نطق دکترمصدق در مخالفت با وثوق الدوله و نقد قرارداد ١٩١٩
دراينجا نطق دکترمصدق درمخالفت با وثوق الدوله و نقد قرارداد  ١٩١٩را
که  ٢٩شهريور ١٣٠۶درمجلس ششم شورای ملی کرده است می آوريم:
دكترمصدق -بنده هيچ نميخواستم روزی بيايد كه درمقابل پروگرام کابينه حضرت آقای مستوفیالممالك
ذره مخالفت نمايم ولی متأسفانه تشكيل اين کابينه از ابتدا طوری شد كه بنده با آن موافق نبودم و اكنون

هم در پروگرام آن نميتوانم موافقت نمايم .پروگرام يعنی تعيين خط مشی دولت پروگرام يعنی پيشبينی
امور مفيد و ممكناﻻجرا هيچ پروگرامی قاعده بد تهيه نميشود ولو اين كه پيشنهاد كننده نيت خوب
نداشته باشد بلكه معموﻻً پروگرامها پر ازمواد مشعشع و درخشان است لذا بنده به پروگرام آنقدر اهميت
نميدهم و در مجربان آن قضاوت مينمايم .اگر پروگرامی عالی نباشد چنانچه مجريان آن متخصص و
صﻼحيت داشته باشند نتيجه فوق مطلوب خواهد شد برخﻼف اگر پروگرام از آن بهتر نباشد ولی
مجريانش بصيرت و صﻼحيت نداشته باشند اجرای آن مفيد واقع نميشود وگاه برخﻼف مطلوب نتيجه
می بخشد.
در ممالك خارجه هروقت وضعيات فوق العاده است كابينه دولت ازاشخاص مختلفالمسلك تشكيل
ميشود تا اين كه نظريات احزاب سياسی دريكجا مركزيت يافته وبه واسطه اجتماع نمايندگان قواء
مختلفه اجرا پروگرام سهل و مملكت از بحرانهای سياست نجات يابد ولی ديده نشده كه كابينه از
اشخاصی تشكيل شود كه بعضی به بقاء و تعالی مملكت عقيده مند بوده و بعضی نباشند معلوم نيست كه
در چنين كابينه مسئوليت مشتركه چگونه محفوظ و پروگرام چطور اجرا میشود كداميك از اين دو
دسته نظريات ديگری را تعقيب مينمايند.
)در جلسه قبل بنده ميخواستم كه عدم موافقت خود را نسبت به دو نفر از اعضاء اين كابينه ،آقای
وثوقالدوله وآقای فروغی عرض نمايم نسبت به آقا وثوق الدوله با اين فرمايشاتی كه آقای رئيس
الوزراء درحضورشان نمودند عرض نميكنم فقط امروز نسبت به آقای فروغی نظريات خود را عرض
مينمايم(
آقای فروغی كه به سمت وزارت جنگ معرفی شدند مرتكب اعمالی شده اند كه بعضی را در موقع
عرض مينمايم) توضيح :درباره ذکاءالملک فروغی چون به قرارداد 1919مربوط نيست درآينده خواهد
آمد( اما نسبت به آقای وثوقالدوله كه درصدر قوه قضائيه واقع شده اندبی مناسبت نيست عرض کنم
وقتی که بنده در شيراز بودم روزی کنسول انگليس برای اموراداری نزد من نشسته بود از آقا سيد
ضياءالدين بيانيه رسيد پرسيد چه نوشته ،گفتم كه قرارداد را لغو كرده است خنديد و گفت در انگليس يك
ضرب المثلی است كه ميگويند گربه مرده را كسی چوب نميزند قرارداد مرده بود و حاجت لغوكردن
نبود بنده هم چون نميخواستم به گربه مرده چوب بزنم ميخواستم كه مطلقا ً آن را فراموش نمايم وفقط از
فاعل ومؤسس قرارداد اطمينان حاصل نمايم كه درآتيه در اين خطوط نباشد لذا يكی از شبهای اخير كه
آقا رئيس الوزراء به منزل من آمدند وفرمودند كه به آقای وثوق الدوله مخالفت نكنم عرض كردم به
شرط اين كه آقای وثوقالدوله هم در مجلس اظهار ندامت فرمايند درجواب من فرمودند عقيده ايشان اين
است كه قرارداد درصﻼح مملكت بسته شده و حاضرند كه درمجلس از اين عقيده دفاع نمايند عرض
كردم عقيده ملت ايران كه خود حضرتعالی يكی از افراد هستيد غير از اين بود و خواهد هم بود
بنابراين فرمايش حضرتعالی را نمی پذيرم و باز برای اين كه مخالفت من حمل برغرض نشود
حاضرشدم كه اگر آقای وثوق الدوله خجالت دارند آقای رئيس الوزراء با حضورايشان درمجلس
فرمايشاتی بفرمايند بازبه مقصود نرسيدم و در اثناء اشخاص مختلف با بنده مذاكراتی نمودند بعضی را
عقيده اين بود كه اگر مجلس با شما موافقت نكند تصديق ضمنی قرارداد است.
جمعی از نمايندگان  -اين طور نيست.
دكترمصدق -صﻼح و مقتضی نيست كه مذاكره شود و برخی ميگفتند اين مطلب را بايد موضوع هويت
مجلس قرارداد واقعا ً اگر اعضای اين مجلس كه اكثريت آن از وكﻼی دوره چهارم و بيان حقيقت را
امضا نموده اند باز هم به استقﻼل ايران عﻼقمندند استقامت میكنند وعقيده خود را درصﻼح مملکت
اظهار مينمايند بنده هم چون نميتوانستم مخالفت خود را بدون دليل استرداد كنم و به وطن پرستی تمام
اعضا مجلس اطمينان دارم وعقيده اخيرموافقت و اعتراضات خود را نسبت به قرارداد و فاعل آن

عرض مينمايم.
اينك اعتراضات من :جريده ستاره ايران در جواب ﻻيحه دفاعيه ايشان در تاريخ  ٢۵و  ٢٩رمضان
 ١٣٣۵و  ١۵فقره تصويبات و امتيازاتی كه از زادههای ايام فقرند درشماره  ١۴و  ١۵خود منتشر و
مينويسد تقريبا ً تمام آنها به امضای آقای وثوق الدوله بوده و بدون اين كه از مسئوليت ايشان بكاهد دو
مسئوليت متوجه مشاراليه ميسازد يكی مسئوليت اختصاصی كه به سمت وزيرامور خارجه امضا كرده
ديگر مسئوليت اشتراكی كه در قانون اساسی مطرح است .اگر آقای وثوق الدوله مدعی است بعضی از
اين امتيازات امضای او نبوده آيا ميتواند منكر شود كه مقدمه و زمينه آنها در زمان وزارت او حاضر و
فراهم نشده است؟ احصائيه امتيازات اعطا شده به خارج درغيبت مجلس به خوبی معلوم مينمايد كه
فروش ثروت طبيعی ايران در زمان مشروطيت بيشتربه دﻻلی ماهرانه وثوق الدوله انجام يافته و ازآنجا
كه وقوع اتفاقات مكررفلسفه محال بوده وعقل تصديق نمیكند كه طبيعت وتصادف به طورتكراريك فرد
را بدون اراده او دريك موقعيت مخصوص قرار دهد به بداهت نظر معلوم ميگردد كه تصادف تقاضای
امتيازات با زمان وزارت وثوق الدوله به كلی بی اطﻼع او نبوده ومسلما ً تقاضاكنندگان از مساعدت
وهمراهی وثوق الدوله اطمينان داشته اند كه از موقع استفاده نموده و درآن اوقات تقاضای امتياز كرده
اند و شايد ميدانسته اند كه وثوق الدوله هوادار منطقه »اگر من نكنم ديگران خواهند كرد« بوده و بلندی
نظرو علوهمتش منابع ثروت طبيعی مملكت را چندان بزرگ نديده ومهم نشمرده و حاضر شده است
يكی را بعد ازديگری فدای استقﻼل مملكت سازد و اين عمليات مكرر را ارتكاب قﻼل محظورين خواند
و مجازداند .وثوق الدوله ميگويد به نام مﻼمت وطن امتيازات داده شده اين ادعا شبيه به اين است كه
طبيبی به نام سﻼمت بيماراعضای او را يكی يكی قطع كرده و تمام خون او را بگيرد چنان كه هنوز از
خاطرهها محو نشده كه يك روزی همين طبيب حاذق رأی بشقاقلوس بودن حساسترين عضو
ايران)آذربايجان( داده وتصريح فرمودند که اين عضو فاسد بايد قطع شود.
ميرزا حسنخان وثوق وزير عدليه  -اين مزخرف است هيچكس همچو حرفی را نزده است.
ميرزا عبدﷲ خان معتمد  -اين وقاحت است .
شيروانی) -خطاب به ميرزا عبدﷲ خان معتمد( -مردكه چرا توهين ميکنی نميگذاری حرف بزنند.
ميرزا عبدﷲ خان معتمد  -بنده اخطار دارم اين شخص شرف مرا برده است.
شيروانی  -بنده اخطار دارم معتمدالسلطنه به ناطق توهين ميكند.
)صدای زنگ رئيس  -دعوت به سكوت(
آقای وثوق الدوله عمدا ً سهوميكنندكه دادن امتيازات را مانع انجام ساير تقاضا های اجانب قرارميدهند
چه تجربه و مخصوصا ً در زمان مشروطيت كه خود وثوق الدوله غالبا مصدراموربوده ثابت كرده كه
تسليم محرك طمع بيگانگان و مايه تجری آنها است فقط مقاومت يك دولت است كه ميتواندحدی به
تقاضاهای غاصبانه دول مجاور بدهد اين است مندرجات جريده مزبوره كه در آن تاريخ منتشر شده
وچون بنده تكذيبی نسبت به گفته های آن نديدم عرض می نمايم.
وزيرعدليه  -جوابش هم در جرايد همان روز بود شما ضبط نفرموده ايد.
دكترمصدق  -چنانچه مطابق واقع نيست تكذيب فرمايند كما اين كه خود بنده هم چون مدتی ايران نبودم
نميدانم آقای وثوق الدوله چه وقت و در چه هيئت رأی بشقاقلوس بودن آذربايجان داده است .شايعات
كاذبه به قدری زياد است كه من تا مدرك نباشد به هيچ چيز يقين نمينمايم.
ازجمله تصويبات و امتيازاتی كه جريده ستاره ايران به آقای وثوق الدوله نسبت داده :
) (١قرارداد١٩٠٧راجع به منطقه شمال وجنوب است كه با مذاكراتی كه در مجلس اول نسبت به
قراردادمزبورشده وﷴعلی ميرزا هم آن را نشناخت آقای وثوق الدوله در زمان وزارت خارجه خود
آن را تصديق نموده اند.

) (٢امتياز راه آهن جلفا و از هر طرفی ده فرسنگ امتياز معادن آن و امتيازات راه آهن از جلفا به
درياچه ارومی.
) (٣امتياز معادن حوزه بحر خزر به خوشتاريا.
كه اهميت اين امتيازات تا درجه بود كه روسها از الغاء آنها درعهدنامه ايران و روس سنت عظيمی به
ملت ايران گذاردهاند.
) (۴شناختن پليس جنوب و غيره و
كه بعد باﻻخره اين معالجات را برای سﻼمت وطن كافی نديده و تسليم بﻼشرط آن را به وسيله قرارداد
 ١٢ذيعقده  ١٣٣٧كه مطابق است با  ١٧اسد  ١٢٩٨و  ٩اوت  ١٩١٩ميﻼدی اصلح دانسته اند .
چون جزائيون معتقدند كه اگر كسی چند فعل خﻼف نمود بايد او را برای فعلی تعقيب كرد كه مجازاتش
در قانون بيشتر باشد بنده به بزرگترين خيانتی كه ايشان مرتكب شده اند ميپردازم كه قرارداد است.
قرارداد يعنی تسلط دولت مسيحی به دولت مسلمان و به زبان وطن پرستی اسارت ملت ايران .عقيده ما
مسلمين اين است كه حضرت رسول اكرم و پيغمبر خاتم صلیﷲ عليه وآله و سلم پادشاه اسﻼم است و
چون ايران مسلمان است لذا سلطان ايران است و برهر ايرانی ديانتمندی و هر مسلمان شرافتمندی
فرض است كه در اجرا فرموده پيغمبر خدا كه ميفرمايد )اﻻسﻼم يعلو وﻻيعلی عليه( از وطن خود دفاع
نمايد اگر فاتح شد عالم ديانت و ايرانيت را روحی تازه دميده و چنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا
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آقای وثوق الدوله برای اين كه تيرشان خطا نكند برخﻼف اصل  ٢۴قانون اساسی كه ميگويد »بستن
عهدنامه و مقاولهنامه ها اعطای امتيازات )انحصار( تجارتی و صنعتی و فﻼحتی وغيره اعم از اين كه
طرف داخله باشد يا خارج بايد به تصويب مجلس شورای ملی برسد« قبل از تصويب مجلس قرارداد را
اجرا نمودند و اجرا هر قراردادی قبل از تصويب بر خﻼف اين اصل است زيرا تصويب مجلس يك
امرتشريفاتی نيست كه در موضوع مؤثر نباشد بلكه برای اين است كه مقاوله نامه های مضر را رد كند
و اعتبار ندهد هر گاه قراردادی قبل از تصويب مجلس اجرا شد و مجلس آن را رد نمود و خسارتی
متوجه طرف قرارداد شد جبران خسارت با كی است؟ آيا امضاكنندگان بايد جبران كنند يا طرف
قرارداد ميتواند به اعتبار امضای وزراء خسارت را از دولت بخواهد؟
به اين لحاظ هيچ قراردادی بدون تصويب مجلس شورای ملی معتبر نيست و سندی هم كه اعتبارندارد
نميتوان آن را اجرا كرد .توضيحا ً عرض میكنم كه فايده قرارداد آنقدرمحرز شده بود كه حتی درآن
تصويب مجلس هم قيد نمودند و باز برای اين كه تيرشان كارگرشود به غصب حقوق ملت مبادرت كرده
درانتخابات مداخله وعده از وكﻼی مجلس را از نظر تصويب قرارداد تعيين نمودند چقدرفرق است بين
سپهساﻻرو وثوق الدوله كه ازسپهساﻻر وقتی دولتين تقاضای برقراری كنترل نمودند با اين كه دارای
معلومات وثوق الدوله نبود نوشته كنترل را به نوشتن عبارت»به واسطه فورس ماژر امضا می کنم«
وطی نمودن مراحل اداری طوری بی اثر كرد كه ازاوصرفنظر کردند و برای تحصيل اسناد دست
توسل به دامان وثوق الدوله دراز نمودند ولی آقای وثوق الدوله تمام هوش و معلومات خود را صرف
نمودندكه يا چيزی به خارجی ها ندهند ويا اگر ميدهند طوری شود كه مؤثرباشد .از روی اين نظريه
اقداماتی قبل از قرارداد و بعد از قرارداد فرمودند كه بر خﻼف قانون واخﻼق ومصالح مملكت بود.
آقای وثوق الدوله درتمام ادوار زمامداری خود ضربه مهمی به اخﻼق مملكت وارد نمودند اخﻼق حافظ
نظام اجتماعی است چنان كه جاذبه حافظ نظام عالم است .خاتم انبياء صلی ﷲ عليه و آله نتيجه
منحصربعثت خودرا اتمام مكارم اخﻼق ميشمارد  -بعثت ﻻتمم مكارم اﻻخﻼق وقتی بزرگترين بعثتها
نتيجه اش تتميم اخﻼق كريم باشد البته حاكی است كه كليه اديان دنيا ثمره وجد وای منحصرشان همين
بوده است آيا يك نظر اجمالی به كليه كتب آسمانی و كليه قوانين الهی درهرعصر و هر زمان اين اصل

را نشان نميدهد و آيا تضييع و فساد اخﻼق عمومی مخالفت بين با تمام اديان نيست؟ و آيا به واسطه و
فساد اخﻼق احزاب و اجتماعات همان احزاب و اجتماعاتی را كه هميشه با اختﻼفات مرامی در مقابل
منافع عمومی و وطنی و دينی مثل نفس واحد ايستادگی كردند متﻼشی ننمودند؟ آقای وثوق الدوله اگر
به هيچ قانونی معتقد نباشند آقا ميتوانند قانونی را كه خودشان امضا نمودهاند ترديد نمايند چه ماده ٢۵٨
قانون جزای عرفی ميگويد »هر كس بدون حكمی از مقامات مقتضيه و خارج از مواردی كه قانون
جلب و توقيف اشخاص را تجويز نموده شخص را توقيف يا حبس كند يا عينا ً در محلی مخفی نمايد
محكوم به حبس غير دائم با قيد خواهد بود .كه ﻻاقل مدت سه سال واكثرپانزده سال است .دراين
صورت آيا دستگيری هفده نفر ازمعترضين اعمال ايشان درمجلس روضه خوانی ودر خانه خدا يعنی
مسجد شيخ عبدالحسين وخارج وتبعيد وحبس جندين ماهه آنها درمحبس قزوين که مقصودشان
تهديدجامعه باری زمينه عقد قرارداد بود مخالف قانون نيست توضيحا ً عرض ميكنم كه تبعيدیشدگان
وثوق الدوله به قزوين همه صاحب يك نيت نبوده اختﻼط اشخاص مختلف العقيده ازنظرمشوب نمودن
اذهان عمومی بود كه افكارعمومی در قضاوت اشتباه نمايد و اعتراض اشخاص وطن پرست را مثل
مخالفت بعضی كه از نظر اغمراض بود بشمارد و همچنين تبعيد چهارنفر از وزراء يعنی مرحوم
ممتازالملك وآقايان محتشمالسلطنه و ممتازالدوله و مستشارالدوله و آقای حاج معينالتجار بوشهری كه
از معترضين قرارداد بودند و حبس آنها برای مدت مديدی در كاشان بر طبق كدام حكم و قانون بوده
است همان تبعيد و حبسی كه ايرانيان را در ممالك اروپا مفتخر و سربلند نمود و كمر قرارداد را
شكست.
ماده  ١۵٩قانون جرای عرفی ميگويد»هريك از روسا واعضا و اجزاء ادارات و محاكم عدليه كه برای
انجام امری كه از وظايف آنان بوده ولی قانونا ً رسومی به جهت آن مقرر نشده وعده يا تطميعی را
پذيرفته و يا هديه و تعارفی را قبول نمايد اگر چه انجام آن برطبق حقانيت بوده باشد از حقوق ملی
مرحوم ميشود و به عﻼوه محكوم است برد تعارفی كه قبول كرده است و در مقابل هر يك تومان
تعارفی كه گرفته يا وعده كه به او داده شده است محكوم به يك روز حبس قابل ابتياع خواهد شد در هر
حال مدت حبس او كمتر از شش روز نبايد باشد« و بر طبق ماده  ١۶٠كليه اشخاص ديگری كه مرتكب
اين اعمال شوند از يك سال الی سه سال محكوم به حبس تأديبی و معادل آنچه كه در ماده قبل ذكر شد
حبس قابل ابتياع خواهند گرديد و به عﻼوه بعد از اتمام مجازات حبس از پنج سال الی ده سال از حقوق
مذكوره در ماده  ٢٧كه يكی از آنها عضويت مجلس شورای ملی و انجمنهای ايالتی و بلدی است
محروم ميشوند .آيا پولهايی كه برای دادن امتيازات و قرارداد به ايشان رسيده موجب نيست كه ايشان را
به مجازات اين مواد محكوم وازحق وكالت محروم نمايد .بی مناسبت عرض كنم مرحوم ممتازالملك
كسی بود كه هديه خوشتاريار ،به معارف اعطا نمود و راز نهانی را آشكار كرد .آيا وثوق الدوله
مشمول ماده  ٧٢نيست كه ميگويد»هرگاه شخصی با دول خارجه يا مأمورين آنها داخل در اسباب چينی
شود يا آنها را به خصومت يا جنگ با دولت وادار نمايد يا وسايل آن را برای آنها فراهم آورد محكوم به
حبس دائم در قﻼع خواهد گرديد حكم مزبور مجری خواهد بود ولو آنكه اسباب چينی او مؤثر واقع
نشود .آيا مذاكرات دارلسينگ وزير خارجه دول متحده آمريكای شمالی در پاريس تاريخ  ١۵اوت
 ١٩١٩كه اين طور گفته »آمريكا بيهوده كوشش كرد كه هيئت ايرانی در پاريس در انجمن صلح
حضور به هم رساند و مطالب ومقاصد خود را اظهار نمايد و حتی سعی نمايندگان مليون ايرانی هم در
پاريس برای مذاكره با لرد كرزن به جايی نرسد در اين اثنا سفيرانگليس درتهران با يك دسته كوچك
سياسيون يك عهدنامه مخفی بست اين دسته كوچك سياسيون فورا ً پس ازعقد صلح اداره اموررا به دست
آورده بودند و هيئت ايرانی كه در پاريس بود از كار افتاده و منحل شد خﻼصه يك بازی خطرناك
ومحرمانه درآورده شد« )ترجمه روزنامه كاوه غره جمادی اﻻخره  ١٣٣٨مطابق با  ٢٣ژانويه

 (١٩٢٠كاشف ازاسباب چينی نيست به موجب اين مذاكرات دسته كوچك سياسيون قرارداد را قبﻼ
مخفيانه بسته اند ولی چون زمينه ابراز حاضر نبود در  ٩اوت  ١٩١٩آن را افشاء نموده اند.
و آيا ابﻼغيه سفارت آمريكا كه بر طبق تلگراف وزارت خارجه دول متحده درتاريخ ١٣ذيحجه ١٣٣٧
مطابق نهم سپتامبر درتهران منتشر شده مثبت اسباب چينی نيست اينك عين تلگراف قرائت ميشود:
دولت اتازونی»سفارت آمريكا به شما تعليم ميدهد نزد زمامداران ايران و اشخاص عﻼقمند اين مسأله را
تكذيب نمائيد كه دولت اتازونی ازمساعدت نسبت به ايران امتناع ورزيده است آمريكا همواره عﻼقه
خود را برای سعادت ايران به طرق بسياراظهارو ابراز داشته نمايندگانی كه ازطرف اتازونی در
کميسيون صلح پاريس عضويت داشته اند مكرر كوشش ومجاهدت کرده اند سخنان نمايندگان ايران را
در كنفرانس صلح مورد استماع قرار دهند نمايندگان آمريكا متعجب بودند چرا مجاهدات آنها بيش از
اين به تقويت و مساعدت تلقی نميشود ليكن اكنون معاهده جديد معلوم ميدارد كه به چه علت آمريكاييها
قادر بودند سخنان نمايندگان ايران را باصغاء برسانند و نيزمعلوم ميگردد كه دولت ايران درتهران با
مساعی نمايندگان خود در پاريس مساعدت و تقويت كافی نزد دولت اتازونی معاهده جديد ايران و
انگلستان را با تعجب تلقی مينمايد علنا ً ومؤكدا ً طالب مساعدت و همراهی آمريكا بودند ايران دراين
زمينه مايل به كمك يا تقويت آمريكا نميباشد .تهران سفارت آمريكا« .آيا اشخاص اسباب چين به خط و
مهر خود سند ميدهند كه در محاكمه مدرك باشد؟
به طور خﻼصه با اين كه آقای وثوق الدوله ميدانستند اگر آبادی مملكت به دست ملل ديگر برای اهل
مملكت مفيد بود هر ملتی برای رفع زحمت و جلب فايده كه يكی از اصول مهمه اقتصادی است اجنبی
را به خانه اش دعوت ميكرد و اگر رقيب خوب بود هيچ ملتی نميخواست بعد از اسارت يا جنگهای
خونين و تلفات سنگين طوق رقيب را رها نمايد و با اين كه ديده اند اگر كسی ده خرابی را خريد و آباد
كرد نسبت به مالكين سابق خوشبين نيست و هيچوقت نميخواهد كه آنها بابی ازابواب شرايع را بخوانند
و معنی غبن را بدانند بلكه ميل دارند هميشه در جهل بمانند و ادعايی ننمايند برای تهيه زمينه قرارداد
از هيچ عملی حتی قتلهای بدون محاكمه را و به صرف استنطاق مخفی نظميه مضايقه نفرموده و آنچه
را كه ممكن بود نمود و تخم لقی در دهان بيگانگان شكسته اند اگر كسی بگويد كه چون قانون جزای
عرفی رسميت ندارد در قانون شرع مطاع هم برای كسی كه بخواهد بيرق اسﻼم را از رسول خدا
گرفته با بيت المال مسلمين تسليم دول غيرمسلمان نموده و اسباب چينی و فساد نمايد عقابی نيست من به
گوينده با كمالپستی و حقارت نظر ميكنم و با اين كه از علم فقه اطﻼعاتی ندارم در جواب آيه ٣٧
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نيستند حضرات حجج اسﻼم نمايندگان عظام بفرمايند چه حكمی از احكام شامل ايشان ميباشد .يكی از
دوستان آقای وثوق الدوله چند روز قبل به بنده ميگفت موقعيت مملكت در آن وقت ايشان را به عقد
قرارداد مجبور كرد زيرا در آن ايام قشون انگليس قفقازوبين النهرين را متصرف بود و حتی درخود
ايران هم اقامت داشت لذا هر كسی غير از ايشان به عقد قرارداد ناچار بود .بنده با چهار دليل او را
مجاب نمودم.
اوﻻً  -تصرفات فوق انگليس در بين النهرين و قفقاز يك تصرفات دائمی نبود و فقط ازنظرپيش آمد
جنگ بين المللی بود كما اين كه قشون دولت مزبور قفقاز را تخليه كرد و رفت.
ثانيا ً  -تصرفات يك دولت درحدود مجاورو اقامت قشون اودر داخله مملكت دليل نيست كه اهل مملكت
را تسليم نمايد به واسطه ضعف و ناتوانی عمﻼ ممكن است تسليم شد ولی نوشته تسليم را نبايد امضا
كرد فرضا ً هم مملكت دچار تهديد بود دائمی نبود ايران در اين عصر جديد خيلی دچار تهديد شده ولی

استقامت باعث نجات او گرديده است.
حرف شما مثل اين است كه جمعی دركمين قتل كسی باشند واو قبل ازكشته شدن انتحار نمايد اگر كسی
مقتول شد ورثه میتوانداز قاتل ديه بخواهد ولی اگر كسی خود را كشت بايد جهنم را طواف نمايد هر
تصرفاتی كه بی مدرك شد غاصبانه و جای حرف باقی است ولی هرتصرفاتی كه از روی مدرك شد
جای سخن نيست مگر اين كه به يكی از جهات قانونی بی اعتباری مدرك ثابت گردد.
شخيص حسن سيادت و قبح اسارت چيزی نيست كه معلومات عاليه بخواهد اين مطلب مثل )الكل اعظم
من الجزء( از بديهيات اوليه است و با اندك فهمی هر كس ميداند كه حكومت داشتن در يك ده خراب
بهتر از اسارت در يك مملكت آباد است بنابراين هر ايرانی كه ديانتمند است و هركس كه شرافتمند است
تا بتواند بايد روی دو اصل از وطن خود دفاع كند و خود را تسليم هيچ قوه ننمايد كه يكی ازآن دو اصل
اسﻼميت است و ديگر وطن پرستی ودر مملكت ما اصل اسﻼميت اقری است زيرا يك مسلمان حقيقی
تسليم نمیشود مگر اين كه حيات او قطع شود برای جلب اين قبيل مسلمين است كه دول مسيحی در
پايتختهای خود مسجد بنا مينمايد ولی يك متجدد سطحی و بيفكر را ميتوانند به يك تعارفی تسليم نمايند.
اصل اسﻼميت واصل وطن پرستی با هم متباين نيست ونسبت بين اين دو ازنسب اربعه عموم
وخصوص مطلق است يعنی هرمسلمان وطن پرست است چه حب الوطن مناﻻيمان ولی ميشود كه
وطن پرستی مسلمان نباشد همچنان كه ممالك غيرمسلمان روی اين اصل وطن خود را حفظ مينمايند.
ثالثا ً -بنده نميتوانم قبول كنم كه آقای وثوق الدوله مجبوربوده زيرا ماده اول قرارداد در خصوص
استقﻼل دولت ايران حاكی است كه ايشان با يك عبارات فريب دهنده خواسته اند طبقه عوام ملت را
اغفال نمايند ولی خوشبختانه زود معلوم شد كه ملتی كه قشون و ماليه اش دست ديگری است استقﻼل
ندارد.
رابعا ً  -بنده نميتوانم مجبوريت ايشان را تصديق كنم زيرا شخصی كه پول گرفت راضی است و او را
نميتوان مجبور دانست كما اين كه سپهساﻻر كه پول نگرفته بود قيد فورس ماژر را در نوشته كنترل
نمود مجبوريت خود را ثابت و نوشته را بياعتبار كرد.
در جواب من مستمع گفت ادله شما صحيح است خصوصا ً اين كه مسأله پول زبان مرا الكن مينمايد
باﻻخره ازمطلب قدری دور شديم اگر بگويند كه تا محاكمه نشده هرنسبتی كه به آقای وثوق الدوله
ميدهند غيروارد اگر اتهامی وارد نيست آن را با دليل بايد رد نمود اگر وارد است تشكيل نشدن محكمه
سبب نميشود كه شخص متهم دررأس امورمهمه قرارگيرد بلكه بر خﻼف اگر متهم شاغل شغلی است
اورا معلق و قبل ازمحاكمه اورا حبس نمايد .تا محاکمه را از آن بابت حساب نمايند .ای نمايندگان چشم
ملت ايران سياه شد بس كه از بعضی رجال خطاكاری وخيانت ديد وای برگزيدگان همان چشم ازانتظار
مفيد شداز بس محاكمه رجال وطن فروش را نديد درمملكتی که مسئوليت وزراء نمودی بیبود و در
مملكتی كه ملتش اين درجه فراموش كارند ازخائنين خيانت به همه سرايت مينمايد مصالح مملكت
ومنافع ملت و ناموس جمعيت فدای اغراض و قربان كيسه اشخاص ميشود و مملكتی كه ريسمان دزد
تعقيب ميشود ولی وزراء با وسايل زبردستانه خود را ازمجازات معاف مينمايند مشروطيت چون جسم
بيروانی است كه به مرور طعمه و جوش و طيور ميشود مسئوليت وزراء وقتی تحقق دارد كه مجلس
شورای ملی اقدامات وعمليات هر وزيری را كه منافی مصالح جماعت است تعقيب نمايد اين دفعه سوم
است و آقای وثوق الدوله به واسطه عملياتشان از صحنه سياست دور شده و بازپاگشا ميشوند.
اول در اوايل جنگ بين المللی در كابينه آقای مستوفی به سمت وزارت ماليه دوم در نتيجه تحصن
جمعی به حضرت عبدالعظيم كه منجر به تشكيل كابينه قرار داده شد اكنون هم به واسطه حق نازشست
هم وزيرشده و هم میخواهند وكيل باشند دراين سه مرتبه هيچكس ازايشان نپرسيد كه شما با چه عقيده
سركار ميآييد و يك حرف كه دﻻلت بر پشيمانی و ندامت كند ازايشان كسی نشنيد و درهيچ جريده

منتشرنگرديد .ايشان هميشه بدون هيچ قيد و شرطی پاگشايی شده و بعد ازاين كه سياست خود را اجرا
نموده اند تطهيركنندگان انگشت خود را جويده اند اين عمليات را بنده تشبيه ميكنم به آن كسی كه
شكارچی را سيرتر ميآورد و بعد از كشته شدن شكار برای جسد او گريه ميكرد حاﻻ كه مجازات دركار
نيست حاﻻ كه خدمت با خيانت فرق ندارد و بلكه خيانت ترجيح دارد و تشويق ميشود حاﻻ كه روح
آزاديخواهان و وطن پرستان را خفه میكنيم آيا بهتر نبود كه آقای وثوق الدوله اول با دوستان مجاورما
تفريغ حساب مينمودند و بعد وزيرميشدند زيرا بر حسب تلگرافی كه به آقای سپهدار نموده اند برای
انجام قرارداد دويست هزار تومان گرفته اند بی متناسب نيست عرض كنم يكی از دوستان آقای وثوق
الدوله چند روز قبل ميگفت ايشان ابدا ً در اين پول تصرفاتی نكرده و آن را برای دولت ايران ملك
خريده اند يكی ازعلماء عظام در جواب گفت كه اگر برای دولت انگليس گفته بوديد پسنديده تر بود
دولت مزبور برای انجام كار پولی داد چون صورت نگرفت بايداسترداد نمايد باروثوق الدوله سنگين
است خواهشمندم از اين سنگين تر نكنيد آن روزی كه ايشان پول ميگرفته ملت كجا بوده كه امﻼك را
برای ملت خريده باشدحاﻻ هم ملت نيست وقبول امﻼك يك سابقه بدی است كه برای مملكت ايران فوق
العاده گران است زيرا هر دولتی هر وقت برای اجرا خيالش به خائنين پول داد و موفق نشد به موجب
اين سابقه دادههای خود را از ملت فقيرايران مطالبه مينمايد بياييد و برای خدا دست ازگريبان ملت
برداريد و بگذاريد آقای وثوق الدوله پول را ازهركس گرفته اند به او رد نمايند و يا اين كه همين امﻼك
را واگذارنمايند دوست آقای وثوق الدوله گفت دولت خارجی نميتواند درايران تملك نمايد و آقای وثوق
الدوله هم دراروپا به واسطه بعضی معامﻼت متضررشده نميتوانند وجه نقد ادا نمايند عالم محترم
جواب داد كه فتوای من اين است تمليك نمايند زيرا تمليك آنها برای ما به قدر اين سابقه مضر نيست
دراين صورت دولت انگليس حق دارد وجهی كه به ايشان داده مطالبه نمايد و چون هر مقروضی در
مقابل طلبكار مستقل نيست خصوصا ً اين كه طمع كار هم باشد پس آن كس كه آزاد نيست چگونه وزير
دولت ايران به شود و منافع مملكت را حفظ نمايد كمااين كه اخيرا ً در زمان وزارت ماليه ايشان با بانك
شاهنشاهی قراردادی گذشته است كه هم مخالف قانون است و هم به حال مملكت مضر كه بنده ﻻزم
میدانم فقرات آن را عرض نمايم .البته آقايان در نظر دارند كه منطوق فقره دويم ازماده نهم قانون
انحصار قند وشكر اين است كه):بقيه عوائد حاصله منحصرا ً برای ساختن راه آهن واحتياجات مربوطه
به آن تخصيص داده خواهد شد و صرف آن درغيرساختن راهآهن ومتعلقات آن همچنين استقراض از
داخله يا خارجه به اعتبار وجوه وجوه مزبورممنوع است -عوائدحاصله به تصويب هيئت وزراء در
يكی ازبانكهای معتبربه حساب مخصوص وديعه گذارده ميشود مشروط به اين كه قبل ازوديعه بانك
مزبور متعهد شود از حق تهاتر صرفنظر نمايند .اينك آقايان را به اين عرض كه ميكنم متأثر مينمايم و
آن اين است كه قوه مجريه قوانين مجلسی را ﻻزماﻻجرا نميداند اين ماده ميگويد عايدات قند و چای بايد
به تصويب هيئت وزراء در بانكی وديعه گذارده شود .چنين تصويبنامه تاكنون صادرنشده و بعد ميگويد
قبل از وديعه بانك مستودع متعهد شودكه ازحق تهاتر صرفنظركند عايدات به بانك شاهنشاهی داده شده
و چنين تعهدنامه اخذ نشده است و بعد فقره چهارم قرارداد بانك شاهنشاهی در تحت فصل قروض
ومساعده و اضافه دريافت دولت ازبانك ميگويد :در بانك شاهنشاهی به اعتبار وجوهات انحصار قند
وچای و ماليات راه مساعده هايی به دولت عليه خواهد پرداخت كه ميزان فرع آن نسبت به فرعی كه
بانك بابت وجوهات مزبور در امانت ثابت به دولت عليه ميپردازد صدی دوعﻼوه خواهد بود .بانك
شاهنشاهی تا معادل مبلغ كل حسابهای امانتی ثابت دولت عاليه كه در هر موقع نزد بانك است مساعده
های موقتی و قروضی و فاضل مديونی در حسابهای دولت را خواهد داد و فرع آن از قرار صدی دو
فوق فرع وجوه امانت ثابت يك ساله كه بانك شاهنشاهی ميدهد خواهد بود .درمواردی كه ميزان مساعده
های موقتی و قروض فاضل مديونی در حسابهای دولت از جمع كليه وجوه امانت ثابت دولتی نزد بانك

شاهنشاهی تجاوز نمايد فرع قسمت اضافه از قرار صدی سه فوق حداقل فرعی كه به وجوه امانت ثابت
تعلق ميگيرد خواهد بود .آيا جمله اول اين فصل»بانك شاهنشاهی به اعتبار وجوهات انحصار قند وچای
وماليات راه مساعده هايی به دولت عليه خواهد پرداخت« مخالف با قانون عايدات قند نيست كه
ميگويد»:استقراض ازداخله يا خارج به اعتباروجوه مزبور ممنوع است«....
شيروانی  -صحيح است مخالف با قانون است.
وزير عدليه  -همچون چيزی نشده است.
دكترمصدق  -و اما راجع به مضار اين قرارداد در آنجا دو نظريه هست نظريه اقتصادی و نظريه
سياسی نظريه اقتصادی محتاج به مطالعه نيست كه اهل خبره يعنی اشخاصی بصيربه امور صرافی
درآن بنمايند ولی نسبت به سياسی نظريه بنده اين است كه فصل ششم اين قرارداد كه ميگويد :بنابر
مقررات فوقالذكر وزارت ماليه موافق است كه در تمام مدت اجرای اين قرارداد كليه معامﻼت بانكی
دولت عليه در ايران كه در اختيار خود باشد و همچنين معامﻼت مبادﻻتی از ايران به خارجه و يا
بالعكس كه توسط دولت عليه انجام ميگيرد )سوای معامﻼت مبادﻻتی وزارت جنگ كه درآن خصوص
بانك شاهنشاهی ايران مختار است قرارداد عليحده منعقد نمايد« بﻼاستثناء توسط بانك شاهنشاهی ايران
صورت خواهد گرفت« از دولت ايران سلب آزادی كرده وتسلط بانك را در كليه معامﻼت بانكی
وزارت ماليه تصويب نموده است .هر كس ماده چهارم ضميمه قرارداد انگليس و ايران را كه ميگويد:
»دولت ايران حق تأديه اين قرض را در هر تاريخی ازعايدات هر قرضی انگليسی كه ممكن است عقد
كند خواهد داشت« بخواند استنباط ميكند كه نويسنده اين دو ماده يكی است اين ماده از دولت ايران سلب
آزادی ميكند كه ازهيچ دولتی ولو به تنزيل كمتر نتواند استقراض نموده قرض دولت انگليس را تأديه
نمايد فصل ششم قرارداد بانك شاهنشاهی هم دولت را ملزم ميكندكه هيچ بانكی غير از بانك شاهنشاهی
هم طرف دادوستد نباشد مثﻼً اگر يك تاجرايرانی برای معامﻼت تجارتی خود در لندن ليره محتاج شود
بخواهد به نرخ روز از وزارت ماليه به حواله كمپانی نفت جنوب خريداری کند قرارداد وثوق الدوله با
بانك اورا ازاين نفع محروم ومحكوم به فقر اقتصادی نموده است ويا اگر بانك ديگری خواست با شرايط
بهتری با دولت ايران معامله نمايد چون اين قرارداد مانع است دولت بايد از اين استفاده محروم باشد .به
عقيده بنده اگر اين قرارداد سرتاپا بهره باشد اين شرط مضر به مصالح است و هيچ دولتی از خود به
اختيار سلب آزادی نميكند كه وزارت ماليه آقای وثوق الدوله از دولت ايران بنمايد .دولت آزاد است كه
شرايط هر كس بهتر است با او معامله نمايد بنابراين اصل بنده عرض ميكنم كه شرايط اقتصادی هم
تأمين نيست زيرا هيچ اصل اقتصادی تأمين نميشود مگر اين كه قانون عرضه و تقاضا در كار باشد
يعنی انحصاررقابت را از ميان نبرد تا با ارزان فروش طرف شوند و از معامله با گران فروش اجتناب
نمايند ولی اگرقانون عرضه وتقاضا دركار نباشد واز خود سلب آزادی نموده و مجبورباشند که هميشه
با يك نفر طرف به شوند نرخ معامﻼت تجارتی دست بانك واين قرارداد فقط درمنافع اومنعقد شده است
و قسمت اول از فقره دويم اين قراردادكه ميگويد »:نرخی كه بانك شاهنشاهی ايران ازآن قراربروات
تلگرافی يا كتبی را از دولت عليه خريداری مينمايد از ميزان نرخ فروش بانك درروز معامله صدی نيم
كمتر خواهد بود« حاكی از اين نظريه است زيرا هر موقع كه دولت عايدات نفت جنوب را به بانك
حواله ميدهد كه در لندن ازكمپانی بگيرد ليره دولت به مبلغی تسعير ميشود كه بانك شاهنشاهی در آن
روز يك عدد ليره به نرخی كه ميخواهد در تهران بفروشد اين قرارداد بر خﻼف اصل  ٢۴قانون اساسی
است كه مذكور شد زيرا هم انحصار است و هم در ماليه مملكت مؤثر لذا بايد مجلس تصويب نمايد تا

آقايان محترم در آن موقع هر طور صﻼح بدانند بفرمايند تا به تصويب مجلس نرسد نميتوانند آن را اجرا
نمايند و نظر به اين كه در قرارداد اين شرط نشده لذا با قانون اساسی مخالف است اين بود قراردادی كه
در ايام وزارت ماليه آقای وثوق الدوله بابانك منعقد گرديده است كه اگر آقای مستوفیالممالك از آن
مطلع بودند نمی فرمودند :چون دراين كابينه از وزراء خود چيزی نديده ام اخﻼقا ً نميتوانم از آنها
صرفنظرنمايم و حتی راضی هستم كه آنها بمانند و خودم بروم .و اين بود اعمال آقای وثوق الدوله
نسبت به سياست بين المللی در ايام گذشته و نسبت به سياست داخلی عرض نميكنم زيرا ميشود كه
اعتراضات بنده را حمل به غرضی نمايند و بگويند كه اعمال مستحقاﻻعتراض زياد است پس چه شد
كه من فقط اعمال ايشان را موضوع اعتراض مينمايم اين است كه با ادله و براهينی كه هست در
سياست داخلی ايشان ساكت و از ورود در اين قضيه به كلی اجتناب مينمايم در اين صورت انتظار نبود
شخصی مثل آقای مستوفی الممالك كه هميشه خود را به خيرخواهی ووطن پرستی معرفی نموده اند
رفتارسياسی ايشان را درنظرنگرفته و بعد از چند مرتبه تجربيات شخصی اقدامی فرمايند كه موجب
زيان باشد بلكه اشخاصی مثل ايشان مكلفند كه اصل مجازات و مكافات را عمﻼً رعايت كنند تا اين كه
دست خائنين ازكار كوتاه شده و ديگران به خدماتی كه ميكنند در آتيه اميدوار باشند ولی متأسفانه عدم
رعايت اين اصل موجب تشويق خائنين و يأس خادمين خواهد شد خصوصا ً اين كه وضعيات امروز با
دوره قرارداد طرف مناسبت نيست زيراعناصر متنفذ مرعوب وعامه به فقرمبتﻼ گرديده اند .حكومت
نظامی و سانسور مطبوعات وآزاد نبودن اجتماعات كه بهترين وسايل اختناق است به خود صورت
عادی گرفته و وسايل فقرو تنگدستی از هرجهت فراهم گرديده است چنانچه كسی از مركز مملكت
بخواهد به اطراف نزديك رود بايد چند روز برای اخذ جواز معطل باشد .قبل ازتشكيل كابينه و مجلس
كه آقای رئيس الوزراء ميفرمودند كار را فقط برای اجرای قانون اساسی قبول ميكنند بنده به آتيه خيلی
اميدوار بودم ولی با كمال تأسف ميبينم كه آنچه فرموده اند فراموش شده و متابعت شخصی مثل ايشان
از اين رژيم بنده را بينهايت نسبت به آتيه مأيوس مينمايد چقدر فرق است كه اگر مأموری مايملك كسی
را گرفت جرأت سخن نباشد تا ايام قرارداد كه با آن همه ليره ها و حبسها و قتلهای بدون محاكمه و تبعيد
رجال وطن پرست باز در مردم رمقی بود كه با قرارداد مخالفت نمايند .امروز نه تنها اوضاع داخلی
طرف مناسبت نيست بلكه اوضاع بين المللی را هم نميتوان به آن ايام تشبيه كرد و همين جهات آقای
وثوق الدوله را به فكر شكار انداخته و آقای رئيس الوزراء يا به اهميت قضيه توجه نداشته اند ويا اين
كه وضعيات كنونی طوری ايشان را مأيوس نموده كه به دست آقای وثوق الدوله انتحارمينمايند .زيرا
برای اشخاص وطنخواه مملکت كشی خودكشی است.
منبع  :کتاب جمال صفری »مصدق  ،نهضت ملی و رويدادهای تاريخ معاصر ايران « جلد چهارم
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