نشده بودشعبه نما         ّ    بانجمن نظ ار د یقانون تيشکا چگونهيمنتخب چون ه
 ميوخبر آن تقد بيدرشعبه تصو ني      ّ        را بات فاق حاضر یحسن آقا زاده سبزوار رزايآقا م

 . شودي        ّ   مجلس مقد س م
حسن آقا زاده از  رزايآقا م یآقا یندگينما کهيانيآقا ميريگيم یرأ– سيرئ بينا

 نديبفرما اميق ندينمايم بيسبزواررا تصو
 )نمودند  مايق ندگانياغلب نما(
 نيسابق نسبت به اعتبار نامه شاهزاده غالمحس ۀشد درجلس بيتصو – سيرئ بينا
 مسعود مخالفت شده رزايم
س  یآقا -  ّ   مدر   )اجازه (  

س ّ  مدر   دهياعضا شعبه رس انيانتخابات نجف آباد واشکاالتش التبه به نظر آقا يۀدوس –   
 یالت آنجاها حرفحوزه ها واشکا یقسم که عرض کردم نسبت به باق نيبنده هم

اش  هيانتخاب ۀنقط کيبد مسؤول اوست فقط نسبت به  اياست خوب  دهيشعبه د زنمينم
ّ  علم واط ال یباشد بنده از رو دنيکه فر  یکه اهال یاتيکه دارم وتلگرافات وشکا یع      

رجوع  هيعال یآنجا کرده اند وما هم به مباد یاز حکومت نظام دي  ّ    مد ت مد نيدرا
نقطه اش  چيدهند وحال آنکه اصفهان دره رييرا از آنجا تغ یکه حکومت نظام ميکرد

ّ    مک رر  هيعال یمباد.  دانميرا نم یچهار محل دني        ّ   نبوده اال  فر یحکومت نظام  
 یشده است اگر حکومت نظام في    ً    کامال  تضع التياز ا یچون امر بعض فرمودنديم

ر گفتم واودرموقع انتخابات من  ديايم شياشکاالت پ یبعض ميرا از آنجا بردار ّ          مکر   ني  
شد ومردم هم  یوجار یسار دنيفر ۀنحوو درنقط نيعذر را آوردند وانتخابات هم به ا

خوانسار تلگراف  آمدنديکنند تا م تيشکا توانستنديآنجا که نم یعنيکردند  تيشکا
هم هنوز  شانيمعدود کي ديکردند وشا یتيشکا نجايآمدند ا یباالخره م ايو کردنديم
گفتم نه از  شانيبنده به ا نجا،يلشگر آمد ا ريکه ام نيهل روز قبل از اهستند،تا چ نجايا

حکومت  ديبا کنند،يم یکه از انتخابات اهال یتياز نقطه نظر شکا گرينقطه نظر د
 ستيلشگر جنوب گفتند که صالح ن ريام.  آن صفحه برداشته شود ینظام

لکن چون شما اصرار  نشده هيآنجا هنوز تصف التيامر ا نکهيا ۀدربرداشتنش بواسط
 یسفر نيوهم دارميوبرم کنميم ینظر روميسفر که م نيمن ا. ومردم دلتنگند ديدار
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 یدرآنجا دزد یاز برداشتن حکومت نظام بعد رايبه آنها ز دهميکه رفتند هم حق م
 ديتجد ديباشد با دنينقطه بخصوص که فر نياست که هم نيام ا دهيشد، لهذا بنده عق

 .بدهند مختارند یرأ خواهنديم اني آقاانتخاب کنند، حاال
 )اجازه ( یفاطم یآقا– سيرئ بينا

س فرمودند هم یرا که آقا یموضوع یفاطم ّ             مدر  است که فرمودند حاکم  یطور ني  
ّ    نفر سلطان محم دعل کيشخصش  یعنيبوده  یتا چهل روز قبل حاکم نظام دنيفر  ی            
 يۀاز شعب فرع کيهم  دنيکه انتخابات نجف آباد که فر یبوده درموقع ینام رزايم

 کنديم فيکسب تکل خلشود، حکومت اصفهان از وزارت دا یآنجا است شروع م
وزارت . است رزاياست که اسم او هم سلطان م ینظام دنيکه حاکم فر نيراجع به ا

رات قانون نظام١٣٠۴دردهم اسفند ماه  ٢٧۴١١دهند نمره  یداخله جواب م ّ               که مقر   ی     
الغا شود وحکومت بطور  دياست با یکه حکومت نظام يیموقع انتخابات درمحلها

 ايصاحب منصب  کي یحکومت نيچن کيکند که مباشر  ینم یفرق گريباشد د یعاد
 .باشد  یمأمور کشور کي

را  چگونهيحکومت داشته ه یصاحب منصب نظام کنفري نکهيهم بجز ا دنيدرفر ّ    مقر    
ال  با یت حکومت نظام ّ  ً   درآنجا حکمفرما نبوده است او  ارت حکومت  ديفهم دي                           ّ           که مقر       

رات حکومت نظام ست؟يچ ینظام ّ               مقر   نيرا درشهر طهران ،اصفهان ،خراسان وا ی  
 هيعدل نجايدرا نکهيا یبرا گريد یجا یتفاوت داد با حکومتها یقدر توانينقاط م ليقب

 ستين نطوريجاها ا ريدرسا یتوان به مجلس برد ول یرا بدون جهت نم یهست وکس
رات حکومت نظامدرمرکز موقع انتخا ّ               بات مقر  شود  یبرداشته م زهايقسم چ نيوا ی      

العموم اعتراض  ی  ّ مد ع ديکنند شا فيرا هم ببرند وسه شبانه روز اورا توق یواگر کس
 ادارات هم درانجا ريبلکه سا ستين هيعدل ستين چيه دنيدرفر یلکند و

که  یاصرارفشار و ۀجيالحکومه بود بدون حقوق که درنت بينا کيدرآنجا فقط  ستين
از سه ماه آخر سال گذشته تاکنون شصت تومان  ميما پارسال به وزارت داخله کرد

که آنجا نشسته کالهش  یکند شخص ینم یفرق چيکرده اند وه ن ّ ي  اومع یحقوق برا
درمملکت شروع شده بود  اباتباشد ودرآن موقع که انتخ یاشخصيباشد  ینظام

رات حکومت نظامبه تمام نقاط کرد  یوزارت داخله تلگراف ّ               که هر جا مقر  بوده  ی           
رات حکومت نظام یملغ دياست با ّ               شود ودرآنجا ها هم که مقر  شده از  یبوده ملغ ی                       

س آرائ یآقا شيممکن است به فرما ميگذريموضوع که م نيا ّ       مدر  به  دنيکه درفر ی  
اگر مامجموع  یجبر وفشار بوده باشد ول یداده شده از رو رزايم نيشاهزاده غالمحس

بازهم شاهزاده  م،يداشته اند از مجموع آرائشان کسر کن دنيدرفر شانيکه ا یآرائ
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. دارند ادتريز یسه هزار را ی       ّ دارندحت   تياکثر نيرينسبت به سا رزايم نيغالمحس
که آرا  ميريآقا هم بگ ۀديبعق راست واگ حيبنده صح دهيانتخابات آنجا بعق نيپس بنابرا

. دارند تيباز اکثر ميکسر کن شانيرا هم از ا معلول بوده اگر آن مقدار آرا دنيفر
س که  یبوده وبه قول خود آقا یوجار یسار هيقض ني           ً            چناچه سابقا  درمجلس هم ا ّ      مدر    

 حيباشد که پانزده نفر منتخب داشته باشد من انتخاب اورا صح یفرمودند که اگر کس
 تي، رعدرآن حدود ملک دارند نکهيبا ا رزايم نيشاهزاده غالمحس نيدانم، ا یم

 یکه خودمان م یدر صورت. نداند یمقدار رأ نيدارند ا تي                      ّ دارند، عالقه دارند واهم  
بهر . لشانستيوفام شانينجف آباد از آنجا است، مال ا ۀکه نصف آراء حوز ميدان

س به  ینقطه نظر حضرت آقا گربود وا یعيطب شانيصورت بنظر بنده آرا ءا ّ      مدر    
س به آراء فر یآراء آقا ّ             مدر  صوص هم باشد، چناچه عرض کردم اگر آراء بخ دني  

ل از اکثر ۀدردرج شانيا م،يکسر کن شانيآنجا را هم باز از ا ّ          او  پس . شوند یم تي 
س باق یآقا یبرا یکنم اشکال یگمان نم نيبنابرا ّ      مدر   . باشد ی  

 ) ستيگفتند مذاکرات کاف یبعض(
از  رزايم نيه غالمحسشاهزاد یندگيموافقند با نما کهيانيآقا ميريگيم یرأ– سيرئ بينا

 .نجف آباد
 )...نمودند  امي     ً  اکثرا  ق(

... 
 )قبل از ظهر ختم شد  مساعتيمجلس ن(

ّ     محم د تد ديس– ی  ّ مل   یمجلس شورا سيرئ  ن ّ ي    
 )٢(یکالل موريت ريام ی،منش ايض ميابراه ديس یمنش

  
   و مآخذ حاتتوضي  

  
» توری پهلویآغازسلطنت وديکتا«، »تاريخ بيست سالۀ ساله ايران«حسين مکی - ١

   ١١۴ -  ١١۵ صص  - ١٣۶١ –نشر ناشر - ۴جلد 
  
 ۀجلس –  ١٣٠۵مرداد ماه  ٢٢ – ی  ّ مل   یمذاکرات مجلس شورا صورت جلسۀ«  - ٢

آغازسلطنت «، »تاريخ بيست سالۀ ساله ايران«حسين مکیو نگاه کنيد به   »چهارم
  ١١۵ – ١١٩صص  – ۴جلد » وديکتاتوری پهلوی
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  فصل نهم 

   
ّ    مصد ق   مخالفت  الممالک   یمستوف و وثوق الدوله در حکومت یبا فروغ  

 
ل به سراغ دکتر مصد ق  یمستعف یانتخابات دولت فروغ انياز پا پس« ّ                   ّ  و رضا شاه او             

 یاو م.         ّ         ّ    دکتر مصد ق جواب رد  داد. را داد رانيا يیوزرا استير شنهاديرفت و به او پ
نظر . خواست ینم یقيدولت حق یالوزراء را دولت به معن سيگفت رضا شاه رئ

شهرت ما تمام اعمال  یو به اسم ما و رو  کردهبود که  همه ماها را واردکار  نياوا
خاص و عام کرد، عذرمان را  یغلط را انجام داده و پس از آن که همه را رسوا

کرد،  یمرتبه با مرحوم مستوف کيو  یمعامله را دو مرتبه با فروغ نيهم. بخواهد
ش يرو عطا نيمعارضه با رضاشاه نداشتم از ا یو پروا استير یسودا چيمن ه یول

س و سا یسپس شاه سراغ مستوف. دميبخش شيرا به لقا ّ       رفته، او هم به اصرار مدر   ري                       
 ليتما یرأ یشاه از مجلس تقاضا نکهيرا قبول کرد، به شرط ا یريوکال نخست وز

  ی  ّ         سن ت پارلمان نيدفعه از ا نيآخر یرضا شاه هم برا. را بکند ندهيآ یريبه نخست وز
 ) ١. (کرد یرويبود پ هکه از زمان ناصر الملک مرسوم  شد

الوزراء بشود، به  سيخواست  رئ یالممالک  م یمرحوم مستوف«که  یدر هنگام و
 شانيا. منزل من آمد وهر قدر اصرار کرد  وزارت خارجه را قبول کنم، سرباز زدم

نگرفت، از کار کناره  یکتاتوريدکه اخالقشان با  ی                          ّ وارد کار  شدند  و پس از مد ت
 یالممالک و امثال او همکار یکه با مستوف دنبو نيا ديچرا نظر شاه فق. کردند یريگ

 یهستم  که مستوف یبود که بجامعه بفهماند، من آن کس نيکند بلکه مقصودش ا
 .کنند یم ميالممالک و امثال او به من تعظ

که من  در سعد  یستعفا کرد و هنگامکه ا  دينکش یقبول کرد و طول یمستوف مرحوم
به من چه گفتند؟  ديدان یآباد، باغ خانم همدم السلطنه خواهرشان رفته بودم، م

گفتم من تا چانه ام به گل ) بعد یالوزرا سيرئ( به حاج مخبر السلطنه « فرمودند
و  ضيمقصود از عرا. »لجن فرو نرود رتا فرقتان د ديفرو رفت، شما مواظب باش

 ۀکند، بدانند که در دور ی     ّ          که سن شان وفق نم یاست که آنهائ نيکالم، ا ۀاطال
مجلس، نه تنها از شخص شاه بلکه از  ندگانيوزراء، نما) رضا شاه(  یکتاتوريد

            ّ  داد بدون تخل ف  یدستور م یهم مالحظه داشتند و آنچه شهر بان یشهربان سيرئ
هر وقت که  ه،ينيشم تقنپنجم و ش ۀخوب به خاطر دارم که در دور.دندکر یاجرا م
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بدهند، موقع  یخواستند به آن رأ ینم ندگانيکرد  و نما یم شنهاديپ یا حهيدولت ال
ّ            محم د خان درگاه پيطرح آن، سرت در مجلس حاضر و حضور  -  هينظم سيرئ – ی  

 .کنند بيرا تصو حهيال اد،يبدون شور و بحث  ز ندگانيشد که نما یاو سبب م
جهت  نيشاهنشاه، از ا شگاهيدوشنبه به پ یدر روزها گانندينما یابيشرف نيهمچن و

ر شده بود که در آن روزها شاهنشاه فقط اشاره ا ّ                                             مقر   ۀحيبکنند و آن ها در مجلس ال ی  
 .کنند بيدولت را تصو

چرا . خود را تبرئه کنند ،یتوانند به عنوان نبودن آزاد یحال وزرا و وکال نم نيا با
 )٢(».کنند انتيکه نسبت به مملکت خ نيقبول کنند تا ارا  یکه آنها مجبور نبودندکار

 
 :است که  نيذکر  ا  انيشا اتنک
ّ       عمل داشت، ام ا فروغ یآزاد شيانتخاب وزرا یهرچند برا ،یمستوف  - ١ انتخاب  ،ی           

 ی نهيهر سه کاب رجنگيگرچه نام وز ،یفروغ. وزارت جنگ بود یرضاشاه برا
رضاشاه  ی وزارتخانه به اراده نيامور ا را برخود داشت، اما چرخ الممالک یمستوف

ّ   در مد ت  رو، نيهم از ا گشت؛ یم  الممالک یجنگ مستوف ريوز یروغکه ف یسال کي    
 .برد یبه سر م تي          ً                      بود، عموما  ـ در اروپا ـ در مأمور

 :ديگو یبه وزارت جنگ م یانتخاب فروغ لي، در مورد دل یفروغ محسن
شاه به ] رضا [ دولت با  استيازر یريگ ارهاستعفاء و کن ی که پدرم در باره یروز«

                    ّ                اجازه داده شود به ات فاق فرزندان خود  یبودکه به و نيا شيمذاکره پرداخت، تقاضا
رضاشاه با  یول. کند یما راسرپرست یليوضع تحص یبه اروپا برود و چند ماه

ده آور یماريو ب یخستگ لياز قب یريمعاذ پدرممطلق او موافقت نکرد و  یريگ کناره
به تو محول خواهم کرد که حقوق و  یبود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کار

] یفروغ[ شانيا بينج یمايس. زحمت آن مال من یمال تو باشد ول ازاتيو امت ايمزا
 یآقا: ديگو یبعد رضاشاه م یا و لحظه گردد یبود گلگون م ايکه مشحون از حجب و ح

مال شما،  ايحقوق و مزا. وزارت جنگ است د،يجد ی نهيذکاءالملک، سمت شما در کاب
 )٣.(»اداره کردن وزارتخانه با من

 قتي                ً   واقع نشده ، کامال  حق بيمورد تکذ« سيبا سفارت انگل یفروغ یآقا ۀمکاتب -  ٢ 
ازآن رادرموقع جنگ  یمبلغ ها یسيبوده که انگل يیها پول مورد داشته است ودر

به دولتها داده و ١٩١٩هم ازبابت قرارداد یومبلغبودند  خرج کرده  رانيدرا الملل نيب
الدوله داده بودند،که طبق  الدوله وصارم نصرت الدوله،  هم ازبابت رشوه به وثوق یمبلغ
  )  ۴( »نمودند افتيبا فرع آن رادر اصل  ها یسيانگل س،يبه سفارت انگل یفروغ ۀنام
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س از فروغ دفاع ّ          مدر  تواند  یم یحکومت  مستوفبا  نکهيا اليو وثوق الدوله  به خ ی  
س بود ، ز یکيمهارکند، به نظر من  ّ          از اشتباهات مدر  » یاسيمصلحت  س« بنا بر  راي              

و مخالفت »   ی       ّ حقوق مل  « بر یستادگي   ّ   مصد ق ا ۀمسئل. گرفته بود دهي       ّ         حقوق مل ت را  ناد
رسم «باشد که  یگرفته بودتا درس عبرت دهيرانا د ی          ّ که حقوق مل   یو افشاء کسان

 .  »نکند  تيسرا زيه وطن  اندک اندک به جوانان نب انتيخ
س  به دفاع ازکاب«که ی  ّ مک   نياستدالل حس یول ّ                 چرا مدر  :   نستيا» برخاست؟ نهي      

ّ        مدر س خوب م و با  ستين یبه قبول زمامدار ليداوطلب و ما یدانست که مستوف ی  
مجلس  ازطرف  یفشار نينموده و اگر کمتر  تيقبول  مسئول گريد وني            ّ اصرار او ومل  

  نکهيکما ا. خواهد کرد یخال تيبارمسئول ريز از                         ً      شاه  به او  وارد شود قطعا  شانه  اي
س و نما یريمرتبه  کناره گ  نيچند یزمامدار ۀدور نيدر ا ّ        کرد و مدر  با کمک  ندگاني        

 .خدمت وادار  نمودند  ۀ                                  ً              مؤتمن الملک با اصرار و خواهش مجددا  او را به ادام
س اوضاع آ  ّ          مدر  کنار برود ، در  یکرد که اگر مستوف یم ینيب شيملکت را پم  ۀندي  
ّ     ّ زمامدارخواهد شد وچون از رجال متشخ ص مل   یچه کس ستيصورت  معلوم ن نيا   ی                                

 یستادگيرا آورده اند ا یکه پهلو سهايکه صاحب استخوان باشد و بتواند در مقابل انگل
که  یاراده ا ینفس و بال فينفر ضع کي    ً  قطعا    دنخواهد ش دايپ یگريد چکسيه دينما

 یعيطب ريکار خواهد آمد و مملکت از س یرو. بخواهد انجام خواهد داد یهرچه پهلو
که  ستين یکس یبعالوه مستوف. خواهد رفت یخود خارج شده به طرف خطرناک تر

الغاء  یبا صحنه ساز یچنانکه پس ازمستوف( بدهد یازيروسها امت اي سهايبه انگل
  ليتحم  راني  ّ      ّ   مد ت برمل ت ا ديبا تمد یتراز قرارداد دارس نيننگ یقرارداد یدارسازيامت

 )ديگرد
س ّ  مدر   نهيبه دفاع از کاب یمستوف تيتقو یناچار برا  ندهيآ  عيوقا ینيب شيبا پ   

س م ّ    برخاست ، با آنکه  مدر  که وثوق الدوله عاقد قرار داد   یا نهيدانست دفاع از کاب ی                    
 یها سند سيبه نفع انگل شيخو یوزراائ ستايکوتاه  ر ۀکه دردور یو فروغ ١٩١٩

 )  ۵.  ( است» بوده    انتيامضاء  نموده که صد درصد  خ
س در دفاع  از کاب اتيو نشر دياز جرا یآن زمان پاره ا در ّ                  به نطق مدر   یمستوف ۀني         
 اناتيما  از ب« : نوشته بود نيچن نيحبل المت ۀجمله روزنام« انتقاد کردند از    ً دا  يشد
س رااز زمان یچه آقا ميفهم ینم چيس ه   ّ مدر   یآقا ّ            مدر   ۀدر مدرس م،يشناس یدرازم ۀ  

 رخانيجهانگ یوآقا یقمشه ئ یمهد رزايم یآقا نيصدر اصفهان خدمت مرحوم
ّ     مک رر ا و  یطمع یو فراست و دانش و ب استي، ک تيفيرا مالقات نموده، ک شاني 

ّ  متعج ب یليرو خ نيازا ميدان یمکويرا ن شانيا یدرستکار  نيدر ا شانيکه دفاع  ا  مي   
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س با ا یآقا نکهياست، عجب ترا هيمسئله بر چه پا ّ       مدر               ّ  انات دکتر مصد ق يتمام ب نکهي  
وثوق پرتاب نموده به هدف  یکه آقا یريچون ت ديفرما یفرموده بازهم م قيرا تصد

ّ                      او را  مقص ر دانسته و مالمتش  کرد دياست نبا امدهين          . 
س را به آ یفقط آقا ما ّ          مدر  أ ف ة   َ و  «  يۀ   َ  ْ َ ٌ ال  ت أ خ ذ ك م ب ه م ا ر     َ  ِ  ِ   ُ  ْ  ُ ْ ّ                 متوج ه ساخته سئوال  م»  َ  َ   ميکن ی   

معفو است؟   ايآ ی              ّ    شود عامل از حد  شرع نيسقط جن ايکه اگر نطفه  منعقد نگردد
و  گرانيعبرت د یبرا هيکه اساس  سزا وجزا و حدود شرع ديدان یخودتان بهترم

  یارد هر سزا  و جزائد  یقبل ازعمل ظلم وقبح  شرع یسزا ورنهبعد ازعمل است 
 .      ً      ً      ً                           که عقال ، عرفا   شرعا   داده شود ، بعد از عمل است

را نيوثوق ا یآقا کهيوقت ّ   قرارداد را بست هرگز به تصو  .  نبود که سقط خواهد شد ني                         
س اگرسئوال شود که  شما راض ايآ ّ                           از مدر  نه چه  ايشود  یقرارداد عمل نيکه ا ديبود ی     

ّ          مدر س مخالف ا یکه آقا دانديکس م همه نيخواهند فرمود؟ عالوه  برا قرار داد بود  ني  
چون صورت  ديفرما یکند که عمل بد بوده فقط م یم حيخودشان هم تصر اناتيب

عمل  نيکه صورت  نبستن ا  ديتواند بگو یم یکس ايآ. کرد دينگرفت عامل را رها با
 .وثوق  بود یازکم بود آقا

 یدرعمل یستيکه با یريکردند وهر تدبامر  شرفتيبکنند در پ ديوثوق آنچه با یآقا
 )   ۶( »...نمودند نديقرار داد  بنما نيشدن ا

 
  یمستوف  ۀنيکار آمدن کاب   ّ      عل ت  روی

  
را نقرض    هيقاجار  یکه با ظاهر  ساز ١٣٠۴نهم آبان ماه   ۀمذاکرات جلس انيجر

ّ           نمودند، و طرز انتخاب مجلس مؤس سان  و تشک مورد  از رجال   کيچيآن  که ه  لي                            
شدند،  ی                                ّ           که همواره ازطرف مردم درمجالس مقن نه انتخاب م ی    ّ و مل    یاعتماد  عموم

س ، دولت آباد ريالممالک ، مش یمستوف: مانند ّ              الدوله ، مؤتمن الملک ، مدر   گريو د ی                         
مخالفت کرده بودند در ان  شرکت  نداشتند،  سلطنت   هيکه با انقراض قاجار ندگانينما

داد که  یخدشه دارنشان م یبودن وافکارعموم یقانون انيرلحاظ  جزرا ا  یپهلو
ّ       انتخابات مجلس مؤس سان طب  . است ودهنب یو قانون یعي                

که  دانستيم یو زورگوئ یقلدر یهم با همه  یخود رضا شاه پهلو گرياز طرف د 
بر سلطنت  یاعتراضات قانون. است و دهيگذاشته و قانون عقب کش شياو پا پ ۀچکم

 نانشياو وجانش یبرا یو ناراحت راديممکن است موجب ا ندهيدرآ او وارد است و
 .گردد
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گرفت  یميو تصم ديرا سد نما یقانون ۀوسوس راداتيخود خواست راه ا اليلذا به خ 
 نانيکه همواره مورد اعتماد واطم ی        ّ معروف مل   یاززعما یکيکار آمدن  یکه با رو

رکرده باشد و وانمود سازد که وارده به اساس سلطنتش را پ یبودند رخنه ها ی  ّ مل  
دانسته و بر  یالممالک هم آنرا قانون یمستوف  ی ّ ت  است که ح یعيسلطنت اوآنچنان طب

 .دولت  نشسته  است  استيمسند ر
 :سدينو یم  نيچن  یمستوف  ۀنيدرکتاب  پنجاه و پنج در مورد کاب یدشت یعل
 یو یو ناگسستن کيالمملک ، با آن ارتباط  نزد یمرحوم  مستوف یرينخست وز «

ّ      رضا شاه به تخت  سلطنت تعج ب انگ< ، پس از ارتقا هيبا دستگاه  سلطنت  قاجار   زي                        
 ».بود

  یمتيبه هر ق یمستوف ۀنيکار آوردن کاب یبه فکر افتاد که بموازات رو یپهلو     ً ضمنا  
به  . دينما ميخود را نوشته  تسل یکتب یکه  سلطان احمد شاه استعفا ديشده وادار نما

بدهد که  بعنوان   تيبود مأمور یقو انيزبان آورو در محاوره و ب یکه مرد یروغف
ٌ  نمايد و مشار    مالقات  با أحمد شاه  درپاريس  به اروپا رفته و  یخستگورفع   یمرخص            

خود را  ۀاستعفانام  و حاضرسازد كه  نموده  تطميع  است  ممكن  را هر طور كه  إليه
 .بگيرد  هم  پولي  درمقابلنمايد؛ و   و تسليم  نوشته

  عرض  خود را به  كرد و تقاضاي  مالقات  أحمد شاه  با سلطان  فروغي  از آنكه  پس  
  مأمورم  من  نمود كه  خود اضافه  یتقاضا ۀدرخاتم  فروغي. شنيد  منفي  رسانيد،جواب

 . نمايم  يرا خريدار  جناب  آن ۀاستعفانام  ليره  ميليون  تا يك  كه  دارم  و اجازه
  مبلغ  هزار برابر اين  به    ّ حت ي  حاضر نيستم  من« : كه  اظهار داشت      ّ     متغي ر شده  شاه أحمد

زيرا !  یا كرده  كه  است  یباطل  خيال  اين  بگو كه  من  خودازقول  ارباب  وتوبه.  بفروشم
از   شدمحاضر  ی  ّ حت    كه  سرافرازم  ايران ۀآيند  ینسلها  خود ودرمقابل  وجدان  پيش  من

ل  من  به  كه  یا و جز وظيفه  نكردم  خيانت  ی، ول بركنار شوم  سلطنت ّ  محو  بود كار   شده    
 از  ايران    ّ مل ت ۀاراد  برخالف  من  خواهد كرد كه  قضاوت  وتاريخ  ندادم  انجام  یديگر

و   ام داده  يترضا  من  كه  اينست  ، مثل اگراستعفا نمايم  بنابراين. ام بركنار شده  سلطنت
 ». استعفا  نخواهم داد  ديرا به من بده ايلذا اگر تمام دن. را حق خود ندانسته ام  سلطنت

دعوت نمود و   یالممالک را به کاخ سلطنت یمستوف ١٣٠۵روز دهم دهم خرداد  
 رالدولهياگرممکن است مش».قبول نموده دولت را استيبا او مذاکره کرد که ر ی  ّ مد ت

از قبول  یريبه معاذ یمستوف یول. خود شرکت دهد  ۀنيک را درکابو مؤتمن المل
 .نمود استنکافو درمقابل اصرار  یخود دار یزمامدار

واقع شده بودند در صدد بودند که  یهم که در مقابل امرانجام شده ا وني  ّ مل   یطرف از
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ا جلو ت اورنديکار ب یوطن خواه را که معتقد به حکومت قانون باشد رو وني     ّ از مل   یکي
  ني                        ّ    ً      روال قانون اداره شود، ات فاقا  در هم یرضا شاه را گرفته مملکت رو یها یتندرو

از   یريجلوگ  ۀتا در بار افتي یم ليازعلماء و رجال تشک ب   ّ مرک   یونيسياوان هم کم
 .ندياقدام  نما عيبق  ۀائم یبقا  بيتخر

س با مصلحت ب یمطرح م یبه مستوف یپهلو شنهاديپ موضوع ّ             شود مدر  و  یني      
ازهر لحاظ به  رايکند ز یخواهد که قبول زمامدار یم یکند ازمستوف یکه م یاستدالل
س را تأئ ونيسيکم یاعضا ريمملکت خواهد بود سا ۀصرف ّ         هم در خواست مدر   یم دي              

شود که قبول  یمجبورم یواهنخ یمحجوب بوده خواه یمرد یو چون مستوف ند،ينما
 .ندينما

س ّ  مدر   ديدولت  را نما استياگرآقا قبول ر ديگو یل خود مجلسه ضمن استدال نيدرا   
اعمال خالف  یتواند درمقابل پاره ا یاوقائل است م یکه جامعه برا یاحترام ۀبواسط

او قائل است و به  یکه برا یاحترام ۀهم بواسط یوپهلو دينما یستادگيو قانون ا ه ّ ي  رو
او  ید که  موجب ناراحتنخواهد ز ی    ً             قطعا  دست به اعمال کند یاوهمواره آقا خطاب م

  .و منجر به استعفا شود دهيگرد
 

 نهيکاب یو استعفا یتاش با فروغ مورمالقات تي
 

با  نهيکاب یاستعفا  ۀرود  و در بار یم  یدربار به منزل فروغ ريخرداد وز١۴روز
شود که  یساعت صحبت قرار م کيآورد و پس از  یبعمل م  یمذاکرات  یفروغ
 ی،  فروغ ديشرکت نما یمستوف ۀنيشده درکاب یمستعف یروغخرداد ف١۵ کشنبهيروز 
کناربرود از  یزود نيو خدمت به ا یگوئ   ّ مل قانتظارنداشت  پس از آنهمه ت چيکه ه

   ً       فعال  به او   شوديباالخره قرار م یکند ول یم  یبعد خود دار ۀنيدر کاب تيقبول عضو
 .  م اروپا  شوداستراحت  و معالجه عاز یبرا  ی               ّ داده شود  تا مد ت یمرخص

 نهيکاب یرود وبه اعضا یم رانيوز ئتيبه عمارت ه یخرداد فروغ١۵ کشنبهيروز  
 ئتيه ۀ            ً       دهد  که فورا  در جلس یخبر م یدادگسترريجنگ و وزريوز یبه استثنا

 .حاضر شوند رانيوز
ها  یصندل نيدانند که ا یم اني    ّ     البت ه آقا: ديگو یم نيچن یاز حضور وزراء فروغ پس
بوده   یعيآمدها طب شيپ ليقب نياست وا ليو تبد رييبوده و مقام وزارت در تغن یدائم
  ۀفيکه وظ مي   ً          فعال  ما خوشوقت. مينمائ ضيتفو ندگانيروز  مقام خود را به آ کي  ديو با

خود از اقدامات  وزراء و  ۀبه نوبزيخود انجام داده و من  ن تيأمورم ۀخود را دردور
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ّ    همکاران خوداظهارتشک ر م  نيبودم که  مانند معمول اروپا ا  ليما یليمن خ... نمک ی                  
ً ما  يوزراء را مستق  استياوراق واسناد و مهر ر    ً    فعال  به  یول ميخود بنا نيجانش ميتقد   

 .کنم یم ميوزراء  تسل  استيجم ر یآقا
 رانيوز ئتيکنند و از عمارت ه یخود را نوشته امضاء م یکتب یوزراء استعفا 

ّ      توس ط جرا یفروغ  یااستعف. شوند یخارج م  .شود یاعالم م دي  
 

  یمستوف  ۀنکابي 
 

الممالک بدربار فرا  یساعت هشت صبح مستوف ١٣٠۵خرداد  ١٨چهار شنبه  روز
دولت   استيکند و پست ر یبا شاه مالقات و مذاکره م کساعتي    ّ   و مد ت   شوديخوانده م

 ميتسل  شانيبه اشرح صادر  و  نيکند و هنگام  خروج دستخط  شاه بد یرا قبول  م
  :شوديم
 

  یمستوف  یوزرائ  استير فرمان
  یمستوف نخانيحس رزايجناب م «
 استيشما حاصل  است شما را به سمت ر تيوکفا اقتيکه به مراتب ل یاعتماد  با

ر م یکه از اهم  مشاغل دولت یوزرائ ّ    است منصوب و مقر   ی       ً     که فورا  اعضا ميدار ی              
ف ليدولت را ازاشخاص ممتحن تشک ئتيه ّ  داده معر  خود  فيکه به انجام وظا ندينما ی       

همان روز  شاه. حاصل  نگردد یوقفه و رخوت یامور مملکت انيپرداخته و درجر
نداشته  یدخالت  نهيدرامور اعضاء کاب آنکه وانمود سازد یچهارشنبه هم رضا شاه برا

د خردا  ٢١ کشنبهينمود و  متيوغرب  عز ريندارد به سمت قم و مال یو سفارش
 .دينما یمراجعت م

 : شرح اعالم  نمود  نيخود را بد ۀنياعضاء کاب یمستوف١٣٠۵خردا  ٢١روزشنبه  
 الوزراء سيرئ –الممالک  یحسن خان  مستوف رزايم
  هيمال ريوز - حسن خان  وثوق  الدوله    رزايم

ّ   فوائد عام ه   ريوز –مخبر السلطنه  تيخان  هدا یقليمهد          
ّ     محم د عل   جنگ ريوز – یفروغ  خاني  

 امور خارجه ريوز - زاده   یحسن  تق ديس
 .منصوب  شد  یانصار  خانيقلياو عل  یزاده  قبول نکرد  و بجا یتق یول
 معارف   ريوز –نصرالدوله  
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 پست و تلگراف  ريوز – یاحمد خان  اتابک  رزايم حاج
 وزارت  داخله ليکف –الملک  منصور

  هيوزارت عدل ليکف -   منصورالسلطنه
  یپهلو یشخص ۀخود را در خان  یوزرا  ريخرداد  نخست وز ٢٢ کشنبهي روز

ف یبشرح ّ  که در باال گفته شد معر   )   ٧.( نمود ی                    
    

 
 ششم مجلس  ۀو دور یمستوف استعفای

 
الممالک  یکار شد و مستوف ۀآماد ی  ّ مل   یمجلس شورا ١٣٠۵ ورياول شهر روز«

شود تا  یمستعف ديکومت بامجلس، ح افتني تيپس از رسم  یطبق معمول پارلمان
شنبه  سوم   ۵روز  نيبنابرا. ندينما ليابراز تما ديالوزراء جد سينسبت به رئ ندگانينما

و ضمن مالقات اظهار  افتي وردرسعد آباد حض یمستوف ١٣٠۵ماه  وريشهر
بعد از . کرد  یشاه از قبول استعفا خود دار. نمود  ميخود را تقد یو استعفا یخستگ
که مؤتمن )  مؤتمن الملک(  ايرنيپ نيحس رزايمجلس و رضا خان به م ليتما یمستوف

الدوله هم  ريبه حسن مش. نشد یحاضر به قبول زمامدار یتيفيک چيبه ه« الملک 
 . کرد یخود دار تيهم از قبول مسئول یکه و ردندرجوع ک

س        ً  مخصوصا  م ندگانينماريبه عمل آورد و سا یبا مستوف ايرنيکه پ یدر مالقات « ّ    در   
.  دينما  تيقبول مسئول  یمالقات  نمودند باالخره  قرار شد مستوف  یهم با  مستوف

ّ     تلفن  به مجلس  اط الع   ۀليظهر مؤتمن الملک بوس  کينزدوريشهر ٢٣شنبه  ۴روز                 
ّ        مفص ل مستوف ذاکراتم ۀجيداد که  درنت  .شده اند تيحاضربه قبول مسئول ی  

  یمستوف یزمامدار  ۀودر بار ديردگ ليتشک یخصوص ۀخبرجلس نيازوصول ا پس
در مقابل    یرأ ۶۶  تيبا اکثر  ندگانياز طرف  نما  جهياخذ آراء به عمل  آمد و د رنت

  .ديگرد یبه مستوف  لياظهار تما  یرأ ١٢
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  یمستوف زمامداری
 فيتکل یبدربار احضار و از طرف شاه  به و یمستوفوريشهر ٢۴شنبه  ۵روز  

و بکار  مشغول   ليتشک نهيدو روزه کاب  یکيو قرار شد ظرف   ديگرد  یزمامدار
 .گردد

ً ما  ياز دربار مستق یمستوف   ۀالدوله آمد و در بار ريمش ايرنيحسن خان پ رزايبه منزل  م   
نامبرده  بنا  یول. ديمذاکره و تقاضا نمود که قبول نما نهيدر کاب شانيا  تيعضو
هفتم هم  ۀدر دور ی  ّ حت   رفتيرا نپذ یسمت گريداشت  د اتيو تا ح رفتينپذ یريبمعاذ

تهران منظور کرده بودند و انتخاب شده بود  از قبول   یتدول یدايکاند ستيکه جزو ل
 .افتياشتغال  رانيا خيکرد و به نوشتن تار یهم خوددار یندگينما

دولت  آمد و چند  ئتيشنبه  به عمارت ه ۵چهاربعد از ظهر همان روز  یمستوف
وثوق   جيبتدر. داشت دردولت خود بکار بگمارد احضار کرد ميه تصمرا ک ینفر

احمد خان  بدر حضور  رزايو م تيهدا خانيقليمهد  -  یانصار خانيقليعل –الدوله 
 .دولت  به عمل آمد  یو اعضا  نهيکاب ۀبرنام ۀدر بار یو مذاکرات دنديبهمرسان

ف   ّ  معر   به مجلس ]  حکومت[  ی  
دولت خود را  ئتيو ه افتيحضور  یرسم ۀدر جلس یفمستو وريشهر ٢۶ روزشنبه

ف ريبه شرح ز ّ  معر   :  نمود ی  
 وزير عدليه - حسنخان وثوق  رزايم یآقا
 وزير ماليه   - حسنخان  اسفندياري رزايم یآقا – ٢
 وزير خارجه - عليقليخان  انصاري  یاقا – ٣
ّ  وزير فوايد عام ه  - )مخبر السلطنه ( مهديقلي هدايت   یآقا - ۴               
 وزير معارف - احمد خان بدر رزايم یآقا – ۵
 وزير جنگ  - فروغي خانيدمحم عل رزايم یاقا – ۶
 .وزير پست و تلگراف  - احمدخان  اتابکي رزايم یآقا – ٧
 وزير داخله  - ) احتشام السطنه ( محمود خان عالمير رزايآقا م – ٨

 .   ّ            ماد ه قرائت نمود ١٨دولت  را در  ۀ    ّ       مواد   برنام  سپس
 .سه شنبه  مطرح گردد  ۀو در جلس  عيدولت  طبع  و توز ۀبرنام قرار شد  
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 شورای ملی درمجلس  یمستوف] حکومت[  ۀطرح برنام 

 
  یمخالفت  بعض  ۀدر بار – ١٣٠۵ماه   وريشهر  ٢٩مورخ    ١٢ ۀنقل از جلس به

  یمستوف( الوزرا  سيدولت  مطرح شود رئ ۀبرنام نکهيقبل از  ا  ندگانياز نما
دانست  که اگر  یکه داشت  و م ینيواقع ب یرفت و رو بونيپشت تر) لممالک ا

که   ستيمعلوم  ن یرفت و پس  از و هداو مخالفت کنند  کنار خوا  ۀنيبخواهند  با کاب
که در ذيل مشروح مذاکرات را  خواهدگذشت یچه  اصول یمملکت رو ۀکار ادار

  )   ٨:  (برای خوانندگان ارجمند می آورم
  

  
 ١١، جلسۀ  ١٣٠۵ماه  وريشهر ٢٩شنبه  سه روزصورت مجلس : عنوان سند ب

 
و صورت مجلس  ليتشک نيب ته یآقا استيسه ساعت قبل از ظهر به ر مجلس

 .شد بيقرائت و تصو وريشهر ٢۶روزشنبه 
  

 نالعابدينيز ديآقاس- یاعظم خانيعل - یجالئ خاننيرزاحسيم: انيآقا- بااجازه نيغائب
 .یفومن
خان قوام  ميابراه -  رزايم زاده عتيشر -  یخان اسد یدمحمول: انيآقا -  اجازهیب نيغائب

 - دمحم هاشم  -  موريپورت رزايم راجيملک ا - 
 .یزاده سبزوار حسن آقا رزايم - افسر  رزايم
 یعراق ليحاج آقا اسمع یآقا - با اجازه  رآمدهيد
 رزايروزميف -  یمخان فاط یمهدديسرزايم - دکترسنگ انيآقا - اجازهیب رآمدگانيد
 .نيام هللا بيحب رزايحاج م -  اتيخان ب یقل یمرتض -  روزيف

 یو آقا ريتقر یزوار راجع به لزوم بسط و توسعه معارف و فوائد آن شرح یآقا
از  یدکتر مصدق و بعض یچون از قرار معلوم آقااظهار نمودند  الوزاراءسيرئ
 انياز آقا یدولت نسبت به بعضدارند در موقع مذاکره در پروگرام  ميتصم انيآقا

 ستيمصلحت ن یمل یمجلس شورا رو اظهارآن مذاکرات د نديبنما یوزراء مذاکرات
نظر فرموده و داخل مذاکره در اصل پروگرام از اظهار آنها صرف مينمایتقاضا م

که قلوب از   نيدکتر مصدق اظهارنمودند نظر به ا یآقا در ضمن شور کلی. شوند
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 الوزراءسيرئ یوزراء متوحش است چنانچه آقا انيدو نفراز آقا یکيگذشته  اتيعمل
سابقه خود را تکرار ننموده و به مملکت خدمت  اتيعمل هيکه درآت دهندیم نانياطم
 .نظر شود ممکن است صرف ندينما
وزراء را  انياعمال آقا تياست مسئول یهي     ً                مجددا  اظهار نمودند بد الوزراءسيرئ یآقا

خود دعوت  یو البته در صورت عدم اعتماد آنان را به همکاربه عهده گرفته 
 .نمودمینم
نسبت  ايدکتر مصدق نسبت به دولت و  یاظهارداشتند چنانچه آقا هيعدل ريوز یآقا

معلوم  قيتا جواب آمده شده و حقا نديگذشته بنده اعتراض دارند بفرما اتيبه عمل
 .شود

  
  حسن ميرزاو  فروغی وزارت دمحمعلیتصدی دکتر مصدق به اعترض  

  وثوق الدوله  
 

گذشته  اتيراجع به عدم تناسب افراد دولت و انتقاد از عمل یدکتر مصدق شرح یآقا
و اظهار  ريتقر هيعدل رخان وثوق وزيحسن رزايجنگ و م ريوز یفروغ: انيآقا
 :نمودندیم
 

ت خود بدون اطالع وزراء مراسله به سفارت دول یدرموقع زمامدار یفروغ یآقا
اتبع آن دولت دراداره  ینوشته و موافقت خود را راجع به قضاوت دعاو یشورو

 سيبه سفارت دولت انگل یگريمحاکمات وزارت امورخارجه اظهارو مراسله د
راجع به زيو ن ودهنم قيآن دولت را تصد یکرور دعاو ستيارسال داشته و ب

 ليخارجه ازقب به ازاتيدر موضوع اعطاء امت هيعدلريوز یگذشته آقا اتيعمل
قرارداد  رفتنيخزر و پذ بحر یخط ومعادن جنوب نيرفآهن جلفا ومعادن طراهازيامت

در مقابل اخذ  سيو انگل رانيو انعقاد قرارداد معروف ا سيروس و انگل ١٩٠٧
در زمان  یو انعقاد قرارداد با بانک شاهنشاه یاهال ديوجوه و اجرا آن و حبس و تبع

در خصوص اخذ مساعده از بانک به اعتبار وجوه قندو  ،شانيا رياخ هيوزارت مال
مسائل  نمودندیمدرس اظهار م یقاآوريتقر یشرح یبرخالف قانون اساس یچا
که  اداممختلف هستند و م ديعقا یاست اشخاص دارا یهيبوده و بد ینظر یاسيس

متوجه نشود او را  یبر کس یريو تقص یدگيامور در محاکم صالحه رس ليقب نيدر ا
 بيقرارداد و راجع به قرارداد و امثال آن هم مادام که به تصو ديمورد تنق توانینم
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 تينبوده و رسم الوجوه منشاء اثریامن باشد و جه دهينرس یمل یمجلس شورا
 .نخواهد داشت

 
 یو آقا لي     ً    مجددا  تشک ساعتميو به فاصله ن ليتنفس تعط یموقع جلسه برا نيا در
ت خود در مواقع مهمه و وجوده مصائب و مشکالت در راجع به خدما هيعدل ريوز

در زمان انعقاد  رهيوغ یو فقرعموم یواغتشاشات داخل یقحط ليمملکت از قب
و اظهار نمودنداصول ريتقر یشرح جولزوم استمدادازخار سيوانگل رانيقرارداد ا

 که لزوم استخدام ینيمتخصص. است که دولت متعاهدتعهدنموده بود نيا١٩١٩قرارداد
مزبوره به  نيبدهند و متخصص رانيثابت شود به دولت ا نيآنها با توافق نظر طرف

 ولتد نيآنها با توافق نظرب اراتيموجب کنترات با دولت قبول استخدام نموده و اخت
عدم  یبوده وبرا یطرف کي یشود و چون تعهد اول نيمع نيو خود متخصص رانيا

 نيمع یحکم خاص نياستخدام متخصص نسبت به لزوم و عدم لزوم نيتوافق نظرطرف
فقط الغاء قرارداد بوده و  رانيقرارداد ازطرف دولت ا یعدم اجرا جهينشده بود نت

 یرسم اناتيبه عالوه برحسب ب تاس شدهیبرآن مترتب نم یگريفاسد د یتال
شده بود  یمل یمجلس شورا بيقراردادمنوط به تصو یاجرا قطع نيطر ندگانينما

ممکن  بداند ینموده وچنانچه مجلس مقتض بيخصوص تکذ نيدرا واخذ وجوه را هم
در  زين ١٩٠٧شود و راجع به قرارداد  یدگيکار رس نيوبه ا ليتشک یونيسياست کم
                       ً           مراسله مبادله شد که فعال  تمام آنها  یمل یمجلس شورا بيروس و تصو ماتومياثر اولت

 استير یبنده متصد نيکه ا یهم تنها در موقع ازاتيشده است و مسأله امت یملغ
 نهيکاب تات،ييتض یاعطاء و در اثر بعض یقبل هاینهام داده نشد و در کابيوزراء بوده

از  یآنها شده است که فعال هم اثر قيصدام مجبور به تآن را نموده استيکه بنده ر
در  ینامحدود اراتيمختلط که در آن زمان اخت ونيسيبه عالوه کم ستين یآنها باق

بنده الغاء شد و راجع به قرارداد با بانک  نيلکت داشت به زحمات امم هيمال
 یبنده به کل یهم در خصوص اخذ مساعده به اعتبار عوائد قند و چا یشاهنشاه

که  یاست کسان یهياشخاص هم بد یبعض ديهستم و راجع به حبس و تبع اطالعیب
 انياز آقا یبعض موقع نيدر ا. خواهند شد بيتعق ندينما ديمملکت را تهد تيامن
معتقد به ختم جلسه  یدانسته و بعض یپروگرام را کاف اتيمذاکره در کل ندگانينما

شده رد و بعد نسبت به ختم  یأپروگرام اخذ ر اتي          ً                    بودند بدوا  به ختم مذاکره در کل
ماه و دستور آن  وريشهر ٣١به روز پنجشنبه  هيو جلسه آت بيگرفته تصو یجلسه رأ

 .بعد از ظهر ختم شد ساعتميو مجلس ن نييوگرام دولت تعمذاکره در پر هيبق
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 .شد بيقرائت و تصو ورشهري ٣١شنبه جلسه پنج در
 نيدمحم تد ديس -  یمل یمجس شورا سيرئ

 نوبخت ی، منش اءيض ميابراه ديس یمنش
 

 ١٣مطابق  ١٣٠۵ماه  وريشهر ٢٩شنبه  مشروح مجلس مورخه سه صورت
 ١٣۴۵ االول عيرب
 
 )ديگرد ليتشک نيتد یآقا استيقبل از ظهربه ر مجلس سه ساعت(
 
 )قرائت نمودند اءيض یرا آقا وريو ششم شهر ستيصورت مجلس شنبه ب(

 )اجازه(زوار  یآقا -  سيرئ
 .قبل از دستور عرض دارم -  زوار

 )اجازه. (بامداد  یآقا -  سيرئ
 .دارم یقبل از دستور عرض - خان بامداد  یعل رزادمحميم

 )اجازه. (یانبهبه یآقا -  سيرئ
 .بنده هم قبل از دستور عرض دارم  -  یاحمد بهبهان ديس رزايآقام
 )اجازه( عقوبي ديآقاس یآقا -  سيرئ

 .بنده هم قبل از همه اجازه خواسته بودم و قبل از دستور عرض دارم -  عقوبي ديآقاس
 )ازهاج(محقق  یآقا. که اسم برده شد تمام جلوتر از شما خواسته بودند نهايا -  سيرئ

 .بنده در دستور عرض دارم - جواد محقق  ديس حاج
 )اجازه. (سينو حق یآقا -  سيرئ
 .قبل از دستور عرض دارم -  سينو حق رزايم آقا
 )اجازه. (بهار یآقا -  سيرئ

 .ندارم یعرض -  بهار
 )اجازه(خان   نيرحسيام یآقا -  سيرئ
اشتباه شده  کنمند تصور میانوشته اجازهیب رآمدهيبنده را د -  یلخانخان اي نيرحسيام

 .ام              ً               است بنده مرتبا  سروقت حاضر شده
 )اجازه. ( یطاهر یاصالح خواهد شد آقا قيو پس از تحق شودیمراجعه م -  سيرئ

که بنده اجازه  ینوشته بودند در صورت اجازهیب رآمدگانيبنده را هم جزء د -  یطاهر
 .خواسته بودم
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 ست؟ين یاعتراضگريه صورت مجلس دنسبت ب شودیمراجعه واصالح م -  سيرئ
 )ريگفته شد خ(

 )اجازه. (زوار یآقا. شد بيصورت مجلس تصو -  سيرئ
هم  یردستبهر ناطق ز کنمیاست که تصور م اديز یمصائب مملکت به قدر -  زوار

خص که ناطق در باال ستياز اشکال ن یاو خال یکند برا ريو تفس حيبخواهد تشر
  .زبان هم باشد ید باالخص ترکباش یهم مبتد یاصول پارلمان

  . زبسکه کشته فزون است چاره نتوان کرد 
نگاه  کيست خدا جزا دهد آن کس که چاره دل را، به يدو تا سه تا چهار تا ن یکي

ام روس که بنده در اطراف مسائل کرده قهيبا مطالعات عم. توانستندینکردند و م
صان کامل معارف در مملکت ام نقداده صيرا درسه موضوع تشخ مملکتی مصائب

سه تا  نيا. کتممل نيدوتا عدم مجازات خائن نيفقدان کامل عدالت ا. فقدان بايتقر یعني
داده  جابينقصان معارف است که آن دو علت را ا جهيباز در نت ميرا که به هم بزن

 .تيو سه سال مشروط ستيب اسال يو پنج ستيبعد از ب قتياست حق
 ....سال  ستيب -  ندگانينفر از نما کي
 

نفر ناطق  کيننگ است که  یليمملکت خ کي یسال برا ستيخوب ب اريبس -  زوار
فقط  تياستبداد به مشروط ميرژ رييالعلل تغ بزند که علت اديخطابه فر یدر پشت کرس
معارف بوده و امروز معارف نقصان دارد چرا معارف  اش برایعمده و فقط قسمت

ملت به حقوق خودش  کردندیم ليتکمکه معارف را   نيا اند؟ براینکرده ليرا تکم
کرد که مملکت ما  قيتصد ديبا. نشستینم اهيروز س نيو مملکت به ا بردمی یپ

ام همان نقصان داده صيکه بنده تشخ یزياست و فقط چ اتيح ليفاقد تمام وسا
 هاارديليو پس از م تيسال مشروط ستيپس از ب رانيا ممملکت قدي. معارف است

که چهل مرتبه از  سييمملکت سو یباب مدرسه دارد ول هفتصدخرج کردن تازه 
چهارده    ً را  هزار مدرسه است مملکت مصر اخي پنج یتر است دارا کوچک رانيا
دارو  گانهيکه   نيا یداده است چرا؟ برا صيمعارف خودش تخص یبرا رهيل ونيليم

اگر ملت . است دهيو فهم دهيمعارف د ليمزمن مملکت را تکم یو درمان دردها
ملت . به حقوق حقه او دخالت کند تواندینم یقوه مقتدر چيعالم باشد ه. عارف باشد

 يیزيباالخره معلوم است چ. ظلم بکند تواندیدر حق او نم چکسيکه عارف باشد ه
باشد که  حيمحتاج به توض چيه کنمیاست گمان نم انياست چه حاجت به ب انيکه ع

اگر  ميتوسعه معارف است اگر ما عارف بود تمملک درمانیب یهاچاره درد گانهي
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 م؟يشویچه؟ به چه مناسبت مظلوم واقع م یعنيخائن در مملکت  ميما معرفت داشت
ً     اساسا  بچه  شد؟ یما تجاوز م یاقتصاد اي یاسيس اي یبچه مناسبت به حقوق مدن      

 یبل م؟يماند یمدن عقب ماز قافله ت نقدريچه ا یبرا م؟يديدزد یمناسبت آراء ملت را م
 رانيمهم ا االتياز ا یکيکه نسبت به  یبا مشت معرفت آن کس ميداشتیاگر معرفت م

رفقا . کنمیباالخره استدعا از همکاران محترم م. ميکرد یاطاله لسان کرد خورد م
هنوز در . مملکت معارف است توسعه معارف است درمانیب یچاره دردها گانهي

که  يیبنده استدعا نيبنابرا! است؟ یبيغر زيچ. قندييت در تضمملکت ما مطبوعا
 ....انشاءهللا یول. عرض کنم یهم شرح هاند از مالينوشته نجاياز رفقا ا یکيدارم 

 
نامه حفظ شود است که اصول نظام نيا یوزراء مقتض ئتيبا حضور ه -  سيرئ

 ئتيه بتيدر غ هشيمذاکرات هم نيا. جواب داده شود ديسئوال کن د؟يدار سئوالی
 .وزراء بوده است

 
           ً محترم خصوصا   انياز آقا یکه بعض دهمیچون بنده احتمال م -  الوزراءسيرئ

محترم  انيازآقا السلطنه نسبت به بعضیمصدق یعموزاده محترم من آقا
که بنده آن مذاکرات  نديبفرما یداشته باشند که پاره مذاکرات ميمن تصم یهمکارها

نام مصالح مملکت از آن  هلهذا ب. دانمیصالح نم یمل یشورا      ً         را اصال  در مجلس 
آن  کنمیم تقاضا یمل ی                 ً             را دارند و مخصوصا  از مجلس شورا ميتصم نيکه ا یانيآقا

که در  ستيمطابق مصالح مملکت ن چيبنده ه دهيکه عرض کردم به عق یمذاکرات
م دولت پروگرا یو داخل دستور و حالج ندينظر بفرما مطرح شود صرف نجايا

 .ميبشو
 م؟يوارد دستور شو -  سيرئ

 .یبل -  ندگانياز نما یجمع
 

مصدق قبال  یآقا. است اتيشور در کل. دولت است ئتيدستور پروگرام ه -  سيرئ
 .انداجازه خواسته

بنده هم صالح مملکت  الوزراءسيرئ یحضرت آقا شاتيفرما بيدرتعق - مصدق دکتر
 نانيمتوحش است اطم نهياز اعضا کاب یبه بعضکه نسبت  یکه قلوب دانمیم نيرا در ا

به مملکت  نهيتمام اعضا کاب هيگذشته تکرار نشود و در آت اتيعمل هيبدهند که در آت
 ندگانينما انيمحترم بنده آقا قطارهایچون شخص بنده و هم. خدمت خواهند کرد
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 اگر یول. ندارند یگريکه به مملکت وافراد آن خدمت کنند نظر د  نيازاريغ
حق تواندینم کسچيه ديدهینم یمل یرا به مجلس شورا نانياطم نيا یعال حضرت

 لحملت هستم وبه نام مصالح ملت و مصا ليبنده وک. ديسلب نما یليوک کينطق را از 
که بنده را قانع خواهد  یزيمملکت هر چه را صالح بدانم عرض خواهم کرد و فقط چ

 کيکه سابقا  یاشخاص: نديو بفرما زنديبرخ الوزراءسيرئ یاست که آقا نيکرد ا
آن خطاها را  گرياند و د خودشان متوجه شده یاند به خطاها کرده یاسيس یخطاها

 کيکه  نهيکاب کينظر بوده است که آنها را که  نيتکرار نخواهند کرد و من هم از ا
لک در مما. شود ليتشک ايعده آن نباشند در دن کيعده آن به مملکت معتقد باشند و 

 ونيالسئوک نديگویکه آنها را مشودیم ليتشک هايینهيکاب کالعاده ياروپا درمواقع فوق
شوند که به واسطه یم نهيالمسلک از احزاب مختلفه وارد در کاب اشخاص مختلف یعني

 کيوقت  چيه یکند و بتواند کار بکند ول داالعاده پيقوت فوق کي نهينفوذ آنها کاب
عده نباشند بنده  کيمند باشند و  عده به مملکت عالقه کيست که نشده ا ليتشک نهيکاب

کامال موافقت  دهندیرا م نانياطم نيا الوزراءسيرئ یکه اگر آقا کنمیباز تکرار م
 .کنمیم ضاحياست رنديباشد وحق نطق را از من بگ نيا رازيواالاگر غ کنمیم

السلطنه را مصدق یآقا زميعموزاده عز یبنده احساسات وطن دوست -  الوزراء سيرئ
مسائل  کيوارد  خواهمیکه نم  نيبا ا کنمیو خاطرنشان م. کنمیم سيو تقد نتحسي

به طور سربسته  قدرنيورود در آن گونه مسائل را هم دانمیبشوم و صالح هم نم
توجه به مواقع  یقدر کي انيدکتر مصدق و آقا یکه خوب است آقا کنمیعرض م

            ً     بشوم چون اصال  صالح  هيقض نيوارد ا خواهمینم نيازا شيبو  نديگذشته بفرما
که فرمودند البته اگر  ینانيراجع به اطم مبحث در مجلس مطرح شود و نيا دانمینم

تمام اعمال آنها را در دوش خودم  تينداشتم مسئول نانيخودم اطم یبنده به همکارها
لذا بنده کمال  کردم یدعوت نم را انيخودم آن آقا یالبته به همکار گرفتمیعهده نم هب

اعمال آنها را کامال به عهده  تيخودم دارم و مسئول یرا نسبت به همکارها نانياطم
 .دهمیم نانياطم انيکامال به آقا ثيح نيو از ا رميگیم
 

 )خطابه حرکت کردند یمدرس به طرف کرس یآقا) (اجازه. (مدرس یآقا -  سيرئ
 

به طور  یحيتوض کيبنده  ديست اجازه بفرمائعرض بنده مختصر ا -  هيعدل ريوز
دکتر  یبود که آقا نيبنده ا دهيعق. شد بياگر چه خارج از ترت کنمیاختصار عرض م

      ً              مخصوصا  نسبت به بنده  نهيافراد کاب هيهر چه دارند نسبت به کل انيآقا ريمصدق و سا
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 اتيو به عمل ستين حيبنده دادند صح هيآت اتيعملزکه قبل از وقت ا ینانياطم. نديبفرما
 نديدارند بفرما یو اعتراض یراديهرچه هست وهرا. شود یدگيرس ديگذشته بنده هم با

 نيا ینشستن رو تيبنده هم جواب عرض کنم و باالخره معلوم شود بنده صالح
 .ندارم ايرا دارم  یکرس

 
 تا جواب داده شود اجازه نديدارند بفرما یدکتر مصدق حرف یحاال اگر آقا -  مدرس

خودشان رفته جلوس  یخطابه به طرف صندل یاز پشت کرس(بنده محفوظ است 
 )نمودند

  
 نطق دکتر مصدق دراعتراض به تصدی وزارت دمحمعلی فروغی 

  
حضرت  نهيکه در مقابل پروگرام کابديايب یروز خواستمینم چيبنده ه- مصدقدکتر

 یازابتدا طور نهيکاب نيا ليمتأسفانه تشک یول ميذره مخالفت نما الممالک یمستوف یآقا
. ميموافقت نما توانمیشد که بنده با آن موافق نبودم و اکنون هم در پروگرام آن نم

االجرا  وممکن ديامورمف ینبيشيپ یعنيدولت پروگرام  یمشخط  نييتع یعنيپروگرام 
 خوب نداشته باشد تيکننده ن شنهاديکه پ  نيولو ا شودینم هيقاعده بد ته یپروگرام چيه

 ها پراز مواد مشعشع و درخشان است لذا بنده به پروگرامی          ً        بلکه معموال  پروگرام
فوق مطلوب  جهيباشند نت اشتهد تيآن متخصص و صالح انيچنانچه مجر نباشد یعال

 تيوصالح رتيبص انشيمجر یخواهد شد برخالف اگر پروگرام ازآن بهتر نباشد ول
در . بخشدیم جهيگاه برخالف مطلوب نتو شودیواقع نمديآن مف ینداشته باشند اجرا

دولت ازاشخاص  نهالعاده است کابيفوق اتيممالک خارجه هروقت وضع
 تيمرکز جا کيدر  یاسياحزاب س اتيکه نظر  نيتا ا شودیم ليالمسلک تشک  مختلف

قواء مختلفه اجرا پروگرام سهل ومملکت از  ندگانيوبه واسطه اجتماع نما افتهي
شود که  ليتشک یازاشخاص نهينشده که کاب دهيد یول ابدينجات  استيس هایبحران
 نيکه درچن ستينباشند معلوم ن یبوده و بعض منددهيمملکت عق یبه بقاء وتعال یبعض

 نيازا کيکدام شود یمشترکه چگونه محفوظ و پروگرام چطوراجرام تيمسئول نهيکاب
که عدم  خواستمیبنده مدر جلسه قبل (ندينمایم بيتعق را یگريد اتيدسته نظر دو

عرض  یفروغ یدوله وآقالا وثوق یآقا نهيکاب موافقت خود را نسبت به دونفر ازاعضا
 الوزراءسيرئ یکه آقا یشاتيفرما نالدوله با اي وثوق وثوق الدوله  م نسبت به آقاينما

خود  اتينظر یفروغ یفقط امروز نسبت به آقا کنمیدرحضورشان نمودندعرض نم
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شدند مرتکب  یکه به سمت وزارت جنگ معرف یفروغ یآقا) مينمایرا عرض م
فقط به دو  لسهج نيو در ا مينمایرا در موقع عرض م اند که بعضیشده یاعمال

 .پردازماند میدول مجاور نوشته هایمراسله که مطابق اطالعات من به سفارتخانه
 

خود را در  افقتمو نوشته و یاست که به سفارت دولت شورو یا مراسله -  اول
اتباع آن دولت دراداره محاکمات وزارت خارجه اظهار نموده و به  یقضاوت دعاو

 ...نموده استديراتجد ونيتوالسيکاپ یوبرقرار یعهدنامه ترکمنچا یعبارت آخر
 .ستين حيصح چيه -  عقوبي ديس آقا

 .صرف است ربط یب -  یعراق
 .کار را کرده است نيکه ا یحبس کرد کس ديبا -  ندگانينفر از نما کي
  

که بنده به خدمت  یعرض کنم در پنج سال قبل روز ستين مناسبتیب - مصدق  دکتر
وزراء وقت  ئتيه بنامهيکه بر طبق تصو دميمفتخر شدم اجاره نامه د هيوزارت مال

بر  اميبانگ استقراض روس را که در اول ا خواستیم یتجارتخانه دولت شورو
بنده از امضا  ديتومان اجاره نما صدپان یبود ماه دهيرس رانيطبق عهدنامه به دولت ا

مختارگفتم که تصرف بانگ ممکن است  ندهينموده ودرجواب سوال نما یخوددار
وروس فقط در باغ  رانيتصور کنند که عهدنامه ا نيموجب سوءتفاهم شده و مردم چن

باز  رانياو روابط را با  يیقبل ازتمام دول باب شناسا خواستهیاست که م یسبز
 بيرا بالتعق هيتقاضا نکرده و قض ديبود تجد یمختار شخص منصف ندهيد چون نماينما

 یبعضراياست که گفته شده ز يیکه مطلب همانطورها شودیگذاشت حال معلوم م
 ای شده ازآن جمله مراسله یهم مکاتبات یعهدنامه اجرا نشده ودربعض نيازفصول ا

ً         است که عرض شد سابقا هروقت در   گفتندیم شدیمذاکره م ونيتوالسيپخصوص کا                   
 مياتباع خود را تسل خواهندینم یحيندارد دول مس یدولت یقانون اجرا رانيکه چون ا

محاکم به واسطه احساسات  ليقب نيو متعذرند که در ا نديقضات محاکم شرع نما
امه که بعد ازانعقاد عهدن مينيبیحکومت نشود حال م طرفانهیممکن است ب یمذهب

 ونيتوالسيها به نسخ کاپ نشده بود روس بيکه قانون جزا تصو  نيران و روس با ايا
 هيعدل نيقوان ونيسيکه قانون جزا هم از کم  نيبا ا یفروغ نهيدر کاب یشدند ول یراض

 .اندگرفته ونيتوالسيکاپ ینوشته برقرار یگذشته بود از فروغ
 .ستيطور ن نيا) با همهمه( -  ندگانياز نما یبعض
 .دار مجازات شود ميتسل ديبا یفروغ -  زوار
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کرور  ستيب بينموده و در آن قر سيبا سفارت انگل یاست که فروغ یا مکاتبه -  ميدو

چقدر معامله  قتيکرده است حق قيتصد رانيآن دولت را نسبت به ا یتومان دعاو
اصل  یفروغ یو آقا رنديپول بگ رانياختناق و فروش ا یبرا یاست که بعض یخوب

و به  کندیمکاتبه نم یسفارت چيبا ه ريزممالک و رياگر در سا دينما قيرا با فرع تصد
 نيمجلس باشد متأسفانه در ا بيکه بعد از تصو  نيمگر ا دهدیسند نم یسفارت چيه

تا بعد مجلس  شوندیجات م نوشته ليقب نيا یو امثالش اول ممض یمملکت فروغ
ملت هم  شيتا ر دهندیدولت را به دست م شير اول یبه عبارت اخر دينما بيتصو
 نديموافقت ننما اشنهيکه وزراء کاب نمودهیچون تصور م یفروغ ديدست آ بهبعد 

از  ريجات را بدون اطالع آنها صادر نموده چنانچه غ نوشته نيمطابق اطالعات من ا
جلس حاضرند بود و امروز در م ريوز شانيا نهيکه در کاب یندگانينما انياست آقا نيا

 .نديفرما بيتکذ
 د؟يتجاهر نما انتيدرجه در خ نيسبب است که تا ا یچ
 
و  دهيبه مشامشان نرس يیتجددند وازآن بو یکه مدع یبنده جهل آن کسان دهيعق به

 یازيامت یول معروفند یومملکت دوست یکه به وطن خواه یورفتارآن اشخاص هيرو
است  هيرو نيوا کندیمريکه مارا اس پس جهل است گذارندیاو نمريوغ یفروغ نيب

اسالم  تواندینم چکسيه ميگفتیم یواال به فروغ دينمایم وسيومأ چارهيکه خادم راب
 هيدرروس یکه اگر مسلم یمعن نيبگذارد به ا یرمتساويغ طيدر شرا راسالميرا باغ

مخالف  یعمل رانيدر ا یروس کياگر  ها او را به داربزنند ولیخالف نمود روس
و او را به  ودهنميادداشت  خود دفتر قانون اسالم نمودمحاکمات وزارت خارجه در

هر طورخواستند  هيکند که در روس ميندارند تسل دهها که به قانون شرع عقيروس
: ديفرمایکه م مييرسول خدا را اجرا نما شينه فرما ميخواهیچون ما نمنديرفتار نما

داده و در  المللینيب نيامررا از نظر قوان صيتشخونه ) االسالم يعلو و اليعلي عليه(
اعمال در رأس قوا  نيرا بعد ازا یفروغ ميراحفظ کن رانياسالم وا اتيثيح جهينت

 هيحافظ و مدافع مملکت باشد و در آت دهيعق نيکه با ا ميدهیمملکت قرار م هيدفاع
 ديوزراء رس استيبه ر یگريو رفتار بداند و اگر دفعه د هيرو نيصالح خود را در ا

 یتاکنون فروغ رانيا دياز اول عصر جد هک  نرا زده باشد کما اي چوب حراج نيآخر
هم مثل  یدر کار بوده و بلکه گاه شهيو هم دهيند یاوصاف ضرر نيبه واسطه هم

مدرسه  استيو ر زيتم وانيد استير. هم گريدو کار د یکياز وزارت  ريامروز غ
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کرد باز مملکت از آثار  جويیاز مقام وزارت کناره نموده که اگر رهيحقوق را ذخ
 .شود ضيمستف شانيه ايوجود

است  یوروس و برخالف قانون اساس رانيچون مخالف عهدنامه ا یفروغ مکاتبات
 .دانمیم کنلم يو کان گذارمینم یبنده به آنها وقع

 .است حيصح -  ندگانياز نما یجمع
 

 العملحيصح کاريآدم ب ايکه آ مينمایؤال مس الوزراءسيرئ یفقط ازآقا- مصدقدکتر
 اتيثيبوده و از ح ريدرمسافرت هم وز یفروغ ديکه با ستدوست درمملکت ني وطن

 انتيمشوق خ هيرو نيا ايآ د؟ينما افتيمقام استفاده نموده و حقوق آن را در نيا
 د؟ينماینم وسيرا مأ انخواهوطن قهيطر نيا ايو آ ست؟ين
  
  

  اعتراض به تصدی وزارت وثوق الدوله  نطق دکترمصدق در
  

 ستين مناسبتاند بیواقع شده هيالدوله که درصدر قوه قضائ وثوق ینسبت به آقا اما
نزد  یامور ادار یبرا سيکنسول انگل یبودم روز رازيکه بنده در ش یعرض کنم وقت

رارداد را چه نوشته گفتم که ق ديپرس ديرس هيانيب نالدياءيدضيمن نشسته بود از آقا س
گربه  نديگویاست که م المثلیضرب کي سيانگلدرو گفت  ديلغو کرده است خند

قرارداد مرده بود و حاجت لغو کردن نبود بنده هم چون  زندیچوب نم یمرده را کس
و فقط  مي        ً                 که مطلقا  آن را فراموش نما خواستمیبه گربه مرده چوب بزنم م خواستمینم

خطوط نباشد لذا  نيدر ا هيکه در آت ميحاصل نما نانيماز فاعل و مؤسس قرارداد اط
 یبه منزل من آمدند و فرمودند که به آقا الوزراءسيکه آقا رئرياخ هایاز شب یکي

الدوله هم در مجلس  وثوق یکه آقا  نالدوله مخالفت نکنم عرض کردم به شرط ايوثوق
ست که قرارداد درصالح ا نيا شانيا دهيدرجواب من فرمودند عق نديفرما تماظهارندا

 دهيعرض کردم عق نديدفاع نما دهيعق نيمملکت بسته شده و حاضرند که درمجلس از ا
بود و خواهد هم بود  نيازاريغ ديازافرادهست یکي یعال که خود حضرت رانيملت ا
که مخالفت من حمل   نيا یباز برا و رميپذیرا نم عالیحضرت شيفرما نيبنابرا

 الوزراءسيرئ الدوله خجالت دارند آقایوثوق یدم که اگر آقابرغرض نشود حاضر ش
ودراثناء  دميبازبه مقصود نرس نديبفرما یشاتيدرمجلس فرما شانيبا حضور ا

بود که اگر مجلس با شما  نيا دهيرا عق ینمودند بعض یاشخاص مختلف بابنده مذاکرات
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 .قرارداد است یضمن قينکند تصد موافقت
 

 .ستطور ني نيا -  ندگانياز نما یجمع
 

مطلب  نيا گفتندیم یکه مذاکره شود و برخ ستين یصالح و مقتض - مصدق  دکتر
آن از  تيمجلس که اکثر نيا ی                  ً         مجلس قرارداد واقعا  اگر اعضا تيموضوع هو ديرا با
عالقمندند  راناند بازهم به استقالل ايرا امضا نموده قتيحق انيدوره چهارم و ب یوکال

بنده هم چون  ندينمایصالح مملکت اظهار م درخود را  دهيوعق دکنن یاستقامت م
تمام اعضا  پرستیاسترداد کنم و به وطن ليمخالفت خود را بدون دل توانستمینم

موافقت و اعتراضات خود را نسبت به قرارداد و  رياخ دهيدارم و عق نانيمجلس اطم
 .مينمایفاعل آن عرض م

 ٢۵ خيدر تار شانيا هيدفاع حهيدر جواب ال رانيا ستاره دهيجر: اعتراضات من نکيا
فقرنند در  اميا هایکه از زاده یازاتيو امت باتيفقره تصو ١۵و  ١٣٣۵رمضان  ٢٩و 

ً با  يتقر سدينویخود منتشر و م ١۵و  ١۴شماره  الدوله وثوق یآقا یتمام آنها به امضا   
 سازدیم هيه مشارالمتوج تيبکاهد دومسئول شانيا تيولکه ازمسئ  نبوده وبدون اي

 تيمسئول گريامور خارجه امضا کرده دريکه به سمت وز یاختصاص تيمسئول یکي
از  یاست بعض الدوله مدعیوثوق یاگرآقا. مطرح است یکه درقانون اساس یاشتراک

آنها در زمان  نهيممنکر شود که مقدمه وز تواندیم اياو نبوده آ یامضا ازاتيامت نيا
 بتياعطا شده به خارج در غ ازاتيامت هينشده است؟ احصائ وزارت اوحاضروفراهم

 تيدر زمان مشروط رانيا یعيکه فروش ثروت طب دينمایمعلوم م یمجلس به خوب
و از آنجا که وقوع اتفاقات مکرر فلسفه  افتهيالدوله انجام  ماهرانه وثوق یبه داللشتريب

فردرا  کيرتکرار وتصادف به طو عتيکه طب کند ینم قيمحال بوده و عقل تصد
که  گرددیمخصوص قرار دهد به بداهت نظر معلوم م تيموقع کيبدون اراده او در

او نبوده و  اطالعیب الدوله به کلیبا زمان وزارت وثوق ازاتيامت یتصادف تقاضا
اند که ازموقع داشته نانالدوله اطميوثوق ی     ً                              مسلما  تقاضاکنندگان از مساعدت وهمراه

الدوله که وثوق انددانستهیم داند وشايکرده ازيامت ر آن اوقات تقاضایاستفاده نموده ود
نظر و علو همتش  یبوده و بلند» خواهند کرد گراناگر من نکنم دي«هوادار منطقه 
و مهم نشمرده و حاضر شده است  دهيمملکت را چندان بزرگ ند یعيمنابع ثروت طب

مکرررا ارتکاب  اتيعمل نيوااستقالل مملکت سازد  یفدا یگريرا بعد ازد یکي
 ازاتيبه نام مالمت وطن امت ديگوالدوله میوثوق. خواندو مجاز داند نيورالمحظقل
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  یکياو را  یاعضا ماريبه نام سالمت ب یبياست که طب نيبه ا هيادعا شب نيداده شده ا
ها محو نشده که که هنوز از خاطره چنان ردياو را بگ نقطع کرده و تمام خو یکي
 رانيعضو ا نتريبشقاقلوس بودن حساس یحاذق رأ بيطب نيهم یروز کي
 .قطع شود ديعضو فاسد با نيفرمودند که ا حيداده و تصر) جانيآذربا(
 
را  یهمچو حرف چکسيمزخرف است ه نيا -  هيعدل رخان وثوق وزيحسن رزايم

 .نزده است
 .وقاحت است  نيا - عبدهللا خان معتمد  رزايم
 یکنیم نيمرد که چرا توه - ) عبدهللا خان معتمد رزايب به مخطا( -  یروانيش
 .حرف بزنند یگذارینم
 .شخص شرف مرا برده است نيبنده اخطار دارم ا - عبدهللا خان معتمد  رزايم
 .کندیم نيبنده اخطار دارم معتمدالسلطنه به ناطق توه -  یروانيش
 )دعوت به سکوت -  سيزنگ رئ یصدا(
 
 یتقاضاها ريرامانع انجام سا ازاتيکه دادن امت کنندی   ً     مدا سهو مالدوله ع وثوق یآقا

وثوق الدوله  که خود تي                ً             چه تجربه ومخصوصا  درزمان مشروط دهندیاجانب قرارم
آنها  یتجر هيو ما گانگانيمحرک طمع ب مغالبا مصدر امور بوده ثابت کرده که تسلي

غاصبانه دول  یهابه تقاضا یحد تواندیم هدولت است ک کياست فقط مقاومت 
منتشر شده و چون بنده  خيمزبوره که درآن تار دهياست مندرجات جر نيمجاوربدهد ا

 .مينمایعرض م دميآن ند هاینسبت به گفته یبيتکذ
 

 .دايهمان روز بود شما ضبط نفرموده ديجوابش هم در جرا -  هيعدل ريوز
 

که خود بنده هم چون   نيا کما نديفرما بيتکذ ستيچنانچه مطابق واقع ن - مصدق  دکتر
بشقاقلوس  یرأ ئتالدوله چه وقت و در چه هيوثوق یآقا دانمینبودم نم رانيا یمدت

است که من تا مدرک نباشد به  اديز یکاذبه به قدر عاتيشا. داده است جانيبودن آذربا
 .مينماینم نيقي زيچ چيه
الدوله نسبت داده وثوق یقابه آ رانيستاره ا دهيکه جر یازاتيو امت باتيجمله تصو از
که در مجلس  راجع به منطقه شمال و جنوب است که با مذاکراتی ١٩٠٧قرارداد ) ١(

الدوله وثوق یهم آن را نشناخت آقا رزايم یاول نسبت به قرارداد مزبور شده و دمحمعل
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 .اندنموده قيرا تصد ندر زمان وزارت خارجه خود آ
آهن راه ازاتيمعادن آن و امت ازيده فرسنگ امت یرفطآهن جلفا و ازهر راه ازيامت) ٢(

 .یاروم اچهاز جلفا به دري
 .ايمعادن حوزه بحر خزر به خوشتار ازيامت) ٣(

و  رانيها از الغاء آنها در عهدنامه ا تا درجه بود که روس ازاتيامت نيا تياهم که
 .اندگذارده رانيبه ملت ا یميروس سنت عظ

سالمت  یمعالجات را برا نيکه بعد باالخره ا رهيو غ رهيغجنوب و سيشناختن پل) ۴(
که  ١٣٣٧ عقدهيذ ١٢قرار داد  لهيبالشرط آن را به وس ميو تسل دهيند یوطن کاف

اند و چون اصلح دانسته یالديم ١٩١٩اوت  ٩و  ١٢٩٨اسد  ١٧مطابق است با 
کرد  بيتعق یفعل یاو را برا ديبا مودچند فعل خالف ن یمعتقدند که اگرکس ونجزائي

اند مرتکب شده شانيکه ا یانتيخ نيتر باشد بنده به بزرگ شتريکه مجازاتش در قانون ب
به دولت مسلمان و به  یحيتسلط دولت مس یعنيقرارداد . که قرارداد است پردازممی

است که حضرت رسول  نيا نيما مسلم دهيعق. رانياسارت ملت ا پرستیزبان وطن
مسلمان  رانيو آله و سلم پادشاه اسالم است و چون ا هيهللا عل یصلخاتم  غمبرياکرم و پ

 یو هر مسلمان شرافتمند یانتمنديد یرانياست و بر هر ا رانياست لذا سلطان ا
) هيعل یعليوال علوياالسالم ( ديفرمایخدا که م غمبريفرض است که دراجرا فرموده پ

و  دهيتازه دم یرا روح تيرانيو ا انتياگر فاتح شد عالم د ديازوطن خود دفاع نما
 نيوالتحس: است دهيچنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت را چش

که   نيا الدوله برایوثوق یآقا. عندربهم برزقون اءي      ً      امواتا  بل اح هللاليسب یقتلواف نيالذ
بستن عهدنامه و « ديگویکه م یقانون اساس ٢۴خطا نکند برخالف اصل  رشانيت

اعم از  رهيوغ یو فالحت یو صنعت یتجارت) انحصار( ازاتيامت یاعطا هانامه لهومقا
قبل از » برسد یمل یمجلس شورا بيبه تصو ديخارج با ايکه طرف داخله باشد   نيا

بر  بيقبل از تصو یمجلس قرارداد را اجرا نمودند و اجرا هر قرارداد بيتصو
که در موضوع  ستين یفاتيرتشامر  کيمجلس  بيتصو راياصل است ز نيخالف ا

مضر را رد کند و اعتبار ندهد هر  هاینامه است که مقاوله نيا یمؤثر نباشد بلکه برا
 یمجلس اجرا شد و مجلس آن را رد نمود و خسارت بيقبل از تصو یگاه قرارداد

جبران  ديامضاکنندگان با اياست؟ آ یمتوجه طرف قرارداد شد جبران خسارت با ک
وزراء خسارت را از دولت بخواهد؟  یبه اعتبار امضا تواندیرارداد مطرف ق ايکنند 
 یو سند ستيمعتبر ن یمل یمجلس شورا بيبدون تصو یقرارداد چيلحاظ ه نيبه ا

ً حا  يتوض. آن را اجرا کرد توانیهم که اعتبار ندارد نم قرارداد  دهيکه فا کنم یعرض م   



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٣٩٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

که   نيا ینمودند و باز برا ديم قمجلس ه بيدر آن تصو یآنقدر محرز شده بود که حت
کارگر شود به غصب حقوق ملت مبادرت کرده در انتخابات مداخله و عده از  رشانيت

 نينمودند چقدر فرق است ب نييقرارداد تع بيمجلس را از نظر تصو یوکال
کنترل نمودند  یبرقرار یتقاضا نيدولت الدوله که از سپهساالر وقتیسپهساالر و وثوق

به «الدوله نبود نوشته کنترل را به نوشتن عبارت معلومات وثوق یکه دارا  نيبا ا
کرد  اثریب یطور ینمودن مراحل ادار یو ط »کنم واسطه فورس ماژر امضا می

الدوله  اسناد دست توسل به دامان وثوق ليتحص نظر کردند و برایکه از او صرف
 ايخود را صرف نمودند که  ماتلوالدوله تمام هوش و معوثوق یآقا یدراز نمودند ول

 نيا یاز رو. شود که مؤثر باشد یطور دهندیاگر م اها ندهند و يبه خارجه یزيچ
قبل از قرارداد و بعد از قرارداد فرمودند که بر خالف قانون و اخالق  یاقدامات هينظر

 یخود ضربه مهم الدوله در تمام ادوار زمامداریوثوق یآقا. و مصالح مملکت بود
است چنان که جاذبه حافظ  یه اخالق مملکت وارد نمودند اخالق حافظ نظام اجتماعب

منحصر بعثت خود را اتمام  جهيو آله نت هيعل هللایصل اءانبيخاتم. نظام عالم است
ها بعثت نيتر بزرگ یاالخالق وقت بعثت التمم مکارم -  شماردیمکارم اخالق م

 یثمره وجدوا ايدن انياد هياست که کل یحاک هبتباشد ال مياخالق کر ميتتم اشجهنتي
 نيقوان هيو کل یکتب آسمان هيبه کل ینظر اجمال کي ايبوده است آ نيمنحصرشان هم

و فساد اخالق  عييتض ايو آ دهدیاصل را نشان نم نيدر هرعصروهر زمان ا یاله
ب و به واسطه و فساد اخالق احزا ايو آ ست؟ين انيبا تمام اد نيمخالفت ب یعموم

در مقابل منافع  یبا اختالفات مرام شهيرا که هم یاجتماعات همان احزاب و اجتماعات
 یننمودند؟ آقا یکردند متالش یستادگيمثل نفس واحد ا ینيو د یو وطن یعموم
را که خودشان امضا  یقانون توانندیمعتقد نباشند آقا م یقانون چيه هالدوله اگر بوثوق
هر کس بدون « ديگویم یعرف یقانون جزا ٢۵٨ه ماده چ ندينما داند تردينموده
اشخاص را  فيکه قانون جلب و توق یو خارج از موارد هياز مقامات مقتض یحکم
ً نا  يع ايحبس کند  اي فينموده شخص را توق زيتجو محکوم به  دينما یمخف یدر محل   

در . ل استسا دهکه الاقل مدت سه سال و اکثر پانز. خواهد بود ديدائم با ق ريحبس غ
 یخوان در مجلس روضه شانياعمال ا نيهفده نفر از معترض یريدستگايصورت آ نيا

ماهه آنها  نيو حبس چند ديوخارج و تبع نيعبدالحس خيمسجد ش یعنيو درخانه خدا 
عقد قرارداد بود مخالف  نهيزم یجامعه بار ديکه مقصودشان تهد نيدر محبس قزو

همه  نيالدوله به قزو وثوق شدگان یديه تبعک کنمیمعرض    ً حا  يتوض ستيقانون ن
از نظر مشوب نمودن اذهان  دهينبوده اختالط اشخاص مختلف العق تين کيصاحب 
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و اعتراض اشخاص  ديدر قضاوت اشتباه نما یبود که افکار عموم یعموم
 ديتبع نيکه از نظر اغمراض بود بشمارد و همچن پرست را مثل مخالفت بعضیوطن

السلطنه و ممتازالدوله  محتشم انيمرحوم ممتازالملک و آقا یعنيراء از وز فرچهار ن
قرارداد بودند و  نيکه از معترض یبوشهر التجار نمعيحاج  یو مستشارالدوله و آقا

در کاشان بر طبق کدام حکم و قانون بوده است همان  یديمدت مد یحبس آنها برا
خر و سربلند نمود و کمر قرارداد مفت روپارا در ممالک ا انيرانيکه ا یو حبس ديتبع

 .را شکست
 

از روسا و اعضا و اجزاء ادارات و  کي هر«ديگویم یعرف یقانون جرا ١۵٩ ماده
ً     قانونا  رسوم یآنان بوده ول فيکه از وظا یانجام امر یکه برا هيمحاکم عدل به  ی      

اگر  دينمارا قبول  یو تعارف هيهد ايو  رفتهيرا پذ یعيتطم ايجهت آن مقرر نشده وعده 
و به عالوه  شودیمرحوم م یاز حقوق مل اشدبوده ب تيچه انجام آن برطبق حقان

که  یتومان تعارف کيکه قبول کرده است و در مقابل هر  یمحکوم است برد تعارف
خواهد شد  اعيروز حبس قابل ابت کيوعده که به او داده شده است محکوم به  ايگرفته 

 هيکل ١۶٠و بر طبق ماده » باشد ديز شش روز نبادر هر حال مدت حبس او کمتر ا
سه سال محکوم به  یسال ال کياعمال شوند از  نيکه مرتکب ا یگرياشخاص د

و  ديخواهند گرد اعيو معادل آنچه که در ماده قبل ذکر شد حبس قابل ابت یبيحبس تأد
ه در ماده ده سال از حقوق مذکور سال الیبه عالوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج 

است  یو بلد یالتيا هایو انجمن یمل یرامجلس شو تياز آنها عضو یکيکه  ٢٧
 دهيرس شانيو قرارداد به ا ازاتيدادن امت یکه برا هايیپول ايآ. شوندیمحروم م
مواد محکوم و از حق وکالت محروم  نيرا به مجازات ا شانيکه ا ستيموجب ن

به  ار،يخوشتار هيبود که هد یکس زالملکعرض کنم مرحوم ممتا مناسبتیب. دينما
 ستني ٧٢الدوله مشمول ماده وثوق ايآ .را آشکار کرد یمعارف اعطا نمود و راز نهان

 ینيآنها داخل در اسباب چ نيمأمور ايبا دول خارجه  یهرگاه شخص« ديگویکه م
آنها  یآن را برا ليوسا اي ديجنگ با دولت وادار نما ايآنها را به خصومت  ايشود 

خواهد  یحکم مزبور مجر ديآورد محکوم به حبس دائم در قالع خواهد گرد اهمفر
خارجه  ريوز نگيمذاکرات دارلس ايآ. او مؤثر واقع نشود ینيبود ولو آنکه اسباب چ

طور گفته  نيکه ا ١٩١٩اوت  ١۵ خيتار سيدر پار یشمال یکايدول متحده آمر
س در انجمن صلح حضور به يدر پار یرانيا ئتيکوشش کرد که ه هودهيب کايآمر«

 یرانيا ونيمل ندگانينما یسع یو حت ديهم رساند و مطالب و مقاصد خود را اظهار نما
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در  سيانگل رياثنا سف نينرسد در ا يیمذاکره با لرد کرزن به جا یبرا سيهم در پار
دسته کوچک  نيبست ا یعهدنامه مخف کي ونياسيدسته کوچک س کيتهران با 

که  یرانيا ئتي   ً                                                  ورا  پس ازعقد صلح اداره امور را به دست آورده بودند و هف ونياسيس
خطرناک و محرمانه  یباز کيبود ازکارافتاده و منحل شد خالصه  سيدر پار

 هيژانو ٢٣مطابق با  ١٣٣٨االخره  یترجمه روزنامه کاوه غره جماد(» درآورده شد
 ونياسيکوچک س هدست مذاکرات نيبه موجب ا ستين ینيکاشف از اسباب چ) ١٩٢٠

 ١٩١٩اوت  ٩ابراز حاضر نبود در  نهيچون زم اند ولیبسته انهيقرارداد را قبال مخف
 .دانآن را افشاء نموده

 خيکه بر طبق تلگراف وزارت خارجه دول متحده در تار کايسفارت آمر هيابالغ ايآ و
 ینيچ مطابق نهم سپتامبر در تهران منتشر شده مثبت اسباب ١٣٣٧ حجهیذ ١٣

 :شودیتلگراف قرائت م نيع نکيا ستين
و اشخاص  رانينزد زمامداران ا دهدیم ميبه شما تعل کايسفارت آمر« یاتازون دولت

 رانياز مساعدت نسبت به ا یکه دولت اتازون دينمائ بيمسأله را تکذ نيعالقمند ا
 اريرق بسبه ط رانيسعادت ا یهمواره عالقه خود را برا کاياست آمر دهيامتناع ورز

 سيصلح پار ونيسيدر کم یاز طرف اتازون هک یندگانياظهار و ابراز داشته نما
را در  رانيا ندگاناند سخنان نمايمجاهدت کردهاند مکرر کوشش و داشته تيعضو

متعجب بودند چرا مجاهدات  کايآمر ندگانيکنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند نما
 علومم دياکنون معاهده جد کنيل شودینم یعدت تلقو مسا تيبه تقو نياز ا شيآنها ب

را باصغاء  رانيا ندگانيقادر بودند سخنان نما هايیکايکه به چه علت آمر داردیم
خود در  ندگانينما یدر تهران با مساع رانيکه دولت ا گرددیمعلوم م زيبرسانند و ن

و انگلستان را  رانيا ديمعاهده جد ینزد دولت اتازون یکاف تيمساعدت و تقو سيپار
ً لنا  ع دينمایم یبا تعجب تلق در  رانيبودند ا کايآمر ی       ً                    و مؤکدا  طالب مساعدت و همراه    

 ايآ. »کايتهران سفارت آمر. باشدینم کايآمر تيتقو ايبه کمک  ليما نهيزم نيا
 که در محاکمه مدرک باشد؟ دهندیبه خط و مهر خود سند م نياشخاص اسباب چ

 
مملکت به دست  یاگر آباد دانستندالدوله میوثوق یکه آقا  نياطور خالصه با  به

که  دهيرفع زحمت و جلب فا یبرا یبود هر ملت دياهل مملکت مف یبرا گريملل د
 بيو اگر رق کرداش دعوت میرا به خانه یاست اجنب یاز اصول مهمه اقتصاد یکي

 نيو تلفات سنگ نيخون هایجنگ ايبعد از اسارت  خواستینم یملت چيخوب بود ه
و آباد کرد  ديرا خر یده خراب یاگر کس انددهيکه د  نيو با ا ديرا رها نما بيطوق رق
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از ابواب  یکه آنها باب خواهدینم وقت چيو ه ستين نيب سابق خوش نينسبت به مالک
و  ننددر جهل بما شهيدارند هم ليغبن را بدانند بلکه م یرا بخوانند و معن عيشرا
بدون محاکمه را  هایقتل یحت یعمل چيقرارداد از ه نهيزم هيته یبرا ندياننم يیادعا

نفرموده و آنچه را که ممکن بود نمود و  قهيمضا هينظم یو به صرف استنطاق مخف
 یعرف یکه چون قانون جزا ديبگو اند اگر کسیشکسته گانگانيدر دهان ب یتخم لق
اسالم را از  رقيبخواهد ب که یکس یهم برا عدر قانون شرع مطا ندارد تيرسم

و  ینينموده و اسباب چ رمسلمانيدول غ ميتسل نيمسلم المالتيرسول خدا گرفته با ب
که   نيو با ا کنمیو حقارت نظر م یپست  با کمال ندهيمن به گو ستين یعقاب ديفساد نما

 که خوانمیرا م مپنج فهياز سوره شر ٣٧ هيندارم در جواب آ یاز علم فقه اطالعات
ذالک لهم  االرضیو رسوله و بسعون ف هللا حاربوني نيانماجزاء الذ«: ديفرمایم

الدوله مشمول  وثوق یکه آقا یدر صورت »ميعذاب عظ االخرهیولهم ف ايالدنیف یخز
 یچه حکم نديعظام بفرما ندگاناسالم نمايحضرات حجج ستندياز احکام اربعه ن یکي

الدوله چند روز قبل به بنده  وثوق یاز دوستان آقا یکي. باشدیشان مياز احکام شامل ا
در آن  رايرا به عقد قرارداد مجبور کرد ز شانيمملکت در آن وقت ا تيموقع گفتیم
هم اقامت  رانيدر خود ا یرا متصرف بود و حت نالنهرينيقفقاز و ب سيقشون انگل اميا

او را  ليبنده با چهار دل. ناچار بود ردادبه عقد قرا شانياز ا ريغ یداشت لذا هر کس
 .مجاب نمودم

 
نبود و فقط  یتصرفات دائم کيو قفقاز  نالنهرينيدر ب سانگليتصرفات فوق  -     ً اوال  

 هيکه قشون دولت مزبور قفقاز را تخل  نيبود کما ا المللینيآمد جنگ ب شياز نظر پ
 .کرد و رفت

 
ً ا  يثان  ليدر داخله مملکت دل دولت در حدود مجاور و اقامت قشون او کيتصرفات  -   
عمال ممکن است  یبه واسطه ضعف و ناتوان دينما ميکه اهل مملکت را تسل ستين

 یبود دائم دي             ً                  امضا کرد فرضا  هم مملکت دچار تهد ديرا نبا مينوشته تسل یشد ول ميتسل
استقامت باعث نجات او  یشده ول ديتهد چارد یليخ ديعصر جد نيدر ا رانينبود ا

 .است دهيگرد
باشند و او قبل از کشته شدن  یقتل کس نيدر کم یاست که جمع نيشما مثل ا فحر

خود  یاگر کس یبخواهد ول هياز قاتل د تواند یمقتول شد ورثه م یاگر کس ديانتحار نما
 یشد غاصبانه و جا مدرکیکه ب یهر تصرفات ديجهنم را طواف نما ديرا کشت با
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مگر  ستيسخن ن یمدرک شد جا یکه از رو یهر تصرفات یاست ول یحرف باق
 .مدرک ثابت گردد یاعتباریب یاز جهات قانون یکيکه به   نيا

 نيبخواهد ا هيکه معلومات عال ستين یزيو قبح اسارت چ ادتيحسن س صيتشخ
هر کس  یاست و با اندک فهم هياول اتيهياز بد) الکل اعظم من الجزء(مطلب مثل 

مملکت آباد است  کيبهتر از اسارت در  خراب ده کيکه حکومت داشتن در  داندیم
دو  یرو دياست و هرکس که شرافتمند است تا بتواند با انتمنديکه د یرانيهر ا نيبنابرا

از آن دو اصل  یکيکه  ديقوه ننما چيه مياصل از وطن خود دفاع کند و خود را تسل
 راياست ز یاقر تيو در مملکت ما اصل اسالم پرستیوطن گرياست و د تياسالم

 ليقب نيجلب ا یاو قطع شود برا اتيکه ح  نيمگر ا شود ینم ميتسل یقيمسلمان حق کي
متجدد  کي یول دينمایخود مسجد بنا م هایتختيدر پا یحياست که دول مس نيمسلم
 .ندينما ميتسل یتعارف کيبه  توانندیرا م فکریو ب یسطح

 
دو از نسب  نيا نيسبت بو ن ستين نيبا هم متبا پرستیو اصل وطن تياسالم اصل

پرست است چه هر مسلمان وطن یعنياربعه عموم و خصوص مطلق است 
که ممالک  مسلمان نباشد همچنان پرستیکه وطن شودیم یول ماناالي الوطن منحب
 .ندينمایاصل وطن خود را حفظ م نيا یرو رمسلمانغي
 

ً ثالثا   ماده اول قرارداد  رامجبور بوده زيالدوله وثوق یقبول کنم که آقا توانمیبنده نم -       
دهنده  بيعبارات فر کيبا  شانياست که ا یحاک رانيدر خصوص استقالل دولت ا

که  یخوشبختانه زود معلوم شد که ملت یول نداند طبقه عوام ملت را اغفال نمايخواسته
 .است استقالل ندارد یگريدست د اشهيقشون و مال

 
ً رابعا   که پول گرفت  یشخص رايکنم ز قيرا تصد شانيا تيمجبور توانمیبنده نم -       
که سپهساالر که پول نگرفته   نيمجبور دانست کما ا توانیاست و او را نم یراض
خود را ثابت و نوشته را  تيفورس ماژر را در نوشته کنترل نمود مجبور ديبود ق

 .کرد اعتباریب
ه مسأله پول زبان ک  ني         ً  است خصوصا  ا حيجواب من مستمع گفت ادله شما صح در

که تا محاکمه نشده  ندياگر بگو ميدور شد یباالخره از مطلب قدر دينمایمرا الکن م
آن را با  ستيوارد ن یوارد اگر اتهام ريغ دهندالدوله میوثوق یکه به آقا یهر نسبت

که شخص متهم  شودینشدن محکمه سبب نم ليتشکرد نمود اگر وارد است  ديبا ليدل
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است او را معلق  یبلکه برخالف اگر متهم شاغل شغل رديمهمه قرار گ در رأس امور
 یا. نديتا محاکمه را از آن بابت حساب نما. ديو قبل از محاکمه او را حبس نما

د يد انتيو خ یرجال خطاکار یشد بس که از بعض اهيس رانيچشم ملت ا ندگانينما
فروش را کمه رجال وطنشد از بس محا ديهمان چشم از انتظار مف دگانيبرگز یوا
درجه  نيکه ملتش ا یو در مملکت بود یب یوزراء نمود تيکه مسئول یدر مملکت دندي

مصالح مملکت و منافع  دينمایم تيبه همه سرا انتيخ نيفراموش کارند از خائن
که  یو مملکت شودیاشخاص م سهياغراض و قربان ک یفدا تيملت و ناموس جمع

زبردستانه خود را از مجازات  ليوزراء با وسا یول شودیم بيدزد تعق سمانير
است که به مرور طعمه و جوش و  یروانیچون جسم ب تيمشروط ندينمایمعاف م

اقدامات و  یمل یتحقق دارد که مجلس شورا یوزراء وقت تيمسئول شودیم وريط
دفعه سوم  نيا دينما بيمصالح جماعت است تعق یمناف هرا ک یريهر وز اتيعمل

دور شده و بازپاگشا  استياز صحنه س اتشانيبه واسطه عمل الدولهوثوق یو آقا است
 .شوندیم
 

دوم در  هيبه سمت وزارت مال یمستوف یآقا نهيدر کاب المللینيجنگ ب ليدر اوا اول
قرار داده شد  نهيکاب ليکه منجر به تشک ميبه حضرت عبدالعظ یتحصن جمع جهينت

 نيباشند در ا ليوک خواهند یشده و هم م ريهم وز اکنون هم به واسطه حق نازشست
حرف  کيو  دييآیسرکار م دهيبا چه عق اکه شم دينپرس شانياز ا چکسيسه مرتبه ه

منتشر  دهيجر چيو در ه دينشن یکس شانيو ندامت کند از ا یمانيکه داللت بر پش
 استيکه س  نيشده و بعد از ا يیپاگشا یو شرط ديق چيبدون ه شهيهم شانيا. دينگرد

 بندهرا  اتيعمل نيا انددهيانگشت خود را جو رکنندگاناند تظهيخود را اجرا نموده
و بعد از کشته شدن شکار  آوردیم رتريرا س یکه شکارچ یبه آن کس کنمیم هيتشب
 انتيحاال که خدمت با خ ستيحاال که مجازات در کار ن کردیم هيجسد او گر یبرا

و  خواهانيحاال که روح آزاد شودیم قيدارد و تشو حيترج انتيفرق ندارد و بلکه خ
الدوله اول با دوستان مجاور وثوق ینبود که آقا بهتر ايآ ميکن پرستان را خفه میوطن

 یکه به آقا یبر حسب تلگراف رايز شدندیم ريو بعد وز نمودندیحساب م غما تفري
 ستين متناسباند بیان گرفتههزار توم ستيانجام قرارداد دو اند برایسپهدار نموده
 ني    ً     ابدا  در ا شانيگفت االدوله چند روز قبل میوثوق یاز دوستان آقا یکيعرض کنم 
از علماء عظام  یکي انددهيملک خر رانيدولت ا ینکرده و آن را برا یپول تصرفات

بود دولت مزبور  تردهيپسند ديگفته بود سيدولت انگل یدر جواب گفت که اگر برا
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الدوله بار وثوق دياسترداد نما ديداد چون صورت نگرفت با یانجام کار پول یبرا
 گرفتهیپول م شانيکه ا یآن روز دينکن ترنيسنگ نياز ا اهشمندماست خو نسنگي

و قبول امالک  ستيباشد حاال هم ملت ن دهيملت خر یملت کجا بوده که امالک را برا
هر  یهر دولت راياست زالعاده گران وقف رانيمملکت ا یاست که برا یسابقه بد کي

 هایسابقه داده نيبه موجب ا شدپول داد و موفق ن نيبه خائن الشياجرا خ یوقت برا
ملت  بانيخدا دست از گر یو برا دييايب دينمایمطالبه م رانيا ريخود را از ملت فق

 ايو  ندرد نماياند به او الدوله پول را از هر کس گرفتهوثوق یآقا ديو بگذار ديبردار
 یخارجالدوله گفت دولت  وثوق یدوست آقا نديامالک را واگذار نما نيکه هم  نيا

 یالدوله هم در اروپا به واسطه بعض وثوق یو آقا ديتملک نما رانيدر ا تواندینم
 یعالم محترم جواب داد که فتوا نديوجه نقد ادا نما توانندیمعامالت متضرر شده نم

در  ستيسابقه مضر ن نيما به قدر ا یآنها برا کيتمل رايز ندينما کياست تمل نيمن ا
و چون هر  ديداده مطالبه نما شانيکه به ا یدارد وجه حق سيصورت دولت انگل نيا

که طمع کار هم باشد پس آن   ني     ً  خصوصا  ا ستيدر مقابل طلبکار مستقل ن یمقروض
 ديع مملکت را حفظ نمابه شود و مناف رانيدولت ا ريچگونه وز ستيکس که آزاد ن

گذشته  یقرارداد یبا بانک شاهنشاه شانيا هيدر زمان وزارت مال   ً را  يکه اخ  نيکماا
 دانم یاست که هم مخالف قانون است و هم به حال مملکت مضر که بنده الزم م

از ماده نهم  ميفقره دو منطوق در نظر دارند که انيالبته آقا. ميفقرات آن را عرض نما
ساختن  ی                  ً    عوائد حاصله منحصرا  برا هيبق: (است که نيار قند و شکر اقانون انحص

داده خواهد شد و صرف آن در  صيمربوطه به آن تخص اجاتآهن و احتيراه
خارجه به اعتبار  اياستقراض از داخله  نيآهن و متعلقات آن همچن راه رساختنيغ

از  یکياء در وزر ئتيه بيعوائد حاصله به تصو - است  وعوجوه وجوه مزبور ممن
که قبل از   نيمشروط به ا شودیگذارده م عهيمعتبر به حساب مخصوص ود یها بانک

 نيرا به ا انيآقا نکيا. ندنظر نمايبانک مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرف عهيود
را  یمجلس نيقوان هياست که قوه مجر نيو آن ا مينمایمتأثر م کنمیعرض که م

وزراء  ئتيه بيبه تصو ديبا یقند و چا داتيعا ديگویماده م نيا داندیاالجرا نم الزم
قبل  ديگویتاکنون صادر نشده و بعد م بنامهيتصو نيچن. گذارده شود عهيود یدر بانک

به بانک  داتنظر کند عايبانک مستودع متعهد شود که از حق تهاتر صرف عهياز ود
بعد فقره چهارم قرارداد بانک  تعهدنامه اخذ نشده است و نيشده و چن ادهد یشاهنشاه
دولت از بانک  افتيدر تحت فصل قروض و مساعده و اضافه در یشاهنشاه

راه  اتيو مال یبه اعتبار وجوهات انحصار قند و چا یدر بانک شاهنشاه: ديگویم
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که  یبه فرع نسبتفرع آن  زانيخواهد پرداخت که م هيبه دولت عل هايیمساعده
دو عالوه  یصد پردازدیم هيدر امانت ثابت به دولت عل بانک بابت وجوهات مزبور

که  هيثابت دولت عال یامانت هایتا معادل مبلغ کل حساب یبانک شاهنشاه. خواهد بود
در  یونيو فاضل مد یو قروض یموقت هایدر هر موقع نزد بانک است مساعده

ه امانت دو فوق فرع وجو یو فرع آن از قرار صد اددولت را خواهد د هایحساب
 زانيکه م یدر موارد. خواهد بود دهدیم یساله که بانک شاهنشاه کيثابت 

وجوه  هيدولت از جمع کل هایدر حساب یونيو قروض فاضل مد یموقت هایمساعده
فرع قسمت اضافه از قرار  ديتجاوز نما ینزد بانک شاهنشاه یامانت ثابت دولت

 ايآ. خواهد بود رديگیبت تعلق مکه به وجوه امانت ثا یسه فوق حداقل فرع یصد
و  یبه اعتبار وجوهات انحصار قند و چا یبانک شاهنشاه«فصل  نيجمله اول ا

قند  داتيمخالف با قانون عا» خواهد پرداخت هيبه دولت عل هايیراه مساعده اتيمال
اعتبار وجوه مزبور ممنوع  بهخارج  اياستقراض از داخله «: ديگویکه م ستين

 ....»است
 .است مخالف با قانون است حيصح -  یروانيش

 .نشده است یزيهمچون چ -  هيعدل ريوز
 

 هيهست نظر هيقرارداد در آنجا دو نظر نيو اما راجع به مضار ا -  دکترمصدق
 یعنيکه اهل خبره  ستيمحتاج به مطالعه ن یاقتصاد هينظر یاسيس هيو نظر یاقتصاد
 نيبنده ا هينظر یاسينسبت به س یلو نديدر آن بنما یبه امور صراف ريبص یاشخاص

 هيالذکر وزارت مال مقررات فوق نابرب: ديگویقرارداد که م نياست که فصل ششم ا
در  هيدولت عل یمعامالت بانک هيقرارداد کل نيا یموافق است که در تمام مدت اجرا

 ايبه خارجه و  رانياز ا یمعامالت مبادالت نيخود باشد و همچن اريکه در اخت رانيا
 گوزارت جن یمعامالت مبادالت یسوا( رديگیانجام م هيبالعکس که توسط دولت عل

 »ديمنعقد نما حدهيمختار است قرارداد عل رانيا یکه در آن خصوص بانک شاهنشاه
سلب  رانياز دولت ا» صورت خواهد گرفت رانيا یبالاستثناء توسط بانک شاهنشاه

نموده  بيتصو هيوزارت مال یت بانکمعامال هيکرده و تسلط بانک را در کل یآزاد
دولت «: ديگویرا که م رانيو ا سيلقرارداد انگ مهيهر کس ماده چهارم ضم. است

که  یسيانگل یهر قرض داتياز عا یخيقرض را در هر تار نيا هيحق تأد رانيا
دو ماده  نيا سندهيکه نو کندیبخواند استنباط م» ممکن است عقد کند خواهد داشت

 ليولو به تنز یدولت چيکه از ه کندیم یسلب آزاد رانيماده از دولت ا نياست ا یکي
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فصل ششم قرارداد  دينما هيرا تأد سيکمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگل
هم  یاز بانک شاهنشاه ريغ یبانک چيکه ه کندیهم دولت را ملزم م یبانک شاهنشاه

خود در لندن  یمعامالت تجارت یبرا یرانيتاجر ا کي                     ً     طرف دادوستد نباشد مثال  اگر 
نفت جنوب  یبه حواله کمپان هيمال ارتمحتاج شود بخواهد به نرخ روز از وز رهيل

نفع محروم و محکوم به فقر  نالدوله با بانک او را از ايکند قرارداد وثوق یداريخر
 نرايبا دولت ا یبهتر طيخواست با شرا یگرياگر بانک د اينموده است و  یاقتصاد

به . اشداستفاده محروم ب نياز ا ديقرارداد مانع است دولت با نيچون ا ديمعامله نما
 چيشرط مضر به مصالح است و ه نيقرارداد سرتاپا بهره باشد ا نيبنده اگر ا دهيعق

الدوله از  وثوق یآقا هيکه وزارت مال کندینم یسلب آزاد ارياز خود به اخت یدولت
 ديهر کس بهتراست با او معامله نما طيزاد است که شرادولت آ. ديبنما رانيدولت ا

اصل  چيه رايز ستين نيهم تأم یاقتصاد طيکه شرا کنمیاصل بنده عرض م نيبنابرا
 یعنيکه قانون عرضه و تقاضا در کار باشد   نيمگر ا شودینم نيتأم یاقتصاد

مله با گران نبرد تا با ارزان فروش طرف شوند و از معا انيانحصار رقابت را از م
از خود سلب  واگر قانون عرضه و تقاضا در کار نباشد  یول نديفروش اجتناب نما

نفر طرف به شوند نرخ معامالت  کيبا  شهينموده و مجبور باشند که هم یآزاد
قرارداد فقط در منافع او منعقد شده است و قسمت اول از  نيدست بانک و ا یتجارت

از آن قرار  رانيا یکه بانک شاهنشاه ینرخ«: ديوگیقرارداد که م نيا ميفقره دو
نرخ فروش  زانياز م دينمایم یداريخر هيدولت عل زرا ا یکتب اي یبروات تلگراف

هر  راياست ز هينظر نياز ا یحاک» کمتر خواهد بود مين یبانک در روز معامله صد
 یز کمپانکه در لندن ا دهدینفت جنوب را به بانک حواله م داتيموقع که دولت عا

عدد  کي وزدر آن ر یکه بانک شاهنشاه شودیم ريتسع یدولت به مبلغ رهيل رديبگ
قانون  ٢۴قرارداد بر خالف اصل  نيدر تهران بفروشد ا خواهدیکه م یبه نرخ رهيل

 ديمملکت مؤثر لذا با هيهم انحصار است و هم در مال راياست که مذکور شد ز یاساس
تا به  نديمحترم در آن موقع هر طور صالح بدانند بفرما انيتا آقا دينما بيمجلس تصو

 نيکه درقرارداد ا  نيونظر به ا ندتوانند آن را اجرا نمايیمجلس نرسد نم بيتصو
 هيوزارت مال اميکه در ا یبود قرارداد نيمخالف است ا یشرط نشده لذا با قانون اساس

از آن مطلع  الممالک یمستوف یااست که اگر آق دهيالدوله با بانک منعقد گرد وثوق یآقا
از  توانمی     ً   اخالقا  نم امدهيند یزيخودچ وزراءاز  نهيکاب نيچون درا: فرمودند یبودند نم

بود اعمال  نيوا. هستم که آنها بمانندوخودم بروم یاضر یوحت منظر نمايآنها صرف
 یداخل ستايگذشته و نسبت به س اميدر ا المللینيب استالدوله نسبت به سيوثوق یآقا
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 نديو بگو ندينما یکه اعتراضات بنده را حمل به غرض شودیم رايز کنمیعرض نم
را  شانيا اعمالاست پس چه شد که من فقط  ادياالعتراض ز که اعمال مستحق

 یداخل استيکه هست در س ینياست که با ادله و براه نيا مينمایموضوع اعتراض م
صورت  نيدرا مينمایاجتناب م یلبه ک هيقض نيساکت واز ورود درا شانيا

و  یرخواهيخود را به خ شهيکه هم الممالکیمستوف یمثل آقا یانتظارنبود شخص
را در نظر نگرفته و بعد از چند  شانيا یاسيس اراند رفتنموده یمعرف پرستیوطن

مثل  یباشد بلکه اشخاص انيکه موجب ز نديفرما یاقدام یشخص اتيمرتبه تجرب
 نيکه دست خائن  نيکنند تا ا تي                            ً    ه اصل مجازات و مکافات را عمال  رعامکلفند ک شانيا

متأسفانه  یول شندبا دواريام هيدر آت کنندیکه م یبه خدمات گرانيازکارکوتاه شده و د
              ً خواهد شد خصوصا   نيخادم أسيو نيخائن قياصل موجب تشو نيا تيعدم رعا

عناصر متنفذ  رايز ستينامروز با دوره قرارداد طرف مناسبت  اتيکه وضع  نيا
و سانسور مطبوعات و آزاد  یحکومت نظام. انددهيمرعوب و عامه به فقر مبتال گرد

گرفته و  یاختناق است به خود صورت عاد ليوسا نينبودن اجتماعات که بهتر
از مرکز مملکت  یاست چنانچه کس دهياز هر جهت فراهم گرد یفقرو تنگدست ليوسا

قبل از . اخذ جواز معطل باشد یچند روز برا ديرود با کيبخواهد به اطراف نزد
 یاجرا یکار را فقط برا فرمودندیم الوزراءسيرئ یو مجلس که آقا نهيکاب ليتشک

 نميبیبا کمال تأسف م یبودم ول دواريام یليخ هيبنده به آت کنندیقبول م یاساس نونقا
بنده را  ميرژ نياز ا نشايمثل ا اند فراموش شده و متابعت شخصیکه آنچه فرموده

 یکس ملکيما یچقدر فرق است که اگر مأمور دينمایم وسيمأ هينسبت به آت تينهایب
 هایها و قتلو حبس هارهيام قرارداد که با آن همه ليرا گرفت جرأت سخن نباشد تا ا

بود که با قرارداد مخالفت  پرست باز در مردم رمقیرجال وطن ديبدون محاکمه و تبع
را  المللینيبلکه اوضاع ب ستيطرف مناسبت ن یامروز نه تنها اوضاع داخل. ندينما

الدوله را به فکر شکار وثوق یجهات آقا نيکرد و هم هيتشب اميبه آن ا توانیهم نم
 اتيکه وضع  نيا ااند و يتوجه نداشته هيقض تيبه اهم اي الوزراءسيرئ انداخته و آقای

. ندينماالدوله انتحار میوثوق یموده که به دست آقان وسيرا مأ شانيا یطور یکنون
 .است یخودکش خواه مملکت کشیاشخاص وطن یبرا رايز
  )اجازه. (مدرس یآقا -  سيرئ
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  نطق سيد حسن مدرس 
 

 ميصحبت لقب بگو نام در بيرا حفظ نکرده یچون اسام خواهمی   ً      اوال  عذر م -  مدرس
 .شمارمیم باشد محترم مفلسفه ه یچون بنده قانون مجلس را و نوع

را حفظ نباشم به لقب صحبت کنم  یکه اگر اسام خواهمیجهت اول عذر م نيا به
 یآقا یشخص ثيح ثيح کيرا داراست  ثالسلطنه سه حيمصدق یآقا شاتيفرما

 شانیشخص ثيقراردادو معاهده که البته از ح االدوله وذکاءالملک مثل پول يوثوق
 چيدر آخر خواندند که بنده ه هک یمواد ني       ً  کرد مثال  اشخص خودشان دفاع خواهند 

 ...اطالع ندارم
 

 .خود بنده هم اطالع ندارم -  هيعدل ريوز
 

دفاع خواهند کرد در مثل مناقشه  شانيا ها خودقسمت نيحال در ا یا یعل - مدرس
معروف است که فالن کم از فالن  یدر اسبدوان ديآیبدشان نم انيآقا نيطرف ستين
باشد و  الممالکیمستوف یدولت است که آقا ثيح ث،يح کي) خنده حضار( ستين

که راجع به  یاناتياز آنها هستم ب یکيهفتاد نفر که من هم  بيکه قر شانيطرفداران ا
از آن  دياز آنها هستم با یکيدولت که من هم  نيدولت و موافق سيدولت بوده است رئ

 ثيح کي. صحبت خواهم داشت ثيح نيالبته من هم از ا ثيح کيهم  نيا ميدفاع کن
است به  یفقاهت ثيبه من دارد و آن ح یاختصاص یجهت خصوص کيهم هست که 
دو . را عرض کنم حشيتوض. انياست به اصطالح آقا یحقوق ثيو ح ناصطالح م

 گريکدياز  دياحد هماتنق شدندیم گريمزاحم همد. شدندیم گريکه معارض همد ینفر
ً ابا  ي        ً     چه حضورا  چه غ شودیم یگريد احد هما متعرض کندیم بنده مخالف بودم که .    

 یدارم مجلس شورا دهيمن عق. مذاکرات نشود یفرمودند بعض الوزراءسيرئ یآقا
ده سال  نيدر ا. گفته شود و حل بشود ديبا ديتمام مطالب و عقا ستيمجلس انس ن یمل
هاجرت، دو دسته بودند م. اتفاق افتاد رانيمهمه در ا عيوقا یبعد از جنگ عموم رياخ

ً با  يبعد از مهاجرت که من تقر. نداشتند یبه مهاجرت داشتند بعض دهيعق یبعض از    
بود تا  یمسأله بزرگ مملکت کيکه زودتر آمدم قرارداد آمد در کار و  مبود یاشخاص

از مسائل بزرگ  یکيآمد در کار که آن هم  یآن کنده شد بعد مسأله جمهور شهير
از مسائل  یکيسلطان آمد که آن هم  رييمسأله تغ یاز مسأله جمهوربعد . بود یمملکت

بود  یاسيکه س یبزرگ مملکت لهچهار مسأ نيهفت هشت ده سال ا نيدر ا. بزرگ بود



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٠٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

مسائل  نيتمام ا. یدارد آنچه در باالست ريدر ز یکه صورت قيعم دارهيما یليخ
 رزايمسأله م. آمد شيآنها بود پ ريهم که نظ یمسائل خرد یرتيداشت و س یصورت

با  یابانيمسأله خ اتيخان و آن وضع یمسأله ماژر دمحمتق. اتيکوچک خان و آن وضع
با کمال تأدب و (من  دهبه عقي. ها بودماده نيا هایکوچک کيهم  نهايا اتيآن وضع

حل شود و به  ديبا یوقت کيمسائل  نيا) الوزراء سيرئ یکه دارم نسبت به آقا یکوچک
هم که هم خوبند  ندگانيدولت نما نيالسب از ا یو دولت نجايبهترازا یمقام بنده دهيعق

دوره در مجلس  کيهم  یدوره بعض ارچه یسه دوره بعض یدو دوره بعض یبعض
 کي نمياز خواب بب زميوقت بنده برنخ کيحل شود در  ديمسائل با ناند ايبوده

نداشته است  یمطلب ايست ا دهيکش شيکار نداشته مسأله مهاجرت را پ شبيروزنامه د
مسائل اربعه . حل شود ديبا یوقت کيمسائل  نيا. است دهيکش شيقرارداد را پ سديبنو
 رييو مسأله تغ یکردم که مسأله مهاجرت و مسأله قرارداد و مسأله جمهور عرضکه 

خدمت  نجايبنده که ا. است یسلطان همه از مسائل مهمه مملکت رييتغ یعنيسلطنت 
ها بودم در مهاجرت آن جنگ شقدميو پ دانيم گرياول باز یدرهرسه تا حاضرم انيآقا

 مانيمثل شاهزاده سل انياز آقا یبا جمع نياجربودند بنده هم جزء مه الوزراءسآقا رئي
صالح مملکت است و  نيداشتند ا دهيمشت عق کي. خواهانيآزاداز یو جمع رزايم
مسأله . به حال مملکت استداشتند مضر  دهيمشت عق کي. کندیاقتضا م استيس
بر آن بود که  امدهيمن ازآن دسته بودم که عق. دو دسته شدند. بود یو نظر یاسيس
مهاجرت را  که ینکردم از آن کسان ديهرگز هم تنق ميصالح مملکت است رفت رويخ

 دهيخودم صاحب عق. بود یاسيهم نکردم، مسأله س بتيو غ دانستندیصالح مملکت نم
که آمد  یگريد هاینهيکرد و کاب رييتغ الممالکیمستوف نهيبعد کاب بودم، رفتم قم

 ميگرفت رهيل. ها از آلمان ميپول هم گرفت ميما زور شد امديتعاقب کرد ما را پسمان برن
 ...ميو رفت ميو خرج کرد

 
 .ديکرد انتيخ -  ندگانينفر از نما کي

 
 .داشتم و کردم دهيمن عق.  مينبود صلح مملکت بود و کرد انتيخ ريخ -  مدرس

 
 نديمحاکم صالحه بگو دي            ً   را که منحصرا  با یکلمات کنمیاخطار م یعدل یبه آقا -  سيرئ
 .ديبگو دينبا یاز قاض ريغ

 دايچهار هزار نفر هم همراه پ بيبود کردم و رفتم و قر نيا امدهيمن عق -  مدرس
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 رد آمد ژاندرمریها واکه خسارت  نيبا وجود ا امستادهيا نجاياالن هم که ا ميکرد
است که فوائد  نيبر ا امدهيهستم عق انيخدمت آقا نجايکرد االن هم که ا دايضعف پ

 صيتشخ ديبه فرموده آقا محکمه با ايدن ونياسيبه س ديداشت رجوع کن یاسيس
کردم اگر  ريتقص ايسهو کردم  ايخطا کردم  ايمن خوب بوده  دهيعق نيبدهد که ا
ام من معذورم اشتباه کرده اام يمن خطا کرده اياست بد  ايخوب است  ديمحکمه د

 محکمهاگر  ام من معذورم ولیاشتباه کرده اام يکرده ريمن تقص دياگر محکمه د ولی
عد از ب. آن محکمه مرا مجازات کند دام و مقصرم البته بايکرده ريمن تقص ديد

و زحمات  اديز هایبا خوف ميتا تهران آمد نيمراجعت از مهاجرت از دول پنجد
. بود یداشت، جنگ عموم یحال کيمملکت متشنت بود و هر فرسخش . اريبس

 نهيمصدق اشاره فرمودند کاب طور که آقایمواجه شده بود همان  یمملکت با قحط
خدمتشان مشرف شدم و عرض حال دادم نسبت . بود که بنده وارد شدم یمستوف یآقا

طور قحط و غال بود آثار قشون  نيتهران ا به مملکت که آقا از سرحد که من آمدم تا
فرسخش چهار تا آدم  ميفرسخ ن ميدر مملکت ن. ودروس اغلب غرب را تمام کرده ب

. شده است حاال چه مذاکره با شاه شد بماند دهاش از هم پاشيرشته. شود ینم دايپ
از  .ميگوینم خيمن تار. ديدانتان میچه بود؟ همه رانيدر ا هاسيانگل اتيوضع

 نيبر ا یمن با جمع دهيباالخره عق. ميگویتمام مشهوداتم را م کنمیروزنامه هم نقل نم
 کي ديسال طول کش کي بالدوله آمد قريوثوق یآقا نهيکاب یمدت کيشد و بعد از 

 شيبعد مسأله قرارداد پ. دايدهيو د دتان بوديدر مملکت برقرار شد همه ینظم صور
مملکت  نيمطالب مختلف شد در موضوع قرارداد هم در ا یطور که باق نيهم. آمد

 یاهکارکن رانيآنچه من تعداد کردم و توانستم ضبط کنم در تمام ا. اختالف نظر شد
 شودیکه در کتاب زرد که بعد از مردن من منتشر م ديقرارداد به هشتصد تا رس

م بودند ه انيخالف بودم و همه آقا دهياشخاصش هست لکن خودم صاحب عق یاسام
. و ببند بود ريهم سخت بود، بگ یليکه مخالفت کردم و کمر مخالفت را بستم خ

 نيکه تا حال به معتقد طلبمیم هادتخدا را به ش کنيول. مختلف بودند ديصاحبان عقا
ً ابا  ي        ً     نه حضورا  نه غ زآمينيلفظ توه کيقرارداد  آن را  راام و نخواهم هم گفت زينگفته    
قرارداد را بست  نيکه ا یبا کس دانستمیما من خود را مکلف ما دانمیم یاسينظر س

 رفتند یدر نم دانيدرشان کردم اگر هم از م دانيجنگ کنم جنگ هم کردم و زدم از م
 یهم که آقا يیبود و تمام آنها یعقد فضول نيکه ا  نيولو ا کردمیتلفشان م

حاال صحبت ) است حيصح -  ندگانينما(است  یالسلطنه فرمودند معامله فضول مصدق
 نياز ا الاند و به خياز رجال ما رفته یليخ. چه اثر دارد یکرد معامله فضول ميخواه
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 یآقا نهياز کاب گريد ماينشسته نجايکه ا ميما هست مالمالک  اند ولیکارها کرده
 کيوصف اگر به قدر  نيبا ا ستيباالتر ن نهيکاب ممان اعتماد داريکه همه یمستوف

فرمودند ذکاءالملک او  یه نجايا. بکند تمام آن کالعدم است یامله فضولخشخاش مع
چه  ايفالن کار را کرده؟  دييفرمایشما م) ندگانيخنده نما( رايهم من النعلم منه االخ

برود  یکس کيخوب دختر من را . صاحب مال من هستم. ستيچ اشدهيکرده بکند فا
. صاحب مال آنجا نشسته است ست؟يچ اشدهيخودش عقد کند فا اش برایخانه یتو

با قرارداد  ديديکه د  نيا. دهمینم تيبهش اهم یمن به قدر سر سوزن ديايمسأله تا آنجا ن
 کيو  شودیدر مملکت شروع م یبود که جنگ عموم نيا یبرا ميکردمخالفت 

که   نياثر خواهد کرد لهذا کمر بستم و خدا هم قدرت داد و به کمک ملت ا یمقدار
اتکاء من به  ريخ. ستيبه ملت ن اشهيمدرس تک نديملت فردا نگو یعنيمن  ميگو یم

 یو به واسطه ارتباطات ستا شتريچون من ارتباطم با مردم ب یمنته. عموم ملت است
را به هم  یجهت معامله فضول نيبه ا دهمیم صيکه دارم نظر آنها را خوب تشخ

بود  گريو هر چه د چيآن مستشار مارپجنوب و  سيآن پل اتيآن جزئ هاشهيآن ر ميزد
مسأله بشود  نيبخواهد وارد در ا یاگر کس یمنته. بماند یازش باق یاثر مينگذارد

نفرشان را  کي کنمیمجلس هم هستند و با آنها هم کار م نيدر ا قرارداد نياالن موافق
 رايز کنمینم ديبنده او را هم تنق یقرارداد نوشته است ول یرساله خوب امدهيهم بنده شن

است که  نيما که خالف اعتقادم بود ا فيبله تکل. است یو نظر یاسيمسائل، مسائل س
در  دشيتنق نيبشود ا ميکه نگذار یمعامله فضول: قانگذارم بشود و نشد هم الحمدهللا آ

کرد و صاحبش  یمعامله فضول یکي! چه؟ یعنيدر روزنامه  اي یمل یمجلس شورا
شما  یاست که برا یمسأله فقه نيا. الزم ندارد ديتنق گريد نيهم نگذاشت بشود ا

که بنده  تاس یمسائل نهايمهاجرت ا ديتنق -  یجمهور ديتنق - قرارداد  ديتنق: ميگویم
 - است  زياست؟ چه چ خيشهادت است؟ تار - حکم است  دشيتنق ولی - ام بوده شيجلو

ش و نبرد حاال چه گوش یمرا ببرد من زدم تو یخواست عبا یکي - مزاحم حق است 
 ..کارش کنم؟

 
 .شود هيتنب ديدزد با - ببرد  خواستیم -  یدشت

 
من  - مجازات دارد نه در حقوق  اتيدر جنا خواستیم - ببرد  خواستیم -  مدرس

اما شما به  رميانگشتر دست شما را بگ یمال ما باشد حت ايتمام جواهرات دن خواهمیم
آقا هم که  -  کنمیصحبت م یبنده حقوق! زات کنند؟بنده را مجا ديآن وقت با. ديمن نداد
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ببرد منهم  خواهدیالسلطنه م محتشم یمن را آقا یحقوق هستند عبا دکتر نديفرمایم
حاال بعد چه کنم؟ مسأله مهاجرت از بابت ضرر  -  گذارمیگوشش و نم یتو زنم یم

 یتماعحق اج یبرا نيبود که ا نيا شاندهيدسته عق کياست  یاسيضرر س ینوع
 ليمحکمه تشک کي وزبود که مضر است هن نيبر ا شاندهيدسته عق کينافع است 

 یآقا اي اورنديبودند به سکوت ب یکه راض الممالک یمستوف یکه بنده را با آقا داينداده
به مهاجرت بودند و شما  یراض نهايا نديو بگو اورنديسپهساالر را ب یآقا ايفرمانفرما 

همچو  کياگر  -  نديآنها هم دالئلشان را بگو دييئتان را بگوشما دال دينبود یراض
دسته معتقد بودند که  کي شودطور شد آن وقت معلوم می نيا یافتاد و زمان یتفاقا

قسم هم به حضرت عباس . دانمیمن چه م گفتند، یم. روز است یقرارداد به مقتضا
. آورد ديرا اسمش را هم نباقرارداد  گفتمیمن م. نبود نيا شاندهيکه عق خوردمینم

 ستمين یاسيگفتم من س د؟يکنیچرا مخالفت م تندجاها گف یمن از بعض شيشب آمدند پ
که از آن جهت مخالفم گفتند کدام است  فهمماش را من میماده کي یول فهممیو نم

. مماده مخالف نيمن با ا. شناسمیرا م رانيمن استقالل ا ديگویکه م شيگفتم آن ماده اول
 کي. عالج ندارد گريد دبرو نياز ب ديگفتم با ديشما دست بردار شودیگفتند چطور م

هم  ی    ً        سهوا  و جماعت اي   ً را  يتقص اي     ً قاصرا   اي    ً عمدا   ايبکند  یکار کي خواستیم یکس
 ريتقص ايقاصرند  ايخطا کردند  ايمعتقدند  االدوله يوثوق یآقا. شدند و نگذاشتند دايپ

 نيا. خطا ليدل نيا ديرا برسد و بگو لشيکه دل خواهدیمحکمه م. دانمیمن نم. کردند
که صاحب مال مردم  یمعامله فضول. ريتقص ليدل نيا. قصور ليدل نيا. سهو ليدل

و  هازهيآن ر یبشود حت یهم من هستم و نگذاشتند معامله فضول شيکيهستند 
کرد و  ديرا چه با یمعامله فضول نيا ديد ديرا هم جمع کردند حاال با شهايکوچک

بله . داشته باشد یعنوان کي ديو تعرض با دياست که تنق نيمن ا دهيعق. هکذا و هکذا
داد و به آن  ليمحاکمه تشک ديداشت البته با یاثر ینخواسته معامله فضول یاگر خدا

الدوله وارد شد آن وقت منهم با شما وثوق یبر آقا یريکرد و اگر تقص یدگيرس
 ....مرا به باد داد هزار ژاندارمریه مهاجرت کردم چهار هزار پنج آخر بند. موافقم

 
 .دوازده هزار تا -  عقوبي ديآقاس

 
 یکند و بپرسند که من از رو یدگيرس ديايکه ب ستيمحکمه ن کي یول -  مدرس

ما نه  نيريکه تا قصرش گفتند یآنها م. نفس یاز رو ايکار را کردم  نيا یاسيغرض س
 ميدهیهم م گريکرور د ازدهي گفتندیم) من که قبول نکردم( مايادهکرور پول به شما د
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خنده ( ميدهینم دياما قبض رس ميريگیرا م ولپ ميما گفت. ديبده ديدر عوض قبض رس
 یپا ديکه اگر شما بخواه  نيا یبرا ميدهیالواصل م قبض ميرياگر بگ) ندگانينما

 یغرض کيدر  ميکه ما مشترک  نيا یچرا برا ديبکن دتان حساب کنيصندوق خزانه
 ديخواهینم مييآیم ديخواهیم یلخت هایآدم کيو اسلحه ما هم  ديشما پول دار

بله . شود تا معلوم شود ليمحکمه تشک دياست حال با یاسيس ديعقا کي نهايا. ميرویم
بگذارد ولو به تلف کردن ولو به  ديعمل شخص معتقد نبا نيمن هم موافقم که در ح

من را هم مثل  خواستالدوله نمیوثوق یمگر آقا. ميکردن باشد چنان که کرد یرفداکا
او  یاو زور داشت منهم زور داشتم ه. ديزورش نرس ند؟السلطنه حبس ک محتشم یآقا

 ليوک. ميرا کند اششهيرا ر یمعامله فضول نيتا ا مياو کرد ما هم کرد ميزد ما هم زد
. ميو صالحمان کرد هديعق یبه مقتضا مير چه بوده م،يآخوند بود م،يمال بود م،يبود

در  یحرف بد کيد شده من يتبع نجاالدوله از ايوثوق یکه آقا یاز روز داندیخدا م
کاررا کرده است و محکمه  نيا ريکه بفهمم عن تقص ینزدم مگر وقت ابشانيغ

پول  تمام ستميمن داخل در آن کار ن داندیمسأله پول را خودش م یکند ول یدگيرس
مجلس هم طول . دييالتفات بفرما ستمين کشانيمملکت را هم من نزد نيا یرهايبگ
من  دهالسلطنه هم امساک کنند از اظهار عقيمصدق یآقا خواهمی    ً   ابدا  نم دهيکش
ً  اساسا  ا دهيعق     ً ابدا   دهيکه مجلس هم طول کش یبا وجود کنمیکه م یضيعرا ني     
دارم هر  دهيمن عق دهينند از اظهار عقالسلطنه هم امساک ک مصدق یآقا خواهم ینم

ما با دست  ديبگو ديدارند با فيکه تشر یانيداشته باشد نسبت به آقا دهيکس هر عق
انشاءهللا  ميخواهیانقالب م نيبعد از ا ميخوب بکن یکارها ميخواهیانشاءهللا م نهايا

وشن کرد ما با را صاف و ر ايگفت و قضا ديرا با ديالبته عقا -  ميبکن اديز هایخدمت
ن يالدوله به درد ا وثوق یندارد آقا ريگ گريد نيا ميخدمت کن ميخواه یانشاءهللا م نهايا

و  کندیچه فرق م. من یاخو خورمیکار نم نيبنده به درد ا شان،یاخو خوردیکار نم
دسته معتقد بودند  کي. ی         ً            آمد بغتتا  و گفت جمهور رونيب یدست کيهکذا فعلل و تفعلل 

 -  ستيصالح مملکت ن نيا - ته معتقد نبودند از جمله مخلص که گفتم نه دس کي
آقا را  نميندارد ول کردند حاال من هر جا بنش صرفه دنديزور زدند و باالخره د نيطرف

است آنجا اختالف  یاسيس اتينظر نهايآقا ا ريبود خ یکنم که آقا طرفدار جمهور ديتنق
حاال اگر چهارتاشان آن  ميکنیو با هر کار م مياتفاق دار نجايا. گذشت و رفت ميداشت

همه  انتيو خدمت به د کتخدمت به ممل یبودند هر روز ما برا دهيآن عق یروز دارا
داشته  دهيعق ديآدم با ريبودند خ دهيعق نيکه آن روز صاحب ا  نيا یبرا ميرا ول کن

لسلطنه است امصدق یو مقصر اگر ثابت شد آن وقت حق شما و آقا ريتقص یباشد بل
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 یاسيس دهيو اختالف نظر در عق یاسيرا بردارد اما به مجرد اعتقاد س اششهکه ري
 یآقا ميبگو توانمیمن نم - کنم  ديتنق توانمیفحش بدهم من نم توانمیمن نم

من  یاسيس دهاند که عقيکرده یاتيعمل کياز وزراء شما  یچون بعض الوزراءسيرئ
آمدند  هيبالتشب کنمیعرض م یمثل کي. به کنندبر خالف آنها بود خوب است تو

 ديتوبه کن ديائيب ديشد نيبه حکم یکه شما چرا راض) ع( ريخدمت حضرت ام
 نيبه حکم یکه راض ديگفتند که شما مرا وادار کرد ريحضرت ام) گفتم هيبالتشب(

عرض  -  ريو تقص خواهدیمحکمه م یاسيس دهيعق -  ميزن یشدم حاال مثل است م
هزار تومان  نيچند ميرا تلف کرد یهزار ژاندارمر نيمهاجرت کردم چند کردم من

 ديايبود اما محکمه کو ب نيمن ا یاسيس دهيعق یلو ميو خسارت وارد آورد ميخرج کرد
 شي                                       ً           نه؟ و هکذا حاال که گفتن به قول مالها طردا  للباب با ق اام يکرده ريمن تقص نديبب

جنگ نبودم  نيبنده در ا - سلطان شد  رييتغ یعنيسلطنت شد  رييتغ -  ميگویرا هم م
از آن  زيبه هم چه چ کنمام نگاه میدستم گذارده یدستم را رو یول ستميحاال هم ن

 .کندیموفق شد خدمتش را م مشروطه سلطان نياگر انشاءهللا ا ديآیم رونيب
 

است  یهر روز قانون مملکت ما قانون اساس داردیبرنم یستيرو دربا یاسيس دهيعق
به  کنم یاظهار م یليو بنده خ یمملکت دار یبرا ميرا حرز خودمان بکن نيا ديما با

 ديرا بگو اشدهيعق ديو گفت هر کس با ديرا بگو اشدهيالسلطنه که عق مصدق یآقا
 نيمع یفيتکل ،یکرد متبع است قانون اساس حکماست هر چه او  یحاکم ما قانون اساس

شده است در تحت  نيدولت مع ئتيه نيده است اقراردا یضاحياست کيکرده است 
 انيجر یچهارساله را رو یرعاديغ انيدولت مکلف است که جر نيو ا یاستيس کي

 یهم کرده باشم و آن راجع به آقا یبيحفظ الغ کيحاال در ضمن  -  ندازديب یعاد
بالطبع  نجايا یداخل مسأله دوم است ول نياست که فرمودند اگرچه ا الملکذکاء

 ستين یعمل یجيرتدريباشد غ یجيتدر ديبا یو عاد یرعاديامور غ انيجر ميگویم
را منهم که آخوندم  نيا کنمیاجمال عرض م ليرا بر سب نيا - باشد  یجيتدر ديبا
با  دانند،اند میبوده الوزراءسيرئ دهيهم که به دفعات عد الوزراءسيرئ یآقا فهممیم
اگر شاه مشروطه و  ميرا هم که االن دار ما آن شاهمان ميندار ینظر بد چکسيه

ً قتا  يکه حق ميداریمحترم م یشد به قدر یقانون اساس امور  یرا در بعض اتشينظر    
جنگش باشد  ريباشد که ذکاءالملک وز لشيم یشاه مملکت کياگر  دهمیحکومت م

اش خانه یتو دييفرمایشما م -  امدهيذکاءالملک من بد ند یچه ضرر دارد؟ از آقا
کرده است بکند به اصطالح قمار بازها هر وقت روآورد قبول است  عامله فضولیم
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که دو  یپول قيکرده است بکند هر کس تصد اش هر کاریخانه یتو) ندگانيخنده نما(
را قبول ندارم اگر آورد  نارشيک ديو ما  کندیسال است ادعا م ستيسه سال است ب

در  یشاعر دييايب رونيتا از کسالت ب ميبگو یمثل - است  حينشان داد آن صح نجايا
خانه آن ارباب او هم  یگفت در مدحش و برد تو دهيقص یمالک کي یزمستان برا

 ینشسته بود خواند و برداشت حواله صد خروار گندم به ناظرش برا یبخار یپا
خنده ) (ستنديملک از آن شاعرها ن یآقا یول( چارهيشاعر ب نيسرخرمن داد ا

. ناظر ارباب شيحواله را نگاه داشت تا سرخرمن سر خرمن برد ب قبض) ندگانينما
دانه  اربابش گندم را دانه ديکرد یصد خروار گندم حواله کرده است فکر ديناظر د

کرده است  حوالهدفعه  کيحاال چطور شده صد خروار گندم ) مثل ما( شماردیم
ا نشان داد ارباب گفت ارباب و حواله ر شيرفت پ نميگفت اجازه بده من ارباب را بب

 کيشخص  نينشسته بودم ا یبخار یحواله زمستان است زمستان من پا نيبله ا
که او را خوش آمد پاره  ميگفت یزيچ کيزد که ما را خوش آمد ما هم  هايیحرف

 تانيرا برا نيا -  ميشماریدانه م هم گندم را دانه اهام -  یبخار توی کرد و انداخت
که  ميداشت يیها یپول مين کيوقت  کي - مدرس کم نظر است  دييکه نگو ميگویم

 - حوض  یدست من بود افتاد تو اشدانهکيوقت  کي شد یقران م کيهشتاد تابش 
 ديرا نجست یپول مين نيآمدم گفتم ا یمن وقت دنديبعد از سه ماه که آب حوض را کش

ذکاءالملک مرد  -  ميمارش یپول ميما ن ميشماریپول م ميپول ن ميما ن) ندگانيخنده نما(
استفاده کرد خدا کند خدا صد تا ذکاءالملک و صد تا  دياست از او هم با یمحترم
مملکت است  ديفوا نيبکنند هم ديتنق ندياالسلطنه به ما بدهد که هر صد تا هم بيمصدق

کارها را  نيبد داشته است و ا تينخواسته ن یکه مسائل باز و روشن باشد اگر خدا
نخواسته سهو کرده است اشتباه  یاگر خدا اي - نکند  یکار را کس نيا گريد کرده است

آن  - بگو  ستيجهان ک نيناکرده گناه در ا(ملتفت شود که نکند  نيکرده است بعد از ا
مملکت ما به نام مصالح  نيدر ا هده سال است ک) بگو ستيکس که گنه نکرد چون ز

و تا امروز به حمدهللا با آن  مايهمه کردهکار را  کي یول -  مايکرده يیمملکت خطاها
از کجا ) است حيصح -  ندگانينما( مايهمه فشارها استقالل مملکت را محفوظ داشته

من  اياو را وادار نکرده است  يیالجا کي ديگو یکه م يیها من قسم بخورم که همان
 یعالحضرت یکار کي اي ديآام که به نظر شما خوب نمیکرده یگريکار د کي

نظر  هيرو کياستقالل مملکت هر کس به  یپا ديآیکه به نظر بنده خوب نم داي هکرد
 یبنده مسأله فقه - که بنده کردم  یبه آن عرض کندیدارد و باالخره مسأله بازگشت م

حقوق  یو تزاحم و معارضه از برا ديعرض کردم عرض کردم تنق یو حقوق



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤١٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 زيجا یمتيبه هر ق نيمنتقد یبرادر حال عمل  یحقوق اجتماع یو از برا یشخص
 شينرود هر چه پ شياگر پ ميبود که ما حاضر بود نيا - است ولو طرف را تمام کند 

 دي              ً                 عدما اگر وجودا  شد مثل مهاجرت با اي     ً وجودا   ايبعد از وقوع  یول ميبکن ديايب
 کي) برنخورد زاده یحائر یبه آقا(و اگر واقع نشد  ستيمحاکمه کرد که مقصر ک

 ابانيب یبود ول کرد تو یآباد کيشترش نزد زدياز اصفهان رفت و به  یرشتردا
شترها را بنا کرد به زدن ساربان گفت چرا شتر را  رونيده آمد ب یاز تو یکي
! ؟یبود دهيگفت بلکه کار یدبو دهيبودم تو چر دهيرا کار نجايگفت بلکه من ا یزن یم

الملک عدل یآقا ريخ ايالدوله  ثوقو یآقا دم،يمن هم چر یبود تو نکاشت ابانيخوب ب
از خطاست  اياز قصور است  نيکه ا دانمیباطنش را که من نم. کردند دايپ دهيعق کي
ر، يآوردند بر تقص هايیليآقا دل. ميبد بگو دياست من که نبا ريتقص اياز سهو است  اي

و نه  دانمیمن نه قسمت پول را م دهندالدوله جواب میوثوق یرا خود آقا هاليآن دل
اگر هم باشد اثرش را  دانمیرا م نهايو ا کاها و تلگراف آمريها و روزنامهماده نيا

 یول خواهدیاگر واقع شد البته محاکمه م کنمیمن عرض م یدر کجاست ول دانمینم
 یبنده را فروختند به آقا شان عبایخانه یتو یروانيش یآقا... اگر واقع نشد

ندارد، قرارداد نشد،  يیکه دعوا  ننکردم و نگذاشتم داده شود اي الملک و من قبولعدل
خوب . حال را دارد نيهم بنامهيبود، هر معامله هر تصو ینشد، از اول فضول یجار

صاحب مال  هب یچه دخل کندیم یکار کينشسته است  هيسا یخوشش است تو
بات هم اشکال اگر چه در انتخا. داينشسته نجايکه ا دييدارد؟ صاحب مال شماها

هر کس  دييملت شماها یوکال داينشسته نجايکه ا دياما صاحب مال شما هست. کنندیم
آن اثر خواهد داشت واال اثر  ميکرد بيبعد از آنکه ما تصو نجايهر چه را آورد ا

                                             ً    عرض کردم متعلق به شق ثالث بود شق ثالث هم قطعا  از  نجايکه ا یمطالب نيندارد ا
فلسفه  چيرا بنده ه عيوقا نيکردن ا ديجهت تنقت نياست از ا یو حقوق یمسائل فقه

 یعنياست نه حاکم است نه نقال، نقال  ینه شهادتست نه مدع رايز نميبینم شيبرا
 نيبلد نباشد ا چيکه ه نديبگو یکس یبرا ديرا با خيو تار ميبلد هم را نهايگو ا خيتار

 فهيوظ یکرد اما شق ثان شود یمن نيعناو نياز ا یعنوان چيمذاکرات را داخل در ه
به تمام مجلس است و  بيقر تيکه اکثر شانيطرفداران ا فهيو وظ الوزراءسيرئ یآقا

 یاسيس دهيحزب دارند و عق ميشنوها را که ما میاز آنها هستم آن مملکت یکيمن هم 
 دايپ دهيو عق شوندیجمع م یجمع کيخودش اما مملکت ما  یسرجا نهايدارند ا

چون دوستتان دارم  دينبر فيالسلطان، تشر سهام یآقا[استيس یکه به مقتضا دکننیم
که امروز به  شودیم نيا شاندهيعق یجمع کي ديرا بشنو نهايا ديدارم باش ليم
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فالن شخص خوبست زمام مملکت را  یو خارج یو صالح داخل اتيضعو یمقتضا
 -  کنمیخود آقا عرض محاال در مورد  - هستند  دهيعق نيصاحب ا -  رديدر دست بگ
 انيکردم البته خاطر آقا ضاحياست یمستوف یآقا نيجا بود که از هم نيبنده در هم

حفظ خود  جهت ابهي یغرض خارج کيعتقد بودم که به جهت  ديهست آن روز شا
گذاشت کنار  ديرا با شانيو ا ستين یمستوف یآقا استيامروز روز ر یمستوف یآقا

 ضاحياست ميآقا آمد نيجا بود که من و ا نيبودم و هم دهيعق نيبنده آن روز صاحب ا
 ...ميکرد

 
 .از شجاعت شماست -  عقوبي ديآقاس

 
 گريد یبعض اي یمستوف یآقا ايشد که  نيما بر ا دهياواخر عق نيدر ا یول -  مدرس

که بعد از مجلس مؤسسان  یروز یعنيامروز  یکه داشتم مقتضا دهيبرحسب عق یعني
 یليبعد خ یبرا. دو سه تا باشد نياز ا یکي سيرئ ديشد که با نير اب ماندهيباشد عق

 هایليکه خ ميالزم است و خشنود شد شانيامروز وجود ا یبرا ها هستند ولیکس
به  یعنيچه؟  یعنيباشند  الوزراءسيآقا رئ ديشدند که حاال با دهيعق نيصاحب ا

که  داندیو خدا م ورندايبه جهت مملکت ما ب یروز مواد و اشخاص استيس یمقتضا
 شماکلمه حرف زده باشم که  کيهستند  نجايکه ا الوزراءسيرئ یآقا نياگر بنده به ا

شخص خودش است  استيس نيا یکه مسئول اجرا  نيا یچرا برا دياوريرا ب یکس
السلطنه آقا کامال           مصدق یآقا شيو بفرما شاننديکه مسئول شخص ا یوقت
را تمام داخله و خارجه  نيمجمل است که ا ميگویم یلفظ کي... ددانیرا م استيس
را  نيامروز هم ما هم) ندگانيخنده نما(برد  شودیآقا انتفاع نم نيکه از ا دانندیم
 ینورعل گريکردند د شانيهم با رفقا یگرياگر انشاءهللا الرحمن خدمات د ميخواهیم

مثل چهار  ندازنديب یعاد انيجر یل رومملکت را بعد از چند سا نيا ديبا شودینور م
و نه  ميداده بود یبه کس یزينه چ ميچطور بود نياز ا شيچهار سال پ نياز ا شيسال پ

            ً باشند که مثال   یعاد انيجر یمثل همان روز رو یحاال هم اوضاع داخل ميگرفته بود
از خارج انگشت  گريکس د کيمستقل به شود که  هينظام برود سرکار خودش، عدل

کند و هکذا فعلل و  شيبرود و تفت خواهدیمستقل به شود و هر جا دلش م هينزند، مال
 ديبا خوردیجا به اشکال برم کيدر  استيس نيا یاجرا دنديد یوقت کيتفعلل اگر 

 استيس نيا یحاال آقا مناسب اجرا ديصاحبانش شما هست نديبه صاحبانش بگو نديايب
 شانيبه ا نانتان هم اظهار اطمياند و همهرا قبول فرموده تيهستند که مسئول
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 اورديب تواندیرا اصالح نداند نم یکس کي یحاال اگر البته همچون مسئول. دايفرموده
لهذا  ميرا بگو اتشانيخصوص توانمیبه عهده خودشان است من نم اتشيحاال خصوص
مسئولند  شانياچون  پسندمیواحد به جهت امروز م را واحد انيکه آقا  نيمن عالوه بر ا

سه  ديشا دانمیاست واال بنده نم نانياسباب اطم ميدار نانياز هر جهت اطم شانيو به ا
 گريد یکيوزراء  استيباشد آقا استعفا کنند از ر یمقتض گريچهار ماه د گريد اهم

کرد لهذا بنده در مقام دوم هم به  اسيروز را ق استيس شودیشود نم الوزراءسيرئ
 نديبفرما خواهندیم یحاال خود آقا هر صحبت گريکردم د یعرض نايمختصر ب نيا

که من اطالع ندارم ممکن  یامور شخص آنالدوله هم از وثوق یخود آقا. نديبفرما
 .است تازیاسب دانيم. شخص عرض کردم. ندياست بفرما

 تنفس -  ندگانياز نما یجمع
 تنفس شود -  سيرئ

 یبل -  ندگانياز نما یبعض
 

 .شودیتنفس داده م قهيخوب چند دق رايبس -  سيرئ
 )ديگرد لي          ً    ساعت مجددا  تشک ميو پس از ن ليتنفس تعط یموقع جلسه برا نيدر ا(
 

کلمه گفتند  کي نجايا انينفر از آقا کيمدرس  یقبل از تنفس که نسبت به آقا -  سيرئ
معلوم بردم بعد  نجايرا ا شانيعدل بودند و اسم ا یو بنده اخطار کردم تصور کردم آقا

 نجايجهت الزم شد ا نينبودند به ا شانيبوده و ا یگريد ندهيکلمه نما نيا ندهيشد گو
 )اجازه(خان وثوق  حسن رزايم یبدهم آقا حيتوض

 
آنها و  قيمدرس و تصد یحضرت آقا شاتيبنده بعد از تشکر از فرما -  هيرعدليوز

که قابل جوابست  دکتر مصدق را تا آن اندازه یقبل از آن که جواب اعتراضات آقا
 دانندیم انيآقا: برسانم انيبه عرض آقا یمقدمه مختصر کي دانمیعرض کنم الزم م

ام بنده عالوه بر آنکه قسمت غالب عمر خودم را در خدمات دولت صرف کرده
مملکت به سر  یعموم استيسال آن را در خدمات مهم مملکت و س ستمتجاوز از بي

مصادف شده  یاست که غالب اشتغال بنده به امور دولت طور افتاده نام اتفاق ايبرده
که مسائل از هر طرف مملکت  یمواقع ايمملکت  یخيمواقع تار نترياست با مشکل

ام  را بر عهده گرفته یعموم یکارها تيمسئول یبنده در اوقات یبل کردیم ديدما را ته
و حال آن که بوده است  اديز یليمملکت ما خ یکه احتمال خطرات و ممالک برا
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و اشخاص بزرگ مملکت ما در آن مواقع اشکاالت را به اندازه وارد  یاسيرجال س
به پاره مالحظات هم حق  ديشا رنديبگبرعهده  یتاند مسئوليکه صالح ندانسته انددهيد

است که چون  شده یم ینظر تلق نيبا ا اي           ً    مواقع غالبا  قضا ليقب نيبا آنها بوده است در ا
است حل اشکاالت و رفع خطرات مملکت مطابق انتظار عامه  شده یممکن نم

است  تر کيبه صالح نزد جويیو اعتراض جلب نکنند کناره راديو ا رديصورت بگ
دارم که اگر آن اشخاص هم به حسن عدالت و انصاف و قضاوت  نيقي بندهاگرچه 

عامه  یمعده معلو کيبودند و اعتماد داشتند که  دواريام ايکنندگان در قضا حکم
تا قدر خدمت را بشناسند  کنندیرا به فطرت خودشان واگذار م شيآالیو ب غرضیب

و خدمت به مملکت  تيمسئول قبولرا بدهند آنها هم البته در یو مفتر یو جواب مدع
 کيدر هر صورت بنده  کردندینم قهيدر همان مواقع مضا ینوع فداکار چياز ه

به  شتري    ً                قطعا  مضرات و مهالک ب ليو تعط یرگيام که از کنارهداشته یگريمنطق د
 یديو اعتراض نبا رادياست که از ا نيو اجتهاد شخص بنده ا شودیمملکت متوجه م

داد از محو شدن وجاهت  تياهم دينبا چيه ینشدن مساع ايمشهور شدن  هو ب ديشياند
بود که  نيمنطق چه بود ا نيا جهينت ديترس دينبا چيامور ه ليقب نيو حسن شهرت و ا

هم بر  یو باالخره در هر مورد کردمیم تيمواقع قبول مسئول نيدتريبنده در شد
 دادمیم صيمحظورها تشخ قلوجوه وا نيو وجدان خودم در آنچه بهتر دهيحسب عق

مطلق موفق  ريمورد بر ارتکاب خ چيکه بنده در ه کنمیم قيالبته تصد کردمیاقدام م
ما موجود نبوده است پس  یبرا لشيآمال ما بوده است وساآنچه موافق با  راام زينشده
و اعتراض واقع خواهد شد آنچه را  راديکه حتم داشتم که البته محل ا یامور نيما ب

که   نيولو ا کردمیم اريداشتم با مصالح مملکت موافق است آنها را اخت ینيقي
با همه  شودیواقع مو اعتراض  ديامور مورد تنق رياز سا شتريآن امور ب دانستمیم
 انياز آقا کي چيه ستمياز خطا ن تيعصمت و مصون یبنده مدع کنمیعرض م نهايا

ممکن است کار خوب بکنم ممکن است  زالخطايباشند انسان هم هستم و جا ديهم نبا
 نانياطم یخودم سهو کرده باشم ول صاتيممکن است بنده در تشخ یليکار بد بکنم خ

در  یبه مملکت متوجه کنم بلکه مقصود یعمد نخواستم ضرربه  وقتچيکه ه دهمیم
است که بعد از  نيبنده ا گريعرض د یکي. از ضرر بوده است یريهر حال جلوگ

به اراده خودم از مملکت مهاجرت کردم  یروحان یهایسال زحمت و خستگ ستيب
 یبنده از اعتراض و تهمت به من کوتاه هایبنده دشمن بتيدر شش سال مدت غ

ً                کردند دوستان من غالبا  ساکت نشستند بران  ايمأمور به مدافعه نبودند  ايکه   نيا ی                     
نوشتند  ايمن گفتند  ابيو آنچه در غ یطوالن بتيمأمور به سکوت بودند البته پس از غ
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من استعمال کردند و  هيبر عل ديشد یليپارلمان الفاظ خ نيهم یهایدر کرس یحت
ً              مخصوصا  بعد از آنکه د قسمت از مردم در حق من  کياز مراجعت من  بعد دندي      

منتظر  چيخودشان انتخاب کردند بنده ه یندگياظهار حسن ظن کردند و بنده را به نما
 نيکنند واال ا یو از حمله و اعتراض خوددار ننديبنده ساکت بنش نيلفنبودم که مخا

اقع شوم که امروز مورد اعتراض و دانمیم یعيطب یليخ یليبود بنده خ یتناقض کي
محترم و  ندگانينما یعرض کنم و قضاوت را به رأ ديکه دارم با يیها لذا جواب

که بنده از اعتراض متأثر  دبدانن ديرا هم با نيمردم واگذار کنم ا یافکار عموم
بلکه  اني    ً                    فرضا  بنده در نزد شما آقا رايز شومیهم ملول نم تيبلکه از محکوم شومینم

از  تيمحکوم نيکه ا  نيملولم و محکوم شوم اعم از ا خودم نيدر نزد تمام معاصر
که هنوز هم  یقيحقا کيعدم اطالع از  یاز رو ايباشد  ینظر سهو در مباد نقطه

آشکار  قيحقا یوقت کيباالخره  یول ستيموافق مصلحت مملکت ن نهااظهار آ
و اذهان  رتعينظر وس کيرا با  ايو اخالف ما قضا ايدن خيتار ميو اگر ما نباش شودیم

مقدمه را عرض  نيبعد از آنکه ا. تر محاکمه خواهند کرد تر و اطالعات کامل صاف
البته شاهکار و  شومیکه مورد اعتراض معترض محترم است م يیايکردم وارد قضا

قبل از آن  ميزنیسرسلسله آن اعتراضات مسأله قرارداد است اول در آن باب حرف م
و  اتيفيدر ک یالزم است قدر کنمیتصور م ميقرارداد شو تيکه داخل در ماه

 انيالبته آقا ميکه قرارداد در آن موقع منعقد شد حرف بزن یآن موقع اتيخصوص
 ايدر دن یحادثه بزرگ کاند که در دوازده سال قبل ينکرده فراموشمحترم  ندگانينما

 رانيدولت ا ايکشمکش بزرگ دن نيبود در ا المللینيواقع شد که اسمش جنگ ب
 یهمچو امر مهم کي ینبيشيکه پ  نياما نظر به ا دينمود همنان مسبوق هست یطرفیب

که کرده  یتعهد نيا یو اجرا یطرفیحفظ ب ليرا نکرده بود و البته سابقه نداشت وسا
شد که دول متخاصم از هر  نيا جهيچه شد نت جهيموجود نبود نت شي        ً    بود کامال  برا

جنگ واقع  هایدانياز م یکيهم  رانيا یراضما را نقض کردند ا یطرفیطرف ب
مدرس فرمودند بر اثر عدم  طور که آقای جات ملت و مردم ما هم همان دسته. شد

 کيهر کدام  کردندیکه م یغاتيو تبل یدولت و ورود قشون اجنب یاسبابیو ب يیتوانا
 کيشد به  یکردند کار مملکت منته اريخودشان اخت یبرا دهيعق یاز رو یاستيس

 هينيتأم ی                   ً    هرج و مرج چه شد اوال  قوا نيا جهينت. یو عمل ینوع هرج و مرج فکر
 یرفت اغتشاش و ناامن نيشده بود از ب ليتشک یاديمملکت که با زحمات و مخارج ز

 یاست در تمام نواح ليقب نيو آنچه از ا انيو طغ یخودسر یو غارتگر یدزد
ها کشآدم سميترور یهر تهران قوادر ش یکرد حت دايپ یو عاد یعيمملکت حالت طب
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امراض مهلکه  یو گرسنگ یو در اثر قحط یو گرسنگ یقحط. شدند تيحاکم مدعی
دولت چه  ليوسا هایبدبخت نيدر مقابل تمام ا. بود یگريد یها یهم عوامل بدبخت نهايا

بر  یداخل هایاتيمفقود مال ثيچاره از هر ح ليوسا یوقت ته هایبود دست دولت
گمرکات شما به واسطه فلج تام تجارت  داتيکه عرض کردم الوصول عا یعيااثر وق

 یخارج ضتوسل به استقرا یدر آن موقع حت یديهر نوع عا ليتحص. به صفر یمنته
که هنوز جنگ  یو در وقت ايقاضا نيا انيموقع جر نتريديبنده در شد. مقدور بود ريغ

بود باز مأمور شدم که  یدر ترق یبدبخت نامعلوم و تمام عوامل اشجهياروپا ناتمام و نت
و  دمينترس چيه تيبار مسئول یالبته از گران. کنم رهيخودم ذخ یتازه برا یها یبدنام

سلسله موانع  کروز و معانقه با يسال مشقت و زحمت شبانه کي هياباالخره در س
 هيته هينيقوا تام ليتشک ديامروز بکنم به تجد یاز آنها ذکر ستيکه صالح ن یناگفتن

را  یعموم تيدراز امن هایکه از سال یانياغيآنها قلع و قمع اشرار و  یاسلحه برا
از کار  هایانداختن چرخو راه  یمومو باالخره اداره کردن ارزاق ع کردندیم ديتهد

جنگ اروپا  نيب نيموفق شدم در ا اديز ايبه قدر قدرت خودم کم  یافتاده ادارات دولت
به  طرفانهیمراجع ب کيمحترم و شما مردم  ندگانيالزم است نما نجايا افتيخاتمه 

 دايپکه جنگ اروپا به چه صورت خاتمه  دياوريبه خاطر ب دييحافظه خودتان بفرما
. مملکت ما در آن روز چه بود اتي              ً    آن روز و خصوصا  وضع یايدن اتيکرد وضع

چه  دهيعق یاز رو اي گیمطالعهیب یاز رو اي رمعلوميمبهم غ یافراد هایاستيس
روزانه خودمان و  اتيادامه ح یکرده بود و باالخره برا جاديما ا یبرا یتيموقع

در نظر  ديرا با نهايهمه ا ميدر دست داشت یليما چه وسا تریموقع مناسبت کيانتظار 
ما که از اثر تندباد حوادث جنگ  یدرخت کهنسال زندگ نيا ديد ديداشت و باالخره با

جنگ  یبل. شديم یاريدمان شکسته و پژمرده شده بود از کدام منبع آبو اشتباهات خو
 اريبود مخاطرات بس یاما هنوز خاک مملکت ما معسکرقشون اجنب افتياروپا خاتمه 

 یو زندگ انيآقا ماش یبرا وقت چيدر ه کردیم ديما را تهد اتياز انواع مختلف ح
و  هایوادث و بد نقشح ليس رياس یخودتان اتفاق افتاده است که طور یفرد

 ديباش دهيفرار را از هر طرف مسدود د یکه راه چاره و حت ديمختلفه بشو یها یبدبخت
حال آن روز مملکت ما و آن شخص  ديهمچو تجربه را در عمر خودتان دار کياگر 

جنگ  ريبر هر تقد. ديدر نظر خودتان مجسم کن ديکه آن روز مسئول مملکت ما بود با
از مشکالت ما  فروزديما تام نشد و اگر بر مشکالت ما ن یهایبدبخت کنيتمام شد ول

که  ميهم اتخاذ کرده بود یبهتر استيس کيجنگ  امياگر در ا ینکاست حت یزيچ
ما به  یهایرهم بهتر بود باز هم ممکن نبود به مجرد تمام شدن جنگ گرفتا یليخ
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که مشکالت خود دول  رايدفعه واحده تمام به شود ز یاقتصاد یهایخصوص گرفتار
دول غالب بعد از هشت سال که امروز از اختتام جنگ بگذرد هنوز خاتمه  یاروپا حت

قبل از جنگ عود نکرده است  یهنوز به حالت عاد یمملکت چينکرده است و ه دايپ
خودمان به آنها  اتيادامه ح یموقع دوام جنگ برا درکه ما  یرياست آن تداب یهيبد

 ريتداب کي. ممکن نبود بعد از تمام شدن جنگ مؤثر شود رگيد ميشدیمتوسل م
بود  نيتر ا اشکاالت مهم نيالزم بود از همه ا یگريد یفکرها کيالزم بود  یگريد

به  حتاجدر مملکت م ليفوق و نظر به فقدان تمام وسا اتيوضع راتيکه در تحت تأث
بود و به نمانده  یباق یزيعرض کردم در داخله چ ميبود یکمک خارج ليتحص

 ايبا اوضاع آن روزه دن گرياز مراکز د یجنگ هر نوع استمداد راتيواسطه تأث
دروغ بود  ميکنیما با شما مساعدت م دييايب گفتندیبود اگر هم م رممکنيغ
 یما در کنفرانس صلح عموم ندگانيو نما نيبکنند بنده قطع داشتم مأمور توانستندینم

شد  یداع یقيما موفق نشدند اضطرار حق یاصد ملدچار اشکاالت شده و به اظهار مق
را که  یبا مرکز واحد اي ميزيو از معرکه بگر ميحوادث بکن ميما مملکت را تسل ايکه 

 ميبگذار یقرار کيو  ميدر آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل در مذاکره شو
اعتراضات  که حمالت و  نيبر ا نيقيبلکه با  یهم باز بدون مالحظات شخص نجايا

ما اقل  دهيبه عق یکرد آنچه از نقطه نظر نوع ميبر خودمان جلب خواه ديشد
و باال ) بود همان طور که گفته شد دهيالبته عق یول( ميبود انتخاب کرد نيمحظور

که امروز مورد  یقرارداد کيماه مذاکره و تبادل افکار به عقد  نيچند جهينت
به طور  یليخ یقدر کي ميبرو اعتراض معترض محترم است عرض شد حاال

قرارداد که  نيا هينکات اصل. ميقرارداد مرده حرف بزن نيا تياختصار در ماه
است که عرض  نهايواقع شود ا تواندیم نيمعترض ديمورد تنق شتريب الظاهریعل
که لزوم  نيمستشارها و متخصص کيکه  دادیآن دولت متعهد ما به ما وعده م کنمیم

متن قرارداد است باز گفته  نيثابت شود به ما بدهد ا نيبا توافق نظر طرفاستخدام آنها 
که با  هايیکنترات کيبه موجب  ديبا نيمستشارها و متخصص نيآنجا که ا شد یم

که  شد یگفته م باز شوندیجلب م رانيبه خدمت ا شودیمنعقد م نيخود مستخدم
به  نيو خود متخصص رانير دولت ابا توافق نظ یستيبا ميدهیکه به آنها م یاراتياخت

پس  شد یو آن دولت متعاهد که البته مضرتر واقع م رانيشود نه با توافق نظر دولت ا
و در خصوص لزوم  مينکرده بود یبود ما که تعهد یطرف کي یچون آن تعهد اول

عدم  جهينشده بود حاال نت نيمع یحکم خاص کيتوافق نظر  صولعدم ح اياستخدام 
 لياز قب یگريد طيشرا کيفقط التفاء  شد یف ما در هر موقع چه ماجرا از طر
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کرده بودند و باالخره لغو شدن  مهيکه در مراسله ضم یتعهدات کياستقراض و 
 راردادق یدر صورت عدم اجرا یفاسد یتال کي کنمیقرارداد بنده هر چه فکر م

و  نيخالف فاسد قرارداد که مطلوب یرد شدن تال کردینم داي   ً        اصال  موضوع پ
نکته را بهتان  نيقدر ا نيمستشارها هم هم اراتيراجع به اخت. قرارداد بود نيمعترض

که در قرارداد نوشته شده بود که موکول به توافق نظر  یکه آن اصل کنمیعرض م
ما و  نياست که ما ب یهمان اصول نيا شدو خود مستشارها با رانيدولت ا نيب

با  ديآنها با اراتياخت ميکنیآنها را استخدام م یعنيهست  ميکه درا یگريمستشاران د
نبود از تمام  یگريد زيچ نياز ا شيما و آنها باشد در قرارداد هم ب نيتوافق نظر ما ب

هر چه تمامتر  ديمسأله با تأک نيو آنها ا ميدو متعاهد که ما باش نيمراتب گذشته ماب نيا
شد  ديهر دو طرف تأک هایندهينما یرسم اناتيمفهوم و مسلم بود و بعد هم برحسب ب

را بنده در  نياست ا یمل یمجلس شورا بيقرارداد منوط به تصو یقطع یکه اجرا
ما در  هایندهيهم در نطق خودش گفت نما سيانگل ندهيخودم گفتم نما هایهيانيب

 یطور گريکرد د دايانتشار پ دها گفتند در جرايگفتند در روزنامه وپادر ار هایمهمان
و از نقطه نظر  ميوجه بشود گفت مسکوت عنهه بود حاال آمد چينبود که به ه

از مواد آن را شروع  یامر شد بعض یبر اجرا یخودش که اصلش داع اجاتياحت
هم  یهمان مواد موقت نقابل نسخ بود یحت ستميرا هم بنده منکر ن نيبه اجرا ا ميکرد

معهود و مسلم بود  نيطرف نينکند باز ب بيتصو یمل یکه مجلس شورا یدر صورت
است و چهار نفر در  هيکه دو نفر مستشار در مال ديباالخره اگر مجلس آمد و د یعني

حق داشته باشد عذرشان را بخواهد و بروند  خواهمیرا نم نهايقشون است و گفت ا
واقع شد و در ساعت حاضر قرارداد هر چه بوده است به  بيترت ني          ً   چنانکه عمال  هم

است آن هم البته به  یاز مواد آن باق یکيشد و اگر هم اثر  یدو طرف ملغهر  یامضا
 یقياما فلسفه حق. ديتوانیالبته م ديآن را هم لغو کن دينفع ما است و هر وقت بخواه

به  یفايکرد و مشکالت ا جابيا راکه انعقاد آن  یتر تر و بزرگ قرارداد و علل مهم
داد و آن  رييکه اصل مصالح را تغ یموجبات از دو طرف متعاهد و یکي یتعهدات برا

 هااستيو س ديعقا رييواقع شد و در تغ گريکه بر اثر همد یخيتار هایعلت و معلول
هستند که از  یمسائل کي نهايکه عامل لغو شدن چه بود ا  نيکرد و باالخره ا ريتأث

ث در بنده و هم از مقتضا و صالح وقت خارج است اصلش بح یامروز انيحوصله ب
 استيس نيمسائل را در آثار محقق نيا یوقت کيانشاءهللا  ستيمسائل صالح ن نيا

در  تریروشن یقدر کها خواهند نوشت و آن وقت با فکر يخواند کتاب ديخواه
بود که باالخره  نيمصدق ا ردکت یاز اعتراضات آقا یکيکرد  ديحکم خواه ايقضا
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 فرض حساس هایاز نقطه یکيرا  نيا بنده پول گرفتم و قرارداد را امضا کردم و
دکتر مصدق  یکه هر قدر آقا کنمیمجلس با حضور همه عرض م نيکردند بنده در ا

ام حاضر هم هستم ثابت کنم اگر مجلس صالح اند بنده هم گرفتهبابت پول گرفته نياز ا
 نيل ااست که قاب نيا امدهيمسائل عق نيکند حاال ا نيمع یونيسيممکن است کم داندمی

 .کند عييمجلس را تض توق یکه در مجلس علن ستين
 
گرفته  یپول ننديکنند و بب یدگيو رس ننديبنش ديخواهیاز هر کس که م یونيسيکم کي

طور دقت و تجسس  نيا ميگو یمسأله را که من م کي. گرفته است ینشده و ک ايشده 
. قابل صحبت باشد نقدريا گريد کنمیبه مجلس راپورت بدهند گمان نم نديايکنند و بعد ب

دارند و شاهد  فيتشر انيکردند البته آقا یاظهارات کي ١٩٠٧راجع به قرارداد  شانيا
السلطنه  مصدق یچه آقا گذشته است و اگر یاديز یليهستند اگرچه مدت خ ايقضا

باالخره همه  یخودشان قائل هستند ول اتياصول مرور زمان را فقط درباره عمل
 ديدادند و تهد یماتومها اولتيهست که روس انيبدهند و نظر آقا صيتشخ توانندیم

ً   کردند که تمام مملکت شما و مخصوصا  پا . تخت مملکت شما اشغال خواهد شد ی                                
مجلس بود و هم  نيکرد؟ آن وقت هم ا ديموضوع مذاکره شد که چه با نيها در ا مدت

هم که االن  یانيلب آقامملکت بودند و غا نيدر ا خواهانيآزاد یاز رؤسا یجماعت کي
روس قبول شود باالخره  ماتومياولت ديدادند که با صينشستند وتشخ. حضور دارند بوند

 یقبول شود و به موجب رأ ديروس با ماتوميداد که اولت یآمد به مجلس و مجلس رد
داشت مجلس مدتش تمام شده بود  یاتيعق کيقبول شد و بعد البته  ماتوميمجلس آن اولت

از  یگريد یهایتو بدبخ قاتييفشارها و تض کي ماتوميآن اولت جهيدر نت و رفت و
 ماتيمدافعه از آن تصم یما واقع شد و آخراالمر برا یدولت سابق روس برا

 اتيتمام وضع) که همه قطع کردند که دولت آن روز در نظر گرفته بود یخطرناک(
 .الب به عمل آمددر اطراف آن مط قيمطالعات عم یليدر تحت نظر گرفته شد خ

نداشتم هر چه واقع شد  استيدولت بودم و ر ئتياز اعضا ه یکيهم آن وقت فقط  بنده
 کردیدخالت م ايقاضا نيدولت وقت مملکت هم که کمتر در ا ئتيبا شرکت تمام ه

افکار ما مساعدت  تياز ماها مطلع بود او هم در هدا شتريب یچون از مسائل خارج
امضا ضبط است باالخره مبادله  تحتکه در  شانيضار اکرد و با اطالع و استح

رفته به عمل آمد و راجع  ني      ً               که فعال  لغو شده و از ب ١٩٠٧مراسله هم درباب عهدنامه 
به شوم البته  یايکه در زمان بنده داده شده اگر بخواهم داخل در آن قضا یازاتيبه امت

راه  ازيامت یکيخره داده نشده داده شد که باال یازاتيامت کياست البته  یطوالن یليخ
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 نهيوزراء آن وقت در آن کاب یکه تمام روسا نهيکاب کيکه در  زيآهن جلفا به تبر
 نيمستحق و قابل ا ايشدند و  الوزراءسيکه بعد رئ یداشتند و تمام اشخاص تيعضو

صادر شود امروز  زآهن تبريراه ازيامت یستيدادند که با صيمقام بودند نشستند و تشخ
 کآهن مال ما است و باالخره اگر يلغو شده است و آن راه لبتها ازيم که آن امته

هستند که  قيکه البته ال ام و همه اشخاصیداده شده است بنده تنها نداده یازيهمچو امت
 ازاتاند و امتيمملکت به آنها اعتماد داشته باشد در آن باب با بنده شرکت داشته

 یقاتييتض هيقبل صادر شده بود و نظر نهيدر کاب ايوشتارخ ازيامت ليهم از قب یگريد
 سيراجع به پل. شود قيبنده آنها تصد نهيکه آن روز بود و محل ابتالء شده بود در کاب

جنوب و  سيپل التيجنوب و تشک سيپل یمطلع هستند که برقرار انيآقا ديجنوب شا
 اراناز زمامد یکي نيببنده ما یکه قبل از تصد یقرارداد کيقزاق در  یقوا اديازد

که بنده آمدم هم قبول شده بود و هم  یبود قبول شده بود و وقت هيوقت و دو دولت همسا
شده  ادتريشمال ز یقزاقخانه در تهران و همه جا یشروع شده بود قوا اتشيبه عمل

 یبنده متصد. بودند اتيجنوب هم شروع شده بود و مشغول عمل سيپل التيبود و تشک
آن که  العاده مضرتر بود برایآن را که فوق هيء شدم و قسمت مالوزرا استير

آن  تيکه اکثر یمختلط ونيسيکم کيمملکت را در آن قرارداد داده بودند به  تيحاکم
ً فا  ي   ً    کما  و ک را داده بودند به آن  هيمال. بود یخارج هایسفارتخانه ميمستق هایندهيبا نما   

 فيتخف. کهنه هایاتينسخ مال. ديجد هایتيوضع مال. هابودجه هيته یعني ونيسيکم
که خود وزراء نداشتند و فقط  یاراتيکردن و تمام اخت اديکم و . پرسنل ادارات. دادن

که بنده آمدم سر  یمختلط و وقت ونيسيداشت داده بودند به آن کم یمل یمجلس شورا
ع موفق شدم و در آن موق شد یم ريو آن قرارداد را که به کنترل تعب ونيسيکار آن کم

که من  نديالم ندانستند بگو چيدکتر مصدق آن قسمت را نفرمودند و ه یلغو کردم و آقا
و  نديبوده است که هر چه بد بوده است بگو نيبناشان برا شانيا. آن را لغو کردم

ً ئا  يحفظت ش« نديهرچه خوب بوده نگو  سياما اگر گفته شود پل »اءيوغابت عنک اش   
که   نيبنده شناخته شده بود و قبل از ا زماندر  یعنيده بودم که بن یجنوب در موقع

او را شناخته بودند  رايز ستيطور ن نيشناخته نشده بود و بنده آمدم شناختم ا ميايبنده ب
قرارداد اسمش  نطور که اي نيهم یقرارداد کي   ً اوال  . و قرارداد بسته شده بود

اد هزار و نهصد و شانزده بود قرارداد هزار و نهصد و نوزده است آن هم قرارد
است که  نياگر مقصود ا. جنوب باشد و بنده آمدم سيپل یستيقرارداد بسته بودند که با

را به  نينوشته باشم فالن سفارت که آقا ما ا یمراسله هم رسم کيمن در تحت 
ً    ما ضمنا  تصد نديگویوجود ندارد و اگر هم م یزيچ نيچن ميشناسیم تيرسم  قي       
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ما  ميفرض کنند با آنها مراوده و مکاتبه کرد اي ميشد اتيملع ميکه تسل  نيا یبرا ميکرد
 ميهم کرد گريد هایبا ژنرال باراتف و ژنرال یکارها را در موقع جنگ عموم نيا
 ادداشتيکه بنده  شاتشانيفرمودند در ضمن فرما یگريمسائل د. شودینم ريتقص نيا

مجزا  رانيقسمت از مملکت ا کام يتهکه بنده گف)  یمبتذل یليحرف خ کي(کردم 
مبتذل و مستهجن  یبه قدر نيبه بنده زدند البته ا یتهمت نيچن کي یوقت کيبله . شود

را  نيکه ا  نيرا نوشت بعد از ا نيشد و ا دايپ یبود که قابل جواب نبود روزنامه رعد
 سيالملک در آن وقت رئ مؤتمن ینوشتم به مجلس و آقا یکاغذ کيبنده . نوشت

خودم به مجلس عرض کردم که اگر  ضهيو در آن عر شانيبه ا تممجلس بودند نوش
ام را من در مقابل او زده یحرف نيمسأله تفوه کند که چن نيو به ا دياينفر ب کي

 یمصدق دالئل دکتر یحاضر نشد حاال اگرآقا یکس نام و چنيگفته محاضرم که بگوي
تا بنده جواب  ندام البته بگويرا گفته یزيچ امر که بنده همچو نياثبات ا یدارند برا

ام و در باب اخالق کرده یعرض کنم فرمودند که بنده احزاب مملکت را متالش
و مشکل  یفلسف یبه قدر شانيحرف ا نيا. داشتم یبد راتيتأث کيمملکت  عمومی

ام در بر هم زدن داشته یريچه تأث دانمیاست بنده نم شکلآن هم م دنياست که فهم
بدانند که اگر  ديبا شانالبته اي. ام در بد کردن اخالق مردمداشته یراحزاب و چه تأثي

علل موجود شدن حزب موجود باشد معلولش هم که موجود شدن  یمملکت کيدر 
که شاه مجلس هر کس بخواهد حزب موجود   نيحزب است موجود خواهد شد ولو ا

به (نباشد و علل موجود نباشد موجود  اتشينشود و اگر هم هنوز در مملکت مقتض
وجود معلول  علتیمعلوم است که ب یهم مطابق قانون عقل نيا) باشد ديکه با یقدر

                  ً       شدند و رفتند مجددا  منعقد  یخودشان هم متالش. احزاب خودشان آمدند. ستيممکن ن
تا اخالق . (طور خواهد شد نيهم باز هم یک مدتيشدند و  یشدند و باز متالش

 یليخ یاسيکه احزاب س ديهم خواهد رس یموقع کيو البته ) طور است نيا یعموم
و خودم هم از افراد آن  ميگویم کيالببته بنده تبر ميداشت و هر وقت داشت ميمهم خواه

. کردم ريتگروز دس کيرا در  یعده هفده نفر کيبنده،  نديگویم. حزب خواهم بود
شهر را شلوغ کنند و خسته شده  خواستندیبودند که م یاشخاص کيراست است  نيا

در شهر  یخسته شده بودند که چرا آدم کش شودیدر شهر نم یبودند که چرا آدم کش
که شده  یمتيبه هر ق خواستندیخسته شده بودند که چرا شهر امن است و م. شودینم

 ديکن ديو تبع ديريگفتم هر کس مخل نظم است بگ هيبنده هم به نظم. شهر را برهم بزنند
وارد است خودم  یريراه بر من تقص نيکردند، اگر از ا دينها هم گرفتند و تبعآ

وزارت    ً را  يفرمودند که اخ یبيو عج بيمعاالت غر کيراجع به  کنمیاعتراف م
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ندارد، در  اطالع هيقض نيقرارداد کرده است، روح بنده از ا یبا بانک شاهنشاه هيمال
 قيدارم، تحق یشده و نه همچو اطالع در تحت امضا بنده واقع هيقض نيهر صورت ا

وارد بوده که بنده  ريمسأله غ نيا یبه قدر ند،ام بگويداده يیاگر بنده امضا نديبفرما
در  ديکه آقا اعتراض و تنق ميبگو شانيبه ا یستيدرست هم گوش ندادم، در خاتمه با

 یغرضیباشد و ب یغرضیو ب یطرفیب یمؤثر است که از رو ومطلوب  یصورت
 کياست اگر  ديکه طرف تنق یشخص اتيکه در عمل شودیم تيرعا یدر صورت

در  شانيقرار داده، ا یهم است آنها را هم طرف توجه و قدرشناس یخوب یزهايچ
لغو  بندهنفرمودند بلکه فرمودند قبل از  چيکه بنده لغو کردم ه ١٩١۶مورد قرارداد 

و اهتمام  یمساع یليبنده خ ريخ. خودش لغو شده بوده بدون مداخله بنده ايشده بود 
 کيدکتر مصدق صالح ندانستند که اگر  یالبته اقا. لغو شد یهيکردم تا آن قض

 کام از آنها هم يکرده یاهال شياصالح مملکت و آسا یبرا گريخوب د یکارها
از  یبه طورکل شانيا ديفرض کنم که تنق توانمیجهت بنده نم نيبه ا نديبفرما یذکر

 ديبزرگ هم در تنق هایهستند، کتاب اديز یليخ ايهم در دن نيد، منتقدغرض مبرا ب
در همه . عيصنا ديدر تنق خ،يتار ديشعر، در تنق دينوشته شده است، در تنق زايچ یليخ
اگر . ديبگو هستهم  یجهت خوب کياگر  ديمنقد با ها نوشته شده است ولیکتاب زيچ
به جز الفاظ بد که غالب  شانيا شاتيو بنده از فرما ديهم هست بگو یجهت بد کي

عرض کنم  ديخودم با ضيو در خاتمه عرا دمينفهم یگريد زيوارد بود چ ريآنها هم غ
در  انيو مبتد نيواضح است که محصل یليخ نيو به ناطق محترم تذکر دهم که ا

دوره درس وجاهت و جفت مکان شدن  کي انخودش التيدر دوره تحص استيس
اند خودشان واقع شده التي       ً                  اگر فعال  در آن دروه از تحص شانيو ا الزم دارند بخوانند

 نيخودم اصلش از ا التيدر دوره تحص کنمیبنده عرض م یندارم ول بنده عرضی
آمدم در ما بعد  کسرهياز آن کالس ما قبل طفره زدم و  یعننظر کردم يکالس صرف

که بخواهد عوام  یخصندارد و هر وقت بنده با ش تيمسأله اهم نيوقت به ا چيو ه
و باالخره  شومی                           ً        کند در مبارزه واقع شوم قطعا  مغلوب م یدروغ هيکند و گر یبيفر

 یستيبا ايکرد  یدماکوژ یستيبا ايآ یمملکت هيبدانند که در مسائل عال ديرا با نيا
 .شاگرد بنده شد

 )ستين یکاف: گفتند یبعض. (ستيمذاکرات کاف -  ندگانياز نما یبعض
 نيپروگرام از ب اتيمذاکرات در کل تيمسبوق هستندبه صرف کفا اني آقا   ً اوال   -  سيرئ
 .مطرح شود یکي یکي شهايشد و قسمت شهايداخل در قسمت ديبعد هم با رودینم

 .کنمیختم جلسه م شنهاديبنده پ -  داور
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 مذاکرات تيبنده مخالفم با کفا -  عقوبي ديس آقا
 د؟ييفرمایچه م -  سيرئ

که در  یمسائل نياست که ا نيا اتيبنده مخالفم با ختم مذاکرات در کل -  عقوبي ديآقاس
 یمنتظر نبودم که در موقع چيبود بنده ه یمسائل شخص کي قتيصحبت شد حق نجايا

 یمسائل تمام شخص نيمطرح شود و ا یشخص یايقضا نيکه پروگرام مطرح است ا
ا داده شد و باالخره بنده هجواب نيو هم دگذشته، در دوره چهارم هم آم یايبود و قضا

اند اجازه خواسته اتيکه در کل یدارم کسان دهيمذاکرات مخالفم و عق تبا کفاي
 .اظهاراتشان را بکنند

 د؟ييفرمایاجازه م -  دکترمصدق
 د؟ييفرمایچه م -  سيرئ

عرض  حيتوض خواهمیفرمودند که م یشيفرما کالدوله يوثوق یآقا - مصدق  دکتر
 .کنم
 جلوه دادند؟ گريرا طور د تانشاتيفرما -  سيرئ
 

 یکه آقا یشاتيبنده چون مذاکراتم مفصل شده نسبت به فرما. یبل -  دکترمصدق
واگذار  رانيو قضاوت آن را به نظر ملت ا کنمالدوله فرمودند عرض نمیوثوق

اگر چه مرور زمان را  یفالن«در ضمن مذاکراتشان فرمودند که  شانيا یول کنمیم
 یبنده به خدا. بود رآمينيتوه دهمسأله نسبت به بن نيا» ش معتقد استدر باره خود

برخالف مصالح  یعمل کيامضا و  کيمتعال و به تمام مقدسات عالم تا امروز 
از بدو عمر تا به حال . ستميهم به مرور زمان معتقد ن وقتچام و هيمملکت نکرده

و  ستين نيدر ب یکه قانون  نيبدهد ولو ا یبتواند به بنده نسبت یحاضرم که اگر کس
 هيعدل رالدوله وزيوثوق یآقا. کنمیمجازات م ميمانع است خودم را تسل زمانمرور 

 الملک و آقایمؤتمن یاز آقا یونيسيکم کيکه  کنمیم استدعا شانيهستند بنده از ا
من به مرور (وارد است  یزياگر بر من چ نديدعوت بفرما گرانيو د رالدولهيمش

 .مينما ميتا من خودم را به محکمه مجازات تسل نديبفرما) ندارم دهي   ً   بدا  عقزمان ا
 تيبه کفا ميريگیم یرأ د،يستيهم گفتند شما به مرور زمان معتقد ن شانيا -  سيرئ

 ...اتيمذاکرات در کل
 .ختم جلسه مقدم است -  یروانيش
 هر دو راجع به دستور شنهاديدو پ -  سيرئ

 .کنمیجلسه مختم  شنهاديبنده پ -  یروح
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 یبه قسمت اول بعد به قسمت دوم، رأ شودیگرفته م یاول رأ دياجازه بده -  سيرئ
 .اتيمذاکرات در کل تيبه کفا شودیگرفته م

 .اخطار نظامنامه دارم -  یروانيش
 .دييبفرما -  سيرئ
 .ختم جلسه مقدم است -  یروانيش
 .ديماده نظامنامه را بخوان -  سيرئ
خوب مجلس را معطل ) هيپس از پنج شش ثان( -  کنمیاالن عرض م -  یروانيش
 ....کنمینم
دو  نجايا. که راجعبه دستور است مقدم است یمذاکرات: خوانمیپس من م -  سيرئ
مذاکرات که هر دو  تيراجع به کفا یکيراجع به ختم جلسه و  یکياست  شنهاديپ

 تيبه کفا ميريگیم یرأ نيو راجع به دستور است بنابرا شودیاصل م کيبه  یمنته
 .نديفرما اميق دانندیم یافرا ک اتيکه مذاکرات در کل یانياقا. مذاکرات

 )نمودند اميعده ق(
 .نديفرما اميق نيموافق انيبه ختم جلسه آقا ميريگیم یرأ. نشد بيتصو -  سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

 هير هم بقچهار به ظهر، دستو) صبح(روز پنجشنبه  هيشد، جلسه آت بيتصو -  سيرئ
 .دستور امروز

 )ساعت بعد از ظهر ختم شد ميمجلس ن(
  نيدمحم تد ديس -  یمل یمجلس شورا سيرئ
     

  ) ٩( منش  – یمنش
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  و مآخذ حاتتوضي 
 
انتشارات  – یدهباش یبکوشش عل –یپورفاطم فيخاطرات دکترس –عبرت ۀنيآئ -  ١ 

   ۵۶٢ص   -  ١٣٧٨   –سخن 
ّ            محم د بسته نگار – ّ  ل ت م ت ّ ي     ّ       مصد ق وحاکم – ٢     ۴١۴ص   -  ١٣٨١  - انتشارات قلم  -   

»           ّ          ّ  سالگرد تول د دکتر مصد ق  نيوهشتم ستيخرداد، بمناسبت صدو ب ٢۶« دينگاه کن و
ّ      ّ  دکتر محم د مصد ق   ۀناميزندگ-         )۵  (  
 یفروغ« ۀبه مقال دينگاه کن   -   ٣٠ص  ست،يب وريو شهر یذکاءالملک فروغ   -  ٣ 

  من است  ۀخان ايدن تيسا  -  یاحمد افراداز  »خيدر گذر تار
 –نشر ناشر  – ١٣۶١ –جلد چهارم  -   »رانيا ۀسال ستيب خيتار« ی  ّ مک   نيحس -  ۴ 

 ١۵٠ص 
   ١٩١همانجا ، ص    -  ۵
   ١۶٨همانجا  ،   –  ۶

    ١٠٢ – ١٠٧همانجا ،   صص  – ٧ 
    ١۴۶ – ١۴٨همانجا ، صص    -  ٨ 

 -  ١٣٠۵ وريشهر ٢٩روز سه شنبه  - ١١سه جل ۶دوره  ی  ّ مل   یمجلس شورا  -  ٩
 خيتار« ی  ّ مک   نيبه حس ديونگاه کن یاسالم یکتابخانه، موزه ومرکزاسناد مجلس شورا

  ١۴٨ – ١٩٠صص  - جلد چهارم -   »رانيا ۀسال ستيب
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  فصل دهم 

  
 حمايت سيد حسن مدرس ازکابينه مستوفی الممالک 

  
حسن خان  رزايم.  ديخوان یالدوله را م مدرس و وثوق یبخش  نطق ها نيدر ا 

حکومت را بدست  استير یالممالک با توافق مدرس ورضاشاه  تصد یمستوف
کابينه  دکترمصدق، مدرس را وادار به دفاع از نينطق مستدل و آتش) ١. ( گرفت

 . نمود مستوفی الممالک  کابينه
جنگ کردن با که داشتم خود را مکلف به  یا دهيمن طبق عق«: ديگو یم مدرس

و شکست شان هم  ميجنگ هم کرد. قرار داد را بسته بودند نيدانستم که ا یم یکسان
 مانيکه به آن ا یا دهيعق یکه صورت گرفت به خاطر اجرا یاعمال نيو همه  ا ميداد

و هنوز   - بودم   دهيعق نيبرا شهيهم هدر سرتاسر مبارزات آن دور  رايداشتم بود ز
 » بوده است یعقد فضول یقدان قرارداد، نوعکه عمل عا –هم هستم 

را هم که  شانيمسئله پول گرفتن ا: ديگويشتابد و م یوثوق الدوله م یاريمدرس به  
 حي                ً    وثوق الدوله حتما  توض یدانم وخود آقا یدکتر مصدق اشاره فرمودند،من نم یآقا

که  به  یرخود را به صراحت ابراز وازکا دهيالبته هر کس حق دارد عق. خواهند داد
 . آن معتقدبوده دفاع کند

 یکرد، مرد یم یمدرس که درآن زمان  مبارزه بر ضد استبداد رضا خان را رهبر 
اش، او  بطور  یاسيو س یدرطول مبارزات اجتماع. با صالبت و شجاعت بود

« بدون شک مردى .  بود یو مردم یحقوق مل ،یدرخط موازنه عدم ،یعموم
نه بطريق  امابذله گو، الدلسوز، بشر دوست ودر عين ح پرهيزگار، قاطع ، مصمم ،

استهزاء و تحقيروتخفيف و تكذيب، بلكه با بكار بردن منطق خاص خود، براى مجاب 
 »  .كردن حريف و انداختن اودر بن بستهاى استدالل بود

 زميو مکان  یاستبداد داخل یکه او چگونه  در مجلس ششم، اهرم ها نستيپرسش ا   
 استيکرد که به س یم تيحما يیرا فراموش کرده بود و از آدمها یخارج سلطه یها

 سيانگل استياز س یخود را در جانبدار یاسيس اتيموازنه مثبت  معتقد بوده اند و ح
آدم ها قدرت رضا شاه را محدود  نياست با ا هخواست یم یگذرانده بودند؟ چگونه و

پس از « : سدينو یو نقش مدرس م رانيا تيصدر درکتاب موقع یابوالحسن بن! کند؟
رضا . شدند گريکدي یبار رو در رو نيآخر یبرا فيشاه شدن رضا خان، دو حر



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٢٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

شاه  دمي، اگر د ديصبر کن« :گفت. رفتار کند شيخان از او خواست که به عادت خو
 تياو را از مأمور ديو کوش» خودم را بلدم  فيو گرنه تکل کنمياحترام م ديسته

 ميگذار یو نم ميريگ یبگو، نه پشت تو را م هايسيبه انگل« گفت. دارد خائنانه اش باز
نه،  ميتوانم، تعهد  سپرده ام،  اگر بگو ینم: بود نيپاسخ رضان خان ا. تو را بردارند

 دنيپس از  شن. بمن سم خواهد چشاند آورد،يم  یکه چا شخدمتيپ نيبه اشاره آنها هم
 ). ٢( »یهم کو رضا خان یريمب: جواب، مدرس ازجا برخاست و گفت نيا

و پس از شاه شدن رضاخان، مدرس همچنان  هيکودتا تا انقراض سلسله قاجار از
 . انگلستان  رها سازد و نتوانست یکه او خود را از دست نشاندگ ديکوش
دکتر مصدق در «:سدينو یدر باره سخنان مصدق در مجلس م یپور فاطم فيس    

به او  گرانيو مدرس و د یبا آن که مرحوم مستوف. دنشان دا اديموقع لجاجت ز نيا
به نفع قزاق ها و رضا شاه  تيبه رجال دوره مشروط یگوشزد کردند  که هر حمله ا
 جيخورند و به تدر یهمه به درد کار نم. رجال خائنند نياست و آنها خواهند گفت که ا

نکرده و از در  یدکتر مصدق به حرف آنان توجه یخواهند برد، ول انيآنها را از م
 ) ٣.( » کرد  یو وثوق الدوله  پافشار یفروغ نهيمخالف با افراد مهم  کاب

نطق دکتر مصدق، مدرس و طرفدارانش را آزرده  :  دکردياو در ادامه آن تاک    
خواستند سردار سپه را در مقابل  اتحاد مجلس و دولت و  یآنها م رايز. خاطر ساخت

اختالف  نيرارداده و نگذارند که سردار سپه از اوهمکارانش ق یمستوف تيشخص
تمرکز داده و  ترو خشک را با هم   اراستفاده کرده و قدرت را از هر جهت در درب

 )  ۴.( بسوزاند
کرده بود و  تيقبال از نصرت الدوله حما  ستيمدرس  که مصون از خطا و اشتباه ن 
برج   ٨شنبه  ۴اگر در روز  « :آن زمان در انتقاد به مدرس نوشت که  دياز جرا یکي

کرد، چهارشنبه  ینم امينصرت الدوله ق تيمدرس به حما ١٣٠٠سال ) مرداد( اسد 
در مجلس  شورا در صدد تبرئه وثوق  ولهنصرت الد) ١٣٠١مرداد (اسد١٠گذشته 

 ) ۵(» .آمد یالدوله بر نم
 ميدان یکه م همانطور.  غلط را بکار  برد  استيمدرس باز هم  به تکرار همان س    

کشور را  یمدرس  زمامدار تيبا حما ١٩١٩حکومت وثوق الدوله  قبل از  قرارداد 
 ديگرائ یبسرد   ١٩١٩سپس رابطه  مدرس  و وثوق بر اثر قرار داد .  بدست گرفت

واسط ترميم روابط بين مدرس و وثوق  انالدوله سپهر به عنو روزى مورخ « و 
وثوق : رس در خالل بياناتى خطاب به وى گفت آمد، مد)  مدرس( الدوله ، نزد  

الدوله را حالى نماييد، که من كار خودم را مى كنم و شما كار خودتان را، ليكن من 
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متضرر و /اگر قرارداد لغو شود هميشه . موفق مى شوم و شما متضرر خواهيد شد
يس به دور خواهيد شد و اگر قرارداد عملى شود و انجام گرفت ديگر انگل سياستاز 

 . شما كارى ندارد و براى رضايت ملت ايران ، شما را فدا خواهد نمود
توجه  رايفاحش شد ز یدچار خطا" مهار رضا شاه"یبا وجود آن سابقه، مدرس برا  

 یمهار او آدمها. توان رضاشاه را مهارکرد یچون وثوق الدوله نم ینکرد که با کسان
شد که  درجواب  مصدق و دردفاع از  نيا. خواست یو استوار قدم م یبدون وابستگ

 : وثوق الدوله گفت
و خود بنده   - مجلس  هستند  یالممالک و طرفدارنش هفتاد نفر ازوکال یمستوف یآقا"
خود فرمودند  اناتيدکترمصدق السلطنه ضمن ب یآقا. دفاع کنم ديبا –ازآنها هستم یکي

 نهيکاب تيبه عضو را یاشخاص ديبا)  رينخست وز( = الوزراء  سيرئ یکه آقا
 دکتر یآقا یقسمت ازحرفها نيالبته جواب ا. باشند نانيانتخاب کنند که محل اطم

 کيهم  نيا. خواهند داد شانيطرفداران ا ايالممالک  یمستوف یمصدق را خود آقا
شود آن را جنبه  یهم دارد که م یمورد بحث، جنبه ثالث هياما قض. هيقض گريجنبه د

 یحقوق هو جنب) به اصطالح من(هيقض یجنبه فقاهت یعني. دينام هيقض یتخصص
 » ).گرانيبه اصطالح د(  هيقض

آن  انيو سوابق مجر تيشخص شتريب«  ديمدرس در جواب مصدق که گفته بود، با  
اشخاص  نيهم لهيبوس ميخواه یم ندهيما در آ نکهي، ا:ديگو یم.   گرفت» را در نظر

انقالب وحوادث گوناگون که  نيبعد از ا. ميکشورمان انجام ده یبزرگ برا یخدمتها
تمام  یاما اگراسام. ميصورت ده مهم یکارها ميخواه یمملکت آمده، م نيبرسرا

. ميما انجام داده اند خط بزن ليبرخالف م یرجال کشور را که درگذشته کارهائ
 یبه درد نم) قوام السلطنه( اش  یخورد، اخو یوثوق الدوله به درد نم ميبگوئ

 یباق یپس چه کس خورد،يخورد، برادرمدرس به درد نم یمدرس به درد نم خورد،
 »از وجودش استفاده کند؟ ملکتماند که م یم
 مهيدولت فخ تيکرده اند و با حما ماليکه حقوق ملت را پا یاز کسان نجايمدرس درا  

که  - توازن قوا،  استيدرچنبره س. کند  یم یبرسر قدرت آمده اند طرفدار سيانگل
شود که  یغافل م تيواقع نياست که بدان معتقد است از ا یموازنه عدم استيس ضد

خود را جبران کند و پس از  انتياو است که خ برکرد،  یانتيدرگذشته خ یهرگاه کس
 یآدم عاد کيدهند مثل  یبلکه به او اجازه م. کنند ینم نياو را صدر نش ز،يجبران، ن

اگر کشورما همواره . و ساخته بود، انجام دهدازا یکند و درآن سطح اگر خدمت یزندگ
است که بمحض  ليدل نيبه ا یکيبد سابقه و زورگو  بوده است،  یتحت اداره آدمها
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 ميبر یم اديقوا، سابقه  اشخاص را از  ديقوا، در رابطه  موازنه جد انيرابطه م رييتغ
 ،یت مستوفتجربه حکوم." گذشته گذشته است و حاال قصد خدمت دارد" ميگوئ یو م

است که معلوم کرد  با افراد و اشخاص  بد   یتجربه ها و آزمونها فراوان نياز ا یکي
 یبر رو   نيو همچن. شود مستبد را مهار نمود  و به کشور خدمت کرد یمسابقه  ن

 یگريد ليازاستعفاء شد، دل رياو ناگز ريت ٣٠ اميکه با ق ١٣٣١ريکار آوردن قوام در ت
پا گذاشتن  ريمردم و ز یکه سابقه جفا به  استقالل کشور و آزاد تيواقع نيشد بر ا

رود که در  یم یسراغ با سابقه ها ئ بهشود که سلطه گر  یحقوق مردم ، سبب م
 یهمخوان یسلطه  خارج  استيبا  س انيرانيا یو فروخواباندن  جنبش مل یسرکوب

 .  داشته باشد
و  روهايافراد ، ن  تياکثر نيدر ب خيتاربرهه  از  ني، متاسفانه درا نکهيا گريد    

آدمها  نيهم" و" اشخاص   نيهم"وائتالف  با   یبه همکار ليمخالف م یگروهها
 نيامر مهم غافلند  که  ا  نيوجود دارد وآنها از ا... ثبات  و یمسلک و ب یهرهر" 

خورده  باز تجربه کردن  و گژراهه چند  کستتجربه ش یاسينوع روش  وعمل س
 !رفتن است  باره
 اديز ی اهويسروصدا و ه)  در مجلس( مرحوم مدرس   اناتي، ب خيدر همان تار    

. اش کردند هياز او و نطق دفاع ديشد یدهايکشور تنق دياز جرا یو پاره ا ختيبرانگ
نطق را  نياز ا  یکه خالصه ا یدر همان شماره ا نيروزنامه حبل المت ريمنجمله مد

 : تمضمون نوش نيبه ا یريدرج کرد، تفس
 یم شتريرا از سالها  پ شانيا. ميآور یسر در نم قتايمدرس، حق یآقا اناتيما از ب... «

 یقمشه ا یمهد رزايآقا م نيو درمدرسه صدر اصفهان که در محضر مرحوم ميشناس
 استيمشغول تلمذ  بودند، بارها مالقاتشان کرده واز ک  یخان قشقائ ريجهانگ رزايو م

 ميمتعجب یليخ ليدل نيو به هم مياطالع کامل دار شان یطمع یانش و بو فراست و د
و عجب !  ميکن ريچگونه تعب١٩١٩را از عاقد قرار داد  شانيدفاع ا ميدان ینم چيو ه
دکتر مصدق را قبول  دارند  راداتيکه تمام ا یمدرس در همان حال یآقا نکهيتر ا

 دينخورد، نبا هدفب کرده بود به وثوق پرتا یکه آقا یريچون ت: نديفرما یبازهم م
قرارداد را بست،  نيوثوق ا یکه آقا یموقع.... او را مقصر دانست و مالمتش کرد

مدرس سئوا ل بشود   یاگر از آقا. سقط  خواهد شد نشيکرد که جن یهرگز تصور نم
 یخواهند داد؟ همه م یشد، چه جواب یم یقرار داد عمل نيا ديبود یشما راض ايکه آ
هم  رشانياخ اناتيقرارداد بوده اند ودرب نياول مخالف ا وزاز ر شانيکه ا دانند
که مرتکبان در نظر  یا جهيفرمودند که نفس عمل بد بوده، منتها چون به نت حيتصر
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کنند   یفراموش م شانياما ا.... رها کرد دينشده، پس عامل فعل را با یداشته اند منته
قراردادکرد، منتهاموفق  نياجرا شدن ا ید، براقدرتش بو طهيوثوق آنچه درح یکه آقا

 )   ۶(» ..نشد
دادند تا با  ليحکومت موقت تشک ینظام السلطنه  ماف استيکه به ر یعمل کسان     

ماند که به انگلستان مهاجرت کرد  یاشغالگران کشور خود بجنگند، به عمل دوگل م
با آنکه .  پول و اسلحه گرفت نيداد و البته از متفق ليو حکومت فرانسه آزاد را تشک

ندارد که مبارزه با استبداد  یبه قدرت خارج ابستگانبه رفتار و یرفتار کمترربط نيا
 یگذران زندگ یکنند وبا آنکه شخص مدرس، برا یم یخوار رهيج زيرا دست آو

نگرفت، عمل کمک ستاندن از  یازدولت خارج یناريکرد و د یم سيخود، تدر
نبرد  یآن روش کار بجائ رايز. ستيسازگار ن ،یموازنه عدمبا اصل  ،یقدرت خارج
پرداختند و  یم تيمقاومت درسطح کشوربه فعال یروهايمبارزو ن انيرانياما هرگاه  ا
جنگ،  انيکه در پا نيعالوه برا ختند،يانگ یحقوق خود برم یفاياست یمردم را برا

نها دردفاع از حقوق شدند، مشارکت آ ینم...محروم ازحق غرامت و یملت انيرانيا
تجربه انقالب . بگردد اهيکودتا واستقراراستبداد سازتوانست مانع  یخود، م یمل

 ... شود و روزيپ تيمشروط
 یمهاجرت، خود آقا هيدر قض«: ديگو یمدرس در باره پول گرفته از آلمانها  م    
و  رزايم مانيسل یبنده و آقا. هم با من موافق بودند) الممالک یمستوف(الوزراء  سيرئ

داشتند که به ضرر  دهيعقان،يمشت ازآقا کي. ميجزء مهاجران بودگريد یعده ا
 یا دهيجور عق کي یهرکس. است یو نسب یظر     ً  عموما  ن یاسيمسائل س. مملکت است

داشتند مهاجرت به  دهيمن از آن دسته بودم که عق. درهر صورت دو دسته شدند. دارد
که عمل ما را به  یوهرگزازکسان ميت رفتبه مهاجر. و صالح مملکت است ريخ

. تمبودم و رف دهيخودم صاحب عق. مينکرد یو بدگوئ بتيدانستند غ یصالح مملکت نم
 »  ....ميو خرج کرد ميپول هم از آلمانها گرفت

الملک، درهنگام مهاجرت درخاطراتش در باره   ديوح یبانيخان ش یدمحم عل رزايم     
 يیطباطبا یمقارن غروب با آقا«: سدينو یم یو عثمانموضع مدرس در قبال آلمان 

 یآقا دهيعق. بود انيمذاکرات راجع به اوضاع، درم. ميمدرس رفت دنيبه د) در بغداد(
 :بود نيمدرس برا

کدام را از  چيه ديو نبا ميتوازن کامل نگاه دار هايوعثمان هايآلمان انيم ديما با – ١ 
 .ميساز نيخودمان ظن

به  یحل شود که از آلمانها مبلغ بيترت نيبد دياست با ارمهميکه بسموضوع پول  – ٢
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و  ونياست اگر آنها به کمک ما مل یهيو بد ميدار افتيدر یاستقراض رسم قيطر
 .نخواهند داشت قهيمضا یاستقراض نيچن یاز امضا ازمندندين یرانيا نيمهاجر

 ميمحتاج باش که به آن یو لشکر یبه خصوص کمک نظام یهرقسم مساعدت فن -  ٣
 .ميازآلمانها بخواه ديبا
 یوفن یازآنها کمک ماد یول. ميهمراه نگاه دار ديرا هم هر قسم هست با هايعثمان – ۴

 .آلمانها محتاجند  یو معنو  یخود آنها به کمک ماد رايز مينخواه
هرچه  ديو نگارنده با یطباطبائ یروابط با آنها، آقا دييو تش دييتأ یبرا«:مدرس  گفت 

و حکومت  نيدولت انيم یکينزد لهيدر استانبول و برلن وس ديما با. ميزودتر حرکت کن
 ) ٧(» . ميباش یموقت
 یسفرآلمانها م نيا انيدرجر« :دهد که ینطقش شرح م نيمدرس درح اديزنده      

. ميبه حکومت مهاجرقرض داده ا) پانصدهزارتومان(کرور ٩ نيريگفتند تا قصرش
ما  ميگفت. ديبه ما بده یکرور ستيقبض ب کيو شما  ميده یمهم گريکرور د ازدهي

شما پول و  م،يما مشترک ميگفت). خنده حضار(  ميده ینم  دياما رس م،يريگ یپولها را م
 یم ديخواه ینم م،يمان یم ديخواه یم. ميهست یلخت یوما هم آدمها د،ياسلحه دار

 .»ميرو
 یم هيدر پاسخ دکتر مصدق حاش شدارينو  بانهيو اد حيفص یوثوق الدوله با نطق     

 رهيهزار  ل یو س کصديراجع به آن « :ديگو یاش درمجلس م هيرود و درخاتمه دفاع
توانم عرض کنم که اگر به خود  یقدرم نيدکترمصدق اشاره فرمودند هم یهم که آقا

 یوجه  نياست و اگرمسلم شود چن دهيبه بنده هم رس دهيرسبابت  نياز ا  یزيچ شانيا
 )برابر دو(=  کرده ام، عالوه برآنکه حاضرم غرامات آن رابه اضعاف افتيدر

 . »دانم یدکتر مصدق را هم بر خود وارد  م یو اعتراضات آقا راداتيبپردازم، تمام ا
حساس  یدانم خاطرمعترض محترم را به نکته ا یمناسبت نم یب: ديافزا یوثوق م    

 یکه به کار آموز یدر مدت استيعلم س ناياست که غالب مبتد نيجلب کنم و آن ا
گذرانند و  یم»  یاسيوجاهت س ليتحص«  یبرا یدوره اختصاص کياشتغال دارند 

که  یخود بنده موقع یول. دوره هستند ني              ً                دکتر مصدق  فعال  مشغول گذراندن ا یآقا
 یبکل یکالس اختصاص نيا ماتيگرفتم، ازتعل استيبه ورود در صحنه س ميتصم

 .کالس باالتر رفتم   ً  ما بهيومستقصرفنظرکردم
در   ١٩١٩درباره قرارداد  سيکه بعدها وزارت خارجه انگل یبا اسناد نيبنابرا     

» اسناد محرمانه « ترجمه  یاالسالم خيقرارداد و دکتر جواد ش یمعرض افکارعموم
ق  از آنها اشاره نمودم، وثو ی                     ً       قرارداد ونگارنده  قبال  به بخش انيرانيااريرا در اخت
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و  راداتيتمام ا« دينطقش گفته است با انيبه صراحت در پا  هالدوله همانطور ک
 انيبر اساس آن اسناد و به ب. بداند» دکتر مصدق را هم بر خود وارد یاعتراضات آقا

ً ما  يمستق«خودش   » کالس باالتر« قدم گذاشت و بنا بر اسناد، آن  »یبه کالس باالتر   
 . بوده است ١٩١٩ومنحوس  نيو انعقاد قرارداد ننگ نهگايبه ب یپول گرفتن، سرسپردگ

شهادت  داد که حق به جانب دکتر مصدق   رانيا یواجتماع یاسيس یخيحافظه تار 
 یرا قربان قتيو حقوق مردم دفاع کرد و حق و حق یبود که درآن مجلس ازحقوق مل

 .  !نمود  یداريو پا یستادگينکرد و  بر موضع حق، ا یاسيس یشيمصلحت اند
 

 سخنان مدرس  و وثوق الدوله در مجلس   
 

 :نطق مدرس -  ١
 

 یعنيمسئله بود  یجنبه شخص یکي: سه جنبه یدکتر مصدق دارا یآقا شاتيفرما
قرارداد  نيدر بستن ا) وقتريبه عنوان نخست وز(وثوق الدوله یکه آقا یدخالت زانيم

دکترمصدق  ی  ً    ثال  آقام. خودشان دفاع خواهند کرد ثيح نيداشته اند که البته ازا
 ريکه از قول وز یآن مطالب ايوثوق گرفته اند  ی              ً    کردند که ظاهرا  آقا یصحبت از پول

ندارم و شخص  نهايازا یگونه اطالع چينقل کردند که من ه رهيو غ کايخارجه آمر
 .)بنده خودم دفاع خواهم کرد –وثوق الدوله . ( دفاع کنند ديبا شانيا
تا کجا در  ر،يمعنا که عمل گذشته فالن وز نياست به ا هيقض نيا یجنبه دولت یکي

 بيکه قر یمستوف یاست  که طرفداران آقا یمطلب نيا. مؤثراست یفعل نهيکاب تيثيح
 .دفاع کنم ديبا –ازآنها هستم  یکيو خود بنده   - مجلس هستند یهفتاد نفرازوکال

(= الوزراء  سيرئ یخود فرمودند که آقا اناتيدکترمصدق السلطنه ضمن ب یآقا
 نانيانتخاب کنند که محل اطم نهيکاب تيرا به عضو یاشخاص ديبا) رينخست وز

 یمستوف یدکترمصدق را خود آقا یآقا یقسمت ازحرفها نيالبته جواب ا. باشند
 .هيقض گريجنبه د کي هم نيا. خواهند داد شانيطرفداران ا ايالممالک 

 هيقض یشود آن را جنبه تخصص یمهم دارد که  یمورد بحث، جنبه ثالث هياما قض 
به اصطالح ( هيقض یو جنبه حقوق) به اصطالح من( هيقض یجنبه فقاهت یعني. دينام
 ).گرانيد
اتفاق افتاده   رانيمهم درااريبس عيوقا) اول( الملل  نيبعد ازجنگ ب ريده سال اخ نيدرا 

مسئله  یمسئله قرارداد، سوم یگريد. ازآنها مسئله مهاجرت است یکياست که 
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مسائل درعرض هفت هشت سال  نيسلطنت، همه ا رييمسئله تغ یچهارم ت،يجمهور
هم بوده است  ی                  ً       مسائل، مسائل نسبتا  کوچکتر نيدرکنارا. آمده شيما پ ردرمملکتياخ
 نهايا ،یابانيدمحم خ خيخان، ومسئله ش یکوچک خان، قتل کلنل دمحم تق رزايم رمسئلهينظ

 نيهمه ا. ازبطن همان مسئل بزرگ بوجود آمدندمسائل کوچک زمان ما بودند که 
 .یدارند و باطن  یظاهر. یرتيدارند و س یمسائل صورت

) الممالک یمستوف( رينخست وز یکه نسبت به آقا یهمه ارادت، ادب، وکوچک با
 نيبهتراز ا یحل شود و من محل یروز ديالخره باامسائل ب نيدارم، معتقدم که همه ا

 .دولت سراغ ندارم نيازا) مناسبتر(=   یتو دول یمل یمجلس شورا
 یازآنها چهار دوره، بعض یبعض. هستند یخوب یهمه آدمها یمجلس فعل ندگانينما

طورنشود که ما هر  نيحل شود وا نجايدرا ديمسائل با نيبود ه اند، ا ليسه دوره، وک
نوشتن  یبرا یکه فالن روزنامه که مطلب مينيوبب ميروزصبح سرازخواب بردار

 هيته یکه برا گريفالن روزنامه د اي ده،يشک شيداشته، دوباره مسئله مهاجرت را پن
 .اخبارلنگ بوده است، مسئله قرارداد را مطرح کرده

ام،  ستادهيا انيخدمت آقا نجايخود بنده که امروز در ا. حل شود ديمطالب با نيهمه ا   
  دانيم گريو باز شقدميپ) تيجمهور - قرارداد –مهاجرت (  ايقضا نيدرسه قسمت ازا

 .بوده ام
 مهاجرت هيقض 

 
. هم باما موافق بودند) الممالک یمستوف(الوزراء  سيرئ یمهاجرت، خودآقا هيدرقض 

 دهيعق انيمشت ازآقا کي. ميجزء مهاجران بودگريد یوعده ارزايم مانيسل یبنده وآقا
 یهر کس. است یونسب ی     ً    عموما  نظر یاسيمسائل س. داشتندکه به ضررمملکت است

 دهيمن ازآن دسته بودم که عق. دو دسته شدند صورتدرهر . دارد یا دهيجورعق کي
 یوهرگز ازکسان ميبه مهاجرت رفت. وصالح مملکت است ريداشتند مهاجرت به خ

خودم صاحب . مينکرد یوبدگوئ بتيدانستند غ یکه عمل ما را به صالح مملکت نم
 ....ميو خرج کرد ميتپول هم ازآلمانها گرف. بودم و رفتم دهيعق

 .ديکرد انتيخ  –)  یعدل( ندگانياز نما یکي
 یآقا - )ندهيدرحال خطاب به آن نما(مجلس  سيرئ ايرنيمؤتمن الملک پ ديشد زنگ

محکمه است و شما  فياز وظا انتيکنم که استعمال کلمه خ یبه شما اخطار م یعدل
 .ديدارمجلس ن ندهينما کينسبت به  نجايحق بکار بردن آن را درا

 ).است حيصح( 
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وخرج  ميانجام هدف، پول الزم داشت یبرا. مينکرد انتيخ ر،ينه خ.... «  -  مدرس
ام،  ستادهيا انياالن هم که در خدمت آقا. هم وارد شد يیو خسارتها ميهم کرد

متضمن ) حکومت مهاجر ليتشک( کارما  نيهستم که ا یباق دهيعق نيهنوزبر سرا
بدهد  صيتشخ ديبا یحاال چه کس. ايدن ونياسيبه س ديکنرجوع . بود  یاسيس ديفوا

 ،ینه؟ بل ايدرعمل خودمقصربوده ام  اينه؟آ ايکارمن خوب بوده است  نيا
مرا  ديداد که مقصر بوده ام، درآن صورت البته با صيتشخ یاگرمحکمه صالح

 .مجازات کرد
مملکت  اد،يزبا زحمات  اد،يز یتهران، با خوفها ميبعد ازبازگشت ازمهاجرت آمد 

 ینظام یقوا. کرد یم داديدرسراسر کشورب یقحط.  بخود گرفته بود یبيمنظره غر
 الممالک زمام امور یمستوف یآقا نهيدرآن موقع هم کاب. بود یبرکشورمستول گانهيب

رفتم خدمتشان و آنچه را  کسرهيبه تهران،  ودور بنده پس از. کشوررا بدست داشت
کردم و گفتم که  حيتشر شانيکشور را برا یوضع عموم. دمکر انيبودم ب دهيسر راه  د

مملکت را به  گر،يازطرف د سيروس وانگل یطرف، و قوا کياز  یچگونه قحط
سالم  آدمفرسخ چهارتا  ميبه تهران، ن نيکه درسرتاسرخانق یاست به حد دهيکش یرانيو
 هايسينگلا تيگرفت، وضع یصورت م یچه مذاکرات خيحاال درآن تار. شود ینم دايپ

به شرح مجدد  نجايخواهم درا یدانند و من نم یاست که همه م یزيچگونه بود، چ
 .بپردازم خيتار

 استيتحت ر ديجد نهيشد که کاب نيبرا گريد یمن و جمع دهيعق ،یپس ا زمدت باالخره
 کي نيودرا. ديطول کش ميسال و ن کي بيقر نهيکاب نيعمرا. ديايوثوق الدوله سرکارب

. آمد شيبعد مسئله قرارداد پ. درمملکت برقرارشد ینظم صور ینوع م،يسال ون
اختالف نظر وجود داشت، در مسئله قرارداد هم  یاسيمسائل سريکه درسا یهمانطور

 رانيآنچه من توانسته ام به دقت بشمارم و ضبط کنم، در تمام ا. شد داياختالف نظرپ
همه شان را درکتاب  یقرارداد، هشتصد نفر بودند که اسام یعمال وکارکن ها

کن خود من با يل. کرده ام ادداشتي کيب کيکه بعد ازمرگم منتشر خواهد شد  یزرد
 نيمجلس نشسته اند، ع نيملت که درا یازوکال یاديو عده ز . قرارداد مخالف بودم

حبس و . ببند بود رويبگ. سخت بود یليهم خ اتيوضع. مخالف را داشتند نينظرا
لفظ  کيخدا شاهد است که من  کنيل. بودند اديمختلف ز ديقاصاحبان ع. بود ديتبع
اختالف نظرما با آنها اختالف  رايقرارداد نگفتم ز نبه موافقا زنسبتيآم نيتوه

 نياز طرف کيکدام دهيداند که عق یگونه اختالفات فقط خدا م نيبود ودرا یاسينظرس
کلف به جنگ کردن که داشتم خود را م یا دهياما من طبق عق.و بر حق است حيصح
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و شکستشان هم  ميجنگ هم کرد. قرارداد را بسته بودند نيدانستم که ا یم یبا کسان
 مانيکه به آن ا یا دهيعق یکه صورت گرفت به خاطراجرا یاعمال نيوهمه ا. ميداد

 وهنوزهم هستم - بودم دهيعق نيبرا شهيدرسرتاسرمبارزات آن دوره، هم رايز.  داشتم
). است حيصح –ندگانينما.( بوده است یعقد فضول یرارداد، نوعکه عمل عاقدان ق –

» مصلحت وقت « از رجال ما درگذشته هم کرده و اسم آن را  یليخ رهانوع کا نيازا
اعمال آنها را  ديکه با ميانيمالک کشور، ما مجلس یدرمرحله نهائ یول. گذاشته اند

 ). است حيصح – ندگانينما.( ميکن رد اي بيتصو
عقد  یکس یبروند درمنزل من و بدون اجازه من دخترمرا برا یعده ا ديفرض کن 

به هرحال کمرهمت . ارزش ندارد یزياست وپش یعقد فضول نيا). خنده حضار(کنند
وبه کمک رابطه   - به ملت است  شهيهم ميچون من اتکا  –و به کمک ملت  ميبست

خاص هستند  ليو وسا رابطه ها نيبه هم – ميداشت اريکه دراخت یخاص ليها و وسا
 یمبنا ميتوانست  - دهم  صيملت را تشخ یقيکنند تا خواسته حق یکه مرا کمک م
 چيپارپ یآقا ،یسيجنوب، مستشار انگل سيپل التيتشک. ميمنهدم ساز یقرارداد را بکل

مجلس  نياالن درهم. مياز قرارداد را بهم زد یناش یرسازمانهايو سا) خنده حضار( 
 یو عداوت ميکن یبا آنها هم کار م.     ً                    قلبا  موافق قرارداد باشند یعده ا که ستيد نيبع چيه

من که به مضربودن  فيالبته تکل. است ی         ً   مسائل کال  نظر نيا رايز. ميبا هم ندار
 شيکه جلو یمعامله فضول کي یول. قرارداد اعتقاد داشتم همان بود که انجام دادم
 یجنجال وغوغا در باره اش برا همهنيگرفته شد و نقشه عاقدانش بهم خورد، حاال ا

. آنهم نبرد. زدم تو گوشش و نگذاشتم ببرد. مرا ببرد یخواست عبا یکي ست؟يچ
 ).داشت یدزد تيجلبش کرد  چون ن ديبا –ندگانيازنما یکي( کرد؟ ديحاال چکارش با

خواست فالن عمل خالف را بکند،  یم نکهيبه صرف ا. که حرف نشد نيا –مدرس  
 اليکه خ یاست که او درنقشه ا نيآنچه مهم  است ا. را مجازات کرد توان او ینم

توان  یبد نم تيرا به صرف داشتن ن چکسيه. اجرا کردنش را داشت موفق نشد
انگشترشما، مال من  یحت ا،يدن اتخواهد که تمام جواهر یمنهم دلم م. مجازات کرد

محتشم السلطنه خواست            ً    من را فرضا  حاج یمجازا ت الزم دارد؟ عبا نيا ايآ. باشد
در مسئله ......؟مجازات دارد نيا ايرا گرفتم، آ شيبردارد و بفروشد و من جلو

درانجام  ايعمل وثوق الدوله خطا بود آ ايآ. منوال است نيقرارداد هم وضع به ا
 نيا. شود یمحکمه صالح بررس کيدر ديبا نهايهمه ا. دانم یکرده؟ نم قصور فهيوظ
الزم است که در آن  یمحکمه ا .ستيکار مجلس ن. کمه استکارها کار مح ليقب

 صيتشخ یالبته  اگرقاض. صادر کند یطرفبن را بشنود و سپس رأ ليقبال دال یقاض
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مجازات  نييتعديبا وقتداشته، آن یعمدريداد که شخص فاعل درعمل خود تقص
 گرفته شده، چه شيکه جلو یآنهم موقع ،یمعامله فضول یکرد واال برا شيبرا

 یبد جهينت یمعامله فضول نينخواسته ازا یکند؟  اگر خدا نييخواهد تع یم یمجازات
. نديبفريشود و عامل عمل ک ليمملکت شده بود، آنوقت الزم بود محکمه تشک ديعا

دادم ما چهارهزار ژاندارم برباد  یهم اکنون شرحش را م کهسفرمهاجرت  نيدرهم
ً محاکمه کنند حتما  کار نيا یاگر بخواهند ما را برا. ميداد الزم  يیمحکمه قضا کي                

در . صادر کند  یمخالفان هر دو را بشنود و رأ ليما و دال یحرفها ندياست که بنش
به ) پانصد هزارتومان( کرور ٩ نيريگفتند تا قصرش یسفرآلمانها م نيا انيجر

قبض  کيو شما  ميده یهم مگريکرور د ازدهي م،يحکومت مهاجر قرض داده ا
خنده (  ميده ینم دياما رس ميريگ یما پولها را م ميگفت!. ديبه ما بده یرکرو ستيب

 یم. ميهست یلخت یو ما هم آدمها د،يشما پول واسلحه دار م،يما مشترک ميگفت ).حضار
 یاسيمسائل س نهايحاال همه ا). حضاره خند( ميرو یم ديخواه ینم م،يمان یم ديخواه

ً   حتما  با ميآنها محاکمه کن یرارابه خاطراج یکس مياست که اگر بخواه محکمه  دي    
است که هرکس حق  نيمن ا یشخص دهيدرمجموع، عق یول. ميده ليتشک یقضائ

وثوق  یآقا نيکه هم یخدا شاهد است ازوقت. و اعتقاد خود کارکند صيدارد طبق تشخ
 یبرا. نبردم یدفعه هم اسمش را به بد کي یالدوله ازکارافتاد ورفت فرنگ، من حت

 .ثابت نشده است ميبرا) محکمه صالح ابيدر غ(  رشيتقص نکهيا
دانم و  یدکتر مصدق اشاره فرمودند، من نم یرا هم که آقا شانيپول گرفتن ا مسئله

خود را   دهيالبته هرکس  حق دارد عق. خواهند داد حي                ً    وثوق الدوله حتما  توض یخود آقا
که من در  یاما مسئله ا. ندکه  به آن معتقد بوده دفاع ک  یبه صراحت ابراز و ازکار

 :است نينظر دارم ا
کشورمان انجام  یبزرگ برا یاشخاص خدمتها نيهم لهيبوس ميخواه یم ندهيدرآ ما
 ميخواه یمملکت آمده، م نيانقالب وحوادث گوناگون که برسرا نيبعد از ا.  ميده

 یائتمام رجال کشور را که درگذشته کاره یاما اگراسام. ميمهم صورت ده یکارها
خورد،  یوثوق الدوله به درد نم ميبگوئ. ميما انجام داده اند خط بزن ليبرخالف م

خورد، برادرمدرس   یخورد، مدرس به درد نم یبه درد نم) قوام السلطنه(اش یاخو
  ماند که مملکت از وجودش استفاده کند؟ یم یباق یخورد، پس چه کس یبه درد نم
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 تيجمهور مسئله

 
کرد  کيآمد ومردم را تحر رونيب یدست کي. طورشد نيهم هم تيدر مسئله جمهور 

 گريد  یفکر بودند و جمع نيطرفدارا یعده ا. خوب است رانيا یبرا تيکه جمهور
زور  نيطرف. ستين رانيبه صالح ا تيداشتند که جمهور دهيعق) منجمله مخلص(

وع هم و موض ديخواب تيهورجم یغوغا. صرفه ندارد ول کرد ديآن طرف د. زدند
 تيازموافقان جمهور ديو تنق نمياست که من هرجا بنش حيصح ايحاال آ. شد یمنتف

ودرصورت حال که  گرينظر د کي نيو مخالف. داشتند یاسينظرس کيبکنم؟ آنها 
وجه با آن سه  چيه گربهياست که من د حيصح ايرفته است، آ نيازب یاصل مسئله بکل

است که آنها را ول  حيصح ايآ م؟ير نکنبودند کا تيجمهور دارکه طرف یچهار نفر
محکمه صالح ثابت کرد و آن  یطرف را با  رأ تيمسائل سوء ن ليقب نيدرا ديکنم؟ با

 یشود کس ینم  یاسيبه صرف  داشتن اختالف نظرس. مجازات گذاشت شيوقت برا
شما  یاز وزرا یالوزراء  مملکت گفت که چون بعض سيرا محکوم کرد و به رئ

 .گردند یمصدر مشاغل دولت ديهرگز نبا ندهيکارها کرده اند، در آ یدرگذشته بعض
السالم که شما چرا  هيعل نيرالمومنيآمدند خدمت حضرت ام هيبال تشب ه،يتشب بال

اکنون . ديحضرت فرمود آخرشما وادارکرد. ديتوبه کن ديائيب د؟يشد نيبه حکم یراض
 ريج، حضرت اممشت خوار کيبه صرف اعتراض  بود حيصح ايآ: پرسم یم

  السالم را از خالفت  محروم کرد؟  هيعل نيالمؤمن
   

 سلطنت رييمسئله تغ  
 
مبارزات  انيمن درجر. سلطنت رييمملکت تغ نيدر ا: کنم یطرد الباب عرض م زين

که پادشاه مملکت موافق  دمياما اکنون مواظبم و اگر د. نبودم هيقض نيمربوط به ا
برخالف قانون  دمياگرد. کنم یخدمت م شياکند، بر یحکومت م یقانون اساس

 .است یکارما قانون اساسدستورامروز . روم یدارد، به جنگش م یقدم برم یاساس
 چيه ميهم که دار یپادشاه نينسبت به ا. اجرا شود ديگفته است با یهرچه قانون اساس
ر اگ...محترم است مانيحکومت کند برا یاگرطبق قانون اساس. ميگونه نظربد ندار

  یمالک یدرزمستان برا یشاعر. کنم ینقل م تانيبرا یتيحکا ديخسته شد یليخ
اشاره ( ديستيملک، فکرتان راحت باشد منظورم از آن شاعر شما ن یآقا  - گفت دهيقص
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 تياقل ونيمجلس ومعاون مدرس درفراکس ندةيبه مرحوم ملک الشعرا بهار نما
نشسته  یبخار یگرم پا یدر اطاق ديرفت خانه آن مالک و د) خنده حضار.) ( مجلس
به عهده مباشرش نوشت که به  لهحوا. ارباب خوشش آمد. را خواند دهيقص. است

و  بشيج یهم حواله را گرفت وگذاشت تو چارهيآن ب. سرا بدهد دهيشاعر قص
اربابش  دياو نگاه کرد و د. مباشر شيسرخرمن که شد رفت پ. نگهداشت تا سرخرمن

 سيخس یدانست اربابش بقدر یکه م یرده است درصورتصد خروارگندم حواله ک
قبال  ديتعجب کرد و گفت آقا اجازه بده یليخ. شمارد یدانه م نهاست که گندم را دا

 شيمباشرشب رفت پ. ندارد یبيگفت ع. و بعد حواله شما را بپردازم نميارباب را بب
زمستان : او گفت د؟يکه نوشته ا ستيچ نيآقا، ا: ارباب وحواله را نشان داد و گفت

شعرها خواند که ما  یعضشاعرآمد ب نينشسته بودم ا یبخار یپا یگذشته، شب
ندارد  یلزوم چيه. ديايدستش که او خوشش ب ميداد مينوشت یزيخوشمان آمد، ما هم چ

 ).خنده حضار. (یکه توبه نوشته ام عمل کن
رواج داشت،  یمس اهيس یپولها نيکه ازا یآنوقت. ميشمار یما گندم را دانه دانه م حاال

کردند  یم یبعد از شش ماه که حوض خال. حوض یمن افتاد تو یشاه ميبار ن کي
مان را  یشاه ميحساب ن یچطور شد؟ ما حت یشاه ميآن ن دمياز نوکر منزلم پرس

مملکت را هم  هيصالح و آت ديکه هست با یزيچ. ميده ینم یو پول مفت به کس ميدار
  . ...در نظر گرفت

 
 !بگو ستيگناه در جهان ک دهناکر

 !بگو ستيکس که گنه نکرد چون ز آن
  
 یرو داشته باشند و یاسيس  دهيعق کيعدل الملک ممکن است  ايوثوق الدوله  یآقا 

 دکتر یراکه آقا کايخارجه آمرريوز هيانيمن وهللا نه ب. کار کرده باشند دهيآن عق
 ینيب شياگر آن پ. نميب یب مبر آن مترت یام و نه اثر دهيمصدق قرائت فرمودند د

 یشده، صورت عمل به خود گرفته بود، البته مسئله غامض م هيانيکه در آن ب یهائ
دارد؟  دهياما حاال که واقع نشده، دنباله مطلب را گرفتن چه فا. داشت بيتعق یشد و جا

خوب، معامله، . مرا فروخت به عدل الملک ومن قبول نکردم یآمد وعبا یروانيش
 یريالدوله تأث ثوقعمل و. شده است یخود هم منتف یاست و به خود یفضول معامله

صاحب مال شما . توانسته است داشته باشد ینم) رانيملت ا( در اراده صاحب مال
. ديحفظ کن امملکت ر یثروت و دارائ ديکه با ديملت هست گانه نديشما نما. ديهست
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 .ارزش ندارد اهيپول س کي نکند بيکه دولتها ببندندتا مجلس تصو یهرقرارداد
 ) ٨).(احسنت - ندگانيازنما یبعض. ستا حيحيص –ندگانينما(
 

 نطق وثوق الدوله  -  ٢ 
 

ً ا  يمدرس تشکر کنم و ثان یجناب آقا شاتيخواهم ازفرما یاجازه م    ً اوال   از ورود  شيپ  
 یدکتر مصدق، الزم م یو اعتراضات آقا راداتيبه اصل موضوع و دادن جواب ا

 .برسانم انيبه عرض آقا یه مختصردانم مقدم
گذارد هرگز  یم استيس دانيکه قدم به م یبوده که کس نيا شهيمن هم یاجتهادشخص 

نشدن اعمال و  ايبه مشکورشدن  ديبترسد وهرگزنبا گرانيواعتراض د راديازا دينبا
اعتقاد بوده ام که  نيبرا شهيبنده هم. باشد ليقا تيازاندازه اهم شياش ب یمساع
 ديکند به صالح مملکتش هست، هرگز نبا یفکرمازکارها که انسان  یجام بعضدران

 .ديبرباد رفتن حسن شهرت ترس اياز محو شدن وجاهت 
 شهيکرده ام وهم تيمواقع قبول مسئول نيدتريمنطق، همواره درشد نيازا یرويبه پ و

 یو م و وجدان خود کار کرده، هرآنچه را به صالح مملکت بوده دهيازعق یرويبه پ
عرض  نهايبا همه ا. کرده، بکاربسته ام یمحظورعمل نيشده است آن را با کمتر

هم  انيازآقا کيچيوه ستميل نازخطا و زال تيعصمت و مصون یکه بنده مدع کنميم
دهم که  یم نانياطم یخود سهو کرده باشم ول صاتيچه بسا که درتشخ. باشند دينبا
 دهيکوش شهيبه عکس هم. مملکت سازم متوجه یوقت به عمد نخواسته ام ضرر چيه

  . کنم یريگونه ضررها به مملکت جلوگ نيکه از وارد شدن ا ام 
 

 در موقع بسته شدن قرار داد ايدن یعموم اوضاع
 

دکتر   یکه نقطه برجسته اعتراض آقا ١٩١٩مقدمه، اول در باره قرار داد  نياز ا بعد
 حيتشر کنميمطلب، فکرم تيقبل از ورود درماه یول. کنم یمصدق است بحث م

 .مختصر، الزم باشد یليکه قرارداد درآن بسته شد، ولو خ یوضع زمان
 نيمحترم فراموش نفرموده اند که دوازده سال قبل حادثة بزرگ جنگ ب انيآقا البته
دولت  ،یکشمکش بزرگ جهان نيدرا. دراروپ اتفاق افتاد) اول یجنگ جهان( یالملل

 نيحفظ ا یالزم برا ليچون امکانات و وسا یول. کرد خود را اعالم یطرفيب رانيا
ما را نقض  یطرفيب ینشده بود، دول متخاصم هرکدام ازطرف ینيب شيپ یطرفيب
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 یاسيس یگروهها. کردند ليجنگ تبد یدانهايمختلف کشور را به م یوگوشه ها
 در یاجنب یروهايدولتها، به علت حضور ن یبه علت ناتوان ز،يمملکت وافراد ملت ن

و  یهرکدام خط مش ان،يروزافزون خارج غاتيوباالخره به علت تبل خاک کشور،
نوع  آشوب وهرج  کي شيدايبه پ  یخود انتخاب کردند که منته یراب یخاص استيس

مملکت که با  یتيو امن ینظام یروهاين جه،يدر نت. درسراسرکشورشد یو مرج فکر
 و یودزد یتشاش وناامنواغ ديشده بودازهم پاش ليتشک اديزحمات ومخارج ز

که در  یبه حد تمملکت را فرا گرف یچهارسو ان،يو طغ یو خود سر یغارتگر
حاال ! شده بود تيحاکم ی    ً    رسما  مدع یو دستگاه آدم کش زميترور یتهران قوا نيهم

 یهايو گرفتار هايکه بدبخت ،یامراض مسر ريوبا، وسا ،یگرسنگ ،یازقحط ميبگذر
 .کرد یم ديمردم را تشد

چاره کردن مشکالت  ليو وسا یوقت ته یدست دولتها ها،يبدبخت نيمقابل تمام ادر 
که اکنون ذکرشد ال وصول مانده،  یعيبراثر وقا یداخل یاتهايمال. مفقودبود ثيازهرح

. بود دهينقطه صفررس یرو ،یکشور، بواسطه فلج شدن بازرگان یگمرک یو درآمدها
 ريغ انيگرفتن ازخارج وامتوسل به  یحت ،یدياهرنوع ع نيتأم ،یطيشرا نيودرچن
دوره که جنگ اروپا هنوز  نيمراحل ا نيمتريو وخ نيازحساستر یکيدر. بودمقدور

بنده زمام  نيبود، ا یمملکت درقوس صعود یاش نا معلوم ، وبدبخت جهيناتمام، نت
خود  یبرا یديجد یهايشد که بدنامرمأموريامورکشوررا بدست گرفت و به حکم  تقد

را که به عهده گرفته بودم  یو کار دمينترس تيبارمسئول یالبته ازگران!. دنک ليتحص
و تصادم با هزار  ،یآغاز کردم، سرانجام پس از تحمل زحمات و مشقات شبانه روز

اسلحه و مهمات، قلع وقمع  هيمملکت، ته ینظام التيتشک ديبه تجد ،یسلسله نا گفتن
کشوررا سلب کرده بودند،  تيز امندرا انيکه سال یانياغياشرار، سرکوب کردن 

مملکت  یو نظام یادار یموفق شدم و توانستم چرخها ره،يوغ یبارعمومرخوا نيتام
جنگ اروپا هم خاتمه  ن،يب نيدرا. را که مدتها از کار افتاده بود دو باره به کار اندازم

بود و  یاجنب یاما کشورما هنوزسنگرقوا افتيجنگ اروپ خاتمه  یبل. افتي
مملکت را  نيا یاز هرنوع که تصور شود، استقالل و هست ار،يبس ديرات و شدامخاط

هم از مشکالت  یزيچ فزود،يجنگ، اگرهم به مشکالت موجود ن انيپا. کرد یم ديتهد
 .سابق نکاست

کمک  افتيرفع آنها به در یبود که برارکشوريدامنگ یاقتصاد ديشد یهايگرفتار
 .  ميبود ازمندين یخارج

ممتنع و محال به  ا،يدن یتوجه به اوضاع آنروز ،بایتمداد از مراکز خارجهرنوع اس 
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 یدولتها دنديکوش یکه م یما درمراکزصلح عموم ندگانينما تيو فعال ديرس ینظرم
اضطرار . دينرس یسازند بدبختانه به جائ رانيبزرگ جهان رامتوجه وضع فالکت بارا

 ستيبا یم  ايکه  یمعن نيداد به اقرار  یحساس یهما را برسر دورا یمل صاليو است
که در آن  یبه تنها دولت نکهيا اي ميزيو ازمعرکه بگر ميحوادث کن ميمملکت را تسل

 توانست و قدرت داشت به ما کمک کند یم خيتار
 .ميآور یرو) انگلستان یعني( 
مورد حمالت  نکهيبه ا نيقيبلکه با علم  ،یهم بدون اعتنا به مالحظات شخص نجايدرا 
مخالفان قرارخواهم گرفت آنچه را که معتقد بودم به صالح و  دياعتراضات شد و

است، انتخاب کردم و  نيداشتم اقل  محظور دهيصرفه مملکت است، آنچه را که عق
با انگلستان، که مورد  یپس از چند ماه  مذاکره و تبادل نظر، به عقد قرار داد

 .ماعتراض معترض محترم قرار گرفته است، موفق شد
 

 قرارداد تيماه
 

از  يیقسمتها. ميقرارداد حرف بزن تيهم درماه یمقدار د،ياگر اجازه بفرمائ حال
 :نهاستيمعترضان قرارگرفته، ا ديمورد تنق شتريالظاهر ب یکه عل ١٩١٩قرارداد 

دهد که هرتعداد مستشارو متخصص که لزوم  یوعده م) انگلستان( متعاهد دولت
مستشاران و  نيثابت شود به ما بدهد وهمه ا نيرطرفاستخدام آنها با توافق نظ
ً مأ  يکه مستق يیمتخصصان طبق کنتراتها خدمت در  یشود برا یبا خود آنها بسته م   

و در خصوص لزوم استخدام  ودهب یطرف کي یپس چون تعهد اول. شوند رياج رانيا
کم عدم توافق نظر، ح ايعدم استخدام،  یشرط شده، و برا نيهم توافق نظر طرف

 یاش انتفا جهيتعهدات مزبور از طرف ما، تنها نت ینشده، عدم اجرا نيمع یخاص
مراسله  ايکه در متن قرارداد  یتعهدات رياخذ وام و سا ليازقب –قرارداد  گريد طيشرا
 یمنته یجيخالصه به همان نتا یعنيتوانسته است باشد،  یم  - آن، آمده است  مهيضم

   ً    حقا  بر  یگريفاسد د یقرارداد طالبش هستند و تال شده  که معترضان و مخالفان یم
 .شده است یآن مترتب نم

دولت و خود  یاياول انيمستشارها که موقوف به توافق نظرم اراتيراجع به اخت اما
 یبيهمان ترت نينداشته، ا تيمدخل)انگلستان(  دولت متعاهد یآن مستشارها بوده، و رأ

هم  یشده است وآن دسته از مستشاران خارججاها اجرا  یليدر خ شياست که مدتها پ
 .استخدام شده اند بيترت نيکه درحال حاضردرکشورما هستند به هم
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  - قرارداد وجود داشته است نيطرف نيب شهيهم یتفاهم ضمن نيازمراتب فوق، ا گذشته
 خيدرآن تار نجانبيکه خود ا یهائ هيواعالم نيطرف یرسم هياني      ً         و بعدا  هم طبق ب

 بيقرارداد منوط به تصو یقطع یکه اجرا –شده است  ديتاک شيم روصادر کرده ا
 .خواهد بود رانيا یمل  یمجلس شورا

 یعني خ،ياز مواد آن درهمان تار یبعض یمبرم کشور، اجرا یازهاياگربه علت ن و
بود که در صورت رد شدنش در  یهيقرارداد شروع شد، بد یبالفاصله پس از امضا

 یم نيخود از ب یقرارداد صورت گرفته بود به خود یمبناکه بر  یمجلس، هر اقدام
 .رفت

 
 قرارداد یقيحق فلسفه

 
کرد، علت و  جابيکه انعقاد آن را ا یمهمتر وبزرگتر ليقرارداد، دال یقيفلسفه حق اما

 یاستهايس رييبودند و درتغ ليدخ) بسته شدند قرارداد(  انيجر نيکه در ا يیمعلولها
که عامل عمده لغو قرارداد چه  ینکته اصل نيالخره خود اکشورما اثر گذاشتند، با

من خارجند و هم  یامروز اناتيکه هم از حوصله ب ستنده یمسائل نهايبود، همه ا
درآثارمحققان  یروز قيحقا نيانشاء هللا همه ا. ستيمصلحت وقت درگفتنشان ن

اوت خواهند بازتر و روشنتر در باره آنها قض یفاش خواهد شد ومردم با فکر استيس
 .کرد

 :حق العمل قرارداد رهيهزار ل یس کصدوي موضع
دکتر مصدق اشاره فرمودند،   یهم که آقا رهيهزار ل یو س کصديراجع به آن  

به بنده  دهيبابت رس نيازا یزيچ شانيتوانم عرض کنم که اگر به خود ا یقدرم نيهم
الوه برآنکه حاضرم کرده ام، ع افتيدر یوجه نياست و اگرمسلم شود چن دهيهم رس

دکتر  یو اعتراضات آقا راداتيتمام ا. ردازمبپ)دوبرابر(= غرامات آن را به اضعاف 
 یفرمودند بنده اخالق عموم نکهياما ا) حيتوض( .دانم یمصدق را هم  برخود وارد م

خدمتشان عرض کنم  ديکرده ام، با یکشوررا متالش یاسيمردم را خراب و احزاب س
به  ممعلول علل وعوامل موجود نباشد، احزاب ه یهرمملکتکه وجود احزاب در

 .ديآ یوجود  نم
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 :خاتمه

 
حساس جلب  یدانم خاطر معترض محترم را به نکته ا یمناسبت نم یدرخاتمه ب 

اشتغال  یکه به کار آموز یدرمدت استيعلم س انياست که غالب مبتد نيکنم و آن ا
 یگذرانند و آقا یم»  یاسياهت سوج ليتحص«  یبرا یدوره اختصاص کيدارند 

 ميکه تصم یخود بنده موقع یول. دوره هستند ني              ً                دکتر مصدق  فعال  مشغول گذراندن ا
صرفنظر  یبکل یکالس اختصاص نيا ماتيگرفتم، از تعل استيبه ورود در صحنه س

ً ما  يکردم و مستق کنم اگردرفن عوام  یفکرم ليدل نيو به هم. به کالس باالتر رفتم   
 .ا جناب دکتر مسابقه بگذارم، مغلوب گردمب یبيفر
 یمصالح عال یکه پا یدرموارد: کنم یسئوال م) دکتر مصدق یآقا(  شانيازا ماا

ً          آن کالس را موقتا  کناربگذار ستيبهترن ايمملکت درکاراست، آ وشاگرد بنده دي               
  »د؟يبشو

 
 ینرايهم به سرنوشت امضاکنندگان ا یاکنون بهتراست نظر«توضيح اينکه ؛   ◀

 رانيبه ا ینظام مستشار ليتحم یکه  برا یازآن حق العمل مينيو بب ميندازيقرارداد ب
زمان ازآنها پس گرفته  یهمه آن پولها درط انه؟يبردند  یسود ايکرده بودند آ افتيدر
چهارصد هزار تومان رشوه  سيانگل یکه مقامات خزانه دار یمعن  نيبه ا. شد

کسرکردند و رضا شاه هم  رانيا یداد را ازدرآمد نفتپرداخت شده به رجال عاقد قرار 
 یمبلغ کسرشده را از وثوق الدوله و نصرت الدوله و صارم الدوله وصول م نيا نيع

 :است زيجالب و عبرت انگ اريمورد بس نيزاده در ا یخاطرات تق. کند
روز  کياو . درلندن بود یتياز طرف دولت خودمان مأمور ١٩٢۴دربهارسال .... «
. داده بود  بيترت یسيوانگل یرانياز رجال ا یجمع یبرا رانيدر سفارت ا یاهارن

در لندن  خيکه در آن تار رانيا رسابقينخست وز(هم وثوق الدوله  یهمانيم نيدرا
به لندن  یمرخص یدرتهران که برا ايتانيبر رمختاريلورن، وز یو هم سرپرس) بود

بودند که  دهيچ یرا طور زهايادف، مبه حسب تص. آمده بود، هر دو دعوت  داشتند
آن  یوثوق الدوله هم چند صندل یلورن درکنار من افتاده بود و جا یسرپرس یجا

 .قرار داشت زمايم یطرف تر روبرو
خسارت  ونيليچهارم یادعا شياز مدتها پ سهايکه انگل ميرا بگو نيعنوان مقدمه ا به

 یطرفيحفظ ب یزمان جنگ برامبلغ در نيگفتند ا یکردند و م یم رانياز دولت ا
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البته سردارسپه . خرج کرده اند ران،يبه ا هايوآلمان هايازتهاجم عثمان یريوجلوگ رانيا
در  سهايگفت انگل یرفت و م یادعا نم نيبارا ريز)  رينخست وز یرضا خان پهلو( 

 نيکردند و ا یخود خرج م یمصارف نظام یبرا رهيل ونيليده م  یزمان جنگ روز
 .را هم جزء همان مخارج حساب  کنند ونيليچهار م

مطلب را بازکرد  نيلورن دوباره سر ا یسر پرس. ميناهارنشسته بود زيروز سرم آن
و  ونيليو گفت من دولت متبوع خود را حاضرکرده ام مبلغ مورد مطالبه را به دو م

اصال خود را  رانياست که دولت ا نيما ا  یمن گفتم حرف اصل. دهند ليتقل مين
 یبلکه برا ديرا به خاطر ما نگرفت هايو عثمان هايآلمان یشما جلو. داند ینم ونيمد

 کهايو از عمل بالشو دييايحال ب. ديکار را کرد نيازحمالت آنها  به هند ا یريجلوگ
تمام مطالبات خود از  یقلم درشت باطله رو کيآنها پس از خاتمة جنگ . ديکن ديتقل
اما : لورن جواب  داد. ديکار را بکن نيشما هم هم. تندو پرونده را بس دنديکش رانيا

خود به  یهايتمام بده ريز دند،يکه آنها اگراز مطالبات خود چشم پوش ديفراموش نکن
 .هم زدند گرانيد
که به رجال عاقد  يیحاال مطالبات زمان جنگ به کنار، راجع به آن پولها: بعد گفت  

معا چهار صد هزار تومان به وثوق الدوله و ما ج د؟ييگو یقرارداد پرداخت شده چه م
گفتم مگر . ميخواه یطلب خود را م نکيو ا مينصرت الدوله و صارم الدوله داده ا

 د؟يريکه طلب خودرا از ما پس بگ ديرا داده ا پولها نيا رانيا یشما توسط دولت کنون
و  د،يول کنپولها را وص د،يشماست آدم بگذار فهيوظ نيگفت ا. ديريخودتان بگ ديبرو

 .ديمبلغ وصول شده  را بما برگردان
گفت و وثوق الدوله که آن طرف  یبلند م یحرفها را به صدا نيلورن، ا یپرسسر

 !...ديشن یاو را تمام و کمال  م ینشسته بود، گفته ها زيم
اش بودم  يیدارا ريچند سال بعد که وز. ديگذشت و رضا شاه به سلطنت رس زمان

پول از ) مقصودش حضرات سه گانه بود( حرامزاده ها  نيا: روزبه من گفت کي
داشت که  یقدرت خيتار نيشاه در ا. ديبه خزانه دولت برگردان ديگرفته اند و با سهايانگل

 رميخالصه من مامور شدم پولها را پس بگ. دبر یم شيکرد، پ یرا اراده م یهرکار
 .و گرفتم
 ميما حاضر: من و گفت شيآمد پ) ه صارم الدول رزايبرادراکبرم( رزايم نيغالمحس

به اقساط  دياجازه بده. ميندار کجايقدرت پرداخت آن را  یول ميپول را پس بده
را که صارم الدوله گرفته بود  یهزار تومان رشوه ا کصديموافقت کردم و . ميبپرداز

 .ختميدولت ر هبه خزان نايدرچهارقسط پس دادند که ع
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او افتاد که من  یدست و پا یرفت رو. بود قيلک رفاما نصرت الدوله با ذکاء الم 
 دميچنانکه بعدها شن یول. سيسپس گذاشت و رفت پار. نگرفتم یزيندارم و چ یزيچ

هزار تومان رشوه را ازش پس گرفته  کصديبود و آن   دهينبخش یتشبثاتش سود
 .بودند
رضا دفترمخصوص  سيداشت به نام شکوه الملک که رئ يیالدوله، پسرعمو وثوق

موقع . رضا شاه بودم شيروز در دربار پ کي. بود بيخوب ونج اريبس  یشاه و مرد
) وثوق الذوله( عموزاده من  نيا: آمدن ازاطاق شکوه الملک به من گفت رونيب
چون همه اش را از  نرفته، يیجا یدرست است که پول را گرفته ام، ول ديگويم

همه آن امالک را به دولت وحاال حاضرم  دميامالک خر انس،يتومان یصراف
گرفته بود پس  سهايرا که از انگل یهزار تومان ستيقبول نکردم و آن دو. برگردانم

وثوق (  ميمن که پسر عمو شيگذشت و شکوه الملک دوباره آمد پ یچند روز. گرفتم
و دو هزارتومان  ستيهزارتومان، اشتباها دو ستيدو یجابه  ديگو یم) الدوله

حرف،  نياز ا. آن دو هزارتومان اضافه را پس بدهد دييستور فرمابرگردانده شده، د
و  ديگوئ یباالخره چه م: ديدو باره پرس. تلخ شد و اصال جواب ندادم یلياوقاتم خ

هزار  ستيدو لغمب  یدهم و آن دو هزار تومان هم رو یگفتم نم ست؟يچ ماتيتصم
 ) ٩(».تومان رفت به خزانه دولت

الدوله، سردار سپه  معادل  مبلغ مزبور را از صارم الدوله و بعد ها به گفته صارم  «
  )١٠(».گذارد عهيلندن ود ینصر الدوله گرفت و به حساب  خود دربانکها
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 : و مآخذ توضيحات

 
 – ۵٢ص  – ١٣۶ –نشر ناشر –چلد پنجم  - رانيساله ا ستيب خيتا – یمک نيحس  - ١
 ) بهار یلشعرا ملک ا اديبه نقل  از مقاله زنده ( 
تحول  خيدر تار یريس( و نقش مدرس  رانيا تيموقع –صدر  یابوالحسن بن   - ٢

  ١٣۴ص    – ٣۵۶انتشارات مدرس آذر –) رنيا یعيو طب یاسيو س یاقتصاد
 - یدهباش یبکوشش عل –عبرت  نهييآئ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س – ٣

  ۵۶۴ص  – ١٣٧٨انتشارات سخن ، 
 ۵۶٧ص  –همانجا  – ۴
 نيپرو یناشر  بنگاه مطبوعات – یعصر طالئ گرانيباز  - یخواجه نور ميابراه   ۵
 ١۵٩ص  –
 سيو انگل رانيا ١٩١٩در باره قرارداد  - ايتانياسناد محرمانه وزارت خارجه بر – ۶
ص  – ١٣۶٧ – هانيانتشارات ک  -  یاالسالم خيترجمه دکتر جواد ش –جلد اول  –

٣١٩  
افشار  رجيبه کوشش ا  - خاطرات مهاجرت  –) الملک ديوح(  یبانيش نيعبدالحس  - ٧

  ۶٠ص   -  ١٣٧٨، رازهيانتشارات ش – اتيو کاوه ب
  - سيو انگل رانيا ١٩١٩در باره قرارداد  - ايتانياسناد محرمانه وزارت خارجه بر -  ٨

  ٣١٩تا  ٣١١صص 
  ٣٢۴تا  ٣٢٠صص  –همانجا  – ٩

 ٧۴ص   - عبرت  نهييئآ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س –  -  ١٠
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  زدهم يافصل 

 
 

 )  یدادگستر( هيعدل ديجد التيبا اقدامات داوردر تشکدکتر مصدق مخالفت 
  
 رهيوس هيمنظم همانا رو حيرصحيازس یعمده وعلت العلل انحراف دادگستر «

 یسروسامان منظم رانيكشورا یدادگسترخواستنديوقت بودكه نم یازدولتها یبعض
 افكار ليوقت با اجازه و تما یليتحم یآن دولتها یچه آنكه زمامدار. داشته باشد

 در یتعهدات كيبلكه براثر باشند، ارخوديآزاد ودراخت فهينبود تا درانجام وظ یعموم
 مسند،   یو نفوذ عوامل داخل گانهيب برابر
را از  گرانيد اتيمنو ش،يخو یدرموقع زمامدار ربودنديرا اشغال و ناگز تيحاكم

ناچاردرموقع   رتعهدات،ياس یدولتها نگونهيا. بموقع اجرا بگذارند یوخود انهگيب
را كه كرده  یبرسرامورحساس بگمارند تا بتوانند تعهدات یكارمندان یستيبا یزمامدار
وبا  حيصورت پر واضح است كه كارمندان صح نيدرا. نديراه اجرا نما نياند از ا

راكه  یحكومت هم بحكم اجباركارمند نشده و یحكومت نيومنقاد چن عيوجدان مط
 هيدولتها واستمرارآن رو نگونهيتكرار ا. داشته باشد سركارخواهد آورد اديقالده انق

 نظوررا كه بم یراه كج جهيرامنحرف ساخته و درنت یچرخ دادگستر جيناپسند بتدر
 » .موديپ ديرسانينم
 یس شورادکتر مصدق به مجل یحکومت مل یازمتن گزارش وزارت دادگستر(
 )   ١٣٣١آذر  ٢۵سه شنبه  - یمل
  
 ديجد التينطق مصدق درمخالفت با اقدامات داوردر تشک نکهيبخش قبل ازا نيدرا  

و  حيلوا نيو همچن یقانون اساس  ٨٢داور از اصل  ريو تفس)  یدادگستر( هيعدل
 ١٧در  دوره  یاصالح دستگاه قضائ یدکتر مصدق برا یگزارش حکومت مل

روشن شدن  یبرا اورم،يب یخيبعنوان اسناد تار. که خوانده شد یلم یمجلس شورا
دوره دمحم رضا شاه،  زيدردوره رضا شاه و ن ،یاصالحات در دادگستر تيواقع
 :را ضرور دانستم ريز حيتوض

  
   ١٢٩٩اسفند  ٣ یاز انقالب مشروطه تا کودتا رانيمعاصرا خيتار یاسيس درتحوالت
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رضا خان  دنيوبه سلطنت رس هيورضا خان وانقراض قاجار یطباطبائ اءيض ديس
 موريت رداور،ينظ یعناصرداخل یوهمکار سيانگل مهيدولت فخ استينقش س،یپهلو

ذکاءالملک  ،یبهرام راعظميدب ن،يتد ددمحمينصرت الدوله، عدل الملک دادگر، س تاش،
 سرلشکر ات،يسهام السلطان ب ،یعمادالسلطنه فاطم،یاريسرداراسعد بخت،یفروغ

آقا  ميو کر یپناه، سرهنگ دمحم خان درگاه زدانيخان  یمرتض بيسرت ،یطهماسب
 .  مورد توجه قرار داد ديبا یاسائيوعبدهللا  یبوذرجمهر

سلطنت استبداد  یها هيپا مينصرت الدوله در تحک رزايم روزيتاش و ف موريداور وت  
وبه سلطنت رساندن  هيسه نفر، پس ازخلع قاجار نيداشتند وا يیسهم بسزا یرضا خان

 . کشور شدند هيرضاخان، از ارکان مهم و مقامات بلند پا
 ني، قادر به تام» دولت متمرکز ومقتدر« و» رهبر مقتدر«آنها،  یاسيمحورفلسفه س   
درک آنها از . بود یو توسعه جامعه مل یحکومت قانون، نوگرائ ،ینظم عموم ت،يامن

بود که فرهنگ  تيواقع ني، بدون توجه به ا»اخذ فرهنگ غرب«و تجدد،  ینو گرائ
فرهنگ  نيا. جامعه مستقل است کيمستقل و آزاد و حقوقمند  یاعضا تيحاصل فعال

و  یفرهنگ مل یرپايد یارزشها زيون خيتار انيدست آوردها درجر شيو پاال دنيبال
و در  رديگ یاررشد خود ممحرکه را بک یروهايجامعه مستقل  ن. اخالق جامعه است

 یفرهنگ نو به نو و متحول  م  ،یو فرهنگ ی، اجتماع یاقتصاد  ،یاسيس یقلمروها
بود و نقش نخبه را درآوردن مردم به   یديآنها از فرهنگ غرب تقل تياما  ذهن.  شود

تصور، از رضا خان دست نشانده و سرسپرده  نيبا ا.  دانستند یاز آن فرهنگ م ديتقل
وسپس »  یمل یدر مجلس شورا ١٣٠۵آبان  ٩«و واقعه  ١٢٩٩ یدر کودتا س،يانگل
بود،  یکه ناقض قانون اساس هيقاجار اضوانقر یکذائ» مجلس مؤسسان «  ليتشک
روشنفکران « نيا تيبا حما) ١(» بزرگ اتانيلو«همان ايفرمانروا .کردند یم تيحما

 تي، انقالب مشروط»تجدد «بنام ران،يساخته شد وبرتارک کشورعقب افتاده ا» نوگرا
بود که مردم در آن شرکت جسته بودند و  یکننده ا نييتع یرا که تحول فرهنگ

از آنها  کيهر یسه قوه و استقالل نسب کيدست آورد آن انقالب را که تفک نيمهمتر
... نصرت الدوله و مورتاش،يداور، ت ،یفروغ یتجدد خواه. گذاشتند رپايبود، ز

حقوق بشرکه . ازرشد،استوارنبود یحيودرک صح یدبراصول استقالل وآزا
 » تجدد خواهی« یاسيدرفلسفه س شد،با یوکرامت انسان م یمحورآن،استقالل، آزاد

  ونياسيازروشنفکران و س یبرخ نينداشت و همچنان که  امروزه در ب یآنها جائ
» دنش یجهان«و  »تهيمدرن«بنام ی، اخالق ،عدالت، استقالل وحقوق ملیمنزلت انسان

غرب، که  سميبراليو ل یرائنوگ شهيآنها با اند یحکمت عمل گر؛يد انيبه ب! ندارد یجائ
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در  زيکرده بودند، ن نيتدو... روسو و جان الک ، کانت و و،يچون منتسک یلسوفانيف
 : از نظر کانت رايز.  تضاد بود

ن قانو کيبتواند درچارچوب  گر،يهرفرد د یکه با آزاد یرا، مادام یآزاد -  ١
انسان بودنش  ليبه دل یداند که به هرانسان یم یا هيبرقرار باشد، تنها حق اول یعموم

ٔ   و همه  د. تعلق دارد و استقالل انسان را از  یمانند برابر یحقوق بشر یها اصل گري    
 .کند یمشتق م یآزاد نيادياصل بن نيهم

استقالل ( یزادوجود دارد وآن آ یحق فطر کيتنها «کانت،   به گفته« گر،يد انيبه ب 
 یبا آزاد تواند یم یآزاد نياست تا آنجا که ا) گريد یازمجبور بودن به انتخاب شخص

کانت وجود هراساس » .وجود داشته باشد یکل یمنطبق با قانون یگريهر شخص د
 تواند یکه رفاه شهروندان نم کند یمدلل م ژهيبو و کند یدولت انکار م یرا برا یگريد

 چيطور مشروع ه به تواند یکه دولت نم سازد یاومدلل م. داساس قدرت دولت باش
 یکار نيبا چن رايز. کند ليبه شهروندانش تحم یرا از خوشبخت یبرداشت خاص

 نانفرمانروا با شهروندان همچون کودکان رفتار خواهد کرد و خواهد پنداشت که آ
 ) ٢(  ».مضر ايسودمند است  شانيبرا یزيهستند که چه چ نيناتوان از فهم ا

 
و مشروع تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها  یحق قانون ،یازنظرو«  -  ٢ 

حق ودولت در آن است  تيغا. است که دولت قانون باشد تيصاحب مشروع یهنگام
دولت . کند ميمتشکل از افراد آزاد و برابر را سامان دهد و تحک یکه جامعه اخالق

 داريپا ريتأث جهينت گريد طرفاز  است و یطرف ابزار آزاد کيکانت از یبرا
 یاخالق يیوجود نداشت، افراد، همه انسانها عتيدارطبيپا ريتأث نيچنانچه ا. عتيطب

داشتند و درواقع به صلح  ینم) دولت( یرونيب یبه نظم یازين" بودند که اصوال
 ) ٣(» .بودند افتهيجاودان دست 

و  یبر قانون اساس یلت مبتندو انيکانت، همان تفاوت م یعامل برا نيمهمتر«  - ٣
بود که کانت از انقالب فرانسه  ليدل نيدرست به هم. است یبر خودکامگ یدولت مبتن

 نيکه ا یکرد و زمان یاصول یبانيوفادار بود، پشت یقانون اساس شهيتا آنجا که به اند
شکل داد و منحرف  رييتغ نيوتيوحشت گ متانقالب به سلطه خودسرانه و حکو

در . محکوم نمود هيدرست اول یها و آرمانها دهيبه ا یانتيرا به مثابه خآن  د،يگرد
. راستيقانون وقهر، اجتناب ناپذ ،یآزاد: از سه عنصر یبيکانت، ترک یاسيفلسفه س

 یمنها هر،؛ وقانون وق)یآنارش(یساالر یب یعنيقهر، یمنها یبه نظراو،قانون وآزاد
بدون قانون و قهر، به  یآزاد: بروز کند تواند یاستبداد که دردوحالت م یعني ،یآزاد
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 ) ۴( » .تيو قانون، به نظام بربر یانجامد؛ وقهربدون آزاد یتوحش م تيوضع
هدف دولت، مصلحت : "نادرست از تجربه جان الک که یابيارز نيآنها با ا نکهيا اي 

مردم همواره در معرض  نكهيا: است نيافراد بشر بهتر یبرا زيبشر است و چه چ
كه در استفاده از قدرت  یهنگام زيحاكمان ن نكهيا ايو مرز استبداد باشند  حد یه باراد

 برند، یملت خود به كار م يیو نه حفظ دارا ینابود یو آن را برا كنند یخود افراط م
 " رند؟يدر معرض مخالفت قرار گ

گرچه كه  -  یموفق سخنور وهيش نيالك با ا: رابرتسون در در نقد الک ئوشت. ج
كوتاه مدت كرامول را  یبلكه جمهور ١۶٨٨نه تنها انقالب  - د آن را قبول نداشتخو

جنگ با افراد تحت سلطه خود  یعني - اساس نيچارلز اول را بر هم ١۶۴٩كه در  زين
ناموفق  يیقضا هيرو كيمحاكمه شاه، . داد یاعدام كرده بود، موجه جلوه م - و قتل آنان

محاكمه، جناح غوغا طلب مجلس را از  ازشركت در یچرا كه امتناع و - بود 
 یها  اما الك به اظهارنامه - محروم كرد " یستمگركش" یاستدالل درباره مورد حقوق

 ترحاكمان بر داد یكه نشان م كرد ی، استناد م"جان كوك"محكمه، نيمكتوب دادستان ا
شاهان  هيعل یدياستدالل تهد نيا. ستنديافراد تحت سلطه آنان ن یاز قانون حافظ آزاد

كه  یدر صورت. بود") من خود حكومت هستم(" چهاردهم  يیچون لو گريخودكامه د
 مانده یاز حقوق باق تيحما یحكومت آنان چنان خودسرانه و مستبدانه باشد كه به جا

 ) ۵.(خلع آنان وجود خواهد داشت حتمالملت خود، از آن حقوق بكاهند، ا
رضا شاه  یريره  شش ساله، نخست وزدو کيکه  تيمخبرالسلطنه هدا یقليمهد حاج

به  یروز« :کند و در خاطراتش نوشته است یم اديآن دوران  یداشت از تجدد بلوار
: دوتمدن است راست،يکه آوازه اش عالم گ یتمدن: عرض کردم - رضاخان  - شاه 

است و  ديکه مف یتمدن توارها،ازالبرا یتمدن ناش یکيتظاهرات در بلوارها،  یکي
عرض من  نيگمان کردم به ا. ازالبراتوارها وکتابخانه هاست یتمدن ناش ،ديقابل تقل

 یتمدن بلوارها بود که به کارالله زار م شترظاهرشد،يآثارکه ب. فرموده اند یتوجه
 ) ۶(»بند و بارخواستاربودند  یخورد ومردم ب

 
ربع  نيساکن ا یبه انسان هاImmanuel Kant( ( امانوئل کانت اميجان کالم  پ 

 یاکنون در دوران ايشود که آ دهياگر پرس ن،يبنابرا« :است که  نيا نيمسکون از زم
گمان در  یاما ب! نه: خواهد بود نياست؟ پاسخ ا دهيرس يیکه به روشنا ميبر یبسر م

 یراه سخت دراز زها،يچ یکنون تيوضع بهبا توجه . ميدوران روشنگران هست کي
 تيوضع نيبتوانند در ا یحت ايباشند  یتيوضع در یمانده است تا آن که انسان ها همگ
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به  یگريد يیو بدون راهنما نانيو با اطم یبه درست ینيگذاشته شوند که در امور د
در  یاکه اکنون گستره  نيبر ا ميدار یروشن یاما نشانه ها. آورند یرو شيخرد خو

 یکه مانع ها نينهاده شده تا آزادانه ذهن خود را بپرورانند، و بر ا شانيا ارياخت
. شود یخود کرده شان اندک کم م یخروج انسان ها از کودک اي یهمگان یروشنگر

 يیفرمانروا. است »شيفردر«قرن  اي یعصر حاضر عصر روشنگر دگاه،يد نياز ا
شمارد که در امور  یخود م ۀفيرا وظ نيا ديداند که بگو ینم ستيخود ناشا یکه برا

از هر جهت آزاد بگذارد، و  نهيزم نيآنان را در ابه مردم ندهد و  یفرمان چيه ینيد
 یزند،خود به روشنگر یسرباز م یروا دار نانهيعنوان خودب رشيازپذ بيترت نيبه ا
همچون  سقدرشنا ندگانيهمروزگاران وآ یاست؛ و درخور آن است که از سو دهيرس

ومت که به حک يیبزرگ داشته شود که نوع انسان را، دست کم تا جا یکس نينخست
 یامور وجدان یرا آزاد نهاده تا در تمام یرهانده و هرکس یشود، از کودک یمربوط م

 )  ٧(» .ديسود جو شياز خرد خو
انسان و دولت حقوقمدار  یو فلسفه آزاد شهيجماعت تجدد خواه  ازاند نيا نکه،يگرايد

 نيسعبدالح«آن،  یقدرت در چنبره اهرمها یامر، در باز یو در باد. فاصله داشتند
به عهده گرفت " را رضاخان شخصا یامور لشکر. ديبه وزارت درباررس مورتاشيت

 زيالوزراء را ن سيانتخاب رئ یحت. گذاشتدربار  ريرا به عهده وز یو امور کشور
منصوب شد و دکتر  هيبه مقام وزارت مال روزينصرت الدوله ف. به او واگذار کرد

داور . درجهت اقدامات شاه بودند، کنار زد یرا که مانع يیکايمستشاران آمر لسپوويم
کامل به  اراتيبا اخت یشد، پس ازمدت کوتاه یابتدا وزارت فوائد عامه رامتصد

 يیرا منحل و سپس سازمان قضا هيابتدا عدل یو. ديمنصوب گرد هيوزارت عدل
 ريتفس نيبا ا رايبنا گذاشت ز یاستبداد یبا محتوا نينو یبراساس دادگستر یديجد

مقصود  از «: که ضامن استقالل  قضات بود گفت یقانون اساس  ٨٢از ماده غلط  
توان بدون  یرا نم هيمحکمه عدل حاکم چيآن است که ه  یمتمم قانون اساس  ٨٢اصل 
منتقل ) دادسرا( پارکه یصاحبمنصب ايو  یبه شغل ادار یخود از شغل قضائ یرضا

نان مخالف با اصل مذکور رتبه آ تيقضات با رعا تيمحل مأمور لينمود و تبد
 »!!ستين
 یعني ديسف سمانير نديبگو یماده  قانون احترام کي لهيچنان است که بوس ريتفس نيا

(  هياستقالل عدل یشمس ١٣١٠امرداد  ٢۶آن در  بيو داور با تصو» .اهيس سمانير
و  نيتام یانسان تيثيو ح یمال ،یجان تينمود  و امن رانيرا متزلزل و و)  یدادگستر

از مخالفان  نيو سلطنت و همچن تيامن هيعل نيمقدمقانون  بيوبا تصو. نداشت تيامن
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 یمل یدر مجلس شورا ١٣١٠در همان سال  زيقانون ن نيا. بود یمرام اشتراك یدارا
كه مخالف عملكرد رضاشاه و  یكسان. داشت یوسه تا ده سال زندان ديرس بيبه تصو

 شدند  ین، محاكمه و روانه زندان ها مقانو نيبعدها دمحمرضا شاه بودند با هم
رفت و درآن وزارتخانه دست به  هياکبر خان  داور آنگاه به وزارت مال یعل رزايم 

و  یمال ،ینظام یزير یباپ یاسيسه مرد س نيا ب،يترت نيبه ا. زد یاقدامات مهم
 .به عهده گرفتند یسلطنت پهلو اديدر بن یکشور، نقش اساس يیقضا

 
 نظر کن هان دهياز د نيت بدل عبر یا هان

 ! عبرت دادن نهيمدائن را آئ وانيا
 رفت ستم برما نيا ميبارگه داد ما
 )   ٨(قصر ستمکاران تا خود چه رسد خذالن  بر
 

اول و  یو تجربه  دوران حکومت پهلو رانيمعاصر ا  خيتحول جامعه درتار ريس     
 یمعلوم م یران حکومت خاتمدو ژهيوبو  هيفق تيوال ميژر چهل ساله دوم و دوران 

از حقوق انسان،  انيرانيا یو برخوردار یکند که رشد،  از راه استقرار دمکراس
 تيبرقرار شدن حاکم ن،يعدالت، وبنابرا زانيو درکار آمدن م یبدون استقالل و آزاد

تجربه و سرنوشت  تجدد خواهان دوران رضا شاه . نخواهد گشت سريجمهور مردم م
  یکائيآمر – یسيکودتا دست نشانده انگل ميخواهان رژ یطلبان و ترق و اصالح یپهلو

  هيفق تيوال تکاريو فاسد و جنا یاستبداد ميژدمحم رضا شاه  و اصالح طلبان درون ر
 نيتا ا.  آورد یببار م یمانيتکرار تجربه شکست خورده البته پش. درس عبرت است

. ميشده و باز تکرار کرده ا مانيپشهنگام، ما تجربه شکست خورده را تکرار کرده و 
دور و  نياز ا. انجامد یم یرانيبه مرگ در و یمانيبه تکرار و پش دنياستمرار بخش

 .رفت ديبا رونيچنبره  ب
که  یاريسردار اسعد بخت نيو همچن مورتاشيسرنوشت نصرت الدوله و ت سرانجام

استبداد  و یتجدد واصالحات درچارچوب سلطه خارج هينظر یجانبدار و مجر
 .  شان رضا خان، به قتل برسند» سمبل  مقتدر«بود که بدست  نيشدند، ا یداخل

و  ديکه سردارسپه سابق  به سلطنت رس یازروز«  ديد یاکبر خان داور چون م یعل
داده بودند  یاريبه هدفش  دنيکه صادقانه دررس یشد، تمام کسان یرضا شاه پهلو

تحت  ايدرگوشه زندان جان سپردند  ايد، الجرم به آنها ز یلجن مال کرد، تهمت دزد
چه بسا که اموال غالب . دادند یات ميترس و وحشت ادامه ح تيدر نها سينظر پل
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نصرت الدوله : آورد یم اديداور تک تک افراد را به . مصادره شده بود زيآنها ن
ر، فرج رضا افشا ن،يدمحم تد ديس ،یاريسرداراسعد بخت مورتاش،يت نيعبدالحس روز،يف

 ازرهنما،  عدل الملک دادگر،  نيالعابد نيز  ،یدشت یاعظم، عل ريدب  یهللا بهرام
و سرلشگر  ن،يسرهنگ پوالد رم،يآ رلشگرمحموديجان دمحم جان، ام پيسرت انينظام

. شاه امروزبودند روزورضايو محارم سردار سپه د کانيهمه از نزد یبانيهللا ش بيحب
 .قطورالزم است یکتاب یه پهلوشرح خدمات هرکدام ازآنها ب

ً                 دفترمخصوص که قسم شاه غالبا  به جان اوبود، نو سيرئ یبهرام راعظميدب  دهنسي                          
سردار سپه و  یوادب یو احساس یحماس یتمام نطق ها سندهيسفرنامه خوزستان، نو

 ديمقتدرپست وتلگراف، استاندارفارس، استاندارخراسان اکنون با ريرضا شاه، وز
 یزفشاريجسم و جان داوررا ن. باشدبه نجات او ن یديسرببرند و امدرگوشه زندان ب

. طاقت فرسا در آورده بود وهرآن منتظر بود که به سرنوشت دوستان خود دچار شود
 یاند، عل امدهيشد که چرا تاکنون به سروقت من ن یبابت دچارتوهم م نياز ا یگاه

نظر شاه را به خود جلب نتوانسته است  هيزد در وزارت مال یالخصوص که حدس  م
 )٩. (».کند
کرده بود، داور که  ريبه او تغ یامور مال یکه شاه نسبت به بعض یروز« سرانجام   

مشوش بود، توهم کرد که او را معزول  یفکراوبه واسطه استعمال الکل قدر
که به حکم شاه او  یدر موقع نايس یابوعل سيالرئ خيومحبوس خواهند کرد وبه قول ش

 رمعلوميآمدن آن غ رونيمعلوم و ب نهخا نيرفتن به ا« بردند گفت  یحبس مرا به 
 یخودکش) ١٣١۵دربهمن ( اورا تلف کنند،لذا گرانيدرمحبس مانند د ديو شا» است

 ) ١٠.(داد حيرا ترج
از  یکيواو را   ستميموافق  ن یفروغ یاسينگارنده با روش س نکهيرغم ا یعل

 رانيا معاصر خياودرتار یازخدمات فرهنگ یم ولدان یم یمعماران استبدادرضا شاه
از روابط رضا شاه با  ريرضا شاه غ«روابطش با  یفروغ. توان صرفنظر کرد ینم
معلم  یفروغ یکردند ول یم یبا رضاشاه همکار گرانيد. رجال و مقامات بود ريسا

. بود دوران سلطنت رضا شاه به دست او انجام گرفته یهايگردان هيتمام تعز. شاه بود
 نيکرد و از ا یم یزد و او راه گشائ یمحرمانه خود را با او م یشاه تمام حرفها

که در  یخان اسد یشفاعت دمحم ول یبرا یخاص داشت و فروغ یلحاظ قرب و منزلت
شاه  با . محاکمه و محکوم به اعدام شده بود به نزد رضا شاه رفت یدادگاه نظام کي

برو ! ؟یکن یباز شفاعت م! ؟یکن یم تيز حمابا! ؟یکن یخشونت گفت باز دفاع م
با رنگ   یفروغ. ندارم یبا تو کار یائيب نجايا ستيالزم ن گريبرو به خانه خودت د
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روزنامه  ١٣١۴در روز دهم آذر   »...کرد و از کاخ خارج شد یميتعظ دهيپر
 یفروغ: خبررا مرورنمود نيبا تعجب ا یفروغ. دادند یاطالعات را بدست فروغ

 ونيهما حضرتياعل شگاهيخود را به پ یالوزراء به واسطه علت مزاج استعفا سيرئ
 ) ١١! (نمود ميتقد یشاهنشاه

 ،یپست یضمن سانسورنامه ها سيمسجد گوهرشاد درخراسان پل اميواقع ق«از  پس
 یاسد یآن روزگار، خطاب  به دمحم عل یالوزرا سيرئ ،یفروغ یازدمحم عل ینامه ا

پدر شوهر دخترش  به دست آورد که در ضمن گله  یقدس رضوآستان  هيالتول بينا
 تيب نيخشن حاکم زمانه ا فتارخود در برابر ر یچارگيو ب یاز روزگار و العالج

 : شعر را نوشته بود
  یا رنرخونخوارهيکف ش در
 ) ١٢(» ؟یا و رضا کوچاره ميرتسليغ
 
 یوانعاليعد در دورثه سردار اس ليوك یارسالن خلعتبر اناتيازب ینگارنده بخش 

جالبتوجه،  یموكل خود، انتفادها اتيازدفاع یکه جدا ١٣٢٠وريكشور پس ازشهر
آن زمان داشته، كه جهت استفاده شما خوانندگان  یرا ازنظام استبداد یواضح وآشكار

 :   آورم یم نجايمحترم در ا
 ثياز ح م،يداشت هيو قبل از سلطنت رضا شاه، ما عدل ١٢٩٩ یاز كودتا قبل«

من . پسند مرحوم داور بود ايدن هيباالترازعدل ،یمعن ثيازح یكوچك تر ول الت،يتشك
 هياصالح شود، بالعكس آن عدل یستيبا یبود كه نم یا هيعدل ه،يآن عدل ميگو ینم

بود،  نيپسند دوره بعد داشت، ا ايدن هيكه با عدل یفرق یبه اصالحات داشت، ول اجياحت
رفت، و استقالل  ینم رهيو سردارو غ ريو ام ريو وز بار امر دولت ريز هيكه آن عدل

وزرا و دربار و  ،یبود در دست شهربان یپسند، كه آلت ايدن هيداشت، برعكس عدل
 یم ازكه كالغشان از بام دربار، پرو یدرباروكسان یو شوفرها شخدمتهايپ یحت

 هيلاصالح عد یطرف ادعا كيرفت، از  یبشمارم هيكه صلح عدل هيعدل ريوز. كرد
العموم و محاكم، مخصوصا  یمدع لهيحكومت رابوس اتيطرف، ن كيكرد واز یرا م

كه فقط به لحاظ جنبه منافع  ینيوضع قوان لهيجزا و ادارات ثبت اسناد، وبوس وانيد
قضات را مرعوب و استقالل را از  نكهيا یبرا. كرد یگذشت، اجرا م یم یشخص

ان زن و بچه خود را كند، و عدالت را فكر عزل خود و ن ،یآنها سلب كنند، تا قاض
چون مرد آزاد فكر نكند، و امر قوه  گريبه عبارت د اي د،ينما ميتسل اج،يدر مقابل احت

متمم  ٨٢ لاص رييقانون دوست داور، تغ ريبدست وز. را بدون تأمل اجرا كند هيمجر
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تحت قوه در  ،یكردند، و از آن روز دستگاه قضائ شنهاديرا به مجلس پ یقانون اساس
به  ،یوانتظار خدمت قاض ليو تبد رييعزل و نصب و تغ رايز. قرار گرفت هيمجر
شده بود، وبه  نيماش یعني زه،يمكان زين هيوصف قوه قضائ نيبا ا. درآمد ريوز ارياخت
انشاء وبه  یرا شهربان یقاض یاز محاكمات، رأ یضجهت بود، كه در بع نيهم
. كرد یم نيو تلقريالعموم به محكمه تقر یمدع لهيهم بوسريو وز كتهيد هيعدل ريوز

است،  یانصاف یو تشدد در كار بود، معذلك ب یكه با آنكه آن سخت م،يرا بگو نياما ا
 ر،يشده اند، خ ینيا ماشي زهيهمه قضات ما مكان م،يو بگوئ ميكن یحكم كل مياگر بخواه

دسته  كيشدند و ن ینيرا از دست ندادند و ماش یانسان تيدسته بودند، كه خاص كي
شوند، چون هرمحكمه، خود  یغالم ساز نيو مهره ماش چيبودند كه قبول كردند پ

همه  جهيچون فاسد شده بود، پس در نت ،یدستگاه قضائ مياگر بگوئ. مستقل است
 ینشدند و شرافت خود را حفظ كردند و آن دسته همان هائ ميسلكاركنان آن دستگاه ت

 عيمراحل ترف ،یباشند، و به زحمت و سخت عيمنتظر ترفهر چند سال  ديهستند، كه با
را به عهده  یآنها بودند و نقشه غالم ساز فيكه همرد یآنهائ یول. كنند یرا ط

فاضل و دانشمند ما  تاز قضا یاند، كه اگر بعض دهيرس یگرفتند، امروز به درجات
القات به آنها ندهد، و جاه و جالل و مقام آنها اجازه م ديكنند، شا دنيبخواهند از آنها د

هستم، اگر  ليمن چون وك. كنند دنيخود د ميقد یهفته ها الزم باشد كه بتوانند از رفقا
 یول ،ممكن است به بنده نسبت مداهنه شود اورم،يمحكمه ب نيبخواهم اسم آنها را در ا

مثال  یبوده، برا یقاض یاست و روز ليرا كه امروز وك) ١٣(یكسرو یآقا نيهم
وقت،  هيرعدليوز یدربار حكم داد، ول هيبود كه بر عل یكس نياو اول: كنم یعرض م

 یبود، كه وقت یكسرو نيخواست و هم هيجسارت، عذر او را از عدل نيا یبه جزا
من منتظر خدمت نخواهم بود، خدمت در : به انتظار خدمت شد، در جواب گفت ديتهد

است، كه در آن دستگاه هر  نيا رميخواهم بگ یكه م یا جهينت. انتظار من خواهد بود
در آن دستگاه را  یآن روز، بقا تيبه لحاظ موقع. اجبار نبود یكس كار كرد، از رو

كل  ريو مد یو قاض زيو مستشار تم رياعم ازوز یاشخاص نيداد، لذا چن یم حيترج
عالما و قاصدا  رايز. ستيآنها ن نيب تيدر مسول یتماما مسئول اند، و فرق یو احمد

خود را فروخته بود، آنها  یكمتر متيبه ق یرا به آن دستگاه فروخته بودند، احمدخود 
چه بوده؟ البته در آن  یفلسفه به شكل كالس قضائ ديدان یم ايآ شتر،يبه عوض، ب

فاضل  یكرده و طلبه ها ليآمده، اشخاص تحص رونيب یكالس كه هزارها نفر قاض
سؤال صرف و  كيانشاء و  كيو  هكتيد كيشرط ورود آن  یشدند، ول یهم وارد م

دانست، با شش ماه  یكرده بود، مگر نم ليكه خود تحص هيرعدليبوده، وز ینحو



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٥٨                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

آن  رايكرد؟ ز یطورعمل م نيشود، پس چرا ا ینم یقاض یجزوه خواندن كس
قضات مجرب به كنار روند، هزار  یالزم داشت، تا اگر روز زهيمكان یدستگاه قاض

چرا وزارت . شده، وجود داشته باشد هيچند ماه تهكه در ظرف  یسفارش یقاض
خارج كرد؟  رهستند،يپ نكهياز قضات مجرب را به عنوان ا یاديعده ز یدادگستر
آنكه  یفقط برا اچر ست؟يتر ن دهيبودن و مجرب تر بودن پسند ريقضات، پ یمگربرا

 نيانكه غالم مجلس قو یتا همانطور دند؟يپسند یم ،ینيماش زهيمكان یآن روز قاض
اجرا  نينامه اوامر را مثل ماش زيكند، غالم عدالت ن یم بيتصو نيرا مثل ماش

 .ندينما
از خدمت  یبار اوامر نرفتند، ول ريقضات ز م،يدياز محاكمات د یاريدر بس ما

 هيدستگاه مجر اي ريامروز یباراجراريكه ز یاما آنهائ. افتندي رييتغ ايمنفصل شدند، 
محاكمه  زيتم وانيطرق در د ريكه منصور وز یموقع. رفتند، مستحق مجازات اند

وزرا  ئتيشاه با او چند روزقبل ازمحاكمه، دره. بود هيعدل ريشد، صدراالشراف وز
ادعانامه راجع به منصور را : با حضور مرحوم داور صحبت كرده، گفته بود

حت دالئل و ص صيتشخ: (بد نبود، صدراالشراف در جواب گفته بود لشيخواندم، دال
حرف به شاه گران  نيا) عرض كرد یتوان خبر یادعا با محكمه است، و فعال نم

 یفردا مجددا صدراالشراف نزد شاه م. ديكرده ا یشما وزرا با هم تبان: تآمد، و گف
شاه به او . آن شب خواست سوء نظر را از شاه دور كند یرفت و نسبت به حرفها

ضمنا به ) خواهم فورا اخراج خواهم كردرا كه ن یو كس ستين هيدربار قاجار: (گفت
ا از فشار عمامه است؟، وسط يوسط سرت چرا گردشده؟ آ: (صدراالشراف گفته بود

آن است، كه چون  تيحكا نيمقصود از ا) است یسرمن هم گرد شده اما ازكاله قزاق
صدربا آن مقدمه دركار محاكمه منصوردخالت نكرد، و محكمه آزاد بود، حكم تبرئه 

صدر از كار افتاده، و معلوم شد، كه در آن  یاما به فاصله كم. صادر شد منصور
مثل  یدستگاه قضائ گريد خ،ينخواهد بود، و بعد از آن تار ديمف صدردستگاه وجود 

 یپس تمام آنهائ. بود یو مخصوصا شهربان هيقوه مجر ه،يدر چنگال قوه قضائ یموش
شاه سابق . مل خودشان هستندكه در آن دوره كار كرده اند، خودشان مسئول ع

 چارهيب نيرفته، به اد،بو یشاه كه اصل كار ديبگو یاگر كس. ستيمسؤول عمل آنها ن
 نيچاره داشتند، چاره شان ا نهاينبودند، ا چارهيب نهايا. است د؟غلطيها چه كار دار

 یهيبد. بار امر خالف قانون نروند، واستعفا بدهند ريبود، قبول خدمت نكنند و بعد ز
 یم نهاياست، بودن در آن مقامات با ارتكاب آن چنان اعمال مالزمه داشت، ا

 نيكار و مقام داشته باشند؛ تقرب و تشخص در آن دستگاه داشته باشند؛ و بد ،خواستند
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 یهم هركس تخلف یدر دستگاه قضائ ن،يبنابرا. دادند یجهت به اعمال بد تن در م
» .فروخته و مسؤول است یدستگاه غالم سازبار امر رفته، خود را به  ريكرده، و ز

)١۴ ( 
وزارت  یتصد - ١٣٢۵ - که درزمان حکومت  احمد قوام  ارصالحياله ادي زنده

جهت انتخاب کردم که  نيرا ازا یپست دادگستر: ديگو یرا بعهده گرفت م یدادگستر
به  بودم دواريداشتم وام یدرزمان مرحوم داورشش سال سابقه خدمت دردستگاه قضائ

 یقانون اساس ٨٢اصل  رغلطيفسراکه آن مرحوم درت یبتوانم اشتباه لهيوس نيا
 ) ١۵. (مجلس کنم ميآن را تقد  یالغا حهيمرتکب شده بود جبران و ال

 نيبه ا »یقانون اساس ٨٢اصل  ريتفس« از »ونياسيس«صالح درباره سوء استفاده 
آن را   یالغا حهيال یاساس قانون  ٨٢اصل  رياما در باره تفس«: کند که یمهم اشاره م

 ميشد تقد لياعتماد به دولت تشک یکه پس از رأ یمل یجلسه مجلس شورا نيدر اول
دادند  یآن رأ تيو به فور ديواقع گرد ندگاني            ً                     کردم و ظاهرا  مورد حسن استقبال نما

»  ونياسيس«ازطرق استفاده  یکي رايز. داشت اديز نيدرباطن مخالف حهيال یول
 یکنند فالن قاض یاست تا مالحظه م یقضات دادگستر ليوتبدرييکشورامکان تغ

 ريمخالف بدهد به وز یممکن است درفالن پرونده که مورد نظرشان است رأ
 نييدر تع یو حت ديمنتقل نماگريد یرا به جا یآوردند که آن قاض یفشارم یتردادگس
 .کردند یاو هم دخالت م نيجانش

 یتمام مفاسد م شهيسلب کرده و ر یتگاه قضائاعتماد مردم را از دس ان،يجر نيا
 ) ١۶(». دينرس يیبه جا یآمد کردم ول یجهت آنچه از قوه من بر م نيبه ا. باشد

 :ديافزا یم  یاستقالل قضات در دادگستر نيدرادامه آن درخاطراتش درباره مخالف او
 ونيسيجلسه ازکم کي یحت زده ونگذاشتند یدست به مقاوت منف )آنها( لذا«

به من ثابت شد  یبزود. درآن مطرح گردد حهيال نيشود و ا ليمجلس تشک یدادگستر
دمحم ( یونيهما حضرتيکه اعل یو آن موقع ميامرما باشکست مواجه شده ا نيکه در ا
 کيبا  دنديصف قضات رس  یکه جلو یموقع یرسم یاز سالمها یکيدر ) رضاشاه

که حاضران استنباط کردند  صحبت فرمودند حهيال نيراجع به ا یژست کيلحن و
ومطابق معمول که هروقت  ستنديموافق ن حهيال نيا بيدر باطن با تصو حضرتياعل

اعلحضرت با گفته  نديخوشاايبه عنوان ادب  نيمستعم نديفرمايم یپادشاهان صحبت
 انيآقا ند،ينما یم قيآن را تصد یکنند بلکه با چرب زبان ینم فتشاهانه نه فقط مخال

به  یا هي            ً    بهتر بود قبال  تسو ديکشوربه عرض رساندندشا یعال وانيتان دودادس سيرئ
و مسلم  ديبه همه رس انيجر نيالبته خبرا. کار زده شود نيو سپس دست به ا ديعمل آ
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 ) ١٧(» .است یمنتف یميتقد حهيال بيکه موضوع تصو ديگرد
 

 یشوراداور از مجس  هيوزارت عدل یکه در زمان  تصد یباالخره  مصوبه ا** 
 یقانون اراتيگذارانده شده بود، در زمان حکومت دکتر مصدق با استفاده از اخت یمل

نداشت،  یگونه را ـ كه نه تنها با روح قانون هماهنگ فيتحر ريقانون و تفس نيخود ا
 .نداشت ـ نسخ كرد مطابقتقانون هم  اقيبلكه با متن، قرائت و س

اصول و  یدگرگون یبه معن يیاقض راتييدكتر مصدق، تغ یدوره زمامدار در
 راتيياز تغ یتحول شامل مجموعه ا حهيمملكت نبود ال یچارچوب نظام قضائ

 كيآن روز و با هدف دموكرات یاسيس یبود كه متناسب با فضا یو شكل یساختار
مصدق  رهدو يیتحول نظام قضا قتيدر حق. صورت گرفت يیكردن دستگاه قضا

 .رضاخان بود یحكومت استبداد یو هوااز حال  يیخارج كردن دستگاه قضا
جنبه  رياز سا شيب یدادگستر یو ادار يیقضا التيشامل تشك یسازمان دادگستر 

 )  ١٨. (قرار گرفت راتييدوره در معرض تغ نيدر ا يینظام قضا یها
دکتر  یبرضد حکومت مل یکائيامر  - یسيانگل  ٣٢مرداد  ٢٨ یپس ازکودتا 

و استقالل  سه قوا را مخدوش  یآزاد ،یانون اساسکودتا  با نقض ق ميمصدق، رژ
ادارات  گريو د یاصالح دادگستر«که در جهت  یقانون حينمود و لوا ماليکرده و پا

بدون استثناء الغاء   ١٣٣٣ورماه يدر شهر یدادگستر ونيسيکم لهيبود بوس»  یدولت
منافع   او که خواست توقعات یاسيس هيخواه و رو تيشاه تمام یخودکامک. ديگرد
کودتا را دچار بن  ميبود، سرانجام آن رژ رانيدرا یو سلطه خارج یو گروه یفرد

  یکرد که منجر به انقالب  مردم یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد ،یاسيس یبست ها
 .  ديردگ ١٣۵٧بهمن 

 ١٣۵٧اسفند سال  ١٧نا گفته نماند که در زمان دولت موقت مهندس بازرگان در    
 یشورا بيو قانون استخدام قضات به تصو یاصالح سازمان دادگستر یقانون حهيال

و  يیاز جمله حق انحالل محاكم و مراجع قضا یگسترده ا اراتيكه اخت ديانقالب رس
 .را دارا بود هيمجدد آنها پس از تصف ليو تشك یادارات زائد دادگستر

 یو دادگاهها آن یكشور و دادسرا یعال وانيقانون د حهيطبق ال ١٣۵٧اسفند  ٢۵  
كشور با  یعال وانيد ١٣۵٨ نيفرورد ١۵در . دينظر منحل گرد ديو تجد یانتظام

 .ديگرد جاديا یديجد بيترك
 رانگر،يو  اهيسال گذشته کارنامه  س یس نيا یط هيفق تيدر نظام  وال هيقضائ قوه

 .بوده است یناقض حقوق بشر و  حقوق انسان
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 ،ینيبدستورشخص خم١٣۶٧ وريو شهر ۶٠ه دراوائل ده یاسيس انيکشتار زندان* 
 )  ١٩.(و حقوق بشر و انسان  بود تيانسان هيبرعل تيجنا

 ١٣٧٨را در مردادماه  یاسالم یجمهور هييقوه قضا یکه تصد یهنگام یشاهرود
   ؛»ستين شيب یا رانهيو هييامروز قوه قضا«: بعهده گرفت،  گقت

 یبه محمود هاشم یا ن در نامهمحقق داماد، مجتهدو حقوقدا یسال بعد مصطف ده
 ني                    ً         ً  در زمان شما، نه نظرا  بلکه عمال  ا«: نوشت) ١٣٨٨       ِ  مردادماه   ازدهمي( ،یشاهرود

 رانينه تنها متزلزل بلکه در مأل عام و] هييقضا  قوه[ یاجتماع تيامن یرکن اساس
 ».شد
 یبرا» مصلحت نظام«را مفهوم  رانيدر ا ینظام دادگستر یرانيو یعامل اصل یو
ً حا  يتلو زينقض قانون و شرع و ن هيوجت  یاسالم یرهبر جمهور  مطلقه اراتياخت   

 .دانست
 خيدر تار یو خودکامگ یزير منفور و نماد خون  چهره ،یثقف وسفياز حجاج بن  او

را به  گناهان یو ب ران،ينه به پ کند یکرد که گفته بود نه به کودکان رحم م ادياسالم 
خواهد  ليهد کرد و تنها بر اساس گمان به جالدان تحوکاران مؤاخذه خوا گناه یجا
 ».شرع است نيمن است و هرچه من مصلحت بدانم ع اراتياز اخت نهايا ی همه«: داد
 ايخود  یاصل  فهياست و رهبر وظ یرهبر مينظر مستق ريز هييقضا  جا که قوه آن از
 یاسالم یجمهوردر  هييقضا  قوه جهيدر نت داند، یرا حفظ نظام م» اوجب واجبات«

 انيروشن م یسبب است که مرز نيبه هم. قانون که حافظ مصلحت است ینه مجر
و وزارت اطالعات وجود  یانتظام یروين ج،يسپاه پاسداران، بس ه،ييقضا  قوه  ِ ت  يفعال

 .ستيپنهان و آشکار کم ن یها ها و مداخله ندارد و تداخل
 یجانيبه صادق الر ینامه ا در یاسبق دادگستر ريوز یجواد ديصدر حاج س  احمد

 اميدر ق رانيخواسته ملت ا نيتر یاصل« :سدينو یم هيآدم کش قوه قضائ سيرئ
سالروز  نيو چهارم كصديمراسم  یامكان برگزار یروزها حت نيكه ا تيمشروط

 جاديوجود ندارد، ا شورك یاسيو س یاز فعاالن مدن یريجمع كث یآن برا یروزيپ
و  طرف یب هييقوه قضا كيبودند كه تنها  افتهيدر یبه درست انريملت ا. خانه بود عدالت
متاسفانه . ديو عدالت را در كشور فراهم نما یدمكراس ،یموجبات آزاد تواند یفعال م

 یو گسترش انقالب اسالم یريگ شكل انيدر جر. ديخواسته، هرگز فراهم نگرد نيا
كالن  تيريل مدعدم استقال خته،يو فره فيبه رغم كثرت قضات شر زين ١٣۵٧

 یريو موجبات فراگ ديبود كه بر آتش اعتراضات دم یلياز جمله دال يیدستگاه قضا
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 .»جنبش را فراهم آورد
 یها يیمتاسفانه افزون بر مشكالت و نارسا زيامروزه ن«: ديافزا یدر ادامه آن م  او

گاه دست تيدر كل یطرف یو آشكار از عدالت و ب حيو تجاوز صر ها يیناروا ،یعموم
با متهمان  یانسان ريرفتار غ ها، یدادرس ليتطو رينظ. خورد یبه چشم م یدادگستر

 نيو وجود قوان یتيو امن یانتظام یروهاين یها در بازداشتگاه یعموم ميجرا
كه در تعارض آشكار با قاعده  ها تياز اقل یحقوق زنان و بعض رامونيپ زيآم ضيتبع
 عيدر وقا. است ديقرآن مج اتيآ یو برخ یلطف و احسان اله)  یو فقه یكالم( 

دستگاه  یاز سو یمظالم ر،ياخ یجمهور استياعتراضات مردم پس از انتخابات ر
جو و  كه وجدان هر فرد عدالت شود یصادر م یروا شده و احكام يیقضا

 .»آورد یرا به لرزه در م یخواه آرمان
جاست  تا بدان هيقضائ  بار قوه تاسف تيوضع« : کند یم ديتاک یجواد ديصدرحاج س 

 شيفراوان كه امروز در سراسر جهان به نما ريكه به رغم وجود اسناد و تصاو
ً  و بعضا  ن یلباس شخص یرويگذاشته شده است، صدها ن كه در  یانتظام یروي      

" من كجاست؟  یرا" پرسش  حكه تنها جرمشان طر یبه هزاران نفر مردم ها ابانيخ
ها را به خاك و خون كشانده و  اسلحه سرد و گرم آن حمله كرده و با چماق و باتوم و

نگاران  قرار نداده و در عوض، روزنامه يیقضا گرديمورد پ یاند را كس كرده ديشه
كه  یو هزاران نفر مردم عاد یحقوق بشر ،یكارگر ،يیدانشجو ،یاسيو فعاالن س

 یبركه نه از قانون در آن خ یهستند را در محاكمات یناراض یارج تياز وضع
محكوم  المدت ليطو یها تيها و محروم هست و نه از عدالت و انصاف، به حبس

 ) ٢٠(» .سازند یم
  

، با گماردن افراد سست و ) یخامنه ا یعل( یدعليس ا،يخدا«: سدينويم زادينور دمحم
قضا و قضاوت را در  تيثيبر راس دستگاه قضا، ح یزديدمحم  خيچون ش یدانش یب

به  یاز قانون، حت یعدالت ناش ا،يکافر دن یدر کشورها. ختکشور ما به خاک اندا
خطا،  صيپرداخت و به محض تشخ یو دولت و بزرگان آن کشور م جمهور سيير

 یاما در کشور ما، قانون و قضا، به طنز. ديکش یم ريقدرت به ز یآنان را از بلندا
بزرگان،  ژهيظاهرا همگان، و بو. شد یمستفاد نم یزياز آن چ یبدل شد که جز شوخ

هراس از  یبرا یليبودند و دل افتهيدر یو دور زدن قانون را به خوب زيگر یها راه
و  ،یبه نابخرد یبه رشوه، و جمع انياز قاض یجمع ايآنچنان که گو. نداشتند یارگرفت
از دست  ان،يو درآن م. به انتشار نکبت در دستگاه قضا مامور شده بودند یجمع
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اوج فالکت دستگاه قضا آنجا پا گرفت . ساخته نبود یکار زين ليصادق و قل انيقاض
برمسند  یدعليبه حکم س یجانيچون صادق الر یالذهن یخال یکه روحان

 القضات یفهم، قاض یايدن یو درهمه جا خيدرطول تار. کشور نشست یالقضات یقاض
 ثيو هم از ح ،یکه در کار قضا و قضاوت، هم بلحاظ علم نديگو یگفته و م یبه کس

 نيبدون ا خ،يش نياما ا. و کارکشتگان دستگاه قضا بوده باشد انيتجربه، کارآمد قاض
نشست که هرگز  یداشته باشد، بر مسند يیدانش قضا یا و ذره تجربه، یا که ذره

را باال زد و گوش بفرمان شد و هرچه را که  ها نيآست امدهين ،یو. مستحقش نبود
به او دستور فرمودند، در دستور کار  یتيامنماموران وزارت اطالعات و پاسداران 

مبادرت  يیها به خلق جرم وت،قضا و قضا خيبار در تار نياول یخود قرار داد و برا
 یها جرم نياما هم. داشت یبه خنده وا م زيکودکان را ن ،یکه از فرط سست ديورز
گهان نا ده،يقضاوت نکرده و قضاوت ند خيش نيا یدار، باعث شد که با امضا خنده

. و شکنجه در افتادند یانفراد یها و زن و دختر به زندان ريصدها مرد جوان و پ
 چيچگونه به ه ،يیقضا یدگيدر آن ژول ت،يکه انسان ميديچشم خود د هما ب ا،يخدا

 نيبه اسم د ،ینيد یها آموزه ی و همه ،یو اوالد عل یگرفته شد، و عدالت و عل
 ) ٢١(» - چگونه به مسلخ برده شدند

داور و اقداماتش در باره    اراتياخت حهيال بيدر مورد تصو یخيعنوان اسناد تارب
از اقدامات  یاز نطق مخالفت  دکتر مصدق  با برخ یو قسمت هيانحالل و افتتاح عدل

وگزارش آن  توسط   یقضائ یاصالح نيقوان حيمجلس مقننه و لوا ۶داور در دوره 
خوانندگان  اريدر اخت یمل یشورامجلس  ١٧دکتر مصدق در دوره  یحکومت مل

 :   رديگ یقرار م
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 توسط داور وزير عدليه هيانحالل و افتتاح عدل  

 
 هيکل هيساعت پس از قبول وزارت عدل ۴٨ یعني ١٣٠۵بهمن ماه   ستميروز ب داور
 یهمان ماه در جلسه علن ٢٧را در تهران منحل کرد و در روز   یقضائ اللتيتشک

 .نمود ميمدت چهار ماه تقد یخود را برا اراتياخت هحيمجلس ال
 ارات،ياخت نيو داور مجاز شد با استفاده از ا ديالمجلس به تصوب رس یف حهيال نيا 

داور در تمام  اراتياخت حه،يال نيدر ا. را اصالح کند یقضائ التيو تشک نيقوان
 .مملکت بود  یشئون قضائ

  حهيال بيدرمورد تصو ١٣٠۵همن ماه ب ٢٧صورت مذاکرات مجلس مورخ پنجشنبه 
 :گذرد یاز نظر خوانندگان مريبشرح ز هيعدل ريداور وز اراتياخت

خواهند  قيمحترم تصد ندگانيارکانه، البته نما دهللايش یمل یمقام مقدس مجلس شورا 
متوجه اصالحات قوه  شهيدولت هم ميمجلس و تصم اتيفرمود که افکار عامه و نظر

. دانستند ینم  یکاف یاصالح هينظر نيتأم یموجوده را برا التيکبوده و تش هيقضائ
 : بردو اصل  است یناصالحات مبت نيواضح است  که اساس ا

 هيعدل ليو اصالح تشک دهيکه بموجب تجربه وعمل مشهود گرد نيرفع نواقص قوان 
 هيامورعدل تياست که قبول مسئول نيقي. اشخاص با آن مقدمات تيصالح ثياز ح

خواهد بود  نينبوده و مستلزم ا یباشد کار آسان هينظر نيا نيکه طالب  تأم  یکس یبرا
آن آنچه  یاجرا یو برا رديدر نظر بگ یاصالحات اساس نيبرا ینقش هيعدل ريکه وز

. از مجلس  مقدس بخواهد نديب یم یرا که ضرور  یاراتيداند بکند و اخت یرا الزم م
محترم به اصالح امور  ندگانيچون نما نکهيا دينکات و به ام نيبا در نظر گرفتن ا

 نکهيانخواهند فرمود و نظر به  قهيمضا یقسم مساعدت چيدهند ازه یم تياهم یقضائ
 یوصاحب منصبان مؤسسات قضائ نيو محاکمات و استخدام مأمور التياصول تشک

و در باب  نهيزم نياست و تا ا یفور یاصالحات اساس کيمحتاج به  هيعدل یو ادار
 چيمسئول داده نشود هريکه از  طرف مجلس مقدس به وز یاراتيانتخاب اشخاص اخت

 :گردد یم ميتقد تيدو فور ديبا ق ليذ حدهمقدورنخواهد شد، ماده وا یاصالح
مرکب از اشخاص  یونهائيسيکم لهيمجاز است بوس هيعدل یفعل ريوز  - واحده  ماده
و  هيته هياکمات و استخدام عدلو مح التيراجع به اصالح اصول تشک  یمواد ر،يبص

. دينماشنهاديپ یمل یدرعمل به مجلس شورا شياجرا بگذارد تا پس ازآزما
 یمواد فعل( شوند،  یمنحل م قانون نيا بيمذکوره چهارماه پس از تصو یونهايسيکم
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فوق  یونهايسيکم لهيمادام که بوس هيو محاکمات و استخدام عدل التياصول تشک
 یاست بقوه خود باق رنکردهييقانون تغ نيا بيپس ازتصو الذکردرظرف چهارماه

 ).است
سابقه  نکهيداند اعم از ا یرا که الزم م یتواند اشخاص یم هيعدل یفعلريوز -  تبصره

انتخاب نموده  هيو محاکم عدل یمؤسسات ادار ینه برا ايداشته باشند  یاستخدام دولت
 نيا بيمدت چهارماه از تصو یبرا ارياخت نيا. دينما ريمؤسسات و محاکم را ازنو دا

 .قانون است
 )الممالک  یمستوف(حسن  - الوزراء  سيرئ
 داور   – هيعدل ريوز
 یبهبهان یآقا. اول مطرح است تيفور - سيرئ
 یکيمخالفم،  حهيال نيا تيبنده از دو نقطه نظربفور – یبهبهان داحمديس رزايم آقا

بمجلس آمده است  یاتيعمل کي جهيدرنتماده واحده  نياست که ا نيازآن دونقطه نظر ا
 هيجار نيوقوان یبااصول قانون اساس اتيوموافقت آن عمل اتيکه توافق آن عمل

 یمبحث کي نيبرخالف آنهاست وحاال ا شود یاحراز نشده بلکه تصور م یمملکت
موقع  یالبته وقت یتصورکنند که مخالف نبوده است ول کعدهياست ا لبته ممکن است 

که ناطق بمخالفت است اظهار  یباب ناطق بمخالفت است ومواد نيه دراک یشد اصول
بنده درمخالفت  گرينظر د کيحاکم است  تيخواهد شد آنوقت هم البته نظر اکثر

 کي یرارو التيتشک نيبوده است، ا یالتيتشک کي نجاياست ا تيباهمراجع 
 ...اند  داشته بهم زده یچه مبدائ دانميکه بنده نم یاتينظر

 
 اصالح - هيرعدليوز
 

 شود؟ ینظر اصالح مالزم باانحالل م ايآ - یبهبهان
 

 تيهم حکم انيگفته خواهد شد وآقا نيطرف ضياگردرمواد صحبت شد البته عرا حاال
 ديگو یاست که م نيا یکي: دارد زمهميماده واحده چند چ نيالعجاله ا یخواهند کرد عل

که اعراض  نديفرما یم قيه تصدخواهد آمد البت یمل یبمجلس شورا شيپس از آزما
 .اردادموردامتحان قر شود یوانفس مردم را نم

 سال امتحان کردند ستيب - یاسائي
بهم  التيبود ه است وآن تشک یالتيتشک کي. ديشما درموقع خودتان بفرمائ - یبهبهان
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 هيرعدليوز کيالبته چنانچه  اورنديب یديجد التيتشک کي خواهند یخورده وحاال م
 یاتينظر کيخودم  تيک همن برحسب مسئول ديبگو خواهد یم یدولت تئيه کيبا

دارد  یاتينظر کيهم  ليالبته وک دخواهم کر یاقدامات کيدارم وبعنوان اصالحات 
درصحت وعدم صحت آن نگاه کند  قانهيشرکت داشته باشد وعم اتيدرآن نظر ديوبا

عنوان  تيفور نيبا شود یاست که نم یموضوع کي نيپس ا. ديخودرا بگو ديوعقا
 التياصول تشک یمواد فعل: نديفرما یاست که م نيا گريد یکي. وطرح شود

الذکر درظرف چهارماه  فوق یونهايسيکم لهيمادام که بوس هيلومحاکمات واستخدام عد
درظرف  ونهايسيکم نيا. است ینکرده بقوه خود باق رييقانون تغ نيا بيپس ازتصو

 بيراترت نهايومحاکمات واستخدام قضات وهمه ا التيتشک نيهمه ا ديچهارماه با نيا
چه  یعنوان کنند وجهه نظرشان رو نجاينتوانند درا هيرعدليوز یالبته اگر آقا. بدهند

 اتينظر توانند یم ونيسيبدهند البته درکم رييتغ خواهند یوچطورم تقسمت اس
 ديايب به مجلس ونيسيازکم ینظرتوافق کيقسمت با نيوا. خودشان رااظهار کنند

 کيفکرها و کي یراکه ازرو یالتيتشک کي. ربدهندييتغ خواهند یراکه م ینهائيا
بوده  غلط التيتشک نيا نديگو یداده شده م نيريامتحانات سا یوبلکه ازرو ها هيرو

بدون  ننديمطلع هم باشد درخارج بنش نکهيولو ا یونيسيکم کي. بهم زد دياست وبا
 کي نکهيا ايهند بد یالتيتشک کيجلب کنند  ندگانياوکالء ونم انيازآقا هينظر نکهيا

 هيباالخره معلوم شود آن نظر نکهيرادرنظر اول بدون ا نيا سنديبنو یمحاکمات نقانو
 .عمل کرد شود ینم ستيخواهند اتخاذ کنند چ یراکه م

  
 است نيهم یبرا نديگو یکه م ريبص. است نيهم یبرا ريبص ديق - یعماد

 
 ريالبته هرکس درمرتبه خودش خودرابص. ميدانيرميرابص ماه مخودمان - یبهبهان

وازآن گذشته قانون استخدام وقانون محاکمات . قسمت آخراست گريد یکي دانديم
رابهم  نهاياست امتحان شده اگر بخواهند ا یباتيترت کيهمه  نهاياست مدونه وا یاصول

بهم خوردن  نياو خورد یبهم م هين قضيبزنند البته سوابق استخدام مردم هم درا
قسمت  نياست عالوه برا یقانون استخدام کيسوابق استخدام مردم موجب مخالفت با

دارند  قهبسا کهيمختارباشند ازاشخا ونيسياکمي هيعدل ريوز یآقا ديگو یآخرش که م
 نيشده قانون استخدام نوشته شده حال ا دهيزحمت کش یمدت. انتخاب بکنند اندارندي

 یاشخاص ب کيالغاء کنندو بعد  نخصوصيدرا ديموجب بااستخدام رابچه  قانون
الزم دارد؟ محاکمه  قهبسا ديکن یم قيکه البته تصد یمحاکمات کيدر اورنديسابقه راب
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 اعراض و اورنديسابقه راب یاشخاص ب کياست که سابقه الزم دارد یزهائيازچ
مخالفم  تشيرجهت بنده بافو نيبا ستين حياموال وانفس مردم رابدست آنها بدهند صح

برود  هيعرل ونيسيماده واحده بکم نيهم موافقت بکنند که ا انيکه آقا کنميوتصورم
راکه  یبيبکنند وراه نظر وترت هيقض نيراکه الزم است درا یمذاکرات انيودرآنجا آقا

 اورنديوبعد ب رنديامور درنظر بگ نياصالح ا یبرا هيعدل ريوز یدرنظر دارند آقا
که  یائيقضا نيبعد ازا فتديب ريبتأخ نکاريهفته هم ا کيدوروز روز  کيبمجلس واگر 

 .ندارد تيواقع شده چندان اهم
 

فرستادن فرمودند چند  ونيسيابکميانداختن  ريبتأخ یکه ازبرا یاناتيب - هيرعدليوز
بمجلس آمده است که آن  یاتيعمل کيدردنباله  حهيال نيبود که ا نيا یکيقسمت داشت 

 نياگراشاره با. داشته است یمحترم مخالفت بااصول قانون اساس هنديبنظر نما اتيعمل
کرده  یکار یکي یريوز کينشده بود که  نيا بتمسئله نکرده بودند وردمجلس صح

ولو بطور اجمال  اتيالبته وارد درمذاکره آن عمل یاست برخالف قانون اساس
 نيچن کي یه وقتمحترم به بنده حق خواهند داد ک ندهيالبته خود نما یول شدم ینم

 کهينشود ازعمل یبکس یاشتباه چيه نکهيا یرافرمودند بنده از عمل برا یعبارت
مدافعه کرده باشم ) است حيصح – ندگانيازنما یبعض(ام  کرده یپاک تين کي یزروا

 ...چند کلمه عرض کنم 
 

 خواهد یم ليدل - یبهبهان
 

اظهار  یباشد قانون اساساوال اگر درنظر آقا . کنم یعرض م ليبادل – هيعدل ريوز
 التيتشک نيباشد ا التيقدر تشک قدر محکمه باشد فالن فالن دحکمايکه با کند ینم

. منفصل کرد مگر بحکم قانون شود یرا نم یقاض ديگو یکرد م اديوز کم شوديرانم
 ستيکار. شهر کي هيعدل التيتشک انحاللام عبارت بوده است از که کرده یبنده کار

 نکهياند باا کرده اديعده محاکم راکم وز نکهيمملکت سابقه داشتند باا نيدرا مکرر که
 ديمسئله هست که با کي نجاياند فقط درا منحل کرده را یشهر کي التياصال تشک

بنده  داننديکه خود آقا م یچون باارادت(قسمت بگذرم  نيآنرا عرض کنم وزودهم ازا
 یطوالن یليبشوم که خ یمباحثات کيوارد  اياقض نيدرا مخواهميدارم البته ن شانيبا

غرض . شدهنکاريا یچه نظر یازرو دانمياست که فرمودند نم نيوآن ا) بشود
 .ديشهربپرس نيازا. ديبپرس ديخواه یم کهيازهر کس. ديازهمه بپرس. ديراازمردم بپرس
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 است حيصح- ندگانيازنما یبعض
 .الزم دارد یولو مردم موافق باشند جهت قانون - یبهبهان

  
بنده . بشوم هيرعدلينداشتم وز ليبنده بااطالع خودتان بشهادت خودتان م - هيرعدليوز

بنده  کردم یم ینيب شيپ ديايب شيراکه ممکن است بعدپ یمسائل ومسائل نيتمام ا
 پدر و بکنند یکه مردم آمدند خواستند کار تيکه ازاول مشروط هيعدل نيا دانستم یم

 تيمشروط نيعدالت خانه درست کنند هم که بود نيا یآن بود برا یمحترم شمابان
 یالتيتشک کيبگذاردازآنروز تابحال  نيعدالتخانه راخواست بزم هيآمد وپا کهيازروز

 یکرد که مردم ناراض دايپ انيجر یشکل کيشد وامور ب یبيترت کيشد وکارها ب
 شدند چارهيوهمه بدبخت وب وسيوهمه مأ

 
 است حيصح – ندگانيازنما یبعض

 ماند؟ یخوب چرا م ماند یم نطوريهم دميد یبنده م نهايا وباوجود
 مانده؟ یراک ههمه برخالف آن بودند چطورباق یزيچ کي

 تياشخاص متنفذ ازآن اساس تقو کياشخاص مؤثر و کي دانستم یبنده م نکهيا یبرا
که تهور بخرج بدهد ودست به آن اساس  یبحال آن کس یوا کنند یم تيحما کنند یم

بشوم  نکاريواردا خواستم یجهت بود که بنده نم نيبهم دانستميرام نهايبزند بنده ا
همه صحبتها  هيراقبول کردم پ نکارياست شده آنروز که بنده ا یباالخره عجالتا کار

 ديايراکه ممکن است دنباله آنهاب یزهائيها همه حرفها همه مخالفتها وهمه چ همه تهمت
 دميب هتن خودم مال

 
 ستين یتهمت چيه - یعماد

 
 ندستگاهيا بيقوه وترت نيا اصالحيبرا  یفکرکردم وراه. بنده نشستم – هيرعدليوز
 یگرياسا س د کي یمنحل ورو التينتشک یعجالتا ا مياساسا بگو نکهيمگرا دميند
 اگربطوربنده انداخته نشود یهستم که اگرسنک جلوپا یومدع ميبگذار یبنائ کي

 کهيکس نيا رباليز مانهيروح صم کيد اگربابابنده مخالفت نشو ميرمستقياغي ميمستق
 اگربافکر رنديخودش گذاشته است بگ دوشيرارو یتيمسئول نيکچن یآمده است و

 نيهستم که آنوقت باندازه که مصالح موجوده درا یاصالح کمک بشود بنده مدع
ساخت،  شد ینم نيبهترازا ديباندازه که هرکس نگاه کند بگو دهد یمملکت اجازه م
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 تين کيمن مقدس است من با شيپ ديمن شاهد است وبهر چه تصور کن یچون خدا
 یوم چکسيونه مالحظه ازه استکنم نه نظرخصومت  یکار کي خواهم یم یپاک

باشم که هم به مملکت خدمت کرده باشم واگربتوانم بله نظر  کرده یکار کيخواهم 
 نياشم واکرده ب ليخودم تحص یهم ازبرا ینام کين کياست که  نيام ا یشخص

وامتحان درعمل بمجلس  شيآزما نيازا شيکرد وپ نکاريبود که بنده راوادار با ینظر
سال  نيکه خوب که خوب چند التيوصحبت کردند ازمسئله تشک شود یم شنهاديپ

 ميوبگو ميکفررابگو نيا خواهم یبد است؟ بله بله بنده م نديتجربه شده حاال تازه بگو
 نديگو یبعد ازچند سال تجربه م نديفرما ی؟م ديدبرياباغلط است سرمن ر التيتشک نيا

بعد ازتجربه معلوم شده است که غلط است اگر ازاول معلوم بود غلط  یبل. غلط است
 کار نياست که ا

 
بااوضاع واحوال  التيتشک نيمعلوم شده است که ا هيپس از چند سال تجز کردند ینم

مورد  شوديودند اموال مردم رانمفرم نکهياما ا. ندارد یمملکت ما تناسب درست
 ديشده است وما نبا گرگذاشتهيد یزهايچ یليقرارداد اموال مردم مورد خ شيآزما

 .ميتابحال گذاشته باش
 

 تيمذاکرات شد وراجع بفور نيدرخود ماده داخل ا دياست که با یقسمتهائ نهايا بعالوه
مسئله  نديفرما یکرد م صحبت ديقسمت نبا نينراجع با یاز ا شيبنده ب دهيوبعق ستين

دارم  قيبنده هم کامال تصد. ودرآنجا مشاورشود هيعدل ونيسيبرود بکم ديمهم است وبا
 نيوهمچن رفتيناچارم ازآقا خوواهش مرانخواهند پذ هبدبختان یمسئله مهم است ول

 ديامروزبا نکهيبجهت ا نديبفرما بيتصو را تيکه امروز دو فور انيآقا ريازسا
مردم . دستگاه بسته نيدارند ا هيعدل نيبا یکار کي ديمعلوم شود که باو نکاربگذرديا

چه . انکنديبکند  دايپ تياکثر ونيسيوجلسه کم ونيسيمسئله برود بکم نيهم معطل تاا
باشم آنوقت  اتيوضع نيطول بکشد وبنده هم مسئول ا ماه دوماه کيبشود خالصه 

 یراقبول کنم وتمن بيترت نيا وانمت یبنده هم نم. خوب معلوم است) بود نيا( نديبگو
 نديطول ندهند ولطف بفرما نيازا شيخصوص راب نيکه مذاکرات درا انيازآقا کنم یم

هستم  دواريکند وام نيرامع فيموضوع تکل نيومجلس درا ندبده یامروزرأ نيوهم
 خودم نباشد یابروئ یبکنم که اسباب ب یکار  نديموافقت بفرما انيکه اگرآقا

 
 است یمذاکرات کاف– ندگانياازنم یجمع
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 بنده مخالفم - عقوبيديس آقا
 ديمذاکرات مخالف تينسبت بکفا - سيرئ
 یبل - عقوبيديس آقا
 ديبفرمائ - سيرئ
 
صبح هم خدمت  یبنده چون اجازه ندارم وارد دراصل مسئله بشوم ول - عقوبيديس آقا
مسئله  نيا منيب یسرپل صراط م قتايعرض کردم که بند هخودم راحق هيعدل ريوز یآقا

موضوع صحبت بشود  نيبنده خواستم دراطراف ا یاست ول یواقعا کارمشکل وسخت
ومعلوم  ديايمطلب دردست ب نهيصحبت بدارند که زم نيازا شتريومخالف وموافق ب

 ريوز یکرد وآقا ینفر مخالف اظهار کي نکهياست وبمحض ا یاتيشود که چه نظر
 است یافمذاکرات ک ميهم صحبت کردند نگوئ هيعدل

 
 ديدراصل ماده مخالفتتان رابفرمائ – یعماد

 امياغلب ق( نديفرما اميق نيموافق انيمذاکرات آقا تيبکفا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
 )نمودند

 ميريبگ یقسم اول باورقه رأ تيبفور شده است که شنهاديپ. است تياکثر - سيرئ
 )خوانده شد ليبشرح ذ شنهاديدوفقره پ(

. دکترسنک. زاده عتيشر. شود یاولباروقه اخذ رأ تيراجع بفور کنم یم شنهاديپ بنده
 یگيب وانيد. زاده یدادگر وحائر

 که یانيآقا. یشور کي یعنيقسم او  تيبااوراق بفور شود یگرفته م یرأ - سيرئ
اخذ آراء (اوراق کبود  کنند یکه رد م یخواهند داد وکسان دياوراق سف. کنند بيبتصو

 )ديحاصل گرد ليذ بيترت جهيبعمل آمده نت
 

 ٣ورقه کبود عالمت رد  ۶٩عالمت قبول  ديسف ورقه
 

قسم دوم مطرح  تيشدفور بيتصو یباشصت ونه را کيعده حضار صد و - سيرئ
 عقوبي ديآقا س یآقا. است

 
بنده  هيمسئله راجع باوضاع مختل عدل نيخود مجلس شاهد است که درا - عقوبيديس آقا

باندازه آنروز  هيعدل باتيدرموضوع ترت قتايوحقعرض کردم  نجايادر یشرح مفصل
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به بنده نوشته بودند که راجع  نجايمحترم درا ندگانياز نما یصحبت کردم که بعض
 ثيهللا ازهرح نيوب ینيب یول. واقع نشود زهايچ یبعض ديکه شا ديبمحاکم صحبت نکن

) هيعدل ريزو(داور  یبآقا تبود واز آنطرف هم چون بند ه سابقه اراد یباعث نگران
 یرابن شانينظر ا ميبود ونيفراکس کيدارم ودردوره چهارم وپنجم هم مخصوصا در

 لرزد یوقلب بنده م دانميمريمتح نموضوعيخودم رادرا قتايوحق کنم یم قيهللا تصد نيوب
ماده  نياند بدهد وا کرده شنهاديپ هيرعدليوز یماده که آقا کيب یرأ کيکه االن مجلس 

بفعه خواند بنده درست ملتفت  کيهللا از نيوب ینيبگذرد وب شود وازمجلس مطرح
 ام دهيرابنده ند حهيبود وال یکه دادند خط یا حهيال نيهم که نشده وا عيطبع وتوز. نشدم
تاچه اندازه است ومطلب  اراتيشده واخت ميتنظ بيبچه ترت نمادهيا دانمينم قتايوحق

ما  هيکه قوه قضائ دانميوواجب م یاساس یليخ یرهاازکا یکيبنده  قتايوحق ست؟يچ
 شيما مورد حمله واقع نشود وب هيعدل نيازا شتريبشود که ب نيبهتر واکمل وباالتر ازا

 دانميم ميرا فوز عظ نيبنده ا. ميهم مورد طعن وضرب مردم واقع نشو نياز ا
جور  نيا یبکند ول یخدمات کيموفق بشود که  هيعدل ريداور وز یآقا دوارميوام

 یخود آقا کنميداشته باشد وتصورم یصورت خوب کنم یدن راگمان نمطرح اور
 یدرپ یمجلس هم که هم هاش پ تيهم بابنده موافقت بکنند وازاکثر هيرعدليوز

آمده  یا حهيال کياي یطرح کيجور نباشند  نيکه ا کنم یبند ه تقاضا م کنند یم قيتصد
بنا  نيکه ا کنم یم قيداست بنده هم تص بخرا یبنائ کياست بمجلس درست است که 

واقع شد  یکه شورو یمملکت یول شود یخراب است که فوق او تصور نم یبقدر
مملکت  یول ربشوديوز ريتمام ز کنفرياست بامر ی؟اگرمملکت استبداد ستيچ یبرا

 ميبنده اگر بخواه. ميتحت شورقراربده شتريمسئله راب نکهيا یاست برا یشورو
 ديمجلس که کامال باا یبله مخالفم ول تيومخالف ا است کنفري نديگو یعرض بکنم م

راآدم  هيرعدليوز نيکند بنده هم ا تيازاو تقو خواهديموافقت دارد وم هيعدل ريوز
تحت  حهيال نيدارم که ا ليم یبکند ول یخدمات کيهم دارد  ليوم دانميم غرضيب

آن مطالعه باشد که در یمجال کشنبهيبشود وتاروز  عيوالاقل طبع وتوز ديايشور ب
ماده راخواندند وچون  کدفعهي موريرتيام یفقط آقا ام دهيبنده ماده راند قتايحق رايبشود ز

بدولت حمله کنم فقط  خواهم یبنده نم. است  خوب است صبر کنند یحکومت شورو
آمده ودامن همت برکمرزده  یاست جوان یقوه قضائ. کنم یدرد کار راعرض م

 شانيا کيشر دهيعق نيدرا خواهميرادرست کند وبنده ه مم هيقوه قضائ نيا خواهديوم
روز  یکنند وبرا عيماده راخوب است طبع وتوز نيکه ا کنم یعرض م یباشم ول

 .ميباش کيدادن شر یتام همه مان دررأ رتيمطرح شو دتا بابص کشنبهي
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 ميفرست یسوادش راخدمتتان م - سنک دکتر
است  یخودر ابکنم صحبت شما همان آرائبنده عرض  ديآقا اجازه بده - عقوبيديس آقا

خودتان هم  کهيبطور کنم یبنده عرض م. ديوبرمن غلبه دار ديده یم شهيکه هم
 یمرد کي ديدار قيخودتان ه متصد کهيبطور کنم یبنده عرض م. ديدار قيتصد

است  یکارمشکل قتاياست وحق یمبارزه بزرگ دانيم نيمبارزه شده است ا دانيواردم
است که  نيمقصود ا یول دهند یم یاورأ بانانيالزم دارد وپشت بانيشخص پشت نيوا

 .نباشد که فردا اورامتزلزل کنند یطور
خودم برگردم بنده  یاگرسرم راببرند ازرأ ستيممکن ن گريبدهم د یکه رأ یوقت بنده

کار  نيومطالعه ا رتيبابص خواهم یبرگردم بنده م یوعصر مدهمين یصبح رأ
مجلس  تيتقاضا دارم که اکثر نجهتيداور باشم ازا کيشر هيبگذرد ودراصالح عدل

 کشنبهيروز  یشودوبرا عيطبع وتوز حهيال نيمن که ا یاستدعا نيباا نديموافقت بفرما
 .ميموضوع موافقت کن نيدرا ميدبتوانيشا ميمطرح شود که ماهم که مخالف هست

است ومحتاج بنظر مهم  قتاياست که حق یمسائل کي نهايبنده چون ا ضيبود عرا نيا
حکومت . شود یقرائت کردن مطلب حل نم کدفعهياده وتبصره را نميکردن است وا

مخالف  چوجهيبنده به. درامور شرط است تياست ونظر اکثر یحکومت شورو
. نميياصالح شود ب هيراکه عدل یهمچو روز کيخدا کند  ستمين هيبااصالح عدل

 ديبا هيدوچشم روشن البته عدل: تگف خواهد یمعروف است گفتند کورازخدا چه م
داشته  ونيتوالسيکاپ ايآقا دن ميالوزراء بگو سيرئ یبنده بآقا نجايخوب باشد تادرا

بضرب  ها ینيکه چ نطوريخواهم زد وخواهم خواست هم اديفر نجايبنده ا م؟يباش
 نيدچار ا ديبا یماتاک. ميببر نيازب ديکردند وماهم با ماليپارا ونيتوالسيکاپ ريشمش

قضاوت خارجه درمملکت ماباشد  ننگ باشد که نيدچار ا رانيا ديبا یوتاک ميننگ باش
 هيعدل یروز کيکه  خواهم یکه قضاوت خارجه درمملکت ماباشدبنده ازخدا م

 اصالح شود
 است حيصح – ندگانيازنما یبعض

 
 عقوبي ديآقا س ینسبت بسهم خودم ازآقا خواهم یبدون تعارف بنده م - هيرعدليوز

است که عالوه براراده وفکرخودم آدم  یزيمذاکرات تنها چ ليقب نيواقعا ا. رکنمتشک
 خواهد یراکه انسان م یراه کيبکند وکمک بکند که  قيممکن است شخص راتشو

 زهايچ نيازا ريغ یخواه یدرآزاد شانيا هودنبال بکند والبته ازسابق بيبرود اورا تعق
مشورت ومطالعه کرد  ديکه فرمودن دبا هيبنده هم دراساس قض. داشت ديانتظار نبا
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 شانيازا خواهميم کنم یکه بنده م یا بآن مالحظهگريازطرف د یندارم ول یحرف
ورقه راکه موجود است االن خدمتشان خواهم داد تااورا درست  نيخواهش کنم وا

است  نجايا که یسطر چند نيدارند هم شانيکه ا یوباآن هوش تند نديبفرما ظهمالح
 نياند بگذارند هم که مطالعه فرموده هم انيرآقايسا نديکن است مالحظه فرمااالن مم

 معلوم شود هيقض نيا فيامروز تکل
 یاسائي یآقا - سيرئ
 موافقم - یاسائي

 افسر یآقا  – سيرئ
 د؟يفرمائياجازه م خواهم یم یحيتوض بند ه - افسر

 است تيراجع بفور - سيرئ
 خواهم یم یحيتوض ماده رادرست ملتفت نشدم بنده یبل - افسر

 دارد تيدخالت درفور - سيرئ
 دارد تيبنده نسبت بفور یدخالت دررأ یبل - افسر

 ديبفرمائ – سيرئ
 

اشاره نشد ه است  چيتازه خواهند آورد ه نيکه نوشته شده است مستخدم نجايدرا - افسر
درآن  خواهند یقانون راکه م نيا نکهيا گريسابق چه خواهند کرد، د نيکه بامستخدم

محکمه ساده خواهد بود؟ خوب است  انهيخواهد داشت  زيوتم نافيکنند است شيزماآ
باش دبنده  نطوريچون اگر ا نديفرما ستحضربدهند که مرا م یحيتوض کياجماال 

 ريبرود و اگر غ هم ونيسيدوشور بشود وبکم دياست که با نيا ام دهيوعق دانمينم یفور
 باشد بنده هم موافقم نيازا
 .مداخله داشته باشد تيمسئله درفور نيا کنم ینمگمان  - سيرئ
 یاسائي یآقا
 یاشخاص نيا نکهيا یکيافسر فرمودند چند قسمت بو د  یراکه آقا یسؤاالت - یاسائي

آن اشخاص سابق راچه خواهند کرد؟ بعد از مسابقه  کنند یراکه بدون سابقه دعوت م
 یواال درقسمتها مانند یخوردند که م قضاوت وامتحان البته اگر اشخاص سابق بدرد

ومحکمه  یقضائ التيشغل منحصر به تشک. مشغول خدمت خواهند شد هيعدل یادار
ثبت اسناد  یها شعبه. مينشناخت یراقاض نيها ومستنطق ما مخصوصا پارکه. ستين

که  گريکه ممکن است بآنها آنکارها رابدهند قسمت د گراستيکارها وادارات د. ميدار
 نيا. رياخيزدارديوتم نافياست دهند یکه م یمحاکم التيدرتشک بود که نيا رمودندف
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هست که درمراکز  حايماده صر کيشد ه است و ینيب شيپ یمسئله درقانون اساس
 طيبس التيتشک یمنته. است یهيبد نيا شود یم ليتشک نافيمحاکم است االتيا

کمتر ازچها  ديشا هيدرآت چها رتاعضو دارد نافيترخواهد بود مثال االن محکمه است
برود کرمانشاه  یکيديآنوقت شا. رعضو بشوداالن درتهران چهارپمج محکمه است

ومتن  نهيزم. بشود لهاياصالحات وجرح وتعد ليقب نيبرود به بوشهروازا یکيو
که بنفع مردم خواهد بودبعمل خواهد آمد  یاصالحات کي یمطلب همان است ومنته

 کنم یتشکر م شانيوبنده هم ازا(فرمودند  عقوبي ديآقا س یاکه آق گريمسئله د کي
 ديبا. است یحکومت شورو نکهيراجه به ا) هم موافقت بود شاتشانيوهمه فرما 

رابخوانند مالحظه خواهند ) ماده واحده یعني( حهيال نيخدمتتان عرض کنم که اگر ا
 یعني نيشود وهم یم ليتشک یونهائيسيکم:شده است  ديفرمود که درآنجا مخصوصا ق

اصالح قانون  یبرا یونهائيسيکم کي ريبشوراشخاص بص یعني. است یروشو
 نيقانون استخدام قضات مع یوبرا هيعدل التياصالح قانون تشک یمحاکمات وبرا

اصالح قانون  یبرا یکي. اصالح قانون محاکمات یبرا ونيسيکم کي شود یم
 ونيسيسه چهارکم نيوا تقانون استخدام قضا یبرا ونيسيکم کيو التيتشک

درکارحاصل  یوانشاءهللا موافقت کنند یالزم است م نيکه درقوان یواصالحات نندينش یم
 .هم ندارد ینگران چيوه شود یم

 است یمذاکرات کاف – ندگانيازنما یبعض
 بنده مخالفم – یبهبهان

 دي؟بفرمائ ديمذاکرات مخالف تيباکفا - سيرئ
درش  یمذاکرات جزئ کيبامهم تراز آن است که  یليبنظربنده مطلب خ - یبهبهان

دادند  عقوبيديآقا س یآقاازوزراء  کنفريفقط  ماده راکه کيباالخره . داده شود یرأ
باالخره  همچومسئله که کيمجلس در. اند دهينسنج. اند هديند چيه ندگانينما انيآقاريوسا

 کيدخالت بکند و خواهد یامورمملکت است م رجعکه م هيعدل کيروکردن  رويز
 نياقال اجازه بدهند که مخالف تياست که اکثر نيبهترا کنميبنده تصورمبدهد  یرأ

حرف  کنفرمخالفيموافق و کنفريکه  نطوريبنده ا هديرا بزنند وبعقن خودشا یحرفها
 .ستين یگرفته شود کار خوب یبزنند ورأ

اقايانی که مذاکرات را کافی می دانند . مذاکرات تيبکفا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
  .رمايندقيام ف

 )اکثربرخاستند(
 شود یگرفته شود قرائت م یشد هاست باورقه رأ شنهاديپ. شد بيتصو - سيرئ
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 )خوانده شد ليبشرح ذ شنهاديدوفقره پ(
 یحائر - ريجوانش –نوبخت . گرفته شود باورقهيدوم رأ تيکه بفور کنم یم شنهاديپ بنده

 یفرش–زاده 
 –دکترسنک  –زاده  عتيشر. شود یرأ باورقه اخذ یثان تيراجع بفور کنم یم شنهاديپ

 زاده یحائر - یگيب وانيد - دادگر
 دکترمصدق یآقا - سيرئ

 اصل موضوع عرض داشتم در بنده - خان مصدق دکتردمحم
قسمت دوم  تيبفور شود یگرفته م یرأ. فرمود ديدرموقعش اشاره خواه - سيرئ

 خواهند داد ديکه موافقند اوراق سف یانيآقا. باورقه
 )حاصل شد ليبقرارذ جهياج آراء بعمل آمده نتاخذ استخر(

 ٣ورقه کبود عالمت رد  ٧٣عالمت قبول  ديسف اوراق
 شد بيتصو یرأ ٧٣ تيباکثر ٩٩عده حضار  - سيرئ
 ).در سطوح فوق ماده  واحده درج شده است تکرار آن در اينجا زائد است ( 
 یبهبهان یآقا - سيرئ

قانو وضمنا  نيا تيقانون وفور نيا بيدرترت شود یم نجايکه ا یمذاکرات - یبهبهان
مطلب  نياصل اصالحات است والبته ا یرو نهايا. شود یسابقه هم م اتيعمل قيتصد

 یاصالحات کيمحتاج ب هيموافق باشند که عدل ديهم شا نيمسلم است چنانچه همه آقاا
 یاصالحات کيمحتاج ب هيمعتقدم که عدلوکامالباب مخالف نبودم  نياست وبنده هم درا

 .اصالح است قياختالف نظر درطر یاست ول
مردم  نکهياصالح راصالح دانستم وکردم بمالحظه ا نيا نديفرما یم هيرعدليوز یآقا

ومردم هم  کنم یم قيبنده هم تصد. اصالح الزم دارد هيعدل نکهيبا کردند یم قيتصد
صول موضوعه وا نيقوان ديبا یاصالح شود ول هيعدل ديبا نکهيبا کنند یم قيتصد

! است هيانحالل عدل لهيبوس هيعدل حکه راخ اصال رادرنظر داشت یقانون اساس
 اي امردميبشود؟ فقط خواستن بنده  یقانون باتيبموجب قانون وترت ديبا هيعدل ااصالحي

انحالل  کنميبنده تصورم نکهيا یچرا؟ برا هيانحالل عدل یبرا ستين یکاف هيرعدليوز
 وجببآن م چيه هيجار نيدرقوان نکهيعالوه براو خواهد یم یموجب قانون هيعدل

رامن  هيجار نيازمواد قوان یمواد کيو یازقانون اساس یاصول کياشاره نشده 
اگربنا بود که فقط خواستن مردم بامحتاج بودن باصالحات .دانميانحالل م نيبرخالف ا

ند راخواست یپهلو حضرتيبعد ازآنکه مردن اعل کنند یم قيباشد البته تصد یکاف
 نسبت یحفظبشود ونظر حافظه ونظر  انمجلس مؤسس ليممکن بود بدون آنکه تشک
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 نيقراربدهند، ا باتيهمه ترت نينبود که ا یمن شاهم داع نديبقانون داشته باشند بگو
 کي یقانون اساس. ون دست نخوردنقا بود که نيا یشد برا دهيهمه زحمتها که کش

 کنند یم قيتصد البته. شرعا وعرفا بحفظ آن ميا ها ملتزم شده همه ما است که یقانون
جزء  تياست اساس مشروط تيمشروط یازاساس واجزاء اساس یکي هيکه عدل

انحالل . است یمملکت یقوه ازقوا کي ليتعط هيانحالل عدل ستيبردارن ليوکال تعط
 نديگو یوم دهند ینسبت م نجايا انيآقا نکهياست وا تياساس مشروط ليتعط هيعدل

 یکه برخالف اصوب قانون اساس قهبهرسا کنميبنده تصورم. له سابقه داردمسئ نيا
 یقانون تيباش دبرخالف است ومشروع هيجار نيماده ازمواد قوان ابرخالفيباشد 

 تياساس مشروط توان یهستند نم یبقوت خود باق نيقوان نيندارد ومادام که ا
که همه ماها  یاساسبرحسب مواد قانون  تياساس مشروط. کرد ليرامتزلزل وتعط

. منحل شود نکهيچه برسد با ستيبردارن ليجزء وکال تعط ميا ه به حفظ آن قسم خورد
فرق  نکهيا اياوال وثان نياست ا ليباالتر از تعط انحالل که نديفرما یم قيالبته تصد

 ليقانون تعط امخالفيموافق قانون  هيعدل یچائ کياگردر. ومرکز اتيوال نياست ب
 .. ستيمربوط به مرکز ن نيشد هباشد ا

 
 !دارد یبامرکز چه فرق اتيوال – یعماد
عرضم رابکنم ممکن است بعد  دياگراجازه بفرمائ. کنم یدارم عرض م - یبهبهان
 ندينما ليتعط نکهياايرامنحل بکنند  یجائ کي هياوال اگر عدل ديبفرمائ بياتکذي قيتصد
برحسب  نکهيا یچرا؟ برا شود یمردم گرفته نم تيمحاکمات مردم و مرجع یجلو
 یرجوع کنند ول کترينزد هيوتظلمات که دارند به عدل یدعاو توانند یم هيجار نيقوان

از  هيبردند جمع محاکم عدل نيمرکز را از ب هيعدل یوقت. ستيطور ن نيدر مرکز ا
بزرگش  هيپا کي تياساس مشروط. رود یم نياز ب هيوصلح یوابتدائ زيو تم نافياست
است و حاکم بر دولت و  گرياست و در عرض دو قوه د هيقوه قضائ قضاوت و یرو

 ديگو یکه م یرفت آنوقت آن ماده از قانون اسا س نيقوه از ب نيا یبروزراست وقت
ازآن طرف فرق  ست؟يچ شيمعن ستيبردار ن ليجزء و کاال تعط تياساس مشروط:

 نديگو یکه مشود یم دهيشن یچون گاه. هيواخالل عدل یجائ کي هيعدل ليطيت نياست ب
 نيا. باشد ليتعط هيچند روزعدل ستممکن ا ست؟ين هيچطور عدل یليتعط یروزها

 یعموم یمدع کيجا است که  نيازاخالل است فرق ا ريغ لياست اما تعط حيصح
هم حق دخالت در  ليهم بشود درموقع تعط ليتعط نکهيولو ا زيتم یعال وانيمحکمه د
العموم است  یمدع خوابد یرختخوابش م یوم توالعم یشب هم که مدع. کار دارد
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جنحه  يیجا کيالعموم است، پس اگر  مدعب ندينشيم ديآ یمحکمه م یوروز هم که ت
دخالت کند  تواند یالعموم م یباشد مدع ليهم تعط هيعدل نکهيولو ا فتدياتفاق ب یتيجنا اي

است که اساس  نجايا شود یازاو گرفته م تيثيح نيمنحل شد ا هيکه عدل یوقت یول
 هيقضائ ئتيمقننه وه ئتيه یاقتدار برا کيشده است درقانون  ليتعط تيمشروط

 تيکه قواء واستقالل وحاکم نديفرما یم قيتصد انياند والبته آقا قائل شده هيمجر ئتيوه
قوه  یبرا یتياستقالل وحاکم کياست وبعد از آن  گريقوه مقننه باالترازدو قوه د

نوشته  ونقان نيا کهي؟درروز اند اردادهيدرجه اخت نيدوقوه رابا نيچرا ا. هست هيقضائ
! اند مجلس که نداشته اباوکالءي هيسابقه بااعضاء عدل کيو شيقوم وخو کيشده است 

جهات  عيمن جم ديقوه مقننه با نکهيا یبرا. دو قوه بوده است نياقتدارالزمه ا نيا
درقسمت  هم یقوه قضائ. دينه بگوخودش را آزادا ديباشد تابتواند عقا آزاد اتيثيوح

 عيبجم ديبا هيپس قوه قضائ. است بااو کيشر کند یکه م یتمحاکمات مردم وحکوم
 نيوچه درقوان یچه درقانون اساس ديالجهات آزاد ومستقل باشدواگرمالحظه بفرمائ

 یکه برا یاند که آن استقالل دوقوه قائل شده نيا یاستقالل فوق العاده برا کي هيجار
اند برقوه  ردادهاراحاکم قر هيبلکه قوه قضائ. ستين هيقوه مجر یدوقوه است برا نيا

 یهم داشته باشد برا ديندارد ونبا هيحکومت رابه قوه قضائ نيا هيوقوه مجر هيمجر
اگرمن بروفق  نکهيبترسد ازا یقاض کياگر  رايآزاد باشد ز ديبا هيقوه قضائ نکهيا

 ئتيه افالنيباالتر افالني رينظرفالن وز مورد ميخودم رابگو دهينظرخودم آزادانه عق
. درحقوق مردم فصل خصومت کند یآزاد هيبرو تواند یهرگزنم شوم یواقع م ولتد
 انيالبته آقا یاصالح شود ول ديبا هيعرض کنم که قوه قضائ خواهم یبنده هم م یبل

شده  یئها ینيب شيبک پ هياصالح قوه قضائ یبرا هيجار نيدرنظردارند که درقوان
 نيا یقانون حلو قيدولت حاضره بطر ئتياهي هيرعدليوز یاست وبهتراست که آقا

 هيرعدليوز یممکن است آقا. بود یاوال محکمه انتظام. فتندرگ یرام یقانون یب
 نيا ارخوبيخوب نبودند بس شيه نداشت واجزاديفا یمحکمه انتظام نيا نديبفرما

اعمال قوه رادرانحالل محکمه  نياند ا هکرد هياعمال قوه که درمسئله انحالل عدل
ازقضاوت  کيوهر دادند یم ليتشک یحيصح یومحکمه انتظامکردند یم یانتظام

وبحکم محکمه وقانون  دنديکش یمظنون ومتهم بودند درتحت محاکمه م کهيواشخاص
 .نباشد یحرف هم باق یجا گريکه د کردند یآنهار امنفصل م

 ديکش یدوسال طول م - یعماد
 یقانون اساس ديبا. راکرد نيحفظ اصول قوان ديهرچقدر ه مطول بکشد با - ینبهبها

 .ونقض نشود ليتعط ميا حفظ آن قسم خورده یراکه ما برا
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 نقض نشده است– ندگانيازنما یبعض
 ست؟يچ ستيبردار ن ليکه جزأ وکال تعط تياساس مشروط! ديکن یاشتباه م - یبهبهان

ودرحکومت  هيقوه مقننه، قوه مجر ،یقوه قضائ: سه قوه است تياساس مشروط
قوه  یکرده منته سيتأس گريسه قوه رادرعرض همد نيمشروطه برحسب قانون ا

آراء  رنديگ یم یرأ دهند، یم یرأ. کند یم صيمباشره افراد ملت تشخ مقننه رابا
قوه مقننه اجازه داده شده  نيو با شود یم ليداشت وک تيوهرکس اکثر شود یخوانده م
 هيقضائ قوه که آن مواد یمواد قانون نيکند ازراه تدو ليتشک هيوه قضائق است که

 نيودرهرحال ا دهد یم ليراه مقوه مقننه تشک هيمجر ئتيوباالخره ه دهد یم ليراتشک
 ستيبردارن ليوکال تعط که جزئا تيواساس مشروط باشند یهم م رعرضسه قوه د

بود که  نيرض کردم بهتر اپس همانطورکه ع. رهيسه قوه است والغ نيعبارت ازا
رابطورقانون وازراه  ايقضا نياصالحات ا نکهيوواردشوند درا نديايب هيوزبرعدل یآقا

 دانستند ینم یراکاف یمحکمه انتظام ايانبشودث ليتشک یاوالمحکمه انتظام. قانون بکنند
چنانچه درنظرشان  ديجد التيتشک یبرا نيقوان کيداشتند  التيدرتشک یونظر

که  رايزيعاشقانه چ دينيب یم کهيبه مجلس ومجلس هم همانطور وردندآ یهست م
اند ممکن بود  رافراموش کرده زهايچ رياست وسا هياند اصالح عدل درنظر گرفته
که  یابادولتيموافقت بکنند  هيرعدليوز یوآقا رنديرا درنظربگ دوجهتردرآن موقع ه

گذراندند  یم آوردند یم راکه نيطرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند وآن وقوان
 نيوا کردند یخراب م) دارم قيکه بنده هم تصد(را  یحيصحريغ یبنا کيقت . آنو
 گذارند یم شيرابجا نيوا داشتند یآنرا برم کردند یدرست م شيرا بجا حيصح یبنا
است که  نيبنده هم ا قيدارم وتصد قيخراب بود من هم تصد هيعدل یبنا نديگويم

قسمت است که محتاج باصالح  نيهم یهم رو شانيا قيتصد محتاج باصالحات بود
 یکه عل یبنائ کيرا،  یحينا صح یبنا کيرا یخراب یبنا کي ه،يعدل یبنا یول بود

امر  کياند وبانتظار آن بنا رابرداشته کند یم یکار کيدارد و یاساس کيالعجاله 
عد از امتحان ب سازند یم شانيک ها یتصور کرد آن بنائ شود ینم چيکه ه یموهوم

. ساخته شود یطرفينظر ب کي یآن بنا ازرو کنميواساسا تصورنم ديا یچطور درم
اند وکه  کرده درنظردارند که را قصد شانياشخاص صالح که ا نيازا دانميچون نم

 یشورا درمجلس ديشا درنظردارند شانيراکه ا یراخواهند آورد واشخاص صالح
 ونيسيچون درکم ونيسيکردم که برود بکم شنهاديبنده پ نديبگو توانند ینم یمل
. نديخودشان را بگو اليممکن بود نظروخ ونيسيودرکم نديرابگو یاشخاص توانند یم

اشخاص  کي شانيوبنظرا ديايبنظربنده ب یا عده کياشخاص صالح ممکن است 
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درنظرشان صالح باشند  یممکن است کسان ندگانينما انيوهرفرد ازآقا یگريد
کدام اساس  یدواريکاره راکه برداشتند بام مهياساس ن نيا دانمينموباالخره بنده 
 یکمنزليک ه یخواهند رکد که وقت قيتصد انيالبته آقا. ميبده یمارأ یمستحکم محکم

آنرا خراب  ديالجمله قابل حفظ اموال باشد نبا یقابل سکون تباشد وف یباشد ول هرابه
فکر  خوتاهندياند وم نظر نگرفتهآن در یراهنوز بجا یزيچ چيه کهيبکنند درصورت

 نيخودشان بموجب هم قيآن بگذارند وبرحسب تصد یجا رايزيبکنند که چه چ
راکه  یکنند که آن مواد قيتصد توانند ینم چياند ه که درماده واحده نوشته یشرح

ما : سندينو یم رايباشد ز التيتشک نيبهتر ازا دهند یراکه م یالتياتشکي سندينو یم
 ... ميآور یبمجلس م شيوبعد ازآزما ميکن یم شيآزما

 ..کردند  شيمعلوم است اگرآزما نيا
 ستيهمچو ن – یعماد

 
بمجلس  شيوبعد ازآزما ميکن یم شيما آزما نديگو یم ست؟يهمچو ن. اند نوشته - یبهبهان

آنوقت آن  ستين یحيصح یبنا کيکه  دنديکردندود شيخوب آزما یليخ. ميآور یم
 ليجرح وتعد ديآورد البته درآن هم با رنخواهنديخ آوردند؟ یناقص رابمجلس م یبما

 التياگر آن اساس مؤسس نشد آن تشک چهارماهاند تا  نوشته نجايکنند وانوقت در ا
اوال  نکهيکنم با قيتصد توانم ینم چيبند هه نصورتياست درا یسابق بقوه خودش باق

 التيآن تشک یرماده براهزا بيبوده قر یممکلت جار نيکه سالها درا یالتيتشک کي
 رابدون نهايشد هوباالخره ا شينوشته شده وآن مواد بموقع اجرا گذاشته شده وآزما

که معوق گذاشتن  کنند یم قيتصد انياقال آقا. ندگانيازطرف نما یقيسابقه تصد چيه
مجلس  قيشده بتصد ليکه تعط هيومواد قانون عدل نيقوان نهمهيوا هيعدل التيتشک نيا

اند بدون  کرده ليراتعط نهايهمه ا هيرعدليوز یکه قدرمسلم است که آقا قدرشنينشده ا
بند ههم عاشق  نکهيازمردن بپرسند باا نکهياايبکنند  بمجلس یا مراجعه چيه نکهيا

که  ديهستند آخر فکر کن هيهم عاشق باصالح عدل انيآقا نکهيهستم باا هياصالحات عدل
 قيکنند؟ ما هنوز تصد ليدارند تعطرابچه قانون حق  یاساس مؤسس وجار کي

بکند  ینتوانست کار ونيسياگر کم ئميکه حاال بگو ميا مسئله نکرده نيبمعوق مانده ا
 یازرو قتايتوجه نکنند وحق انياست ومادام آقا یسابق باز بقوه خودش باق التيتشک

باموافقت قانون  هيراجع بدرنظر گرفتن اصالحات عدل ینظر کيو هيفکر ورو کي
چه  دانمياتخاذ نکنند بنده نم یقانون وموافقت مواد واصول قانون اساس قيتصدوبا

 گريرابکنند د نکاريبنده هم موافقم که ا نصورتيالبته درا یبل دخواهد کر دايپ یصورت
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وبعداز آنکه  شود یم سيتأس ونهايسيکم نيازاشخاص صالح ا سندينو یم نجايا نکهيا
اورند  یبعد به مجلس م گذارند یم شيوقع آزمارابم اتيگرفتند آن نظر یاتينظر کي

چه  کنم یعرض م هيرعدليوز یکه عرض کردم بآقا یمرات نيباالخره بنده بعد ازا
 نهايا ست؟يک نديبگو نجاياند ا اشخاص صالح راکه درنظر گرفته نيضرر دارداوال ا

 یاشخاص صالح درهمه طبقات هستند وحت که کنند یم قيتصد هستند؟ البته هايک
سابقه سوء  چيهستند که ه یاشخاص هيدرعدل. جاها هستندريازسا شتريب هيدرعدل
ازبنده شتريب یليخ یقانون انياطالعاتشان ازجر هستند که یخاصاش هيدرعدل. ندارند

 تيملت ومشروط یهستند که سالها است بطرفدار یاشخاص هيوشما است درعدل
 یاشخاص هينها نخورده درعدلبدامان آ یا لکه چياند وه شناخته شده یوحکومت مل

 کيبرخالف  لواند بآنها و فالن نتوانسته کيايشخص  کياي کنفريهستند که تاکنون 
اشخاص صالح، صالح  نديگو یم نکهيا یبرا دانم،يبزند نظرشان بآنهاست؟ نم یاتهام

طور مثل  نيهستند که آنها هم هم یاشخاص هم هيدرخارج عدل دانميمن نم ؟یبانظر ک
 مدرس وامثال ذلک یحاضرآقا یايرنيپ یمصدق السلطنه مثل آقا یوآقا اينريپ یآقا

مردم مطلعند وهم مردم بآنها  اتيمطلعند وهم ازنظر قانونهستند که هم از یاشخاص
باالخره ممکن است  دانمياست؟ نم نهيآدارند غرضشان ازاشخاص صالح  نانياطم
 را یصالحريغ یخاصاش کي شانيا ميبگو خواهم ینم...اشخاص صالح نيا یرو

ممکن است صالح  شانيبنظر ا یاشخاص کي کنم یتصور م یول ريخواهند آورد خ
 نکهيشد برفرض ا بيقانون تصو نيا نکهيباشند اما بنظرجامعه صالح نباشند بعد ازا

 شانيحق دارند با چيه اياشخاص بنظر من وبنظر عموم واتفاق مجلس صالح نباشند آ
 صيحق تشخ ندي گويم د؟يراچرا آورد نهايا دياوريصالح ب اشخاص بود شما بنا نديبگو

اشخاص  کي روند یمخصوصا م کنم یبنده عرض نم. بامن است تيصالح
که ممن است اشتباه بکنند، سهو  ديکن یم قيآورند اما البته تصد یرام یرصالحيغ

 که شود یگفته م گريد یحرفها گرويد یزهائيچ کيباب  نيدرا نهايگذشته ازا بکنند
 نيوا بيترت نيلذا بنده باا. یندارم آن حرفها رابزنم باانتساب بدهم بکس ليم چيه

 یبکل خواهد یمخالفم مخصوصا باآن قسمت آخرکه م یباماده واحده بکل صورت
 دانميصالح نم جيهم بنده هنرايوا تمام کند هياساس قانون استخدام رادرماده عدل

هرچه کنفريهرچه عاقل باشد بدست فرکنيبدست  یمملکت کي هيوباالخره قوه قضائ
 نيوا دانميباشد بنده صالح نم یمحل توجه عموم کنفرهرچهيباشد بدست  رخواهيخ

 نيبا یامرمهم نيچن کيمالحظه کرد ودر یفور ديکه با کنند یم قيتصد انيراآقا
 چکسيه عقوبي ديآقا س یبقول آقا نکهياودرماده هم بدون  یرأ تيکه بردوفور یتند
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و  ديزيچه جوراست فورا برخ نيکه آخر ا بکندينظر نکهياايآن کرده باشد مطالعهدر
 شتردقتيب یکقدريما است و فهيخارج ازوظ یکقدري نيا مکنيبنده تصور م ننديبنش

 قيبنده تصد نيتوجه بحال مردم ازم است باوصف ا شترتوجهيب یکقدري. الزم است
 قيازراه قانون وبطر یولاصالح بشود  ديمحتاج باصالح است وبا هيکنم عدل یم

بامعلومات که محل توجه عامه  ريوبامشورت مردمان بص رتيقانون وازراه بص
 .قابل اصالح باشد کنم یبنده تصور نم بيترت نيباشند واال با

 
 نيموافق باا انيآقا ديکه شا اناتشانيب یمحترم فرمودند درابتدا ندهينما - هيرعدليوز

صحبتش راهم نکنند  ميگو یرااصال م ديه کلمه شابند. اصالح شود هيباشند که عدل
 هيمن بااصالح عدل ديبگو ديايکه ب) خورم یبنده قسم م(نخواهد شد  دايپ چکسيقطعا ه(

 )مخالفم
 ه مندارد ديهمه بااصالحات موافقند شا - یبهبهان

 ستيالبته ممکن ن. اما کشته را رانيا. صحبت درسرامااست...اما - هيرعدليوز
را من اصال  هيرو افالتي هيقض افالني بيفالن ترت نديبشوند وبگو دايپ یاشخاص

شبها هم خوابمان . ميمسلم است، ما هم موافق. است حيصح نديگو یهمه م. قبول ندارم
کنم که آقا راجع بمسئله انحالل فرمودند که  یعرض م) ندگانيخنده نما(اما  برد، ینم
 ابعقلي گريممکن است بنظرکس دازراه انحالل نبود البته ريغ یگريد قهياطريآ
 یگريبنده آنچه فکر ومطالعه کردم بنظربنده راه د یول ديرس یم یگريراه د یگريد
که  کنم یم اليکه شده وبنده هم همچو خ ستيمسئله ا کيمسئله  نيحا الهم ا امدين

ام امروز هم  که بنده انداخته یبمب نيا یکس کيکه بقول . خواهد بود یکارمشکل یليخ
هم بخواهد بافکر آقا موافقت بکند  کنفرهرقدريمرخص بشوم تازه  انيازخدمت آقا اگر

ونخواهد شد باالخره  شود ینم نديايدوباره ب انيآقا نيباسالم وصلوات ا ديبا ديوبگو
 یکي: کار بکنم کيازچند کار  توانستم یبنده م ميکن یموضوع بعد صحبت م نيدرا

 یا باندازه هم یمدت کيو هيعدلريوز اشم بروم بشومنداشته ب ها نکارياصال کاربا نکهيا
 نکهيهم ا یکي. راهم باخودم مخالف نکنم یوکس نميموافقت بکنند آنجا بنش انيکه آقا

صحبتها  نيوا شيوتفت یمحکمه انتظام –یگريد قيطر کيب کنيل فتمياصالح ب اليبخ
شد هاند البد آنها  هيرعدليهم که تاحاال وزگريد انيخوب آقا دميآنوقت فکر کردم د –

بکنم که  اليخ توانم یالبته نم. اند بکنند وموفق نشده یداشتند که اصالحات یاالتيهم خ
 اند وخواسته اند ستهنش اندوآنجا البدرفته اندکه اصالح بکنندآنها هم انهامقصود نداشته

چه  جيبتدر شود، یچه م م،ينيانشاءهللا بب:یمعموله خودمان قيطر یبهبهان یکاربکنند ول
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 ..کارنبودم  نيبنده مردا. خواهد شد
 مطابق قانون - یبهبهان

 فهمم یام م بنده هم قانون خوانده. ميخدامرگ دهد مال زيقانون آخربنده ران - هيرعدليوز
 کنم یاست وباالخره گمان م نيبنده ا یقانون آن است فتوا درباب آقا یباالخره فتوا

) است حيصح – ندگانيازنما یبعض(موافق قانون است  ديمجلس هم بگو تياکثر
است مگرآقا بنده منکرش  هيقوه قضائ یعنياست  تياساس مشروط هيفرمودند عدل

 نيا یبرا هيئقوه قضا ديبگو ديايهست که ب نجايا یناخواسته کس یام؟ مگرخدا شده
 ميکن دايپ هيقوه قضائ کي ميخواه یاست که م نيصحبت درا ست؟يمملکت الزم ن

 التيتشک نيوبعالوه ا) است حيصح –گان  نديازنما یبعض(کلمه  نيا حيصح یبمعنا
هم  گريد کمرتبهيبهم خورد و یشکل کيب کروزيکرده  رييمملکت تغ نيکه مکرر درا

 چيه نکهيازنقطه نظر ا نهميا ديدفعه سوم است شا نيبهم خوردوا گريشکل د کيب
ن بعدش است درهرحال همه صحبت درساخت یآمد ول شيکه سه نشود پ ستين یدوئ

خراسان منحل شد آقا درمجلس  هيعدل کهيوقت شيکه دردوره پ ديفرمائيم قيوالبته تصد
 نکهيا اي؟ دينمانده بود چطور شد آن روز حرف نزد یخبرهم که مخف ديداشت فيتشر

. ام اصل را قبول نکرده نيبنده که ا ؟یشهرها خرج ريتهران خاصه است سا
 نهمهيراانجام بدهم آقا ا مسئله نيا خواهم یمچطورشد امروز ک هبنده  ارخوبيبس

 تيداد دوفور یدرأ ینبا تشيدرفور. ديفرمائياصرار م نقدري؟ا ديفرمائيحرارت م
 نيکه درمقابل آقا شخصا ا خواهم یغذر م یليبنده خ( ديفرمائيدومش هم مخالفت م

ه مشهد راهم ک هيخوب عدل – ديفرمائيراکه م شيفرما نيا یول) کنميرام ضيعرا
 رياگرنظر مهر بوز د؟يرامنحل کردند چر اآنوقت نفرمود التشيپارسال تمام تشک

ام؟ اگر نظر بحفظ قانون بوده خوب قانون  کرده یارادتيوقت بوده است بنده چه ب هيعدل
اشخاص (نکته که فرمودند  کيسر ميآئ یحاال م. تهران وخراسان نيب داردک هفرق ن

فکر  یليرابنده اسم ببرم عرض کنم بنده خ رياشخاص بص نيوا) هستند هايک ريبص
کردم  دايراپ دهيعق نيوباالخره ا کنم یواقع را عرض م قتيحق نمادهيکردم ودرنوشتن ا

به شخص  یمل یمجلس شورا نکهيااي! کمرتبهي ونيش! کمرتبهيمرگ ) ساده یليخ(
نقاط عالم  یراازاقص یکس کيحاال ممکن است (ام  امرشده نيا یبنده که متصد

ام  بوده انيبنده که درخدمت آقا یول) باو بدهند اراتراياخت نيوا اورندياسمش رانشوند ب
نه آنچه  دانميآقا آنچه راک هبنده الزم م کنميکارها رام نيکه ا شوم یم یمدع ميآ یم

آنها ازبنده ساخته  یممکن است آنکارها الزم باشد ول دهند یم صيتشخ انيراکه آقا
 اراتياخت نيتصورکردم که اگر ا نطوريکاربکنم وا توانم یم لهيوس نيبنده با شود ینم
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رابکنم حاال  نکاريبه بنده بدهد ممکن است موفق بشوم وا یمل یرامجلس مقدس شورا
 یممکن است اساسا درش بحث شود ول رسد یم انيبنظر آقا یگريد قيطر کياگر 

 دارم وتصور یکل یها تجربه کيمملکت  نيبنده درا کميبنده نظرخودم راعرض م
ازاشخاص راببرم همانوقت ممکن است  یکيبنده اسم  یهمچو مورد کيدر کنميم

چوجه يحاال به نيبنابرا. خوبها رااسم ببرم نيبند ه بهتر. نکهيولو ا ديايب بشيپ یاشکاالت
خوبست حاال که  هم هيراجع بانحالل عدل. شوم ینم اتشييقسمت وجزئ نيداخل درا

 دياياگرفردا ب گرهميد ريوز کي. ديصحبتش راهم نکن چيمنحل شد هاست ه هيعدل
 مينيبب خواهم یخوب حاال م. منحل شده هيعدل نيا یول بدهد ليراازنو تشک هيمگرعدل

 ونيسيدرکم ديگوئ ینم نجايچون فرمودند ا. ميهم اسم نبرد نجايراا یکه اشخاص
 یکقدريچون آنجا  هيعدل ونيسيدرکم ديايکار ب رااگريز ترسم یم نيبنده ازهم. ديبگوئ

 ميرابگو یاشخاص کيممکن است بنده  ميکن یتر صحبت م یتر وخودمان یخصوص
خوب  یليخ نديگو یم انيهم که آقا رايواشخاص نديرابگو گرياشخاص د کي انيوآقا

 ديدانيرام تيمسئول. بنظر بنده آن اشخاص خوب نباشند واتفاقا بنده مسئولم یباشند ول
 یطور اتياتفاقا وضع ميريبگ ميومال یمتعارف یکقدريرا یحرف کيکه اگر معموال 

خوب . بنده مسئولم ستين یدارد شوخ یقيوعم یخاص یمعنا تيمسئول شود یم گريد
 یبنده که اصرار. ديبنظر شده بگذار ديمسئولم شما تمام وسائل کاررا با اگربنده آقا

که  نديامروز بفرما انيآقا. ندارم یاحد وواحد شاهد است که بند ه اصرار یندارم خدا
 ميواستعفا شوم یومرخص م کنم یم یجا خداحافظ نيازهم رميپذ یات رانم هيرو نيا

نفر  کيدارد که  بيمملکت چه ع نيکه درا ديرس نطوريا ام دهيبنده بعق کنم یم ميراتقد
از  یزيچ کيکند  یوخودش رابه آب وآتش بزندو سع ديايمملکت ب نياهل ا یرانيا

 یزيچ کيبنده ازاول بارچرا  یول نيالبته اگرگذاشتند وشد بهتر ازا وردايب رونيآب ب
 کياگر ميگو یم ريخ. ندازنديب ميپا شيپ خواهند یسنک م ميابگويکه برنخورد  ميبگو
بنده حاضرنست ازآنجا برود  یبگذارند که قلم پا بنده یپا یجلو خواهند یم یقيطر

 اراتياخت ميا ديخواه ینم ستين ینستان کار چينده رابه ه چينخواهم رفت نه ه
 نطوريبتوانم بکنم ا یکار کيمسئله راکه  نيا ديکن یاگر ازبنده قبول م دينده د؟يرابده

سابقه  انياست آقا یمل یالبته مجلس شورا ديالبته مختار ديل ندارياگرم خواهم یم
دم وملت فکرمر داننديرام یاساس نيدارند قوان یاجتماع یزندگان. دارند تجربه دارند

که  یکس یکي ديالبته آنوقت چرا با ديحفظ قانون رادرنظر دار. ديدانيقانون رام. ديهست
را  یهائ ینگران کيشما  دهيوبعق ربکنمکا نطوريا خواهم یمن م ديگو یامده است م

 نيا ميديهم عرض کنم که فرمودند خوب اگر د نرايو درآخر ا ديبده اريکند اخت ديتول



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٨٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 بيابهرترتي اباشتباهيندارند  تينتخاب کرد که واقعا صالحراا یاشخاص کيآدم 
 شوندياميمجلس  نيدرا انيآنوفت آقا. نخواهد شد یطور چيه شود؟ یچه م گرآنوقتيد

 .ممکن است ضاحيسؤال ممکن است بکنند است
 )ندگانيخنده نما( ديرانفرمائ ضاحياست - دبعقوبيس آقا
وآن  خواهد ینم یمل یمجلس شورا تيکه اکثر کنم یخودم حس م– ريخ– هيعدل ريوز

 شيپ نکاريام وخبط شده وا کرده یکار کيوبنده هم  دانديم رصالحيشخص راغ
 ديشما حق ندار ميگو یمن م ديامروز شما هرچه بگوئ یول روم یخودم م رود ینم

 ستين یامرهم که امر قطع ام نکرده یمن که هنوز کار. ديبطور مساعده اعتراض کن
نکرده  یدوسال باشد که خدا یکه برا ستين یمل یمجلس شورا یراب ليانتخاب وک–

 یروز کيرا یاشخاص کعدهي - ريخ ديبکن یکار ديکرد شما نتوان یبعد اگر کار
 ررايبد انتخاب شده آن وز دنديد یبموجب اجازه که مجلس داد ه است آورده است وقت

عرض  نيود اچون درمورد خودم ب( ديآ یم گريد ريوز کيو رونيب اندازند یم
رابهتر ودرست تر  ونيسيوآن اشخاص وکم زنند یرابهم م التيوآن تشک) راکردم

که  ستين یزهائيچ کي نهايا. اوردند یدرم گريوخالصه بشکل د کنند یانتخاب م
 - ريخبهم خورد  اينکرده دن یخدا ديراکرد یکار کي دياگرامروز آمد ديتصور کن

فوق  یهاينگران یکه جا کنم ینده تصور ممقدمات ب نيدردست شما است باا ارياخت
 .انيالعاده نباشد حاال هم بسته است بنظرآقا

 )ستين یکاف–گفتند  یبعض(است  یمذاکرات کاف– ندگانيازنما یجمع
 د؟يدار یشيفرما تيراجع بعدم کفا. اتيب خيحاج ش یآقا - سيرئ
ممکن  ضاحيستا کنند یاظهار م عقوبي ديآقا س یآقا–) اتيب(نصرت هللا  رزايم آقا

 است
 عقوبي ديآقا س یآقا - سيرئ
بود که چون بنده  نيا یاجازه شان رابه بنده دادند برا اتيب یآقا نکهيا - عقوبي ديس آقا

 کنم یعرض م بندهيول. نظر اظهار نکردند نيازا. کند یمجلس رحم نم تيمخالفم اکثر
دارم  ها شنهاديپ یعضبنده فرستادند ومالحظه کردم ب شيپ هيرعدليوز یکه آقا نمادهيا
 نفر مخالف حرف بزند و کي نکهيدارند ازا یاتيهم نظر انيازآقا یدارم بعض نيقيو
 شود یکند نم قينفر موافق تصد کي
اول ودوم گرفته شده ومسلم هم امروز  تيبفور یدو رأ. ديعجله نداشته باش نهمهيا

 هيرعدليوز ید آقابنده همان است که عرض کردم وخو دهيبازعق یخواهند داد ول یرأ
درست  هياست ک هقض نيازنظرا ستيکه عرض بنده ازنظر مخالفت ن دنديهم فهم
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 شتريب کنم یاست که عرض م نجهتيزابوده است ا نجايدرا تياقل نديحل شود که نگو
 دراطرافش صحبت شود

 اميعده ق( نديفرما اميق نيموافق انيآقا. مذاکرات تيبکفا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
 )ندنمود

اند اگرمجلس موافق است  اجازه خواسته انيازآقا یچون بعض. نشد بيتصو - سيرئ
 تنفس داده شود قهيچند دق

 است حيصح ندگانيازنما یجمع
 )ديگرد ليمجددا تشک مساعتيوبفاصله ن ليتنفس تعط یجلسه برا نموقعيدرا(

 د؟يدکتر مصدق مخالف هست یآقا - سيرئ
 ندارم یعرض بنده - مصدق دکتر

 زاده عتيشر یآقا - سيرئ
 موافقم –زاده  عتيشر
 )عيرف(حاج آقا رضا  یآقا – سيرئ
 موافقم– عيرف
 یخواجو یآقا - سيرئ

 بنده موافقم - یخواجو
 یمهدو یآقا - سيرئ
 موافقم – یرضا مهدو آقا
 افسر یآقا - سيرئ
 نيخواستم ازا یداشتم وم هيرعدليوز یازآقا یسؤال کيبنده ) افسر( رزايهاشم م دمحم
 اموافقيبدهند مسبوق شوم که بدانم مخالف باشم  خواهند یکه م یالتيوتشک انيجر

هم تصور  یاسائي یحرفبزنم که سوء تفاهم شد وآقا خواستم یم تيوآنوقت هم درفور
 نافيمحاکم است یکه درقانون اساس دانميبند ه م ما رانخوانده یکردندبنده قانون اساس

 هيبدانم که نظر خواستم یبنده م یجا هست ولدرآن نهايهم هست وهمه ا االتيا یبرا
بشرع  یوقت هيدرامور شرع کهي؟وهمان طور ستيموضوع چ نيدرا هيرعدليوز یآقا

بدهند  یباتيترت خواهند یهم م هيدرامور عرف ستين زيوتم نافيقابل است شود یرجوع م
باالخره نداشته باشد و نيهم باقوان یساده بگذرد ومخالفت تياالمکان به حکم یکه حت

 ستيمحتاج ن هينباشد چنانکه درامور شرع زيوتم نافيبدهند که محتاج به است یبيترت
 اتشانيحاال نظر –ک هبنده مخالفم  ستياست بنده موافقم واگرن نطورياگر ا ر؟ياخي

 تا بعد بنده عرضم رابکنم نديرابفرما
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 نينظر ا ايکه آ نديسؤال بفرما یواصول یاگر بطور کل –عرض کنم  - هيعدل ريوز
که هردو  یاالمکان تا آنجائ یواصول محاکمات حت التيخواهد بود که درطرز تشک

 نکهيا گريد یکيبسرعت بشود  یقطع وفصل دعاو کي یعنيبشود  تينظر رعا
 .عدالت هم بشود نيتأم
 

اوقات ممکن است که قسمت  یليخ یراحل کرد ول ايقضا شود یالبته بسرعت م چون
بشود وهم  کيشرط که هم باحقاق حق نزد ندوياگر درحدود ا .نشده باشد نيدوم تأم

الزم گرفته خواهد شد همانطور  ميآنچه که تصم نحدوديالبته درا. بسرعت کار بگذرد
وخم وطول  چيپ التيتشک نيوادارد  بيع التيتشک نيکه بنده عرض کردم ا

 ساده کماتها کم شود ومحا و خم چيپ نيکه ا نميبک یکار دياست وبا یليخ لشيوتفص
بخواهند  اتيبطورمفصل درجزئ یول کنم یعرض م یشود وبطورکل عتريتر وسر

قسمت  نيوا شمرم یحاال مورد ندارد وضمنا موقع رامغتنم م شود یصحبت بکنم نم
 یچون درخارج اطاق درموقع تنفس بنده احساس کردم که بعض دهم یراتذکر م

داشتند وحاال هم که عرض  یهائقسمت کيراجع ب ها ینگران کيمحترم  ندگانيازنما
 ميراداشتند بگو هايوهمان نگران دميکه نرس یانياست که خدمت آن آقا نيا یبرا کنم یم

 چون اعتراض کردند واظهار. رانکنند شاتيفرما نيکه وقت مجلس گرفته نشود وا
بگذرانند راجع  یقانون کيممکن است  نديآ یم کهيونهائيسيکم نينمودند وکه ا ینگران

 یاست پنج روز بعد خدا نيدرب شيازاصول محاکمات وچون اسم آزما سمتالن قبف
فالن  نکهيازنقطه نظر ا) کرد ینيب شيرا درقانون پ نهايتمام ا ديچون با(نخواسته 

کرده باشند آنماده  یهمراه یصاحب دعو ابفالنيمحاکمه راباو کمک کرده باشند 
 هاينگران نيازا یريجلوگ نکهيا یراب. دگذارن یآن م یجاگريکماده د یبدهند و رييراتغ

هم عرض کردم وحاال هم  انيازآقا یعضيام وبه  بنده درست کرده یفورمول کيبشود 
قسمت باشند که  نيدارند متوجه با یاظهار مخالفت انيکه اگر آقا کنم یباز عرض م

 که یآن مواد یاجرا یبرا شوند یم نيکه مع یونهائيسيکم نياضافه خواهد شد که ا
 نيماه ا کياز ابعديبکنند که مثال پس ازده روز  نيمع یمدت کياوال  رنديگ یم ظردرن

خودشان  فيبموقع اجراء گذارده خواهد شد که مردم تکل شود یماده که االن ابالغ م
حق  ونيسيکم نيا گريد داکرديپ انيکه ابالغ شد وجر یوقت نکهيا گريد یکيرابدانند و

هم تذکر  نرايا. کند نيرامع فشيبمجلس ومجلس تکل ديايابنظر درقانون ندارد ت ديتجد
 .قسمت رابعد اضافه خواهم کرد نيدادم ک هبدانند وبنده ا

 اند مذاکرات راکرده تيکفا شنهاديزوار پ یآقا - سيرئ
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 )خوانده شد ليبشرح ذ(
 مينمايبودن مذاکرات رام یکاف شنهاديپ بنده
 نديفرما اميق کند یم بيتصو کهيانيامذاکرات آق تيبکفا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
 )نمودند امياعلب ق(

 یبعد رأ ديآن فورمول راخوبست التفات کن) هيعدلريخطاب بوز. (شد بيتصو - سيرئ
 ميريبگ
 بله االن - هيعدل ريوز
خوانده  ليماده واحده بشرح ذ(عرض کردم  یشنهاديپ کيبند ههم  - عقوبي ديس آقا
 )شد

مرکب ازاشخاص  یهائ ونيسيکم لهيمجاز است بوس هيعدل یرفعليوز - واحده ماده
وبموقع  هيته هيومحاکمات واستخدام عدل التيباصالح اصول تشک راجعيمواد ريبص

 یونهايسيکم د،ينما شنهاديپ یمل یدر عمل بمجلس شورا شياجرا بگذارد تاپس ازآزما
قضاء که پس ازان کنند یم نيمع یدتم ندينما یم بيکه تصو یمواد یاجرا یفوق برا

درآن مواد  ونهايسيوپس ازابالغ کم شود یآنمدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته م
 نيا بيمذکوره چهارماه پس ازتصو یونهايسيکم نظر نخواهند داشت ديتجد گرحقيد

 .شوند یقانون منحل م
 یها ونيسيکم لهيمادام که بوس هيومحاکمات واستخدام عدل التياصول تشک یفعل مواد

 ینکرده به قوه خود باق رييقانون تغ نيا بيرظرف چهارماه پس از تصوفوق الذکر د
 است

 )خوانده شد ليذ بيبترت( شود یقرائت م ها شنهاديپ - سيرئ
داشته باشد  یسابقه استخدام دولت نکهيدرتبصره عوض کلمه اعم ازا کنم یم شنهاديپ
 اوزارتخانهيباشد  سابقه استخدام داشته هيدروزارت عدل نکهينوشته شود اعم از ا انهي
 )یالموسو عقوبي( گريد

 ديبفرمائ - سيرئ
 خواهم یم یعرض کردم ول هيعدل ريوز یگرچه درخارج هم بآقا - عقوبي ديس آقا

 ديمحترم د یها ندهيوجهه نظربنده چنانکه نما. وجهه نظرم رابعرض مجلس برسانم
 نيود امملکت فراهم نش یبرا یاديخرج ز کيهاند درهرجا من مواظب هستم ک ه

. ام مکرر هم عرض کرده. ستندکه مشمول آن ه یآنهائ ميقانون استخدام که ما نوشت
 نکهياعم ازا. عبارت که نوشته شده است نيوا. آنها راخارج کرد شود یقوه نم چيبه

درقانون  یماده کنترات کي نکهيقطع نظر ازا( انهيسابقه استخدام دولتس داشته باشد 
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ها  رفته وهمه وزارتخانه شترياده ازاصول قانون استخدام باستخدام ذکر شده که آن م
هم  نيا) اند کرده اديبودجه مملکت را ز یکنترات نيمستخدم یگرفتارند وچقدربرا هم

بودجه  ونيسينفر ازاعضاء کم کيبنده خودم که . کند یباز م یگريد عيباب وس کي
 نيا ميبودجه داروپنجاه هزارتومان کسر صديکه ما س رسانميهستم بعرض مجلس م

هستند  اديز نجايدرا هيمتوسطه وعال زمدارسا یپس فردا بقدر ميگذرانيم نجايماده راا
باب  کيباز  نجايدرا ترسم یبنده م. اندازد یمرابزحمت  گرانيد هيرعدليک هوز

 نجاياست که بنده ا نيا. بشود دايکلمه ز نيبواسطه ا یگريمخارج د کيو یگريد
 در ايداشته باشند  هيسابقه دروزارت عدل نکهيه شسود اعم ازاکردم که نوشت شنهاديپ

 ونيسيچنانچه درکم(ها  وزارت خانه ريخدمت سا نيامنتظريو ٠گريخانه د وزارت
ما بودجه ) داشتند فيهم تشر یاسائييداشتند آقا فيهم تشر هيرماليوز یبودجه آقا
قضاوت  نهايهم. ميديخودمان رامحتاج بآن ند رايوز ميمنحل کرد یرابکل یکارگذار

بودجه  کياست که  نيتمام نظربنده ا. دارند هماند وسابقه  اند ودرمحاکم کارکرده کرده
اضافه نشود  یزيبربودجه چ که کنند ینشود حاال اگربنده راقانع م لياضافه تحم

نظربود که عرض  نيبند ه ازا شنهاديپ یندارم ول یت نشود عرضکممل ب یالتيوتحم
 .کردم

 
 تشياست که رعا یظرن کي عقوبي ديآقا س ینظرآقا کنم یعرض م - هيرعدليوز

 شانيوا دينتراش یاديخرج ز دياالمکان با یالزم است والبته حت یلياوکي یريبرهروز
 یاند ول ملت را محکم گرفته سهيسرک بونيتر نيهستند که درپشت ا یمخصوصا کس
 نانياطم نجايدبنده از طفره ديالزم شد نبا یدارند که اگر خرج قيخودشان تصد

 نيهم نيداشته باشند ازب تيکه صالح یکه ممکن باشد ما اشخاص یکه تا حد دهم یم
بگذارند دست دولت  که خواهم یاما ازآقا اجازه م. آورد ميدولت خواه نيمستخدم
 کياگراتفاق افتاد و یآورد ول ميرانخواه یاالمکان ازخارج کس یما حت. بازباشد

هم  تينها یوقطعا عده ا مياست که ما اوراکنار بگذار فيرد حخو نکاريبدرد ا یکس
 مياورياز پنجاه شصت نفرازخارج ن شيما ب ديهم رفته شا ینخواهند بود ورو اديز

تازه در  ميکار بکن نيا یهم برا یخرج مختصر کيو  مياوريفرضا که صد نفر هم ب
شرط  نيداشته باشد و با ا یتيهما کنم یبنده گمان نم دهند یکه جا م یمقابل نفع بزرگ
 ملت را شل کنند سهيسر ک یکنند و قدر یبا ما هم راه عقوبي ديآقا س یخوب است آقا

 د؟يدادگر موافق یآقا – سيرئ
 مخالفم ريخ – دادگر
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 يیاساي یآقا – سيرئ
 .مخالفم بااصل ماده موافقم شنهاديام با پ بنده - يیاساي

 ؟یروانيش یآقا - سيرئ
 .دمخالفمشنهايباپ – یروانيش
 افسر یآقا – سيئ ر

 بنده هم مخالفم - افسر
 کنم یاستردادم – عقوبيديآقاس
 )شد نطورخواندهيا(مدرس  یشنهادآقايپ. استردادکردند - سيرئ
 التياصول تشک هياصالح شود موادفعل ليذ بيکنم آخرماده به ترت یشنهادميپ

مجلس  بيذکر وتصوفوق ال یونهايکمس لهيمادام که بوس هيومحاکمات و استخدام عدل
حال  نياست ودرع ینکرده به قوه خود باق رييتغ هيعدل ونيسيبا کم یمل یشورا

 موقتا معمول بهاخواهدبود ها ونيموالدمصوبه کمس
 مدرس یآقا - سيرئ

صحبت  یليشنهادخيکه درپ نديفرما یاجازه نم سيرئ یوآقا شنهاداستيگرچه پ - مدرس
بجهت اصالح  یاليخ کيازاشخاص که  کياست که هر نيا ام دهيبنده عق یبشود ول

هللا دانشا،يخودش رااجراکند تاشا اليآزادگذارد که آن خ داورايدرکله اش افتاد با
صحبت  چيبودکه ه نيبنده ا دهيعق حدهازآن حاصل شود درماده وا جهيالرحمن نت

دونکته  یکيبدهند لکن  ینظرخودشان است مجلس را کهينطوريهم ميوبگذار ميندار
تام خواستند اريآمدند واخت ها یليمجلس خ نيدرا. که صحبت کنم دميتناسب ند یه برابند

قانون . تام خواستند اراتيآمدند واخت الوزراها سيرئ ميمابخاطر دار. وبآنها داده شد
 کيندارد که  یبيحاال هم ع ميديتام د اراتياخت یليخالصه خ ميديجوزا را د ٢٣
عرض کنم وگمانم  شانيخدمت ا ديدو نکته رابا یلو ميداور بده یهم بآقا یاراتياخت

متجاوز ازده سال است  نکهيا یکي. صحبت نداشت شوديدونکته رانم نياست ا نيا
 بيوقر ميآورد کهيمستشار کي. هيعدل ونيسيماهل خبره، ک. مرتب شده یقانون کي

) ددرست کردن یوقانون امتحان(همه دراو نظرکردند  ميصد هزار تومان باو پول داد
 ستيماهم حاال خوب ن هيعدل تيوضع نکهيازا. رابموقع اجرا گذاردند نيقوان کيو

آن  یجا یزيچ کيتا ميکه آنچه که دار ميبکن یکار ديحاالبا یول ستين یحرف
 کيموفق شدند و ونهايسيکم نياگرانشاءهللا ا. مينکن کنيآنها را کان لم  ميا ذاشتهنگ

مجلس  ميگذاشتند ودرضمن هم تقد شيابموقع آزمادادند وآنها ر بيترت یحيولوا نيقوان
کرد هرچه  بيآنها راتصو یمل یباجازه مجلس شورا هيعدل ونيسياکمي یمل یشورا
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. ديکسرومحو نمائ یفعل نيقوان نيومقابلش ازا ندکرد بيدتصويجد نيقوان نيرا که ازا
ه شود بموقع اجراگذارد ديجد نيقوان نيدادند که ا یرأ ونهايسيکم کهيامابمجرد

 بيدبتصو یبا نيقوان نيتصورکرد الغاء ا کنيرا کان کم  یفعل نيقوان نيا شود ینم
 سرامجل نيقوان نيکه هرچه ازا بيباشد بهمان ترت هيعدل ونيسياکميمجلس 

 شنهاديبنده ک هپ هيبود مفاد نظر نيا ديکسرنما یفعل نيکرد ازقوان بيتصو ونيسياکمي
 .کردم

بعنوان  خواهندياند وم رفقا که اجازه خواسته انيازآقا یضبنده اوال ازبع - هيرعدليوز
را  که همه صحبت خواهم یغذر م یليموافقت صحبت بکنند که کارزودتر بگذرد خ

مانع مقصود  چيمدرس فرمودند بنده ه یآقا راکهينظر نيا نجايودرا کنم یخود بنده م
 ميکن یم نيدرقوانراکه  یهست وما اصالحات یوقواعد نيقوان کيامروزه . نميب ینم

والبته  ميکن شنهاديبمجلس پ ميگذار یاجرا م بموقع راکه یکه آن اصالحات ميحاضر
 ديرانبا یفعل نينداده است اسم قوان یمجلس بآن رأ هيعدل ونيسياکميمجلس  کهيتاوقت
که بموقع  ینيوقوان دينما یشده گذاشت منتها معطل وموقوف االجرا م یملغ نيقوان
کرد وچون  دخواه نيرامجلس مع فشيوتکل ديآ یبمجلس م شود یمگذارده  شيآزما

را قبول  شنهاديپ نياست بنده ا یکيمدرس  یاست وبامقصود آقا نيمقصود بنده هم هم
 نديموافقت بفرما کنم یهم خواهش م نيموافق انيوازآقا کنم یم
 )دبشرح فوق قرائت ش.(قرائت بشود  گريد کمرتبهيخوب است  - ندگانيازنما کنفري

 د؟يقبول فرمود - سيرئ
 یبل - هيرعدليوز
 )قرائت شد ليبشرح ذ( شود یقرائت م یرزآباديف یآقا شنهاديپ - سيرئ

مرکب بوده باشد ازشش نفر که  شود یم ليتشک کهيونهائيسيکه کم کنم یم شنهاديپ بنده
هم حق  هيعدل سيشوند ورئ نيمجلس سه نفر ازوکالء وسه نفر ازخارج مع بيبتصو

 کنند که مجموع هشت نفر بشوند نير خودشان معدارددو نف
 یروزآباديف یآقا - سيرئ
 ونهايسيکند که آن کم نيمع یونهائيسيمجبوراست کم هيچون وزارت عدل - یروزآباديف

اشخاص  نياست که ا نيکنند بهترش ا نيخودشان رامع اتينظر التيراجع به تشک
است که سه نفر  نينظربنده ا جهت نيازا. ازمخالف وموافق باشند تاکار زودتر بگذرد

بانتخاب خود مجلس باشد ودونفر هم  رشش نف نيمجلس وسه نفر ازخارج ا یازوکال
هشت نفر  نياشخاص هشت نفر باشند وا نيانتخاب کند که مجموع ا هيعدل ريخود وز

 .وزودتر کاررا درست کنند ننديبنش



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٩١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 د؟يفرمائيچه م شنهاديپ نينسبت با: هيعدل ريوز یآقا - سيرئ
 

 یاديراقبول کنم ودالئل ز شنهاديپ نيا توانم یاست که بنده نم نيا قتشيحق - هيعدل ريوز
بطورخالصه عرض  نقدريهم یدارم که اگر الزم شد بعد عرض خواهم کرد ول

 نيمدرس فرمودند ا یکه آقا یهمان اصل یکه خوب است اجازه بدهند ورو کنم یم
 شود بيوتصو نخوردم به گريشده د شنهاديکه فعال هست وپ یبيترت
 نطوريا( شود یقرائت م عقوبي ديآقا س یآقا شنهاديبه پ شود یم گرفتهيرأ - سيرئ

 )خوانده شد
 ديکردند با بيتصو ونهايسيدرماده واحده اضافه شود هرماده راکه کم کنم یم شنهاديپ

 .برسد یمل یمجلس شورا بيبه تصو
 یرأ خواهد یکرده ومجلس م شنهاديپ هيرعدليوز یماده راکه آقا نيا – عقوبيديس آقا

 التياصول تشک(نوشته است . درنظر داشته باشند انيتاآقا کنم یبدهد بنده قرائت م
فوق الذکر درظرف  یونهايسيکم لهيمادام که بوس هيومحاکمات واستخدا م عدل

 ونهايسيآنوقت کم) است یبقوه خود باق رنکردهييقانون تغ نيا بيچهارماه پس از تصو
 کنند یم ميراتنظ یمحاکم مواد التيها وتشک خود وزارت خانه التيکتش یبرا

نوشته نشده است که  چيماده ه نيدرا. مجبوراست آن مواد رااجرا کند هيووزارت عدل
برسد  ديبا یمل یمجلسشورا بيبتصو کنند یم بيتصو ونهايسيکه کم را یآن مواد

مواد هستند  نيا ميتنظ یزبراکه مأمور ا یونهائيسيکردم کم شنهاديبند ه پ نجهتيازا
 یمل یمجلس شورا بيآن مواد بتصو ديومحاکمات وقانون استخدام با التيتشک یبرا

قوه مقننه  فيدخالت دروظا یگريازقوه مقننه قوه د ريکه غ ديآ یم برسد واال الزم
بنده  هينظر نيمدرس ا ید آقا شنهايکه آن پ نديفرما یم هيعدل یکرده باشد حاال اگرآقا

 بيچهارگانه تصو یونهايسيکه کم رايکه مواد رسانديرا م نيا یعني کند یم نيتأمرا
واال  کنم یخودم رااسترداد م شنهاديپمجلس هم برسد که بنده  بيبتصو ديبا کنند یم

بموقع  یمل یمجلس شورا بيآن مواد رابدون تصو هيعدل رينباشد ووز نطورياگرا
مقننه  رازقوهيکه غ ديآ یعرض کردم الزم م آنچه راياجراء گذارد بنده جدا مخالفم ز

 قوه مقننه بکند فيمداخله دروظا یگريد
بوده که  نيا الميخ چوقتيه کنم یالزم است عرض کنم که بند هتصور نم - هيرعدليوز

مدرس فرمودند وبنده هم قبول  یهم که آقا یشنهاديدروظائف قوه مقننه دخالت کنم وپ
 کند یم نيوتأم رسانديرام اتينظر نيتمام ا کنم یکردم گمان م

 )ندگانيخنده نما( کنم یپس بنده استرداد م - عقوبي ديس آقا
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 ديکن یکه قانون درست بگذرد شما مطالعه نم کنم یاما بنده مطالعه م - عقوبي ديس آقا
 !خنده ندارد نيا

 )شد نطورخواندهيا(مدرس  یآقا گريد شنهاديپ - سيرئ
 مدت ششماه شيماپس ازآز: نوشته شود کنم یم شنهاديپ

 مدرس یآقا - سيرئ
 یبرا شيکه آزما ستيدرماده بود ومعلوم ن) شيآزما(چون  شود یعرض م - مدرس

راکردم وبخودشان هم عرض کردم  شنهاديپ نيجهت بنده ا نيچند مدت است ازا
رابموقع عمل  نيمواد وقوان نيکه ا ننديششماه هم درقوه خودشان بب کنم یوگمان م
 .بگذارند

 بنده با مد ت ششماه هم موافقم - هيرعدليوز
 )قرائت شد ليبمضمون ذ( یبهبهان یآقا شنهاديپ - سيرئ

 دولت باشد ئتيبانظره مينمائيم شنهاديبنده پ ونهايسيکم دراعضاء
 یبهبهان یآقا - سيرئ

 یشد وآقا ونهايسيراجع باعضاء کم یمذاکرات کي نجايا کنم یعرض م – یبهبهان
 توانم یفرمودند نم نجايدرا یبنده رارد کرده باشند ول ضينخواستند عرا هيرعدليوز
 نيخودشان وب نيمحظورات رادرب نيالبته ا یمحظورات دارد ول نکهيا یبرا ميبگو

کردم وتصور  شنهاديپ نطوريبنده ا ذاوزراء ندارند له انيهمکاران خودشان وآقا
 ئتيهارا بانظر ه ونيسيکه اعضاء کم نديراقبول بفرما شنهاديپ نيخودشان هم ا کنم یم

 رنديبگ یوزراء مطرح کنندودرآنجا رأ ئتيمسئله رادرجلسه ه نيوزراء قراربدهندوا
مختصراست ومحتاج بآمدن پشت  یليخ کنمي خواهم یکه بنده م یعرض - هيرعدليوز
 یبهبهان یمخالفت بااظهارات آقا یبرا نجايچون دوسه دفعه ا یهم نبود ول بونيتر

 نکهيا یدفعه آمدم برا نيآقا را دادم ا شاتيمخالفت جواب فرماآمدم ومتأسفانه بعنوان 
 یمطلب چوقتياست که بنده ه یهيالبته بد کنمآقا موافقت  شاتيخوش وقتانه بافرما

 اتيازموارد ازنظر یليخودم نگه نخواهم داشت ومحرمانه نخواهد بود ودرخ شيراپ
ربنده درخارج مشورت وزراء استفاده خواهم کرد وهمچو تصور نشود که اگ انيآقا

راهم قبول  شنهاديپ نيوا کنم یوزراء مشاوره م انيالبته بنده باآقا خورديکنم به بنده برم
 کنم یم

 ميريبگ ینسبت بماده رأ ديبا ستين یشنهاديپ گريد - سيرئ
 مخالفم یبهبهان یآقا شنهاديبنده باپ - معارف ريوز

 مشترک دارند تيلمخالفت کرد وزراء مسئو شود ینم - ندگانيکنفرازنماي
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 جاديا خواهد یمشترکه م تيکه مسئول یليحق دارم مخالفت کنم بهمان دل - رمعارفيوز
است که مجلس  نيومصلحت درا هيعدل یفعل ريبوز ديدهيرام اراتياخت نيشود شما ا

 د؟يوزراء چه کاردار ئتيشما به. نکند جاديا تيلوث شدن مسئول یبرا یاديز وديق
اگرخودشان بخواهند مشورت کنند . وزرا است ئتياعتماد هکامال طرف  هيرعدليوز
که  نميب ینم یموج چيماده واحده بنده ه نيدرا یاست ول یگريموضوع د کيآن 
 نيبکند وبنده باا تيمسئول نيوزرا راهم داخل ا ئتيملزم باشد که ه هيعدل ريوز

 مخالفم یترتس
که هم  رسد ینظر بنده مکه ب ی؟عرض کنم راه حل ديفرمائياجازه م – هيعدل ريوز

 بيترت نيمعارف باا ريوز یشده باشد وهمچون آقا نيتأم یبهبهان یمقصود آقا
وبند  رنديخودشانرا پسبگ شنهادياست که آقا پ نيبهتر ا هيحل قض یموافقت ندارند برا

 .نکنم یکار چيخودم ه یرفقاکه بدون مشورت  دهم یم نانياطم شانيهبا
 د؟يمسترد فرمود) یبهبهان یخطاب بآقا( - سيرئ

 دارم یمسترد م یبل – یبهبهان
 شود گرفتهيشده است باورقه رأ شنهاديپ - سيرئ
 ماده واحده خوانده شود ديفرمائياجازه م - هيرعدليوز
 )خوانده شد ليبشرح ذ( شود یگرفته م یوبعدرأ شود یخوانده م - سيرئ

کب ازاشخاص مر یونهائيسيکم لهيمجاز است بوس هيعدل یرفعليوز–واحده  ماده
 هيته هيومحاکمات واستخدام عدل التيراجع باصالح اصول تشک یمواد ريبص

د  شنهايپ یمل یدرمدت ششماه بمجلس شورا شيپس ازآزما وبموقع اجرا بگذارد تا
. شوند یمنحل م نقانو نيا بيمذکوره چهارماه پس ازتصو یونهايسيکم. دينما
که  کنند یم نيمع یمدت ندينما یم بيک هتصو یمواد یاجرا یفوق برا یونهايسيکم

وپس ازابالغ  شود یپس ازانقضاء آنمدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته م
 التياصول تشک یمواد فعل. نظرنخواهند داشت ديتجد گرحقيدرآن مواد د ونهايسيکم

مجلس  بيفوق الذکر وتصو یونهايسيکم لهيمادام که بوس هيومحاکمات واستخدام عدل
حال مواد  نياست ودر ع یبقوه خود باق رنکردهييتغ هيعدل ونيسيماکي یمل یشورا

 موقتا معمول بهاخواهد بود ونهايسيمصوبه کم
سابقه استخدام  نکهياعم ازا دانديراکه الزم م یاشخاص تواند یم هيرعدليوز - تبصره

انتخاب نموده مؤسسات  هيمحاکم عدل یمؤسسات ادار یبرا انهيداشته باشند  یدولت
 .دينما یراازآن اشخاص دائر مومحاکم 

 ديموافقند ورقه سف کهيانيآقا. ماده وتبصره بااوراق نيبا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
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 خواهند داد واال ورقه کبود
 )حاصل شد نطوريا جهيبعمل آمده نت موقع اخذ واستخراج آراء نيدرا(

 ٣ورقه کبود عالمت رد  ٨١عالمت قبول  ديسف ورقه
  .شد بيتصو یرأ کيهشتا د و تيبا کثر کيوعده حضار صد  - سيرئ

اسفند ماه همان سال در تعقيب  انحالل تشکيالت قضائی  در  ١۶در روز 
مرکز،عدليۀ اياالت  و واليات  را نيز منحل کرد و بريا تسهيل  امور محکمۀ صلح  
  نامحدود  و يک صلح  محدود  و دوشعبۀ  استنطاق  در تهران  تشکيل  داد و بيست

  .                                        ّ           هزار  دوسۀ معوقه   را مورد  توجه  و مداق ه قرار  دادو يک 
شاه  مقامات مملکتی  در . ، عدليۀ  جديد افتتاح  شد١٣٠۶روز  پنجم ارديبهشت ، 

کاخ برليان  حضور يافتند و پس از نطق  افتتاحيۀ شاه که  اهميت  عدليه  و قانون را 
اور  وزير عدليه  نيز در اين  د.  در برداشت، فرامين  قضات  به دست آنها  داده شد

مراسم نطق مفصلی  مبتنی  بر تشکيالت  جديد  تعداد محاکم  و آئين جديد دادرسی، 
      ً                                                                 مخصوصا   برای اطالع شاه ياراد کرد و قول داد بزودی  دارای عدليه ای خواهيم 

  .بود  که با عدليۀ  کشورهای مترقی  برابری خواهد کرد
ئی و مقايسۀ آن با تشکيالت سابق بدين نکات اشاره در تشريح سازمان جديدقضاداور 
  :کرد

رسابق، تعدد قضات درمحاکم الزم بود ولی در تشکيالت جديد، قضات به د -  ١
 ).اصل وحدت قاضی جايگزين اصل تعدد قضات شده است(صورت انفرادی هستند 

  .تعداد شعب تميز که دو شعبه بود، در تشکيالت جديد چهار شعبه است 
استيناف و بدايت سيار، استيناف و : استيناف و شعب بدايت دو قسمت شد شعب -  ٢

. دو شعبه ثابت و دو شعبه سيار: در تهران استيناف چهار شعبه دارد. بدايت ثابت
 .چهار شعبه ثابت و سه شعبه سيار: بدايت هفت شعبه دارد

ين منظور شده به نام اطاق اصالح؛ به ا در تشکيالت جديد مرکز، قسمتی اضافه -  ٣
که کليه دعاوی ابتدا به اطاق اصالح برود، اگر قاضی اصالح موفق به صلح دادن 

 .        ّ                                  شود و اال  به محاکم مربوط رجوع داده خواهد شد شد که مرافعه ختم می
 9های نواحی  صلحيه. شعبه است ٨های محدود و يا صلح محدود و بلديه  صلحيه-  ٤

تومان و حدنصاب  ٢٠قبول مرافعه تا  های نواحی برای حدنصاب صلحيه. شعبه است
  .تومان است ٤٠٠برای قبول در صلحيه محدود تا 

در تشکيالت سابق، کليه محاکم اعم از بدايت و استيناف يک دفترخانه داشت   -  ۵ 
در تشکيالت جديد هر شعبه . ولی در اين تشکيالت هر شعبه دارای يک دفتر است
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به با اوست، ولی در سابق کليه احکام اعم از يک مدير اجرا دارد که اجراييات آن شع
 .آمد ای به اسم دايره اجرا می ها برای اجرا به دايره تيز و استيناف و بدايت و صلحيه

قبل از اين، چهار شعبه استيناف در چهار واليت، آذربايجان، خراسان، فارس و   -  ٦
به آنها کرمان وجود داشت که در تشکيالت جديد، شعبات همدان و اصفهان 

 .شده است افزوده
در تشکيالت سابق، در واليات يازده حوزه بدايت بود که در تشکيالت جديد به   -  ٧

 .يافته است شعبه افزايش ٣٥
قبل از انحالل . اسناد اکنون در رشت و اصفهان داير است در واليات اداره ثبت -  ٨

 .«فقط رشت اداره ثبت داشت
 :کند ه جديد را چنين بيان میداور سپس ويژگيها و مشخصات عدلي

دامن و آشنا به  االمکان افراد پاک تشکيالت جديد روی اصلی بناشده که حتی -    ً اوال  »
 .علوم جديده به استخدام آن درآيند

ً ثانيا   کند انحصار  اصل ديگری که عدليه جديدبه وسيله اجرای قانون مدنی، تعقيب می -      
ر تشکيالت قضايی مملکت است قوه قضاوت و حکومت به دست دولت وتمرکزآن د

برای اجرای اين منظور، حق . پذير شود تا تأمين حقوق مختلفه عمومی بالمانع امکان
حکومت از محاضر شرع خارج از عدليه، سلب شده و به جای آن محاکم شرع 
رسمی، مرکب از حکام شرع که مستخدم دولت موظف به رعايت نظامات دولتی 

صويب قانون مخصوص موارد ارجاع به محاکم شرع هستند تشکيل گرديده و با ت
 .                            ً                                          العاده تقليل يافته که تقريبا  منحصر به دعاوی راجع به نکاح و طالق شده است فوق
ً ثالثا   در تشکيالت جديد، ثبت امالک اجباری است و معامالت غيرمنقول چنان  -      

د دفاتر از طرف ديگر به واسطه ايجا. سابقه باشد يابد که درايران بی اعتبار می
استيفای حقوق انواع قراردادها و معامالت ) اسناد رسمی دفاتر ثبت(تحريرات رسمی

آيد و در مواردی هم که  شده در اين دفترها بدون مراجعه به محکمه به عمل می ثبت
 .شود ترين وجه حقوق صاحب سند تأمين می       ً                            احيانا  کار به محاکمه کشيد، به سريع

ازاهم قوانين قضايی است وبرای اعتبار دعاوی قانون مرورزمان که  -      ً رابعا  
وسيله  بدين .کند، وزارت عدليه آن را مورد توجه قرار داد زمان وعمری مقررمی مدت

ساله  توانند مطمئن باشند اگراز تاريخ وضع اين قانون متصرفات چهل عامه مردم می
 .ن خواهد بود                 ً                                            داشته باشند، کامال  از تعرضات اسناد کهنه و قبالجات مشکوک در اما

چون تأمين آسايش افراد منوط به مجازات مجرمين است، اين منظور مهم نيز  -      ً خامسا  
 .به وسيله محاکم جزا و ديوانهای جنايی عدليه جديد عمل شده است
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ً سادسا   کرده که قاضی محکمه موظف است بر  عدليه قوانين جامع و مفيدی تهيه -      
عقايد فقهی خود را مالک در حکم قرار  توانند قضات نمی. مبنای آن رأی صادر کند

 .»دهند
  

  هيعدل ريمخالفت مصدق  با اقدامات داور وز
 

دولت، حاج  استيالممالک از ر یمستوف یريپس از کناره گ ١٣٠۶خرداد ماه  در
 هينشست و داورهمچنان عهده دار وزارت عدل یو یبه جا  تيمخبر السلطنه هدا

 ندهيبرنامه دولت، دکتر دمحم مصدق نما بيتصو و نهيکاب یدو روز پس از معرف. بود
که امور مختلف را در بر  ورنطق مشروح قبل از دست یمردم تهران در مجلس، ط

قرارداد  و از اقدامات  به عمل آمده در  ديرا مورد انتقاد شد  هيگرفت، داور و عدل یم
.  شد  راديا ١٣٠۶خرداد ماه  ١٨نطق در روز  نيا. کرد یريخرده گ ديديج التيتشک

 یقانون اراتياخت حهيدکترمصدق دراطراف الزيخرداد ن ٢٨و ٢۵ یدرروزها
 .کرد راديا یسخنان  هيرعدليوز

 زرايتم  یعال وانيد  استيناگفته نماند که داورازدکترمصدق دعوت کرد تا ر     ً ضمنا  
با  کنيل رفت،يمجلس آنرا نپذ یندگيمصدق به علت داشتن سمت نما یشود،ول یمتصد
 .عضو بود یقانون حيلوا هيته ونيسيداشت ودرچندکم یمشورت یمکارداوره

به  هيکه درعدل ینطق قبل از دستور دکترمصدق درانتقاد از داور و اقدامات نيا  ً ال  يذ 
  :گذرد یعمل آورده ازنظرخوانندگان م

اصل که  نيهم یمملکت را اداره کند، رو یرانيا دياصل که با نيهم یبنده رو« ... 
داور از آن  یصورت درآورده، بنده با آقا نيشده ومملکت را به ا دايپ یانرينفرا کي

 خيتار نيشان را آوردند به مجلس تا ا حيشده اند و لوا هيرعدليکه آمده اند وز یروز
 کيکنم و آرزومند بودم که همانطورکه  یم افتخارموافقت کردم چرا؟ چون بنده 

را  هيشود وزارت عدل دايپ گرهميد  یکيشد وزارت جنگ را اصالح کرد  دايپ یرانيا
 گروزارتيد یکيرا درست کند،  هيشود وزارت مال دايپ گرهميد یکيدرست کند، 

 یروپائاگرا یدرست کرد ول  یرانيا نديگو یم ميباالخره اگرما درست کن. را یداخل
 نيا  ايآ. ستيما افتخار ن  یبرا نيدرست کرد و ا یاروپائ نديگو یدرست کرد، م

 ر،يآمد درست  کرد؟ خ  یخودم نتوانستم درست کنم اروپائ مياراست  که بنده بگوافتخ
نده خ( ؟  یدست اروپائ ميرا بدهزيما همه چديخوب  درست کرد پس با ی    ً       فرضا  اروپائ

 .کار خودش را خودش بکند ديبا یرانيکه ا تقدمبنده مع ريخ) ندگانينما
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 !.دينفرمائ اسيزارت جنگ قرا با و هيآقا عدل – یانيهاشم آشت رزايآقا م 
 .ندارم یآقا من عرض و نظرخصوص دياجازه بده  – دکترمصدق

  -  ندگانيهمهمه نما( همه اصالح است. هم اصالح شده است هيعدل – یروانيش
 ،) سيرئ  بيزنگ نا یصدا

  !.دينکن اسيق گرانيرا با د حضرتياعمال اعل – یانيهاشم آشت رزايم یآقا
 

 ،)زنگ یصدا - همهمه ...( است حضرتيوکر اعلاو هم ن - مصدق  دکتر
 .ديبفرمائ) دکتر مصدق   یخطاب  به آقا(  – سيرئ بينا

حاال  ی    ً                کامال  موافقت  کردم ول هيرعدليوز یعرض کنم که بنده با آقا –مصدق  دکتر
او  حيچرا به لوا یتو که موافق بود یفالن نديبفرما نجايا انيعده از آقا کيممکن است 

  ؟ینداد یرأ
 دهيهم دارم چون همان اندازه که بنده عق ليدل یول. ندادم یاو رأ حيبنده به لوا بله

را منحل کنند،  هيعدل نکهيهم از ا یرانينفرا کيکارکند، اگر ديبا یرانيا کنفريدارم 
 یبرا یبطور کل شانيچهار اصل را ا. آوردند با بنده مشورت کردند فيتشر

منحل   هيکه عدل هياول، اصل انحالل عدل صلا: در نظر داشتند هياصالحات عدل
و امتحان در  شيوضع شود و در معرض آزما   ً دا  يجد نيبشود، اصل دوم آنکه قوان

 کي شانيقانون استخدام نسخ شود و ا نکهيدر مجلس، اصل سوم ا ديايبعد ب ديآ
 یطور هيبودجه عدل نکهياصل چهارم ا. کنند هيرا از خارج وارد عدل یاشخاص

بنده همان وقت . وارد بشوند و کار  بکنند هيهمه کس بتواند در عدلبشود که 
 .چهار اصل خدمتشان عرض کردم نيخودم را راجع به ا اتينظر
است که از آثار  یا هيعدل کيما  هيدر باب اصل اول، عرض کردم که آقا عدل اوال

 یاگرقاض. را متزلزل نمود یشود آن را منحل کرد و قاض یاست و نم تيمشروط
 هيبد درعدل یاگرچهارنفرقاض. رود ینم شيکارازپ ديرا شما هرروزمنعزل کرد

است که  نيا هيعدل بيفقط  ع ست،يهم بد هستند ن گرينفرد یس نکهيبرا ليباشند، دل
را هر دفعه  به  یصد نفر قاض. ندارد که محاکمه بکند یخاص یمحکمه انتظام کي

زنند و باالخره نان به  یحرف م ننديشن یکنند و م یدعوت م زيو تم نافينوبت ازاست
چهار نفر از  ايکه سه  هيخارج ازعدل یمحکمه انتظام کي ديبا. دهند یهم  قرض م

اشخاص بد را  هيدوس ندياين مملکت باشند به انتخاب مجلس دعوت کنند و بيمبرز
 هيظربود ن نيا. ديخارجشان کن هيآنها و اگر آنها گفتند که بد هستند ازعدل شيبفرستند پ
فرمودندکه انحالل  قي         ً    داور کامال  تصد یآقابعد هم خود . هيانحالل عدل یبنده رو
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و پنج  ستيو ب کصديدرماده  ونکهچ ستينبوده است و صالح مملکت ن حيصح
  یرا نم هيمحکمه عدل چيکرده اند که ه ديخودشان ق هيعدل التيتشک ديقانون جد

اما در مسئله . کرده اند ديرا ق نيمنحل کرد، ا یمل یمجلس شورا بيشود بدون تصو
 ینيقوان کيسال است  ستيمملکت ب نيبود که ما درا نيبنده ا دهيعق ن،ينقص قوان

عمل معلوم شده  نيداشته باشد در ح یواگر نواقص رهيمحاکمات وغ اصول م،يدار
 ستيها هم الاقل ب نيا م،يندازيب انيدرجر یديجد نيو قوان ميائيحاال اگر ما ب. است

هم داشتم که  دهيخواهد تا نواقصشان معلوم شود و باالخره عق یوقت م گريل دسا
 نيا نکهيا یبدهد چرا؟ برا یگذار نتواند به دولت اجازه قانو ینم یمل یمجلس شورا

 رقابلياجتهادغ. بدهد گرياجازه اجتهاد خودش را به کس د یکس کياست که  نيمثل ا
!. برو قانون وضع کن ميکه به دولت بگوئ. ميستيکه ن ليدرتوک یليانتقال است وما وک

 .ندادم یقسمت را هم بنده رأ نيجهت ا نياز ا
خدمتشان عرض کردم که قانون استخدام . اما مسئله سوم، راجع به قانون استخدام بود 

کند، چون مردم کشور  دايپ رييتا صد سال تغ ديقانون استخدام  نبا. دينده رييرا شما تغ
مرتبه شما او را نقض   کي. کنند یکشند، سابقه درست م یزحمت م دهند،  یتقاعد م

اصالح  ديخواه یکنم اگرم یعرض م نيبنابرا. ندارند یدواريام گريمردم د د،يکن
ً تا  يحق د،يکن که من ازاشخاص  ديبگوئ ديخواه یحال اگرشما م. ديدرست اصالح کن   

ونفر خوب باشد اما درخارج د ديشا ه،يدر عدل اورميخواهم ب یمملکت م نيخوب ا
 انونباز شده است و ق هيدرعدل نکهيآن وقت بعنوان ا ستينفر که خوب ن ستيدو

 .هيعدل یتو زندير یرفته است م نياستخدام از ب
 ايبود که جنبه صحت عمل  نيقسمت هم نظر بنده ا نياما در بابا اضافه حقوق، در ا 

را عرض  زيچ کي   ً مثال  . ستيفقط و فقط  مربوط  به اضافه حقوق ن دهيعق ايمسلک 
 سيرئ یکه آقا –فارس  یمستوف خان،يدمحم عل رزايم یآقا ان،يکنم خدمت آقا یم

معلوم  ريشان غ یوضع زندگان  یليخ شانيا - شناسند یرا خوب  م شانيالوزراء هم ا
 شايو ا شانيبرند منزل ا یم فيداور تشر  یآقا. ندارد یمعاش منظم کي یعنياست، 

منظم باشد،  رياوغ شتيکه مع یالبته کس. کنند یم زدعوتيتم تيعضو ین را برا
کند  یم ريرا به اوبدهند، عرش را سزيتم وانيد تيچهارصد تومان حقوق عضو

 .گذارد یم  شيپا یجا اوسرش ر
 ديدر روزنامه خواندند که فردا با شانيکه ا یوقت یمذاکره کردند ول شانيبا ا خالصه

که بنده  هيرعدلينوشتند به وز یکاغذ کيبرداشتند  قسم بخورند، هيبروند ودرعدل
ً قتا  يشصت سال است حق حاال اگر . خودم را حفظ کردم و کار کردم دهيمذهب وعق    
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وجود  ینيقوان کي ديرفتارنکنمف شا یدولت نيو قسم بخورم که برخالف قوان ميايب
کنم  یاهش مخو نيداشته  باشد که مذهب من آن را  به من اجازه نداده، ندهد، بنابرا

 یدارند آنها رو یا دهيعق کيکه  یاشخاص کيحاال . ديخدمت معاف کن نيمرا از ا
 سيرئ ديايدادند که هرکس ب غاميبه من پ هيعدل ريوز یخود آقا. روند ینم یپول جائ

هزار تومان  یائياگر تو ب یبشود، هفتصد و پنجاه تومان حقوقش است ول زيتم وانيد
 دهيمن که عق د،يمرا گوش نکرد اتيونظر ديشما که عقابنده عرض کردم . شود یم

کشاند به آنجا و البته  یپول مرا م هيبه عدل ميايبه اصالحات شما ندارم، پس اگر من ب
 هيکه پول، بنده را به عدل یوقت. رميگ یشترميدرآنجا هشتصد تومان از مجلس ب

پول،  یرو یکس یوقت پس. کشاندکه حکم غلط  بدهم یکشاند، فردا هم پول، بنده را م
. قسمت نيبنده بود درا دهيهم عق نيا.کرد نانيشود به او اطم یبرود نم یجائ کي

  )   ٢۴(» .هستم افق        ً   داورکامال  مو یکنم که بنده باآقا یحاالهم بنده عرض م
 

  
  یقانون اساس ٨٢اصل به وزير عدليه  داورعلی اکبر  خونيشب

 
 ١٣١٠مصوب بيست و ششم مرداد   ٨٢ اصلريبا تفس یداوربه قانون اساس خونيشب

 در كميسيون قوانين عدليه
 

مرد  نيکرد ا یبا سردارسپه هرگزتصورنم یکينزد یروزها نيداوردرنخست ديشا
 یم نهيکه آنگونه سنگ قانون را به س یبشود وکس رانيمطلق ا کتاتوريد یروز

 ! اراده و خواسته خود را مافوق قانون بداند یزد، به آن زود
شاه تازه را قضات، به  یاز خواسته ها یکه بعض افتيشد در هيرعدليداور وز یوقت
کشند که خود  یم یدهند و قانون را به رخ  کس یبا قانون، انجام نم رتيمغا ليدل

 . است رانيقانون در ا یموجد و بان
خواست شاه که خود را برتراز قانون  یکي: دو قدرت قرار گرفته بود انيداور درم 
شاه مواد  یقانون ريغ یقضات بودند که در مقابل  خواسته ها یگريت و ددانس یم

به انجام  ليداور است که ما نيکرد ا یشاه البته تصور م. شدند یقانون را متذکر م
 رياست که دستور وز یچون معتقد بود کدام قاض. ستياو ن یدادن خواسته ها

رفع مشکل وگرفتن مهار  یبراداور ! را انجام ندهد ولو خالف قانون باشد ؟ هيعدل
 ريدست وز نکهيا یزشت و ناپسند کرد و برا یقضات در دست خود مبادرت به عمل
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نسبت به قضات باز باشد و بتواند آنها را درموقع ضرورت به اطاعت کامل خود در 
 .شد که ضامن استقالل قضات بود یمتمم قانون اساس ٨٢اصل ريبه تفس متوسلآورد 
را که   یمتمم قانون اساس  ٨٢پنج ماده به مجلس داد و اصل  تحت یقانون داور
متمم   ٨٢که مقصود از اصل کرد  ريتفس نطورياستحکام اساس عدالت است ا بانيپشت

خود  یتوان بدون رضا یرا نم هيحاکم محکمه عدل چيآن است که ه یقانون اساس
منتقل کرد و ) رادادس(پارکه   یببه صاحب منص ايو  یبه شغل ادار یاوازشغل قضائ

اگر . ستيرتبه آنان مخالف با اصل مذکور ن تيقضات با رعا تيمحل مأمور ليتبد
 نيهم تيعدل و داد با رعا هيچگونه پا مينيب یماده توجه شود م نيا یدرست به معنا

ماده  تيکه اگر با رعا  یدر ماده سوم، قانون اضافه کرد قضائ. شود یماده سست م
متمرد محسوب  ند،يامتناع نما تيشده و از قبول مأمور لينها تبدقانون محل آ نيااول 

مجازات خواهند  هيوزارت عدل  یو مطابق نظامنامه ها بيتعق یو در محکمه انتظام
 .شد

است که از زبان و  نيو علت آن بهتر ا یمتمم قانون اساس ٨٢اصل  ريدر باره تفس 
 انيب انيت و ماجرا را عرداوراس ميکه خود مسبب  تصم ميريمدد بگ یخامه شخص
داور و همکار او در وزارت  کيدوست نزد یزديدکتر محمود افشار . داشته است

 : نوشته است نيباره چن نيدر ا ،یفوائد عامه و وزرات دادگستر
  

  یقانون اساس ٨٢اصل  ريتفس
  
 یکي: ديرس یدو راه به نظر داورم یاسيو س یورود به کاراجتماع یبرا.... «

 دايبه حالم پ رتيسرنوشت مرا که بص. خودش هيرو یگريءالملک ودروش ذکا
 رتجارتيوز یجهت هم وقت نيبه هم. خودش عيتند وسر هيکرده بود در برابر رو

به  ليبعد تبد( تتجار یمدرسه عال استيوبه ر سيشد، مرا به تأس) یبازرگان(
 یرشد به مستشا یردادگستريهم وز یوقت.دعوت کرد) دانشکده اقتصاد شد

 .نمود ديرا دوستانه تجد نيريرفاقت د یگاه. انتخاب نمود نافياست
 یمن طرفدار عدم مداخله دولت در امر دادگستر. ميبا هم نساخت زين هيدرعدل یول

وسائل   یو هدف پاک باشد ول تين  یوقت« که )  یاوليماک(  دهيبودم واو با همان عق
. ميالف نظر، سخت به هم  برخورد کرداخت نيدر اثر  ا. بود» ندارد  یتينا پاک اهم

مطرح بود که نظر  یکه بودم دعوائ یشعبه ا رد: قرار است نياز ا هيقض انيجر
من از  ريييتغ نديتوانستند اعمال نفوذ نما یچون در من نم. در آن وجود داشت یخاص
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 رييخواستند که با تغ یاما چون نم. به نظرشان الزم شده بود گريآن شعبه  به شعبه د
 انيرا م نافيمستشاران است یشود، مقاومتها یعلن هيقض  یبه تنهائ یقاض کيدادن 

مانند دکتر  یکسان. رفتند راتييتغ نيبار ا ريهمه ز. نمودند  ليخود آنها عوض و تبد
 افتگاني رييشد جزو تغ ريو نخست وز  یردادگستريکه بعدها وز یدفتر نياحمد مت

که داده  یرغم ابالغ یمن خود را عل. تراض نکردجز من اع یمتأ سفانه کس.  بودند
که ابالغ داده   ديدانستم که در آن بودم و به  شعبه جد یم یبودند مستشار شعبه ا

دوستان مشترک کوشش کرد مرا  لهيفقط  به وس یول ديداور از من رنج. بودند نرفتم
کناره  یز دادگسترقبول ننمودم و ا. بود یمطالب به نظرم اساس یول. ديرام و آرام نما

 .کردم یريگ
 یخود را موجه  کند و بعد هم دستش برا یعمل خالف  قانون اساس نکهيا یبرا داور

 .رکرديمجلس تفس لهيرا به وس  یقانون اساس  ٨٢قضات باز باشد، اصل  رييتغ
اصالح آن  یرا که برا یدادگستر اديبا ابتکار غلط به دست خود بن ،یعموم دهيبه عق 

 ليتفص نکهيا یبرا. وبعد مطلب مطرح بود اميدرهمان ا. متزلزل ساخت آمده بود
 یرا م یقانون اساس ٨٢و ماده  ٨١اصل ماده  نياز طرف خودم نداده باشم، ع شتريب

 .کنم یرا نقل م ديجرا رجاتاز تذکرات مجلس ومند یآورم وبعد بعض
 : جود داردو ريبه شرح ز یقضات دادگستر ربودنييتغ رقابلياصل راجع به غ دو

     ً      دائما  بدون  اي                     ً توان از شغل خود موقتا   یرا نم هيحاکم محکمه عدل چيه – ٨١اصل  
 .ديخودش استعفا  نما نکهيداد، مگر ا رييتغ ريمحکمه و ثبوت تقص

 یشود مگر به رضا یممکن  نم هيحاکم محکمه عدل تيمأمور ليتبد – ٨٢ اصل
 .خود او

 ٨٢اصل  ريو تعرض من، داور به فکر تفس ديدر عدم قبول مقام جد یاز پافشار بعد
 .ديکه بدان  مبتال شده بود افتاد و موفق  گرد

 ونيکمس  یشمس ١٣١٠امرداد  ٢۶مصوب  یاصل  متمم قانون اساس ريقانون تفس
 :هيعدل نيقوان

 
حاکم محکمه  چيآن است که ه یمتمم قانون اساس  ٨٢مقصود از اصل  –اول  ماده
صاحب  ايو  یبه شغل ادار یخود از شغل قضائ یرضا توان بدون یرا نم هيعدل

رتبه  تيقضات با رعا تيمحل مأمور ليمنتقل نمود و تبد) دادسرا (پارکه  یمنصب
 !!ستيآنان مخالف با اصل مذکور ن

 یعني ديسف سمانير نديبگو یماده  قانون احترام کي  لهيچنان است که بوس ريتفس نيا
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 .اهيس سمانير
شده و  ليآنها تبد تيقانون محل مأمور نيماده اول ا تيکه با رضا یقضائ –سوم  ماده

و  بيتعق یمتمرد محسوب و در محکمه انتظام ند،يامتناع  نما تياز قبول مأمور
 .!مجازات خواهند شد هيوزارت عدل  یمطابق نظامنامه ها

قانون را در  یاختراع و ابتکار مقتن اجرا یهمه استعداد برا نياست که با ا عجب
وزارت  ینظامنامه ها« آن را به  یشاد. به ماسبق نکرده است ن،عطفيباره ممتنع

به هر حال با . باز باشد یمذکور در ماده سوم واگذاشته است تا دستش به کل »هيعدل
شود  ینامه گفته م نينظامنامه که حاال آئ چهيبازرا  یتوانند قانون اساس یماده م نيا

هم زودتر و آسانتر  یاز قانون عاد یرا حت یوزارت ینامه ها نيآئ رايقرار دهند، ز
 .یتا چه رسد به قانون اساس) چنان که کردند( توان عوض کرد یم

که  یعماد السلطنه فاطم.      ً                    اجماال  از چه قرار بوده است هيقض انيکه جر مينيبب حاال
 یمل یمجلس شورا ١٣٢٣ یفرورد ٢٨بوده است در جلسه  هيعدل ريوز زيخود ن
و  ۵۴۵٠  یشماره ها( اظهار داشت که دو شماره روزنامه اطالعات  یمطالب

ً نا  ياز ان را ع یقسمت صهخال. مجلس  چاپ شده است یگانيبه نقل از با)  ۵۴۵١  یم   
 :آورم

 ريوز دهيبه عق اي نجايا. کند ريتواند تفس ینم هيعدل ونيرا کمس یقانون اساس... «
بنده هم ... است یقانون اساس رييتغ ینده براب دهيبه عق ايآورده اند  ريتفس یبرا هيعدل
بنده اگر هم  دهيبعق یدادگستر نيا. بودم وهم محبوس  واقع شده ام یدادگستر ريوز

 یمعمول فعل یوزارت دادگستر). است حيصح ندگانينما( تنباشد به مراتب بهتر اس
ومان به به دو هزار ت ديکه از آفتابه دزد تجاوز کرد و رس یاست که هر موضوع نيا

که نظر  ريزند به وز ی          ً        محکمه فورا  تلفون م احاکميدادستان مربوط  اي        ً باال فورا  
ذکر کرد که  انيآقا زا یکي روزيد. محکوم کرد؟ ايتبرئه کرد  ديکه با ست؟يمبارک چ

 نيمعروف است در ب یقانون اساس  ٨٢ ريتفس ني   ً   مثال  هم. دارد  یاساس ن،يقوان
داد که  یدستور کيو داور به او  هيتر افشار در عدلبه قانون دک یدادگستر یوکال

دکتر افشار گفت به . را داد تشيمأمور رييکنم و حکم تغ یگفت نم. فالن کار را بکن
 » . یبکن یتوان یموجب قانون اساس نم

هم  یاز آنها مقاالت یروزنامه ها نطق عماد السلطنه را منتشر کردند و بعض همه
چند نقل  یآنها سطر یوشتند که بطور اختصار از دوتاآن و مقاومت من ن رامونيپ
 . مينمائ یم

 اديکه  زنده  یستاره هنگام دهيدر جر یمجلس و دادگستر ليوک یخلعتبر ارسالن
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استقالل قضات جزو برنامه دولت «  رعنوانيشد ز یدادگستر ريصالح  وز ارياله
 :ميآور یم نجاياز آن را در ا ینوشت و بخش» است

 ارياله( مرحوم داور  یميصم یو دوست وهمکار یفعل یردادگستريوز یآقا «
دانست سلب استقالل  یخودازقضات معروف و شجاع بوده و بهترازهرکس م) صالح
 فهيدوست شجاع و با وجدان و وظ نيمرحوم داور ا... دارد یبد راتيچه تأث یقاض

هران و در ت نداشتشناس را که مزاجش با حکومت زور و خالف قانون سازش 
روحش گريالعموم به اصفهان فرستاد تا د یبود با سمت مدع قيتحق یمستنطق و قاض

هم  چون او  گرانيمنحصربه صالح نبوده، د هايپافشار نيا. نکند هايسرکش نيازا
و  ريدکتر افشار معروف مد یاز جمله آقاث. شدند ینم ريافکار وز ميبودند که تسل

خود داور دعوت  لهيبه وس هيبه عدل نافياست یمستشار  بعنوانکه  ندهيصاحب مجله آ
 گريد یمطرح بود که دکترافشارو اعضا یدر محکمه دکتر افشار پرونده ا. شده بود

روز بدون مقدمه  کي. نديرا فوق نظر خود قبول نما یگريشدند نظر د یحاضر نم
دکتر . شود منتقل گريبدست دکتر افشار دادند که ازآن محکمه به محکمه د یحکم

را  یقاض چياست و ه یحکم وزارتخانه برخالف قانون اساس نکهيافشار بعنوان ا
. داد اطاعت ازحکم نکرد رييخود او تغ تيرضاتوان بدون  ینم یطبق قانون اساس

کردند بر مقاومت افزود تا باالخره ناچار شدند او را دو  حتيهر قدر اصرارو نص
او محسوب  یبود جزو مرخص بيکه غا یو مدت دانندباره به همان محکمه برگر

از طرف قضات صالح و درستکار و شجاع مخالف با  هايسرکش ليقب نيالبته ا. کنند
اعتراض  کننده و  چيخواست ه یداشت و طبق آن م شيبود که دولت درپ ینقشه ا
قسمت از قانون  نيکه ا دنديچاره را در آن د. در مقابل نداشته باشد یمانع اي یمخالفت
 .باز باشد  یهر عمل یبردارند که دستشان برا انيز مرا ا یاساس

درست کنند که محتاج به فکر و قضاوت نباشند  ینيماش یدر صدد برآمدند که قاض 
 .بدهند یرأ یو حسب االمر

نشست با  کيدر  زيآن مجلس ن. نمود و در مجلس برد هيته ی        ً             داورفورا  ماده واحده ا 
ود که هنوز آثارش محو و پاک نشده و به نم یغلط چنان خرابکار ريآن تفس بيتصو

و دولت باز  هيشد که دست وزارت عدل نيا رييتغ نيا جهيهم نخواهد شد نت یزود نيا
وجود  هيقوه قضائ گريد یعني د،يگرد رفمانع عمده در مقابل دولت بر ط کيو 

ندهد او را  یرأ ريوز ايشد که طبق نظر دولت  یم دايپ یقاض کينداشت و اگر 
 یکه برا ستين یديمرحوم داورترد. گذاشتند یاو م یرا به جا یگريداشتند و د یبرم
و شجاع را  دهياز اشخاص درست و فهم یوعده ا دهيکش اريزحمات بس هيعدل ليتشک
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اما افسوس که مولود خودش را به دست خودش از . دعوت نمود هيعدل ليتشک یبرا
از  رايهم  خود او شد، ز هيلبود مخرب عد هيکه مؤسس عدل یبرد و همان طور نيب

 یسالها نيدر هيعدل. سلب استقالل نمود هياز قوه قضائ یقانون اساس  ٨٢اصل  ريتفس
شده بود که احکام تبرئه ) بخشنامه(  لبود که به محاکم متحدالما دهيرس یآخر به جائ

بر  یليدل چيکه ه یهائ هيچرا در دوس ميديپرس یما از قضات م یصادر نکنند و وقت
نظر  نيچن هيگفتند وزارت عدل یم ديده یم تيمحکوم یوجود ندارد، رأ تيحکومم

 دهيرس یشد و اکنون بجائ ميمورد مؤاخذه واقع خواه ميبه تبرئه بده یدارد و اگر رأ
فقط  گرانياست که د یاست و خوشبخت  یالملل نيننگ ب کياست که اظهارش  

رنگ که داخل آن از  ديسپ مياخ عظک نيبه داخل ا یو قدم دنديآب تهران را د یمجار
کاخ  نيرو باز تهران آلوده تر، ا یهاياست نگذاردند تا بدانند از آب جو اهتريرسيق
 ».است یدادگريب
 

 :نوشته است نينيداد چ دهيجر ريمد ینور یديعم
گردد که  ليتشک یطور ١٣٠۶پس از   یخواست دستگاه دادگستر یداور م مرحوم

که تا آن روز دست علماء و محافل  یقضائ یکتاتوريشده دخارج  ونياز نفوذ روحان
»  .بود به دست طبقه تجدد طلب که خود دررأس آن قرارداشت سپرده شود ونيروحان

)٢۵  ( 
    

 
          یو گزارش آن توسط حکومت مل  یقضائ یاصالح نيقوان  حيلوا: اسناد 

 دکتر مصدق 
 

 نيوقوان یادار یت، اصالح سازمانهاازبرنامه دول)۵(مربوط به بند یقانون حيلوا
 .  یولشگر يیوقضا یاستخدام كشور

 - ١. صورت گرفته است ريقسمت پنجم ازبرنامه دولت تاكنون اقدامات ز یدراجرا
كه  یبا مطالعات. یمربوط باموراستخدام ینامه ها بيراجع به نسخ تصو یقانون حهيال

قانون استخدام  هيبود تا تهبه عمل آمده  يیدروزارت دارا یراجع باموراستخدام
بمنظور  خواهديم شتريب فرصتكه مستلزم مطالعه ودقت كامل است و یكشور

 یوآشفتگ یخراب هيشترمايكه ب یقسمت ازمقررات مربوط باموراستخدام كياصالح 
 وريشهر ٢۶ خيدرتار يیوزارت دارا یشنهاديوضع استخدام شده بود بموجب طرح پ
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 ١٣٢۵مصوب مرداد  یرسم یوحكم یمانيدان پكارمن ليتبد حهيال ١٣٣١ماه 
قانون استخدام را  یدوره فترت كه مقررات اساس یها بنامهياز تصو گريد یوبعض

كه قبال صادر  یاحكام یمغشوش ساخته بود لغو و اجرا تيو رسم هيپا عيازنظر ترف
. دياعتبارموكول گرد نيالسابق به تام یبود كماف دهيرس یاداره بازنشستگ قيو به تصد

كه موجب آن شده  یتعدد محاكم اختصاص یحذف محاكم اختصاص یقانون حهيال - ٢
 تيازجرائم برطبق مقررات خاص انجام وازصالح یبه قسمت یدگيبود كه رس

 یرضروريخارج شودعالوه برتوسعه غ یدادگستر یعموم یدادسراها و دادگاهها
ند كه باروح عدالت آورد یم شيراپ یضاتيگزاف تبع نهيهز جاديسازمان محاكم وا

بود  یمحاكم اختصاص تيالحكه در ص یبجرائم یدگيآنكه رس یبرا. داشت  رتيمغا
 یبا استفاده از قانون اعطا ديدرآ یعموم یدادسراها و دادگاهها تيدرصالح

 یبرا یحذف محاكم اختصاص یقانون حهيال ١٣٣١- ۶- ٢٩ خيدرتار اراتياخت
 یاصالح قانون استخدام قضات برا یقانون حهيال - ٣. بموقع اجرا گذاشته شد شيآزما
 يیكارمندان قضا ليروتبدييقضات وتغ شتيمع حداقل نيوتام يیدستگاه قضا هيتصف

 یحوزه ها اجاتيمشكالت آنها با احت قيواصالح سازمان دادگاهها ودادسراها وتطب
اصالح قانون استخدام قضات به موقع اجرا  یقانون حهيال ٣١- ۶- ٢٩ خيمربوط درتار

 يیكارمندان قضا هيكل تيبه صالح یدگيمزبوررس یقانون حهيبموجب ال. ذاشته شدگ
داده شد كه  یبيمقام واگذار و ترت یمركب ازپنج نفر ازقضات عال یونيسيبه كم

 ايمناسب ندانند بازنشسته و  يیاحراز مشاغل قضا یبرا ونيسيرا كه كم یاشخاص
حقوق  یها هيسانسياستفاده ازل یبرا. دكنن ليتبد یادار هيآنان را به پا یقانون هيپا

 یقانون حهيدر ال زيوضع خدمت آنان ن تيوتثب یوزارت دادگستر ديدرسازمان جد
 حهيال - ۴. الزم به عمل آمده است یها ینيب شياصالح قانون استخدام قضات، پ

 هيته ونيسيكه دركم یقضات باتوجه به مطالعات یانتظام یسازمان دادسرا یقانون
وضع  یوزارت دادگستر نكهيبه عمل آمده بود نظربا یوزارت دادگستر ینونقا حيلوا

 یانتظام یبنام دادسرا يیدادسرا ليرابمنظور انحالل اداره نظارت وتشك یمقررات
مهرماه  ٢٢ خيداده بود درتار صيتشخ یضرور یدادگاه انتظام تيقضات درمع

 - ۵. ع اجرا گذاشته شدقضات به موق یانتظام یسازمان دادسرا یقانون حهيال ١٣٣١
 قيوتطب یوضع دادگستر الحاص نكهيكشور نظربا يیسازمان قضا یقانون حهيال

را  يیدرسازمان قضا دنظريمحل تجد اجاتيدادگاهها وشعب آن با احت التيتشك
وزارت  یقانون حيلوا ميوتنظ هيته ونيسيبا درنظرگرفتن مطالعات كم نموديم جابيا

كشور بموقع  يیسازمان قضا یقانون حهيال ١٣٣١ مهرماه ٢٢ خيدرتار یدادگستر
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وجلب  يیدراصالح امورقضا یقانون حهيال نيكه ا داستيام. اجرا گذاشته شد
 - ۶. وموثرباشد ديمف ديآ یآن بعمل م یكه درحسن اجرا یبا مراقبت یاعتمادعموم

 هيعدل التيمتمم اصالح قانون استخدام قضات برطبق قانون اصول تشك یقانون حهيال
بودند  يیاقض هيپا یكه دارا یكارمندان هيكل ١٣١۵ ماهيد ۶و استخدام قضات مورخ 

. استفاده كنند يیقضا هيازحقوق پا توانستنديم رآنيوغ يیمقامات قضا نياعم ازشاغل
اصالح قانون استخدام قضات موضوع استفاده  یقانون حهيپس ازآنكه بموجب ال

محدود ساختن  یبرا د،يمنع گرد يیقضا یها هيازحقوق پا يیرقضايمقامات غ نيشاغل
 نييتع نيوهمچن شدنديم یقاعده مستثن نيكه به مناسبت مشاغل خود از ا یاشخاص

وخدمتگزاران دادگاهها كه  یازكارمندان دفتر یمحل حقوق عده ا نيتام یبرا فيتكل
 یمنصوب م گرياز كاربركنار و به مشاغل د يیسازمان قضا یقانون حهيبراثرال
 ماصالح قانون استخدا یقانون حهيمتمم ال یقانون حهيال ٣١- ٧- ٢٩ خيرتارگشتند د

 )  ٢۶(قضات بموقع اجراگذاشته شد و 
  

  یگزارش وزارت دادگستر
 

نخست اسباب  رميگزارش ازباب مقدمه ناگز نيدرآغازا: یوزارت دادگستر گزارش
 یحاتخود بنگارم سپس اصال یرا ازمحوراصل یوعوامل انحراف گردونه دادگستر

اصالح كامال موقوف به  صيتشخ رايكه بعمل آمده است باستحضاربرسانم ز
 توانيشد م هاست و چنانچه عوامل فساد شناخت یعوامل انحراف وخراب صيتشخ

؟  انهيبوده است  هايكه شده متناسب با خراب یاقدامات ستياصالح چ ليكه وسا افتي
 یبعض رهيوس هيم همانا رومنظ حيرصحيازس یعمده وعلت العلل انحراف دادگستر

داشته  یسروسامان منظم رانيكشورا یدادگستر خواستنديوقت بود كه نم یازدولتها
نبود  یافكارعموم ليوقت با اجازه و تما یليتحم یلتهاآن دو یچه آنكه زمامدار. باشد

و  گانهيدربرابرب یتعهدات كيباشند،  بلكه براثر ارخوديآزاد ودراخت فهيتا درانجام وظ
 یدر موقع زمامدار ربودنديرا اشغال وناگز تيمسند، حاكم یوذ عوامل داخلنف

 یدولتها نگونهيا. رندبموقع اجرا بگذا یو خود گانهيرا از ب گرانيد اتيمنو ش،يخو
برسرامور حساس بگمارند  یكارمندان یستيبا یتعهدات،  ناچاردرموقع زمامدار رياس

صورت پر واضح  نيدرا. نديراه اجرا نما نيرا كه كرده اند از ا یتا بتوانند تعهدات
نشده و حكومت هم  یحكومت نيومنقاد چن عيوبا وجدان مط حياست كه كارمندان صح

 نگونهيتكرار ا. داشته باشد سركارخواهد آورد اديرا كه قالده انق یمندبحكم اجباركار
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 جهيرنترا منحرف ساخته و د یچرخ دادگستر جيناپسند بتدر هيدولتها واستمرارآن رو
 یليتحم یدولتها نياست كه ا نجايعجب درا.موديپ ديرسانيرا كه بمنظور نم یراه كج

بعد  یول زدنديولزوم اصالح آن م یگستردم ازفساد داد دادنديابتدا در برنامه كه م
و  اديومعلوم بود كه فر دنديكوش یآن م یخود درانحراف وخراب یازاستقرار زمامدار

 يیاواخر فساد و انحراف بجا نيدرا. دادن مردم است بيو فر یكار اير یفغان برا
 ريوز اياوامر دولت  یبود که اگر كارمند باقوت نفس و وجدان از اجرا دهيرس
او را  یخود را انجام دهد طور یقانون فهيوظ خواستيكرده وم یچيسرپ یدگستردا

و  اديز برسركارحساس بماند چنانكه گرنتوانديكه د كردنديكن م شهيوبن ر خياز ب
 ماتيهدف نامال وستهيپ فهيبه سبب انجام وظ یام عناصرصالح دادگستر دهيتكرار د

هم  نيا شدندينادرست واقع م دانشده وازكار بركنارومورد استهزا وعتاب كارمن
 یآلت اجرا دياحساس كرد با نكهيشهامت هم یو ب فياست كه كارمند ضع یعيطب
اوهم منحرف  ستين شيب یاليخ هيفرض كيحكومت باشد وعدالت جز اسم و  اتيمنو

عادت و سبك آنگونه دولتها و . گردديسوء خود م اتيرمنوياستفاده وسا رامونيشده پ
كامل  ینظم یب - ١.نمود جاديا یرا دردادگستر ليذ یهايخراب ومفاسد  هيآن رو

و نه  زخوديكارمندان نه عالقه بحضور درپشت م یكه بطور كل یدراموردادگستر
 تيفعال. نبود نيهم درب یفريك. وجود نداشت یتيداشتند ومسئول فهيانجام وظب یدلبستگ

گرفت كه موجب شد  باال یطور یديوالق ینطم یمورد استهزا شده ب فهيوانجام وظ
اوضاع واحوال  نيمردم درانبار بصورت تل انبوده درآمده بود و ا یپرونده و كارها

رواج بازار فائده و استفاده  - ٢.نكرد كارمندان هيدر روح یريتاث نيرقت بار كوچكتر
 افتندي نكهيمختلف نا مشروع چه آنكه كارمندان كج رفتار هم یبه صورتها
خودهم درمقام  گرآنست،يسوء د اتين یاجرا یدادگستر دنازاداره كر یمنظوراصل

قرارداده واداره را به منزله  یعمل بازرگان كيخود را  یقانون فهياستفاده برآمده وظ
سواد برامورمهمه وعلت  یو ب قيگماردن عناصرناال - ٣. فرض كردند شيخودكان 

 یدولت نيچن كي عيمطوباسواد هرچند فاسد باشند كامال منقاد و قيآن بود كه عناصرال
را  قياشخاص ناال ردولتيناگز ندياجرا نما اريشوند تا مقاصد او را بتمام ع ینم

كه فاقد  یاشخاص ميا دهيد اديچنانكه ز نديسركارآورد كه كامال منظورش را اجرا نما
. نداشته اند در راس امورمهمه گذاشته شده اند یالتيبوده اند وتحص يیمعلومات قضا

 ی؟ خالصه ب ستين یكاف شيازآسا یجهان كيانحراف  یسه گانه برا ضاعاو نيا ايآ
را بشدت  رانيملت ا ق،ياشخاص ناال یو رواج بازار رشا و ارتشا و تصد ینظم
را درماده اول برنامه  یخود بخواهد اصالح دادگستر یكه از دولت مل ختينگبرا
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 یو بطوركل كسرهي وركش یراه اصالح انحالل دادگستر نجانبيبنظر ا. خود قراردهد
از  راينبود ز ميگرفته ا یتلخ ارياسالف ما كرده اند و از آن تجربه بس یچنانكه بعض

 هيته گريو از طرف د شديم دهيهم پاشاز كدفعهي رانيملت ا يیطرف امور قضا كي
اوضاع و احوال امروزه كشور  شيكه گنجا شديمستلزم طول زمان م یسازمان بعد

بود كه با سركار آوردن  یاريعناصر صالحه بس یدارا یدگستربعالوه دا. را نداشت
. مطلوب را گرفت جهيآن ها و راندن عناصر فاسده قابل اصالح و ممكن بود كه نت

ازعناصر  یقضات دادگستر تيكشوراقتضا نداشت با آنكه اكثر گريصالح دباضافه م
و  نيبنابرا. ميينما حلرا بعنوان فساد من یبود تمام دادگستر ليتشك قيپاك و فعال و ال

 نكيا. مييو در سه نوبت اجرا نما جيشده كه آنرا بتدر یگريبحكم الجاء متوجه نقشه د
اول اصالح  ليذ ليسه ماهه مطابق تفص یطدر نوبت اول . قسمت ازنقشه كي یاجرا
 نيقوان رايز. وهله نيخاصه اصالح قانون استخدام قضات در نخست یدادگستر نيقوان

شده بود كه كارمند فاسد در پشت آن خود  ینيسپرآهن كيقضات  مسابق استخدا
 چوجهيبه یدانست و وزارت دادگستر یرامحفوظ ومصون ازهرگونه تعرض م

 یچنان قانون را برا. دادگاه دست بزند یقاض نينداشت كه به كوچكتر یقانون يیتوانا
 خواستنديرا كه م یآن هرگونه عمل طيفرض كرده بودند كه درمح یخود حرزمحكم

كه  یافكار صالح یط یوزارت دادگستر یجانب قبل از تصد نيدادند و ا یانجام م
 یاصالح دادگستر یاداده بودم كه با قانون سابق استخدام قضات بر صيداشتم تشخ

بود كه  نيا ديآ ینم شهيقانون مزبور در اند رييوچاره بجزتغ ستيراه و رخنه ن چيه
آن  یلوا ريقانون استخدام كرده كه در ز رييتغدرهمان اول وهله توجه خاص به 

تناسب را از كار كوتاه وآنها را ازحرز  یو ب قيدست عناصر فاسد و ناال ميبتوان
ازلحاظ انتقاد  يیفكر باراده من به تنها نيا یوچون اجرا ميكن رونيب تيمصون

نبود ناچار در قانون  بندهيو امكان اشتباه ز یطرف یب تيبر و رعا انيكارمندان ز
 ۵ ونيسيكم كيعناصرفاسد را ب صيو اجازه تشخ اريكه اخت یاستخدام قضات ماده ا

 ونيسيان ماده كمسپس مطابق هم. ديآن جناب رس بيو بتصو دهيبدهند گنجان ینفر
و با  یطرف یب تيو بانها ليقضات صالح مورد اعتماد ومعمر تشك نيازمبرزتر

و  يیاعتنا یب: قضات شتيمع نيتام_ ومد. خود را انجام دادند فهيشهامت كامل وظ
 یبود كه قاض یبدرجه ا يیحقوق كارمندان قضا نيدر تام یليتحم یحكومتها یديالق

قضات درست كار با حالت . شد یم یداقل ضرورت زندگح نيتام يیبدبخت فاقد توانا
 یهمان نگاه. كردنديو مردم هم با چشم حقارت به آنها نگاه م یزندگ یمبتذل و حقارت

درانظار  یكرد كه چنانچه قاض قيتصد ديبا. كردنديفرد محقر پست م كيرا كه به 
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و روح  نانيطما جاديو ا رننمودهيوجه تاث چيو كوچك جلوه كرد، قضاوت او به ريحق
هم از  یانتظار و توقع درست یليتحم یحال دولتها نيو با ا كنديدرمردم نم نيتمك

 نكهيمثل ا. خود و خانواده اش بوده  داشته اند یمارياز درمان ب يیكه فاقد توانا یقاض
انتظار  تونيدوربودند كه از گرسنه و برهنه نم یبكل یعياز درك واحساس عوامل طب

باال بردن واحد حقوق  شنهاديقسمت مرا وادار كرد كه پ نيالعه در امط. داشت یدرست
واقع  بيوتشكر است كه مورد تص یجا. كنم ميتقد رينخست وز یقضات را به آقا

اندازه از اضافه حقوق كامال  نيا دييبعرض برسد كه تصور نفرما نهميا. ديگرد
از  شيب شيافزا هادشنيپ یمال هيضعف بن یول. آنها رساست تيثيقضات و ح یبزندگ

 گريبرابر د كيدرخزانه كشور  شيدرصورت گشا دوارميام. داديرا اجازه نم نيا
 ديكه مصدر كار است با یدولت شيگشادر صورت  ١٣٣٢سال  یاضافه شود و برا

قانون  ٨٢اصل  رينسخ قانون تفس شنهاديپ_ سوم . رديرا در نظر بگ یشترياضافه ب
 یشده بود كه بتوانند درموقع اجرا ليتحم یولتهاد یقانون حربه برا نيا. یاساس

به  ريقانون تفس نيو از ابتدا كه ا رنديخود بگ ريرا تحت تاث یقاض شيتعهدت خو
منظور را داشته و سر انجام موجب عمده  نيشد، هم شنهاديپ یمل یمجلس شورا

كه احساس كرد  یوقت یشد پر واضح است قاض یدادگستر يیدستگاه قضا یخراب
و  عيفراش كامال مط كياز راه راست منحرف شده  ستين نيو كار او در تامشغل 
 تينها. ديرس بيوبتصو مينسخ قانون مزبور تقد شنهاديبود كه پ نيا. شود یم یمنقاد
كه  ميقرار داد ١٣٣١نكند، نسخ آنرا از اول آذر نيكارمند فاسد را تام یآنكه بقا یبرا
. داشته باشد حيعناصر فاسد از صح صيتشخو  فهيمجال انجام وظ ینفر ۵ ونيسيكم

نسخ و از  ٨٢ راصليقانون تفس كرديم جابيحال كه مصلحت جامعه ا نيچهارم درع
كه تخلفات  ميبرخورد كرد یقاض كياثنا ب نيكه اگر در ا ميآمد شهيندا نيبرود با نيب

هرت سوء ش ايمسامحه كار و  ،یسست فهيدر انجام وظ یول ستيدر پرونده او ن یقانون
 نيبود در ا يیو شئون قضا تيثيعفت و ح یدچار اعمال مناف ايحاصل كرده و 

استخدام قضات شد كه  انوندر ق كمادهياصافه  شنهاديپ ريكرد؟ ناگز ديصورت چه با
حق داشته باشد بسوء شهرت  یانتظام یدادگاه عال نيقضات وهمچن یانتظام یدادسرا

طرز كار كارمند از اهمال و  نيو همچن يیو شئون قضا تيثيبا ح یعمل مناف ايو 
مطابق قانون  یادار فريكرده و در صورت اثبات ك یدگيرس فهيمسامحه در انجام وظ

است كه از نسخ قانون  نيماده ا نيفلسفه ا. دينما نييقضات در باره اش تع یدادرس
 زموردين شنهاديپ نيا. سوء استفاده نشود یقانون اساس ٨٢و استقرار اصل  ريتفس

  )   ٢٧. (واقع و بموقع اجرا گذاشته شد بيتصو
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  در زمان حکومت ملی دکتر مصدق  رانيا یدادگستر یاستقالل کانون وکال بيتصو

 
استقالل کانون  بيدکتر مصدق تصو یمهم در زمان حکومت مل یازکارها یکي«

و ارسالن  گانيدکتر شا یشمس ١٣٣٢بود که  درسال  رانيا یدادگستر یوکال
که هر دو، مورد وثوق دکتر مصدق بودند خدمت  ینينائ یدمحم جالل ديس و یخلعتبر

به  سيکه در کشور سو يیدرسال ها یو عرضه داشتند که جناب عال دنديرس شانيا
 نافيکه دادگاه است یدر هر شهر د،يمالحظه فرموده ا د،يحقوق اشتغال داشت ليتحص
 نيدر واقع ا. شود یم هزمشاهدين یدادگستر یشده، درکنارش کانون وکال ليتشک

دکتر  حاتيدکتر مصدق پس از توض. گرنديکديالزم و ملزوم  يیدو نهاد فضا
خواهد  یدادگستر ريقول داد که از وز ،ييینائ یو جالل یو ارسالن خلعتبر گانيشا

مرکز مذاکره  یبا کانون وکال یدادگستر یخواست که در باره استقالل کانون وکال
 ريروز وز کيمذاکرات،  نيا یدر راستا .دينما هيانون را تهاستقالل ک حهيکند و ال
بود که شما  نيا یلطف یعبدالعل خيش راديا. کانون وکال آمد رهيمد اتيبه ه یدادگستر

صادق  ديس ،یدادگسنر ريدر پاسخ اظهار وز. ديخودتان کانون را اداره کن ديتوان ینم
 د،يستقالل موقت به ما بدهشما شش ماه ا: گفت رهيمد اتيه یاز اعضا یکيسرمد 

به  ليآنگاه استقالل موقت را تبد م،يبهتراز شما کانون را اداره کن ميهرگاه ما توانست
با . به امروز که کانون استقالل ندارد ميگرد یبر م ميو اگر نتوانست ديکن ميدا لاستقال

ظر ن مينداشت و تسل یو حرف راديا گريد ،یدادگستر ريصادق سرمد، وز انيب نيا
کرد و به  هياستقالل کانون وکال را در ظرف چند روز ته حهيشده وال رهيمد اتيه

 یاما چند ماه از استقالل کانون نگذشته بود که کودتا. ديدکتر مصدق رسان یامضا
را که دکتر مصدق برطبق  یحيلوا یرخ داد و دولت، برخ ١٣٣٢مرداد  ٢٨
کرده بود، به مجلس  هيته یقتصادو ا یو امور ادار یدر اصالح دادگستر اراتياخت

ً نا  يتبصره ع کيو آن را با افزون   یها اديبن نيازاول یکينحو  نيکرد و بد بيتصو   
  .دکتر مصدق بوجود آمد یاز حکومت  در زمان حکومت مل مستقل یمدن
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 و مآخذ  حاتيتوض
 
، )Thomas Hobbes) (1588-1679(توماس هابز  یاثر فلسف  – اتانيلو  -  ١
، ترجمه ١۶۶٨در لندن و سپس در  یسيبه زبان انگل ١۶۵١که در  ،یسيانگل سوفليف

)  Leviathan(: اتانيلوا اي اتانيلو. افتيدر آمستردام انتشار  ینيآزاد آن به زبان الت
و  یآب یا الجثه ميغول عظ اتانيلو. است و در تورات ذکر شده یاست عبر یا کلمه

بزرگ  یريآن روز خداوند با شمش:         ّ کتاب مقد س اژدها است، به گفته هيآور شب وحشت
 .خواهد کشت اياژدها را در در نيا اتانيلو یو قو
كه همه دستگاه هاى خودكار داراى نوعى  نيا حيپس از توض اتانيدر مقدمه لو هابز

.... دولت ايكه كشور  مىيعظ اتانيدر آن لو«: ديمصنوعى هستند مى گو اتيح
                           ً               صناعات ساخته شده است و صرفا  انسانى مصنوعى خوانده مى شود به كمك فن و 

و براى حراست و دفاع از او  تاس رومندتريتر و ن ميعظ عىياست، كه از انسان طب
همچون روحى مصنوعى است كه به كل بدن  تيگشته است و در آن حاكم جاديا

 گريقضات و حكام و د) بدن مصنوعى(زندگى و حركت مى بخشد و در آن 
... فريهمچون مفاصل مصنوعى هستند، پاداش و ك هيو مجر هيقضائكارگزاران قوه 

انجام مى دهند، ثروت و  عىيفه را در بدن طبيرگها و اعصابى هستند كه همان وظ
اصلى آن  ژهيكار و.... مردم تيمكنت همه اعضاى كشور در حكم قوت آنند، حفظ امن

در حكم حافظه آنند، را به اطالع مى رسانند  ازيكه مطالب مورد ن نياست، مشاور
و  ىعقل و اراده مصنوعى هستند، اجماع و توافق در حكم تندرست ن،يعدالت و قوان

و جنگ داخلى در حكم مرگ آن موجود است،  مارىيفتنه و شورش در حكم ب
 كريپ نيكه به موجب آنها نخست اجزاى ا ىيها ثاقيها و م مانيكه پ نيسرانجام ا

 نيكتاب خود ا نيهابز در سراسر ا. شده اند پارچهكيو  بيساخته و سپس ترك اسىيس
» مجموعه ها« ليتمث نيبرطبق ا. برددستگاه دولت به كار مى  هيرا براى توص ليتمث

. دولت هستند كرهيگروه ها و سازمان هاى اجتماعى در حكم اندام ها و عضالت پ اي
گروههاى  گروهها و سازمان ها نيا نيمى دهد كه از ب حيتوض گرىيوى در جاى د

همانند غده ها و مواد  رقانونىيو گروه هاى غ عىيقانونى همچون عضالت طب
اخالط در بدن  عىيطب بيو ترك انيهستند كه به واسطه جر ىيزا نتصفراوى و عفو

مى  افتي عىيهستند كه در روده هاى انسان طب ىيهمچون كرمها ايمى شوند و  ديتول
هستند كه اندام هاى مختلف  ىيو پى هاكارگزاران عمومى در حكم اعصاب . شوند

دارند تا  اريجواز و اخت مآنان كه از جانب حاك. را به جنبش در مى آورند عىيبدن طب
حاكم را انتشار دهند و شورش ها را  نياحكام صادر شده را اجرا كنند و فرام

است و پول  عىيعمل شان همچون اعمال و خدمات دست در بدن طب ند،يسركوب نما
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اى كه به واسطه آن كاالها در درون كشور دست به دست مى شوند  لهينوان وسبه ع
مى كنند، درحكم خون  رابيو س هيسو به آن سو مى روند و هر بخشى را تغذ نيوازا

 .و گردش آن همانند خون رسانى به كشور است اسىيس كرهيپ
  -  ینشر ن – هيريبش نيحس: توماس هابز، مترجم:  سندهينو اتانيلو(به کتاب  ديکن نگاه

 ) ٧١- ٧٣ص    – ١٣٨٠
دمحم : مترجم - روشر  كيفردر: سندهيکانت نو یو اجتماع یاسيس ی فلسفه: عنوان   -  ٢

 فل سفه : منبع – یکاشان يیحنا ديسع
 یاسيبه فلسفه س ینگاه(و صلح جاودان یحکومت جمهور ،یقانون آزاد یزندگ - ٣
 م. بهرام - )کانت مانوئليا

 همانجا  -  ۴
 — ١٣٧٧ - پرس  ورکيوين: رابرتسون ناشر. ج:سندهيداستان حقوق بشرنو  -  ۵

 عبدالرحمن برومند اديبن: منبع  - ) ١٣٧٨
  -  ١٣۶٣ –زوار تهران  یکتابفروش - خاطرات و خطرات-  تيمخبرالسلطنه هدا -  ۶

 ٣٨٣ص 
فوالدپور، کلک، ش  ونيهما ی ترجمه ،»ست؟يچ یروشنگر«امانوئل کانت،  -  ٧

 ١٣٧٠ ی، د٢٢
    ّ     متخل ص به  یشروان یخاقان یعل بن ليبد ني   ّ الد   پند آموز از افضل دهيقص نيا  -  ٨

ٔ  است که از جمله  )  زيدر تبر یقمر ۵٩۵ -  روانيدر ش یقمر ۵٢٠( یخاقان              
 یاز القاب مهم و. ديآ یشمارم به یادب فارسوشعر خيتار انيسرا دهيقص نيتر بزرگ

 . قرار دارد زير شهر تبراکنون د آرامگاه او هم. باشد یحسان العجم م
 ٢٧٨ص ١٣۶٩ – یانتشارات علم»   هيداور و عدل« -  یدکتر باقر عاقل  – -  ٩

 - یدهباش یبکوشش عل –عبرت  نهيآئ – یپور فاطم فيخاطرات دکتر س – -  ١٠
  ٩٢٣ص  – ١٣٧٨انتشارات سخن، 

در   شيها ادداشتيدوم  در  یدر زمان پهلو یدارائ نيشيپ ريوز انيگلشائ یعباسقل*  
 یاول زندگ یبودم که درروزها یمن کس« :سدينو یاکبر خان داور م یباره عل

 شانيفوق العاده با ا تيميآشنا شدم و با صم یخود با مرحوم داور در دادگستر یادار
که منجر به  یعمرش در وزارت دارائ خرآ یبودم که در روزها یکار کردم و کس

بودم که  یعضو وزارت دارائ نيم و آخرداشت یهمکار یشد، با و شانيانتحار  ا
عازم  وزارات  شانيکردم و ا یخداحافظ شانيبا ا ،یشوم خود کش یدرشب واقعه 
 یاستخراج و بهره بردار ازيقرار داد نفت که امت یپاراف وامضا یخانه شدند برا

داده شود که  یوجرسين  لياستانداراو یکائيو شرق کشور به شرکت آمر لقسمت شما
را  چارهيداد و منکر اطالع قرارداد شد و داور ب رييا شاه نظرش را تغبعد رض
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 :دهم یقرار م یمن دو موضوع  را مورد بررس ادداشتي نيدر ا. مقصرقلمداد نمود
مالقات داور با رضا  نيآخر ليتفص یگرينفت شمال و د ازيوقرارداد امت هيقض یکي

 انيتربه جر شيب زيندگان عزخوان نکهيا یبرا. ديگرد یشاه که منجربه انتحار و
. مينما انيداور و اقدامات او را ب اتياز نظر  یشمعه ا ديداور آشنا شوند، با یکارها

متوجه شد که با  قيدق یبا مطالعه ا یبود، ول قحقو یدررشته  التشيکه تحص نيبا ا
 ینجات داد و برا یشود کشور را از عقب ماندگ ینم یو حقوق گمرک اتيگرفتن مال

 یبلند یها زگاميو صنعت و تجارت ن یدر امرکشاورز ديکشور با یو آبادان یترق
 لياوس نيبه ا ديبا. ها خود کفا گردد یشده و به قول امروز یبرداشت تا کشورغن

. گرفت یتر شيب اتيافراد را مرفه کرد که بشود مال یبرثروت کشور افزود، زندگ
کشور و معامالت با خارج  یديتول یداشت در تمام کارها یمنظورسع نيا یبرا

و سپس   یو دامپرور یداور متوجه بود که ثروت کشور، کشاورز. مداخله کند
 .استخراج معادن است

او در نظر داشت . ديروشن بود که موجب حسادت اشخاص گرد یاش بقدر جهينت
 کيمنظور  نيا یدر مصرف هم نظارت کند و برا د،يتول اديعالوه برکوشش در ازد

گفت من به شاه اظهار نموده ام که من  یداده بود و مکرر م بيهفت ساله ترتبرنامه  
ام قادر  يیازآن اعصاب و توانا بعدنقشه  نيا یاجرا یبرا. خواهم یهفت سال وقت م

 تيترب یدارائ ريمدت چند وز نيدارم که در ا یسع یول. باشد یبه  ادامه خدمت نم
 یکه دردسته ا یطرز تفکر نيکه با اافسوس . مرا دنبال کنند یکنم که نقشه ها

 ».....ازمردم وجوددارد، ذهن شاه را مشوب کردند
  ۵۶ص  –  ١٣٨٣ نيفرورد - ١  - ماهنامه حافظ شماره : منبع
  ٢٨١تا  ٢٧٨صص  - ١٣۶٩ –یانتشارات علم»  هيداور وعدل« یدکترباقرعاقل-  ١١
  ١۵۵ص  – ١٣٨٨ –نشر البرز –جلد اول- » یاسيس سيپل« - خسرو معتضد  - ١٢
را  یوکالت پزشک احمد ١٣٢٠وريپس ازشهر یدرسالها ،یاحمد کسرو -  ١٣

بوده نه عامل آن، » واسطه افزار جرم«عنوان که او  نيو با ا رديگ یبرعهده  م
 .شد یخواستار تبرئه و

ٔ           خانواده  سردار اسعد در محاکمه  پزشک احمد ليوک( یخلعت بر ارسالن  ليبه دال) ی      ٔ                     
 .پاسخ داد یکسرو

   ٢- ماهنامه قضاوت ويآرش  یدادخواه تيسا: منبع  -  ١۴
  ٧١ –ص ١٣٨۴ –ینشرآب - افشار رجيا –)ارصالحيدرباره االه_ پرونده صالح  -  ١۵

و  یاسيکار س رانيا یاسيو س یصالح با دومرد ادار: سدينو یافشار م رجيا** 
 .دکتر دمحم مصدق  یگرياکبرداور و د یعل یکي. کرد یجد یادار
بود که او  ی    ً           قطعا  حادثه گران. امتحان بود نياو نخست یبرا ١٣١۵داوردر  یکش خود
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بود که  به عادت معهود   یگفت،  صبح ی      ً         مخصوصا  که خود م. بود دهيرا بشوران
قوام السلطنه نشده بودم که  ابانيهنوز داخل خ. رفتم یم هيبه جانب وزرات مال ادهيپ

 یصالح حال آقا یکرد وگفت آقا را متوقف یوزارت ليشوفرداورآشفته حال اتومب
داوربود و  نيرباليم وسفيکه دکتر   دميرس یوقت. آنجا ميبرو ديائيب ست،ين رخوبيوز

داور  یشانيدست بر پ.  او بود رزبانياز ز اکيتر یآوردن خرده ها رونيمشغول  ب
 . سرد بود یگذاشتم بکل

در . نشان داد  یفتگيشخود را با داورآغاز کرد و بدو  یوادار یاجتماع یزندگ صالح
 هيصالح درعدل. کرد دست راست او  بود  یبا داورکار م هيکه در مال یتمام دوران

و قدرت  و   یوراست یکه کار کرده بود با درست  یدرهرمنصب. محترم و معزز بود
 یداور مرد مقتدر و دانا ديو عالقة شد محبتپس مورد. خدمت کرده بود  یخوشنام

 هيبه وزارت مال  هير صالح موجب شد که چون داوراز وزارت عدلرفتا. بود اميآن ا
 یداوربرا یاسيس ی       ً       پس طبعا  خود کش. آورد نجاياز آنجا  به  ا شيآمد صالح را با خو

 کينزدو همکاران  ارانيسخت بود و ممکن بود شاه وقت خانمان،  یصالح ضربه ا
به هنگام  حضروسفربا  سال  نيکه چند  یمرگ آن کسن،يجزا. زبرکند رويداور را ز

 .خواهد بود یآدم انيبوده ناگوار و شکنندة بن  هايهماواز انشانيهم کار کرده بودند و م
  ١٧۶همانجا : منبع
 ٧٢ -  ٧٣ص   - همانجا   -  ١۶
 ٧٨ص   - همانجا    -  ١٧
انتشارات مصدق  –دفتر دوم  –جلد دوم  –نطقها و مکتوبات دکتر مصدق « – ١٨

  ٨٧و  ۵۵صص  – ١٣۴۶خرداد ماه  –) ۶(
 یليخ یداشت اما از نظر عمل یخيتار يیها نهيزم شيپ ۶٧تابستان  یها اعدام«  – ١٩

در ضمن به . آن خبر نداشتند اتييوجه از جز چيبه ه انيآغاز شد و زندان یناگهان
طرفداران (مجاهد  انيدر ماه مرداد زندان» . ديها دو ماه طول کش اعدام یطور کل

 ک،يالئ شانياند گريد انيزندان ورياعدام شدند و در ماه شهر) خلق نيسازمان مجاهد
اعدام ... و نيگوهردشت و او یها در تهران و زندان...  و مسلمان و ستيچپ، کمون

  .دنديگرد
  

 یمل یشورا مجلس -   ۶۴نشست  ١٣٠۵بهمن  ٢٧ یمل یمذاکرات مجلس شورا
    ششم  یدوره قانونگذار نيمجموعه قوان
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 هم ددوازفصل   
 
 

  آهن پيوند قند و شكر با راه تاريخ
  

سال گذشته تا  ١٠٠و كارايرانيان از ديرباز تا امروز به زلف نهاد دولت و در  كسب
 . اي به مجلس قانونگذاري گره خورده است اندازه

  
حالي كه اين روند براي شمارقابل توجهي ازكشورها درمراحلي ازتاريخ قطع يا  در

. آيد و يك واقعيت سترگ است وضعيت درايران هنوزبه چشم ميتبديل شده است، اين 
ها  شود يك شبه ايجاد نشده است ويادگار دهه وكارايرانيان ديده مي آنچه امروزدر كسب

هاي  مردان مسوول دولت. نهادهاي حكومتي بوده و هست يگير سازي وتصميم تصميم
. اند عيت را نداشتهايران وقانونگذاران ايراني نيزهرگز جسارت عبورازاين وض

تا  ١٣٠٠از سال (هاي مختلف صنعتي به ويژه در سده حاضر  پيگيري امروز رشته
در . است ومتيهاي حك دهنده پيوندهاي ناگسستني هر فعاليت با تصميم نشان) امروز

كنند در اين  ها كه كااليي براي عموم مردم توليد مي ميان اين صنايع، اما برخي فعاليت
هاي آن هنوز وجود  اند كه رگه اي پيدا كرده ين شرايطي تاريخ ويژهمسير و در چن

صنعت قند و شكر ايران از صنايعي است كه همين امروز نيز روزگار عجيبي . دارد
مصرف عمومي اين محصول به ويژه اينكه چند گرم ازآن با كمي پنير و نان . دارد

اجتماعي كرده  –سياسي  كند، اين صنعت را يك وعده غذاي تهيدستان را تامين مي
هايش در اوايل  انحصاري كه االن به لحاظ واردات قند و شكر وجود دارد، پايه. است

بود كه موضوع  ١٣٠۴ لدر سا. سده حاضرودرمجلس قانونگذاري گذاشته شده است
هاي  انحصار واردات قندو شكر و پيوند زدن ماليات دريافتي از آن براي تامين هزينه

هاي نمايندگان مجلس  گزارش حاضر كه از نشست. درمجلس طرح شد آهن احداث راه
برداشته شده است، ديدگاه نمايندگان وقت را نسبت به موضوع يادشده  ١٣٠۴در سال 

دهد كه خواندني و  و همچنين كسب و كار ايرانيان در اوايل سده حاضر نشان مي
  .جذاب است
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   ١٣٠۴شنبه هفتم خرداد  يكصد و هفتاد وسوم مجلس شوراي ملي پنج جلسه
 

 ديگرد ليتشک ايرنيخان پ نيحس رزايآقا م یآقا استيمجلس سه ساعت قبل ازظهربر(
 )قرائت نمودند نيشهاب الد رزايآقا م یصورت مجلس سه شنبه پنجم خرداد را آقا(

 )اجازه( یاسائي یـ آقا سيرئ
 .دارم یبنده در دستور عرض – یاسائي

 )اجازه. (رهنما یآقا – سيرئ
 .دارم یـ بنده هم دردستور عرض رهنما

 )اجازه. (خان اعلم ريدکتر ام یآقا – سيرئ
 .دارم یخان اعلم ـ بنده هم قبل از دستور عرض ريام دکتر

 )اجازه. (حسن آقا یحاج یـ آقا  سيرئ
 .دارم یبنده هم قبل از دستور عرض - حسن آقا  یحاج

 ست؟ين ینسبت بصورت مجلس اعتراض – سيرئ
 ريخ – ندگانينما از یبعض

 )اجازه. (یاسائي یآقا – سيرئ
 تينظر باهم) کردهم ام ميهم تقد ینهاد شيپ(تقاضا کنم  خواستم یبنده م – یاسائي

موجبات آن فراهم شده است امروز آن  یکه برا  یو موقع یانحصا رقند و چا حهيال
قرائت  لينهاد شان بمضمون ذ شيپ. (جزء دستور و در درجه اول واقع شود حهيال

 )شد
دستور  قند و شکر جزء اتيراجع بمال هيمال نيقوان ونيرا پرت کمس کنم ینهاد م شيپ

 .امروز گردد
 نديفرما اميق کنند یم بينهاد را تصو شيپ نيکه ا یانيآقا. ندارد ؟ یمخالف – سيرئ
 )اغلب برخاستند(

 )اجازه. (رهنما یآقا. شد بيتصو – سيرئ
 .ندارم یعرض گريد. فرمودند یاسائي یبود که آقا نيمقصود بنده هم هم– رهنما

 یماده اول بشرح آت: (از ماده اول مطرح است هيمال نيقوان ونيسيخبر کم – سيرئ
 )خوانده شد

 رانيکه وارت خاک ا یقند و شکر و مواد قند هيو فروش و صدورکل ديخر - ١ ماده
بوده  یقند و جا یانحصار دولت(انحصار موسوم به  نيمنحصر بدولت است ا شود یم

 .خارجه داده نخواهد شد اياعم ا زداخله  یشرکت چيکس و به ه جيو به
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 )اجازه. (مصدق السلطنه یآقا  – سيرئ
 .ندارم یماده عرض نيدرا –السلطنه  مصدق

 )اجازه( یدامغان یآقا – سيرئ
 .موافقم – یدامغان

 )اجازه. (زاده یحائر یآقا – سيپررنگرئ متن
که کرده  یراپرت فرق نيباماده اول ا ونياول را پرت اول کمسماده  – زادهيحائر

و  اتياضافه شده که حلو یمواد قند یاند و ل است که حمل و نقل را از آن حذف کرده
که سهل  یاتهائيمال کيکه  ستميبنده اصوال مخالف ن. مرباجات وامثال آنها باشد

 شيجلو نينقطه مع کير طرف نباشند ود مومبا ع نيمامور مايالوصول باشد و مستق
 نيطرف خطاب من د را. شود افتيخزانه مملکت در یبرا  یومبلغ رنديرابگ

مجلس  نيعمر ا یوقت قهيحق. باشند یخودم م یهمکارها و رفقا. ستيموضوع دولت ن
ما  یدوره برا نيشما درا دنديجا پرس نياند ا که ما را فرستاده یتمام شد اگر اشخاص

 اتيمال. ميا آنها وضع کرده یبرا یاتهائيمال کي؟ما  ميبدهچه جواب  ديا کردهچه 
 تياسباب زحمت و شکا یليکه خ یطرز کيبود که به مجلس آمد و با  اتيدخان

مجلس خواهد گذشت  بيهم ا زتصو یقند و شکر وچا اتيمال نيا. مردم شد گذشت
 نيدر ا. اهد شددولت موفق خو مياند یونم ميا دهيرا ه آهن آن را ما هنوز ند حهيال یول

 حهيافتخا رگذارندن ال ايبعد ؟آ یها بدوره افتد یم ريخ اي اورنديدوره آن را بمجلس ب
کرد  یکارهائ کي؟مجلس چهارم باز  گرانيد بينص ايشود  یمام بيراه آهن نص

سال اول بودجه چهار . ورقه آورد ومنظم نمود یرا رو یبودجه هرج ومرج کي
 بيترت یبودجه منظم کيمملکت  یو برا ديگذران یليدوم بودجه تفص سالو  یواريد

سابق را بر  فيکث یها اتياگر آن مال ميکن یکه وضع م ها اتيمال نيمادر مقابل ا. دارد
ما در  ميگفت یو بهم آنها م ميخودمان شرمنده نبود نيموکل شيباز پ قتايحق ميداشت یم
زمان استبداد را  یاتهايلآن ما ميبردار قدمامروز  قيبطر  ميامروزه خواست یايدن

عموم است بنده در  شيکه اسباب آسا ميگذارد یديآن اصاول جد یو بجا ميبرداشت
 یمبلغ را که دولت در نظر گفته است برا نيا تيشور اول هم عرض کردم خوب

 کيمن دوقران قند بشود  کيهم بر آن عالوه کند مثال  کيده  کيراه آهن  سيتاس
را لغو که راحت باشند  فيکث یها اتيو صدو هفتاد قلم مال یعباس کيمن دو قران و 

 کنم یماده نگاه م نيماده شده بود بنده هر چه د را نياصالح ا یهم که برا یشنهادهائيپ
را هم اضافه  یماده اضافه نشده است فقط مواد قند نياز آن اصالحات د را یزيچ

 یحاالهم باق شد یلفم تا در مواد مماده مخا نيدر ا ولکه در شود ا یاند ومخالفتهائ کرده
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 را عرض کنم ضميمواد عرا ريماده مخالفم در سا نيجهت فعال با ا نياست و بنده با
فرمودند اگر دور ه پنجم تمام شد از ما سوال کردند  زادهيحائر یآقا نکهيـ اوال ا مخبر

دمان خو یها وقت بر گشتن بمحل کهيئ زهاياز آن چ یکي م؟يچه بگوئ ديا چه کرده
 کي ديگذشت بگوئ حهيال نيهللا اگر امروز ا مسئله است که انشاء نيگفت هم ميخواه
خط آهن  حهيو آن ال ميسال آرزو و آمال تمام ملت بود انجام داد یرا که سالها یکار

انداره از  نينبود و با نکاريمثل ا ديکرد یآنها م یشما برا گريبود و اگر هزار کار د
 کيفقط  ميا وضع نکرده یهائ اتيما ما ل ديفرمود نکهيو ا شدند یشما خوشنود نم

کش  انيکش و قل گارياست و از اشخاص س ميمستق ريبود که آنهم غ اتيدخان اتيمال
ما  ديفرمود نکهيو اما ا. فوق العاده نبوده است اتيمال کيهم  نيو ا شود یگرفته م

در شور دوم  ديفرمائيم قيته تصدنه؟ الب اي ديآ یدوره م نيخط آهن در ا حهيال  ميدانينم
خط آهن را  حهيکه هر چه زودتر ال. ماده اضافه شده است کيبا موافقت خود دولت 

قسمت در آخر فرمودند در  کيو اما . مجلس بگذرد بيو از تصو اوردنديب لسبه مج
اضافه کردن . نديمسئله را تکرار نفرما نيشور اول هم عرض کردم و استدعا دارم ا

عمال لغو  بيکه منظور نظر آقا است عنقبر یهائ اتيو لغو کردن آن مال کيده  کي
که راپورت آنهم از طبع  یزيمم نونقانون گذشت باالفاصله قا نيا یوقت. خواهد شد

 یها اتيمادهن داردکه تمام مال کيخارج شده است جزء دستور خواهد شد و در آنجا 
قانون  کياست و  یما ملغتما ستيمجلس د رآنهان بيتصو حيسابق که نص صر

بمجلس  یمزياست که بعد از قانون م یصنف ها اتيکه راجع بمال ميهم دار گريد
بوده  خيکه تا آن تار یصنف یها اتيماده هست که تمام مال کيخواهد آمد که در آن هم 

مادمه هم در شور اول  نيدرا. شود یم نينظر آقا تام یاست آنوقت بکل یاست ملغ
 نديبفرما عيتسر انيباشد که آقا نيبهتر ا کنم یاکره شده است و گمان ممذ تيبقدر کفا

 .ميبشو رهاکا ريامروز بگذرد که وارد سا حهيال نيا ديشا
 اضافه شود ديدر ماده اول قبل از قند افتاده است با یلفظ چا – یروح
 است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یبعض
 .شود ميتنظ ورنطيکه ماده اول ا کنم یم شنهاديپ بنده
 اتيو مرباجات و دخان اتيو حلو یقند و شکر و چا هيو فروش کل ديخر –اول  ماده

انحصار (انحصار مرسوم به  نيو کاکائو وارده از خارجه منحصر بدولت است و ا
اعم از داخله و خارجه داده  یشرکت جيو به ه چکسيبوده و به ه) یقند و چائ یدولت

 .نخواهد شد
کردم کلمه صدور را حذف کردم و در شور  ميکه بنده تقد یشنهاديپدر  – یکازرون
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 ميسينو یم نجايما در ا نکهيا لياول هم عرض کردم که کلمه صدور زائد است بدل
 ميکن یفرض م. از دولت اجازه گرفت و حق انحصار را پرداخت آزاد است یوقت

را پرداخت آزاد از دولت اجازه گرفت و حق انحصار  یوقت ميسينو یم نجايمادر ا
پس از وارد کردن قندودادن حق انحصار خواست صادر  کنفري ميکن یفرض م. است

ملل  یبرا گرانيد یبرا رانيکه دولت ا شد یم یطور کيدارد؟ کاش  یکند چه مانع
 نيا یبرا یليفلسفه و دل کنم یبنده هر چه فکر م. کرد یصادر م یهمچو از قندوچا

 نيا یاصرار دارند صدور هم منحصر بدولت باشد باشد ول انيحاال آقا نميب یمسئله نم
آزاد است و  تيترانز ستيهم ن تيمربوط بترانز نيبنده بود که عرض کردم و ا ديعق

 جايان. اتيام نوشته شود قند و شکر و حلو کرده شنهاديبنده پ. هم آزاد باشد ديالبته با
 نطوريمرکب؟ و ا ايخالص  یمواد قند  یعني یمواد قند ینوشته شده است مواد قند

است که از خارجه  یجات یرنيمعلوم است مقصود ش اتيام حلو کرده شنهاديکه بنده پ
همان  یول شود یهم بهتر ساخته نم نجايا یها ینيريازش کهيدرصورت. آورند یم
 ستيمن ب کي آورند یاز خارجه که م فروشند یمن تومان م کي نجايا زهائکهيچ

و . هم منحصر بدولت باشند نهيکردم که ا شنهادياست که بنده پ نيا فروشند یم نتوما
کاکائو داده  یدر بها کهياست و پول یزائد زيچ کيدر خصوص کاکائو که  نيهمجن

ام  کرده مهيجا ضم نيکه بنده درا اتيو دخان گارياما س. است مورديپول ب شود یم
 نديو اگر جنجه قبول بفرما. بدهم یحاتيتوضباب  نيمحتاج نباشد که درا  کنم یگمان م

 کيشده است و هم  رانيا اتينسبت بدخان یخدمت کيهم اضافه شود هم  اتيدخان
 دولت شده است ديعا یمنفعت
 ديريبگ یرا – ندگانيا زنما یبعض

 نديفرما اميموافق باقابل توجه ق انيآقا – سيرئ
 )نکرد اميق یکس(

 )خوانده شد ليذبشرح ( نيتد یآقا شنهاديقابل بوجه نشد پ – سيرئ
 یدولت جيو ه چکسيمقرر شود و به ليکه سطرآخر ماده اول بطرق ذ شود یم شنهاديپ

 ستياعم ا زداخله و خارجه قابل انتقال ن یشرکت چيو به
 یو فروش صدور قند و شکر و مواد قند ديدر ماده اول نوشته شده انحصار خر - نيتد

انحصار موسوم بانحصار  نيمنحصر بدولت است ا شود یم رانيکه وارد خاک ا
   .اعم ازدخله وخارجه داده نخواهد شد یشرکت چيوبه چکسيبوده و به یقندوچا یدولت
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 بر سر دخالت دولت در تجارت قند و شكر مجادله

  
آهن سراسري براي ايران هزينه داشت و مقرر شده بود بخشي از منابع  راه ساخت

اين اقدام، اما نيازمند . چاي تامين شودآهن از ماليات قند و شكر و  مالي ساخت راه
اين موضوع را  ١٣٠۴مجلس در سال . اجازه مجلس و تصويب قانوني براي آن بود

مذاكرات مجلس شوراي ملي در  مشروحخوانيد  آنچه مي. در دستور كار قرار داد
است كه نكات قابل توجهي از ديدگاه نمايندگان آن سال را درباره نقش  ١٣٠۴سال 

دقت در سخنان اكثريت نمايندگان مويد . دهد ر اقتصاد و كسب و كار نشان ميدولت د
اين است كه آنها با دخالت بيش از اندازه دولت در تجارت قند و شكر مخالف بوده و 

دادن انحصار دادوستد قند و شكر به موضوع حمل و نقل را برخالف عرف و  تسري
 .اند دانسته وكار مي سنت آزادي كسب

کلمه  نيدادند و ا حيتوض نيتد یبود که آقا نيودولت هم هم ونيسيمقصود کم –مخبر 
 شنهاديحال چون پ یا یام عل بنده اشتباه کرده ايدر طبع اشتباه شده است  ايانتقال هم 

 کنم یاست قبول م ونيسيو مقصود دولت و کم شنهاديپ نيع شانيا
 )خوانده شد نطوريا: (شد ماده دوم بيتصو – سيرئ

انبار کردن و  –نگاهداشتن  – دنيخر –قانون وارد نمودن  نيا بيپس از تصو- ٢ ماده
انحصار (از توسط موسسه  ريبغ رانيشکر در تمام مملکت ا یصادر نمودن قند و چا

 ضينوع تبع جياجازه بدون ه ليمگر پس از تحص باشد یممنوع م) یقند و چا یدولت
مستلزم همچگونه  یانحصار حقوق هيتاد یجواز برا ليبعمل خواهد آمدو تحص

 ستين یمخارج
 )اجازه( خسرويارباب ک یآقا – سيرئ

ماده را  نيبنده ا ست؟يماده چ نيدانم مقصود دولت از ا یبنده نم – خسرويک ارباب 
 یاست که تجار بکل نيمقصود ا ايآ ست؟يمقصود چ نميب یکامال بضرر تجار و مردم م

باز کند؟  یاز ممالک تجارتخانه خارج یدست از تجارتشان بکشند و دولت مثل بعض
منحصر بدولت شد  ها نيکه ا یبعالوه وقت ستنشده ا ینيب شيپ نجايکه ا بيترت نيا
 یرا بجائ متيرا بکجا خواهد برد ممکن است دولت ق متيدولت ق ستيمعلوم ن جيه

 . .عاجز شوند  دشياز خر یببردکه افراد بکل
 )سيزنگ رئ یصدا – ندگانيهمهمه نما(
 یبدهند مختارند ول یخواهند بضرر تجار را – یم انيحاال آقا – خسرويک ربابا
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 یاگر بعض ديگو یم حهيال نيد را کهيبعال و ه آنجا ئ. بنده حرفم رابزنم ندياجازه بفرما
شده است بدهند ووارد کنند آن  نيکه مع یحق توانند یاشخاص بخواهند وارد کنند م

 تواند یپس ا زدادن حق و گرفتن جواز م ديگو یمآنجا  رايقخمت است ز نيبا یمناف
است؟ پس  یبيغر زيچ نيوا. انبار کردن هم بادولت است ديگو یم نجايا. وارد کند

مواد بشود  نيدر ا یدقت کيچه کنند؟ خوبست  زند؟يتجار که وارد کردند کجا بر
 .بدهند بدهند یرا خواهند یآنوقت هر طور م

 یاعتراض نيچن کي خسرويارباب ک یتظر نبودم و آقا من جيبنده ه–فوائد عامه  ريوز
را منحصر  یعمل کيدولت  یاست وقت یهيبد رايوارد نباشد ز جيکه ه نديبفرما

حاال علت . انحصار را فراهم کند یعمل یتمام موجبات اجرا ديبا کند یبخودش م
مبحث  وارد آن خواهم یبود بنده نم همسئله را منحصر بخودش کرد ج نيدولت ا نکهيا

ساختن راه آهن درنظر دارد تجارت قند وشکر را  یدرهرحال دولت برا. بشوم
تمام  ديکه با ديفرمائ یم قياصل محرز شد تصد نيکه ا یوقت. منحصر بخودش بکند

گفت دولت انحصار دارد  شود ینم. معامالت مربوط به انحصار در دست دولت باشد
شده  ینيب شيبعالوه در خود ماده پ. ندينما هم حق دارند وارد کنند و انبار نيريسا یول

کرد همان طور که حق  تيانحصار را رعا طياجازه گرفت و شرا یکس یاست وقت
و فروش را دارد حق انبار کردن و نگاهداشتن را هم خواهد داشت و  ديورود و خر

باو داده  نهاياز ا کيچيه ازهنکرد که البته اج تيشرائط انحصار را رعا یاگر کس
باال  خواهد یرا بهر جا که دلش م متياعتراض فرمودند دولت ق نکهياما ا. شود ینم
در  یقند و چا یمؤسسه انحصار دولت: ديگو یدر ماده سوم م. ستين نطوريا برد یم

شش قران  یمن ششصد و چهل مثقال چا کيهر  هيورود متيموقع فروش بر ق
قند را از دو  متيندارد قو محدود است و حق  ديدولت مق پساضافه خواهد نمود 

دولت قصد نداردبواسطه  نيبنابر ا. را از شش قران باالتر ببرد یچا متيقران و ق
با مردم معامله کند و  خواهد یو شکر هر طور دلش م یاجازه انحصار قند و چا

 متيکه مقصود از ق کند یم حي      ً                مخصوصا  در تبصره هم تصر. دينما ینسبت بآنها تعد
 نيبنابر ا. و فالن و فالن است ديخر متيق ليمخارج از قبورود به جمع کل 

 یبه نگاهدار ليو البته همانطور که سر کار ما ستيکه فرمودند وارد ن یاعتراض
ً نا  يو ع. است ليطور ما نيمال تجار ومردم هستند دولت هم هم  نظر را دارد نيهم   

را قابل  شانيا شنهاديپ که یانيآقا خسرويارباب ک یبه پشنهاد آقا ميريگ یم یـ را سيرئ
 .نديفرما اميق داننديتوجه م

 )برخاستند یجمع(
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 )خوانده شد یبشرح آت( یبهبهان یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشده سيرئ
 .اصالح شود ليذ قيبطر ٢ماده کنم یپشنهاد م بنده
ومواد ساخته (صادر نمودن قند و شکر  د،يقانون وارد نمودن خر نيا بياز تصو پس

انحصار (از توسط مؤسسه  ريبه غ رانيدر تمام مملکت ا یو چا) قند و شکر شده از
صدور  هياجازه از وزارت مال ليمگر پس ار تحص باشد یممنوع م) یقندو چا یدولت

حقوق  هيتاد یجواز سوا ليآمد و تحص دبعمل خواه ضينوع تبع چياجازه بدون ه نيا
 .ستين یگونه مخارج چيمستلزم ه یانحصار

نهاد  شيبنده ماده را از اول تا آخر پ نکهيـ اوال جهت ا یاحمد بهبهان ديس زاريم آقا
غلط بود و بنده  یحقوق انحصار هيتاد یبود که اوال آنجا که نوشته بود برا نيکردم ا

ماده انبار کردن و نگاهداشتن و  نياست که در ا نيا یهم برا یکيام و  نوشته یسوا
ارباب  یآقا شنهاديپ نيبنده ع شنهادياند و پ ردهصادر نمودن را منحصر به دولت ک

بنده . عامه هم بنده را متقاعد نکرد ديفوا ريوز یآقا شاتياست و فرما خسرويک
 یکند برا دايپ یديعا کياست که دولت  نيا یانحصار بدولت برا نيا کنم یعرض م

ه که الزمه انداز نبهما نکاريکه راه آهن باشد و البته ا یراه مهم کيصرف کردن در 
بر  ادهياست و ز یمردم است بهمان اندازه کاف یفشار بر مردم و حصر کردن آزاد

البته مطابق . ميببر نيرا از ب شانيو آزاد ميندارد که ما مردم را محصور کن یآن لزوم
و شکر منحصر به دولت است و  یو فروش قند و چا ديشد خر بيماده اول که تصو

 نيباصطالح ما ا نيانبار کند و نگاهدارد؟ ا تواند یولت نمد اجازههم بدون  گريد یکس
هم  یندارد و لزوم نکاريا یديدر عا یبنده دخالت دهيکه بعق یزيچ. است لزميالزام ماال

است که  نيا م؟ياصافه کن نيچرا ما ا رديمردم را از دستشان بگ یندارد که دولت آزاد
 یو کلمه برا. جا برداشته شود نين از اکرد بارحمل و نقل و ان ديکردم ق شنهاديبنده پ

 ريوز یکرده بودم که آقا) یسوا(را نوشته بودم  شنهاديپ نيرا هم چون قبال ا هيتاد
 .دادند حيعامه توض ديفوا

 کيکه دادند  یحيتوض نياند و مطابق ا درست توجه نفرموده کنم یم اليبنده خ مخبرـ
 یحقوق برا نيتمام ا یبل ستين رنطويا کهيآقا حاصل شده در صورت یبرا یاشتباه

 یعني) هياجازه ازوزارت مال ليمگرپس ازتحص(مگرهم دارد کي یدولت هست ول
 یاشکال نکهيکارها مجازاست ا نيتمام ارجوازکند آن وقت د ليکه تاجرتحص یوقت

 .ندارد
 )خوانده شد بيترت نيبا(زاده  یتق یآقا شنهاديـقابل توجه نشد پ سيرئ
 .بارت آخر ماده نوشته شودع کنم یم شنهاديپ
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 یمخارج چگونهيملزم ه ٣مذکور ماده  متياضافه ق هيتاد یجواز سوا ليتحص(( و
 ))نخواهد بود

 )اجازه(زاده  یتق یـ آقا سيرئ
 نجاياست چون در ا یاصالح عبارت کي نيا. الزم ندارد یمفصل حيزاده ـ توض یتق

در قانون ) یق انحصارحقو(عبارت  نيوا یحقوق انحصار ینوشته شده است سوا
 متياضافه ق هيتاد یجواز سوا لينهاد کردم و تحص شياست که بنده پ نيا. ستين

 .مذکوره درماده سه نوشته شود
 .کنم یندارد قبول م یاسکال – مخبر
 اصالح شود ديمواد هفت و هشت هم پس با – زادهيحائر

 )شدقرائت  ليبشرح ذ( شود یقرائت م یاسائي یآقا شنهاديپ – سيرئ
در  یبه آخر ماده دوم اضافه شود و حمل و نقل قند و شکر و چا کنم یم شنهاديپ بنده

  .تحت نظر مکوسسه مزبوره خواهد بود
 

  انحصار قندوشكر ۀمصدق دربار ديدگاه
  

اخذ  ١٣٠۴اين بخش از نوشته حاضر كه از مشروح مذاكرات مجلس در سال  در
رباره تصميم دولت براي انحصار شده است، ديدگاه برخي ديگر از نمايندگان د

تجارت داخلي و خارجي قند و شكر و ارتباط ماليات اخذ شده از اين كاال براي ساخت 
است كه درباره پيشنهاد دولت  انيدمحممصدق يكي از نمايندگ. خوانيد آهن را مي راه

ان خواهد كه درباره اين كار مهم دقت كند و از نمايندگ اظهارنظر كرده و از دولت مي
 . خواهند مصوب كنند به پيامدهايش توجه كنند خواهد درباره آنچه مي نيز مي

  
 )اجازه. (یاسائي یآقا – سيرئ
و شکر در تحت نظر  یبود که حمل و نقل قند و چا ديق نيدولت ا حهيدر ال – یاسائي

و شکر  یحمل ونقل قند و چا یمتصد گرانيممنوع باشد کهنت د یعنيدولت باشد 
ذکر شده بود که حمل و نقل  نطوريهم هيمال نييقوان یونيسيکم یراپرت اولنباشد در 

 یمشکالت کيکا ر نيکردند که ا یضاتاعترا انياز آقا یمنحصر بدولت است بعض
اعتراضات را و ارد  هيمال نيقوان ونيسيکم جهت اعضاء نيخواهد کرد از ا ديتول

حمل ونقل اگر منحصر  رايست؟ زاعتراضات و ارد ا نيچطور ا دانميبنده نم . دانستند
قانون در موقع عمل  نيدر تحت نظر دولت باشد و االک ا ديبدولت نباشد الاقل با
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ذدر تحت نظر  ديدارم حمل ونقل با دهيکه بنده عق نستيمشکالت خواهد شد ا اردچ
از دولت  ديببرند با یبجائ یرا از جائ یقند کي خواهند یکه م یدولت باشد ووقت

نه  رديقاچاق را بگ ابانياز ب ديدولت با. شود یم اديو االعمل قاچاق ز ندرياجازه بگ
در عرض راه و  رنديواگر بخواهند قاچاق بگ زنديخانه تاجر بر ايدرد کانه  نکهيا

 نيباجزاء ا ميبنده اگرما بخواه دهيجهت به عق نيازاگريد یطرق خواهد بود نه درجا
و  ديتحت نظر دولت باشد ودولت جوازخر کار در نيالاقل ا ديبا ميقانون موفق شو

 .قانون دچار مشکالت خواهد شد نيا یفروش و حمل بدهد و اال اجرا
 داننديرا قابل توجه م یاسائي ینواد آقا شيکه پ یانيآقا ميريگ یم یرا – سيرئ
 )برخاستند یبعض(

طور  نيا.(شود یمصدق السلطنه قرائت م ینهاد آقا شيپ.قابل توجه نشد -  سيرئ
 )وانده شدخ

 هيو هرگاه وزارت مال. اضافه شود ميکه در آخر ماده دو مينما یم شنهاديپ بنده
 اتينمو تقاضا سه و ز در مرکز و پنج روز روز در وال یدرصدور اجازه خور دار

صندوق موسسه  نيکتريبدولت برسد ادر نزد ديبا ميکه مطابق ماده س یداتيعا
 دياره خود را وارد و حمل ونقل وصاد ر نماگذارده مالتج عهيانحصار بمحل خود ود

 )اجازه. (مصدق السلطنه یآقا – سيرئ
نداشته  ريکه ادوار گذشته نظ حهيدانم نسبت بانال یبنده اوال الزم م –السلطنه  مصدق

 قتايکه بمجلس آمده و حق ستيا حهيال نياول نياا ريز ميبگو کيبدولت تبر. است
د رمملکت آباد  یراه آهن کيآن  داتيت که از عااس حهيال نيآمال مردم درا نيبهتر
است  نيا ام دهيبدولت برسد عق داتي نعايهستم ا فقکه موا نيا نيبنده درع یول. شود

 نيب یهم اختالف نموضوعيدر ا کنم یهم متوضه مردم نشود و بنده تصور م یضرر
 یخود آقا دارند فيتشر نجايکه در ا یانيامروز آقا رايز ستين یندگانيدولت و نما

 تيرسموزرا ء مکر ريملت را دارند سا یندگيکه سمت نما: الوزراء هستند سيرئ
ا زما نسبت به مردم کمتر باشد وهمه  اتشانينظر ستياند و معلوم ن داشته یندگينما
ماده که نوشته  نيمردم کار کنم درا یمملکت و برا یو تعال یترق یبرا ميخواه یم

 هيکل یول حيصح نيداده خواهد شد ا ضيهد بدون تبعشده هر کس هر کس اجازه بخوا
. دانم ینداشته باشد بنده آنها را چندان مورد اثر نم یبو عقا ونيسانکس کيکه  ینيقوان

 کيچون در قانون  اکياز تر یريجلوگ یوضع شد برا یکقانوني ديفرض بفرمائ
است موثرنشد ممنوف  اکيتر دنيقدر نوشتند بعد از فالن مدت کش نينبود وهم یعقاب

 نيهم هم رتاصول تجا. بهتربود یليخ شديآن محفوظ م  نيبرا یالبته اگرمجازات
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که موفق  یموقع کيدر  یتاجر کيکه  دانندياند م که تجارت کرده یانيطور است آقا
 کيو بر عکس  کند یمال خودش را زود تر بفروشد استفاده م قهيپنچ دق شد یم

ممکن است  ديمقال مالحظه بفرمائ برد یضرر م شدفرو یمرتريد قهيکه پنج دق یتاجر
از  کند یکه زودتر وارد م یک من چهار تومان آن تاجريبشود  رانيقند درا یوقت کي
و چهار ساعت قندش را و  ستيآنکه بعد از ب یول کند یمن چهار تومان استفاده م کي

در ماده اول . شد معتقد یدر تجارت باصل آزاد  ديبا نيبنابرا کند یضرر م کند یارد م
 یانحصار بخود بدهد ول ار یقند و شکر و چا یستيبنده کامال موافق هستم که دوت با

بدهد که  یاجازه را طور بيترت ديدر ماده دوم که دولت معتقد باجازه شده است با
 کنم یبنده تصور م نيتجارت قند بکنند متضر ر نشوند بنابرا خواهند یکه م یاشخاص

مردم کار  یاست برا انيفعال در ادارات ما در جر کهيباتيترت نياصدور اجازه با 
آن و  دهند یزود جواب م یلياو خ سدينو یکاغذ م یکس کينباشد مثال  یآسان و سهل

 برد یم دهيو فا کند یقند را وارد م یاند فور زود جواز داده یليکه خ یقت به آن کس
خودم با کمال شرافت  یشخص هيرماخواهم باس یاگر ببنده که تاجر قند هستم وم یول

 ديداد آنوقت چه با ريد یليخ اي هدنخواست جواز بد هيکنم اگر وزارت مال یزندگ
 یول برد یم دهيو فا کند یقند را وارد م یاند فور زود جوازداده یليکه خ یبکنم؟ کس

خودم با کمال شرافت  یشخص هيبا سرما خواهم یاگر ببنده که تاجرقند هستم وم
بکنم  ديداد آنوقت چه با ريد یليخ اينخواست جواز بدهد  هيکنم اگر وزارت مال یزندگ
 یدولت البته مقدس است ول اتينظر. ستين یگريد زيمضمحل بشوم چ ديبا نکهيجز ا

بکنند و  یکار را عمل نيراه آهن است و مخواهند ا جاديکه مقصودشان ا یهمان طور
قانون  نيبکنند که تصور نشود ا یرطو کينکنند که آنها متضرر شوند و  یطور

 یکاغذ نوشته است فور هيبوزارت مال یکس کي نميب یخودبنده م. است ضيقابل تبع
 یآن تاجر فيصورت تکل نيدرا سدينو یکاغذ م گريد یکس کيو  دهند یباوجواب م

است که اگر  نيبهتر ا کنم یلذا بنده تصور م ست؟يچ دهند یکه سه ماده باو جواب نم
باو اجاره داده نشد آن شخص حق داشته  ینياجازه خواست ودر مدت مع یکس کي

صندوق محل  نيتر کيمن دو قران و شش قران را در نزد کي داتيآن عا کهباشد 
که وارد کرد دولت حقوق  یوقت. خود بگذارد و آن وقت قند خودش را وارد کند

بنده بود  دهيعق نيخواهد رفت ا نيازبگريد ضيتبع بيترت نيوباا رديخودش را بگ
 یاست که آقا ینهاد شيهمان پ نيع شنهاديپ نيا –مخبر . است انيبسته بنظر آقا گريد

هم مذاکره  ونيسيهم شده در کم عيمصدق السلطنه در شور اول فرمودند و طبع و توز
مصدق السلطنه دارند  یرا که آقا ینظر نيهم همه هم ونيسيشده است و امضاء کم
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 نيا کنم یتصور م یول ديبعمل آ یضيگونه تبع جيه ديدردادن اجازه نبااند و البته  داسته
 شنهاديد رپ نکهيا یکه دارند نکند برا یاز آن منظور یريکه فرمودند جلوگ یشنهاديپ
 تواند ینمود بقاضا کننده م یدرصدور اجازه خوددار هيهر گاه وزارت مال سندينو یم

مطابق ماده  کهيداتيعا اتيج روز د روالتقاضا سه روز در مرکز وپن ميتقد خياز تار
خوب اگر واقعا آن . بگذارد عهيود یصندوق نيرت کيبدولت برسد در نز ديسه با
قانون که . کند یپول راهم قبول نم نيبکند ا ضيتبع ديآن و زارتخانه نبا ايمامور

 ضيتبع دينبا ديگو یقانون که م. کند یپول راهم قبول نم نيبکند ا ضيتبع دينبا ديگو یم
هم  یصورت نيا رکند د ضيکرد اگر مامور بخواهد بر خالف قانون رفتار کند و تبع

 یليراکه آقا دارند اساسا خ ینظر نيا کنديندارد وم یاند باز مانع نهاد کرده شيکه پ
د رآخر ماده چهار  نکهيا کي دهم یراتذکر م زيجا دوچ نيبنده در ا یاست ول حيصح

 یبواسطه نظر خصوص یاجازه نامه اگر ثابت شود ماموردر صدور  ميا اضافه کرده
 کيباز در  شود یو مجازات م بيمقررات نظامنامه تعق وجبنموده اس بم ضيتبع

 نيقوان ونيبا مشارکت کمس هيوزارت مال دياضافه شده که نظامنامه را با گريماده د
ظر آقا است از آنچه که در ن یتر ديمجازات شد کيودر آنجا آن وقت  سديبنو هيمال
 .شد خواهد نيمقصود آقا تام نيکرد وا ميخواه نيکننده مع ضيتبع یبرا
 . . . ميريگ یم یرا – سيرئ

 کيدر  ايصندوق  نيتر کيدارم بعد از کلمه نزد یبنده اصالح–السلطنه  مصدق
 .اضافه شود ديصراف خانه معتبر با

 )قرائت شد ليبشرح ذ. (دوباره قرائت شود ديبفرمائ – ندگانياز نما یبعض
در  هيکه در آخر ماده دوم اضافه شو دوهر گاه وزارت مال مينما ینهاد م شيپ بنده

تقاضا سه روز در  ميتقد خيا زتار تواند ینمود تقاضا کنند ه م یصدور اجاز ه خوددار
 کيبدولت برسد د رنزد ديبا ميکه مطابق ماده س یداتيعا اتيمرکز و پنج روز در وال

 عهيصراف خانه معتبر ود کيدر ايسه انحصار محل خود و صندوق موس نيتر
 .ديگذارده مال التجاره خود را وارد و بمحل و نقل صادر نما

 .نديفرما اميق دانندياصالح را قابل توجه م نيکه ا یانيآقا – سيرئ
 نمودند اميق ندگانياز نما یجمع(

 .شد بيتصو– سيرئ
 .السلطنه ـ عرض دارم مصدق

 .ديبفرمائ - سيرئ
 .شده شنهاديپ نيدفعه دوم است که ا نيا –السلطنه  مصدق
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 .ميريبگ یقطع یرا ميکه بتوان ديسيبنو یطور ديماده را با – سيرئ
 .سمينو یخوب م اريبس. قسمت ا زماده است کي نيا –السلطنه  مصدق

 .شود یقرائت م عقوبي ديآقا س ینهاد آقا  شيپ – سيرئ
 نيچنانچه مامور کنم ینهاد م شيماده دوم پ در ليتبصره ذ) قرائت شد ليبشرح ذ(

 سيماه با شش ماه ح کيو از  ینمودند محکوم بانفصال ابد ضيجواز در اجازه تبع
مخبر جواب خواهند داد که  یدانم که آقا یاگر چه بنده م – عقوبي ديآقا س. خواهد شد

 اتينون دخانمسئله در قا نيهم ريچون نظ یو ل دخواهد ش ديمسئله در نظامنامه ق نيا
که مجازات متخلف قانون د  دهم یم تيشود بنده اهم ديق ديجا هم با نيشده در ا ديهم ق

که  یهمان طور یبدند ول هيمال نيکه مامور ميبگو خواهم یر قانون ذکر شود بنده نم
 فيشدند آنوقت تکل لقائ ضيمصدق السلطنه فرمودند اگر آنها دردادن جوا زبتبع یآقا

است  نيدارم که مجازات او در قانون ذکر شود بهتر ا دهيبنده عق ست؟يمجازات آنها چ
کرد  ضيتبع ینهاد کردم که اگر مامور شيبنده پ نجهتيا زا. شود ديکه در نظامنامه ق

ت اشش ماه  کماهيو از مقررات قانون تخلف کرد آن مامور محکوم بانفصال ابد و از 
 .بودم کرده شنهاديبود د رشور اول هم پ دحبس خواه

که مجلس به  یوقت ايثان ميا درنظامنامه نوشته یاوال در باب مجازات شرح -  مخبر
 .مقصود شما بعمل آمده است گريداده د یمصدق السطنه را یآقا شنهاديپ

 .دارم ینهاد را مسترد م شيبنده پ – عقوبي ديس آقا
 ميريبگ یاتا ر اورنديب ديبده ديسيماده را بنو) خطا ب بمصدق السلطنه( – سيرئ
 هيچون راجع بتجز ميريبگ یقطع یکه را یتا موقع ديما یهم م یطهران یآقا شنهاديپ

 )قرائت شد یبشرح آت. (شود یاست ماده سوم قرائت م
 کيهر  هيورود متيدر موقع فروش بر ق) یقند وچا یانحصار دولت(ـ موسسه ٣٨
 یمثقال چا۶۴٠من  کيودو قران وهر  یمثقال قند و شکر و مواد قند) ۶۴٠(من 

 .شش قران اضافه خواهد نمود
 .ديخر متيق ليجمع کل مخارج ا زقب هيورود متيمقصود از ق – تبصره
که د رماده  یمصارف ادار یه است باستثنا ريوغ یحقوق گمرک –حمل  مخارج

 .ذکر شده١١
 .شود یبه آنچه که از قند و شکرساخته م شود یم ليتبد یمواد قند نيا – مخبر

 )اجازه. (الوهاب - عبد  رزايحاج م یقاآ -  سيرئ
 .مصدق السلطنه بود یآقا شنهاديعرض بنده راجع بپ –عبد الوهاب  رزايم حاج

 )اجازه. (یدامغان یآقا.ماده سوم مطرح است– سيرئ
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مذاکره  یليماده است درا ساس مسئله خ نيو مواد هم حهيتمام ال جهينت – یدامغان
 ميمربوط باش ايبا دن ديو بطور قطع با ميزم دراست که ما خط آهن ال یهيشدکه و بد

 خياست که راه آهن مخارج الزم دارد تا بتدر یهيبد زيو ن ستيمحل گفتگو ن نيا
خط آهن بمجلس  حهيدرست شود تا بعد ال یديعا بياول ترت ديالبته با. درست شود

کردند  که یشنهاديرا در موضوع پ خسرويارباب ک یاما بنده چون اعتراض آقا ديايب
و  کردهي نيب شيمسئله را پ نيو در آن وقت جواب داده شد ماده سه ا دانستم یوارد م

ه هر يورود متيدر موقع فروش بق یدر ماده نوشته موسسه انحصار قند و شکر و چا
 یئيبه اصالح اثبات ش نجايدو قران ا یمثقال قند وشکر ومواد قند) ۶۴٠(من  کي
بنده  نجهتيبا. رنديبگ دياز دوقران نبا شترينم کند که بمکلف  یعني کند یماعدا نم ینف

لفظ فقط در  کياز دوقران گرفته نشود  شتريب نکهياز ا ی ريجلوگ یرا کنم یتصور م
 یمثقال قند و شکر و مواد قند ) ۶۴٠(که نوشته شود  یمعن نيجا الزم است به ا نيا

زم است عرضک م که فقط شش قران و بعالوه ال یمثقال چا) ٧۵٠(فقط دو قران و 
 ديصورت لفظ من با نيشده و در ا ميتنظ ونيسيدر کم ريو اوزان و مقاد حهيمواد ال

مزبور  حهيدو روز ال یکي نيشود و االهم ليبرداشته شده و بلفظ سنگ تبد نجاياز ا
طور در قانون سجل  نيچنانچه هم. و اسباب زحمت خواهد شد گذرد یاز مجلس م
ماده راجع بالقاب نوشته شده بود بعد که  کيمزبور  حهيد در الآمده بو شياحوال هم پ

 .ماده اسباب زحمت خواهد بود نيشد ا یالقاب نوشته شده بود و بعد که القاب ملغ
ودر ماده هم نوشته شده حاال  ديراجع بقسمت اول مقصود همان بودکه فرمود – مخبر

جع بقسمت دوم اوال آن قانون هنوز اما را کنم یقبول م ديبفرمائ شنهادياگر لفظ فقط را پ
خواهد شد ما که قبال  نشده است هر وقت تمام شد البته اجراء یتمام نشده و اجر

ممکن است از مجلس هم  ديکه شا یتمام مهيک قانو ن نيب ميمتمسک بشو ميتوانست ینم
 کي ميا نوشته نجايد را نکهيباا ديهم که فرمود یبگذرد بعالوه آن وزن سنگ گريطور د

 شود یمعلوم م ديهمدارد که اگر مراجعه بفلرمائ یتفاوت یجزئ
 )اجازه. (زاده یحائر یآقا – سير ئ. 

 .ندارم یعرض – زادهيحائر
 )اجازه( رزايم یدمحم ول یآقا – سيرئ
 موافقم – رزايم یول دمحم

 .است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یجمع
 )نده شدمضمون خوا نيبا( یزاهد ید آقا شنهايپ – سيرئ

قند  یانحصار دولت(موسسه . شود ميقسم تنظ نيکه ماده سوم با کنم یم شنهاديپ نجانبيا
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قند و شکر و هر چه ا ) هزار گرام( لويک کيهر  هيورود متيبر ق) یوشکر وچا
 .سه قران اضافه خواهد نمود یچا لويقران و هر ک کيزقندو شکر شاخته شده 

 )اجازه. (یزاهد یآقا – سيرئ
دکتر  شنهاديپ( دارمينهادم را مستردم شيمخبر را قانع کرد پ یآقا حيـ توض یزاهد

 )قرائت شد ليبشرح ذ انيآقا
 .نوشته شود ليذ بيبترت٣ماده  کنم یم شنهديپ بنده
مثقال ) ۶۴٠(من  کيهر  هيورود متيبر ق یقند وچا یموسسه انحصار دولت - ٣ ماده

 یقران بعنون حقوق انحصار ۶ یامن چ کيدوقران و هر  یقند و شکر و مواد قند
 .ونيسيکم شنهاديمحسوب واخذ خواهد نمود تبصره مطابق پ

 )اجازه. (انيدکتر آقا یآقا – سيرئ
 هيقض کي بايکه قضه تقر ميتا آخر ما همه مسبوق هست حهيال نياز اول ا– انيآقا دکتر

 یاز حق تيمواد است و حکا نيمهمتر حهيال نيخواهد بود ماده سه ا یانحصار ريغ
در  یقند وچا ینوشته شده موسسه انحصار دولت نجايدر ا رديبگ ديکه دولت با کند یم

 یدو قران وچا یمن قند و شکر ومواد قند کيهر  هيورود متيموقع فروش بر ق
قند و نفروشد : جياصال ممکن است دولت ه کهيدر صورت کنند یشش و قران اضافه م

 یجا بکل نيفقط در موقع فروش در ا نيکند بنابرارا ب نکارياجازه دهد که ا یگريو بد
ن که ينوشته شود که اعم از ا ديبا یو طور کنم یم یاتيمال کيزائد است ما وضع 

اجازه  ايکه دولت خودش بفروشد  نياجازه دهد که اغعم از ا ايدولت خودش بفروشد 
  .ه کنددوقران وشش قران را اضاف نيبفروشد حق داشته باشد که ا یگريدهد که د
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 از قاچاق قند و شكر ترس

.   
خواست از ماليات قند و شكر و چاي بخشي از منابع  مي ١٣٠٠در اوايل دهه  دولت

. آهن را تامين كند، اما اين كار به اجازه مجلس نياز داشت مورد نياز تاسيس راه
ار اهميت موضوع قند و شكر به اين دليل كه مصرف عمومي داشت كار را دشو

. به سياست نزديك كرده بود اكرده بود و بستن عوارض دادوستد اين محصوالت ر
را  ١٣٠٠از طرف ديگر شماري از اعضاي مجلس شوراي اسالمي در اوايل دهه 

دادند كه انحصار تجارت قند و شكر، منافع آنها را تهديد  بازرگانان تشكيل مي
سطح درك و فهم اعضا را نشان  مذاكرات مجلس در آن زمان عالوه بر اينكه.كرد مي
 كند دهد، روزگار كسب و كار را نيز آشكار مي مي
است که ما  یقند و جا یقانون انحصار دولت نياند ا جا اشتباه کرده نيآقا ا –مخبر . 
 کي سيتاس ديبا سمينو یرا م یکه ماقانون انحصار قند وچا یپس وقت ميسينو یم
نوشته شود که در موقع فروش هر  ديورت باص نيدرا ميکن ینيب شيموسسه راهم پ:
 حيخواهد شد و د رتبصره هم تصر ضافهدو قران وشش قران ا ینند وچا کمني کي

کارخانه با مخارج  یاصل متيپس از آنکه ق. ستيچ متيکه مقصود از ق ميا کرده
اضافه  یمن دو قران بر قند و شش قران بر چا کيشد آنوقت  نيمع رهيگمرک و غ

 .رساننديبفروش م و کنند یم
 .ديريبگ یرا – ندگانياز نما یجمع

 .نديفرما اميق داننديکه قابل توجه م یانيآقا شنهاديپ نيبه ا ميريگ یم یرا – سيرئ
 )نگرد اميق یکس(

 )خوانده شد ليبعبارت ذ( یروانيش یآقا شنهاديپ.نشد بيتصو – سيرئ
 : کنم یم شنهاديبعنوان تبصره دوم پ ليذ تبصره
 .حق معاف خواهد بود نيا هيا زتاد رانيمحصول ا یم ـ چادو تبصره

را  گريهم د خواهند یم نيو موفق نيچون همچو معمول شده است که مخاف – یروانيش
ندهند ا زآنطرف بنده هم  یرا ديهم شا یخوب شنهاديپ کيدر قضاضا هو کنند و ب

 انيحاال آقا. ردمراک شنهاديپ نيجهت بنده ا نيخود را بکنم ازا فهيوض یمجبورم ادا
 دنکنن خواهند یقبول کنند نم خواهند یم

 نديفرما اميق کنند یرا قبول م یروانيش یآقا شنهاديکه پ یانيآقا – سيرئ
 )برخاستند ینفر  یچند(



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 یرا ازدهمياند تبصره بعد از ماده  کرده شنهاديپ یبهبهان یآقا. نشد بيتصو – سيرئ
 ديبفرمائ – یبهبهان یقاخطاب به آ(شود  هيتجز ديگرفته شود با

از و جه  ريچون د رتبصره نوشته شده است بغ – یاحمد بهبهان ديس رزايم آقا
نشده  بيهنوز تصو ازدهميشده است و ماده  حيتصر ازدهميکه در ماد ه  یمخارج

 رود یشده است و احتمال م ینيب شيپ ازدهيدر ماد ه  یزهائيچ کي نيعالوه برا. است
کردم که  شنهاديجهت بنده پ نيماده شده قابل توجه شود از ا که درآن یشنهاداتيپ

و اال مخالفت خواهد  ازدهميماده  بيبعد از تصو یبرا ميتبصره را بگذار نيخوبست ا
 .داشت

ماده سامل آن  نيشود ا بيهر طور تصو ازدهميندارد چون ماد  یمخالفت – سيرئ
 خواهد بود

 سندينو یم) شود یذکر م(مکر ) شدهذکر (نوشته که در ماده  نجايا – یبهبهان
بماده سوم با اضافه دو  ميريگ یم اير. ندارد یبيهم بشود ع شود یذکر م یبل-  سيرئ

) شده(کلمه  ليفقط در سطر دوم قبل از دو قران و سطر سوم قبل از شش قران و تبد
 آنچه که از قند و شکر ساخته(بعبارت ) یمواد قند( ليتبد نطوريو هم) شود یم(به 

 نديفرما اميق کنند یم بيتصو بيترت نيباکه ماده سوم را  یانيآقا) شود یم
 )کردند اميق ندگانياکثر نما(

 .شد بيتصو – سيرئ
 نيا – ندگانياز نما کنفري گريروز د یداند برا یمراجعه شد م ونيسيدوم بکم ماده

 ستيتازه ن شنهاديپ
 یمروز در آن خصوص راا توان یمراجعه بنظامنامه کردند معلوم شد نم– سيرئ

 )خوانده شد لينظامنامه بشرح ذ۶٣ماده (گرفت 
که از  یدر صورت شود یم شنهاديپ یکه در ضمن شود ثانو یاصالحات – ۶٣ ماده

 حيارجاع آن خواسته نشود صاحب اصالح بطور اختصار آنرا توض ونيطرف کمس
ز آن مجلس حق حق جواب دارند پس ا ونيسيکم و فقط اعضاء کند یو استدال ل م

 شود یم نديفرما ونيبکمسو قبول توجه آن اصالح  دهد یم یعدم آن را ايقبول توجه 
 نهاد شده است داد شيکه پ یهمان روز دياصالحات نما ليقب نيدرباره ا

 )اجازه(داور  یآقا – سيرئ
مقصود همان  یرا شود ینوشته شده در همانروز نم نيا کنم یـ بنده تصور م داور

 مينداشته باشد که بده یمانع کنم یگمان م مياگر داشته باش جلسه است و
 )اجازه( یرزائيم یعبارت مصرح است آقا کنم یگمان م– سيرئ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٣٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

که باره  یاصالحات ديگو یعرض که ماده نودوششم م خواهم یبنده م – یرزائيم
هم  نيگرفته شود ا یقبل از مطلب درباره آن اصالح را شود یم شنهاديپ یمطلب

 یبنده جاهم اصالح مواد است نخود مصدق السلطنه هم اصالح دهيت و بعقمطلب اس
 هبعد ماد ميريبگ یباصالح را ديکرد اول با شنهاديپ

باصالح  ديکرد اول با شنهادياول باصالح پ ميا کرده یم نيهم شهيماهم هم– سيرئ
 بعد ماده ميريبگ یرا
بعد بماده حاال  کردند یم یاول باصالح را ميا کرده یم نيهم شهيماهم هم – سيرئ
 )قرائت شد ليبشرح ذ( شود یچهارم قرائت م. ميکار را کرد نيهم

. ینگاهدار ديبر خالف مقررات ماده دوازده خر یهر مقدار قندو چا –چهار  ماده
که  یبعالوه از مرتکب و کسان. صادر گردد از طرف دولت ضبط خواهد شد اي. انبار

جنس شده باشد گرفته خواهد  متيباق یکه مساو یمبلغ نديشرکت در نقض قانون نما
کمتر از پانصد تو نخواهد  ینقد ینمود جزا نيجنس قاچاق شده مع متيهر گاه ق. شد

فوق مادام العماده  یباشد عالوه بر مجازاتها نياز مستخدم یکيبود اگر مرتکب 
د حقوق تقاعد نخواه ايبحقوق انتظار خدمت و  یحق چيخدمت دولت اخراچ شده وه

در صدور اجازه  یضيتبع یبواسطه نظر خصوص یشد و هر گاه ثابت شود مامور
 .رسد یمجازات م بيمقررات نظامنامه تعق وجببم. نموده است

 
 ديکندبا ريکه تقص یکه در نظر گرفته شد، البته کس یقسم نيـ هم خسرويک ارباب

حرف ممکن است  کياز دو طرف هست  یمشکل کي نجايا یمجازات شود ول
من و نتوانند  مين ايچارک  کيقاچاق کرده  یمختصر کي یکس کيصور بشود که ت

 مهيتومان جر دبدهند پانص صيتشخ توانند یبدهند آنوقت چون نم صيآن را تشخ
پانصد  ديآمد و بقدر هزار تومان قاچاق کرد آن هم با یتاجر کيو بالعکس  نديگر یم

 ميداشته باشد که بتوان یراه کياگر  ستيمطابق انصاف ن نيبنظر بنده ا. تومان بدهد
آن حدود دو مقابل  یکه آن قاچاق در چه حدود باشد از رو ميکن نيمع نيتخم یاز رو

که نوشته شده اگر نتوانند  یبطور یشود بنده موافقم ول نيمع مسه مقابل جر اي
هر دو طرف دور از انصاف است  یبدهد برا مهيبدهند پانصد تومان جر صيتشخ

دانند  یکه صالح م یو هر طور دياشکال را مالحظه بفرمائ نيخوبست ا نيبنابر ا
  .شود یم لکه نوشته شده موجب اشکا بيترت نيرا اصالح کنند و اال با ا نيا
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 ها خواري دولتي از اختالس و رانت بيم

  
اي با هر گرايش سياسي، قدرت  اعضاي دولت در هر سرزميني و در هر دوره وقتي

آورند، در بهترين حالت امكان  حوزه يا فعاليت به دست مي انحصاري در يك
آيد و در بدترين حالت، احتمال  خواري جزئي يا كلي برايشان به دست مي رانت

و در  ١٣٠۴ايران در  مجلساين چيزي است كه نمايندگان . يابد اختالس افزايش مي
در دادوستد  داد كه اي كه به دولت و ماموران آن اجازه مي زمان تصويب اليحه

انگيزي در اين  هاي هيجان قندوشكر انحصار ايجاد كنند نيز به آن توجه كرده و بحث
 .خوانيد اند كه آنها را مي باره كرده

 کند؟ یم دهياظهار عق ونيسيـ کم سيرئ
 کنم یمجلس واگذار م یبرا مخبر

 .نديفرما اميق داننديرا قابل توجه م شنهاديپ نيکه ا یانيـ آقا سيرئ
 )نمودند اميق ندگانيلب نماغا(

 ـ قابل توجه شده سيرئ
 )ليو قرائت شد بضمون ذ خسرويارباب ک یاز طرف آقا یگريد شنهاديپ ضايا(

ـ نگاهداشتن و انبارو صدور  یداريبعد از کلمات خر ۴در ماده  کنم یم شنهاديپ بنده
 )مزرعه در داخله مملکت یباستناد در مورد چا(شود ؛ ديمز

 یحيدولت داده شده است و با توض شنهاديکه در مقدمه پ یحيـ با توض خسرويک ارباب
در داخله مملکت  یشد که اگر قند و چا نطوراستنباطيدادند ا نجايا هيمال ريوز یکه آقا

 یکه آقا یشنهاديمخصوصا با آن پ یمعاف خواهد بود ول التيتحم نياز ا ديايبعمل ب
دانم  یاسباب زحمت خواهد شد و بنده نم هيدر آت نشدکردند و قابل توجه  یروانيش

فهماند  یم نطوريا شانيا شنهاديقابل توجه نشد چه بود و قابل توجه نشدن پ نکهيعلت ا
 کهيعوارض را گرفت در صورت نياز آنهم هم ديبا ديدر داخله بعمل آ یکه اگر چا

اگر  ديآ یبعمل م لکتمم نيکه در داخله ا یداخله نبوده بعالوه چائ یمنظور دولت چا
 یجائ کيآن را در  ديبکند ؟البته با ديحق نگاهداشتن نداشته باشند پس زارع چه با

که در داخله مملکت زراعت  یکردم آن چائ شنهادييجهت بنده پ نينگاه بدارد از ا
 یآقا راديا نيمخبر ـ ا. آزاد باشد نهايا ريو انبار کردن و غ ینگاهدار یبرا شود یم

 .کند یقبول م نهموياست کمس ردارباب وا
 .حاج حسن آقا یآقا شنهاديـ پ سيرئ
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 )خوانده شد ليبشرح ذ(
که در مجازات بهمان مقدار جنس قاچاق شده قناعت  کنم یم شنهاديـ بنده پ ۴ درماده

 .شود
 د؟يدار یحيخودتان توض شنهاديراجع به پ) حاج آقا یخطاب بآقا(ـ  سيرئ

 .کردم همان بود که عرض حيتوض ريحسن آقا ـ خ حاج
را قابل  شانينهاد ا شيکه پ یانيآقا. حاج حسن آقا ینهاد آقا شيپ ميگر یم یـ را سيرئ

 .نديفرما اميدانند ق یتوجه م
 )نمودند اميق یليعده قل(

 )قرائت شد ليبشرح ذ یکازرون یآقا  شنهاديپ(قابل توجه نشد  – سيرئ
 اصالح شود نطوريکه ماده چهار ا کنم یم شنهاديپ بنده
قانون وارد شود از طرف  نيکه بر خالف مقررات ا یهر مقدار قند وچا - ۴ ماده

خالف قانون شرکت کنند در  نيدولت در ا نيدولت ضبط خواهد شد و اگر مامور
 .منفصل خواهند بشود شهيهم یبوده بعالوه ا زخدمت برا کيشر زيمجازات ن

و  نيخودم را با تايشدو بنده ناچاره ستم نظر یمتاسفم مذاکمرات کاف – یکازرون
که برخالف مقرارت  یو شک یهر مقدار قند و چا: ديگو یم نجايعرض کنم ا لهيس

و مجاز  که استثناء یهائ زيدر ماده پنج از جمله چ کهيماده دو وارد شده در صورت
اما . ستيآزاد است و حق تعرض ن نتيترانز ديکوياست آنجا م تيکرده است ترانز

 شود یو چنان م نيطبق مقررات ماده دو اگر نشد چنمنحصرا بر ديگو یم نجايا
بنده عرض  یاست و ل حيصح یبل. اند خواهند فرمود که در آنجا مخصوصا ذکر کرده

اند و از ماده پنچ  ربطش بهم نداده چيو ه شود یم دايدو ماده تعارض پ نيا نيب کنم یم
 دياگر خر سدينو ینبرده است بعالوه م یاسم نجاياست در ا تيهم که که قصد ترانز

 ايمجازات است ممکن است قند  نيوفروش بر خالف مقررات ماده دو بشود مستلزم ا
و آن  ديايب کي گريکس د کيوارد گمرک بشود و بعد تيبعنوان ترانز یشکر 

سوال  ست؟يمجاز ن ايتاجر مجاز است  نيا ايصاحب قند آن قند و شکر رابخرد آ
وفروش را  ديوخر ديا جا آمده نيبعد ا ديا کرده زيرا که خودتان تجو تيترانز. کنم یم

و فروش را  ديخر رايز شود یتعارض م کنم یاست که عرض م نيا ديا ممنوع کرده
 خوب است نيبنابرا شود یهم ممنوع م تيبه طبع ترانز ديا ممنوع کرده نجايکه در ا

 مختصر باشد حيتوض – سيرئ
باشد نه در مورد  نطوريورد همه ادرم نکهيبشرط ا یول کنم یقبول م – یکازرون

 شخص بند ه تنها
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 ديتخلف کرد خود تا نهم ممکن است اخطار بفرمائ یاگر کس – سيرئ
 کنم یتنفس م شنهاديبنده پ– نيتد
 تنفس بشود ديخواه یم – سيرئ

 است حيصح– ندگانياز نما یجمع
 )ديرددگ ليربع ساعت مجددا تشک کيو پس از  ليتفس تعط یموقع جلسه برا نيدرا(

بنده ) خوانده شد ليبمضمون ذ(د  شويزاده قرائت م عتيشر یآقا شنهاديپ – سيرئ
مسئول  نيمامور کهيدر صورت کنم یاصالح م ليذ بيرا بترت ۴ماده  ريقسمت اخ

 ندياشخاص ننما یرا در تقاضا خيتقدم تار تيکرده و رعا ضيدردادن اجازه تبع
 ند شدمحکوم خواه یبانفصال دائم از خدمات دولت

 ديبفرمائ – سيرئ
 انيعالقمند به سرعت جر یليمحترم بدال ندهيکه نما دانميچون بنده م - زاده عتيشر

قدر خاطر شان را متذکر  نيهم دهم ینم حيکه مفصال توض نستيهستند ا حهيال نيا
باشد  یطور یستيبه اشخاص با ستيدر مورد مجازات ن حهيال نيکه اساس ا کنم یم

اصول عدالت را نسبت  تيکه رعا ندصل را در نظر داشته باشا نيا نيکه مامور
که در دادن  ینيمامور ینقطه نظر برا نيازا. نکنند ضيباشخاص بکنند ودراجاره تبع

 نيبنده ا کنند یها نم را در دادن اجازهريو تاخ ميتقد تيو رعا کنند یم ضياجازه تبع
 نيا بازات برسند و البته اصالح کردم که اگر تخلف نمودند بمجا نطوريقسمت را ا

 .خواهد شد ضياز تبع یريجلوگ شنهاديپ
ما  یبود منته نيهم هم ونيسيراکه آقا کردند نظر کم ینهاد شيپ نيـ ا مخبر

 ونيسياند کم که کرده ینهاد شيپ نيو حاال با ا ميسيرا بنو نهايدر نظامنامه ا خواستم یم
 د؟يکن یـ پس قبول م سيرئ. ندارد یهم مخالفت

 )قرائت شد یزاده بشرح آت عتيشر یآقا گرينهاد د شيپ( یـ بل برمخ
) تخلف از قانون(در ماده چهار جمله ) جمله نقض قانون یبجا کنم ینهاد م شيپ بنده

 .نوشته شود
که اشخاص بر خالف  یاصالح بشود در مورد تيرعا ديجا با نيزاده در ا عتيشر

مطلب  کيهم  نيز قانون نه نقض قانون واگفته بشود تخلف ا ديبا کنند یقانون رفتار م
 نوشته شود ديبا کنم یاست که گمان م یواضح
  )قرائت شد ليبشرح ذ یطهران ینهاد آقا شيپ(کند یقبول م ونيسيرا هم کم نيـ امخبر

  .اضافه شود) نصف(الفظ ) بان یمساو(که بعد از  مينما ینهاد م شيبنده پ نيا
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 از رقابت با دولت هراس

 
تا انحصار تجارت قند و  کرد یتمام تالش خود را م ١٣٠۴دهه  ليت در اوادولت وق

واردات به  زانيکه م کند یم شنهاديوقت به مجلس پ هيمال ريوز. شکر را کامل کند
 ندگانياز نما یکي. نشود شتريداخل از مصرف کل ب ديباشد که با حجم تول یا اندازه

بازرگان بتواند قند و شکر  کيگر ا ديگو یخواست دولت م نيا هيتوج یمجلس برا
ورشکست  یموسسه دولت ايکمتراز دولت بفروشد، آ یمتيوارد کند وآن را به ق

  ..نخواهد شد
 د؟يفرمائيـ اجازه م عقوبي ديس آقا
 ديـ بفرمائ سيرئ
عبارت  نياما ا. ندارم یشد و در آن حرف نيجزء اول بنده تام نيـ در ا عقوبي ديس آقا

 ايام که اگر مرتگب  کرده شنهاديباشد بنده پ یدولت نيمستخدماز  یکياگر مرتکب 
او باشد خالصه  یباشد همان مجازات برا یدولت نياز مستخدم یکيارتکاب  کيشر

 .در ارتکاب است مجازات بشود کيشر کيهم که  یاست که کس نيمقصودم ا
 .در ارتکاب نوشته شود کيشر ايکه مرتکب  کنم یرا هم قبول م نيـ ا مخبر

مراجعه شده  سي؟رئ رنديگ ینم یفوائد عامه ـ به ماده چهار را ريـ ماده پنج وز سيرئ
که بطور  یقند و شکروچا ۵ماده ) قرائت شد ليماده پنج بشرح ذ(ونيسياست بکم

قانون  نيمشمول مقررات ا دينما یعبورمگريبمملکت د رانيازخاک ا تيترانز
 .نخواهد بود

 )ازهاج( خسرويارباب ک یـ آقا سيرئ
جا راجع  نيکه در ا یکه آن قواعد خواهم یم یحاتيجا توض نيـ بنده ا خسرويک ارباب
 یها استفاده کيهست که از آن قواعد  یطور اي؟آ ستيمعمول است چ تيبترانز

 یآقا اياز امضاء محترم دولت  یکي ايباب  نينشود استدعا دارم در ا یخصوص
. آزاد باشد تيترانز ديشبهه که با یته جاالب. ستيبدهند که آن قواعد چ حيمخبر توض

و  ميندار ی؟چونکه ما اطالعات ستيمملکت چ نياست در ا یکه مجر یآن قواعد یول
 ميبده یاطالعات را یاز رو ديبا

 یا مسئله کي نيا یارباب را ول یـ بنده درست ملتفت نشدم مقصود آقا هيمال ريوز
و در داخله مملکت  کند یا عبور مکه از خاک آنه کنند یدو دل قبول م یاست بعض

 یازآن جنس عوارض ورودرود یمگريوبه مملکت د شود یآنها مصرف نم
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نظر  ميما هم جزء آن ممالک هست هرا دارند و من جمل دهيعق نيکه ا یممالک رنديگ ینم
اگر  شود یکه وارد مملکت م یاند که جنس است که مالحظه را کرده یبمصالح
از مصرف شدن آن داخله  یرياست که جلوگ نيا یراب شود یگرفته م یعوارض

که  ستيبر ما ن رود یم گريد یو بجا شود یبشود پس اگر در داخله مصرف نم
 تيبعالوه رعا ميبکن یريمصرف نشود و جلوگ گريد یکه جا ميرا بکن نيمالحظه ا

مقدار جنس از  کيهم به حال مملکت دارد مثال اگر  یا صرفه کي تيکردن ترانز
 کند یکه از خاک ما عبور م ینيدر ح رود یم گريو بخاک د کند یعبور م رانياخاک 

 هيکرا ماما و اگر راه آهن باشد به راه آهن  یها یبه مکار رود یم گريو به خاک د
 یزندگان کنند یم یمخارج نجايدر ا دهند یکه جنس را عبور م یو کسان دهد یم
و  رسانديکه به مملکت ما فائده م است یفوائد کي نهايا کنند یمعاش م کنند یم

 نيدر ا ميرا که ما قبول کرد تيپس اساس ترانز رسانديهم به مملکت نم یضرر
 نيرا مشمول ا یما قند و چا ميائيب ميبخواهاست و اگر  نطوريهم هم یمورد قند و چا

 یکه از مملکت ما بجا یدر مورد عبور قند و چا یحق کيو  ميمقررات قرار بده
 نيفقط اسباب ا نکهيچرا ؟بجهت ا شود یآن صرفه هم حاصل نم ميريبگ رود یم گريد

 ببرند یبافغانستان قند و چا خواهند یم نيالنهر نيکه از ب یخواهد شد که مثال کسان
که از عبور  یو آن منافع دهند یعبور م گريرا رها کرده و از خاک د رانيآنها خاک ا

 یبيحاال چه ترت رود یاز مملکت ما م آن منافع شود یما حاصل م یبرا تيترانز
منحصر به قند و  بياست و ترانز يیها نظامنامه کيموافق  تيدارد؟ مسئله ترانز

عبورکند و ادراه گمرک هم  تيطور ترانز هتمام اجناس ممکن است ب ستين یچا
 تيکه به طور ترانز یا دارد که درموقع معامله با مال تجار ه ینظامنامه ومقرارت

وارد مملکت ما  یجنس کيمثال  شود یبر طبق آن مقرارت رفتار م کند یعبور م
 مااز مملکت  خواهد یو م ديگو یشخص را م نيا ايکه آ ميبده صيتشخ ديما با شود یم

مسئله  نيا صيتشخ ید اداره برا شويدر داخله مملکت ما مصرف م ايعبور بدهد 
 شود یکه وارد در سرحد م یاست که آن جنس نيا لشياز وسا یکيدارد  یباتيترت

 کي یول رنديگ یگرفت از او م ديکه با یو حقوق شود یم تيکه ترانز کنند ینم تيرعا
را که  یحقوق یجنس را خارج کرد نيا اگرکه  کنند یو تعهد م دهند یبه اوم یسند
واگر هر قدر  کند یحاصل م نانينظر اداره گمرک اطم نيبه ا ميده یپس م یا داده
مورد هم خواهد کرد  نيبکند در ا ديکه دولت با یتياجناس ترانز ريسا یراکه ب یاقدام

را دادم و اگر مقصود  حاتيتوض نيبود که بنده ا نيارباب هم یحاال اگر مقصود آقا
 بدهم حيتا توض نديدارند بفرما یگريد
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 است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یجمع
بنده ) قرائت شد ليبشرح ذ انيدکتر آقا یآقا شنهاديپ( شود یقرائت م شنهاديپ -  سيرئ
در موقع و رود جنس  یحق انحصار  یول: اضافه شود ۵که در ماده  کنم یم شنهاديپ

و بعد از ارائه جواز صدو رگمرک  شود یامانت سپرده م یدر صندوق دولت رانيبه ا
 تينسبت به ترانز یحاتيتوض کي هيمال ريوز یآقا  – انيمسترد خواهد شد دکتر آقا

هزار خوار، ده  نکهيا یچرا؟ برا. ممالک عمل کردنش آسان استريدر سا. دادند
اداره گمرک  یمهر سرب کيواگنها و آنها را با یتو گذارند یهزار خوار بار آنها م

د  کهاز آنجا  یول. کنند یم یدگيرس شود یو از آن نقطه که خارج م کنند یمهر م
هزار  ايصد  شود یوقت نم جيه که ستيطور کيحمل و نقل  ليرمملکت ما وسا

مخصوصا قند و  کند یاشکال م ديتول تيکه ترانز نستيخوار جنس را مهر کرد ا
مثل قند  یجنس کيمخصوصا  ميموفق بشو ميتوان یمانم نطوريا نيبنابرا. شکر یچا

وارد  تيجنس که بعنوان ترانز نيآورند ه ا یعنياست  اديو پاشش ز ختيو شکر که ر
 ختهير نيدايگو یم. من کسر آورد ه کيخوار  کيهر  کند یخارچ م یکرده است وقت

ممکن است  نکهينظر با گريو از طرف د کند یاست و قبول نم دهياست پاش
 یدار ا فروشند یکه به ما قند وشکر م یآن موسسات ايفروشندگان قند به مملکت ما 

نشود و از طرف  گونه مشاجره چيه ديوقت تول جيه نکهيا یو برا شندبا یتياهم کي
نسبت به قند چگونه  تيهم در خود قانون در خود قانون ذکر شده باشد که ترانز گريد
که از مجلس گذشته باشد  یتيقانون ترانز کي نکهيباشد و مخصوصا نظر با ديبا

بار آن  ريز مکنستنظامنامه در گمرکات وجود دا ردکه طرف م کيو  ميندار
که بعنوان  یکه هرمقدار قند و شکر  نستيا ام دهيم وعقکرد  شنهاديپ نطوريبنده ا.نرود
 یقانون حق انحصا ر آنجا بگدار د وقت نيمطابق ا شود یمملکت م نيو ارد ا تيترانز

 گرديو پولش را پس م دهد یکه را که ابتدا گرفته ارائه م یکه خارج شد آن سند 
 طيقبول اساس شرا یعنيباقبول اصل مطلب و کنم یبنده تصور نم–فوائد عامه  ريوز

اساس مطلب است  تيقانون باشد فقط مسئله معاف نيدر ا شنهاديپ نيا یجا تيترانز
 یکرده است ول ینيب شيرا پ تيمعاف شود یحمل م رانياجناس که از طرف ا یعني

است  یگمرک یها  نظامنه یبه اجرا ولها و مک مطلب مربوط به نظامنامه نيوسائل ا
کنند که د  یمهر سرب یعني. ست مثل فرانسه پلپ کنندازموارد ممکن ا یدر بعض

 هيممکن است پول ورد ايبدهد  ليتحو ديرموقع خروج باهمان مهر دست نخورده با
 ستين نجاينهاددرا شيد و در هر حال مورد پريرا بدهد و بعد پس برگ

 .نديفرما اميقدانندييکه قابل توجه م یانيآقا.انيدکترآقا یشنهادآقايپ رميگ یم یرا –سيرئ
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 )نمودند اميق یمعدود(
 )قرائت شد ليبشرح ذ خسرويارباب ک یآقا شنهاديپ(قابل توجه نشد  – سيرئ

 تيبارعا:الگو : نوشته شو د یبعد از عبارت قند و شکر و چا ۵د رماده  شنهاديپ بنده
 اجازه امور ضيمقرارت ثابت بدون تبع

است که  یزياجازه او چ اي تيزيموضوع ترا نکهينظر به ا نجايا – خسرويک ارباب
که  ميوالبته به نظامات ادرا ه گمرک هم مطمئن هست ميستيهنوز ما کامال مستحضر ن

 یقدر کيبنده  یزيچ کياز  یخواهند داد که موجب اشکال نشود ول یبيترت کي
 ضينسبت به آن مقرارت بشود تبع باشدبشود که ممکن  یدارم که مبادا مواقع ینگران

و با  ضيکه هست بدون تبع یکردند مطابق همان مقرارت شنهاديت پجه نيکرد از ا
قسمت  نينباشد و اگر چنانچه ا ريناپد رييآنچه مقرارت تغ یعنيمقرارت ثابت  نيا

 .است نانيموجب اطم شتريشود ب ديمز
آن عمل  یتمام دول و گمرک هم از رو نينظامنامه که هست ب کيبموجب  – مخبر

 ميباش حاتيتوض ليقب نيبابودن آن نظامنامه محتاج به ا نمک یگمان نمگريد کنند یم
 انيو آقا خسريارباب ک یآقا شنهاديبه قابل توجه بودن پ شود یگرفته م یرا – سيرئ

 )ام فرمودنديق یليعده قل( نديفرما اميق نيموافق
 اميق کنند یم بيکه تصو انيآقا. ۵به ماده  شود یو گرفته م. قابل توجه نشد – سيرئ

 نديافرم
 )نمودند امياغلب ق(

 .شد بيتصو – سيرئ
 )خوانده شد ليذ بيبترت(شش  ماده
برا  یمملکت اجاتياز احت شيرا که ب یدولت مجاز است که قند و شکر و چا -  ۶ ماده

 .شود و اجازه ورود ندهد یداريخر شود یحمل م رانيورود باا ی
 )اجازه( یدولت آباد یآقا  – سيرئ

 نياوال هر کس ا نکهيماده مخالفم بواسط ا نيبنده با ا – یآباددولت  يیحي رزايم حاج
صندوق  داتيعا نياز ا خواهد یکه دولت م رسد یماده را مالحظه کند به خاطرش م

و  کند یاز بمب کار م ی ريصورت چرا جلوگ نيدر ا. تر بسازد یرا ه آهن را غن
و ارد کنند دولت مجاز  مملکت بخواهند اجاتيتا ز اح ادترياگر قند وشکر ز ديگو یم

وارد کنند که برا  شتريچه؟ خوب، هر چه ب یچرا؟ برا. است که جواز ندهد و نخرد
نظر  یمطلب در باد نيکار؟ ا نياز ا کنند یم ی ريپس چرا جلوگ. دولت بهتر است ی

مطلب را  نيدر شور اول مکرر ا انيچنانچه آقا. رسد یم نطوريبه خاطر هر کس ا
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دادند در واقع همه را  انيکه به آقا یفوائد عامه جواب ريوز انيآقااظهار فرمودند و 
قند وشکر  کيبود که فرمودند ممکن است بخواهند  نيمطلب فرمودند و آن ا کي
 دينما یداريمملکت باشد را رد کنند و دولت نتواند خر اجاتياز احت شتريکه ب یاديز

شد که خواستند قند و  دايپ یورتکه اگر همچو ص ميکن دمحدو ميخواه یواسطه م نيبه ا
 قهيمملکت وارد کنند دولت مجبور نباشد بخرد و در مض اجاتياز احت شيشکر ب

ماده هست اگر  نيکه در ا یدر مقابل محظورات دانمينم یجواب را کاف نيبنده ا. افتدين
 مييبگو یعني دينما نيتام یگريد قيبطر تواند یرا م نياست ا نيمنظور دولت ا

 داريکه قند الزم دارد حکما خر یاز آنقدر شيکه ب ستيمجبور ن ینحصار موسسه ا
 . . .کند  ی
 )ندگانينما نيهمهمه ب(

 است نيمقصود هم هم –فوائد عامه  ريوز
و بنده از  باشد یماده م نيکه بر ا یاما محظورات: بعرض من ديتوجه کن – یآباد دولت

ماده سلب بشود که اشخاص مننفذ،  نياست که ممکن است ا نيآن نقطه نظر مخالفم ا
بدولت  یاديمبلغ ز کيدفعه  کيبروند  توانند یکه م یاشخاص متمول و اشخاص

جواز  رود یکه م چارهيب کيو آن وقت فردا رنديجوا زفوق العاد ه بگ کيبدهند بروند 
دفتر و نمره فالن اندازه به فالن کس جواز  نيکه مطابق ا دهند یباو جواب م رديبگ

 یبرا  کنم یگمان م ديريفالن اجازه بگ یآقا دازيشما برو ميندار اجياحت گريو د ميا داده
که بنده کامال  نستيا. بکند تيکه زدم کفا یمثل کي نيماده هم نيعلت مخالفت بنده با

 .برداشته شود نجايا زا یبکل ديو با دانميماده را مضر م نيماده مخالفم و ا نيباا
 دييتا یاست که بنده هم برا یهمان دالئل. ا اقامه فرمودندکه آق یآخر ليدال – مخبر
 دايپ یراه منافه نياز ا ميخواه یکه ما م نستيمثل ا. اوال فرمودند. ماده دارم نيلزوم ا

فوائد  ريوز یرا که آقا یاست وآن جواب نيراه آهن؟ البته مقصود هم هم یوبرا ميکن
ماده ششم نوشته است  نيدر ا: کنم یهمان را عرض وتکرار م مبنده ه. عامه فرموند

ورود  یبرا اجاتياز احت شيرا که ب یدولت مجاز است قند و شکر و چا:(بحروف 
در . هم در مجلس دهم) ننموده و اجازه ورود ندهد یداريخر. شو د یحمل م رانيبه ا

که . ستيقدر کاف نيهمکه  فرمودند یاشکال را داشتند و م نيا انياز آقا یخارج بعض
در نظر  انيآقا ديچرا اجازه ورودش را ندهد؟ البته با گريد ديننما یداريت خردول
را  یو شکر و مواد قند یتمام قند و چا ديشده که خر سيموسسه تاس کيکه  رنديبگ

. موسسه است نيفروش و تجارتش تمام با ا. ديخر یعني دهند یبه خودش انحصار م
 اناتشانيدر ضمن ب یدولت آباد یهمان طور که آقا ستين کنمم ايصورت آ نيدرا
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قند  ونيليروز دوم کيدر  یدار مهم هينفر سرما کي. ینفر آدم مقتدر کيفرمودند 
آن وقت موسسه هم که ال زم ندارد و بعالوه  ست؟يانيبکند؟ ممکن هست  رانيوارد ا

اعالن کند که من  ترقابت ولجاجت با موسسه دول یممکنست قند را و ارد کند و برا
موسسه رو به فالکت  نيصورت ا نيدر ا. دهم یمن چهار قران م کيا قند ر

دولت  یمختصر جواب آقا  نيبا هم کنم ینه؟ بنده هم گمان م اي رود یم یوورشکستگ
ملتفت بشوند البته مطلب را درک خواهند  ديهم که با یانيرا داده باشم و آقا یآباد

 .فرمود
 )اجازه(مصدق السلطنه  یآقا – سيرئ

 کي:عرض کنم که انحصار دوقسمت  خواستم یبنده م –السلطنه  مصدق
 یهم هست که رو یانحصار کي. است یمحصوال ت مملکت یکه رو ستيانحصار

متوجه مملکت  شود یتجارت نکند و صرفه نکند ضررش متوجه کجا ممحصوالت 
توتون گران  یاشخاص کيممکنست  نکهيا یبرا. شود یبلکه متوجه افراد م شود ینم
 یصورت باز پولش در مملکتست ول نيدولت برود در  بيج یرند و پولش توبخ

که در خارجه  یمحصوالت یعني. محصوال ت که در خارجه باشد یاگر انحصار رو
است اگر دولت تجارت  یمحصوال ت مملکت یکه در رو یانحصار . ستيخارج

دولت  ار توتو ن ديفرض کن. شود ینکند ضررش هر چه باشد متوجه افراد م یخوب
 ريطور سا نيو فروش توتو ن و ساختن آن و هم دياگر در خر. کند یانحصار م

جا اگر دولت خوب  نيا. ديآ یاست دولت خوب بعمل م یکه مربوط بژ یزهائيچ
 جياگر دولت خوب تجارت کرد که ه ميکن یتجار ت نکر د ضررش متوجه مملکت م

را شصت  ونيليم یکرد وس تجارتاگر بد  یول. شود یبه مملکت وارد نم یضرر
 ونيمل یس یعني شود یضرر مملکت م ونيليم یس یآن وقت سال. ديخر ونيليم
  .رود یپول مملکت به خارجه م ونيليم یس یو سال شود یوارد مملکت م یاديز
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 بد و زيان احتمالي دولت تاجر

 
سرشار و  ینفت یابه درآمده نکهيا ليبه دل راني، نهاد دولت در ا١٣٠٠در آغاز دهه 

نشده بود و  ليدر کسب و کار شهروندان تبد یاصل گريبادآورده اتکا نداشت، به باز
نهاد  یاسيکه خارج از اراده س یافراد یدر مجلس قانونگذار گرياز طرف د

 یشده بود که خواسته دولت برا موجبدو عامل  نيا. بودند، وجود داشتند یحکومت
محصول با  نيا یشکر در داخل و تجارت خارجانحصار دادوستد و قندو جاديا

انحصار را  نيا کرد یکه دولت تالش م یو در زمان ١٣٠۴در . مقاومت مواجه شود
منابع  نيمحصول با هدف تام نياز ا اتيمال افتيدر یشود که برا ادآوريکند و  هيتوج

و مسائل  ١٣٠۴گزارش مجلس در سال . است ريراه ناگز کي آهن، راه ازيموردن
و  شود یوارد مملکت م یاديز ونيليم یس یعني. جذاب است ندگانيورد عالقه نمام

اصل را در  نيا ديبا نيپس بنابرا رود یپول مملکت به خارجه م ونيليم یس یسال
اگر خوب اداره  باشدکننده انحصار  که دولت خودش اداره ینظر گرفت که در صورت

 یاداره کرد مثل محصوالت داخلاگر بد  یول شود، یمتوجه مملکت نم یکرد ضرر
در نظر گرفت و  دياست که با یاصل کي نيا. و ضرر آن متوجه مملکت است ستين

من دوقران  کياست که  نيانحصار ا نيمقصود از ا کنم یاصل تصور م نيبعد از ا
مملکت از کسب و تجارت خودشان باز بمانند آن  درهم  یتجار کيدولت بدهند و  به

امرار  یبرا ديبا. کنند ینم دايکار پ یکه در ادارات دولت مانند یم یوقت مثل اشخاص
 .شان معطل بمانند هيوميمعاش 

 ندينما یراه ارتزاق و امرار معاش م نيدر مملکت تجار قند فروش هستند که از ا االن
که در ماده اول نوشته شده است  یانحصار را به طور نيو واقعا اگر دولت بخواهد ا

وجه راه  چيه گريو د شوند یتجار ورشکست م نيجرا بگذارد آن وقت ابه موقع به ا
است که دولت  نيا ميريدر نظر بگ ديما با هک یزيصورت چ نيندارد در ا یمعاش

دو تا بعد  نيبعد اجازه راهم بدهد ا ،یکي نيا. مطابق ماده اول انحصار را داشته باشد
 یو اهال کنند یر کار خودشان را مسه تا، بعدهم تجا نيا رديمن دوقران پس بگ کيهم 

من  کي خارجهو اگر بنا شود قند در  خورند یخودش م متيمملکت هم قند را به ق
 کيجا مردم  نيا. خرند یمن شش تومان م کيمردم  نجايشود، ا دهيچهار تومان خر
ارزان باشد در داخله  ايکه در خارجه گران  یو به همان نسبت خرند یمن پنج تومان م

 کنم یو بنده تصور م رود یاز مال مملکت به خارجه م یمبلغ یو سال کند یرق مهم ف
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 اديکه در داخله مملکت قندز فهمد یاوال دولت از کجا م ارد؛ند یمعن چيماده ه نيا
 یاز موسسه انحصار یعني هيمال رياجازه از وز ديآ یم یتاجر ايکم است؛ ثان اياست 

 کيکه برو  دهند یبه او اجازه م خواهم ید ممن اجازه ورود قن ديگو یم خواهد یم
هستم قند وارد کنم اداره گفت  دقند وارد کن آن وقت فردا اگر بنده که تاجر قن ونيليم

قند آمده وفالن آدم اجازه گرفته که قند وارد مملکت کند و وارد هم  یآقا به قدر کاف
اجازه  بيترت نيا نيرامن چه خواهد بود؟ بناب فيدر حال وارد کردن است تکل ايکرده 

 خواسته یخودش م یرا که دولت برا یکه انحصار شود یم نيا اش جهيدادن نت
 کيما  نديگو یم ردياجازه بگ رود یکه اول م افتد یم ینفر تاجر کيآن  ستدرد

و چون  ميالزم هم ندار گريو د کند یم ايو آن تاجر هم وارد کرده  ميا اجازه داده ونيليم
جواب را  نيا( شود یبه شما اجازه داده نم گريقند هست د اجاتير احتدر مملکت به قد
که انحصار در  شود یم نيا شود؟ یچه م اش جهيتآن وقت ن) نديگو یبه آن شخص م

آن وقت چه خواهند کرد؟ قند  مانند یمحروم م نيريو سا افتد یعده تاجر م کيدست 
که از  یو تاجر فروشند یم چهار تومان من کيو  کنند یدوتومان وارد م من کيرا 

نظر  دررا هم که دولت  یو آن مقصود خورد یضرر م دينما یراه امرار معاش م نيا
من دوقرانش  کيقند وارد مملکت شود دولت  ادتريهرقدرز یول شود، ینم نيدارد تام

وارد کند  خواهد یدولت اجازه بدهد که هر کس هر قدر قند م ديپس با شود یم شتريب
وارد شود و  شتريهر قدر قند ب دهد یاجازه که دولت م نيا جهيو البته درنتآزاد است 

که منظور دولت است به عمل  یزيهم آن چ جهيباشد در نت نيدر ب یرقابت تجارت
است که  نيبنده ا دهيعق نيبنابرا خورند، یکنندگان قند ارزان م و هم مصرف ديآ یم

اصالح شود که  طور نيماده ا نيا دياب ديخودش انحصار را اداره نما یوقت کيدولت 
من  ديقند را بخر بگو نيا ايگفت ب یاگر کس دياگر دولت خواست انحصار را اداره نما

 کيعده از مردم اجازه بدهد و به  کيو اال اگر به  خرم یقند دارم و نم یبه قدر کاف
 کيست افتادن انحصار درد اش جهينت رايز شود، ینم نيا دهم ینم ديبگو گريعده د

 کيو آن وقت باالخره هم  فروشند یکه آنها هم قند را گران م شود یعده از تجار م
قند گران  ندينما یکه قند مصرف م يیوهم آنها شوند یم پا یقند فروش ب تجارعده از 

 .ماده اصالح شود نيا ديبنده که عرض کردم و معتقدم که با دهيبود عق نيا خورند یم
اتخاذ شده است که متاسفانه دولت ما برخالف  ايدر دن یاصل کي - فوائد عامه  ريوز

ظن گذارد،  سوء یرا رو اش هيپا دينبا نياست که قوان نيو آن ا کند یآن اصل رفتار م
. برعکس است ستين نطوريا -  ندگانياز نما یبعض. حسن ظن باشد یرو ديبلکه با

طور است در  نيا ايدر دنمتاسفانه  یول ست،ين رطو نيا نجايدر ا - فوائد عامه  ريوز
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جهت است  نيو به ا نديملحوظ بفرما شهيهم خواهند یدو مطلب را م انيهر حال آقا
 نيا ميقصد دولت از تقد. متضاد هستند گريکديکه با  شود یمختلفه حاصل م جيکه نتا

 یداتيعا شدآهن با راه جاديبه مقصودش که ا دنيرس یاست که برا نيا ست؟يچ حهيال
عالقه است که هر چه  یکه خود دولت ذ مياست تصور بکن یلبته مقتضکند ا دايپ

 یخود آقا. ستين ديقسمت محل کالم و ترد نيباشد بهتر است و البته ا شتريب داتيعا
اقتصاد که از  ونيسيعضو کم رايمطلع هستند، ز انيالسلطنه بهتر از اغلب آقا مصدق

شد که اکتفا  نيصرف ا یمساعدر ابتدا تمام . هستندطرف مجلس انتخاب شده بود 
 انيکامال در جر شانيا. دولت و خود به یحق کي دنيشود فقط به دادن جواز و رس

 نيکه در ضمن عمل به هم رود یم یدواريامر بوده و مسبوق هستند و هنوزهم ام
 یو بدون برقرار یموسسات انحصار کي سيبدون تاس یعنيرفتار شود،  بيترت

دو قران و  شود یم رانيکه وارد ا یقند و شکر و چا هياز کل یانحصار موسسات
عمل شود، قهرا  بيترت نيشش قران گرفته شود بعد به صاحبش داده شود و اگر به ا

که در ضمن ورود از مقدار  یوقت رايذکر شده است، ز نجايماده شش که در ا
ه وارد و آزاد کنند ک رنديبگ یفقط مکلف باشند حق شود یکه وارد م یقندوشکر و چا

 اجاتياز احت شيبود که ب دينخواه ديشما مف گريصورت البته د نيمملکت شود در ا
که خرنده و فروشنده است  یمملکت اجاتيو البته مشخص احت نديقند وارد نما یمملکت

و آزاد  کند یمتاع خواهد بود هر قدر الزم بداند وارد م نيو مشخص رواج بازار ا
شده است، دولت  ینيب شيپ حهيال نيکه در ا یبيترت نيخواهد بود، اما اگر مطابق ا

 .کرد ديمجبور شود انحصار را به موقع اجرا بگذارد آن وقت چه با
 هيدولت مجبور بشود کل دييکه تصور بفرما یاز علل یکه به هر علت یمعن نيا به

 ستيالبته فرض محال که محال ن د،يو شکر را منحصر به خود نما یمعامله قند و چا
موسسه مکلف است هر  نيموسسه شد، آن وقت ا نيمنحصر به ا نکاريکه ا یتوق

دولت و  یهم برا فيتکل نيالزام و ا نيبخرد و البته ا کنند یمقدار قند وارد سر حد م
ماده  کيمقنن به موجب  نکهيهست، مگر ا کند یموسسه را اداره م نيکه ا یآن کس

ماده  انياگر آقا. مملکت حق دارد نخرد تاجاياز احت شياجازه داده باشد که پ یقانون
و فروش و  ديخر یعنيالزام  نيکه ا ديخواهند د ندياول را به دقت مالحظه بفرما

منحصر  شود یم رانيکه وارد خاک ا یمواد قند و شکر و یقند و چا هيصدور کل
 .دولت است به

 دينخرد با شود یدولت داده م اجازه که به نيشد، آن وقت ا یاگر انحصار جار نيبنابرا
 تواند یقسمت از ماده است که دولت م نيماده قانون باشد و آن هم ا کيبر طبق 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 اجاتياز احت شيماده به من اجازه داده شده که ب نيبه موجب ا نکهينظر به ا ديبگو
 .کنم ینم یدارين جهت خريمملکت و مقدار الزم نخرم به ا

 
اجازه ورود چرا ندهد؟ فرض  گريرد ددولت نخ نديبگو انياز آقا یبعض ديشا حاال

در دست دولت شد،  یکه تجارت قند وشکر و چا یکه انحصار شد وقت یوقت کنم یم
که تجارت قند و  یدرهمان حال رايکند؛ ز جاديا بيخودش رق یبرا تواند یدولت نم

 یرا که آقا یممکن است همان تاجر بد رديگ یرا دولت در دست خودش م یچا
 ینازل متيق کيو به  ديقند وارد نما یاديمقدار ز کي ديايرمودند بالسلطنه ف مصدق

دو  نيبماند، به ا داريکه در دست دولت است، بدون خر یبفروشد و تمام قند و شکر
 یاکتفا به دادن اجازه تنها نشد و انحصار عمل یعنيعلت اگر انحصار برقرار شد؛ 

م نخرد و هم اجازه ورود دولت مکلف است بر طبق قانون مجاز باشد ه داجرا ش
 یبعض. (کند جاديا بيخودش رق یبرا جهيمملکت را ندهد که در نت اجاتيمازاد احت

  ) ستين یگفتند کاف یاست و بعض یمذکرات کاف: اظهار نمودند ندگانياز نما
  .نديفرما اميق نيموافق انيآقا. مذاکرات تيبه کفا ميريگ یم یرا -  سيير
  ) نمودند اميق یليعده قل( 
  . نشد بيتصو -  سيير
  

 بر سر قندوچاي موجود بود مجادله
  

قند و شكر از همكاران برخي نمايندگان مجلس بودند كه با استفاده از نفوذ  بازرگانان
خواستند راه انحصار تجارت خارجي و داخلي قند و شكر توسط دولت را  آنها مي

براي نمايش قدرت  ١٣٠۴از طرف ديگر، دولت در . مسدود كرده يا آن را تنگ كنند
ولي خواست هر طور كه شده اجازه  اشت،آهن نياز به منابع مالي د و ساخت راه

اين دو ديدگاه متناقض و متعارض در درون . قانوني انحصار را از مجلس بگيرد
بخش . موجب طوالني شدن بحث در اين حوزه شده بود ١٣٠۴مجلس در سال 

 .خوانيد را مي ١٣٠۴شكر در خرداد  ديگري از مذاكرات درباره انحصار قند و
اتخاذ شده است که متاسفانه دولت ما برخالف  ايدو دن یاصل کي –فوائد عامه  ريزو

سوء ظن  یاش را رو هيپا ديرانبا نياست که قوان نيو آن ا کند یآن اصل رفتار م
 حسن ظن باشد یرو ديگذارد بلکه با
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 برعکس است ستين نطوريا – دگانياز نما یبعض
   

طور است  نيا ايمتاسفانه در دن یول ستيطور ن – نيا نجايدر ا –فوائد عامه  ريوز
جهت است  نيو با نديملحوظ بفرما شهيهم خواهند یدو مطلب را م انيدر هر حال آقا

 نيا ميمتضاد هستند قصد دولت از تقد گريکديکه با شود یمختلفه حاصل م خيکه نتا
 ديپ یداتيراه آهن باشد عا جاديکه ا مقصودشب دنيرس یکه برا نستيا ست؟يچ حهيال

 داتيعالقه است که هر چه عا یکه خود دولت ذ مياست تصور بکن یکند البته مقتض
مصدق  یخود آقا ستين ديقسمت محل کالم و ترد نيباشد بهتر است والبته ا شنتريب

 زاکه  یانياقتصاد ونيعضو کمس رايمطلع هستند ز انيالسلطنه بهتر ا زاغلب آقا
شد که اکتفا شود  نيصرف ا یطرف مجلس انتخاب شده بود هستند د رابتدا تمام مساع

امر بوده و  انيکامالدر جر شانيبدولت خود ا یحق کي دنيفقط بدادن جواز ورس
رفتار  بيترت نيکه دو ضمن عمل بهم رود یم یدواريمسبوق هستند وهنوز هم ام

موسسات  یبرقرار وندوب یموسسات انحصار کي سيبدون تاس یعنيشود 
دو قران و شش قران  شود یم رانيکه وارد ا یقند و شکر وچا هياز کل یانحصار

عمل شود قهرا ماده شش که در  بيترت نيگرفته شود بعد بصاحبش داده شود واگر با
که وارد  یکه در ضمن ورود از مقدار قندوشکر وچا یوقت رايذکر شده است ز نجايا
 نصورتيوآزاد کنند که وارد مملکت شود در ا رنديبگ یحق فقط مکلف باشند شود یم

والبته  نديقند وارد نما یمملکت اجاتياز احت شيبود که ب دينخواه ديشما مف گريالبته د
 نيکه خرنده و فروشنده است و مشخص رواج بازار ا یمملکت اجاتيمشخص احت

 نياما اگر مطابق ا بود و آزاد خواهد کند یمتاع خواهد بود هر قدر الزم بداند وارد م
شده است دولت مجبور شود انحصار را بموقع  ینيب شيپ حهيال نيکه درا  یبيترت

 ديکه تصور بفرمائ یاز علل یکه بهر علت یمعن نيکرد با دياجرا بگذار آنوقت چه با
البته فرض  ديو شکر را منحصر بخود نما یمعامله قند وچا هيدولت مجبور بشود کل

موسسه  نيموسسه شد آنوقت ا نيمنحصر با نکاريکه ا یوقت ستينمحال که محال 
هم  فيتکل نيالزام و ا نيبخرد و البته ا کنند یمکلف است هر مقدار قند وارد سر حد م

مقنن بموجب  نکهيهست مگر ا کند یموسسه رااداره م نيکه ا یدولت و آن کس یبرا
حق دارد نخرد اگر  مملکت اجاتياز احت شياجازه داده باشد که پ یماده قانون کي

و  ديخر یعنيالزام  نيکه ا ديخواهند د نديماده اول را به دقت مالحظه بفرما انيآقا
 شود یم رانيکه وارد خاک ا یو شکر و مواد قند یقند و چا هيفروش و صدور کل

اجازه که بدولت  نيشد آن وقت ا یاگر انحصار جار نيبنابرا. منحصر بدولت است



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٤٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

قسمت از ماده است  نيماده قانون باشد و آن هم ا کيبر طبق  ديبا ردخن شود یداده م
ماده به من اجازه داده شده که  نيبه موجب ا نکهينظر به ا ديبگو تواند یکه دولت م

حاال . کنم ینم یداريجهت خر نيمملکت و مقدار الزم نخرم به ا اجاتياز احت شيب
 کنم یورود چرا ندهد؟ غرض م جازها گريدولت نخرد د نديبگو انياز آقا یبعض ديشا
در دست دولت شد دولت  یکه تجارت قند وشکر و چا یکه انحصار شد وقت یوقت
را  یکه تجارت قند وچا یدرهمان حال رايز. کند جاديا بيخودش رق یبرا تواند ینم

مصدق  یرا که آقا یممکن است همان تاجر بد رديگ یدولت د ردست خودش م
بفروشد و  ینازل متيق کيوبه  ديقند وارد نما یاديمقدار ز کي ديايالسلطنه فرمودند ب

دو علت اگر  نيلهذا به ا. بماند داريکه در دست دولت است بدون خر یتمام قندو شکر
اجرا شد دولت  یاکتفا بدادن اجازه تنها نشد و انحصار عمل یعنيانحصار برقرار شد 

 اجاتيورود مازاد احت اجازه مکلف است بر طبق قانون مجاز باشد هم نخرد و هم
 .کند جاديا بيخودش رق یبرا جهيمملکت را ندهد که د رنت

 )ستين یگفتند کاف یاست و بعض یاظهار نمودند مذکرات کاف ندگانياز نما یبفض(
 .نديفرما اميق نيموافق انيآقا. مذاکرات تيبه کفا ميريگ یم یرا – سيرئ
 )نمودند اميق یليعده قل(

بعرض بنده البته دولت  نديخوق توجه بفرما انيآقا کنم یستدعا ما – هيمال ريوز
خودش  یبرا یداتيعا کياست که  نيا یبرا کند یراکه منحصر بخودش م یتجارت

 یندارم که دولت حت قيکس هم کمتر تصد چيدارم و از ه قيواال بنده تصد ديفراهم نما
که  یمردم و کسان یاز برا. آزاد بگذارد راتجارت  ديبکند و با دياالمکان تجارت نبا

مسلم نباشد  ديشا ها ید رنزد بعض(اصل مسلم  نيکارشان تجارت کردن است و با ا
اوقات دولتها  یگاه یول. ستيکه کار دولت تجارت ن) بنده مسلم است شيد رپ یول

 ئرشچنانکه نظا ندياصل که خودشان هم مسلم دارند مخالفت نما نيباا شوند یمجبور م
 صيخودمان تشخ دهيبعق یول. (حيصح ايغلط  اي ميخواه یشد وحاال هم م هديهمه جا د

است که مصلحت اقتضا دارد که  یجاجائ نيو ا ميمخالفت کن) حستيکه صح ميا داده
که آن تجارت قند و  ميرا مخصوص دولت کن یتجارت کيباآن اصل مخالفت کرده و

که عرض کردم  یان طورهم نکهيا یبرا م؟يکن یکار را م نياست حاال چرا ا یچا
اصل را  نيا نکهيا نيودر ع. ميدولت خودمان درست کن یبرا  داتيعا ميخواه یم

تجارت بدست  ديکه دولت تجارت نکند وبا ميده یم حياالمکان ترج یو حت ميمسلم دار
که اگر مقصود ماحاصل شود  ميکن جاديرا هم ا یقيطر کي ميخواه یتجار باشد م

 یانحصار را عمل نکهيبدون ا ميبکن ليتحص ميخواه یه ما مرا ک یداتيعا نآ یعني
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قاعده انحصار  ميآئ یشود پس اوال م تيدارند رعا انيرا که آقا یمنظور  یعني. ميکن
که تا بحال داده است  یواز آرائ دهد یم یرا یمل یو مجلس شورا ميکن یرا قبول م

در که دولت داده  یشنهاديپ کند یم قيصدبا دولت و ت کند یمعلوم شده که موافقت م
را منحصر  یبدولت که تجارت قند و چا دهد یموقع اجازه م نيدرا  نيبنابرا. است

آن مقصود  کهيعمل کند در صورت خواهد یاجازه را دولت نم نيا یول. بخودش بکند
اما . عمل کند یانحصار قند وچا نيبا خواهد یاالمکان م یحاصل شود و حت یاصل

در  ديبا دهد یواجازه که بدولت م کند یوضع م یمل ايمجلس شوررا که  یقانون نيا
انحصار  نيخودش مجبور شود که با لينظر داشت که ممکن است دولت بر خالف م

 یکه آقا یام و باز هم بعد از اظهارات بنده مکرر در مکرر عرض کرده. عمل کند
تجارت کند  نکهيبا ستين قيوشا ليکه دولت ما کنم یفوائد عامه کردند عرض م ريوز
و اگر مجبور شد که بانحصار عمل کند . مجبورم بشود ديکه شا کند یم ینيب شيپ یول

نه؟  ايعمل کند  نکاريبلوزام ا ديبا اينه؟ آ ايامر بشود  نيموفق بانجام ا ديبا ايآن وقت آ
دولت  ديايش نيکه پ دهم یهم م یرا که بنده احتمال کل یآن روز: انيآقا نديفرض بفرما

 نيهم یکس چيکه ه دهد یآن وقت دولت اعالن م. انحصا رعمل کند نيجبور شد بام
مملکت  نيقانون اجازه داده است حق ندارد قند از خارجه بخرد وارد ا نيکه ا یطور

مگر . که هم نوشته شد ه است یکند وبه لوازم تجارت عمل بکند مگر دولت آن قسمت
کرد بلکه همان  ميند که بآن عمل نخواهباجازه موسسه آن را هم در نظر داشته باش

 یدولت بکار خانها یعني. مينمائ یم کنند یرا که تجار قند فروش امروز عمل م یکار
که  دهد یم یسفارش. دهد یکه در خارج هستند بآنها کماند م یساز یو چا یزيقند ر

 کارنيکه دولت مجبور شد با یوقت ديما حمل کن یو برا ميخواه یفالن مقدار قند م
 یقند از برا ديمسلم باشد که خر ديبا نکهيا یکيالزم دارد  زيعمل کند آن وقت دو چ

که من هر قدر قند دارم و  ديحق ندارد بدولت بگو یوکس ستيدولت نامحدود ن
اصل را  نياگر ا د؟يندار اي ديدار قيرا تصد نيا یبخر ديبفروشم تو با خواهم یم

 هيفالن سرما یروز کيداشته باشد که اگر  ديبا را ارياخت نيکه دولت ا ديدار قيتصد
را  نيدارد که ا یبيدار صدهزار خروار قند آورد دولت مجبور نباشد بخرد پس چه ع

که هر مقدار قند آوردند بخرد؟ اما  ستيکه دولت مجبور ن ديبفرمائ حيدر قانون تصر
ربه را در ح نيدولت ا وقتاست که آن  نيا شيمعنا ديماده را قبول نکر نياگر ا

 نستيمقصود ماا. خرم یو نم خواهم ینم ديآورند بگو یاديدستش ندرد که اگر قند ز
که دولت مجبور شد خودش تجارت  یاست که در جائ نيکه الزم است ا یدوم زياماچ

است که مسئله انحصار راقبول  نيمثل ا ديرا بکند اگر شما قبول نفرمائ یقند وچا
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رد که خود دولت المن حق و داشته باشد که قند را بخرد و ندا یمعن نهمياو ديا نفرموده
خوب اگر دولت مجبور . حق را داشته باشد نيهم ا ی گرياحال د نيدرع یبفروشد ول

صدهزار خروار کماند  خرد یمن که نم ستيده من ب کند یم یکل. رابکند نکاريشد ا
هم  یگريشخاص داما اگر ا اخلهدر د آورد یهم که پولش راآزاد م یووقت دهد یم

که قند را  هيته یوسائل کياجازه داشته باشند که قند وارد کنند البته ممکن است آنها 
که پول داده و قند  یهمچو دولت کي نصورتيدر ا. ارزان تر وارد کنند و بفرشند

مقصود مااز  کند؟ یم دايپ یچه حال رسد یبفروش نم یجا انبار کرده ول نيآورده ا
اگر . ديايب شيکه ممکن است پ یاحتماالت نيا یعنيدو منظور است  نيا نينماده تاميا
 نيکه ا یدر روز اول یعنيو و دولت مجبورند انحصار بکند  امدين شياگر پ ديايب شيپ

من دو قران و  کي یعنيحقوق رادادند  نيراآوردند و ا شانيها  قانون گذشت تجار قند
که به  افتد یفکر نم نيته دولت هم بانکرد الب دايشش قران را پرداختند و اشکال پ

درد سر دارد و البته دولت هم درد سر . زحمت دارد نکهيبجهت ا ديانحصار عمل نما
 نيو ا نديفرما یم انيرا که آقا یهائ زيچ نيو ا خرد یخودش نم یحاصل برا یب

دولت هم  وا نخواهد کرد  ديمورد پ چيه ندينما یراهم که اظهار م یهائ ینگران
 دينفر جواز داد با کيب نکهيقانون گذاشته شده بمحض ا نيماده که در ا نيب ابموج

و اگر . قانون است یمعنا نيکس ندهد ا جيبه ديبهمه بدهد و اگر هم نداد با
اند و  کرده نيمع یقانون مجازات نيآنها هم که در ا یادارات هم تخلف کردند برا اجزاء

در مشکل واقع نشود و به مقصود خودش  که که دولت اشدب یطور کي ديباالخره با
و کامال مقصود ما را  ستيخوب ن نديفرما یعبارت را م نيحاال اگر ا. هم بتواند برسد

حذف شود  ديماده با نياصل ا ديفرمائيم نکهياما ا. مياصالح کن ديبفرمائ کند ینم نيتام
بخرج  یحرارت نانابشايدر ب مهفوائد عا ريوز یآقا دميبنده اگر چه ند ستين نطوريا

بخرج نداد و باکمال  یکه بنده حرارت نديبفرما قيتصد کنم یتصور م یداده باشند ول
چربه بدست  نياگر ا. است نيعرض کردم که مقصود ظاهرا و باطنا ا یخون سرد

است و اجرا نخواهد  دهيفايشود ب بيهم تصو حهيال نيدولت داده نشود آن وقت اصال ا
 نديعبارت اصالح الزم دارد بفرما نياگر ا یول. شود ینمما هم حاصل  ودشد و مقص

 ميالبته مت هم حاضر
 .است یمذاکرات کاف – ندگانياز نما یجمع

 است؟ یمذاکرات کاف – سيرئ
 یبل ندگانياز نما یجمع
از مواد  یکيماده  نيا نکهيآقا؟ عرض کنم نظر به ا ديمائ ريفوائد عامه اجازه م ريوز
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 انياز آقا یخوانده شد و بعض کهيمطابق اسام گريد مهم است و از طرف یليخ
 .ميفرمودند مخالف هست

 )موافق ندارد) بطور همهمه( ندگانياز نما یبعض
 

 نيا نديبفرما بيتصو انياست که اگر آقا نيخوب لهذا بهترا اريبس –فوائد عامه  ريوز
 ونيسيکم امروز عصر نکهيمشروط به ا یول هيمال نيقوان ونيسيماده ارجاع شود بکم

در آنجا و  اورنديب فيتشر نديهم قبول زحمت بفرما نيمخالف انيشود و آقا ليتشک
ماده درهر صورت از نقطه نظر  نيا صالحبشوند بلکه در ا یمفصلتر حاتيتوض
موضوعش  حهيماده رد بشود تمام ال نياگر ا رايز. حاصل شود یتوافق نظر تشياهم
 انيکه ارجاع شود به آنجا و آقا نديفرما یقت ممواف انيحاال اگر آقا. رود یم نياز ب

 انيآقا ميآئ یهم م: بدهند ماها ليرا تشک ونيسيکم:یهم عصر ونيسيکم اعضاء
 ميکن یرادر آنجا حل م هيوقض نديفرما یدارند م یهم اگر نظر نيمخالف
راجعه مکنم  یهم تقاضام ونيامروز عصر هم هست از طرف کمس ونيکمس – مخبر

 .ونيشود بکمس
 ميکن یجلسه را ختم م ونيبکمس شود یاست مراجعه م دهيرسد شنهاديفقده پ ١۶– سيرئ
 )خوانده شد ليبشرح ذ(رهنما  یآقا شنهاديپ
عصر امروز هم جلسه را  یقند وچا یانحصار حهيال تينظر باهم کنم یم شنهاديپ

 .شود ليتشک
 بنده مخالفم – یرضو

 ديبفرمائ) رهنما یخطاب بآقا( – سيرئ
 ديمابا شود یجلسه عصر م ليتشک یبرا شنهاديما ـ مطابق معمول هر وقت که پرهن. 

و گمان  دادند یم یرا انيداشته که آقا یهم گاه یاستثنا هائ کي یول ميمخالفت کن
 زيچ کي حهيال نيمسئله ا رايجا است ز نياز آن موارد استثناء هم هم یکي کنم یم

که  ميشنو یم یه گريو از طرف د ميارنبگذ لکه بامسامحه و تعل ستين یسهل وآسان
است که از هر  یمسئله مهم کي نيممکن است رد بشود وا٧ماده . شود یوارد م

صورت چه ضرر دارد که امروز  نياست درا تيلحاظ در نظر جامعه مورد اهم
معلوم  فشيو تکل ميمذاکره کن حهيال نيو در اطراف ا ميبده ليعصر هم جلسه را تشک

ما عادت . ميبده تياهم یعاد ريوغ یعاد حيو لوا یعاد یوزهابر الشود و اق
است که  یمواقع کيدر  نيا یول. ميجا بعد از ظهر برو نيا ميائيصبح ب ميا کرده
 کي. بشود نطوريا ديهست نبا یمهم یکارها کي یوقت یول. نباشد یمهم یها کار



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٥١                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

. دينما دايعه پتوس کاتيو انتر کاتيتحر نيوممکن است ا شود یقند وارد م ونيمل
امروز  نيبنابرا. بشود یسوئ کاتيتحر کيممکن است  یول ميکه ندار یمانظر سوئ

 .ميائيون ميآن وقت جلسه صبح را ممکن است طفره برو ميشو یعصر را حاضر م
روز شنبه چهار قبل از ظهر  هيجلسه آت. ستين یگرفتن کاف یرا یعده برا – سيرئ

 )م شدمجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر خت
 ايرنيپ نيحس– یمل یمجلس شورا سيرئ

 شهاب –م  یمنش
  یدکتر احتشام طباطبائ -  یمنش

 
شنبه نهم خردادماه  روزيكصد و هفتاد و چهارم صورت مشروح مجلس  جلسه

١٣٠۴  
  
 ليتشک ايرنيخان پ نيرزاحسيم یآقا استيقبل از ظهربر ميمجلس سه ساعت ون(

 )ديگرد
 .ديبفرمائ حيحيچاپ شده است تص) یبرا) (یواس(در ماده دوم باز کلمه  - مخبر

 )قرائت شد ليبشرح ذ ونيسيماده دوم راپرت کم(
نگاهداشتن انبار کردن و  – دنيخر –قانون وارد نمودن  نيا بيپس از تصو - ٢ ماده

در تمام مملکت  شود یو شکر آنچه از قند و شکر ساخته م یصادر نمودن قند وچا
مگر پس از  باشد یممنوع م) یقند وچا یر دولتانحصا:(از موسسه  ريبغ رانيا

بعمل  ضينوع تبع جياجازه بدون ه نيوصدور ا هياجازه از وزارت مال ليتحص
مستلزم  ٣مذکوره در ماده  متياضافه ق هيتاد یجواز سوا ليخواهد آمد و تحص

 .ستين یمخارج گونهيه
 اجازه یروانيش یآقا – سيرئ
 .ارمند یماده عرض نيبنده با – یروانيش
 ست؟ين یمخالف – سيرئ

 ريشد خ گفته
اغلب  ديبفرمائ اميق دهند یم یبه ماده دوم را کهيانيآقا . ميريگ یم یرا – سيرئ
 نمودند اميق ندگانينما
 خوانده شد ليذ بيماده چهارم بترت. ماده چهارم. شد بيتصو – سيرئ

کر ساخته و ش یو شکر و آنچه از قند و چا یهر مقدار قند و چا –چهارم  ماده
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صادر  ايانبار و  – ینگاهدار – یداريوارد خر ٢که برخالف مقررات ماده  شود یم
از طرف دولت ضبط  ديآ یکه در داخله مملکت بعمل م یمحصول چا یگردد باستثنا

 یکه مساو یمبلغ ندياز قانون نما لفبا او تخ کهيخواهد شد بعالوه از مرتکب و کسان
 یکيارتکاب  کيگرفته خواهد شد اگر مرتکب و شرجنس قاچاق شده باشد  متيبا ق

فوق مادام العمر از خدمت دولت  یها باشد عالوه بر مجازات یدولت نياز مستخدم
حقوق تقاعد نخواهد داشت و  اينسبت بحقوق انتظار خدمت و  یحق جياخراج شده و ه

را در  خيتار تيکرده و رعا ضيمسئول در دادن اجازه تبع نيشود مامور ابتهرگاه ث
 محکوم خواهند شد یدائم از خدمات دولت ندبانفصالياشخاص نما یتقاضا

 اجازه یروانيش یآقا – سيرئ
 .عرض ندارم – یروانيش
 اجازه. عقوبي ديآقا س یآقا – سيرئ
عبارت اگر  نيا یضرر ندارد ول نديفرما یمخبر م یاگر چه آقا – عقوبي ديس آقا

در در ارتکاب  کيکه مرتکب و شر ستين نيدر ارتکاب مقصود ا کيمرتکب و شر
لفظ  ديارتکاب است و با کيشر ايکنند بلکه مقصور مرتکب  دايهر دو باهم مصداق پ

 اضافه شود اي
 اضافه شود ايکلمه  کنم یقلول م – مخبر

 اميق نيموافق انيبعد از مرتکب آقا ايگرفته شود بماده چهارم باضافه  یرا – سيرئ
 نديفرما

 )دنمودن امياکثر ق(
 )قرائت شد ليبشرح ذ(شد ماده ششم  بيتصو – سيرئ

مملکت  اجاتياز احت شيرا که ب یدولت مجاز است که قند وشکر وچا – ۶ ماده
 ننموده و اجازه ورود ندهد یداريخر شود یحمل م رانيورود با یبرا

انخصار فراهم  یقانون وسائل اجرا ء عمل نيا ١٣مادام که مطابق ماده  – تبصره
گذارده نخواهد شد ودر  ماده بموقع اجرا ء نيا دينما یولت بدادن جواز اکتفاء منشده ود

 تواند یتقاضا کننده م خيدر ظرف پنج روز از تار هيهر گاه وزارت مال نصورتيا
 هيموسسه تاد یسرحد نيبمامور شود یم ديعا لتبدو ديبا ١٣که مطابق ماده  یمبلغ

که وجه مزبور را قبول کرده و ارورود  باشند یم:مزبور مکلف  نينموده و مامور
 ديمال التجاره که موضوع موسسه انحصار است ممانعت ننما

 ديندار یمخالف – سيرئ
 )ريگفتند خ(
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 نديفرما اميکه با ماده ششم موافقند ق یانيآقا ميريگ یم یرا– سيرئ
 )نمودند اميق ندگانيغالب نما(

 )دقرائت ش یبشرح آت(ماده هفتم . شد بيتصو – سيرئ
 رانيقانون در داخله ا نيا بيتصو خيقند و شکر که در تار ريمقاد هيکل – ٧ ماده

مقدار قند آنها  کهيکسان کنيقانون و حقوق خواهند بود ول نيموجود است مشمول ا
 هيو پنج من باشد از تاد ستيآنها کمتر از ب یو پنجاه من و مقدار چا تيکمتر از دو

 هستند ردمعافيگ یمکه بر آنها تعلق  یحقوق انحصار
 )اجازه( یروانيش یآقا – سيرئ
 نيو مخالف نيموافق حهيال نيمتاسف هستم که در مذاکره ا یليبنده خ – یروانيش

چنده روزه  نيفرما البته ا نيکنند وا یمجبورند راجع بموفقت باراه آهن اظهارات
ن مخالف نفر با راه آه کيمملکت  نيد رسرتاسر ا کنم یمعمول شده بنده تصور نم

قانون وجود ندارد فقط گفتگودر سر  نيمخالف ا کنم یمجلس هم گمان م نيباشد و راا
نوشته شود  نطوريماده ا نياست که ا نياش ا دهيعق یکس کي. است یمسائل نظر کي
 نيدرا یمخالف کنم یاست پس تصور نم گريد یاش طور دهيعق گريد یکس کي

 ديقوائد عامه فرمودند که قانون را با ريوز یآقا روزيپر. موضوع وجود داشته باشد
بنده  دهياست و بعق یفلسفه معکوس کي نيا کهيظن نوشت د رصورت احسنب شهيهم

در مقابل قانون سوء ظن را  شهيهم ديسو ء ظن نوشته شود با یبرا ديبا شهيقانون هم
قبال فکر  ديقانون است دولت با یمسائل بد کياز  ی ريجلوگ یتصور نموده و برا

مجلس رساند  بيکرد وبتصو قيتلفرا که باهم  یالفاظ کيکند قانون را که گذراند و 
است که  یاز مسائل یکي نيا. وخواست به موقع عمل بگذارند دچار مشکالت نشود

هم  یکقدري کنم یماده بنده تصور م نيدر قانون د رنظر گرفت در ا ديبا شهيهم
ماده آنطور که اول نوشته  نيا. اند دهدولت وهم مجلس دچار مشکالت ش ديشا ونيسيکم

 کنم یکه حاال نوشته شده بنده هرچه فکر م یبيترت نيباا یبهتر بود ول یليشده بود خ
در  نکهيا یخواهند شد برا یبزرگ یليمشکالت خ کيد رموقع عمل دچار  ميبنيم

ه و پنجا ستيشده و از دو ميکه دردسترس بوده تقس یدو سه روز ه آنقدرهائ نيظرف ا
عمده بود ه هنوز  کهيو آنهائ هو پنچ من شد ستيوصد و ب ديمن هم کمتر شده و شا

 نيا ليبنده آماده است که تحم دهيآنها بعق دهيکنند نرس ميبتواند تقس کهيبازار هائ کيب
که ماقانون رادر  یخيتار نجايرا د را خيبر آنها بشود بنده فکر کردم اگر تار اتيمال

 نيات ايکه کل یآنروز  یعنيبهتر است  ميقرار ده ميا ردهمجلس شروع بکذارندن ک
داده شد و  یرا اتيد رکل تيبه اکثر کهيقانون د رآنروز  نيا رايز. تمام شد حهيال
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قانون  نيا یشده است ازآنروز ممکن است برا بيتصو قتيدر حق ميوارد در مواد شد
کردن  ميشود بنده تقسضرف االجل قرار داد که در آن روز به موقع اجرا ء گذاشته 

هم دولت و هم مردم و هم تجار را درزحمت  یمن نجاهو پ ستيدو یقند را بقسمتها
 ديمفتش با رايز شود یگرفته نم ميخواه یکه م یاساس جهيدانم و باالخره آن نت یم

 یزيوجز زحمت چ رديگ ینم جهيها و دکانها و بازاها و دولت هم نت خانه یبرود تو
ام و  کرده هيته یشنهاديپ کياست که بنده  نيولت نخواهد آمد اباالخره دردست د

آنرا بموقع اجرا  ميداد یقانون را  نيکه با یاز آن روز ديکه مابا نستيا ام دهيعق
 ميبگذار

 )اجازه( اءيض یآقا – سيرئ
را کرده است  ندگانينما انياز آقا یجلب توجه بعض همرفتهيقسمت که رو نيا-   اءيض

د  دياساسا با کنند یموضوع م نياست که غالب از تجار راجع با یتدر اثر اظهارا
 یمل یراه آهن ددنظر گرفته مجلس شورا جاديا یراه را برا نيرنظر گرفت دولت ا

 سيتاس یبرا لهيوس نيطرق و بهتر نيبهتر هراه ک نيهم کامال مراقبت دارد که از ا
دولت که  حهيبشود در ال جاديو ا سيراه آهن است شروع باقدام بکند و راه آهن تاس

ها و  حال تجار و سقط فروش تيشده بود کامال رعا یمل یمجلس شورا ميتقد
بعد معلوم شد اشخاص از خارج . شده بود کنند یامرار معاش م نراهيکه از ا یمردمان

اگر بنا . اند کرده رانيوارد ا یاديقند ز قياز نقطه نظر تطب ايجلب منافع  یداخل برا و
قسمت را مورد توجه خود قرارندهد و  نيو ا رديرادر نظر نگ نقسمتيا ونيسيبود کم

کمتر  اي شتريابيگفت دوسه سال  ديپس با. معاف شود اتيموجود ه از مال یتمام قندها
بود که مسلما  نيا. چشم بپوشد یديعا نيازا تکرده است دول بيمجلس تصو

 شتريب اي ادوساليسال  کيمدت  در یديعا نياست دولت را ازا توانسته ینم ونيسيکم
ماده  نيهم ميگرفته تنظ شيپ ونيسيکه کم یراه حل نيکمتر باز ندارد بنظر بنده بهتر اي

  .بوده است
  

 را كجا نگهداريم ها پول
  

. كار را به مجلس كشاند ١٣٠٠آهن در اوايل دهه  پول براي ساخت راه تامين
اين موضوع بحث كرد و اليحه  هاي پي در پي درباره مجلس وقت با برگزاري جلسه

تواند اين پول را به دست دولت  دولت را كه ماليات و انحصار بر قند و شكر مي
در مجلس قانونگذاري وقت  سالهبررسي اين م. برساند را در كانون توجه قرار داد
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هايي از وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي آن  و سخنان موافق و مخالف، گوشه
در اين بخش از . كند مندان به تاريخ اقتصادي ايران آشكار مي قهدهه را براي عال

نوشته حاضر، مجادله بر سر اين موضوع است كه كدام بانك يا نهاد مالي و پولي 
دمحم . حاصل از افزايش و انحصار قيمت قند و شكر را نگه دارد آمدمجاز است در

ار كارمندان و روساي مصدق از نمايندگان آن دوره مسائل مربوط به چگونگي رفت
 .ها را تشريح كرده است بانك

  
شان  كه دارايي بضاعت و مردماني در نظر گرفت كه از نقطه نظر اينكه كسبه بي بايد

ولي آن قندها ي . دويست و پنجاه من قند بيشتر نيست آنها از تاديه ماليات معاف باشند
دارد كه تا  هم رفته مدلل ميهاي مختلفه وارد اين مملكت شده روي  هنگفتي كه از نظر

 . يا كمتر اين موسسه از اين عايدات محروم خواهد بود شتريك سال يا دو سال يا بي
كيسه ملت و در جيب  اگر اين عايدات به. بيايد از اين عايدات صرفنظر بكند مجلس

ما حاضر بوديم تمام قندهاي موجوده را بگوييم . رفت بسيار خوب بود مردم ايران مي
كه ما مطمئن نيستيم كه تمام  ف باشد تا روز تصويب اين قانون ولي در صورتيمعا

به نظر بنده بهترين راه حل تنظيم همين . شود اين عايدات به نفع مردم ايران تمام مي
ماده است كه كميسيون در نظر گرفته حاال اگر مجلس در نظر دارد كه بيشتر يا كمتر 

انصد من معاف باشد در هر صورت يك مقداري وپنجاه من سيصد من يا پ از دويست
را  ادهاين م –بضاعت مخبر  بايد منظور شود از نقطه نظر كمك به حال كسبه بي

كميسيون بفرماييد تا در كميسيون در موقعي تنفس تجديد نظر  كنم ارجاع به تقاضا مي
د بايد پيشنهادها قرائت بشود بعد ارجاع بشو –مجلس بيايد رييس  بشود بعد به

تا پيشنهادي  –كميسيون بفرماييد رييس  پيشنهادها را هم ارجاع به –كميسيون مخبر  به
بعضي گفتند مذاكرات كافي . (كميسيون را تقاضا كرد شود ارجاع به نباشد كه نمي

ترتيب  به(شود  ها قرائت مي پيشنهاد –رييس ) گفتند بلي (كافي است  –رييس ) است
شرح ذيل اصالح و پيشنهاد  بنده ماده هفت را به –بيات  پيشنهاد آقاي) ذيل خوانده شد

تقديم اين اليحه وارد سرحد  يخكليه قند و شكر و چاي كه از تار –ماده هفت . نمايم مي
ايران شده است مشمول اين قانون و حقوق انحصاري آن خواهد بود پيشنهاد جمعي از 

ماده هفت . طريق ذيل اصالح شود كنم ماده هفت به اينجا نبايد پيشنهاد مي –نمايندگان 
كليه مقادير قند و شكر و چاي كه از تاريخ تصويب كليات اين اليحه در مجلس  –
وارد مملكت شده مشمول اين قانون و اضافه قيمت  ) ويكم ارديبهشت سي (ملي  ورايش

. مفتي. دمحم معظم. افخمي. ابراهيم. سلطان. غالمحسين ميرزا. هرمزي  :آن خواهد بود
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 . طريق ذيل اصالح شود كنم ماده هفت به بنده پيشنهاد مي –يشنهاد آقاي بهبهاني پ
مقادير قند و شكري و چاي كه از تاريخ تصويب اين قانون در ظرف پانزده روز  كليه

در مركز و پس از اعالن پانزده روز در واليات صورت موجودي جنس خود را به 
نمايد عالوه ملتزم شود زائد بر قيمت  دواير ماليه با شرط تفتيش موجودي تقديم

كه از تاريخ اول خرداد از سرحد  ديگرمعمولي امروز نفروشد ولي كليه قند و چاي 
اين بنده پيشنهاد  –وارد شود مشمول اين قانون خواهد بود پيشنهاد آقاي تهراني 

شكر و  كليه مقادير قند و –ماده هفت . طريق ذيل اصالح شود نمايد كه ماده هفت به مي
و  نونچاي كه در تاريخ تصويب اين قانون در داخل ايران موجود است مشمول اين قا

حقوق انحصاري آن خواهند بود ولي تا دويست و پنجاه من قند و شكر رايس و پنج 
من چاي از تاديه حقوق انحصاري معفواست و زياده از اين مقدار تا هزار من در قند 

و تا صدمن چاي از قرار هر مني سه قران گرفته  و شكر از قرار هرمني يك قران
 .شرح ذيل قرائت شد به. (ماده هشت كميسيون بهشود  مراجعه مي –رييس . خواهد شد

اخذ حقوق انحصاري معينه در اين قانون مانع اخذ حقوق و عوارض گمركي  - ٨ ماده
 .از قند و شكر و مواد قند و چاي نخواهد بود

 - رييس . بنده موافقم –غالمحسين ميرزا   )اجازه ( - زاآقاي غالمحسين مير – رييس
ام اين است كه اين مواد قندي چون  مرتضي قليخان بيات بنده عقيده  )اجازه (آقاي بيات 

هر   :در ساير مواد اصالح شد در اينجا هم خوب است اصالح شود، يعني نوشته شود
براي  –ميرزا دمحم رضا حاج . بفرماييد –رييس . دشو چه از قند و شكر ساخته مي

گيرد و آنهم يك نظامنامه در گمرك دارد  مواد قندي هم تعلق مي اينكه حقوق گمركي به
 .اين اصالح لزومي ندارد

تعرفه گمركي نيست تعرفه گمركي خودش يك ترتيبي دارد  خير اين مربوط به – خبرم
) اجازه(اي بيات آق –رييس . اين مساله نيست كنند مربوط به آن ترتيب عمل مي و به

راي گرفته  –رييس . آقاي مخبر جواب آقا را اظهار كردند –مرتضي قليخان بيات 
رييس ) اغلب نمايندگان قيام نمودند . (بفرمايند يامماده هشتم آقايان موافقين ق شود به مي
كليه عوائدي كه از  – ٩ماده   ) شرح ذيل قرائت شد به. (ماده نهم. تصويب شد –

شود پس از وضع مبالغي كه در  و چاي و شكر براي دولت حاصل مي انحصار قند
و  دمذكوره است در حساب مخصوصي را تشكيل خواهد دا ١١و ماده  ٣تبصره ماده 

بدوا تمام وجوهي كه از  - ١: مصارف ذيل خواهد رسيد سرمايه مزبور منحصرا به
مطابق مقررات ) انحصار دولتي قند و چاي (عنوان سرمايه  داري كل به طرف خزانه

بقيه عوايد حاصله  - داري كل مسترد خواهد شد ب داده شد است به خزانه ١٠ماده 
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آهن و متعلقات آن و نيز استقراض از داخله يا خارجه  منحصرا براي ساختمان راه
آهن ممنوع است و مرتكب از حقوق  اعتبار وجوه مزبور از براي غيرمصرف راه

اليحه  –تبصره . اموال دولت محسوب خواهدبود اجتماعي محروم و در حكم مختلس
آهن بايد هرچه زودتر از طرف دولت تهيه شده و براي تصويب  ساختمان راه

 . تقديم گردد يمجلس شوراي مل به
  ) اجازه (آقاي مصدق السلطنه  –رييس 

    
                          واستقراض ازداخله و خارجه برای راه آهن : دکتر مصدق 

  ر راه آهن ممنوع است غي
 

 )اجازه(مصدق السلطنه  یآقا – سيرئ
رامحتاج  یاصالحات کي یدر ماده نهم بنده اصوال موافق هستم ول –السلطنه  مصدق

استقراض از داخله و خارجه : مسئله که نوشته شده است نيدانم اوال راجع با یم
مفهوم مخالفش مصرف راه آهن ممنوهع است  ريغ یباعتبار وجوه مزبوره از برا

 ديبا کهيبکنند مجازند در صورت ضراه آهن بخواهند استقرا یاست که اگر برا نيا
 رايراه آهن ممنوع اس مگر باجازه مجلس ز ريراه آهن و غ یشود که برا حيتوض

مسئله  یکند واصل مسئله استقراض رو بيمجلس تصو دياستقراضات را با هيکل
 سدينو یبعد م دياياصال بمجلس ب دياست و با تيمل

مربوطه بآن  اجاتيساختمان راه آهن و احت یعوائد حاصله منحصرا برا هيبق    
مصرف ساختن راه آهن و متعلقات آن  ريداده خواهد شد و صرف آن درغ صيتخص

ساختمان راه  یراکه برا  یوجوه نيا کند یغن م –قانون ق  نجايممنوع اس البته ا
است که  یزيچ کيهم  نمسئلهيا یسانند ولبر گريشده بمصارف د یآهن جمع آور

. رساندند چه خواهد شد یگرياگر بمصارف د ستيمعلوم ن یعنيندارد  ونيکسيسان
 یوجوهات کيطرف داد وستد است از بانک  یبانک کيدولت با  ديمثال فرض کن

آن عوائد که  یول رديگ یم یآن وجوهات را دولت از بابت حساب جار  یعني رديگ یم
در و ادو (متواند بطورتها تر  نجايخود بانک درا شود یک داده مبان نيبا

که بادولت طرف  یبانک کياز  شود یحق را نم نيحساب بکند ا) ونيکمپانساس
 داتيکه از بابت عا یقبال بانک متعهد شود وجوه نکهيحساب است ساقط کرد مگر ا

 یگردر حساب جارا یعني. حق تهاتر از اوساقط شود شود یانحصار بآن بانک داده م
خود  یقند را از بابت حساب جار داتيبدهد بعد بتواند عا یوجه کيدولت ببانک 
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حق  کي ونيدر و ادو کمپانساس ايشرعا و عرفا و بر حسب قانون تمام دن. حساب کند
بده  تواند یکار شد م ابدهينفر طلبکار  کيکه از  یاست هر دار التجاره وقت یمسلم

 کيکه در یوجه نيا ديبا نيخودش حساب کند پس بنابراخودش را از بابت طلب 
 یگريشود که بمصرف د نيمع یطور شود یراه آهن گداشته م یبرا یبانک معتبر

که از بابت انحصار دولت  یقبال بانک متعهد شود که از بابت وجوه یعنينرسد 
بمصرف  ميکن ديق نجايدر ا ميماهر چه بخواه رايز. ابدا حق تهاتر نداشته باشد دهد یم
 یرا در حساب جار داتيعا نيکه ا ميريبگ ميتوان یبانک رانم ینرسد جلو گريد

از بانک  یدولت نيمامور. اند نکرده یهم خالف یدولت نيحساب نکنند در واقع مامور
دولت حساب کرده و  یپا یرا از بابت حساب جار داتيعا نياند بانک هم ا پول گرفته

 نهميا. راه آهن بحال وقفه ماند ه است جاديا یعنياست د رنظر  کهيمقصود بيترت نيبا
از  ريوجوهات را غ نيا توانند ینم یدولت نيمامور نکهيا گريقسمت د. قسمت کي

و و آن  کنديداميدر عمل پ یبيع کي نيبرسانند ا یگريمصرف راه آهن بمصرف د
نها برسد که احکام مافوق بآ یدر صورت یدولت نياز مامور یکه درحقوق ادار  ستيا

حکم مافوق مادون  یاست که در احکام ادار یاصل مسلم نيا شود یم تيمسئولرفع 
فقط مادون  نستيو اصول امروزه اروپا ا کند یمعاف م یتيرااز هر گونه مسئول

برخالف قانون است و اگر  یکن یکه بمن م یحکم نيبمافوق تذکر بدهد که ا تواند یم
وما فوق  شود یا زمادون م تيمسئولرفع  کنم یم متذکر مافوق گفت من بتوحک نيباز ا
 یکائيخودمان که امروزه مافوقش متشاران آمر هيمادر مال یول کند یم دايپ تيمسول

نظر بآنکه آنها در مملکت ما . ديآنها قرار بده یبرا  ديکه بخواه یهستند هر مجازات
 نياته است هر کس نوش نجايا ستين یدارند مجازات درباره آنها عمل ونيتوالسييکاپ

 یگائيآمر هيمال سيخوب رئ ارياموال دولت است بس نيپول را بردارد در حکم سارق
پول را بمصرف فالن اعتبار مصوب برساند  نيکه ا دهد یبما دون خودش حواله م

 ديگو یتذکر بدهد که بموجب قانون خالف است بعد م تواند یمرتبه م کيمادون هم 
پول را بردارد در  نينجا نوشته هر کس ايدر ا نکهيوا شود یا زمادون م تيبمسول

. شود یم دايپ نجاياست که در ا یاشکال کيهم  نيا. ستين یعجالتا عمل نيحکم سارق
کرد ما  نيسنگ یليخ ديرا نبا یبار قانون جزائ کنم یکه بنده تصور م نيا گريد
 نيمع یزاتمجا کيهر قانون  یاکر در رو ميوضع کن یقانون جزائ کي خواهم یم
که اگردر هر  یمعن نيبا ميا گذاشته یقانون جزائ یرارو یبارهائ کنم یتصور م. ميکن

 ترسم یاست بنده م یاموال دولت نيدر حکم سارق نکاررابکنديا یهرکس ميسيقانون بنو
 .اصال نگذارنند قانون جزا وضع شود
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م که قانون ه یووقت ستين نيسارق یبرا یحکم جيکه ه ستين یثا قانون جزائ خوب
دارم که  دهيگونه مواد اسباب زحمت خواهد شد بنده عق نيآنوقت ا شود یجزا وضع م

قانون  نياشخاص که بر خالف ا یبرا یماده وضع شود ومجازات کيقانون  نيخود ا
و  ندينما نييتع. کنند یم یگرياعتبارات د کيوجوه موسسه انحصار را صرف 

 چيا زمادون نخواهد کرد و ه تيرفع مسول شرط شود که احکام ما فوق هم نيهمچن
 نيا گريمسئله د. مبرا کند تيباستناد حکم مافون خودش را از مسول تواند ینم یمادون

و  داتيمرتبه صورت خالصه عا کيهر سه  هياست که وزارت مال نيکه بهتر ا
اطالع انتشار بدهد  یبانک برا یليرا باصورت محاسبه تفص حصارمخارج موسسه ان

انحصار جمع شده و چقدر بصرف  داتياز بابت عا ینيبانک مع کيچقدر در که 
 شود یمنحصرا صرف راه آهن م دهند یرا که م یاست که مردم بدانند و جوه دهيرس

رد وقبول آن  گريکردم حاال ر ميهم تقد یشنهاديپ کيکه کردم  ضيعرا نيبر طبق ا
 محترم است نندگاينما انيو آقا ونيسيموکول بنظر مخبر محترم کم

 
  

 ها آهن يا استخدام پشت ميزنشين راه ساخت
  

افتند كه  در هر جاي دنيا وقتي تشكيل شدند، پيش از هر چيز به اين فكر مي ها دولت
. تر شده و تشكيالت و سازمان خود را عريض و طويل كنند بزرگ و بزرگ

قاعده شمسي به بعد از اين  ١٣٠٠هاي ايران در دوره مدرن و از سال  دولت
آن طور كه از مشروح : اند مستثني نيستند و اين روش را در دستور كار داشته

آيد، در اليحه مربوط به انحصار تجارت قند و  برمي ١٣٠۴مذاكرات مجلس در سال 
درصد از درآمد اين انحصار بايد براي  ٨بيني كرده بود،  شكر و چاي، دولت پيش

يكي از . ندگان با آن مخالفت كردندتاسيس اداره مربوطه هزينه شود كه نماي
آهن است يا براي اينكه  اين انحصار براي ساخت راه ،پرسد نمايندگان مجلس مي

 پشت ميز نشين درست كنيم؟
  

 )خوانده شد ليذ بيبترت( یطهران یآقا شنهاديپ. ـ قابل توجه نشد سيرئ
 اصالح شود ليذ قيکه تبصره به طر دينما یم شنهاديبنده پ نيا

 یبرا حهيال نيبايساختن راه آهن در ظرف ششماه از تارخ تصو  حهيـ ال هتبصر
 .مجس از طرف دولت داده خواهد شد بيتصو
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 )اجازه. (یطهران یـ آقا سيرئ
 کياز دولت حاضره بود  ريغ یگريدولت د کيـ اگر  یطهران یدمحم عل خيش آقا

دتر چهارده سال هر چه زو. تبصره ذکر شود نياجمال در ا قيممکن بود تطر یمدت
شخص  کيکه درراس آن  یدولت فعال کي یول. گريسال د ستيهرچه زودتر بگريد

بنده  نيحه را خواهدآورد بنابرايال نيتا دو ماه ا کنم ینشسته من گمان م یباعزم
 .عامه مردم شودمساعدت کنند قيکه اسباب تشو ميبکن نياست شش ماه مع نيا ام دهيعق

نوشته شود واما در ) ساختن( ديتکرار شده غلط است وبا نجايـ دو ساختمان در ا مخبر
 نيمدت مع ستيکه فرمودند الزم ن یدالئل نيبهم: کنم یعرض م یطهران یجواب آقا

ممکن هم هست نتوانند چهار ماه . اودنديب گريد کماهيممکن است تا  نکهيا یبرا ميکن
 .اورنديب گريد

 ـ بنده پس گرفتم یطهران یدمحم عل خيش آقا
مقرر  ليذ قيبطر) ب(که سه سطر اول قسمت  کنم یم شنهاديـ بنده پ نيتد یآقا شنهاديپ

 شود
داده خواهد شد و  صيساستمان راه اهن تخص یحاصله منحصرا برا ديعوا هيـ بق ب

 استقراض ا زداخله تا آخر زيمصر ف راه آهن ون ريصرف آن در غ
 )اجازه( نيتد یـ آقا سيرئ
 یفقط برا شود یکه ابراز م یعالقمند ديفرمائ یم قيتصد انيـ البته همه آقا نيتد
صرف ساختمان راه آهن بشود  یحاصله از قند و شکر و چا ديکه عوا نستيا

 هيمبهم است و ممکن است در آت یکه قدر یا زهر جمله و هر عبارت نيبنابرا. ريوالغ
س شده بود در آنجا مجل ميکه اول تقد حهياحتراز کرد ال دياستفاده بشود با کيا زآن 

حاصله صرف ساختن راهها خواهد شد اعم از را ه  ديعبارت را داشت که عوا نيا
اصالح شده وآن قسمت هم حذف شده و حاال  ونيسيبعد در کم گريد یآهن وراهها

حاصله  ديعوا هيبق ديگو یکه م نستيذکر شده است و آن ا یعبارت کيجا  نيا
داده خواهد شد  صيمربوطه بآن تخص اجاتيحتساختمان راه آهن و ا یمنحصرا برا

ساختمان راه آهن و متعلقات آن بنده بر  ريصرع آن در غ ديگو یو در سطربعد م
ممکن  دانميم) باشد هيآنهم فقط در مال ديکه شا(که دارم  یاتيحسب اطالعات و نظر

قسمت ا  کيشود و  ادهاستف) و متعلقات آن) مربوطه بآن اجاتياحت( نياست ا زا
در . از راه آهن بشود ريبغ یصرف ساختن راههائ یحلصله قند و شکر و چا ديزعوا

باشد  نيدولت هم هم ئتينظر ه کنم یقسمت بنده کامال مخالفم و تصور م نيا
بود که فقط و فقط صرف  نيهم دهيالوزراء هم عق سيرئ یمخصوصا حضرت آقا
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فقط عبارت از آن دو رشته دارد و  یلوازم کي تهراه آهن الب. ساختن راه آهن بشود
بسازند  ديپل با. است ويلکوموت. و اگون است. است ونياستاس. ستين ليخط آهن و ر

 نياگر  کنم یچون بنده احساس م نيبنا برا زهايچ ريبزنندو هکذا سا ديتونل با
صرف ساختن  ديعوا نيقسمت از ا کيباشد  نجايدر ا) مربوط و متعلقاتش اجاتياحت(

 ديبا کنم یو تصور م ستميراه آهن و بنده بسهم خودم موافق ن ريشد غ خواهد یراههائ
 ريساختن راه آهن باشد والغ ینمود که فقط برا حيکرد و تصر حيمطلب را توض نيا

 .کردم آن دو نباشد شنهاديپ نيبنابر ا
 نيتام یگريد قيطر کيرا ب نيتد یفوائد عامه ـ اگر ممکن بود مقصود آقا ريز و
که  یديکه عوا ستين نيقصد دولت هم ا رايز. ميکرد یود ما هم موافقت مخ ديشا ميکن

 شنهاديپ نيبا نجايمتاسفانه ا یصرف داه شوسه بشود ول شود یراه حاصل م نياز ا
و دست دولت رادر  کند یفوق العاده محدود م شنهاديپ نيا رايز. موافقت کرد شود ینم
 یرا برا یمحل کيآهن بسازد و  راه خواهد ینم یکس کي یوقت. خواهد بست هيآت

در نظر  ديمربوطه راه آهن با اجاتيبدهد قهرا تمام احت صيساختن راه آهن تخص
 نيا. ستيآهن آب کرد ن ديمبرم راه آهن فرض بفرمائ اجاتيار احت یکي. گرفته شود

 یاز با آهن و کوره آهن آب کن ريغ یراه آهن چياز احتاجات راه آهن است ه یکي
 ديبا یانحصار قند و چا داتيبشود؟ قهرا عا نکاريا دياز چه محل با. ودش یدرست نم

 نيراه آهن و احتاجات مربوطه براه آهن ا ینشود که برا ینيب شيباشد اگر در قانون پ
که نسبت بآن اظهار  هيهمان وزارت مال ستممکن ا شود یداده م صيوجوه تخص

که چون  ديبگو) ستين اتيمالپول مربوط بوزارت  نيآنکه خرج ا( شود یم ینگران
که  ميحتما مجبور شو ديو با ميده ینشده نم بيراه آهن تصو اجاتياحت یپول برا نيا

است که الزم  یراه آهن ساختن بندر هائ اتياز احت یکي. ميآهن از خارج حمل کن
نخواهد اشکال  یاز راه آهن است و اگر کس ريغ نيوا نهايورود ماش یبرا شود یم

راه آهن را بندر مناسبت  اجاتينکرده احت زيآقا متفنن تجو ديگو یمبکند  یصور
ها  آن یاست که رو یراه آهن شوسه کردن راههائ اجاتيقسمت از احت کي. ندارد

شوسه شود بعد فقط  ديکه ابتدا عبا تهم راه اس نيخود ا. خط آهن گذارده خواهد شد
تمام مربوط  یول ستندياه آهن نر مايمستق نهايتمام ا. آن خط آهن گذارده شود یدر رو

حذف  شنهاديپ ديکن نيمقصود خودتان را تام ديدار ليم یليبراه آهن است حاال اگر خ
 یهاشوسه نشود و البته راه یکه صرف راهها ديکن شنهاديتبصره پ کيبلکه  ديبکن

البته الزم است و  نهايراه آهن خواهد رفت و ا رياست که ز یاز راهها ريشوسه غ
 .ستيخوب ن اجاتيواال حذف کلمه احت ميممکن قبول کن را نيا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 اميق داننديکه قابل توجه م انليآقا نيتام یآقا شنهاديپ شود یگرفته م یرا - سيرئ
 .نديفرما

 )برخاستند یچند نفر(
 یبجا) قرائت شد ليذ(بشرح . مصدق السلطنه یآقا شنهاديپ. قابل توجه نشده – سيرئ

ساختمان راه  ی            ً    حاصله منحصرا  برا ديعوا هيود بقنوشته ش ميگيم شنهاديحرف ب پ
مصرف  ريداده خواهد شد و صرف آن در غ صيمربوطه بآن تخص اجاتيآهن و احت

خارجه باعتبار وجوه  ايداخله  راضاستق نيساختمان راه اهن و متعلقات آن و همچن
 ديعوا. کند یاز مادون نم تيمافوق رفع مسوءل یاحکام روسا. مزبور ممنوع است

 عهيود یمعتبر بحساب جار یاز بانکها یکيوزراء در  ئتيه بيحاصله بتصو
بانک مزبور متعهد شوداز حق تهاتر  عهيقبل از ود نکهيمشروط با شود یگذاشته م

ٔ  صورت خالصه   کمرتبهيمکلف است هر سه ماه  هيمال ارتوز ديصرف نظر نما         
 ديانک در جراب یليو مخارج موسسه انحصار را باصورت محاسبه تفص داتيعا

 دياعالن نما
 یکائيراجع به مستشاران آمر یرا عرض کردم ول ضميبنده عرا - السلطنه مصدق

 کيدارند که با آنها  یقرارداد کينبود که آنها با ما  نيکه عرض کردم مقصودم ا
بود که سوء تفاهم  حيتوض نياز مردم مملکت رفتار شود مقصودم ا ريغ یاتيوضع
 .نشود
تابعد از تنفس  ديارجاع بفرمائ ونيسيبه کم کنم یه را هم استدعا مماد نيا - مخبر

 مطرح شود
ووضع (عبارت  ٩اضافه شود به ماده  کنم یم شنهاديبنده پ - یشوشتر یآقا شنهاديپ

   ٔ حه  يدر سال اول که دولت ال یزيکارخانه قند ر ليتشک یکرور تومان برا کيمبلغ 
 مجلس خواهد نمود ميآنرا تقد

 
 هيرا در آت یمحترم دولت وقت هر گونه اصالح ئتيکه دارم که ه یطعبا ق- یشوشتر

کارخانه قند  کي ليو تشک یشدن از قند خارج ازين یبنده ب دهيانجام خواهد داد بعق
سال  ستيبکند منافع آن کمتر از خط آهن تا ب ازين یکه ما را از هر جهت ب یزير
شود که کمتر از  دهيکش گريبه بندر د یبندر کيتا خط آهن از  یعني ستين گريد
در  ميشو ازين یعرض کنم که اگر ب خواهميم کشد یپانزده سال طول نم ايسال  ستيب

و  ستين نيقند البته ا یبخارجه برا رانيسال اول ودوم از صدور مسکوک وپول ا
 التيا کيدر  یزيکارخانه قند ر کي ليکردند تشک قيتحق کهيبنده بطور دهيبعق
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 یکارخانه فعل ريدولت تعم نکهيا یبرا ايکرور تومان خرج ندارد  کياز  شيمناسب ب
 یرا برا ديعوا نيکرور از ا کيکردم مجاز باشد در سال اول  شنهاديرا بکند پ

 .مملکت مصرف کند یبرا یزيکارخانه قند ر کي ليتشک
را قابل توجه  یشوشتر یآقا شنهاديکه پ یانيآقا شنهاديپ نيبه ا ميريگ یم یرا - سيرئ
 نديفرما اميق داننديم
 )نکرد اميق چکسيه(

 )خوانده شد ليبشرح ذ(داور  یآقا شنهاديپ. قابل توجه نشد- سيرئ
ساختمان راه آهن و مقدمات  یبرا. اصالح شود ليذ قيماده بطر کنم یم شنهاديپ بنده

 .ع. الزمه آن
نظر  نيهم ا انيغالب آقا دميکردند و د شنهاديپ نيتد یکه آقا یبنده با همان نظر - داور

کلمه  نديگو یاست که اگر م نيمقصود بنده ا یول. را کردم شنهاديپ نيرا دارند ا
هم رفع  نطوريو با ستيکشدار ن) مقدمات الزمه را ه آهن( یمقدمات اشکال دارد ول

ساختن راه آهن الزم است اعم از  یآنچه که برا همخواهد شد و  نيتد یاشکال آقا
 یمخارج کي نهايو البته ا شود یرا شامل م رهيو غ یردارنقشه ب. یزيکارخانه آهن ر

 .ستين ینگران یجا چياو را از مجلس اجازه گرفت و ه ديدارد و با
که از کلمه  یبيبخواهد سوء استفاده کند بهمان ترت یکس کيفوائد عام اگر  ريوز

 یم قيصد نيبکند بنابر ا تواند یسوء استفاده کند از مقدمات هم م تواند یم) اجاتياحت(
 مياگر صورت ظاهر را نگاه کن رايبهتر است از مقدمات است ز اجاتيکه احت ديفرمائ

 .که در ضمن عمل باشد نه در مقدمه ميکن دايپ اجيبپاره لوازمات ممکن احت
 نديفرما اميدانند ق یداور را قابل توجه م یآقا شنهاديکه پ یانيآقا- سيرئ
 )بر خاستند یعده کم( 

 شنهادياصالح و پ ليرا بشرح ذ ٩بنده تبصره ماده . اتيب یه نشد ألقاقابل توج- سيرئ
 .ندينما یم

ساختمان راه آهن هر چه زودتر  حهيو ال یفور نياستخدام متخصص حهيال - تبصره
 .گردد ميتقد ديبا یمليبمجلس شوا بيتصو یاز طرف دولت برا

 )     ً         مجددا خوانده شد شنهاديپ.(دو مرتبه بخوانند- فوائد عامه ريوز
 )اجازه.( اتيب یآقا- سيرئ
 ینيمتخصص کي شود ی                     ً      که الزم است البته بدوا  الزم م یدر قسمت مقدمات نجايا - اتيب
 شنهاديبکنند و راپرت خودشان را بدولت پ نهيمعا ميرا که ما دار یراه هائ نيو ا نديايب

ن ممکن چو زيو ن اورديساختمان راه آهن را مجلس ب حهيدولت بتواند ال نکهيبکنند تا ا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٤                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

استخدام  حهيکردم ال شنهاديبود که پ نيشود ا ريتاخ حهيآوردن ال یکقدرياست 
و  ديايمجلس ب تيبفور) هم نخواهد داشت یاشکال چيه کنم یکه گمان م( نيمتخصص
ساختمان راه آهن  حهيکه الزم است دولت کنترات بکند تا مقدمات ال ینيمتخصص

ها  آن نکهياز ا عدشود و ب مي    ً          فورا  بمجلس تقد نيمستخدم حهيکه ال یمعن نيفراهم شود با
 .ديايساختمان م حهيکه الزم است اتخاذ کردند آن وقت ال یاتيآمدند و نظر

 ليبشرح ذ نيتد یآقا شنهاديپ. (ونيسيبکم ديرا هم ارجاع بفرمائ شنهاديپ نيا- مخبر
 )خوانده شد

 .ودماده حذف ش هيبق ديمصروفه خواهد رس هيراه آهن و پرداخت سرما
 ی               ً                   ً          راجع بمصارف اوال  نوشته شده است بدوا  تمام وجوه ٩در ماده  - عقوبي ديس یآقا

مطابق ماده  یقند و چا یانحصار دولت هيکل بعنوان سرما یکه از طرف خزانه دار
حاصل شد مخارج  هيکل مسترد خواهد شد بعد اگر قض یداده شده است بخزانه دار

کردم چون  شنهاديکرده بنده پ ضيتبع یليخ ماده نيدر ا. شود یساختمان راه آهن م
ً ا  يدوتا است لذا مساو نيعوائد حاصله مصرفش ا  نياز ا ونيليم کي   ً مثال  . صرف شود  

. دارديقند و شکر داده برم ديخر یبرا هيبعنوان سرما هي              ً          وجه را که بدوا  وزارت مال
 هرا یبرا ديبهمان اندازه هم با یول. ميو متشکر ميدرست است ما سوء ظن ندار

و آن  ميندازيراه و آن را موءخر ب یبرا ميبشو ليتعط یمدت کي نکهيبردارند نه ا
دو مصرف را  نيعوائد حاصله فقط ا نيو باالخره چون ا مياعتبار را مالحظه نکن

ً ا  يمتساو ديدارد با  .خرج شود  
است که بطور موقت از  یپول کي. ستيآقا آن قسمت اول جزء مصارف ن - مخبر

 یپول ديشد با سيبعد که موسسه تاس شود یموسسه داده م سيتاس یبراطرف خزانه 
 .خرج راه آهن بکند گريکه از خزانه گرفته است پس بدهد و بعد هم در سنوات د

 .نديفرما اميق داننديرا قابل توجه م عقوبي ديآقا س شنهاديکه پ یانيآقا - سيرئ
 )نمودند اميق یچند نفر(

 )خوانده شد ليبشرح ذ. (هماده د. قابل توجه نشد - سيرئ
 یمل یمجلس شورا) یقند و چا یانحصار دولت(موسسه  هيسرما یبرا – ١٠ ماده

 .دينما یاعطاء م هيتومان اعتبار بوزارت مال ونيليکميمبلغ 
 )اجازه( یروانيش یآقا - سيرئ
 .ندارم یعرض - یروانيش
 ندارد؟ یمخالف - سيرئ
نظر  نکهينوشته شده است مثل ا نطوريهمجاها  یبعض یقانون حهيال نيدر ا - زاده یتق
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و در ماده بعد  شود یاعتبار خواسته م ونيليکميماده که  نيدولت فعال بجواز است در ا
 یموقع یبرا نهايهر دو ا ديشا یمصارف ادار یهشت اعتبار خواسته شده برا یصد

 واهدخ یاعتبار م ونيليم کيکند البته آنوقت  وشو فر ديبوده است که خود دولت خر
هم طرف آنموسسه  داتشيهشت از عا یو فروش کند و صد ديکه خر هيسرما یبرا

و  شود یالزم نم داتيهشت عا یبدادن جواز اکتفا کند صد کهيدر صورت یول شود یم
ً نا  يقياست و  یدو کاف یصد  هبود ک یحد اعل نيدو تجاوز نخواهد کرد و ا یاز صد   

 یديفقط بدادن جواز اکتفا کند و اداره جد دولت کهيدر صورت یعنيکردم  شنهاديبنده پ
 احداث کنند

 نيکنند که ا قيزاده هم تصد یتق یکه خود آقا کنم یبنده تصور م - فوائد عامه ريوز
 نکهيبر فرض ا رايرا مسترد کنند ز شنهاديپ نيو خوب است ا ستيخوب ن شنهاديپ

که بر  ميکنفراموش  ديما نبا ینشود ول یاديدولت موقت محتاج بصرف مخارج ز
انحصار که  نموسسهيا یبرا نجهتيو با شود یم جاديقند انحصار ا یماده برا نيطبق ا

اوال  رايمحدود باشد ز شود یم بيکه فعال تصو یاعتبارات ستيبکند خوب ن ديبا
اعتبار الزم دارد و حسب  کمبلغيو هر موسسه هم  ستياعتبار مستلزم خرج ن

 ونيليم کيکه  بيترت نياست بهم نيا ترهيپس  شود یخرج م یمقام کي بيتصو
 ميشده اکتفا کن نيموسسه مع رجمخا یاعتبار برا

 )اجازه(زاده  یتق یآقا سيرئ
بنده را که خوانده شده درست توجه  شنهاديفوائد عامه پ ريوز یآقا ايگو - زاده یتق

فرمودند در  شانينفرمودند بنده نگفتم فقط صد هزار تومان اعتبار داده شود ا
از وقت داده شود بنده گفتم که  شياعتبار پ ونيليکمي ديانحصار اجرا شود با کهيرتصو

از  شيدولت فقط بدادن جواز اکتفا کند ب کهيصورت رد یول. اعتبار داده شود ونيليکمي
فقط اعتبار است و ممکن است  نيکه ا نديفرما یم شانيصد هزار تومان خرج نکند ا

 شود یم ادياعتبار هست استفاده هم ز یه اصال وقتتجربه شده ک یدولت خرج نکند ول
موسسه  یمصارف ادار یاعتبار برا ونيليکمي نيکه ا ديتوجه بفرمائ - هيمال ريوز

که آنموسسه عمل بانحصار بکند و محتاج  یدر صورت. است هيسرما نيا ستين
نکرد  اعتبار داشته باشد و اگر عمل بانحصار ديبا ونيليم کي زانيبشود تا م هيبسرما

 کيهم خواهد شد و فقط  ومانکه محتاج بخرج کردن صد هزار ت کنم یتصور م
 الزم نباشد شنهاديپ نيا کنم یداشت و تصور م ميخواه یمخارج ادار

 نديفرما اميدانند ق یرا قابل توجه م شنهاديپ نيکه ا یانيآقا - سيرئ
 )برخاستند یعده کم(
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 )قرائت شد یبشرح آت( یباددولت آ یآقا شنهاديپ. قابل توجه نشد - سيرئ
 شود ديهم ق نمادهيدر ا کنم یم شنهاديپ بنده

 ديفوائد عامه فرمودند ق ريوز یمطلب را که حاال آقا نيدر ماده شش هم - یآباد دولت
مطلب را که حاال  نيدر ماده شش هم یعمل یوسائل اجرا کهيشده است که در صورت

 یعمل یوسائل اجرا کهيکه در صورتشده است  ديفوائد عامه فرمودند ق ريوز یآقا
اجرا نخواهد شد خوبست  نمادهيو ا کند یم تفاانصار فراهم نشد دولت به دادن جواز اک

 بشود دينقيهم ا نمادهيدر ا
 نديفرما اميدانند ق یرا قابل توجه م یدولت آباد یآقا شنهاديکه پ یانيآقا - سيرئ
 )نمودند اميچند نفر ق(

نوشته  ونيليم کياند که در عوض  کرده شنهاديپ یروح یاآق. قابل توجه نشد - سيرئ
 شود دو کرور

 کنم یمخبر هم گمان م یباشد مافوق هم ندارد آقا یفارس ديعبارات قانون با - یروح
 الزمست یو از لحاظ ادب ستياصالح عبارت نيقبول کنند ا

 ندارد؟ یمخالف - سيرئ
 )نشد یاظهار(

 بدو کرور ونيليم ليبماده دهم با تبد ميريگ یم یرا
 چرا؟ - فوائد عامه ريوز
 بنده مخالفم - یروانيش
که قابل توجه  یانيآقا یروح یآقا شنهاديبقابل توجه بودن پ ميريگ یم یپس را - سيرئ
 نديفرما اميدانند ق یم
 )نمودند اميق یليعده قل(

 .نديفرما اميق کنند یم بيتصو کهيانيبماده ده آقا ميريگ یم یرا. قابل توجه نشد - سيرئ
 )اکثر برخاستند(

 )خوانده شد ليبشرح ذ( ١١ماده . شد بيتصو - سيرئ
در سال  هيبوزارت مال" یقند و چا یانحصار دولت" موسسه یادار یبرا - ١١ ماده

مقصود از  - تبصره شود یخالص آن اعتبار داده م داتيهشت عا یمعاون صد
در تبصره ماده مذکوره  هيکه پس از وضع مخارج ورود ستيداتيخالص عا داتيعا

 شود یسه حاصل م
 نديفرما اميق داننديرا قابل توجه م اءيض یآقا شنهاد

 )خوانده شد نطوريا( اتيب یآقا شنهاديقابل توجه نشد پ– سيرئ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٦٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

که دولت  یتا زمان - ٢تبصره دينما یم شنهاديپ ١١در ماده ليرا بشرح ذ ٢تبصره  بنده
 بمصرف برسد ديوق نبادو از اعتبار ف یاز صد شيب ديبجواز اکتفا نما

 )اجازه( اتيب یآقا - سيرئ
هشت از  یکه نوشته است مخارج موسسه صد ازدهيقسمت  نيبنده در ا– اتيب

 یدر صورت نيا یهم الزم باشد ول ديعائدات خواهد بود عجالته فرض ندارم و و شا
بشود در ماده سوم نوشته شده است تا موسسه  ليتشک یاست که موسسه انحصار

را خود صاحبان قند در  اکه قنده دهد ینشده است تا دولت اجازه م ليتشک یانحصار
 یکه آن موسسه انحصار یکردم تا زمان شنهادياست که بنده پ نيا اورنديمملکت ب

باشد و پس از آنکه آن  ديدو نبا یاز صد شيب شود یکه داده م ینشده آن اعتبار ليتشک
 کنند یاند خرج م اعتبار خواستهرا که  یهشت یشد البته آن صد ليموسسه تشک

در  یاند منته زاده هم کرده یتق یاست که آقا یشنهاديهمان پ نيا- فوائد عامه ريوز
که  یاعتبار بود و آن را مجلس قابل توجه ندانست و همان دالئل ونيليم کيضمن 

 رد شد شنهاديپ نيا نيا نيبنده ع دهيتکرار شود و بعق ديآن عرض شد با یبرا
 

 نديفرما ايق داننديرا قابل توجه م اتيب یآقا شنهاديکه پ یانياآق- سيرئ
 )برخاستند یمعدود(

 )خوانده شد یبشرح آت( یروانيش یآقا شنهادينشد پ بيتصو- سيرئ
 کنم یم شنهاديپ ١١را به ماده  ليذ تبصره
انحصار فراهم نشده  یعمل یوسائل اجرا نقانونيا ١٣مادام که مطابق ماده  - ٢ تبصره

  .ديهشت عائدات خالص استفاده نما یصداز اعتبار تواند ینم هيمالوزارت 
 

 رفع اختالف چگونه تشكيل شود؟ دادگاه
  

ايد از مشروح  هايي از آن را در روزهاي گذشته خوانده حاضر كه بخش نوشته
اخذ شده است و ظاهر مذاكرات درباره تامين منابع  ١٣٠۴مذاكرات مجلس در سال 
آهن با اخذ ماليات قند و شكر است، اما نمايندگان در  اهمالي موردنياز ساخت ر

قوه (دولت و ساير نهادها  نتصويب اليحه به نكات بديعي درباره مناسبات ميا
كنند كه جذاب است و  و تعامل ميان دولت و شهروندان را بيان مي) قضائيه و مجلس

از نوشته حاضر در اين بخش . كند شرايط دهه اول قرن حاضر در ايران را بيان مي
اي را به تصويب برساند كه اگر در تجارت قند و شكر  كند كه ماده دولت تالش مي
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بازرگانان اختالف رخ داد، دولت به عنوان مدعي و البته شاكي در  وميان دولت 
 .پذيرند دادگاه حاضر باشد، اما نمايندگان اين را به سادگي نمي

 نديفرما اميق داننديرا قابل توجه مفرمند  یآقا شنهاديکه پ یانيآقا - سيرئ 
 )نمودند اميعده ق(

 کنند یم بيکه تصو یانيآقا ازدهميبماده  شود یگرفته م یقابل توجه نشد رأ - سيرئ
 نديفرما اميق
 )نمودند امياغلب ق(

را پورتش حاضر است  ونيسيماده هفتم که مراجعه شده به کم. شد بيتصو - سيرئ
 )ده شدخوان ليبشرح ذ. (شود یقرائت م

وارده  یو چا شود یقند و شکر و آنچه که از قند و شکر ساخته م ريمقاد هيکل – ٧ماده
 نيقوان ونيسيقانون در کم نيا بيتصو خيتار( بهشتيو دوم ارد ستيب خيکه تا تار

 باشد یقانون معاف م نيا ٣در ماده  نهياز گمرک خارج شده است از حقوق مع) هيمال
حقوق  هيوارد شده است محکوم بتأد بهشتياردو دوم  ستيب خيو آنچه که از تار

 مذکوره در فوق خواهد بود
ننموده و  یمشتر ليفروخته و هنوز تحو یکه قند و شکر و چا یاشخاص - تبصره

حق دارند معادل حقوق مذکوره در ماده سه را  شود یقانون م نياجناس آنها مشمول ا
ً                        قا  قرار داده بودند از مشترکه ساب یمتيعالوه بر ق. پردازند یکه بدولت م  افتيدر ی  

 ديمعامله را فسخ نما ليعدم م رتحق خواهد داشت در صو یمشتر یدادند ول
 )اجازه(داور  یآقا - سيرئ

 یکياست  ديق ايقسمت دو شرط  نيماده مخالفم و در ا نيبنده با قسمت آخر ا - داور
را  یجنس یکس نکهيا یبنده موافقم برا عيدر با یهم نسبت بمشتر یکيو  عينسبت ببا

 خواهد یم یو امروز وقت رديبر آن تعلق بگ یعوارض کي نکهيفروخته است قبل از ا
مبلغ  نيا کنند یباسم عوارض مطالبه م یمبلغ کيکه از او  نديب یکند م ميجنش را تسل
 یخيدر آن تار ديگو یم داريمناسبت بشخص خر نيبا رديبگ تواند ینم یرا هم از کس
حاال مجبور هستم  یول. من دو قران بدهم کيام بنا بود که  ا بشما فروختهکه من قند ر

و اگر  ديمن بده هدو قران را ب نيا یستيشما با نيمن دو قران بدهم بنابرا کيکه 
 عيراجع بقسمت با نيا دهم یمن هم جنس نم ديمن دو قران را بمن بده کي ديخواه ینم
من دو  کي نياست امروز اگر ا دهيکه تاجر است و جنس را خر گريطرف د یول

 عيحق فسخ ببا یستيبا نيبنابرا فروشد یو م کشد یقندش م متيق یقران را بدهد رو
 .ندارد ليچون دل دادحق  دينبا یداد و بمشتر
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که ما راپورت  یداور است و آنطور یدرست بعکس نظر آقا ونيسينظر کم - مخبر
 ليهنوز آن جنس را تحو یول. ده باشدمعامله واقع ش کياست که هرگاه  نيا ميا داده

من شش  کيمن دو قران بر قند و شکر و  کيقانون  نينداده باشند امروز مطابق ا
 نيانحصار خودش را مطابق ا حقوقالبته دولت آن . شود یاضافه م یقران بر چا

 خواهد یکه قند را چند روز قبل فروخته و امروز م یقانون خواهد گرفت و آنکس
بدهد  دياست که او نبا یهيبدولت بدهد بد ديمن دو قران با کيد و حاال که بده ليتحو
 دهد یتبصره بآن فروشنده حق م نيا. رسد یبدهد که قند بدست او م ديبا یکس کيو 

من دو قران و شش قران را عالوه کند  کيآن  یدادن جنس مشتر ليموقع تحو درکه 
 کي نجايا یکند ول افتيبود از او در            ً       جنس که سابقا  گرفته  یاصل متيو عالوه بر ق

معامله را کرده است از  نيا یکه مشتر یکه چون آن وقت دهد یم یهم بمشتر یحق
هم حق خواهد  یمشتر شود یات اضافه ميمال نياطالع نداشته و حاال ا اتيمال بيترت

 یکه مشتر نديفرما یداور م یآقا. معامله را فسخ کردم نيمن اصال ا ديداشت که بگو
و  یمشتر یاست برا یالتيتسه کي نيا کهيحق را داشته باشد در صورت نيا دينبا
 را در نظر گرفته و راپورت داده است بيترت نيا ونيسيکم
 )اجازه(راهنما  یآقا - سيرئ

 یموقع یعنيبهست  یاز اول ارد بيترت نيقسمت قبال مذاکره شد که ا نيدر ا - رهنما
 نيکه در ا یخيتار نيو از ا شود یظر گرفته مبمجلس آمده است در ن حهيال نيکه ا

 یشده است برا یفرصت کيمدت  نيو ا. گذرد یاند ده دوازده روز نم راپورت نوشته
 رييتغ بيترت نيچه جهت داشت که ا نميبه ب خواستم یکه قند وارد کنند حاال م گرانيد
 .اند بهشت کرده یو دوم ارد ستيکرد و زمان آنرا از ب دايپ

بهشت تا  یاست که از اول ارد نيبود و آن ا هينظر کيقسمت  نيط در افق - مخبر
و پنج  ستيکه در چهل روز قبل از سرحد گذشته و ب یقند کيچهل روز است و 

از بوشهر به  ايشده مثال از بغداد به کرمانشاه  گريد اتيوال ايروز قبل وارد طهران 
            ً      کرده و اساسا  ممکن  دايجزء پ یهايشترم یليقند خ نيا. و اصفهان آمده است رازيش

گرفت  شود یاند که نم که خورده یهم خورده شده باشد از آنهائ شيمقدار کياست که 
 یو دوم ارد ستيرا از ب خيکرد و تار دايپ ونيسيبود که کم یوجه حل کي نيو ا

 بهشت قرار داد
ل حاص یاختالف نظر کيتبصره  ريدر باب جزء اخ نکهينظر با - فوائد عامه ريوز

راست است که . ستياصل مطلب هم چندان مربوط بقانون ن نکهيشده است و نظر با
 یلذا برا. شود یم نيدر عمل در عمل بهتر مع فيتکل نيا یول. شود نيمع فشيتکل ديبا
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 ميريگ ینشود تبصره را پس م عيضا تدر اطراف ماده کمتر صحبت بشود و وق نکهيا
 .کنم یم شنهاديس پاتخاذ شد به مجل یگريو بعد اگر طرق د

 .را دارد دهيعق نيهم هم ونيسيکم - مخبر
 .است یمذاکرات کاف - ندگانياز نما یجمع

 .ميريگ یم یو رأ شود یپس همان قسمت اول ماده قرائت م - سيرئ
 )سابق خوانده شد بيماده بدون تبصره بترت(

 .نديفرما اميق کنند یم بيماده را تصو نيکه ا یانيآقا - سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

. شود یاست قرائت م دهيهم راپرتش رس ٩ماده ) ب(قسمت . شد بيتصو - سيرئ
 )خوانده شد ليبشرح ذ(

ساختن راه آهن و  ی                  ً    عوائد حاصله منحصرا  برا هيبق – ٩حرف ب ماده  یبجا
ساختن راه  ريداده خواهد شد و صرف آن در غ صيمربوط به آن تخص اجاتياحت

خارجه باعتبار وجوه مزبور  ايستقراض از داخله ا نيآهن و متعلقات آن و همچن
معتبر بحساب  یانکهااز ب یکيوزراء در  ئتيه بيعوائد حاصله بتصو. ممنوع است

بانک مزبور متعهد  عهيقبل از ود نکهيمشروط با شود یگذارده م عهيمخصوص ود
مرتبه  کيمکلف است که هر شش ماه  هيوزارت مال. ديشود از تهاتر صرفنظر نما

 یليو مخارج موسسه انحصار را باصورت محاسبه تفض داتيرت خالصه عاصو
پنجسال  یال کيماده بحبس از  نياز مقررات ا نيمتخلف. بانک باطالع عامه برساند

 گردند یکه از قانون استخدام دارند محروم م یحقوق هيمحکوم و از کل
 شنهاديکه در پ یراجع بقسمت - مصدق السلطنه) اجازه(مصدق السلطنه  یآقا - سيرئ. 

موافقت  ونيسيمادون در صورت حکم مافوق کم تيبنده بود در خصوص رفع مسئول
اتباع خارجه  یبرا نکهيبجهت ا. حذف شود دينکرد و بنده خودم هم کامال موافقم که با

 چگونهيو تاکنون هم مملکت ه ستميرا قائل ن یازيامت چگونهيمملکت ه نيدر ا
ها هم  از عهد نامه یدر بعض یهم ندارند و حت یازيو امترا قائل نسده است  یازيامت

را هم ندارند بهر حال بنده اتباع  ازاتيامت نگونهي                            ً  شده است که اتباع خارجه مطلقا  ا ديق
ما  ها خانهدانم بخصوص اتباع خارجه که در وزارت یخارجه را تابع اتباع داخله م

هر گونه  نيم تخلف کنند بنابر اتوانند اوامر اوت یهستند ونم ريهستند تابع شخص وز
 شنهاديقسمت از پ نيمجازات قائل شوند شامل همه آنها هم هست و ا یکه برا یقواعد

 .بنده خودم هم کاما موافقم
 .است یمذاکرات کاف - ندگانياز نما یبعض
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 .نديفرما اميق نديکيم بيکه تصو یانيبماده نهم آقا شود یگرفته م یرا سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

 .شد بيتصو - سيرئ
 )خوانده شد نطوريا. (دوازدهم ماده
قانون بواسطه  نيا یحاصله در ضمن اجرا اتياختالفات وشکا - ١٢ ماده
قطع و فصل  شود یم نيآن مطابق نظامنامه مع ليکه طرز تشک یادار یها ونيسيکم

 یانحصار دولت(نفر از طرف موسسه  کياز  شيمزبور ب یونهايسيخواهد شد در کم
 .نخواهد داشت تيعضو یو چا قند
 )اجازه( عقوبي ديآقا س یآقا - سيرئ
 قهيطر کهيمخبر سوال کنم در صورت یرا از آقا نيبنده خواستم ا -  عقوبي ديس یآقا

ذکر  نجايکه در ا یعمل دينقيا گريد ديرا در نطامنامه قرار داد یحل و فصل دعاو
نخواهد داشت  تيعضو از طرف موسسه کنفرياز  شيب ونيسيکه در آن کم ديکرد
قاچاق کننده و  نيب شود یواقع م هکه حل و فصل منازعه ک نيعرضم ا ست؟يچ یبرا

کنند  نيمع ونيسيخواهد شد و پس تمام را در کم نيمع ونيسيدر کم هياعضاء اداره مال
چند  یچند نفر باشد و از طرف موسسه چند نفر و از طرف مدع هيکه از طرف مال

 دايپ تيعضو کنفرياز  شياند که از طرف موسسه ب ماده نوشته نيدر ا نکهينفر و ا
 دينقياست که ا نيبنده ا دهيبعق ديده یبطرف مقابل چند نفر حق م ايکرد آ اهدنخو

 .شود یم نيحل و فصل در نظامنامه مع قهيطر نکهيا یبرداشته شود برا
از طرف موسسه که  شود یاز حاال معلوم م نکهيا یندارد برا یبيع نيا - هيمال ريوز

قوت با موسسه  نکهيا ینخواهد داشت برا تيعضو ونيسيدر آنکم کنفرياز  شيب
 .نباشد
 است یمذاکرات کاف- ندگانياز نما یجمع

 )خوانده شد یبشرح آت( خسرويارباب ک یآقا شنهاديپ - سيرئ
 )کس چيه(نوشته شود ) کنفرياز  شيب( یدر ماه دوازدهم هم بجا کنم یم شنهاديپ بنده
 )اجازه( خسرويارباب ک یآقا– سيرئ

آن اداره  نکهيا یاند برا کرده ديرا چرا ق کنفري نجايدانم در ا یبنده نم- خسرويک ارباب
 داينسبت به موسسه پ کطرفياز  یو گفتگوئ ديآ یم شيپ یائيقضا شود یم سيکه تاس

در  نطرفيکه از ا نطوريهم. است هيعل یو مدع یمدع تيمثل حکا نيا. شود یم
محاکمه  بيداشته باشند ترت تيعضو دينبا همندارند از طرف انها  تيعضو ونيسيکم

 یچه اعضائ یدارا کنند یم یدگيکه رس یونيسيکه کم کنند یم ینيب شيدر نظامنامه پ
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 شوند یشدند در آنجا حاضر م هيعل یومدع یهر کدام مدع نيخواهد بود آن وقت طرف
شد به  یدگيرس جهيو هر چه تت کند یم یدگيرس ونهميسيو کم کنند یمذاکراتشان را م

شود از طرف ان  ديق نجايدانم در ا یبنده الزم م نجهتياز ا. آنها اظهار خواهد شد
 نباشد یکس گريباشد و از طرف د کنفرياداره 

که  یانيآقا. خسرويارباب ک یآقا شنهاديبقابل توجه بودن پ ميريگ یم یرا - سيرئ
 نديفرما اميموافقند ق

 )نديفرما مايعده ق( 
 .قابل توجه نشد - سيرئ
 قيبطر ١٢که ماده  دينما یم شنهاديپ نبندهيا) خوانده شد نطوريا( یطهران یآقا شنهاديپ
 اصالح شود ليذ

 قطع و فصل خواهد شد تيحاصله مطابق قانون حکم اتياختالفات و شکا– ١٢ ماده
 )اجازه( یطهران یآقا - سيرئ

 چوقتياست و ه زيداند چه چ ینم یهات را کسارجاع بمو - یطهران یدمحم عل خيآقاش
 سندينو یمحکمه مطابق نظامنامه را چه شکل م ليبدهد که طرز تشک یرأ تواند ینم

 تيفيمسئله مسئله محاکمه است مملکت هم قانون دارد و معلوم است طرز محاکمه وک
ت که اس ین اشکال محاکمه محاکمات انتخابيامروز بهتر. بچه شکل باشد ديمحاکمه با

 نيسر هم حکم مع کيو  کنند یرا انتخاب م کنفريهر کدام  هيعل یومدع یمدع
 یا هم بآن ه یو اعتراض شود یدادند همانطور هم عمل م یو هر طور که رأ شود یم
جهت بنده  نيهم در سنوات سابقه از مجلس گذ شته است با تيو قانون حکم ستين
 .ل شودقطع وفص تيکردم اختالفات بطرز حکم شنهاديپ

 یدگيباشد بلکه رس تيکه محتاج به حکم تيمحاکمه نس نمسئلهيا- فوائد عامه ريوز
رجوع  تيبه حکم یادار یدگيسابقه ندارد که رس ايدن یجا چياست و در ه یادار

است حاال از نقطه نظر  یادار یدگياست که محتاج برس یکار کيکار هم  نيشود ا
بدهند و  یکه بمنفعت خود را شندسسه نبااز طرف مو ونيسيتمام اعضاء آنکم نکهيا

از طرف مقابل بشود گفته شده است که از طرف  یمراعات کيدر واقع  نکهيا یبرا
ما  نجايداشته باشد حاال ا تيعضو ونيسينفر حق ندارد در آنکم کياز  شيموسسه ب

که محکمه  یادار ونيسيتمام شود کم تيبحکم ديبا یبه دعاو یدگيکه رس ميبگوئ
 ودش ینم
 نديفرما اميکه موافقند ق یانيآقا یتهران یبقابل توجه آقا ميريگ یم یرأ- سيرئ

 برخاستند یمعدود
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 )خوانده شد یبشرح آت(داور  یآقا شنهاديپ. قابل توجه نشد - سيرئ
حاصله در  یادار اتياصالح شود اختالفات و شکا نطوريماده ا کنم یم شنهاديپ بنده

 آخر یقانون ال نيا یضمن اجرا
 )اجازه(داور  یآقا - سيئر

 نيمخالف ا یتر از مجلس بگذرد ول عيبنده موافقم که هر چه زودتر و سر - داور
. ماده نوشته شده است نيدر ا. مسئله بدون تامل تمام شود کي یهستم که سرسر
 یادار یونهايقانون بواسطه کمس نيا یحاصله در ضمن اجرا اتياختالفات و شکا

را  نيا یخواهد شد معنا وفصلشود قطع  نينظام نامه معآن مطابق  ليکه طرز تشک
 کتاجريمثال بنده که تاجر قند فروش هستم با  فهمد یبداند م یکه فقط فارس یکنفري
شده است بنابر  دايقانون پ نيا یاست که از اجرا یاختالف نيشد ا داياختالف پ یگريد
 نيندارد واال ا یکه اشکال ديکن یرا قبول م شنهاديپ نيکه اگر ا کنم یبنده عرض م نيا

 اشکاالت فوق العاده خواهد کرد ديماده تول
مصطلع  ینه بمنعا یاست ول یراست است که اختالفات ادار - فوائد عامه ريوز

 نيکرد که ا ريتعب شود یشود م دايپ یخرنده و فروشنده اختالف نيب ديفرض کن یادار
که تمام  نستين حال مقصود ادر هما یقانون است ول نيا یاختالف بواسطه اجرا

 نيباشد از ا گريکس د گريد کطرفيموسسه انحصار باشد و  کطرفشيکه  یدعاو
. است یگفت منحصرأ ادار شود ینم نرايرا گرفت و ا ميتصم نيا ونيسينقطه نظر کم
که  سنديبنو نطوريکنند خوب است ا ديماده ق نيدر ا یزيچ خواهند یحاال اگر م

 نطوريالبته خوب است و ا نيباشد ا گرشيو طرف د یموسسه انحصار کطرفشي
 کنم یم لبنده هم قبو دياصالح کن

 کنم یم شنهاديخوب آن طور پ یليخ - داور
 .بعد یبرا دينما یم شنهاديپ نيبا یپس را - سيرئ
 ديريبگ یو رأ کنند یحاال اصالح م ريخ - فوائد عامه ريوز
 عقوبي ديآقا س یآقا شنهاديپ - سيرئ
 )وانده شودخ ليبشرح ذ(

که بکلمه قطع وفصل خواهد شد  کنم یم شنهادينوع پ نياصالح ماده دوازده راا بنده
 .تمام شود

 )اجازه( عقوبي ديآقا س یآقا سيرئ
قسمت  نيا خسرويارباب ک یکه آقا زنند یم اديدانم که االن فر یبنده م عقوبي ديس آقا

احترام از  یبنده برا یاد ولد ميکردند و تمام هم نشد و گوش هم نخواه شنهاديرا پ
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 ینفر از اعضا کيشده است که اگر  نيکه در قانون استخدام مع کنم یقانون عرض م
ندارد و  یدگيرس ونيسيدر کم تيحق عضو گريد اوواقع شد خود  تياداره محل شکا

کند  تينفر از موسسه انحصار شکا کيحاال اگر . کند یدگيرس اتيبآن شکا دياداره با
. عضو داشته باشد ونيسيعضو از طرف موسسه در آن کم کي ديماده با نيبموجب ا

که  ليکه تشک یونيسيکه عضو موسسه است در کم یکس کي دينبا کهيدر صورت
که  یمدع. هستم یداشته باشد بنده مدع تيعضو یحل و فصل دعاو یشود برا یم

است باز کننده از موسسه  تيشکا هيحل و تصف یماده برا نيا. شود یقاض دينبا
در آنجا  یشد و قاض یاز قاض تيکه شکا یباشد جائ دينفر از موسسه با کي ديگو یم

 ونيسيکه شما کم یکنم وقت یخدا بنده عرض م شيبرد پ ديرا با تيباشد پس شکا
نفر از موسسه  کي ديگوئياز موسسه م یکردن شاک یدگيرس یاز برا ديده یم ليتشک

 کي نکهيمخالفم که در قانون حق بدهند به ا یبکلبنده : داشته باشد؟ تيدر آنجا عضو
 .داشته باشد تينفر از موسسه در انجا عضو

 
 انحصار تصويب شد قانون 

  
آهن از آرزوهاي ايرانيان بود و در فضاي ويژه اوايل سده حاضر و در  راه ساخت

اي براي تامين  آهن موضوع جدي شده بود، دولت وقت اليحه شرايطي كه احداث راه
 .بع مالي مورد نياز اين طرح از انحصار قند و شكر و چاي را به مجلس آوردمنا
 

نفر آدم است و  کي یموسسه قند وچا کند یتصور م عقوبي ديآقا س یآقا - هيمال ريوز
بهمان فلسفه که  دهند یطرف تظلم است و او را حاکم قرار م شهينفر هم کيهمان 

نفر از  کي یگفت که وقت یستيم پس نباخودشان اظهار کردند راخع به قانون استخدا
نفر از اعضاء همان وزارت خانه آن جا  ندمحاکمه کنند چ خواهند یاعضاء اداره م

 یاز کرمان نوشتند که اعضاء قند وچا یتيشکا کيهر گاه  ديباشند حاال فرض بفرمائ
 یدگيکار رس نيبه ا ديبا اياند آ واقع شده تياند که محل تظلم و شکا کرده یکار کي

نفر از خود آن موسسه هم در آنجا باشد که  کيمناسب است که  یليشود البته خ
و قوت  یباشد که همه رأ دينبا شترينفر ب کي تيداشته باشد نها رتياطالع و بص

 .با خود موسسه باشد یرأ
گرفتن  یدر موقع را دياست با هيراجع بتجز عقوبي ديآقا س ینهاد آقا شيپ - سيرئ

 اتياصالح شود اختالفات و شکا نطوريا نطوريماده ا کنم یم شنهادي پفعال ميکن هيتجز
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قند  یطرف آن موسسه انحصار دولت کيقانون که  نيا یحاصله در ضمن اجرا
 یادار یونهايسيباشد بواسطه کم یوچا

 .کند یرا قبول م شنهاديپ نيونايسيکم - مخبر
 )خوانده شد یبشرح آت( ميزع یاقا شنهاديپ - سيرئ

مزبور موسسه  یونهايسيدر کم. اصالح شود ليبشرح ذ ١٢ر ماده آخ قسمت
 یونهايسيکم ميخواهد داشت زع ندهينفر نما کيفقط  یقند و چا یدولت یانحصار

نفر  کياز  شيکه نوشته شده است ب نجايهستند ا یاعضاء دولت شيتمام اعضا یادار
است که بنده  نيا باشدعضو  دينبا یمدع کنم ینخواهد داشت بنده گمان م تيعضو

در  ندهينفر نما کياز  شياست که موسسه ب نيکردم و مقصودم ا ليکلمه عضو را تبد
هم  یکياند و  که تهمت قاچاق بآوزده یآن کس یکي نيطرف یعنيآنجا نخواهد داشت 

سسه  دهياست و بعق یموسسه است که مدع ُ     بنده مو  داشته  دينبا شتريب ندهينفر نما کي      
 هم نداشته باشد یهم اشکال کنم یاست و گمان م ندهينما لمهباشد مقصود ک

حق  ونيسيعضو کم رايقبول کرد ز شود ینهاد را نم شيپ نيا ريخ- فوائد عامه ريوز
بودن  ونيسيعضو کم ثيکه از ح ميباشد ما متعهد بود ندهينما ديفرمائيدارد شما م یرأ

 داشته باشد یحق را
 نديفرما اميق داننديم را قابل توجه شنهاديپ نيا کهيانيآقا- سيرئ
 )نمودند اميق یليعده قل(

 یبعد رأ شود یم هيبماده دوازده فعال تجز ميريگ یم یرأ. نشد بيتصو- سيرئ
 )قرائت شد ليبشرح ذ( ميريگ یم

طرف آن  کيقانون که  نيا یحاصله در ضمن اجرا اتياختالفات و شکا - ١٢ ماده
 ليکه طرز تشک یادار یونهايسيباشد بواسطه کم یقند و چا یموسسه انحصار دولت

 .قطع و فصل خواهد شد شود یم نيآن مطابق نظامنامه مع
 نديفرما اميق نيموافق انيقسمت آقا نيبا ميريگ یم یرأ - سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

از  شيمزبوره ب یونهايسيدر کم) قرائت شد نطوريا(قسمت دوم . شد بيتصو - سيرئ
 نخواهد داشت تيعضو) یقند و چا یانحصار دولت(نفر از طرف موسسه  کي

 نديفرما اميق نيموافق انيبقسمت دوم آقا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

 بيتصو کهيانيبمجموع هر دو قسمت آقا شود یگرفته م یرأ. شد بيتصو - سيرئ
 نديفرما اميق کنند یم



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 )نمودند امياغلب ق(
 )قرائت شد ليبشرح ذ( زدهميماده س. شد بيتصو - سيرئ

آنرا  یموجبات اجرا ريقانون بال تأخ نيا بيپس از تصو هيوزارت مال - ١٣ ماده
 ونيسيرا با مشارکت کم) یقند و چا یانحصار دولت( یفراهم کرده نظامنامه اجرا

انحصار از  یعمل یشدن موجبات اجرا هيخواهد نمود و تا موقع ته هيته هيمال نيقوان
 رانيکه وارد ا یمن قند و شکر و مواد قند کي قانون از هر نيا بيتصو خيتار

 افتيشش قران در یمن چا کيدو قران و هر  باشد یم ٧مشمول ماده  اي شود یم
 داده خواهد شد لينموده و جنس بصاحبش تحو

در ماده هفت  رايالزم دارد ز یمختصر اصالح عبارت کيماده  نيا - فوائد عامه ريوز
موجبات ( سدينو یماده م نيو در ا بهشتيوم اردو د ستيب خيکه از تار ميقائل شد

 خيباشد و از تار دينبا بيتصو خياز تار) بيتصو خيانحصار از تار یعمل یاجرا
نوشته  ديجمله با نيا بيتصو خيوض تارعو دباش دهيقانون با نيدرماده هفت ا نهيمع

 .شود
قرائت  ليذ بشرح. (شود یکه شده است قرائت م یبا دو فقره اصالح ١٣ماده  - سيرئ
 )شد

آنرا  یموجبات اجرا ريقانون بال تأخ نيا بيپس از تصو هيوزارت مال - ١٣ ماده
 ونيسيرا با مشارکت کم) یقند و چا یانحصار دولت( یفراهم کرده نظامنامه اجرا

 خيانحصار از تار یشدن موجبات عمل هيخواهد نمود و تا موقع ته هيته هيمال نيقوان
 شود یو آنچه از قند و شکر ساخته م کرمن قند و ش کير در ماده هفت از ه نهيمع

شش  یمن چا کيدو قران و هر  باشد یمشمول ماده هفت م اي شود یم رانيکه وارد ا
 .نموده و آن جنس از او خواهد شد افتيقران در

 نمودند امياغلب ق. نديفرما اميق نيموافق انيآقا ١٣بماده  ميريگ یم یرأ - سيرئ
 شد بيتصو - سيرئ

و هم دولت  ونيسيکه هم کم ٩کردند در ماده  شنهاديپ نيتد یتبصره آقا کي - مخبر
راپرت  ونيسياز کم ايمحتاج باشد ثان گريکه د کردم یاند بنده تصور نم قبول کرده

قبول کرده بودند  ونيسيکردند چون دولت وکم شنهاديپ شانيتبصره که ا - سيرئ. ميبده
مسبوقند و دولت هم قبول  انيکه آقا یاليبخ ميفتنگر یکه رأ یتا وقت ٩در ضمن ماده 

 ميگرفت یرأ بيترت نيکرده بهم
 .شده است نيپس مقصود تأم - فوائد عامه ريوز
 )خوانده شد یبشرح آت(ماده چهاردهم  - سيرئ



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٥٧٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .قانون است نيا یمأمور اجرا هيوزارت مال - ١۴ ماده
 ندارد؟ یمخالف - سيرئ
 )ريگفته شد خ(

 .نديفرما اميق نيموافق انيقاآ ميريگ یم یرأ - سيرئ
 )نمودند امياغلب ق(

است قرائت  دهيجالل رس خيآقا ش یاز طرف آقا هيماده الحاق کي. شد بيتصو - سيرئ
 )قرائت شد ليبشرح ذ( شود یم

و پنج  ستيقانون ب نيمدت ا یقند و شکر و چا یبقانون انحصار دولت - هيالحاق ماده
 .سال خواهد بود

 .ستنديخودشان حاضر ن - سيرئ
 ريخ - ندگانياز نما یبعض

 )اجازه( عقوبي ديآقا س یندارد؟ آقا یمخالف اتستيمذاکرات راجع بکل - سيرئ
 یکه هست عرض کنم حاال آقا یخودم را بهر زبان دهيبنده ناچارم عق - عقوبي ديس آقا
از او واقع  تيکه شکا یکس کنم ینکند بنده عرض م کند یفوائد عامه قبول نم ريوز

 یکي نيباشد ا یطرف خودش قاض تواند یکند چطور م تيعضو ديايب تواند یشود نم
نکند که قانون شامل ماقبل خودش بشود  دايپ سابقه ديمسئله هم با نيا نکهيا گريمسئله د

قانون را به قبل از زمان خودش و  نيا ميده یما مرور م شود یم بيقانون حاال تصو
 انيبق نشود حاال بسته است بنظر آقامنحصر زمان خودش باشد و شاما ماس ديبا

ماده  ١۴قانون که مشتمل بر  نيبا ا نيموافق انيگرفته شود با ورقه آقا یرأ ديبا - سيرئ
 جهياخذ و استخراج آراء بعمل آمده و نت. (و اال کبود خواهند داد دياست ورقه سف

 ٩۶عالمت قبول  ديورقه سف) حاصل شد ليذ قيبطر
 .شد بيتصو یرأ ٩۶با  ١٠٧عده حضار  - سيرئ

فرج اله خان  - ساالر اشرف - افشار - یصدرائ - تجدد: انيدهندگان آقا یرأ یاسام
دمحم  خيآقا ش. فرمند - داور. یميعظ - یکاشان. شهاب رزايآقا م - دکتر احتشام - آصف

 - ليوک - خان لياسمع - یخان فاطم یمهد ديس رزايآقا م - عقوبي ديآقا س - ذوالقدر یتق
. صادق خان اکبر رزايآقا م. اءيض. صانلوخان ا لياسمع رزايآقا م - سردار نصرت

آقا  - ايرنيابوالحسن خان پ - یبهبهان نيعالءالد ديآقا س. انيدکتر آقا - حاج حسن آءا ملک
 یمرتض. یطهران - بايد یعبد العل ديحاج س. االطباء اءيض - فتح اله خان اکبر رزايم
عبدهللا خان  رزايآقا م - عيرضا رف حاج آقا. سلطان العلماء - بيدست غ. اتيب خانيقل

 - مصدق السلطنه - رضايعل رزايحاج م - قائم مقام - خان اعلم ريدکتر ام - معتمد
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احمد خان  زرايآءا م. عبد الرحمن خيحاج ش - روزيف رزايم روزيف - رزايم نيغالمحس
 - یگيب وانيد - ديمحمود خان وح. نيخان تد دهللاي رزايآقا م - یزديا - یروح - یاتابک
خان  نيدکتر حس - یآقا رضا مهدو. آقا خان رزايآقا م. هللا خان شادلو بيحب. یمفت

آقا . خسرويارباب ک. یهرمز - اسدهللا خان رزايحاج م. یجهانشاه. یخواجو - یبهرام
لطف . یخوئ. یاسکنر. یاسائي. یخان افخم ميسلطان ابراه. یدمحم خان معظم رزايم

رضا  رزايحاج م - سهراب خان - یرزائيم یعبدالعل ديآقا س - یقوانيهللا خان ل
. دادگر نخانيحس رزايآقا م. رهنما. یشوشتر. کاظم خان اتحاد ديس. عتمداريشر

 یمستوف - یخان زاهد یمهد رزايم. یخان قشقائ لياسمع - یناصر ندامان. مساوات
 دريح. یالموت - احمد خان اعتبار ديآقا س. یشکرهللا خان قوام صدر رزايآقا م - الملک

 رزايآقا م. یدولت آباد - استوان یک - هللا خان کمالوند بيحب - یحشمت رزايم یقل
 نيعبد الحس رزايآقا م. رزايم یدمحم ول. یعالئ. رزايدمحم هاشم م. اجاق. ايرنيپ نخانيحس

. یطاهر یهاد خيآقا ش. رزايم مانيسل. زاده یتق. رضا خان حکمت رزايآقا م. صدر
 .نجات. یروانيش. رزاياکبر م. ميها . زاده عتياحمد خان شر رزايآقا م
بهشت که راپرت آن  یدوازدهم ادر کي حهيدولت تقاضا دارد ال ئتيه - هيمال ريوز

 .فرستاده شده مطرح شود ونيسيهم از کم
 جزو دستور جلسه فردا؟ - سيرئ
 ريخ - هيمال ريوز
 ندارد یمخالف - سيرئ

 بنده مخالفم - زاده یحائر
 ديبفرمائ - سيرئ

دوازدهم  کي حهيال نياز ظهر گذشته و در موضوع ا ین مدتاال - زاده یحائر
 یبعض ديعرض کنم و شا ديدارم که با یضيخواهد شد خود بنده عرا اديمذاکرات ز

جهت عرض  نيبعرض مجلس برسانند از ا ديهم مطالب داشته باشند که با انياز آقا
 .استباشد بهتر  یفرصت کيکه اگر فردا باشد که  کنم یم

 .نديفرما اميدوازدهم جزودستورامروزشود ق کيکه  کنند یم بيتصو کهيانيآقا - سيرئ
 )نمودند اميق یريعده کث(

 )قرائت شد ليبودجه بشرح ذ ونيسيخبر کم(شد  بيتصو - سيرئ
بهشت  یکه از بابت ارد دهد یاجازه م هيبوزارت مال یمل یمجلس شورا - واحده ماده
بر  یمخارج مملکت یبرا ١٣٠٣دوازدهم بودجه مصوب  کيدر حدود  ٢٣٠٣ماه 

 .بمصرف برساند ١٣٠٣ یليطبق بودجه تفص
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 .خواهد بودزيخدمت ن نيوحقوق منتظرها هيوشهر اتيدوازدهم فوق شامل مستمر کي
 )اجازه( یطهران یآقا - سيرئ
نوشته شده بر  نکهيا یکيبنده مخالفتم از دو نقطه نظر است  - یطهران یدمحم عل خيش آقا

 .به مجلس اند اوردهيکه هنوز ن یليطبق بودجه تفض
 .اند آورده - ندگانياز نما یبعض

 
 )خوانده شد ليبمضمون ذ( یروانيش یآقا شنهاديپ. قابل توجه نشد - سيرئ

 .کنم یم شنهاديپ ليذ قيواحده را بطر ماده
بهشت  یکه از بابت ارد دهد یاجازه م هيبوزارت مال یمل یمجلس شورا - واحده ماده
در حدود  ها هيو شهر اتيو مستمر هيبودجه وزارت مال باستثناء ١٣٠۴ماه 

 .بمصرف برساند ١٣٠٣ یليبودجه تفص کدوازدهمي
) کند یگوشم صدا م یو هنوز تو(دادند  نيتد یرا که آقا یاز قولهائ یکي - یروانيش
که دادند  یقول نيحاال با ا. برج مخالفت خواهند کرد نيا کدوازدهميبود که با  نيا

ً          بنده مخصوصا  وزارت مال یچه عرض کنم ول. دکنن یموافقت م  شنهاديرا جزء پ هي           
 یاز گرسنگ نيتد یآقا شياز موقع و بفرما هيمال ريزو یآقا نکهيام با ا خودم قرار داده

 کيدرش  ديکه با حهيال کيدولت استفاده کردند و  ئتيو بالخره از حضور ه انيآقا
داده  یرأ نيتد یآقا شيه بفرماموقع مطرح کردند گر چ نيزده شود در ا یحرفهائ

 شيپ یها تهمانطور که در آن مخالف هيبنده چون نسبت بوزارت مال یخواهد شد ول
 هيو بنده اظهار کردم بوزارت مال دنديعمادالسلطنه آنوقت پرس یهم عرض کردم و آقا

داده  یاديز یپولها کي رايدانم ز یم اديوزارت خانه را ز نياعتماد ندارم و بودجه ا
بمجلس  هيوزارت مال یليرا کردم که بودجه تفض شنهاديپ نيجهت ا نياز ا شود یم
کار  چيو ه رنديگ یاداره در آنجا پول م سيکل و رئ ريهزار مد دچن مينيو ما بب ديايب

 ميندارد ما نگفت یبيع رديبگ رتريماه پول د کيبعالوه مفت خور هم اگر  کنند ینم
 یحاال دولت صالح دانسته است برا رنديبگ رتريد ماه کي ميقطع شود گفت نهايحقوق ا

دارم که بوزارت پست  دهيبنده عق اورديب کدوازدهمي حهياست ال انيکه در جر یادارات
حقوقش را  شهيکه هم هيوزارت مال یول ديو قشون بده هيو امن هيو تلگراف به نظم

هم درست که  رهايبگ هيماه عقب تر بردارد و راجع بشهر کي دارد یبر م شيپ شيپ
هزار تومان دارند  ستيهم ب یبعض یسه تومان و چهار تومان دارند ول ها یبعض
 .شود ینم یطور چيه رنديبگ رتريماه د کيهم  نهاآ نيبنابرا

تقاضا  نيدولت ا ئتيبنده اوال از موقع استفاده نکردم و بر حسب نظر ه - هيمال ريوز
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ً ا  يثان. را کردم دولت محل اعتماد  ئتيها و ه رتخانهوزا ريهم مثل سا هيوزارت مال  
 است یمل یمجلس شورا تياکثر

 )است حيصح - ندگانياز نما یجمع(
 .ستيباو وارد ن یوهن چيه ستيهم ن یروانيش یاگر محل اعتماد آقا و

 .نديفرما اميق داننديرا قابل توجه م یروانيش یآقا شنهاديپ کهيانيآقا - سيرئ
 )نمودند اميق یليعده قل(

 )طور خوانده شد نيا( یروانيو ش یروح یآقا شنهاديپ.نشد بيتصو - سيرئ
 :کنم یم شنهاديرا پ ليذ تبصره
پنجاه تومان  یاز ماه شيب یها هياجازه نخواهد داشت که شهر هيوزارت مال - تبصره

 را بپردازد
 .ديبفرمائ - سيرئ

سه  یمستحق هستند که ماه یبقدر رهايبگ هيشهر یفرمودند بعض نيتد یآقا - یروح
از پنجاه تومان داده  شيب هيکردم که شهر شنهاديتومان و چهار تومان دارند لهذا بنده پ

 یندارند رأ رهايبگ هيبشهر ینظر انيبشود و تا پنجاه تومان داده شود و اگر آقا
 دهند یم

 نديفرما اميدانند ق یرا قابل توجه م شنهاديپ نيکه ا یانيآقا - سيرئ
 )نمودند اميق یليعده قل(

 )خوانده شد نطوريا( رزايشاهزاده دمحم هاشم م شنهاديپ. قابل توجه نشد - سيرئ
 الحساب اضافه شود یبرسم عل کنم یم شنهاديپ بنده

 کنم یاست بنده قبول م حيصح نيا - مخبر
 )قرائت شد ليبشرح ذ( اءيض یآقا شنهاديپ - سيرئ
 :بماده واحده الحاق شود ليکه تبصره ذ مينما یم شنهاديپ

حل ماز  یدولت یمدرسه صنعت یدست یها کارخانه متيغ ده هزار تومان قمبل - تبصره
 اعتبار دولت پرداخته خواهد شد

 ديبفرمائ - سيرئ
ً با  يتقر یمدرسه صنعت یها نيماش - اءيض  ئتيتمام شده است و در سنه گذشته هم ه   

 ريدا ديدر اول سال با یمدرسه صنعت یدست یها کردند که کارخانه بيوزراء تصو
مدارس طهران خواهد  ريهم مثل سا یها نباشد مدرسه صنعت کارخانه نياگر اشود و 

ً با  يهم تقر هيبود صندوقها هم وارد شده است اسباب و اثاث  یوارد سرحد شده است ول   
محترم دولت هم  ئتيها برسد ه کارخانه نيا هيمبلغش هنوز پرداخت نشده است که بق
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در  ايلس اعتبار دولت پرداخته شود گوکردند که از مج بيدر اواخر سنه گذشته تصو
 انکردم از هم شنهادياست که بنده پ نيسنه گذشته نبوده ا یبرا یاعتبار دولت محل

 کردند پرداخته شود بيدولت تصو ئتيکه خود ه یمحل
وزراء  ئتيمسئله در ه نيا ستيدوازدهم ن کيمربوط ب نيا - وزارت معارف ليکف

کرده است اگر الزم شد بمجلس  هيمعارف تههم وزارت  حهيال کيمذاکره شده و 
 و اال در بودجه اش خواهد نوشت کند یم شنهاديپ

 نديفرما اميق کنند یم بيرا تصو اءيض یآقا شنهاديکه پ یانيآقا - سيرئ
 )نکرد اميق یکس(

 ميريگ یم یهم بود که مستر کردند رأ گريد شنهاديدو فقره پ. نشد بيتصو - سيرئ
 ..نهاد کردند شيپ رزايکه شاهزاده دمحم هاشم م یاصالح مهيضمبماده واحده با ورقه ب

 
 کردم هيتجز شنهاديبنده پ - یجهانشاه

 د؟يفرمائيچه م - سيرئ
نسبت  یعنيشود  هياز هم تجز کدويکردم که  ميتقد یشنهاديپ کي         ً بنده کتبا   - یجهانشاه

 گرفته شود یرأ هيبطور تجز یو مستمر هيبشهر
و  ديورقه سف کنند یم بيکه تصو یانيبا ورقه آقا ميريگ یم یرأ. رد شده است - سيرئ

 اال ورقه کبود خواهند داد
 .)حاصل شد ليذ قيبطر جهياخذ و استخراج آراء بعمل آمده نت(

 ٨۵عالمت قبول  ديسف ورقه
 .شد بيتصو یرأ ٨۵با  ٩٧عده حضار  - سيرئ

- داور - یميعظ - آقا رضا تجدد - یحسن کاشان ديس رزايآقا م: انيآقا نيموافق یاسام
 ديآقا س - ذوالقدر یدمحم تق خيآقا ش - فرج هللا خان آصف- فرمند - نجات - رزاياکبر م- ميها

 - یبيخان خط یعل رزايآقا م- یاريخان اسفند  نيحس رزايآقا م - یبهبهان یمصطف
فتح هللا خان  رزايآقا م - اءيض ميابراه ديآقا س- حاج حسن آقا ملک- ايرنيابوالحسن خان پ

عبد  ديحاج س - خان اعلم ريدکتر ام- اءاالطباءيض - صادق خان اکبر رزايآقا م - اکبر
دمحم خان  رزايآقا م - قائم مقام - رزايم نيغالمحس - یطهران یدمحم عل خيآقا ش - بايد یالعل

حاج  - رزا عبدهللا خان معتمديآقا م - عيحاج آقا رضا رف - رضايعل رزايحاج م - مصدق
 – یروح – اتيخان ب یقل یمرتض - یزديخان ا ميسل - بيدست غ - عبد الرحمن خيش

 – نيتد – یصدر العلماء مفت – یخان بهرام نيدکتر حس - زاده عتيشر - یدولت آباد
 - آقاخان رزايآقا م - یصدرائ- خان دهللاي رزايآقا م - روزيف رزايم روزيف - الدوله ديوح
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 - یزهرم - اسدهللا خان رزايحاج م -  یخان فاطم یمهد ديآقا س - یخواجو - ناستوا یک
 - خسرويارباب ک - صدق السلطنه - یدمحم خان معظم رزايآقا م - هللا خان شادلو بيحب

هللا خان  بيحب - رزايآقا م - انيدکتر آقا - یاسائي - عتمداريشر- یاسکندر - سهراب خان
 رزايآقا م - یخان زاهد یمهد - یبهبهان نيلدعالء ا ديآقا س - رهنما - زاده یتق - کمالوند

 رزايآقا م - یاحمد خان اتابک رزايآقا م- یخان قشقائ لياسمع - یشکرهللا خان قوام صدر
آقا  - الممالک یمستوف - یشوشتر - خان دادگر نيحس رزايآقا م - یجواد خان خوئ

 - یئعال - ساالر اشرف - رزايم یدمحم ول - رزايدمحم هاشم م - ايرنيحسن خان پ رزايم
 یهاد خيآقا ش - یخان افخم ميسلطان ابراه - احمد احتشام ديس رزايآقا م - افشار
 - احمد خان اعتبار ديس رزايآقا م - یناصر ندامان - یرزائيم یعبدالعل ديآقا س - یطاهر

 .رضا خان حکمت رزايآءا م - صدر نيعبد الحس رزايآقا م - رزايم مانيسل
 .یروانيش یآقا - مخالف

 )اجازه( اتيب یآقا - سيرئ
 .جزو دستور شود یزيمم حهيکنم که ال شنهاديراجع بدستور پ خواستم یبنده م - اتيب

 یرأ ديده رييتغ دياگر خواست کنم یشده است عرض م نيدستور قبال مع - سيرئ
هم راجع بسجل احوال  یکي یکيبلژ نيبودجه راجع بمستخدم ونيسيخبر کم ميريگ یم

 .ريهم راجع باوزان و مقاد یکياست و 
 است حيصح - ندگانياز نما یجمع

 باشد؟ نطوريهم - سيرئ
 )ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد کيمجلس ( یبل - ندگانياز نما یبعض

 ايرنيپ نيحس یمل یمجلس شورا سيرئ
 شهاب - م یمنش
  یدکتر احتشام طباطبائ یمنش

 
 و مآخذ  حاتيتوض

  
روزنامه تا   ١٣٨٩/٠۴/٢۴: و تاريخ   ٢١٢٨: شمارهاز  - نشريه دنيای اقتصاد  - ١

يكصد و هفتاد  جلسهصورت  و نگاه کنيد به ١٣٨٩/٠۵/١٠:  خيتار ٢١۴١شماره 
مطابق پنجم ١٣٠۴شنبه هفتم خرداد  مجلس شوراي ملي پنجمشروح مذاکرات  وسوم

   ١٣۴٣ذيقعده سنه 
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  دهمسيزفصل 

        
  درمجلس شورای ملی خط  راه آهن  مشروح مذاکرات در بارۀ اليحۀ 

 
 

 ۶۶جلسه  –١٣٠۵اسفندماه ٢شنبه  مشروح مجلس مورخه سه صورت  
  

 یمل یمجلس شورا مياست راجع بخط راه آهن که تقد یمهم حهيال - ه معا رفوائديوز
 شود؟ یم

 حاال قرائت شود ديفرمائيتقاضا م - سيرئ
 هم هست تيبادوفور یبل–فوائد عامه  ريوز

 است حيصح - ندگانيازنما یجمع
 ستين حيصح - ندگانيازنما یبعض

 مضراست ستين حيصح - یروانيش
 
 )خوانده شد یمزبوربشرح آت حهيال(

 هللا ارکانه ديش یمل یمحترم مجلس شورا مقام
 اقيخلد هللا ملکه واشت یشاهنشاه حضرتيوبتوجهات مخصوص اعل یهللا تعال بعون

 رانيا ميتمدن باعظمت قد ديتجد عهياحداث خط آهن که طل عيبه تسر رانيملت ا
ط احداث خ اتيدارد که هرچه زودتر عمل ميدولت تصم ئتيه باشد ینوان م یوزندگان

وطن  یرانيعالقه هرا فدراز طر یکه ازسالها یموضوع نيآهن راشروع وا
 یصورت شود یمملکت ما محسوب م یاقتاصد عيسر یترق لهيوس گانهيپرست و
مهم را  نکاريبشارت شروع ا حهيال نيا ميتقد لهيدولت بوس ئتياکنون ه. عمب دهد

 حيکه موجب تشر یمحترم وبعموم هموطنان داده وباذکرمقدمه مختصر ندگانيبنما
 .دينما یآنرا م تيدوفور یوتقاضا ميراتقد ليذ مواد باشد یمحترم م ندگانيفکر نما

که  باشد یمحتاج بخطوط متعدد راه آهن م رانيکه مملکت ا ستيمحتاج بتذکر ن البته
 یخطوط الزمه راحداث کرد ول جيبتدر توان یم اتيبودن عاد ايمه لهيخوشبختانه بوس
جهت پس از  منياال هم فاال هم رامنظور نظرقراردادوبه بيترت ديدردرجه اول با

ساخته  ديخط که با نيبعمل آمده اول نيکه ازطرف متخصص یمطالعه ومداقه کامل
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تهران و بندر جز خواهد –همدان  قياز طر) یخورموس(محمره (بندر  نيشود ما ب
 یوتجارت يیايرافوجغ یمنافع امتداد خط مزبور بادر نظرگرفتن اوضاع اقتصاد. بود

رساندن محصول جنوب بشمال  یايمعلوم خواهد شد ومزا یبخوب رانيمملکت ا
محتاج  باشد یبحر م قيازطر ايدن یکه دسترس تمام بازارها فارس جيوغرب بخل

مازندران  تياستراباد ووال زيحاصلخ یآباد کردن صحرا. ستيبشرح وبسط ن
که لرستان  رانيگرايد زيتهران بقطعات زرخ قيووصل آن دونقطه ازطر

عالوه برآن عبور . خواهد بود یتمام منافع اقتصاد یومخصوصا خوزستان باشددارا
شدن  کيونزد هياروم اچهيودر یوشمال غرب یخط راه ازهمدان قسمت غرب نيا

خطوط شرق که  با را یبعد اتصال زين و دينما یم نيما تأم یبرا را یگريبسرحد د
 ديکه با یگريمطلب د. ساخت دولت سهلتر خواهد یدرنظرگرفت برا ديبا هيدرآت

است مطابق  ینواقع شود موضوع کارخانه آهن ذوب ک یميموردتوجه مجلس شورا
 کيکردن  ريبعمل آمده است دا یکه ازطرف متخصص آهن ذوب کن یمطالعات

تومان خرج  ونيليادوات واسباب راه آهن دوازده م ساختنيبرا یدستگاه آهن ذوب کن
که درنظر گرفته شده است بازچهار  یال وقت الزم دارد ودستگاه کوچکترس نيوچند

ارقام  نيتوجه درا. خواهد یپنجسال مدت م قالتومان خرج خواهدداشت وا ميون ونيليم
دستگاه راه آهن محروم خواهد نمود  یبدو سيانتظار تأس دياست که ثابت نما یکاف

رفع بحران  یآن برا دائر شدن راه آهن صرف نظر ازمحسنات کهيدرصورت
کارخانجات مختلفه ورواج  سيتأس ليمملکت ووسا یماد اتيح ديتجد و یاقتصاد

احداث خط اول  ريدولت تأخ نيبنابرا شود یواقع م ديالعاده مف فوقصنعت درداخله 
ومعتقد است که هرچه زودتر شروع  دانديصالح مملکت نم راه آهن رامقرون به

 یگريفراهم سازد نکته د زيران یانه اهن ذوب کنکارخ سيتأس ليحال وسا نيودرع
خط  یمبدأ ومنتها نياست تذکر داده شود که ازساختمان خط راه آهن ازطرف زالزمين

شده است که پس  هيته ليبادرنظرگرفتن نکات فوق الذکر مواد ذ شود یشروع م
 .فورا بموقع اجرا گذارده خواهد شد بيازتصو

 بندر محمره نيکه خط راه آهن ماب دهد یت اجازه مبدول یمل یمجلس شورا - اول ماده
که از طرف  یتهران درامتداد او خط–همدان  قيوبندر جز رازطر) یخورموس(

 ديشروع به ساختن نما نيازطرف شود یم نيمع قايدق نيمنهدس
ک هساختن راه آهن مزبور راکال  شود یبدولت اجازه داد ه م - دوم ماده

 دمصالحيخر نياجزئاوهمچني
پس ازاعالن مناقصه بتوسط  ستياش درداخله مملکت ممکن ن هيبآنرا که ته جعهرا
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مقرون بصرفه مملکت باشد  شتريآنها ب طيخارجه باداخله که شرا یساختمان یشرکتها
 بعمل آورد

 بيساختن راه آهن مزبور موافق نقشه متخصص راه آهن که باتصو - سوم ماده
برحسب دستورالعمل  هيال یت معزاستخدام شده ودرتحت نظار یمليمجلس شورا
 .رديگ یدولت انجام م

ساختن  یتومان برا ميون ونيليقند وشکر چهار م داتيازوجوه عا –چهارم  ماده
 یکه درچهار سال اول سال قينطريبا افتياختصاص خواهد  یکارخانه آهن ذوب کن

راه  تايومتوقف برعمل. شود یودرسال پنجم پانصد هزارتومان پرداخت م ونيليم کي
 آهن نخواهد بود

 سيرئ باشند یقانون م نيا یمأمور اجرا هيفوائد عامه ومال نيوزارت –ه پنجم  ماد
 عامه رفوائديوز – هيرماليوز - الوزراء

  
 نيا نشيمع یثان تيمشتمل برپنج ماده است فور حهيال نيکه ا شود یعرض م - مدرس

رابند ه هم موافقم که االن  آنچهارماده. دياياست که مذاکرات درمجلس بشود وخاتمه ب
هم دارد  تيواهم ميبده یدفعه رأ کيدرمجلس ماده ماد ه هم نباشد هرچهار تارا 

 .شود بيتصو ديهرچه زودتر با
 یقدر کيخوب است؟ صالح است؟ با تشيفور نيا ايدرماده اول است که آ حرف

اطالع  چيوکال که مثلمن هستند ه انيازآقا کيمن وهر نکهيتأمل بشود؟ ازا ديبا
خط  نيازا نديبگو نکهيوا ستيشک ن یجا چيه ميآن ندار یوبد یازحسن وقبح وخوب

 ايبهتراست  نيا ميتوانم بگو یمن درمرحله خودم نم گريد بخط گريد اازخطيبآن خط 
مسئله ازما اعلم نباشند  نيوزراء هم درا انيآقا کنم یگمان م. سررشته ندارم رايآن ز

. یجهات اقتصاد. خواهد یم یکامل تيخبرو کيدار و دهيجهات عد کيچون 
 نهايا. است یمملکت ومصالح اجتماع کياقرب، ابعد وآنچه که مصالح  ،یاسيس
کارها عمر  نيدرا یليک هخ نيکرده باشد والبته متخصص یاتيکه تجرب یکس کيرا

 ئميرابگو یخط کيو ميائيپس ما ب. ميفهم یماها نم. فهمند یصرف کرده باشند آنها م
خط  نکهيدرا. نميدبکيپس چه با. است فلسفهيخوب است بابد است هردو قسمتش ب نيا

است که  یمرغوب زيزودتربهتر است وچ یماازالزام امور است وهرساعت یآهن برا
خط آهن  خواهد یاالن آنکه دراصفهان است م. ستينيطالب انند حرف رانيتمام ملت ا

 لنديهمه ما. رادارد ليم نيت همآنهم که دربندرعباس اس. ازدرب خانه اش برود
 نجايا یول ميخط آهن بشو یکه همه دارا ديايب یروز دوارميوانشاءهللا الرحمن ام
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کدام است وکدام اصرف واصلح است  یا آن خط اولياست که آ یحرف درخط اول
ملت . ميملت هست یکه ما که وکال نديفرما یم قيهم تصد انيآقا ميتأمل کن ديبا نرايا

 یازرو ميکن قيما اگر تصد. ميکن یما صرفه آنهاراچطور منظور م نديبب نشسته که
وزراء  انيآقاهم که  یبااتکال واعتماد. جهل است یازرو ميهم بکن بيتکذ. جهل است

 انيکه آقا یاست که آنجهات نيفرع برا نيا ميبحرف آنها گوش بده مياگربخواه ميدار
 نمجلسيهم در ا نيمذاکره کنند اما  یاندالاقل برا دهيفهم نيوزراء ازمتخصص

فوائد عامه  ونيسياول بکم نمادهيکه ا نديبنده خوب است قبول بفرما دهيوبعق شود ینم
کنند که جهات حسن  یاند بما حال فراگرفته یزيچ نيتخصصبرود اگر خودشان ازم

 استشيمثال خرجش کمتراست وجهاتس. است وجهات مضره آن راه آنست نيا نراهيا
 ميداشته باش یمرجح کيدادن  یرأ نيبهتراست که درا شيهات اقتصادبهتراست ج

 انيآقا داگر خو. داد یرأ ديحرف با ديتقل یازور. ميندار یمرجح چياالن بنقد ما ه
ماراقانع کنند اگر نه اجازه بدهند  ونيسياند درکم اقتباس کرد ه یمعلومات نيازمتخصص

جهت  ميبگوئ ميند که مابتوانبفرست ونيسيخودشان رابکم اتينظر نيکه متخصص
 انيدوست دارم آقا ميبده یرارأ یخط کي نجايحسنش غلبه دارد واال ما کورکورانه ا

. نکشد شترطوليهفته ب کياست که  نيهم ا دوشرطشنشون یراض نمسئلهيوزراء با
وفردا را به پس فردا  ونيسيماده اول برو دبکم. نديقبولبفرما دانندياگرصالح م

رابما نشان دادند ومارا قانع  یجهات کياگرتوانستند . ه روزه جلسه کنندهم. ندازندين
واال فردا  ميده یم یما هم رأ گراستياز خط د شيخط جهات حسنش ب نيکنند که ا

البته  خواهند یوخط راه آهن م ديآ یتلگراف م یه. از بندرعباس. رازيازاصفهان ازش
 مخالفم یثان تيازشهر خودش برود لذا بنده با فور یخط اول

  
مدرس مختار بودند که  یآقا حضرت که خواهم یبند ه اوال عذر م –عامه  رفوائديوز

 یزيموضوع چ نيوکال ازا نديازخودشان سلب علم کنند درموضوع راه آهن وبگو
که  نديوزراءم دع نکهياز وزراء مختار نبودند بجهت ا یول ستنديملتفت ن

اشتباه نشود که  نجاياما مسئله متخصص ا. فهمند یهم م یزهائيچ کي نموضوعيدرا
. گريکارد کياست وکار زمام داران مصالح مملکت  یگريکار د کيکار متخصص 

که هست  یازراههائ نديکه برآورد کندوبب ميا ما متخصص آورده. باهم فرق دارد نهايا
 شياندازه هم منافع اقتصاد کيخرجش کمتراست، . کتراستينزد یکيکدام 

که خطش کوتاه  یداده وگفته است راه صيمسئله رامتخصص تشخ ندويا. شتراستيب
 ديحاال تونلش راکجا با. راه است نيخرجش کمتر است هم. راه است نياست هم تر
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 شود یم نياست که بعد مع یزهائيچ یکي نهايکرد ا نيمع ديراکجا با اتشيساخت وجزئ
 فيتر تکلشما هرچه زود ديگو یمتخصص ما م نيا ستيومربوط باصل خط ن

که االن ببغداد  نيمهندس نيم ايمصالح واسباب کاربخواه ديمابا رايز ديکن نيمارامع
بدانند که ازکجا شروع بکنند  ديبروند سرکاروبا ديبا نهايا رسند یم افرداي اند دهيرس
 کيبروند و ديهست که با یدشوارمهندس یليخ یکارها کيهم که حاال  یخط نيوا

 جيچه ازخل. ندار د یاشکال چيدوسر خط ه نيرايبکنند خ یقيعم اتياقدامات وعمل
بهتر  جيمنظور است که ازتمام بنادر کنارخل یکه بندر خورموس ميکن روعفارس ش

 ومحفوظ باشند ستنديآنج ابا توانند یم یاديز یها یکشت. عمق دارد پنا گاه دارد. است
 بندربوشهر بهتر است – ندگانياز نما کنفري

 یکيدونقطه را که  نيبندر بوشهر ازتمام بنادر بدتر است ا –عامه  رفوائديوز
اند  داده صيهم تشخ نيمتخصص ميا کرده نيهم بندر جز است ما مع یکي یخورموس

معطلتان  خواهم یدارد حاال من نم اديهم ز گريکه ارزان تر ومناسب تر است ومنافع د
. ندارد هيبما نحن ف یخلد یممکن است ول ميراهم بگو گرشيبکنم اگربخواهند منافع د

اگر  نکهيا یبدهد برا یزودتر رأ یمل یاست که مجلسشورا نيما مقصودمان ا
 شود یما کم م دهيازعق یزينه چ هيدراصل قض ميدوهفته پنج روز ده روز معطل کن

است که عرض شده حاال  نيمطلب هم. شود یبرمعلومات شما اضافه م یزيون هچ
 یهم طول بکشد بنده مخالفم ول گريچند روز د خواهند یاگر بدون جهت وعلت م

 توانم یکارنم چيبکنم ؟ه توانم یدومش من چه کارم تينداد بفور یخوب اگر مجلس رأ
گفتگو بگذرد چون هرچه  یزودتر وبهتر وب نکاريا ديبگذار کنم یخواهش م یبکنم ول

معلوم بخورد و وماتتانبکارمعل یعنيکه بکارتان بخورد  یمطلب ديهم گفتگو بکن
وآن  ميگو یهم م گريکلمه د کياست که مطالعه شد ه است وبنده  نيهم. نخواهد شد

 نراهيا یالدوله جان خودش را رو عياست که مرحوم صن یراه نيها هاست ک نيا
 .گذاشت

 )ستين یکاف: گفتند یبعض(است  یمذاکرات کاف - ندگانيازنما یبعض
 مذاکرات مخالفم تيبند هباکفا - عقوبي ديس آقا
 دکترمصدق یآقا - سيرئ

نه  دانميدولت مربوط م نيرابا رانيبنده افتخار راه آهن ا - خان مصدق دکتردمحم
که روز اول  دانميم یافتخار راه آهن را مربوط بآن مقام عال. نديآ یکه بعد م يیبدولتها

) است حيصح ندگانيازنما یبعض(آورد  یمل یراه اهن رابمجلس شورا حهيال
ت مقدسه که دران مقام  ايکه انشاء هللا باآن ن کنم یبند ه درخواست م وازخداوند متعال
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البته . شود جاديوا سيراه آهن تأس رانيکه درتمام نقاط ا ميهست ما موفق بشو یعال
 کيآن  تيدرفور نکهياايکه راه آهن بداست  ديبگو تواند ینم چکسيامر ه یدرباد

 مملکت یاست برا یديمف یليخ زيچ کيراه آهن  نکهيزده شود بجهت ا یحرف هائ
مسئله محل  نيمنفعت دارد و ا شتريمملکت ب یشود برا عيتسر تشيکه هرقدر درفور

 شد یم اخذ راه آهن سيتاس یبرا یداتيعا کي نکهيبنده خودم از ا یوحت ستين ديترد
ازآن بما  دهيفا چيمحترم محجر شده و ه ندگانياز نما یکيمدت بقول  نيودر ا

دارم که  ليهم م یليمتاسفم وخ یليخ رسد یازآن بما م یليقل دهيفا کي یعني رسد ینم
مردم  نيراه معاش ا قتياست ودر حق رانيدست ملت ا هيما قتيکه درحق یداتيعا نيا
ملت بدبخت ازآن استفاده  نيبشود که ا یکار کيبضاعت است زودتر صرف  یب

دست اوست و اگر  هيدارد که ما انيدرجر یپول کي رانياست ملت ا یهيکنند بد
 چکسيدر دست دارد چه قدر است ه رانيکه ملت ا یپول ميفرض کن ميبخواه

در  ونيليوپنج م ستيب رانيکه ملت ا ميچقدر است حاال فرض کن ديبگو تواند ینم
ازش  ونيليپنج م یتومان را هر سال ونيليوپنج م ستيب نياگر ما ا. داشته باشد انيجر
در دست ملت  زيچ چيکه ه کشد یه مدت پنج سال طول ماخذ وج نيآن وقت ا ميريبگ

 یبرود زندگ که ميخدا واگذار کن ديبام ديرا ما با یملت کي قتيودر حق ستين رانيا
که پول  مييبگو ميتوان یما نم ستياست نامحدود ن رانيکه در دست ملت ا یپول. کند

البته هر  گذارد یم آن یجا یپول کيباز  ميريملت نامحدود است واز او هر چه بگ نيا
البته قدرت تجارت او وراه معاش  ميرياست ما از او بگ انيکه در جر یپول نيقدراز ا
 یبکل ميواگر همه اش راگرفت شود یراه معاشش کمتر م ميکم گرفت اگر شود یاو کم م

  .شود یمسدود م
 شود یم جاديکه راه آهن زودتر ا دانميخوب م یليکه بنده خ يیاز چبزها یکي نيبنابرا

وراه معاش  فتديبکار ب یگريد قياز طر شود یکه از ملت گرفته م یاست که پول نيا
ٔ           داخله  مملکت بجر رپول د نيا یعنياو مسدود نشود  راه  نيکه اقالاگر از ا فتديب اني    

 یليراه آهن خ جاديا ومحجر نشود فتدين انيپول از جر نياستفاده کند وا تواند ینم
 ميشو یبه بهشت وارد م ميبرو حيدارد اگر ما از راه صح دو راه یخوبست ول یليخ

 ستيراه ن همقصودم از راه نقش ميشو یداخل جهنم م ميواگر از راه غلط برو
کار ندارم که  نيدر ا یتخصص چيعامه فرمودند بنده ه ديفوا ريوز یهمانطور که آقا

 ديرفوايوز یکنم راه آهن از کجا شوع شود ممکن است همانطور هم که آقا نييتع
 دياز عقا یزينه چ مينيعامه بنش ديفوا ونيسيعامه فرمودند اگر ده روز هم در کم

  .شود یمعلومات ما اضافه م بر یزيونه چ شود یکم م شانيا
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 صيتشخ مياگر ما بخواه ميبفهم ميبفهم ديکه را با یزهايآنچ شود یدرده روز نم رايز 
که واردات وصادرات ما از  یگمرک یاه هييباحصا مينگاه کن ديبا ميخط آهن را بده

خرج راه را  برد یانتفاع م شتريب یدر چه مناطق هينقل طياست و وسا شتريب یچه محل
منافع راه آهن را  شود یبه تناسب خرج وبه تناسب مال التجاره که حمل م ميبسنج مه

ن ما ممک یبرا ديوچهل روز هم شا کماهيمستله درده روز و نيچون ا یول ميدرک کن
که اگر  ستميهم ن نيدرخط راه آهن ندارم و البته منکر ا یاست که من نظر نينباشد ا

بهتراست  ميبفهم يیزهايچ کيوازمتخصص  مييبنما یقاتيوتحق ميبکن یمطالعات کيما 
که متخصص  یوقت دانديکه خودش چسزس نم یاکس ريز ستين ديامرمحل ترد نيوا
 ست،يانياست  حيقضاوت کند که صح تواند یم لياقامه کرد پس از استماع دل یليدل
 رهانآمد وباادله وب یمتخصص کيهستبم که اگر  یعار ميبگوئ ميتوان یهم نم یليخ

 ميهم داشته باش یدالئل کيواگر ميثابت کرد که کدام خط بهتراست ما متقاعد نشو
هم عرض باز م،يراه آهن بساز ميکه بتوان ميبکن یکا ديبنده معتقدم که مابا مياظهارنکن

 جاديدارد ودرهرنقطه مملکت راه آهن ا تياهم یليراه آهن درنظر بنده خ جاديا کنم یم
چهارم  نهيکاب کهيالوزراء درموقع سيرئ یاست وآقا ديمف یليواحداث شود خ

واقعا  فرمودنديمذاکره رام نيروز مخصوصا بابنده هم کي بدهند ليتشک خواستنديرام
 یمهم یليخ دهيمملکت راه آهن است وفا نيا یکه الزم است برا یزهائيازچ یکي

ازخود راه آهن شتريساختن راه آهن ب یبرا هيسرما داکردنيالبته طرز پ یدارد ول
 ميتوان یمسلما نم ميراه آهن نداشته باش یبرا هياگر ما سرما نکهيا یدارد برا تياهم

راه  نيحاال ما ازا مينيرابب جهينت ديما با یئاترک المباد اتيخذ الغا. ميراه آهن بساز
 شنهادياست که پ یزهائيچ کي نهايوا ميبساز ميخواه یراه م اازآني ميبساز ميخواه یم
 یول ميکن یم بيراتصو ها یوبعض شود یگرفته م راديا ازآنهايببعض نسبتو شود یم

مخارج  یبرا کهيپول نيالبته ا م،يبساز ميتوان یراه آهن م لهيما بچه وس دکهيد ديحاال با
ازآن فقط درخود مملکت خرج  یقسمت کيخرج بشود  کهيوقت شود یآهن گرفته م راه

من باب (که خرج داشت هباشد  ونيليراه آهن صدو پنجاه م ديفرض بفرمائ شود یم
 نيا شتريدرداخله مملکت وب ونيليپنجاه م) ستين یدرعدد اشکال کنم یمثل عرض م

 ميمصالح راه آهن رابخر ميبده ديپول رابا
 برعکس است - ندگانيزنماا یبعض

 نينصفش داداخله نصفش درخارجه حاال ا کند یبرعکس باشد فرق نم - دکترمصدق
 ميتوانست یقطعا ما بهتر م شد یم هيته یصورت کيالبته اگر  ستين یزيموضوع چ

 یکس کي ست،ينظر مينشده ما هرچه بگوئ هيچون صورت ته یول ميقضاوت بکن
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 ميکن یخرج م اخلکمتردرد ديگو یم یکس کي شود ینصف درداخل خرج م ديگو یم
 رود یمملکت ما بخارج م داتيازعا یمبلغ مهم کي بيحال بطور تقر یا یعل

 ادهيسال  اهشتي) بنده در مدتش هم اشتباه بکنم ديهم بنظر بنده شا نيا(ومدت ده سال 
افتتاج تا راه آهن ما  یعني ماند یم جهيبدون نت رانيملت ا یعنيما  یپول برا نيسال ا

 نيهشت سال وده سال ا نيودرظرف ا کشد یهشت سال طول م لشود الاقل ده سا
وحاال اگر بعد ازد هسال هم که راه  ماند یم جهيبال نت یبکل دهد یملت م نيکه ا یپول

قرن بعد تا چهل  مياست که چند سال بعد تا ن ديآهن افتتاح شد ودائر شد باز محل ترد
 یعنيکه خرج شده است استفاده بکند  یپول نيازا سال بعد ملت بتواند یسال س

که خرج شده است استفاده داشته باشد واگرما  یضررنداشته باشد ومطابق پول
شده که راه  جاديقسمت راه آهن ا کي رانيدرا ميمسئله را بفهم نيا قتايحق ميخواه یم

هن جلفا براه آ کرد یداشت ومراجعه م یاتينظر کياست اگردولت  زيآهن جلفا وتبر
 دهد یبدولت م زيکه راه آهن جلفا وتبر یداتيکه درآنجا شده وبعا یبمخارج زيوتبر

معلوم  قتيدارد آنوقت حق زيکه امروزه راه اهن جلفا وتبر یراتيونسبت بمرمت وتعم
 تواند یازروز افتتاح تا چه مدت راه آهن ما م ميراه آهن بکش رانيکه اگر ما درا شد یم

راه آهن  نيبودم هم جانيبنده درآذربا دآن اوقات که خو رايود زواقه ش جهيمور دنت
متخصص آنجا  "یترسنسک"بود که  یاديز یليخ یمخارج کيمحتاج ب زيجلفا وتبر

 کهيراه آهن الزم است چون آن چوبهائ نيا ريتعم یکه پانصد هزارتومان برا گفت یم
 یخراب وفاسد شده وقت اديز نمدتيدرا نهايا ديگو یوتراور م گذارند یراه آهن م ريز
پانصد هزار تومان پول بدهند  ديبا ستينيعيحرکتش طب کند یراه آهن حرکت م هک

 یکيرامذاکره کرده بودند که  یدرست بشود وهرتراور نکهيا یتراور بخرند برا
 ديريرادرنظر بگ داتشين راه آهن جلفا رااگر عايا بايپانزده قران بدولت بدهند وتقر

نشود تاسه سال  گريمرمت آنکه اگرتا دوسال د یبشود برا دياراکه ب یومخارج
که راه آهن  شود یآنوقت معلوم م ميساب بکنحرا نهايا رود یم نيازب یبکل گرنشوديد

  .استفاده بدهد تواند یاگرافتتاح هم بشود ازسال افتتاح تا چه مدت م رانيدرا
 دانميمقدس م یلياهن خراه آهن ر تيبنده عرض کردم با راه آهن کامال موافقم ون 
 نيکه بتوانند اگرما ا نميدرست ک یاستعداد کيمردم  یکه ما برا دانميقبال الزم م یلو

گرفتن  نيهم ديکمک رابکنند مالحظه بفرمائ نيهرسال ا ميبساز ميراه آهن راخواست
 یبر یبياثرغر کي گريد کساليانحصارقند اگرتا بحال مؤثر نشده تا  داتيعا
 توانند یم نيمع زانيکميافراد جامعه  جامعهدرهر رايخواهد داشت زدولت  داتياعا
بنده . بدهند اتيبتوانند مال ستيممکن ن گريگذشت د زانيبدهند که اگرازآن م اتيمال
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خروار بارببرد اگر  کي تواند یکه م ميدار هينقل لهيوس کي ميکن یفرض م زنم یمثال م
 ميختيمن ر رپنجاهببرد اگ تواند ینم گريد زيچ ميختيآهن ره  راکخرواري نيما تمام ا

 ميتوان ینم یزيچ گريد ميختياگر تمام را آهن ر یول ميزير یمأکوالت م گريپنجاه من د
باشد که متناسب استعداد  یطور ديدرمملکت با اتيوضع مال نيبنابرا ميزيبر

 شود یکه جمع م داتيعا نيا ديخواهم د بيدارم عنقر نيقيافراد باشد  تيووضع
 یمعوق شد ومردم ب یمسائل تجار کهيوقت گذارد یمعوق م یسائل تجار رابکلم

 نيهم ازا ميبگوئ ميمتوانيوما ن ماند یبالمحل م گريدولت درنقاط د اتياستعداد شدند مال
 گرفرعيد یاتهايگرفتن مال گرچونيد یوهم ازراهها ميريگ یم یاتيکماليراه 

هم کم  دولت داتيعا جهيکم بشود بالنتبراستطاعت مردم است اگر مردم استعدادشان 
 یکارها کيخرج  ميراکه االن دار یداتيعا نيکه اگر ما ا کنم یبنده تصور م شود یم
راه آهن هم  نيمخارج هم نيتأم یبکنند برا دايپ یاستعداد کيکه مردم  ميبکن یگريد

 یند سازخرج ق ونيليکردم اگر ماده م قاتيبهتر باشد بنده آنچه که اطالع دارم وتحق
واگر ما  ميکنيفوق العاده استفاد هم ونيليده م نيسه سال ازا یدرظرف دوال ميبکن

 ميتوان یدرظرف دوسه سال م ميبکن هيته رانيدرا یده تا کارخانه قند ساز ميبتوان
که چهل  ونيليودو م ستيب یوسال ميخودمانرا ازممالک خارج رفع کن اجاتياحت

قند داشته باشبم  وررما درمملکت چهل وچهار کرواگ ميوچهار کرور باشد قند بخر
که  کند یم دايپ یاستعداد کيملت  مروديقهرا چون چهل وچهار کرور بخارج ن

که االن گرفته  یپول نيا نکهيراه اهن تا ا یبدهد برا یپول کيهرسال  تواند یم
 هياکه م یپول نيبملت نرسد وباالخره ا چيوه ميتا ده سال خرج راه آهن بکن شود یم

ازدستشان ا پول ر نيواگرا ميريبکنند ازدستشان بگ یاسبک ديدست مردم است وبا
  بکند؟ یزندگ تواند یملت بعد چطور م نيکه ا نميبب خواهم یبنده واقعا م ميگرفت

 چکسيبسازد البته ه کخانهياست که بخواهد  یکس کيساختن راه آهن مادرابتدا مثل  
خانه  هيازکرا لبتهه بد است هرکس خانه ساخت اکه ساختن خان ديگو یامر نم یدرباد

البته بهتر  نديواگردرخانه خوش بنش شود یراحت م یازاسباب کش شود یراحت م
علم اقتصاد رادرنظر نگرفت وشروع بساختن  یاجاره دارباشد اما وقت نکهياست ازا

ناچار  بسازد کخانهي متواندين داتيندارد وبانبودن عا یداتيکه عا ديخانه کرد بعد د
که بتواند آنخانه راتمام کند پس راه آهن هم  یکس کيب اگذاربکندکاره و مهياست که ن

راداشته باشد که هرسال  نيکه استعداد ا ميداشته باش یملت کياست اگر ما  نطوريهم
 یآن شخص بزرگ یافتخار بزرگ برا نيوا ديبدهد مسلما بآخر خواهد رس ونيليده م
چنانچه  مياگر ما نتوان یت بمجلس حاصل خواهد شد ولراآورده اس حهيال نيکه ا
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امروز مالحظه  شود، یوصادرات ما کمتر م ادتريروزبروز واردات ما ز مينيب یم
روزبروز  نکهيبجهت ا ميشو یچقدر متضرر م ليواتومب نيکه ازبنز ديبفرمائ

 بيوترتبااصول  ميتوان یوما نم شوديادترميومخارج ما ز شود یم ادتريما ز اجاتياحت
 یاگرسال م،يبکن یامروزه زندگ باتيدرتحت اصول وترت ديوبا ميکن یگذشت هزندگان

که  یگريد یزهايچ کياي ميپول بخارج بده نيوبنز لياتومب یهم برا ونيليهشت م
بکند ازش  یاستفاده هائ کي تواند یدست ملت راهم که ازآن م هيباالخره ما ميده یم

برنج وروغن  ديبا ومانپنجاه ت نياش است باا هيمافالن بقال پنجاه تومان  ميريبگ
 ميريپنجاه تومان رابگ نيا ميائيما ب یولپه بخرد وبفروشد وقت ايوماش ونخود ولوب

اگرفروشش  کند یوفروش است که مديبسته بخر ینخواهدکرد ثروت هرملت دايثروت پ
 کي ثروتش کمتراست، ما باشدشتريب دشياست واگرخر شتريباشد ثروتش بشتريب

 نيا ميگفت ميهست اگرما آمد رانيکه امروز دردست ملت ا ميدار انيدرجر یپول
وتا ده سال  ميراه آ هن بساز نکهيا یبرا ميريگ یازتو م یقند وچا داتيرابعنوان عا

 دايورفت وآمد پ کند یم یکه راه آهن ساخته شد تجارت وزراعت وفالحت ترق گريد
 یول ميبر یب خواهد داد که درست است فائده م برد آنوقت جوا یمسود تو فائده خواه
راببرم شما اصول  دهيفا نيراه آهن استفاده کنم وا نيکه ازا ستميمن تا آنوقت زنده ن

شما اگر راه آهن  ديمن بساز یبعد راه آهن برا ديکن نيمن را تأم اتيوح یزندگ
 شود یاموات م راه آهن حامل نيمملکت زنده نبود ا نيدرا یتا آنوقت کس یول ديساخت
 یاتيکرد، استعداد مال اديدست ملت راز هيما داولياست که با نيا ام دهيبنده عق نيبنابرا

ازجرائد  یابعضيمحترم  انيآقا یازبعض کنم یتعجب م یليکرد بنده خ اديمردم را ر
 یفرق ستين یزيپول دربانک دارد، همچو چ ونيليولت چهارده م. ئ: نوسنديکه م

پول دولت مال ملت است پول ملت مال دولت اگرملت  ستين دولت وملت نيب
که ستاند  رانياگراستعدادنداشت ازده و یدهدوليم اتيشترماليداکردبياستعدادوقدرت پ

 اتيکند باوضع دايکرد که ملت استعدادپ یکار ديقبال با کنم یخراج بنده تصور م
از  شتريما ب ديخر هک دينيب یم ديمالحظه بفرمائ یمااگر شما بتعرفه گمرک یامروز

 یاصل مسلم کي یموازنه تجارت( نکهياصل ا یرو خواهم یفروش مااست البته نم
دارد با  یکه موازنه تجارت یکه آن دولت مينيب یبنده م یعرض کنم ول یزيچ) است

متمول تر است  یازهردولت کايوارداتش کمتر از صادراتش است است مثل امر
کمتر ازوارداتش است بهما ن اندازه  اصادراتشي دندار یکه موازنه تجارت یهردولت

که  ميکن نيمع ميکه بتوان یمتاع چيه رانيملت ا نميبيم کنم یبنده نگاه م. است رتريفق
 کيمملکت است که انهم درتحت  نيدرا یاکيتر کيندارد فقط  رود یبخارج م
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 زهايچ نيوا اکيتر ليوازقب اکيصادرات مملکت ما تر شود یدارد محدود م یاصول
 نيپس بنابرا مينفت وقند وبمملکت وارد کن ليازقب گريد یزهايچ یکي ديمابا یاست ول

 گريکه چهل سا ل د یاليخ کيدست ملت را ب هيوآن ما یمل هيسرما آن مياگرما آمد
زنگ زد وخراب شد  انيايودرب ميانداخت یراه کيوب ميازش گرفت ميکن یاستفاده م
است وهمانطور که عرض کردم باراه  نيا ام دهيعق دهندارد پس بن دهيفا نيباالخره ا

خوب  یليندارم ونظر دولت راخ یمخالفت چوجهيخط هم به نيآهن کامال موافقم باا
است  نيبنده نظرم ا فقطيول دهد یازدست نم چوقتيصالح مملکت راهم دولت ه دانميم

 ميببر فائدهگريسه سال د ميفرضا پنجهزار تومان امروز خرج کن یپول کيکه اگر ما 
 یاش احتمال دهيفا گريوپنجاه سال د ميخرج کن یپول کيامروز نکهيبهتر است تاا نيا

خودش را انجام بدهد  یندگينما فهيهرکس بخواهد وظ کنميباشد بنده چون تصورم
 نيداشتم که ا نيقيعرض کندو بنده  دينداند با یزيدولت چ ريجامعه وخرياگردرخ

 نياول ودوم ا تيکه درفور یواقع نخواهد شد ووقت ؤثرمو ديمف چوجهيبنده به ضيعرا
  .اظهارنکند ديه هم دارد باديعق یداده شد الزم است اگرکس یرأ حهيال
 دانميشخص اول مملکت م ريدارم که خ دهيعق کيواقعا اگر  خواهم یچون بنده م یول 

 ديکن تمطالبم راعرض کنم بعد قضاو. دانميم ديملت هست یقيحق ندهيکه نما رشمايوخ
) اند خوانده یالبته بعض( ديا اگر علم اقتصاد نخوانده انيآقا یشماها بعض نکهيبجهت ا

نباشد البته  بتانيدرج یکه اگرپول ديدانيخوب م یليراخ یعلم اقتصاد شخص یول
معامله بکند  خواهد یکه م یمضراست کس تانيبرا ديبخر یزيچ کيکه اگر  ديدانيم

 نرايآور نباشد ا انيمعاوله بکند که ز کيباشد آنوقت  هرا درنظرداشت یپول دياول با
 ديدار تيخواستم عرض کنم واال البته شما اکثر هيوقضاوت آت خيازنقطه نظر تار

کند کامال  جاديا نمملکتيکه راه آهن در ا حهيال کيداد وبنده واقعا با ديهم خواه یورأ
 ستيوخرجش معلو م ن که اساسا مقدمه حهيال کي یول دانميموافقم وآنرامقدس م

 اتيدادن مال یباشد واستعدادمردم را برا اوردهيرا درنظر ن یمل هيازکجا است وسرما
ازراه  یابکليکه  ميدرنظرنگرفته باشد وباالخره دروسط راه بماند وما مجبور بشو

راکه  یآنقسمت ازياامتي) ميکه انجام بده ميچون استعداد ندار( ميآهن صرف نظر بکن
رااساسا جرأت  حهيال نيکه او تمام کند بنده ا ميواگذار بکن گريد یبکس ميا خرج کرده

 خواهند یم یکه هرطور انيبسته است بنظرآقا یمخالف هستم ول ميبگو مکنمين
 .قضاوت بکنند

هم  گريد ندگانينما انيدونفر ازآقا یکيمصدق السلطنه و یاوال آقا – هيرماليوز
مربوط بشخص اول مملکت  هيال نيه افتخار ااظهار فرمودند ک شاتشانيدرضمن فرما
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باقسمت اولش بنده  ستيدولت ن ئتيهيشاهنشاه ما است ومربوط  حضرتياعل یعني
ی برا خورم یدرست بر نم شبقسمت دوم یهم هست ول نطوريکامال موافقم وهم

همان پادشاه وهمان  دهيدولت برگز ئتيدارد ه یدولت هم افتخار ئتياگر ه نکهيا
کردم که  یسع یليمصدق السلطنه بنده خ یآقا شاتيدرضمن فرمامملکت است 

مشکل  ميبرا یلياقراربکنم که خ ديبا یبرنخورم ول شانيا راديدرست باصل موضوع ا
 یلينتوانسته است درک بکند خ که انسان آنراکامال یزيچ کيبود وچون جواب داده ب

 نقدريهم کنم یم یسع هنکيمبا کنيرامتوجه م انيمالحظه آقا نيمشکل خواهد بودوبا
 شانياوال ا کنم یبکنم ملتفت شوم جواب آنها راعرض م ادداشتيراکه توانستم  یقسمت

هم  ینخط یهم یوحت داننديم ديمف دانند،يخوب م ستنديباراه آهن مخالف ن نديفرما یم
قسمت که البته  نيوخوبست، پس درا ستين یخط بد شانيا دهيعقيشده  صيتشخ که

 نديفرما یم ستين یرتينوع مغا چيکرده است ه شنهاديراپ حهيال نيکه ا یدولت هيبانظر
قسمت  کي نيا انه،يخرج انرا بدهد دارد  نکهيملت استعدادا  ديد ديکه با
 نيجواب ا) که بنده توانستم استنباط کنم هان انداز(خودشان  دهيبود وبعق شاتشانيازفرما

را ملت ندارد، بعد درضمن اشاره  استعداد نياست ومعتقدند که ا یسؤال مقدر منف
 نيمثال اگر با ا ميازراه آهن بکن ريغ یگريد یکارها کيکه اگرما  نيفرمودند با

 یصرفه دارد برا شتريازنقطه نظر اقتصاد ب ميبسار یوجوه موجوده کارخانه قند ساز
 کند یم یکه ان قند مارامستغن ميکن یم ديدرداخله مملکت خودمان تول یقند کي نکهيا

 نيازا مياستنتاج کن نطوريا ديبا ميدرسال قند ازخارج بخواه یاديمبلغ ز نکهيازا
مقدم برساختن راه آهن است  یساختن کارخانه قند ساز شانيکه درنظر ا شاتيفرما

که فرمودند متناقض  یشاتيباقسمت اول فرما ظربندهمطلب خودش تا اندازه بن نيا
 ...ووجوب راه آهن رادرمملکت کردند لزوم  قياول تصد نکهيا یاست برا

 ميکه بتوان یبشرط – دکترمصدق
معتقد هستم  کنم یکه بعد عرض م یاساسا بنده بدالئل یدرقسمت ثان - هيرماليوز

) نه اعداد( اتياز نقطه نظرعمل وواقع یقيصرفه حق کيکه ما  نديفرما یم کهينطوريا
 ثيت مملکت خودمان ازحبعدد واردا ميامروز اگرنگاه کن یعني ستينطورنيا ميبر یم

آن عدد ازواردات  ميکن هيقندراته نيوا ميباش تهکه اگر کارخانجات داش ميقند وفرض کن
درموقع عمل ازواردات ما کسر  نياست وا یعدد کي نيا شود؟ یما خارج م

وقاطبه  انيوهمه آقا یکه خود بنده وحضرتعال یبهمان دالئل شود؟ یچرا نم. شود ینم
 شالزم وملزوم یزيهر چ نکهيدند که راه آهن الزم است بجهت امملکت معتق یاهال

 ستياست ک هثروت ن نيحمل ونقل است امروز درمملکت ما نه ا ليداشتن وسا
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راازنقطه نظر اقتصاد  یکه آن توانائ ميهست یمملکت کياگرماا مروز  ميرياگرما فق
 م؟ينداردرمملکت  یعيطب یاست که ما ثروتها نيا یبرا ست؟يچ یبرا ميندار

است که وسائل  نيا یبرا. است اديدرمملکت ما ز یعيطب یثروتها ستينطورنيا
ممکن است  نکهيا یبرا . ريخ م؟يراندار یمصنوع یثروتها کي ديتول تيوبلد

 نهايتمام ا. ميريگ یم ادي ميآور یمعلم م مياگر هم نداشته باش. ميداشته باش تيخودمان بلد
 ملت ددرياول با ديفرمائيکه م یآن استعداد ميقل نداراست که وسائل حمل ون نيا یبرا
 یسالها!ماند  شيورو دگفتيراکه فقط نبا یموضوع کل کي ست؟يکرد راهش چ ديتول

استعداد  ديکه با ميشنو یقرنها است سالها است که ما م ميبگو خواهم ینم. سال است
 نيوز زمامر م؟يکن اديز دي؟چه جوربا ستيکر دراهش چ اديوثروت مملکت راز

 نيبزرگتر. مملکت خودمان اخلهمملکت خودمان درد یتو ميدار م؟يندار زيحاصلخ
 نيبنز متيق نيادرقزوي ادرعراقيوآنوقت درتهران  ميدار م؟يمعادا نفت راندار
 ديکن هيکارخانه ته ديبتوان نکهيا یشما برا! دارد یمتيچه ق دينيبب ديرامالحظه بفرمائ

راهش  ايمملکت آ نيدرا ديصنعت برو وروبه Induatrie یاندوتر هيرو ديوبتوان
سوخت  دياست که با نيازا ريغ! ديداشته باش ديآالت با نياست که ماش نياز ريغ

 کند ینم تانيصرفه برا یول ديسوخت راخودتان درمملکت دار نيخوب ا! ديداشته باش
 ديندار هينقلوسائل چه  یبرا دياوريب ديتوان یکارخانه نم. دياوريب ديتوان یاالت نم نيماش

وبه آرزو باالخره درست  تيدرست کرد به گفتن ون دياستعداد راازچه راه با نيپس ا
  رنشد؟يمملکت دا نيکارخانه درا کيمگرسابقا  یقندساز! شود ینم
بقدر  کندياگرم یبود که قند ساز نيکارخانه بود که نظرش هم ا کي کهيدرصورت 

چرا . انهيکند  دايپ تواند یتوسعه م نديد تابعد بببساز یشهر کيبا یالتيا کي اجاتياحت
بکارخانه  ديکه با یتمام چغندر نکهيا یبرا. حمل ونقل ليبواسطه نبودن وسا د؟يخواب

درست کرد  شود یکه نم یوچهارفرسخ یوسه فرسخ یحدود دو فرسخ کيبرود در
 یارک کيوسائل ولوازم  یمملکت کيبالد ونقاط  یتوانست ازاقص ديوباالخره با

. بکند وضرر نکند حمل ونقل بکنند دهيارزاق ونرخ ارزان که فا بيوترت سهولتراب
بود  یشدن نهاياگر باا. بااالغ نشد. باقاطرنشد. باشترنشد ميديد شود؟ یم لهيبچه وس نيا

گران  رايز شود یآنهم نم مينيب یاما اتوبوس وراه شوسه م. ميروز نبود نيما حاال با
باوضاع  سهيمنطق وتجربه وبامقا یازرو ميبتوان ام نکهيا لهيپس فقط وس –است 

 دهد یبما نشان م خيما مبتال بودند وتار یروزها نيکه بهم ايدن گريواحوال نقاط د
ما  ميگوئيخالص شدند م هايازگرفتار لياتخاذکردند که بموجب آن وسا یليوسا کيو

 ميبتوان عيوسر نه ارزاک گرينه را ه د ميخواه یآنهم راه آهن م. ميخواه یهم راه م
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 یثروتها یودرضمن هم وسائل حمل و نقل برا ميازتمام نقاط مملکت حمل ونقل کن
راه آهن رااگر  مياستفاده کن) نه آرزو(حساب  یازرو ميخودمان هم بتوان ینيرزميز

 یراه آهن نيا دينيبب دينگاه کن یعني. دينگاه کن ديبخواه یازنقطه نظر مؤسسه تجارت
 یحساب تجارت یاز رو ميکن یکه ما خرج م یوچند هزار تومان ميساز یم راکه امروز

البته بنده کامال  – کند یوضرر م کند ینم دهيفا ريخ اي – کند یم دهيما صد چند فا یبرا
بگذارد وازآن  شيکه آدم پولش را رو یمؤسسه تجارت کيدارم که راه آهن  قيتصد

به  ديمراجعه کن – نميبب نديبفرما د؟باش جانيجا بوده که ا ستين رديبگ یفعل دهيفا کي
هست که هرسال دولت  یخطوط را ه آهن کياالن هنوز درفرانسه  – ايتمام ممالک دن
شما  ايدن یجا چيودره خيتار یجا  چيودره کند یوخرج ودخل نم دهديضررش رام

 اند دهيکه ازابتداء خط آهن کش یدرممالک یعني یراه آهن کيکه  دينشان بده ديتوان ینم
 یديخط آهن جد کيدرفرانسه  ديامروزشا کنم یازهمان روز اوالمروز راعرض نم

که روزاول  یآن ممالک یشود که بعد ازپنج سال ده سال خرج ودخل بکندول دهيکش
راه آهن البته  کردهيماراداشتند راه آهنشان دخل وخرج نم تيمثل مابودند ووضع

 یکي نيا. بکندتواند ینم یعني. داشت اار رانتظ نيهم ا یستيونبا کند یخرج ودخل نم
ثروت  ديتول لهيوس نکهيا یوبرا هيدولت وجامعه بفکرآت دياست که با یازموارد
 جهيراتحمل کند تابه نت یمخارج کيبکند و یهائيفداکار کيبکند  جاديا واستعداد

 تهاشکه برد یراداشت که هرقدم نيانتظار ا شهيهم ديبود نبا نيب کينزد ديبرسد ونبا
از نقطه نظر مملکت  رانيراه آهن ا کهيدرصورت. بدهد جهينت تيآن قدم بفور شود یم

بنده آنرا  - کنار ديآنرابگذار. یخواهد بوداما نه مثلمؤسسه تجارت یفور جشيما نتا
  . کنار گذارم یم یبکل

 نيمملکت افتاده باا نيکه درا یبائر یها نيزم نيا کند یم یآباد ديراه اهن اساسا تول
بشود وهللا  زيخودبخود اگرممکن بود زراعت وحاصل خ نهايا. اديز یها استعداد

که بنا شد ازجلگه خوزستان عبورکند  یتاکنون شد ه بود چرا نشده است؟ راه آهن وقت
 نيا مهمی ها بنا شد ازکنار رود خانه کهيوقت. ازجلگه خرم آباد لرستان عبور کند –

وبعد هم انشاءهللا در تمام نقاط  یوشمال یمرکز االتيطور در ا نيمملکت وهم
 ميمستق ريثروت غ نيوا یآباد نيا – کند یم یآباد ديمملکت عبور کند در آنجاها تول

. ديخواه یاست که شما م یهمان استعداد نيا شود یم ديکه بواسطه وجود راه آهن تول
 یمنته ديارد قيکه خودتان تصد یراه آهن ديفرمائيم؟ ميما چکار کن ديفرمائيشما م

خرج  ميکه دار یپولهائ ميائيکنار ب ميراه آهن را بگذار نيا ديگذار یم) اما( کي شيتو
قند را چه جور  نيا ميفردا که قند درست کرد م؟يدرست کن یوکارخانه قند ساز ميکن
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 اي شود؟ یدرآنجا وارد م که گريد یجا ايبه مشهد که رقابت بکند با قند روس  ميببر
هر قدر ما  م؟يدر نقاط مختلفه بساز ديفرمائيبخوزستان؟ م ميدراببرقن نيچه جور ا

 نيباز ا ميدر نقاط مختلفه بساز ميهر قدر ما بخواه م؟يدرنقاط مختلفه بساز ميبخواه
که قند  ميکار خانه بساز کي ميتوان یحاصل نخواهد شد بعالوه آنوقت فقط ما م جهينت

بنده کامال موافقم که . شود ینم ازقند درست کردن که مملکت درست. کند درست
 یسال ديفالکت با نيچه ما باا یبرا. ديراشما بگوئ نيا. مملکت قند نخورند نيا یاهال

انحصار  اتيمال نيهم ديمالحظه بفرمائ. ميقند نخور م؟يقند بخور ونيليم ستيب
حق الورود مصرف  نيکه ممکن است ا شد یمذاکره شد درمجلس گفته م کهيدرموقع

 نيکم کرده، کم نکرده وا چيه دينيگمرک بب هيباحصائ ديمراجعه کن. را کم کند نجايقند ا
. کرد دايپ ديبا گريد یعرض کنم راه کاررا ازجا خواهم یاست که بنده م نيبرا ليدل
. کرد یريکرد وجلوگ دايبنظر شما زائد است راهش راپ کهيزيفکرکرد وآن چ ديبا
 یقند ساز که من مخالف کارخانه ديفرمائتصور ب دينبا کنم یکه عرض م نهارايا

عرض کنم که  خواهم یم یول ميبکن ميازجمله واجبات است هروقت توانست ريخ. هستم
  .ساخت یوکارخانه قند ساز نيگذاشت زم ديگفت راه آهن رابا شود یحقا ومنطقا نم

هست  انحصار که اتيمال نيا. ديگفت مالحظه بفرمائ ديرا نبا نيا. گفت شوديرانم نيا 
است؟  انيحاال چند سال است درجر) آقا است شاتيقسمت ازفرما کيراجع ب(

ممکن است  نيا نديفرما یوقت کسر نکرده آقا م چيراه هياحصائ ديمالحظه بفرمائ
اداره  استيدرس ديکن قيتصد ديخودتان با. گزبزنديد اتيکسربکند وضرر بعاد هيدرآت

ملکت باشد خواه از نقطه نظر  یروادا یاسياداره ازنظرس نيک مملکت خواه اي
 ديام ديريدو ارا درنظربگ کياگر شما  یمؤثر یدوا چيوقت با ه چيباشد ه یاقتصاد

افکارمتعدد ديبا...رامختلف گرفت دطرقيبا شهيهم. داشت توان یعاجل نم یشفا
 نديآقا موافقت بفرما نکهيا نيدرع. جهيگرفتن نت یکرد برا قيومختلف راباهم تطب

که فالن  نديدموافقت بفرما یآهن بگذرد وازدو طرف شروع کنند بعمل با راه حهيال
قسمت  کيکه ممکن است آنهم  یتجمل حهيال ليکه مطرح است ازقب یگريد حهيال

 دايکمک بکنند راه پ. نديموافقت بفرما ديبا. دوا کند آنرا هم بگذرانند دردها را نيازا
موجوده هست که  یاتهايمال کياگر نکهيا یکنند بادولت برا یمساع کيتشر - نندک
 ريوفق کند یاست وآنهارا دچار دردسر م نيمردم سنگ یزحمت دارد وبرا اتهايمال نيا
زحمات  نيکه ا یگريد یاتهاياصالح شود ومبدل شود بمال اتهايمال نيا کند یم

فرمودند آنوقت  قيمختلف راباهم تطب سئلهچند م نيا یوقت –ودردسرهارا نداشته باشد 
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باشد وراه  دياستعداد درمملکت راه آهن با ديتول یحظه خواهند فرمود که رکن اصلمال
که انشاءهللا  دوارميوام کند یمسائل هم دراطراف کمک م نيا. آهن خواهد بود

 منزلشود وراه آهن مانرا به  دايهم پ یگريمحل عوائد د ميديهمانطور که تا حاال د
 .ميرساند که به بهشت برو ميهم خواه یقين طررساند وازآ ميانشاءهللا خواه. ميبرسان

 یليخ یقيسؤاالت جواب تحق نيا یبرا خسرويارباب ک ديبه بخش - عامه رفوائديوز
داد که راه را ساخته باشند وصورت  شود یم یوقت یقيجواب تحق. مشکل است

 کهيالبته وقت کنم یاجماال عرض م یشما تا معلوم شود ول یحسابش راهم بگذارند پهلو
 نيا. باشد دهيباشد اطرافش راهم د دهکر ینيب شيپ ديبا کند یانسان م یهمچو کار کي

بسازد باختالف خطوط  خواهد یم رانيدولت ا یعني ميبساز ميخواهيکه مام یراه
است  شترشيازهمه ب وميگيم نجايبنده ا کهيزيچ نيا یول کند یم یفرق یکقدري هيفرع

. به طرف خرم آباد کند یازدزفول عبور م ميريرابگ قيآن طر ميکه اگرمجبور شد
 ميا راهم درنظر گرفته گرشيراه د کيو ديا یراهش ازخرم آباد م کيدوراه 

 کي ميکرد ارياگر راه خرم آباد رااخت. ديآ یوبرآورد شده که ازکنار رو خانه آب دز م
 ارزانتر یقدر کي ميکرد ارياگر راه آبدز را اخت یول شود یگران تر تمام م یقدر

بهتر  ميکن اريکه آبدز رااخت نستيا ام دهيعقبنده  ميکن اريرااخت یکيوحاال کدام  شود یم
هست وآ ن نظر درکوه آوه است همچو  ینظر کيهمدان وتهران  نيبعد هم ب. است

شده  یبار کيکوه آوه  نيا یول نيبقزو ميائيدرنظر گرفته شد ه است که ازهمدان ما ب
 کي تهقسمتها الب نيا. ميکه دوره کوه آوه بگرد مينک یسع حتملياست بردل ما که 

راگرفته  نيدست پائ کهيآنهم نه بطور ميا آنچه مسلم گرفته کنيل اورديدرکار م یتفاوت
 بايکه تقر شود یم لومتريهزار وششصد وهفتاد ک ميا دست باال راگرفته ريخ ميباش

هفتاد  نياال اهم خرج خواهد داشت ح ونيليصدو شصت فرسخ است وهفتا د ودو م
 یما سال ميآور یراست است ازکجا م. ميآور یم زکجارا خواهند فرمود ا ونيليودو م
هم امروز  ونيليده م بايتقر. قند وشکر باشد داتيکه عا ميکن یم نيتخم ونيليشش م

 ونيليهم نه م ديشا دانميدرست بنده نم ميموجود دار
 ونيليچهارده م - ندگانيازنما یبعض

چهارتا ونصفش رادرعرض  ميما موجوددار ونيليده م بايتقر - مهعا رفوائديوز
 ميکن یحساب م کسالهيپس عجالتا  یآهن آب کن یبرا ميگذار یچهارسال پنجسال م

 ونيليپنج م ونيليما شش م نجايا. ميکن یحساب نم ونيليده م نيا یحاال همه اش راپا
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ماد  شود یم ونيده تا شش مسل ميرابساز هنراه آ نيدر ده سال که ما ا ميپول دار ميون
 اديز یکقدري نيبرحسب تخم ونيليهفتاد ودو م نياوال ا. ونيليآنجا هفتاد ودو م مياشت

ممکن  گريد یهايصرفه جوئ یبعض حتمليهم حساب نشد ه باشد  اديحساب شد ه ز
 شدهنازل ن هيآ ميسال بساز ازدهيوباالخره ممکن هم هست درظرف  مياست داشته باش

 نيا. مياوريکه فرمودند ازخارج وداخل چه م یوسائل نياما ا – ميسال بساز است درده
بما  یمصالح کيبعد ازسال سوم وچهارمش تاسا ل پنجم  ميساز یکه ما م یکوره آهن

ازچوب وگچ گريهم مصالح د یمقدرا کيخواهد داد که بکارراه آهن بخورد و
 ديوبا شود ینم دايپهم هست که درداخله ما  گريد یزهايوچ یومصالح پل ساز

 یوبعض آورند یراازخارج م زهايچ ینوشته شده است که بعض نکهيوا. ازخارج آورد
مصالح راهم امروز  نيفقط راجع بمصالح کاراست وا دينما یم هيرادرداخله ته زهايچ
 منيمثال کارخانه س ميآور یراازخارح م شيزهايکرد که واقعا چه چ نيتخم شود ینم

 انرسديبه اول کارراه آهن م ابرسد  منيس نيحاال ا. ميبساز ميدار اليهم ما خ یساز
 انيحاال آقا نکهيدرا ميکرد واما آمد نيتخم شود یاست که امروز نم یزهائيچ نهايا

راه  نيا ميتوان یالبته ما م م؟يده یراما طول م نيخواهند گفت چرادرده سال؟ چرا، ا
منافع  ميرازودتر بساز نيوهرقدر ما ا ميآهن رادرظرف پنج شش سال بساز

رابعد  ميرمستقيمنافع ع نياست وا شتريهم ب یلياست خ شتريما ب یبرا مشيرمستقيغ
که  یک هبما مصالخ یاگر صالح شد ممکن است ما باکارخانه هائ ميسنج یما م

 ميبگذار یقرار کي گريد یزهايوچ لير بدهند مثل ميبساز ستيدرمملکت خودمان ن
 ميکن عيتسر ميتوان یبعد ما م نصورتيدرا رنديبگ هيقد ونسکه آنها پول خودرا ن

شبهه ندارد همه  ميتوان یم ميگو یم نکهيوا ميوعوض ده سال درپنجسال بساز
بلکه زودتر خودشان  هيبکنند بطورنقد ونس یمعامالت نکهيا یاند برا ها تشنه کارخانه

 مياست ک هما بخواه نياند بما بدهند سخن درا هم وعده داده کهيزيبکنند چ الصراخ
درسؤاالت  دانميحاال من نم. خواست ميکه ما هم خواه ميدواريوام ميبتوان اي ميبکن

 ر؟ياخيبدون جواب مانده است  یزيچ یجنابعال
  است یمذاکرات کاف - ندگانيازنما یبعض
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 ٧٧ جلسه  ١٣٠۵اسفند  ٢٨ یمل یمجلس شورا مذاکرات

 
 دکترمصدق یآقا - سيرئ
 

خودم را  اتيدر ماده اول نظر خواستم یدرجلسه قبل بنده م –) مصدق(خان  دکتردمحم
شد موفق نشدم وحاال بنده البته  یمذاکرات کاف نکهيعرض کنم متذسفانه بواسطه ا

مفاد ماده شصت وسه  رايز توانميمبدهم ن حيدرماده اول توض توانستم یم کهيانطور
بشوم  ندگانينما انيتراض آقااخطار واع وردمحدود است که ممکن است بنده م یبقدر
محترم  انيازآقا نقدريمختصر عرض کنم فقط هم یليخود را خ حاتيدتوض یوبا

خودم را عرض کنم وبعد اگر  ضيخواهند گذاشت بنده عرا ايکه آ کنم یسؤال م
 انهي نديرابفرما اناتشانيبودجه ب اتيادرکلي ها شنهاديپ حاتيدارند در توض یشاتيفرما

محترم هم  ندگانينما انيکه اقا دانميندارم وم یراشاهد است که مقصودبنده خدا  رايز
 یول. ستين ديمحل ترد چيه. ماده هم البته خواهد گذشت نيدارند وموافقند وا تياکثر

دارم خواستم نظر خودم را عرض کنم وخودم را هم مشمول  ینظر کيبنده هم چون 
را درباره خودم اجرا خواهم کرد کردم همان هاددانم وآنچه را که پسشن ینظر خود م

بنده در  نديفرما یمحترم اجازه م ندگانيحاال اگرنما. ندارم ینظر چيهم ه نياز ا ريغ
از فلسفه حقوق وکال در ممالک خارجه عرض کنم بعد مالحظه  یقدر کي حاتميتوض
تومان  ستيود نياست که هم نياگر صالح مملکت ما در ا د،ينيبب د،يبسنج د،ييبفرما

 یول. بنده هم را بدهم ديکه بنده هم متقاعد شوم وشا نديبفرما انيآقا یليدال کي ديشد ابا
توجه  کنم یواستدعا م کنم یاست که حاال بطور اختصار عرض م نيامروز نظر بنده ا

 یافتخار جهيونت یماد جهيممکن است برد، نت جهيدو نت یاز قبول هر خدمت دييفرما
است که اغلب از آنها  نيا ستين یماد جهيبا مقصود نتغال یمل خدماتوچون از قبول 

 .باشد یوبدون حقوق م یوبلد یتيووال یالتيا یها انجمن تيمثل عضو
بلکه فقط  ستيساعات کار ن ميمجلس که مراداز قبول تقو تيدر خصوص عضو اما
 یگروه. است دهيممالک را دو عق ريسا نيخدمت بوطن وکسب افتخارباشدمحقق ديبا
است که  نيهم ا لشانيباشد ودل یبدون حقوق و افتخار ديکه مقام مزبور با دنيگو یم

 ليوک ستيسعادت ملت ممکن ن نيشد هر وقت که تام یمجلس مجان تياگر عضو
که اگر با  یدر صورت دهد یم ريينا مطلوب را تغ استيوکال س تيوعدم رضا رود یم

وق هم خواهد بود لذا بلکه اخذ حق ستيفقط خدمت بمملکت ن ليحقوق شد نظر وک
 قيوروز بروز اخالق پاک خود را تطب ماند یبحقوق خود عالقه مند ود رکار خود م
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 لياز او زا یندگيکه اوصاف نما رسد یم يیوباال خره کار به جا کند یبا اوضاع م
آنها بسعادت  یشد عالقه مند شتريب ندگانيهر وقت حقوق نما دهيعق نيبنا برا گردد یم

 .عالقه مند تر ند یت وهر قدر کمتر باشد در مصلح اجتماعملت کمتر اس
 .اندازد یرا جلو م نيمالک ستين نطوريا – یاسائي

شود که اشخاص  یمحقوق سبب  نبودن است که نياگريگروه د دهيعق –مصدق  دکتر
عده متمول منحصر گردد که  کيوکالت ب جهيمحروم شوند وبالنت قيبضاعت وال یب
منتفع  یاز حقو اجتماع ديدر جامعه تمام افراد با راياست ز یسبر خالف دموکرا نيا

 .باشند
 ماده را عرض کنم؟ دييفرما یاجازه م – زوار
 .دانند یخودشان م – بامداد

آن تذکر را فرستادم  نيتذکررا به بنده داد بنده هم ع نيوکال ا انياز اقا یکي – سيرئ
 .دييخدمتشا ن مالحظه بفرما

 یرسانم که در بعض یم انيمقدمه بعرض آقا نيبعد ازا. استخالصه  –مصدق  دکتر
مجلس ( شتالکيور یواسپان یطاليبدون حقوق است مثل ا یندگيازممالک شغل نما

باحقوق است  گرياست ودر ممالک د یآهن مجان یمسافرتشان در راهها یول) آلمان
ها  بضاعت یخواهعند ب یکه م راتمرام دموک نيمعتقدرايز ستين اديحقوقشان ز یول

 نيباز دارد ا فهيرا از انجام وظ ندگانيکه حقوق گزاف نما ستندين ليمحروم نباشند ما
 اتيوضرور اجاتيبلکه احت ستياست که مأ خذ حقوق مخارج اشخاص متمول ن

 .باشد یبضاعت م یاشخاص ب
مارس  ٢٢مورد مباحثه بود ودر  ندگانيکه سالها حقوق نما سياست انگلس ليقب نيا از

 ندگانيحقوق نما یبر قرار یبرا یشنهاديگان موسوم به آلن پ ندياغز نما یکي ١٨۵٩
 ١٧۶ نيچون عده مخالف یمجلس مبعوثان موافقت نمودند ول ینفر از وکال ١۵٨. داد

 یبرا یالديم ١٩١١باال خره قانون  نکهيتا ا دينگرد بيمزبور تصو شنهادينفر بود پ
 ١٨٩٣هم تاسال  کيدر بلژ –کرد  بيتصو رهيل ۴٠٠در سال  ندگانياز نما کيهر 
 یمجان یمرکز ندگانيوخدمت نما گرفتند یفرانک حقوق م ۴٢٣ یماه اتيوال یوکال

نظر شد وحقوق وکال در سال  ديتجد یقانون اساس ۵٢در سنه مزبوره اصل  یبود ول
که قبل (در خطوط آهن  یبعالوه مسافرت مجان ديگرد نييبمبلغ چهار هزار فرانک تع

 یليدرهالند به هروک) شد ینگ چهار هزار فرانک از هشتصد تومان متجاوز ماز ج
درموقع مسافرت هم  و شود یوسه فرانک داده م یو س ستيچهار هزار و دو یسال

 .دينما یماضافه اخذ  ميفرانک وپنجاه سانت کي یساعت
چهار ماه است به  یک مدت آن سال یاجالس معمول یفرانک برا ١۶۵٠سوئد  در

چهارده فرانک در روز اخذ  بيفوق العاده هم قر یودر اجالسها شود یداده م وکال
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فرانک است مخارج مسافرت ومخارج  ١٧در نروژ حقوق وکال روزانه . ندينما یم
در رزو  ميدر دانمارک هشت فرانک وچهل سانت. دينما یم هيراهم دولت تاد یناخوش

 .ندينما یباضافه مخارج مسافرت اخذ م
پانزده  یسال نيمجلس ندگانيحقوق نما ١٩٠۶نوامبر  ٢٣برطبق قانون فرانسه  در

هزار فرانک  یماه ١٩٢٠مارس ٢٧هزار فرانک بودکه بواسطه تنزل فرانک قانون 
 هياست بعنوان اندامت یندگينما فيمربوط به انجام وظا هيمخارج هيکل یهم برا

وهفت هزار فرانک  ستيدرسال ب نيمجلس ندگانينما انهينمود که حقوق سال بيتصو
 ٧۶و ۵٧اصل  ونانيدرباشد یمتجاوز م یقدر ايصد تومان  یاست که معادل ماه

درسال دوهزار فرانک  انهيسال یمعمول یها حقوق وکال را دراجالس یقانون اساس
فقط حق اخذ مخارج مسافرت دارند  ندگانيفوق العاده نما یدراجالسهاکند یم نييتع

ازحقوق ازا ستخدامش کسر  یهست حقوق وکالت مستخدم دولت هم ندهياواگر نم
 .گردد یم هيحقوق به او تأد هيوبق شود یم

 ريبا حقوق ودر صورت اخ اياست و یمجان اي ندگانيخالصه خدمت نما بطور
از هر جا است بدو هزارتومان  شيدرانگلستان که ب نکهياست کما ا ليحقوقشان قل

بمملکت  ندگانيکه نما یوبا ان خدماتبا آن ثروت  سيکه دولت انگل یووقت رسد ینم
سه هزار وششصد  یسال بيدهند تصو یازدوهزارتومان حقوق نم شيبآنها ب کنند یم

طرف نسبت  سيخدمت با انگل ثيثروت واز ح ثيمملکت که از ح نيتومان در ا
هزار تومان  ١۵٠ یسال لياز تحم ريمشکل وانصافا غ استی بنظر بنده کار ستين

 )ندگانيهمهمه نما( ميعرض نما دياست که با يیها مستلزم ضرر دايبجامعه حقوق ز
 .کنم یعرض نم گريد ديگذار یاش را نم هيچون بق –مصدق  دکتر

 د؟يچه فرمود. دميآقا مطلب را درست نفهم – سيرئ
خارج بشود  حاتيممکن است از حدود توض ميعرض کردم اگر بگو –مصدق  دکتر

 .عرض کنم دييفرما یم .مختصر است یليخ. ستين یزيواال چ
به بنده  ندگانياز نما یبعض ديا ماده شصت وسه را البته مالحظه فرموده – سيرئ
 تينسبت بهمه رعا ديشود با تيرعا یستيبا یالبته اگر م. شود تيرعا ديبا نديگو یم

 .شود تينسبت بهمه رعا ديشود با تيرعا یستيبا یالبته اگر م. شود
 ستا حيصح – ندگانياز نما عده
 احتشام زاده یآقا – سيرئ

وقت  عيندارم که اسباب تض یاديز حاتيتوض نموضوعيبنده در ا –زاده  احتشام
 ١٣٠۵که در بودجه  یکه مقرر کنم یم قيتصد: کنم یبشود فقط عرض م انيآقا

اغلب  ديشده است کم است وشا بيمحترم تصو ندگانينما یبرا یمل یمجلس شورا
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 شود یکه بآنها م یالتيتحم کيمبلغ راهم صرف  نيا اثلثي. هم نصف ندگانينما انيآقا
در  ديمحترم با انيهست که آقا یمسائل کي یول. ندارم ديرا ترد نيا. بکنند ديبا

کنند واالقناعت کنند  بياضافه برآن راتصو داننديم یوبعد اگر مقتض رندينظربگ
 کيدر نديبفرما مالحظه انياست که آقا نيکه فعال هست وآن مسئله ا یبهمان مبلغ

 رود یم یمردم فوق العاده بداست وروبخراب یکه اوضاع اقتصاد رانيمثل ا یمملکت
 اتيوضع شهيکه هم مينمائ یسع ديالبته با ميملت ومظهر ملت هست ندهيماهم که نما

امروز . بما نگاه کند سينظربد کيکه ملت با مينکن یوطور. ميريملت رادرنظر بگ
که اگرمجلس  ديمالحظه بفرمائ یولکم است  انيآقا یمقرر کنم یم قيبنده باآن که تصد

اضافه کنند مردم خواهند  یفعل یبرمقرر یمبلغ کياقدام کند و نکهيبا یمل یشورا
 یوسع نديايب نکهيا یبجا ندگانينما یتيهمچو وضع کي ايهمچو موقع و کيگفت در

بنده . اند ان افزودهاند وبرحقوق خودش را اصالح کنند آمده یکنند که اوضاع اقتصاد
جهت معتقد  نيوبا دانميم یمل یوشئون مجلس شورا اتيثيرامخالف ح هيقض نيا

قبول وتحمل کنند  شود یکه بهشان م یالتيتحم نيوا نديقناعت نما انيهستم که آقا
بود  نيهم مثل ملت ساده ومختصر باشد ا شانيملت هستند زندگان ندهيوچون نما

 بنده ضيعرا
 عقوبي ديا سآق یآقا - سيرئ
 یبهش عالقه دارم گفت بعض یليبنده که خ یازرفقاکنفريامروز  - عقوبي ديس آقا

که  یانيآن آقا دوارمينکن گفتم ام بيتعق یليبتو دارند وتو خ یوکال نظر حسن انيازآقا
 ستيبرش ن هيراياست وپ هيرايپ یبنده ب ضينظرحسن به بنده دارند بدانند که عرا

وبهمان بودجه سال  ميکه خوب است امسال را ماقناعت کن کنم یجهت عرض م نيازا
ها  من ازانجا. چطور است گريکه درممالک د ميبگو خواهم یحاال نم. ميگذشته اکتفا کن

از فقر ومسکنت خودمان کامال اطالع . ازوضع مملکت خودمان یاطالع ندارم ول
صدو چهل  نيوازا ميکه امسال راما با مردم مساعدت کن کنم یدارم وخواهش م

 هيوبنده ازسال آت هيراه مبصح شيقدر کي. بمعارف ميرابده شيقدر کي زارتومانه
 یچون خود اعضا – ديامشال راصرف نظر بفرمائ یول! انيموافقت بکنم با آقا

خود . مياصناف راکسرکرد اتيومال ميهم مستحضر هستند که ماآمد ونيسيمحترم کم
صد وپنجاه هزارتومان ياصناف س اتيمحاسبات اظهارکرد که از کسرمال سيرئ

اصناف را حذف  اتيمغذالک دولت هم باما موافقت کرد ومال ميکسر درا هيدرسال آت
 حاال هم بنده ميکرد یخدمت کيو. ميکرد
مستلزم  اديهزار تومان بجامعه حقوق ز ١۵٠ یسال ليازتحمريمشکل وانصافا غ است
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 )گاننديهمهمه نما( ميعرض نما دياست که با يیها ضرر
 .کنم یعرض نم گريد ديگذار یاش را نم هيچون بق –مصدق  دکتر

 د؟يچه فرمود. دميآقا مطلب را درست نفهم – سيرئ
خارج بشود  حاتيممکن است از حدود توض ميعرض کردم اگر بگو –مصدق دکتر

 .عرض کنم دييفرما یم. مختصر است یليخ. ستين یزيواال چ
 دکترمصدق یآقا - سيرئ نائب

  یم قيمحترم تصد انيبودجه مجلس مخالف هستم والبته آقا نيبنده باا - دکترمصدق
رادارد  دهيعق کيرا مقدس دانست وهرکس  دهيدعقيمقدس است وبا دهيکه عقنديفرما

است  یمل یمجلس شورا نجايا نکهيبجهت ا نديبفرما یمرحمت یب انيآقادينبا قتايحق
بشود خواه  تيورد توجه اکثرخواه م ندکه دارد حقدارد اظهار ک دهيوهرکس هرعق

مورد توجه شود ندارد چون  کهيبنده موقع ضيعرا نياساسا ا دانمينشود حاال هم بنده م
مخالفت  ليدل خواهم یندادم م یرأ نکهيونظربا کنم یصحبت م اتيبنده درکل نجايا

چهار  هکه خودم معنقد نبودم س ندگانيحقوق نما یاديز یخودم راعرض بکنم بنده برا
با حقوق  حيصح یکه رأ شود یحقوق سبب نم یاوال کم کنم یدارم که عرض م ليدل

 ليسعادت ملت خواهد بود وک یکه فقط برا یندگيسنجش شود وقبول نما یندگينما
 یول دينما یبخالف مقصود اجتناب م یوازهررأئ دهد یوجدان خود را حکم قرار م

عادت  یبعد بمحافظه کاردرادوار مقامحفظ  یاگرحقوق گزاف شد ممکن است که برا
حقوق  بيکه عنقر شود یسبب م یندگيحقوق نما دييتز ايثان بازماند فهيوازانجام وظ

 یازقبول تقاضا ميدکن ايوزراء وادارات افزوده شود زرا ماکه حقوق خودمان را ز
 یالبته تقاضا انيآقا کنم یبنده خودم راعرض م مينمائ یخود دار ميتوان ینم گرانيد

دادم  یکردم ورأ بيوتص یخودم اضافه حقوق یبنده اگربرا یول کنند یم آنهارا رد
باو جواب  متوانمين یکن ینم بيآمد به بنده گفت چرا مال مرا تصو یگرياگرچنانچه د

 اديچون خودم ضعف قلب دارم حقوق خودم را که ز کنم یخودم را عرض م. بدهم
 ندگانياضافه حقوق نما جهيبالنتو. مينما یخوددار گرانيد یکنم بتوانم ازقبول تقاضا

 .شود ليجامعه تحم نيبا گريد ونيليچند م یمبلغ کيسبب خواهد شد که درسال 
 یکار چيه یازشغل وکالت مردم ب ريغ که شود یسبب م یندگيحقوق گزاف نما ثالثا

 خارج کنند ميدرمقصود انتخاب کنند گان را ازصراط مستق تيموفق ینروند وبرا
 یمملکت هيازمال ريکه غ شود یسبب م یق درمجلس وادارات دولتحقو یگزاف رابعا

معاش نکند ومردم ازتجارت وصناعت وکسب باز مانند  گريد قياز طر چکسيه
از ضعفا گرفته شده ودراول هربرج باو داده شود  یاتيوهرکس درانتظار باشد که مال
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ه  ديوعجالتا عق دينما یمتالش وراهرد ريبده وحقوق بگ اتيوباالخره فقرو فالکت مال
  .بود که عرض کردم نيبنده ا

  
 ٨٩: جلسه ١٣٠۶ نيفرورد ٢٩ یمل یمجلس شورا مذاکرات

  
 حاتياند بعد از توض کرده یشنهاديپ نهيزم نيمدرس هم در هم یچون آقا – سيرئ

 ميريگ یم یرأ شانيا
 )قرائت شد ليبمضمون ذ زيمدرس ن یآقا شنهاديپ(

شد  یالجمله مذاکرات یشده بود ف شنهاديکه پ رجانيدرموضوع انتخابات س نکهينظربا
مناسب  رهيمطالب مهمه در دستور مثل راه آهن وغ یبابودن بعض نکهيونظر با
مذاکرات باشد تا  هيبق کنم یم شنهاديبشود پ انيآقا نيکه موجب تألم است ازب یمذاکرات
بطور  انياآق عيجم نيدر خارج ب هيکه قض دحاصل شو تيموفق دوارميام گريجلسه د

 مسالمت حل شود
 ديدار یحيمدرس توض یآقا – سيرئ

 داننديم انيهمه آقا. واضح است حشيتوض – مدرس
 کنم یبنده هم موافقت م– یدشت

 ممنونم – مدرس
اکثر ( نديفرما اميق نيموافق انيمدرس آقا یآقات شنهاديبه پ شود یگرفته م یرأ – سيرئ
 )نمودند اميق

 دکتر مصدق یآقا – سيرئ
ئ اقعش  قتيراه آهن حق نکهيبجهت ا ستميبنده با راه آهن مخالف ن –مصدق  تردک
تجارت  اديشده واسباب ازد یرفته باعث آباد یاست که در هرجائ یزيچ کي

راکه ما در مجلس  یبا موقعش وطرز خرجش مخالفم هرخرج یاست ول اتيواقتصاد
راما در موقع خودش  رجاست اگر آن خ یاتيمال کيمتالزم با اخذ  ميکن یم بيتصو

خرج  موقع یاگر در محل خودش خرج نشود وب یاست ول ديمملکت مف یبرا ميبکن
آن خرج در داخله مملکت بشود خواه در  نکهيمملکت مضر است خواه ا یشود برا

مضر  یلياگر درخارج شد خ یول ستيخارج البته اگر در داخله شد چندان مضر ن
شد  اديمخارج ز یوقت نکهيا ینم مضر است براک یدرداخله راهم بنده عرض م. است

وهر  شود یم اديز یشد مخارج زندگ اديز اتيکه مال یووقت شوديادميز اتيقهرا مال
  .شود یشد صادراتش کم م اديز شيکه مخارج زندگان یملت
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که مخارج ارزان تر  کند یم یخودش را درمملکت ديجنس ومتاع خر داريخر رايز 
 یاديکه مال التجاره ارزان تمام شود وز شود ین سبب ممخارج ارزا رايز. باشد
 ديخر داريخر جهيودر نت شود یمحصوالت گران تمام م نيکه ا شود یسبب م اتيمال

 نيپس بنابرا شود یکه محصول رزان تر تمام م یبجاهائ کند یم یخودشرا ازجاهائ
مملکت  راتدصا جهيوبالنت کند یمخارج رادر مملکت گران م موقعيب یاتهايوضع مال

 یکي ميکن اديصادرات مملکت خودمانرا ز ديکه با ميکن یکه م اديفر نهمهيوا شود یکم م
مناسب  یب یالتهايوضع نکردن مال شود یم اديکه صادرات مملکت ز یاز راهها

 یآلمان بود برا بايعالم تقر یالملل نيبازار ب یالملل نيقبل ازجنگ ب. است موقعيوب
وهمه  شد یارزان تر تمام م شد یم یداريخرادتريآلمان زمال التجاره در نکهيا

 شد یمال التجاره درآلمان گران تمام م اگر کردند یمراجعه به آلمان م دارانيخر
 یازآنچه که سبب گران ديوباالخره با کرد یاندازه بآلمان مراجعه نم نيا چکسيه

صول است مح یکه سبب گران یزهائياز آن چ یکي مياحتراز کن شود یمحصول م
 یهر مملکت. راه آهن دوشرط الزم است یبرا. است موقعيگزاف وب یها اتيوضع مال

  .دوشرط موجود باشد ديراه آهن بسازد با بخواهدکه 
 است اما درباب استعداد اجاتيشرط دوم هم احت. اول استعدادساختن راه آهن است 

اگر  یزنه تجارتموا – یساختن راه آهن در مملکت ما ازنقطه نظر موازنه تجارت
 شتريب مينيب یم مينگاه کن یگمرک هياگر چنانچه به احصائ ستيبضرر ما نباشد بنفع ما ن

 یمرئ ريصادرات وواردات غ کي نديفرما یالبته م. ميفروش یوکمتر م ميخر یم زيچ
 یول کنم یراقبول م نيبنده ا. شود یمملکت وارد م نيهم با یپول هائ کيهم هست و

 یاست که موازنه تجارت یکامال حاک یاقتصاد تيوضع نيوا تسيچندان قابل ن
برضرر ما شد استعداد ماکم است  یجارتکه موازنه ت یبرضرر مااست پس وقت

ما  داتيعا. ميشو یمتضر م مينبر دهيواز او فورا فا ميهم ندار یاديز داتيوچون عا
 دهيه فاک ميخرج کن یمحل کيرادر یپول کي ميمحدود است واگر ما خواست هيکل

 یامروزپول ديفرض بفرمائ شود یمتوجه مام اديقهراضررز ميازآن ببر مينخواه یفور
 کهياست که درداخله مملکت هست ووقت ونيليوپنج تا چهل م یدرمملکت است س که

 یس نيا ميبکن یکارهائ کيراصرف  داتيکه ان عا ميندار یداتيما ازخارج عا
 ميوآورد ميديخر یزهائيچ کيازخارج  است اگر انيکه امروز درجر یپول ونيليم

. ستيدردست ما ن گريود افتد یم انيوازجر شود یپول ازدست ما خارج م نيقهرا ا
 اينباشد  ديباشد اگر عوضش مف ديمف ديعوضش هرچه هست با ستيعوضش چ

 کياش راجع باشد به  دهيفا نکهيا اينباشد  یليمدت قل کيدر اي یاش فور دهياگرفا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٠٧                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 .ميندار دهيع وفاافرفته وما من آن پول ازدست ما گرالبتهيصدسال د ايپنجاه  ايقرن 
خانه بخرد اول فکرکند کهم نقدرت واستطاعت  خواهد یم یاگرکس: است اجياحت ميدو
 رايسازدزيخودش خانه م اجيبقدراحت کند یبعد هم البته نگاه م اندارميخانه دارم  ديخر

اما درمسئله . ندارد دهيوفا شود یصرف مم یشد بعد ب ادتريز اجشياگر خانه از احت
راه آهن بسازد چه  خواهد یم کهيوقت کيمملکت بلژ. راه آهن دهيدرفا یعنيراه اهن 

هزار ذرع مربع مملکت  یعنيهرهزارذرع درهزار نوع ذرع  ديگو یاوم د؟يگو یم
درهزارذرع مربع مملکت من  کهيوقت ديگو یبعد م. وهشتاد نفرساکن دارد ستيمن دو

وهشتاد نفر درهزار ذرع مربع مسافرت  ستيباشند دو هشتاد نفرسکنا داشته ستويدو
 یول خورند یدارند ونان م اجاتيوهشتاد نفر درهزارذرع مربع احت ستيودو کنند یم

 کيتش ازبلژاجايمربع پنج نفرساکن داردهشتاد مرتبه احت لومتريهرک رانيدرا
مرتبه  کي رانيدرا کند یکت مهشتاد مرتبه راه آهن حر کيکمتراست واگردربلژ

مخارج  – کند یکار م رانيبرابر راه آهن ا شتادراه آهن آنجا ه نيبنابرا کند یحرکت م
 ديساريراه آهن م ديکن یخرج م ونيليهشتاد م نکهيبجهت ا. کند یفرق نم راه آهن که

برسد سال  گريد یباشد وبمصرف کارها رانياگردردست ملت ا ونيليهشتاد م نيا
پس . داردخرج  ونيليهشت م یراه آهن سال کهيدرصورت ميبر یم دهيفا ونيليم هدوازد
اگر هشتاد  ميکن یخرجش م ونيليکه درسال دوازده م یراه آهن کنم یعرض م نيبنابرا

مرتبه کارکرد  کيواگر شوديترم اديمرتبه کار کرد البته هشتاد مرتبه منافع ماز
 .شود یمنفعت ما هشتاد مرتبه کمتر م

احتماال زودتر راه اهن راشروع وتمام  ايبشود  اديدرمملکت ز اجاتياحت کهيوقت رايز
درمملکت کم شد وراه آهن هم  اجاتياحن کهيوقت یول برند یم دهيبکنند زودتر فا

 یندارد ول دهيفا نيمرتبه حرکت بکند ا کيهفته  کي ايدر پانزده روز  ايماه  کيدر
اشخاص  اجاتيرتبه حرکت بکند واجتست ميکه راه آهن درروز ب یمملکت کيدر

بکند البته راه آهن درآن  تيمربع کفا لومتريک کيوهشتاد نفرساکن رادر ستيدو یعني
که  یدرمملکت یدارد ول دهيمملکت اگرابتدا نفع نداشته باشد هرچه زودتر فا

خصوصا  افتديندارد وازکارم دهيفا چيراه اهن ه نيا کنديرکارميکم است ود اجاتشياحت
که هست از نظر  یخط نيبنظربنده ا شود یه م ديکه درمملکت کش یراه اهن کهنيا

که مملکت اروپات مال  ستيکه معقول ن رايز. است یداخل اجاتيواحت یتجارت داخل
به بندر جز وازبندر جزهم ببرد بهندوستان که  اورديب هيالتجاره خودش را ازراه روس

که ممالک اروپا  ستيمعقول ن نياست ا تانراه آهن ما رابط اروپا وهندوس ميبگوئ
به  اورنديب هيمال التجاره راازروس شود یداده م ايکه دردر یارزان هيوکرا امخارجي
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بکند ممالک اروپا  یهمچو کار کي دياگر بخواه. نبدرجز وازآنجا ببرندبه محمره
ببرند  دادببغداد وازراه بغ اورنديب ترانهيکه ازراه مد شتراستيب شانيصرفه برا یليخ

 یتجارت داخل یمن برا دهيندارد وبعق یالملل نيپس راه آهن مااثر ب - به هندوستان
است وهم  یالملل نيهم نظرشان بتجارت ب کشند یکه راه آهن م گريممالک د. است
 کنند یراه آهن بکشند حساب م ديوچقدر با ستيچ اجاتشانياحت ننديبيمحل وم نيبساکن

خوب  یليخ نديگويبعد هم اگرپنجسال ضرربکنندم کشند یحساب راه آهن م یوازرو
وبعد ازپنجسال  کند یرا رفع م اجاتيواحت کند یرامستعد م نهيخودراه آهن که آمد زم

مسئله حمل ونقل راطور  ستين دهياحتمال فا چيکه ه یدرراه یول. برند یم دهيفا
 جانياآذرباگرراه آهن . بشود هيراه آهن درست وته نهيتازم دهنديقرارم یگريد

 .ميفرسخ راه اهن داشته باش یس جانيدرآذربا ديشا ديرامالحظه بفرمائ
بنده ازوزارت فوائد  رايز ستين یقياعدادحق کنم یکه بنده عرض م یاعداد نيحاال ا(

 یرا هر فرسخ جانياگرراه آهن آذربا) بنده جواب ندادند بهکردم و یقاتيعامه تحق
خرج راه اهن  جانيدرآذربا ونيلينه مخرجش شده است  ميريهزارت ومان بگ صديس

که  یراه آهن مينيما که بب یاست برا یتجربه ومطالعه خوب یليمسئله خ نيشده است وا
راه اهن  نيسال است ا دهاند وحاالدواز خرج کرده ونيليونه م اند دهيکش جانيدرآذربا

نه  نکهيا یما شده؟ برا ديعا دهيماداشته وچه فا یبرا یداتيچه عا رشدهيدرآنجا دا
بدهد  دهينهصد هزار تومان فا یسال ديراه آهن آنجا خرج شده واقعا با یکه برا ونيليم

 رايبرداشته شود ز ديبا کيازده  شتريوب دارنديبرنم کيازراه آهن ده  کهيدرصورت
 ديبا زشيکه همه چ شود یکاهش الزم م. سال یسال س ستيب. ده سال فدرظر

 ونيلينه م یکس کيکه  ميکن یحاال فرض م. باشد رشتياش ب دهيفا ديعوض شود پس با
 زدهيبرده باشد وحاال دوازده س دهيددرسال نهصد هزار تومان فا یداده باشد اقال با

 رفوائديوز یداشتم که آقا ليم یليبنده خ. دائراست جانيسال است که راه آهن آذربا
شده ومخارج راه دولت  ديدوازده سال چقدر عا نيکه درظرف ا کردند یم نيعامه مع

 تشيجمع رانيآن نقطه ازتمام نقاط ا کهيچقدراست؟ درصورت داتشيوعا ست؟يآهن چ
 یليهم خ تشيکه جمع یبا آنجاهائ ميقراربده اسيمق ميتوان یرا ما م نيا. شتراستيب

که دارد  یاديز تيجمع نيباا  جانيخوب حاال که درآذربا یليخ ميکمتر است وبگوئ
 داتيهم صدهزار تومان عا گريد یدارد جا دهيومان فاصد هزارت یراه اهن سال

که بعد از دوازده  ديفرمود یمالحظه مشد یم نيمع جانيذرباآاگر بودجه راه آهن - دارد
 شد یبنده معلوم م ضيعرا جهيونت برند ینم دهيوفا کند یسال راه اهن دخل وخرج نم

 یبخواهد کس یر کساگ یعني ستيقابل مجازات ن هيجزا مقدمات اعمال منه درقانون
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کشتن فشنگ  یازبرا خرد یتفنگ م رود یم ستيرابکشد مقدماتنش قابل مجازات ن
تانکشد  یکشتن ول یبرا شود یوارد خانه م روديکندميحرکت م. کشتن یبرا خرد یم

خود قابل مجازات  یخودش بخود یآن اعمال مقدمات نکهيابدا مجازات ندارد مگرا
از  کهيخانه اش بکشم وقت یراتو یکس کيبروم  خواهم یبنده م ديفرض بفرمائ. باشد

 یمجازات کيار نردبام باالرفتن خودش  ديپله نردبام رفت مباال وداخل خانه شدم شا
اگر آن کارمجازات  یخود آن عمل مجازات داشته باشد ول یداشته باشد وبخهود

ونگذار آن عمل وقان ستيآن عمل نشده انمقدمات قابل مجازات ن کهيتازمان شدنداشته با
 .مدانديراقابل مجازات ن

رابکشد وتمام مقدمات کشتن اورا فراهم کرد  یکس کيحرکت کرد رقت  یکنفري
 کيرا بکشم  یفينفس شر کيمن  نکهيورفت درخانه آن شخص اما گفت عوض ا

است  خواستهيم رايهم کرده است ز یکار خوب نجايا. رابکشم بهتراست یموذ وانيح
بکند  یکاربد کيبود که  نيا یبرا یاعمال مقدمات. کرد ه استکند ون یکه کاربد

است بکار ببرد  یوعمل آخررابکند وان مسئله راکه علت العلل است وعلت غائ
راکه قانون  یموذ وانيج کي یعنيکرد  یکار خوب کيوآنوقت آنکار رانکردو آمد 

حاالبنده . آن شخص مأجورهم هست نجايا. کشتن او اجرداده است کشت یگذار برا
 انيازآقا کنم یوبنده مخصوصا استدعا م ستين اقشهاست که درمثل من نيا ام دهيعق

 ندهيچون واقعا ماهمه نما نديکه واقع شده دقت بفرما یمسائل نيدرا یکقدريمحترم که 
خوب . ستيبرما وارد ن یراديا چيه نميدرمسائل دقت بک یکقدرياگر ميملت هست

بند ه دارم به : رآقايخ د؟يچرادقت کرد ديبده یرأ ديخواست یم ونيليشما پنج م نديگو یم
ها  کوچه نيافرادش درا یکه بعض یملت کي نميبيبند هم. دهم یم یخرج رأ ونيليپنج م
ام  ملت انتخاب شده نيهستم وازطرف ا ليمن وک کهيندوقت ريمياند ودارند م افتاده
 یمطالعه ودقت کي یونيليمسئله پنج م کي یبدهم چرابرا یرأ خواهم یم نجايودرا

خوبست واگرراه آهن  یليراه آهن خ کهياحساسات و راتينکرده باشم وفقط درتحت تأث
 نکهيا اليمملکت ضررداشته باشد بح یبرا کهيغلط یرأ کيبرد  ميخواه دهيفا ديايب

 نجايادر یقانون کيبله ما . دقت بکند ديانسان با نيبممکلت خدمت بکنم بدهم بنابرا
شد بعد  بيوتصو ميداد یرأ تيدوفور ديکه قانون انحصارقند بود وبق ميکرد بيتصو
 نيا ايآ. ميداد یرأ تيدوفور ديمجلس وآنرا ه مبق نيراه آهن راآوردند درا حهيهم ال
راهم مطالعه نکرده  یعمل نهائ نياست که ما ا نيمستلزم ا قتايحق ميکه ماکرد یمقدمات

خط آهن بکشند حاال  ميوبعد هم گفت رنديرابگ انحصار داتيعا اآنج ميچون گفت م؟يبکن
اعتبارراه  حهيامروز هم که ال مياندومجبور رابسته مانيبرگردنمان باراست ودست ها
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پنج  نيک بروند خرج کنند وباالخره ا ميهبد یمطالعه رأ یدرمجلس ب ديآ یآهن م
 ميبده یرأ گرهميد ونيليم پنجوچهل و فتديربيما تاآخرگ شيکه ر شود یسبب م ونيليم

 ميريدست مردم است تحت قانون انحصار بگ هيممکلت سرما نيکه درا یوتمام وجوه
  .خرج کنند ميبده یورأ

 یضيعرا نيا قتاياگرحقننديبب نديخوب است دقت بفرما انياست که آقا نيا ام دهيبنده عق 
 ديا ضرر کرده زغلط وخبط است خوب شما دوروز سه روزچهاررو کنم یک هبنده م

هم  یراديوا ديستيشرمنده وخجل ن نتانيوجدان وموکل یپهلو قتيانوقت شما درحق یول
 کيهبخواهم به  کيملت هستم وقت ندهيهستم نما ليآقا من وک ئديگو یم. ستيواردن

 دمتخصصيهستم با یومطالعات قاتيتحق کيبدهم مجبور به  یرأ یونيليپنج م حهيال
ات بخواهم که وجدان خودم را ازصادرات ووارد یورتص کيراه آهن رابخواهم 

که بمن  یمردم یخدا وروسول وپهلو یوپهلو. پول بدهم نيبه ا یکنم که رأ یراض
مورد شنعت  ميدقت کن یکقدر یاگرما  نيپس بنابرا. اند شرمنده وخجل نباشم داده یرأ

الزمه  اطاتيکه احت ديهست ندگانيبلکه به ما خواهند گفت که شما نما. ميستيومالمت ن
 کي ايرا حهيال کياگر برعکس  یول ديا داده یورأ ديا را بکاربرده هيکاف یها تودق

 یپهلو قتيوفردا درخق ميبده یمطالعه رأ یدقت نکرده وب آوردند یکه م یاعتبار
 نيا مياند مسئول باش داده یکه به ما رأ یخدا وروسول ومردم ینفس خودمان وپهلو

آن پولس  مياگرما بخواه کنم یده تصور مبن ستوين حيکه صح ستا یکار کيبنظربنده 
رادرمجلس  ام دهيبنده عق ميوراه آهن بکش ميازآن پول استفاده کن ميکن یراکه خرج م
مدلل  لويحسابو دل یازرو ديک هبفرمائ یام وحاالهم حاضرم درهرجائ عرض کرده

ن عرض رکدم باراه آه دهبن(راکه االن هست  یموجود نيا ستيبا یثابت کنم که ما م
 نکهيبنده موافقم بجهت ا ديقندبساز ديانحصارقند بخواه داتياگرشما ازعا)ستميمخالف ن

 نکهيا یبرا ميکن یخرج م یزيچ کي یوبرا ميکن یم دايپ یزيچ کي ميگو یم
که  یراه آهن هرمملکت دهياما فا. است اجيکه عرض کردم محل احت یامروزهمانطور

کمتر  اجاتشيکه احت یداروهم جائ دهيرفاشتيراه آهن درانجا ب شتراستيب اجاشياحت
  . فائده اش کمتر است جهيکمتراست بالنت تشيوجمع

محتاج  چيوه ميدار یگريد یزهائيبچ اجيواحت ميدار یوسائل موجود کيما االن 
مملکت ومردم را عادت بدهد به  انيدر ديايراه آهن ب گريکه پنجاه سال د ستين

که حاضراست استفاده  یپول نيچرا االن ازامال التجاره ما وفروش ديمسافرت وخر
 گريپنجاه سال د نکهيا یبرا. ميوضرر کن ميزينر نيپول خودمانرا درزم ميوبرو مينکن

 ونيليم ٢٢مادرسال . بنده قند است دهيموجوده بعق اجيآن احت. مياستفاده کن ميخواه یم
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 بنده. ميدار دپول حاال موجو ونيليوچهارده م ميخر یقند م
پول  ونيليچهارده م نيحاضرهستم مباحثه ومذاکره کنم که اگر ما ا ديبفرمائ یباهرکس
وهم ما  شود یهم قند ارزانتر م ميرا خرج کارخانه قند درنقاط مختلفه بکن یموجود
 ونيليما چهارده م کهيوقت. ميشو یپول بخارجه م ونيليازفرستادن چهارده م یمستغن

 ميرابده ونشيليهفت م ميما بتوان گريل سه سال ددوسا ات باياضافه شود تقر داتمانيبعا
تجربه هم که باشد  ايتجمل  اياحساسات  یبرا ميده یراهم م ونيليهفت م نيا ميوبگوئ

 ديبا. ميآنها رابدوش ميتوان ینم ميمردمرا چاق نکن نيباالخره اگرما ا. ميراه آهن بساز
که دردست مردم است  نهميا نکهينه ا ميريانوقت ازانطرف هم بگ مياستفاده بمردم بده

بنظربنده اگر االن ما . ميبنر دهيفا گريوت اپنجاه سال د ميزيبر نيدرزم ميوبرو ميريبگ
 کيببر دهيپول موجود فا نيکه ازا ميراقائم مقام راه آهن بکن یزيچ کي ميبخواه

  . کارخانه قند است
آنچه که . ستمين الفمخ زهايچ یمخالفم با بعض یبا معامالت سفه کهيبنده آن قدر
 یراه آهن نيمستخدم نيا هيکرده بودند که مال یاعتراض کيردمجلس  ديا یبنظربنده م

اعتبار رازودتر  نيهزارتومان اعتبارگرفته است ا ستيراکه آورده است ودولت دو
 سيرئ یبه امضا ٣٣٠تحت نمره  یمتحد المال نکهيدرچند روز قبل ازا. اند تما م کرده

اول راجع : متحد المآل دوموضوع داشت نيا. رسدبنده هم دارمب کالو یبرا هيمال
اند که ما باتومان  گفته یکائيامر نيچون مستخدم. صدو چهل هزاردوالر بود ديبخر

 نکهيا یبرا اند دهيبادالرباشد صدو چهل هزاردالر خر ديوحقوق مابا ميکن یمعامله نم
پمج  حهيبود که ال نيودوم هم ا وبدهندکنند  نيآنهارا که امسال باشد تأم هيحقوق آت

همچو موضوع  کيمجلس  یول دهيرس هيوزارت مال بيماه است به تصو کي ونيليم
 ستميبنده در موضوع اول چندان مخالف ن. تأسف است یاند وجا کرده ريراتأخ یمهم

آنقدر  دياز علم اقتصاد بهرا ندارند شا هيمال نيکه بقدر متخصص نيمهندس نکهيبجهت ا
م اپول  نديگو یم نياشند مکن است پول ما تنزل کندو دالرباالبرود بنابراب مدهيهف

صدو چهل هزار  نيهم ا هيووزارت مال ميبکن ليتبد ميخواه یخودما نرا به دالرم
 یپول دالر به انها بدهد ول گريتا دوسال د نکهيا یبرا دهيتومان راا ز حاال دالرخر

 امر که انقدرمتخصص در یکائيآمر نيدسمهن کهيقتکه و کنم یمعامله تعجب م نيازا
 ديا رنديمسئله راملتفت هستند که اگربخواهند تومان بگ نيا ستنديواقتصاد ن هيمال

آنها فکرخودشان هستند که پول  شود یپول ما ارزان م گريبواسطه تنزل نقره سال د
 شود یمچه  نندک ليآنها فکرخودشان هستند که پول ما رابدالر تبد شود یمارا ارزان م
 ميخواست یطال بود امروز که م رهيل مانيپول موجود ونيليچهارده م هيک هوزارتمال
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 ونيليامروز که چهارده م یول ميگرفت یم هياثاث ونيليچهارده م ميراه آهن بخر هياثاث
 رود یباال م رهيل نکهينظر با ميبخر هياثاث یهرقدر ک هبخواهم ميرابه تومان داد

باشد  شتريپولمان ب ونيليدوم ونيليم کيما ديا یم نيقره پائوتومان بواسطه تنزل ن
 نکهيمسئله اسباب تعجب بنده است که باالخره عوض ا نيوا. ميهمان نسبت ضرردار

. گمرک نقره موقوف شود و  ديايمجلس مه ب هم حهيال شديم ليتبد رهيله پول ماراب
  . رنديگ یضرب م رتاج یليدرضرابخانه آنجا خ برند ینقره راکه م نکهيا یبرا

 دهيفا کي ايامرک یبرا حهيال نيا. موقوف شود اتشيمال دينقره هم با نيبنابرا
البته فروشنده نقره است اگرنقره اش رانخرند  کايچون امر. ما دوضرر یداردوبرا

 ديکه با یموقع کيما در نستکهيماه مدوضرردارد ضرراولش ا یضرردارد وبرا
. درمملکت ديايب شتريکه نقره ب ميکن یم شتريرکاربد التيتسه ميخودمان راطال بکن

 ميپولمان راطال کن ميهم ما بخواه یوقت کياگر دياينقره درمملکت ب کهيوقت رايز
نقره  کهيوقت نکهيا یاست برا شتريباشد ضررما ب ادتريهرقدرنقره دمملکت ز

ا دوضرر جهات م نيبا ميرا طال کن پولمان ما ميتوان ینم چوقتيشد ه اديدرمملکت ز
 یبرا کنم یاعمال بنده چندان مخالفت نم نياگرباا. رود یم کاينفع امر کيو ميکن یم
 گريد بردمللينم دهيملت فا نياگرا. ستميبانوع بشر مخالف ن قتاياست که حق نيا
 متوانمين قتايبنده حق یبامعامالت سفه یهم نوع بشرند ول ايدن گريوملل د برند یم

راهم  اجشيواحت ميرا نداشته باش یکار جاديکه ما استعداد ا است نيموافقت کنم وآن ا
پس . باشد اجيکه برخالف استعداد واحت ميبکن یار ککي ميآنوقت برو مينداشته باش

وبنظربنده اگرما  ميکن اديخودمان راز اجاتياول احت ديکه شد مابا یضيعرا نيبنابرا
 یمهم یما امروز کارها که نستيراهش ا ميکن اديراز دمانخو اجاتياحت ميبخواه

شوسه  یراهها نيوا تميبکارانداخ ونيکام مياگر ما امروز آمد. ميبکن ونيدرقسمت کام
هم  نيوبنز ونيخواهد داشت البته ممکن است بگوبند کام دهيفا ونيکام ميرابکار انداخت
 ميخط آهن بکش مياگربخواه رمايخ یهم مضراست ول ونيوکام شوديم هديازخارج خر

). حداقل منفعت آن است ونيليچهارم یکه سال( رود یپولمان بخارج م ونيليچهل م
 یزيما ازهرچ یضررش برا نيبودجه راه آهن است پس ا هم ونيليچهارم یوسال

 نيبا ميمملکت دائرکن نيدرا را ونيکام سياگرما سرو کهيدرصورت ادتراستيز
برود . ان حرکت کندتهر از یکيکه  نيمسافر یبرا مياوريب ونيکه پنجاه کام بيترت

. محال است ستينفرن ستيب یراه بوشهر روز نيمسافر - هم برعکس یکيبوشهر و
رابا  نجايا مسافرت راه بوشهر تا ميتوان یما م بيترت نيبا. نفرهم نخواهد بود روز پنج

 درپنج نقطه ميتوان یم ميداشته باش یواگرما پنجاه اتوبوس مسافرت ميکن نيتأم ونيکام
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امروزه  ام دهيکه بنده شن ونيکام کعدهيوبعدهم  ميدرست کن یوانتهائ یتدائخط اب رانيا
کم است انها  یليومخارج سوختنش هم خ کند یدراروپا هست که بابخار حرکت م

راه آهن تا ده سال  دنيبکش ميحمل ونقل البته اگر امروز شروع بکن یبرا مياوريراب
است وبعد ده  دهيفايب ميهرچه خرج بکن گريندارد والبته تا ده سال د دهيفا اهنراه  گريد

 یمربعش پنجنفر جمع لومتريکه هرک یک هبنده عرض کردم مملکت یبيسال هم بترت
 يیها ها و کمک بودجه کيامروز مملکت فرانسه . داشته باشد دهيفا مکنميتدارد گمان ن

نکند ومنفعت هم  ااگرضرري کنديضررم نکهيا یچرا؟ برا کند یراه آهن م یبرا
شوسه  یمملکت راهها نيبنظربنده اگرما درا –کم است  یليداشته باشد منفعتش خ

 ونيکام سيهمان اندازه که مردم متفرقه ازسرورايز ميکن یما ضررنم ميمان درست کن
  .برد یم دهيدولت هم فا برند یم دهيفا
نسبت ببودجه شان مساعدت بکند؟  اي دبکن یهست که کمک چکسيبمردم متفرقه ه ايآ 
 باشديترم ديمسئله مف نيک هعرض کردم ا یدالئل نيوبهم برد یم دهيلبت هدولت هم فاا

 مويبرينم دهيفا گريتاد هسال د ميکن یراه آهن ازحاال خرج م یما اگر برا نکهيبجهت ا
که  یقتوو اجاتياحت دييبه تز کند یشروع م ميرادائر کرد ونيازامروز که کام یل

. راه اهن درمملکت ما بالمنفعت است یول. ميبر یم دهيشد البته فا اديز اجاتمانياحت
 نياست که راه آهن مؤثر درطرف نيهم دارد وآن ا یگريد دهيفا کي ونيبعالوه کام

 ديآنها با. مشوديرفع ن اجاتشانيدورازراه اهن است آنها که احت کهيخط ا ست وآن نقاط
پس اگر . وبرسانند بخط آهنحمل کنند  هيوسائل نقل نين را باهم ابازمال التجاره خودش

زودتر  ميراه اهن بکش ميخواهيکه امروزم ینجائيهم ميرادرست کن ونيکام سيما سرو
 سيدوروباالخره بنظر بنده سرو یوهم درجاها اجاتياحت دييبه تز شود یشروع م

ام ممکن است  قات کردهيچون بنده خودم ازاداره حمل ونقل تحق دتراستيمف ونيکام
راهم  نيبنز. ميبخر دازخارجيراهم با ونيخوب کام نديکردم بگو عرض کهيهمانطور

خوب  یول ميازخارج بخرديرا هم بانهايچه فرق دارد؟ ا ميبخر دازخارجيبا
چهار  یوبعد هم سال ميبخر ونيليچهل م ديراه آهن رابا هياوال ما اثاث. ستينطورنيا
مثل راه آهن . کند یمهم ن دهيفا ميهم ضرر بده ونيليچهارمو  ميبودجه بده ونيليم

 ميخرج بکن ونيلياگرما دوم کهيه نکرد درصورت ديکه بعد از دوازده سال فا جانيآذربا
چرا؟  ميرمستقياست بطورغ ديما مف یبرا نيوا ميرادائرکن ونيکام سيسرو ميتوان یم

بود اداره حمل ونقل  شيکه پ دمانخو هينقل اباوسائليام  کرده قيبنده تحق نکهيبجهت ا
شتردار  چيه رايبودز یهم اجبار دولایر یخروار نيوا داد یم هيکرا دولایر یرخروا

 یبود که خود دولت ازرو ینرخ کي نيوا ستين یراض دولایر یبخروار یومکارئ
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بنده از ( ميريراهم که مأخذبگ دولایر یخروار نيکرد ه بود معذالک هم نياجبار مع
بدو  یونهايکام منيباه. ميکه دار یونهائيکام نيباهم) ام کرده قاتينقل تحق حملواداره 

 یبدهند خروار دولایر یخروار نکهينصف شد وعوض ا هيکرا ميکه دار یمتوسط
. شود یقران دادند آنوقت صادرات مملکت ما بخارج ارزان ترتمام م کيو لایر کي

 شتريوپول ب شتراستيب دارشيک هصادرات ارزان تر تمام شد خر یووقت
 ميبخارج بده نيوبنز ونيکام یپول برا یکمقداريپس اگر ما  .شود یواردمملکت م

 دهيفا شتراستيب دارشيارزان شده خر هيکرا یازان طرف چون صادرات بواسطه کم
هم  ونيکام سيبسرو مياگرامروز شروع کن هاست ک نيبنده ا دهيعق نيبنابرا. ميبر یم

مسئله  نيوباالخره ا ميا نبرده یاديضررز نکهيوهم ا اجاتيد احتييبتز ميا شروع کرده
پول  نيوا - دهد یم دهيفراهم شد راه آهن ه مزودتر فا یباشد وقت اجاتياحت ديکه تول

داشته باشد بنده عرض  دهيک هفا ديبکن یکار کيصرف  ديموجود راهم اگر بخواه
داشته  دهيکه فا ميبکن یکار کي ديکه ما با ديبفرمائ قياست وتصد یقند ساز کنم یم

 ميکه نتوان ميختير یجائ کياگرپولمان رادر. ميهست یريملت فق کيا باشد چون م
وبنده  ميتمام بگذار مهين منطوريراه آهن خودمان راه ديبا ميببر دهياز آن فا یبزود

 خواهد ساخت؟ یتمام راک مهيان ن مدانمين
ممکن  ايدردن اتينظر. ستمين اتيعرض کنم البته بنده منکر نظر –عامه  رفوائديوز

 شيمقدار کي - بود که فرمودند نيا اتشانيمحترم نظر ندهينما یآقا. مختلف باشداست 
 - شوم یوارد نم ستميچون اهل اصطالح ن نجايهم فلسفه علم اقتصاد بود وبنده درا

راه آهن  ايبود که که آ ینظر کيه م نجايواهم راجع بود به راه آهن  شيکمقداري
بهتر ازهردو باشد چنانکه  یکار ديابهتراست ؟ش ونيدارد؟ کام دهيضرردارد؟ فا

االغ  ايقاطر  اي یپنجاه پنجسالش راباگار ميا شصتو پنج سال است که ما عمرکرده
 اند شدهاند قاطر هم سوار  هم نشسته یاند پالک اند وبرده بارشان راهم آورده - گذشته

 ديجد یزهائيچ کيالبته اگر  ستيمحل شبهه ن نيا - اند امرهم گذشته مسافرت هم کرده
ه بود بازهم ممکن بود باهمان وسائل قاطرخودمان آمدو  امديمملکت ن نياالختراع درا

مسئله راه آهن  نيعجالتا ا یول. وشترهم بارمان راببرد مينيهم بنش یپالک یوتو ميشدکن
اما شخص بنده نه . برگردد شيبجا گريد مکنميشده وگمان ن دهيزائاست که  یامر کي

 ريخ کنم یباب دارم دفاع م نيدرا یخاص تيمأمور کياال نقط هظنر که ح نيازا
 ميمملکت راه اه نساخته شد چقدرمنافع مستق نيدرا نکهيکه بعد ازا ام کرده حساب

 شيازپنجاه سال پ رانيمردم ا نيبنده ما ب. مملکت خواهد داشت نيا یبرا ميرمستقيوغ
. دانميله را مالدو عياشخاص درباب راه آهن مرحوم صن نيتا حاال متخصص تر
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الدوله  عيسال تمام مرحوم صن ستيبکه  دانمياو هستم وبنده م یوشخصا هم تابع رأ
مسائل  ريمسئله درباب آمد وشد وورود وخروج مال التجاره وسا نيدراطراف ا

 لهيوس گانهيشد که  نياوا یقطع دهيمربوطه براه آهن هم هرامطالعه کرده وباالخره عق
 یليکرد وخ دايپ شيست مسئله راهم عنوان کرد ومحل هم برادرراه اهن ا رانينجات ا

کار  نينشده بود که ا فراهموسائل هنوز ايآن وقت مقدر نبود  یکرد منته بحثه م
بودم ومعتقدم  دهيمن هم بآن عق ام ستادهيا نجايوازان وقت تا االن که ا رديصورت بگ

وهم  ینقطه نظر اقتصادمملکت راه آهن است هم از نيوراه نجات ا لهيوس گانهيکه 
وقت ه  کيبود  یهمه را بفکر اقتصاد دينبا ايچون درقضا. یاسيازنقطه نظر س

وآن را  رنکنميواقع است تعم یعال ابانيخ کيخانه خودم را که در ربندهمهست که اگ
 ستيالزم ن گريد ديگو یخواهد شد که م دايپ هيبلد کيبگذارم آن وقت  یبحال خراب

که  سازد یم یخانه عال کيو کند یشد وخراب م ابانيخ نيا هيهمچو خانه درحاش
 باشد ابانيمتناسب وضع ح

ازممالک فائده نداشته ومعذلک تمام  یليدرخ سيراه آهن شبهه ندارد که در بدو تأس اما
چون . اند دهيها ازمسکو به بندر پرت آرتور راه اهن کش روس یاند حت ممالک ساخته

فرمودند بنده هم  شاتشانيدرضمن فرما یدفعه لفظ سفهچند  نجايمحترم درا ندهينما
شود که ازمسکو به  اديپ کنميتصورنم ايدردن یسفه چيعرض کنم که ه خواهم یم

درمملکت  یآباد. ريخواهدد اشت خ مينفع مستق ايآ نيا یول! پرت ارتورراه آهن بکشد
 یاتيمقتض کي نجايودرا - جاها بازخواهد شد ريراه اتصال مملکت بسا شود یم دايپ

کند  احساسآنرا تواندمنافع یاست که تا انسان درکاروارد نشود وراه آهن نسازد نم
 دارد؟ ميمنافع مستق درمملکت هيمگر نظم

 )ندگانيهمهمه نما(مادارد  هينظم - مدرس
 ميمنافع مستق زهايچ ريدارد؟ مگرنظام وسا ميمنافع مستق هيمگرامن –عامه  رفوائديوز

 م؟يخواه یچه م یما برارا هيدارند ؟خوب نظم
نظام . که راهها منظم باشد نستيا یبرا هيامن. نظم شهر راعهده دار باشد نکهيا یبرا
مملکت الزم  یبرا یول. خرج دارد نهايهمه ا. است که مملکت منظم باشد نيا یبرا

ما درتهران  نيمملکت است چهل سال قبل از ا یزندگ اتياست وجزو ضرور
 ینداشت ودزد بيع چيما هم ه یازارهاب ميند تا گزمه هم داشتچ ميداروغه بازارداشت

وهمه  مدانميکه حاالبنده اسمشان ران ميدرشهرداشت گرهميچند نفر د. شديکمترم ديهم شا
. خرج نداشت شتريچهار پنج هزار تومان هم ب یوسال کردند یشهررا حفظش م نهايا

 یبرا خواهد یان حاال مزم یهما ن اقتضا. ما درست کرد یزمان برا یاقتضا یول
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اوال اشتباه نشود  – ونيکام ديفرمائياست وم ديهم مف یليخ. و. راه آهن درست کند ما
اند چه آن  که روسها ساخته يیچه ان راهها ميالن دارا که ما يیراهها نيا یک هرو
 کيچيه یرو ميا که خودمان ساخته یاند چه ان راههائ ساخته ها سيکه انگل یراههائ

از دخلش است وازقرار  اديز یليکند وخرجش خ رکتح متواندين ونيها کام راه نيازا
 یوحساب کرده اگردران راههائ دهيکرده است ونقشه کش سيکه کلنل مور یبرآورد

حظ  کيعوض  ميکن یم اليبهتراست وخ ميندازيراه ب ونيکام ميکن یکه ما تصور م
 ونياند وراه کام اخرج کردهر ونيليداشت چهل وپنج م ميشانزده خط راه آهن خواه

از راه اهن خرج الزم خواهد داشت  شيآن ب ینگاهدار یرودرست کردند بازبرا
راه آهن راست است که  یومرمتش نمود ول ريدخرج اصالح وتعم یبا یاديومبالغ ز

 یونهائيکام نينخواهد داشت واالن ا یبعد خرج یاست ول اديز یکقدريخرج اولش 
 نکهيباا نديآ یاند م روسها ساخته که یراه نيانشاه بتهران ازاوکرم نيکه ازطرف خانق

 یمقدار ونهايکام نيجنگ ساخته شده ا اميچون درا یول ميا راه را مرمت کرده نيما ا
 نيدانست ا ديوبا ميائ یما ازعهده مرمتش برنم کهيبطور اند دهيراه راتراش نيازا

 یبرا ستين ونيابل عبور کاممملکت ساخته شده ق نيشوسه که تاکنون درا یراهها
 اند ختهينر زنديسنگ بر ديک هبا یوآن قدر ستيآنها محکم ن یرسازيز نکهيا

بدرد  کهيبطور ديدرست کن ديرااگر بخواه نهايا وهمه ستيمحکم ن ديبا کهيوآنطور
خرج خواهد  ونيليبخورد متجاوز از چهل وپنج بلکه پنجاه م ونيمصرف آمد وشد کام

وبعد هم که ساخته شد تازه . کمتر ازده سال وقت الزم ندارد کارهم منيداشت وه
سال  یرابامخارج گران ب ونيتا کام صدياداره ارزاق س کنديکارراه آهن رانم ونيکام

 ..آنها شکسته وانجا افتاده یوهفتا تا ستيدو نديگو یم کهيکرده بود ازقرار هيته یگران
 .دنديشکسته بود که خر - دکترمصدق

 ونيحال کام یا یعل –بنده اطالع ندارم – انهيحاالشکسته بود  –امه فوائد ع ريوز
 نيا حهيال ميبساز ميخواه یراه اهن که ما م نيبرسرا مياما آمد کند یکار راه آهن را نم

داده حاال اگر  یکرد ومجلس هم رأ شنهاديرا دردوسه سال قبل دولت وقت بمجلس پ
 ميبه مجلس آورد حهيخرجش هم ال یوبرا نممداين ندبندهعجله کرده ا یدرآن رأ انيآقا

 نيچهل نفرمهندس ب یوس یکائينفر مهندس آمر ازدهيعجالتا . ندادند یرأ انيوآقا
درشش نقط  نهايهستند وهفت وهشت نفر مختلف ا یرانينفر آنها ا ستيکه ب یالملل

تهران  نيب. کنندياستراباد وشاهرود کارم نيهمملکت مشغول کارومطالعه هستند ب
دسته شان هم کنار  کي کننديدرکنار رود کارون کارم. کننديشاهرود کارمو

بندررا انتخاب کنند  نيبهتر نکهيا یمشغول مطالعه هستند برا جيوخل یخورموس
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عمق  نکهيا یبرا کنند یکاله کار م انيم جيدرخل کدستهيکجا مناسب تراست و ننديوبب
پنج شش ماه  ديشا. بار مناسب استفرود آمدن  یکجابرا ننديبدهند وبب صيآنجا راتشخ

 نيمعلو م شود که ا ديوبا ميارويبارب نکهيبا ميما محتاج شد گريبلکه هفت هشت ماه د
محل  کي ديشود وبا ادهيپ ديبا ديايازآن طرف از هرطرف ب ايطرف  نيبار ازا

 دستهاست که االن ما شش  نيغرض ا. شدن بارها موجود باشد ادهيپ یبرا یمناسب
کرد  بيهم مجلس تصو یوجوهات کيو کننديکه درنقاط مختلف کارم ميارمهندس د

دوساله حقوق  نيکرده که درا بيچون مجلس تصو. داده شود نيمهندس نيکه با
هم به متر لفظ قانون  هيجهت مال نيمحل پرداخت شود ازا نيازا ديبا نيمستخدم

وپنجاه  ستيدو نين راازايمهندس نيمصوبه خواسته عمل بکند وحقوق دوساله ا
 یبرا نکهيا یکه بدالر بآنها حقوق بدهد برا دهيدالر خر یعنيهزارتومان کنار گذاشته 

پول خرج  نيبا ا ميکه حق ندار ميکرد ريقانون راتفس نطوريبا صرفه تراست ما ا هيمال
شش دسته  نيکرده وفعال ا بيتصو نيمهندس یخرج رابرا نيومجلس ا ميبکن یگريد

ماه بماه بآنها  ديشده که با ینيب شيپ یامرکائ نيحقوق مستخدم. کننديکارم ندهم دار
نشده واالن ما  ینيب شيپ یواعضاء واجزاء حقوق نيمستخدم ريسا یبرا یول. برسد

 نيمته اسباب سنگ شکستن وازا ليکلنگ ب ليازقب ميابزارکار بخر یمقدار کي ديبا
 گريد زيلگراف دائرکرد وهزارچتلفون وت ديانقاط ب نيودرا ميبخر دياسبابها مابا ليقب
غرض  شود یم ميتقد حدهياش هم هست که عل حهيال. نکاراستيکه الزمه ا خواهد یم
راکه بقول خودشان  حاتيو وسائل تسط ميکن هياسباب ته یمقدار دياست که مابا نيا

وارد  هک یوقت یول ستياهواز تا ذزفول مشکل ن نيازب. ميفراهم کن نديگو یتراسمان م
مشکل  یطرف آب دز درآنجا کارقدر ايطرف کشکان  ايازدو دره  یکي نيب دشو یم
شکستن کوهها، ودررفتن ازان  یبرا خواهد یم نيسنگ یليخ یواسبابها شود یم

. اورنديشروع ساختن راه آهن رااول سال ب بيمجلس جزو تصو راياخ. ها دره
ممکن است  ميدهمناقصه ب الناع ميامسال چون ما ناچار. مجلس برساند بيوبتصو

 یاعتبار کي ديامسال تمام خواهد شد با بايشش ماه طول بکشد ت اسبابها برسد وتقر
 ديکه باالخره جواب خواهد رس یها ئ مناقصه نيدادن با عانهيب یوازبرا ميداشته باش
 اعتبارالزم ونيليشده که پنج م نيتخم نيخواهد شد بنابرا اريازانها اخت یکيوباالخره 

 کيپرداخت شود  کدفعهيندارد ک ه یهم ضرورت ونيليپنج م نيا یلخواهد شد و
خواهد  هيوجه به اقساط تأد نيوا رسد یکه ازفرنگستان م ميا ما سفارش داده یزهائيچ

قسطش به پانزده روز  کياست که ممکن است  یاقساط طور نيا بيترت یشد ول
اگر پول  م؟يبکن ديچه با ستيمجلس ن نوقتوآ فتديبعد ازان ب ايازنوروز گذشته 
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بود که  نيپس بهترا ميگه اجازه ندار ميواگر بده شود یم یکه بدقول ميقسطمان رانده
که راه آهن  ستين نيحا ال سخن درا. ميپول بده نيومتمم اقساط ازهم مياجازه بخواه

مثال  نکهيا ااي. ستين نهايصحبت ا. شتر ايآهن بهتراست  اراهي. ونيکام ايخوباست 
گذشته عجالتا ما  نهايمطلب ازا م؟يبکن یگرياکاردي ميقند بساز ميرکه دا یپول
 یاست که راه آهن رابرا ینظربنده نظرهمان اشخاص. ميراه اهن بساز. ميخواه یم
هم نداشته باشد راه آهن هزارمنفعت  یميمنافع مستق نکهيولو ا داننديم ديمملکت مف نيا
 ها یچيتند راه آهن بسازند همه گارکه خواس یووقت ستين ومدارد که حاال معل گريد

 ديراه آهن بساز ديخواه یحال اشما م: بدولت عارض شدند که خوب ها یوعرابه چ
رساندن مال التجاره  ی؟بعد که راه آهن ساخته شد مال کم آمد برا ميپس ما چکارکن

. ميما چه کن گفتند یها م یدراول کارعرابه چ. که الزم بود بخط آه نبرسد یزهائيوان چ
 یکم است مسائل راکس یپس از آنکه راه آهن ساخته شد معلوم شد مال وگار یول
مملکت ساخته  نيراه آهن درا نکهيپس ازا داندينم یوکس. کند ینيب شيپ تواند ینم

انوقت  که راه آهن ساخته شد یوقت یول. خواهدرفت رونيازمملکت ب زهايشدچه چ
قند  یدارد برا یخواهدرفت وچه فوائد رونيازمملکت ب زهايچ چهکه  شود یمعلوم م

 حهيال کيبود ک ه نيبود وان ا هديبخاطرم رس یاليخ کي یوقت کيهم  یساز
که . نمک بود حهيکنم بمجلس وان ال شنهاديپ یعني. ميکن شکشيبمجلس پ ینيريشوروش

 یبرا ميارمحل رابگذ نيوا. کند بيتعق انرا خواستيم الدوله هم عيمرحوم صن
 است یمذاکرات کاف - ندگانيازنما یجمع یازکارخانه قند س

 یريعده کث( نديفرما اميموافقند ق انيدرمواد آقا شوريبرا شود یگرفته م یرأ - سيرئ
 )کر دند اميق

 ديهست بفرمائ یاگرمخالفت ديا یبنظرم یکشوري حهيال نيشد ا بيتصو - سيرئ
 ستين یمخالف - ندگانيازنما عده
 )قرائت شد ليضمون ذبم( شود یماده اول قرائت م - سيرئ

راجع براه  ١٣٠۵اسفند  ۵قانون مصوب  یاجرا یبرا یمل یمجلس شورا - اول ماده
 یمخارج الزم برا دهد یتوما نبدولت اعتبار م ونيليتا حدود پنج م ١٣٠۶اهن درسنه 

مزد کارگر تحت نظارت  – نيحقوق متخصص –ادوات  ديخر ليساختن راه اهن ازقب
مجاز است که اعتبارمخارج مصوبه  تدول–عمل خواهد آمدب هيکل مال سيرئ شيوتفت
 یسالها یبرا یدرحدود آن تعهدات ايمصرف و گريد یرادرسالها کسالي یبرا

 ديگربنمايد
خدمت  نيومنتظر یرسم نيمستخدم نيراه آهن از ب یادار نيمستخدم - ١ تبصره
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 هند شدموضوعه کنترات خوا نيبرطبق قوان یفن نيها انتخاب ومتخصص وزارتخانه
 یموضوعه وصرفه جوئ نيقوان تيبا رعا یستيراه اهن با یبودجه ادار - ٢ تبصره

مجلس  بيوپس ازتصو هيکامل هم هساله در ضمن بودجه فوائد عامه بجزء ته
 از محل اعتبار راه آهن پرداخته شود یمل یشورا

وساختمان  یدولت مکلف است ششماه به ششماه صورت مخارج مقدمات - ٣ تبصره
  دينما ميتقد یمل یبمجلس شورا ندگانياطالع نما یآهن رابراراه 

   
 ٩۴ جلسه ١٣٠۶ماه  بهشتيارد ٧مشروح مجلس پنج شنبه  صورت

  
 ميريگيم یرأ.ازدستور خارج شود  حهيکرده اند ال شنهاديدکترمصدق پ یآقا - سيرئ

 دارم حيتوض - دکترمصدق
 ديبفرمائ - سيرئ

فرمودند درمجلس  دميالوزارء رس سيرئ یازخدمت آقا لبنده چندشب قب - دکترمصدق
 ريوز یکه دولت آورده است حاال آقا ميهست یحيعرض کردم گرفتارلوا ديکنيچه م

ومجلس  کنديم شنهاديپ ديراکه صالح مملکت د یحيلوا کيفرمودند که دولت  یمال
بنده تصور .وزودتر بگذراند  ندازدين ريهم بتأخ یليبکند وخ یدگيورس تيجد ديهم با

دقت  شتردرشيب یقدر کي یستيبا شوديم شنهاديکه درصالح مملکت پ یحيلوا نمکيم
دولت  ئتيکه ه کنميراعرض م نيا ستيدرمثل مناقشه ن.من است  دهيعق نيا .کرد

فورا  ديا یوزارت خانه م کيراکه از یحيلوا کيمن مکلف هستم که  ديبگو متواندين
جلس خواه انر اقبول کند وخواه مجلس بفرستم م بيتصو یامضاء کنم وبرا ار رانيز

 یمحکمه ابتدائ کيدولت مکلف است دردرجه اول مثل  ستيدولت ن فيتکل نيرد ا
کامال  فرستديراکه به مجلس م یزيچ کيدرمسائل دقت ونظارت ومراقبت کند و

راکه  یزيندارم وهرچ یقضاوت ستميمحکمه ن من ديبگو نکهيبفرستد نه ا دهيعق یازرو
قشنگ  یامضا کياست که  نيمن ا فيتکل دهنديند به من مورآ یازهراداره م

انها مسئولند  ارخوبيدادند بس یملت رأ ندگانيبکنم وبفرستم بمجلس اگرنما یخوانائ
 دهياصل کامال مخالفم وعق نيبنده با ا ستيازمن گله مند ن یندادند کس یواگرهم رأ

 نکنند ودر یکار داشت هباشند ومحافظه دهيصراحت عق ديابام یدارم که دولتها
 گريکديونگذارند که ما درمجلس با ندياظهار نما داننديراکه م یبيصالح مملکت هرع

 ديدانيکادرمجلس م ريعلت تأخ ميندازيب ريوکارها را به تأخ ميومخامصه کن ميبجنگ
راکه  یزيشما چ کهاست  نيا یبرا ديکنينم یدگياست که شما رس نيا یبرا ست؟يچ
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 ديکنيتان امضاء نم هديعق یوازرو ستيتان ن هديعق یروتز دياور یبه مجلس م
 ) سيزنگ رئ یصدا(

 کنميگمان نم دينکن نيدکترمصدق توه یآقا - سيرئ
 باشد دهيحرفها پسند نيا

 ميگو یگرنميد نطويخوب ا ليخ–مصدق  دکتر
 شودينم نطوريآقا ا - سيئر

 یجلس مراکه بم یزيچ کيدولت دقت کند و ديبا کنميچشم اطاعت م– دکترمصدق
 حهيال یاعتماد کامل کي یوازرو مينداشته باش یديترد گريکند که ما د قاتياورد تحق
 ميکن بيرا تصو

 یمنزل داشتم کار گذار بمن گفت من م یبنده وارد بوشهر شدم درکارگذار یکوقتي
افتاده  یتوپ کيدرانجا  دميتوپ خانه برد د دانيخواهم شمارا گردش ببرم ، بنده را بم

 یاست ازآن توپهائ دريتوپ توپ شن نيوزنگ زده گفتن ا عيخراب وضا یلياست خ
توپ را  نيا یوخراب است ؟ گفت بل ادهافت نجايگفتم چر اا دهياست که دولت خر

ام  هيگر دميتوپخانه راد دانيبنده آن م یوقت قتيآوردند به بوشهر ودرحق یراه کياز
بود  ختهيبود وخاک ر دهآن توپ سگ بچه کر یپهلو !توپخانه  دانيگرفت چه م

رابرطرف کرد  نهايکه ا ميکن یامروزازوزات جنگ خودمان قدردان ديبا قتيودرحق
 ..ابرومند کرد  یانظار خارج در کرد که ما را ريوزارت جنگ را تقد ديبا عاوواق

 کرد ريتقد ديازمؤسس آن با– ندگانيکنفرازنماي
 نکهيبعد ازا.به مؤسس آن است  راجع ريالبته تقد.الفضل المتقدم  یبل – دکترمصدق

 یکيدو بشقاب  یآنجا گذاشته اند دارا ینيس کي دميآمدم منزل د دميبنده آن توپ راد
 نياست گفتم ا شيساعت مستعمل هم پهلو کيخرما و یکياست  شيتخم مرغ تو

ساعت است  نيخرما وا یگريود ستتخم مرغ ا یکي نيتعجب کردم گفتند ا ست؟يچ
تخم مرغ وخرما راحق الزحمه داده که که  نيرستاده است واازاهل شهرف یکيکه 

 .ساعت رادرست کنند  نيشما مه همراه شما هستند وازاروپا آمده اند ا یآقازاده ها
 نهايبنده متعجب شدم که ا.هم بچه ها ازتخم مرغ ها خورده بودند  یقدر کي

ار که ازاروپا برگشت درهرک یمگرکس ستنديسازن ساعات. ستنديمتخصص ن
کارکرده است  یزيچ کيک هبه اروپا رفته در یمتخصص است البته هرکس

وظرف  دهيتخم مرغ خر یکقدريبعد بنده  ستيومتخصص است ساعت ساز که ن
معذرت خواستم که بنده زاده ها متخصص  یلياورا درست کردم و فرستادم وخ

وتخصص ناقص است  یليکرده اند آنهم البته خ یالتيتحص کي ستندين یساعت ساز
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 قتايحق ديتصور نفرمائ کنميمخالفت م یکقدري نجايحاال اگربنده ا.ندارند  یساعت ساز
است که  یزهائيچ کيداشته باشم آنها  یبودجه مخالفت ونيسيبا اعضاء محترم کم

است  نيتوه قتايحق داننديمعرض کنم که فقه ن عقوبي ديآقا س یاگربنده به آقا دانندينم
مطالب  نيازا عقوبي ديآقاس یآقا مياگربگو یکرده ام ول نيتوهمداندياصول ن مياگربگو

اطالعات خودم  دينکرده ام با ینيرا کامال مطالعه نکرده اندتوه هياطالع ندارند ودوس
قانع شوند خدا نکند آقا که  شانيراعرض کنم وخاطرمحترمشان رامسبوق کنم نوقت ا

 پول باشد یب یملت کي
 رج ازموضوع استخا یکقدرياظهارات  نيا - سيرئ

 کنندينم تيرارعا ۶٣ماده  - زوار
 بدهم حيتوض خواهميم کنميم تيرعا را ۶٣ماده  - دکترمصدق

دراصل مطلب حرف  ديخواهيراجع بخروج ازدستور است اگرشما م شنهاديپ - سيرئ
 شودينم ديبزن

 اطالعات خودم را عرض کنم ديبنده با - دکترمصدق
 ديحرف بزن گرانيزدقبل ا ديخواهيم شنهايپ نيبا ا - سيرئ

 خودم دهيعق ديهستم با ليمن وک - دکترمصدق
زنگ  یصدا(خودم رااظهار کنم  ديمن حرف بزنم وعقا ديگذارينم.اظهار کنم  را
 ) سيرئ
 )آمده وبطر درب خروج حرکت نمودند  نيدکترمصدق ازمحل نطق پائ یآقا( 
 کنمياوال بشما اخطارم - سيرئ
 )رمصدق خارج شدند تدک یآقا( 
حرف بزنند  گرانيقبل ازد خواهنديکه دارند م یدکتر مصدق با آن زرنگ یآقا - سيرئ

 .حرف بزنند شانيا مگذارنديوهمچو وانمود بکنند که ن
 یبنده را مالحظه فرموده اند که حت هيغالبا رو ندگانينما انيآقا - الوزراء سيرئ

اظهارات  با موجب زحمت مجلس بشوم ووقت مجلس را نکهيااراالمکان امتناع دارم 
درمصالح مملکت است انوقت  یزهائيچ کيحس بکنم  نکهيخودم اشغال کنم مگرا

چند کلمه راجع  کيشدم که  ابيشرفامروز بنده . شوميم انيمزاحم آقا قهيچند دق
مصدق  یآقا. رامتوجه کنم انيکنمو خاطر آقا درعرضيشن یبموضوع محاسبه کمپان

الزم داده شود چون حضورندارند  یجوابهائ کيفرمودند که  یشاتيفرما کيالسلطنه 
مفهوم  رايکه خودشان حضورداشته باشند ز یوقت یبرا گذارميوم کنميعرض نم

 حيکه صح فرستديم یمل یبه مجلس شورا یحيلوا کيبود که دولت  نيا شاتشانيفرما
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امروز درمجلس  را یبابنده کرده بودند ان شوخ شبيکه پر یشوخ کيو ستين
درش حرف بزنم  خواهميمان رابنده حاال ن. نديفرمايم بونيپشت تر یبطورجد

عرض  دريدرموضوع شن. باشند داشته فيخودشان هم تشر کهيموقع کيدر گذارميم
که  یوتوپها وتفنگهائ گذرديوشش سال از ان م ستيکه ب ستيا هيقض نيکه ا کنميم

هم  امروز ديشده است دروزارت جنگ ما موجود است وشا دهيخر یکمپان نيازا
  .باشد دريما توپ شن یتوپها نيبهتر

 یاظهار چيبحال ه که چه شده است تا نديفرمايم یگاه انياز آقا یبعض دميشن نکهيوا 
دولت  یوجه خودش راکرده است منته یادا یتقاضا دريتمام اوقات شن تنشده اس

نتوانسته است ) بوده است که تنگدست بوده است  یآن اوقات( بواسطه نداشتن پول 
 ستيدولت ن نکهيا(  یدولت کياي یکمپان کيتذکربدهم که اگر  ديراهم با نيبپردازد وا

که حق  ستين نيا ليبکند لبته دل شونجابت درمطالعه خود تياگرمعقول) است  یکمپان
پنحاه  یسال نديفرمايم قيتصد انيکه آقا(  هيمسئله درمال نيا اميا نيدرا. برود انياو ازم

 ) روديوم ديآيم و شوديجمع وخرج م هياداره مال نيهمشصت کرورتومان بدست 
 نيهست واال هم یگريموضوع د کي ستيمحل اعتماد ن هيشده است اگرمال یدگيرس

وزارت خانه جمع وخرج  نيمملکت بانظر هم نيا هيکه مال ستيا هيمال وزرا ت
زم ال که یها دولت هم دقت ئتيشده وبعالوه ه یدگيهم درهمانجا رس نکاريوا شوديم

دولت  ئتيه ديمصدق السلطنه فرمودند که نبا یآقا نکهيا.بوده است کرده است 
شده  نطوريا کنميگمان نم ستدآنرابدون مطالعه بفر ديا یکه ازوزارت خانه م یحيلوا

ازهروزارت خانه امده است مطالعه خودش را درآن  حهيال کيهروقت هم که .باشد 
عرض ه ب وزراء مطالعه شده است وبعد ئتيمسئله هم دره نيکرده است وا حهيال

 هيبوده است وتمام مال انيبودجه هم که محل اعتماد آقا ونيسياست وکم دهيمجلس رس
 یليبنده خ.خودرا کرده است  اتينظر حهيال نيودرا شوديم یدگيمملکت درآنجا رس

هستند ودرصالح  قيانقدر درمصالح مملکت دق انيآقا نکهيخوشوقت ومتشکرم ازا
 یاست ول یمسرت وخوشوقت یلياسباب خ نيمملکت دقت دارند ، ا یجوئوصرفه 

مملکت  هيدقت درمال نيکه ا نديرا بفرما تيرعا نيا ديبا که کنميحال عرض م نيدرع
نرسد که سکته ولطمه به اعتبارات مملکت  یحد کيبه  هايخصوصا در مقابل خارج

شده است واطالعات  ميکه تقد حهيال نيکه از صحت ا ینانيلهذا بنده باکمال اطم. بزند
که  کنميوتمنا م کنميتقاضا م انيحفظ اعتبارات مملکت ازآقا یدارم برا کهی وسوابق

 رايز.را ازمجلس بگذرا نند  حهيال نيوا نديموضوع اشکال نفرما نيدرا نياز ا شيب
 نياز ا شيب. هستم  هايمتصل درمذاکره با خارج نميبيبنده درکارم م دانميکه بنده م
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آن گذشته است  یتسال ازرو وهف ستيک هب یطلب مسلم نيچن کي دنيول کشط
اعتبارات  یبرا ميکنياسلحه که امروز هم آن اسلحه را استعمال م کيدرمقابل فروش 
 انيآقا فهيحق دارند ووظ یندگيازنقط هنظر نما انيالبته آقا.ندارد  تيمملکت صالح

 یليمسئله موجب خ نيد واقران هم صرفه مملکت رامنظور بدارن کياست که 
مملکت باشند  یدرصرفه جوئ قيدق نطوريا ندگانينما انياست که آقا سيوتقد نيتحس

هست  یمواقع کي نديکه مالحظه بفرما کنمينکته متوجه م نيرابه ا انياما خاطر آقا
 یکمواردي یعني شوديکردن برعکس به ضرر تمام م یدقت درصرفه جوئ اديکه ز

 ديايبنظر ب نطوريرااگ یعنينقطه نظر  کيکردن از یرفه جوئدران ص ادياست که ز
 شوديم یده هزارتومان پنجهزارتومان پانزد ههزارتومان صرفه جوئ یمبلغ کي

 انيآقا کنميازاعتبار مملکت بکاهد لهذا تمنا م ونهايليم گريازطرف د ديبنده شا دهيبعق
 حمت کنمخواهم مزا ینم نياز ا شيوب گرنديرادرنظر ب یآن صرفه جوئ

 
 یتذکربدهم که آقا انيبه آقا ديمطلب مبهم نماند وسوء تفاهم نشود با نکهيا یبرا - سيرئ

که  شانيدراصل موضوع صحبت کنندو ا خواهنديبه بنده گفتند م نجايدکترمصدق ا
که  داننديآشنا هستند م یدارند وبمواد نظامنامه بخوب فيدودوره است ودرمجلس تشر

 شانياجازه خواسته اند مقدم برا شانيوقبل ازا ندبت کرده اکه اسمشان را ث گرانيد
بعنوان  یبکنند راجع به خروج ازدستور بود ول توانستنديکه م یهستند فقط اظهارات
بود که بنده ممانعت کردم  نيداخل دراصل مطلب بشوند ا خواستنديخروج ازدستور م

 کيکه  شندهمانده باودرضمن خواستند ف ميمن مطالبم رابگو مگذارنديگفتند که ن
است  نيبهتر ا دارند یمطالب کيحاال اگر : کنميم یريبنده جلوگ یدارند ول یمطالب

 فيتشر شانيبدهند وا شانيموافقت کنند ونوبت خودشانرا به ا شانيبا ا انيازآقا یکي
اشکال برطرف  نکهيتا ا نديبگو ميمدانيدارند که ما ن یاگر مطالب مهم نجايا اورنديب

 است حيصح ندگانيازنما یشود بعض
 دارم یحيبنده توض - دکترمصدق

 راجع بخروج ازدستور ؟ - سيرئ
 ١٠٩راجع بماده  – دکترمصدق

 ديبفرمائ - سيرئ
دارم وازنظامنامه  یندگيبنده را فرمودند که دو دوره است درمجلس نما - دکترمصدق
 نکهيا یه براکنند شنهاديراجع بخروج ازدستور باشد پ یشنهاديپ کياگر .اطالع دارم 

 درموضوع صحبت کند توانديم ستين ۶٣مربوط بماده  شنهاديپ نيا
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اطالع  یکيونه از ان  ١٠٩ن هازماده  شوديمعلوم م ديکه فرمود یراديا نيهم - سيرئ
عرض کردم راجع  شوديمطلب م نيشامل ا ۶٣بنده عرض نکردم که ماده . ديدار

 دياجع بهمان مطلب حرف بزنر ديبا ديکنيم شنهاديپ یمطلب کيبخروج ازدستور 
بود که  نيا فميبنده هم تکل مدراصل موضوع حرف بزن خواهميمن م ديفرموديوشما م

که  کنميکه مخالف هستند بنده تمنا م یمرتض رزايحاج م یکنم حاال هم آقا یريجلوگ
 بدهند شانينوبت خودشانرا با

 کنميرا استرداد م شنهادميبنده پ - دکترمصدق
 ديبفرمائ ديدار یشيل موضوع فرماحاال دراص - سيرئ

بنظرم  یزيچ کيکه اگر  کنميمحترم مسبوق م انيبنده قبال خاطر آقا - دکترمصدق
 ستيمن ننگ ن ايباک ندارم ، اگربمن اخطارشود بر زيچ چيام باشد از ه دهيوعق ديايب

ک هم نصالح مملکت  یوقت رايز ستيمن ننگ ن یزده شود برا یاگربمن توسر
مسئله عرض کردم بدا به  نيبه ا جعاما را. ندارم زباکيچ چيوازه کيوگيم دانميرام

هم  یقرض کند وقت شوديپول نداشت مجبورم کهيک هپول نداشته است وقت یحال ملت
اگربخواهد  نکهيا یقبول کند حت نديرا باو بگو یطيهرشراشوديکه قرض کرد مجبورم

 یحق ندار نديگويدش رابپردازد م.قرض کند وقرض خو یگريدولت د کياز
 ديبه ما مراجعه کن ديبا ديوچون باما طرف رجوع هست ینقرض ک گريازدولت د

 یقرض کي رانياست که دولت ا نيبنده اطالع دارم ا آنچه که. نديوازما قرض ک
 کيبود و هيقادربود دولت روس رانيکه درا یداشت انوقت هم تنها دولت هيبدولت روس

 یبود راض هقرض داد یمبلغ کي رانيکه به ا هيدولت روس کرديم یاعمال استعمار
مرحوم  نکهيقرض کندبعد ازا یگريبرود وازدولت د رانيکه دولت ا شدينم

اگر  ديالزم شد د یشاه پول نيمرحوم مظفرالد یشاه رفت بفرنگستان برا نيمظفرالد
 ديهم شا هيقرض کند وازدولت روس توانديمراجعه کند نم هيازروسريغ یگريبدولت د

 یراه حل کيمسئله  نيا یگفتند برا )دارم  طالعبنده ا آنچه که(قرض کند  واستخينم
 یالبته معلوم است وقت ميکنيهم م یقرض کيو ميخرياسلحه م کي ميرويم ميکنيم دايپ
محرمانه  خواهدياست وم یرابفروشد چون دزد یمال دزد کي خواهديم یکس کي

چون محرمانه . فروشديتومان م صديبفروشد هزارتومان را به پانصد تومان به س
 کيبکند ودرواقع  یقزض علن توانستيهم که نم یولتد کي .است یومال دزد ستا

داشته باشد که  یخودش قراربدهد ومجبور هم هست پول یبرا یحيصح یليشرائط خ
سرمسئله گذاشتند  یکاله کيآمدند درآنجا  نهايا. حال رادارد نيدراروپا خرج کند هم

اسلحه ازکروزو  کي بدهد ، رضهم ق یمبلغ کي ميازکروزو بخر اسلحه کيگفتند 
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مطلب  یليخ نجايا دندياسلحه ازکروزو خر کيه مقرض بدهد  یمبلغ کي ميبخر
قرض کند اسلحه  خواهديمکه  یدولت کيکروزو بنا است به  کهيمعلوم است وقت

 یارکارک نيبنده حاال به ا یمسلم است ول نيا فروشد ینم یاسلحه خوب کيبفروشد 
 قتيکه درحق ستيپول برا اسلحه ن نياست که همه ا نيا لپو نيندارم اصل مسئله ا

فشنگ وتوپ داده باشد  یمقدار کيدوازده هزارتفنگ و یعنيباشد  کروز اسلحه داده
خوب  یلينوشته اند خ نجايهم که ا حهيال نيهم ستين نطوريا .وحال پول انرا بخواهد 

اجازه  هيبوزارت مال یمل یمجلس شوار –اده واحده م‚ سدينويم رسانديمطالب رام
ازبابت  ١٩٠۵دولت وقت مورخه اول اوت  یکه پس از اخذقرارداد ممض دهديم

اسلحه ها صادرشده  نيا متيازبابت ق خياسلحه واسناد خزانه که دران تار ديخر
 یلياسناد تحو افتيبودجه مالحظه شده ودر ونيسيدرموارد قرارداد درکم کهيبشرح

وصول تمام طلب مبلغ  ديورس درکروزويشن یکمپاناز رانيمام اسلحه به دولت ات
را ازبابت  یو فرانسو درکروزيشن یمطالبات کمپان هيفرانک کاغذ بق ونيليهشت م
 یگريهفتصدوپنجاه هزارفرانک ود ونويليچهارم یکيبدوقسط ١٣٠۶و ١٣٠۵بودجه 
 و تومان  فرانک چهارو پنجاه هزارفرانک وازقرار هرصد ستيودو ونيليسه م
بود  دهي؟ اگر دولت اسلحه خر ستيچ نجاياسناد خزانه ا یمعن. قران بپردازد  چهار

 چه ؟ یعنياسناد خزانه 
 کنميعرض م حيحاال توض ستين نطوريا - هيمال ريوز

اسلحه  ديکه ازبابت خر فهمميم نطوريماده ا نيبنده ازا یخوب ول یليخ - دکترمصدق
 دهيحر یگريد یاسلحه ازکارخانه ها کيمذاکره شد که دولتا  جانيا یواسناد خزانه حت

کروزو بانک بوده است ؟ پول  دمينفهم چيوپول آنرا به کروزو داده است ، بنده ه
 گريد یازجا رانياست که دولت ا نداشتهمناسبت  چيقرض دهنده بوده است ؟ ه

که دولت  کنمياست که عرض م نيا ستين نهايراياسلحه بخرد وبکروزو پول بدهد خ
خرج سفر  یهم پول گرفته است برا یمقدار کيو دهياسلحه خر یکمقداريآنوقت 

 مدانمين قيفرنگستان حاال چه مبلغ بوده وچه مقدار اسلحه بوده است بطورتحق
بوده است  ١٣٢٣ ليئ النيآنسال سال ئ راياست ز امدهين هيردفاترمالوحسابش هم د

 نکهيا یشاه رابرا نيمظفرالد نزمرحومويوحسابش مربوط به گمرک است که مس
 ینز گذاردند وازاو وقت ويوروشن نشود آوردند جزء حساب مس نيحسابش درست مع

هست االن هم  یدرهرحال آن حساب دردفاتر گمرک. حساب خواستند حساب نداد
حساب زمان نوز رابخواهند ومعلوم کنند که درانموقع چقدر . اگربخواهند ممکن است 

 یبوده کار ابديمسئله که اسلحه خوب  نياست بنده حاال به ا دهيسلحه رسپول وچقدرا
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من ان توپ  یاست که اسلحه اش همخ وب نبوده وقت نيام ا دهيعق نکهيا یندارم برا
 یآن دربندر انزل سيست وکولا نجاياست گفتند توپ ا نجايا پتو نيا گفتم چرا دميراد

وپ همانجا ماند وخراب شد حاال دارد درهرحال آن ت دهيچه فا نيوا است گفت
 یصورت حساب کي خواستيم هيبود که اگر وزارت مال نيام ا دهيبند ه عق ميکارندار

چقدر  ديرکند خ نيبفرستند ومع یحيصورت حساب صح کيبود که  نيبفرستد حق ا
شاه مطابق دفاتر  نيپول درحساب مظفرالد نيبوده وچقدرپول قرض داده اند وا

د .بو یادم مسرف کيشاه  نيحاال اگر مظفرالد.نه  اياست  دهيرس رانيگمرک بدولت ا
نپول  یشود که اگر او ا یدگيبشود ک هبحساب او رس یبيترت کيالاقل  ميندار یکار

بخواهند حساب  انيخودش رامقروض نداند واگر آقا رانيرانگرفته باشد دولت ا
د حساب فرنگشتان نز را ازگمرک بخواهن ١٣٢٣ ليئ النيدرست معلوم شود حساب ئ

کنند که چقدر پول گفته شده وچقدر  یدگيشاه درآنجا هست رس نيمرحوم مظفرالد
که دولت چقدر  شوديم نيفرمودند مع نيرا که مع نهايه شده است ا دياسلحه خر
نفهمد ودولت  یزيکنند که مجلس هم چ شنهاديراپ یزيچ کي نکهينه ا استمقروض 

طلبکار  یمبلغ کيبنده هم کامال معتقدم که کروزو .هم ازحسابش اطاله نداشته باشد 
شده است آ ن  رانياست اما چقدرطلبکار است ، چقدراسلحه داده است آن اسلحه واردا

شاه  نيمرحوم مظفرالد بحسابپول کروزو که االن حسابش دراداره گمرک است 
 یآقا فتديب ريکار تأخ نياست که ا نيام ا دهيدارم وعق دينشده بنده ترد ايجمع شده 

 نيبعد ا اورنديشاه رابدست ب ني، حساب مسافرت مظفرالد نديبفرما قاتيتحق هيرماليوز
 جبه خر گرنديب یبنده مخالف هستم که زمامداران وقت بروند پولهائ. پول داده شود 

بوده  ، بحساب المقاطعه که فرانک طال دولایر یماست مال ندبهيايدولت بگذارند بعد ب
 ديفردا با دينکن بيراتصو نياگرا ميوده ،پنجاه هزارفرانک دادصدهزار فرانک ب

سربسته ودربسته  یکازرون یبقول آقا یکورکورانه ودستپاچگ ديبده ونيليدوم
بنده حضرت  دهيبعق. ستين حيصح ديکن بيصورات یپول کي ديائيب دهيونفهم هوندانست

شود  خارج ازدستور حهيال نيا نديدرصالح مملکت کار کنند بفرما خواهنديواال اگر م
 نيشاه رابخواهند ومع نيوصورت حساب مظفرالد هيببرند دروزارت مال فيبعد تشر

شاه آمده بعد صورت آنرا بفرستند  نيکه چقدر پول داده شده وبحساب مظفرالد نديبفرما
باکمال  خواهنديملت هستند وهمه م ندگانيهم که همه نما ندگانينما انيبمجلس وآقا

 نيا.بدهند  یوجدانشان رأ یوازرو حيصح یباشندرأ دهمجلس خارج شاز یشرافتمند
 بنده دهيبود عق

 است حيصح - ندگانيازنما عده
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که  یشاتيمتأثر نباشند فرما یمحترم وقت ندهيمصدق السلطنه نما یالبته اقا - هيرماليوز
ازگوش دادنش وخودش  بردياست وانسان لذت م حيوصح یعموما منطقکننديم

 یکقدري کهياما امان ازانوقت.رفع اشتباه کند  شانيوازا نجايا ديايکه ب دنيبيرامجبور م
 حيک هلوا دهندينسبت م یحت. است نيا لکاتب کرامباشند که انوقت حسابش با یعصبان

 شوديم یبه چه عبارت دانميرا که بنده نم نيا. کنديامضاء م دهيرادولت برخالف عق
نسبت  نه یتيسوء ن چوقتيدارند وه تينحسن  شانيا دانميچون م یکرد ؟ول رشيتعب

 نياز ا شيبباب  نيدر ا خواهميندارند نم چکداميبه امورونه نسبت به اشخاص به ه
 ونيسيمتشبث شدند بماده کم نکهياوال ا. اما راجع بحساب مطالبات. عرض کرده باشم 

 خزانه ضيماده که اشاره بق نيخزانه است وخواستند از ا ضيبودجه واشاره که بق
اسلحه  ديبرخر که عالوهرنديبگ جهينت نطوريبودجه ا ونيسياظهار کم نيشده واز ا

اند واشاره قبوض  دهيد هيبودجه در دوس ونيسيدر کم نراهم شده است و آ یقرض کي
 نطوري، چرا ا ستين نطوريا چيه کنميحاال بنده عرض م. خزانه به آن قبوض است 

خاطرشان را مستحضر کنم که  ديد ، اوال بانوشته ان نجايلفظ را ا ني، وچرا ا ستين
بنده بوده است و  یقبل از تصد یليآن خ قيوتصد هيحساب در مال نيا یدگيرس
در  یدگيآنرا در موقع رس اتيبنده بوده است وجز ئ یقبل از تصد یليآنرا خ اتيجزئ

بودجه  ونيسيکه در کم یصورت آنرا وراپرت آنرا موقع یول دميند هيوزارت مال
صورتها  نيکامال مطلعم ودرتمام ا هيدوس فيوبه کم وک دميبود کامال د مطرح

نوشته صورت  ی، سند یآثار چيه. استازقرض  ستيحرف وصحبت ن کهيزيازچ
خزانه مراجعه  یبه حساب گمرک درعهد مرنارد ونز وتمام کتب چاپ یحت یحساب

مصدق هم دکتر یآقا. باشد نبود شيسند ونوشته که مذاکره قرض تو چيکردم وه
اظهار نکردند  نجايا یگريبودو مستند د ونيسيومستندشان هم ماده کم دميفرمودند شن
 کياست که  نياست ا نيمع نجايدرا کهيزي، چ زاستينم آن مسئله چه چيک هبنده بب

 شيبجرئ متيشده گه هرکدام ازانها هم ق یخردار ینيصورت مع کياسلحه مطابق 
کرده است  یرااورده است وقسطبند نيجمع ا سيدرپار دارياست بعد دولت خر نيمع

که درچند قسط  ستيحاال درست درنظرم ن.که درشش قسط هفت قسط بعدا بپردازد 
 خيپرداخت هرکدام ازاقساط بتار یروشن است آنوقت برا یبخوب هيدردوس یاست ول
قسطش  کيشده است  یحيمس ١٩٠۵پرداخته شود مثال معامله در ديبايکه م یآن سال

قسط در  کيو ١٩٠٩قسط در کيو ١٩٠٨قسطش در کي. بوده است  ١٩٠٧در
آن قسط فته  خيشده است بتار نيکه مع یراقساطيسا نطوريهم. بوده است  ١٩٠۶

 دانميکه سابقا معمول بوده است وبنده درست نم یبيطلب ازخزانه دولت به ان ترت
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روقت مطالبه هم ه یصادر شده است وکمپان دانديدکتر مصدق بهترازبنده م یوآقا
اسناد هم که  نيا  دهدياسناد راقرار م نيمدرک حساب وپرداخت نشدن طلبش ا کنديم
کرده اند  ديمطلب را ق نيبودجه ا ونيسيدرکم نکهيخودش استو علت ا شيپ ستينجانيا

او نباشد دولت  شياسناد پ نيبود که اگر ا نيبفرستد ا یکمپان ديکه اسناد خزانه را با
ازقسط  یمقدار جزئ کي. بماند یدردست کمپان دياسناد نبا نيالبته ا. هدباوپول بد دينبا

شده است  نيکه آقا به آن اشاره فرمودند مع گمرکاول پرداخته شده ودرهمان حساب 
آن  ديبود که بگو ديبودجه مق ونيسيآن حساب هم روشن شده باشد کم نکهيا یوبرا

اند  دهيکه خر یعد حمل شده وقتاسلخه ب( اسلحه را  نيا ديقبوض رس هيکلاسناد و
داده است  ليآنراحمل کرده است ودرسرحد تحو یاند بعد کمپان اوردهيباخودشان ن

ازاو مطالبه کنند  ديبا) ذکرکرده است  ونيسياو است که بازکم شيهم پ یليقبض تحو..
 کنديشده است باقبوض او مطابقه م شتهنو ديآن مقدار اسلحه که درقراردادخر ننديبب
که  یکه دراسناد خزانه نوشته شده است حسابش رابرسند وازاعتبار ین مقدار پولوآ

که قلمداد  یعالوه ازان مبلغ یحساب کي دنديهست پول اورا بدهند وردضمن هم اگر د
 .پرداخته وسندش موجود نبوده معلو م گردد رانيشده دولت ا
 ؟ دينکرد یدگيچر ابحساب او رس - دکترمصدق

حضرت  ديراکرد شاتتانيبنده ساکت بودم فرما کهيهمانطور کنميا ماستدع - هيرماليوز
اقسام داردحساب  دنيحساب رس .را عرض کنم ضميبنده عرا ديهم اجازه بده یعال
 یصورت حساب ارسال یازرو یعني رسنديصورت حساب م یازرو یوقت کيرا
 کي داننديوم اشخاص خارج ازما هستند. یاروپائ یآقا آنقدر آشنا بزندگان کنميگمان م.

 یصورت حساب کي یوقت یوعظمت وبزرگ تياهم نيکروزو به ا دريمثل شن یکمپان
 یمن است دروغ نم شيفالن قدرقبض پ ديگويومطابق آن صورت حساب م دهديم

 نجايرفتندوگفتند آقا تو ا یباشد که وقت یدولت کيطرف معامله  یمخصوصا وقت سدينو
 نيد هزاروپانصد تومان مثال نزد من است انوشته که مثال قبض خزانه معادل هفتص

 کي رمعامالتيخ. است نکارسوختهيا هيدوس ايمفقود شده است  ديکجا است ؟ نگو
نکته راآقا  کي. شده است یدگيوحساب هم کامال رس. شودينم نطورهايا یکمپان نيچن

گرفته شده است  هاسلح ديعالوه برخر یپولهائ کيفرمودند که من اطالع دارم که 
شده است  یدگيرس نجايکه ا یحسابهائ نيها وا هيدوس نيدرتمام ا کنميبنده عرض م.

 نيحامل ا دميچر ابنده د ستين یراجع بپول دست یزيهمه راجع به اسلحه بوده وچ
به  لياسلحه ازمارس یهمراه صندوقها یستيبا یبوده وم یرانياسلحه که مأمورا

مراجعه شده بود  یبود به کمپان دهيسبود وپول با ونر همعطل شد یمدت ديايبوشهر ب
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راپول  نيباو خرج مسافرت داده وازاو قبض گرفته است ا یمباغ کيهم  یوکمپان
 متيبا ق کنديمبلغ مبادله م نيدرهرحال ا دانميباشد نم نهايازا ري؟ غ نديگويم یدست

 صورت داد هاست اسلحه که
 اسلحه راباالبرده اند متيق - دکترمصدق

که  یاسلحه راباال برده باشند درهرصورت قرارداد متياست ق ممکن - هيرماليوز
شده  نيآن مع یاسلحه ازرو زانيوم متياست ق یوکمپان رانيدولت وقت ا یبامضا

 یقيتحق کي ميخواهيهست که م یوقت کياست  زانيآن م یهم رو یاست پول بده
 انيزهم آقاوممکن است با ندهم کرده باش ديشا.البته ممکن است  ميامربکن یازحواش

که  پرسميدکترمصدق م یازآقا یبکنند وآنرا بنده نه منکرم نه مخالف ونه عجول ول
 رمشروعيآدم بطور غ افالنياسلحه را باالبرده باشند  متيدران موقع ق ميکنيفرض م

رد  یدولت وکمپان نيکه ب یازنقطه نظر جساب ومقابله اسناد ايگرفته است آ یدست
 یزهائيچ کي نهاي؟ ا ديکنيراچه م تيوضع.به محاسبه  یدگيدرموقع رس هوبدل شد 

محاسبه ما خوب  یاعمال ما وباالخره برا یداخله ما برا یخود م ابرا یاست که برا
 کي. بکنند خواهنديکه م یقيهرتحق انيندارم آقا یدرهرحال حاالهم بنده حرف ستين

کامال  هيدوس نيا یاست بله تو ههشد ديخر گريد یاسلحه ازجا کياشاره کردند که 
ه شده است مال  ديخر شياسلحه ازکارخانه اتر نيقسمت عمده ا کي. است نيمع

کرده اند اسلحه راهم تحت  کجايرا درمعاملهيوباکارخانه شن ستيندريکارخانه شن
 دردادهيه اند پولش راهم کارخانه شن ديخر شياو ازکارخانه اتر صينظارت وتشخ

موضوع  کيمسئله  نيا. رديکرده است ک هبگان حساب  ريبا دولت ا کجاياست و
قسمت اسلحه مال خودش نبوده وازکارخانه  کي که یکمپان کيکه  ستين انهيمخف

درنظرگرفت  دياست که با یزهائيچ کيمسائل  نيتمام ا.راباالببرد  متيق دهيخر گريد
 دمياهم بعرض رسان الاست که بنده درجلسه گذشته عرض کردم وح یحاتيتوض نيا.
قبل  یکه ازطرف دولتها یحيلوا. نکته رامسبوق باشند نيا ديدکترمصدق با یاآق.

 حهيمعتقد نباشد آن ال یعنيرابدبداند  حهياگر دولت بعد ان ال شوديمجلس م ميتقد
را ازدولت قبل ،  حهيآن ال شنهاديپ تيمسئول قتايمستردنکرد حق کهيوقت کنديرامسترد م

دردوره پنجم  حهيال نيا. رديگيبعهده م هدبرودخوايازدولت قبل ازقبل تاهرکجا که م
بود بمجلس آمد بعد  یونيهما حضرتيشخص اعل استيکه مفتخر بر نهيازطرف کاب
حاال درست خاطرم ( شد دردوره ششم  ليکه بعد تشک نهيشد درکاب یدوره مقتض

مجددا بمجلس  حهيبوده است ال یمستوفيآقا یوزرائ استيدرر کنميگمان م)  ستين
 شتريب ميون کماهيشدم چون  هيوزارت مال امر یمتصد کهيه شده بنده وقت فرستاد
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 یستيبايحساب بسته بود م نيا هيتصف یبرا هيکه مال یبآخرسال نمانده بود وقرارداد
 نيدرا انيبود ک هبنده آمدم وتقاضا کردم که آقا نيمعلوم شود ا فشيتکل ١٣٠۵دراخر 

 نديايدربسته وچشم بسته وندانسته ب انيتم که آقانگف چوقتيبنده ه. نديرمامطالعه ف حهيال
 یکيکه  ميتذکر بده انيبآقا ميائيکه ب ميدار فهيبدهند بنده گفتم ما وظ یرأ حهيال نيبا

 ديرابا فشيوتکل حهيال نيا بيمملکت است تصو استيصالح دولت وس که یائيازقضا
مسئله رادرش نظرکنند  نيابدانند که  فهيوظ خودشان یبرا دينرابايمعلوم کنند وا انيآقا

بدون  ديآور یرام حيفرمودند شما لوا نکهيا –بدهند  یدرش رأ کنند بعد یدگيورس
. ستيننطوريکه ا کنميعرض م. که ماباهم دعواکنم ديگذاريوم ديکن تيآنهارا تقو نکهيا

ما  بود که نيا شينه معنا ميخودمانرا کرده ا فيتکل یکه بنده عرض کردم ما ادا یوقت
ومصلحت  استيمصلحت س رمايخ. ديدانيحال اشما خودتان م نجايا ميراآورده ا نيا

 در الوزراء فرمودند سيرئ یواعتبارمملکت راهمانطورکه آقا اتيثيمملکت حفظ ح
 گريد دييبفرما بيشما تصو را نيکه صالح است ا کنميوعرض م ميريگينظرم

 هر ديشما هست هيرقضوالبته حاکم ب ميعرض بکنبشما ميتوان ینم نکهيازاشتريب
 .شوديهما ن قسم رفتارم ديدهيم یورأ ديدانيصالح م کهيطور

 زاده یتق یآقا – سيرئ
 بنده مخالفم–زاده  یتق
 ديبفرمائ - سيرئ
 تيباکفا یهستم ول نيمطلب ازموافق نيکه درا کنميقبال عرض م بنده –زاده  یتق

مطلب درمجلس رد  نيا نظر است که مبادا نياحتمال درتحت ا نيمذاکرات مخالفم وا
مثل  یول شوديم شنهادياالصول بمجلس پ یعل هايتعهدات دولت نسبت بخارج. شود

وبعد  بکننديدقت کاف ديبا ميدهينم اي ميدهيم نديکه بگو ستيمواجب دادن به فالنکس ن
آنوقت  ميستين ونيومد ميستيبطورقطع معلوم شد که خالف است ومامقروض ن نکهيازا
 یبرا یبنده ضرر اساس دهيمسئله در مجلس بعق نيشدن ا رد یکرد ول رد شوديم

 نيموافق انيکه آقا ديتقاضا کنم اجازه بده خواستميمصالح مملکت دارد لهذا بنده م
در  دينکته رابا نيا یول بزنند که کامال مطلب روشن شود دارند یهرحرف نيخالفوم

 نديوقعود بگو اميباق که ستين زهايرچيدولت درعرض سا یمال نظر داشت که تعهدات
 دانمينم یوبعد معلوم شود که حق است لهذا بنده مذاکرات راکاف ميدهيفالن طلب را نم

  )نمودند اميق یليعده قل( نديفرما اميق داننديم یمذاکرات راکاف کهيانيآقا - سيرئ
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 ٩۵: جلسه ١٣٠۶ بهشتيارد ٩ یمل یمجلس شورا مذاکرات

  
 یودرثان ونيسيجع به راه آهن مراجعه شده بود بکمرا ونيسيماد ه اول خبرکم - سيرئ

 ميريگ یم یوبعد ازمذاکره رأ شود یشده ا ست قرائت م عياند که طبع وتوز داده یخبر
 .)قرائت شد ليبشرح ذ(

راجع  ١٣٠۵قانون مصوب پنجم اسفند  یاجرا یبرا یمل یمجلس شورا–اول  ماده
مخارج  دهد یان بدولت اعتبار متوم ونيليتا حدود پنج م ١٣٠۶ به راه آهن درسنه

مزد کارگر  - نيحقوق متخصص - ادوات ديخر ليساختمان راه آهن ازقب یالزم برا
دولت مجاز است که اعتبار . بعمل خواهد آمد هيکل مال سيرئ شيتحت نظارت وتفت

 یعهداتآن ت درحدود ايمصرف وگريد یدرسالها را کسالي یمخارجه مصوبه برا
 .ديگربنمايد یسالها یبرا

خدمت  نيومنتظر یرسم نيمستخدم نيراه آهن ازب یادار نيمستخدم - ١ تبصره
موضوعه  نيوقوان یبرطبق قانون اساس یفن نيها انتخاب ومتخصص وزارتخانه

هنوز  که یفن نيکنترات خواهند شد وباستثناء عمله وسرعمله واجزاء جزء ومتخصص
 .ممنوع خواهد بود یدزمزکنترات آنها منعقد نشده است پرداخت حقوق بعنوان رو

 یموضوعه وصرفه جوئ نيقوان تيبارعا یستيراه آهن با یبودجه ادار - ٢ تبصره
 یمجلس شورا بيوپس از تصو هيکامل همه ساله درضمن بودجه فوائدعامه بجزء ته

 .ازمحل اعتبار راه آهن پرداخته شود یمل
 و یتدولت مکلف است شش ماه به شش ماه صورت مخارج مقدما - ٣ تبصره

 .دينما ميتقد یمل یبمجلس شورا ندگانياطالع نما یساختمان راه آهن رابرا
 دکتر مصدق یآقا - سيرئ

 .آخر عرض دارم اتيبند ه درکل - دکترمصدق
 دکترمصدق یآقا –است  اتيمذاکرات درکل. شد بيتصو - سيرئ

وزارت فوائد عامه نسبت  رسابقيوز تيهدا یکه آقا یچون جواب هائ - دکترمصدق
خودم رانسبت بجواب  دهياست که حاال بند ه عق نيبنده داده بنده راقانع نکردا ضيابعر

سه  تيهدا یآقا. رسانميم انيکه دارم بعرض آقا یاتيوبعد نظر کنم یعرض م شانيا
 یبجا ديرابا ونيبنده اگرعرض کردم که کام فقره جواب به بنده مرحمت فرمودند اوال

 ايو. شده باشد یقيتشو ونينبود که ازکام نيامقصودم  ميراه اهن ما استعمال کن
وکجاوه  ینه برضد پالک چکسيه قتيدرحق. برواردات مملکت افزوده شده باشد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٣٢                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

 کيدوار کهيوقت دينموده اختراعات جد یفيتعر ليو اتومب ونيکرده ونه ازکام یاقدامات
 خواه آن شود یکهنه م یزهايبواسطه تجدد خودشان قائم مقام چ شود یم یمملکت

به عتبات  خواست یم یسابقا اگرکس. قبول آن باشد خواه نباشد یمملکت حاضربرا
تخت  کي راحت بود تخت روان بود والبته یليحرکت او که خ لهيوس گانهيبرود 
تا مسافر بمقصد  ديکش یم طولصد تومان خرج داشت وچهل پنجاه روزهم  یروان

بعد  یاورخ دهد ول یهم ممکن بود درعرض راه برا یوحوادث عيوقا کيبرسدو
سبب شد که  یدرپول وراحت یدرزمان، صرفه جوئ یآمد صرفه جوئ لياتومب نکهيازا

که  مينکن اقبولي.ميماقبول بکن نکهيحاال اعم از ا. قائم مقام تخت روان شد لياتومب
اگربنده عرض . ميواردات مملکت خودما ن کم کن یازبعض ايشود و اديصادرات ما ز

 کيبود که  نيا یرا اداره کند برا ونيکام سياست سرو یمقتض کردم که خود دولت
ازافراد  یکس کيمملکت هست واگر نيدرا ليواتومب ونيامروز کام. دارد یمحسنات

خرج داشته  شيهزارتومان برا چهار ديبخرد شا ودشخ یبرا ونيمردم بخواهد کام
بادوهزار  ديشا نکاررابکنديبخواهند ا یخارج یشرکتها ايکه دولت و یوقتيباشد ول

که واردات مملکت کم شود  شود یباعث م یصرفه جوئ نيتوما ن بتوانند بخرند پس ا
. شوديکمترم یرا اداره کند مخارج عموم ونيکام سياگردولت خودش سرو نيوهمچن

بزرگ اروپا هرقدر بزرگتر باشند  یمسئله مسلم است که شرکتها نيچنانچه ا
کمتراست وبالعکس هرقدر کوچکتر  شان یمومباشد مخارج ع ادتريشان ز هيوسرما

 نيدرا ونيجهت بنده عرض کردم که امروزکام نياست وبا ادتريباشند مخارجشان ز
وهم دولت  شوديکمترم خارجهاز داريمملکت هست اگر خود دولت اداره کند هم خر

دولت ومردم هم  یکند وبرا دايپ یصرفه جوئ تواند یم یمخارج عموم یبواسطه کم
 شيفرما ايثان. خواهد بود ديمف صادرات مملکت هم یوبرا. ر تمام خواهد شدارزانت

ومن باب  اند دهيکش گريد یاگرراه آهن بدبود چرا جاها(بود  نيکه فرمودد ا یگريد
است که  نيا ام دهيبنده عق دهيراه آهن کش یرفته تاشرق اقص هيمثل فرمودند مثال روس

 ستين اسيق یجا نجايودرا ميکن سهيمقا هيراباروس رانيا تيوضع دياصال ما نبا
 اتيداشت نظر یاسيس اتينظر هيدولت روس. مع الفارق خواهد بود اسيوردواقع ق

تصور  کرد یراداشت واعمال م اتيهم همان نظر رانيچنانچه درا. داشت ینظام
بود،  ینظرش فقط نظراقتصاد ديراه اهن کش نجايآمد ودرا هيکه روس یوقت ديفرمائيم
 .داشت ینظام اتيداشت نظر یاسيس اتينظر ريخ
 یاسيس هيراه آهن کردو ما که امروزه نظر دنيبود که اورا واداربکش اتينظر نيا

و ازنقطه نظر  ميراه آهن بکش ميخواه یم یوفقط از نقطه نظر اقتصاد ميندار یونظام
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ازطرف  کهيراپرت نيدرا راياخ انه؟يفائده دارد  ميکش یکه م یراه آهن مينيبب دياقتصاد با
 زيکردم راجع براه آهن تبر یشده بنده مطالعات راداره کل طرق وشوارع منتش

 ها که تراورس یباستثنا هياروم اچهيدر یران یوکشت زيکه راه آهن تبر سدينو یم
راه آهن  باشدوياستفاده است مرتب م رقابليوکارخانجات که غ ويولوکوموت دهيبپوس
آن  یتاتراورس دارد که درصدنود ونه  صديروسوشانزده هزا صديبجلفا س زيازتبر
است ومدت  هيازکاج روس نهايچوب ا رايشودذ وز ريتعم تيوالزم استن بفور دهيپوس

 شيب یجنگل یها عمرتراورس کهيدر صورت. ستياز پنجسال ن شيب هيدوام کاج روس
لت است که خود دوستدار باسهو دهيپوس یمانده بطور یکه باق ینهائآو ازده سال است

آوراست  أسيويلوکوموت یومخصوصا چرخها. کند یآنها رابادست متالش توانست یم
 یدراروپا برا. ستيکامل ازوصول قطار بمقصد ن نانياطم چوقتيه کهيبطور

  . خواهد بود یتکه آهن کيمدت  نياند وبعد ازا شانزده سا لعمر قائل شده ويلوکوموت
 ستيراب ١٣٠٠سنه  داتيکردم عاراپرت راکه مالحظه  نيا بنده؛ اخرراپرت یال

راچهارهزار وپانصدو  ١٣٠١سنه  داتيهزار وششصد وهشتاد وسه تومان وعا
راهفت هزار وهشتصدو شش تومان پس از  ١٣٠٣سال  داتيهشتاد وسه تومان وعا

پس  دخرج شده باش ونيليکه ده م یراه آهن کي یوقت. اند کرده ینيب شيوضع مخارج پ
هزار تومان تجاوز  ستيکه بنده خواندم ازب یسه سال نيراآن داتياز وضع مخارج عا

 یاديها راعوض کنند مبالغ ز بکنند وتراورس راتينکند وامروز هم اگربخواهند تعم
هم شانزده سال باشد بعد ازآن حکم  وهاياگرعمر لوکوموت کهيدرصورت دارد خرج

ازچه قراربوده  بيکه ترت کند یکامال ثابت م نهايآهن پاره راخواهد داشت تمام ا
 نيازا. داشته یاسيبلکه نظرس دهيراه آهن رانکش نيا یازنقطه نظر اقتصاد هيوروس

ثا لثا  ستين حيصح چيه ميکن سهيمقا هيراه آهن خودمان راباروس ميجهت اگرما بخواه
. خرح دارد ونيليچهل وپنج م رانيفرمودند که احداث راه شوسه درا تيهدا یآقا –

 ام دهيصورت رابنده هم د نيا نطورفرمودنديشده ا هيئد عامه تهدرفوا کهيمطابق صورت
 کيو ستيهفده هزاروب یخرج برا ونيليچهل وپنج م نيدانست که ا ديبا یول
 ميخط راشوسه کنلومتريک کيو ستيهفده هزار وب مياگربخواه یعني لومتراستيک

 ميشوسه کنخط ازبندر جز تامحمره را  مياگربخواه یخرج داردول ونيليچهلو پنج م
درموقع  کهيبطور رايز. خرج نخواهد داشت ونيليچهارم یال ونيلياز دوسه م شيب

راه  نيمسافت ا ندطرح قانون راجع براه آهن درمجلس خودشان اظهارفرمود
خرج شوسه  شتريب ونيليسه چهار م نياست وبنابرا لومتريهزاروششصدو هفتاد ک

مملکت  یراهها هيکل یهفرمودند برا کيونيليوآن چهل وپنج م. ستيراه ن نيکردن ا
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 ازين یخطوط شوسه ب ريبعالوه ساختم خط آهن ازبندرجز بمحمره مارا ازسا. است
 .نخواهد کرد

 یما کاف یبرا نيهم ميبگوئ ميتوان یم ايآ ميبندر راه آهن داشته باش یازمحمره ال اگرما
ز را راه آهن ما ازمحمره تا بندرج رآنوقتيخ. ميخط شوسه الزم ندار گرياست ود

ازحاال تا ده . ميمسافرت کن یباقاطر وکار دينقاط باز با ريدرسا کهيودرصورت ميدار
راه ازمحمره  نيهم ميمدت هم مجبور نيداشت ودرا مياهکه راه آهن نخو گرهميسال د

راه هم ساخته  نيدرهرحال فرضا که ا. ميحرکت کن یوگار ليبندر جز را بااتومب یال
 کهيداشت درصورت ميخواه اجيراهها هم احت ريشد وبسا مينخواه یشود بازما مستغن
کار  نيسال هم ا هودرظرف د ميراشوسه کن رانيا یتمام راهها ونيلياگرباچهل وپنج م

 شود یما شوسه م یوباالخره تمام راهها شود یم ميون ونيليچهارم یهرسال ميرابکن
 کهيدرصورت شود یم ارنيوتمام خرج هم درخود ا شود یهم خرج نم کمرتبهيو

هرچه خرج شود نصفش بخارجه خواهد رفت وازمملکت  ميراه آهن بکش مياگربخواه
داشت ازبندر به  ميخواه یخط آهن کيآنوقت  نهايوپس از همه ا. رود یم رونيب

آنوقت  ميشوسه کن ونيليو پنج م را باچهل رانيوحال آنکه اگرتمام خطوط ا. محمره
 .ميکن جاديرادرمملکت اديتمام مؤسسات جد ميتوان یم نويوکام لياتومب سيسرو لهيبوس

حاال  یجوابهائ کيفرمودند وبنده ناچارشدم که  تيهدا یکه آقا یشاتيبود فرما نيا
نقشه بود وهمچو  نيالدوله مفتقد با عيفرمودند مرحوم صت نکهيگرايعرض کنم د

ود که من ب نيالدوله هم هم عيخاطرم هست که فرمودند نقشه راه آهن مرحوم صن
 عيراه آهن مخالف باشد واگر مرحوم صن با یکس کنم یام بنده گمان نم کرده اريحاالاخت
بودند  شانياگرامروز هم ا. به حاال ندارد یربط ديآنوقت داشت یديعقا کيالدوله 

 شوديبهترم ليواتومب ونيباکام دنديديکه م یاوقت ريز. کردند یبابنده موافقت م ديوشا
 ليواتومب ونيکام نقدريا خيدرآن تار. مدادندي حيقسمت راترج نيا ديشا. استفاده کرد

امروزه  یول. کرد یباراه اهن رقابت نم ليواتومب ونيودرخود اروپا کام. دراروپا نبود
که بنده اطالع دارم  یوازقرار کند یدراروپا باراه اه نرقابت م ونيوکام ستين نطوريا

 یفعل تيوضع یبعالوه برا. دهند یم خيرابراه آهن ترج ونيدرجاها کام یبعض
است که  نيمتأثرم وان ا یليبنده خ زيچ کياز یبهتراست ول ونيمملکت ما هم کام

 کيالدوله  عيمرحوم صن. باشد که ازآن سوء استفاده کرد دينبا یطور یارافکارعموم
 مملکت خدمت کرده بود ودرراه خدمت بمملکت درجه شهادت نيبود که با یکس
اگرنقشه  انه؟ينقشه را داشته  نيالدوله هم عيمرحوم صن دانميبنده واقعا نم وحاال ديرس

 فيح یلينبوده بند ه خ نيبوده است که بنده مخالفم واگرا نيالدوله هم عيمرحوم صن
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داده  ینسبتهائ کياندازه درراه مملکت خدمت کرده  نيکه ا یک هنسبت بکس دانميم
 یبرا استينقشه را ازنظر اقتصاد وس نيه ااست وبند هاو نبود دهيشود که واقعا عق

 .دانمينم ديمملکت مف
 کي خواهم یبا بنده مشورت کرد وگفت من م یکس کيوقت  ميازنظر اقتصاد  اما

ام گفتم چرا؟ گفت  به تنگ امده هيکرا یها ازدست درشکه رايدرشکه نکگاه دارم ز
 یدعوا ميشو یم ادهيکه پ یهرجائ شوم یهروقت که درشکه سوار م نکهي ا یبرا
دور  یوناچارم ازجاها ستين هيجاها هم اصال درشکه کرا یرادارم ودربعض هيکرا

بخواهم درشکه نگاه  هم اضافه بدهم ازآنطرف اگرخودم ديبا یدرشکه بخواهم ومبالغ
درشکه را اداره کنم  کيباشم که مستقال  نيکه قادر برا ستين نقدريمن ا یدارم سوار

دومرتبه که سوارشوم  ینجاه تومان خرج داردومن روزپ یدرشکه ماه کي رايز
وهشت تومان کسر  یحساب س نيا نيوبنابرا شود یدوزاده تومان م هآن درما هيکرا

وازعوائد آن کسر محل  ديبده هيمن باو گفتم که شما ممکن است کرا. محل دارم
آن شخص . باصرفه تر است بيشکل از همه ترت نيبنظر بنده ا. ديراجبران کن

که هروقت  ميبکش یدطوريوبا ميراه آهن بکش ميخواه یکرد حاال ما م قيتصد
ازآن  گرانيد لهيبوس ميوهروقت خودمان نخواست ميازآن استفاده کن ميخواه یخودمان م
  ازراه آهن ما استفاده خواهند برد؟ بيبه چه ترت گرانيخوب د. مياستفاده کن

 ديآ یازغرب م ايزکجا خواهد امد؟ آا ديايب رانيبخواهد ازاروپا با یامروزاگرکس 
واقع است  رانيبه غرب؟ اروپا درمغرب ا ديا یم یازشمال شرق ايبشرق  روديم

 ديايب جانيازطرف آذربا یازشمال غرب ديبا ديايب رانيبخواهد با یواگر ازخارج کس
است  نيکندهميمتصل م ايکه اروپا رابآس یراه. راه برود بهندوستان وشرق نيوازا

 ميبدهراه آهنمان رااجاره  ميحاال اگر ما بخواه. وبشرق بروند نديايرب بکه ازغ
باشد که ازغرب  یطور ديبا ميبده هيومال التجاره آنها راکرا یاروپان نيوبمسافر

 یسوار یشده دردو ندارد فقط برا نينقشه مع نيکه درا یراه یبشرق برود ول
درشکه  هيکرا ديده تومان بادوزا یکه ما ماه یصاحب درشکه خوب است والبته وقت

 ميدرست کن یراه آهن کياگرما . ميپنجا ه تومان خرج کن یصرف ندارد که ماه ميبده
ما  یبرا دهيبرساند فا ايرا به آس اروپا که غرب رابشرق متصل کند ومال التجاره

 یکه فعال دولت درنظرگرفته برخالف مصالح اقتصاد یراه نيوا. نخواهد داشت
ما صرفه نداشت  ینشد وبرا نيتأم یکه نظر اقتصاد یوقت یاسيظ ساماازلحا. است
خواهد بود که فقط ده  یکس کيومثل  ميوتمام کن ميرابکش یک راه آهنيکه 

خانه  نکهيا یاش را خرج کرد برا هيسرما نيداشته باشد واگرا هيهزارتومان سرما
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 ايکاره بگذارد  مهين نطوريهم اباآن خانه ر شودکهيبزرگ بسازد دروسط کار ناچارم
بود  نوشتهيمرکز ديازجرا یکي. دبسازن شيواگذارکند که آنها برا گرانيمجبوراست بد

 انيکه درجر یپول رايبهتراست ز ميوراه آهن بساز ميکه اگرما ازخارج پول قرض کن
است  حيحرف صح نيا. ستيمملکت مضرن یوبرا افتد ینم انيمملکت هست ازجر

 یول. بدون فرع باشد ميريگ یکه ما ازخارجه م یاست که آن پول یدرصورت یول
مثال اگرما هشتاد . صرفه نخواهد داشت ميپول قرض کن ميجبورکه مابافرع م یوقت

خواهد  ليتنز ونيليمبلغ درسال سس م نيخود ا ميپول ازخارجه قرض کرد ونيليم
  .داشت

 یپول آن کهيدرصورت ميبده ليتنز ونيليشش م یدرظرف ده سال اگر بناباشد ماسال 
چنانچه . ماصرفه نخواهد داشت یبرسد بازبرا ديبمصرف مف ميا هم که قرض کرده

به  ميکه اگر ازطرف راست برو ميا شده یدوراه کيبنده عرض کردم ما امروزوارد
 یپول کيماامروزه . ميرو یبه جهنم م ميرفت واگرازطرف چپ برو ميبهشت خواه

درجلسات قبل عرض  کهياست وهمانطور نويليکه معادل باچهارده م ميدرمملکت دار
پول  ونيليچهارده م ميخواه یم رايز ميبدقت مطالعات بکن یليخ حيدرلوا ديام با کرده

 نيراجع با یهائ ونيسيکم کيدارد اگرما  یچه ضرر نصورتيدرا ميخرج کن
 ميودرست غور ومطالعه کن ميبده ليتشک نيموضوع ازوزراء سابق وکال ومطلع

 کيراب ونيليچهارده م نيمملکت مضرنباشد ارگما ا یکه برا ميبکن یکار کيو
وقائم مقام پول نشد وبخارج  ميخاک کرد یکه فائده نداشت ودرتو ميرساند یمصرف

در . ميا نرسانده یماخودمان رابجائ قتيدر حق. شد یداريرفت وفقط آهن با آن خر
افتاد وناچار  واهدخ ريماگ شيخواهد رفت بلکه ر ونيليچهاره م نيآنوقت نه تنها ا

شد  ميها خواه ومتحمل انواع خسارت. ميهم خر ج کن یگريمبالغ د کيبود  ميخواه
قرض بکند هر جور  خواهد یکه م یشد وپول نداشت وقت ريکه فق یمملکت نکهيا یبرا

 .فقر استه موط ب نهايهمه ا. راباو خواهند کرد یتحمل
. راقبول کند یليرنوع تحمبکند وه یطرف کيمجبور است معامالت  ريفق شخص

موقع الزم بود عرض کنم واز نظر صالح مملکت  نيبنده که درا اتيبود نظر ها نيا
چرا؟ بجهت . مسکرات حرام است ديگو یدر قانون شرع مقدس م. بعرض رساندم

سال مفاسد آن معلوم شده وتمام  صديمفاسد دارد وامروز بعد از هزارو س نکهيا
دونفر  مياند حاالفرض کن برده یپ قتيحق نيالسفه امروزه بااروپا واطباء وف یحکمها

 ايمسکر کيو دياجبار ندانست ونفهم یازرو اياز آنها ندانسته و کنفريآدم باشند و
که از او  یاورا مجبور کردند که بخورد هر عمل ايدر اطاق بود واو خورد  یمشروب
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وملتفت  ميفهم یز مماکه امرو یاست و ول دهينفهم رايز ستين سئولصادر شود م
چاره  ميبگوئ ميتوان ینم انهيخوب است  ميبردار ميخواه یکه م یقدم نيا ميشو یم

 نيشده حاال هم ا بيراجع براه آهن تصو حهيچون ال ميفرض کن ميتوان یونم. مينداشت
 بيراه آهن تصو حهيچئن ال ميوئوبگ ميوتاده سال خودمانرا گرفتار کن ميرابده یرأ

 یاالنتناع ف. ميهم بر او بار کن یگريخرج د کيپول هم خرج شده حاال شده وفالنقدر 
اگر  مينيوبب ميفکر وتأمل کن ديوبا ميدار اريامروز ما اخت. ارياالخت ینافيال  ارياالخت

 مينکن ستيواگر صالح ن ميصالح است بکن
 هياست که بق نيبهتر ا کنم یگرفتن گمان م یرأ یبرا ستين یچون عده کاف – سيرئ

 هم جزو دستور است ميسيتلگراف ب حهيال. فردا یبرا. مذاکرات بماند
 )بعد از ظهر ختم شد قهيو ده دق کساعتيمجلس (

 شده بيتصو یها قانون
  یمل یمجلس شورا سيرئ: ايرنيپ نيحس

  
  

 و مآخذ  حاتيتوض
  
 ۶۶جلسه  –١٣٠۵اسفندماه ٢شنبه  ورت مشروح مجلس مورخه سهص  - ١
 ٧٧جلسه   ١٣٠۵اسفند  ٢٨ - پيشين  – ٢
 ٨٩: جلسه ١٣٠۶ نيفرورد ٢٩ - پيشين  – ٣
 ٩۴جلسه  ١٣٠۶ماه  بهشتيارد ٧پنج شنبه  - پيشين  – ۴
  ٩۵: جلسه ١٣٠۶ بهشتيارد ٩ یمل پيشين،  – ۵
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 فصل چهاردهم 

  
  

  راه آهن که به خرج  ملت ايران  برای دفاع از هندوستان ساخته شد
  

  ولی برای ساختن .گذشته را نمی توان برگردان
  گرفت» درس عبرت«آينده ای اطمينان بخش، بايد از گذشته  

  )اندرز چنين( 
  

ً                                         بحث در اين موضوع ارگ صرفا  به منظور بيان يک خاطره باشد ارزش چندانی                           
ولی مطلب در بارۀ چگونگی سوء استفاده ازاحساسات  معصومانۀ يک ملت .ندارد

رشده بنيۀ مالی ناچيز و انرژی خودرا شريف است که درطول عمر يک نسل ، ناگزي
ر فعلي ت دادن به يکی از آرزوهای ملی به مصرف برساند تا طرح بيگانگان  ّ       ّ                                                            به تصو       
درتأمين هدف استراتژيکی استعمارصورت عمل به خود بگيرد؛ گفتگو درآن بايک 

  .        ّ     ضرورت مل ی است
تژيکی درايحاد راه آهن سراسری ايران چنانکه مالحظه خواهد شد دفاع استرا

ض احتمالی روس ها هدف اساسی بود ّ                               هندوستان درقبال تعر  فکروطرح آن را .                   
تمام تسهيالت مالی و بين الملی راهم . انگليس ها به رضا شاه مخلوع دادند

موافقت درتبديل ليرۀ حاصل از قرارداد نفت به ارزهای .(دراختيارنامبرده گذاردند
گراز قبيل کورۀ ذوب آهن اعمال می مختلف، عليرغم مخالفتی که درتمام موارد دي

کردند، تشويق دول اروپائی به همکاری فنی وصنعتی و بازرگانی با ايران ازمجرای 
تا هرچه زودترکار به نتيجه برسد و فکرآنها از لحاظ ) سياسی برای اجرای طرح

  .دفاع  استراتژيکی هندوستان راحت شود
آن طرح استعماری را به صورت  تبليغات بسيارماهرانه استعماردرعين حال انجام

عملی ساختن يکی  ازآرزوهای ملی ايرانيان وانمود کرد؛ تا همکاری صميمانۀ 
                  ّ                  اين درواقع به سخري ه گرفتن هوش سياسی . ايرانيان دراجرای آن طرح  جلب شود

وتجديد توهين » تکرار تاريخ« درهمين جهت  برای اجتناب از پديدۀ . ملت ايران بود
  .ضوع کمی مبسوط ترمورد بحث قرارگيردبجا است ، مو

اتفاق، نويسنده راطی دوره های مختلف خدمتی وتحصيلی ،سه باربه بررسی 
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سيستماتيک راه آهن  سراسری ايران کشاند،  که درآنب ررسی ها چگونگی راه 
، )در مقام معاونت رکن سوم ستاد کل ارتش(  آهن سراسری،ازلحاظ عمليات نظامی

 Busines( و اقتصادبازرگانی )          ً                  نشجووبعدا  استاد دانشگاه جنکدرسمت دا( آکادميک
Economics) (مورد بررسی ) درسمت دانشجوی کلمبيا يونيورسيتی نيويورک

  .بالنسبه عميق قرار گرفت
عليهذا تفکيک آنها به تبعيت زمان و .                  ً                      اين بررسی ها بعضا  يکديگر را تکميل کردند

که متأسفانه هنوزهم ( زيتی کردن راه آهن    ً             مثال  در مورد تران. مکان معقول نيست
    ً                                            طبعا  همه منابع، چه ايرانی وچه امريکايی در تحقيق ) دربوتۀ  فراموشی گذارده  شده

« پس موضوع بحث را تابع . بيغرضانه به مخرج مشترک واحدی می رسند
  .کردم،  نه زمان ومکان» سرفصل

رسی می کردم، پرونده در تمام مدتی که درايران دراطراف راه آهن سراسری بر
به معنای ( ومدرکی موجود نبود  که در آن مقامات صالحيت دارازلحاظ اقتصادی 

ازنظرتطبيق وسيله با ( و فنی ) وسيع  کلمه و بخصوص به مفهوم بين المللی آن
پس ازبحث و فحص  به توافق کلی رسيده ) ازجنبۀ عملياتی ( و نظامی ) موجبات

مالک عمل برای تلفيق فعاليت ساختمانی واداری  راه آهن  باشند؛ تا آن توافق مشترک
                                               ً     اين نقيصه بزرگ شايد هنوزهم وجود دارد وآن احتماال  علت . قرارگرفته شده باشد

  ) ١.(اصلی وضع نابسامان مالی راه آهن ايران، بخصوص ازلحاظ ترانزيتی است
يران به عمل می درسئوال و جوابهائی که با هردسته ازافراد ذيعالقه به راه آهن ا

به . آوردم، مطلب از طرف هردسته مستقل ازدستۀ ديگرمورد توجه قرار می گرفت
   ً مثال  . . همين جهت انگشت گذاری روی اشکال اصلی دچار دور تسلسل می شد

چرا برای عبوردادن : اگراز يک منهدس عاليمقام اداره کل راه آهن سئوال می کردم
مسيردزفول به اصفهان ، به جای  ) زاگرس( رانراه آهن ازسلسله کوههای مرکزی اي

دزفول به اراک انتخاب نشد که از نظر طبيعی وضع مشابهی دارند، ولی ازلحاظ 
به « اقتصادی و اجتماعی مسيراول بطورواضح متضمن فايده بيشتراست؟ درجواب 

اشاره به عمل می آمد؛ وحال آنکه اگرهمان سئوال درمحيط »  مقتضيات نظامی
  .احاله می داند» به مشکالت فنی «طرح  می شد ،سئوال  کننده را ارتشی م

دراين بررسی سعی شده موضوع راه آهن سراسری ايران را با نظريات توأم  
اقتصايدی، نظامی و اجتماعی مورد بحث قرارداده شود که انگشت گذاری روی 

  .عيب آسان شود
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  راه آهن سراسری ايران برای که بود؟

  
ت که چگونه با اغفال ملت ايران هزينه سنگين اجرای يک برنامۀ مطلب اين اس

ديرين استعماری به بنيۀ ضعيف مالی ملت مظلوم ايران تحميل شد وتبليغات ماهرانه 
  .  استعماری آنرا به صورت انجام يکياز ارزوهای ديرينه ملی ايران وانمودکرد

ده ميشود پاسخ دهنده به و حال آنکه  آن راه آهن  به قراری که درزير توضيح دا 
هيچيک ازحوائج واقعی يک راه آهن سراسری نبود واساس آنرا خواست نظامی 

  .بيگانگان تشکيل می داد
ساختمان راه آهن سراسری دريک کشوربه قيمت تحمل  فداکاری های سنگين مالی، 

پرت شدنمهندسان و کارگزان ازکوهای سخت، هالک شدن (      ّ                  فعالي تی، زمانی  و جانی 
انجام می )  راثرانفجارصخره ها وريزش تونلها، ابتالء به بيماريهای مختلف وغيرهد

به همين جهت کوشش فوق العاده به عمل  می آيد  که از فداکاريها حداکثر  . شود
  .استفاده  برای ملت بدست آورده  شود

، )برای دفاع ملت(يک راه آهن سراسری بايد جامع سه خاصيت استراتژيکی 
به . وارتباطی برای ملت باشد) ترانزيت بين المللی ومعامالت بازرگانی( اقتصادی 

همين جهت با بررسی های عميق اوليه به وسيلۀ عناصر ذی صالح  دررشته های 
باال دقت به عمل می آمد که مسيرراه آهن سراسری ، شهرهای  مهم کشور را که 

تا ارتباط بين المللی با . کند متصل » آزاد« اهميت اقتصادی دارند به دو نقطۀ انتهائی
هريک ازراه آهن های سراسری اياالت متحده .(نقاط مهم اقتصادی کشورتأمين شود

امريکا و کانادا شهرهای  مهم مسيرخود را به دو نقطۀ انتهای آزاد دراقيانوس  اطلس 
واقيانوس کبير متصل می کنند؛ و راه آهن سرتاسری روسيه، از طريق سيبری 

زاد لنين گراد وناخود کا را با شهرهای مسکو، گورگی،غازان، نوسی دوانتهای آ
  .بيرسک، کراسنويارسک، ايرکوتسک، چيتا و خابارفسک به هم ارتباط می دهد

درموقع طرح مسيرراه آهن سراسری ايران هفت شهر مهم  کشورازلحاظ جمعيت 
مدان، وارزش اقتصادی غيرا پايتخت عبارت بودند  ازتبريز، اصفهان، مشهد ه

  .رشت، شيراز و کرمانشاه
مسيرراه آهن سراسری که برای ايران انتخاب کرده بودند به نحوعناد 
آميزوبرخالف تمام اصول اقتصادی، هيچيک از اين شهرها  رابه هم ارتباط  نمی 
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  .داد، پس  جوابگوی شرط  اول نبود
چيگ  آن مسيرعجيب که هيچيک ايرانی درانتخاب آن شرکت نداشت نه فقط  هي 

» بن بست« ازشهرهای مهم ايران را به هم متصل نمی کرد؛ درمتهی اليه شمال به 
واز اين جهت ( بندرگزختم می شد که به هيچ نقطه ای در کرۀ زمين ارتباط  نداشت 

ودرمنتهی اليه جنوب  )درتاريخ راه آهن های سراسری دنيا منحصربه فرد بود
ی به مرزخشکی عراق ازنظردفاعی ختم می شد که به علت نزديک» خورموسی«به

پی آن مسيرتحميلی راه آهن . آسيب پذيروناچاراز لحاظ استراتژی نامناسب بود
سراسری ازلحاظ حوائج ملت ايران به هيچيک ازمقتضيات راه آهن سراسری تزايت 
خارجی، اقتصاد داخلی، ارتباط داخله وخارجه واستراتژی جوابگونبود؛ وبه هيچ کس 

  .انی هم اجزاه داده نشد درآن باب اظهارعقيده  کندوهيچ مقام اير
ايران به خارجه وبالعکس، ازلحاظ ورود وخروج کاالومسافرطی » باز«دروازه های

برای ارتباط بوسيلۀ شوسه وراه آهن به (»تبريز«دوقرن اخيردر شمال،شهر
انتهای خط  کشتی رانی بازرگانی ( » بندرانزلی «و)اروپاازطريق روسيه وترکيه

  .بودند) وروی ش
 درشمال ناچار فکرسليم درانتخاب نقطۀ مبداء يا انتهائی راه آهن سراسری ايران،

ّ                         متوج ه اين دونقطۀ معروف می شد ورود و خروج کاال » آزاد« که نقاط بالفعل.    
ً ومسافربودند وطبعا   ّ         برای کارهای ترانزيتی، که يکی ازمالحظات اهم  انتخاب                                                            

  .ستی مورد  استفاده قرار می گرفتندمسيرراه آهن سراسری است ميباي
در مقابل چنان وضع، مالحظۀ مسيرخارق العاده و دور از فکر که شهرهای مهم 
                                                          ً              ايران را بهم مربوط  نمی کرد، ترانزيت بين المللی را که اصوال  مهمترين عامل 
درآمد راه آهن های سراسری است، امکان پذيرنمی کرد، انتهای جنوبيش وضع 

بندرگز ختم می شد، » بن بست«نداشت، انتهای شمالی اش به دفاعی مناسب 
بنابراين جوابگوی انتظارات و احتياجات ملت ايران از راه آهن سراسری نمی 

  ؟»توانست باشد، به دستورچه کس و برای چه منظوری بود
برای پاسخ به اين پرسش ناچاريم به تاريخ دويست سالۀ اخيراستعمارانگلستان 

  :ابت آن دولت با روسيه درآسيای مرکزی اشاره کنيمدرهندوستان ورق
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  پيشروی روس ها در ترکستان

  
روس ها که ازقرن هفدهم ميالدی دست اندازی به ترکستان را شروع کرده بودند، 

« آنها سرزمينهای . ازاوايل قرن نوزدهم  به پيشروی خود صورت سريعتری دارند
، کراسنوودسک را درسال ١٨٢٠را در سال » خجند« و» تاشکند«،»خوفند

، منطقۀ ترکمن  نشين مجاورايران را  ١٨٨٠را در سال »  بخارا« ،اميرنشين١٨۶٩
کيلومتری  ۶٠وکوشک)کهن دژ(» قيندور«وبه مجاورت شدند ف    ّ متصر  ١٨٨۴درسال

                       ّ             مرو وسرخس راضميمۀ متصرق ات خود کردند  ١٨٨۵ودرسال ) ٣(هرات رسيدند
  )۴.(است به تصرف درآوردند وگردنۀ ذوالفقار را که  کليد هرات

کيلومترازخاک  ۶٠٠        ّ                                              اين وضعي ت مرزدفاعی هندوستان را درفاصلۀ بسيارکوتاه فقط 
حساسيت انگليس ها ازمخاطرۀ ناشی ازحضور روش ها درترکستان . روسيه قرارداد

به اندازه ای بود که وقتی دمحم شاه به اردوکشی برعليه هرات مبادرت کرد، آنها آنرا 
ويق روسها دانستند وبرای مبارزه برعليه آثارآن،به اردوکشی برعليه کابل ناشی ازتش

ّ                                     که متضم ن آنهمه نتايج مصيبت باربرای آنها بود) ۵(پرداختند حفظ وحمايت  .      
 مقابل تهديد دائمی نظامی ازترکستان با استفاده ازسرزمين ايران و هندوستان در

ای ميانه وخاور ميانه برای افغانستان، موضوع سياست خارجی انگلستان رادرآسي
اشغال مروازطرف روس ها، منزلۀ « :شعارای انگليسی. مدت دوقرن تشکيل می داد

ايران، پايۀ اصلی دفاع هندوستان را «يا ».شکاف درزره دفاعی هندوستان است
  .بخوبی احساسات درونی آنها را دراين مورد آشکارمی کند) ۶(».تشکيل می دهد

ت بزرگ نظامی که انگليس ها درآن سرزمين درمواجهه وقايع افغانستان ومشکال
ازروبروبا دشمن ، برخورد کردند و منجربه اضمحالل يک اردوی بزرگ انگليسی 
درآن کشورشد، برای آنها جای ترديد باقی نگذاردکه برای حفظ  افغانستان موجبات 

ت معهذا درمواقعی که موجبا. سياسی را بايد مقدم برعمليات نظامی بشمرند
ديپلماتيک به داليلی بالاثر می ماند، و توسل به عمليات نظامی اجتناب ناپذيرمی 
گرديد، آن تجربيات تلخ به آنها آموخته بود که درعمليات نظامی برعليه حريف، در 
سرزمين افغانستان بايد از برخوردهای جبهه ای احترازکنند ودشمن راازطريق حمله 

  .قراردهندآن مورد ضربت »عقبۀ« و»پهلو« به
تاج (دفاعی هندوستان بايک نگاه به نقشۀ جفرافيائی ومالحظه موقعيت مرز

و ايران وافغانستان نسبت به ترکستان به خوبی روش ) امپراطوری وقت انگلستان
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می شود که درتمام آسيا تنها منطقۀ امن وسهل الوصول برای تمرکزدادن نيروی 
متعرض ازترکستان  به هندوستان  نيروی» عقبۀ« و»پهلو« نظامی که بتواند به

  .است» گرگان«ضربت بزند،
انگليس ها به صرف احرازشانس امکان تمرکزقوا درگرگان دارای آنچنان 
امتيازاستراتژيکی نسبت به حريف می شدند که فکرتعرض به هندوستان را درحريف 

ن يعنی استفادۀ انگليس ها ازاي. قندهاردرنطفه خفه می کرد –ازطريق محورهرات
به عبارت . وضع حتی بدون فعليت يافتن عمليات نظامی مستمرو مداوم بود

نظامی را برای  –آخری،صرف وجود راه آهن سراسری ايران نيازبه عمليات دفاعی
به اين دليل بود که انگليس . واين مزيت فوق العاده است. انگليس ها منتفی می ساخت

ند؛ ودرامتيازمعروف بارون رويترکه ها عالقه داشتند اين راه را به خرج خود بساز
  )٧.(    ً                                       بعدا  ناچارلغوشد، ساختمان آن گنجانده شده بود

  
  هدف استراتژيکی راه آهن سراسری ايران

  
  حيرتی آمد درونش آن زمان
  که برون شد اززمين وآسمان

  )مالی روم( 
  

منظورازايجاد راه آهن سراسری، قطع خط عقب نشينی و وارد آوردن ضربه به 
رتشی بود که از ترکستان روس ازطريق شرق خراسان به مرزدفاعی پهلوی ا

  .هندوستان حمله کند
راه آهن سراسری با مسيرتعيين شده برای دولت انگلستان که تسلط بردرياها را دارا 
بود کوتاهترين و مطمئن ترين مسيررا به وجود می آورد که نيروهای خود را ازراه 

ای آن دولت بود، به گوشۀ شمال غرب خليج فارس دريا که هميشه مطلوبترين راه بر
برساند وسپس درحداقل زمان آنها ازطريق راه آهن سراسری ايران به جنوب شرق 
بحرخزر سوق دهد، تا درمنطقۀ گرگان متمرکزشوند وبا فراغت بال  ازطريق 

که برخالف مسيرطوالنی و کم ( قوچان –بجنورد - دهليزسوق الجيشی و کوتاه گرگان
درپناه ) شاهرود، ازآب فراوان بهره مند است –سمنان –کوير، گرمسار حاشيۀ

کوههای رادکان وهزارمسجد، پهلو و عقبۀ نيروهائی را که ازغرب افغانستان وشرق 
  ).١رجوع  به نقشه، پيوست ( خراسان به هندوستان تعرض می کنند، قطع کند
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ی ، از ناحيۀ ايران عشق آباد، مرو و چارجو –راه آهن وراه شوسۀ کراسنوودوسک 
فوق العاده  آسيب  پذيرند ودرپاره ای نقاط  بيش ازچند کيلومتراز مرزايران فاصله 

  )٧(ندارند وبه راختی  می توان حتی  با توپخانه آنها  را قطع کرد
بريدن آنها درنقاطی مانند قزل آروات، گوگ تپه وعشق آباد، اختالل کاملی درسيستم 

وبه علت طبيعت ريگزاری زمين، (د درآن مناطق عمل کندعقبه هرارتشی  که بخواه
  .به وجود می آورد) ناچاراز اتکاء به آن خطوط  است

به همين جهت راه ). حتی آب خوردن( ريگزارهای ترکستان فاقد منابع محلی هستند 
مرو، همه جا ازمجاورت بالفاصله مرزايران می   –آهن و راه شوسۀ عشق آباد 

نتايج . چشمه سارهايی دامنۀ  کوههای مرزی ايران بهره مندشوندگذردتا کمابيش از 
  .وخيم قطع چنان خط آهن وشوسه برای ارتش متعرض احتياج  به بحث  ندارد

                                          ّ                      پس وجود راه آهن سراسری ايران که با مسيرمعي ن خود می توانست اولين 
عناصرنظامی انگلستان را درظرف چهل وهشت ساعت ازجنوب غربی خليج فارس 

منطقه گرگان برساند، جهت دفاع عادی ازهندوستان ازطريق قطع خط عقب  به
هرات برای دولت انگلستان  –نشينی ارتش متعرض به هندوستان، درمنطقۀ مشهد 

                                            ّ                           به منزلۀ نعمتی بود که ازلحاظ استراتژيکی اهمي تی مافوق ارزش گذاری داشت،  
  !اختبخصوص که برای ايجاد چنان راه آهن  ديناری هم نمی پرد

به همين جهت بود انگلستان که برای تأسيس يک کوره ذوب آهن درايران آن همه  
) ازطريق تبديل نکردن ليره حق االمتيازنفت به ارزهای ديگر(اشکال تراشی مالی 

می کرد، برای ) منصرف ساختن دول  صنعتی ازفروش کارخانه به ايران( وسياسی
، کمال همکاری  مالی وسياسی را هم به ايجاد راه آهن نه فقط اشکالی فراهم نکرد

  .عمل آورد تا خط آهن ساخته شود
اين راه آهن برای حفظ  هندوستان يعنی تاج امپراطوری انگلستان، عالوه بر اينکه به 
انگليس ها اجازه می داد درصورت لزوم ازنيروی نظامی به بهتريين وجه استفاده 

شاره شد، فکرتعرض به کنند، بعلت صرف خاصيت وجودی خود، چنانکه ا
يعنی  بدون اينکه عمل نظامی .                            ً                 هندوستان را برای حريف، کامال  تأمل آميزمی ساخت

وجود آن استفاده استراتژيکی مستمرومأثر می  مشهودی واقع شود، انگليس ها، از
  .کردند

  عکس العمل شوروی ها درقبال مسيرراه آهن سراسری  
  ُ    م رد؟» نطفه« آهن در چرا بندرگزبه عنوان نقطۀ انتهائی راه

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٥                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤٦                                                                             ١١    دق ، 

  

  

  

دولت همسايه شماليی نمی توانست نسبت به امرمهم ايجاد راه آهن سراسری 
    ً طبعا  . کيلومتر بی تفاوت بماند١۵٠٠درکشورهمسايۀ خود با مرز مشترک متجاوز از

  .جريان امررا با کمال دقت دنبال می کرد
ستفهام آميزآن ازلحظ اقتصادی وارتباطی وبخصوص مالحظه مسيرراه آهن باوضع ا

برای نقطۀ انتهائی راه آهن، در مجاورت آن کشورکه هيچ خط  » بندرگز«انتخاب 
کشتی رانی، هيچ راه آهن، هيچ  راه شوسه، آنرا به کوچکترين نقطه ای درکرۀ زمين 

ايران با درمقابل تبريزوانزلی  که نقاط معمول وطبيعی ارتباطی ( مربوط نمی کرد،
  .برای آن دولت اشتغال فکری ايجاد کرد) خارجه درشمال بودند

اين وضع برای شورويها همان سئواالتی را پيش آورد که برای هرکس ديگرطرح 
آنها با آگاهی کاملی که ازسياست دويست ساله . می شد، وبه آنها اشاره کرديم

خظه تسهيالت بين المللی انگلستان برای استراتژی دفاعی هندوستان داشتند، وبا مال
که انگليسها دردنيا برای تسريع درساختمان راه آهن بعمل آوردند ، وبا اطالع ازنفوذ 

مختلف مسير » چراهای « کاملی که انگليسها دررهبری رضا شاه داشتند،  دربارۀ 
راه آهن به همان جوابهائی رسيدند که هرکس بجای آنها بود، می رسيد وآنها را 

     ً                                                      وطبعا  با دولت ايران نيزهمان معامله ای را می کردند که اگرما . ام برديم      ً  منحصرا  ن
  .»بندرگز« کردن » بايکوت« هم  بجای آنها بوديم می کرديم، يعنی 

آنها بندرگزرا قبل ازاينکه به صورت يک بندر فعال درآيد، از خاصيت بندری ساقط   
نی شوروی  به بهانه های غير يعنی با خارج ساختن آن از مسيرناوگان بازرگا. کردند

قابل قبول اجازه ندادند حتی   يک مسافريا يک تن کاال از آن بندرخارج شود، يا به آن 
  .»ُ   م رد« به اين ترتيب  بود که بندرگز قبل ازاينکه متولد بشود . وارد شود

« زيرا با مرگ آن خاصيت . را داشت» يک تيرسه نشان« مرگ بندرگزصورت   
ميزان اين زيان به مراتب از زيان اولی مهم .  آهن ايران هم ساقط  شد راه»ترانزيتی 

                                    ً                                 زيرا ترانزيت بين المللی است که معموال  از نظرمالی بهره برداری ازيک راه . تربود
پس با تحميل شدن چنان مسيرونقطۀ انتهائی . آهن سراسری را صرفه دارمی کند

          ُ    به عبارت ا خری .ی هم ازدست رفتشانس استفادۀ ترانزيتی راه آهن سراسر بندرگز،
  » .قبل ازتولد بگوررفت«خاصيت ترانزيتی بين المللی راه آهن سراسری هم 

يعنی استفادۀ . بندرگزازلحاظ مالی بود - زيان سوم، زيان بخش کردن شاخۀ تهران
بندرگزراه آهن  - شاخۀ تهران. »قبل ازتولد به گورفرستاده شد«مالی ازاين خط هم 

روی پای خودش بايستد، جريمه  الی هرگزنتوانست قدعلم کند وسراسری ازنظرم
  .آنرا ملت فقيرايران داده و می دهد
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  چرا بايکوت کردن ترانزيت بين المللی راه آهن به سود شورويها نيست؟
                                                       ً            جای ترديد نيست که شورويها دربايکوت کردن بندرگز و مخصوصا  حذف  ايران  

اما چه .       ّ                           حسن ني ت به ايران،  خود داری کردند از مسيرتزانزيت  بنی المللی ازابراز
                 ّ                                                       کسی می تواند متوق ع باشد يک ملت   همسايه دربارۀ منافع ملت همسايۀ خود بيش 
ازحکومت آن کوشا باشد؛  ودرجائی که دولت همسايه  حفظ منافع استعماری را به 

ند؟ وحال عمل  کن» کاسه ازآش گرمتر«        ّ                                 منافع حق ۀ ملت خود ترجيح دهد، آنها به روال
  .آنکه به دليل زيربايکوت کردن به سود شورويها نيست

  
  چرا سود شورويها در همکاری  ترانزيتی  با ايران است؟

جالب است که سود اقتصادی شورويها برعکس آنچه عمل کردند و دراستفادۀ از راه  
  .ترانزيتی ايران است

ۀ معتنا به                                                      ّ تاوقتی که شبه قارۀ هندوستان با توليدکشاورزی مناطق حار   ّ            ه ونيم حار           
ميليون نفردريک طرف ودولت روسيۀ  شوروی ، با توليد  ٨۵٠وجمعيتی متجاوزاز 

ميليون نفردر طرف  ٢٨٠صنعتی قابل توجه ومحصوالت مناطق سردسيروبيش از
ديگرايران وجود دارند، مبادالت بازرگانی بين آنها  ازطريق بسيارکوتاه وسهل ايران 

راه ترانزيتی ايران فاصلۀ جغرافيائی بين اين . يرمی نمايدامرطبعی واجتناب ناپذ
فاصلۀ  بين .(دونقطه رابيش ازثلث دور کرۀ زمين  کوتاهتراز راه  خاوردورمی سازد

کيلومتر وازطريق  ۴٠٠٠بادکوبه بمبئی از طريق خليج فارس وترانزيت ايران قريب 
کيلومتر  ٢٢٠٠٠ ترعۀ ماالگا، دريای چين جنوبی، خابارفسک وراه آهن سيبری

ً                     دن، تقريبا  مناطق پرجمعيت روسيۀ  –بااستفادۀ ازبحرخزرو ترعۀ ولگا. است           
هزارکيلومتری بمبئی از طريق ترانزيت ايران  ۶ –۵شوروی، اوکراين درفاصلۀ 

  ).٢رجوع به نقشه پيوست .(قراردارند
ه     ً                                             صرفا  از لحاظ اقتصادی صرفۀ غير قابل انکار دراستفاد پس وضح است، شورويها

واگرمسيرراه آهن ايران ). ودارند وخواهند داشت( از راه ترانزيتی ايران را داشتند
ً                                                                 اساسا  به منظوررعايت منافع ملی ايران انتخاب شده بود، آنها به لحاظ صرفۀ       
                                                                         ّ بازرگانی خود ازلحاظ وقت وهزينه ناچارچگونگی همکاری ترانزيتی با ايران  رامد  

ه آهن سراسری درواقع دولت شوروی را مسيرتحميلی را. نظر قرارمی دادند
زيان مالی . ناگزيرکرد عليرغم صرفۀ بازرگانی خود،ازچنين همکاری اجتناب ورزد

را ملت فقيرايران اززمان تأسيس راه آهن سراسری » عدم النفع« غير قابل جبران اين
  ).و ميدهد(       ً    مستمرا داد 
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  چرا منطقۀ انتهائی مسيرراه آهن درجنوب صحيح نبود؟

  
که بندرهای خرمشهر، امام خمينی وماهشهردرآن ( نتخاب جنوب غرب خوزستانا

صرفۀ استراتژيکی . درجهت  مقتضيات استراتژيکی واقتصادی ايران نبود) واقعند
  .واقتصادی استعمارانگلستان انتخاب  آنرا موجب شد

بشرطی که . حمل ونقل دريائی بطورکلی ارزانتر وسهل ترازحمل ونقل زمينی است
  .جبات آن برای ملتی   فراهم باشد ومقضيات ديگرعکس آنرا تجويز نکندمو

دولت انگلستان که به مالحظۀ دفاع ازهندوستان خط آهن سراسری و مسيرآنرا 
پس . تحميل کرد، بردرياهای دنيا سلطه داشت و واجد ناوگان بازرگانی حجيمی بود

تفادۀ  حداکثرازحمل و نقل نفع  آن دولت درانتقال نيرو ازهرنقطۀ ديگرمعطوف به اس
دريائی واستفادۀ حداقل ازحمل ونقل زمينی بود که برای آن دولت منافع اقتصادی 

برای يک واحد نظامی که ازهندوستان يا هرنقطۀ .                 ً             وامنيتی را توأما  تضمين می کرد
اعزام ميشد، منتهی اليه ) بندرگز( ديگرامپراطوری انگلستان به مقصد نهائی گرگان

زيرآن نقطه کوتاهترين . ی خليج فارس مناسب ترين نقطۀ پياده شدن بودشمال غرب
مسيرزمينی وبلندترين مسيردريائی را دراختيارآن دولت قرار ميداد که از هر جهت  

  .به صرفۀ آن بود
زير ملت  ايران فاقد ناوگان . اين استدالل جنبۀ معکوس را برای ايران داشت

شت؛  پس استفادۀ از راه  دريا مغايرت با موجبات بازرگانی بود وبردرياها تسلط ندا
  ).ودارد(             ّ             اقتصادی وامني تی ايران داشت

از لحاظ استراتژيکی قراردادن نقطۀ مبنای راه آهن  سراسری  يعنی يک نقطۀ حياتی 
چرا که مناسبات سياسی  بين دو  (درمجاورت مرز خشکی يک دشمن بالقوۀ 

الت پيش ّ       کشورهمسايه هميشه دستخوش تحو         ّ          برای مل تی که بيش .) بينی نشده است                           
کيلومترکناره های قابل استفادۀ ديگربالمنازع در اختيارداشت، نه فقط  ١٢٠٠از

  .ضرورت  نداشت  بلکه امرغيرعقالنی بود
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چگونه بحث  در دانشگاه جنگ و تجسس در رکن سوم،سفسطۀ استراتژيکی  را 

  .آشکار کرد
  

  شيندم زدانا من از ديرباز
  م رسوا شود مکرسازسرانجا

  )فردوسی(
چه قبل ازايجاد راه آهن وچه بعد از آن جنبۀ استفادۀ اقتصادی راه آهن سراسری 

پس ازشروع  به کارراه آهن  برای کسی . مورد ايراد پاره ای از انتقادکنندگان بود
از لحاظ مالی زيان ) بندرگز –تهران (جای ترديد نماند که شاخۀ شمالی راه آهن 

يعنی ملت ايران ناچاربود همه ساله، ازکيسۀ فقير  خود هزينۀ بکار . بخش بود
همه می . انداختن ونگاهداری شاخه ای را بدهد  که هرگز متضمن فايده نبود

دانستند حمل و نقل مسافر و کاال از مازندران به تهران و بالعکس با اتومبيل 
 و ارزانتر از راه آهن بود ) از در فرستنده به درگيرنده ( وکاميون سريعتر وسهلتر 

  ).و هست( 
مسئله اشاره می » نظامی« هروقت ازاين مقوله گفتگو می شد، اولياء امورجنبۀ 

اين اشاره آنهم  درزمان شاه های مخلوع ، برای خاموش کردن هر صدائی . کردند
  .کافی بود

رت دوسازمان نظامی که مجازبودند وضع راه آهن را مورد  بررسی قرار دهند عبا
ازلحاظ طرح های عملياتی ودانشگاه جنگ  از رکن سوم  ستاد کل ارتش بودند 

رکن  سوم ستاد کل ارتش  درتمام ارتش های مقام صالحيت . ازنظراکادميک 
و چگونگی استفادۀ   ازآنها برای )  و راه ها( داربرای بررسی مسير راه آهن ها 

سوم ستاد کل ارتش کوچکترين اما جالب اين بود که در رکن . عمليات نظامی است
اثری دراينکه آن رکن دربررسی مسيرراه آهن و دادن نظريه در آن باب شرکت 

  )٨(.داشته وجود نداشت
. دانشگاه جنگ عاليترين سازمان بررسی وبحث امورنظامی در مراحل آکادميک بود

جهات         ّ                                                             آنجا محل ی بود که  چگونگی استفادۀ از راه آهن سراسری رابا توجه به کليۀ 
                                   ّ                                       دفاعی وتعرضی با تکيه به موجبات  جري ه ای راه آهن فواصل ايستگاهها ازيکديگر، 

بررسی راه . سرعت ترن ها و شيب راهها با آزادی کامل مورد بحث قرار می دادند 
پس ازيک  هفته بحث )  ٩.(اهن جزء برنامه های کالسيک دانشگاه جنگ بود
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شرکت کنندگان با راه آهن به مسافرت وتحقيق وپرسش وجواب که درپايان آن عموم 
ِ                          پرداختند تا وضع ايستگاهها، ترمزها ونقطۀ مبنای خط  آهن را درمحل مورد بررسی                                                 

  :قراردهند، نتايج زيربرای همه روشن شد
برای بررسی مسيرکلی راه آهن سراسری هيچيک ازسازمانهای نظامی مورد  - ١

  .مشورت قرارنگرفته  بودند
ه آهن به بندرگز، بررسی نظامی راه آهن راازلحاظ ايران، پايان دادن مسيررا –٢

  :ناچارمتوجه همسايۀ شمالی  می ساخت  که درآن
تصورادراک عمل  تعرضی ازطرف ايران بالمفهوم وغير قابل بحث شمرده    - الف

  ).وهست( ميشد
تصوراينکه همسايۀ شمالی، ايران را ازطريق گرگان مورد تعرض قراردهد   - ب

زيرا . غيرقابل  قبول ومباين موازين عقلی به نظر می رسيد و می رسد ازنظرنظامی
  ).به استثناء عمليات نمايشی. ( کشورمتعرض احتمالی، موجبات سهلتردراختياردارد

قسمت ترکستان که درمنطقۀ مورد بحث ما ترکمنستان ناميده ميشود، سرزمينی است 
آب شهر . ( ی، صنعتی و انسانفاقد  منابع طبيعی از لحاظ  آب، محصوالت  کشاورز

چنين .) کيلومتری تأمين ميشود ١٠٠٠عشق آباد  به وسيلۀ کانل قره قروم  از فاصلۀ 
منطقۀ فقيری قابليت مبداء حمله واقع شدن برای عمليات  نظامی  دامنه دار را فاقد 

  .است
 - وسايل نقليۀ قابل استفاده درآن منطقه منحصراست به راه آهن کراسنودسک مرو

منشعب » قرل آروات « تاشکند، و راه شوسۀ  پهلوئی راه آهن که يک شاخه ازآن از
نزديک مرزايران می رسد، به علت فقرمنابع طبيعی درترکمنستان » قزل اترک« وبه

نزديکترين نقطه ای ازخاک همسايۀ شمالی که ممکن است برای رساندن عده، 
» بادکوبه«ده قرارگيرد، وسايل، مهمات و خوارباربه ترکمنستان مورد استفا

با کشتی ازبادکوبه به کراسنوودسک وسپس با راه آهن يا شوسه تا قزل ) (١٠.(است
کيلومتر، و يا بادکوبه کراسنوودسک قزل آروات به قزل  ٨۵٠آروات وعشق آباد 

  ).           ً           اترک تقريبا  همين مسافت
ۀ آن کشورهمسايۀ شمالی تمام خاک قفقازرا بامجموعۀ منابع محلی قابل مالحظ

درصورت فرض . دراختياردارد) ازلحاظ انسانی، کشاورزی، صنعتی ومعدنی(
طوالنی   تعرض، آيا معقول ترنيست بجای سر درگم کردن واحدهای خود درمسير

قزل  اترک ، به سربازان خود درنقاطی   –کراسنودسک  - زمينی بادکوبه –دريائی
  به جلو بردارند؟» دميک ق« مانند  پيله سوار، گری و نمين دستوردهد فقط 
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مختصر تأمل درنکات باال روشن ميسازد که اشاره به استفاده استراتژيکی راه آهن 
سراسری برای ايران، سفسطه يا بيش نبود وهدفی جز پوشاندن منظوراصلی 

  .استعماری راه آهن سراسری نداشت
  
  

  چه مسيری برای راه آهن سراسری مناسب می نمود؟
  

منطقه ای  منظور(پرتقالی ها و انگليسی ها منطقۀ هرمز را  ازنظرتاريخی می دانيم
برای  نقطۀ )  است که شامل جزاير قشم، هرمز وهنگام و بندرعباس کنونی ميشود
    ّ        صفوي ه هم که . مبدء ورود کاال ومسافربه ايران وخروج از آن انتخاب کرده  بودند

درتمام ايران  سازمان  تجسسی وسيع و مؤثر درايجاد شبکۀ  راههای بازرگانی
  .برای منظور باالدرنظر گرفتند) بندرعباس( داشتند، همان منطقه را

انتخاب اين منطقه بجای بنادرخوزستان برای نقطۀ مبداء  راه آهن سراسری ،  مسير 
کوتاه ترمی  کيلومتر ١٠٠٠دريائی ورودی به ايران يا خروجی از ايران را قريب 

مفهوم اقتصادی اين کوتاهی  راه  ). تا خرمشهر فاصلۀ تقريبی بين بندرعباس  . (کرد
  .کيلومترکرايۀ کمتربه کمپانی های کشتی رانی  بيگانه است ١٠٠٠پرداخت 

درست چون حمل کاالو مسافراز بندرعباس به داخله ايران به وسيلۀ مؤسسات داخلی 
است، پولی که بابت کرايه  به مؤسسات داخلی پرداخت ميشود، ازنظراقتصادی 

با « يعنی اين پرداخت مالزمه . رادارد» ازاين جيب به آن جيب«نقلصورت 
وحال   آنکه کرايۀ پرداختی . ندارد، که موجب فقرملتی شود» فرارثروت به خارجه

به کمپانی های خارجه، ولو ارزانتربه نظربرسد فرارثروت ازداخله وفقرتدريجی 
  .رابه ملت تحميل می کند

متر جز برای استانهای خوزستان، لرستان، درعمل ، اين تفاوت هزارکيلوی 
برله اقتصاد ايران وارد » مثبت« کرمانشاهان و کردستان، هميشه بايک ضريب

 زيرانزديکی نسبی بندرعباس به مراکز. کيلومتر١٠٠٠يعنی بيش از. محاسبه ميشود
مهم اقتصادی کشور، چون شيراز، اصفهان، کرمان، يزد، قم، تهران و مشهد، موحب 

 ارزانتراين نقاط به اجناس وارداتی است که کرايۀ کمتری رانسبت به بنادر دسترسی
  )١١.(واين استدالل برای اجناس صادراتی هم صدق می کند. خوزستان ايجاد می کند

:  از لحاظ استراتژيکی، منطقۀ بندرعباس درمقابل خوزستان دارای دو مزيت است
را ازاحتمال تعرضی زمينی مجاورنبودن به مرز زمينی يک کشورهمسايه که آن
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واقع بودن درغرب تنگۀ هرمزکه آنرا ازخطرحملۀ غافلگيری  مصون نگاه ميدارد؛ و
  .درمقابل دشمن احتمالی  که ازاقيانوس هند تعرض کند،   درپناه ميگذارد

با توجه به نکات قبل برای راه آهن سراسری ايران مسيری به مبدا بندرعباس  
چنين . م، تهران، قزوين، بندرانزلی معقول می نموددرمحورشيراز، اصفهان ، ق

مسيری عالوه براينکه جوابگوی احتياجات   اقتصادی ، ارتباطی استراتژيکی ايران 
بود، به علت اجتناب ازجلب سوء ظن همسايه شمالی، راه  وارد ساختن ايران  را در 

  )١٢.(مرحلۀ تزانزيت بين المللی باز نگاه ميداشت
  

  سراسری را چه  کسی انشاء کرد؟مسير راه آهن 
  
  حيله و افسون گری کار من است      کارمن دستان و از ره بردن است
  حيرت اندر حيرت آمدزين قصص           بيهشی خاصگان اندراخص

  )مالی  رومی( 
  

وقی ازمهندس حسن شقاقی که يکی ازشريفترين صاحب منصبان اداره کل راه آهن 
ايش مسيرراه آهن استفسارکردم، نامبرده ازآن اظهاربی بود، دربارۀ  چگونگی پيد

است »فنی« يک عنصر» مهندس « :او فرد وارسته ای بودکه می گفت. اطالع کرد
. نه يک عنصراقتصادی يا نظامی، طرح مسيری   را به ادارۀ کل راه آهن دادند

الش                                                            ّ        وظيفۀ اداره کل راه آهن که قبل ازمرحلۀ بهربرداری يک ادارۀ فن ی بود، ت
بحث های اقتصادی ونظامی درصالحيت . درعملی ساختن آن طرح روی زمين بود

  .صاحب  منصبان آن اداره نمی توانست باشد
                                              ً                              آنچه  مسلم بودد، برای انتخاب مسير راه آهن عينا  نظيرستاد کل ارتش، درادارۀ کل 

ی راه آهن  يا وزارت  را هم کوچکترين بررسی قبلی به عمل نيامده بودوسابقه ا
اوليای آن مؤسسه مقتضيات نظامی را منشاء پيدايش آن طرح تصور . وجود نداشت

  !می کردند که چنانکه توضيح داده بود نه  ادارۀ کل راه  آهن و نه دستگاه ارتش
بنا به اظهاريکی ازکارمندان اداری باسابقه وزارت راه، منشاء اصلی پرونده 

بی رنگ بود که روی آن خطی مسيرراه آهن سراسری منحصربه يک برگ کاغذ آ
ازمنتهی اليه شمال غربی خليج فارس به تهران وبه جنوب شرقی بحرخزرکشيده شده 

آن صفجۀ کاغذ راسفيرانگليس به . بود، بدون اينکه جزئيات درآن مشخص شده باشد
به .                                                         ً               رضاشاه داده بود ورضاشاه به دست خود آنرا برای عمل مستقيما  به وزيرراه داد
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ود که برخالف اصل معمول درتمام دينا هيچ مؤسسه صالحيتدارايرانی اين دليل ب
  .ياهيچ فردصالحيتدارايرانی، درانشاء اين کارمهم هرگز طرف شور قرارنگرفت

  
  شد؟» فروخته« چگونه مسيرتحميلی به ملت

  
  حيله کرد انسان وحليه اش دام بود
  آنکه جان پنداشت خون آشام  بود

  )مالی رومی ( 
  

 از                                  ّ                             راه آهن ازجملۀ آرزوهای ديرينۀ ملي ون ايران بود، تبليغات استعمار چون ايجاد
طريق دست گرفتن جرايد، ساختمان آن راه استعماری را عملی ساختن  يک هدف 

نقش شد که کمرهمت »  فرزند برومند وطن«رضا شاه به صورت . ملی وانمود کرد
خارجه ومنحصرکردن از» وام  نگرفتن«.برای عملی سايختن آرزوی ملی بسته بود

»  غرور  ملی«تمام  ذخيرۀ ارزی ايران برای راه آهن به جای تعليم وتربيت رابه 
  .نسبت  دادند

حسرت وعالقۀ مليون ايران درزمينۀ ايجاد راه آهن آنچنان حاد بود که هيچکس به 
جالب بود  .خود اجزاه نداد کوچکترين پرسشی درزمينۀ مسيرراه آهن به عمل آورد

ترمصدق مخالفت خود را با اليحۀ ايجاد راه آهن درمجلس شورای ملی وقتی دک
 را اظهارکرد، پاره ای ازمليون حسن نيت دار ولی خام از روی کمال ساده  لوحی او

  .خواندند» منفی باف« 
به اين کيفيت بودکه هوش ملت ايران با نابکارانه ترين وضع مورد ريشخند قرار 

سالهای متمادی هزينه مربوط به اين طرح راتحمل  قاطبۀ مردم ايران برای. گرفت
کرده وپرداخت نمودند تا دولت  انگلستان راه آهنی را که بيش ازيکصد سال برای 
حفظ مستعمره هندوستان، ساختمانش را مدنظر داشت، بيرحمانه به خرج ملت 

 بيرحمانه ازاين جهت که برای ملت اين  ارزش را قائل. فقيرايران بوجود بياورد
نشدندکه درانتخاب مسير، الاقل سعی کنند تاحدودی منافع آن ملت را هم با منافع خود 

  .تلفيق دهند
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 و مآخذ  حاتيتوض

 
» کهنه سرباز« خاطرات سياسی و نظامی سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی 

   ٨٠ – ١٠١صص  – ١٣۶۶سسه خدمات فرهنگی رسا، ؤ، م
  : پی نوشت ها

تباطی به کارکنان راه آهن  ايران که اکثريت قريب به اتفاق  آنان اين امر  هيچ  ار. ١
سرويسی  راه . ررا مردمان شريف  و صديق  وزخحمتکش  تشکيل ميدهد، ندارد

آهن  ايران با توجه  به شرايط   موجود، به عقيده مطلعين  از جملۀ  بهترين سرويسها  
طوريکه  توضيح داده خواهد ولی طرح  اصلی راه آهن  ايران ب.  بايد شمرده شود

  . شد، مسبب گرانی و فقر  مزمن ملت ايران  است
  
٢ .Nakhodka  درکنار اقيانوس کبير نزديک ] سابق[بندر اتخاد جماهير شوروی

  . والدی وستک
  

3. Cavin Hamly. Central Asia. Delcort Press. N.Y.PP.215-218 
4. Sir Henry Rawlinson, England Russia in The East, P. 117 

، دولت ) ١٨۶٩( وقتيکه  اولين عوامل نظامی روسيه  در کراسنوودسک  قدم گذار 
ايران به عنوان  اينکه خليج  بلخان، و جزائر چرکن به ايران تعلق  دارند،  به دولت  
روسيه اعتراض  کرد، روسها  به  عنوان اينکه  ايران روی ترکن ها ی شرق بحر 

معهذا در يادداشت جوابيه، . آن اعتراض  را مردود  دانستند خزر حاکميتی  ندرد
هدف  خود را برقراری  امنيت راه بازرگانی  که مورد  استفادۀ  طرفين  است، 

  .وانمود ساختند ، نه انکار  قطعی حق ايران
 

5. Sir Henry Rawlinson, England Russia in The East, PP. 20.129 
، نامبرده اجازه ١٨٧٢، موره Baron Julius Reuterۀ امتيازنام ٢طبق مادۀ .  ۶

  .انحصاری ساختمان راه آهن ازخليج فرس به بحر خزر را دارا بود
  
بکار . است» انتقاد تاريخی« خوانندگان گرام توجه دارند که اساس بحث يک.  ٧

                           ّ                                             بردن زمان حال، ناشی ازاليتغي ر بودن وضع جغرافيائی است که  به آن به هيچوجه 
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  .نبايد  داد» تجويزی« الوجوه جنبۀ من 
موقعی که سرتيپ محمود امينی رئيس رکن سوم ستاد کل ارتش ونويسنده، .  ٨

معاون آن رکن بودم، از  لحاظ  طرح بسيج  مطالعۀ  بررسی های اوليۀ  ستاد ارتش 
در مورد چگونگی انتخاب مسيرراه آهن  و امکان استفادۀ استراتژيکی ازآن مورد 

پس ازتجسس بسيار معلوم شد کوچکترين پرونده ای  ازآن جهت  .  شد  نياز واقع
ارکان ديگرستاد کل ارتش، و دفتراختصاصی رئيس . درتمام دوايررکن وجود نداشت

.                 ً                                                          ستاد کل هم مطلقا  از داشتن و حتی شنيدن نام چنان پرونده  اظهاربی اطالعی کردند
رمانۀ رکن  که کليد رمزش نزد دردفتر رئيس رکن با اشاره به گاوصندق  اسناد مح

: رئيس رکن بود، از سرتيپ امينی   پرسيدم آيا آنرا هم به دقت بازديد کرده ايد؟ گفت
  » !بله، اندرآن صندوق  جزلعنت نبود«
.  استاد مجاز نيست نظريۀ خود را تحميل کند. سنت دانشگاه ها دربحث آزاد  است.  ٩

مد قابل قبول  است به شرطی که متکی به جدال  لفظی  ولو  ساعتها  بطول  بيانجا
  .استدالل ومنطق  باشد، نه عناد

تاشکند  –ماکات، و مرو به قرشی  –رود گنج  –راه مرو به چهارجوی .  ١٠
  .طوالنی  ترند

کاالی واراداتی که ازبندر عباس به شيراز و اصفهان حمل شود مسافت  .  ١١
کيلو متربه غرب  ١٠٠٠اال ابتدا با کشتیبسيارکمتری را می پيمايد تا وقتی که همين ک

  .                           ً                      فرستاده شود، وازآنجا  مجددا  به شرق برگردانده شوند) خوزستان( 
جای مسرت است که پس ازرانده شدن انگليسی ها ازهندوستان ، تارهای .   ١٢

محدوديت دوقرن  استعماردريده شد و منجمله درمورد  راه آهن   ايران شاخۀ تهران 
دن وساير ترعه ها  - بايد دانست که به علت ترعه های ولگا. ن شدتبريزساختما –

از لحاظ تراتزيت برای شورويها بسياربا صرفه ) انزلی ( مسير دريائی  بحر خزر
تبريز راه آهن   –يعنی شاخۀ  قزوين. جلفا  است - تراز مسير زمينی راه آهن تبريز

  .بندر انزلی نمی تواند بگيرد –جای شاخۀ  قزوين
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    پانزدهمفصل 

  
  ايران  آهن سراسري راهچکيده ای از تاريخ 

  
محمود پورشالچي است كه اسناد  ۀزير برگرفته از كتاب قزاق ترجمه و نوشت متن

آهن سراسري ايران در  اي كوتاه به گشايش راه وزارت خارجه فرانسه  نويسنده اشاره
 .می کندزمان پهلوي اول 

  
 

 ١٨١شماره  ١٩٣٨اوت  ٢٢ پاريس
. دهم جواب مي ١۵۶به تلگرام شماره : به تهران از وزير امور خارجه تلگراف

 .تلگراف شادباش بهنگام براي شما ارسال خواهد شد
  ١۶۵شماره  ١٩٣٨اوت  ٢٣ تهران

: اش به من گفت امروز شاه از طريق وزير امور خارجه: به پاريس تلگراف
. رانسه خوشحال خواهد شدجمهوري ف اعليحضرت از وصول تلگراف تهنيت رييس

 . شاه با يك هيات امروز تهران را جهت گشايش خط سراسري ترك گفت
آخرين پيچ و مهره ) ١٣١٧پنجم شهريور ( ١٩٣٨ماه اوت  ٢۵رضا شاه در تاريخ * 
آهن را در محل سفيد چشمه شهر اراك محكم كرد و با قطع نوار سه  راه) از طال(

آهن كه از بندر  را اجازه داد و اولين قطار راهآهن سراسري  رنگ استفاده از راه
وي اين روز را از . گرديد ارشاهپور حركت كرده بود به طرف تهران رهسپ

روزهاي افتخار براي ملت ايران تلقي نمود و گفت آرزوي هشتاد ساله ايراني برآورد 
 - تركيه - آمريكا - ايتاليا - بلژيك - سوئد - چكسلواكي - شوروي - هاي انگلستان دولت. شد

  .آهن را تهنيت گفتند سوريه و فرانسه پايان كار راه - لبنان - ژاپن - عراق - مصر
 

 ١۶۵شماره  -  ١٩٣٨اوت  ٢۶ - تهران
هاي امروز تهران در صفحه اول خود تلگرام شادباش  روزنامه - به پاريس تلگراف

اين تبادل تعارفات . جمهوري فرانسه و پاسخ اعليحضرت را چاپ كردند رييس
شاه امروز صبح با قطار سلطنتي . ه بين دو دولت تاثير بسيار مطلوب گذاشتدوستان

  بازگشت به تهران يك ضيافت  رفردا بعدازظهر د. آهن عزيمت كرد جهت گشايش راه
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هاي سياسي دعوت  مجلل و مفصل رسمي ترتيب خواهد يافت كه از روساي هيات
  آلبربودار. شده است

  
آهن در  وزير مختار فرانسه در ايران گزارش بسيار مفصلي درباره تاريخچه راه* 

ها  ايران و امتيازهايي كه به خارجيان داده شده در ده صفحه همراه با بريده روزنامه
جهت وزارت امور خارجه فرانسه ارسال  ١۵١ام ماه اوت به شماره  به تاريخ سي

 .است آهن راه فني براي ساختمان تيااين گزارش متضمن چگونگي عمل. داشت
ها با ارتفاع دو هزار  كيلومتر آن در كوهستان ١٠٠٠كيلومتر كه  ١٣٩۴خط  طول

آهن من  ايستگاه راه ٩٠پل و  ۴٧٠٠به عالوه . اند تونل ساخته ٢٢۴متر بنا شد و 
 ٢۵٠٠٠٠٠تن ريل و  ١١١٠٠٠آهن  در ساختمان راه. آهن فوزيه جمله ايستگاه راه

 .اند  ورس به كار رفته و پنجاه هزار كارگر مدام مشغول بودهتن ترا
در كپنهاك اطالعات دقيقي در  ١٣۴٣ايران و دانمارك چاپ سال   كتاب روابط در

 :آهن ايران داده شده بدين قرار مورد ساختمان راه
 آهن ششصد ميليون تومان مخارج ساختمان راه جمع
 نفر  ۵۵٠٠٠كارگران و كارمندان اوج كار  تعداد
 آهن پنج سال و چهارماه  مدت ساخت راه طول
 )١٩٣٨اوت  ٢۵( ١٣١٧شهريور  ۵رسمي در  افتتاح

مهندس دانماركي و مدير عامل كامپساكس دست او  يدبا رضايت از يورگن ساكس شاه
 )١( .را فشرد

 
آمده است، در  انيسخن از ساختن راه آهن بم رانيا یبار كه در اسناد دولت نياول «

پس از  ١٨۵٨ ليآور ١۴ خياست كه ناپلئون سوم امپراطور فرانسه در تار یا نامه
 )٢(.شاه نوشته است نيازفرانسه به ناصرالد رانيا ريالملك  سف نيبازگشت فرخ خان ام
 جياز استامبول تا خل خواستنديها م سياشاره شده است كه انگل یدر آن نامه به راه آهن

 ١٨۵٨ –یقمر  ١٢٧٣د دهند و درهمان سال فارس بكشند و تا هندوستان امتدا
جدا  رانيانگلستان، افغانستان از ا یسال، بسع نيدرهم. وارد مرحله عمل شد یالديم

 یا هم براه سيانگل )٣(.زدند یشد و ظاهرا روس ها درآن منطقه دست به اقدامات
خان سپهساالر  نيحس رزايوضع و ترساندن روس ها بكمك حاج م نيمقابله با ا

خط  دنيشاه گرفتند كه از جمله مواد آن كش نيرا از ناصرالد تريمعروف رو ازيامت
مانع  ازيامت نيوسعت دامنه ا .فارس بود جيآهن از رشت به تهران و از تهران به خل
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 . . . » بشدت با آنان مخالفت كردند زيشدن آن بود و روس ها ن یعمل
 یدرمقابل تقاضاها نكهيهم )۴(مذكورروس ها بودازيامت ليمنظورعمده ازتحص چون
ها  سيانگل“ . . .دخالت نكنند  گردرافغانستانيشدند و تعهد نمودند كه د ميتسل سيانگل

 انيازم رانيا یراه آهن سراسر ازيوموضوع امت تربرداشتنديرو تيدست ازحما زين
رسما لغو و  یهجر ١٢٩٠ یالديم ١٨٧٣درسال ذكورآهن م ازراهيو امت )۵(. رفت

 ) ۶(.»ديباطل گرد
هرچند که بنا به :کند که ینکته اشاره م نيا تربهيرو ازيدرباره لغوامت یسويچارلزع

عطف   ازنقطهيامت نيشد وا یملغ یهمرا ه با ضرر قابل توجه. م ١٨٧٢تريروازيامت
 –بود  رينظ ینظرب کيگستره آن از دانيم. باشد یم رانيمعاصر ا خيدرتار یجالب

و تمام منابع  ديکه به اروپا جان بخش  تريارداد مهم روقر« لرد کرزن آنرا به عنوان 
از . کرده است فيقرار داده توص گانگانيب اريرا به مدت هفتاد سال در اخت رانيا

 یاديآن فشار ز یالغا یکرد تا برا کيتحر هينه تنها دولت  روس ازيامت نيگراينظرد
 فالکنهاگن سودمتقابل کيکه  ديوارد سازدبلکه باعث گرد رانيبه دولت ا

Falkenhagen) (تريکه روازيامت نيا ديبالخره ازراه تجد. دينما نيخود تأم یزبرايرا ن 
 رانيا یبانک شاهنشاه  یخود کرد، منجربه برقرار  نيتأم یبرا.  م١٨٨٩در سال 

 )٧( ديگرد  سيانگل – رانيشرکت نفت  ا ميوبطورمستق
  :سدينو یم  »رانيا هيو قض نرايا«،درکتاب خود بنام )George Curzon(كرزن جرج

فن  بارن ايژنرال  ١٨٧۴به سال . آمد انيدر م یتر تكلف یبعد موضوع نقشه ب یچند«
رشته خط آهن در گرجستان  نيكه چند یافسرمهندس بازنشسته روس كيفالكنهاگن 

 ديشد تيدر واقع با حما یساخته بود به تهران آمد و درظاهربه حساب خودش، ول
كه با  زيتا تبر رانيا یآهن ازجلفا در مرز شمال غرب ساختن راه یدولت روس برا

كه آن كار  ستيبه ذكر ن اجياحت« ، »نمود یباشد پافشار افتهيارتباط  سيآهن تفل راه
شده بود و  دياو تمه یكشورگشائ االتيخ اي هيروس یمصالح تجارت نيفقط محض تأم

دولت  یمنظور بود كه اگر روز نيبه ا زيامتداد آن به طرف بغداد ن عهيحال آنكه شا
تورات  یحكم اخالق نيبا هشتم یرا مناف یتصرف آن قسمت ازخاك عثمان هيروس

 .به آن   داشته باشد  یدسترس د،ياقال بال مانع د یعنيندانست 
 یفرانسو یكمپان ندهياسالمبول بنام آلئون كه نما ميتبعه فرانسه مق یارمن كي ١٨٧٨در

 . از رشت تا تهران بود زيكه آن ن بدست آورد یازيبود امت
گاز و  ساتيتأس یاست و چند بار برا یدست  رهيچ یازچيكه امت یبواتال نام سرانجام

چند رشته  جاديجهت ا یازيدر تهران بدست آورده بود امت یازاتيامت یساز برق و راه
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شهر            ً      بود كه بعدا  تا بو تختيازرشت تا پا یآن خط نيتر كرد كه عمده ليخط آهن تحص
افتتاح شود و  ١٨٨۵آهن درسال  راه نيشده بود كه امقررو  ینيب شيپ... ابديامتداد 

 .هم نود و نه سال بود ازيمدت امت
نداشت مآال درست از كار  یتياهم نفسه یگروه بواتال كه ف ازاتياز اقالم امت یكياما   

 ليدكووتاه كو یهم رشته خط آهن یكيكه داده شده بود  یازاتيازجمله امت. درآمد
Decawville) (یليواقع در شش م» ع« ميعبدالعظ معروف شاه ارتگاهياز تهران به ز 

 .جنوب شهر بود
 »رانيشركت خط آهن ا«فروخته شد كه عنوان آن  یكيبلژ یكايسند كيبه  ازيامت

خواهد  فارس جيتا خل رانيآهن از شمال ا بودند كه آن مقدمه ساختمان راه دواريام. است
شاه آن خط آهن  ١٨٨٨ هيو در ژوئ... موضوع آن همواره مطرح بوده استبود كه 

در  نموده یكه تحمل م یجبران ضرر نظوربه م یكمپان نيهم)٨(» .را افتتاح نمود
كرده است  یداريبواتال خر یتهران را از آقا یواگون اسب دنيكش ازيامت ١٨٨٩سال 

 )٩(.امتداد دارد تختيپا یها ابانيدر خ ليكه خطوط آن درحال حاضر به طور پنج م
مخالف هرگونه  اند شانيا یحام یاز مالها گاه یكه بعض رانيدر ا یدسته ارتجاع 

 عيو نفوذ اروپا در كشور آنها و موجب تسر شرفتيهستند كه باعث پ یا فكر تازه
 یمنتف رانيدر ا تياگر حس ضد یحت. بشود شانيا حاصل یاما ب یزوال قدرت طوالن

فراهم  یكاف نانياطم لهيوس گونه چيه باشدن انيدر م یدولت نيود تا تضمش تر فيخف اي
به  قيسوداگران پر دل را تشو یحت ايو  بيرا ترغ داران هينخواهد بود كه سرما

 )١٠(.ديمشكوك بنما نهيزم نيدر ا یاقدامات
 یتجارت اي یعيهست طب رانيخطوط آهن درا جاديكه درراه ا یمانع نيبزرگترو
) ١١(.است یسرسخت خودخواهانه دولت تزار تيازضد یوناش یاسيس بلكه ست،ين

 ازنامهيبه قول معروف امت ١٨٨٨ زييدر تهران در پا سيمختار انگل ريكه وز یهنگام
در  یران یكشت سيافتتاح سرو منظوركرد كه به  ليمربوط به كارون را از شاه تحص

دستور  رانيوس در امختار ر ريوز یبه پرنس دولگوروك... رودخانه كارون بود
شاه ناچار شد  نياو ناصرالد داتيو فشار آغاز كند و در اثر تهد یريكه سختگ ديرس
 )١٢(.ندهد یآهن به احد راه ازيامت رانيكند كه تا پنج سال در ا ميامضاء و تسل یسند

 رانيآهن درا راه سياست كه ازتأس نموده یروس ازآن پس مباهات م یپلماسيد
نورا تا ده سال دچار  رانينهضت ا بيترت ني         ً           ار را اصال  نابود و بدو نطفه ك یريجلوگ
  )١٣(.كرده است قيتعو

برخوردار  یبه احتمال قو انيجر نيكه از ا یمن معتقدم دولت نكهيباالتر ا ازهمه«
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است كه  یسيانگل هيكه با سرما رايبلكه انگلستان است، ز ست،ين هيخواهد شد روس
ً         ضمنا  منابع طب و با  رديگ یمكشوف و مستعد استفاده قرار م نيآن سرزم یعي    

    ً                           بعدا  راجع به توسعه خطوط آهن در  هتر انگلستان خواهد توانست ك جامع یاطالعات
با نحوه عمل انگلستان  شتريكار ب نيا شرفتيگام بردارد و با مرور زمان پ رانيا

 )١۴( ».ديمنطبق خواهد گرد

مصالح انگلستان و افغانستان را در است كه  نيدر خطه خراسان ا ايتانيبر استيس«
و  ردينپذ رانيا یرا در وضع كنون یرييوجه تغ چيآنجا مصون سازد و به ه

تجارت انگلستان  شرفتيپ یباشد كه برا یراههائ یبخصوص ناظر و نگران آزاد
باشد خطر  گانهيب یقدرت تدوست در دس یضرورت كامل دارد واگرآن راهها به جا

 )١۵( ».وستان خواهد بوداز لحاظ هند یانينما
  
انگلستان برعكس جنبه مثبت  یروس، برا یبرا ستانيس یارزش منف«گذشته،  نياز ا 

تا از افتادن آن  ابديدست  ستانيمند است كه بر س روس عالقه گريبه عبارت د. دارد
دور و  یها صورت نه فقط نقشه نيكه در ا رايز دينما یريجلوگ سيدر دست انگل

نقش بر آب خواهد شد، بلكه انگلستان  ام كه شرح داده یارياثرات بسدراز و متضمن 
 یائيموقع آس یقرار خواهد گرفت كه خواهد توانست به آسان یدر وضع و حال مناسب

 )١۶( ».كند ديخود را تهد بيرق
ً با  يقادر است تقر ايتانيكه بر یا لهيبا تنها وس«  ن،يبنابرا با  یمتساو طيتحت شرا   

آهن در  و آن ساختن راه دينما بيخود او را تعق كياست كه تاكت نيا رقابت كند فيحر
 یكند و اجناس بمبئ یجنوب است تا اثرات خط آهن ماوراء بحرخزر را در شمال خنث

ساخت مسكو به خراسان  یبرسد كه كاال دبا همان سهولت و سرعت به مقص
 ستانيمقصد آن س نياول ديكه مبدأ آن هندوستان است با یخط آهن نيچن... رسد یم

 )١٧( ».باشد

خراسان به  یساختن هند به بازارها كياز لحاظ نزد یآهن خط نيارزش چن« نرو،يبد
آن هم آشكار است  یشيالج سوق تيبه همان اندازه مز یول ست،ينظر من قابل انكار ن

جهت دفاع از  یچون كه انگلستان را قادر خواهد ساخت كه وضع مساعد جناح
و از  نيتأم شيخو یاست برا تهان كه حفاظت آن را برعهده گرفافغانست نيسرزم

 ديكند و گرنه بع یريام جلوگ كه شرحش را باز نموده یآزمندان شمال شتريب شرفتيپ
 )١٨(».مختل شود یدو امپراتور نيكه روابط متعادل ب ستين

 حمل و ليكه وسا ميهست دواريرا ام یما روزگار«: سدينو یکرزن در ادامه آن م  
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از كرمانشاه  یعمده مركز یكه باشد شهرها ینقل از شمال به جنوب به هر صورت
 یبخاربه هم مربوط شوند از همان محور و جهت لهيدر غرب تا كرمان درشرق با وس

از شمال  یعني. بدون استثناء مساعد است ها یها و فرورفتگ جلگه یعموم بيكه ش
شود كه مآال  دهيكش یطبق نقشه طوركه بر  یآهن اصل از راه. یبه جنوب شرق یغرب

و فقط  یو فرع یعيانحراف طب ستانيآهن س راه. ابديبا خط آهن هندوستان ارتباط 
 زين ايحال راه ارتباط با در نيبه سمت شمال خواهد بود ودرع یاز خط اصل یا شاخه

 )١٩(» .ديخواهد گرد نيتأم بيترت نيبد

 یرا در حدود شرق یهد شد و همان نقشآهن خوا راه نيهند محور ارتباط ا انوسياق 
 یخزر در شمال شرق یايخواهد كرد كه بحرخزردرمورد خط آهن ماوراء در فايا
 )٢٠(.كند یم

مشهد و تهران كه  نيرا ب یآهن  خط دنيكش سندگان،ياز نو یبعض: ديگو یم کرزن
 یكاال ديآهن تهران به مشهد بدون ترد ارتباط راه... اند كرده هياست توص ليما ۵۵٠
 یاما شاهراه واردات د،يخراسان خواهد رسان یازحاال را به بازارها ادتريز یسيانگل

 یجنوب باشد چون درآن حدود راه رقابت برا قيكماكان طر ديبا سياجناس هند وانگل
كه در اصالح و بهبود  دينما یم جابيا یسيمسدود است و عقل و سالح انگل گرانيد

كه ابهت ازدست رفته را در شمال  ميدر صدد برآئ نكهيا نه ميجنوب تالش كن یها جاده
 )٢١(.ميابيباز 

کند و در باره خط راه آهن محمره  یاشاره م رانيبه طرح راه آهن در ا کرزن
 –بروجرد –)خرمشهر(محمره « : کند که یم ديتهران تاک –بروجرد  –) خرمشهر(

 انيانه رودخانه كارون از متر كه اشاره نموده بودم از ده تروراحت راه آسان - تهران
 یشود و از قرار معلوم جملگ ساخته تختيتا پا یغرب زيزرخ االتيبزرگ ا یشهرها

 یدارد، خط یاست كه امكان سود تجارت رانيخط آهن ا گانهيقول هستند كه  نيبر ا
لرستان به  انيشروع و از م) محمره ديشا شتريبه احتمال ب(است كه از شوشتر 

به كرمانشاه و  یآن را با آسان توان یو از آنجا م شود یرد منتهآباد و بروج خرم
آباد و قم و مأال به  با سلطان گريخط تهران و بغداد ارتباط داد و از طرف د وهمدان 

خواهد شد و مانع  تر كينزد تختيبه پا ليچند صد ما رانيا یجنوب ديتهران، بندر جد
بر آنكه تجارت   عالوه. ندارد ازريش –بوشهر یهم مانند كتل راه كاروان یميعظ

 انيفارس معطوف خواهد ساخت از م جيلرا به سمت خ رانيا یو صادرات یواردات
خواهد  ريشهرها تاث یخواهد گذشت و در حال و آبادان زين رانيا ینواح نيزتريخ غله

خواهد شد و از مازاد  یو هم خارج یتجارت داخل ريهم خط س گريبه عبارت د. نمود
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 ».ديهم به خارج خواهد رس یمقدار یداخل محصوالت
مشغول و سرگرم  یمردم را به باور تظاهرات مذهب نکهيا یکرزن در ادامه آن برا 

 : ديگو یباز گذارد م شتريب دنيرا در غارت و چاپ سيباشند و دست انگل
 جاديصحبت داشتم، البته امكان ا ريكه راجع به ساختن جاده در همان خط س یهنگام«

 یروين ميقسمت عظ رانيدر ا. ميهن را هم در آن حدود از نظر دور نگذاشتآ راه
  و اگر خط شود یمقدس م یها و مكان یارتينقاط ز نيو حركت ب ريصرف س یانسان

قم . ديخواهد گرد سريها م بارگاه نياز ا تاآسان به پنج  یآهن محمره را بسازند دسترس
 یها است و بارگاه) ع(امام رضا  خواهر) ع(در شمال كه آرامگاه حضرت فاطمه 

مزار  بيكربال و نجف و سامره كه همه در مجاورت فرات و دجله است و به ترت
باالتر از همه راه مكه . است) ع( یو امام حسن عسگر یو حضرت عل نيامام حس

كم  دست یاحراز عنوان حاج یاست كه برا قيشود كه هر مسلمان خالص شا یباز م
كه هر ساله صدها هزار  مياوريهر گاه در نظر ب. به آنجا برود شيبار در عمر خو كي

 ايآس یكه اهال ميكن یو فراموش هم نم آورند یاماكن رو م نيبه ا ارينفر با تالش بس
 زين یسرشار داتيكرد كه عا اسيق توان یبه مسافرت با ترن دارند، م یعالقه خاص

 )٢٢(» .ديخواهد گردان ديو سع را خشنود ارتياز اهل عبادت و ز یاريما و بس بينص
طرح  نيا ١٩١٩برآن بود که در زمان حکومت وثوق الدوله با قرار دا د  بنا

 ايتانيبمورد  اجرا گذاشته شود و در اسناد وزارت امورخارجه بر ینظام یاستراتژ
 : ميخوان ینصرت الدوله م رزايم روزيلرد کرزن با ف ١٩١٩صورت جلسه سپتامبر 

 یراهها( یارتباط یشبکه ها جاديبه مسئله احداث راه آهن، ا ميديباالخره رس «
 یعمران یبرنامه ها ميتنظ یتلگراف، و به طور کل یمهايس  دنيکش)  رهيشوسه و غ

نگران بود که  یليخ قتيحضرت واال به حق ران،ياقتصاد و صنعت ا شرفتيپ یبرا
شود که بر اساس  ميباشد تنظ نيرفکه مورد توافق حکومت ط یهرچه زودتر نقشه ا

به  ليرا که ما یآن هر دو طرف شروع به کار کنند و با انتشار اعالن مناقصه، کسان
طرح ها  نيا یاجرا یبرا یالزم مال ازاتيطرحها باشند انتخاب و امت نيشرکت در ا

 .کنند نيرا تام
ت مهم اس یليمسئله خ نيبه خاطر آوردن ا راينظر موافقم ز نيکامال با ا: دادم جواب

نظر است که مثال احداث هر نوع  نيبه ا لي    ً     حتما  متما ايتانيکه دولت بر یکه در حال
 یدر بازرگان یعمران نيکه ا ینظر اثرات هياز زاو رانيراه شوسه را در ا ايراه آهن 

قرار دهد،  یبخشد، مورد بررس یها م یسيبه انگل  بوطمصالح مر ريانگلستان و سا
منافع و  نيتام «قتيمالحظات قرار دارد، به حق نيا که مافوق یمسئله مهم و اساس
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  )  ٢٣( » .در نظر داشته باشند ديبا شهياست که هر دو طرف هم »رانيمصالح ا

« : کاکس به کرزن آمده است یسرپرس١٩١٩اکتبر  کميو  یتلگراف مورخ  س در
 ممکن است ايازصارم الدوله استمزاج کرد که آ یبه طور خصوص رايکلنل واالس اخ

شده، از سر گرفته   ليوتعد نينو یباربه صورت نيمذاکرات قطع شده آنها دوباره، و ا
 گري                   ً               که کلنل واالس عجالتا  آن سه خواسته د رددوله متقابال درخواست کلشود؟ صارم ا
 رديرا که ضمن مذاکرات سابق ارائه شده است پس بگ سيو انگل رانيشرکت نفت ا

که موضوعش فقط به ساختمان راه آهن  مربوط   بکند رانيحکومت ا ميتسل يیوتقاضا
 .رديرا در بر بگ)   رهيحق استخراج معادن و غ رينظ( گريد یباشد و تقاضاها

 یکه جنبه مقدمات یطرح شيصارم ادوله، کلنل واالس چند روز پ هيتوص یاجرا در
) خرمشهر( محمره  معظم له کرد که بموجب آن خط آهن مورد نظر از ميداشت تقد

خرم آباد، مخزن، کرمانشاه، همدان، به بندر   یز و پس از عبور از شهرهاآغا
واالس  اطالع داده شد که طرح  لاز طرف  صارم الدوله  به کلن. گردديختم م یانزل

بحث و  شيو رو ميتقد رانيوز ئتيفرصت به جلسه ه نيدر اول یو یشنهاديپ
 .خواهد شد یريگ ميتصم

گرفت، کلنل واالس  یقرار م  نهيل موردپسند کاباالصو یطرح عل نيا کهيصورت در
 افتيآن در ليتکم یالزم را برا اراتيشرکت  نفت اخت  رهيمد ئتيداشت از ه اليخ

به  ا،يتانيبا حکومت بر یکند و سپس نقشه احداث راه آهن را پس ازمشاوره  قبل
     ) ٢۴( .معرض اجرا بگذارد

و  اءيض ديسوم اسفند س یحقق کودتاو با ت١٩١٩قرار داد  نيبدنبال شکست ننگ  
 یطرح را توسط سر سپردگانش به سرکردگ نيتوانست ا سيرضاخان دولت انگل

 !.که از مجلس گذاراند به مورد اجرا بگذارد یا حهيرضا خان با ال
 ستيمناسبت ن یراه آهن، ب حهيعلل مخالفت مصدق با ال رامونيپ حيتوض یبرا

  یمورد توجه قرارداد، بررس رانيطرح راه آهن ا هيدر ته ديرا که با ینخست عوامل
 .ميبپرداز نهيزم نيمصدق  در ا اتينظر حيسپس به تشر م،يکن
، )دفاع از کشور(  یکيسه عامل استراتژ ديبا یراه آهن سراسر کيطرح  هيدر ته 

در  یوارتباط وحمل و نقل داخل یوداد وستد بازرگان یالملل نيب  تيترانز ،یاقتصاد
مهم کشور  یشهرها ،یکه راه آهن سراسر ديدقت به عمل آ نيهمچن. ه شودنظر گرفت
ارتباط   نيبه منظور تأم» آزاد « يیدارند، به دو نقطه انتها یاقتصاد تيرا که اهم

 .متصل کند ،یالملل نيب
مهم کشور، به لحاظ  یشهرها ران،يا یراه آهن سراسر ريطرح مس هيته هنگام
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اصفهان،  ز،يتبر: عبارت بودند از –تهران   یستثنابا –یاقتصاد تيو موقع تيجمع
 .مشهد، کرمانشاه و رشت

مربوط  و  گريکديباال را به  یاز شهرها کيچيه ،یراه آهن سراسر ريمس طرح
در مجاورت  ،یخور موس یعنيجنوب،  هيال یراه آهن از منته. کرد یمتصل نم

نا مناسبت بود،  یکيو از جنبه استراتژ ريپذ بيآس یمرزعراق  که از نظر دفاع
 ینقطه ا چيبندر گز، که به ه» بن بست« شمال، به  هيال یشد و در منته یشروع م

از  کيچيه یپاسخگو ،یراه آهن سراسر بيترت نيبد. ديگرد یارتباط  نداشت، ختم م
جنبه  زيو خارج کشور و ن یارتباط داخل ،یاقتصاد داخل ،یخارج تيترانز اتيمقتض

 . نبود یکياستراتژ
به خارج، ازلحاظ ورود و خروج  رانيا» باز« دروازه ها وبنا در ريدو قرن اخ یط

ارتباط  راه شوسه و راه  یبرا( زيشهر تبر یشمال و شمال غرب کاال و مسافر، در
 یران یخطوط کشت یانتها(  یو بندر انزل) هيو ترک هيروس قيآهن به اروپا از طر

 ) ٢۵(» )بودند یشورو یبازرگان
 

 مناسب بود؟ یراه آهن سراسر یبرا یريچه مس
 
و  زبررسی سوابق تاريخی حاکی است که پرتقالی ها پس از اشغال جزيره هرمز«

 ري، در آن جزا) یالديم ١۵٠٧ – یقمر  یهجر ٩١٣( قشم و هنگام  ريسپس جزا
با  یائياسپان یتجار یکشت نيسپس نخست. کردند جاديا یو دفاع یتجار  ساتيتأس
 یتجار یبا کاال يیاياسپا ن یکشت نيسپس نخست. کردند جاديا یدفاعو  یتجار یکاال

  ١۶١۶نوامبر  – یقمر یهجر ١٠٢۵( فراوان در بندر جاسک لنگر انداخت
در اصفهان به حضور شاه  سياز انگل یشرکت هند شرق ندهيبعد نما یچند)  یالديم

 یشهرها زيفارس ون جيدر بنادر خل یمراکز تجار سيو اجازه تاس ديعباس رس
 یشبکه راهها جاديا یبرا زين یدولت صفو. کرد افتيرا در رازياصفهان و ش

 نيبد. اطراف را در نظر گرفت ريبندرعباس و جزا طقهمن ران،يدر ا یبازرگان
ورود و خروج کاال و  یرا برا هيناح نيا ،یغرب یاروپا یهمه کشورها بيترت

 . مسافر انتخاب کرده بودند
 یکه فاقد جاده ها ران،يا یدر کشور پهناور و کوهستان یراه آهن سراسر جاديا

 رانيملت ا نهيريد یشوسه و مناسب بود، آنهم بدون گرفتن وام از خارج از آرزوها
 یها نهيبود که هرگونه پرسش و بحث در زم یتيچنان اهم یو دارا رفتيبشمار م
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شد؛ به  یم یتلق یاقدام مل کيبا  لفتآن به عنوان مخا یکيو استراتژ یاقتصاد ،یفن
راه آهن  در  جاديا حهيکه دکتر مصدق مخالفت خود را با ال یهنگام ليدل نيهم

» باف  یمنف« از انتقاد روبرو شد و او را  یاظهار کرد، با طوفان یمل یمجلس شورا
که در  یطرح یاز چگونگ یحال مصدق با آگاه نيبا ا. و مخالف اصالحات دانستند

راه آهن  در مجلس، با آن  حهيبود، هنگام طرح ال ايتانيرو خواست  ب ازين یتاراس
را اثبات  یخط آهن نيخود، عدم ضرورت احداث چن اتيمخالفت کرد و با ارائه نظر

مقرون به صرفه  یاز لحاظ  اقتصاد نکهيکرد و خاطر نشان ساخت که عالوه بر ا
  ) ٢۶(»به مملکت است انتيبلکه خ ست،ين

 گينبرگ پروفسور هيدرخاطراتش به نظر یرحمان ستاد،منصور سرهنگ«
Professor Guinsberg  یو اقتصاد یراه آهن ازنظرتجارريدررابطه چگونه مس 

 ايمهم کلمب یسيکه از جمله مواد تدر یدر اقتصاد بازرگان:  ديگو یکند  و م یاشاره م
در راه آهن ازجمله اصول  یادياز رفت و برگشت ز دياست، اجتناب اک یتيورسيوني

 نيبه ا یربط یائيجغراف لياعوجاج راه آهن به دل( شمرده شده هيالزم الرعا هيلاو
از  ،یسراسر  یراه آهن ها یرهايجهت در تمام کشورها مس نيبه هم.) مطلب  ندارد

 تيمصرف  کننده، جنبه مرکز تيشود که نسبت به ثقل جمع یعبور داده م ینقاط
          ً       چنانکه قبال  گفتگو . نشوند یاديز یاداشته باشد، تا محموالت دچار رفت و برگشت ه

بندعباس، : نقاط عبارتند از نيسکنه، ا عيو ثقل توز یائيبه حکم  جغراف ارانيدر. شد
 مياوريب ادياست به  یکاف. یرشت و بندر انزل  ن،ياصفهان، قم، تهران، قزو راز،يش

 ديباتمام محموالت به مقصد خرمشهر ناچار  ،یراه آهن سراسر یليکه در وضع تحم
 ١٠٠٠ یفارس، از مقابل  بندرعباس رژه بروند تا پس از ط جيپس از ورود به خل

آنوقت آن . در امتداد غرب و شمال غرب به خرمشهر برسند یراه اضاف لومتريک
از آن  را برگردد تا در  یمتر با کسر لويک ١٠٠٠دو مرتبه  همان  ديمحموالت با

 .ننده برسدبدست مصرف ک  رانيو شرق ا یمرکز یقسمتها
کند تا بدست  یط ديبا هودهيمتر راه ب لويک ٢٠٠٠ رجنديمحموله به مقصد ب کي پس

است، که  یاضاف هيمستلزم کرا »هودهيب« رفت و برگشت نيا. مصرف کننده برسد
در انتخاب خرمشهر  یدخالت نيکه کوچکتر چارهياست و مصرف کننده ب »یقيحق«

«  نيفرار از پرداخت ا یبرا یاهر چياو ه. دبپرداز »ديبا« بندرعباس نداشته، یبجا
   )٢٧(».ندارد »مهيجر

کرده و  هيته هينيرا دکتر مصدق در اواخر دوره ششم تقن ريمقاله ز نکهيا حيتوض
 .آن زمان اجازه نداده بود منتشر شود اتيمقتض
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 »رانيراجع به راه آهن ا  یمهندس کاساکوسک یکارشناس  اتينظر« 

 
 رانيدس محترم وزارت فوائد عامه در موضوع راه آهن امهن یکاساکوسک یآقا

 نيدر دو رساله اظهار نموده اند که متاسفانه بعد از مذاکرات مجلس به ا  یديعقا
 یب ١٣٠٧که چرا از مندرجات آنها تا خرداد ماه  ديو موجب تاسف گرد ديجانب رس

جلس مطرح و مخارج آن در م هنخط آ بيتصو حيکه لوا یاطالع بوده و در مواقع
 چيکرد و اال ه یم نجانبيکه شخص ا ستيبود استفاده ننمودم، البته مراد استفاده ا

 .نمود یکه داد منحرف نم  يیرا متقاعد و از رأ تياکثر یو منطق ليدل
 نکهيبعد از مطالعه، الزم دانست بدون ا نجانبياست که ا ديآنقدر مف هيمشارال اتينظر

. ا خالصه نموده بمعرض مطالعه عموم گذارداز موضوع حذف شود آنها ر یزيچ
را  یخط اصل دياول با کنديکه شروع به راه آهن م یمهندس مزبور هر مملکت دهيبعق

 . ديبه آن ملحق نما ار هيخطوط  فرع جيکند و بعد بتدر جاديا
  یباشد که دارا یالمجموع بمنزله جسد زنده م ثيمملکت من ح کيآهن  خطوط«

مثل ستون فقرات بدن درست  یاگر خط اصل نيبنابرا. است نيمع یاستخوان بند
و اگر  دينما فهيوظ فاءيو بقاعده ا حيتواند بطور صح یداده شود تمام بدن م بيترت

متصل شوند تعادل الزم در کار  یخود بخط اصل یدر جا کيهر زين هيخطوط فرع
خواهد  در وقت حاصل یبا صرف اقل درجه قوا حد اکثر صرفه جوئ دهيگرد ديتول
 ».شد
 موديخط تا چه درجه ممکن است راه خطا پ نيدر انتخاب اول نکهيا لياز دال یکي «

خط مزبور  یقسمت شمال رايباشد ز یم) خرمشهر( و محمره) بندرگز(خط بند جز
 –طهران: دکتر مصدق حيتوض( تياهم یطهران اگر دارا –قسمت بندرجز یعني

 یشمال ینواح مربوطصادرات  شتريب رايز ستيبندر جز از نظر صادرات مهم ن
بندر جز ندارد و در  یبرا یاجيو مازندران احت انيلياست که حمل مال التجاره گ

.) شود یم هيحمل روس ليوسا ريجلفا و سا - زيخط آهن تبر لهيهم بوس جانيآذربا
 تيفيک چيمحمره باشد شامل ه–است قسمت جنوب آن که طهران یو محل یخصوص

محمره  –طرفداران خط طهران : ن قرار استيشرح آن از او  ستين یتيو خصوص
است  یراه نيکنند که خط مزبور بهتر یاستدالل م نطوريا شيخو هينظر نييدرتع

 نيبحرخزر به بازار اروپا چون اقصر طرق ما ب یساحل یحمل امتعه نواح یبرا
  صادرات و واردات  کيراه نزد کهيباشد درصورت یفارس م جيبحرخزر و خل
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 .»اسکندرون است  - موصل - یاروپا و بالعکس خط پهلو ازارب  - بحرخزر ینواح
خواهد  عتيو بر خالف طب یشود که چقدر مصنوع ینقشه خوب روشن م یاز رو «

ً با  يتقر یشمال یبود اگر بارها متر بطرف جنوب با راه آهن حمل شود و  لويک ١۴٠٠  
 .»برسد ترانهيمد یايها عربستان را دور زده به در یکشت لهي              ً    از آنجا  مجددا  بوس

است، جبران مخارج  یحيفاقد طرق و شوارع صح هيکه کل رانيمثل ا یمملکت در«
 یعني یآن با منظور اصل جاديممکن است که ا یساختمان راه آهن فقط درصورت

تا بتواند امتعه هم وفق دهد  یالملل نيمملکت توافق داشته باشد وبا ارتباط ب یآبادان
و عبور  یحمل و نقل محل رايز. دينما تيخارجه را از مملکت عبور داده جلب ترانز

راه آهن بتواند به وجود  نکهيا یو برا ستين اديخود چندان ز یبخود یو مرور داخل
تواند  یآن بار تدارک نمود و چون خود مملکت نم یبرا یبقدر کاف ديخود ادامه دهد با

در  نحل مسئله ساختمان راه آه حيراه صح گانهيپس  دينما  نيتأم را یمقدار کاف
 ايآزاد را در اروپا و آس یايکه در یخط اصل کياست که بواسطه ساختن  نيا رانيا

 .»جلب شود یالملل نيب تيبهم متصل سازد ترانز
و ثروت  تياهم یعلت اصل گانهيکه  ديد ميخواه مياوريقرون سابقه را بخاطر ب اگر«
 رانيهندوستان از ا - اروپا  نيکاروان رو ب یجهت بوده که تمام راه ها نياز ا نرايا
از افتتاح کانال  یشد ول یراه حمل و نقل  م نياز ا یتيترانز یبارها هيگذشته و کل یم

خود را از دست داده و  یالملل نيب تياهم رانيا یکاروان رو یسوئز  راه ها
 رانيراه آهن ا یحسن انتخاب خط اصل لهيبوس. گرفت شيرا پ ايتجارت، راه در

 .مملکت را اعاده داد نيو عظمت سابق ا تيممکن است که وضع
سر  کياست که در یباشد راه ديتواند مف یکه م یمقصود تنها خط نيانجام ا یبرا «

هند  انوسياق گرشيمدخل تمدن اروپا واقع و در سر د) ترانهيمد یايدر( آن بحرالروم 
باشد متصل  انوسياق یها یکه قابل دخول کشت رانياز بنادر ا یکيخطه ب نيو در ا

 »اس اساس است یو بسط تجارت خارج ملکتم یجهت ترق هيشرط در آت نيشود و ا
 ميمستق دهيباشد نه فا یاز خطوط راه آهن که محدود بحدود مملکت م کي چيه «

 یقل را براتجارت خواهد شد و نه مسئله حمل و ن دييخواهد داشت و نه موجب تز
 » .حل تواند نمود رانيا

حمل و نقل  یعمده و ضرور لهيسابقه نسبت به راه آهن که وس اتيافکارونظر«
و  کايکه در اروپا و امر یمعن نياست با افتهي یکل رييتغ   ً را  يشد اخ یشمرده م  یداخل

ً ا  يقو یافکار عموم  آن هم ليدل. دهيموتور گرد هيشوسه و نقل یمتوجه توسعه راه ها  
و بهتر  شتريب یجزئ یحمل و نقل بارها ليسهموتور دار بعلت ت هياست که نقل نيا
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و نسبت بتوسعه تجارت هم مؤثر است  دينما یم یو روزانه خال یرفع حوائج محل
و حفظ انتظامات  ینظام اتيعمل یو هم  برا یمحل یحمل و نقل ها یهم برا رايز

حرکت خود را  یهر آباد کيه نزدشوس یتوانند در راه ها یم نکهينظر با یداخل
 نکهيبدون ا... نسبت به راه آهن دارد یانکار رقابليرجحان غ ندينما ديقطع و تجد

است که  نيپس بهتر ا. دار مصرف شود لير یراه ها جاديا یبرا یريمبالغ خط
 »حل گردد بيترت نيبهم یمسئله حمل و نقل داخل

قصر  –را خط چاه بهار  رانيهن اراه آ یمقدمات مهندس مزبور خط اصل نيبنابرا
 - کرمان  -  گانير - که از چاه بهار شروع شده از بمپور قيطر نيداند با یم نيريش
کرکوک بگذرد و در  – نيريقصر ش –کرمانشاه  –دولت آباد  –اصفهان  – زدي

 ترانهيساحل مد) اسکندرون(  ندرتموصل براه آهن بغداد متصل و از آنجا بندر الکس
متصل و جمل و  گريکديوعمان ب ترانهيآزاد م یايدو در قيطر نيو با گردد یمنته

 رايشود ز سريم ايو در یخشک قياز طر اينقل مال التجاره و مسافرت از اروپا به آس
ها  یکه از کشت یتواند بارهائ یم یبندر تياست که بواسطه وضع نياسکندرون نه ا

که از  ید بلکه بواسطه راه آهنحمل کن ايبطرف آس یشود بواسطه راه بحر یم ادهيپ
ممکن است  یهر مال التجاره اروپائ روديباسالمبول م) راه آهن بغداد( بندر مزبور

 نکهيا یشود و برا رانياسکندرون وارد ا –اسالمبول  قياز طر ايبدر اجيبدون احت
مختلف که موجب  یهايريو از بالگ ودراه آهن اروپا براه آهن هندوستان وصل ش

 .شود یريحمل و نقل است جلوگ ريخ        ً خرج و تا  
بمپور  –کرمان  نيخط قائل است که از ب نيا یبرا یگريشعبه د یکاساکوسک یآقا 

 .متصل براه آهن هندوستان شود جهيدزداب  برسد که بالنت  ايو  رجاوهيجدا شده به م
بهتر  ايموصل آ –کرمانشاه  –دولت آباد  –خط اصفهان  یسئوال کنند که بجا هرگاه

ساوجبالغ گذشته از  – انجيم – نيقزو –به طهران  –که خط آهن از اصفهان  ستين
خط  جادياست که چون مراد ا نيشود؟  جواب مهندس مزبورا یآنجا بموصل منته

هرقدر خط کوتاه تر  تيترانز دراست و  یالملل نيب تياست که شامل ترانز یاصل
البته . ديتواند رقابت نما یق بهتر مطر ريراه با سا نيتر و لذا ا کيباشد به صرفه نزد

بکرمانشاه و از آنجا به موصل متصل شود  –است که خط آهن از اصفهان  یمقتض
 لومتريک ٢٣٠٠موصل  – نيريقصر ش –دولت آباد  –اصفهان  –خط چاه بهار  رايز
 – انجيم -   نيقزو –تهران  –به اصفهان  –از چاه بهار  کهيدرصورت ستين شتريب

  یمسافت نيو چن شتريمتر ب لويک ۴٧٠متر است که  لويک ٢٧٧٠موصل  –ساوجبالغ 
 .فوق العاده مؤثر است تيدر ترانز
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 یايچاه بهار بلوچستان است که در در رانيا یعيبندر طب نيبهتر« هيمشارال دهيبعق
( محصور فارس است و در طرف شمال چاه بهار جيآزاد واقع شده و خارج از خل

است  انوسياق یها یکشت یبرا یکه توقف گاه خوب ستيا رهيشبه جز) راس کالب
 یشوند وهم عمق و وسعت دهانه کاف کيتوانند بساحل نزد یها م یچون هم کشت

باشد  یوزد محفوظ م یهم که درآنجا م یمزبور از بادهائ رهياست و بعالوه شبه جز
رخالف ندارد ب یکياشکال تکن چگونهيبطرف چاه بهار ه رانيو نزول از کوهستان ا

 یکشت یحت کهيبطور. عمق و محفوظ نبودن دهانه معروفند یفارس کم جيبنادر خل
گذشته از آن جبال . ندياز ساحل توقف نما  یديدر مسافت بع ديمتوسط هم با یها

امتداد خط  کهيجدا ساخته است بطور رانيفارس را از فالت ا جيسواحل خل یمرتفع
 ».دارد اريبس یکيآهن به بنادر آن اشکاالت تکن

متجاوز  جيدخول به بندر چاه بهار در تمام فصول سال بال مانع و عرض دهانه خل «
و در ) ذرع ١۴( فوت  ۴٨ بايمتر و عمق آن در تمام وسعت دهانه تقر لوياز هفت ک

 .فوت است ٣۶تا  ٢۴تا ساحل بعمق   یمتر لويک کيفاصله 
باشد که محفوظ از باد  یم یعال ستگاهيا) رأس کالب (نيقبال دماغه مرسوم بمتحد در

خط  کهيدرصورت» .دارد شيگنجا انوسيبزرگ اق یها یتوقف هر عده کشت یو برا
محصور بحر خزر  یايمحدود به در کطرفياز  رايز ستين ديمحمره مف –بندر جز 

 ميعظ یو هم بواسطه صحرا تفارس که عمق آن کم اس جيخل گرياست و از طرف د
 نياست به ا یعينواقص طب یاست بندر محمره دارا دور ايعربستان از دسترس دن

تواند عبور  یم انوسياق یها یکشت یاز دهانه مدخل شط العرب فقط وقت« که  یمعن
        ً آن دائما  )  یکشت ريخط الس(عمق دهانه و وسمع فاز «. باشد ستادهيکنند که آب باال ا

 یم) ذرع ۴ بيقر(فوت ١٣که آب کم است عمق آن فقط  یو در وقت است رييدر تغ
 کيو » عمل را تکرار کرد نيا ديباشد و اگر بنا باشد دهانه را پاک کند هر سال با

به  انوسيبزرگ اق یها یکشت«با رسوب رودحانه نمود واال یحاصل یمبارزه ب
ً با  يشوند و تقر یکه در کانال واقع است داخل نم یبندر بندر  یمتر لويک ۶ اي ۴در   
 ميکوچک هم در فاصله ن یهايکشت. کنند یتوقف م ابيد رهيمدخل کانال و جز نيماب
توقف ) بهار لياوا( رود کارون انيدر موقع طغ یاندازند ول یلنگر م یلومتريک

دو دفعه مال  ديساحل نرسند با کينزد هايکه کشت یو وقت» است رممکنيغ هايکشت
موجب اغلب  یريو هم تکرار بارگ اديکه هم مستلزم خرج ز کرد یريالتجاره را بارگ

 یآن در صورت توسعه راه ها هيخط  محمره و آت داتيشود بعالوه عا یفساد مال م
 ۵٠بنادر جنوب هم جمع شود به  یاگر تمام بارها راياست ز ديترد یآهن محل بس
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کرمان و  التياز آن از بندرعباس و بوشهر به ا یکه قسمت» .گردد یهزار تن بالغ نم
ق بخوزستان است با بودن رود کارون به راه هم که متعل یو آن قسمت روديفارس م

شود با  یشرکت نفت جنوب هم که گمرگ محمره وارد م یو بارها ستيآهن محتاج ن
 قياز واردات از طر یو اگر امروز قسمت گردديشرکت مزبور حمل م هينقل ليوسا

سرعت  رايرا از دست خواهد داد ز یقبل تيشود خط محمره اهم یمحمره وارد م
دهند و  حيترج ايرا به در یشود که تجار، راه بر یبودن مخاطرات سبب م و کم ريس

 ثياز ح رايفرستند ز یخود را بمحمره نم یبارها یشمال یاز نظر صادرات هم نواح
 تدول(  رانيکه از مرکز ا ميفرض کن. ستيطول زمان و مخارج، مقرون بصالح ن

از بنادر بحر  یکيآن را ب ديکنند با بخواهند مال التجاره  را حمل به اروپا) ريآباد مال
 .اسکندرون ايباشد  ديبندر مزبور پرت سع نکهيفرستاد خواه ا ترانهيمد
 –دولت آباد محمره  یعني یو بر یدو راه در نظر گرفت راه بحر ديبا نصورتيا در

حال  –موصل اسکندرون  -  نيريقصر ش –دولت آباد  یعنيفقط  یبر ايو  ديپرت سع
 »کوتاه تراست قيدو طر نياز ا کيکدام که  ديد ديبا
 یبا کشت ديمتر و از محمره تا پرت سع لويک ٧٠٠دولت آباد تا محمره با راه آهن  از

 .متر است لويک ۶٩٠٠         ً که مجموعا   ۶٢٠٠
 –موصل  –کرکوک  – نيريقصر ش –کرمانشاه  –از دولت آباد  کهيدرصورت 

 ميکن قيتفر ۶٩٠٠عدد را از  نيمتر و چون ا لويک ١٢٢٠بندر اسکندرون   نيبينص
ها خط  یبعض نکهيتراست و علت ا یطوالن یمتر از راه ثان لويک ۵۶٨٠راه اول 

نقشه  یاز مالحظه سطح لاست که در نظر او یمحمره را در نظر گرفته اند اشتباه
خزر و  یاياتصال دو در یخط برا نيکه ا« تصور کرده اند  نطورينموده و ا رانيا

و انتخاب خط مزبور  نياز ا ريغ قتيحق کهيرالطرق است درصورتفارس اقص جيخل
( محمره به اروپا یطول راه بحر راياست ز ی     َ            اساسا  اشتباه بزرگ یبرسم خط اصل

بعد  نياز نظر محو شده است و احتراز از ا یسوئز بکل انالازک) متر  لويک ۶٢٠٠
 ترانهيمد یايه درب رانيخواهد بود که از ا ريامکان پذ یراه لهيمسافت فقط بوس

 :است انيکه محتاج به ب ستيراه باعث فوائد چند یکوتاه نيبنابرا» برود
راه آهن پروفسور  هيبا کرا یبحر هيکرا سهيمقا یبرا – هيکرا یصرفه جوئ اوال

کند که نسبت  یاستخراج م نطوريحمل و نقل ا یها هياز احصائ یاولنرلونس آلمان
 هيکرا نصورتيدر ا ۵/ ۵به   ١به نسبت  ستياوراه آهن مس هيبه کرا یبحر هيکرا

شود  یداده م لومتريک ١١٢۵مسافت  ديپرت سع –متر از محمره  لويک ۶٢٠٠
 .گران تر است یبا کشت هياز کرا ميبا راه آهن پنج برابر و ن هيکرا یبعبارت آخر
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) محمره قيطر(فرض کرد که اگر مال التجاره از دولت آباد  نيچن ديبا نصورتيا در
از دولت  یعنيکرد  ديبا راه آهن را تائ لومتريک ١٨٢۵هيکرا ديشود با ديوارد پرت سع

 ۶٢٠٠  ديپرت سع –وازمحمره  مترلويک٧٠٠محمره با راه آهن –آباد
١١٢+  ٧٠٠۵  =۵/۵  :۶١٨٢=     ٢٠٠۵ 

 ۶٠۵ ديپرت سع –محمره  –تا بندر اسکندرون از دولت آباد  –و چون از دولت آباد  
 .وتاه تر استمتر ک لويک

مطالعه  کيهم کمتراست معذلک ممکن است  هيهر قدر مسافت کمتر باشد کرا گرچه
 .است نمود یکه معمول کنون هيهم  در مبلغ کرا یمختصر

 کيهر  هيمتر است که  کرا لويک ١٣۴٠٠بصره – ديپرت سع – یمارس –لندن  از
 .قران ٢۵۵با  ستيکه مساو رهيتن پنج ل
از  یعنيلندن است  –ديبصره کمتر از مسافت پرت سع - ديمسافت پرت سع هرچند

چون  یاست ول لويک ٧٢٠٠لندن  – ديو از پرت سع ۶٢٠٠بصره  -  ديپرت سع
که هر دو معادل هم  ميکنيفرض م نطورياست لذا ا شتريبصره ب – ديزحمت پرت سع

 .قران است ١۴٧تا محمره  ديپرت سع هيکرا نصورتيباشند در ا
 یمتر دو شاه لويک کيدولت آباد هم بحد وسط  هر تن در –ره راه آهن محم هيکرا

 .باشد یقران م ٧٠متر لويک ٧٠٠است که 
١٢٧+٢٠+٧٠= ٢١٧ 

قران است  ٢١٧تهران  –محمره  - دياز پرت سع هيمجموع کرا نصورتيا در
هر  هيو کرا لويک ١٢٢٠اسکندرون  –کرماشاه  –مسافت از دولت آباد  کهيدرصورت

 هيرا از کرا ديپرت سع - محمره  –دولت آباد هيست که چون کراقران ا ١٢٢تن  کي
قران  ٩۵ريشود حمل و نقل با خط  اخ غياسکندرون تفر –کرمانشاه  –دولت آباد

 .ارزانتر خواهد شد
٩۵=٢١٧-  ١٢٢  
است  لومتريک ١۵۶٠طهران –دولت آباد –از اسکندرون –زمان  یصرفه جوئ! ايثان

. مياست حساب کن لومتريک ۴٠ یحد اقل که ساعتراه آهن را ب ريکه اگر  سرعت س
 .شوند یاز اسکندرون وارد طهران م نيساعت مسافر ٣٩در مدت 

٣٩  =۴١:  ٠۵۶٠ 
متر است که  لويک ٧٢٠٠طهران  –دولت آباد –محمره  –دياز پرت سع کهيدرصورت

 شبانه روز ١٩و کمتراز موديرا با راه آهن پ گريد ١٠٠٠و یبا کشت ديآن را با ۶٢٠٠
 یتر یحمل مال التجاره زمان طوالن یبرا نکهي     ً  خصوصا  ا ديتوان بطهران رس ینم
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د مال التجاره از لندن تا محمره چون راه يحساب با نيکرد چه بر طبق ا ینيب شيپ ديبا
 یسه ماه طول م اي     ً    معموال  دو  کهيروز وارد شود درصورت ٣٨مضاعف است مدت 

در  ديمال التجاره با یکه گاه نستيت هم اعل. کشد تا از لندن بار وارد بندر گردد
ً ما  يها مستق یبار فراهم شود و گاه چون کشت یبمقدار کاف یکشت یبنادر بماند تا برا    

 یبار را از کشت ديو مدرس با یمثل بمبئ یروند، لذا در مراکز تجارت یبمقصد نم
مال التجاره  ورود یاست که برا نيا. روانه نمود گريد یها یآورد و بعد با کشت نيپائ
وضع را  نيکند ا ینم یمستغن یاز آنچه که مال التجاره را از کشت شيب یموعد ديبا
طهران  –دولت آباد  –خط آهن موصل جاديکه بعد از ا ینخواهد داد درصورت رييتغ

و  ايروز و اگر تا اسکندرون با در ١٢چنانچه مال التجاره با راه آهن حمل شود مدت 
ها مرتب  یکشت ريهم س ترانهيحمل شود چون از لندن تا بنادر مداز آنجا با راه آهن 
 یهم با ترنها نيفرمسا. شود یروزه وارد تهران م ٢٢است  شتريوهم سرعت آنها ب

. نديمايراه را بپ نيتوانند ا یروز م ۵ريالس عيسر یروز وبا ترنها ٧ یمعمول
 قيمروز از طراز لندن به هندوستان مسافرت کند که ا یاست اگر کس نطوريهم

خط آهن اسکندرون  جاديا کهيخواهد درصورت یروز وقت م ٢٢ یبمبئ - لندن  یبحر
و  نياست که مسافر نيا جهيو نت دهديم ليروز تقل ٩ هآن را ب رجاوهيم –دولت آباد  –

 قيهندوستان به اروپ و بالعکس از طر – نيهندوچ – نيجنوب چ - ايپست از استرال
 .ندينما یحرکت م رانيا
و  مهيممکن است دستخوش اتفاقات شود لذا محتاج به ب یحمل و نقل با کشت – الثاث

 رياست و سرعت س نانيراه آهن باعث اعتماد و اطم کهياست درصورت دهيعد ليوسا
 یخواهد بود که برا نيحمل بار در موعد مقرر مستلزم ا نيارتباط و تأم ديموجب مز

و وجود واسطه و دالل و  مهيبه ب متعهاو حمل و حفاظت   یانجام سفارشات تجارت
 .نباشد یاجياحت رهيغ

ً رابعا   خود  نيخواهد کرد و ا عيرا تسر هيسرعت حمل امتعه دوران حمل سرما«  -       
 کطرفيگردد که از  جاديا یمؤسسات بزرگتر یکم هيشود که با سرما یباعث م

 ».واردات را تنزل دهد متيق گرينموده و از طرف د اديمنافع آنها را ز
 یاوضاع اقتصاد رييشود که از تغ یم نيسرعت و نظم حمل و نقل موجب ا –      ً خامسا  

در  التياز تبد ايو مصرف امتعه و  ديتول یدر بازارها متيو تنزل ق یمثل ترق
 ».امر تجارت استفاده شود یعرضه و تقاضا برا اتيفيک

ً سادسا    رايز«است  یبحر مستلزم مخارج گزاف مراکز تجارت قيحمل و نقل از طر –     
ها  یکشت یمعطل بماند تا بقدر لزوم برا یمدت ديمراکز با نيا یمال التجاره در انبارها
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 درمورد حمل با راه آهن وجود نخواهد  یانتظار ومعطل نيا کهيبارجمع شود درصورت
 .داشت
 – رجاوهيم –است که راه آهن نيا یکاساکوسک یآقا اتينظر جهيخالصه نت بطور

 یطهران ساخته شود راه –همدان  –آن که از دولت آباد  هيفرع چاه بهار با خطوط
است که اروپا را به هندوستان و  یاست وهم راه ديمف یمنافع داخل یاست که هم برا

رفع  یمحمره حت –طهران« راه  کهيرتدرصو. سازد یمتصل م یشرق االقص
و  یرزانچون مسائل راجعه به ا ديتواند عهده نما یمملکت را نم یحوائج ضرور

مال التجاره بموعد مقرر و عدم انقطاع وسرعت حمل و نقل را حل  صاليا تيفور
 یبرا رشيشود و فقط تاث ینم هيتجارت اسباب سرعت و گردش سرما یننموده و برا

 ديمحسوب شود و با یتواند خط مستقل ینم نيخواهد بود و بنابرا زستانخو هيناح کي
 » .آهن باشد خطوط ندهيو توسعه آ یتابع نقشه کل

ساختمان راه آهن  یهستند که برا دهيعق نيبرا رانياشخاص منورالفکر ا یبعض «
ساخته  نيا یراه آهن برا نديگو یرا کرد و م داتيمالحظه استفاده از عا دينبا رانيا
 یاست ول حيمملکت البته صح ینظر ترق نيمملکت بشود ا یشود که اسباب ترق یم

داشته باشد  یو مملکت یاقتصاد تياهم کهبرسد  يیاه هار جاديبمصرف ا ديبا یوجوه
 »ترانهيمد یايدر –هند  انوسيمثل اق

شده و  رانيخط راه آهن ا ونيسيکه به کم یشنهاداتيکه تمام پ ديگو یمحترم م مهندس
که  یگريکه نه خط محمره و نه خطوط  د« که بعمل آمده مسلم است  یاز مطالعات

اروپا و هند  تيدارند و ترانز یداخل تيو تنها اهمشود  یمتصل م یبسواحل جنوب
 .نديشود جبران نما یساختمان آنها م  یرا که  برا یتوانند  مخارج یکند نم یجلب نم

 یبرا یديگفت که هرگونه ام شيتوان از پ یم یگوئ بيغ یبدون ادعا حاليا یعل«
 اسي   ً       طعا  مبدل ببواسطه راه محمره ق رانيحمل امتعه ا ليملت  و دولت راجع به تسه

 یاقتصاد یاسباب بهبود یگزاف هيپس ازصرف سرما نکهيوعالوه برا ديخواهد گرد
ن خواهد بود و عاقبت در اصل مسئله يبار سنگ زينخواهد شد بر بودجه مملکت ن

  )  ٢٨( »ديسوء اثر خواهد بخش  یدر افکار عموم رانيا یراه آهن  برا تياهم
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  توضيحات و مآخذ

 
بر اساس اسناد وزارت خارجه  یعصر رضاشاه پهلو - قزاق «پورشالچی  محمود - ١

  ٨٠٣   – ٨٠٥صص  – ١٣٨٤، ديمروار:ناشر، »فرانسه
  .۴٣۶  تا  ۴۴٠  ص - ه اسناد و مدارک فرخ خان امين الدوله مجموع -  ٢
دکتر  - راه آهن دولتی ايران » تاريخ مؤسسات تمدنی جديد در ايران« نگاه کنيد به * 

    .کانیمحبوبی ارد
    . ۵۵۴  ص  -    ٢  ج - محمود محمود -    تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس    - ٣
: اين نظر را تأييد نمی کند" روس و انگليس در ايران "مؤلف کتاب   - ۴

    .ترجمه فارسی دکتر منوچهر اميری  ١٠١  ص
    . ١٢٢٩  ص  ۵  تاريخ روابط سياسی ايران و انگليس ج  - ۵
  .همانجا  - ۶
–دکتر يعقوب آژند    مترجم   - تاريخ اقتصادی ايران  – رلز عيسویاچ  ( - ٧
    ) ٢۶٩   ص    - نشر گستره ١٣۶٩  

جلد اول، ترجمه غالمعلی » ايران و قضيه ايران«جرج کرزن، در اثر خود بنام    - ٨
  ٧٨٢ -    ٧٨۵    صص  --  ١٣٧٣  - انتشارات علمی و فرهنگی،    - وحيد مازندرانی 

  ٧٨۵ص - همانجا   – ٩
  ٧٨٨  ص - همانجا   – ١٠
  ٧٩٠ص - همانجا   – ١١
  ٧٩٠-٧٩١صص   - همانجا   – ١٢
  ٧٩٢ص - همانجا    - ١٣
  ٧٩٣ص - همانجا   - ١۴
  ٢٩۶ص - همانجا   - ١۵
  ٣٢٠ص   - همانجا   - ١۶
  ٣٢٠ص - همانجا   – ١٧
  ٣٢١ص - همانجا   – ١٨
  ٣٢٨-٣٢٩صص   - همانجا   – ١٩
  ٣٢٩ص - همانجا   – ٢١
  ٧٩٧ص - همانجا    -  ٢٢
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  ٧٩٩-٨٠٠صص  -  ٢٣
اسناد محرمانه وزارت خارجه بريتانيا، در باره «  - خ االسالمیدکتر جواد شي   – ٢۴

  ١٢٣   ص  -  -  ١٣۶٨  .جلد اول ، تهران، کيهان -    »ايران و انگليس  ١٩١٩  قرارداد
صورت جلسه  - )در مجموعه اسناد سياسی بريتانيا   ٧٨٩ - ( ٨۶  سند شماره* 

ايران در مذاکرات مفصل لرد کرزن با فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه 
( که رونوشت آن برای سر پرسی کاکس )١٩٩  سپتامبر  ٢٣به تاريخ( لندن

  .وزيرمختار بريتانيا در تهران فرستاده شده است
  ١٩٠  ص  - همانجا   – ٢۵
تلگراف مورخ سی و ) در مجموعه اسناد سياسی ايتاليا  ٨٣٠(=  ١٢۴سند شماره* 

  .به لرد کرزن   سرپرسی کاکس  ١٩١٩  يکم اکتبر
مؤسسه  –جلد اول  –مصدق سالهای مبارزه و مقاومت  –مرضا نجاتی غال  -  ٢۶

  ٢٨   ص  – ١٣٧٨  –چاپ دوم  –خدمات فرهنگی رسا 
کهنه « سرهنگ ستاد غالمرضا مصور رحمانی   و نظامی  خاطرات سياسی   -  ٢٧

  ١٠۶  تا  ١٠۵  ص  –  ١٣۶۶–مؤسسه خدمات فرهنگی رسا    - » سرباز
  ١٨٨   -  ١٩۶   صص  – ٧  ارات مصدقانتش –نطق ها ومکتوبات دکترمصدق  -   ٢٨

 
 




