
  
  
 

 
 

  

  
  ١٩١٩ قرارداد  نقد و الدوله وثوق با مخالفت در دکترمصدق نطق

   
  را   ١٩١٩ نطق دکترمصدق درمخالفت با وثوق الدوله و نقد قرارداد نجايدرا
  :مي آوریمکرده است    درمجلس ششم شورای ملی١٣٠۶ شهريور٢٩که   

    
 الممالك ی مستوفیآقا کابينه حضرت روگرام كه درمقابل پدياي بی روزخواستمي نمچي بنده ه-مصدقدكتر

نبودم و اكنون  شد كه بنده با آن موافق یطور کابينه از ابتدا ني الي متأسفانه تشكی ولميذره مخالفت نما



 ینيشبيپ  یعني دولت پروگرام ی خط مشنيي تعیعنيپروگرام . مي موافقت نماتوانمينم هم در پروگرام آن 
 خوب تي كننده نشنهاديكه پ  نيا  ولو شودي نمهي قاعده بد تهی پروگرامچياالجرا ه  و ممكنديامور مف

 به پروگرام آنقدر اهميت لذا بنده است درخشان مواد مشعشع و ًنداشته باشد بلكه معموال پروگرامها پر از
مجريان آن متخصص و  گرامی عالی نباشد چنانچه واگر پر. مجربان آن قضاوت مينمايم  درونميدهم 
 برخالف اگر پروگرام از آن بهتر نباشد ولی داشته باشند نتيجه فوق مطلوب خواهد شد  يتصالح

نتيجه  نداشته باشند اجرای آن مفيد واقع نميشود وگاه برخالف مطلوب مجريانش بصيرت و صالحيت 
 .می بخشد 

 ليشكالمسلك ت اشخاص مختلف  دولت ازنهيالعاده است كاب فوق وضعيات در ممالك خارجه هروقت
 قواء ندگاني وبه واسطه اجتماع نماافتهي تي مركزجا كي  دریاسي احزاب ساتيكه نظر  ني تا اشوديم

 از نهي نشده كه كابدهي دی ولابدي نجات استي سیسهل و مملكت از بحرانها مختلفه اجرا پروگرام 
 كه ستي معلوم نشندا نبیبعض  بوده و مند دهي مملكت عقی به بقاء و تعالی شود كه بعضلي تشكیاشخاص 

 دو ني از اكي كدامشود یمحفوظ و پروگرام چطور اجرا م  مشتركه چگونه تي مسئولنهي كابنيدر چن
 .ندينماي مبي را تعقیگريد  اتيدسته نظر

 ی آقا،نهيكابء اين اعضا از را نسبت به دو نفر  كه عدم موافقت خود خواستميدر جلسه قبل بنده م (
 سي رئی كه آقایشاتي فرمانيالدوله با ا  نسبت به آقا وثوقمينما  عرض یغ فرویلدوله وآقاا وثوق

عرض ی نظريات خود را  فروغی فقط امروز نسبت به آقاكنميحضورشان نمودند عرض نم  درالوزراء
  )مينمايم

 را در موقع یاند كه بعض  شدهیمرتكب اعمال  شدند ی كه به سمت وزارت جنگ معرفی فروغی آقا
خواهد   ندهي درآستيمربوط ن1919 چون به قرارداد یباره ذکاءالملک فروغ در: حيتوض( مينمايعرض م

بی مناسبت نيست عرض کنم اند شده  واقع هيالدوله كه درصدر قوه قضائ  وثوقیاما نسبت به آقا) آمد
 دي نزد من نشسته بود از آقا سی اموراداری براسيانگلوقتی که بنده در شيراز بودم روزی کنسول 

 كي سيدر انگل  و گفت دي چه نوشته، گفتم كه قرارداد را لغو كرده است خنددي پرسدي رسهيانيب  نياءالديض
 قرارداد مرده بود و حاجت لغوكردن زندينم  چوب ی گربه مرده را كسنديگوي است كه میالمثل ضرب

 وفقط از ميرا فراموش نما آن ًطلقا كه مخواستميگربه مرده چوب بزنم م به  خواستميبنده هم چون نم نبود
 كه ري اخی از شبهایكي  خطوط نباشد لذا ني در اهي كه درآتمي حاصل نمانانيومؤسس قرارداد اطم فاعل 
الدوله مخالفت نكنم عرض كردم به   وثوقیآقا  به منزل من آمدند وفرمودند كه به الوزراء سيآقا رئ

 ني اشاني ادهي درجواب من فرمودند عقنديت فرمامدا اظهار نجلسدر م الدوله هم   وثوقیكه آقا  نيشرط ا
 عرض نديدفاع نما  دهي عقنيكه قرارداد درصالح مملكت بسته شده و حاضرند كه درمجلس از ا است 

 بود و خواهد هم بود ني از اري غديهست  از افراد یكي یعال  كه خود حضرتراني ملت ادهيكردم عق
كه مخالفت من حمل برغرض نشود   ني ای و باز برارميذپی نم  را یعال حضرتشي فرمانيبنابرا

مجلس   درشاني با حضوراالوزراء سي رئیالدوله خجالت دارند آقا  وثوقیاگر آقا حاضرشدم كه 
 را ی نمودند بعضیبنده مذاكرات  و در اثناء اشخاص مختلف با دمي بازبه مقصود نرسندي بفرمایشاتيفرما

  . قرارداد استی ضمنقينكند تصد شما موافقت  اگر مجلس با كه بود ني ادهيعق
  .ستي طور نني ا- ندگاني از نمایجمع
 تي موضوع هوديمطلب را با  ني اگفتندي میبرخ  كه مذاكره شود وستي نیمقتض  صالح و-مصدقدكتر

 را قتي حقاني دوره چهارم و بی آن از وكالتياكثر  مجلس كه ني ایًمجلس قرارداد واقعا اگر اعضا
مملکت   خود را درصالح دهي وعقكنند ی عالقمندند استقامت مرانياستقالل ا اند باز هم به   نمودهامضا

 تمام یپرست كنم و به وطن  استرداد لي مخالفت خود را بدون دلتوانستمي بنده هم چون نمندينمايماظهار 
داد و فاعل آن خود را نسبت به قرار و اعتراضات موافقتري اخدهي دارم وعقنانياعضا مجلس اطم



  .مينمايعرض م
 رمضان ٢٩ و ٢۵ خيتار  در شاني اهي دفاعحهي در جواب الراني ستاره ادهيجر:  اعتراضات مننكيا

 خود منتشر و ١۵ و ١۴ فقرند درشماره امي ایزادهها  كه از یازاتي و امتباتي فقره تصو١۵ و ١٣٣۵
دو   بكاهد شاني اتيولكه از مسئ  ني  بوده و بدون ا وثوق الدولهی آقایآنها به امضا  تمام ًباي تقرسدينويم

امور خارجه امضا كرده ريوز  كه به سمت ی اختصاصتي مسئولیكي سازدي مهي متوجه مشارالتيمسئول
 از ی است بعضی وثوق الدوله مدعیاگر آقا. مطرح است  ی كه در قانون اساسی اشتراكتي مسئولگريد
وزارت او حاضر و   آنها در زمان نهيزم منكر شود كه مقدمه و توانديم اي او نبوده آیامضا  ازاتي امتنيا

 كه دينماي معلوم می مجلس به خوببتيدرغ  اعطا شده به خارج ازاتي امتهيفراهم نشده است؟ احصائ
ازآنجا   وافتهي ماهرانه وثوق الدوله انجام یبه داللشتري بتيزمان مشروط  در راني ایعيفروش ثروت طب

  فردكيتصادف به طورتكرار  وعتي كه طبكند ی نمقي وعقل تصددهتفاقات مكررفلسفه محال بووقوع ا كه 
 ی كه تصادف تقاضاگردديقرار دهد به بداهت نظر معلوم م  مخصوص تي موقعكيرا بدون اراده او در

اعدت مس ً او نبوده ومسلما تقاضاكنندگان از اطالعی  بیوزارت وثوق الدوله به كل  با زمان ازاتيامت
  كردهازي امتیدرآن اوقات تقاضا اند كه از موقع استفاده نموده و   داشتهناني وثوق الدوله اطمیوهمراه
 یبوده و بلند»  خواهند كردگرانياگر من نكنم د«منطقه   كه وثوق الدوله  هوادار اند دانستهي مدياند و شا

است   ده ومهم نشمرده و حاضر شدهي مملكت را چندان بزرگ ندیعيمنابع ثروت طب نظرو علوهمتش 
 خواند نيمحظور را ارتكاب قالل   مكرراتي عملني استقالل مملكت سازد و ای فدایگري را بعد ازدیكي
 است كه ني به اهي ادعا شبني داده شده اازاتيمالمت وطن امت  به نام ديگويوثوق الدوله  م. مجازداند و

چنان كه هنوز از   ردي قطع كرده و تمام خون او را بگیكي  یكي او را یاعضاماريسالمت ب  به نام یبيطب
 عضو نيبشقاقلوس بودن حساستر  ی حاذق رأبي طبني همی روزكيخاطرهها محو نشده كه 

  . قطع شوددي عضو فاسد بانيا فرمودند که حيداده وتصر) جانيآذربا(رانيا
  .را نزده است  یف همچو حرچكسي مزخرف است هني ا- هي عدلري حسنخان وثوق وزرزايم
  . وقاحت است ني ا- عبدهللا خان معتمد رزايم
  .حرف بزنند ميکنی نميگذاری ني مردكه چرا توه-)عبدهللا خان معتمد رزايخطاب به م (-یروانيش
  . شخص شرف مرا برده استني بنده اخطار دارم ا- عبدهللا خان معتمد رزايم
  .كندي منيبه ناطق توه بنده اخطار دارم معتمدالسلطنه - یروانيش

  ) دعوت به سكوت- سي زنگ رئیصدا( 
 دهندياجانب قرارم ساير تقاضا های مانع انجام  راازاتيكه دادن امتكننديً وثوق الدوله عمدا سهومیآقا

كه خود وثوق الدوله غالبا مصدراموربوده ثابت كرده كه   تيًچه تجربه و مخصوصا در زمان مشروط
به   یحدتواندي مه دولت است ككي آنها است فقط مقاومت ی تجرهي و ماانگانگيب محرك طمع  ميتسل

 منتشر شده خيدر آن تار  مزبوره كه دهي است مندرجات جرني غاصبانه دول مجاور بدهد ایتقاضاها
   . عرض می نمايمدمي آن ندیها  نسبت به گفتهیبيوچون بنده تكذ

  .ديا  شما ضبط نفرموده همان روز بوددي جوابش هم در جرا- هيعدلريوز
 نبودم راني ایهم چون مدت كه خود بنده   ني كما اندي فرمابي تكذستي چنانچه مطابق واقع ن-مصدق دكتر

 عاتيشا.  داده استجاني بشقاقلوس بودن آذربایرأ  ئتي وثوق الدوله چه وقت و در چه هی آقادانمينم
  .مينماي نمنيقي زي چچيمن تا مدرك نباشد به ه  است كه ادي زیكاذبه به قدر

  :نسبت داده   وثوق الدوله  ی به آقاراني ستاره ادهي كه جریازاتي و امتباتيجمله تصواز
مجلس اول نسبت به   كه در یراجع به منطقه شمال وجنوب است كه با مذاكرات١٩٠٧قرارداد) ١( 

ر زمان وزارت خارجه خود وثوق الدوله  د نشناخت آقای  هم آن رارزاي میودمحمعل قراردادمزبورشده
  .اند  نمودهقيآن را تصد



آهن از جلفا به   راهازاتيامت  معادن آن و ازي ده فرسنگ امتیآهن جلفا و از هر طرف  راهازيامت) ٢( 
  .ی اروماچهيدر

  .اي معادن حوزه بحر خزر به خوشتارازيامت) ٣( 
 به یمي و روس سنت عظرانيا ها درعهدنامه ها از الغاء آن  تا درجه بود كه روسازاتي امتني اتي اهمكه

  . گذاردهاندرانيملت ا
   و  رهي جنوب و غسيشناختن پل) ۴( 
 قرارداد لهيبالشرط آن را به وس  مي و تسلدهي ندی سالمت وطن كافی معالجات را براني كه بعد باالخره ا 

  .اند   اصلح دانستهیالدي م١٩١٩ اوت ٩ و ١٢٩٨   اسد ١٧ كه مطابق است با ١٣٣٧ عقدهي ذ١٢
 كرد كه مجازاتش بي تعقیفعل  ی او را برادي چند فعل خالف نمود بای معتقدند كه اگر كسوني چون جزائ 

.  كه قرارداد استپردازمياند م  مرتكب شدهشانيكه ا  یانتيخگترين  باشد بنده به بزرشتريدر قانون ب
 ما دهيعق. راني اسارت ملت ایپرست  زبان وطن به دولت مسلمان و بهیحيمس  تسلط دولت یعنيقرارداد 

سلم پادشاه اسالم است و   وآله و هي علهللا ی خاتم صلغمبري است كه حضرت رسول اكرم و پني انيمسلم 
 ی و هر مسلمان شرافتمندیانتمندي دیرانيا هر  است و برراني مسلمان است لذا سلطان ارانيچون ا

از وطن خود دفاع ) هي علیعلي والعلوي السالما (ديفرماي خدا كه مغمبريپ فرض است كه در اجرا فرموده 
مقتول شد در راه خدا   و چنانچه مغلوب و دهي تازه دمی را روحتيراني و اانتياگر فاتح شد عالم د  دينما

ٌوالتحسبن الذين قتلوا فی سبيل  أمواتا بل أحياء :  استدهيشربت شهادت را چش َ َ َّْ َ ِ ًَ ُّ ِ َِ ُِ َ َّ َ َ َعند ربهم يرزقونَ ّْ ِ ِ َ َ ِ .
بستن  «ديگوي كه می قانون اساس٢۴ خطا نكند برخالف اصل رشانيت  كه  ني ای وثوق الدوله برایآقا

كه   ني اعم از ارهيغ  وی و فالحتی و صنعتیتجارت) انحصار (ازاتي امتیها اعطا نامه و مقاوله عهدنامه 
 مجلس قرارداد را بيقبل از تصو»  برسدیمل  ی مجلس شورابي به تصودي خارج باايطرف داخله باشد 

 كي مجلس بي تصوراي اصل است زني بر خالف ابي قبل از تصویقرارداد  و اجرا هر داجرا نمودن
 مضر را رد كند یها نامه  مقاوله  است كه ني ای كه در موضوع مؤثر نباشد بلكه براستي نیفاتيامرتشر 

 ی مجلس اجرا شد و مجلس آن را رد نمود و خسارتبيتصو   قبل ازیو اعتبار ندهد هر گاه قرارداد
طرف   اي جبران كنند دي امضاكنندگان بااي است؟ آیقرارداد شد جبران خسارت با ك  طرف وجهمت

   وزراء خسارت را از دولت بخواهد؟ ی به اعتبار امضاتوانديقرارداد م
 هم كه اعتبارندارد یسند  و ستير ن معتبی ملی مجلس شورابي بدون تصوی قراردادچي لحاظ هني ابه
 درآن ی قرارداد آنقدرمحرز شده بود كه حتدهيفا  كه كنم ی عرض مًحايتوض.  آن را اجرا كردتوانينم

 مبادرت كرده ملت كارگرشود به غصب حقوق رشانيكه ت  ني ایو باز برا  نمودند دي مجلس هم قبيتصو
 نينمودند چقدرفرق است ب  نيي قرارداد تعبي نظر تصو مجلس را ازیانتخابات مداخله وعده از وكال در

 یكه دارا  ني كنترل نمودند با ای برقراری تقاضانيدولت  یسپهساالرو وثوق الدوله كه ازسپهساالر وقت
»  امضا می کنمبه واسطه فورس ماژر«بارتبه نوشتن ع نبود نوشته كنترل را معلومات وثوق الدوله 

 اسناد دست لي تحصی و براصرفنظر کردند كرد كه ازاواثری  بی طوری نمودن مراحل اداریطو
 وثوق الدوله تمام هوش و معلومات خود را صرف یآقا  یتوسل به دامان وثوق الدوله دراز نمودند ول

 هينظر  ني ایاز رو.  شود كه مؤثرباشدی طوردهندي اگر مايها ندهند وی خارج  به یزي چاينمودندكه 
. اخالق ومصالح مملكت بود رداد و بعد از قرارداد فرمودند كه بر خالف قانون و قبل از قرایاقدامات

 به اخالق مملكت وارد نمودند اخالق حافظ یضربه مهم  خود یزمامدار  وثوق الدوله درتمام ادواریآقا
 جهي و آله نتهي علهللای  صلاءيانب خاتم.  كه جاذبه حافظ نظام عالم استنچنا  است ینظام اجتماع

 بعثتها نيرگت بزریاالخالق وقت  مكارم  بعثت التمم - شمارديمنحصربعثت خودرا اتمام مكارم اخالق م 
 نيمنحصرشان هم وجد وای  ثمرهاي دناني ادهي است كه كلیحاك  باشد البته مي اخالق كرمي تتماش جهينت

 اصل نيزمان ا صر و هر  درهرعی الهني قوانهي و كلی كتب آسمانهي به كلی نظر اجمالكي  اي است آهبود



 به واسطه و اي و آست؟ي ناني با تمام ادنيب  مخالفت ی و فساد اخالق عمومعيي تضاي و آدهديرا نشان نم
 در مقابل ی مرامتالفات با اخشهي را كه همیهمان احزاب و اجتماعات فساد اخالق احزاب و اجتماعات 

وثوق الدوله  اگر   ی ننمودند؟ آقای كردند متالشیستادگي مثل نفس واحد ایني و دی و وطنیعموم منافع 
 ٢۵٨ چه ماده ندي نماديامضا نمودهاند ترد  را كه خودشان ی قانونتوانندي معتقد نباشند آقا می قانونچيبه ه

 كه قانون ی و خارج از مواردهي مقامات مقتضز ایكس بدون حكم هر  «ديگوي می عرفیقانون جزا
 دي نمای مخفیمحل  در ًناي عاي حبس كند اي في نموده شخص را توقزي اشخاص را تجوفيتوق جلب و 

 نيدرا. سه سال واكثرپانزده سال است كه الاقل مدت .  خواهد بوددي دائم با قريمحكوم به حبس غ
ی عني ودر خانه خدا یخوان   درمجلس روضهشانين اعمال ايمعترض از  هفده نفریري دستگايصورت آ

 که مقصودشان ني آنها درمحبس قزو جندين ماهه وحبسديارج وتبع وخنيعبدالحسمسجد شيخ 
 شدگان یدي كه تبعكنمي عرض مً نيست توضيحامخالف قانون  عقد قرارداد بودنهي زمیجامعه بارديتهد

  ازنظرمشوب نمودندهي نبوده اختالط اشخاص مختلف العقتين  كي همه صاحب نيوثوق الدوله به قزو
پرست را مثل  وطن  و اعتراض اشخاص دي در قضاوت اشتباه نمایرعمومبود كه افكااذهان عمومی 

 مرحوم یعني چهارنفر از وزراء دي تبعنيهمچن  كه از نظر اغمراض بود بشمارد و یمخالفت بعض
كه   ی بوشهرالتجار ني حاج معی و ممتازالدوله و مستشارالدوله و آقاالسلطنه محتشم  انيممتازالملك وآقا

طبق كدام حكم و قانون بوده   در كاشان بر یدي مدت مدیرداد بودند و حبس آنها برا قرانياز معترض
ممالك اروپا مفتخر و سربلند نمود و كمر قرارداد را   را در انيراني كه ای و حبسدياست همان تبع

  .شكست
 ی برا كههيادارات و محاكم عدل  از روسا واعضا و اجزاء كيهر«ديگوي می عرفی قانون جرا١۵٩ ماده

 را یعي تطماي به جهت آن مقرر نشده وعده یرسوم ً قانونا ی آنان بوده ولفي كه از وظایانجام امر
 ی بوده باشد از حقوق ملتي اگر چه انجام آن برطبق حقاندي را قبول نمایتعارف  و هي هداي و رفتهيپذ

 تومان كيمقابل هر   كه قبول كرده است و در ی و به عالوه محكوم است برد تعارفشوديمرحوم م 
 خواهد شد در هر اعي روز حبس قابل ابتكيبه   وعده كه به او داده شده است محكوم اي كه گرفته یتعارف

 كه مرتكب یگري اشخاص دهي كل١۶٠و بر طبق ماده »  باشدديشش روز نبا حال مدت حبس او كمتر از 
كه در ماده قبل ذكر شد   و معادل آنچه یبي سه سال محكوم به حبس تأدی سال الكي اعمال شوند از نيا 

 ده سال از حقوق یمجازات حبس از پنج سال ال  و به عالوه بعد از اتمام دي خواهند گرداعيحبس قابل ابت
 است ی و بلدیالتي ای و انجمنهای ملی مجلس شوراتياز آنها عضو  یكي كه ٢٧مذكوره در ماده 

 را شاني كه استيموجب ن  دهي رسشاني و قرارداد به اازاتيامت دادن ی كه برايی پولهاايآ. شونديم محروم 
   عرض كنم مرحوم ممتازالملكمناسبتی ب. ديمحروم نما  مواد محكوم وازحق وكالت نيبه مجازات ا

 وثوق الدوله ايآ. كرد  را آشكار ی به معارف اعطا نمود و راز نهانار،ي خوشتارهي بود كه هدیكس
 یني آنها داخل در اسباب چني مأمورايدول خارجه   با یهرگاه شخص«ديگوي كه مستي ن٧٢مشمول ماده 

 آورد محكوم به راهم آنها فی آن را برالي وسااي دي جنگ با دولت وادار نمااي  آنها را به خصومت ايشود 
 او مؤثر واقع ینيچ  خواهد بود ولو آنكه اسباب ی حكم مزبور مجرديحبس دائم در قالع خواهد گرد 

 اوت ١۵ خي تارسي در پاری شمالیكايآمر  خارجه دول متحده ري وزنگي مذاكرات دارلسايآ. نشود
 در انجمن صلح سي در پاریراني ائتي كوشش كرد كه ههودهيب  كايآمر« طور گفته ني كه ا١٩١٩

 هم در یرانيا  وني ملندگاني نمای سعی و حتديرساند و مطالب ومقاصد خود را اظهار نما حضور به هم 
 دسته كوچك كي درتهران با سيانگل ري اثنا سفني نرسد در ايی مذاكره با لرد كرزن به جای براسيپار
ً فورا پس ازعقد صلح اداره اموررا به دست ونياسيدسته كوچك س  ني بست ای عهدنامه مخفكي ونياسيس

 خطرناك یباز  كي بود از كار افتاده و منحل شد خالصه سي كه در پاریراني ائتيبودند و ه آورده 
 هي ژانو٢٣ مطابق با ١٣٣٨االخره   یترجمه روزنامه كاوه غره جماد(» ومحرمانه درآورده شد



 قرارداد را قبال ونياسين مذاكرات دسته كوچك سيموجب ا  به ستي نینيكاشف ازاسباب چ) ١٩٢٠
  .اند موده آن را افشاء ن١٩١٩ اوت ٩ ابراز حاضر نبود در نهي چون زمیول اند   بستهانهيمخف

 ١٣٣٧ حجهيذ١٣ خيتار  كه بر طبق تلگراف وزارت خارجه دول متحده دركاي سفارت آمرهي ابالغاي آو
  :شودي تلگراف قرائت مني عنكي استي نینياسباب چ مطابق نهم سپتامبر درتهران منتشر شده مثبت 

  مسأله راني اخاص عالقمند و اشراني نزد زمامداران ادهدي مميبه شما تعل كايسفارت آمر«ی اتازوندولت
 همواره عالقه كاي است آمردهي امتناع ورزرانيبه امساعدت نسبت  ازیكه دولت اتازون دي نمائبيتكذ

ی در  كه ازطرف اتازونیندگانياظهارو ابراز داشته نمااري به طرق بسی سعادت ايرانبرا خود را
 را راني اندگانينماه اند سخنان  کردومجاهدت كوشش اند مكرر  داشتهتي عضوسيصلح پارکميسيون 

 از شي متعجب بودند چرا مجاهدات آنها بكاي آمرندگانينما در كنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند 
 هاييكايآمر  كه به چه علت دارديد معلوم مي اكنون معاهده جدكني لشودي نمیمساعدت تلق  و تي به تقونيا

 درتهران با راني كه دولت اگردديم معلوم زيصغاء برسانند و ن را باراني اندگانيقادر بودند سخنان نما
 و راني ادي معاهده جدی نزد دولت اتازونی كافتيمساعدت و تقو  سيدر پار  خودندگاني نمایمساع

ً علنا ومؤكدا طالب مساعدت و همراهدينماي میبا تعجب تلق انگلستان را   ني درارانيا  بودند كاي آمریً
 به خط و ني اشخاص اسباب چايآ. »كايآمر تهران سفارت . باشدينم كاي آمرتي تقواي  به كمكلي مانهيزم

 محاكمه مدرك باشد؟  كه در دهنديمهر خود سند م
 اهل ی براگريدست ملل د  مملكت به ی اگر آباددانستندي وثوق الدوله  میكه آقا  ني طور خالصه با ابه

 ی است اجنبی از اصول مهمه اقتصادیكي كه دهيفا   رفع زحمت و جلبی برای بود هر ملتديمملكت مف
 یجنگها ا ي بعد از اسارت خواستي نمی ملتچي خوب بود هبي و اگر رقكرديم اش دعوت  را به خانه

 و آباد دي را خری ده خرابیاگر كس  اند دهيكه د  ني و با ادي را رها نمابي طوق رقني و تلفات سنگنيخون
 را بخوانند عي ازابواب شرای كه آنها بابخواهدي نموقت چيو ه  ستي ننيب ش سابق خونيكرد نسبت به مالك

 قرارداد نهيزم  هي تهی براندي ننمايی و ادعاند در جهل بمانشهي دارند همليرا بدانند بلكه م  غبن یو معن
 نفرموده و آنچه قهي مضاهي نظمیاستنطاق مخف  بدون محاكمه را و به صرف ی قتلهای حتی عملچياز ه

 ی كه چون قانون جزادي بگویاند اگر كس  شكستهگانگاني در دهان بیلق را كه ممكن بود نمود و تخم 
از رسول خدا   اسالم را رقي كه بخواهد بی كسی هم برااع ندارد در قانون شرع مطتيرسم  یعرف

 من به ستي نی عقابدي و فساد نماینياسباب چ  نموده و رمسلماني دول غمي تسلني مسلمالمال تيگرفته با ب
 ٣٧ هي ندارم در جواب آیكه از علم فقه اطالعات  ني و با اكنمينظر م  و حقارت یپست   با كمالندهيگو

ِإنما جزاء الذين يحاربون  ورسوله ويسعون في  «: ديفرماي كه مخوانمي رامپنجم فهيشر ازسوره  َ َ َ ِْ َ ْ ُ َُ َ َُ ََ ُ َ َِ َ ُ ََّ َّ َ َِّ
ِاألرض  ْ َ ٌفسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خالف أو ينفوا من األرض ۚ ذلك لهم خزي ْ ِْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ ُ ََ َ ُ ُ ُ ُٰ ِ ْ ُ َْ ْ َ ٍ ِْ ْ ْ َْ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ ََ ْ ُْ َُ ْ َ َ َ ََّ ً

ٌفي الدنيا ۖ ولهم في اآلخرة عذاب عظيم ِ ِ ِ َِ ٌَ َ ِ َ ْ ْ ُ َ َ َ ْ حكام اربعه  از ایكي وثوق الدوله  مشمول ی كه آقایصورت  در » ُّ
 از یكي . باشديشان مي از احكام شامل ای چه حكمندي عظام بفرماندگانياسالم نما حجج  حضرات ستندين

 را به عقد شانيدر آن وقت ا  مملكت تي موقعگفتي وثوق الدوله  چند روز قبل به بنده میدوستان آقا
 درخود ی را متصرف بود و حتنيالنهر نيقفقازوب  سي قشون انگلامي در آن ارايقرارداد مجبور كرد ز

 او را ليبنده با چهار دل.  ناچار بودارداد به عقد قرشاني از اري غیهر كس  هم اقامت داشت لذا رانيا
  .مجاب نمودم 

 آمد شيفقط ازنظرپ  نبود و ی تصرفات دائمكي و قفقاز نيالنهر ني در بسي تصرفات فوق انگل- ًاوال
  . كرد و رفتهيرا تخل ه قشون دولت مزبور قفقاز ك  ني بود كما ایالملل نيجنگ ب

 كه اهل مملكت ستي نليدل  دولت درحدود مجاورو اقامت قشون اودر داخله مملكت كي تصرفات -ً ايثان
 امضا دي را نبامي نوشته تسلی شد ولميممكن است تسل  عمال ی به واسطه ضعف و ناتواندي نماميرا تسل

 ی شده ولدي دچار تهدیلي خدي عصر جدني در اراني نبود ای بود دائمديدچار تهد ًكرد فرضا هم مملكت 



  . استدهياستقامت باعث نجات او گرد 
 ی اگر كسديشدن انتحار نما  باشند واو قبل ازكشته ی قتل كسني دركمی است كه جمعني شما مثل احرف

 هر دي جهنم را طواف نمادي خود را كشت بایاگر كس  ی بخواهد ولهياز قاتل دتواند یمقتول شد ورثه م
 مدرك شد یرو كه از ی هرتصرفاتی است ولی حرف باقیشد غاصبانه و جا  مدركی  كه بیتصرفات

  .گردد  مدرك ثابت یاعتباری  بی از جهات قانونیكيكه به   ني مگر استي سخن نیجا 
الكل اعظم (ثل  مطلب منيا  بخواهد هي كه معلومات عالستي نیزي و قبح اسارت چادتي حسن سصيشخ

 ده خراب كي كه حكومت داشتن در دانديهر كس م  ی است و با اندك فهمهي اولاتيهياز بد) من الجزء
است   شرافتمند است و هركس كه انتمندي كه دیراني هر انيمملكت آباد است بنابرا  كيبهتر از اسارت در 

 ازآن دو اصل یكي كه ديقوه ننما  چي همي دو اصل از وطن خود دفاع كند و خود را تسلی روديتا بتواند با
 یقي مسلمان حقكي راي است زی اقرتيمملكت ما اصل اسالم  ودر یپرست  وطنگري است و دتياسالم

 در یحيمس  است كه دول ني مسلملي قبني جلب ای او قطع شود برااتيكه ح  نيمگر ا  شود ی نمميتسل
  .ندي نمامي تسلی تعارفكي به تواننديرا م  فكري و بیسطح متجدد كي ی ولدينماي خود مسجد بنا میتختهايپا

نسب اربعه عموم   دو ازني اني ونسبت بستي نني با هم متبایپرست  واصل وطنتي اسالماصل
 كه شودي می ولمانياال  من است چه حب الوطنپرست  هرمسلمان وطنیعنيوخصوص مطلق است 

  .ندينماي اصل وطن خود را حفظ مني ای رولمانرمسيكه ممالك غ نباشد همچنان  مسلمانیپرست وطن
خصوص  در اول قرارداد ماده راي وثوق الدوله مجبوربوده زی قبول كنم كه آقاتوانمي بنده نمً-ثالثا

اند طبقه عوام ملت را  دهنده خواسته عبارات فريب كي با شاني است كه ای حاكرانياستقالل دولت ا
 است استقالل یگري دست داش هي كه قشون و مالیعلوم شد كه ملتم  خوشبختانه زود ی ولندياغفال نما

  .ندارد
 است و او را یگرفت راض  كه پول ی شخصراي كنم زقي را تصدشاني اتي مجبورتوانمي بنده نم-ً رابعا

 فورس ماژر را در نوشته كنترل ديپول نگرفته بود ق كه سپهساالر كه   ني مجبور دانست كما اتوانينم
  . كرداعتباريثابت و نوشته را ب  خود را تيرنمود مجبو

 دينمايزبان مرا الكن م كه مسأله پول   نيً است خصوصا احي جواب من مستمع گفت ادله شما صحدر
 وثوق الدوله ی كه به آقایمحاكمه نشده هرنسبت  كه تا ندي اگر بگومي دور شدیباالخره ازمطلب قدر

 نشدن محكمه ليتشك رد نمود اگر وارد است دي باليآن را با دل ستي ن اتهامی واردوارد اگرريغ دهنديم
 است ی شاغل شغل بر خالف اگر متهمبلكه ردي كه شخص متهم دررأس امورمهمه قرارگشوديسبب نم 

 چشم ندگاني نمایا. نديرا از آن بابت حساب نما تا محاکمه .دياورا معلق و قبل ازمحاكمه اورا حبس نما
 انتظار  همان چشم ازدگاني برگزی وادي دانتي وخی رجال خطاكاریس كه از بعضب  شد اهي سرانيملت ا

 و در بود ی بیوزراء نمودی که مسئوليت  درمملكتديفروش را ند  شداز بس محاكمه رجال وطنديمف
 مصالح مملكت دينماي متي به همه سراانتي خنيكارند ازخائن  درجه فراموش ني كه ملتش ایمملكت

 دزد سمانير  كه ی و مملكتشودي اشخاص مسهي كبان اغراض و قری فداتيناموس جمع ومنافع ملت و 
 چون جسم تي مشروطندينمايمجازات معاف م  زبردستانه خود را ازلي وزراء با وسای ولشودي مبيتعق

 تحقق دارد كه مجلس ی وزراء وقتتي مسئولشودي موريطعمه و جوش و ط  است كه به مرور یروانيب
 دفعه سوم ني ادي نمابيتعق  مصالح جماعت است ی كه منافرا یري هر وزاتياقدامات وعمل ی ملیشورا 

  .شوندي دور شده و بازپاگشا ماستيصحنه س  از اتشاني وثوق الدوله  به واسطه عملیاست و آقا
 تحصن جهيدوم در نت  هي به سمت وزارت مالی مستوفی آقانهي در كابیالملل ني جنگ بلي در اوااول
قرار داده شد اكنون هم به واسطه حق نازشست   نهي كابلي كه منجر به تشكمي به حضرت عبدالعظیجمع

 دهي با چه عقشما كه دي نپرسشاني ازاچكسي سه مرتبه هني باشند دراليوك  خواهند یشده و هم مريهم وز
 دهي جرچيره و ددينشن  ی كسشاني و ندامت كند ازایماني حرف كه داللت بر پشكي و دييآيسركار م 



 خود را اجرا استيكه س  ني شده و بعد ازايیپاگشا  ی و شرطدي قچي بدون هشهي همشانيا. ديمنتشرنگرد
 كه ی به آن كسكنمي مهي بنده تشبرا اتي عملني ااند دهيانگشت خود را جو  ركنندگانيهطاند ت نموده

 حاال كه مجازات دركار كرديم  هي جسد او گری و بعد از كشته شدن شكار براآوردي مرتري را سیشكارچ 
 حاال كه روح شودي مقي دارد و تشوحي ترجانتيبلكه خ  فرق ندارد و انتي حاال كه خدمت با خستين

مجاورما   وثوق الدوله اول با دوستان یا بهتر نبود كه آقاي آميكن یپرستان را خفه م وطن  و خواهانيآزاد
 یاند برا  سپهدار نمودهیكه به آقا  ی بر حسب تلگرافاري زشدنديمري و بعد وزنمودندي حساب مغيتفر

 وثوق ی از دوستان آقایكي عرض كنم ستي نمتناسبی ب اند   هزار تومان گرفتهستيانجام قرارداد دو
 ملك راني دولت ای نكرده و آن را برای پول تصرفاتنيً ابدا در اشاني اگفتيم الدوله چند روز قبل 

 بود تر دهي پسندديبود  گفته سي دولت انگلیام در جواب گفت كه اگر برا ازعلماء عظیكي اند دهيخر 
 ني باروثوق الدوله  سنگدياسترداد نمادينگرفت با  داد چون صورت ی انجام كار پولیدولت مزبور برا

 ملت كجا بوده كه امالك را گرفتهي پول مشاني كه ای آن روزدي نكنتر نيسنگ  ني از اشمندماست خواه
  فوقراني مملكت ایكه برا  است ی سابقه بدكي وقبول امالك ستي باشدحاال هم ملت ندهيت خر ملیبرا 

 پول داد و موفق نشد به موجب ني به خائنالشياجرا خ  ی هر وقت برای هر دولترايالعاده گران است ز
 ملت بانيگر خدا دست ازی و براديياي بدينماي مطالبه مرانياريرا از ملت فق  خود ی سابقه دادههانيا
 امالك نيكه هم  ني اايو   ندياند به او رد نما  وثوق الدوله پول را ازهركس گرفتهی آقادي و بگذارديبردار 

 وثوق یآقا  ودي تملك نماراني دراتواندي نمیرجخا  وثوق الدوله گفت دولت ی دوست آقانديرا واگذارنما
 عالم محترم ندي وجه نقد ادا نماتوانندي نم معامالت متضررشدهیواسطه بعض الدوله  هم دراروپا به 

 ستي سابقه مضر ننيا  ما به قدر ی آنها براكي تملراي زندي نماكي است تملني من ایجواب داد كه فتوا 
 در ی و چون هر مقروضدي داده مطالبه نماشانيا  كه به ی دارد وجهق حسي صورت دولت انگلنيدرا

 ري چگونه وزستيكه طمع كار هم باشد پس آن كس كه آزاد ن  نيًخصوصا ا  ستيمقابل طلبكار مستقل ن
 با بانك شاني اهيوزارت مال  در زمان ًرايكه اخ  ني كماادي به شود و منافع مملكت را حفظ نمارانيدولت ا 

قانون است و هم به حال مملكت مضر كه بنده الزم   گذشته است كه هم مخالف ی قراردادیهشاهنشا
 ازماده نهم قانون مي در نظر دارند كه منطوق فقره دوانيالبته آقا. ميعرض نما را  فقرات آن دانم یم
اجات مربوطه يآهن واحت راه  ساختن یًحاصله منحصرا برا  عوائدهيبق:( است كهنيانحصار قند وشكر ا 

 استقراض از نيآهن ومتعلقات آن همچن  راهرساختنيغ  داده خواهد شد و صرف آن درصيبه آن تخص
وزراء در   ئتي هبي عوائدحاصله به تصو-اعتبار وجوه وجوه مزبورممنوع است  خارجه به ايله داخ

 بانك عهيكه قبل ازود ن يمشروط به ا  شودي گذارده معهي معتبربه حساب مخصوص ودیها  ازبانكیكي
 و مينماي م متأثركنمي عرض كه مني را به ااني آقانكيا. نديصرفنظر نما حق تهاتر  مزبور متعهد شود از

 دي بای قند و چاداتيعا  ديگوي ماده مني اداندياالجرا نم  را الزمی مجلسني قوانهي است كه قوه مجرنيا آن 
 ديگوي تاكنون صادرنشده و بعد مبنامهي تصونيچن .  شودارده گذعهي ودی وزراء در بانكئتي هبيبه تصو

شده   داده ی به بانك شاهنشاهداتيظركند عامتعهد شودكه ازحق تهاتر صرفن  بانك مستودع عهيقبل از ود
در تحت فصل قروض   ی تعهدنامه اخذ نشده است و بعد فقره چهارم قرارداد بانك شاهنشاهنيو چن

 به اعتبار وجوهات انحصار قند یبانك شاهنشاه در : ديگوي دولت ازبانك مافتيومساعده و اضافه در
كه   ی فرع آن نسبت به فرعزاني خواهد پرداخت كه مهي به دولت عليیها مساعده  راه اتي و مالیوچا

بانك . دوعالوه خواهد بود  ی صدپردازدي مهيبانك بابت وجوهات مزبور در امانت ثابت به دولت عل
  كه در هر موقع نزد بانك است مساعدههيثابت دولت عال  ی امانتی تا معادل مبلغ كل حسابهایاهشاهنش

دو   ی دولت را خواهد داد و فرع آن از قرار صدی در حسابهایونيو فاضل مد  ی و قروضی موقتیها
  مساعدهزاني كه میدرموارد .  خواهد بوددهدي می ساله كه بانك شاهنشاهكيفوق فرع وجوه امانت ثابت 

 نزد بانك ی وجوه امانت ثابت دولتهيكل در حسابهای دولت از جمع یوني و قروض فاضل مدی موقتیها



وجوه امانت ثابت   كه به ی سه فوق حداقل فرعی فرع قسمت اضافه از قرار صدديماتجاوز ن  یشاهنشاه
 ی وجوهات انحصار قند وچار به اعتبایشاهنشاه بانك « فصلني جمله اول اايآ.  خواهد بودرديگيتعلق م

 كه ستي قند نداتيمخالف با قانون عا»  خواهد پرداختهيبه دولت عل  يیها  راه مساعدهاتيومال
  ....» خارج به اعتباروجوه مزبور ممنوع استاياستقراض ازداخله «  :ديگويم
  . است مخالف با قانون استحي صح- یروانيش

  . نشده استیزي همچون چ- هي عدلريوز

 هي و نظری اقتصادهينظر  هست هي قرارداد در آنجا دو نظرني و اما راجع به مضار ا- دكترمصدق

 یبه امور صرافري بصی اشخاصیعنياهل خبره   كه ستيطالعه ن محتاج به می اقتصادهي نظریاسيس

بنابر : ديگوي قرارداد كه مني است كه فصل ششم اني بنده اهي نظریاسيس  نسبت به ی ولنديدرآن بنما

 ی معامالت بانكهيقرارداد كل  ني ای موافق است كه در تمام مدت اجراهيالذكر وزارت مال مقررات فوق 

 ا ي به خارجه وراني از ای معامالت مبادالتنيهمچن  خود باشد و اري كه در اختراني در اهيدولت عل

خصوص   جنگ كه درآن رت وزای معامالت مبادالتیسوا (رديگي انجام مهيعل بالعكس كه توسط دولت 

 راني ایبالاستثناء توسط بانك شاهنشاه  »دي منعقد نماحدهي مختار است قرارداد علراني ایبانك شاهنشاه

 ی معامالت بانكهي كرده وتسلط بانك را در كلیسلب آزاد  رانياز دولت ا» رت خواهد گرفتصو

: ديگويكه م  را راني و اسي انگلارداد قرمهيهر كس ماده چهارم ضم.  نموده استبيتصو  هيوزارت مال

قد  كه ممكن است عیسي انگلیهر قرض  داتي ازعایخي قرض را در هر تارني اهي حق تأدرانيدولت ا«

 سلب راني ماده از دولت اني است ایكي دو ماده ني اسندهي كه نوكنديم بخواند استنباط » كند خواهد داشت

 هي را تأدسيدولت انگل  كمتر نتواند استقراض نموده قرض ليتنز ولو به ی دولتچي كه ازهكنديم  یآزاد

 ی از بانك شاهنشاهري غی بانكچيكه هكنديملزم م  هم دولت را ی فصل ششم قرارداد بانك شاهنشاهدينما

 محتاج شود رهي خود در لندن لی معامالت تجارتی برایراني تاجراكيًمثال اگر  هم طرف دادوستد نباشد 

قرارداد وثوق الدوله با  خريداری  کند  نفت جنوبی به حواله كمپانهيوزارت مال از  روزنرخبه  بخواهد 

 طي خواست با شرایگريبانك د  اگراينموده است واقتصادی  فقر  نفع محروم ومحكوم بهنيبانك اورا ازا

به . محروم باشد  استفاده ني از ادي قرارداد مانع است دولت باني چون ادي معامله نما دولت ايران بایبهتر

 از خود به ی دولتچيبه مصالح است و ه  شرط مضر ني قرارداد سرتاپا بهره باشد اني بنده اگر ادهيعق

دولت آزاد است كه . دي بنماراني وثوق الدوله از دولت ای آقاهيمال  كه وزارت كندي نمیاد سلب آزارياخت

 هم یاقتصاد  طي كه شراكنمي اصل بنده عرض منيبرا بناديكس بهتر است با او معامله نما  هر طيشرا

 باشد قانون عرضه و تقاضا در كار كه   ني مگر اشودي نمني تأمی اصل اقتصادچي هراي زستي ننيتأم

ارزان فروش طرف شوند و از معامله با گران فروش اجتناب   نبرد تا با اني انحصاررقابت را از میعني

 شهيهم مجبورباشند که  نموده ویخود سلب آزاد نباشد واز قانون عرضه وتقاضا دركار  اگری ولندينما

 درمنافع اومنعقد شده است  قرارداد فقطنيا  دست بانك وی نفر طرف به شوند نرخ معامالت تجارتكيبا 

بروات  ازآن قرارراني ای كه بانك شاهنشاهینرخ «:ديگويقراردادكه م  ني اميو قسمت اول از فقره دو

 مي نیبانك درروز معامله صد  نرخ فروش زاني از مدينماي میداري خرهي را از دولت علی كتباتلگرافی ي

 نفت جنوب را به بانك داتيموقع كه دولت عا هر رايز  است هي نظرني از ایحاك» كمتر خواهد بود

در آن   ی بانك شاهنشاهه كشودي مري تسعی دولت به مبلغرهي لردي بگیلندن ازكمپان  كه در دهديحواله م

 ی قانون اساس٢۴بر خالف اصل   قرارداد ني در تهران بفروشد اخواهدي كه می به نرخرهي عدد لكيروز 

 تا دي نمابي مجلس تصودي مملكت مؤثر لذا باهيهم در مال است و  هم انحصار راياست كه مذكور شد ز



را اجرا   آن توانندي مجلس نرسد نمبي تا به تصونديموقع هر طور صالح بدانند بفرما  محترم در آن انيآقا

 كه ی بود قراردادنيمخالف است ا  ی شرط نشده لذا با قانون اساسنيكه در قرارداد ا  ني و نظر به اندينما

 از آن الممالك ی مستوفی است كه اگر آقادهيگرد بانك منعقد  وثوق الدوله بای آقاهي وزارت مالامي ادر

از آنها   توانميً اخالقا نمام دهي ندیزي از وزراء خود چنهي كابني چون درا: بودند نمی فرمودندمطلع

 وثوق الدوله  یمال آقا بود اعنيا و . و خودم بروم  هستم كه آنها بمانندی راضی و حتميصرفنظرنما

 كه شودي مراي زكنمي عرض نمی داخلاستينسبت به س  گذشته و امي در ایالملل ني باستينسبت به س

چه شد   است پس ادياالعتراض ز  كه اعمال مستحقندي و بگوندي نمایحمل به غرض  بنده را تراضاتاع

 كه هست در ینيادله و براه ا  است كه بني امينماي را موضوع اعتراض مشانيكه من فقط اعمال ا

 نبود ظار صورت انتنيا در مينماي اجتناب می به كلهيقض  ني ساكت و از ورود در اشاني ای داخلاستيس

ی معرفی نموده اند پرست  ووطنیرخواهي خود را به خشهي كه همالممالكی مستوف  ی مثل آقایشخص

 كه موجب ندي فرمایاقدامتجربيات شخصی   را درنظرنگرفته و بعد از چند مرتبهشاني ایاسيرفتارس

كه   ني كنند تا اتيرعاًكه اصل مجازات و مكافات را عمال   مكلفند شاني مثل ای باشد بلكه اشخاصانيز

متأسفانه عدم   ی باشند ولدواري امهي در آتكنندي كه می به خدماتگرانيكار كوتاه شده و د  ازنيدست خائن

 امروز با اتيكه وضع  نيًخصوصا ا  خواهد شد ني خادمأسي و ني خائنقي اصل موجب تشوني اتيرعا

حكومت . اند دهي وعامه به فقرمبتال گردوبمرع عناصر متنفذ راي زستيدوره قرارداد طرف مناسبت ن

خود صورت   اختناق است به لي وسانيوآزاد نبودن اجتماعات كه بهتر مطبوعات سانسور   وینظام

 از مركز مملكت یاست چنانچه كس  دهي از هرجهت فراهم گردیگدست فقرو تنلي گرفته و وسایعاد

 و مجلس نهي كابلي قبل ازتشك. اخذ جواز معطل باشدیروز برا  چند دي رود باكيبخواهد به اطراف نزد

 یلي خهيبنده به آت  كنندي قبول می قانون اساسی اجرای كار را فقط برافرمودندي مالوزراء سيرئ  یكه آقا

 شاني مثل ایفراموش شده و متابعت شخص اند   كه آنچه فرمودهنميبي با كمال تأسف میدم ول بودواريام

 ی كسملكي مای چقدر فرق است كه اگر مأموردينماي موسي مأهينسبت به آت  تينهاي بنده را بمي رژنياز ا

 ديدون محاكمه و تبع بیقتلها  و حبسها و ها رهي قرارداد كه با آن همه لاميرا گرفت جرأت سخن نباشد تا ا 

 یاخلامروز نه تنها اوضاع د. نديقرارداد مخالفت نما  بود كه با یپرست باز در مردم رمق رجال وطن

 ی جهات آقاني كرد و همهي تشبامي به آن اتواني را هم نمیالملل نياوضاع ب  بلكه ستيطرف مناسبت ن

 ني ااياند و توجه نداشته  هي قضتي به اهماي ءالوزرا سي رئیوثوق الدوله  را به فكر شكار انداخته و آقا 

 رايز. ندينماي وثوق الدوله انتحارمیبه دست آقا  نموده كه وسي را مأشاني ای طوری كنوناتيكه وضع 

   . استی خودكشیكش وطنخواه مملکت  اشخاصیبرا

  
  هارم  چجلد»  راني معاصر اخي تاریدادهاي و رویمصدق ، نهضت مل«کتاب جمال صفری : منبع  

   ، ١٣٩۵ وريشهر، »ی  فاطم– مصدق انتشارات« ـ ١٢٧ – ١۴٣صص  ــ 
  

  به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدقـــ  

http://www.ois-iran.com/2016/shahriwar-1395/ois-iran-7455-
Jamal_Safari_ketabe_Mossadegh_Nehzate_Meli_jelde_4.htm 
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  لينک اين سند در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق

 
http://www.ois-iran.com/2020/esfand-1398/ois-iran-8657-notghe-dr-Mossadegh-dar-

mokhalefat-ba-wosougholdolah-wa-naghde-gharardade-1919.pdf  
  
  

  

*********  
  

 آدرس سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/start.html 

 

آدرس صفحه فيس بوک سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار 
 راه مصدق

https://www.facebook.com/ ايران-یها-سوسياليست- سازمان -Organisation-of-Iranian-Socialits-OIS-
328714773837343/ 
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  تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق 

    ٢٠٢٠  مارس ۴   /١٣٩٨ اسفند ماه ١۴چهار شنبه  در روز
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