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سعادت و رفاه و منزلت وترقی و تعالی و پيشرفت هر ملت تناسب مستقيم با « 

راد يک اگر اکثريت اف. ميزان ودرجه قدرت مادی ومعنوی افرادآن ملت دارد
ملت مردمانی سالم و پاک انديش و پاکدل باشند اکثريت مردمان يک کشور 
دارای قدرت جسمانی و روحی باشد بالطبع آن ملت دارای همان صفات و 

هيچ ملتی به . خاصيت بوده و آن مردم مدارج ترقی وسعادت را خواهند پيمود
و اخالقی پاک  رسد مگراينکه اکثر افرادآن دارای روح اوج عزت و عظمت نمی
  ».و بدنی سالم و قوی باشند 

 ١٣٣١بهمن ماه  ١٩دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی   -محمود نريمان
  

دولتهائی که متکی بمردم نباشند و آزادانه از طرف نمايندگان ملت برگزيده « 
اين قرن اتم دراين دنيائی که عقب مانده تری اقوام عالم دارند  در نشوند و

کنند بخواهند مجری نيات و اوامر  داد و استعمار را پاره میزنجيرهای استب
ای ندارند جز اينکه بزور سرنيزه و سياه چالهای  حکومتهای انفرادی باشند چاره

  »شهربانی و محاکم فرمايشی و دستوری نظامی توسل بجويند
 

برعليه مشروطيت ايران برعليه حکومت قانون و قانون اساسی ايران از « 
شود عدم رعايت سنت پارلمانی رأی تمايل  مقاصد و نياتی اعمال میچندی پيش 

های فرمايشی برمملکت و پافشاری در نگاهداری اينگونه دولتها  و تحميل دولت
و طرفداری از کسانی که بيشتر و بهتر بتواند برعليه آزادی حق مردم اقدام و 

انحالل مجلسين و  قيام نمايند و تشکيل مجلس مؤسسان قالبی برای گرفتن اختيار
تعطيل مشروطيت وکوشش درگرفتن حق وتو ومداخله مستقيم در کارهای دولت 
ودردست گرفتن سياست خارجی کشور و بخود راه دادن اشخاص مشکوک و 
بطورخالصه سعی در ايجاد حکومت فردی وديکتاتوری و تجاوز و تخلف 

باشد که مشروطيت  ها مقاصد و نياتی می ازروح و مفاد قانون اساسی تمام اين
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امروز ملت بيدار ايران ديگر حاضر  –است  ايران را درخطر بزرگی قرار داده
ها و  هنوز مردم دنيا بدبختيها و فالکت -های فردی برود  نيست زير بارحکومت

های ديکتاتوری و فردی هيتلرها و موسولينها برای  ناکاميهائی را که حکومت
های  اند هنوز مردم ايران خاطره موش نکردههای خودشان فراهم نمودند فرا ملت

وحشت انگيز و بزرگترين خبط حکومت بيست ساله که ايران را بوضع کنونی 
اند امروز ديگر ميليونها نوع بشر حاضر  و روز سياه انداخت فراموش ننموده

 - شوند مقدرات خود را درکف يکنفر و به رأی و فکر يک نفر بسپارند  نمی
ملت ناراضی وسعی در تحميل فکر و رأی فردی بريک حکومت کردن بريک 

ميليونی بيدارونکته سنج عاقالنه نيست و موجب همين تشنجات ) ١٨(ملت 
  ».شود می

  
اگر دراين مملکت روح تمرد و عصيانی هست آنرا بايد دربين هيئت حاکمه «

ايران جستجو نمود در بين ملت ايران اين روح تمرد و عصيانی است که هيئت 
مه بر عليه ملت ايران دارد وقتی شما مردمی را از بزرگترين حق اجتماعی حاک

کنيد وقتی شما اصرار داريد اراذل و  آنها که انتخابات آزاد است محروم می
اند در رأس کارها نگاهداريد وقتی زبان  اوباشی را که کمر بخدمت اجانب بسته

بلند شد بزور حکومت  شکنيد و تا صدايشان ها را می بريد و قلم مردم را می
وقتی با تمام وسائل و از تمام جوانب  –آوريد  نظامی دمار از روزگار آنها بر می

ابواب سعادت و آسايش رابر روی آنها بستيد آيا باز توقع داريد اين مردم برای 
و اگر از بين اين . هميشه و تا ابد پشت خودشان را برای سواری شما خم کنند

ب تحمل را از دست دادند و بروی شما پنجه زدند بايد مردم اشخاص حساس تا
  » .بگوييد روح تمرد و عصيان در اين مردم پيدا شده است

 ١٣٣٠فروردين ماه  ٢۵دورۀ شانزدهم مجلس شورای ملی   -محمود نريمان
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، بکنيمی ودموکراسی نتوانيم کاری «من می گفتم اگرازطريق آزاد
ضی نمی توانيم مردم نارای برای ازطريق اختناق و زوروقلدر

اومی گفت اين حرف هائی که شما می زنيد ... انجام دهيم ی کار
 امشب مردم شام نمی شود و من می گفتم که حکومت زور وی برا

چند سال به مردم نانی بدهد      ّ  يا حت ی ممکن است يک شب ی قلدر
هيچ وقت ، امور اجتماعی دخالت کنند ولی تا خود مردم نتوانند در

  .بی شام زمين بگذارند ند و بايد هميشه سرصاحب نان نمی شو
  
                                                   ّ   ازنطق مصدق درمخالفت با دولت رزم آرا درمجلس شورای مل ی، (
  ) ١٣٢٩تير ماه  ۶
   

. گفت و شنود مصدق با مدعی اين نوشته استنباط ناچيزی است از
گفتگوئی که صد سال است در فضای سياسی ايران پژواک دارد، 

  ».از انقالب مشروطه تا امروز
  )١(»هوشنگ کشاورز صدر«

  
 
نريمان مستغنی از تعريف وتوصيف است؛ زيرا بيش از چهل «  

راه خدمت  سال عمرعزيز خود را بی دريغ و با تحمل مشقات در
نريمان دلير، زندگانی وهستی خود را . به مردم و کشورصرف کرد

درمقام  او. برای خدمت به مردم و برفرازی ايران می خواست
و سايرمقامات مانند وزيران و وکيالن کنونی،  وکالت وزارت و

دلبستگی به مقام و کرسی نداشت و بهمين جهت زبان و قلمش مانند 
. تيغ دو دم، درهر جهتی که قرارداشت، از بيخ وبن قطع می کرد

نريمان سرسخت وآهنين اراده برای اجرای حق و عدالت چشم خود 
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ه همين جهت رامی بست ومشکالت وموانع راپشت سرمی نهاد،ب
  .روش شرافتمندانۀ وی، باطبع پست هيئت حاکمۀ فاسد سازگار نبود

قدرت خارجی و فشارداخلی نمی توانست،نريمان را در راه راست  
. خود، که درجهت منافع مردم و مملکت برگزيده بود منحرف سازد

ازتمام نعمت های مشروع زندگی  محروم  نريمان پرهيزکار،خودرا
آزادی های مردم وصيانت  واند برای خفظ حقوق وتا بت! کرده بود

  زورگويان چون سدی سديد فاسدان و برابر در بيت المال خلق،
     » .بايستد

 
بمناسبت روز چهلم  –از ياران مصدق  دمحم علی کشاورز صدر«

  )٢(» درگذشت نريمان
  

  پيشگفتار
  

ی از ياران کتابی که در بارۀ محمود نريمان از رهبران نهضت ملی ايران و يک
صديق و وفاداردکترمصدق دردسترس عموم قرارمی دهم بعلت امکانات محدود 
از نظر مدارک و اسناد در خارج از کشور بيانگر تمامی خدمات  ايشان به مردم  

يکی از با تقوا ترين رجال سياسی ايران «نريمان . ايران و مام وطن نمی باشد
ی، قناعت و درستی بود، با همه درقرن اخير، درحقيقت نمونه تقوا، آزادگ

مشاغل مهمی که داشت، پايان زندگی را در نهايت سادگی طی کرد، تا آنجا که 
آزاده بودن را در پست های مهمی چون . حتی در اتاق استجاری زندگی می کرد

  ) ٣(».وزارت و وکالت ثابت کرد
شمسی تولد  ١٢٧٢ل در مهرماه سا: ايرج افشار، محمود نريمان را اينگونه شرح می دهد 

ژنو  پايان رسانيد و از دانشگاه   به را   تحصيالت عاليه خود  در انگلستان و سوئيس. ياقت
 .گرفت تصديق نامۀ  اجتهادی  رشتۀ  تجارت،   در

در وزارت فوايد عامه و سپس  ١٢٩٨پس از اينکه  به ايران بازگشت، از بهمن ماه سال   
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( ل داشت و مدارج اداری را از مقام  مترجمی کابينه در وزارت ماليه  به خدمت  اشتغا
آغاز کرد و در مناصب  اداری مانند خزانه  داری کل و ديگر مقامات  مهم وزارت ) دفتر

دارائی برجستگی و شخصيت و آراستگی و پاکدامنی و شهامت  خود را نشان داد تا آنکه 
، ١٣٢٣وزارت دارائی در  (به زندگانی سياسی قدم  گذاشت و چند بار وزارت  يافت 

) ١٣٣٠و وزارت دارائی در  ١٣٢۴، وزارت پست و تلگراف در١٣٢٣وزارت  راه  در 
و مدتی شهردار تهران بود و دو دوره نمايندگی  مردم تهران  را در مجلس  شورای ملی  

 .داشت و از بانيان ملی شدن صنعت  نفت بود
از نوادر اين عصر ساخت و به حق  شيوۀ زندگانی  سياسی و اجتماعی نريمان، او را
چهار صفت مذکور در آن مرحوم به . افسانۀ تقوا و قناعت و وطن پرستی  و دليری شد

نريمان زندگانی مادی خود را فدای حيات  معنوی کرد و در . نحو بارزی جلوه گر بود
و  حفظ  شخصيت  بارز خويش، سر را پيش هيچ کس و هيچ چيز خم نکرد تا  سربلند بماند

روزی در بهار، بمن می گفت که بهای زندگی به گمان . از خويشتن خويش خجل نگردد
من در آن است که بکوشيم تا انسان بمانيم و انسان بودن جز اين نيست که از ظلم و بيداد 

می گفت بهمين مالحظه . حق را پايمال اميال حيوانی  و شهوانی شيطانی نکنيم. بپرهيزيم
درهمه امور نشان . کاری را در اين ايام اخير نتوانسته ام بپذيرم است که هيچ  مقام و

 .فريب  و دروغ  و خيانت می بينم
زيرا درين سالهای آخر، زندگی را به سختی و تنگدستی . مرگ نريمان درد خيزهم بود 

اگرچه ظاهرش حکايت از تنگدستی نداشت و خوش لباس و منظم و آراسته بود اما . گذراند
معاشرانش می دانستند که چرا در خانه ای کوچک  و با وسائل محقر و معيشت دوستان و 

اما  در . تا چندی پيش نريمان  قوی بنياد و ورزش ديده سالم بود. ناچيز منزوی شده است
 .اين سالهای  اخير بيماری بدو روی آورد و آن پيکر  پهلوانی  بيمارگونه  تراشييده شد

نوشته است نشان می دهد که آن  ١٣٣٩در تقويم  بغلی سالنگاهی به يادداشت هايی که  
  :مرد کم  مانند چه تنگ  دست  زندگی  می کرد  در دفتر چه  يادداشت می نويسد

 
جواب معقولی در رد وعذر خواستن  ) ابوالحسن(به  آقای ابتهاج  - ١٣٣٩فروردين  ٢٧ 

 .اظهار تأسف کرد. دادم 
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بند کفش  و واکس +  ١٢ماست +  ۴٠س شويی لبا. کار کردم -  ١٣٣٩ارديبهشت   ١٧
 .٢٢بقوالت +  ٢تلفن + ١١
 ١٠کاغذ +   ٧خط کش  + ۴کاهو +  ١٠صابون  +  ٢٠حمام  – ١٣٣٩ارديبهشت  ١١
 .٢مداد +  ١٢تيغ + 
قرض دخترم . لایر ١٠٢۴۵=  ۵١٠٧بانک +  ۵١٨٨موجودی  –١٣٣٩آبان  ٢١

 .٢٠نی ماکارو+  ٣نان +  ١٠شير+  ١۵+  ١۵، تاکسی ۴٠٠٠
 .منزل بودم خيلی افسرده – ١٣٣٩آذر ۵

+  ١٠شير و ماست +  ١۵تاکسی +  ٢٠٠٠خريد پالتو  به همت دحترم  – ١٣٣٩آذر  ١۴
 .۵٠غذا 
روزنامه نياورده  بود .  زود رفتم خوابيدم*. دخترم  کسالت  داشت - ١٣٣٩بهمن  ٢٣

 .خريدم ، بايد کسر بگذارم
 .منزل  است و بقيه همراه ٢٨٠٠که  ٨٢۵٣موجودی  – ١٣٣٩اسفند  ٢٢
    ً     ايضا   از +  ٣٠تاکسی **. با بچه ها باال رفتم –) آخرين يادداشت(  - ١٣٣٩اسفند  ٢۶

 ٣نان +  ۴بليط +  ١١شميران 
  

ديديد که ميراث اين مرد زبده و گزيده و آزادمنش به هنگام مرگ چه بود و چگونه دعوت 
ج شش برابرموجودی آخرين روزهای بانک ايرانيان را برای تصدی مقامی که حقوقی پن
  .حيات او را در برداشت  با مناعت  جبلی  رد کرد

يکی آنکه  مال و منال دنيوی . در وجود مرحوم نريمان چند صفت  ممتازو برجسته  ديده ام
پيش نظرش بکلی بی ارزش و پست بود و اگر چه زندگی محدودی داشت، اما به نسبت 

يادگاريهايی که برای خانوادۀ  شريف زاده . ند نظر بودتوانائی خويش گشاده دست و بل
 .خريده است حکايتی بر بلند نظری و ذوق  لطيف آن مرحوم  است

ديگر آنکه وطن پرست به معنی واقعی بود و نمی توانست ديد که نسبت به مملکت و اموال 
نسبت به عمومی ملت ايران دست تعدی دراز باشد و بيت المال تفريط شود و ظلم و ستم 

 .مردم روا گردد
درين . ديگر آنکه آزادی دوست و آزادمنش و طرفدار سرسخت آزادی و حقوق ملی بود



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١٢                                                                             ازیاران 

  

  

  

راه بود که تحمل مصائب  و شدائد را برخود  و هرکس  فرض  می دانست و از گزند 
 .مخالف  نمی هراسيد

از آنچه . دليری و بی پروايی، صفت برجستۀ  ديگر اوست و به اين صفت مشهورست
خدمات او روايت می کنند همه دال بر وجود کامل اين صفت در آن گوهر درخشان و 

 .عنصر شريف بود که بنحو اتم و اکمل تجلی و ظهور داشت
با کميسيون سه جانبه، ") نورين و نيرين" بقول هژير( مخالفت او و دوستش اللهيارصالح 
، استعفاء از وزارت راه، )يمیدرکابينۀ ابراهيم حک( مشهور به کميسيون قيمومت ايران

بمناسبت آنکه متفقين اصرار به ابقای شخص غير امينی در رأس راه آهن دولتی داشتند، دو 
نمونۀ ارزنده از دليری و وطن  پرستی  و سجايای اخالقی  آن  مرحوم است که بحق  بايد 

 )۴.(سرمشق انسانی  و درس مقاومت  باشد
  

يمان با سالمت نفس و متانتی که خميرۀ مرحوم نر: به گفتۀ اللهيارصالح
طبيعت ايشان بود شرح راجع به پروندۀ حسين نفيسی را به هيئت وزيران 

پس از .                                ً                               گزارش دادند و ازعمل خود که صرفا  به استناد قانون بود دفاع کردند
وی، من رشتۀ سخن را به دست گرفتم و به حمايت از آقای نريمان توضيحات 

در ) در واقع افسران ارتش آمريکا( ر شدم که اصرارمتفقينبيشتری دادم و يادآو
حمايت از يک شخص بخصوص منافی با استقالل و حاکميت ايران است و 
وقتی که وزير راه می گويد من حاضرم مسئووليت حمل اشياء را قبول کنم، 

.                                     ً                                    ديگر امريکاييان حق ندارند بگويندحتما  حسين نفيسی بايد مديرکل راه آهن باشد
ن باور کردنی نيست که هيچ ايرانی ديگر غير از حسين نفيسی نتواند از عهدۀ اي

                          ً                                                اين کار برآيد و اگر ما جدا  در حمايت وزير راه ايستادگی نمائيم و اين امر به 
             ً                                                      جاهای باال مثال  واشنگتن کشيده شود، بقدری اصرار افسران ارتش آمريکا بی 

ارجه  امريکا حق را به جانب ما جا و بی مورد می باشد که يقين دارم وزارت خ
از امضای طرح تصويبنامه خود داری کردم و از همکاران خود . خواهد داد

ولی متأسفانه هيئت . تقاضا نمودم که در پشتيبانی ازوزيرراه ايستادگی نمايند
وزيران با اين نظرات موافقت نکرد وبه عنوان اضطرار و مصلحت سياسی 
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و به ضميمه نامۀ رسمی به امضای نخست وزير ] کردند[ تصويبنامه را صادر
خوب بخاطر دارم آن مرحوم . در همان جلسه جلوی مرحوم نريمان گذاشتند

پاکت را باز کرد، نامۀ نخست وزير و تصويبنامۀ ضميمه آن را به دقت خواند و 
با همان خونسردی و متانت، کاغذ سفيدی از روی ميزهيئت وزيران برداشت و 

  :د را نوشت و رو به نخست وزير کرد و گفتاستعفا نامۀ خو
 

من تصديق می کنم هرکس وزير راه باشد، بايد امر هيئت دولت را اطاعت نمايد 
به اين جهت استعفای خودم را تقديم . ولی من مجبور نيستم که وزير راه باشم

. می کنم و از خدمت آقايان مرخص می شوم و بالفاصله جلسه را ترک  کرد
  )۵(.ليهرحمت هللا ع

يکی ازمهمترين خدمات دليرانۀ سياسی محمود نريمان اينست که با همفکری 
تشکيل  افشای نيت دولتهای امريکاو شوروی وانگليس در«زنده ياد اللهيارصالح 

اين . درامورايران بود) و شايد اداری(کميسيون سه جانبه برای نظارت سياسی
 ت وزيری ابراهيم حکيمی، دردورۀ نخس١٣٢۴واقعه مربوط است به ديماه 

آن سه دولت چنان پيشنهادرا داده بودند و در هيئت دولت مطرح ). حکيم الملک(
که ازين خفت برآشفته شده بودند، ) دووزيرآن کابينه(شده بود صالح ونريمان

 ودکتر خصلت محرمانه ماندن مذاکرات هيئت دولت را ناديده می انگارند
آن يل دالور .بودازجريان مطلع می سازندمصدق راکه درآن موقع وکيل مجلس 

به مبارزه بااين نقشه برخاست و چون رقبا نمی گذاشتند مجلس تشکيل شود،آن 
  .  که درذيل آنرا آورده ام) ۶(اعالميه معروف رامنتشرکرد

ماجرای کميسيون سه جانبه از اين قرار بود که دولتهای انگليس و آمريکا يک   
رانس مسکوتسليم کردند که ايران را تا حد يک طرح يازده ماده ای به کنف

کميسيون می توانست دريکايک کارهای ايران و مسائل . مستعمره کاهش می داد
بخشهای مهم طرح از اين قرار . آنروز جامعۀ ما به دولت ايران دستور بدهد

 :بود
از لحاظ حل و فصل اشکاالت موجوده بين دولت مرکزی ايران و بعضی از - ۴



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١٤                                                                             ازیاران 

  

  

  

شور کميسيون در تأسيس انجمن های ايالتی و واليتی طبق مقررات اياالت ک
 .قانون مشروطيت ايران به آن دولت مشورت داده و کمک خواهد نمود

که قبل از پيشنهاد به دولت ايران بايد مورد تصويب (توصيه های کميسيون - ۵
 .شدبايد شامل کليه کشور ايران بانضمام آذربايجان بوده با) سه دولت واقع شود

درباب انجمن های (قوانين موجوده که مقررات مربوط به مشروطيت را - ۶
تشريح و تفصيل می نمايد، بايد مأخذ و مبدأ قرار گيرد لکن ) ايالتی و واليتی

ً                                  کميسيون اصالحاتی را که مخصوصا  درقسمت انتخابات انجمن های محلی و                              
رک وجوه جهت اختيارات و وظائف انجمن های مزبور و طريقه مربوط به تدا

 .آن انجمن ها بنظر الزم می رسد توصيه خواهد نمود
کميسيون نيز توصيه هائی در باب استعمال زبان های اقليت از قبيل عربی - ٧

ُ                                                   ترکی و ک ردی بطور آزاد جهت تعليم و منظورهای ديگر خواهد نمود        . 
 سه دولت نامبرده مساعی کامل خود را بکار خواهند برد که دولت ايران را- ٩

متقاعد سازند که توصيه هائی را که از طرف کميسيون بعمل می آيد به صورت 
 .قانونی درآورده و آن ها را به موقع اجرا گذارند

 .اولين انتخابات ايالتی و واليتی بايد تحت نظر کميسيون انجام گيرد-١١
اين پيشنهاد را محرمانه به دولت ايران دادند و دولت حکيمی پنهان از مردم  

ای به کار بستن آن گردن نهاد، و فقط پيشنهاد کرد نماينده از ايران هم به اين بر
ليکن . کميسيون افزوده شود، يعنی شمار اعضای آن از سه به پنج افزايش يابد

ناگهان با انتشار خبر تشکيل اين کميسيون از سوی راديو لندن ونوشتن روزنامه 
جايگاه نمايندگی مجلس برضد اين  ها درايران، مردم آگاه شدند و دکترمصدق از

دی ماه به ابتکارمصدق نامه ای به امضای چند تن  ١۶در. کميسيون برپاخاست
  )٧: (ازنمايندگان مجلس به حکيمی نخست وزير نوشته شد که در آن گفته شد

  
 !جناب آقای حکيمی نخست وزير

کنندگان  عطف به شايعات منتشره در اين چند روزه اخيربدين وسيله امضاء     
         ً                                                  ً      ً  زير صريحا  اعالم می داريم که دولت حق اخذهيچگونه تصميمی که جزا  يا کال ، 
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ً                                                            مستقيما  يا غير مستقيم، دخالت يک يا چند دولت خارجی را در امور داخلی         
            ً          ً                                                    ايران تصريحا  يا تلويحا  ايجاب نمايد ندارد و هرگونه موافقتی دراين امور بدون 

بار وخارج از وظايف واختيارات دولت تصويب مجلس شورای ملی،خالی ازاعت
  .است

 
 :در  جلسه وزارت خارجه

  
چون امضاء کنندگان اين نامه می دانستند که کميته سه جانبه يعنی دخالت     

کميته سه جانبه يعنی قيمومت ايران و قطعه دولت های خارجی درامور ما، 
گر اجرای به عبارت دي. قطعه کردن کشور و محو استقالل و تماميت مملکت

لذا به اين مراسله قناعت . به صورت تازه ١٩١٩يا  ١٩٠٧قرارداد منحوس 
نفر از  ٢٠نکردند و دکترمصدق از رياست مجلس شورای ملی مرکب از

نمايندگان و آقای نخست وزير برای بحث در موضوع کميسيون سه جانبه 
، تشکيل شود که برحسب تقاضای نخست وزير جلسه مزبور در وزارت خارجه

تحت رياست خودشان با حضور آقای نجم وزير خارجه تشکيل گرديد و پس از 
آنکه آقای وزيرامورخارجه باز حاضربه دادن هيچگونه اطالعات و اظهارعقيده 
نشدند، آقای نخست وزير،متن فارسی پيشنهاد را که نمايندگان انگليس و آمريکا 

خود خارج و باستحضار امضاء نکرده بودند ودرآن اصالحاتی شده بود از جيب 
حضار رسانيد و درجواب نمايندگان حاضر درجلسه که با پيشنهاد دولتين موافقيد 
يا نه، اظهارنمودند من مخالفم و درجواب سئوال دکتر مصدق در صورتی که 
مخالفيد چگونه پيشنهاد اصالحی داده ايد و اگر دولتين پيشنهاد کننده با اصالحات 

ی توانيد اظهار مخالفت نمائيد؟ پس خوب است شما شما موافقت کند چگونه م
استعفا بدهيد و اين مخالفت را دولتی که بعد از شما می آيد بنمايد، چنين جواب 

هروقت شما از نمايندگی مجلس استعفا نموديد من هم از نخست «:می دهد
  »وزيری استعفا خواهم داد
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 :برای طرح موضوع در جلسه علنی مجلس

    
است که بعضی ازوزرای دولت حکيمی ازقبيل آقايان محمود معروف      

نريمان وسرلشگر دمحم حسين ميرزا فيروزو اللهيار صالح هم با پيشنهاد کميسيون 
سه نفری موافق نبودند وچون ازاين جلسه بيش ازاين نمی شد نتيجه گرفت 
 وچنانچه دولت حکيمی استعفا می کرد ممکن بود دولت ديگری روی کار آيد که
تمام اعضای آن باپيشنهاد دولتين موافقت کنند، نمايندۀ اول تهران می خواست که 
موضوع در مجلس شورای ملی مطرح شود و وعده زيادی ازنمايندگان که 
موافق با تشکيل اين کميسيون نبودند در مجلس اظهارمخالفت کنند تا فکر تشکيل 

ربه اينکه يکشنبه شانزدهم اين قبيل کميته ها دراين مملکت بکلی عقيم شود و نظ
و سه شنبه هيجدهم که روزهای جلسه رسمی مجلس بود جلسات مجلس تشکيل 

نمايندۀ اول تهران عصرسه شنبه هيجدهم بيانيه ذيل را ] دکتر مصدق[نشد، لذا 
 : منتشرنمود

  
  

 :بيانيه دکتر مصدق
  
رای ای مردم، اين کسانی که من نمايندگی شما را قبول کرده و می خواهم ب«

شما جان فشانی کنم بدانيد و آگاه باشيد که دوجلسه است می خواهم نظريات خود 
را در خصوص عمليات سياسی و اقتصادی اين دولت که می خواهد شما را به 
اسارت بيگانگان قرار دهد در مجلس بياناتی کنم برای اينکه اظهاراتی نشود، 

  .مجلس شورای ملی تعطيل شده است
 دکتر دمحم مصدق 
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 :فوق العاده مجلس و نطق دکتر مصدق نماينده اول تهران
  

بيانيه باال بقدری مؤثر واقع شد که چهارشنبه نوزدهم دی ماه يعنی يک شب    
بعد از انتشار آن، مجلس شورای ملی بطور فوق العاده تشکيل گرديد و دکتر 

نقل می  ٩٨٨مذاکرات مجلس، صفحه  ٢۶٧مصدق نطق ذيل را که از شمارۀ 
 :اينک متن نطق. شود، ايراد کرد

 :پانزدهم دی ماه راديو لندن اخبار ذيل را منتشر  نمود -دکتر مصدق     
بوالرد سفيرکبيرانگلستان ومسترواالس  ريدر که سر از تهران خبرمی رسد«    

مری سفير کبير آمريکا در تهران به دولت ايران پيشنهاد کرده اند که با تشکيل 
آمريکا تشکيل شده، -انگلستان-ی که ازنمايندگان شورویيک کميته سه نفر

موافقت نمايد تا اوضاع ايران را بطور عموم و اوضاع آذربايجان را بطور 
دوسفيرکبيرمزبوردراين باره با اعليحضرت . خصوصی مورد بررسی قراردهند

له شاهنشاه ايران دمحم رضاشاه نيز مذاکراتی نموده اند و اين پيشنهاد را به معظم 
دولت ايران هنوز جواب موافقی به اين پيشنهاد نداده است و شايد . تقديم کرده اند

. بخواهد قبل ازموافقت با اين پيشنهاد آن را به مجلس شورای ملی عرضه کند
در محافل لندن اظهار می شود که دولت انگلستان در باره تشکيل يک کميته سه 

ی سابق  خود در بارۀ تشکيل چنين نفری برای بررسی اوضاع ايران هنوز به رأ
کميته ای باقی است و با اينکه دولت شوروی در کنفرانس مسکو در آغاز کار 
با اين پيشنهاد موافقت کرد و آخر سر آنرا رد نمود دولت انگلستان هنوز به رأی 

 » .خود باقی است
موده اند انتشار اين اخبار مرا وادار نمود که نسبت به پيشنهادی که سفرای کبار ن

ملت ايران بايد اخبار مربوط به . عقايد خود را واضح و روشن عرض کنم
سياست مملکت را از راديو بيگانه بشنوند ولی وزارت خارجه نقشه های شومی 
که برعليه مصالح و استقالل ايران ترسيم شده حتی از نمايندگان مجلس مکتوم 

ندن خبر داده مطلع نشدم و تا پريشب من از مضمون پيشنهادی که راديو ل. کند
پس از استحضار گفتم صد رحمت به قرارداد وثوق الدوله زيرا قرارداد مزبور 
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ايران را تحت واليت انگليس می گذاشت و اگر بموالی عليه روزی کمک می 
رسيد، می توانست آزاد شود، پشتيبانی دولت آمريکا بعد از قرارداد از ايران و 

دولت ايران و اتحاد جماهير شوروی سبب شد که ملت بين  ١٣٠٠انعقاد قرارداد 
ايران تقويت شود و انگليس نفوذ خود را بطور ديگری که مقدمۀ آن کودتا و بعد 

را به  ١٩٠٧به شکل دولت ديکتاتوری بود اعمال کند ولی اين پيشنهاد قرارداد 
ر صورت ديگر تجديد می نمايد در اطراف اين پيشنهاد شايعات بسياری بود و ه

کس راجع به آن چيزی می گفت و نظرياتی اظهار می کرد و من هر چه 
خواستم در کميسيون خارجه آقای نجم بطور صريح اظهاراتی کند ننمود و بطور 
مبهم جواب داد؛ بنابراين با آقای نخست وزير داخل مذاکره شده و بين ما توافق 

جمع شوند و  حاصل شد که عده ای از نمايندگان دستجات مختلف در يک جا
. راجع به نيک و بد پيشنهاد مذاکره نمايند، جلسه در وزارت خارجه تشکيل شد

آقای نخست وزير اظهار نمودند که آقايان بفرمايند چه می خواهند در جواب 
                     ً                                              اينطور گفته شد که قبال  الزم است دولت جريان را گزارش دهد تا حضار آنرا 

باالخره آقای نخست . را اظهارنمايندمتن قراردهند ودرحواشی آن نظريات خود 
ماده تنظيم شده بود، به حضار ارائه نمودند و  ١١وزير دوبرگ که روی آن 

                                                 ً                 چون به اسم سه دولت داده شده که يکی مخالف است قهرا  امضا نداشت و با 
اينکه اوراق مزبور را نمايندگان سياسی دو دولت به وزارت خارجۀ يک دولتی 

زيرخارجه می گفتند اين ها برگه هايی است غير رسمی که داده اند آقای نجم و
نه امضاء دارد و نه شماره و تاريخ آن معلوم نيست و خالصه اينکه هيچ است و 
هيچ وچون انتشار آن دولت را در افکار عامه مفتضح می کرد قائل بود که اين 

بارکه برگ ها بالاثر جزو اسرار اداری است و نبايد منتشر شود و از بعضی اخ
روزنامه ها راجع به آن اوراق منتشر کرده بودند بسيار عصبانی بود وراضی 
نشد که نمايندگان ازآن رونوشتی بردارند و روز قبل هم که باز کميسيون خارجه 
تشکيل شد و اعضاء اصرار داشتند که اوراق مزبوررا ببينند آنها را ارئه ننمود 

ست که بسيار کش دارد وهريک ماده ا ١١پيشنهاد شامل . و خودداری کرد
 :   ً                 مثال دربند ششم می گويد. ازآنهامربوط به مطالب مهمی است
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ً                            کميسيون اصالحاتی را که مخصوصا  در انتخاب انجمن های محلی و «                                 
 ... » وظايف آنان و تدارکات وجه بنظر الزم می رسد توصيه خواهد نمود

باب استعمال زبان های کميسيون توصيه هائی در «:دربند هفتم می گويد     
ُ                                       اقليت از قبيل عربی و ترکی و ک ردی جهت تعليمات و منظورهای ديگر خواهد                              

سه دولت مساعی کامل بکار خواهند برد که دولت «: از اينقراراست ٩بند» بود
ايران را متقاعد سازند توصيه هائی را که از طرف کميسيون به عمل می آيد به 

خوب است که مالحظه ! يان نمايندگان محترمآقا... » صورت قانونی درآورد
فرموديد دکتر ميليسپو که مستخدم ايران بود و ما می توانستيم بوسيله نسخ قانون 
استخدام او مشاراليه را مرخص کنيم انفصال او از کار برای ما چقدر توليد 

وای به وقتی که اختيار قانون گذاری مملکت تحت نفوذ و . مشکالت نمود
کدام وزير خارجه باهوشی است که برای چنين . دولت واقع شود اختيار سه

اگر اين پيشنهاد خوب است و يا اين که دولت در دولتی قائل به استقالل شود؟ 
خوبی آن مردد است چرا آنرا منتشر نکرد تا صاحبان حق يعنی افراد ملت 

کند روی بتوانند در مقدرات خود نظرياتی اظهار کنند و دولت هر اقدامی که می 
فکر و مصالح ملت باشد و اگر بد است چرا وارد مذاکره شد و آنرا همان روز 

نظريات من اين بود که بين دولت راجع به طرز اداره نمودن . اول رد نکرد
   ً قبال  . قسمتی از مملکت با يک عده ای از اهالی آنجا اختالف حاصل شده است

ف را بتوان با خود آن ها حل کرد بايد با اهالی محل داخل مذاکره شد شايد اختال
و چنانچه به آن طريق نتيجه نداد با دولت اتحاد جماهير شوروی مذاکره کنيم که 

بنابراين صالح نيست که دولت انگليس و آمريکا .مانع مرتفع و اختالف حل شود
به نام سه دولت با ما داخل مذاکره شوند و در ساير نقاط ايران هم که ما 

                                    ً                نداشتيم ايجاد اختالف کنند بنده توضيحا  عرض می کنم فرض هيچوقت اختالف 
کنيم ما در يک قسمت از خاک اين مملکت اختالفی داريم آيا تا کنون هيچکس 
شنيده که ما در قسمت های ديگر هم اختالفی داشته باشيم کی حرفی اظهار 

اين مجلس شورای ملی، اين اکثريت، خود نخست ! ... کی سخنی گفت؟! کرد؟
رآمد در اين مجلس مطالبی که اظهار کرد تمام برعليه تشکيالت شمالی بود؟ وزي
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حاال چطور نخست وزير می خواهد پيشنهادی را تحت مطالعه قرار دهد که در 
تمام مملکت همچو اختالفی ايجاد شود ما بايد اين اوراق را رد کنيم و بهيچوجه 

ن بود که دولت شوروی اظهار نخست وزيراي. حاضر نشويم درآن مذاکره نمائيم
به بهانۀ بعضی چيزها با ما داخل مذاکره نمی شود ومن آنرا قبول ننمودم زيرا 
دولت شوروی می خواهد در اين مملکت دولت ديگری بر او ترجيح داده نشود 
و اين همان موازنۀ سياسی است که يک قرن وزراء با ايمان ما به آن عمل 

با ما روابط مستقيم داشته باشد نه اينکه دولت شوروی ميخواهدکه . نموده اند
دولت ديگری خود را قيم ما معرفی کند و دولت شوروی مجبور شود که با قيم 

اگر نظريه دولت شوروی بحال ما مفيد است چرا با دولت اتحاد . ما مذاکره نمايد
جماهير شوروی داخل مذاکره نشده و باب مذاکرات را با دولت انگليس و 

نموده اند و اگرنيست دولت حاضر شود و داليل خود را در  آمريکا مفتوح
اگر اساس صلح عالم اين قبيل پيشنهادات بشود جنگ در آتيه . مجلس اظهار نمايد

از اينکه دولت اتحاد جماهير شوروی با اين پيشنهاد  –قائم مقام صلح خواهد بود 
با هم متفق  آن روزی که سه دولت موافقت ننموده ملت ايران سپاسگزار است و

ل بزرگ دموکرات آن را  شوند کار ما تمام است َ                      ملت ايران انتظار داشت که د و  ُ                          
در اجرای قانون اساسی و استفاده کامل از حکومت دموکراسی کمک و تقويت 
کنند نه اينکه خود پيشنهادی کنندو استقالل ايران را که تضمين کرده اند بخواهند 

دولت ايران هنوز جواب « : ندن می گويدراجع به اينکه راديو ل. نقض کنند
موافقی به اين پيشنهاد نداده است و شايد بخواهد قبل از موافقت با اين پيشنهاد آن 

که در اين » شايد«کلمه عرض می کنم » را به مجلس شورای ملی عرضه کند
خبر ديده می شود بی مورد است زيرا هيچ دولتی نمی تواند در اين قبيل امور 

اين چند جمله (سياسی مملکت را قطع و استقالل آن را بباد می دهد که حيات 
قبل ازعرضۀ به مجلس موافقت ) را با صدای گرفته و بغض و تأثر بيان نمودند

بکند وهردولت وطن پرستی بايدبدون مطالعه اين قبيل پيشنهادات را که درعمر 
ً                سياسی ملل کمتر ديده می شود رد کند خصوصا  اينکه درپيشنهاد ازسه دولت                                         

اسم برده شده و به اظهار راديو لندن يکی از آن ها مخالف و پيشنهاد کننده دو 
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ما با دولت صدر مخالفت کرديم، برای اينکه جنبۀ بيطرفی نداشت . دولت است
همه می دانند که دادور . ولی افسوس که اين دولت از آن بيشتر با طرف است

فع دولت شوروی پيشنهاد نفت داده بود، استاندار استان سيم برای اينکه در منا
دولت او را از تبريز احضار و از خدمت منفصل کرد و به عنوان اينکه در يک 

يکی از . معامله ای به شهرداری تبريز چندين هزار تومان ضرر رسانيده بود
ولی آقای تقی زاده  نمايندگان در مجلس اظهار نمود که بايد تعقيب جزائی شود

سال تمديد نمود و يک ميليارد و شصت ميليون تومان  ٣٢رسی را که امتياز دا
ضرر به ملت ايران وارد کرد، امروز سياست دولت دست اوست و در سازمان 

و سهيلی را هم که ) صحيح است(متفق رأس نمايندگان ايران واقع شده است 
گی رم دراين مجلس برعليه او داده شد می خواهد وارد هيئت نمايندجپنج اعالم 

ايران کند و با يک تير دو نشان بزند يکی اينکه يک همفکر بيشتر پيدا کند و 
اين است که عرض می . ديگر اينکه همفکر متهم خود را طيب وطاهر نمايد

من برای صالح و ثواب ملت ايران از آقای » رحمت هللا علی نباش االول« :کنم
         ً        نکند فورا  از کار حکيمی خواهش می کنم بيش از اين وقت مملکت را ضايع 

زيرا امروز دولتی است که در بيطرفی او هيچيک از  کناره جوئی کنند
همسايگان ترديد نکند و قادر باشد که برای مشکالتی که مملکت دچار آن شده 
راه حلی پيدا کند و اگر راه حلی پيدا نشد تا سازمان ملل متفق درلندن هست چاره 

را در متن »  کميسيون سه جانبه« کامل بدينرو، من گزارش ). ٨. (جوئی کند
 .  کتاب آورده ام

پيشنهاد ملی کردن صنعت نفت ايران  از طرف  دکتر حسين الزم به يادآوری است که  
در جلسه ای که در : فاطمی در خانه نريمان داده شد و در خاطرات دکتر مصدق آمده است

را ] ملی شدن صنعت نفت ايران[ خانۀ آقای نريمان تشکيل گرديد دکتر فاطمی پيشنهاد 
 ٢۴«در ) ٩(»  نمود  و مورد موافقت حضار در جلسه قرار گرفت و آن را امضا نمودند

به دنبال تظاهرات گسترده و پر شور مردم، مجلس شورای ملی  تصميم  ١٣٢٩اسفند 
تصويب کرد و از ]  صنعت نفت ايران[کميسيون نفت را مبنی  بر پذيرفتن اصل ملی شدن

هم . ون نفت خواست که بهترين طريقۀ اجرای آن را مورد بررسی قرار دهدکميسي
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.  انگليسيها و هم شاه کوشيدند نمايندگان را از شرکت در جلسۀ مجلس منصرف سازند
وقتی اقدام با ناکامی  روبرو شد، انگليسيها اميدشان را به سنا بستند ليکن مساعی شاه در اين 

صنعت نفت [اصل ملی شدن]  اسفند ٢٩در روز  [ق آراء جهت ناکام ماند و سنا به اتفا
  ) ١٠(» .را تصويب کرد] ايران
محمود نريمان در مجلس شورای ملی  در مخالفت  با حکومت   ١٣٣٠فرودين ماه  ٢٩در 

حسين عالء دخالت شاه و دربار در رابطه حقوق ملت که ناقض قانون اساسی بود، بطور 
بزرگترين و مهمترين دليل مخالفت من با دولت جناب « : شديداللحنی انتقاد کرد و گفت

آقای عالء با اينکه اشخاص خوش نام در اين کابينه زياد شرکت دارند اينست که ايشان 
بر خالف روح و مفاد و اصول قانون اساسی و مشروطيت يعنی بدون رعايت سابقه 

اند و در واقع  هديرينه و سنت تاريخی رای تمايل آزاد مجلس شورای ملی سرکار آمد
اند نه مجلس  وزيری هستند که از طرف اعليحضرت شاه برگزيده شده ايشان نخست

شورای ملی و اين برخالف اصول مشروطيت و حکومت مردم برمردم است و من از اين 
اين مطلب بقدری  .توانم بشناسم وزير مملکت مشروطه نمی جهت ايشان را يک نخست

نويسد  آقای عالء هم در صدر خطابه و برنامه خودشان می بارز و هويداست که خود جناب
چون بفرمان اعليحضرت همايون شاهنشاهی مأموريت تشکيل دولت باينجانب محول «

ايم که حقوق مجلس و مجلسيان  فرد فرد ما در اين مکان مقدس سوگند ياد کرده…» گرديد
شورای ملی است و من وزير از حقوق مسلم مجلس  تعيين و انتخاب نخست. را حفظ کنيم

توانم باينکار تن دردهم که اين حق از مجلس سلب گردد و باين جهت از پشت اين  نمی
 .کنم                                          ً          تريبون به آواز بلند برعليه اين رويه شديدا  اعتراض می

جای تأسف است که دولتهای ما که مسئول اداره امور مملکت هستند بجای اينکه « 
و متکی بنيات و مقاصد خير خواهانه و اصالح کننده  های ثبت و مطالعه شده داشته نقشه

خودشان باشند برای خوش آمد گوئی هميشه دم از اجرای منويات مقامات غير مسئول 
دانم اين روح تملق گوئی و مداهنه  من نمی - برند زنند و هيچ وقت هم کاری از پيش نمی می

لفاظ و القاب و عناوين چه وقت از بين ما رخت برخواهد بست و ما کی بجای توجه با
 - توخالی اين حشو و زوايد را دور انداخته به حقيقت زندگی و امور خواهيم پرداخت 

 ».سازد همين الفاظ و جمالت است که امر را بر مقامات غير مسئول مشتبه می
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من خيلی متأسفم که دولت آقای عالء به کنه و « : نريمان در ادامه نطق  خود می افزايد 
      ً                      من جدا  مخالفم با اينکه آثار . اند اع ايران و جريان افکار عمومی درست پی نبردهباطن اوض

عصبانيت و تشنج افکار عمومی مردم ايران را که نتيجه اعمال و افعال هيئت حاکمه نااليق 
اين مملکت است در لباس تمرد و عصيان نسبت بقوانين و مقررات و انتظامات معرفی 

گذارند و  ق جهاد فی سبيل هللا جان خودشان را در کف دست میمردمانی که به مصدا. کند
اينها هم از . رهانند دارای روح تمرد و عصيان نيستند ملتی را از شر مردمی خيانتکار می

بزرگترين شهداء راه آزادی اين مملکت هستند و تا دنيا دنيا است خاطره فداکاری و 
وقتی شما ملتی را بزور . نده خواهد ماندازخودگذشتگی اين راد مردان در دل ايرانيان ز

            ً بنديد و ابدا   بريد و ابواب نجات را بر روی آنها می سرنيزه در اعماق بدبختی فرو می
کنيد، وقتی شما خودتان را مالک  توجهی بمنافع و مصالح و عقايد و افکار آنها نمی

اند  مروائی شما خلق شدهکنيد آنها برای کامرانی و حک دانيد و خيال می الرقاب اين مردم می
ايد، ايا اين مردم  نه شما برای خدمت آنها برمسند صدارت و وزارت و باالتر نشسته

ای دارند جز اين که انتقام خود را با فدا کردن جان شيرين خود ا ز شمای نوعی  چاره
 ) ١١(.بگيرند

در ست که محمود نريمان مدتی وزيردارايی حکومت ملی دکتر مصدق بود و شايان ذکر ا
ّ                ماه حيات،کوچکترين اثری دال  برسوء استفاده  ٢٨طی « دورۀ حکومت ملی                          
مرداد، هيأت حاکمه، هيأت های بازرسی ٢٨پس ازکودتای. واختالس ديده نشد

مرکب ازحساب رسان ورزيده و مطلع به امورمالی را به تمام وزارت خانه ها 
اما آنان نتوانستند . کندگسيل داشت تا با مشاهده هرگونه تخلفی، آن را گزارش 

اين افتخاری )  ٣٧۶ – ٣٧٧: ١٣۶٧بزرگمهر، ( حتی يک موردخالف بيابند
ماه تصدی و انجام کارهايی بزرگ،  ٢٨است بزرگ برای دولتی که طی 

اين نکته . کوچکترين تخلفی در وزارت خانه های تحت پوشش آن رخ نداد
 .»ودجه سری نداشتراهم بايدافزودکه دولت مصدق تنها دولتی بود که ب

  ) ١٣٧٧عظيمی، (
چنين بود که سفارت امريکا در خصوص محبوبيت و سالمت مالی مصدق چنين 

  :گزارش داد
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در کشوری شرقی که سن با خودش احترام می آورد، هيبت مرد پيرنحيفی « 
                                                                     ً که به شکل موفقيت آميزی توانسته بود برسختی ها پيروز شود، هم دلی تقريبا  

در کشوری که درآن فسادسياسی يک عرف . را برانگيخته بود تمامی ايرانيان
پذيرفته شده بود، مردی سر برآورده بود که ميهن پرستی  ودرست کاری مالی 

  )١٢(» )١٢٠: ١٣٩٢آبراهاميان، ( ».اوانکار ناپذير بود
از  یکي« محمود نريمان به گفتۀ دکترمصدق در دادگاه نظامی رژيم کودتا که ؛ 

مربوط به  هحيلوادر بارۀ  شهيهماست وو درست مملکت  حيآن مردان صح
تصدی و  در زمان او   .»قرار می گرفت مشورتشی مورد ومال یاموراقتصاد
عليرغم مشکالت ) ١٣٣١تير  ٢٥تا  ١٣٣٠مهر٢از(وزارت دارايی مسئوليت 

کرد تهيه » بودجه سال جاری «را برای» بودجه توازن«با لياقت و کاردانی فراوان 
  :  گفت» بودجه«مجلس دردفاع از اين و در 

اگرآقايان نمايندگان محترم بخاطر داشته باشند موقعی  که بنده اليحه يکدوازدهم «
مهر ماه را تقديم کردم وعده دادم که در آبان ماه بودجه  کل کشور را تقديم مجلس 

می گذشت وبعلت ١٣٣٠بااينکه مدتی از سال  )صحيح است( شورای ملی می کنم 
                 ً        محلهای مملکت طبعا  درعمل   توازن بودجه سالهای پيش واينکه دنباله کسر عدم

بودجه سال جاری مشکالت فراوان ايجاد کرده بود معهذا در نتيجه مساعی فوق 
بنده در وزارت دارائی و تشريک مساعی آقايان  یالعاده يکعده  ازهمکاران صميم

و نهايت خوشوقتی ) احسنت(وزراء و وزارت خانه ها اين بودجه توازن تهيه شده
را دارم که با تقديم اين بودجه به مجلس شورای ملی وعده ای راکه داده بودم 

دراين جا بايد عرض کنم که مساعی جميله ) بسيارخوب –نمايندگان (انجام شد
مجلس شورای ملی در تعديل بودجه امسال کمک بسيار ١٣٢٩کميسيون بودجه سال 

جاری کشور کرد و در نتيجه اين اقدامات واقدامات مؤثری برای تهيه بودجۀ سال 
گذشته امسال بحمدهللا پايه واساس يک بودجه متعادلی را گذاشته است که بنوبه خود 
درتنظيم بودجه  سال آتيه ويک بودجه سالم و کاملی کمک شايان خواهد کرد بدهی 

سال  است نبايد تصور کرد که با تعديل  بودجه سال جاری آنهم دراين موقع
اشکاالت مالی دولت که قسمت اعظم آن ثمره بودجه های کسر محل دار گذشته 
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است فورا مرتفع شود منتهی ثمره بزرگی که دراين تعادل بودجه بدست می آيد اين 
است که از يک طرف مبالغ هنگفتی برکسرمحل های سابق افزوده نمی شود 

ً                              وازطرف ديگرتدريجا  پرداختها صورت عادی بخود می گي رد درهرصورت بنده                  
خوشوقتم که توانسه ام به يکی از آرزوهای خود برسم و اميدوارم در آتيه هيچ 
دولتی راضی نشود بدون توازن زندگانی جامعه را دچاراختالل بکند اينک با کمال 

 » .کل کشوررا تقديم مقام  رياست می کنم١٣٣٠افتخار بودجه سال 
  )١٣.(لس شورای ملی تصويب کردندرا  اکثريت نمايندگان مج» بودجه« اين 

در کنار تاآخرين لحظه مرداد با ديگر ياران مصدق  ٢٨محمود نريمان در روز 
خانه  وضعيت مرداد  ٢٨روزديدگاههای مختلف  ازبنابراين  .دکترمصدق بودند

که چگونه کودتاچيان خانۀ دکتر در متن کتاب آورده ام را و يارانش  مصدق 
با ملی و قانونی را بدستور انگليس، آمريکا مصدق نخست وزير حکومت 

های توپ ،مسلسل و تفنگ بمباران کردند، به آتش کشيدند و بويژه   گلوله 
اجامر، اراذل واوباش با حمايت آنها به خانه دکتر مصدق ريختند به چپاول و 

ای نيز با لباس غيرنظامی ماموريت  عده«و افزون بر آن  .غارت دست زدند
  » .و يارانش را به قتل برسانند داشتند، مصدق

از سه طرف شمال و شرق و : به روايت استاد دکتر غالمحسين صديقی آن روز 
در اين وقت بر همه . خورد جنوب، به اتاق آقای دکتر مصدق تير تفنگ و توپ می
دو سه بار به آقای ! است... حضار روشن بود که قصد مهاجمين تصرف خانه و

مگی برخاسته، ازاين اتاق که مخصوصا هدف تير است، پيشنهاد شد که ه دکتر
 .بيرون برويم
تر  قتل من امروز برای مملکت و ملت مفيد. ام من از جان خود گذشته«: ايشان گفتند

کنم، آقايان به هر جا  خواهش می. شوم از زندگانی من است و از اينجا خارج نمی
 .مانيم  لی نيستيم و همين جا میهمه گفتيم ماحاضر به ترک جنابعا».خواهيد برويد می

ای از  گلوله توپ دو جای ديوار ايوان جنوبی جلوی اتاق را خراب کرد و گلوله
سمت مغرب از پنجره اتاق هيات وزيران گذشته، به در آهنی بسته اتاق ما خورد و 

 .صدای شديدی کرد
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در گنجه وزير چند دقيقه قبل، طپانچه خود را از زير بالش برداشته  آقای نخست 
ها بيايند و ما را  ايم که رجاله چرا ما نشسته «: آقای نريمان گفتند. نهاده بودند

 ».بکشند؟ ما خودمان خود را بکشيم
اين عمل، به تصور اينکه ديگران ما را خواهند کشت، به هيچ وجه «: من گفتم

 ».صحيح و معقول نيست
 »پس من اسلحه خود را چه کنم؟«: گفتند
  ».آقای دکتر بگذاريد  در گنجه اتاق جناب آن را «: گفتم

آقای دکتربرخاستند و با کليد درگنجه را باز کردند و طپانچه را در آنجا گذاشتند، در 
 .را بستند وبه جای خود نشستند

داد؛ زيرا حضار  اعتنايی ما را به مرگ نشان می طرزنشستن ما دراتاق، کامال بی
آقای دکتر روی . خطر بود، نشسته بودند همگی در سه طرف اتاق، که بيشترمورد

تختخواب، مهندس کاظم حسيبی و نريمان درطرف شمال و مهندس رضوی ودکتر 
من . زاده درسمت مغرب هللا معظمی و مهندس احمد زيرک شايگان و مهندس سيف
وزيری،  وزير و کارمند نخست وزير و دبيران منشی نخست وملکوتی،معاون نخست

يعنی همان طرف که گلوله توپ دو جای ديوار را سوراخ روی درگاه جنوبی، 
 .خورد ها و آهن شيروانی می کرده بود، نشسته بوديم و گلوله متواليا به ديوار

شويم، چرا اينجا بمانيم که به دست  حاال که کشته می! آقا «: مهندس رضوی گفت
 .ازاينجا بيرون برويم؛ شايد هم راه نجاتی پيدا شد. رجاله بيافتيم

ممکن ! آقايان«: من گفتم. اثر نبود، ولی به نتيجه مطلوب نرسيد اين حرف هرچند بی
. است ما قبل از آنکه مخالفين به اتاق وارد شوند، زير آوارسقف و ديوار برويم

الاقل از اينجا که بيشتر مورد اصابت گلوله است، برخيزيم و به زيرزمين يکی از 
 ».های مجاور برويم اتاق

وزيررا هم بلند  همه به يکباره ازجا برخاستند و پيش رفتيم وآقای نخست دراين وقت
آقای بشير فرهمند، رييس اداره تبليغات، با يکی دو نفر ديگرکه دراتاق . کرديم

مجاوربودند، چون ازعزيمت ما مطلع شدند، در جانب غربی را باز کردند و به 
بوسيد  يشان را گرفته، میآقای بشير فرهمند دست ا. وزيرآمدند طرف آقای نخست
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انگيز که محرک عاطفه تحسين واعجاب  اين منظره رقت. کرد و به شدت گريه می
  ) ١۴(»....بود، چند لحظه طول کشيد

نريمان در دادگاه نظامی رژيم کودتا نسبت به رهبرملی نهضت ملی احترام خود را  
  : ادا کرد وبا شهامت و متانت اظهار داشت

کردم با جناب آقای مصدق  که در وزارت دارايی خدمت می ١٣٠٢بنده از سال «
بودم، تنها   آشنايی و ارادت پيدا کردم، زيرا ايشان تا آن موقع که بنده خدمت کرده

کردند و  وزيری بودند که نسبت به تحصيالت و معلومات کارمندان توجه می
ً                                           مخصوصا  سوابق تحصيلی بنده را مورد تمجيد قرار داده  بته اين نوع بودند و ال       

از آن  .است، فراموش ناشدنی است تشويق برای جوانی که تازه وارد خدمت شده 
رسيدم  زمان، بنده نسبت به ايشان ارادت و صميميت داشتم و اغلب خدمتشان می

. کردند فرمودند و بنده را در دوستی و پاکی تشويق می و به من اظهار لطف می
بود برای انتخابات دوره شانزدهم در دربار اين جريان ادامه داشت تا آنکه قرار

بنده را هم دعوت به شرکت فرمودند و بنده هم با . شاهنشاهی تحصن اختيار کنند
از آنجا همکاری من و همکاری ملی ما و تماسمان بيشتر شد، . جان و دل پذيرفتم

تا اينکه در دوره شانزدهم در خدمت ايشان در مجلس شورای ملی، سمت 
اشته و ايشان رهبر فراکسيون ما بودند و در نتيجه شور و تبادل افکار نمايندگی د

    ً    بعدا  که . شدن صنعت نفت پيش آمد و به نتيجه رسيد فکری با موضوع ملی و هم
ايشان به سمت نخست وزيری انتخاب شدند و موضوع خلع يد را انجام دادند و در 

مودند، بر مراتب ارادت شورای امنيت و در دادگاه الهه از حقوق ايران دفاع فر
طبيعی است با اينکه بنده در قسمت سياست داخلی، يعنی بعضی . شد بنده افزوده 

الوصف خدماتی که ايشان  هايی از سياست داخلی ايشان هم سليقه نبودم، مع قسمت
توانست سلب صميميت و ارادت بنده  بودند، طوری بود که نمی به ملت ايران کرده 

  ) ١٥(».دت بنده به همان نسبت به ايشان باقی بوده و هسترا بکند، بلکه ارا
بعد از کودتا نريمان با مختصرحقوق بازنسشتگی درعسرت و تنگدستی زندگی 

  .خود را درتنهائی می گذراند 
يکی از دوستان دکتر مصدق خواسته بود نريمان را بقبول :حسن نزيه شرح می دهد
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ضوع را با او در ميان گذاشتم مديريت عامل يک شرکت تجارتی دعوت کند مو
پرسيد، صاحبان سهام شرکت چه کسانی هستند جواب دادم اکثريت صاحبان سهام 
ايرانی و بعضی از ياران دکتر مصدق هستند و بکار عام المنفعه ای در اين شرکت 

سهام متعلق به يک شرکت تجارتی امريکائی که در ساختن %  ١٠اشتغال دارند و
نريمان گفت از قبول همکاری معذورم . ی می کندمحصوالت شرکت همکار

سهام متعلق به امريکائيان است، امريکائيان با ما بد کردند، عليه دکتر %١٠زيرا
مصدق کودتا کردند و با اينکه صاحب يک شرکت تجارتی از حساب دولت آمريکا 
جداست معذالک برای من ناگوار است در شرکتی باشم که قسمتی از سرمايه آن 

شايد سهمی در سياست هرگز نداشتند ولی . لق به چند امريکائی استمتع
مرداد که توسط هندرسن و ديگر امريکائی ها پی ريزی شد برای ٢٨هنوزکودتای 

بيان نريمان نشانه کمال وطن پرستی و علو طبع وبی نيازی او  .من دردناک است
فته شد روزهای بود آن هم در شرايطی که در چنان اطاقی و با چنان شامی که گ

آخرعمر خود را درکمال سربلندی ومباهات طی می کرد ونمی خواست پرنسيب 
های خود را ناديده انگارد وبدريافت حقوق کالنی ازشرکت تجارتی تسليم شود 

محمود نريمان مردی شريف ويکی  .واحيانآ عملی برخالف معتقدات خود انجام دهد
 »ای نداشت ودکه ازمال دنيا کمترين بهرهترين وزيران دارائی ايران ب از پاکدامن

)١۶(  
  :حسين شاه حسينی  واپسين زندگی  محمود نريمان را اينگونه روايت می کند

آقای دکترصديقی پيغام دادکه من خودرا به شورای  ١٣۴٠فروردين ماه  ٧درروز« 
مرحوم شمشيری و .اعضای هيأت اجرايی هم حضورداشتند.جبهه ملی رساندم

 آبادی هم حضورداشتند، هيأت اجرائيه جبهه ملی به چهارتن ازمرحوم کريم 
مرحوم شمشيری، مرحوم کريم آبادی، حاج حسن : اعضای سازمان های خود

قاسميه وبنده مأموريت داد تا تمهيدات مراسم تشييع وتدفين و مراسم ختم آن مرحوم 
  .را آماده کنيم

ز طريقی نشانی منزل ايشان سرانجام ا. هيچ کس نشانی منزل ايشان را نمی دانست
من و کريم آبادی، زيرنظر مرحوم . را پيدا کرديم که در خيابان آذربايجان بود
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درآنجا يک . شمشيری مأمورشديم که به منزل ايشان برويم و بينيم چه بايد بکنيم
وقتی به منزل رفتيم . ساختمان دو طبقه بود که منزل ايشان درطبقه دوم قرارداشت

و فقط دونفر را درآنجا ديديم که گويا همسايه طبقه اول ايشان بودند . بودتنها دواتاق 
در اتاق جلويی تنها يک فرش و يک . و آن ها هم اين موضوع را اطالع داده بودند

جنازه نريمان روی تخت بود و ملحفه ای هم روی آن کشيده . تخت قديمی مجلل بود
گر کمی وسايل قديمی، يک صندوق، دراتاق دي. ديگر در اتاق چيزی نبود. شده بود

. پشت اتاق هم حمام و آشپزخانه بود. چند دست لباس و وسايل شست و شو بود
مرحوم شمشيری در آنجا به سرخود زد و گريه کرد و گفت وای برما، زندگی او 
اين گونه بود و زندگی ما اين چنين، زندگی کارگر من از زندگی مرحوم نريمان 

با اين عظمت که پيشنهاد ابتهاج را نپذيرفت، چنين زندگی ای فردی .  مجلل تراست
مرحوم شمشيری گفت من خود واسطه بودم که ابوالحسن ابتهاج هنگام  .داشته است

تأسيس بانک ايرانيان بيش از ده بار از مرحوم نريمان درخواست کرد تا مديريت 
ن به من اظهار لی نريمان در مقابل پيشنهاد ايشاو. آن بانک را به عهده گيرد

داشت که الحمد به قدر نياز خود توانايی دارم و اگر قرار است نوکری بکنم چرا 
نريمان گفته بود که همين . نوکری اينها را بکنم من برای نوکری خلق نشده ام

مانده است که برمبنای اعتماد مردم، پول آن ها را جمع کنيم و در اختيار ابتهاج 
  .ری که می خواهد با آن انجام دهدقرار دهم تا او هر کا

ابوالحسن ابتهاج با دربار ارتباط داشت و از امکانات اقتصادی زيادی برخوردار 
، بانک ايرانيان را در مقابل بانگ صادرات که به ١٣٣٢مرداد  ٢٨بود، او پس از

آقای کريم آبادی در باره سرمايه . دمحمعلی مفرح تعلق داشت، تأسيس کرده بود
ابتهاج مدت ها در پی يافتن کسانی : بانک ايرانيان برای من تعريف کرد گذاری در

بود که مورد تأييد مردم باشند و شخصيتی مقبول داشته باشند تا مردم با اعتماد به 
اين افراد، سرمايه های خود را در بانک ايرانيان به عهده بگيرد، اما نريمان پيشنهاد 

بتهاج به آقای کريم آبادی وحسن شمشيری روی اورا نپذيرفته بود و به همين سبب ا
  .آورده بود تا مگرآن ها نريمان را برای پذيرفتن مديريت بانک متقاعد کنند

به نريمان گفتم،هم اکنون که وضع مالی شما چندان : آقای کريم آبادی می گفت
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رضايت بخش نيست وچند تن از دوستان مانند علی اشرف خان منوچهری و اديب 
ر بخش حقوقی بانک ايرانيان کار می کنند بهتر است، مديريت بانک را برومند د

  . بپذيريد
پس از آن ابتهاج از طريق ما، چهار بار در خانه آقای نريمان با او به گفت وگو  

شما قول می دهيد : سرانجام در جلسه چهارم مرحوم نريمان به ابتهاج گفت. نشست
دهم، همواره بر مشی گذشته خود پا برجا  من که قول می. از گذشته خود عدول کنيد

من به همين وضع دل خوشم وشرافتمندانه زندگی می کنم واگر ثروت هنگفتی . باشم
  .داشته باشم اهميتی به آن نمی دهم

  نه به اشتری سوارم نه چواشتر زير بارم      نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم
را ابتدا به پزشکی قانونی و از به هر صورت در آن روز جنازه مرحوم نريمان 

آنجا به مسجد ارک برديم وبه دليل اين که نريمان فرزند عون الملک بود و از 
در همان . خانوادۀ جزايری ها، جنازه وی را در شبستان شمالی مسجد ارک گذاشتند
از جمله . شبستان شمالی افراد بر باالی جنازه حاضرشده و فاتحه می خواندند

باالی جنازه مرحوم نريمان حاضرشد، آقای دکترشمس الدين جزايری کسانی که بر 
يکی از وزيران کابينه سپهبد زاهدی بود وی مدت کوتاهی بر باالی جنازه نشست و 

در همان » .آقا سخته که انسان بتواند مانند نريمان زندگی کند« :ناگهان  فرياد زد
آقای جزايری خوب است : گفت حال آقای کريم آبادی که کنار من ايستاده به ايشان

جزايری در پاسخ کريم آبادی . بگويد وخيال خود را راحت کند»نه« انسان يک
نريمان بود که نه گفت و راحت زندگی کرد و راحت . ما نمی توانيم نه بگوييم: گفت

وقتی با خبر شد  .پسرمرحوم نريمان با ايشان زندگی نمی کرد.  از اين دنيا رفت
داشت در امامزاده اسماعيل زرگنده دفن شود، زيرا ملک های  گفت پدرم عالقه

اطراف آنجا متعلق به پدرايشان بود و دردوران کودکی درآن منطقه و کنار اين 
امامزاده بوده است فردای آن روز که جنازه را تحويل گرفتيم در مسجد ارک تهران 

افرادی چون مکی تجليل گسترده ای از ايشان به عمل آمد و دوست و دشمن و حتی 
در آنجا آقای . که مخالف او بودند و چنان صحنه هايی ايجاد کرده بودند آمدند

مشکوری امام جماعت مسجد اعظم قلهک که با نهضت ملی و جامعه علميه تهران 
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  .همکاری می کرد موافقت نمود درقلهک برجنازه  نماز بخواند
در جوار امامزاده اسماعيل جنازه نريمان را از مسجد ارک به گورستان زرگنده 

جمعيت بسيارقابل توجهی درمراسم تدفين او شرکت .برديم ودرهمان جا دفن کرديم
بعد به همت و تدبير هيأت چهار نفره منتخب هيأت اجرائيه جبهه ملی، . کردند

مراسم ختم، شب هفتم و شب چهلم درگذشت نريمان نيز برگزارشد و پس ازآن 
  ) ١٧( .ه همت وهزينه مرحوم شمشيری ساخته شدمقبره ای روی قبرنريمان ب

تراژدی اينستکه غول استبداد وهجوم بيگانگان در تمام عصرها و نسل های  
تاريخ ايران، اکثرآثار تاريخی وميراث فرهنگی ما را از بين برده و با تمامی 

در ادامۀ آن زشتخوئی ها ، کينه ورزی . ددمنشی و وحشيگری نابود کرده است
زدايخواه برايشان آرضا شاهی ودمحم رضا شاهی که افسران وطن دوست و نظام،ها

غير قابل تحمل بود و بدستور آنها زنده ياد کلنل دمحم تقی خان پسيان نبش قبر 
با نگرش واپسگرانه و » سلسله جليله روحانيت شيعه « کردند و همچنين نظام 

ۀ رضا شاه را با خاک زورمدارانه همانند تمامی نظام های جبار و مستبد، مقبر
يکسان نمود و در زمان احمدی نژاد، شهردار تهران اين عنصر دون صفت که 

امام "بعدها رئيس جمهور درخور نظام واليت فقيه شد و همچنين مورد تأييد 
 استخوان های حاج ميرزايحيی دولت آبادی،صديقه دولت آبادی و«،"!زمان

، آن استخوان ها و سنگ قبرها را محمود نريمان را از زير خاک بيرون کشيده
بردند و ريختند به دره جاجرود؛ رودی که روزگاری رودخانه بود و حاال دره ای 

 !خشک است
محوطه را چنان پاک و دگرگون کردند تا بلکه بخشی از تاريخ انقالب مشروطه، 
تاريخ جنبش آزاديخواهی و حق طلبی زنان ايران و تاريخ نهضت ملی ايران به 

  .دکترمصدق ازآن پاک و زدوده شود رهبری
  جمال صفری –فرانکفورت 

  ١٣٩٨فروردين 
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  توضيحات و مآخذ
به »             ّ                       مصدق ومشروطي ت، تأملی درزمينۀ تاريخی«مقالۀ هوشنگ کشاورزصدر - ١

به کوشش هوشنگ » تجربۀ مصدق در چشم انداز آيندۀ ايران« نقل ازکتاب 
ص  – ٢٠٠۵، )اياالت متحده( کشاورز صدر و حميد اکبری ،چاپ پاژن، مريلند

٣۶۵ -   
زنده ياد اميرهوشنگ کشاورزصدرازمبارزين ديرپای نهضت ملی ايران فرزند  

سالگی بعلت  ٨٠دمحمعلی کشاورز صدرازياران دکترمصدق است که در سن 
  .در امريکا در گذشت  ١٣٩١بهمن  ٢۶بيماری در روز

 
به کوشش دکتر »رز صدرسيد دمحم علی کشاو« زندگينامه  وخاطرات سياسی   - ٢

  ۵٧ص  – ١٣٩٣بيژن کشاورز صدر، نشر علم ،  –علی حاج يوسفی 
، ) مرداد تا ترور منصور ٢٨از کودتای ) (٢(» قلم و سياست« دمحم علی سفری  - ٣

  ٣۵۵ص  – ١٣٧٣نشر نامک ، 
  ١۵٢ – ١۵۵جلد ششم، صص  –مجلۀ  آينده   - ۴

ا شهنواز  مدير کودکستان منظور خانم شهناز شريف زاه دختر آقای غالمرض* 
دکتر هوشيارست که از طفوليت مورد عالقه و محبت  مرحوم نريمان  بوده و به او 

  .خطاب می کرد و در خانۀ او وفات کرد"  دخترم" 
مقصود شميران است که با بچه های آقای شريف زاده  به آنجا گردش رفته بوده ** 
 .است

، نشر کتاب روشن، )رۀ اللهيار صالحدر با( » پروندۀ صالح« ايرج افشار – ۵
   ٨٩ – ٩٠صص  – ١٣٨۴

   ١٨٣ص   - پيشين   -  ۶
» سياست خارجی ايران در دوران پهلوی« عبدالرضاهوشنگ مهدوی -  ٧

  ١٠٧ -  ١٠٩، صص ١٣٧٧ –نشرپيکان 
، درمجلس چهاردهم ، جلد دوم، » سياست موازنۀ منفی « حسين کی استوان  – ٨
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   ١٣۵۶د چاپ از انتشارات مصدق ، تجدي ٢٢٠ – ٢٢٧،صص  ١٣٢٩
 –به کوشش ايرج افشار، انتشارات علمی » خاطرات و تألمات مصدق«   – ٩ 

  ٢٣٠، ص  ١٣۶۵
ترجمۀ عبدالرضا هوشنگ » بحران دموکراسی در ايران« فخرالدين عظيمی  -  ١٠

  ٣٣۶ص   -  ١٣٧٢بيژن نوذری، نشر البرز ،  –مهدوی 
،  مذاکره ١٣۵نشست ١٣٣٠روردين ماه ف ٢۵شنبه  مذاکرات مجلس روز يک -  ١١

  وزير در برنامه دولت آقای عالء نخست
،نشر »اقتصاد ايران در دوران دولت ملی« بهرام نقش تبريزی - فرشاد مؤمنی -  ١٢

  ) ١٧٧، ص  ١٣٩۴ - نهادگرا
   ٢٠١نشست  ١٣٣٠آبان  ١٩شنبه  صورت مذاکرات مجلس روز يک  -  ١٣
دکترپرويز : گرد آوری و تنظيم» صديقی  يادنامه استاد دکترغالمحسين«  -  ١۴

   ١٢٩ – ١٣٠صص  – ١٣٧٢ورجاوند، انتشارات چاپخش ، 
کتاب اول ودوم، به کوشش جليل بزرگمهر ، » مصدق در محکمۀ نظامی« – ١۵

  ۵٨۶ص 
  ١٨٠-١٧٨زندگينامه و مبارزات سياسی دکتر مصدق، نصرهللا شيفته، ص  -  ١۶
، به ١٣٢٠ –١٣۶٠جلد اول »ال پايداریهفتاد س«خاطرات حسين شاه حسينی -  ١٧

   ٣٢٩ – ٣٣٢، صص  ١٣٩۴طيرانی، انتشارات چاپخش، ) بهروز( امير : کوشش
  

  دکتر مصدق   صديق  ياران از  صدر  دمحم علی کشاورز
  

درجعفرآباد  ١٢٨۵   ٔ  زاده  (سيد دمحمعلی کشاورز صدر از ياران صديق دکترمصدق 
آباد به وکالت مجلس  از خرم ١۶و ١۵ های ، در دوره)١٣۵٣وفات   –توابع کمره 
بعد از پايان دورۀ . پيوندد شود؛ و با تشکيل جبهه ملی به اين سازمان می انتخاب می

شانزدهم از سوی حکومت ملی دکتر مصدق  به استانداری تهران سپس  گيالن 
پس از کودتا هم دستگير . مرداد آنجا بود ٢٨واصفهان منصوب شد و تا کودتای 

  .گرديدوزندانی 
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در زمان استانداری تهران، عالوه بر کارهای عمرانی وشهر سازی مانند طرح 
شهرسازی نارمک و نازی آباد، يوسف آباد و بخش هايی از طرح تهران پارس 

و در استان گيالن، کشاورز صدراز طرف دولت مأموريت يافت تا » ...آغاز گرديد
 . طرح خلع يد شيالت شمال را اجرا کند

با تشکيل جبهه ملی دوم اوکه جزء هيأت مؤسس اين سازمان بود به  ١٣٣٩در سال 
ازسوی اعضای  ١٣۴١سمت سخنگوی جبهه ملی منصوب شد و سپس در کنگره 

شرکت کننده در کنگره به سمت عضويت در شورای مرکزی انتخاب شد و از 
. به سمت سخنگويی جبهه ملی ايران برگزيده شد                      ً سوی شورای مرکزی مجددا  

زنده ياد دمحم علی کشاورز . سخنگوی جبهه ملی ايران بود ١٣۴٢تا  ١٣٣٩سال اواز
 .درگذشت ١٣۵٣تيرماه  ٢۵صدر در

  
 :مرداد ٢٨متن وصيتنامه کشاورز صدر در غروب 

 
نويسم خبر سقوط  همسر مهربان، در اين ساعت که اين نامه را برای شما می    

لشکر، اداره امور را در . ندک تلگراف تهران کار نمی. دولت محبوب ملی رسيد
من در منزل آقای . رسد دست گرفته و صدای شليک گلوله پی در پی به گوش می

با کمال سرافرازی هر لحظه نويسم  دکتر رئيسی، رئيس بهداری اين نامه را می
. کشم مرا دستگير و محبوس نمايند يا مستقيم يا غيرمستقيم کشته شوم انتظار می

گويم، سرافراز و خوشوقت و  زندان عزيزم به اين وسيله می     ً            صريحا  به شما و فر
مفتخرم که در راه خدمت به ملت ايران و کشور منحرف نشده و اگر در اين راه 

اگر زنده ماندم و شماها را ديدم باز هم در راه خدمت . کشته شوم افتخار من است
ُ           اگر م ردم، فرزند. به ملت و برای حفظ آزادی فداکاری خواهم کرد انم را به شما     

اگر آزادی و حيات نصيبم نشد  .سپارم و سعادت شماها را از خدا مسئلت دارم می
که شماها و اقوام و دوستانم را ببينم سالم مرا به همه برسانيد اگراز من دلگيری 
دارند عفو و بخشش بخواهيد، زندگی ارزش ندارد و مرگ با افتخار و شرف بر 

برادر . اگر از من آزرده باشند عفو و بخشش بخواهيد. زندگی و بندگی رجحان دارد
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در اصفهان مبلغ دو . و خواهرهای مرا سالم برسانيد و بگوييد بخير مرا ياد نمايند
هزارتومان به آقای حسين آتش مقروض هستم و مبلغ سيصد تومان به آقای شهردار 

صت اگر و مبلغ سيصد تومان به آقای شريفی فرماندار بدهی دارم دراولين فر
ام را دادند بپردازيد واال در موقعی که دسترس داريد فوری  حقوق عقب افتاده

کنم نسبت به نادرعزيز و بيژن و  به شما و همه کسانم سفارش می. بپردازيد
به مهين عزيز سفارش . روشنک مهربان باشيد ودرتأمين راحتی آنها مضايقه ننماييد

شما مسئول تربيت . ياد دست برداردالمزاج است از فعاليت ز کنيد چون ضعيف
. فرزندان من و خودت هستی و با خونسردی و تحمل و صبر از آنها نگهداری کنيد

کنم با مادر خود بی اندازه مهربان باشند، شما را  به همه فرزندان خودم سفارش می
  . سپارم بخدا می

 ١٣٣٢/۵/٢٨بعد از ظهر  ۵/٧کشاورز صدر، ساعت  –قربان همگی شما 
  
 ١٣٣٢مرداد ٢٨امريکايی  –شاورز صدر در جريان کودتای انگليسی ک

،دراصفهان سرسختانه در برابر کودتاچی ها مقاومت کرد، استانداری و سازمان 
ساعت پس از سقوط  حکومت ملی و قانونی دکتر  ۵های دولتی و مردم دراصفهان

. شان دادندخالف  استان های ديگرايستادگی کرد ومقاومت سرسختانه  ن«مصدق بر
پس  از آن که اوباش و چاقو کشان حرفه ای و مزدور، در نتيجۀ  مقاومت کشاورز 

بعد از  ١١سرانجام ساعت . صدر نتواستند به استانداری وارد شوند و او را بکشند
مرداد ايشان را جلب  کردند به باشگاه افسران لشکر اصفهان بردند و  ٢٨ظهر روز
ته به همراه يک گردان نظامی و با کاميون حامل مأ مرداد با پای شکس ٢٩در روز 

موران ارتشی  به تهران انتقال دادند و در آنجا نيز دربازداشتگاه فرماندار نظامی با 
ديگر  همرزمان زندانی کردند و به جرم همکاری با حکومت ملی  دکتر مصدق و 

رادی عشرت ماه در زندان انف ۶تحت تعقيب قرار گرفت و حدود ٣١٧بر طبق مادۀ 
زندگينامه  وخاطرات سياسی ( ».آباد و بازداشتگاه فرمانداری  نظامی زندانی  بود

  )١١،  ص »سيد دمحم علی کشاورز صدر« 
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  :اللهيار صالح مردی از تبار صلحاء
  

يکی از رهبران نهضت ملی ايران  )  ش.ه  ١٣۶٠ - ١٢٧٧(ياد اللهيار صالح   زنده
آزادمنشی،  شهامت و استواريش در وطن دوستی  در. و از ياران دکتر مصدق  بود

واز نظر فضيلتهای اخالق انسانی وخصوصيات اخالق از نوادر شخصيتهای تاريخ 
به تعبير دکتر مهدی آذر وزير فرهنگ حکومت .  سياسی و اجتماعی ايران است

به فکر نوشتن خاطرات خويش ازمرحوم صالح افتادم متذکر … : ملی دکتر مصدق
بوبکر احمد ازجانی قاضی که در وصف يکی از بزرگان عصر خود اين شعر ا

هذا هو الرجل العاری  - گفته است شدم و آن اين است يا سائلی عنه لما جئت امدحه
پرسی که در ستايش او چه خواهم گفت؟ او مردی  ای آنکه از من می«عن العار 

  )١٣١ – ١٣٢پرونده صالح ، صص (…»است که از هر عار و ننگی عاری است
  

دکترغالمحسين صديقی از رهبران نهضت ملی ايران و از ياران دکتر مصدق و 
نامه خود برای صالح، چه هوشيارانه و  در تعزيت… وزير کشور حکومت ملی

 :درست نوشته بود
پيشين، ص (»صاحبدالن بشنوند حق اين است و –سبکبارمردم سبکترروند «

٢٠١ ( 
با سمت  ١٣٠۶از سال ) دادگستری(ليه اللهيار صالح به دعوت داور وزير عد

مستنطق شعبه اول تهران در وزارت دادگستری وارد خدمات دولتی گرديد و 
و . ادامه يافت ١٣١٢های مهم مختلف در دادگستری تا سال  اشتغال ايشان به سمت

درهمين سال به وزارت دارايی منتقل وبه رياست کل انحصار دخانيات از مهمترين 
 .به معاونت وزارت دارايی منصوب شد ١٣١٧خانه و در سال  ارتادارات اين وز

زنده ياد صالح؛  مسؤليتهای مختلف وزارت؛  وزير دارائی  حکومت علی سهيلی  
وزير دادگستری،  - )١٣٢٣(وزير دادگستری حکومت دمحم ساعد  - )١٣٢٩بهمن (

ری وزير دادگست - )١٣٢۴(» الملک حکيم«مشاور، کشور حکومت ابراهيم حکيمی 
وزير کشور حکومت ملی  دکتر دمحم  - )١٣٢۵کابينه ائتالفی (السلطنه  حکومت قوام
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  .انجام وظيفه کرده است)  ١٣٣٠(مصدق 
، عضو کميسيون مخصوص )دوره شانزدهم(اوبه عنوان نماينده مجلس شورای ملی

، عضو هيئت ]سابق[نفت در مجلس، رئيس هيئت مختلط خلع يد از شرکت نفت 
وزير برای شرکت در ديوان دادگستری  ای امنيت، مشاور نخستاعزامی به شور

قانون ملی شدن صنعت «الهه، سفير کبير ايران در امريکا، در تصويب و تحقق 
 ١٣٣٩ازرهبران جبهه ملی سالهای . شرکت صميمانه داشت» نفت درسراسرکشور

  .بود ١٣۴٢تا 
  

  برخی از  خصيصه های اللهيار صالح
  
در کشورهای خارجی که  ن ازنمايندگان سياسی ايرانشش ت« پس ازکودتا  - ١

آقايان باقر کاظمی : ازحکومت ملی پشتيبانی کرده بودند احضار ومنفصل شدند
، مظفر اعلم سفير در عراق، شمس الدين اميرعالئی وزير مختار سفير در فرانسه

حسين پيرنظر وزير مختار در در بلژيک، عباس فروهر وزير مختار در سوئد، 
    ً ضمنا  . يوگسالوی و غالمعلی نظام خواجه نوری وزير مختار و کاردار در ايتاليا

همکاری با رژيم کودتا را سفير درايالت متحده آمريکا  صالح مرحوم الهيار
  .داد از سمت خود استعفا نپذيرفت  و به رغم اصرار زاهدی

، تأليف عبدالرضا  ١٣٠٠،  ١٣٥٧، » سياست خارجی در دوران پهلوی« (
  )  ٢٢٠، ص ١٣٧٧، چاپ چهارم، نشر پيکان،هوشنگ مهدوی

بالفاصله پس از پيش آمدن بيست و هشتم مرداد و «  توضيح اينکه اللهيار صالح    
بايد  گفت و نوشت  که اگر چه نخست وزير . ، استعفاء دادتسلط شاه بر مملکت

منصوب به خواسته و توصيه شاه، از صالح دعوت و خواهش کرد که  در آن 
ديگر ادامه کار برای . سمت بر جای بماند، ولی صالح قاطعانه و مصرانه گفت خير

ی بوده ام استداللش آن بود که من تا امروز مدافع نظريات ملی دولت. من ميسر نيست
 از من بر نمی آيد که از فردا پيش دولت آمريکا. که شما آن را سرنگون کرده ايد

        ً هم اخالقا  : می گفت.                            ً                       نظريات مخالف آنچه را که قبال  عنوان کرده ام عرضه کنم
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اعتقاد  درست نبود و هم آنکه آنها در نيافته بودند که من به ملی شدن صنعت نفت
  . راسخ داشتم و نمی توانستم ببينم که خدشه ای بدان وارد آيد

،انتشارات کتاب درباره اللهيارصالح،به کوشش ايرج افشار »پروندۀ صالح«(
  ، ) ١٧٩، ص  ١٣٨٤روشن، چاپ اول، 

  
  نظر آيزنهاور در باره دکتر مصدق

      
را  ولی من ديگر ماندن در امريکا« : گفته است که به روايت ديگر، مرحوم صالح
) در امريکا بود  وی در آن وقت سفير کبير ايران.( به صالح ومصلحت نمی دانستم

بنابراين جواب دادم که من يک سال از پله های  وزارت امور خارجه امريکا باال 
مصدق پدر . مصدق ناجی ملت ايران است. قهرمان است رفته ام و گفته ام مصدق

مصدق مظهر ملت ايران است وکسی است که با بزرگترين دولت . ملت ايران است
آيا صحيح است . استعمارگر جهان مبارزه نموده و او را به  زانو در آورده است

امکان  که اکنون به خاطر پست و مقام از عقيده ام دست بردارم؟ خير، چنين چيزی
  .لذا  از مقام خود استعفا دادم. ندارد

مارشال آيزنهاور  وقتی برای خداحافظی به حضور رئيس جمهور وقت امريکا    
ولی برای . رسيدم، رسم بود برای همة سفرا پنج تا ده دقيقه وقت تعيين  می کردند 

آيزنهاور از موقع ستوان  به دليل آنکه. ( من چهل دقيقه وقت مالقات گذاشته بودند
هنگام برخورد )  آشنايی داشته و به ايشان احترام می گذاشته است سومی با صالح
تبريک می  را به شما و ملت ايران گفت من وجود دکتر مصدق ورو کرد به من 

يی مثل دکتر مصدق نداريم که از شخصيت ها افسوس که ما در آمريکا. گويم
  :من در جواب گفتم . وجود شان استفاده کنيم

جناب مارشال، شما برای خوشامد من چنين فرمايشی می فرمائيد، آيزنهاور  
من گريه ام . من احتياجی به تملق نسبت به شما  ندارم: ناراحت شده می گويد

  :گرفت و با حالت گريه گفتم
چرا يک هفته، ده روز  . چنين است ده تان نسبت به مصدقاگر عقي! جناب مارشال  
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 .با کودتا، ملت ايران را خورد و خمير کرديد و شاه را برگردانيديد؟ پيش در ايران
آيزنهاور از گريه من  ناراحت می شود و دست مرا می گيرد  و کنار خودش     

فراموش . شما دو مسأله را با هم قاطی کرديد قای صالحآ:می نشاند و می گويد
بايد تمام دنيا را جمع کنم و برای ملت . هستم کرده ايد که من رئيس جمهور آمريکا

ع بود و بايد از همة دنيا برای مناف نخست وزير ايران خرج کنم و  مصدق آمريکا
اگر  آن چيزهايی را که . لذا اين دو مسأله با هم جور در نمی آيد. ملتش خرج کند

شاه  به ما داد، يک دهم آن را مصدق می داد، اصول انسانی و شرافت ايجاب می 
  .اما مصدق هيچی نداد. کرد که ما با مصدق کنار بياييم

يم ولی من بايد منافع ملت ما هيچ گونه شکی ندار در بزرگی و عظمت مصدق   
دارای منافع و قرار دادهای دو جانبه می  ما با انگلستان. را در نظر بگيرم امريکا

اما اگر اين سخن . باشيم که در مواقع حساس و سختی بايد از همديگر دفاع کنيم
. الفاصله تکذيب ميکنممرا در مورد دکتر مصدق در اين شرايط جايی نقل کنيد ب

اضافه کردند که بعد از شنيدن  مرحوم صالح. ولی بعد از مرگ من اشکالی ندارد
اين سخنان اشک های من خشک شد وبالفاصله  خدا حافظی کردم و ازدر آمدم 

 ١٣٨١مصدق وحاکميت ملت، دمحم بسته نگار، انتشارات قلم ، چاپ اول، (» .بيرون
  ) ٤١و  ٤٠، صفحه های 

و دشمنانش به  نهضت ملی ايران  «جمال صفری  - نگاه کنيدبه ابوالحسن بنی صدر
  )  ۴٠٢ص ، ١٣٨٨، انتشارات انقالب اسالمی در هجرت ، »روايت اسناد

  
آورد  به به وجود  ١٣٣٣وقتی ابوالحسن ابتهاج بانک ايرانيان را پس از سال   -  ٢

به او پيشنهاد کرده بود تا بانک از حيث و ..سراغ  صالح رفت و مقام پردرآمدی را
  .اعتبار خوشنامی صالح اعتبار بيابد

ابتهاج چون می دانست صالح زندگانی دشواری را از لحاظ  مالی می گذراند، 
از  اما صالح که. خواسته بود او را در تنگنای سختی  به چنگ خود در آورده باشد

سختی  نمی هراسيد و در فکر گستردن پهنای زندگی خود نبود، آن پيشنهاد را رد 
  )١٧٨پرونده صالح ، ص ( ».کرد
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به يکی ديگر از خصيصه های صالح هم بايد اشاره کرد و آن قناعت  و بی  -  ٣

در مناصب  دولتی که بود ازدريافت وجوه مختلفی  که مرسوم و . نيازی  بود
از عجايب  کارهای  او که  در خزانه داری شهرت پيدا . ع  می کردمعتادست  امتنا

                                             ّ              بازگردانيدن مبلغی زياد پول خرج سفر از بابت اي امی بود که در . کرده بود
هندوستان مأموريت خريد کاال داشت و طبق رويۀ متعارف، آن وجوه از آن خودش 

  )١٨٧، ص پرونده صالح( » .بايد باشد ولی او به خزانه برگردانيده بود
  
پس از بازگشت از مأموريت  خارج از کشور، مقداری از پولی را که بابت «   - ۴ 

 » .مخارج روزانه به او داده بودند بازگرداند
  

  :نامۀ صالح به خزانه داری کل
  ١٣٣٠دوم آذر 

  رياست محترم خزانه داری  کل
اختيار  از مبلغ وجهی که برای مخارج فوق العاده مسافرت  اخير امريکا  به 

اينجانب گذاشته شده بود مبلغ چهار صد و چهل وهشت  دالر امريکا و پنج  ليرۀ 
مصری باقيمانده که مورد احتياج واقع نگرديده و بايد به اعتبار مربوطه  به دستور 

                     ً                      عين مبلغ مزبور را لفا فا ارسال  و خواهشمندم . نخست وزيری  برگشت داده شود
ر خزانه داری کل نگاه دارند و قبض رسيد  به اسم    ً                      فعال  آن را  به نام امانت د

  .اينجانب  صادر  فرمايند تا دستور مقتضی از طرف  نخست وزيری صادر گردد
  با احترام و ارادت صميمانه

  اللهيار صالح 
 ) ۴٠۵پيشين ، ص  (
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  فصل اول
  

در دوران وزراتشان در يکی از خدمات بزرگ محمود نريمان و اللهيار صالح 
ردهم ادورۀ چهدر اطالع گذاشتن دکتر مصدق نماينده است ومی ينه حککابي

توسط سر ريدر  مسکو از« محرمانه  پيشنهادبطه با   رامجلس  شورای ملی در
برتشکيل کميسيون ازطرف آمريکا وانگليس و روسيه به نخست وزير بوالرد 

يئت پيشنهاد بدون امضاء وتفسيربه نظرشاه رسيده ودرجلسه ه.  حکيمی است
صالح وزير کشور، للهيارکه ادولت هم به طور بسيار محرمانه مطرح شد،

 دنوپيشنهاد کرد نمودندطرح آن مخالفت بشدت با تلگراف و نريمان وزيرپست 
به سفارت انگليس برگردانده و ازمذاکره دراطراف  مطرح شده را  که پيشنهاد

نداخت ابه خطرمی من اين اتفاق مهم را که حيات ايران  ».آن خود داری شود
  :درزيردراختيار  خوانندگان ارجمند قرار می دهم

   
  کنفرانس مسکو و مقدرات ايران

  
را اينکونه شرح » کنفرانس  مسکو« نصرهللا سيف پور فاطمی طرح پيشنهادی 

 پس ازاشغال ايران ازطرف ارتش روس وانگليس دولت فروغی با: می کند
قد ساخت که به موجب آن ارتش منع پيمانی با دول اشغالگر کوشش زياد

روس و انگليس  -اشغالگرپس ازآن که کليه مخاصمه های مابين دول متحده 
با دولت آلمان وشرکای آن به موجب يک ياچند قرارداد متارکه جنگ  -وآمريکا 

متوقف شود  دول متحده درمدتی که زياده ازشش ماه نباشد قوای خود را ازخاک 
اگر  پيمان صلح مابين آن ها بسته شد ولواينکه قبل ايران بيرون خواهند برد و

  . ازشش ماه باشد بالفاصله قوای خود را بيرون خواهد  برد
  به امضای روزولت ١٣٢٢اعالميه کنفرانس تهران هم که درنهم آذرماه سال 
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  ين کرده وچرچيل واستالين رسيد، استقالل وتماميت ارضی ايران را تضمين وتأم
ومتعهد مرده بودکه طبق منشورآتالنتيک دربرقراری صلح و امنيت وسعادت 

  .ايران اقدام  کرده و به ايران کمک  کنند
چرچيل به استالين پيشنهاد پيشنهاد کرد که  ١٣٢۴پس ازشکست آلمان درماه تير

د            ً                                                            متفقين فورا  قوای خود را از ايران خارج نمايند ولی زروس ها به اين پيشنهاد
دايه های مهربان ترازمادر که در آن روزها  پای هرعلمی . پاسخ مثبت ندادند

سينه می زدند به طر فداری روس ها برخواسته و روزنامه کيهان که با پول شاه 
شروع شد وصاحب اميتاز آن دردوره چهاردهم از وکالت بندرعباس محروم 

در آن موقع به حمايت  شده وبه اميد دووره پانزدهم با همه بند و بست می کرد
روس ها ازاين می ترسند « : اقدام شوروی برخواسته و درسرمقاله خود نوشت

که اگرنيروی هردوطرف از ايران بيرون رفت نفوذ واراده حريف جنوبی ايشان 
با کاله و قبايد ايرانی برسرير حکومت بنشيند ومثل دوره گذشته مصالح ايشان   

  ».را لگد کوب نمايد
  : غم مصالح  روس ها را می خوردند» ملی « امه های معروف بهاين روزن

  درازدستی اين کوته آستين ها بين/ به زيردلق ملمع کمندها دارند 
                                                           ً          دراواخرشهريوردرکنفرانس لندن انگليسی ها پيشنهادکردند که فورا  قشون خود 

ين را از ايران خارج  سازند ولی روس ها درپاسخ اظهارداشتند که تا ماه فرورد
که آخرين مهلت اشغال ايران است ارتش خود را درشمال نگاه ١٣٢۵سال 

درکنفرانس پوتسدام ترومن واستالين واتلی نخست وزيرانگليس . خواهند داشت
موافقت کردند که قشون خود را ازتهران ببرند ولی راجع به سايرنقاط ايران 

وام واجاره  قشون آمريکا که درجنوب برای رساندن کمک. تصميم گرفته نشد
  .از ايران بيرون  رفت١٣٢۴امريکا به روسيه مشغول بود درماه آذر 

کنفرانس وزيران سه دولت مرکب ازمولوتف وزيرخارجه شوروی،جيمی برنس 
  به . وزيرخارجه امريکا، بوين خارجه انگليس دراواخر آذردرمسکو تشکيل شد

دکه کار ايران تمام گفته جيمی برنس دراين کنفرانس روس ها  که فکر نمی کردن



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٤٤                                                                             ازیاران 

  

  

  

است و شمال ايران جزومنطقه نفوذ آنان باقی خواهد آمد کوشش داشتند که راجع 
استالين جنوب بحرخزررا حريم امنيت .به مشکالت کارايران صحبتی نشود

کشورخود خواند واظهارداشت که بايد با نگهداشتن قشون درشمال ايران معادن 
ن اعتماد نداشت وحاضر نبودکه قشون خود اوبه دولت ايرا. نفت باکو راحفظ کند

استالين می گفت اگر يک . ازايران بيرون ببرد ١٩۴۶را قبل از دوم مارس
خواهد » کبريت درشمال ايران روشن شود کليه معادن نفت بادکوبه به آتش کشيد

بين ايران و شوروی  ١٩٢١خون سياوش وقرارداد یبعالوه استالين بازا.  شد
جعه به گفتار روزنامه های تهران رژيم ايران را مخالف صحبت کرده وبا مرا

ودشمن  شوروی خواند وآن راخطری برای کشورخود توصيف  کرده و وی  
اظهارداشت مادامی که اين خطردرپيش است او نمی تواند  با بيرون کشيدن 

درکنفرانس مسکو سرريدر بوالرد سفير انگليس . قشون از ايران موافقت کند
  .ينگان دبيرسفارت آمريکا نيز شرکت داشتنددرتهران وحر

نظربه اينکه هنوزسياست ترومن راجع به روس ها نبودوانگليسی ها هم ازماندن 
زيرادريکی ازپيشنهادات وزارت خارجه  روس هادرشمال ايران نگرانی نداشتند

انگليس به روس ها ديده ميشدکه انگليسی ها هم درخوزستان همان امتيازات را 
  .به اين پيشنهاد هم روس ها جوابی ندادند. رتش خود را نگاه بدارندداشته وا

بوين برای آنکه راه حلی که متضمن حفظ منافع کشورش پيدا کند پيشنهادکرد 
کميسيونی مرکب از نمايندگان شوروی، امريکا وانگليس تشکيل وبه تهران رفته 

  .ومواد زيررا به حکومت ايران تحميل  کند
  :اد به شرح  زيربودمواد مهم پيشنه  
کميسيون بايد در نظر بگيرد که حضورمتفقين درايران اوضاع آن کشوررا . ١ 

مختل کرده لذا وظيفه آنان اين است که با دولت ايران درتجديد استقراراوضاع 
 عادی به نحوی که مورد رضايت کليه عناصرمختلف اهالی مملکت باشد و نيز

  .الک مساعدت کردحفظ  روابط  دوستانه با سايرمم در
  کميسيون به دولت درتأسيس انجمنهای ايالتی وواليتی طبق قانون مشروطيت  .٢ 
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  .ايران کمک خواهد کرد
توصيه کميسيون بايد شامل کليه آستانه های ايران به خصوص آذربايجان . ٣

  .باشد
بات و وظايف استان های کميسيون می تواند اصالحاتی رابرای قوانين انتخا.  ۴

  .و واليات درنظرگفته  و به دولت ايران پيشنهاد کند
کميسيون به دولت توصيه می کند که از زبان های محلی ازقبيل عربی، . ۵

  لری، 
  . کردی وترکی به طورآزاد جهت تعليم وتربيت اقليت ها استفاده بشود

ين المللی کميسيون ازلحاظ رفع بيم ونگران دولت ايران وموجبات اصطکاک ب.۶
بايست نسبت به اين موضوع که درتخليۀ قوای متفقين ازايران حتی االمکان 

  .تسريع شود رسيدگی نمايد وتوصيه  مقتضی  به سه دولت بنمايد
  .پيشنهادات کميسيون قبل ازتسليم به دولت ايران بايد به تصويب متفقين برسد. ٧
کارخواهند بردکه دولت ايران  سه دولت نامبرده مساعی کامل خود را به.  ٨

  .رامتقاعد سازند که توصيه های  کميسيون را به صورت قانونی درآورند
کميسيون ازهرعملی که موجب تضعيف وحدت و استفالل کشوربشود خود .  ٩

  .داری خواهدکرد
اولين انتخابات انجمن های ايالتی وواليتی بايد تحت نظرکميسيون انجام . ١٠

  .بگيرد
  

  الع ازاين برنامه هاچگونه اط
  

اولين دفعه که اطالعاتی راجع به پيشنهاد سه دولت به دست آوردم درمنزل 
هفته ای يک مرتبه من سرلشکرفيروزرا که درآن روزها . سرلشکرفيروزبود

دريکی ازمالقات ها محرمانه به من گفت سرريدر . وزيرراه بود مالقات ميکردم
برتشکيل کميسيون ازطرف آمريکا  بوالرد ازمسکوبرگشته وپيشنهادی مبنی
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پيشنهاد بدون امضاء . وانگليس و روسيه به نخست وزير حکيمی  داده است
وتفسيربه نظرشاه رسيده ودرجلسه هيئت دولت هم به طوربسيار محرمانه 
مطرح شده، اللهيارصالح وزير کشور،نريمان وزيرپست و تلگراف، نجم الملک 

پيشنهادکرديم که پيشنهاد رابه سفارت        ً                       ومن جدا  باطرح آن مخالفت کرده و
: توضيح اينکه  [.انگليس برگردانده و ازمذاکره دراطراف آن خود داری شود

که مخفی کردن طرح از نظر مردم توسط حکيمی  نخست وزير و نجم الملک 
  ]در همين جا می خوانيد قابل توجيه نيست

 اس گرفتم اوهم ازمن با تلفن باصالح تم.فيروزازجزئيات پيشنهادچيزی نگفت 
روزبعد به سراغ نجم الملک که مردی شريف . جزئيات پيشنهاد چيزی نگفت

ودرستکارو وطن پرست بود رفتم وبه اوگفتم درشهرشايع است که پيشنهادی 
نجم الملک بدون تأمل نسخه انگليسی . ازطرف انگليس به شمارسيده است

با دقت آن خوانده وترجمه  را که بدون امضاء بود به من نشان داد ومن پيشنهاد
اوگفت اين پيشنها با دقت به فارسی ترجمه شده ونخست وزير . آن درذهنم سپردم

آن را به نظر شاه رسانيده ودرهيئت صحبت کرديم وعزم ما براين است که آن 
       ً                                                               را فورا  رد کنيم علت اين که تاکنون رد نکرده ايم از حسين عالء در واشنگتن 

  .ی نظرخواسته ايم  منتظرجواب  آن ها هستيموتقی زاده درلندن وآه
درآن روزها به واسطه  بلوا وآشوب توده ای ها دربيرون مجلس جلسات مجلس 

من درکريدور .     ً                                              مرتبا  تشکيل نمی شودولی اغلب وکاله درمجلس حاضرمی شدند
نسخه ای که بعدازخواندن يادداشت تهيه کرده بودم به کاظمی، دشتی ودکتر 

  .                    ً                       وگمان می کنم او فورا  با دکتر مصدق تماس گرفت معظمی نشان دادم
 ازتهران خبرمی رسدکه سر«:شب آن روزراديوی لندن خبرزيررامنتشرساخت 

ريدر بوالرد سفير انگليس ومسترواالس مری سفيرکبيرآمريکا درتهران به 
دولت ايران پيشنهاد نموده اند که با تشکيل يک کميته سه نفری که از نمايندگان 

وانگلستان وآمريکا شده موافقت نمايند تا اوضاع ايران را به طورعموم شوروی 
دوسفير . و اوضاع آذربايجان را به طورخصوص موردبررسی قراردهند
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کبيرمزبوردر اين باره با اعليحضرت شاهنشاه ايران دمحم رضا شاه نيز مذاکراتی 
ايران هنوزجواب دولت . نموده اند و اين پيشنهاد را به معظم له تقديم کرده اند

موافقی به اين پيشنهاد نداده است وشايد بخواهد قبل ازموافقت با اين پيشنهاد آن 
را به مجلس شورای ملی عرضه کند درمحافل لندن اظهارميشود که دولت 
انگلستان درباب تشکيل يک کميته سه نفری برای بررسی اوضاع ايران هنوزبه 

  » .ته ای باقی استرأی سابق خود درباره تشکيل  چنين کمي
پس ازخبرراديولندن کميسيون خارجه مجلس ازنجم الملک وزيرخارجه دعوت 

اودرآن جلسه اطالع زيادی نداشت يا نخواست مجلس را ازجريان  پشت . کرد
. پرده اطالع زيادی نداشت يانخواست مجلس را ازجريان پشت پرده آگاه سازد

   ً                 ورا  نامه ای به نخست دکترمصدق که ازجريان ناراضی وخشمناک بود ف
وزيرنوشته واورا ازعواقب اين چاه که درراه اوکنده اند برحذرداشت ودر ضمن 

. تذکارداد که دولت حق هيچ گونه تصميمی بدون اطالع وتصويب مجلس ندارد
وزارت  دراثرفشاردکتر مصدق دولت ازعده ای ازنمايندگان دعوت کردکه در

رجه توجه کرده وسپس قطعی اتخاذ خارجه به اظهارات نخست وزيرو وزيرخا
  .کنند

  
دراين جلسه دکتر مصدق ازحکيمی نخست وزيرسئوال مرد آياشما با اين 

ومصدق به تندی گفت  پيشنهاد سه دولت موافقيد ياخيرحکيمی جواب منفی داد
در صورتی که مخالفيد چگونه پيشنهاد اصالحی داده ايد واگردولتين پيشنهاد 

  .تخاذ سند کرده وجواب موافق بدهندچه خواهيد کردکننده ازاصالحات شما ا
دراين  هرگز دولت شما مصدق درادامه افزودچون نمی دانيد که مجلس با شماو

سايروکالء هم .بهتراست همين االن استعفا دهيد کرد قسمت موافقت نخواهد
                                 ً                        کيمی ودولتش حمله کرده واورا شديدا  باز خواست کردندکه چطور ح     ً    شديدا  به 

 با شاه غير اده درامری به اين اهميت سفرای امريکاوانکليس درباراجازه د
اين يادداشت بدون  با جواب شاه چه بوده است؟چرا مسئول مالقات کرده و
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                            ً                                         امضاء راقبول کرديد؟ چرا فورا  به مجلس نيامديد؟چرا دراين يادداشت اصالحی 
  کرده ايد؟

چاره می گشت و حکيمی بيچاره وضعش ازهرجهت اسفباربود وازهرکسی پی  
کمک می خواست  ولی هيئت نمايندگان مجلس به يک زبان به او گفتند اين ره 

  .که تومی روی ترکستان است
بعدازاين جلسه عده ای ازنمايندگان برحسب دعوت سيدمصطفی خان کاظمی 

دراين جلسه تمام صحبت راجع به جانشين . نماينده کرمان به منزل اورفتم
متوليان معتقد بودند که خوب است حکيمی را نگاه داريم عده ای از. حکيمی بود

تا آخرمجلس پس از پايان دوره چهاردهم حکيمی استعفا دهد آن گاه شاه ديگری 
                ً                  من با اين نظرجدا مخالفت وحتی تهديد . را به جزقوام السلطنه انتخاب خواهد کرد

  .به استيضاح  جکومت حکيمی کردم
کثريتی برای حکومت قوام درست نشود دراواخرمجلس چهاردهم برای آنکه ا

طرفداران درباروبعضی ازمتولی های مجلس درهيئت رئيسه تصميم اتخاذ 
که هرگاه رئيس ويا نواب رئيس درجلسه حاضرشدند و درظرف يک ربع  کردند

ساعت حدنصاب برای مذاکرات حاصل شد جلسه تعطيل واسامی ديرآمدگان 
  .برای عبرت سايرنمايندگان منتشر شود

  
  اقدام دکترمصدق 

  
طبق درخواست دکترمصدق درآن روزها جلسه مجلس تشکيل نشد دکترمصدق  

طبق بيانيه ای درروزنامه ها منتشرشد مردم را ازاسرارپشت پرده ونقشه 
بيگانگان که زمينه اسارات و رژيم قيمومتبرايران حاضر می کردندباخبرساخت 

  .فله خواندوسردمداران مجلس  را هم شريک  جرم و رفيق قا
بيانيه دکترمصدق تهران خواب آلود ودولت نيمه جان ومجلس افسرده را تکان 
داد و روز نوزدهم دی مامجلس جلسه فوق العاده تشکيل داد دراين جلسه 
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دکترمصدق بارديگر قدرت وزعامت و وطن پرستی و از خود گذشتگی  خود را 
  .نشان داد

را برای وکالی مجلس خواند سپس راديو لندن  درابتدای نطق، دکترمصدق خبر
اظهارداشت پس از آنکه ازمضمون اين نقشه وخواب شومی که برای ايران ديده 

قرارداد وثوق الدوله زيرا آن قرارداد  ايران  اند مطلع شدم  گفتم صد رحمت به 
را تحت حمايت از انگليس قرارمی داد واين نقشه لعنتی ما را  تحت قيوميت سه 

اگرهنگام قرارداد انقالب روسيه وحکومت آمريکا به مددما . کشورمی گذارد
دروزارت خارجه به ما . هم داستان هستند آمدند دراين قراردادآن ها هم دست و

                                              ً                    گفتند اين پيشنهادات چون امضاء وتاريخ ندارد اصال  بی معنی و قابل بحث 
را چرا دولت آن . اگراين موضوع صحيح است چرا شاه سفرا را پذيرفت. نيست

سری نگهداشت؟ دولت نمی خواست ازمضمون اين يادداشتها ما مستحضر  
ترجمه ناقصی که دراينجا ذکرکردم  روز پيش به  - شويم و رونوشت برداريم

ما بايد اين اوراق را ردکنيم قيم الزم نداريم با دولت  –دکترمصدق داده بودند 
م ازاين که روس ها شوروی هم بايدرابطه مستقيم پيدا کنيم واسطه الزم نداري

آن روزی  که سه  دولت دردقيقه آخرموافقت خود را پس گرفته اند سپاسگزاريم 
  .با هم  متفق شوند کارما تمام است

  :دکتر مصدق با حال  تأثر و گريه  نطق خود را با بيانات  زير تمام کرد
هيچ دولتی نمی تواند دراين قبيل امورکه حيات سياسی مملکت را قطع و «

قالل آن را ببادمی دهد قبل ازعرضۀ به مجلس موافقت بکند وهر دولت است
وطن پرستی بايد بدون مطالعه اين قبيل پيشنهادات را که درعمرسياسی ملل 

من برای صالح و ثواب ملت ايران ازآقای حکيمی . کمترديده می شود رد کند
اره جوئی                                                    ً        خواهش می کنم بيش از اين وقت مملکت راضايع نکندو فورا  ازکارکن

دولتی الزم داريم که دربيطرفی اوهيچيک ازهمسايگان  کنند زيرا امروز
وقادرباشدکه برای مشکالت کشوررا حل کند و اگرراه حلی پيدا نشد  ترديدنکند

  .سازمان ملل متفق چاره جوئی  خواهد کرد
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درخالل اين جريانات اوضاع آذربايجان رو به وخامت گذارده و پيشه وری يک 
رتشکيل داد وعده زيادی افرادبی گناه وافسران جوانی که به او تسليم تيم ترو

نشدند اعدام کرد ازآن جمله کی ازعمو زاده های مرا بنام سرگرد سيد علی 
  .فاطمی به قتل رساندند

روزشنبه رحيم « :روزنامه باختراخبارآذربايجان را به شرح زيرمنتشرساخت    
درمقابل شهربانی که درخيابان عالی يوسف و کاظم را  دباغ واصالن وعزيز

عموم مردم تبريزازاين عمليات وحشيانه غمناک . قاپو واقع است اعدام  کردند
 علت اصلی اعدام رحيم دباغ اين است که مشاراليه هفته گذشته در.هستند

زنده باد شاهنشاه  ايران، اين مرد » زنده باد ايران« خيابانهای تبريزفرياد کشيد 
عضويت فرقه دموکرات اجباری  تبريز درشهر. پرستی اعدام شدبه جرم وطن 

فرقه .است کسی که درفرقه عضويت نداشته باشد درهيچ کجا راهش نمی دهند
سرحمام، جلوی ميهمانخانه، جلوی دکان خبازی، زغال فروش  عضويت رادر

وقصابی مطالبه می کنند وحتی جنازه  مردی را که عضو حزب دموکرات نبود 
  ».برنداشتنداززمين  

به خاطرداريم روزی که اين اخباررا مسافری به معرفی ثقۀ االسالمی ودمحم ولی 
ميرزا فرمانفرمائيان به او داده روز نامه  باخترآورده، برای ما شرح دادکه در 
آن روز به رزونامه کيهان واطالعات اخبارداده است ولی به طوری که بعدها 

فقط روز نامه  های . ن واطالعات منتشرنشدديديم کلمه ای درروزنامه ی کيها
مردم تبريزازکوچک و بزرگ  «:حزب توده در حمله به روزنامه باخترنوشتند

اعدام شدگان را می شناسندودليل اعدام آن ها رابه خوبی می دانند ونيازی به 
  ».معرفی روزنامه باخترنيست

ن جهان به اتحاديه سنديکای کارگرا که حسين برای شرکت در دراوايل دی
موحب دعوت حکومت فرانسه به پاريس رفته بود، اداره روزنامه با نصرهللا 

هنگامی . شيفته ودکترسعيد فاطمی بود وگاهی درکارها ازمن مشورت می کردند
که شيفته ازمن دستورمی خواست که راجع به قضايای آذربايجان چه بايد کرد 
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ً                   وانصافا  شيفته وسعيد فاطمی هميشه دستوريمن اين بودکه حقايق رامنتشرکنيد         
بايک  امروز ودکترجاللی نائينی چه درآن روزها وچه بعدها درروزنامه باختر

ياری نموده و  صميمت وبرادری وفداکاری مخصوص با حسين همکاری و
باخترامروز توانست درآن روزهای  و کوشش وپشت کارآن ها بودکه باختر

  .سخت ومشکل خدمتی به کشوربنمايد
  

  شکايت ايران برضد شوروی درسازمان مللموضوع 
  

دولت حکيمی تحت فشارمجلس به تقی زاده دستورداد که هنگام تشکيل شورای 
امنيت درلندن موضوع آذربايجان وتخليه شمال ايران ودخالت ارتش شوروی 
درامورداخلی ياران را دردستور شورا قرارداده و ازآن ها بخواهدکه پس از 

ولی ناگهان روز  . ميم قطعی برای حل موضوع بگيردشنيدن شکايت ايران تص
بعد ازنطق دکترمصدق راديودهلی و لندن خبردادند که تقی زاده سفيرکبيرايران 
                                                                    ً درلندن به استتانيوس نماينده آمريکا رئيس شورای امنيت اطالع داده که فعال  
دولت ايران از تقديم شکايت خود داری خواهد کرد تا اينکه کوشش های  که 

. اکنون برای تشکيل کميسيون سه جانبه درتهران به عمل آمده مختل نگردد
             ً                                   ً                   دکترمصدق فورا  درنامه ای خطاب به حکيم الملک شديدا  اعتراض کرد که چرا 
تقی زاده موضوع کارايران را دردستورشورای امنيت جامعه ملل قرارنداده 

حل کند تنها اميد است؛ زيرا اگردولت نتواند قضيه آذربايحان را بطور مستقيم 
  .برای ما طرح موضوع  درسازمان ملل متفق است

نتيجه فشارمجلس ودکترمصدق اين شد که حکيم الملک درمحلس حاضر شده 
      ً                                                                وصريحا  اعالم کندکه دولت به پيشنهاد سه دولت راجع به کميسيون بدون تأمل و 

 ظهاردرضمن حکيم الملک ازتقی زاده دفاع کرده و ا. فوری جواب ردداده است
داشت که دولت اودستورداده است که شکايت ايران دردستورشورای امنيت 

  .دهد،حکيمی، تقی زاده را يکی ازبزرگترين خدمتگزاران کشور خواند قرار
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چندسال بعدموقعی که جرايد راجع به روزهای بحران وحکومت حکيمی و  
يمی موضوع  کميسيون سه جانبه صحبت می کردند نجم الملک وزيرخارجه حک

نطقی کرده واظهارداشت که ريدربوالرد  که درآن موقع سناتوربوددرمجلس سنا
                                    ً                        انگليس پس ازمراجعت ازمسکووخواست فورا به منزل اورفته وراجع به  سفير

نجم الملک او را نپذيرفت وازاوخواست که چند . کميسيون سه حانبه صحبت کند
بوالرد به منزل  ساعت بعد در وزارت خارجه وی را مالقات کند ولی ريدر

نجم المک درمنزل حکيم الملک  . و به دربارپيش شاه می رود نخست وزير
به شاه می گويد اگر اين پيشنهادات را .     ً                               فورا  با يادداشت متفقين مخالفت ميکند

درهيئت دولت موافقين ومخالفين روی آن  بعد. دولت قبول کند اواستعفاخواهد داد
کرده باسفرای آمريکا وانگليس و شارژ دافر ورقه بی تاريخ وبيامضاء مشورت 

روس ها گفتند ما درامور ايران دخالتی نداريم نجم الملک . روس  صحبت کردند
شما . به آنان می گويد اگرراست می گوئيد ارتش خود را از شمال ايران ببريد

. در کليه شئون اين کشوردخالت داريدچطورمی گوئيد درکارايران دخالت نداريد
زياد اصرار نداريم شما بايد تصميم بگيريد که چه کار  ريکا می گويد ماسفيرآم

  .آن گاه  دولت  تصميم  بررد پيشنهاد سه دولت گرفت.  می خواهيد بکنيد
هنگامی که حکومت حکيمی تصميمبه ارجاع امربه سازمان ملل ميکند انگليسی 

اف بوجود می وآمريکائی ها می گويندکه اين کارغلط است زيرا بين متفقين شک
  .آيد ودر شورای امنيت جنجال برپا  خواهد شد

                                         ً                            به خاطر دارم که در آن روزها ريدربوالرد جدا  با طرح شکايت ايران درجامعه 
ملل مخالف بود و يک شب که نمايش غزل های حافظ بوسيله خانم ليال کوک 

من  آمريکائی وجمعی ازدختران ايرانی در سفارت آمريکا اجرا ميشد بوالرد به
وسيد دمحمطباطبائی نزديک شده واظهارداشت طرح شکايت ايران شکاف بزرگی 
بين متفقين بوجود خواهد آوردو من به انگليسی درپاسخش گفتم به جهنم؛ مملکت 
ما زير سرنيزه سربازان روس جان می کند وهستی ما برباد رفته شما 

. پشت کرده و رفت بوالرد با حال عصبانی به ما. ازاتحادمتفقين صحبت می کنيد
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سال ها بعد که دردانشگاه برينستون برای استادان ومحصلين صحبت می کرد 
عليه روس ها و مظالم آنان سخن می گفت من هنگام سئوال به  وازاقدامات خود

او گفتم صر ف نظرازاظهارات شما فکرنمی کنيد آنچه که ايران را نجات داد 
بی نظيرايرانيان بود، گمان می کنم حس نيت شما نبود بلکه فداکاری وشجاعت 

درجواب معذرت خواست . که قضيه شکاف بين متفقين را فراموش نکرده ايد
بلی فداکاری مردم ايران وکمک مجمع اتفاق ملل .  وگفت ما همه اشتباه کرديم

کيلريانگ استاد فرهنگ فارسی وعضوسابق سفارت در . ايران رانجات داد
کرديد که از بمب اتمی و تصميم ترومن رئيس تهران درجوابش  گفت فراموش 

  .اسمی به ميان بياوريد جمهور
واالس مری سفير آمريکامعتقد بودکه ايران نبايد گوش به اندرزمتفقين بدهد  

زيرا متفقين امروز منافقين فردا خواهند بود درنتيجه حکيمی دستورصريح به 
تقی زاده هم دستور  .تقی زاده داد که موضوع را درشورای امنيت مطرح  کند

دولت را اجرا واولين موضوعی که در شورای امنيت مطرح شد شکايت ايران 
تقی زاده ضمن نطق تاريخی خودراجع به قضايای آذربايجان .عليه شوروی بود

وجلوگيری روس ها ازرفتن سربازان به تبريزحکايتی ازگلستان به شرح زير 
فرمود تاجامه اش بستند . وثنا گفتيکی ازشعرا پيش اميردزدان رفت، : بين کرد

زمين يخ بسته . سگان درقفای اوافتادند خواست تاسنگی بردارد. واز ده بدرکردند
. سگ راگشاده وسنگ را بسته اين چه حرامزاده مردمانند:گفت. عاجزشد. بود

خواهم  گفت جامه خود می. گفت چيزی بخواه. اميردزدان ازغرفه بشنيد و بخنديد
سپس تقی زاده اضافه کرداين داستان شرح زندگانی ما » .ئیاگرانعام فرما

درايران است؛ سگان را درآذربايجان بازوسران ارتش شوروی درقزوين جلو 
ما تقاضای جاممه خود را  داريم واز دوستان . سپاهيان را گرفته وسنگ بسته اند

خود شوروی ها  می خواهيم که کشورما را ترک کرده و اجازه دهند پس 
  .هارسال تحمل بازمشقت وسختی خانه ويران خود  را از نو بيارائيمازچ

ويشينسکی نماينده شوروی درابتدا با طرح شکايت ايران مخالفت کرد و پس 
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ازآنکه اکثريت رأی به بحث ومذاکره دادند،اعالم داشت که اوالحوادث 
ً   آذربايحان ارتباطی با حضور نيروی شوروی در آن ايالت ندارد؛ ثالثا  دو لت                                                               

ايران سازمان فاشيستی و مخالف با شوروی را تشويق کرده وبه آن ها اجازه 
می دهد که عمليات خصمانه  خود را عليه آزاديخواهان و دوستان شوروی ادامه 

اين آمال برای جمههوری سوسياليستی آذربايحان شوروی خطر زيادی . دهند
ل  ايران ببرد مگر بوجود آورده وکشورشوروی نمی تواند قشون خود را ازشما

سپس . در تهران دولتی برسرکار بيايد که به دوستی و کمک شوروی متکی باشد
نماينده شوروی پيشنهاد کرد که طرح شکايت ايران ازدستورشورا خارج شود 

شورای امنيت . زيرا مشکالت ايران و شوروی بايد بوسيله دو کشورحل شود
کارهای خود نگاه داشت ولی به  اين پيشنهادرا کرده وشکايت ايران دردستور

طرفين توصيه کرد که با مذاکرات مستقيم مشکالت را حل کرده ونتيجه عمليات 
  . و مذاکرات رابه جلسه  شورا که درنيويورک تشکيل خواهد شد گزارش دهند

دراين موقع دولت حکيمی که با مشکالت  زياد روبرو بود و روس ها هم سفير  
ران احضار کرده ودرعمل با دولت قطع رابط  کرده وشارژدافر خود را از ته

  .استعفای خود را به شاه و مجلس تقديم کرد ١٣٢۴بودند دراول بهمن 
  

  روايت برنس از اين حوادث
  
پس ازآنکه جيمی برنس از وزارت خارجه استعفا داد وبه استانداری کارولينای  

ذاکراتی که دو جنوبی انتخاب شد نگارنده ازاوتقاضای مالقات کرده و درم
در اين باب ساعت طول کشيد و قسمتی ازآن درکتاب ديپلماسی نفت منتشرشد 

اظهار داشت نظرروس ها اين بود که  قبل از کنفرانس يالتا کار اميتازنفت 
ايران را  تمام کرده و در کنفرانس روزولت وچرچيل را درمقابل انجام شده 

م نقشه های شوروی ها را نقش مقاوومت مجلس و مردم ايران تما. قراربدهند
                                      ً                                   برآب کرد و به آمريکا  فرصت داد که علنا  استالين را تهديد و به اوبگوئيم که 
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درست . شمال ايران لقمه بزرگی است و بلع آن موجب دريدن شکم می شود
است که دريالتا و مسکو نتوانستيم کار ايران را تمام کنيم ولی در پوتسدام وبعد 

. ولت از کارهای استالين دراروپای شرقی ناراضی بودترومن بر خالف روز
بعالوه جنگ ژاپن با انداختن  بمب اتم روی شهرهای هيروشما و ناکازاکی تمام 
شد و وجود بمب به ما اطمينان واعتماد  خاصی  داد ازاين رو درسرموضوع 
                                ً                                    ترکيه وبغازها و ايران ويونان جدا پافشاری کرديم واستالين   موافقت کرد 

هنگام غائله آذربايجان  اندرز ما به نماينده ايران . ونش را ازتهران  ببردقش
. اين بود که تنها مقاومت مردم ومجلس می تواند حريف را ازميدان بيرون کند

                    ً                                                  درکنفرانس مسکو صريحا  به استالين گفتيم اميدواريم درايران وقايعی روندهد 
بيان به موجب دستور  اين. که موجب اختالف وتيرگی روابط ماباشما شود

صريح رئيس جمهورترومن بود استالين جواب داد ما کاری که منجربه تيرگی 
  .روابط ما باشما شود نخواهيم کرد زيرا به حدود قدرت خود واقف هستيم

به گفته برنس درکنفرانس مسکوروس به قدری محوخبرهای اغراق آميزاز 
زمين ازپيشه وری و آذربايجان شده بودندکه فکرمی کردندمردم آن سر

متجاسرين طرفداری کرده وآن سرزمين را به روز قفقاز و ارمنستان خواهند 
  .نشاند ولی من با تهديد بی پرده گفتم اين دم شيراست به بازی نگير

در لندن انگليسی ها با طرح  شکايت ايران روی خوش نشان ندادند ومعتقد بودند 
وس ها کنار بيايد ولی مابه نماينده ايران که ايران با مذاکره ودادن امتياز با ر

در نيويورک هم شما خودتان شاهد . گفتيم شما محتاج به اجازه ديگران نيستيد
              ً      ً                                                    بوديد که ماسرا  وعلنا  ازحقوق ايران دفاع کرده و بوسيله هندرسن به شما وعالء 

باالخره . پيغام داديم که مقاومت کنيد وموضوع شکايت را از دستورخارج نکنيد
سياست  صحيح قوام السلطنه سياستمداراليق  ايران و يادداشت شديد ما به روس 

  .ها و فشارسازمان ملل شر ميهمانان  ناخوانده  راکند
                      ً                                           اين گفته های برنس کامال  مقرون به حقيقت است موقعی که من  به آمريکا   

داد آمدم تا به عالء  کمک کنم هندرسن در ناهاری که در وزارت خارجه به من 
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اين وعده . اظهار داشت اگرشما مقاومت بکنيد ما همه قسم به شما کمک می کنيم
ها موجب شد که نمايندگان ايران موضوع را درشورای امنيت دنبال کرده و با 
فشار ترومن شر روس ها وپيشه وری و سايرمزدوران روسی  کنده بشود ؛  فرا 

  .ه عمل برمجاز کردشرمنده  رهروی ک/ که پيشگاه  حقيقت  شود پديد 
چندروزقبل ازاستعفای حکيمی روحی کرمانی ودکتر طاهری به سراغ من آمده  
اظهارداشتند که ما جانشينی برای حکيمی پيداکرده ايم که مورد قبول حضرات  و
است  اگرشما موافقت  داريد ما به سروقت  –شاه  –و هم ارباب  –انگليسی ها –

من بی . گفتند حاج مخبرالسلطنه هدايت. کيست ای شمايدگفتم کاند. او ميرويم 
 حاج  مخبر اختيارگفتم آقای دکترطاهری شما که اهل شوخی ومزاحی نبوديد

السلطنه بيش ازهشتاد سال دارد من دو روز پيش در دروس با او صحبت می 
گردم راجع به اغلب اموری که متصدی بوده فراموش کرده بعد ازنيم ساعت 

وه چهارده سال پيش که اين مرد نخست وزيربود کاری صحبت ازحال رفت بعال
ازاو ساخته نبود وهمه کار دردست تيمور تاش و داور و نصرت الدوله  بود 
ازاوهيچ کاری ساخته نيست ومخبرالسلطنه درکتاب خاطرات وخطرا ت به اين 

  .موضوع اشاره ميکند
واهد کرد صحيت مؤتمن الملک شد گفم اوهم مريض و ناتوان است وقبول نخ 

ومتأسفانه اين دستگاه لعنتی همه را ازميان برده امروز تنها  قوام السلطنه مرد 
ميدان است بهتر است که بيش ازاين وقت تلف نکنيم واو را با اکثريت  کامل 
روی کار بياوريم  تا بلکه به  اين بحران و لوطی بازی ها اجامر و اوباش و 

   )١(.مزدوران روس ها خاتمه بدهد
  

  وضوع قرار داد سه جانبهم
  

بکوشش زنده » پرونده  اللهيار صالح « در کتاب  خاطرات صالح  تحت عنوان 
يکی از پيش آمدهای مهم درمدت همکاری با مرحوم : ياد ايرج افشار آمده است
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حکيم الملک موضوع طرحی بود که انگليسيها به مرحوم حکيم الملک ازطرف 
 طرح قرارداد«             ً        اين طرح بعدا  به اسم . کردندانگلستان وآمريکا وشوروی تسليم 

موسوم ومعروف گرديدودربارۀ آن تا چند سال پيش بحث زياد » سه جانبه
ولی چون هدف اينجانب ازنوشتن اين يادداشتها آن . درجرايد ومجالت شده است

است که فقط آنچه رامکتوم مانده است برای ضبط درتاريخ ثبتت نمايم به ذکراين 
  :ميکنم مختصرقناعت

ديديم يا شنيديم مراجعه وفشاری ) يعنی وزيران کابينه حکيم الملک(   ً        اوال آنچه ما 
با اينکه انگليسيهابه . بودکه فقط ازطرف   انگلستان برای اين کاربه عمل می آمد

مرحوم حکيم الملک گفته بودند دولتهای انگليس و آمريکا و شوروی هرسه 
تا آنجا که اينحانب اطالع دارم .انددربارۀ مندرجات آن طرح توافق کرده 

        ً       حتی بعدا  معلوم .                        ً                           ازطرف سفارت شوروی مطلقا  مراجعه ای به دولت نشده بود
                                                               ّ       گرديد استالين در مذاکراتی که را راجع به اين طرح به عمل آمده بکل ی سکوت 

ازطرف آمريکائيها .اختيارنموده ويا به گفتۀ توده ايها با آن مخالفت هم کرده است
         ً                                                             اه مستقما  باانگليسها توافقی کرده بودندهنگام  مذاکرات انگلستان با حکيم نيزهرگ

  .الملک تظاهری به مخالفت يا موافقت ننمودند
به دليل .                       ً                                   ولی سفارت انگلستان جدا  اصرارمی کردولحظه ای ازآن غافل نبود

آنکه خوب خاطر دارم روزی که برای اولين بارنسخه ای ازآن طرح رابه 
لملک تسليم کردند پنجشنبه بود وچون مرحوم حکيم الملک برای مرحوم حکيم ا

                         ّ                                             اظهارمخالف يا موافقت متعذ ربه اين امرشده بود که بايد نظرهيئت وزيران را 
جلب نمايد ايشان را وادارکردند همان روزپنجشنبه جلسۀ فوقق العاده ای  تشکيل  

  .دهد
ينجانب که با بيماری نظربه اينکه درآن روزبه بعضی از وزيران ازقبيل خودا 

انفلوانزا و تب شديد   بستری بودم دسترسی پيدا نکرده بودند جلسۀ ديگری برای 
صبح جمعه تشکيل دادندوموقعی هم که هيئت دولت مشغول مذاکره راجع به آن 
بود يکی از نواب يا مستشاران سفارت دراطاق ديگر به انتظاراخذ تصميم 
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چون مرحوم حکيم . وزيرپيغام می فرستاد نشسته بود وگاه به گاه برای نخست
الملک دچارسنگينی قوۀ سامعه بود شخصی که به عنوان واسطه ازطرف آن 
کارمند سفارت می آمد و می خواست به شکل  نجوابا نخست وزير صحبت نمايد  

  .ناچارطوری حرف می زد  که ديگران  می شنيدند
ين است که مرحوم تفصيل شرکت من دراين جلسه با وجود کسالت شديد ا

نريمان صبح زود روزجمعه  به خانۀ ما آمدند ومجملی ازجريان قضيه را برای 
من بيان کردند وبه نظرمن هم اين طوررسيدکه مطلب حائزاهميت فوق العاده 
است وبه صرف بيماری وداشتن تب نبايد من ازشرکت دراين جلسه خود داری 

ه جلسه برسد خانۀ ما را زود مرحوم نريمان برای اينکه سرساعت ب. نمايم
  .ترک کرد ومن هم   بالفاصله لباس پوشيده به هيئت وزيران رفتم

جلسۀ هيئت وزيران درآن تاريخ دريکی ازسالنهای بزرگ طبقۀ فوقانی کاخ   
به محض اينکه من وارداطاق شدم مرحوم حکيم .وزارت خارجه تشکيل ميشد

م رسميت جلسه مرا ازجريان               ً                         الملک که ظاهرا  قصدشان اين بود قبل ازاعال
روزقبل آگاه سازد صندلی خود را ترک نمود واز پشت ميزهيئت وزيران به 
طرف من آمد ومن راهدايت کرد به طرف يکی ازپنجره های شمالی آن اطاق 
وسپس کاغذی راازجيب خود درآورده به من نشان دادندوگفتند مذاکرات 

  .ميمی دربارۀ آن نگرفته ايمامروزراجع به اين کاغذمی باشدوما هنوز تص
کاغذ دارای مارک سفارت انگليس بود وبنا به معمول سفارتخانه ها اصل مطلب 

درمقابل آن ترجمۀ آن . را در يک ستون به زبان انگليسی ماشين کرده بودند
مرحوم حکيم الملک . فارسی ثبت شده بود وامضا يا مهری درذيل آن ديده  نميشد

وخيلی  کم حرف می زدند صبرکردند تا من آن را به مطابق عادتی که داشتند
دقت خواندم و پس ازاينکه ازخواندن فارغ شدم گفتند اين طرح را ديروزبه ما 
دادند وقبال اينکه جلسه رسمی شود می خواستم بدانم عقيدۀ شما چيست؟ من بدون 

ن                                                         ً          معطلی گفتم عقيدۀ من اين است که حق اين بودکه جنابعالی اصال  ازقبول اي
کاغذخود داری می فرموديد زيرهيچ نخست وزيريا وزيرنمی تواند با يک يا چند 
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دولت خارجی حتی وارد به يک مذاکره ای بشود که در واقع مربوط به واگذاری 
  .     ّ                               تمامي ت واستقالل کشوربه بيگانه می باشد

مرحوم حکيم الملک ازاين اظهارمن قدری ناراحت شد وبه سرعت برگشتند وبه 
دشان پشت ميزهيئت وزيران قرارگرفتند وبعدازچند لحظه سکوت صندلی خو

که ) نجم الملک( همان کاغذ را ازجيب بغل خود درآورده  به آقای  ابوالقاسم نجم
  .آن موقع وزيرخارجه بودنددادند که آن را درهيئت وزيران طرح نمايند

هنوزآقای نجم الملک ازطرح مطلب فارغ نشده بودند که من ويکی دو  
رازآقايان وزيران که ازجمله مرحوم نريمان بود با کوبيدن مداد روی ميز نف

اجازۀ صحبت خواستيم و به صراحت و قاطعيت گفتيم  هيئت دولت حق بحث  
آقايان .                                            ً                       در اين باره  را ندارد وبايد آن کاغذ را عينا  به هرکس آورده پس بدهند

لسۀ کابينه به فاصلۀ سکوت خود اظهارات ما را تأييد کردند و ج ديگر هم با
  .کوتاهی خاتمه يافت

راجع به اينکه آقای دکتر مصدق به چه ترتيب ازموضوع مطلع شده وجلسۀ 
کميسيون خارجۀ مجلس شورای ملی راکه رياست آن با ايشان بودچگونه به 
سرعت تشکيل دادومخالفت شديد ايشان وگفتگوی تندی که بين آقای دکتر مصدق 

آمد چون برسکی پوشيده نيست احتياج به ذکرنمی  عملومرحوم حکيم الملک به 
  .داند

  
  مرحوم  محمود نريمان  و موضوع  حسين نفيسی

  
                                    ً                                 چون غرض ازاين يادداشتها بطوری که قبال  هم جايی ديگر گفته ام اين است که 
   ً                                                                       فعال  مطالبی را که تا به حال مکتوم مانده ثبت نمايم و به علت اينکه بيمارهستم 

بيماری شدت يابد و روزی درآتيه نزديک برسد که ازاين  وممکن است اين
کارباز بمانم لذاناچارم ازصرف وقت درمراجعه به سوابق  وحتی سعی 
دراتصال سلسلۀ وقايع به يکديگرخود داری نمايم ودرهروقت وفرصت آن 



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٦١                                                                             ازیاران 

  

  

  

مطلبی را که به ذهنم می آيد  بالفاصله  روی کاغذ بياورم تا ازخطر محو شدن 
  .بماند ازخاطرمصون 

لذا دراين موقع که به موضوعی راجع به مرحوم نريمان اشاره شد و يکی از 
جريانات مکتوم راجع به يکی از ادوارهمکاريهای خودم با آن مرحوم به خاطرم 
رسيد دراين محل آن را به روی کاغذ می آورم اگرچه  سلسلۀ  تاريخيآن با 

قعی بود که مرحوم  موضوع قبلی مرتب ومتصل نباشد، وآن مربوط به مو
نريمان عهده دار وزارت راه بودند وحسين نفيسی را که سمت مديريت کل راه 
آهن داشت ازکار برکنار نموده و پروندۀ جزائی اورا برای تعقيب به ديوان کيفر 

  .کارکنان  دولت  فرستاده بودند
ا نظاميان آمريکا ابتدا سعی  کردند ب. در آن تاريخ من وزيردادگستری بودم

  مراجعۀ  
   مستقيم  به من اين  پرونده را ازجريان طبيعی خود خارج سازند وچون من زير 

بارآن نرفتم وحتی با سه نفرافسر امريکايی که برای اين موضوع به دفتر من 
فشارخود ) که شرح آن جای ديگر داده خواهد شد(  آمدند  با خشونت رفتارنمودم

خست وزيرگفته بودند که چون راه آهن به ن. را متوجۀ  نخست وزير ساختند 
ً                                                             تقريبا   برای حمل لوازم جنگی به شوروی اختصاص داده شده ما نمی توانيم        
زيرباراين مطلب  برويم که دولت ايران رئيس کل راه آهن را که اکنون با ما 

حتی تهديد . همکاری تام وتمام داردازجای بردارد و ديگری را به جای او بنشاند
                                    ً                       که اگر حسين نفيسی را به مقامی که قبال  داشت برنگرداننددستگاه کرده بودند 

ً                                                   راخط آهن را رسما  به اختيارخود گرفته وهرکس را که بخواهند به اين سمت                  
حمل ونقل  مواد جنگی از جنوب به شمال   خواهند گماشتت تااينکه نقصی درکار

  .حاصل نشود
دفعه به طورمستقيم با چند . نخست وزيرکه درآن موقع آقای دمحم ساعد بود

ولی نريمان با استدالل صحيح وقانونی، به .مرحوم نريمان صحبت کرده بود
اينکه متفقين تعهد کرده اند به استقالل وحاکميت ما احترام بگذارند و لذا ناچارند 
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قوانين ما را رعايت نمايند و مطابق قانون کسی که دردادگاه برعليه  وی ادعا 
د ازکارمعلق شود، حاضرنشده بود حسين نفيسی را قبل نامه ای مطرح شد باي

                  ً چون خارجيان مخصوصا  . ازتعيين تکليف ازطرف دادگاه بارديکربه کاربگمارد
امريکائيها دست ازفشارخودبه دولت برنمی داشتند نخست وزيرمجبورشد مطلب 
ً                                           ً              را رسما  درهيئت وزيران طرح نمايد وازهيئت وزيران جدا  بخواهد که با         

  .مجدد حسين نفيسی  موافقت  نمايندانتصاب 
خالصه آقا ساعد دريکی ازجلسات هيئت دولت که من ونريمان هم شرکت 
داشتيم موضوع حسين نفيسی را طرح  کرد وبا قبول اين مطلب که حق با آقای 

چون قشون . نريمان است واز لحاظ قانونی اشکال وايرادی به عمل  ايشان نيست
                               ً              شاغال نموده و راه آهن ايران عمال  برای کار  می  متفقين در واقع  مملکت را

کند و آنها  نيز و آنها به هيچ وجه حاضرنيستند که شخصی غير از حسين نفيسی 
عهده دار اين کار  يعنی مديريت راه آهن باشد مصلحت سياسی ايجاب می کندکه 
هيئت دولت تصويبنامه صادرنمايد  و وزير راه رامکلف سازدکه حسين نفيسی 

طرحی نيزبرای صدور  تصويبنامه تهيه کرده بودند . را به شغل خود برگرداند
که برای  بحث  و امضاء  وزيران به منشی هيئت دولت  تسليم  کردند و قرائت  

  .گرديد
مرحوم نريمان با سالمت نفس ومتانتی که خميرۀ طبيعت ايشان بود شرح راجع 

رش دادند و ازعمل خود که به پروندۀ  حسين نفيسی به هيئت وزيران  گزا
پس از وی من رشتۀ  سخن را به دست  .     ً                                صرفا  به استناد قانون  بود دفاع کردند

گرفتم و به حمايت ازآقای نريمان توضيحات بيشتری دادم ويادآور شدم که 
درحمايت از يک شخص بخصوص )درواقع افسران ارتش آمريکا(اصرارمتفقين

است و وقتی که وزير راه می گويد من منافی با استقالل و حاکميت ايران 
حاضرم مسئووليت حمل اشياء راقبول کنم ديگرامريکاييان حق ندارندبگويند 

ً                                   حتما  حسين نفيسی بايدمديرکل راه آهن باشد اين باورکردنی نيست که هيچ .     
                                                               ً         ايرانی ديگرغيرازحسين نفيسی نتواندازعهدۀ اين کاربرآيد واگرما جدا  درحمايت 
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                                   ً                        گی نمائيم و اين امربه جاهای باال مثال واشنگتن کشيده شود بقدری وزيرراه ايستاد
اصرارافسران ارتش آمريکا بی جا و بی مورد می باشد که يقين دارم وزارت 

ازامضای طرح  تصويبنامه خود . خارجه امريکا حق را به جانب ما خواهد داد
را ايستادگی  داری کردم و ازهمکاران خود تقاضا نمودم که در پشتيبانی ازوزير

ولی متأسفانه هيئت وزيران با اين نظرات موافقت نکرد وبه عنوان . نمايند
وبه ضميمه نامۀ ] کردند[ صادر ومصلحت سياسی تصويبنامه را اضطرار

. رسمی به امضای نخست وزيردرهمان جلسه جلوی مرحوم نريمان گذاشتند
تصويبنامۀ   خوب خاطردارم آن مرحوم پاکت را بازکرد نامۀ نخست وزيرو

ضميمه  آن را به دقت خواند و با همان خونسردی ومتانت کاغذ سفيدی ازروی 
ميزهيئت وزيران برداشت واستعفا نامۀ خود را نوشت وروبه نخست وزيرکردو 

  :گفت
من تصديق می کنم هرکس وزيرراه باشد بايد امرهيئت دولت را اطاعت نمايد 

اين جهت استفای خودم را تقديم می  به. ولی من مجبورنيستم که وزيرراه باشم
رحمت  . کنم وازخدمت آقايان مرخص می شوم و بالفاصله جلسه راترک  کرد

  .هللا عليه
  

  موضوع نفيسی در دادگستری
  

اکنون که از درج شمه ای ازجريان مربوط به حسين نفيسی وهيئت وزيران 
ضوع  فارغ شدم مناسب است پيش آمدی راهم که دراطاق من راجع  به مو

  : نفيسی در وزارت دادگستری اتفاق افتاد شرح دهم
روزی دردفترخود مشغول کاربودم پيشخدمت اطالع داد سه نفرازافسران قشون 

گفتم جواب آنها را به شکل بدهيد که . امريکا آمده اند وقصد مالقات شما را دارند
است به من دراين ساعت کارديگری دارم وشما بدون تعيين وقت آمده ايد، بهتر

پيشخدمت برگشت . وبرای موقع مناسب وقت بگيريد]کنيد[ دفتر وزارتی مراجعه
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جواب دادم غير ازاين چاره . وگفت اصراردارند که ما بايد االن وزيررا ببينيم
آنگاه به منشی مخصوص . ووقت بگيرند] کنند[ نيست   که بايد به دفترمراجعه 

د وبگويد اينجا وزارت دادگستری است خود با تلفن دستوردادم با آنها تماس بگير
وشما افسران نظامی اگرمطلبی داريد ياوزارت جنگ ويابه وسيلۀ سفارت 

درهرصورت برای من به . خودتان با وزارت امورخارجه بايد درميان بگذاريد
عاقبت افسران امريکائی . هيچ وجه ممکن نيست که به اين صورت شمارا بپذيرم

 ناچار زآن ها درجه سرهنگی داشتند سومی سرگرد بود       ً               که بعدا معلوم شد دونفرا
  .شدند به تعيين وقت رسمی تن درداده دو سه روزبعد مراجعه نمايند

روزی که موقع مالقات رسيد اين سه نفرکه رئيسشان کلنل استتسن بود با يک   
قيافه وظاهرناراحت وعصبانی وارداطاق من شدندوبدون مقدمه کلنل استتسن 

تصورمی کنم فرمانده نيروی (ژنرال «:به اين شکل طرح نمودمطلب خود را 
ما را مأمورکرده است  که به ) امريکائی درايران درآن موقع ژنرال کونولی بود

  ».وزارت دادگستری بيائيم و پروندۀ آقای حسين نفيسی را بگيريم وبا خود ببريم
ً                              من ازشنيدن اين جمله ومخصوصا  ازطرزبيان جسورانۀ استتسن به خ شم آمدم                            

وازجای خود برخاسته  باخشونت جواب دادم شما می توانيد ازقول من به ژنرال 
بگوئيد که ارتش آمريکا حق فرستادن يک هيئت نظامی به وزارت دادگستری 

بعالوه ايشان را مطلع سازيد که من ازدولت .  وخواستن هيچ پرونده ای را ندارد
خالف قاعدۀ ژنرال به وزارت متبوعۀ خودم تقاضاخواهم کردکه ازاين رفتار

خارجۀ امريکا شکايت نمايد وبالفاصله به طرف دراطاق رفتم ودررا به عنوان 
 اينکه مذاکره ماباآقايان خاتمه يافته است واکنون بايد ازاطاق خارج شوند باز

  .کردم
درعين حال .      ً                                                     ظاهرا  آن آقايان انتظارچنين عکس العمل شديد ازطرف من نداشتند

به طرف درآمده ومی خواستند نشان بدهندکه قصدرفتن دارند کلنل که هرسه نفر
استتسن که ازخشونت من وضع گفتارورفتارش بکلی تغييرکرده بودگفت من 
 .ازجناب آقای وزيرخواهش می کنم به مااجازه بدهيدکه چند کلمه توضيح بدهيم
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بين موضوع سوء تفاهم در: کم جواب دادم. زيرا ظاهراسوء تفاهی رخ داده است
  ».                            ً          زيرا من به زبان انگليسی کامال  آشنا هستم. نيست

                ً                                                    کلنل استتسن فورا  گفت هرگاه به ما مجال چند دقيقه توقف بدهيد من توضيح  
من گفتم به جای اينکه شما توضيح . مختصری بدهم موجب تشکرخواهد بود

بدهيد من بايد شما را اگرنمی دانيدروشن سازم که وضع ايران وضع يک 
نظاميان اينجا نمی توانند با وزرا . ال شده ازطرف قوای دشمن نيستکشوراشغ

هرگاه من دربيان «:کلنل استتسن گفت. وادارات ايرانی به اين شکل رفتارنمايند
مأموريت خودم اشتباهی کرده ودرست انجام وظيفه ننموده ام ازجنابعالی 

  ».معذرت می خواهم
هم به زبان ماليم به  او چون اومعذرت خواست ودرصدد ماليمت برآمدمن 

ً                                                     جواب دادم اساسا  مراجعۀ مستقيم شما به وزارت دادگستری ازروزاول اشتباه                 
  .بوده وهرمطلبی داريد ازمجرای وزارت امور خارجه بايد اقدام کنيد

استتسن گفت حق باجنابعالی است وما درصدد اقدام ازمجرای وزارت خارجه  
ابعالی ازدوستداران امريکا هستيد بوده وهستيم وچون اطالع داشتيم که جن

رکرديم خوب است درضمن اقدامات ديگرذهن شما را هم روشن سازيم تا  ّ                                                              تصو    
 موقعی که مطلب درهيئت وزيران مطرح می شودشما هم با انجام نظريۀ ما

همان مراجعه به وزارت خارجه کافی است ومن « "جواب دادم. موافقت بکنيد
  .و با آقايان خدا حافظی کردم» هم شدبه موقع ازنظريات شما مطلع خوا

 مدتی ازاين جريان گذشت تااينکه مرحوم حسين عالء به عنوان سفيرکبيرمأمور
امريکا شدندوبه خواهش واصرارايشان من حاضرشدم باسمت وزير مختاری به 

چون آقای عالء اظهارکسالت می نمود قراربراين . اتفاق عالء به امريکا بروم
                                                   ً   اه آقای عالء به ايران برگردند ومسؤوليت سفارت مستقيما به بود که بعد ازشش م

  .عهدۀ  من باشد
 يکی ازآن سه افسر و خبراين موضوع درجرايد امريکا منعکس شده بود 

                     ً                                               امريکايی که اسم اوفعال  درنظرم نيست با آقای اميرابراهيمی که درراه آهن 
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  :وشتکارمی کرد و روزنامه ای هم داشت ضمن يک نامۀ   خصوصی  ن
را فقط يک دفعه ديده ام وآن  موقعی بود ) يعنی اللهيار صالح( من اين شخص«  

که جزء يک هيئت نمايندگی ارتش امريکابه مأموريتی ازطرف فرماندۀ خودمان 
ولی . به دفتروی در وزارت دادگستری رفتم و اوخيلی با خشونت با ما رفتارکرد

جای گرفت و می توانم به شما چون حق با او بود احترام به وی در قلب من 
يکی ازشخصيتهای بی نظيرايران است و ما ازاينکه ) اللهيارصالح( بگويم که او

آقای اميرابراهيمی آنطورکه يادم است .»به امريکا می آيدخيلی خوشحال هستيم
قسمتی ازاظهارات او راجع به من را ذيل عکس بزرگی ازمن درصفحۀ اول  

   ».روزنامۀ  خود درج کردند
فوق ازاين جهت قدری به تفصيل اشاره کردم که هموطنان  راجع به پيش آمد  

          ً                                                      عزيزمخصوصا   مصادرامورمتوجه شوند که هر گاه کسی  برای حفظ  حق خود 
ومملکتش درمقابل خارجيان بايستد ودرمقام حفظ حيثيت کشورش ايستادگی نمايد 

 از م دردست آنها باشد وخارجيان  بيشتربه اواحترام می گذارند تا اينکه مثل مو
باشد  نابجا                                                 ً        ترس اينکه مقامش را ازدست بدهدهرتقاضائی راولوکامال بی موردو

  .ازخارجيان بپذيرد وانجام  دهد
نظايراين پيش آمد در طول زندگی من تماسهای زياد باخارجيان چه درايران  

هم  وچه درمأموريتهای خارج مکررپيش آمده که اميدوارم فرصت به دست آيد وا
  )٢( .انها را بتوانم جزو يادداشتهای خود  به موقع  ثبت  نمايم

  
 نقشه شوم قيمومت ايران يا کميسيون سه جانبی

 
 نگرانی از کنفرانس مسکو

  
جلد دوم، شرح کامل » موازنۀ منفی« به کوشش حسين کی استوان در کتاب   

 ورت ص بدين» کميسيون  سه جانبه در مسکو« مشروع  گزارشات در بارۀ 
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يعنی درست همان ايامی که تازه پيشه وری  ١٣٢۴دردی ماه : آمده است
وطرفدارانش با استفاده ازاوضاع ناگوارداخلی و سياست خارجی رابطه 
آذربايجان را با مرکز قطع کرده بودند کنفرانس وزرای خارجه سه دولت برای 

شنفکراين مردم رو. مذاکره و حل مسائل ناشيه از جنگ درمسکو تشکيل گرديد
مملکت تصور می نمودند دراين کنفرانس راجع به کشورايران واقامت قوای 

ً       ومخصوصا  نگران  خارجی و قضيه اسف انگيزآذربايجان مذاکراتی خواهد شد        
بودند از اينکه در کنفرانس نسبت به ايران نسبت به ايران تصميماتی اتخاذ کنند 

و برای نگرانی قرائنی هم وجود که به تماميت و استقالل ايران لطمه وارد کند 
داشت زيرا از يک طرف تقاضاهای مکرر دولت حکيمی نسبت به حضور 
نماينده ايران برای شرکت در مذاکراتی که راجع به کشور ما در کنفرانس بعمل 

قبول واقع نشد و از طرف ديگر سفرای انگلستان وآمريکا در  می آيد مورد
شدندواين امرنشان می داد که راجع به  تهران ازطرف دولت خودبه مسکومأمور

ل نامبرده حضورنمايندگان سياسی خود را در  َ                                         ايران هم مذاکراتی می شود که د و  ُ                             
ً                              مخصوصا  اينکه درهمين اوان يعنی مقارن . کنفرانس مزبور الزم شمرده اند       

تشکيل کنفرانس راديو لندن که نسبت به وقايع آذربايجان هميشه اظهار بدبينی 
                                                   ً خود را تغييرداده و ازفساد دستگاه حکومت ايران مخصوصا   می کرد لحن

ازعدم توجه به عرايض و شکايات اهالی آذربايجان و به مورد بودن قسمت 
اعظم اعتراض دموکرات ها سخن می گفت وبه اين جهات مردم اين مملکت با 

ا تا اينکه راديو لندن خبرذيل ر. بی صبری تمام منتظر خاتمه کار کنفرانس بودند
 :منتشر نمود ٢۴درپانزدهم دی ماه 

  
 :خبر راديو لندن

می رسد که سرريدر بوالرد سفير انگليس و مستر واالس  ازتهران خبر«      
مری سفير کبير آمريکا در تهران به دولت ايران پيشنهاد نموده اند که با 
تشکيل يک کميته سه نفری که از نمايندگان شوروی و انگلستان و آمريکا 
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ل شده موافقت نمايندتا اوضاع ايران را بطورعموم و اوضاع آذربايجان تشکي
 هدو سفير کبير مزبوردر اين بار –را بطور خصوص مورد بررسی قرار دهند 

با اعليحضرت شاهنشاه ايران دمحم رضا شاه نيز مذاکراتی نموده اند واين 
وافقی به اين دولت ايران هنوزجواب م. پيشنهاد به معظم له هم تقديم کرده اند

پيشنهاد نداده است وشايد بخواهد قبل از موافقت بااين پيشنهادآنرا به مجلس 
درمحافل لندن اظهارمی شود که دولت انگلستان . شورای عالی عرضه کند

درباب تشکيل يک کميته سه نفری برای بررسی اوضاع ايران هنوز برأی 
ا اينکه دولت شوروی وب سابق خود درباره تشکيل چنين کميته ای باقی است

آنرا رد  سر آخر موافقت کرد با اين پيشنهاد کار آغاز در کنفرانس مسکو در
 »کرد دولت انگلستان هنوز برأی خود باقی است

وصول اين خبر پرده از روی حقايق برداشت و معلوم گشت مردم بی جهت 
شه های و نق نگران کنفرانس مسکونبودند ودرآنجا خواب هائی برای ما ديده اند

شومی طرح وترسيم کرده انداما تعجب اين جاست که دولت حکيمی نمی 
خواست از اين نقشه شوم مجلس ومردم را مطلع کند و با نهايت استتار در هيئت 

 .وزيران در آن بحث می کرد
و نمايندگان دلسوز آن بعد ازاطالع به اين موضوع که  ١۴حال ببينيم مجلس      

اطالعاتی که ما در اين باره از . داشت چه عملی نمودندبا حيات ايران بستگی 
  :منابع موثق کسب کرده ايم چنين است

  
 :مجلس ۀدر کميسيون خارج

وظيفه  ١۴پس از علنی شدن جريانات پشت پرده بعضی از نمايندگان مجلس  
مجلس را تشکيل دهند واز وزير خارجه  ۀخود دانستند که کميسيون خارج

رکميسيون مطرح وعلنی شود لذا بر حسب تقاضای آقای دعوت کنند که قضيه د
ولی آقای نجم  کرمانشاه کميسيون خارجه مجلس تشکيل گرديد ۀدکترزنگنه نمايند

 .راديوی لندن منتشر شده بود اطالعی نداد آنچه در خارجه بيش از الملک وزير
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 :مراسله به نخست وزير
  

د مراسله ای به آقای نخست به اين جهت عده ای از نمايندگان الزم دانستن   
اکنون : را به عواقب شوم کميته پيشنهادی دولتين متوجه نمايند وزير نوشته واو

 :متن مراسله
 

 !جناب آقای حکيمی نخست وزير
 

عطف به شايعات منتشره در اين چند روزه اخير بدين وسيله امضاء      
ً                                  کنندگان زير صريحا  اعالم می داريم که دولت حق اخذ هيچگ ونه تصميمی که                  

    ً      ً        ً                                                     جزتا  يا کال  مستقيما  يا غير مستقيم دخالت يک يا چند دولت خارجی را در امور 
ً                                          داخلی ايران تصريحا  يا تلويحا  ايجاب نمايد ندارد وهرگونه موافقتی در اين            ً                   
امور بدون تصويب مجلس شورای ملی خالی ازاعتبار وخارج از وظايف و 

 .اختيارات دولت است
 -ذکائی -فرمان فرمائيان -صادقی -دکترفلسفی -تيموری: گانامضاء کنند    

شهاب  -تهرانچی -فرمند -حبيب هللا دری –صدرقاضی - رحيميان -مهندس فريور
 .دکتر دمحم مصدق -گرگانی -فداکار - پروين گنابادی -تيمورتاش -فردوسی

  
 :درجلسه وزارت خارجه

  
ته سه جانبی يعنی دخالت چون امضاء کنندگان اين نامه می دانستند که کمي    

دولت های خارجی در امور ما، کميته سه جانبی يعنی قيمومت ايران و قطعه 
قطعه کردن کشور ومحو استقالل و تماميت مملکت به عبارت ديگر اجرای 

لذا به اين مراسله قناعت  به صورت تازه ١٩١٩يا  ١٩٠٧قرارداد منحوس 
نفراز نمايندگان ٢٠ی مرکب ازرياست مجلس شورای مل نکردند ودکترمصدق از
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وآقای نخست وزير برای بحث در موضوع کميسيون سه جانبی تشکيل شود که 
بر حسب تقاضای نخست وزير جلسه مزبور در وزارت خارجه تحت رياست 
خودشان با حضور آقای نجم وزيرخارجه تشکيل گرديد وپس از آنکه آقای وزير 

العات و اظهار عقيده نشدند آقای امورخارجه باز حاضر به دادن هيچگونه اط
که نمايندگان انگليس وآمريکا امضاء نکرده  را پيشنهاد نخست وزير متن فارسی

شده بود ازجيب خود خارج و باستحضار حضار اصالحاتی  آن در و بودند
رسانيد و درجواب نمايندگان حاضردر جلسه که با پيشنهاد دولتين موافقيد يا نه، 

درجواب سئوال دکترمصدق در صورتی که مخالفيد لفم واظهارنمودند من مخا
چگونه پيشنهاد اصالحی داده ايد واگر دولتين پيشنهاد کننده با اصالحات شما 
موافقت کند چگونه می توانيد اظهار مخالفت نمائيد پس خوب است شما استعفا 
بدهيد واين مخالفت را دولتی که بعد از شما می آيد، بنمايد چنين جواب می 

من هم از نخست وزيری  هر وقت شما از نمايندگی مجلس استعفا نموديد«: دهد
 »استعفا خواهم داد

  برای طرح موضوع در جلسه علنی مجلس
 

معروف است که بعضی ازوزرای دولت حکيمی از قبيل آقايان محمود      
نريمان وسرلشگردمحم حسين ميرزا فيروز و اللهيار صالح هم با پيشنهاد کميسيون 
سه نفری موافق نبودند و چون از اين جلسه بيش از اين نمی شد نتيجه گرفت و 

دولت حکيمی استعفا می کرد ممکن بود دولت ديگری روی کار آيد که  چنانچه
اول تهران می خواست که  ۀتمام اعضای آن با پيشنهاد دولتين موافقت کنند نمايند

ازنمايندگان که  وعده زيادی موضوع در مجلس شورای ملی مطرح شود و
موافق با تشکيل اين کميسيون نبودنددرمجلس اظهار مخالفت کنند تا فکر تشکيل 
اين قبيل کميته ها دراين مملکت بکلی عقيم شود و نظر به اينکه يکشنبه شانزدهم 

رسمی مجلس بود جلسات مجلس تشکيل  و سه شنبه هيجدهم که روزهای جلسه
  : ه شنبه هيجدهم بيانيه ذيل را منتشر نمود اول تهران عصر س ۀنشد  لذا نمايند
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 بيانيه دکتر مصدق

  
ای مردم، اين کسانی که من نمايندگی شما را قبول کرده و می خواهم برای «

شما جان فشانی کنم بدانيد و آگاه باشيد که دو جلسه است می خواهم نظريات 
شما  خود را در خصوص عمليات سياسی و اقتصادی اين دولت که می خواهد

را به اسارت بيگانگان  قرار دهد در مجلس بياناتی کنم برای اينکه اظهاراتی 
 دکتر دمحم مصدق  . نشود مجلس شورای ملی تعطيل شده است

 
 جلسه فوق العاده مجلس و نطق نماينده اول تهران

    
بيانيه باال بقدری مؤثر واقع شد که چهارشنبه نوزدهم دی ماه يعنی يک شب   

شار آن مجلس شورای ملی بطورفوق العاده تشکيل گرديد ودکتر بعد ازانت
نقل می  ٩٨٨مذاکرات مجلس، صفحه  ٢۶٧ ۀمصدق نطق ذيل را که ازشمار

 :اينک متن نطق. شود، ايران کرد
 :پانزدهم دی ماه راديو لندن اخبار ذيل را منتشر  نمود -دکتر مصدق     

فير کبير انگلستان و مستر ريدر بوالرد س از تهران خبر می رسد که سر«  
واالس مری سفير کبير آمريکا در تهران به دولت ايران پيشنهاد کرده اند که با 

آمريکا تشکيل -انگلستان-تشکيل يک کميته سه نفری که از نمايندگان شوروی
شده موافقت  نمايد تا اوضاع ايران را بطور عموم و اوضاع آذربايجان را بطور 

مزبور دراين باره با  کبير سفير دو. اردهندخصوصی مورد بررسی قر
اعليحضرت شاهنشاه ايران دمحم رضا شاه نيز مذاکراتی نموده اند و اين پيشنهاد 

دولت ايران هنوز جواب موافقی به اين پيشنهاد . را  به معظم له تقديم کرده اند
ورای نداده است و شايد بخواهد قبل از موافقت با اين پيشنهاد آن را به مجلس ش

درمحافل لندن اظهارمی شود که دولت انگلستان درباره تشکيل . ملی عرضه کند
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بررسی اوضاع ايران هنوز به رأی سابق  خود  يک کميته سه نفری برای
تشکيل چنين کميته ای باقی است و با اينکه دولت شوروی در کنفرانس  ۀدربار

آنرا رد نمود دولت  مسکو در آغاز کار به اين پيشنهاد موافقت کرد و آخر سر
 » .انگلستان هنوز به رأی خود باقی است

انتشار اين اخبار مرا وادار نمود که نسبت به پيشنهادی که سفرای کبار نموده اند 
ملت ايران بايد اخبار مربوط به . عقايد خود را واضح و روشن عرض کنم
رجه ولی وزارت خا) صحيح است(سياست مملکت را ازراديو بيگانه بشنوند 

نقشه های شومی که برعليه مصالح واستقالل ايران ترسيم شده حتی از 
تا پريشب من از مضمون پيشنهادی ) صحيح است( نمايندگان مجلس مکتوم کند

وپس ازاستحضار گفتم صد رحمت به که راديو لندن خبر داده مطلع نشدم 
ت واليت زيرا قرارداد مزبور ايران را تح) صحيح است(قرارداد وثوق الدوله 

انگليس می گذاشت و اگر بموالی عليه روزی کمک می رسيد می توانست آزاد 
 ١٣٠٠شود، پشتيبانی دولت آمريکا بعد از قرارداد ازايران و انعقاد قرارداد 

بين دولت ايران و اتحاد جماهير شوروی سبب شد که ملت ايران تقويت شود و 
دتا وبعد به شکل دولت آن کو ۀانگليس نفوذ خود را بطورديگری که مقدم

را به  ١٩٠٧ولی اين پيشنهاد قرارداد ) صحيح است(ديکتاتوری بود اعمال کند
دراطراف اين پيشنهاد شايعات ) صحيح است(صورت ديگر تجديد می نمايد 

چيزمی گفت ونظرياتی اظهارمی کرد ومن ن هرکس راجع به آ بسياری بود و
بطور صريح اظهاراتی کند ننمود هر چه خواستم در کميسيون خارجه آقای نجم 

و بطور مبهم جواب داد؛ بنا براين با آقای نخست وزير داخل مذاکره شده و بين 
ما توافق حاصل شد که عده ای از نمايندگان دستجات مختلف در يک جا جمع 
شوند و راجع به نيک و بد پيشنهاد مذاکره نمايند، جلسه در وزارت خارجه 

ير اظهار نمودند که آقايان بفرمايند چه می خواهند آقای نخست وز. تشکيل شد
                           ً                                    درجواب اينطور گفته شدکه قبال  الزم است دولت جريان را گزارش دهد تا 

باالخره . ودرحواشی آن نظريات خود را اظهار نمايند حضار آنرا متن قراردهند
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ماده تنظيم شده بود به حضار ارائه  ١١آقای نخست وزير دو برگ که روی آن 
                                                      ً            دند وچون به اسم سه دولت داده شده که يکی مخالف است قهرا  امضا نداشت نمو

يک  ۀو با اينکه اوراق مزبور را نمايندگان سياسی دو دولت به وزارت خارج
دولتی داده اند آقای نجم وزير خارجه می گفتند اين ها برگه هايی است غير 

ت و خالصه اينکه رسمی که نه امضاء دارد ونه شماره و تاريخ آن معلوم نيس
هيچ است وهيچ و چون انتشارآن دولت را در افکار عامه مفتضح می کرد قائل 

واسرار اداری است و نبايد منتشر شود واز  اثر جز بود که اين برگ های بال
بعضی اخبارکه روزنامه ها راجع به آن اوراق منتشر کرده بودند بسيار 

ن رونوشتی بردارند و روز قبل هم عصبانی بود و راضی نشد که نمايندگان از آ
که باز کميسيون خارجه تشکيل شد و اعضاء اصرار داشتند که اوراق مزبور را 

ماده است که  ١١پيشنهاد شامل . ببينند آن ها را ارئه ننمود و خودداری کرد
   ً            مثال  در بند ششم . بسيار کش دارد وهريک از آنها مربوط به مطالب مهمی است

 :می گويد
ً                            يسيون اصالحاتی را که مخصوصا  در انتخاب انجمن های محلی و کم«                               

 ... » وظايف آنان و تدارکات وجه بنظر الزم می رسد توصيه خواهد نمود
کميسيون توصيه هائی در باب استعمال زبان های « : دربند هفتم می گويد     

ُ                                    اقليت از قبيل عربی و ترکی و ک ردی جهت تعليمات و منظورهای ديگر خوا هد                             
« : از اينقرار است ٩بند !) به آن هاچه مربوط است؟ -يکی از نمايندگان(» بود

سه دولت مساعی کامل بکارخواهند برد که دولت ايران را متقاعد سازند توصيه 
... » قانونی در آورد هائی را که از طرف کميسيون به عمل می آيد به صورت

رموديد دکتر ميليسپو که خوب است که مالحظه ف! آقايان نمايندگان محترم
مستخدم ايران بود و ما می توانستيم بوسيله نسخ قانون استخدام او مشاراليه 

وای به . را مرخص کنيم انفصال او از کاربرای ما چقدرتوليد مشکالت نمود
. وقتی که اختيار قانون گذاری مملکت تحت نفوذ واختيار سه دولت واقع شود

که برای چنين دولتی قائل به استقالل شود؟ باهوشی است  ۀکدام وزير خارج
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اگر اين پيشنهاد خوب است و يا اين که دولت ) صدای زنگ -همهمه نمايندگان(
در خوبی آن مردد است چرا آنرا منتشر نکرد تا صاحبان حق يعنی افراد ملت  
بتوانند در مقدرات خود نظرياتی اظهار کنند و دولت هر اقدامی که می کند روی 

مصالح ملت باشد و اگر بد است چرا  وارد مذاکره شد و آنرا همان روز فکر و 
نظريات من اين بود که بين دولت راجع به طرز ) صحيح است(اول رد نکرد 

اداره نمودن قسمتی از مملکت با يک عده ای از اهالی آنجا اختالف حاصل شده 
ا بتوان با خود آن    ً                                              قبال  بايد با اهالی محل داخل مذاکره شد شايد اختالف ر. است

وچنانچه به ان طريق نتيجه نداد با دولت اتحاد ) صحيح است(ها حل کرد 
). صحيح است(جماهير شوروی مذاکره کنيم که مانع مرتفع واختالف حل شود 

بنابراين صالح نيست که دولت انگليس و آمريکا به نام سه دولت با ما داخل 
ماهيچوقت اختالف نداشتيم ايجاد  مذاکره شوند و در ساير نقاط ايران هم که

           ً                              بنده توضيحا  عرض می کنم فرض کنيم ما در يک ) صحيح است(اختالف کنند 
قسمت از خاک اين مملکت اختالفی داريم آيا تا کنون هيچکس شنيده که ما در 

 !کی حرفی اظهار کرد؟)     ً ابدا   -نمايندگان(قسمتهای ديگرهم اختالفی داشته باشيم 
نخست وزيرآمد  اين مجلس شورای ملی، اين اکثريت، خود ! ...کی سخنی گفت؟

در اين مجلس مطالبی که اظهار کرد تمام برعليه تشکيالت شمالی بود؟ حاال 
چطور نخست وزير می خواهد پيشنهادی را تحت مطالعه قرار دهد که درتمام 

هيچکس راجع به  - اردالن) (صحيح است(مملکت همچو اختالفی ايجاد شود 
ُ   زبان ک رد ی حرف نزده چطور چنين حرفی می زنند، من نماينده کردستانم      

ما بايد اين اوراق را رد کنيم و بهيچوجه حاضر  نشويم ) بيزارم از اين حرف ها
اظهار نخست وزير اين بود که دولت ) صحيح است(در آن مذاکره نمائيم 

ل بعضی چيزها با ما داخل مذاکره نمی شود و من آنرا قبو ۀشوروی به بهان
ننمودم زيرا دولت شوروی می خواهد در اين مملکت دولت ديگری بر او 

سياسی است که يک قرن وزراء با ايمان  ۀترجيح داده نشود و ا ين همان موازن
ما به آن عمل نموده اند دولت شوروی ميخواهد که با ما روابط مستقيم داشته 
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ولت شوروی مجبور باشد نه اينکه دولت ديگری خود را قيم ما معرفی کند و د
اگر نظريه دولت شوروی بحال ما مفيد است چرا . شود که با قيم ما مذاکره نمايد

با دولت اتحاد جماهير شوروی داخل مذاکره نشده و باب مذاکرات را با دولت 
انگليس وآمريکا مفتوح نموده اند و اگرنيست دولت حاضرشود و داليل خود را 

صلح عالم اين قبيل پيشنهادات بشود جنگ در اگر اساس . درمجلس اظهار نمايد
از اينکه دولت اتحاد جماهير شوروی با اين  –آتيه قائم مقام صلح خواهد بود 

پيشنهاد موافقت ننموده ملت ايران سپاسگزار است و آن روزی که سه دولت با 
دولت چرا از اين اختالف استفاده  -طهرانچی(هم متفق شوند کار ما تمام است 

ل بزرگ دموکرات آن را در اجرای !) د؟نمی کن َ                               ملت ايران انتظار داشت که د و  ُ                          
صحيح (کامل ازحکومت دموکراسی کمک و تقويت کنند  ۀقانون اساسی و استفاد

نه اينکه خود پيشنهادی کنند واستقالل ايران را که تضمين کرده اند ) است
دولت « : يدراجع به اينکه راديو لندن می گو)صحيح است(بخواهند نقض کنند 

قبل از  ايران هنوز جواب موافقی به اين پيشنهاد نداده است و شايد بخواهد
  عرض می کنم » موافقت با اين پيشنهاد آن را به مجلس شورای ملی عرضه کند

که دراين خبر ديده می شود بی مورد است زيرا هيچ دولتی نمی » شايد«کلمه 
ت را قطع و استقالل آن را بباد تواند در اين قبيل امورکه حيات سياسی مملک

قبل از ) اين چند جمله را با صدای گرفته و بغض و تأثر بيان نمودند(می دهد 
به مجلس موافقت بکند و هر دولت وطن پرستی بايد بدون مطالعه اين  ۀعرض

صحيح ( قبيل پيشنهادات را که در عمر سياسی  ملل کمتر ديده می شود رد کند
پيشنهاد از سه دولت اسم برده شده و به اظهار راديو       ً         خصوصا  اينکه در) است

ما با دولت صدر . کننده دو دولت است پيشنهاد لندن يکی از آن ها مخالف و
ولی افسوس که )صحيح است(بيطرفی نداشت  ۀمخالفت کرديم، برای اينکه جنب

همه می دانند که دادور ). صحيح است(اين دولت از آن بيشتر با طرف است 
ار استان سيم برای اينکه درمنافع دولت شوروی پيشنهاد نفت داده بود استاند

دولت او را ازتبريز احضاروازخدمت منفصل کرد و به عنوان اينکه در يک 
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معامله ای به شهرداری تبريز چندين هزار تومان ضرر رسانيده بود يکی از 
ی تقی زاده ولی آقانمايندگان در مجلس اظهار نمود که بايد تعقيب جزائی شود 

سال تمديد نمود و يک ميليارد و شصت ميليون تومان  ٣٢که امتياز دارسی را 
) صحيح است(ضرر به ملت ايران وارد کرد امروز سياست دولت دست اوست 

و ) صحيح است(و در سازمان متفق رأس نمايندگان ايران واقع شده است 
و داده شد می خواهد سهيلی را هم که  پنج اعالم جرم در اين مجلس برعليه ا

وارد هيئت نمايندگی ايران کند و با يک تير دو نشان بزند يکی اينکه يک 
همفکر بيشتر پيدا کند و ديگر اينکه همفکر متهم خود را طيب و طاهر نمايد 

 »رحمت هللا علی نباش االول :اين است که عرض می کنم
       

واهش می کنم بيش از من برای صالح و ثواب ملت ايران از آقای  حکيمی خ
     ً                       فورا  از کار کناره جوئی کنند) صحيح است(اين وقت مملکت را ضايع نکند 

است که در بيطرفی او هيچيک از همسايگان  زيرا امروز دولتی) صحيح است(
ترديد نکند و قادر باشد که برای مشکالتی که مملکت دچار آن شده راه حلی پيدا 

دا نشد تا سازمان ملل متفق در لندن هست و اگر راه حلی پي) صحيح است(کند 
 )صحيح است(چاره جوئی کند 

بعد از خاتمه نطق دکتر مصدق آقای هژير وزير دارائی پشت تريبون رفته چنين 
 :گفت

  
 پاسخ آقای هژير وزير دارائی

  
بنده تصديع زيادی ندارم فقط نسبت به فرمايشات آقای دکتر مصدق درباره «    

رمودند بطورخالصه جواب عرض می کنم که دولت سياست خارجی آنچه ف
هيچگونه تصميمی ندارد بدون رعايت نظرمجلس شورای ملی هيچگونه اقدامی 
کند و هيچگونه قدمی بر نخواهد داشت و نظريات جناب آقای دکتر مصدق را 



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٧٧                                                                             ازیاران 

  

  

  

در باب آذربايجان و سياست خارجی بنده بطور خالصه خدمت آقای نخست 
  دمت آقای وزير خارجه  وزير عرض می کنم و هم خ

  
 نطق مهندس فريور

 
آقای مهندس فريور نماينده تهران درباره  ٢۴دی ماه  ٢٠در جلسه پنج شنبه     

کنفرانس مسکو و کميته سه جانبه بياناتی نمود که از مذاکرات مجلس شماره 
 :نقل می شود ١٠٠٣صفحه  ٢۶٨
د کنفرانس وزرای امور عرض کنم که مدتی قبل يعنی چند روز قبل از انعقا     

خارجه در مسکو بنده يک روز آمدم اينجا و برای پيش بينی نسبت به اين مسئله 
که تصميمی در غياب ملت ايران، در غياب نماينده ملت ايران راجع به ايران 
گرفته نشود که مستلزم مضاری برای کشور ايران باشد عرايضی کردم و چون 

                                   ً     عرض کردم که نبايد بهانه هائی که فعال  از  مسبوق به يک سوابقی بود اينجا 
زبان بيگانگان شنيده می شود از قبيل عدم لياقت هيئت حاکمه ايران به حساب 
ملت ايران گذاشته بشود و برای ملت ايران خدای نکرده تصميمی گرفته بشود 

آنروز جناب آقای هژير وزير دارائی برخاستند ) صحيح است(برخالف منافع او 
         ً                                                   من و بدوا  تعريف هيئت حاکمه را برای بنده کردندکه مراد ازهيئت  در جواب

بنده هم دراين تعريف ترديد نداشتم و  .                           ً حاکمه مجلس است ودولت مجموعا  
اين نظر هم تا . فرمودند که هيئت حاکمه برای اعتالء ملت ايران کارکرده است

. راجعه کردچه اندازه صحيح است بايد ديد نتيجه اش چيست؟ بايد به نتيجه م
اين وضع مملکت . نتيجه هر روزو هر ساعت درمقابل چشممان مشهود است

بنابراين بنده زياد راجع به اين موضوع الزم نيست دليل و . است آن وضع  ملت
ً                                               برهان تهيه کنم وضمنا  چون من اظهار نگرانی کرده بودم که مبادا تصميمی                      

ذکر اين نقطه خيلی اظهار  گرفته بشود که به ضرر ملت ايران باشد ايشان از
                          ً                                            نگرانی کردندکه بنده مختصرا  بعد از نطق ايشان عرض کردم که من آقا از خود 
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اسم مرض را بردن و احتياطات الزمه را . مرض می ترسم نه از اسم مرض
کردن برای اينکه مرض مستولی نشودعيبی ندارد نبايد غفلت کرد و نبايد 

خوشبختانه در کنفرانس  . آدم مبتال بشود سايرين را غافلگير کرد که يکمرتبه
 مسکو بعد از خاتمه اش معلوم شد که نظربه عدم توافق سه دولت تصميمی راجع

بنده اينکه عرض می کنم خوشبختانه برای  اين است که . به ايران  گرفته نشده
معتقدم هر وقت تصميمی درغياب نمايندگان حقيقی ملت ايران در بين بيگانگان 

رزمين ايران منافعی دارند گرفته شود و موافقت حاصل  بکنند علی که در س
چيزی که کمتر مورد توجه آن ها قرار ) بر ضرر ماست -تهرانچی(االطالق 

آن کنفرانس خاتمه ) صحيح است - صحيح است(خواهد گرفت  منافع  ما است 
ردم چند روزی گذشت از زبان  راديوهای بيگانه اخباری منتشر شد، م. پيدا کرد

به من رجوع می کردند که ناسالمتی تو وکيلی بگوببينيم اين کنفرانس، اين 
               ً                  اطالع رسمی مطلقا  ما نداشتيم که کم . کميسيون سه دولت راجع به ايران چيست

ّ                             و بيش سر و صداها زياد شد تا باالخره به هم ت چند نفرازآقايان نمايندگان                                         
رت امورخارجه و معلوم بشود قرارشد مالقاتی بشود ازآقای حکيم الملک دروزا

   ً                                                       اصال  موضوع چيست؟ روز دوشنبه عصر يک عده ای بر حسب دعوت آقای 
رئيس مجلس به وزارت خارجه رفتند وقتی که رفتيم آنجا خواستيم اول موضوع 
قضيه را بفهميم که چی هست آقايانی که تشريف داشتنداغلب شان حاضرند دولت 

مور خارجه يک ورقه همين طور که ديروز يعنی آقای حکيم الملک وآقای وزير ا
جناب آقای دکتر مصدق فرمودند بدون امضاء، فارسی و انگليسی آوردند ارائه 
دادند و در بدو امر هر قدر اصرار شد ازطرف نمايندگان حاضر که نظر خودتان 

» ما نظر خود را بعد از نظر نمايندگان خواهيم گفت«را هم اضافه بکنيد گفتند که 
ب يادم می آيد که آقای ملک مدنی نايب رئيس محترم مجلس خيلی تندی حتی خو

مجريه است، دولت بايد نظرش را بگويد و بعد ما اظهار  نظر  ۀکردند که دولت قو
ً                                                      بکنيم ولی مطلقا  اظهار نظرنکردند وموکول کردندبه نظر مشورتی  نمايندگان                 

گله کردند ازاينکه  حاضرو البته ابتدای امر آقای نجم وزير امورخارجه خيلی
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دراين مملکت ما هيچ مطلبی مخفی نمی ماند من مطالبی را که در کميسيون «
بنده . و از اين قبيل» خارجه صحبت کردم بعد در روزنامه ها منعکس شده است

عرض کردم آقا مسائلی که منعکس شده است در روزنامه ها بيشتر ازراديوها بوده 
که ملت ايران در جهل و نادانی و عدم اطالع  است واين موجب کمال بدبختی است

و ) صحيح است(از وقايع بايد بماند و منتظر شنيدن خبر ازراديوهای بيگانه باشد 
در اينصورت شما که وزير امور خارجه هستيد انتظار نداشته باشيد که اخبار را 

چرا؟ برای اينکه هر راديوئی هر خبری را .آنطوری که هست ملت مطلع بشود
ابق مذاق وسليقه شخصی خودش منتشر می کند و اشخاصی هم که راديو را می مط

شنوند بسا اوقات آن مطالب را مطابق سليقه شخصی خودشان ترجمه و تعبير و 
يکی می شنوند، به آقا می گويد، آقا به ديگری می گويد، يک چيزی . تفسير می کنند

بهر هر صورت تا آن . ستتويش درمی آيد که معلوم نيست تا چه اندازه صحيح ا
تاريخ شخص بنده خيال می کنم اغلب نمايندگان که آنجا تشريف داشتند تصور می 

که اين موضوع مربوط است به يک کميسيونی که بيايدبه ايران برای  کردند
                              ً                                     رسيدگی به بعضی وقايعی که اخيرا  اتفاق افتاده است، يک رسيدگی، يک کسب 

آن (ولی بعد از اينکه آن يادداشت خوانده شد  اطالعاتی برای تهيه گزارش بکند
آن ورقه بعد ) ورقه در اصطالح سياسی که با يادداشت به معنای اخص اشتباه نشود

ماده است که  ١١از اينکه خوانده شد معلوم شد اين ورقه مشتمل بر موادی است، 
جناب آقای دکترمصدق به عرض آقايان  رويهمرفته همان طوريکه ديروز

دو سه ماده اش، البته عين مواد را » صد رحمت به قرارداد وثوق الدوله«:رساندند
و در مسائل سياسی هم عبارات و حمالت  وکلمات (چون ندارم عين عبارت را 

نمی خواهم تکرار بکنم ولی مفاد دو سه تا را ديروز جناب ) معانی خاصی دارند
راجع به وظايف انجمن آقای دکتر مصدق به عرض تان رساندند که يکيش اين بود، 

آن کميسيون راجع به وظايف انجمن ها، راجع به اجرای قوانين  –های محلی
هائی خواهد  راجع به طرز تهيه و تدارکات وجوه، توصيه - مشروطيت در ايران

يکی ديگراستعمال )برای انجمن ها - شريعت زاده(کرد يعنی تمام امور مملکت 
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ُ                        ها ازقبيل ک ردی و عربی وترکی را به زبان، استعمال زبان های بعضی اقليت            
 - تيمورتاش(های ديگر توصيه خواهد نمود  منظورهای فرهنگی تعليماتی و منظور

« :بلی و از قبيل باالخره ماده آخرش است يا ما قبل آخرش که می گويد) و غيره
بلی ماده هشتم، نمايندگان سه دولت ايران ) ماده هشتم - حاذقی(نمايندگان سه دولت 

اين » متقاعد می سازند که توصيه های مزبور را به صورت قانونی در آوردرا 
 - تيمورتاش) (صحيح است(مواد آقا خيلی قابل دقت است، خيلی قابل  توجه است 

بلی ) بايد رد کرد قابل دقت نيست - صادقی) (بقدری واضح است که قابل دقت نيست
نجا يک توصيه هائی بکنند و آن يعنی يک سه نفری بيايند اي - حاال می رسيم به آنجا 

خوشبختانه در نتيجه مذاکرات مفصلی که  - توصيه ها هم به صورت قانونی در بيايد
آن شب شد که همه باالتفاق به رد اين ورقه با اين پيشنهاد رأی دادند يعنی به دولت 

و خود آقای حکيم الملک هم در آخر کار فرمودند من ) صحيح است(توصيه کردند 
همه  - بعضی از نمايندگان(لفم و می بينم مسائلی هست که من مخالفم هم مخا
از جمله بحث هائی که آن شب شد بنده عرض کردم که چون اين مطلب ) مخالفند

                                 ً                                             پيش آمده بود که آيا سه دولت متفقا  اين پيشنهاد را داده بودند يا دو دولت از طرف 
د بنده بحثی که آن شب کردم  سه دولت، و ديروز هم اينجا جناب آقای دکتر فرمودن

                                ً                                               اين بود که اگر اين سه دولت متفقا  اين پيشنهاد را داده باشند به ضرر ما است و اگر 
دو تا از طرف سه تا داده باشند باز هم به ضرر ما است، اگر يکی هم داده باشد 

ما هر سه صورت، هر سه شق مسئله بايد  - ازطرف سه تا باز به ضرر ماست
در هرسه صورت به ضررما است و ديگر رد کردنش معطلی ندارد  مطالعه بکنيم

برای اينکه مطابق همان اصلی که در اول عرض کردم اگر سه دولت متفق شده 
اگر اختالف باقی باشد وضع فعلی تشديد  - باشند برای اين امر، کلر ما ساخته است

لسه و بعد به هر صورت بعد ازآن ج –می شود يعنی موافقت نکنند روی اين امر 
از بيانات جناب آقای دکتر مصدق بنده الزم نيست توضيح زيادی در اطراف اين 
مسئله بدهم ولی يک نکته است که بنده اينجا خواستم توجه بدهم و بيشتر خطابم به 
  آزاديخواهان اين مملکت است، به اشخاصی است که ايده آل کمال مطلوب شان رفاه 
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سعادت ملت ايران است و آن اين است که خوب در نظر بگيريد آقايان تشابه و 
) صحيح است(وضع موجود امروز را با وضع ايران بعد از جنگ بين المللی اول 

همان وقتی که قرارداد وثوق الدوله را برای ما  ١٩١٩) چه دوره بود؟ - پور رضا(
ن اعالن جنگ نداده بوديم وضع آقای مهندس فريور اگر ما به آلما - اردالن(آوردند 

صحيح است، ( به آلمان اعالن جنگ داديم - تيمورتاش) (مان بهتر از اين بود
نظايرهمان قراردادها، من باز از جناب آقای هژير معذرت می خواهم که وارد 
رشته تخصصی ايشان شدم و دارم از تاريخ صحبت می کنم ولی اشکالی ندارد 

يرهمان اوضاع واحوال، همان فترت ها رادارند برای نظاير همان قراردادها، نظا
بدبختانه هميشه دام يک رنگ نيست، اگرهميشه ) صحيح است(ما درست می کنند 

دام يک رنگ بخصوصی داشت مرغ توی آن نمی افتاد، نوعش عوض می شود، 
من مقصودم از تمام اين تصديع اين بود که آزاديخواهان  - ظاهرش عوض می شود

توجه رنگ های مختلف دام هائی که هر روزدر راه مصالح و منافع ايران را م
ايران گسترده می شود بکنم بدون اينکه باکی از حمله بعضی عناصر معلوم داشته 
باشم، همان عناصری که آنروز از قرارداد وثوق الدوله حمايت می کردند، امروز 

خواهند اينطور  کم و بيش با همين طرح اظهار موافقت می کنند و به مردم می
بنابراين  من  - بفهمانند که اين کميسيون فقط برای رسيدگی است، برای نظارت است

می خواستم دو مرتبه تکيه کرده باشم روی بعضی از موارد اين پيشنهاد که ملت 
صحيح (ايران بداند اين پيشنهاد چه پيشنهاد خانمان براندازی است برای ملت ايران 

به ) صحيح است(ميسيون اطالع نيست  نيست صحبتاين صحبت نظارت ) است
مردم خلط مبحث نکنيد، به مردم القاء شبهه نکنيد، اگر چه مردم کم و بيش می دانند 

 که کی چکاره است
  احسنت . صحيح است - نمايندگان     
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 دکتر مصدق به آقای حکيم الملک ۀنام

جه و بيانيه دکتر مصدق در چون در هيجدهم دی ماه که بيانيه وزارت امور خار     
شدراديوی دهلی هم در اخبار فرانسه خود ساعت هشت  جرائد مرکزی منتشر

آقای تقی زاده سفير کبيرايران درلندن به استه تينوس رئيس  «:بامداداين خبرراداد
سازمان های ملت های متفق اطالع داده است که  ۀکميسيون مخصوص تنظيم برنام

ع ايران در برنامه مذاکرات مجمع عمومی خودداری دولت ايران از قيد موضو
تا اينکه  کوشش هائی که اکنون برای تشکيل يک کميسيون سه جانبی و . خواهد کرد

اطالعات نيز خبر مشابه  ۀو روزنام» حل قضيه در جريان است مختل نگردد
آقای پيرو اين اخبار دکتر مصدق نامه ذيل را به . ديگری از راديوی لندن منتشر نمود

 حکيمی نخست وزير نوشت 
 

 !جناب آقای حکيمی نخست وزير
خبر ذيل را  ١٣٢۴مورخ هيجدهم دی ماه  ۵٩۵٣ ۀاطالعات در شمار ۀروزنام    

 :منتشر کرده است
سفارت کبرای ايران در به مستر استه تينوس « : امروز قبل ازظهر - راديوی لندن    

متفق اطالع داده که موضوع ايران  مخصوص تنظيم برنامه سازمان ملل ۀرئيس کميت
درفهرست کارهای جلسه سازمان مزبور وارد نشده است ولی کوشش هائی مبذول 

 ».خواهد شد که کميسيون بررسی موضوع ايران هر چه زودتر تشکيل شود
  اين جانب نتوانستم درک کنم که آقای تقی زاده از چه نظر موضوع ايران را     

زيرا اگر دولت نتواند قضيه ! سازمان وارد ننمودند؟جزو فهرست کارهای جلسه 
آذربايجان رابطورمستقيم حل کند تنها اميدی که برای ما هست همان طرح موضوع 

                                               ً                  ملل متفق است لذا درخواست می کنم که آن جناب فورا  به آقای تقی زاده  در سازمان
شيطان پائين ِ            تلگراف فرمائيد دری راکه بسته اند با کنند وازخر    .ايندبي                                              

 » .دکتر دمحم مصدق        
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 به روزنامه اطالعات نماينده اول تهران ۀنام
      

انتشار اين مراسله سبب شد که روزنامه اطالعات نظريات خود را درج کند و 
نطق دکتر مصدق را که در جلسه نوزدهم دی ماه مجلس شورای ملی ايراد شده 

 برای رفع سوءتفاهم دکترمصدق بود با اين مراسله متعارض بداند اين بود که
  :نامه ذيل را به آن روزنامه نوشت

   
  ١٣٢۴دی ماه  ٢۵
  !روزنامه اطالعاتۀ ادار

 
دی ماه آن روزنامه محترم تحت عنوان  ٢۴مورخ  ۵٩۵٨ ۀچون در شمار     

يکی از مخالفين دولت اکنون شخص « : چنين اظهار شده است» تغيير دولت«
ه ما همواره با نظر احترام به افکار و آراء شخصی آقای دکترمصدق می باشند ک

ايشان نظر داشته ايم ايشان در يک مورد دولت آقای حکيمی را مورد اعتراض 
بين المللی دادند و  ۀقرار دادند که درقضيه آذربايجان چرا اين مسئله را جنب

ه      ً                                                               اخيرا  اعتراض نمودندکه چرا دولت قضيه ايران رابه سازمان ملل متفق مراجع
آقای دکتر  نظر دراين مورد فرض کنيد دولت خواسته باشد از. نکرده است

 »!..پيروی کرده باشد چگونه جمع بين اين دونظر نمايد؟ مصدق 
     ً                                                              جوابا  الزم می دانم نظريات خود را تکرار کنم و سوء تفاهمی که ممکن است     

 .از  مندرجات بعضی جرائد دست دهد رفع نمايم
بين دولت راجع « : ماه مجلس شورای ملی نظرياتم اين بود دی ١٩در جلسه     

به طرز اداره نمودن قسمتی ازمملکت با يک عده ازاهالی آنجا اختالف حاصل 
شايد اختالف را بتوان با خود .    ً                                 قبال  بايد بااهالی دولت داخل مذاکره شد. شده است

جماهير شوروی آن ها حل کرد وچنانچه به اين طريق نتيجه نداد با دولت اتحاد 
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بنابراين صالح نيست که دولت . مذاکره کنيم که مانع مرتفع واختالف حل شود
انگليس و آمريکا به نام سه دولت باما داخل مذاکره شوند و در سايرنقاط ايران 
هم که هيچوقت اختالفی نداشتيم ايجاد اختالف کنند، ما بايد اين اوراق را رد کنيم 

 ».در آن مذاکره نمائيمو بهيچوجه حاضر نشويم که 
بنابر آنچه عرض شده اين جانب اعتراض نمودم که دولت راه بين المللی     

دی ماه درمجلس خبر  ١٩غلطی را انتخاب نموده است و چون بعد از بيانات 
 :ذيل را نقل از راديو لندن در روزنامه اطالعات خواندم

س رئيس کميته مخصوص سفارت کبرای ايران در لندن به  مستر استه تی نينو«
تنظيم برنامه سازمان ملل متفق اطالع داده که موضوع ايران درفهرست 

مزبور وارد نشده است ولی کوشش هائی مبذول خواهد  کارهای جلسه سازمان
 » .شد که کميسيون بررسی به موضوع ايران، هر چه زودتر تشکيل شود

اين جانب نتوانستم «که اين بود که بالفاصله به آقای نخست وزير نوشتم     
درک کنم که آقای تقی زاده از چه نظر موضوع ايران را جزو فهرست کارهای 
جلسه سازمان ننموده اند زيرا اگر دولت نتواند قضيه آذربايجان را بطور مستقيم 

 .»حل کند تنها اميدی که برای ما هست همان طرح در سازمان ملل متفق است
ه سفارت کبرای ايران اين اقدام را ازاين نظر اين جانب تصورمی کنم ک     

نمود، که در سازمان به روی مابسته شود تا ناچار شويم با نقشه شومی که برای 
محو استقالل ما ترسيم شده بود موافقت کنيم و من يقين دارم که اگر وقت نگذشته 

چکس هي -باشد وآئين نامه داخلی سازمان اجازه دهداين در بروی ما باز می شود
نمی تواند انکار کند که بين مذاکراتی که بااو دولت می شد و مراجعه به سازمان 
ملل متفق فرق بسيار نيست زيرا سازمان  مزبور نمی خواهد با ما قراردادی 

 .منعقد کند و قراردادی از قرارداد وثوق الدوله بدتر منعقد نمايد
لی محل و يا با دولت شوروی اين جانب عقيده ندارم که قبل از مذاکره با اها    

 :منشور ملل متفق می گويد ٣٣به اين سازمان مراجعه کنيم و ماده 
طرفين هراختالف که دوام آن ممکن است باعث تهديد نگاهداری صلح و «    
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 بازپرسی –امنيت بين المللی گرددبايد قبل ازهرچيزحل آن راازمجرای مذاکرات
مراجعه به مؤسسات يا قراردادهای  -یتصفيه قضائ -داوری- آشتی - ميانجيگری-

 ».محلی و يا به وسايل مسالمت آميز ديگری به انتخاب خود جستجو نمايد
مالحظه می کنيم که ماده مزبور در درجه اول مذاکرات را در نظر گرفته    

است و چون راه مذاکرات اين دولت مسدود است از اين جهت بکرات از جناب 
واست نموده ام از کار کناره جوئی کنند تا دولتی آقای حکيم نخست وزير درخ

                                                 ً                     روی کار آيد که بتواند رفع اختالف نمايد و باز صريحا  عرض می کنم، گره ايی 
که ممکن است با دست باز نمود نبايد آنرا با دندان کور کرد، و تا از طريق 
مذاکرات مأيوس نشويم مراجعه به سازمان ملل متفق را بر خالف صالح 

می دانم و آن دولت هم که می تواند واردمذاکره شود اين دولت نيست مملکت 
وآقای نخست وزير هر چه زودتر کناره جوئی کنندبهتر است وصالح نيست که 

 .بيش ازاين دربقای خود اصرار نمايند
 دکتر مصدق

 
 دفاع آقای حکيم الملک

  
قای حکيمی اين شد که آ ١۴نتيجه مساعی واقدامات بعضی از نمايندگان مجلس   

مجلس شورای ملی برای تبرئه  ٢۴نخست وزير در جلسه بيست و پنجم دی ماه 
ُ                                                                     ع مال دولت نطقی ايراد کند که ما آن قسمتی را که مربوط به اين موضوع است 

نقل می  ١١١۶شماره  ١٣٢۴از روزنامه مهر ايران مورخ بيست وششم دی ماه 
 :نمائيم
           ً                         نگليس شفاها  اطالع دادندکه هر سه دولت دراين ضمن دولتين آمريکا وا... «     

در مسکو مذاکره نمودند که هرگاه دولت ايران هم رضايت داشته باشد 
شرايط و وظايف کميسيون را هم به ما . کميسيونی از طرف آن ها به ايران بيايد

گفتند ما به پيشنهاد مزبوربه صورتی که آن ها در نظر گرفته بودند بدون تأمل و 
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ً                   سپس از ما پرسيدند که اگر اساسا  با آمدن نمايندگان  -رد داديم  جواب  فوری                               
آمريکا و شوروی و انگلستان برای مدت کوتاه مخالفتی نداريم نظر خود را 
ً                               درباره شرايط وظايف اظهارداريم ما شفاها  جواب داديم که هر گاه فقط برای                                        

به ايران بيايند مدت چند ماه هيئتی مرکب از نمايندگان سه کشور بزرگ متحد ما 
که باتفاق نمايندگان خودمان مقررات عهدنامه سه جانبه واعالميه معروف سران 
               ً                                                      سه دولت را کامال  در نظر بگيرند و موجبات تسريع خارج شدن نيروهای بيگانه 

ً                                    که رسما  تعهد کرده اند از ايران فراهم آورند  ١٩۴۶را پيش از دوم مارس        
ر مدت بسيار کوتاه مزبور سعی نمايند که به موافق هستيم و بايد هر سه دولت د

دولت ايران درتجديد اوضاع عادی دراين شکور کمک شود واوضاع غيرعادی 
که فقط نتيجه حضور نيروی خود آن ها در ايران است برطرف گردد و تشکيل 
انجمن های ايالتی و واليتی نيز که اعالن انتخابات آنرا دولت طبق قانون داده 

کميسيون انجام گردد، منظوراين دولت اين بود که بدين ترتيب است با حضور 
از گرفتاری هايی که باعث وجود آن متأسفانه حضورنيروی خارجی است که 
آزادی عمل دولت را سلب نموده اند خالص بشويم زيرا توقف متجاوز ازچهار 

ت سال آن ها در ايران و مداخله در تمام شئون اين کشور و عدم آزادی عمل دول
 .است که ما را از اقدام به خدمت و اصالحی در اين کشور باز داشته است

بديهی است هر گاه سه دولت با اين نظر موافقت می نمودند بالفاصله  مراتب     
                                               ً                    را باستحضار مجلس شورای  ملی می رسانديم سپس رسما  آنرا به هر سه دولت 

ع به کميسيون سه نفری را و دنيا اعالم می کرديم، چون پيشنهادهای آن ها راج
ً                                                     همان روز که شفاها  به ما اطالع دادند فوری رد کرديم و آن ها هم تاکنون به                   
پيشنهاد ماجواب موافق نداده اند مراجعه به مجلس شورای ملی ضرورت نداشت 

 در خاتمه الزم می دانم که اين مطلب را نيز به استحضار برسانم دراين.... 
بزرگترين و  ملت ايران متأسفانه ازيکی از ت واواخر برخالف انتظاردول

خدمتگزارترين رجال ايران دراينجا بر خالف حق وحقيقت ذکری رفته است 
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يقين دارم نمايندگان محترم مجلس ) صحبت خواستند ۀآقای دکترمصدق اجاز(
                         ً                                            شورای ملی با اينجانب کامال  هم عقيده می باشند که جناب آقای سيد حسن تقی 

همهمه (ملت کاری نکرده اند و عمرجزخدمت به اين کشور زاده در تمام
همواره درهرشغلی بوده اند اعم از مشاغل ملی ودولتی مصدر ) نمايندگان

و در وطن پرستی ) صحيح است(خدمات بزرگ ملت ودولت ايران واقع شده اند 
وصميميت وراستی و دوستی وخدمت به ملت ودولت ايران ازمردان نادرالوجود 

زنگ ) (اينطور نيست) (صحيح است -فداکار)(صحيح است(می باشند اين کشور
و هيچ مرد وطن پرست و مطلع بی غرض نمی تواند به اين مرد شريف ) رئيس

چون دولت )زنگ رئيس( –)سلق شلق است -تيمورتاش(وجليل القدرخورده گيرد
تشخيص دادکه آقای تقی زاده کمال شايستگی ولياقت را برای رياست هيئت 

  .ندگی ايران درمجمع ملل متفق دارن ايشان رابه اين سمت انتخاب نمودنماي

ايشان نيز همان طور که هميشه در خدمات ملی و دولتی خود ثابت کرده و    
با کمال صميميت وعالقمندی ازروز نخست به وظايف اين خدمت  نشان داده اند

ايران که با و مأموريت عمل نموده اند ودولت از ايشان و اعضای نمايندگی 
کمال دقت برای خدمت به اين مملکت انتخاب شده اند نهايت رضايت را دارد و 

 ».اميدوار است بخوبی ازعهده خدماتی که دارند بر آيند

  
  بعضی مالحظات

  
: ازبيانات آقای نخست وزيرکه درفوق مذکور گرديد دو نتيجه می توان گرفت    

ها به فارسی و انگليسی و بدون امضاء  اول اينکه پيشنهاد دولتين کتبی و متن آن
ل شفاها  اظهار  َ        ً       بوده است وا ال چطور ممکن است که يازده ماده را نمايندگان د و  ُ                                             ِ          
کنند وآقای نخست وزير با ضعف سامعه وحافظه خود آن ها را ازخاطر دور 

 .نکنند
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نمايندگان يک دولت خارجی هر گاه پيشنهاد بدون امضاء هم بدهند رسمی      
دی ماه  ١۵                   ً                                       و دولت هم آنرا فورا  رد نکرده است زيرا راديو لندن در اخبار است 

 :که از نظر خوانندگان محترم گذشت اينطور خبر می دهد
دولت ايران هنوز جواب موافق به اين پيشنهاد نداده است و شايد نخواهد «     

نابراين و ب. قبل از موافقت با اين پيشنهاد آنرا به مجلس شورای ملی عرضه کند
آنچه روزنامه های تهران هم نوشته اند پيشنهاد دولتين آمريکا و انگليس چند 

بر فرض اينکه  ما قبول کنيم که . جلسه وقت وزيران را اشغال کرده است
بالتأمل آقای نخست وزير پيشنهاد دولتين را رد کرده اند ايشان چگونه می 

ملی پيشنهادهای متقابل بدهند توانستند بدون اطالع ملت و اجازه مجلس شورای  
که يکی از آن هاعضويت دونفر نماينده ايران در کميته سه دولت بود که وزارت 
خارجه در اعالميه خود به آن متذکر شده است و ديگری دخالت کميته مزبور 

ايران است که آقای نخست وزير در اين  در انتخابات انجمن های ايالتی و واليتی
کدام وطن پرستی است که خود را به دخالت . موده اندنطق به آن اشاره ن

و کدام عاقلی است که بخواهد دفع فاسد ! بيگانگان در امور مملکت راضی کند؟
ملت ايران شکايت می کرد که چرا بيگانگان در امور آذربايجان ! بافسد نمايد؟

ل بيگانه را به دخالت د َ                       دخالت می کنند وآقای نخست وزير می خواستند د و  ر                                           ُ
امور تمام کشور دعوت کنند به شرط اينکه فقط چند ماه کار خود را تمام بکنند و 
ل کوچک و ضعيف وفای  ل بزرگ در تعهدات خود به نفع د و  َ                    بروند، وقتی که د و  ُ                              َ ُ                
ل ثالثه درامورداخلی ايران دخالت بکنند و  َ                                        به عهد نکنند چه انتظار بود که د و  ُ                               

 .بعد ما را به حال خود بگذارند و بروند
     ً                                           ظاهرا  مقصود آقای نخست وزير مذاکراتی است که آقای  -در موضوع دوم      

دکتر مصدق در نطق نوزدهم دی ماه  نسبت به آقای تقی زاده نموده اند چه 
بود آقای نخست وزير دفاع خود را سر بسته نکرده و با کمال جرأت  بخو

اده که در دوره اعتراضات دکتر را رد می نمود وچه خوب بود خود آقای تقی ز
پانزده تقنينيه هزارها کلمه نطق نموده چندکلمه هم راجع به اعتراضات دکتر 
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مصدق می فرمودند و خود رادر مقابل افکار عمومی تبرئه می نمودند بديهی 
است که آقای نخست وزير خواسته اند از نظر هم مسلکی سر بسته دفاعی کنند 

احق حادث می شود دچار ننمايند، ما و خود را به محظوراتی که از يک دفاع ن
معتقديم که جامعه اگر عمل نمی کند قضايا را خوب قضاوت می نمايد و 

  .قضاوت در اين موضوع را به عهده جامعه  می گذاريم
  
  

 در مورد کميسيون سه جانبی دفاع آقای نجم الملک
 

و بعد ازمدت هاسکوت آقای نجم الملک وزير خارجه کابينه دوم حکيمی     
سناتور فعلی تهران درمجلس سنانسبت به کميسيون سه جانبی و دفاع از عمليات 

مجلس سنا توضيحاتی دادند که در  ١٣٢٩تير ماه  ٢٨خود درجلسه چهارشنبه 
اينجا می آوريم و خوانندگان محترم با مراجعه به  مطالب مندرجه در صفحات 

 .قبل حقيقت را درک و قضاوت صحيح خواهند کرد
ون عين مدافعات آقای نجم ازروزنامه رسمی کشور شاهنشاهی شماره اکن    

بنده عرضم راجع  - نجم  :بعد نقل می شود ۀدر صفح ۴و ٣و  ٢صفحات  ١۵٨۵
تاريخ عصر خودمان، مال چهار يا پنج : به يک مطلبی است که جزو تاريخ است

سال پيش وچون در جائی بطور دقت نوشته نشده، اسباب سوءتفاهم شده و 
عضی می بينم که درباره جريان آن مطالبی می نويسند، ومی گويند که مطابق ب

بنده خواستم اجازه بخواهم چون خودم واردکار بودم برای . باحقيقت نيست
استحضار آقايان و برای اطالع ملت ايران، اصل مطلب را عرض کنم، راجع 

ويسند و به کميسيون سه جانبه چندی است، سه چهارسال است درجرايد می ن
چون بنده .      ً                                                   اخيرا  هم درمجلس شورای ملی راجع به آن يک مذاکراتی شده است

در آنوقت وزيرامورخارجه بودم و اين موضوع را بهتر از همه کس مستحضرم 
بنده در تهران نبودم، هيچ انتظار .              ً                      خواستم مختصرا  به اطالع آقايان برسانم
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تم، چنانکه امروز هم ميل تصدی وزارتخانه ای را هم نداشتم، ميل هم نداش
                                                 ً                  به من تلگراف کردند، اصرار کردند، امر کردندکه حتما  بيايم به تهران و . ندارم

آن وقت آقايان می دانند که قشون اجانب از دو طرف  .متصدی وزارتخانه بشوم
وارد مملکت ما شده بود و حضور آن ها در اين مملکت تصورمی کنم همه 

سادها وچه بدبختی ها شده بود که هنوز دنباله اش آقايان می دانند باعث چه ف
هست  و بنده عقيده ام اين است که اينهمه صحبت ازاين هشت ساله می شود 
همه آن رابايستی منتسب کرد به ورود واقامت اين قشون اجانب در اين 
مملکت، همه اين فشارها از آن ها است، به جهت اينکه آن ها به فکر خودشان 

مملکت ما نبودند و ما دچار اينهمه بدبختی ومحنت و سختی بودند و فکر 
در هر حال بنده وزير امور خارجه بودم و مکلف . سياسی و اقتصادی شديم

بودم که همه روزه در دوره اول وقتم صرف اين امر بشود که ارتش بيگانه از 
                                                               ً    کشور ما خارج بشود، با همه مأمورين سه دولت بزرگ متفقمان هم دائما  در 

ماس بودم ، که هر سه می آمدند به وزارت امورخارجه، حرف می زديم، ت
صحبت می کرديم، بحث می کرديم، حرف مان را می زديم، از ايشان خواهش 
می کرديم که بس است بنا بود بعد از جنگ اروپا بيرون برويد نرفتيد، گفتند 

د حاال جنگ آسيا تمام بشود، جنگ آسيا هم تمام شد، قرار بود بيرون بروي
و صحبت می کرديم البته آن ها هم  خارج شويد و بيش از اين مزاحم ما نشويد،

دراين ضمن خبر رسيدکه يک کنفرانسی از . حرف هائی داشتند گوش می داديم
وزرای سه دولت در مسکو تشکيل شده است، سفير کبيرانگليس آمدگفت که ما 

يضم يک نفر از طرف می رويم آنجا، سفير کبير آمريکا هم آمد گفت من مر
خودم می فرستم آنجا، البته روس ها هم که در مسکو پايتخت خودشان بودند همه 
شان گفتند آنجا ما می خواهيم مذاکره کنيم، گفتيم که هيچ مذاکره ای حق نداريد 
راجع به ما آنجا بکنيد جز اينکه مذاکره بکنيد که ارتش تان، قشون تان از اينجا 

ُ       ضورما حق هيچگونه مذاکره ای نداريد و به س فراهم خارج بشود و بدون ح                                        
ّ                 همينطور تلگراف کرديم در مسکوو لندن و واشنگتن که تمام هم  آن ها اين باشد                                                        
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که قشون شان را  ازاينجا ببرند، اين ها رفتند بعد ازمدتی برگشتند، يک روز 
ر، بنده در منزل خودم بودم به جهت اينکه صبح زود می رفتم تا يک بعد ازظه

زظهر می آمدم دو ساعت را راحت می کردم بعد می رفتم تا ساعت ايک بعد 
ظهرمنزل  يک روز بين ساعت يک و دو بعد. ده، يازده، دوازده در وزارتخانه

بودم سفير کبير انگليس تلفن کرد به منزل بنده که من اآلن وارد شدم، اآلن می 
ساعت سه می روم وزارت  گفتم من اآلن گرفتاری دارم. خواهم بيايم منزل شما

خارجه ساعت سه شما می توانيد آنجا بيائيد گفتند که من کارفوری دارم، گفتم 
بعد از ظهر داشتم می رفتم به  ٣. خوب من هم گرفتاری دارم و نمی توانم

وزارتخانه آقای رئيس الوزراء، آقای حکيمی بودند ايشان به من تلفن کردند که 
بيائيد اينجا، بنده رفتم منزل ايشان، ديدم سفيرکبير من خواهش می کنم يک دقيقه 

البته بعد ازتعارف و مقدمات می گفت که من اآلن از راه رسيدم، . آنجا است
آمدم پيش آقای رئيس الوزراء . کارفوری داشتم خواستم بيايم پيش شما نپذيرفتيد

راسله يک ورقه ای داد به من يادداشت نبود، يادداشت يا م - و مطلبم اين است
يک ورقه ای داد گفتم اين چيست؟ . تاريخ دارد، اين ها هيچکدام نبود نمره دارد

گفت که اين را در کنفرانس مسکو بعد از مذاکراتی که راجع به تخليه ايران شده 
است که بايد تخليه شود مستر بوين وزير امور خارجه انگلستان آنجا يک چيزی 

هم قبول کردند ولی موکول به قبول دولت  بنظرش رسيد، آنجا پيشنهاد کرد آن ها
ايران شد، اگر قبول داريد يک ورقه ای است، ده دوازده ماده است توی 
روزنامه هم آقايان خوانده اند، گفتم خوب اين به اين عجله الزم نبود، گفت 
آخربايد زود جواب بدهم، گفتم چه بکنم حاال؟ گفت حاال مالحظه بکنيد، بنده نمی 

بنده نگاه کردم گفتم با  - با آقای رئيس الوزراء چه مذاکره کرده بودند         ً دانم قبال  
اين مخالفم، گفت به اين زودی اظهار مخالفت می کنيد؟ بنده گفتم بکلی مخالف 

مطالعه کنيد، گفتم بنده بکلی مخالفم ولی البته آقا کارهای سياسی،  هستم، گفتند
قطع بکند، اگر قطع بکند پيش  کارهای ديپلماسی اينطورنمی شود که آدم کار را

نمی رود، بايستی تأمل کرد وتحمل کرد و يک راه های ديگری پيش بينی 



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٩٣                                                                             ازیاران 

  

  

  

کرد،گفت خوب حاال که به اين سرعت مخالفت کرديد پس بنشينيم با هم مذاکره 
کنيم، من راپورت را بدهم، مطالبی را بگويم، گفتم اينرا کی داده؟ گفت اين 

گفتم خوب حاال ما که . سه دولت هم موافقند مذاکره ای است آنجا شده وهر
مخالفيم، غروب همان روز اعليحضرت همايونی احضار فرمودند، فرمودند که 

آقای رئيس . فرمودند چه نظری داری؟ گفتم من مخالفم. اين را ديدی؟ گفتم بله
                               ً                                       الوزراء هم ديده اند ولی من شخصا  از نظر وزارت امور خارجه مخالفم با اين 

من به عنوان يک وزير امور خارجه می گويم و اگر يک نظرديگری . جريان
باشد، مصلحت ديگری باشد، هيئت وزراست، يک عده ای هستند ممکن است 
                                                 ً                      اقليت و اکثريت پيدا شود من استعفا خواهم داد صريحا  می گويم اين يک مطلبی 

ظب                                              ً                  است که آقای حکيمی که رئيس الوزراء بودندو کامال  مراقب بودند و موا
بعد آمديم به هيئت وزراء  -بودند اطالع دادند وهمچنين اعليحضرت همايونی

آنجا عقايد مختلفی داشتند باالخره مطلب منتهی شد که ما با اين مواد مخالفيم ولی 
آيا يک راهی هست که از سامان ملل متحد و يا بوسيله ديگری يک عده ای 

ين چه وضعيت است، اجانب آمده اند بيايند دراين مملکت، بيايند اينجا و بگويند ا
روند، جنگ هم که تمام شد و ببينند اين  نمیاينجا، قشون آوردند اينجا، حاال هم 

حرف ها راست است، هم راجع به شمال هم راجع به جنوب، اين جنجال ها که 
در دنيا راه انداخته اند بنابراين راهش اين است که بنشينيم ببينيم که در اين زمينه 

ن است يک کاری که به نفع ايران باشد اقدام نمود البته هيئت وزراء بود ممک
ما نشستيم يک مذاکره طوالنی روی آن ورقه کرديم، اين . وعقايد مختلف بود

ورقه ای که عرض کردم نه يادداشت بود، نه مراسله بود، نه نمره داشت، نه 
. هم به آقايانتاريخ داشت، مثل اين بود ک من يک چيزی يادداشت کنم و بد

با سفير  - خالصه اين ورقه مورد بحث و شورقرار گرفت، با سفيرکبيرآمريکا
البته نماينده دولت شوروی گفت ما مداخله . کبير انگليس ونماينده دولت شوروی

درکار دولت ديگری نمی کنيم بنده گفتم پس خواهش می کنم که ارتش تان را 
التر ازاين، خيلی از شما متشکرم که ازاينجا ببريد بيرون، چه مداخله ای با
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حاال ارتش تان را از اينجا بيرون . هيچوقت مداخله نکنيد وهميشه پيشقدم بوده ايد
ببريد و ما را به حال خود بگذاريد، نماينده آمريکا گفت اين نظرتان صحيح 
است، اگر ميل تان هست رد بکنيد، اينرا هم بايد عرض کنم در اين مورد بنده و 

تصميم گرفتيم که اگرکارهمينطور به تعويق و تأخير و تعلل بگذرد به دولت 
ل متفق نمی خواستند مااين کاررا بکنيم،می گفتند  َ                                               سازمان ملل شکايت بکنيم، د و  ُ                         

سازمان ملل متفق ايجاد می کند، ما هم اين موادرا  اين عمل يک جنجالی در
حاال يکی ازآن . خالفيممورد بحث و شور قرارداديم، ماده به ماده و گفتيم ما م

يکی ازآن مواد اين بودکه کميسيون تشکيل بشود و .مطالب راعرض می کنم 
ير اول ماده ای بايد خ چطور بشود و چطور بشود و قشون خارج بشود، گفتم

بگذاريد که هر کار می کنيم بعد از خارج شدن تمام ارتش ها از ايران باشد و 
ً همانطورراجع به چيزهای ديگروضمنا   هم همان وقت يک اعالميه ای در جرايد                                 

وزارت امور خارجه منتشر کرد که هيچوقت يک قراردادی ممکن نيست  دولت 
ل خارجه ببندد بدون مشورت مجلس شورای ملی، بدون  َ                                               با خارجی ها و با د و  ُ                  
استحضار مجلس شورای ملی، برای اينکه مردم و جرايد اينطور فکر کرده 

کند بدون استحضار ملت بنابراين، بنده با سمتی  بودند که دولت يک کاری می
که داشتم با سمت وزارت امورخارجه از روز اول با استحضار رئيس الوزراء 
و اعليحضرت همايونی مخالف با آن پيشنهاد بودم و دولت هيچوقت آن پيشنهاد 
 را قبول نکرده بود و بالفاصله پيشنهاد را کرد يعنی کار کم کم به اينجا رسيد که

آمريکا و نماينده انگليس هم اختالف نظر  ۀديديم دراين مذاکرات بين خود نمايند
شد بعضی چيزها را آمريکائی ها قبول می کنند انگليسی ها قبول نمی کنند 

دوسيه اش در وزارت خارجه هست .                       ً          ومشکل است بنابراين اصال  ولش کرديم
ين يک منظوری بود من هم مخالفت می کردم واز روز اول هم مخالفت کردم وا

برای اينکه ما به آن منظور اصلی برسيم بطوری که آقايان و ملت ايران اطالع 
دارند به سازمان ملل متحد شکايت کرديم، می خواستيم در مجمع عمومی 
شکايت مان را مطرح کنيم، تأخير شد ودر شورای امنيت طرح کرديم و بکلی 
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ت امور خارجه ايران می خواسته اين مطلب دروغ است که دولت ايران يا وزار
است اينرا قبول کند، يا نظرموافقت داشته است، يا اينکه می خواسته است کاری 

اگر يک امری به مصلحت ! بدون استحضار و اطالع مجلس شورای ملی بکند
مملکت باشد البته وزارت امورخارجه و دولت زمينه اش را تهيه می کند و به 

يعنی عهدنامه و قراردادها که تنظيم می شود به موقع به تصويب می رساند 
 .تصويب مجلس شورای ملی می ر سد عرض بنده اين بود

  
 متن کامل اختيارات کميسيون سه جانبی

      
برای تکميل مطالب اين فصل و به منظور توجه بيشتر خوانندگان ارجمند به     

ی کميسيون سه اهميت موضوع اکنون متن کامل اختيارات پيش بينی شده برا
                                   ً                                      جانبی رادراينجا نقل می نمائيم وضمنا  يادآور می شويم همانطور که قراردادهای 

درتحت عبارات و جمالت بظاهر فريبنده استقالل و تماميت  ١٩١٩و  ١٩٠٧
کشور ما را لطمه دارمی کرد مواد اختيارات اين کميسيون هم باعبارات و 

ه قطعه شدن می برد و بدون ترديد کلمات فريبنده مملکت را بسوی تجزيه و قطع
و ديگر کسانی که از اجرای  ١۴نماينده اول تهران و آن دسته ازنمايندگان مجلس

اين نقشه شوم جلوگيری کرده اندنامشان در  تاريخ اخير ايران عزيز هميشه باقی 
 .خواهد ماند

 :  ماده مزبور ١١اينک متن کامل    
  

ل سه گانه َ          کميسيون د و   ُ          
 ی به امور مربوط به ايرانمأمور رسيدگ

   
ل بريتانيای کبير و اتحاد جماهير  شوروی و اياالت متحده آمريکا با تشکيل     َ                                                                      د و  ُ 

کميسيون سه گانه برای  رسيدگی به مسائل ايران  موافقت حاصل کرده و اين 
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 .موافقت را به دولت ايران جهت موافقت نظر آن دولت ابالغ می دارد
  :ر به قرار زير استمقررات موافقت مزبو    

 
کميسيون نامبرده برای شروع به امر بايد اين موضوع را مد نظر قرار دهد  - ١

 که درطی مدت اقامت قشون متفقين درايران تشکيالت اقتصادی ايران و
تشکيالت اداری دولتی دچار اختالل گرديده واشکاالتی فيمابين دولت مرکزی 

ه دولت نامبرده تصديق می نمايند که س. واهالی بعضی از اياالت رخ داده است
ممکن است مسئوليت اين وضعيت تاحدی متوجه آنان باشد و بنابراين بايد سعی 
 نمايندکه با دولت ايران درتجديد استقرار اوضاع عادی به نحوی که مورد
رضايت کليه عناصرمختلفه اهالی مملکت باشدونيز درحفظ روابط دوستانه 

 .باسايرممالک مساعدت کنند
از لحاظ رفع بيم ونگرانی دولت ايران وموجبات اصطکاک بين المللی  - ٢

قوای متفقين از ايران حتی  ۀکميسيون بايد نسبت به اين موضوع که در تخلي
 .االمکان تسريع شود رسيدگی نمايد و توصيه های مقتضی به سه دولت  بنمايد

 :کميسيون بايد مراتب ذيل را در مد نظر قرار دهد - ٣
 ۀتعدی را که بريتانيای کبير و روسيه سويت در ضمن پيمان مورخ -الف       

دائر به رعايت استقالل سياسی  وحق حاکميت و تماميت ارضی  ١٩۴٢ ۀژانوي
 .ايران نموده اند

اعالميه صادره در طی کنفرانس تهران راجع به ايران از طرف  -ب      
 لروزولت رئيس جمهور و استالين ژنراليسم و چرچي

از لحاظ حل و فصل اشکاالت موجوده بين دولت مرکزی ايران و بعضی از  - ۴
اياالت کشور کميسيون در تأسيس انجمن های ايالتی و واليتی طبق مقررات 

 .قانون مشروطيت ايران به آن دولت مشورت داده و کمک خواهد نمود
 د تصويب که قبل از پيشنهاد به دولت ايران بايد مور(توصيه های کميسيون  - ۵

 .بايد شامل کليه کشور ايران بانضمام آذربايجان بوده باشد) سه دولت واقع شود
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در باب انجمن های (قوانين موجوده که مقررات مربوط به مشروطيت را  - ۶
تشريح و تفصيل می نمايد بايد مأخذ ومبدأ قرار گيرد لکن ) ايالتی وواليتی

ً          کميسيون اصالحاتی را که مخصوصا  در قسمت ا نتخابات انجمن های محلی و                             
مربوط به تدارک وجوه جهت  ۀاختيارات و وظائف انجمن های مزبور و طريق

 .آن انجمن ها بنظر الزم می رسد توصيه خواهد نمود
کميسيون نيز توصيه هائی در باب استعمال زبان های اقليت از قبيل عربی  - ٧

ُ                                          ترکی و ک ردی بطور آزاد جهت تعليم و منظورهای ديگر خ  .واهد نمود       
کميسيون با دولت ايران و نمايندگان کليه عناصر مختلفه مهم اهالی در طريق - ٨

 .تنظيم توصيه های خود با تماس نزديک مشاوره خواهد نمود
سه دولت نامبرده مساعی کامل خود را بکار خواهند برد که دولت ايران را  - ٩

مل می آيد به صورت متقاعد سازند که توصيه هائی را که از طرف کميسيون بع
 .قانونی در آورده و آن ها را به موقع اجرا گذارند

کميسيون هيچ نوع توصيه ای نخواهد نمود که باعث تضعيف وحدت  -١٠
 .اساسی دولت ايران گردد

 .اولين انتخابات ايالتی و واليتی بايد تحت نظر کميسيون انجام گيرد -١١
 

 ظر کميسيون سه جانبینظريات مطبوعات و ارباب جرائد در مورد ن
  

تحت عنوان  ١٣٢۴مورخ هفدهم دی ماه  ٣٠ ۀدرشمار» داد« ۀروزنام   
چنين می » ...مداخله درامور ايران آيا مورد موافقت حکيمی قرارگرفته است؟ «

  نويسد
ديروز خبررسيد آقای حکيمی در جلسات هيئت وزيران در روزهای  جمعه      

آمريکا و انگليس راجع به تشکيل کميسيون سه  و شنبه نسبت به پيشنهاد دولتين
ما نسبت به صحت اين خبرترديد پيداکرديم . جانبی درايران موافقت کرده است

نمی نموديم حکيمی پس ازهفتادسال عمردرچنين روزگاری مداخله  زيرا تصور
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                                   ً                                 بيگانگان را در امورداخلی ايران رسما  تصويب و تصديق نموده باشد ولی پس 
ی که در اين خصوص نموده اين با کمال تأسف اشتباهات عجيبی از از تحقيقات

  :اين مرد محترم ديديم
دولت ! خارجه باهوش امور همانطوری که دکترمصدق به وزير -   ً اوال      

اعتراض نموده باآنکه اساس اين فکر را برای حل مشکل فعلی ايران و شوروی 
جانبی را دولت شوروی به  می دانند و با آنکه يکی از ارکان اين کميسيون سه

حساب می آورند معهذا جريان مذاکره دولت و تماس او فقط با نمايندگان سياسی  
سياسی دولت شوروی در اين  ۀآمريکا وانگليس بوده وبهيچوجه بانمايند

 .خصوص مذاکره بعمل نيامده است
ً ثانيا       از  نظريه مزبور گفته اند!! درجلسه هيئت وزيران به عنوان اصالح -     

راستی اگر ايران کشور  -دولت ايران هم دو نفر دراين کميسيون شرکت جويند
مستقلی است، اگر دولت های بزرگ دنيا درحقيقت امضاء کنندگان منشور ملل 
متفق و آتالنتيک هستند چگونه راضی می شوند برای امور داخلی دولت مستقل 

 !ايران آن ها کميسيون تشکيل دهند؟
ً       فرضا  دولت ه     ای بزرگ به حکم غلبه قدرت شان بر منطق عدالت چنين     

اقدامی را قايل پيشرفت بدانند، آيا دولت ايران به چه نظردر بربر اين عمل 
ً      فرضا  آقای ! مخالف اصل حاکميت و استقالل درمقام اعتراض بر نمی آيد؟     

حکيمی نخواهد در برابر اين فکر اعتراض کند چه امری ايشان را وادار می 
با شرکت در اين کميسيون مخالف استقالل و حاکميت ملی به نام دولت نمايد 

 !ايران دخالت نمايد؟
  

 ١٣٢۴مورخ هفدهم دی ماه  ٣۵ ۀدر شمار» داريا«بجای » فروغ« ۀروزنام
چنين » تهديد حاکميت ملی و خطر تجزيه ايران به مناطق نفوذ«: تحت عنوان

 :نوشت
ی حکيمی از نگاهداری دولت چه منظور اکنون معلوم شد که پشتيبانان آقا«     



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٩٩                                                                             ازیاران 

  

  

  

سر ريدر بوالرد  پس ازمراجعت از لندن بالفاصله مشغول مذاکره ... داشته اند؟ 
با دولت ايران شد تا وادار کند انجمن سه نفری برای  مداخله در  امور ايران از 

 .طرف دولت تصويب شود
حای ملت روز دولت آقای حکيمی بدون کوچکترين مشورتی با نمايندگان و صل

جمعه تشکيل جلسه دادو پس ازمذاکرات طوالنی تصويب نمود که به دولت 
انگلستان حق داده شود کميسيون سه نفری را به منظور مداخله در امور ايران 
               ً                                                   دعوت نمايد بعدا  که سر وصدای آن از راديوهای خارجی بلند شدحکيمی خود 

   ً                       لما  سيد ضياء الدين و دکتر نمايد مس را ناگزير ديد که درمجلس موضوع راطرح
طاهری در انتظار يک چنين روزی اشک شوق می ريختند و به اين جهت با در 
دست داشتم مجلس وسائلی فراهم آوردند که ديروز جلسه علنی تشکيل نشود 

 » ...مبادا که نمايندگان وطن پرست دولت را مؤاخذه قرار دهند
وثوق الدوله «ه خود تحت عنوان مورخ بيستم دی ما ٣٨همين روزنامه درشماره 

 :می نگارد» ثانی
افکار عمومی پيشنهاد دولت حکيمی را دائر به موافقت با تشکيل کميسيون «     

سه نفری بطور کلی طرد کرد انعکاس اين عمل در دنيا بسيار عميق و غير قابل 
تصور بود کسانی که هيئت حاکمه ايران را در دست دارند و با يک لحن تزلزل 
ناپذير به همکاران خود اطمينان داده بودند قيمومت ايران را به امضای دولت و 
ملت ايران خواهند رساند اينک دچار شکست و عصبانيت ناشی از عدم موفقيت 

را امضاء کرد که مجلس نبود،  ١٩١٩وثوق الدوله وقتی قرارداد  -خود شده اند
... ال ضعف بسر می برد انگلستان سلطه بين المللی داشت ودولت شوروی درکم

 »...بشود ١٩۴۵ولی حکيم الملک می خواست حد نصاب را بشکند وثوق الدوله 
  
تحت عنوان  ١٣٢۴مورخ بيست ويکم دی ماه  ١٣٠ ۀدرشمار»روزنامه وظيفه«
 :چنين می نگارد» خطر ترک پيشنهاد آمريکا و انگلستان - تساوی قوا«

ه پاره متوسل می شود دست خود را به مصداق اينکه هر غريقی به تخت... «     
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به شرافت امضای روزولت مرحوم و چرچيل دراز کرديم، نمايندگان آمريکا و 
انگلستان هم در شورای مسکواز بيچارگی ايران بحث کردند وباالخره قرار شد 

 آقای دکترمصدق ممکن است از.کميسيون سه نفری رهسپارايران گردد
ايشان ازشرکت آمريکادرسرنوشت ايران  ظنين باشند ولی نگرانیانگلستان 

 برای چيست؟ 
مطابق کدام منطق آقای دکتر مصدق  -از روی کدام عقل - بنابراين، به چه دليل

 .»صالح نيست که دولت انگليس و آمريکا با ما داخل مذاکره شوند«:می فرمايند
سطه وما معتقديم بوا -ايران ناتوان است -ماضعيف هستيم!...آقای دکترمصدق    

ناتوانی ايران و به دليل وضعيات کنونی مذاکرات مستقيم ما با مأمورين شوروی 
بنابراين اگر امروز از آمريکا و انگلستان . غير از تسليم راهی را نشان نمی دهد

دور شويم و فردا در مذاکرات خود با شوروی موفق به تأمين حاکميت ملی، 
 ليف ما چيست؟استقالل سياسی ايران نگشتيم در آن وقت تک

  
راجع به نطق  ١٣٢۴بيست و ششم دی ماه  ٨۶٣درشماره » کيهان«روزنامه 

 : آقای تقی زاده در مجمع سازمان ملت های متفق اينطور می نويسد
ديروز در همان ساعاتی که  -» مغايرت اقدام تقی زاده با  نطق حکيمی«     

دولت «آگاه ساخت که آقای سيد حسن تقی زاده نمايندگان پنجاه و يک ملت را 
ايران درآخرين ساعات ازقيد موضوع ايران در برنامه مجمع عمومی خودداری 
کرد زيرا هنوز اميدوار است که مسئله بطور دوستانه حل شود و کار به مجمع 

آقای حکيمی نخست وزير در پارلمان ايران پس » عمومی ملت های متفق نرسد
بعد همينکه «  : اران شوروی چنين گفتاز اظهار يأس کام ازحل قضيه با زمامد

معلوم شد ازمذاکرات مستقيم به منظورنمی رسيم ناچار به رياست هيئت 
نمايندگی ايران درمجمع ملل متفق دستور داديم که موضوع ايران را در مجمع  
ملل متفق طرح ومطابق اساسنامه سازمان ملل متفق درخواستی که الزم است به 

 ».شورای امنيت بدهند
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بنابراين مالحظه می شود ياآقای تقی زاده دستور نخست وزير رابکار نبسته      
است يا  آنکه مقصود آقای حکيمی از مجمع ملل متفق ، مجمعی است که بعد از 
پايان سومين جنگ بين المللی ممکن است تشکيل گردد يعنی وقتی که کار از 

 ! ... کاربکلی گذشت
ثر تحليل نطق آقای  تقی زاده جلب توجه بسيار می نکته دوم ومهمی که در ا     

کند آن است که بنابه اظهار راديوی دهلی رئيس هيئت نمايندگی ايران چنين گفته 
 :است
مادرآخرين ساعت به زحمت خود راراضی کرديم که ازقيد موضوع ايران «     

نماينده معلوم نيست که منظور از بيانات  -» در مجمع ملل متفق خودداری نمائيم
ايران چيست و چه کسی اورا مجبورکرده است که بر خالف ميل و به زحمت از 
ارجاع موضوع ايران به مجمع ملل متفق خودداری نمايد؟ آيا اين اظهارات ابهام 
آميز نمی رساند که شايد خدای نخواسته در اين خصوص فشاری در کار بوده و 

کردن حقوق ايران طرح شده  در پشت پرده دسيسه خائنانه ای برای  پايمال
 .است
نکته مضحک ديگری که از نطق آقای تقی زاده استخراج می گردد آن است     

ايشان درسخنرانی خويش گفته اند که برای آن ما از ارجاع موضوع ايران به 
مجمع عمومی خودداری کرديم که نخواستيم در آغاز کار برای سازمان ملت 

 . مهای متفق توليد اشکال نمائي
     ً                                                         واقعا  بسی مضحک است که دولت ضعيف و بينوای ايران پس از آنکه مدت     

چهار سال هستی وثروت وسعادت خودرا فدای تأمين مقاصد ديگران نموده است 
اکنون برای بدست آوردن حق خود بيم دارد برای آن ها توليد اشکال نمايد و 

متفق از همه لذيذتر گوشت شترقربانی ايران درمقابل مذبح سازمان ملت های 
 .است
    ً                                                            ضمنا  اين نکته نيز بسی جلب توجه می کند در صورتی که خود نخست وزير     

ً                                         ً       ايران درمجلس علنا  نسبت به حل قضيه ازراه مذاکرات مستقيم جدا  اظهار                   
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نوميدی می کندآقای تقی زاده می گويد که هنوزايران اميدواراست موضوع 
 .بطور دوستانه فيصل يابد

براين مالحظه می شود ملت فرسوده ايران که تمام اميدخود را برای بنا    
                                                                    ً رهائی از اوضاع رقت انگيز کنونی به جامعه ملل متفق بسته بود ديروز رسما  
از دهان نماينده اول خود درآن انجمن آيه يأس شنيد و ديگر معلوم نيست که 

زارت امور هيئت حاکمه وديپلمات هائی که ازبامداد تا شام پشت ميزهای و
خارجه چرت می زنند برای اغفال ملت وگذراندن وقت چه کعبه اميد ديگری 

 ».جز مجمع ملل بتراشند
  

در ستون مخصوص  ١٣٢۴دی  ٢۵مورخ  ١٠١در شماره » اميد«روزنامه 
 :اخبار مجلس اين  واقعه جالب توجه را ذکر می کند

دق از جای  خود دی ماه پس از آقای هژير، دکتر مص ١٩در جلسه ... «      
بلند شده آهسته به سوی تريبون قدم برداشت وکيف مشکی خود را باز کرد و 

شديدی به وزير امور خارجه و دولت و  ۀمتن نطق خود را بيرون کشيد و حمل
کميسيون سه جانبی پيشنهادی انگليس وآمريکا کرد و برخی مواد اين پيشنهاد را  

خارجه بداند، به دست آورده بود، خواند و          ً                        که ظاهرا  بدون آنکه آقای نجم وزير
صد رحمت به آن قرار « :وثوق الدوله دانست وگفت ١٩١٩آنرا بدتر از قرارداد 

خدا پدر «: ودراين وقت مجلس و مطبوعات دست به دعابرداشتند که» داد
 »شوروی را بيامرزد که چنين پيشنهادی را در انجمن مسکو قبول نکرد

را به پايان رسانيد و آقای وزير فرهنگ خواست که  وقتی آقای مصدق نطق خود
اليحه ای برای اصالح قانون شورای عالی فرهنگ تقديم کند، جوانی از جوانان 

از رديف تماشاچيانی که درسالن مجلس می نشستند، » دژکام«به نام ... پرشور
از جای خود برخاست و نمی دانم چگونه خود راپشت ميز رئيس مجلس شورای 

نداخت و قبل ازاينکه پيشخدمت های پيروموقر مجلس، با او گالويز شوند، ملی ا
ای ملت ايران، من نماينده حقيقی شما هستم «: دست به سينه زد و فرياد کشيد که

 ».و من از طرف شما اعالم می کنم که با کميسيون سه جانبه مخالفيم
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آن وکيالنی  می نگريست و» به وکيل حقيقی ملت«در اين وقت مجلس سراسيمه 
البداکنون موقع «:که حسابشان پاک نيست،همه رنگ ازرخشان پريدوگفتند

ولی رهنما وزير فرهنگ همچنان ساکت و آرام ايستاده و » .محاسبه رسيده است
را از طاالر جلسه »دژکام«گاه به مجلس وگاه به اين جوان می نگريست باالخره 

  »...بيرون بردند
   
چنين  ١٣٢۴مورخ اول دی ماه  ٨۴١باره در شماره  روزنامه کيهان در اين - 

راديو لندن که از آغاز غائله آذربايجان همواره دمکرات ها را ... « : نوشت
می خواند از شب آدينه ناگهان » ...عناصر ماجراجو و بيگانه و شورشی و «

لحن خويش را نسبت به حوادث آذربايجان تغيير داد بدين قرار که پس از آنکه 
ويس فارسی خود قسمت مهمی از نطق آقای دکتر مصدق را نقل کرد در در س

همان سرويس و سپس درسرويس اخبار انگليس خود سخنان دکتر مصدق را 
                                        ً                          راجع به فساد دستگاه حکومت ايران و مخصوصا  عدم توجه به عرايض اهالی  
آذربايجان و بيمورد بودن قسمت اعظم اعتراضات دموکرات ها تأييد نمود و 

نماينده اول تهران را به گوش » بيانات پر مغزوتاريخی«رای آنکه حقيقتب
سخنان دکتر مصدق از آنجا در خور «: ساکنين جهان برساند چنين استدالل کرد

اهميت وتوجه کامل است که وی همان نماينده ای است که چندی پيش در 
حق ندارد پارلمان ايران طرحی را به تصويب رسانيد که دولت ايران بهيچوجه 

با هيچيک از کشورهای بيگانه راجع به موضع اعطای امتياز نفت داخل مذاکره 
يعنی اينکه سخنان دکتر مصدق از  روی نهايت بيغرضی ايراد گرديده و » شود

 »...حقيقت محض است 
يکی ازاصالحات دولت اين بود که دو نفر هم به نمايندگی ايران در کميسيون  -   

هر گاه اين کميته را با کميسيون پنج نفری معروف به  عضويت پيدا کنند که
که در جنگ بين المللی اول بنا به تقاضای دولت انگليس و » کميسيون مختلط«

ازآن ياد شده  ١٩۵دولت روسيه تزاری تشکيل شد ودرجلد اول اين کتاب صفحه 
که مقايسه کنيم به اين نتيجه می رسيم که صالحيت کميسيون مختلط فقط اين بود 
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به امور مالی مملکت نظارت کند در صورتی که دخالت کميسيون سه نفری در 
گانه پيشنهادی به دولت نامحدود بودو چنانچه اصالحات ١١امورايران طبق مواد

دولت حکيمی مورد قبول دولتين واقع می شد در اين کميسيون دولت ايران فقط 
يون مختلف دولتی روس واجد دو نفر نماينده می گرديد در صورتی که در کميس

تزاری وانگليس، دولت ايران سه نفرنماينده داشت که اکثريت با نمايندگان ايران 
بود و دولتين می خواستند اينطور وانمود کنند و به مردم بفهمانند که دولت ايران 
درکميسيون اکثريت دارد و نمايندگان روسيه تزاری و انگليس تابع تصميم دولت 

که مطلب غير ازاين بودودولت نمی توانست کسی را که تبعيت ايرانند درصورتي
ازاين ها نمی کردبه نمايندگی خود معرفی کند وهکذا دو نفر نماينده ای که دولت 

 . حکيمی پيشنهاد کرده بود
عنوان ظاهری تعطيل مجلس درشانزدهم ديماه فوت مرحوم حاج سيد دمحم  -   

دگان به عنوان تشييع جنازه در مجلس امام جمعه تهران بود که عده ای ازنماين
حاضر نشدند ودرهيجدهم ديماه تصميمی بود که چند روز قبل از آن هيئت 
رئيسه مجلس اتخاذ کرده بود که هر گاه رئيس و يا نواب رئيس در جلسه حاضر 
شدند ودر ظرف يک ربع ساعت حد نصاب برای مذاکرات حاصل نشد جلسه 

برت سايرنمايندگان منتشر شود که اين تصميم تعطيل واسامی ديرآمدگان برای ع
  .فقط يک مرتبه آنهم در اين جلسه به موقع اجرا رسيد

 
 :روزنامه کيهان ٨۵۶٠نقل از شماره  - 

راجع به کميسيون سه نفری يا پنج نفری ايران و متفقين مطالبی در بعضی از «
اين است که   اين روزنامه ها انتشار يافته که مطابق با واقع نيست حقيقت امر

چند روز است برای روشن شدن اين موضوع مذاکراتی در بين است و بديهی 
است دولت بر خالف مصلحت کشورومخالف قانون اساسی و قوانين مشروطيت 
ايران اقدامی نخواهد کرد و يا هيچگاه بدون اطالع مجلس شورای ملی تصميمی 

ای روشن نمودن مطلب در                                           ً   اتخاذ نخواهد نمود و هر وقت مذاکراتی که فعال  بر
ّ  ً                                ميان است بجائی برسد موضوع مفص ال  باستحضار هم ميهنان گرامی خواهد                              
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 »وزارت امور خارجه. رسيد
اين بيانيه جوابی است که وزارت خارجه بطور مستقيم به نامه مورخ پانزدهم     

نمايندگان مجلس شورای ملی داده که از نظر قارئين محترم ١٣٢۴دی ماه 
انندگان عزيز مالحظه می فرمايند که وزارت خارجه اصالح خود را خو. گذشت

راجع به اينکه در کميسيون دو نفر نماينده هم از ايران باشند شاهکار بزرگی 
دانسته و چون اطمينان نداشته که دولتين انگليس و آمريکا با آن موافقت کنند 

 . بطور ترديد کميسيون سه نفری يا پنج نفری نوشته است
  ٢۶٧، شماره ٩٩١از مجله رسمی، صفحه  -   
 ١٣٢۴دی ماه  ٢٣روزنامه نوروز ايران،  ٣۵نقل از شماره  -   
 روزنامه اطالعات ١٣٢۴دی  ٢۵از شماره  -   
وقتی که ما به جريان کنفرانس مسکو و عالقمندی شديد انگلستان به ايجاد  -

خارجه آمريکا کميته سه جانبی در ايران ازروی نوشتجات سياسی  برنس وزير 
                                                                    ً که در آن کنفرانس شرکت داشته و يا از راه تجزيه و تحليل حوادثی که بعدا  
بوقوع پيوست واقف می شويم حق داريم که اين اظهارات را قبول نکنيم زيرا 
برنس وزير خارجه سابق آمريکا در ضمن يک سلسله مقاالتی که راجع به 

مه اطالعات در شماره دوم دی کنفرانس مسکو در جرايد آمريکا نوشته و روزنا
 :ترجمه آنرا منتشر کرده است چنين می گويد ١٣٢۶ماه 

    
پيشنهاد بوين را داير به اينکه يک کميسيون مرکب از نمايندگان سه دولت «   

مقصود ژنراليسيم (بزرگ به ايران رفته وراهی برای حل مشکالت پيداکنندبا او 
زياد تمايلی به پيشنهاد بوين نشان داد و در ميان گذاردم استالين ) استالين است

من دوباره عالوه کردم که اميدوارم در ايران وقايعی روی ندهد که موجب 
اختالف و تيرگی روابط ما بشود، استالين جواب داد ما کاری که منجر به تيرگی 
روابط ما با شما بشود  نخواهيم کرد و بعداز ظهر روز بيست و پنجم دسامبر که 

ولوتف بطور خصوصی مشغول مذاکره گشتيم مولوتف می گفت پيشنهاد من با م
انگلستان راجع به ايران بطور کلی بد نيست و ما با آن موافقيم و نظر مرا 
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                                            ً                           درباره آن خواست من اظهار داشتم که با آن کامال  موافقم زيرا بدون ترديد از 
ه ای که در جلس -مراجعه ايران به سازمان ملل متفق جلوگيری خواهد شد

وزيران خارجه سه دولت همان شب تشکيل دادند مولوتف پيشنهادات اصالحی 
پيشنهاد بوين را داير به اينکه يک کميسيون «جديدی راجع به ايران داده و تقاضا

مرکب از نمايندگان سه دولت بزرگ به ايران رفته وراهی برای حل مشکالت 
در ميان گذاردم استالين زياد ) ين استمقصود ژنراليسيم استال(پيدا کنندبا او

تمايلی به پيشنهاد بوين نشان داد و من دوباره عالوه کردم که اميدوارم درايران 
وقايعی روی ندهد که موجب اختالف و تيرگی روابط ما بشود، استالين جواب 
داد ما کاری که منجر به تيرگی روابط ما با شما بشود  نخواهيم کرد وبعد از 

بيست و پنجم دسامبر که من با مولوتف بطور خصوصی مشغول  ظهر روز
مذاکره گشتيم مولوتف می گفت پيشنهاد انگلستان راجع به ايران بطور کلی بد 
نيست و ما با آن موافقيم و نظر مرا درباره آن خواست من اظهار داشتم که با آن 

متفق جلوگيری      ً                                                     کامال  موافقم زيرا بدون ترديد از مراجعه ايران به سازمان ملل
درجلسه ای که وزيران خارجه سه دولت همان شب تشکيل دادند  -خواهدشد

مولوتف پيشنهادات اصالحی جديدی راجع به ايران داده و تقاضا کرد اين 
پيشنهادات به پيشنهاد بوين اضافه شود بوين همه آن ها بجز يک پيشنهاد که 

گفت تاريخ تخليه ايران در  تاريخ تخليه ايران را معوق می گذارد قبول کرد و
من با  - قرارداد جداگانه تعيين شده است و ديگر الحاق اين پيشنهاد لزومی ندارد

                    ً                                          مذاکرات خصوصی که قبال  با مولوتف درباره ايران کرده بودم تصور می 
نمودم که وی باالخره با پيشنهاد بوين دائر به اعزام کميسيونی مرکب از 

ن موافقت خواهد کرد ولی در جلسه بيست و ششم نمايندگان سه دولت به ايرا
دسامبر کنفرانس معلوم شد دولت شوروی درباره سياست خود نسبت به ايران 
تجديد نظر کرده است زيرا مولوتف در آن جلسه بطور ناگهانی اظهار داشت 

  »                                                 ً              مسئله ايران جزو دستور مذاکرات کنفرانس نبوده و اصال  قابل طرح نيست
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چنين  ١٣٢۴مورخ اول دی ماه  ٨۴١هان در اين باره در شماره روزنامه کي -   
راديو لندن که از آغاز غائله آذربايجان همواره دمکرات ها را ... « : نوشت

می خوانداز شب آدينه ناگهان لحن » ...عناصر ماجراجو و بيگانه وشورشی و «
نکه در خويش را نسبت به حوادث آذربايجان تغيير داد بدين قرار که پس از آ

سويس فارسی خود قسمت مهمی ازنطق آقای دکتر مصدق را نقل کرد در همان 
سرويس و سپس در سرويس اخبارانگليس خود سخنان دکتر مصدق را راجع به 
                               ً                                    فساد دستگاه حکومت ايران ومخصوصا  عدم توجه به عرايض اهالی  آذربايجان 

ود و برای آنکه و بيمورد بودن قسمت اعظم اعتراضات دموکرات ها تأييد نم
نماينده اول تهران را به گوش ساکنين جهان » بيانات پر مغز وتاريخی«حقيقت 

سخنان دکتر مصدق از آنجا در خوراهميت و توجه «:برساند چنين استدالل کرد
کامل است که وی همان نماينده ای است که چندی پيش در پارلمان ايران طرحی 

يچوجه حق نداردبا هيچيک از کشورهای را به تصويب رسانيدکه دولت ايران به
يعنی اينکه سخنان » بيگانه راجع به موضع اعطای امتياز نفت داخل مذاکره شود

 »...دکتر مصدق از  روی نهايت بيغرضی ايراد گرديده و حقيقت محض است 
يکی ازاصالحات دولت اين بود که دو نفر هم به نمايندگی ايران درکميسيون  -   

د که هرگاه اين کميته را با کميسيون پنج نفری معروف به عضويت پيدا کنن
که درجنگ بين المللی اول بنا به تقاضای دولت انگليس و » کميسيون مختلط«

از آن ياد شده  ١٩۵دولت روسيه تزاری تشکيل شد ودرجلداول اين کتاب صفحه 
د که مقايسه کنيم به اين نتيجه می رسيم که صالحيت کميسيون مختلط فقط اين بو

به امور مالی مملکت نظارت کند در صورتی که دخالت کميسيون سه نفری در 
گانه پيشنهادی به دولت نامحدود بود و چنانچه  ١١امور ايران طبق مواد 

اصالحات دولت حکيمی مورد قبول دولتين واقع می شد در اين کميسيون دولت 
کميسيون مختلف  ايران فقط واجد دو نفر نماينده می گرديد درصورتی که در

دولتی روس تزاری و انگليس، دولت ايران سه نفر نماينده داشت که اکثريت با 
نمايندگان ايران بود و دولتين می خواستنداينطور وانمود کنند وبه مردم بفهمانند 
که دولت ايران در کميسيون اکثريت دارد و نمايندگان روسيه تزاری و انگليس 
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ر صورتيکه مطلب غيرازاين بودودولت نمی توانست تابع تصميم دولت ايرانند د
کسی را که تبعيت ازاين ها نمی کرد به نمايندگی خود معرفی کند و هکذا دو نفر 

 . نماينده ای که دولت حکيمی پيشنهاد کرده بود
عنوان ظاهری تعطيل مجلس در شانزدهم ديماه فوت مرحوم حاج سيد دمحم  -   

ی از نمايندگان به عنوان تشييع جنازه در مجلس امام جمعه تهران بود که عده ا
حاضر نشدند ودرهيجدهم ديماه تصميمی بود که چند روز قبل از آن هيئت 
رئيسه مجلس اتخاذ کرده بود که هر گاه رئيس و يا نواب رئيس در جلسه حاضر 
شدند و در ظرف يک ربع ساعت حد نصاب برای مذاکرات حاصل نشد جلسه 

دگان برای عبرت سايرنمايندگان منتشر شود که اين تصميم تعطيل واسامی ديرآم
  .فقط يک مرتبه آنهم در اين جلسه به موقع اجرا رسيد

  
 :روزنامه کيهان ٨۵۶٠نقل از شماره  -   

 :در همين روز وزارت  خارجه اين بيانيه را منتشر نمود
از راجع به کميسيون سه نفری يا پنج نفری ايران و متفقين مطالبی در بعضی «

اين روزنامه ها انتشار يافته که مطابق با واقع نيست حقيقت امر  اين است که 
چند روز است برای روشن شدن اين موضوع مذاکراتی در بين است و بديهی 
است دولت برخالف مصلحت کشورو مخالف قانون اساسی و قوانين مشروطيت 

رای ملی تصميمی ايران اقدامی نخواهد کرد و يا هيچگاه بدون اطالع مجلس شو
                                          ً                         اتخاذ نخواهد نمود و هر وقت مذاکراتی که فعال  برای روشن نمودن مطلب در 
ّ  ً                                ميان است بجائی برسد موضوع مفص ال  باستحضار هم ميهنان گرامی خواهد                              

 »وزارت امور خارجه. رسيد
اين بيانيه جوابی است که وزارت خارجه بطور مستقيم به نامه مورخ پانزدهم     

نمايندگان مجلس شورای ملی داده که ازنظر قارئين محترم  ١٣٢۴دی ماه
خوانندگان عزيز مالحظه می فرمايند که وزارت خارجه اصالح خود را . گذشت

راجع به اينکه در کميسيون دو نفر نماينده هم از ايران باشند شاهکار بزرگی 
ت کنند دانسته و چون اطمينان نداشته که دولتين انگليس و آمريکا با آن موافق
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 . بطور ترديد کميسيون سه نفری يا پنج نفری نوشته است
  ٢۶٧، شماره ٩٩١از مجله رسمی، صفحه  -   
  ١٣٢۴دی ماه  ٢٣روزنامه نوروز ايران،  ٣۵نقل از شماره  -   
 
 روزنامه اطالعات ١٣٢۴دی  ٢۵از شماره  -   
به ايجاد وقتی که ما به جريان کنفرانس مسکو و عالقمندی شديد انگلستان  -   

کميته سه جانبی در ايران از روی نوشتجات سياسی  برنس وزير خارجه 
آمريکا که درآن کنفرانس شرکت داشته ويا از راه تجزيه و تحليل حوادثی که 
    ً                                                               بعدا  بوقوع پيوست واقف می شويم حق داريم که اين اظهارات راقبول نکنيم 

قاالتی که راجع به زيرا برنس وزيرخارجه سابق آمريکا درضمن يک سلسله م
کنفرانس مسکودرجرايد آمريکا نوشته وروزنامه اطالعات در شماره دوم دی 

 :ترجمه آنرا منتشر کرده است چنين می گويد ١٣٢۶ماه 
پيشنهاد بوين را داير به اينکه يک کميسيون مرکب از نمايندگان سه دولت «     

مقصود ژنراليسيم (او  بزرگ به ايران رفته وراهی برای حل مشکالت پيداکنندبا
در ميان گذاردم استالين زيادتمايلی به پيشنهاد بوين نشان داد و من ) استالين است

دوباره عالوه کردم که اميدوارم در ايران وقايعی روی ندهد که موجب اختالف 
و تيرگی روابط ما بشود، استالين جواب دادما کاری که منجر به تيرگی روابط 

واهيم کرد و بعد از ظهرروز بيست و پنجم دسامبر که من با ما با شما بشود  نخ
مولوتف بطورخصوصی مشغول مذاکره گشتيم مولوتف می گفت پيشنهاد 
انگلستان راجع به ايران بطورکلی بد نيست و ما با آن موافقيم و نظر مرا درباره 

ه                                      ً                              آن خواست من اظهار داشتم که با آن کامال  موافقم زيرا بدون ترديدازمراجع
درجلسه ای که وزيران خارجه  -ايران به سازمان ملل متفق جلوگيری خواهد شد

سه دولت همان شب تشکيل دادند مولوتف پيشنهادات اصالحی جديدی راجع به 
ايران داده وتقاضا کرد اين پيشنهادات به پيشنهاد بوين اضافه شود بوين همه آن 

ق می گذاردقبول کردوگفت ها بجز يک پيشنهاد که تاريخ تخليه ايران را معو
تاريخ تخليه ايران در قرارداد جداگانه تعيين شده است و ديگر الحاق اين پيشنهاد 
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                          ً                             من با مذاکرات خصوصی که قبال  با مولوتف درباره ايران کرده  - لزومی ندارد
بودم تصورمی نمودم که وی باالخره باپيشنهاد بوين دائر به اعزام کميسيونی 

سه دولت به ايران موافقت خواهد کرد ولی در جلسه بيست و مرکب ازنمايندگان 
ششم دسامبر کنفرانس معلوم شد دولت شوروی درباره سياست خود نسبت به 
ايران تجديدنظرکرده است زيرا مولوتف درآن جلسه بطور ناگهانی اظهار داشت 

  )٣(»                                                 ً              مسئله ايران جزو دستور مذاکرات کنفرانس نبوده و اصال  قابل طرح نيست
  

  توضيحات و مآخذ
  
،  ١٣٧٩انتشارات شيرازه ، » گزندروزگار« نصرهللا سيف پور فاطمی، - ١

  ٣۶٠ - ٣٧۵صص 
 –نشر کتاب روشن  - ايرج افشار) درباره اللهيارصالح(پرونده صالح  - ٢

   ٨۴ – ٩٣،  صص  ١٣٨۴
جلد دوم، » سياست موازنۀ منفی  در مجلس چهاردهم« حسين کی استوان  - ٣

٢١٧ -  ٢۴۵، صص  ١٣۵۶د چاپ از انتشارات مصدق ، تجدي – ١٣٢٩
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  فصل دوم 

  
  نطق های محمود نريمان در  دورهای شانزدهم و هفدم  

  مجلس شورای ملی
  

در اين فصل از کتاب نطق هائی از محمود نريمان در بارۀ مسائل مهم کشور در 
  : می خوانيدملی دوره های شانزدهم وهفدهم مجلس شورای  

  
  گزارش کميسيون قوانين دارايی راجع به فروش خالصجات 

 
 ١٣٢٩شنبه دوم خرداد ماه ٣مذاکرات مجلس شورای ملی دورۀ شانزدهم روز

  ٢۶جلسه  –
   

اليحه فروش . شود درموقع طرح بودجه البته درنظر گرفته می –نايب رئيس 
ذاکرات داده آقای نبوی پيشنهاد کفايت م ۶مطرح بشود درماده  ۶خالصجات ماده 

 شود آقای نريمان مذاکره می ۶حاال در ماده . بودند اکثريت حاصل نشد
  

ای که  تنها مسئله –است  بطور مبهم وباصطالح کشدار تهيه شده ۶ماده  – نريمان
                      ً های رعيتی است که مجانا   دراين ماده تکليفش معلوم گرديده عرصه خانه

های رعيتی هم  قسمت عرصه خانهتازه در –شود واال بقيه مبهم است  واگذارمی
شود وبايد استنباط کرد که  معلوم نيست اين عرصه بچه کسانی واگذارمی

ها سکونت  واگذاری اين عرصه بصاحبان اعيانی است ولو ديگران درآن خانه
داشته باشند بايددرقانون مطالب هرچه ممکن است روشن وصريح نوشته شودکه 

ع ديگر اين است که تکليف عرصه ساير موضو. دراجرا اشکاالتی پيش نيايد
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است همچنين  ها وغير معلوم نشده ها انبارهاآغل ساختمانهای رعيتی ازقبيل طويله
است اگرباغات ياساختمانهای اربابی ازقبيل عمارت مسکونی اربابی  معلوم نشده

وحمام وغيره درملک خالصه باشد تکليف آنها چه خواهد بود و اگر قانون بهمين 
ها بالطبع به ملکيت  نوشته شده نسبت به آنها ساکت بماند اين دارايی طور که

دولت باقی ماند ه ومستمسکی برای مداخله درملک و تخصيص بودجه برای 
نگاهداری اين داراييها خواهدشد دراين اليحه بايد تکليف تمام آنچه دريک ملک 

اشکاالت که خالصه هست معلوم وروشن شود وهيچ ابهامی نباشد که درعمل 
به توافق بصاحبان اعيانی درصورتی که طالب (وسرگردانی توليد شود جمله 

هم مبهم و هم خيلی کشدارووسيع ) شود ساله فروخته می ۵با اقساط            ً   باشند نقدا  يا
                                        ً      باشد اگرصاحبان اعيانی طالب نباشند که اوال  فروش  است ومحتاج به تشريح می

ً                      د گرفت ثانيا  اگرطالب نباشند تکليف دربين نخواهد بود ومعامله انجام نخواه             
اينصورت به ملکيت دولت باقی خواهدماند  والبته در عرصه چه خواهدبود

شود شقوق قضيه درنظر گرفته وتکليف هرشق روشن ومعلوم  وکارمشکل می
                              ً      ً                           مطلب ديگراينکه درمعامله قاعدتا  واصوال  توافق فروشنده وخريدار شرط . شود

نجا آنهم به اين شکل يعنی با اضافه شدن کلمه است وتصريح اين مطلب دراي
به توافق مفهوم ديگری غيرازتوافق عادی بين خريداروفروشنده داردوهمين ) به(

. کند های زيادی رابازمی مفهوم است که قضيه را خيلی کشداروراه سوءاستفاده
ساط ق آيد زيرا وقتی گفته شد با هم منطقی بنظر نمی) ساله ۵نقد يا باقساط (جمله 

گذشته از اين . ساله معلوم نيست کدام آدم عاقل حاضر خواهدبود نقدمعامله کند ۵
يکی آنکه معلوم : کند معايب تازه دراين ماده دومطلب مهم جلب توجه می

است چه  است قيمت بايد به چه مأخذ حساب شود ديگر آنکه تصريح نشده  نشده
ش يا واگذاری را انجام شخصی يا اشخاصی بايد اين بها راتشخيص و عمل فرو

کرج  البته آقايان محترم توجه دارند که دربعضی خالصجات مانند. دهند
اند وضعيت اين  ساختمانهايی کرده های دولت درختکاری و زمين اشخاصی در

است  اعيانی غيرازاعيانی باغات وساختمانهای رعيتی دهات دور افتاده خالصه
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ثل کرج وامين آباد وامثال آنها غير وبهای عرصه اعيانی واقع درخالصجاتی م
است قيمت اين  دراين ماده معلوم نشده –باشد  از امالک خالصه دوردست می

خواهند  را است چه کسانی اينکار عرصه چگونه تعيين خواهد شد وتصريح نشده
آيد همان کميسيون کذايی که دراين اليحه پيش بينی شده که  کرد آنچه بنظر می

ع فيض وکرم بايد نامش نهاد مأمور تعيين بهای عرصه حالل مشکالت ومنب
وفروشنده تمام امالک ۶های کرج وامين آبادوغيره واجراء کننده ماده  اعيانی

خواهم يکنفر از اهالی يک دهی که  خالصه خواهد بود، من از آقايان انصاف می
گذاريم بايک مردی که مهندس نقشه  نامش رامطلع ويا متخصص کشاورزی می

خوانيم يافالن کارمند دون رتبه ثبت که دردهات دوردست انجام  رش میبردا
                                          ً                  نمايد يايکنفر نماينده بانک کشاورزی که ابدا  از خالصجات اطالعی  وظيفه می

نداردومعلوم نيست سابقه اش چيست آيا يک چنين افرادی صالحيت دارند بروند 
ياساختمانهايی راکه    ً                                                مثال  کرج ويا امين آباد وامثال آنها وبهای عرصه باغها 

اند تعيين نمايند وبا امالک مهم  متنفذين تهران يامحل درملک خالصه احداث کرده
ديگر دولت رابفروشند ويا اينگونه مالکين اعيانی درباب بهای عرصه 

من از شما سؤال . وطرزپرداخت آن گفتگو ودراين مسائل با آنها توافق نمايند
دارند که شما اين اختيارات وسيع رابه کنم يک چنين اشخاص چه صالحيت  می

شود ومی فهمم بچه  معلوم می) به توافق(دهيد اينجا است که مفهوم کلمه  آنها می
به توافق (کنند منظور دراين ماده بکاررفته وقتی آقايان نمايندگان سؤال می

است  کنند شايد درچاپ اشتباهی رخ داده يعنی چه وتصور می) صاحبان اعيانی
يعنی اختيار ) به توافق(دهيد  گوييدخير اين اشتباه نيست چرا توضيح نمی چرا نمی

گوييد اين همان اختيار است  وسيع يعنی اجازه واختيار سازش باخريدار چرا نمی
گوييد  اند چرا نمی ايم وخيلی از مؤديان از آن استفاده کرده که درامورمالياتی داده

تفاده کنند چرا نکنند وقتی ثروت اين اس) توافق(بگذاريد مردم ديگرهم از نعمت 
مردم درمعرض حراج گذراده شده چرا يک مشت طالبين امالک بی صاحب 

دانيم درميان صدها مردمان پاک  مگرمانمی. خالصه هم از اين کلمه استفاده نکنند
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کنند افرادی هم مثل همه جای دنيا پيدا  وبا ايمانی که دردهات ايرا ن زندگی می
رندی وحقه بازی دست کمی ازهم جنسان شهری خود ندارند شوند که در می

وهمين اشخاص خواهند بودکه دراين کميسيونهاخودراباسم متخصص کشاورزی 
قالب زده بادستياری ساير اعضاء مجهول الهويه کميسيون درست وحسابی 
بدولت ورعيت خدمت خواهندکرد بدست يک چنين اشخاصی خواهدبودکه بهای 

وامين آبادوغيره تعيين ويافروش خالصجات مهمی مثل  عرصه خالصجات کرج
من از . خالصجات مهم گرمسار وامثال آن صورت خواهد گرفت ظغان وخاوه و

ً   جناب آقای وزيردارايی وجدانا  می پرسم اگرملک يک عده صغار فروش آنرا                             
شديد آن ملک را بايک چنين اختيارات وسيع بدست  نمود آيا حاضر می ايجاب می
شديد پس  مردمی بفروشيد من مطمئن هستم که هيچ وقت حاضر نمی يک چنين

است اينطور درمعرض  شويد مال مملکت که به شما سپرده شده چرا راضی می
جناب آقای . تفريط قرارکيرد ويک چنين اليحه به مجلس شورای ملی بيايد

از دادم يک کميسيونی  وزيردارايی اين اليحه رامن اگر بجای جنابعالی بودم می
کردند ويک  مردمان اهل فن ومطلع از تمام جزئيات کار خالصجات مطالعه می

اليحه خوبی که تمام اطراف وجوانب کاردرآن رعايت ومورد توجه واقع شود 
مگر بين . گرفتم دادم و اين اليحه راپس می آوردم وبه کميسيون دارايی می می

عقيده من خوشبختانه عده هزاران کارمندان باسابقه و شريف و بردبار دولت که ب
شد که بايد خالصجات از طريق بانک کشاورزی  آنها هم زياداست کسی پيدا نمی

اگر مقدر اينست که ثروت عمومی اين . هايی فروخته شود بدست يک چنين هيئت
مردم از دست برود اگر بناست فقرو بدبختی اين ملت هرروز افزايش يافته به 

ا افزوده گردد ترتيب امور طوری داده شده ه تمول ومکنت يک مشت نورچشمی
وروال کار طوری فراهم شده که ديگر احتياجی به کمک و خدمت اينگونه 

هايی که بابرنامه و يا بدون برنامه اينکار را و  کميسيونها نيست و هستند دستگاه
قانون و ساير مواد  ۶دهند بعقيده من اجرای ماده  اين منظور را بخوبی انجام می

بانک کشاورزی وتوسط کميسيونی که دراين اليحه پيش بينی شده وآنهم  بدست
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بکيفيتی که دراين اليحه مندرج است بضرر کشوراست ومعتقدم بايدبرای اجرای 
قانون فروش خالصجات يک کميسيون مرکزی مهمی مرکب ازاشخاص وزين 

ن وآزموده وباسابقه من جمله چند نفر نمايندگانی که هيئت عمومی مستشارا
ديوان محاسبات از بين خود ياساير کارمندان شايسته دولت انتخاب نمايند وچند 
تن مأمورين عالی مقامی که وزيردارايی برحسب پيشنهاد اداره بازرسی وزارت 
دارايی از بين بازرسان وزارتی ويا ساير مأمورين خوش سابقه انتخاب نمايد 

دارايی تشکيل گردد که باحضور وشرکت رئيس ومعاون اداره مربوطه وزارت 
اجرای اين قانونرا تحت نظر قر ارداده ونظارت نمايد وبرای تهيه مقدما ت 
اجرای قانون درهرمحل نيز کميسيونهايی مرکب از دونفرنمايندگان منتخب 

ای که رعايا وبرزگران هرمحل انتخاب کرده  کميسيون مرکزی ويک نفر نماينده
زی بمنظور اينکه درآتيه بانک بتواند ويک نفر نماينده بانک کشاور. باشند

بزارعين ورعايا وام بدهد وکمک مالی نمايد تشکيل شده وتحت نظر ونظارت 
يکی دونفر از اعضای سيار کميسون مرکزی مقدمات را درهرمحل فراهم نمايد 
وپس از انکه کميسيون مرکزی مقدمات رادرهرمحل فراهم نمايد وپس از انکه 

ل وگزارش کميسيون فرعی را مورد رسيدگی کميسيون مرکزی نقشه عم
بديهی است کليه . قراردادووزارت دارايی تصويب نمود بموقع اجرا گذارده شود

های مربوطه بايد به تصويب کميسيون دارايی برسد وترتيب کارطوری  نامه آيين
                                                       ً        داده شود که بايک برنامه منظم وصحيحی اين قانون درظرف مثال  سه سال 

 )١(.اده شود اين بود عرايض بندهبموقع اجرا گذر
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 وزير مذاکره در برنامه دولت آقای عالء نخست 

  
  ١٣۵نشست  ١٣٣٠فروردين ماه  ٢۵شنبه  مذاکرات مجلس روز يک

  
خواهند استفاده کنند ودر جلسه قبل اجازه  می٩٠آقای مکی از ماده  - ئيس ر

 خواسته بودند
اخيربه سرحمالت آقای  شايدهمکاران محترم دراين دوسه جلسه -مکی 
کنم آقای  زاده پی برده باشند واگرپی نبرده باشند بنده عرض می آشتيانی
شود و  کند که جبهه ملی با حمالت ايشان عصبانی می زاده تصور می آشتيانی

کرد با  کشيد و مبارزه می آرا توپ و تفنگ می همانطوری که برای کابينه رزم
آرا  کرد خير آنروزی که ما با کابينه رزمکابينه عالء هم همان طور خواهد 

شد و  کرديم اواخر دوره پانزدهم برای روی کار آمدن دست وپا می مخالفت می
) ارجمند افتاد توی چاه - نورالدين امامی (همکار عزيز و ارجمندم دکتر بقائی 

سر شما سالمت آقای امامی از پشت تريبون با ملت ايران ) خنده نمايندگان(
کرديم با عمليات آن شخص بر فرد فرد ملت ايران  و مخالفت می صحبت کرد

تواند بر خالف افکار عمومی و بر خالف اراده ملت  پوشيده نبود، جبهه ملی نمی
ای نداريم جز محبت و عواطف ملت ايران  ايران قدم بردارد زيرا ما هيچ سرمايه

ده يا امثال ايشان زا و اين سرمايه را هم حاضر نيستيم بدو حمله آقای آشتيانی
به رايگان از دست بدهيم ما اين سرمايه ) زاده امثال ندارد آقای آشتيانی -حاذقی (

ايم واگر  زندان رفتن تبعيد شدن بدست آورده. را در اثر فداکاريهای زياد
شد ما امروز نبوديم  آمد و اينطور نمی ساعت ديرتر دستی ازغيب بيرون نمی٢۴

مملکت امروز هفت کفن پوسانده بودند ما با آن همه وشايد خيلی از رجال اين 
فداکاری و از خود گذشتگی اين سرمايه بزرگ ملی را تحصيل کرديم وحاضر 
نيستيم کوچکترين چک حتی چک صد ديناری از اين سرمايه خرج کنيم و اين 
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خواهيم مصرف کنيم هر  سرمايه را داريم و برای احياء وآبادی اين مملکت می
گذريم با کفن خونين بخاک برويم ولی حاضر  شد از جانمان میروزی الزم 

نيستيم اين سرمايه را بمفت و رايگان از دست بدهيم و هيچوقت هم چه دولت 
آقای عالء و چه هردولتی، شديد ترين دولتها دولت آقای ساعد بود که آن سرتيپ 

ه جور ها را عوض کرد و يا آن دکتر اقبال با ما چ صفاری آمد چطور صندوق
مبارزه کرد ولی وقتی که اراده ملت ايران تعلق گرفت ما انتخاب شديم برای ما 
دولت عالء و دولت ساعد از لحاظ انتخابات تهران برای اين هفت و هشت نفر 
تأثيری ندارد زيرا اگر پشتيبانمان مردمند انتخاب خواهيم شد و اگر پشتيبانمان 

ايم زيرا  ان از لحاظ حقوقی ضرر کردهمردم نباشند ما فقط ماهی هزار وصد توم
ای نداريم که ماهی هفتصد تومان بگيريم يا از فالن رئيس  ما رئيس ماليه

ها را نداريم  شهرداری ماهی پانصد تومان بگيريم ما اينها را نداريم اين پرونده
دانيم برای کت فقط هزار و صد تومان ضرر حقوقی است جانمان را سالمت  می

فتيم بيرون سرمايه و آبروی ما محفوظ است و پيش خدا وخلق هم برداشتيم و ر
زاده منظورشان اين است که ما توپ وتفنگ بکشيم  آقای آشتيانی. رو سفيد هستيم

ای مثل کابينه آقای عالء که جواب يادداشت انگليس را با آن شدت  و با کابينه
انگلستان بوده و  است مبارزه کنيم که در خارج بگويند پس جبهه ملی نوکر داده

کند ما از نظر  بدستور انگلستان برای اين يادداشت با کابنيه عالء مخالفت می
اصولی روز اول گفتيم آقای عالء چون برخالف سنن پارلمانی به مجلس آمده 

توانيم اصوال موافق باشيم  در جلسه خصوصی عرض کردم با اين کابينه نمی
نچه لوايح مفيدی بياورند رأی خواهيم ولی طبق سيره کابينه منصورالملک چنا

داد و با لوايح مضرشان مخالفت خواهيم کرد وهر گاه به بينيم از اصول 
خواهند منحرف شوند تا آخرين قوا با ايشان  دموکراسی وقانون اساسی می

دهيم منتهی آن روزی که ما با کابينه  جنگيم و کارت کبود به ايشان می می
زاده ساکت بودند و هر شب با  کرديم آقای آشتيانی یآرا با آن شدت عمل م رزم

کرديم که حيات مملکت ما مورد  بينی می ايشان طرف مشورت بودند ما پيش



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١١٨                                                                             ازیاران 

  

  

  

آيد پشت تريبون  آرا می دانستيم رزم کرديم که می تهديد است برای اين مبارزه می
هوش گويد که ملت ايران استعداد لولهنگ سازی راهم ندارد ميايد باستعدادو ومی

آرا بماند قانون حکومت  دانستيم که اگر رزم کند می ولياقت ملت ايران توهين می
دانستيم  شود چون می های مملکت تجزيه می دانستيم که استان آورد می فدراتيو می

کرديم وعمال هم آقايان يک يک بهشان ثابت شد که آنچه ما  وپش بينی می
آرا راکوبيديم ووقتی که اوراه  گفتيم درست در آمدوازساعت اول هم رزم می

ديگرسرای راپيش گرفت سکوت کرديم وگفتيم ما بامرده جنگ نداريم وبه 
زنيم ولی امروز کسانی که آنروز جزو دوستان او بودند  پهلوان مرده چوب نمی

وجاهت  -زاده  آشتيانی(… دانم چه عرض کنم برا ی کسب وجاهت و امروز نمی
برای ) ه شما باشد دربست دراجاره جنابعالیمال خودتان خواهد بود دراجار

زاده به  آقای آشتيانی. السلطنه بودی گويند که تو طرفدارقوام کسب وجاهت می
جبهه ملی وافراد خارج از مجلس جبهه ملی حمله کردند بدکترقاطمی حمله 
کردند که ايشان دردوره چهاردهم آن عقيده را داشتند ودر دوره پانزدهم عقيده 

  کنم که اين امضای خود شد دوره شانزدهم چطور شد بنده عرض می شان چطور
  :خوانم است با ما اين را می است که قسم خورده زاده آقای آشتيانی

امضاء کنندگان ذيل بمنظورحفظ دمکراسی وقانون . ﷽ 
دانه شويم که باالتفاق با يکديگر شرافتمن اساسی و دفاع از مشروطيت متعهد می

همکاری کرده و فراکسيونی بنام آزادی بهمين منظور تشکيل دهيم بديهی است 
که در تمام موارد اقليت فراکسيون تابع اکثريت خواهد بود مگر در مواردی که 
بموجب تصميم قبلی فراکسيون اعضای خود را آزاد گذاشته باشد کليه کارهائی 

بهرحال . اطالع فراکسيون برسد که در مجلس بايد انجام گيرد الزم است قبال به
دهم که هميشه نسبت بيکديگر  خداوند را شاهد وناظر اعمال ورفتار خودقرار می

صداقت و امانت را مراعات و از هر نوع فداکاری نسبت بيکديگر مضايقه 
  .اين تعهدنامه انشاءهللا تا آخر دوره پانزدهم برقرار خواهد بود. ننماييم

  . زاده آشتيانی - حسين مکی . زاده ر آزاد، حائریعبدالقدي. ٢٧ - ۵ - ٣١ 
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ما چهار نفر اين اتحاد راداشتيم ومتعهد شده بوديم که بر خالف قانون اساسی و 
مشروطيت قدمی بر نداريم ولی ايشان رفتند برخالف اصلی که در فراکسيون 
بود جزو مجلس مؤسسان شدند رأی هم دادند، ما هم بزندان رفتيم وبعد بجای 

آن وقت يک ان دکتر بقائی تا آخر دوره پانزدهم با ما آمد اين خط ايشان است ايش
ً            دهد به آقای دکتر حسين فاطمی که مسلما  مقاالت دکتر  چنين کسی نسبت می                                     

حسين قاطمی برای ملی کردن صنعت نفت و دفاع از آزادی باندازه چند سپاه به 
کنم غالب  دير میو البته من تق) صحيح است(است  اين مملکت خدمت کرده

جرايد و نويسندگان آزاد اين مملکت راکه قلمهای رشيد و حساس آنها افکار 
عمومی مملکت را باز کرد جا دارد که از همه آنها تشکر کرد ولی در رأس 

و او بود که ) صحيح است( آنها و فرمانده سپاه آنها دکتر حسين فاطمی بود
ا صنعت نفت را در ايران ملی افکار عمومی راروشن کرد که ملت ايران چر

کند و حال آنکه يک چنين نسبتی را به او دادن خالف انصاف است و آنگهی  می
گيرم که صميمی  از روزی که جبهه ملی تشکيل شد تا امروز خدا را شاهد می

ترين فرد جبهه ملی دکتر حسين فاطمی بوده که بدون چون و چرا آنچه را جبهه 
است حال اگر در دوره چهارده يا  ون بموقع اجرا گذاشتهاست تاکن ملی به او گفته

است  که دکتر فاطمی در اروپا بوده١٣٢۴گويند در سال  آن تاريخی که ايشان می
است بايد بحساب  ای را برادر ايشان نوشته بفرض هم که درايران بوده يک مقاله
ر گويندچرا ارسالن خلعتبری رفته شهردا دکتر حسين فاطمی گذاشت يا می

های  ارسالن خلعتبری ازشخصيت)کی همچوحرفی زد –زاده  آشتيانی(تهران شده
 است او اول مملکت است بشهادت رائی که کانون وکالی دادگستری ايران داده

است که نايب رئيس کانون وکال است ورئيس کانون هم که وزير  چندين دوره
دادگستری ايران است که نايب رئيس کانون وکالی  دادگستری است او چنددوره

است افتخار قضائی اين مملکت است در دوره زندگی وکالتش جز شرافت و 
پس آقای  اگر اوشهردار تهران نشود) صحيح است(حقيقت درستی چيزی ندارد 

اگر به اين ) آقای ارسالن خلعتبری -زاده  آشتيانی(زاده کانديد شما کيست  آشتيانی
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آرا او را برای وزارت  ای ندارد رزم خواستيد توهين کنيدکه فايده وسائل می
طلب بود وزارت دادگستری او را  دادگستری دعوت کرد او رد کرد اواگر جاه

تقاضائی که برای تشکيل انجمن شهرکرده دليل  -زاده  صدر(کرد  قبول می
اما وزرائی را که نسبت به جبهه ملی ) صحيح است) (شرافت ودرستی او است

کنم که شخص آقای عالء با جبهه ملی فقط راجع بيک دهيد بنده بايد روشن  می
وزير صحبت کرد و آنهم آقای صالح بود و ما با تمام قوا در جبهه ملی با اين 

ً ا  صصوفکر متحدومتفق شديم خ رفتند و  که خود آقای صالح هم زير بارنمی  
خواهم  گفتند من ازطرف مردم کاشان برای وکالت مجلس انتخاب شدم نمی می

را بهوا وهدرداده باشم و نگويند وزارت را برأی مردم ترجيح دادم  رأی مردم
و جبهه ملی کانديدی به ) صحيح است -صالح (من تا وکيلم درمجلس خواهم بود 

کانديدی هم از طرف جبهه ملی آقای عالء نداردواگر يک چنين  ايشان نداد و
کنم  تکذيب می                                                  ً       ً چيزی را کسی بخواهد از طرف جبهه ملی بگويد بنده جدا  و قويا  

دادگستری هستندودردرستی وپاکی  حاال شخصيت آقای اميرعالئی که وزير
ايشان حرفی نيست وبا بوذری مثقالی هزار تومان تفاوت قيمت دارد ودر 

است ايشان هم بدون  زندگيش نقاط ضعفی ندارد چون عضو جبهه ملی است گناه
ز محيط مجلس يک اند ازشخصيتهای خارج ا مراجعه به جبهه ملی خواسته

انداين جرم جبهه  اند آقای امير عالئی را دعوت کرده افرادی را بياورند اگر رفته
جبهه ملی دخترکور معرفی کرده  خواهم مگر ملی است، وانگهی معذرت می

ای را نشان داده ديگر ازجبهه ملی  يک فرد شايسته و برجسته ويک مردم شايسته
آقای  - زاده  آشتيانی(نامند چه کسی است  ملی می در کابينه ای که ايشان بنام جبهه

آقای ارفع به جبهه ملی ارتباط ندارد آقای ارفع اگرخودش شخصيتی ) ارفع
اند وبا سوابق پدرشان با پدر آقای عالء که عالءالسلطنه  است درکابينه آمده  داشته
بی است اگر سوابق وارتباط خانوادگی را بحساب جبهه ملی بياوريداينها بوده

دانند که آقای سرلشگر ارفع مدتها رئيس ستاد ارتش  لطفی است وهمه کس می
برای خدمتشان به  - امامی اهری (اند با جبهه ملی ارتباط ندارد  ايران بوده
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وهم خواستم عرض کنم شما که اطالع داريد بفرماييد ) آذربايجان هم بگوييد
ان درمجلس است چند جبهه ملی تمام افرادش هيجده نفر هستند که هشت نفرش

نفرروزنامه نويس هستندوچند نفر هم امثال آقای اميرعالئی و ارسالن 
خلعتبری هستند که هيچکدامشان امبيسيون وتمايلی ندارند که بخواهند با زور 

آقای سرلشگرارفع  -اسالمی ( ای تحميل کنند خودشان را به يک کابينه
جلسه خصوصی برای آقايان  مازندران را هم نجات دادند بنده ممکن است در

اما شب پره گروصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد اگر ) تشريح کنم
شود  زاده به جبهه ملی حمله بکند قدر و قيمت جبهه ملی کاسته نمی آقای آشتيانی

شود که منشاء خيانت ومصدر خيانتی واقع بشود  قدروقيمت موقعی کاسته می
کند مطمئن باشيد آن کس که ز  از افکار عمومی می مادامی که جبهه ملی تبعيت

دانيم که تا چه  شهر آشنائی است داند که متاع ما کجائی است ما می
توانيم با هردولتی موافقت يا مخالفت بکنيم ما اگر به اين دولت آتاک  حدودمی

خواهيم مصدر سياست شرکت نفت واقع نشويم  کنيم برای اين است که می نمی
اند ولی ما از روز اول گفتيم با اين  ادداشتی که دولت آقای عالء دادهرای جواب ي

بنده اين را عرض . است موافق نيستم کابينه ای که برخالف سنن ارلمانی آمده
کردم قبل از اينکه ايشان کابينه شان را تشکيل بدهند حاال هم بهمان عقيده ايکه 

نده بعنوان جبهه ملی ها عقيده ب در جلسه خصوصی عرض کردم ودر روزنامه
زاده راجع به  است بهمان عقيده باقی هستيم واما عقيده آقای آشتيانی منتشر شده

مارشال پتن عمری . السلطنه، مدينه گفتی وکردی کبابم همکاری بنده با آقای قوام
به مملکت فرانسه خدمت کرد ولی وقتی که اوضاع برگشت ملت فرانسه اورا به 

دکه شايد امروز و فردا به اين جرم درزندان بميرد و اش کر اين جرم محاکمه
حالش هم خيلی بد است يکنفر فرانسوی هيچوقت حاضر نخواهد شد يکی از 
رجالش که بنام زمامدار در رأس ملت او قرارگرفته برود با دشمن فرانسه 
معاهده ببندد برود با دشمن فرانسه کار بکند او محکوم به اعدام است منتهی سن 

بنده خودم وقتی عضوکميسيون عرايض بودم . فيف در کارش داداو تخ
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مخبرکميسيون عرايض بودم آن پرونده به آن قطوری را مشاهده کردم وچند 
دانم اينجا تشريف دارند يا خير؟  پرونده ديگر را بقول آقای حسن اکبر که نمی

هزار تومانی و دو صورت  و يا آن قضيه هشتصد) اينجا هستم -حسن اکبر (
                                           ً                           حساب باز کردن در بانک شاهی راديدم اگر واقعا  بنده وکيل مردم و ملت باشم 
واگر وجدان و عاطفه و شرافتی در بنده باشد آيا سزاوار است که باز به چنين 

ای بيايم و رأی بدهم که مردم را بيايند و غارت بکنند ممکن است که بنده  کابينه
سرراه حضرت سيد الشهداء را  روز اول اشتباه کرده باشم حررياحی هم رفت

گرفت اينکه جرم من نيست روز اول هم شايد بنده اشتباه کرده باشم شايد بنده 
ام ولی چه  السلطنه همکاری کرده ام با آقای قوام خطا کرده باشم که چرا رفته

ام يک سياست خانمان براندازی آنروز دراينجا  ام وچه خيانتی کرده کاری کرده
داد بنده رفتم در مالير  دهستی واستقالل اين مملکت را بباد میتوسعه پيدا ميکر

دانيد که بنده با حزب  شما می. آقای ملک مدنی مشاهده کردند که من چه کردم
توده در ماليرواراک و کرمانشاه چه کردم اين خدمت بود يا خيانت بود که 

 اما درشهرداری آن روزيکه من معاون) خدمت کرديد -ملک مدنی(کردم؟
زاده وبنده هم در  شهرداری شدم شما مديرکل شهرداری بوديد آقای آشتيانی

شهرداری بودم شما آن روز با من هم قسم بوديد که هر گاه بخواهند در 
شهرداری فالن بکنند ما کنار بياييم مگر شما آن وقت مديرکل نبوديد چرا ساعتی 

پست نداشتم بنده خدمت  ای به اين که من استعفا کردم شما نکرديد چون من عالقه
خواستم بنده سه ماه معاون شهرداری بودم وقتی که ديدم  مملکت را میه ب

توانم ول کردم ومدتها بيکار بودم بعد حزب دمکرات درست شد بعالوه بنده  نمی
عضو وزارت راه بودم وقی که رفتم بشهرداری يا وزارت کاربعنوان مدير کلی 

در وزارت راه کمتر ار مدير کلی نبود  با حفظ سمت رفتم سمت و حقوق من
برای بنده حقوق اضافه تر نبود و افتخاری نداشت که بروم در وزارت کار يا 

ام بگوييد چيزی که من سوء  شهرداری در وزارت کار اگر صد دينار استفاده کده
 ام چيست؟ استفاده کرده
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  .گذرد آقای مکی خيلی از وقت شما می -رئيس 
کنم که جبهه ملی با کابينه آقای عالء  خرين مرتبه عرض میبنده برای آ -مکی 

توپ وتفنگی ندارد بکشد روشش همان است که قبال عرض کردم وآن کسانی که 
السلطنه را بياورند ما به مراتب  توانند امثال قوام کنند با اين فکرها می تصور می

السلطنه هم  ی قوامآرا عمل کرديم با امثال آقا شديدتر و بدتر از آنچه که با رزم
 .عمل خواهيم کرد

  
 دستور دستور - نمايندگان 

خواهند بعضی از نمايندگان  اجازه می٩٠زاده هم طبق ماده  آقای آشتيانی -رئيس 
 .شود آقا اين دور تسلسل پيدا می -

کنند وقت دستور از موعد مقرر  آقايان با نطق قبل ار دستور موافقت می –رئيس 
 .گذرد می

اگر بنا باشد که قبل از دستور صحبت شود دو ساعت ديگر  -مامی نورالدين ا
 .شود صحبت می

 زاده بفرماييد آقای آشتيانی -رئيس 
الحرب اولها کالم اما جناب آقای مکی بنده به جبهه ملی آتاکی  -زاده  آشتيانی

کنم  نکردم بد نگفتم وبعنوان يک وکيل اين انتقادی که در مجلس شد مطرح می
نفر موکل آقايان بنده يک مطالبی را اين جا مطرح کردم وچون  بعنوان يک

جنابعالی در مدافعات خودتان وارد امور شخصی وشخصيات شديد بنده لدی 
مطالب کلی  –حاذقی (گويم  االجبار بايد دفاع کنم ولی بنده ازخود مطالبی نمی

عرض کنم اين که فرموديد به بنده ) بفرماييد جای مطالب شخصی نيست
شناسند جنابعالی  دهند تمام اهل اين مملکت فاميل بنده وبنده را می هائی می بتنس

شناسند وضع زندگی من معلوم است وواضح است که چه  وفاميلتان را هم می
ام وچه هستم وضع زندگی جنابعالی هم معلوم است شما در پنج، شش سال  بوده

اتومبيل سواری آخرين  پيش پول تاکسی نداشتيد سوار بشويد االن جنابعالی يک
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  سيستم ماشين زير پای تان است اين را از کجا آورديد؟
يک کنترات از روسها قبول کردم وپولش را گرفتم رفتم يک تاکسی  -مکی 
 خريدم

 زاده اين چيزها را اينجا مطرح نفرماييد آقای آشتيانی -جمال امامی 
به بنده ايراد کرديد که  کنم اما راجع به اين که چشم اطاعت می… -زاده  آشتيانی

ام با  کنم و چندين مرتبه قسم خورده بنده يک آدم عهدشکنی هستم و نقض عهد می
زاده را سی سال است به ايشان  شکنم من اين آقای حائری جنابعالی و قسم می

ارادت دارم و با اين مرد دوستی دارم و شخص مبارز و سياستمدار و 
بم اين مرد را روزی که ما خواستيم طل دانم بشهادت می پرستی می وطن

فراکسيون را در دوره پانزدهم تشکيل بدهيم و اين امضاء را کرديم بنا بود که 
آقای رحيميان و آقای گلبادی و آقای اسکندری هم در اين فراکسيون وارد شوند 

زاده وارخود جناب آقا در  وآنها وارد نشدند وبعد من آمدم از جناب آقای حائری
ليت فعلی تقاضا کردم که اين موضوع از بين برود آقايان هم اجازه اطاق اق

فرموديد که بشکنم اين عهد را بيش از اين من عرضی ندارم غيراز اين بود آقای 
 )صحيح است -زاده  حائری(زاده؟  حائری

 
اين ) اينطور بود -زاده  حائری( ؟زاده اينطور نبود آقای حائری –مکی 
السلطنه و  گويد اما راجع به قوام رم و دروع نمیزاده مرديست محت حائری

زنند و هر  مارشال پتن و مقايسه آنها و اينکه اقايان هر چه خواستند حرف می
شود اين را بنده روز  السلطنه متوقف می شود و روی قوام مطلبی اينجا طرح می

ً                 کنم که مطلقا  بنده طرفدار قوام اول عرض کردم وباز هم عرض می السلطنه              
السلطنه خنجر بزنم يک  ها از پشت بقوام يستم ولی مردی نيستم که مثل بعضین

السلطنه عقيده ات چيست گفتم که من  روز هم شاه ازمن پرسيد که توراجع بقوام
کنم و از  السلطنه کمک بکنم با تمام قوا مبارزه می محال است از اعالم جرم قوام

تيد خالف واقع است باز هم عرض کنم جنابعالی نسبت بمن مشتبه هس او دفاع می
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السلطنه نيستم و اگر يک روزی هم بنا بشود که  کنم که بنده طرفدار قوام می
السلطنه سرکار بيايد شاه و مجلس بايد او را سرکار بياورند پس اين  قوام

کنم ديگر مطرح نکنيد موضوع قوام در بين نيست و  موضوع را هم استدعا می
السلطنه با مارشال پتن وقضاوتی که ملت  به قياس قوام من مدافع او نيستم راجع

السلطنه بکند اين  کند وملت ايران بايد درباره قوام فرانسه دوباره مارشال پتن می
السلطنه همکاری  قياس مع الفارق است جناب آقای مکی موقعی که با قوام

بود فرموديد اين موارد خيانت ودزدی وارتشا وجواز اين موارد آن وقت  می
جنابعالی رئيس تبليغات حزب دمکرات ايران ) هيچکس اطالع نداشت - مکی (

کرديم بود  السلطنه کرتيک می بوديد من وشما ده دفعه با هم راجع باطرافيان قوام
کرديم چنانکه بنده بشهادت خود شما و  يا نبود؟ حقش بود که باهمديگر قيام می

ی ارباب و آقای نبوی در جلسه زاده و وکالی ديگرمثل همين آقا آقای حائری
السلطنه آتاک  حزب دمکرات ايران در اولين جلسه فراکسيون اول کسی که بقوام

حقش بود که آقا هم در همان ) صحيح است(کرده بودم آقايان غيراز اين است؟ 
کرديد نه اينکه بعد از اينکه آمديد البته با رأی ملت و  السلطنه حمله می موقع بقوام
دانند و خود  زاده می ن افراد ملت هستم که بشما رای دادم آقای حائریمنهم از آ

دانند که من در انتخابات تهران اعلی درجه کمک را به  آقای دکتر مصدق می
پس اين انتقاداتی که من از ) دليل بی ذوقی تان است -جمال امامی (آقايان کردم 

دار يک جبهه و يا يک کنم بعنوان يک وکيل مجلس و يا بعنوان طرف آقايان می
خواهد بيايد نيست از اين نظر که ما اين قدر  دولتی که در حال تکوين است يا می

زحمت کشيديم مردم اين مملکت اين قدر زحمت کشيدند، اين همه فداکاری 
کردند مبارزه کردند آمدنديک مشت وکيل ملی انتخاب کردند هنوز آن دولتی که 

آقايان آمدند با چهار پنج تا وزير ساخت و پاخت است  هدف اينها بود ساقط نشده
ها ازبين  کردند از زير دولت آوردند و آن آمال و آرزوهائی که بود نسبت به اين

رفت در ضمن با دولت اينطور قرار گذاشتند که ما درظاهر برای حفظ وجهه 
ای کنيم اما در باطن با شما هستيم، بنده که آق کنيم و کمک نمی مان موافقت نمی
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العاده خوب  مکی عرض نکردم آقای ارسالن خلعتبری مرد بدی است مرد فوق
گويم شما که ايشان را آورديد شهردار کرديد  و نجيب و فاضلی است اما می

خواهيد با اين دولت انتخابات  خواهيد انتخابات تهران را هم اداره کنيد می می
 ُ                           ا  ورقه سفيد خودتان را بدهيد                                           ً     سايرجاهارا هم اداره بکنيد پس بلند شويدعلنا  ورسم

آقای ارفع من گفتم که . و از دولت حمايت کنيدبنده عرض نکردم آقايان بدهند
شما بديد؟ بفرماييد مگرشما بد هستيد؟ همه آقايان خوند اصال در اين مملکت اين 

روند همه خوبند همه شيرين زبان و نيک دهان، مردم  آيند ومی وزرائی که می
آقای  خواهم شما کارند واال هيئت حاکمه که عيبی ندارند من نمیبدند مردم خطا 

خواهيم  خواهد ما می مکی باهيئت حاکمه شريک شويدنه من بلکه ملت ايران نمی
شما از هيئت حاکمه فاصله داشته باشيد و اين فاصله همچنين باشد تا آنجا که با 

ست باشيد يک تشکيالت حزبی منظم با يک دکترين معينی حکومت را در د
اقليت بايد اين قدر مقاومت و مبارزه بکند تا خودش دولت را بوسيله انتخابات 
پارلمالی تشکيل بدهد اگر کسی با اين ترتيب و با اين مقدمات متشکل و مؤسس 
يک اقليت است با اين همه زحمت ميايد در پارلمان محتاج نيست پارلمان را 

خالف  -آزاد (ت و پاخت بکند اشغال بکند در روز اول فرصت از زير ساخ
کنم شما را کنار  من شما را عرض نمی) حقيقت است اين طور نيست آقا

خنده (وزير بود  اند اگر شما هم بوديد آقای دکترآل بويه البد معاون نخست گذاشته
دانيد آقای مکی  دانم که تو کنار هستی، پس می تو کنار هستی من می) نمايندگان

مام فحش هائی که بمن داديد ارادت دارم همين طور نسبت من بيقين بشما با ت
بساير آقايان ارادت دارم اين آقای نريمان که من به ايشان ارادت دارم مرد 

زاده را مريد  گذارم و حائری دانم آقای دکتر مصدق را احترام می محترمی می
تشکيل  هستم اما بياييد همت کنيد و ول کنيد اين دولت را خوتان بايد دولت را

بدهيد ول کنيد آقا، اين جور ساخت و پاخت کردن موجب سستی عقيده مردم 
گويند هر کسی را که رفتيم بياوريم با ما نيامد آن وظيفه ای  شود و مردم می می

که خدا و وجدان برايشان تعيين کرده بود تعقيبش نکردند و ما را فروختند با 
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يست، صالح پارلمان نيست سخت و پاخت چهارتا وزير اين صالح مملکت ن
صالح ملت نيست صالح مشروطيت و قوه مقننه نيست و صالح خودتان هم 

 نيست عرض ريگری بنده ندارم
 

نامه نبايد تجاوز بکند حتی يکدقيقه هم  نامه باشد و از آيين بايد مطابق آيين - رئيس 
کنم آقای  کنم رأی هم بخواهيد بدهيد مطابق آئيننامه رأی را قبول می موافقت نمی

  )٢(نريمان بفرماييد
  

  نخست وزيری عالء  بر خالف اصول مشروطيت است  :نريمان 
 

بزرگترين و مهمترين دليل مخالفت من با دولت جناب آقای عالء با  - نريمان
اينکه اشخاص خوش نام در اين کابينه زياد شرکت دارند اينست که ايشان بر 

شروطيت يعنی بدون رعايت سابقه خالف روح ومفاد واصول قانون اساسی وم
اند و در  ديرينه وسنت تاريخی رای تمايل آزاد مجلس شورای ملی سرکارآمده

اند  طرف اعليحضرت شاه برگزيده شده وزيری هستند که از واقع ايشان نخست
نه مجلس شورای ملی واين برخالف اصول مشروطيت وحکومت مردم برمردم 

توانم  وزير مملکت مشروطه نمی نخستاين جهت ايشان را يک زاست ومن ا
 در مجناب آقای عالء ه اين مطلب بقدری بارز وهويداست که خود .بشناسم

چون بفرمان اعليحضرت همايون «نويسد  صدرخطابه وبرنامه خودشان می
فرد فرد ما در اين ) …شاهنشاهی مأموريت تشکيل دولت باينجانب محول گرديد

که حقوق مجلس ومجلسيان راحفظ کنيم تعيين ايم  کرده ياد مکان مقدس سوگند
توانم  وزيرازحقوق مسلم مجلس شورای ملی است ومن نمی وانتخاب نخست

باينکار تن دردهم که اين حق ازمجلس سلب گردد وباين جهت ازپشت اين 
 .کنم                                        ً          تريبون به آوازبلندبرعليه اين رويه شديدا  اعتراض می

وزيری جناب آقای عالء به آن  ستروی همين اصل هم بوده وقتی راجع به نخ
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کيفيت در تاالر مجلس اخذ رأی بعمل آمد من و رفقای فراکسيون وطن در رأی 
من خيل متأسفم که . شرکت نکرديم و تاالر جلسه را بعنوان اعتراض ترک گفتيم

               ً                                                      بايد اينجا رسما  عرض کنم که اين مرتبه سوم است که به اين حق مجلس شورای 
 .است ملی تجاوز شده

مجلس شورای ملی نماينده قاطبه اهالی مملکت «گويد  اصل دوم قانون اساسی می
وبموجب » ايران است که درامور معاشی و سياسی وطن خود مشارکت دارند

اصل شصتم قانون متمم قانون اساسی وزراء مسئول مجلسين هستندو طبق اصل 
سناعدم  شصت و هفتم همان قانون در صورتی که مجلس شورای ملی يا مجلس

رضايت خود را از هيئت وزراء يا وزيری اظهار نمايد آن هيئت يا آن وزيراز 
پرسم چه مشارکتی در امور سياسی ومعاشی  من می -مقام وزارت منعزل است 

ُ     وزير وهيئت دولت است که بايد مستقيما  اين  مملکت باالتر ازحق تعيين نخست                                    
از طرف ديگر  - ی نمايند امور سياسی ومعاشی مردم ايران را اداره و تصد

وقتی شاه از مسئوليت مبرا شد و وزراء هم مسئول مجلسين شدند و اگر مجلسين 
شوند طبعا تعيين وانتخاب هيئت دولت هم از  از آنها ناراضی شدند منعزل می

حقوق مجلسين است منتها تشريفات انتصاب آنها با صدورفرمان شاهانه انجام 
لم وبديهی است که احتياحی به استدالل و اقامه اين مطلب بقدری مس -شود  می

دليل نيست وبهتری شاهد صحبت اين اصل مسلم همانارويه و طريقه ايست که 
 .است از بدو مشروطيت ايران در اجرای اين اصل مسلم مجری و معمول بوده

 
باشد که مبنا و پايه وجود  قانون اساسی يک پيمان و قرارداد اجتماعی می

دهدواگر اين قانون و يا اصول از  سه گانه مملکت را تشکيل می استقرار قوای
طرف هر يک از قوای ثالثه نقض بشود بخودی خود مبنا و پايه وجود هر يک 

شود و درارکان اين پيمان و قرارداد اجتماعی سستی  از اين سه قوه متزلزل می
 راه مييايد بنابراين نه مصلحت سلطنت ونه مصلحت مجلسين است که در

 .اجرای اين اصول انحراف و تهانی پيش آمد کند
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جای تأسف است که دولتهای ما که مسئول اداره امور مملکت هستند بجای 
های ثبت و مطالعه شده داشته و متکی بنيات و مقاصد خير  اينکه نقشه

دم از خواهانه و اصالح کننده خودشان باشند برای خوش آمد گوئی هميشه 
زنند و هيچ وقت هم کاری از پيش  اجرای منويات مقامات غير مسئول می

دانم اين روح تملق گوئی و مداهنه چه وقت از بين ما رخت  من نمی -برند  نمی
برخواهد بست و ما کی بجای توجه بالفاظ و القاب و عناوين توخالی اين حشو 

همين الفاظ  -هيم پرداخت و زوايد را دورانداخته به حقيقت زندگی و امور خوا
 .سازد و جمالت است که امر را بر مقامات غير مسئول مشتبه می

قبل از گذشتن ازاين مبحث و ورود در قسمتهای ديگر ايرادات خودم الزم 
دانم يک نکته را هم عرض کنم و آن اين است که اگر مظفرالدين شاه با  می

ن گذاشت همين قانون اساسی اعطاء مشروطيت از خود نام نيکی در تاريخ ايرا
باشد به اين جهت اعليحضرت  مبنا و پايه استقرار سلطنت در خاندان پهلوی می

شاه و خاندان سلطنت بايد بيش از همه پای بند و عالقه مند به اين قانون باشند و 
راضی نشوند که درارکان آن تزلزلی حاصل شود و اين وديعه مردمان فداکار 

بهای شهداء راه آزادی را سعی بفرمايند دست نخورده صدر مشروطيت و خون 
 .و محفوظ نگاه بدارند

من خيلی متأسفم که دولت آقای عالء به کنه و باطن اوضاع ايران و جريان 
      ً                                     من جدا  مخالفم با اينکه آثار عصبانيت و تشنج . اند افکار عمومی دست پی نبرده

ال هيئت حاکمه نااليق اين افکار عمومی مردم ايران را که نتيجه اعمال و افع
مملکت است در لباس تمرد و عصيان نسبت بقوانين و مقررات و انتظامات 

مردمانی که به مصداق جهاد فی سبيل هللا جان خودشان را در کف . معرفی کند
رهانند دارای روح تمرد  گذارند و ملتی را از شر مردمی خيانتکار می دست می

اينها هم ازبزرگترين شهداء راه آزادی اين ) . صحيح است(و عصيان نيستند 
مملکت هستند و تا دنيا دنيا است خاطره فداکاری و ازخودگذشتگی اين 

وقتی شما ملتی را ) . صحيح است(رادمرداندر دل ايرانيان زنده خواهد ماند 
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بريد و ابواب نجات را برروی آنها  بزور سرنيزه دراعماق بدبختی فرو می
کنيد وقتی  وجهی بمنافع و مصالح و عقايد و افکار آنها نمی            ً  بنديد و ابدا  ت می

کنيد آنها برای  دانيد و خيال می شما خودتان را مالک الرقاب اين مردم می
اند نه شما برای خدمت آنهابرمسند  کامرانی و حکمروائی شما خلق شده

 ای دارند جز اين که ايد ايا اين مردم چاره صدارت و وزارت و باالتر نشسته
آقای  انتقام خود را بافدا کردن جان شيرين خود ا زشمای نوعی بگيرند

آبادی مدير روزنامه اصناف را جلب کردند جناب آقای عالء اين است که  کريم
اگر در اين مملکت روح تمرد و عصيانی . من با ماده اول برنامه شما مخالفم

ين ملت ايران هست آنرا بايد در بين هيئت حاکمه ايران جستجو نمود در ب
اينروح تمرد و عصيانی است که هيئت حاکمه بر عليه ملت ايران دارد وقتی 
شمامردمی را از بزرگتريين حق اجتماعی آنها که انتخابات آزاد است محروم 

کنيد وقتی شما اصرار داريد اراذل و اوباشی را که کمر بخدمت اجانب  می
ها را  بريد و قلم مردم را میاند در رأس کارها نگاهداريد وقتی زبان  بسته

شکنيد و تا صدايشان بلند شد بزور حکومت نظامی دمار از روزگار آنها بر  می
وقتی با تمام وسائل و از تمام جوانب ابواب سعادت و آسايش رابر  –آوريد  می

روی آنها بستيد آيا باز توقع داريد اين مردم برای هميشه و تا ابد پشت 
و اگر از بين اين مردم اشخاص حساس . شما خم کنندخودشانرا برای سواری 

تاب تحمل را از دست دادند و بروی شما پنجه زدند بايد بگوييد روح تمرد و 
حقيقت دادن يک چنين نسبتی بملت بردبار  -عصيان در اين مردم پيدا شده است 

اگر شما درهای اطاقی را برروی  –آور است  و صبور ونجيب ايران خجلت
مسکين ببنديد و اورا باچوب بيازاريد اين گربه مسکين با دندان و پنجه ای  گربه

برگلوی شما خواهدپريد آيا انتظار داريد ملت ايران از گربه هم بيچاره و 
وزير تحميلی ماده اول برنامه دولت  تر باشد خير جناب آقای عالء نخست ناتوان

ارم من برعکس شما                                   ً               شما توهينی است بملت ايران و من جدا  به آن اعتراض د
ملتی که دست از آستين بردباری و صبر و تحمل بيرون آورد و سزای معتقدم 
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است و نخواهد مرد و اين ملت  بدکاران رادزکنار آنها گذاشت اين ملت زنده
و اگر شما با اين ماده اول برنامه بيدار است و ديگر سواری نخواهد داد 

برای سواری دادن حاضر کنيد اشتباه  خواهيد باز چندی اين مردم را خودتان می
ايد و هم آنهائی که جنابعالی را برای  ايد هم شما اشتباه فرموده بزرگی فرموده

ممالکی که تا بحال از بردباری و تحمل اين  -وزيری انتخاب کرده اند  نخست
مردم را برمرکب مراد سوار بودند و ثروت خدادادی اين مردم را به يغما 

ها و ابراز وجودهای ملت ايران را  واهند مثل جنابعالی اين جنبشخ بردند می می
دانم چرا جنابعالی و  بحساب روح تمرد و عصيان و کمونيزم بگذاريد من نمی

فهمم  دولت جنابعالی بايد با اين يغماگران هم صدا و هم آواز شويد من نمی
  .بدهيدشماها چه نفعی داريد که خودتان را در صفوف مخالفين مردم قرار 

باشد  است روشن می راجع به سياست خارجی که در برنامه دولت گفته شده 
بنظر من اينطور نيست در اين دنيای پر آشوب با موقعيت جغرافيائی بسيار 

کنم ما يک سياست خارجی  حساس و مشکلی که ايران دارد من تصور نمی
همسايگان بجای ای داشته باشيم مسالمت و دوستی با تمام  روشن و مطالعه شده

خود صحيح است ولی در سياست خارجی يک کشوری مطالب و مسائلی هست 
که ارتباطی با موضوع مسالمت و دوستی ندارد اگر دولت ايران سياستی داشته 
ً                                              باشد اين سياست حتما  چيزی نيست که با مشورت و تبادل افکار و همکاری                     

رجی مملکت مسئله مجلسين اتخاذ شده باشد و حال آنکه موضوع سياست خا
                             ً                                     ايست که درزندگی و مقدرات فردا  فرد اهالی اين کشور موثر است و امنيت 

سياست خارجی يک  - مردم بستگی به چگونگی اين اين سياست و روش دارد 
ای نيست که بفکر يکنفر و يا چند نفر واگذار شود  کشوری مثل ايران مسئله

شود  و از ايران بخارجه میاغلب مسافرتهائی از کشورهای خارجه به ايران 
مثال چندی پيش بود که پادشاه شرق اردن به ايران آمدو قرار بود اعليحضرت 

دانم اين ديد و بازديدها وآمد وشدها روی چه  هم بازديد ايشان بروند من نمی هشا
شود ومشاورين شاه درمورد اين  کجاطراحی می حساب ونقشه ايست و
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آقاخان باشد وآيا مراکز صالحيت دار  هاچه اشخاصی هستند شايد مسافرت
هستند ياخيربطور کلی  مجلسين ازاين امور و جريان اين مسائل آگاه و مستحضر

بايد سياست خارجی کشور و آنچه با اين سياست تماس و ارتباط دارد با مشورت 
و صالح ديد و تصويب مجلسين باشد واال هر عملی که دولت يا مقامات ديگر 

ن موافقت مجلسين بنمايند بهيچ وجه مصلحت و صحيح نخواهد در اين باب بدو
 بود

و اما راجع به نفت که بايد يکی از مواد بسيار مهم برنامه دولت را تشکيل دهد 
من خيلی متأسفم که است  متأسفانه اين مسئله بطور ابهام آميزی برگذار شده

لی شدن اعليحضرت در نطقی که درموقع تحويل بوسيله راديو پخش شد از م
باشد و يکی از مهمترين وقايع سال  صنعت نفت که مورد عالقه ملت ايران می

) صحيح است(کهنه و يکی از مهمترين مسائل سال نو است صحبتی نفرمودند 
وزير هم باز در نطق خودشان اين موضوع مهم را  همچنين آقای نخست -

نامه دولت اينکه عرض کردم اين مسئله مهم دربر –بسکوت برگذارنمودند 
با در «نويسد  باشد که دولت می بشکل ابهام آميزی مندرج است برای اين اين می

يعنی تصميمات مجلسين در باره ملی شدن (نظر گرفتن تمام جهات و جوانب آن 
و با مطلع شدن از تصميمات و مطالعات آتيه کميسيون نفت روشی ) صنعت نفت

بنده » در آن مراعات شده باشد اختيار خواهد کرد که مصالح ايران بحداکثر
تواند بکند  فهمم دولت غير از اجرای تصميمات مجلسين چه اقدام ديگری می نمی

 -و مقصود از جمله با درنظر گرفتن تمام جهات و جوانب اين تصميمات چيست 
اگر روشی بايد اتخاذ شود که مصالح ايران بحد اکثر در ان مراعات شود اين 

خصوص نفت است که با در نظر گرفتن تمام جهات و کار وظيفه کميسيون م
ای اتخاذ و بمجلس پيشنهاد نمايد که مصالح  جوانب کار يک روش و طريقه

ايران بحداکثر درآن مراعات شده باشد ملی شدن صنعت نفت يک اصل قانونی 
است و دولت بايد هر تصميمی را که مجلس برای طريقه اجرای اين اصل 

د از خودش رأيی ندارد آقايان بايد توجه بفرماييد، بنابراين تصويب نموده اجرا کن
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ديگر جائی برای اين که دولت تمام اطراف و جوانب آن تصميمات را درنظر 
بگيرد و روشی که مصالح ايران بحداکثر در آن مراعات شده باشد اتخاذ نمايد 

اين وزير از  ماند اين وظيفه کميسيون مخصوص نفت است نظر آقای نخست نمی
خواهد باشد نيت و منظوری که برای بنده روشن نيست چيست  جمالت هرچه می

بجای اين که کلمات پيچ در پيچ جاداشت که دولت  - در برنامه گنجانده شده است 
 :در ماده اول برنامه خود مينوشت

 
اجرای تصميم قانونی راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر  -  ١ماده «

 ».               ً            ی که قانون بعدا  معين بنمايدکشور ايران بهر طريق
 

کنم که اگر خواستند به برنامه  من بحکم وظيفه مجلس شورای ملی را برحذرمی
دولت رأی بدهند به آن قسمت از برنامه که راجع به نفت جمالت ابهام آميزی 
دارد رأی ندهيد زيرا ممکن است اين رأی را دولت بعنوان اجازه و تصميم در 

 !اين کار اختياراتی قائل بشود رای خود داين باب تلقی و بر
 

همه مردمان حساس و خيرخواه و بشردوست انتظار داشتند که در برنامه دولت 
جناب آقای عالء يکی از مواد برجسته موضوع اصالح وضع رقت بار و شرم 

است و من  های ايران باشد ولی متأسفانه در اين مسئله ذکری نشده آور زندان
کوت دولت در اين باره دال برعدم توجه دولت بوضع خيلی بد اميدوارم اين س

ها نيست جناب آقای عالء  زندانها بر حال رقت بار زندانيان و ساکنين دارالتأديب
من بنام انسانيت از جنابعالی و از جناب آقای وزير دادگستری و ساير وزراء که 

دبختی و فالکت و فساد بايد دارالفساد اسم آنها را گذارد توجه فرمايند آقايان ب
اخالق و ظلم و ستم بقدری در اين اماکن حکمفرما است که درحقيقت برای 
ايران و ايرانی موهن است مالحظه بفرماييد فساداخالق تا چه حد در اين اماکن 

اين  -شيوع دارد که خوابيدن کنار ديوار در اطاقهای زندان سرقفلی دارد 
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هی به اين شکل باشد وای به حال اوضاع که در پای تخت دولت شاهنشا
وزيری خودشان را با برقراری  جناب آقای عالء نخست. زندانهای شهرستانها

حکومت نظامی در تهران و تعطيل قوانين و در سايه قدر نظامی و زور سرنيزه 
البته دولتهائی که متکی بمردم نباشند و آزادانه از طرف  - آغاز نمودند 

شوند و در اين قرن اتم در اين دنيائی که عقب مانده نمايندگان ملت برگزيده ن
کنند بخواهند  تری اقوام عالم دارند زنجيرهای استبداد و استعمار را پاره می

ای ندارند جز اينکه بزور  مجری نيات و اوامر حکومتهای انفرادی باشند چاره
سرنيزه و سياه چالهای شهربانی و محاکم فرمايشی و دستوری نظامی توسل 

 ،بجويند
اينگونه دولتها و شرکت نفت همانطور که در چند روز آخر سال گذشته و اوايل 

کنند با کسر کردن حقوق کارگران و ايجاد وحشت در بين  سال نو ديديم سعی می
مردم و انتشار دادن اخبار ساختگی و دروغی قتل و ترور و ايجاد کم پولی 

ها و بستن  تلگرافخانهتصنعی و عدم پرداخت حقوق مستخدمين و تعطيل 
های بانک بروی مردم به عقل ونظرخودشان زمينه را برای برقراری  گيشه

حکومت نظامی آماده نمايند و چندين ساعت بعد از آنکه راديوی لندن مژده 
برقراری حکومت نظامی غيرقانونی را درشهر تهران اعالم کنند ولی مردم 

ها و زمينه سازيها  ين صحنه پردازیتهران و ايران بيدارتر از آنند که فريب ا
دانند که حکومت نظامی از  مردم ايران بخوبی می -بيمزه و مبتذل را بخورند 

اگرکسی حاضر شد برای رهانيدن  -کند ترور و گرفتن حق ملت جلوگيری نمی
ملت از شرعناصر خطرناک جان شيرين خود را درکف دست بگذارد و فدا 

زحکومت نظامی باکی نخواهد داشت البته دولت            ً               نمايد مسلما  يک چنين شخصی ا
های  دانندکه حکومت نظامی از قتل آقای عالء هم اين حقيقت را بخوبی می

تواند بکند  باشد جلوگيری نمی سياسی که منشاء و مأخذ آن عصبانيت مردم می
افتد مگر  بعالوه اصوال قتل نفس از وقايعی است که درهمه جای دنيا اتفاق می

نين اتفاقاتی که هر روز ممکن است بيافتد کسی حکومت نظامی برای يک چ
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های ديگری که واقع  آرا ودکترزنگنه و قتل کند مگربين قتل رزم اعالن می
سوء قصد نسبت به آقای دکتر  -شود از حيث رسيدگی و تعقيب تفاوتی است  می

حيث  آرا هم از همين گونه وقايع است که بهمين وجه از زنگنه و حتی آقای رزم
های ديگر که بوقوع ميپوندد تفاوتی ندارد و  تعقيب مظنونين و مجرمين با قتل

شود قانون حکومت      ً                                         ابدا  مجوز و دليل برای برقراری حکومت نظامی نمی
               ً                                                 نظامی که تقريبا  در چهل سال پيش بتصويب مجلس رسيد برا حفظ مشروطيت 

ژيم مشروطيت ايران در مقابل مستبدين و جلوگيری از قيام آنها برضد ملت و ر
بوده اين قانون برای اين وضع شد که دولت مشروطه ايران بتواند قيام ساالر 

اين قانون برای  -ها و دمحم علی ميرزاها را برعليه مشروطيت فرونشاند  الدوله
اين وضع نشده که امروز حکومت ايران آنرا در کشمکش و نبردی که با ملت 

برعليه کارگرانی که حق خود را مطالبه  يا وايران مدتی است شروع کرده 
قانون حکومت نظامی برای اين وضع نشده بود کنند مورد استفاده قرار دهند  می

در يک موقعی که ملت ايران بلند ترين و محکم ترين قدمهای خود را در راه 
پاره کردن زنجيرهای استعمار و استثمار و برقراری حاکميت و استقالل 

است و اين تصميم تاريخی و نجات  واقعی خود برداشتهسياسی و اقتصادی 
دهنده بايد در اين دوماه مرجله اجرائی خود را بپيمايد يک دولتی بيايد و برای 
خفه کردن صدای مردم و شکستن قلمها از اين قانون برعليه ملت ايران و 

تواند  رژيم مشروطيت سوء استفاده نمايد هر کس هيال بکند با اين وسايل می
دشمن شاد کرديد آقای  -حاذقی (ملت ايران را از گرفتن حق خود محروم سازد 

و لقمه را از گلوی مردم بيرون بکشد و بگذارد ثروت ملی ما در ) عالء را
دست بيگانگان باقی بماند تا وسائل راحتی کاخ نشينان يک چند روزی بيشتر 

آرا و يا  ور رزماست اعتصاب کارگران و يا تر خيال باطلی کرده فراهم شود
توانست مجوزی برای  ای که بطرف دکتر زنگنه رها شد بهيچ وجه نمی گلوله

 .برقراری حکومت نظامی بشود
اين دو نفر و يا کمپانی نفت حکومت مشروطه ايران نبودند که يا قيام برعليه آنها 
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يا مطالبه حق کارگران از آنها مخالفت با حکومت و دولت مشروطه ايران تعبير 
روز است از مقررات حکومت نظامی ) ١۵(تفقی شود دولتی که متجاوز از  و

دار را برعليه رژيم  اند بمی بگوييد کدام توطئه و قيام دامنه سوء استفاده کرده
ايد بمن بفرماييد کدام شورش و انقالب و قيام  مشروطيت ايران کشف کرده

دم را تسليم عمال است که موجب شود مر عمومی در حال تکوين و پيدايش بوده
شهربانی و حکومت نظامی بنماييد من منکر نيستم که بر عليه رژيم مشروطيت 

 .ای برپا هست ايران توطئه
ای هستيد بايد تشخيص داده  وزير جنابعالی که مردمجرب دنيا ديده آقای نخست

باشيد که برعليه مشروطيت ايران برعليه حکومت قانون و قانون اساسی 
شود عدم رعايت سنت پارلمانی  پيش مقاصد و نياتی اعمال می ايران از چندی

های فرمايشی برمملکت و پافشاری در نگاهداری  رأی تمايل و تحميل دولت
اينگونه دولتها و طرفداری از کسانی که بيشتر و بهتر بتواند برعليه آزادی 
حق مردم اقدام و قيام نمايند و تشکيل مجلس مؤسسان قالبی برای گرفتن 

ختيار انحالل مجلسين و تعطيل مشروطيت و کوشش در گرفتن حق وتو و ا
مداخله مستقيم در کارهای دولت و دردست گرفتن سياست خارجی کشور و 
بخود راه دادن اشخاص مشکوک و بطور خالصه سعی در ايجاد حکومت فردی 

ها مقاصد  و ديکتاتوری و تجاوز و تخلف ازروح و مفاد قانون اساسی تمام اين
امروز  –است  باشد که مشروطيت ايران را درخطر بزرگی قرار داده و نياتی می

هنوز  -های فردی برود  ملت بيدار ايران ديگر حاضر نيست زير بارحکومت
های ديکتاتوری و  ها و ناکاميهائی را که حکومت مردم دنيا بدبختيها و فالکت

نمودند فراموش  های خودشان فراهم فردی هيتلرها و موسولينها برای ملت
های وحشت انگيز و بزرگترين خبط حکومت  اند هنوز مردم ايران خاطره نکرده

اند  بيست ساله که ايران را بوضع کنونی و روز سياه انداخت فراموش ننموده
شوند مقدرات خود را درکف يکنفر  امروز ديگر ميليونها نوع بشر حاضر نمی

کردن بريک ملت ناراضی و سعی  حکومت - و به رأی و فکر يک نفر بسپارند 
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ميليونی بيدار و نکته سنج ) ١٨(در تحميل فکر و رأی فردی بريک ملت 
  .شود عاقالنه نيست و موجب همين تشنجات می

وزيری باقی  آرا با رأی اعتماد دستوری و سفارشی در مسند نخست اگر رزم 
شد چه بسا  نمیماند اگر دکتر زنگنه برخالف تمايل مردم در کابينه تحميل  نمی

بايد منشأ و سرچشمه اين وضع نامطلوب  -امروز از نعمت حيات محروم نبودند 
ست که بين مردم و طالبين و تی ارا جستجو کرد و آنهم در کشمکش حفيف

طرفداران حکومت فردی درگير است ولی دولت آقای عالء آقای سرتيپ 
اعليحضرت است گويم مورد توجه  حجازی آنروز وسرلشگر امروز را که می

      ً                    وظاهرا  در دوران فرمانداری ) بسيار مرد شريفی است - ناصر ذوالفقاری (
است به رياست شهربانی  نظامی خود درخوزستان خوب انجام وظيفه کرده

شد که فکر برقراری حکومت نظامی در تهران در  منصوب نمودند احساس می
تشکيل نشده بود و  هنوز اين دولترسد  دماغ دستگاه حکومت زود به نتيجه می

به مجلس هم معرفی نشده بود که حکومت نظامی را درتهران اعالن نمود 
 - منتها چند ساعت بعد از آنکه اين مژده را راديوی لندی در دنيا پخش نمود 

المللی اغتشاش و  البته اعالن حکومت نظامی در تهران برای تکميل پرونده بين
های مردم دردل شب و  تن در خانههرج و مرج ايران و هم چنين برای ريخ

برداشتنی لحاف از روی زنهای مردم و بزندان انداختن عده کثيری و توقيف 
ها و ايجاد ترور پليسی در شهر و پاک کردن خورده حسابها و تجاوز  روزنانه

هر قدر اين حمله خيلی پر از شجاعت و رشادت  بحقوق مردم خيلی مفيد بود
صيانی که جناب آقای عالء به پيروی از نيات غير دولت برعليه روح تمرد و ع

ای هم خيلی زود  نشينی مشعشعانه شخصی برای مردم ايران قائل شديد يک عقب
حکومت نظامی در تهران مرحوم شد ولی در محل نشو نمای  -در دنبال داشت 

اصلی خود که خوزستان است هنوز باقی است و برای خفه کردن صدای 
گران بی فايده نيست آن دفعه رودن موجبات حمله عشاير بکاکارگران و فراهم نم

دانم اين رسم گماشتن افسران ارتش برياست شهربانی  هم همينطور شد من نمی
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ً                      مملکت بچه علت مدتی است متداول شده اگر واقعا  درهمه جای دنيا رؤسای                                             
اره شوند بياييد و شهربانی ايران را هم يکب شهربانی ازافسران ارتش انتخاب می

اگر سابق براين  -جزو تشکيالت ارتش بکنيد تا مردم تکليف خودشان را بدانند 
شهربانی وژاندارمری از ارتش مجزا و جزو وزارت کشور بودند روی يک 

مصلحت مملکت در اين است که ارتش وژاندارمری وشهربانی  -مصلحتی بود 
فسران اليق و چه مانعی دارد که از ا -سه قوه مجزا و از هم تفکيک باشند 

شايسته شهربانی برياست اين اداره مهم بگماريد يا يک نفر از مأمورين شايسته 
عالی رتبه کشوری را در رأس اين اداره بگذاريد و يکی دو نفراز افسران خوب 

اعالن حکومت نظامی در تهران و خوزستان . شهربانی را معاون بکنيد
اعالن حکومت نظامی انجام شده  برخالف قانون است تمام عملياتی که باستناد

کنم  مال تهران را عرض می) است مجلس رأی داده -صفوی (غير قانونی است 
و مرتکبين و مجريان قابل تعقيب هستند تمام اشخاصی که در اثر اين اعالن 

اند بايد از  هائی که توقيف شده              ً                         اند بايد فورا  آزاد شوند و تمام روزنامه توقيف شده
ند تمام کسانی که بهر نحوی از انحاء مورد مزاحمت حکومت توقيف خارج شو
اند بايد نسبت بمأمورين و متصريان مربوطه اقامه دعوای  نظامی واقع شده

جزائی بنمايند و اعالم جرم کنند من از جناب آقای وزير دادگستری خواهش 
کنم و انتظار دارم ترتيبی بدهند که مقامات صالحه وزارت دادگستری و  می
خودشان شرکت داشتند در اعالم  –صفائی (ائی به اين جرائم رسيدگی بکنند قض

آرا نقشه  وزيری آقای رزم  حکومت نظامی بقراريکه شايع است در زمان نخست
شود قراين و آثاری  است گفته می يک کودتا و يک عمل شديدی طراحی شده بوده

رسيدگی جدی واقع هم ازاين توطئه ونقشه در دست است اين موضوع بايد مورد 
شود جناب آقای عالء اگر روح تمرد و عصيانی درکار باشد بايد آنرا در دستگاه 
دولت جستجو نمود موضوع کمبود اسکناس و عدم پرداخت حقوق هم با اين 
نقشه و طرح شايد بستگی داشته باشد به اين قسمت هم بايد رسيدگی کامل بشود 

وضوع اشکال ساختگی اسکناس و دولت جناب آقای عالء دولتی نيست که م
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کسر بودجه تصنعی و عمدی دولت را مطابق مصالح مردم اين کشور حل نمايد 
باالخره اين دولت را از اين اشکاالت همان نتيجه را خواهد گرفت که کمپانی 
نفت مدتها انتظار آنرا دارد خود دولت بطور ضمنی اذعان دارند که اسکناسها 

اند موشهای معين کسر بودجه هنگفت دانسته و  بردهاست موشها  جمع آوری شده
چندين سال دولتهای ايران هم چيزی نيست که کسی نداند فهميده و عمدی 

ها و  منظور از اين مقدمات آنستکه اوال دولت و ملت ايران چنان گرفتاربد بختی
اشکاالت مالی و اقتصادی باشند که نتوانند ازحقوق خود دفاع و جلوی 

است  هائی را که برای دوالر و مواد نفتی ايران جگرشان لک زدهيغماگری آن
ً                                                          ثانيا  با انتشار اسکناس بيش از پيش وسائل انحراف مستخدمين دولت و  بگيرد      

فقراقتصادی مردم ايران و ترقی ارزهای کمپانی نفت و بالنتيجه نفع کمپانی نفت 
ً     وجود کنترل ارز و داشتن نرخ طبعا  از ت –را فراهم نمايند  نزل قهری ليره                                

جلوگيری خواهد کرد و مأمورين دولت خواهند توانست با باال نگاه داشتن قيمت 
گی به کمپانی و گرانی زندگی مردم ايران که آنهم کمال مطلوب رليره خدمت بز

اوضاع اقتصادی ما بقدری رونق گرفته و فعاليت . اين کمپانی است بنمايند
ست که اين اسکناس محسوس نشد ولی ا اقتصادی چنان در مملکت باال گرفته

ميليون تومان ٧٨٠است که  امروز ملت ايران بقدری پول دار و متمول شده
اسکناس در جريان برايش کافی نيست اين است استدالل و طرز فکر اين دولت 
و دستگاهی که دانسته و فهميده يا ندانسته و نفهميده باالخره در همان خط سير و 

هرانه از ما بهتران از مدتها پيش ترسيم نموده و خواهی راهی را که نقشه ما
نخواهی بايد در آن طی طريق نمايد سير خواهد نمود کو آن شهامت که چاقوی 

آقای نريمان خوب  -جمال امامی (برنده جراحی بودجه دولت را بدست بگيرد؟ 
و ) فرموديد کرديدبعداين صحتبها را می آقای دکترمصدق قبال توافق می بودبا

کو آن احساسات . بدون ترس و مالحظه خرجهای زائد را حذف کند
خدمتگزاری صادقانه به ملک و مملکت که جرأت کنند نرخ ليره را تنزل دهند 
و بگذارند بازار آزاد و عرضه و تقاضا نرخ حقيقی اين بالی ايران را تعيين 
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معدل ( )بسيار خوب بود -صفائی ( نمايد و مشکل دولت و اسکناس را حل کند
 )آقای نريمان اين نطق هيچ شبيه نطق شما نبود –
   )٣( ختم جلسه - تعيين موقع و دستور جلسه بعد  -
  
 

 ميليون ليره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت  ١۴گزارش اجازه  انتقال  
  

جلسه  ١٣٣٠روز سه شنبه اول مرداد ماه  - مذاکرات مجلس شورای ملی 
١٧٢  

ورود دراصل مطلب و بيان علل موافقت خودم با اليحۀ  بنده قبل از  –نريمان 
مختصری بعنوان مقدمه  بعرض آقايان  . ميليون ليره پشتوانه الزم ميدانم  ١۴

محترم برسانم تمام قوانين و تشکيالت بشربرای  تأمين رفاه وامنيت وآسايش 
وسعادت انسان بوجود آمده است منظورازتمام قوانين ومقررات که در جوامع 
انسانی بوجود آمده ووضع شده است جزحفظ منافع ومصالح اجتماع چيزديگری 
نيست هدف غائی و نهائی تمام قوانين و مقررات و تشريفات وتشکيالت اين 
است که زندگی جامعه قرين امنيت و آسايش ونيکبختی باشد بنابراين هرموقع 

علوم شد که هريک ازمقررات وقوانين که به اقتضای زمان و وقت وضع  شده م
مخل ومنافی مصالح می باشد بايد دراين اصوال وقوانين ومقررات تجديد 
نظرنمود و درآنها دراصالحات وتغييراتی که منطبق با مصلحت زمان باشد 
بعمل آورده مقصود بنده ازاين مقدمه اين مقدمه اين است که اگر روزی 

منتشر می کنيم  استطاعت اين را داشتيم که معادل صد درصد اسکناسهايی که
پشتوانه  درزير زمين های بانک بشکل طال ونقره وجواهرات نگاهداريم ويک 
مقدار ارزهم  در بانکهای خارجه به اين عنوان وديعه بگذاريم سابقه واين عمل 
به هيچوجه  نبايد مانع ازاين باشد  که روزی مصالخ مملکت ومردم ايجاب  کرد 

بی جهت در دست  مخالفين ما مانده است   که يک قسمت جزئی ازاين دارائی که
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به مصرف خريد  کاالهای ضروری مورد احتياج عمومی برسد ما نبايد انقدر  
به اصطالخ  قشری باشيم که بگوئيم خيرمرغ  يک پا  دارد وما به هيچوجه 
ازتشريفات پشتوانه به ميزان صددرصدبهای اسکناسهای درجريان تنزل نمی 

ً                            ترنميگذاريم مخصوصا  اگراين تنزل و کاهش پشتوانه  کنيم وپايمان راپائين                   
بقدری به تناسب ناچيزباشد که به هيچوجه درارزش اسکناس های ما مؤثرنباشد 
بموجب اليجه ای که امروزمطرح است جهت رفع مضيقه ارزی کشورکه 
درنتيجه اجرای   قانون ملی شدن صنعت نفت ممکن است ايجاد بشود به هيئت 

ميليون ليره ١۴اسکناس اجازه داده می شودحداکثرتا مبلغ نظارت اندوخته 
ازارزهای موجود درحساب پشتوانه را درصورتی که ضرورت ايجاب کند 
دراختياردولت بگذارد ودولت مکلف است حد اکثردرظرف مدت يکسال آن مبلغ 
را ازمحل   درآمدهای ارزی دولت وشرکت نفت ملی ايران ليره تضمين شده به 

درمقدمه اين اليحه هم  -ب اندوخته نشر   اسکناس مسترد نمايدطال به حسا
 تصريح شده است که اين ارزها  به مصرف تأمين  واردات  ضروری کشور

 .خواهد  رسيد
بقرارتوضيخاتی که آقای وزيردارائی درکميسيون قوانين دارائی دادند کليه 

ست بالغ  ارزی که بابت پشتوانه دراختيارهيئت نظارت اندوخته اسکناس ه
ازپشتوانه را تشکيل  ٢٢ميليون ليره فقط صدی  ١٧ميليون ليره است واين ١٧بر

ازپشتوانه  کم می شود  ١٨ميدهد بنابراين با برداشت موقتی اين مبلغ فقط صدی 
ميليون ليره ١۴يعنی بعد ازتصويب واجرای اين اليحه در صورتی که ازتمام 

تنزل   ٨٢ن ازصدی صد به صدی استفاده شود تازه پشتوانه اسکناس درجريا
 .خواهد کرد

بطوريکه آقايان نمايندگان محترم اطالع دارند دردنيا برای پشتوانه اسکناس 
انۀ درکشورهای مختلف .ميزان ومأخذ تا حد معينی تعيين شده است وميزان پشتو

فرق می کند ونسبت به مقتضيات خاص هرکشوردر بعضی ممالک ميزان  
سی هم ميرسد زيرا  برای کشورهائی که ميزان معامالت پشتوانه حتی به صدی 
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وداد وستدها وحوائج جاری اسکناس بواتسطه کثرت عمليات ووصعت خاک و 
 . توسعه  اموراقتصادی  گردش امور نمالی به ارقام سرساآورميرسد

تهيه ونگاهداری پشتوانه به ميزان صد درصداسکناس های منتشره نه تنها  
 که مقدار...بی موضوع است بلکه به هيچوجه عملی نيست     ً وعمال   لزومی ندارد

هيچ  وقت هم ديده نشده است  -هنگفتی از ثروت ملی ما باسم پشتوانه راکد بماند
که به اين غلت يعنی بدليل فقدان پشتوانه  ميزان صد درصد در ارزش اسکناس 

 .های آن کشورها تنزل و فتوری  رخ بدهد
ام آن ارتباط با ميزان پشتوانه ندارد به اين بنابراين ارزش اسکناس واستحک

معنی که می شودگفت ارزش واستحکام  پول کشوری که فقط  معادل صدی سی 
اسکناس های درجريان پشتوانه دارد از پول  کشوری که صد در صد پشتوانه 
دارد دارای صد در صد پشتوانه باشد ولی مقداراين پولهای کاغذی که در جريان  

 دار وميزانی که برای حجم معامالت و داد و ستدهای آن کشوراست ازآن مق
صد پشتوانه به  در باشد بطورقطع ويقيين داشتن صد زيادتر ضرورت دارد

هيچوجه مانع ازتنزل ارزش اسکناس يک چنين کشوری نخواهد گرديد  کما 
اينکه همين مسئله درمملکت خودمان  درزمان جنگ  گذشته به ثبوت رسيد ديديم 

مين اسکناسها با اينکه صدی صد پشتوانه داشت چون زايد براحتياج  که ه
                                         ً                             معامالت وداد وستدها بود ارزش خود را تدريجا  به نسبت افزايش تعداد اسکناس 

 .درجريان ازدست داد
بنا براين موضوع پستوانه وميزان آن با ارزش اسکناس ارتباط مستقيمی ندارد 

ی تام وتمامی با تناسب آن با ميزان وجم بلکه  ارزش وقدر و قيمت اسکناس بيتگ
معامالت وداد وستدهای يک کشوردارد ومادام که اين تناسب محفط باشد بفرض 

وحتی صدی سی هم تنزل نمايد درارزش  ۵٠اينکه ميزان پشتوانه بصدی 
 )۴( .اسکناس تنزلی حاصل نخواهد شد
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سکناس به حساب ميليون ليره ازپشتوانه ا ١٤مذاکره درگزارش اجازه انتقال

 دولت
 

 ١٧٣ جلسه –١٣٣٠مرداد٣مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی روزپنجشنبه
  

آقای نريمان درجلسه گذشته .اليحه چهارده ميليون ليره مطرح است- رئيس
  قسمتی 

 .ازبياناتشان را فرمودند چون اکثريت نبود بامروزموکول شدآقای نريمان
  

درخارجه دررشته اقتصاديات کرده  چون بنده گذشته ازتحصيالتی که – نريمان
ام مدت سی سال عمر خودم را درقسمتهای مختلف امورمالی گذرانده ام 

ميليون ليره پشتوانه اسکناس  ١۴برخودم واجب ميدانم آنچه راجع به اين اليحه 
      ً                                                            که فعال  درمجلس مطرح است بنظرم ميرسد بعرض آقايان محترم برسانم تا هم 

و هم ذهن آقايان محترم را روشن کرده باشم تا  ازخود اسقاط تکليف نموده
 .باکمال  اطمينان و راحتی خيال به اين اليحه دولت رأی بدهند

برای اينکه بتوانم خوب مطلب را بشکافم وفرصت کافی برای دادن توضيحات 
داشته باشم ديشب راهم آمدم درمجلس خوابيدم که امروزصبح درلوحه ليست 

راسم نويسی کنم که دراين يکربع ساعت دراين آسامی ناطقين قبل ازدستو
 خصوص مطالب خودم رابعرض آقايان محترم برسانم و هرمقدارکه باقی ماند

ميليون ليره باقی ١۴دقيقه که درنوبت صحبت بنده دراطراف اليۀ  ٢٣درمدت 
است عرض کنم حاال که تصميم گرفته شد نطق قبل ازدستورنشود اميدوارم که 

 .بود مجلس ملی اجازه تمام کردن مطلب را خواهد داداگروقت من کافی ن
                                       ً                                    بنده بيشتر مندرجات  جرايد را که  احيانا  مبنی بر مخالفت  با يان اليحه بوده و 

ن اليحه بدقت يمخالفت با اربه همچنين استدالل آقايان نمايندگان محترم را د
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 .رد  نمی دانمستدالل  آنها را به هيچ وجه وا امطالعه  کرده ام  واين داليل و
پايه داشتن استدالل مخالفين  روی اين اصل قرار دارد که کم شدن  پشتوانه 

  .باعث تنزل قيمت ميشود
 

  ؟است يا خير حيح                ً                    حاال ببينيم واقعا   اينطوراست ئ مطلب ص
 

                                       ً                                      بنده از آقايان نمايندگان  محترم  وجدانا   سئوال می کنم  که ايا  معتقد  هستيد  
زندگی روزانه  و مردمان عادی کوچه و بازار و اکثر  و فکر می کنيد در 

کسانی  که اين اسکناسهای بانک ملی ايران را در دست  دارند آيا هيچ  توجهی 
ن اسکناس ها دارای پشتوانه هم هستند من به آقايان يبه اين مطلب دارند که ا

مردم   قول می دهمم که توده ملت ايران حتی از وجود  پشتوانه هم اطالع ندارد
اسکناس  های بانک را بعنوان پول رايج و وسيلۀ مبادله قبول  دارند برای 

ن فکر که اين کاغذ ياينکه همه آنرا قبول دارند وهيچوقت به  اين عنوان و باا
 .ر بانک ملی پشتوانه دارد انرا قبول نکرده انددخوش رنگ 

يد هستند وهمه چيز مردم اسکناس را پول ميدانند زيرا اين کاغذها دارای قوه خر
  .را با آنها  ميتوان خريد

 مردم اسکناس را قبول می کنندوازداشتن آنهم خيلی خوشوقت هستند زيرا هر
وقت خواستند آنرا تبديل بجنس بکنند ويا درازاء خدمتی آنرا بکسی بدهند 
فروشندگان اجناس وانجام دهندگان خدمات آن اسکناسها را می پذيرند وآنها را 

 .کنندقبول می 
چون هيچوقت پيش نيامده است که مردم بروند واسکناس های خودشان را 
دربانک ملی تبديل  به نقره ويا طال و يا ارز پشتوانه بکند وازبانک بخواهد که 

 .اين کاغذها  را زا آنها بگيرد  و در هوس  به آنها طال بدهد
وازاين جهت به اين جهت فکراينکه اين اسکناسها دربانک هم پشتوانه دارد 

ارزش دارد بخاطرها کمترخطورميکند بنابراين اساس و پايه ارزش اسکناس 
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برروی اين مطالب قراردارد که همه مردم يک کشورآنرا برای مبادله و داد 
 معتبر وستد وسند وادای دين قبول دارند واين کاغذها برای همه نوع مبادله وداد

يک مثالی   بعرض  بنده  روشن بشود هستند برای آنکه مطلب برای آقايان بيشتر
 .مبادرت  می کنم

حاال فرض می کنيم که ارزش اسکناس باميزان پشتوانه ارتباط مستقيم دارد 
وارزش يک اسکناس ده ريالی وقوه خريد آن به اين علت است که در مقابل  آن 
 آن اسکناس ده ريالی دربانک ملی معادل ده لایر طال يا نقره يا جواهر پا ارز

ازز فرض می کنيم که در ه نگاهداری ميشود و محفوط است  بسيارخوب حاالب
ايران بانک  فنتيجه اجرای کامل قانون ملی شدن نفت وسرازيزشدن  طال بطر

دولت بقدری طال ونقره وارزداردکه نميداند با آنها چه  ملی ما بقدری ثرومند و
يالی طال در مقابل هر بجای ده ر يدبکند و برای زياد کردن ارزش اسکناسها با

و يا نقره يا جواهرات  درزير زمين  طال اسکناس ده ريالی معادل بيست لایر
های بانک ناشراسکناس اندوخته نمايد يعنی پشتوانه اسکناس را بحای صد 

اسکناس  يست درصد ترقی بدهد آيا بس ازاينکه يدولت وبانک ناشر درصد بدو
دويست درصد پشتوانه هم قانونی  شد  اين ماررا کرد وباطالع مردم رساند و

تصورمی فرمائيد ازان تاريخ قوه خريد يک اسکناس ده ريالی بيست لایر خواهد 
                                   ً                                    شد آيا يک چنين تصوری ممکن است مسلما  خيربنده به اقايان اطمينان ميدهم که 
اگر پشتوانه اسکناس را چند مقابل  کنيد ازاين جهت تغييری درازش اسکناس 

 .روی  نخواهد داد وقوه خريد آن
بنابراين آنهائی که مدعی هستند که کم کردن پشتوانۀ اسکناس موجب تنزل 

اهند مغالطه وسفسطه وارزش وقوۀ خريد آن خواهد بود اشتباه می کنند يا ميخ
 .کنند

يک نکته بسيارمهم ديگری که بايداينجادرنظرگرفت وبه آن توجه کرداين است 
خوبی واقف هستند قانون واصل عرضه وتقاضا که همانطور که آقايان محترم  ب

 .درعلم ثروت واقتصاد يک قاعده مسلم  و شناخته شده است
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 رهبموجب اين قاعده واصل هرقدر برميزان عرضه يک کاالئی افزوده شديعنی 
 جنسی بيشتربرای فروش عرضه شدولی برتعدادخريداران وتقاضا قدريک

                              ً ران و مقدارخريد ثابت ماند طبعا  کنندگان آن افزوده نشد يعنی تعداد خريدا
 .درقيمت وارزش آن کاال  کاهش و تنزل  روی  خواهد داد و بالعکس

اسکناس هم يک نوع کاالئس است وبه اين هت تابع قانون عرضه وتقاض می 
        ً                                                        باشد مثال  اگر بر مقداراسکناسی که دريک کشوردرجريان است افزوده شود 

ی که بايد درمقابل آنها ساکناس داده شود ولی برمقدار کاالها ويا امورو خدمات
ولی برمقدارکاالها ويا امور وحدماتی که بايد در مقابل آنها اسکناس داده شود 

افزوده شودولی برمقدار کاالها وياامور وخدماتی که بايد در مقابل آنها اسکناس  
داده شود افزوده نشود بالطبع  روی اصل عرصه وتقاضا ازارزش اسکناس 

وه خريد آن کاسته خواهد شد يا بعبارت ديگر قيمت کاالها وخدمات ترقی يعنی ق
برليان درتمام دنيا درتمام دنيا قيمتی است   -چراخيلی دور نرويم  -خواهد نمودد

ولی اگر اين شيئی  گرانبها وقشنگ مثا ذبک بپايا فراوان بود آيا  نوع شبر برای 
 .يابی  آن استآن ارزشی  قائل می بود ارزش برلبان بعلت کم

پس بدون ترديد ثابت کرديم که آنچيزی که درارزش اسکناس مؤثراست مقدارآن 
است وارزش اسکناس ارتباطی با ميزان پشتوانه آن نداردحاال برای اثبات عملی 
اين دو اصل مثالی ميزنيم  وآن اين است که همه ما بتجربه به ديدم که در دوران 

داشتن صد در صد پششتوانه يک سيرنزولی جنگ اخيراسکناس ايران با وجود 
از تنزل را پيمودچرا برای اينکه هرروزبرمقداراسکناسهای درجريان افزوده 
 می شد پس حاالبدون اينکه فرمول سحرآسای پشتوانه محکم صددرصد بتواند

 .وتنزل ارزش وجوه خريد  آن بنمايد کاهش  جلوگيری از تإثيری در کمترين 
ينيم کشورهائی هستند که اسکناس آنها درنهايت استحکام از طرف ديگر ما می ب

و دارای ارزش طبيعی است درصورتيکه شايد خيلی کم پشتوانه داشته باشند يا 
هيچ  نداشته باشند درروزهای اول پيدايش اسکناس شايد پشتوانه برای ايجاد 

کناس عادت ه اسارزش آن يک عامل مؤثری بوده است ولی وقتی نوع بشرب
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ً       دريجا  موضوع کرد ت  پشتوانه يک نقش خيلی فرعی راپيدا کرده است؛ بيشتر      
جنبۀ  تشريفاتی و به اصطالح فرانسويها پروانتيورا دارد يعنی باقی ماندن بشرط 

مقداراسکناسهای  ن است که دولتها نتوانند برآ پشتوانه درکشورها برای
 .دارددرجريان بيافزايند وپشتوانه برای اينکارحال يک قرمزی  را 

 بنابرآنچه بعرض رساندم دومطلب سهل ومسلم گرديد يکی اينکه پشتوانه در 
ارزش وقوه خريداسکناس به هيچ وجه عامل مؤثری نمی تواندباشد ديگراينکه 
ارزش و قوه خريد اسکناس رابطه  مستقيم يا تناسب مقدار آن با حجم  وميزان 

 .معامالت و داد وستدها دارد
ميليون ليره چه نتيجه و  ١۴صل مسلم به متمم اين دواليحه حال درقبال اين دوا 

اثری خواهدداشت واکراين ادقام نشودچه ضرری متوجه کشورخواهدگرديدو  
 .سپس درقبال  اين دو اصل  جواب  ايرادات مخالفين را بدهيم

اتی که اقای وزير دارائی درکميسيون قوانين دارائی دادند ارزی  حمطابق توضي
ميليون ليره می باشد  که ١٧شتوانه اسکناس وارد است عبارت ازکه در چاپ پ

 .درصد از پشتوانه  صد درصد را تشکيل ميدهد ٢٢درحدود 
ميلون ليره که دراندوخته   ١٧نتيجه اجرای اين اليحه اين خواهدبود که در

 ً                                     ال  در دست  کسانی است که با ما سرستيزه  عرز فااسکناس موجود داريم واين  
اگردر درمصرف آن تأخير را داريم بزودی به نصف   را دارند وو مخالفت 

                                        ً  ميلون ليره برای رفع حوائج ارزی کشورموقتا   ١۴قيمت تنزل خواهدکرد 
تنزل   ٨٢استقراض  می کنيم و درنتيجه پشتوانه ما از منزان صدی صد بعمدی 
رصد د ١٨                        ً                                      خواهد نمود بطوريکه سابقا  بعرض رساندم و ثابت  گرديد  اين تنزل  

به هيچ وجه من الوجوه  درارزش وقوه  خريد اسکناسهای ما تنزل و تزلزلی 
ايجاد نخواهد کرد و بنده  می خواهم بگويم ايجاد نخواهد کرد و بنده  می خواهم  

امملکتا را راه   و بگويم که اگر مخالفين دولت اين سر وصداهای وانفساو
ً                    نيانداخته بودند مطمئنا  مردم کمترين توجهی ب درصد پشتوانه  ١٨ه اين کاهش                       

نمی نمودندوحاالهم نخواهند کرداينرا مردم ايران عاقل و فهميده هستند و مطالب 
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 .را خوب تشخيص  می دهند
بطوريکه آقايان محترم اطالع دارنديک قسمت ازحوائج ارزی کشوری درگذشته 
                                            ً                    ازمحل صادرات نفت تأمين می شد اين صادرات فعال  بواسطه ی لجاجت بعضی

کشوريها متوقف است ولی ديری نخواهد گذشت که به جريان خواهد افتاد زيرا 
بحمدهللا زمين خداوند اليزال وسيع است ومرذم دنيا به نفت ومواد نفتی احتياح 
دارند و اگر کشورهائی که بحال نفت ما را مصرف می کرده اند و ملت ايران 

ی خود برا ياين کشورها ازروی نجابت ذاتی که برای اثبات بی طرفی وبی نظر
درخريد نفت حق تقدم قائل شده است نخواستند ازاين حق تقدم استفاده نمايند 
ناچاردولت ايران مجبور خواهد شد ازاين حق تقدم آنها صرف نظرنمايد ونفت و 
مواد نفتی محصول معادن جنوب را به خريداران  ديگر عرضه بدارد و بفروشد 

روزمرتفع خواهد شد بطوريکه رض کردم  يک ودرنتيجه  اين عمل مضيقه ام
قسمت ازحوتئج ارزی کشورامروزموقتا بال محل مانده وتنها ارزی که 
امروزدردسترس دولت است همين ارزی است که درحساب پشتووانه   اسکناس 

 .داريم
مايجتاج عمومی و کاالهای ضروری   از ...آقايان محترم اطالع دارند که قسمت

ای وقماش از خارج وارد شود و برای  وارد کردن  اين قبيل قند و شکروچ
 ارزهائی که ازممرهای ديگری  غير مايحتاج عمومی دولت مجبوراست از

صادرات عادی کشور بدست می آيد استفاده نمايد وحاال که اين در آمدهای 
ٌ                                 ث حاصل شده است طبعا  بواردات وکاالهای ضروری لطمه وارد اارزی نک                    

ه قيمت کاالهای مورد احتياج مردم درداخله رو به ترقی  خواهدشد و در نتيج
گداشت وزندگی مردم  گران تر خواهد گرديد وخود همين  مسئله  باعث   هخوا

ميليون ١۴گران شدن کاالها و تنزل ارزش اسکناس ميگردبه اين جهت اگر اين 
                         ً                                       ليره پشتوانه اسکناس فورا  به مصرف وارد کردن کاالهای ضروری نرسيد و

دولت تصويب نگردد درست همان چيزی که مخالفان می ترسند يعنی  شنهادپي
 .تنزل قدرت خريد وارزش اسکناس پيش خواهد آمد
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ميليون ليره پشتوانه باعث تنزل  ١۴ن شد نه فقط تصويب اليحه يبنابرآنچه ا
اسکناس  نخواهد شد بلکه به حفظ وارزش وقدرت خريد آن کمک خواهد نمود 

ٌ         وحتما  اکراين ال يحه تصويب بشود باالرفتن قيمت کاالهای وارداتی ررزش      
اسکناس شکست قطعی روی خواهدداد اگرمقصو دو منظورمخالفين اين اليحه 

رخ بدهد پس بايد برعکس اسرار ...اين است که درارزش وقوه خريد اسکناس
نورزيد که اين اليحه به تصويب  برسد  تا از شکست  حتمی اسکناس جلوگيری 

 .ا تأمين گرددومنظورآنه
بنده برای اينکه بيشتروقت مجلس شورای ملی را نگرفته باشم ازبقيه عرايضم 
دراين قسمت صرفنظر می کنم وچند فقره نامه هايی که ازاهالی محترم تهران با 

دولت آقای دکترمصدق توسط آقای  امضاهای خيلی زياد مبنی برپشتيبانی از
است خدمت جناب آقای رئيس تقديم می دکتربقائی نماينده محترم وبنده رسيده 

 )  طومارها را  به مقام رياست تقديم کردند ( کنم
 

تقديم اليحه يک دوازدهم بودجه کشور بابت مهرماه توسط وزير دارائی آقای 
 نريمان

 
 ١٩٢نشست  ١٣٣٠مهر  ٢۵شنبه ۵صورت مشروح مذاکرات مجلس روز 

 
يحه يک دوازدهم مهرماه سال جاری بنده با اجازه آقايان نمايندگان محترم ال –   

مصوبه به کميسيون  ١٣٢٩را بمأخذ بودجه مصوبه يعنی اليحه بودجه  سال 
بودجه تقديم می کنم ومی  خواهم دراين مورد يک توضيحی هم بعرض آقايان 

بنده آنروزی که دراول مهرماه جاری بوزارت دارايی رفتم . نمايندگان برسانم
ايان مرخص شدم اميد داشتم  وآرزو داشتم که بتوانم وبا کمال تأسف ازخدمت آق

                          ّ                                            بودجه سال جاری را با موازن ه وتعادل تقديم بکنم متاسفانه تفاوت بين اقالم 
پرداخت  ٢٩سال  امد و مخارج بقدری زياد بود وهمچنين ارقامی که در پايانآدر
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ه با تمام                               ً                                  نشده  وباقی مانده  بود که طبعا  بسال جاری منتقل می شود طوری بود ک
بودجه  کوشش و تدابيروتصميماتی که دولت کرده است اقداماتی که برای تعادل

و تأمين مخارج ايجاد شده است هنوزما موفق نشده ايم که اين فاصله را از بين 
ببريم ولی بنده  اميدوارم که در جريان ماه آتيه بتوانيم اين تفاوت راهم ازبين 

بنده می . تعادل تقديم مجلس شورايملی بکنيمرا با  ١٣٣٠ببريم و بودجه  سال 
 خواهم يک عرضی هم بکنم وآن اينست که اميدوارم کارمندان دولت وساير

هموطنان نيزدراين مجاهدتهائی که می شودبا دولت صميمانه همکاری وتشريک 
تمام سعی و کوشش دولت اينست که دراين تعديل به هيچوجه ازحقوق .بکنند

ن چيزی کسرنشود ونخواهد شد ولی درمقابل اين موقع وکمک قانونی کارمندا
حساس دولت از کارمندان خود انتظار دارد که برای ترفيع اضافه خودشان 
يکقدری صبرو تأمل بکنند واز مؤديان مالياتی هم بنده استدعامی کنم که 
دراينموقع حساس باتسريع دررداخت مالياتهای خودشان بادولت تشريک مساعی 

سعی می کنيم که از همه  بخيرما) فقرا می دهند –شوشتری ( ندوهمکاری بکن
        ً                                 بنده قبال  عرض کردم حاال  هم تکرارمی کنم که .  شان ماليات قانونی را بگيريم

تعادل و توازن بودجه درزندگی فرد فرد افراد ملت مؤثراست وبنا بر اين  بايد 
که با دولت  در  سعی  بشود بنابراين بارديگر از هموطنان عزيز دعوت می کنم

  )۵(.اينکار همکاری و تشريک مساعی بکنند
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 کل کشور به وسيله آقای وزير دارايی ١٣٣٠تقديم اليحه بودجه   

  
  ٢٠١نشست  ١٣٣٠آبان  ١٩شنبه  صورت مشروح مذاکرات مجلس روز يک

 
ی  اگرآقايان نمايندگان محترم بخاطر داشته باشند موقع -وزير دارايی آقای نريمان

که بنده اليحه يکدوازدهم مهر ماه را تقديم کردم وعده دادم که در آبان ماه بودجه  
با اينکه مدتی از ) صحيح است( کل کشور را تقديم مجلس شورای ملی می کنم 

می گذشت وبعلت عدم توازن بودجه سالهای پيش واينکه دنباله ١٣٣٠سال 
ً        کسرمحلهای مملکت طبعا  درعمل   مشکالت فراوان ايجاد  بودجه  سال جاری                    

معهذا در نتيجه مساعی فوق العاده يکعده  ازهمکاران صميم بنده در  بود کرده
وزارت خانه ها اين بودجه  وزارت دارائی و تشريک مساعی آقايان وزراء و

و نهايت خوشوقتی را دارم  که با تقديم اين بودجه به ) احسنت(توازن تهيه شده
 )بسيارخوب –نمايندگان ( ه داده بودم انجام شدمجلس شورای ملی وعده ای راک

مجلس ١٣٢٩جميله کميسيون بودجه سال  دراين جا بايد عرض کنم که مساعی
تعديل بودجه امسال کمک بسيار مؤثری برای تهيه بودجۀ سال  شورای ملی در

مدهللا پايه حنتيجه اين اقدامات واقدامات گذشته امسال ب در جاری کشور کرد و
بودجه متعادلی را گذاشته است که بنوبه خود درتنظيم بودجه  سال واساس يک 

آتيه ويک بودجه سالم و کاملی کمک شايان خواهد کرد بدهی است نبايد تصور 
موقع سال اشکاالت مالی دولت  نکرد که با تعديل  بودجه سال جاری آنهم دراي

مرتفع شود  گذشته است فورا محل دار که قسمت اعظم آن ثمره بودجه های کسر
يک  ست که ازامنتهی ثمره بزرگی که دراين تعادل بودجه بدست می آيد اين 

 ل های سابق افزوده نمی شودوازطرف ديگرحطرف مبالغ هنگفتی برکسرم
ً         تدريجا  پرداختها صورت بنده خوشوقتم که  صورت عادی بخود می گيرددرهر       

يه هيچ دولتی راضی تآتوانسه ام به يکی از آرزوهای خود برسم و اميدوارم در 
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نشود بدون توازن زندگانی جامعه را دچاراختالل بکند اينک با کمال افتخار 
 ) احسنت –آفرين ( کل کشوررا تقديم مقام  رياست می کتم١٣٣٠بودجه سال 

 
 ٢٠٨نشست  ١٣٣٠مذاکرات مجلس روز يکشنبه دهم آذر  در : توضيح اينکه

نفر عده  ٩۶از ،  ی ملیمجلس شورا ١٣٣٠با خذ رأی و تصويب بودجه ،
  )۶( .دتصويب ش ١٣٣٠رإی بودجه   ٨۵حاضر با اکثريت 

 
  در بارۀ اليحۀ ملی شدن تلفن

  
 – ١٣٣١هفدهم مجلس شورای ملی روز يکشنبه دوم آذر ماه  ۀمذاکرات دور 

  ۴٠لسه ج
 

 آقای وزير پست و تلگراف -نايب رئيس 
مدنی ودر جلسه  در جلسه گذشته جناب آقای ملک –وزير پست و تلگراف 

زاده تذکراتی راجع به کارمندان فرمودند برای اينکه  امروز جناب آقای حائری
کنم اوال اين کارکنانی که  خاطرآقايان روشن شود توضيحات زير را عرض می

اينجا نوشته شده شامل تمام کارکنان فنی و غيرفنی که فعال در شرکت کل تلفن 
ه يعنی شامل هيئت مديره نخواهدشد در ثانی شود بغير از هيئت مدير مشغولند می

زاده بنده بايد خدمتتان عرض کنم در طول مدتی که در جاهای  جناب آقای حائری
است که کارمندی که در يک جايی  ام هميشه نظرم اين بوده مختلف خدمت کرده

شود که از او انتظاريک کار  کند اگر وسائل رفاهش فراهم نباشد نمی کار می
شت بنابراين هميشه بنده در نظرداشتم که رفاه حال کارمندانی که مفيدی دا

کنند فراهم شود در قسمت شرکت تلفن که نمايندگان کارکنان آنجا آمدند با  کارمی
خود من مذاکره کردند من به آنها اطمينان دادم که نظرياتی که از حيث رتبه و 

شود منظور  رکت تهيه مینامه استخدامی که برای ش از حيث تقاعد دارند در آئين
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شود بطوريکه از اين بابت نگرانی  خواهدشد و نظرشان از اين حيث تامين می
نداشته باشند و آنها هم قانع شدندب رای اينکه مالحظه بفرماييد االن آنها را 
مشمول قانون استخدام کردن در حدود سه هزار کارمند را با اختالفی که با ساير 

و طرزاستخدام دارند اصال کار مشکلی است در صالح  کارمندان از حيث حقوق
خود آنها نيست که اين کار را بکنيم اين يک شرکت مستقلی بوده وماهم بايد 

نامه استخدامی جداگانه تنظيم بکنيم که البته  استقاللش راحفظ بکنيم ويک آئين
ر بتصويب هيئت دولت و هرمرجعی که آقايان صالح بدانند خواهيم رساند که نظ

 .جنابعالی هم تامين بشود و کارکنان تلفن هم نظرشان تامين بشود
شود  رسيده که قرائت می ٩پيشنهاد کفايت مذاکرات در ماده  –نايب رئيس 

 )بشرح ذيل قرائت شد(
بکفايت  ٩پيشنهادمی کنم که بعد ازنطق يک مخالف ويک موافق در ماده 

 ناظرزاده. مذاکرات رای گرفته شود
بشرح (شود  پيشنهادات قرائت می) خير -گفته شد(الفی نيست مخ - نايب رئيس

 )ذيل قرائت شد
کارکنان شرکت سهامی تلفن ايران (پس ازعبارت٩کنم درماده  پيشنهادمی

شوند و وزارت پست و تلگراف ملکف است در  اضافه شود می)   ...محسوب
 زاده احمد زيرک. اساسنامه شرکت وضع آنان را تثبيت نمايد

 .شود درموقع خود قرائت می -س نايب رئي
 .زاده مخالفم بنده با پيشنهاد آقای زيرک -نريمان 

 بفرماييد -نايب رئيس 
اگر خاطرمحترم آقايان باشدبنده راجع بماده سوم دوتبصره پيشنهاد  -نريمان 

نامه استخدامی  ها پيشنهادشده بودکه آئين کرده بودم که درضمن يکی ازآن تبصره
دولت تنظيم نموده وپس ازتصويب  شرکت تلفن را کنانبازنشستگی کار و

های پست و تلگراف و اموراستخدامی مجلس بموقع اجراء بگذارد   کميسيون
جناب آقای وزير پست وتلگراف هم اينجا تقريباموافقت کردند با اين پيشنهاد و 
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نامه  هم بنده درهمين زمينه امروزدادم ومعتقدم که اگراين آئين يک پيشنهاد
صويب کميسيونهای مجلس برسد بهتراست اين است که تقاضاکردم پيشنهاد بت

 .بنده را هم قرائت بفرماييد
شود اگر قبول شد ماده باين  فعال باين پيشنهادرای گرفته می –نايب رئيس 
گيريم  شود رای می شود و پيشنهاد جنابعالی هم در موقع مطرح می صورت می
 اکثر(ه آقايانی که موافقند قيام فرمايند زاد  آقای مهندس زيرک به پيشنهاد
 )برخاستند

 آقای نريمان بفرماييد -نايب رئيس 
بنده اول بايد عرض کنم که خيلی متاسفم در مورد پيشنهادات قدری  -  نريمان

شود راجع به پيشنهاد خودم هم بايد عرض کنم گر چه پيشنهاد جناب  تبعيض می
اين نظر را تامين کرد ولی منتهی باندازه زاده تا اندازه ايی  آقای مهندس زيرک

نامه استخدامی کارکنان  پيشنهاد بنده کامل نيست همه آقايان موافقند که آئين
شرکت تلفن بايستی تنظيم بشود در اين حرفی نيست ولی بنده دو نظر در اين 
پيشنهاد دارم که باالترازآن نظرآقايان است و آن اين است که اوال در اين 

ه نسبت بکادر فنی بيشتر توجه بشود شرکت تلفن يک دستگاه فنی نام آئين
 اطالعات دارند مقدمند بايد به آنها بيشتر توجه بشود

های امور استخدامی و پست  نامه بتصويب کميسيون مطلب دوم اين است که آئين
 )صحيح است(و تلگراف مجلس شورای ملی برسد 

ست حاالاگرما بياييم دستگاههای آقايان قانونگذاری منحصربمجلس شورای ملی ا
دولت را شريک قرار بدهيم در امر قانونگذاری که خودشان قانون بنويسند پس 
وجود ما چه لزومی دارد بنده معتقدم که اين کار چون مربوط به مقدرات يک 
عده ايی از هموطنان ما است بايستی در مجلس شورای ملی تصويب بشود حاال 

کنم که در کميسيونهای  ريعتر باشد بنده پيشنهاد میاز برای اينکه جريانش س
استخدامی مجلس شورای ملی و کميسيون پست و تلگراف که دو کميسيون 

نامه در آنجا طرح بشود حاال اگر آقايان مخالف باشند مثل  مربوط هستنداين آئين
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 -مهندس حسيبی (اند  اين است که از حق قانونگذاری خودشان صرفنظر فرموده
  )٧(  .چرا هست) انونگذاری نيست جناب آقای نريماناين ق

 
 

 در بارۀ اليحه اتوبوس رانی 
 

جلسه  - ١٣٣١صورت  مذاکرات مجلس صبح روز يک شنبه پنجم بهمن ماه 
۶۴ 

 
 فرماييد، بفرماييد آقای نريمان بعنوان مخالف صحبت می_ نايب رئيس 

 
ب با شئون پايتخت دراينکه وضع فعلی اتوبوسرانی شهرتهران مناس_  نريمان

و اما ) همه شهرستانها_ اقبال (دولت شاهنشاهی نيست کسی حرفی ندارد 
شود و وضع اتوبوسرانی  است ببينم آيا منظور تامين می پيشنهادی که دولت کرده

با تصويب پيشنهاد دولت تامين خواهدشد يا نه عرض کنم دولت در مقدمه اليحه 
رانی تهران بيک شرکت  واگذاری اتوبوس خود برای توجيه ماده واحده مبنی بر

است اتوبوسرانی شهر تهران وتوابع بوسيله  درنظرگرفته شده: واحدمی نويسد
بدين وسيله ازبی  تا شود شهرداری تهران بيک شرکت واحدايرانی واگذار

شود جلوگيری بعمل  هايی که براثرعدم رعايت منافع عمومی حاصل می  ترتيبی
ها ومعايب موجوددروضع  ت تشخيص داده وتمام بی ترتيبیآيد اين مطلبی که دول

فعلی راناشی ازعدم رعايت منافع عمومی تشخيص داده کامال بجاوصحيح است 
کنم حاال ببينيم چرا دروضع حاضر منافع  وبنده ازاين استدالل دولت اتخاذسندمی

شودواين معايب وجود دارد علت عدم رعايت منافع عمومی  عمومی رعايت نمی
رحال حاضراين است که مالکين اتوبوس که صاحب منافع شخصی خود د

مجبورند منافع عمومی را زيرپا بگذارند وبه آن توجهی نکنند نفع مالک اتوبوس 



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١٥٧                                                                             ازیاران 

  

  

  

شود نتيجه اين  اين است که باحداقل خرج حداکثر منافع را ببرد نتيجه چه می
 خود شودکه منافع عمومی رعايت نشودمالک اتوبوس بمنظورحفظ صرفه می
خواهددرخطوط پرجمعيت وکم مسافت اتوبوسرانی کندودرساعاتی که   می

بکند وباهرعجله  بتواند بيشترسوار قدر است وازدحام مسافراست هر مسافرزياد
شودمسافرين رابه مقصد برساند مايل است درساعاتی که مسافر کم است  که می

فرين رامعطل برای اينکه خرج نکند درايستگاه مبدا ومقصدوبين راه مسا
بکندوسرعت نشان ندهدمالک اتوبوس کاری نداردکه راننده وکمک راننده 

کنند اوفقط انتظاردارد که درآخر وقت  وکارکنان اتوبوس بامردم چگونه رفتارمی
دهد  پول کافی باوبرسانند و اگر نرسانند بخدمت اين اشخاص فورا خاتمه می

يا  ١١صبح تا ساعت ۵زساعت مالک اتوبوس کاری ندارد که راننده اتوبوس ا
پرازهزاران دست انداز  بعدازظهر بايددراين خيابانهای خراب وبريده و ١٢

اتوبوسرانی کند که روزی هيجده ساعت پشت رل نشسته ودراين اوضاع 
کشدو اگر بخواهد درظهريک لقمه نانی  واحوال ودرگرماوسرما زحمت می

ارد وبجای خودش بگذارد با بخورد بايديک نفر را ازجيب خودش باينکار بگم
اين ترتيب چه انتظاری داريد که اين افرادبامردم خوشرفتاری کنند ورعايت 
انتظامات راهم بکنند ازکارکنان اتوبوس که اگر درآخروقت دخل کافی به مالک 

توان  شود نمی شودونانشان قطع می نرسانندفورا بخدمتشان خاتمه داده می
دانم تبديل اين  ت جناب آقای وزيرکشوربنده نمیانتظارحفظ منافع عمومی راداش

ای خواهدکردوچگونه اين  مالک فردی اتوبوس به يک شرکت واحد چه معجزه
مالک صاحب نفع شخصی ومنافع خصوصی با اين تبديل يکباره منافع شخصی 
خودش را زيرپاخواهدگذاشت برای تامين منافع عمومی آياهيئت مديره سازمان 

کند ازلحاظ اينکه  با يک صاحب اتوبوس فردی فرق می اتوبوسرانی ماهيتش
صاحب منافع خصوصی نيست خير همان منافع خصوصی راکه مالک فردی 

داشت اگرشما ازمالک فردی  اتوبوس داردشرکت واحداتوبوسرانی خواهد
وحفظ نمايد ازشرکت  توانيدانتظارداشته باشيدکه منافع عمومی را رعايت کند نمی
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نتظارداشته باشد که منافع عمومی را رعايت کندوحفظ بنمايد توانيد ا واحدنمی
ای را داشته باشيد اگرتنهاتشکيل  ازشرکت واحدنمی توانيد انتظارچنين نتيجه

شرکت واحد التيام دهنده بين منافع عمومی وخصوصی بودچندين نفرمسافرين 
ودولت شدند  هواپيما بوسيله هواپيماهای شرکت واحد هواپيمايی ايران تلف نمی

متوقف کند واگر تنهاتشکيل  را امروز مجبور نميشدکه پروازاين هواپيماها
توانست منافع عمومی را تامين کندامروز مردم ايران ازنعمت  شرکت واحد می

کردمن  ماندند ودولت اجباری به ملی کردن تلفن پيدانمی تلفن محروم نمی
شت وانحالل شرکت تلفن درشگفتم همان وزيری که پايه لغوامتيازتلفن رابناگذا

 اتوبوسرانی راپی ريزی کند در شرکت واحد خواهد می باعث شد امروز را
 که بنظربنده باواگذاری حق انحصاری بدون مدت وبالعوض اتوبو صورتی

تهران وسايرشهرستانها به شرکت واحدمنظورتامين نخواهد شد نه  سرانی شهر
مشکالت ديگری هم افزوده فقط منظورتامين نخواهدشدبلکه برمشکالت فعلی 

تواند باتوقيف تابلوی يک اتوبوس  خواهدشد امروز اگر اداره کل شهربانی می
انحصاری  يک شرکت واحدی که مجهز به امتياز با انتظامات راالزامی کند فردا

خواهدبود  است روبرو وعايدات هنگفت ساليانهسرشار  دارای سرمايه است و
منافع  توانند احب يکدانگ ودودانگ میامروزاگر صاحبان جزء اتوبوس ص

خودشان رامحفوظ بدارند فرداباتشکيل يک شرکت واحداتوبوسرانی وافتادن 
بود  زمام اموربدست يکعده مالکين عمده منافع مالکين جزء محفوظ نخواهد

اصوال ازلحاظ اقتصادی دادن انحصار وبهره برداری ازيکی ازاموری که 
دارد صحيح نيست و اگر طبيعيت خاص بازندگی روزمره مردم سروکار 

 اتوبوسرانی يابعضی امور ديگرمثل برق وتراموای وتلفن ايجاب کندکه انحصار
داده شود اين انحصاربايد دردست دستگاههای عمومی که رعايت منافع عموم را 

کنند باشدوالغيراين است که دادن انحصاربدون مدت وبالعوض اتوبوسرانی  می
خالف اصول اقتصادی وبرخالف منظوری است که شهربه شرکت واحد بر

است وباين جهت است که بنده با ان مخالفم ويک  دولت درمقدمه اليحه بيان کرده
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راهی هم پيشنهاد کردم که درموقع طرح اليحه عرض خواهم کرد ودرپايان 
کنم که وقتی اتوبوسرانی بعقيده شخص بنده نه فقط در تهران بلکه  عرض می

بين شهرهاهم بايد ملی شود زيرا اگر افرادی که درشهرهستند درتمامی خطوط 
توانند در هر جا که هستند  دريک مسافتی کم منافعشان محفوظ نيست آنها می

شودودرتمام طول راه  پياده شوند اما يک مسافربدبختی که سواراتوبوس می
ری سرنوشتش با راننده اتوبوس وکارکنان اتوبوس است برای آنها هم بايديک فک

است مبنی بر  کرديک طوماری است که تقديم جناب آقای مهندس رضوی شده
پشتيبانی وبرای تغييراوضاع ولی البته با اصالح نسبت به پيشنهاد دولت و 

 کنم اند تقديم مقام رياست می اينجانب اين طوماررا با اين شرط که گفته
 

ايان بعنوان موافق پيشنهاد کفايت مذاکرات رسيده هنوز يکنفرازآق_ نايب رئيس 
درکفايت مذاکرات _ نبوی (تواندصحبت کند آقای نبوی اجازه خواسته بوديد؟ می

) بشرح زيرخوانده شد(شود  پيشنهادکفايت مذاکرات قرائت می) کنم عرض می
کنم پس ازبيانات يک موافق ويک مخالف درماده واحده مربوط به  پيشنهادمی

 گرفته شود ناظرزادهشرکت اتوبوسرانی رای بکفايت مذاکرات 
  

 آقای ناظرزاده_ نايب رئيس 
خاطر مبارک آقايان محترم مسبوق است که در _ )دکتر صديقی(وزيرکشور 

سال است که شهر تهران دارای اتوبوس است و کاراتوبوسرانی داير  ٣٠حدود 
سال تحوالت مختلف در امور اتوبوسرانی حاصل  ٣٠است در ظرف اين 

والت و تطورات بدبختانه نتيجه مطلوب که تامين اين است ولی از اين تح شده
است امر اتوبوسرانی از حيث  امر و انتظام کار اتوبوسرانی باشد حاصل نشده

پاکيزگی و شرايط فنی و نرخ کرايه مناسب با طول خط سير و تربيت و اخالق 
و سلوک با مسافر و نظم و ترتيب در حرکت و برنامه حرکت و توقف در 

و ميزان عده مسافرين و ساعات کارو سرعت سير و رعايت مقررات  ايستگاهها
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رانندگی و انتظامی و اجرای قانون کار و بيمه کارگران و مسافرين و اشخاص 
ثالث و مواضع گاراژها شرايط فنی آنها مناسب با حوائج فعلی نيست بعضی 

وم تاکنون کنند و به نفع عم مالکين عمده اتوبوسها از وضع خود سوء استفاده می
اقدامات مقتضی بعمل نيامده اغلب خرده مالکين محرومند اعتصابات متوالی در 

گيرد زدوخورد ميان کارکنان ومالکين برسرمنافع بعضی  راهها صورت می
به مالکين _ خطوط و رقابت شديد و مضر در ميان آنها شايع و جاری است 

شته آمارشهربانی نشان درسال گذ_ رسد  عمده وجزئی به نسبت متساوی نفع نمی
اند و صدمه  تن مجروح شده ٢٧٠٠دهدکه براثرعدم انتظام امر اتوبوسرانی  می
اند اين اسباب و علل موجب شد که دولت  تن تلف شده ١٨٠اند و درحدود  ديده

 درصدد برآمدکه به اين امرمهم اجتماعی انتظامی بدهد وبه اين کار سرو
ن اليحه تقديم مجلس شورای ملی شد صورتی ببخشد وبرای تامين مقصود اي

برای اجرای آن و اختياراتی که برای تاسيس شرکت الزم است و نحوه نظارت 
ای  شهرداری در شرکت مزبور مقرر شد که منتهی در ظرف يک ماه آئين نامه

تدوين بشود ما درنظرداريم که شرکت را بنحوی تشکيل دهيم که مصالح 
که دراين مقام مقدس و در کميسيون مذکوررعايت شود پس ازمذاکراتی 

ای که از اصائب و مدلل  های خصوصی بعمل آمد واستفاده مشورتی و جلسه
توان طرحی تهيه کرد و  آقايان نمايندگان بنده کردم باين نتيجه رسيديم که می

آنچه را يعنی بعضی مطالب را اصلح آن بنظررسيد که در متن اليحه يا طرح 
است که ازآراء صائب وتجارب آقايان  همواره اين بوده بگنجانيم چون نظر دولت

رانی شهری در جلسه خصوصی  نمايندگان محترم استفاده کند در مورد اتوبوس
و کميسيون مشورتی که بنا به تقاضای بنده تشکيل گرديد اظهار نظرهای مفيد 
شد که اصول آن فعال به صورت طرحی که جناب آقای کريمی نماينده محترم 

کنم بذل عنايتی  اند مورد قبول دولت است از آقايان محترم تقاضا می کرده تقديم
بفرمايند و زودتر اليحه دولت يا اين طرح را که مورد قبول دولت است چون 
درهر دو صورت مفادان يکی است منتهی در اين طرح بعضی قسمتها جز و 
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در آئين نامه يحه ما آن امور مهم در نظربود که الاست و در اصل قرار گرفته
برقرار شود بهرصورت يا اليحه دولت را اساس بحث قراربدهند و ياطرح 
جناب آقای کريمی که مورد قبول دولت است مورد مذاکره و مشورت قرارگيرد 
و به اين امر مهم اجتماعی صورت مطلوب و منظم تری داده شود که بيش ازاين 

لوب باقی نماند البته چه در اتوبوسرانی اين شهر با اين وضع ناهنجار و نامط
ای که بعدا تهيه خواهدشد و چه در اليحه ما و چه در اين طرح بهر  آئين نامه

صورت نظردولت اين است که کسانی که حقوق ثابتی در اين کار دارند آن 
حقوق محفوظ بماند ورعايت احوال عامه مردم بشوديعنی ساکنين اين شهر و 

توان شمرد که بيش از سی هزار تن  شهر می ٣٠ساکنين شهرستانها که قريب 
کند البته بايد مصالح و منافع واحوال  سکنه دارند و دولت وقتی اليحه تهيه می

آنها را هم مرعی و ملحوظ بدارد بهرصورت دولت و همينطور آقايان نمايندگان 
محترم در اين امريک نظربيشتر ندارند و آن اين است که اين امر همان 

کنم چون  رسيد بصورت منظم ومطلوب درآيد و بنده استدعا می طوريکه بعرض
است و قريب چهل روزاست که بنده اين اليحه را  مدتی اين موضوع تاخير شده

ام بيش ازاين ديگر اجازه ندهند و مقتضی ندانند که اين امر به تاخير  تقديم کرده
غول کار روز از آن چهل روز را که مش ٣٠_ خسرو قشقايی( وتعويق بيفتد 
 مرحمت فرموديد) خودتان بوديم
گيريم به کفايت مذاکرات آقايانی که موافقت دارند با  رای می_ نايب رئيس 

تصويب شد حال بايد بپردازيم ) اکثريت برخاستند(کفايت مذاکرات قيام فرمايند 
سه ربع قبل از ظهر جلسه (کنم  به طرح پيشنهادها فعال ده دقيقه تنفس اعالم می

 )تنفس تعطيل و مجددا ده دقيقه بعد ازظهر تشکيل گرديد بعنوان
پيشنهادها مطرح است پيشنهادی است که از طرف جمع زيادی از _ نايب رئيس 

رياست محترم ) بشرح زيرقرائت شد(شود  آقايان رسيده و مقدم است قرائت می
نماييم که ماده واحده شرکت  مجلس شورای ملی امضاکنندگان زير پيشنهاد می

 توبوسرانی عمومی به ترتيب ذيل اصالح و ماده واحده زير جانشين آن بشودا
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دولت مکلف است به وسيله وزارت کشور اتوبوسرانی عمومی _ ماده واحده 
شهر تهران و توابع را به شرکت واحدی که پنجاه و يک درصد سهام آن متعلق 

سهام آن متعلق به دولت يا شهرداری قانونی خواهد بود و چهل و نه درصد بقيه 
 به اتباع ايران باشد واگذار نمايد

رانی عمومی شهر به ميزان بيست درصد  حق انحصاری اتوبوس) ١(تبصره 
کل سرمايه شرکت سهم پرداختی دولت بوده وبقيه سی ويک درصد سهام 

شود و مجموع پنجاه ويک درصد سهام دولت  سرمايه تعهدی دولت محسوب می
 يابد نی شهر به شهرداری انتقال میبه محض تشکيل انجمن قانو

مالکين فعلی اتوبوسهای تهران و توابع که در تاريخ تقديم اليحه ) ٢(تبصره 
اند در يک مدت معينی برای خريد چهل  دولت اجازه اتوبوسرانی در دست داشته

اند بر ديگران حق تقدم  و نه درصد سهام به تناسب بهای اتوبوسهايی که داشته
ريقه ارزيابی و واگذاری اتوبوسهای فعلی به شرکت بابت بهای خواهند داشت ط

 سهام و مدت را آئين نامه معين خواهندنمود
ها از قبيل راننده و کمک راننده وبليط فروش  کارکنان فعلی اتوبوس) ٣(تبصره 

برای استخدام در شرکت در صورت واجد بودن شرايط بر ديگران حق تقدم 
 خواهندداشت

توانند برای  های دارای انجمن قانونی می ت کشور و شهرداریوزار) ۴(تبصره 
تهيه سرمايه سهمی تعهدی خود در شرکت مجموعاحداکثر تا مبلغ يکصد و پنجاه 

 ميليون لایر از بانک ملی ايران وام دريافت و در مدت ده سال مستهلک نمايند
ا وزارت کشور مکلف است در هريک از شهرهای ديگر مستقيم_ ) ۵(تبصره 

يا به وسيله شهرداری که دارای انجمن قانونی باشد به تاسيس شرکت واحد 
 های آن اقدام نمايد ايرانی محلی بر طبق اين قانون و آئين نامه

آئين نامه اجرايی اين قانون منتهی در ظرف يک ماه به تصويب ) ۶(تبصره 
گان درکميسيون تدوين آئين نامه نمايند هيات وزيران رسيده اجراخواهدشد

 مالکين کارکنان اتوبوسهای فعلی تهران و توابع دعوت خواهندشد
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اگر در ظرف مدت مصرح در آئين نامه مذکور تاسيس شرکت  –) ٧(تبصره 
های دارای انجمن  واحدی در محلی صورت نپذيرد وزارت کشور و يا شهرداری
کنند رانی شهراقدام  قانونی مجازند که خود راسا به تاسيس شرکت واحد اتوبوس

نريمان مهندس حسيبی دکتر فاخر شهاب خسروانی نجفی فردوسی دکتر فقيهی 
شيرازی احمد رضوی رضا رفيع شبستری کهبد انگجی عبدالرحمن فرامرزی 
اخگر دکتر مصباح زاده معتمددماوندی شهيدی مجتهدی حاج سيدجوادی اقبال 

پورسرتيپ  زاده ذکايی غروی دکتر شايگان شادلو دکتر سنجابی مجدزاده زيرک
 پور مجيد موسوی وسه امضای ديگر وکيل

 آقای نريمان توضيحی داريد بفرماييد -نايب رئيس 
  

آقا پيشنهاد نهايی دولت را هم بفرماييد قرائت کنند برای اينکه اين  -دکتر شايگان
 است کهنه

آقای وزيرکشور )بنده تقديم کردم-کريمی( است دولت پيشنهادی نداده - نايب رئيس
فرمودند ولی پيشنهادی ندادند مجلس بايد تصميم بگيرد بفرماييد آقای  مطالبی
 نريمان

بنده در ضمن توضيحاتی که راجع بماده واحده پيشنهادی دولت عرض _نريمان 
کردم گفتم که در درجه اول بايد منافع عمومی تامين شود تامين منافع عمومی با 

رکت واحد هم همان منافع آن ماده واحده نخواهد شد به جهت اينکه منافع ش
باشد حاالچه بايد کرد؟ بايد وضع اتوبوسها از اين صورت  صاحبان اتوبوس می

خارج شود و طوری اداره بشود که منافع عمومی محفوظ بماند دادن امتياز به 
يک شرکت اتوبوسرانی البته الزم است به جهت اين که مجموع اتوبوسرانی بايد 

عش مردم استفاده بکنند يعنی در جاهايی که در نظرگرفته بشودو از مجمو
جمعيت زياداست و خط کوتاه است توام بشود با جاهايی که جمعيت کم است و 
خط کوتاه نيست اتوبوس دايربشود تا همه مردم از نعمت اتوبوسرانی بهره مند 
 بشودبه اين جهت مجبور بوديم که نظر واحد بدين انحصاربدهيم ولی انحصار
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ری که محتاج روزانه مردم است به دست يک شرکت واحد دادن دريک ام
ای جز اين نيست که در دست  خصوصی البته اين مصلحت نيست يعنی چاره

دولت والبته به طريق اولی در دست شهرداری قانونی باشد يعنی شهرداريهايی 
که دارای انجمن قانونی هستند و برای رعايت حال مالکين فعلی هم آمديم تلفيق 

درصد سهام مال آنها باشد ولی اکثريت سهام در دست شهرداری  ۴٩گفتم  کرديم
است  باشد يعنی در جايی که در حال حاضرانجمن شهرداری قانونی تشکيل نشده

است در  دست وزارت کشور و آنجاهايی که انجمن شهرداری قانونی تشکيل شده
ود و طور دست شهرداری باشد برای چه؟ برای اينکه رعايت منافع عمومی بش

توان مطمئن باشيم که منافع عمومی رعايت خواهد شد به موجب اين  ديگر نمی
 است اتوبوسرانی به يک شرکت يعنی امتياز ماده واحده که پيشنهاد شده

درصد سهام آن متعلق به دولت و  ۵١اتوبوسرانی شهربه يک شرکت واحدی که 
متعلق به افراد ايرانی  درصد بقيه سهام آن ۴٩های قانونی باشد و  يا شهرداری

درصد در تبصره توضيح داده شده و حق  ۴٩شود و البته اين  باشد واگذار می
تقدم برای خريد سهام با صاحبان فعلی اتوبوس است برای اينکه حق آنها تضييع 
نشده باشد و ضمنا برای اينکه اکثريت قانونی و طبيعی در يک شرکت سهامی 

برای اصالح اينکار است و آن شهرداری  در دست کسی باشد که مورد نظر
درصد سهام اقال متعلق به شهرداری باشد و  ۵١است و الزمه اش اين است که 

برای اينکه رفع محظور دولت هم شده باشد که بگويند پول فعال الزم دارند و 
درصد  ۵١درصد از  ٢٠ممکن است در دستشان نباشد ما پيش بينی کرديم که 

درصد  ۵١است از  االمتياز وصول سی و يک که باقی ماندهتشکيل بشود از حق 
کند و به اين سرمايه  شود و اين موضوع هم رفع محظور را می هم تعهد می
گيرد به آنچه که پرداخت شده  شود و منافع تعلق می اضافه می ٢٠همان صدی 

از  ٣١دولت و مادام که صدی  ٢٠درصد مالکين صدی  ۴٩که عبارت است از 
ت پرداخت نشده منافع به آن تعلق نخواهد گرفت باين جهت هم رفع طرف دول

محظور دولت شد و البته در ضمن توسعه کار شرکت که بتدريج هم منافع بهمان 
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درصد خودش را خواهد گرفت در  ٣١ترتيب پرداخت خواهدشد دولت هم 
است که اگر الزم شد شهرداری وامی  ای هم اين موضوع پيش بينی شده تبصره

ميليون هم حداکثر آنست و تامين شده که قراربود در  ١۵بانک ملی بگيرد و  از
آئين نامه ذکربشود و يا در پيشنهاد خودمان ذکر کرديم و آن اين است که مالکين 

درصد و کارکنان فعلی اتوبوسها هم  ۴٩فعلی حق تقدم داشته باشند نسبت به آن 
بت به ديگران برای خدمت در آن که واجد شرايط هستند حق تقدم داشته باشند نس

آمدم يک اعالميه چاپی درب مجلس به  شرکت بنده امروز وقتی که به مجلس می
بنده دادند و فراموش کردم آنرا در عرايض سابقم خدمت آقايان عرض کنم و آن 

ما خود بهتر : نويسند از طرف رانندگان و کمک رانندگان اتوبوسرانی است می
درخيابانهای پرجمعيت تند حرکت نمودن يا در دانيم که  از هرکس می

های فرعی مسافرين بيچاره را که هر يک بايد دنبال کارهای الزم خود  ايستگاه
بروند معطل کردن خالف عرف و قانون و مقررات است اما چه کنيم که آخر 
شب بايد منافع فراوان به جيب مالکين پرطمع خود سرازير کنيم اين تقريبا تاييد 

درصد هم منافع عمومی تامين  ۵١ی بود که بنده کردم باين ترتيب با اين عرايض
شود يعنی منافع عمومی از لحاظ مسافرين و هم از کارکنان اتوبوس که اگر  می

شرکت واحد تشکيل بشود وضع آنها معلوم نيست که بدتر نشود به جهت اينکه 
داده شود جای ديگر  اگر حاال با يک مالک سروکار دارند اگر بخدمت آنها خاتمه

ها سروکار  توانند بروند کار کنند ولی وقتی که شرکت واجب شد اين بيچاره می
با يک مدير شرکت واحد دارند وبا آن شرکت طرف خواهندبود و معلوم نيست 
که وضع آنها بدترنشود ولی با وارد بودن شهرداری اشکالی برای کارکنان فعلی 

ی هم که داده شده سه تا از آنها همان است که هاي اتوبوس نخواهد بود و تبصره
خود دولت هم پيشنهاد کرده و دو تبصره آن هم چيزی است که بنده عرض کردم 
راجع بحق تقدم مالکين و حق تقدم کارکنان اتوبوس و مطلب ديگری هم که اينجا 

است  پيش بينی شده اين است که در جاهايی که شهرداری قانونی تشکيل نشده
شوراين کارها راخواهد کرد و وقتی که شهرداری قانونی تشکيل شد وزارت ک



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١٦٦                                                                             ازیاران 

  

  

  

واگذاربه شهرداری خواهند نمود يعنی مستقل خواهدشد به شهرداری و بنده 
کنم که توضيح بيشتری الزم نباشد و مقصود اصل مطلب در اين  تصورمی

دستگاههای اين امتياز بايد به شود داده میانحصاروپيشنهاد اين است که اگرامتياز
کند داده شود  عمومی که در واقع مال مردم است و منافع مردم را بهترتامين می

های خصوصی در اين پيشنهاد با در نظرگرفتن پنجاه و يک در  نه به دستگاه
 است  صد حق مالکين فعلی هم تامين شده

 
 کشور بفرماييد آقای وزير_ نايب رئيس 

 
شنهاد جناب آقای نريمان مبتنی برقبول کنم که پي بنده تصور می_ وزيرکشور 

ها  های قانونی شهرداری اين اصل است که دولت يعنی وزارت کشور و يا انجمن
در اداره اين امر رای کافی داشته باشند و بلکه اکثريت از نظر رای داشته باشند 

ها  و اين پيشنهادی که ايشان فرمودند که پنجاه و يک درصد دولت يا شهرداری
است که  هم باشد و چهل ونه درصد سهم مالکين فعلی برای اين نبودهصاحب س

ای بزنند بيست درصدهم دولت ازنظر حق االمتياز  به منافع فعلی مالکين لطمه
همانطورکه ايشان تعبيرفرمودند برای خود در نظرگرفته سی و يک درصد هم 

ته باشد و اين فرمايند برای اين است که دولت رای داش که جناب آقای نريمان می
است برای اينکه آن طرح  اند تامين شده را در طرحی که آقای کريمی تقديم کرده

کنم  است بنده تصور می در اثر مشورت و مذاکرات چندين جلسه صورت گرفته
که اگر بخواهيم حقوق مالکين فعلی را چنانکه مقتضی است محفوظ بداريم و 

ئت مديره با منظور داشتن شهرداری بخواهيم به صاحبان سهم از نظررای در هي
کند  اکثريت بدهيم بدون ترديد طرح آقای کريمی بيشتراين نظر را تامين می

ومورد قبول دولت هم هست و اما مطلبی که جناب آقای نريمان در خصوص 
ميليون لایر از بانک قرض  ١۵٠سرمايه سی و يک درصد فرمودند که بايد 

رای استحضار خاطرمبارک آقايان عرض کنم اين گرفته بشود بنده بايد اين را ب
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های ما فعال بقدری بکارهای ديگر مشغول هستند که  عملی نيست و بانک
ها بگذارند مسئله  ميليون لایر از اين جهت به اختيار شهرداری ١۵٠توانند  نمی

ديگر آقا در طرحشان اگر اشتباه نکرده باشم فرمودند که دولت يا شهرداری بنده 
هم اين مطالب را اينجا صراحتا عرض کنم که بهيچ قسم مصلحت نيست خوا می

که دولت در اين امر اتوبوسرانی خودش را وارد کند و دامن خودش را آلوده 
گيرد از بانک ملی به اتکای و به استظهار عوايد و  کند شهرداری اگر قرض می

وارد شود عوارضی است که در شهر دارد و دولت چکار دارد که در اين ميان 
کنم اگر مقام  وقرض بکند و اتوبوسرانی را اداره نمايد بنابراين بنده تقاضا می

رياست قبول بفرمايند بنده همانطور که قبال بعرض آقايان رسانيدم چون گمان 
کردم که قبال پيشنهاد آقای کريمی مطرح خواهدشد اگر اجازه بفرمايند آن  می

رگيرد چون آن پيشنهاد مورد قبول دولت پيشنهاد قرائت بشود و اساس بحث قرا
 .هم هست

گيريم به کفايت مذاکرات آقايانی که موافقت دارند با  رای می_ نايب رئيس 
تصويب شد حال بايد بپردازيم ) اکثريت برخاستند(کفايت مذاکرات قيام فرمايند 

ه سه ربع قبل از ظهر جلس(کنم  به طرح پيشنهادها فعال ده دقيقه تنفس اعالم می
 )بعنوان تنفس تعطيل و مجددا ده دقيقه بعد ازظهر تشکيل گرديد

 است بيانات شما بفرماييد اگر تحريف شده -نايب رئيس 
 

اينجا گفته شد که پنجاه و يک درصد انحصار به وزارت کشور واگذار  - نريمان
شود در صورتيکه اينطورنيست فقط در جاهايی که انجمن قانونی شهرتشکيل  می

ل تهران فعال دولت مجبوراست دخالت کند و خود دولت هم پيشنهادش نشده مث
اين است مجبوريم به شهرداری بدهيم و چون انجمن قانونی نيست وزارت 

کند ولی بمحض اينکه انجمن قانونی تشکيل شد بخودی  کشورخودش عمل می
شود و از اين جهت نگرانی در بين نيست و  خود منتقل به شهرداری قانونی می

است اين سی و يک درصد  ما راجع به سی و يک درصد يک سوء تفاهمی شدها
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مطابق اين پيشنهاد سهم تعهدی است و مطابق قانون مادام که اين سهم تعهدی 
گيرد  پرداخت نشده و فعال هم احتياج به پرداختش نيست به آن نفعی تعلق نمی

متياز تقسيم درصد حق اال ٢٠درصد و ۴٩عليهذا در وضع فعلی منافع بين آن 
کنند منهای بيست در  شود يعنی مالکين اتوبوس از تمام منافع فعلی استفاده می می

است و گويا  صد راجع بحق االمتياز که آنهم در پيشنهاد آقايان پيش بينی شده
اند پس اين پيشنهاد از لحاظ فرم و از لحاظ صورت ظاهرمنطبق با  قبول کرده

اکثريت سهام آن کسی است که بيشتر سهام در قانون تجارت است يعنی دارنده 
دستش هست نه اينکه به اصطالح بطور فيکتيف بگوييم آنکه بيست درصد سهام 
را دارد اکثريت هم داشته باشد بايد اکثريت سهام هم بالطبع در دست آنکسی که 

خواهد اکثريت هيئت مديره داشته باشد قرارگيرد پس بنابراين همين طور که  می
دم تقسيم منافع بين مالکين فعلی و دولت يا شهرداری قانونی که به عرض کر

کند بايد باشد و اما راجع باين که ازبانک ملی  ميزان بيست درصد استفاده می
قرض گرفته بشود فعال احتياجی نيست و اين موضوع احتياطا پيش بينی 

بت به طهران است که اگر در آتيه احتياجی به توسعه اتوبوسرانی پيدا شد نس شده
درصد را که دولت يا شهرداری بابت  ٢٠يا شهرستانها عمل شود و فعال آن 

گذارد و اگر تکافو نکرد بتواند  گيرد برای پرداخت اين سهم تعهدش می منافع می
کنم که به اين زودی هم  از بانک ملی هم قرض بگيرد ولی بنده تصورنمی

ها و  يت است برای شهرداریدرصد هم يک عايدا ٢٠احتياج پيدا شودازهمان 
همان را هم بگذاريد برای آن سی و يک درصد سهام و اما راجع به اينکه طبع و 

نفر از آقايان امضا  ٣۵توزيع بشود اين پيشنهادی که االن در دست است آنرا 
اند و اين را هم در جلسه خصوصی جناب آقای دکتر سنجابی خواندند و  کرده

ای ازآقايان هم  ه فرمودند امضا کردند و يک عدهپس ازاينکه آقايان مالحظ
فرمودند که ما هم موافقيم و وقتی که در مجلس مطرح شد رای خواهيم داد 

 )اند و هم طرح آقای کريمی را ای اين طرح را امضا کرده يک عده_ مکی (
  )٨( نايب رئيس مجلس شورای ملی احمدرضوی
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  سراتی پيشنهاد محمود نريمان در بارۀ اليحۀ اتوبو

 
 ١٣٣١بهمن ماه  ١۴صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه شنبه 

 
ديگر وقتی باقی نمانده سه دقيقه هم بيشترصحبت فرموديد آقای  -نايب رئيس 

 نريمان
 

کنم  بنده هم ازاينکه جناب آقای وزيرکشوراينجا حضوردارندتشکرمی - نريمان
چون بعلت  چون عرايضم مربوط به اليحه اتوبوسرانی است عرض کنم

 ١۶۶سهام اتوبوسرانی بايدطبق مفاد ماده  ۵١بالتکليف ماندن پيشنهادی صد 
آئين نامه داخلی مجلس شورای ملی نسبت باين پيشنهاد تجديدرای شود وازطرف 

نوبت صحبت  ٢٠ديگرممکن است درجريان بحث راجع به پيشنهادصدی 
بااستفاده ازاجازه واظهار نظروذکر داليل مخالفت به بنده نرسد اين است که 

نطق قبل ازدستور توضيحاتی راجع باين دوپيشنهاد بعرض مجلس شورای ملی 
 :ميرسانم

سهام شرکت واحد اتوبوسرانی به شهرداری  ٢٠پيشنهاد تخصيص صدی  - اول 
طبع وتوزيع  ١۵٣رئوس مطالب ومواداساسی اين پيشنهادتحت شماره 

 دودردستور مجلس شورای ملی قراردارداينها هستن
وزارت کشورمکلف است برای انتظام اتوبوسرانی عمومی شهرتهران ) الف(

 .وتوابع يک شرکت واحدی بوسيله شهرداری تاسيس نمايد
هشتاد درصد سهام شرکت درمقابل بهای اتوبوسها متعلق به مالکين قبلی ) ب(

وبقيه بيست درصد سهام غيرنقدی بوده در ازای مزايا ومنافع شهرداری متعلق 
 .رداری تهران خواهد بودبه شه

شود که ازلحاظ حفظ مصالح  نفر تشکيل می۵هيئت مديره شرکت از ) ج(
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نفر ازآنهابانتخاب انجمن شهر ودونفرديگر بانتخاب ساير صاحبان ٣عمومی 
 .سهام تعين خواهد شد

 :معايب ومضار اين پيشنهاد عبارت از اينهاست
يا اين شرکت واحد پيشنهاد طوری تنظيم شده که روشن نيست که آ) ١(

اتوبوسرانی دارای حق انحصاری هست ياخير؟ آيابااين قانون کسان ديگر هم 
خواهند توانست اتوبوسهای عمومی داشته ازآنها درشهر بهره برداری کنند؟ 

 .مبهم بودن اين مسئله يکی ازنواقص اين پيشنهاد است
وبوس ازدوحال خارج نيست يانظراين است که اين شرکت حق انحصاری ات

رانی راداشته باشددراين صورت اين مطلب بايد دراين اليحه بطورروش 
يامقصود اين است که شرکت واحد بدون . وصريح ذکرشود تاابهامی باقی نماند

استفاده ازحق انحصاری آن شرکت واحد تشکيل شود که دراين صورت مالکين 
يرا با آزادبودن فعلی اتوبوسهانه اعتبارونه نفعی درمشارکت درآن خواهدداشت ز

اتوبوسرانی آنهاترجيح خواهندداد خودشان مستقيما عمل کند وصددرصد عايدات 
منافع به آنها برسد  ٨٠را خودشان ببرند تاباشهرداری شرکت کرده فقط صدی 

اگر اتوبوسرانی عمومی شهر آزادباشد وانحصاری دربين نباشد تشکيل شرکت 
ونه منظوردولت را که حفظ منافع  واحدنعمتی خواهدداشت نه عملی خواهد بود

 .عمومی است تامين خواهد کرد
عيب بزرگ ديگراين پيشنهاداين است که اصل منطقی ومعقول حکومت ) ٢(

کند انتخاب اعضای هيئت  اکثريت آرای صاحبان سهام را متزلزل ونقض می
مديره شرکت ازوظايف وشئون مجمع عمومی است وآنهم منوط به رای اکثريت 

باشد وچون شهرداری فقط دارای يک پنجم ازسهام شرکت  سهام میصاحبان 
است بالطبع دادن حق انتخاب اکثريت اعضای هيئت مديره بدارنده يک پنجم 

 .باشد سهام شرکت ناقض اصل مسلم بوده وبرخالف قاعده کلی می
باوجودوبفرض اينکه اکثريت هيئت مديره شرکت بطور تصنعی دردست ) ٣(

منظور تامين نخواهد شد زيراهيئت مديره قانونا موظف است شهرداری باشد باز
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های مجمع عمومی عمل کندواين تصميم هارااکثريت صاحبان  درحدود تصميم
 سهام هستند وعبارت ازمالکين فعلی اتوبوس هستند ٨٠سهام که دارنده صدی 

بود  نخواهد پس باترتيب پيشنهادی زمام اموردردست انجمن شهر. کند اتخاذمی
اگرهيئت مديره اوامر ودستورات مجمع . افع عمومی تامين نخواهدشدومن

عمومی صاحبان سهام را اطاعت نکندکه برخالف قانون عمل کرده وهرج 
 .شود و اگر بکند که نتيجه مطلوبه بدست نخواهدآمد ومرج ايجادمی

اگربرای حفظ تامين منافع عمومی اجبارداريم که اتوبوسرانی عمومی ) ۴(
رکت واحد تخصيص بدهيم آنرادرانحصار اين شرکت درآوريم شهررابيک ش

وديگران را ازاستفاده وبهره برداری محروم کنيم علت ندارد برای هميشه صدی 
ای که وضع اتوبوسرانی تهران را باين  منافع آتی اين انحصار را بيکعده ٨٠

اری اند تخصيص بدهيم نگذاريم الاقل شهرد وضع زننده وغيرقابل تحمل درآورده
. بهره مندشود ٢٠که مال خود مردم است قسمتی ازمنافع اينکاربيش از صدی 

آيا عذرنداشتن سرمايه کافی است که شهرداری را برای هميشه ازمنافع قابل 
توجه اتوبوسرانی محروم کنيم حق اين است که شرکت واحداتوبوسرانی تماما 

متاسفانه . هربرسدمتعلق به شهرداری باشد وتمام منافع آن به مصرف امورش
است ۵١کند که به حداقل که همان صدی  عذرنداشتن سرمايه انسان را مجبورمی

تنزل بدهندقانع شدن بصدی  ٢٠قانع باشد چرامی خواهيد اين حداقل را به صدی 
. بنفع انحصاراتوبوسرانی برای شهرداری است بمردم وجامعه ٢٠

 اينکاررانکنيد
هره برداری فرضا شهرداری مجبور شود های ب اگردرنتيجه ترقی هزينه) ۵(

نرخ کرايه را قدری ترقی دهد واين ترقی ايجاب نمايد که مثال ده دينار نرخ 
کرايه افزوده شود چون واحد ده ديناررايج نداريم شهرداری مجبور شود برای 

 .دينار برنرخ اضافه کند۵٠ده دينار
) ۴٠(ی صد آن اگردريک چنين موردی تمام سرمايه مال شهرداری باشد صد

شود ولی با ترتيب پيشنهادی  دينارهای اضافی عايدشهرداری يعنی خودمردم می
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 .آن پولهای اضافی به جيب مالکين فعلی فروخواهدرفت ٨٠صدی 
ازآن درآمد استفاده بکندوچرا  ۵١چرا بگذاريم شهرداری الاقل تا ميزان صدی 

 به شهرداری که مال مردم است اين ضرررا بزنيم؟
نتيجه کميسيونی  ٢٠ها باشد که اين پيشنهادصدی  وء تفاهمی برای بعضیشايدس

است که چندی قبل برای مطالعه اليحه اتوبوسرانی وپيداکردن راه حل تشکيل 
 .گرديد

کنم که بهيچوجه اينطورنيست  بنده که دراين کميسيون شرکت داشتم عرض می
حترم که درکميسيون وتوافقی درکميسيون پيدانشدآقای مهندس حسيبی نماينده م

به شهرداری فرمودندولی اين  ٢٠شرکت داشتند صحبت ازتخصيص صدی 
صحبت يک مکمل خيلی خوبی هم داشت وآن اين بود که درعوض منافع 

سهام محدود به يک ميزانی باشد ومازادآن متعلق به  ٨٠صاحبان صدی 
گيرد  ق میبقيه سهام تعل ٨٠شهرداری شود مثال بگوييم اگر منافعی که به صدی 

درسال شد مازاد آن بسهام شهرداری تعلق داشته  ١۵يا  ١٢بيش ازفرضا صدی 
سهام به  ٢٠متاسفانه فکر تخصيص صدی ) صحيح است -مهندس حسيبی (باشد 

شهرداری درذهن تنظيم کنندگان پيشنهادفعلی ماندولی تعيين حداکثروحدودی 
 .سهام فراموش شد ٨٠برای منافع دارندگان بقيه صدی 

يااکثريت سهام شرکت واحد اتوبوسرانی  ۵١پيشنهادتخصيص يافتن صدی  -دوم 
به شهرداری اين پيشنهادی است که سابقا تقديم شد ونسبت به آن بايدتجديدرای 

 :بشوداساس وروش اين پيشنهاداين است
دولت مکلف است بوسيله وزارت کشوراتوبوسرانی عمومی شهرتهران ) ١(

درصد سهام آن متعلق به دولت وشهرداری  ۵١که  وتوابع را به شرکت واحدی
نظرتان را اصالح فرموديد آن موقع فرموديد که  -کريمی (قانونی خواهدبود 

نه خيرصورت مجلس يکشنبه را مالحظه بفرماييد بنده ) قرض کنيم وبخريم
 .درصد بقيه سهام آن متعلق به اتباع ايران باشد ۴٩ام و چيزی اضافه نکرده

درصد کل سرمايه  ٢٠ری اتوبوسرانی عمومی شهربه ميزان حق انحصا) ٢(
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شرکت سهم پرداختی دولت بوده وبقيه سی ويک درصد سهام سرمايه تعهدی 
درصد سهام دولت به محض تشکيل انجمن  ۵١شود ومجموع  دولت محسوب می

 .يابد قانونی شهر به شهرداری انتقال می
 
  

 :مشخصات ومزايای اين پيشنهاد اين هاست
 
 انحصاردرقانون تصريح شده - ١
يااکثريت سهام شرکت که نصف بعالوه يک است دردست  ۵١وقتی صدی  - ٢

شهرداری باشدآنوقت چه درمجمع عمومی وچه درهيئت مديره شرکت اکثريت 
 .بطورطبيعی وغيرتصنعی دردست شهرداری خواهدبود

انحصاربيک شرکتی که سهم عمده آن مال شهرداری يعنی خودمردم است  - ٣
شود نه بيک شرکتی که اکثريت سهام آن متعلق به مالکين فعلی  اده مید

 .اتوبوسهاست
ازسهام شهرداری حق الامتياز ياحق انحصاری است وازاين بابت  ٢٠صدی  - ۴

 .دهد وبه پول احتياج ندارد شهرداری سرمايه نمی
سهام شهرداری يک سوم تعهدی است که هروقت عمليات  ٣١بقيه صدی  - ۵

 .ه پيداکرد پرداخت آن ازطرف شهرداری مورد پيدا خواهدنمودشرکت توسع
سهام شهرداری سرمايه تعهدی است فعالبرای پرداخت آن ) ٣١(چون صدی  - ۶

 ٣١احتياج به استقراض ازبانک ملی نخواهد بود وتدريجا ممکن است اين صدی 
 .تامين وپرداخت شود ٢٠ازمحل درامد ومنافع ساليانه صدی 

 ٣٠سرمايه که متعلق به مالکين فعلی است وصدی  ۴٩چون فقط صدی  - ٧
شهرداری سرمايه پرداختی آنهاخواهد بود باين جهت فعالمنافع بين اين صدی 

 .شود وضرری به مالکين واردنمی شود تقسيم می ۶٩
درصورتيکه توسعه عمليات شرکت پرداخت سرمايه تهدی شهرداری را  - ٨
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آيد  که ازاين توسعه عمليات بدست می ايجاب نمود نتيجه اضافه عايدی ودرآمدی
به مصرف پرداخت منافع اين سرمايه پرداختی خواهد رسيد وبالنتيجه بازبسهم 

 .لطمه وارد نخواهدشد ۴٩صدی 
گذارم  بنده قضاوت بين اين دوپيشنهادرا بنظرصائب آقايان نمايندگان محترم می

سيم منافع بين کنم که درست است که ازلحاظ تق وبارديگردرخاتمه اضافه می
دراول کارشرکت تفاوتی نخواهدبود ولی بتدريج  ٢٠وصدی ۵١پيشنهادصدی 

سرمايه تعهدی  ٣١توسعه عمليات شرکت واحتياج به سرمايه اضافه صدی 
نيزتعلق خواهدگرفت  ٣١شهرداری پرداخته خواهدشد ومنافع آتی باين صدی 

اهد رسيد کل خو ۵١وباين ترتيب بالمال سهم شهرداری ازمنافع بصدی 
هيچ وقت بيش ازيک پنجم منافع به شهرداری  ٢٠درصورتيکه با پيشنهادصدی 

 .نخواهدرسيد
اين بودجواب آقای وزيرکشور ولی بايدبازتکرار کنم که حق اين است تمام 
سرمايه شرکت را شهرداری بپردازد که درحسن تنظيم ومرتب کردن امورآن 

 .اری بکنددرآمد سرشاراتوبوسرانی کمک به بودجه شهرد
توجه بفرماييد جناب آقای وزيرکشور عرض کنم که بطورکلی تصورهم نشود 
که دولت يادستگاههای عمومی بطورکلی تاجرخوبی نيستند زيرا اگرتاجرخوبی 

 .توانند باشندبرای اين است که مجبورند منافع عمومی را رعايت کنند نمی
آقايان در جلسه قبل اسم اليحه اتوبوسرانی مطرح است سه نفر از  -نايب رئيس 

 .نوشته بودند که در مواد بايد صحبت کنند
 بنده اخطاردارم -نريمان 

 بفرماييد -نايب رئيس 
آقايان نمايندگان محترم استحضاردارند که در قبال اليحه دولت راجع  - نريمان

به اتوبوسرانی يک پيشنهادی که بامضای عده زيادی از آقايان نمايندگان محترم 
بودبوسيله بنده تقديم مقام رياست شدودرجلسه يکشنبه پنجم بهمن ماه مورد  رسيده

شورومذاکره و اقع شدونسبت به آن اخذرای بعمل آمدازمراجعه صورت مجلس 
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 ...آن جلسه و مالحظه آرای موافق و مخالف
 شود تامل بفرماييداکثريت نيست ده دقيقه تنفس داده می -نايب رئيس 

دقيقه قبل از ظهرمجددا  ٢۵جلسه بعنوان تنفس تعطيل و  دقيقه قبل از ظهر ۵٠(
 )تشکيل گرديد

 آقای نريمان -نايب رئيس
آقايان نمايندگان محترم اطالع دارند که پيشنهادی درقبال اليحه دولت  - ريمانن

راجع به اتوبوسرانی بامضای عده زيادی از آقايان نمايندگان تقديم شده بودمبنی 
صد شرکت واحد اتوبوسرانی به شهرداری تخصيص براينکه پنجاه و يک در

بهمن ماه درمجلس شورای ملی ۵داده بشوداين پيشنهاد بنده درتاريخ يکشنبه 
مطرح شدومورد شورو مذاکره قرارگرفت و رای نسبت به آن گرفته شد از 
مراجعه به صورتجلسه آنروز آراموافق و مخالف و انطباق مندرجات صورت 

آئين نامه داخلی مجلس شورای ملی مسلم است ١۶۶د ماده مجلس و اين آرا بامفا
و با اينکه تصويب ) صحيح است(است  که هنوزتکليف اين پيشنهاد معلوم نشده

اين است که بنده استدعادارم باين پيشنهاد ) صحيح است(نشده ردهم نشده 
ای از آقايان نمايندگان  تجديدرای بشودودرضمن چون دراين فاصله يک عده

دراين طرح پنجاه و يک درصد مطالعه بيشتری کردند و يک اصالحات محترم 
ای از  جزئی درش کردند که بنده هم موافقم و اين پيشنهاد اصالحی بامضای عده

کنم جناب آقای  کنم و تقاضامی آقايان نمايندگان محترم رسيده که بنده تقديم می
دارم بجای آن پيشنهاد وزير کشورهم با اين پيشنهاد موافقت بفرمايندبنده تقاضا

کنم  پنجاه و يک درصد که قبال تقديم شده بود نسبت باين پيشنهادی که تقديم می
اين ) پس رای به پيشنهاد جنابعالی ديگر الزم نيست - منصف (رای گرفته شود

 قائم مقام آن پيشنهاد است مفادش همان است فقط يک مختصرتغييراتی داده شده
 .اينکارزودترخاتمه پيداکند انشاء هللا که -ناظرزاده 

 انشاء هللا - مهندس حسيبی 
 آقای وزير کشور -نايب رئيس 
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منظور اساسی دولت انتظام امراتوبوسرانی است شک نيست که  - وزيرکشور
آقايان نمايندگان محترم هم به اهميت اين موضوع و اقفند و همان نظری را 

درمورددولت جناب آقای دارند که دولت دارد از طرف ديگر دولت قانونا و 
داند  دکتر مصدق اضافه برقانون يک ايمانی هم توام با آن است خودراموظف می

که همواره مجری تصميمات صحيح و مطالعات جامع و دقيق آقايان نمايندگان 
محترم باشد بهرحال تصميمات مجلس شورای ملی محترم است و دولت خودرا 

دارم که اکثرآقايان نمايندگان محترم که داند بنده يقين  مجری آن تصميمات می
اجتماعی کردند و مشورتی بعمل آوردند و تصميمی برای اينکار گرفته 
اندبادرنظرگرفتن مصلحت مالکين فعلی و مصلحت مردم تهران و شهرستانها و 
وقوف و توجه کامل به کيفيت اجرا و بعمل آوردن اين تصميم است دراين 

است اين  رسد که طرحی که حاال تهيه شده یصورت اگر آقايان بنظرشان م
پذيرد و  کندالبته دولت هم آنچه را که آقايان تهيه کرهاند می منظورهاراتامين می

کند که اين طرح بجای اليحه سابق و طرحی که آقايان نمايندگان قبال  موافقت می
ده تهيه کرده بودندواينجا شروع به مذاکره آن شده بودقراربگيرد و بهرحال بن

کنم که آقايان مثل هميشه و ظايف دولت را کامال درنظربگيرند و  استدعامی
تصميمی اتخاذ بفرمايند که دولت بتواندآنچه را که درقدرت دارد برای اجرای 

 )احسنت(تصميمات آقايان بموقع عمل بگذارد
 

 )بشرح زيرقرائت شد(شود طرح قرائت می -نايب رئيس 
 .رياست محترم مجلس شورای ملی

 
نماييم که پيشنهاد تقديمی آقای کريمی راجع  امضاکنندگان پيشنهاد می

 .باتوبوسرانی بترتيب ذيل اصالح شود
 

امتياز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر بطوردسته جمعی درداخل  -ماده واحده 
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 .باشد هرشهر و حوزه آن شهر با شهرداری محل می
توانند هريک شرکت سهامی  اريهامیبرای استفاده از اين امتيازشهرد - ١تبصره 

و احدتشکيل دهندمشروط براينکه حداقل پنجاه و يک درصد سهام آن متعلق به 
 .شهرداری و بقيه متعلق به اتباع ايران ساکن محل باشد

بيست درصد سهام شرکت متعلق به شهرداری سهام امتيازی بقيه سهام نقدی 
 .خواهدبود
رداری با انجمن قانونی شهراست و حق رای نسبت به سهام شه -٢تبصره 

 .درغياب انجمن وزارت کشورقائم مقام آن خواهدبود
مالکين اتوبوسهای هرشهروحومه آن که هنگام تقديم اليحه دولت  -٣تبصره 

اجازه اتوبوسرانی داشته اندازتاريخ اعالم تاسيس شرکت تادوماه حق تقدم 
 .درخريد سهام قابل انتقال شرکت را خواهندداشت

ارزيابی اتوبوسها و احتساب بهای آن درمقابل سهام برطبق آئين نامه  -۴صره تب
 .ارزيابی انجام خواهدگرفت

کارکنان فعلی اتوبوسها درصورت و اجد بودن شرايط مقرردرآئين  -۵تبصره 
 .نامه استخدامی شرکت برديگران حق تقدم دارند

 .ارخواهندبودکارکنان اتوبوسهای شرکت مشمول مقررات قانون ک -۶تبصره 
ها مجازنداراضی متعلق به شهرداری را که موردنياز  شهرداری -٧تبصره 

شرکت باشد به قيمت عادالنه درمقابل قسمتی از سهام نقدی خودبه شرکت 
 .واگذارنمايند

هايی که دارای انجمن قانونی هستند  وزارت کشور و شهرداری -٨تبصره 
هادر شرکتهابه تناسبی که آئين نامه توانندبرای تهيه سرمايه نقدی شهرداري می

تامبلغ استقراضی تعيين خواهدنمود مجموعا يک صدوپنجاه ميليون لایر از بانک 
 .ملی وام دريافت نموده و در مدت ده سال مستهلک نمايند

وزارت کشور مکلف است منتهی تايک ماه از تاريخ تصويب اين  - ٩تبصره 
ن و پس از تصويب هيئت وزير ان بموقع های مربوط به را تدوي قانون آئين نامه
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 در باره اليحۀ منع مشروبات الکلی و ترياک  ريمانننطق محمود 

 
 ١٣٣١بهمن ماه  ١٩صورت مشروح مذاکرات مجلس روزيک شنبه 

 
سعادت و رفاه و منزلت وترقی و تعالی و پيشرفت هر ملت تناسب  - نريمان 

اگر اکثريت . مستقيم با ميزان ودرجه قدرت مادی ومعنوی افرادآن ملت دارد
سالم و پاک انديش و پاکدل باشند اکثريت مردمان يک افراد يک ملت مردمانی 

کشور دارای قدرت جسمانی و روحی باشد بالطبع آن ملت دارای همان صفات 
هيچ ملتی . و خاصيت بوده و آن مردم مدارج ترقی وسعادت را خواهند پيمود

رسد مگراينکه اکثر افرادآن دارای روح و اخالقی  به اوح عزت و عظمت نمی
ايرانيان باستانی از آن جهت رقيبی ترسناک و ی سالم و قوی باشند پاک و بدن

دشمنی خوفناک جهت يونانيان و روميان بودند که از گهواره تا لحد درس 
 .آموختند شجاعت و پهلوانی تعليم راستی و پاکدلی می

های رفيع قدرت جسمانی وقوت روح وپاکی  عظمت ايرانيان باستان برپايه
الدان خود درس تيراندازی و سواری و انياکان پاک ما با و. انديشه استوار بود

آموختند و باسالح شجاعت و راستی قسمت اعظم دنيای قديم را  راستگويی می
مرهون قواعد منصفانه و تمدن خويش ساخته بودند ملتی که نبوغ نژادی و هوش 

ر سرشار ذاتی اش باچنين اصول تعليم و پرورش توام گردد ملتی که تمدنش ب
پايه شهامت و راستی استوار باشد هر قدر هم مورد تهاجم و تاخت و تاز طوايف 
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واقوام همجوار و دور واقع شود و کل مردمانش از دم تيغ مغول و چنگيز بگذر 
دباز ديری نپايد که در ميان ملل مانند ستاره درخشانی جلوه گر شود ظهور 

ستان وآنهم دريک موقعی که نادرشاه افشاروپيش راندن قشون ايران تاقلب هندو
ايران دچار ضعف ناشی ازهجوم افغان بود بخوبی نشان داد که روح بزرگ 

ملل استعمار گرباحريفی قوی پنجه ونبوغ نژادی ايرانيان شکست ناپذيراست و
هوشمند درروی فالت ايران برای  و روبروهستندوجودمردمی پاک نهاد

ها  بود ملتی که فردوسی هاحافظ های استعماری ناگواروغيرقابل تحمل  سياست
دهد هميشه يک قدرت وقوتی  ها ابن سيناها دردامان خودپرورش می سعدی

دهد  است که پيشرفت وادامه استعمار رادراين قسمت ازدنيا مورد تهديدقرارمی
بايداين ملت را خلع سالح نمود حربه برنده وعامل مهم ترقی ان ملت را 

سد کرد بايداقتصادش را مختل نمود وباين بايداخالقش رافا. ازدستش گرفت
ترتيب جسم وروحش را کشت وبراوچيره گرديدوقتی اقتصادياتش خراب شد 

شود و به انواع رذائل تن درخواهدداد عرق  وقتی گرسنه شد اخالقش خراب می
وترياک وقمارروح وجسمش را ناتوان وذليل خواهدنمود تجمل پرستی وخوش 

حشيش و بنگ و جرس و ايجاد فکر و روح قلندری  گذرانی اعتياد به ترياک و
های  هايی بوده وهست که برای جويدن پايه وعوالم اين نيزبگذرد موريانه

هدف سياست استعماری ) صحيح است(است  پوالدين اخالق اين ملت بکار رفته
فاسد نمودن اخالق ملت ايران بوده وهست برنامه تحصيلی را باموادی چنان 

يدآکنده کرد که جوانان مملکت به ترياک والکل پناهنده شوند سنگين ودشواربا
وبعد از فراغت ازتحصيل مردمانی معتاد وعصبانی که تعادل خودرا از دست 

 .اند بجامعه تحويل داده شوند داده
  

چرخهای اداری مملکت بايداز عايدات حاصله از فروش عرق وترياک بگردش 
تمام تعهدات . امورين دولت جايزه داددرآيد وبرای ازديادفروش ترياک بای به م

سياست . است کشت ومصرف ترياک رادراين کشور براندازد بين المللی نتوانسته
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بعنوان حمايت از درآمد زارع مسموم کردن ملت . استعماری بسيار محيل است
وکشتن روح شهامت وسعی وعمل درمردم يعنی بريشه ملت تيشه زدن 

بعنوان تامين درآمددولتها صدهادکان عرق . مجازشناخته شده وجريان دارد
تنها با ملی کردن  فروشی درمملکت اسالمی محل اجتماع اوباش واراذل است

است و نخواهدشد زيرا  نفت دست سياست استعماری از اين کشور کوتاه نشده
ملتی که باين وسائل اخالقش تدريجا فاسدشود خدای نخواسته استعدادو قابليت 

عمت را نخواهدداشت بزرگترين فايده ملی کردن نفت اين است استفاده از اين ن
که دست عمال استعمار ازسراين ملت کوتاه شود برای چه کوتاه شود؟ برای 

های اين  اينکه اين مملکت بتواند مطابق خيروصالح خودقدم بردارد وريشه
نوع خرابکاريها رابراندازد برای اين که اين مملکت بتواند برنامه تحصيلی 

يراستعماری داشته باشد وبرای اينکه ازطفوليت درمدارس درس وطن غ
پرستی وراستی وصداقت به شاگردان داده شودنه درس رشوه دادن وثمره 
خوب گرفتن وواسطه برانگيختن وپيشرفتن به آنها بياموزند برای اينکه 
عايدات فروش ترياک وعرق ازبودجه دولت حذف شودواين دوعامل فساد 

  برای اينکه دولتها جدا ازکشت و . هميشه ازمملکت رخت بربنددجامعه برای 
  

تهيه و خريد و فروش ترياک جلوگيری کنند و بجای کشت خشخاش زراعت 
ديگری به مردم نشان بدهند وبه زارعين کمک کنند تا احيانا صرف نظرکردن 

برای اينکه دولتها ازتهيه وفروش . ازکشت ترياک موجب زيان آنها نباشد
های الکلی جدا جلوگيری کنند برای اينکه دولت هامطالب ومسائل را  نوشابه

ازنقطه نظر قوائدومضارکلی آنها درنظر بگيرند وبه فکراينکه منع کشت ترياک 
زندمقدرات ملت راباعدم جلوگيری از استعمال ترياک  احيانا بيک عده ضرر می

برای دچارمخاطره اضمحالل وانحطاط نکند اگر جلوگيری درکشت ترياک 
ای ضرردارد دولت بايد وسائل جبران آنرادرنظربگيرد و اگر سالی  عده

مقابل فايده  در ها تومان خرج برانداختن ريشه ترياک وعرق بشود ميليون
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ای که عايدملت خواهدشد وايرانی را زنده خواهدکرد اين خرج وضررهيچ  عمده
 .است

که فطرتاپاک وشجاع وقوی  های فساد را برانداخت بايد ايرانی را بايدتمام ريشه
های سياست استعماری رهانيد از اين جهت است  است ازآلودگی به اين سوغات

که بنده درضمن قدردانی ازآقايان نمايندگانی که طرح راجع به منع استعمال 
اند ازآنهاوسايرآقايان نمايندگان استدعا  های الکلی را تهيه وتقديم داشته نوشابه

که اينجانب برای اصالح طرح تقديمی آقايان بطوريکه کنم با پيشنهادی  می
ام موافقت فرموده وآنراتصويب فرمايند  استعمال ترياک را هم شامل شود داده

پيشنهاد بنده اين است که قانون منع ورود وساخت ) صحيح است. صحيح است(
هايی هم برای  های الکلی شامل ترياک ومشتقات آنهم بشودوتبصره وغيره نوشابه

ام که جلوگيری از کشت  مک به زارعين ومعالجه معتادين پيشنهاد کردهک
ومصرف ترياک را به ترتيب عاقاله وصحيحی عملی کنند اميدوارم باتصويب 
اين پيشنهاد وماده واحده مربوطه قدم بزرگی درراه اصالحات اساسی مملکت 

مجلس برداشته شودومنع توام عرق وترياک يادگاربسيار ذی قيمتی ازخدمات 
 .باقی بگذارد ١٧دوره 

های الکلی  دانم که منع استعمال نوشابه درخاتمه تذکر اين مطلب راهم الزم می
اگر توام بامنع استعمال ترياک نباشد مفيدفايده زيادی نخواهدبود زيرابيم آن 

های الکلی معتادين به آن بجرگه معتادين  روددراثر جلوگيری ازتهيه نوشابه می
ومنظورآقايان محترم جلوگيری ازمفاسد اينکاراست عملی  دندبه ترياک بپيون

 .کنم نشود بقيه وقتم را بجناب آقای ناظرزاده تقديم می
پيشنهادات مطرح است راجع باستعمال ترياک دو پيشنهاد رسيده  -نايب رئيس 

 شود که پيشنهاد آقای نريمان کاملتراست وقرائت می
 )بشرح زيرقرائت شد(
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 :کنم پيشنهاد می
های الکلی بعد از کلمه  درسطردوم ماده واحده راجع به منع استعمال نوشابه

های الکلی اين کلمات وهمچنين کشت خشخاش وتهيه وخريدوفروش  نوشابه
 .های زيربه ان فزوده شود ترياک ومشتقات آن اضافه شده تبصره

هرمقدارترياکی راکه دولت هرسال برای صادرکردن بخارجه جهت  -١تبصره 
 داندودرهرموردکه اجازه کشت خشخاش وتهيه آن را ارف طبی الزم میمص
 .مقررات اين قانون مستثنی خواهدبود از دهد می

فروش ترياک برای مصرف معتادين برطبق تجويزطبيب وپروانه  -٢تبصره 
ماه ازمقررات اين قانون مستثنی ۶دولت ازتاريخ تصويب اين قانون حداکثر تا

ی مکلف است وسائل معالجه معتادين رادرهمه جا خواهدبود ووزارت بهدار
 نريمان. فراهم نمايد

 آقای نريمان -نايب رئيس 
 يکدفعه ديگر بخوانندآقا -خسرو قشقايی 

پيشنهاد بنده اين است که اوال درماده واحده يک کلماتی اضافه شود بعد  -نريمان 
 .شود از آنکه اين جمله اضافه شداينطور می

ماه ٢مکلف است ازتاريخ تصويب اين قانون به فاصله  دولت -ماده واحده 
اينجا اضافه (های الکلی  فروش وتهيه وخريد وفروش ومصرف کليه نوشابه

وهمچنين کشت خشخاش وتهيه وخريدوفروش ترياک ومشتقات آن را )شود
های  درسراسرکشورممنوع سازدباستثنای مصارف طبی اينجا اساس منع نوشابه

ن وهمچنين منع کشت خشخاش وجلوگيری از تهيه الکلی وتهيه وفروش آ
 و شود ومصرف ترياک است ولی چون درکشور يک مقدارخشخاش کاشته می

شود برای صادرات والبته اين برای مملکت يک منبع عايدی  ترياک تهيه می
ای هم پيشنهاد کردم که بموجب  است باين جهت بنده اين پيشنهاد راکردم وتبصره

راکه دولت هرسال برای صادر کردن بخارجه جهت آن هرمقدارترياکی 
  دانداجازه بدهد البته اين قسمت مطابق مقررات بين المللی  مصارف طبی الزم می
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دهدازمقررات اين  است ودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهيه ترياک را می
 به آنها اجازه) کشت فعلی چه خواهدشد -دکتر معظمی (قانون مستثنی خواهدبود

ما می  دهند که نامه می گيرند اظهار  ماليه محل محل اجازه می شود از داده می
دهد  درفالن مساحت زمين خشخاش بکاريم دارايی هم به آنها اجازه میخواهيم 

اين )است اندبااجازه نبوده اينهايی که کاشته-دکترمعظمی(که درموقع نظارت بکند 
واننداظهارنامه بدهندواجازه به آنها بدهند ت اند می اند و اگر هم نداده راقبال داده

ماه  ۶يکی هم راجع به معتادين است که فروش ترياک برای مصرف معتادين تا 
مجازاست وضمنا وزارت بهداری هم مکلف است که برای معالجه معتادين 
درهمه اقدامات الزمه بکنداين پيشنهاد من مکمل پيشنهاد آقايان است يعنی اگر 

منوع کنيم وترياک را آزادبگذاريم نقض غرض است زيرا مامسکرات را م
کنند يکی ازاقايان مرقوم  آنهايی که معتد به الکل هستند فورا ترياک استعمال می

امسال  -دکتر معظمی (کنند  کنند چرامی اند که فعال با اجازه کشت نمی فرموده
اند امستثنی  هکشت امسال را هنوزنکرد) اند اندواجازه نگرفته درهمه جاکشت کرده

پس ) بوزارت بهداری شهرداريهارا هم اضافه بفرمايند - ميراشرافی (بکنيد 
کنم يکی کشت امسال را معاف  اجازه بفرماييدبنده درپيشنهاد اين دواصالح رامی

دکتر (کنيم  کنيم ويکی هم شهرداری رادرعمل معالجه بيماران شريک می می
 دهند آن را آقايان اجازه می) ماييدماه بفر۶ماه اصل اليحه راهم  ٢ -فاطمی 

 )جنابعالی پيشنهاد بفرماييد -دکتر فاطمی (
 آقای خسرو قشقايی مخالفيد بفرماييد -نايب رئيس 

بنده بدودليل با پيشنهاد آقای نريمان مخالفت کردم ولی اساسا با  -خسرو قشقايی 
طرح اين پيشنهاد موافق هستم دليل اول مخالفتم اين است که اينکاريک 

دليل دومش ) صحيح است(خواهد که بنده حاضرم آن را امضا کنم  ای می جداگانه
کنند بايديک فکراساسی دولت  اين است که درنقاطی که کشت خشخاش می

ای که بنده اينجا نمايندگی آنرادارم وسايرنقاط  درباره آنها بکندبرای آنکه ازنقطه
شود کرد ودوره قبل که  یفارس ولرستان وجاهای ديگر کشت ديگری انجام نم
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شد  بنده درمجلس بودم هميشه طرحهايی راجع به منع کشت خشخاش داده می
آقای کشاورز  -ميراشرافی (شد  ولی متاسفانه نتيجه مثبتی ازآن گرفته نمی

خنده (حاال ممکن است جنابعالی جانشين ايشان باشيد ) کردند صدرمخالفت می
شد ودليلش باز اين بود که تازراعت  اسی نمیدليلش اين بود که فکراس) نمايندگان

ديگری شما جانشين آن نکنيدنمی توانيد بگوييد که کشت خشخاش رابايستی 
بلی کارخانه قند بگذارندکامال صحيح ) چغندرقندبکارند -قنات آبادی(قدغن بکنند 

است ولی متاسفانه کارخانه جاتی که تا حاال بايران آمده روی اعمال نفوذهای 
 وزير( اند اند نگذاشته وجمعی درنقاطی که واقعا مردم احتياج داشتهشخصی 

 )درفارس که دوتاهست - امورخارجه 
اند که درفسابگذارند درنتيجه اقداماتی  کارخانه قندی راهم که اخيراتصميم گرفته

که بنده کردم وآقايانی که درسازمان برنامه بودنداظهارلطف فرمودند واينکاررا 
بله بنده چون کارخوبی بود اعمال )پس اعمال نفوذفرموديد؟ -میکري(درفساکردند

 کنم وديگر نفوذکردم وبازهم اگر اين قبيل اعمال نفوذهای عام المنفعه باشد می
لزومی نخواهدداشت که درفسا ازکشت خشخاش جلوگيری کنند خودشان 

ت ام که دولت موظف باشد درنقاطی که کش نخواهندکاشت پيشنهادی هم بنده داده
سازد کارخانجاتی نصب کنند يا امورکشاورزی ديگری  خشخاش را ممنوع می

را شروع کنند که مردم درمضيقه نباشندواال اين يک بدبختی است که برای 
 کنند ودولت هم بهيچ عنوانی قادر بجلوگيريش نخواهد بود مردم اضافه می

 )احسنت(
ای نريمان توضيحی آق. گيريم به پيشنهاد آقای نريمان رای می -نايب رئيس

 داريد؟
 ام قرائت بشود اجازه بفرماييد با اصالحی که کرده -  نريمان

 پيشنهاد آقای نريمان را قرائت کنيد -نايب رئيس 
 پ) پيشنهاد با اصالحات بشرح زيرقرائت شد(

های الکلی  يشنهادمی کنم درسطر دوم ماده واحده راجع به منع استعمال نوشابه
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های  ون بجای دوماه ششماه نوشته شودوبعد ازآنکه نوشابهبعد از کلمه اين قان
 و به بعدوتهيه وخريد ١٣٢٣الکلی اين کلمات وهمچنين کشت خشخاش ازسال 

 .ای نيزبه آن افزوده شود فروش ترياک ومشتقات آن اضافه شده تبصره
هرمقدارترياکی که دولت هرسال برای صادر نمودن بخارجه جهت  -١تبصره 

دهد  داندودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهيه آنرامی م میمصارف طبی الز
 .ازمقررات اين قانون مستثنی خواهدبود

فروش ترياک برای مصرف معتادين برطبق تجويز طبيب وپروانه  - ٢تبصره 
ماه ازمقررات اين قانون مستثنی ۶دولت ازتاريخ تصويب اين قانون حداکثرتا 
ند وسائل معالجه معتادين را درهمه خواهدبود وزارت بهداری وشهرداری مکلف

 جا فراهم نمايند
 )اين که پيشنهاد سابق نيست يک چيزديگری است -حائری زاده (
 )دهند ماه را برداريدهمه رای می۶ -امامی اهری (

توجه بفرماييد پيشنهادی که ازطرف جناب آقای نريمان داده شده  - نايب رئيس 
خشخاش و خريد و فروش ترياک و  واالن قرائت شد دال براين است که کشت

تواند اجازه  ممنوع بشود فقط برای صدور دولت می ١٣٣٣مشتقات ازسال 
مخصوص کشت بدهدبه معتادين هم تکليف معالجه برای وزارت بهداری 
وشهرداريها تعيين شده مدتی هم که دراليحه اصلی بوده اينجاتغييری داده نشده 

) همان دوماه باشد -نمايندگان بعضی از(صحبت مدت اليحه اصلی نيست 
بنابراين باهمان توضيحاتی که اينجاداديم به پيشنهاد آقای نريمان رای گرفته 

 .تصويب شد) اکثرنمايندگان برخاستند(شود آقايانی که موافقند قيام بفرمايند می
اند که چون مشابه اين پيشنهاد است صرفنظرمی  پيشنهادی آقای کهبيد کرده

 بسيار) کنم اجازه بفرماييد قرائت کنند ت کلی دارداستدعا میمغاير کهبد(شود
 )پيشنهاد بنده خيلی فرق دارد-کهبد(شود خوب بموقع خودش قرائت می

 پس بگيريد آقای کهبد -قنات آبادی 
پيشنهاد آقای کهبدرا قرائت کنيدآقايان مالحظه کنند تشخيص بنده  -نايب رئيس 
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 صحيح بوده ياخير
 )د بشرح زيرقرائت شدپيشنهاد آقای کهب(

 .ماده واحده. شود بجای ماده واحده پيشنهاد زيرتقديم می
دولت مکلف است ازتاريخ تصويب اين قانون به فاصله شش ماه ورودوتهيه 

های الکلی ومواد مخدره ازقبيل ترياک  وخريدوفورش ومصرف کليه نوشابه
ی ممنوع بنک چرس وامثالهم را درسراسرکشورباستثنای مصارف طبی وصنعت

 .نمايد
وزارت دادگستری ووزارت دارايی مکلفند درظرف مدت مذکورآئين : تبصره

نامه مربوط به تخلف وجرائم مربوط به تناسب اهميت جرم اعم ازجريمه نقدی 
وياجنسی ياضبط ومعدوم نمودن عين جنس ياخارج کردن ازکشور تدوين وپس 

 کهبد. اجرا بگذارد از تصويب کميسيون قوانين دادگستری ودارايی بموقع
 است مشابهش داده شده -قنات آبادی 
بنابراين مالحظه فرموديد مشابه همان پيشنهادی است که تصويب  -نايب رئيس 

 شود شد پيشنهاد آقای دکتر فقيهی قرائت می
 )بشرح زيرقرائت شد(

عبارت ) از طريق کميسيون دادگستری(کنم بعد از جمله  اينجانب پيشنهاد می
 دکتر فقيهی. اضافه بشود) ن بهداریوکميسيو(

 آقای دکتر فقيهی شيرازی -نايب رئيس 
محصوالت طبی که دراين طرح ذکرشده ازنظرفنی کميسيون  -دکتر فقيهی 

تواندتعيين بکنددرموقعی که نوشته شد اين طرح نوشته شد البته  دادگستری نمی
از تقديم طرح به  توج باين نکته نداشتيم که مصارف طبی بايد مستثنی شود وبعد

مجلس توجه حاصل شد والبته ازنقطه نظرنکات فنی طبی حق اين است که 
درکميسيون بهداری با حضورآقای کفيل وزرات بهداری هم مطرح وتصويب 
شود وهمچنين از نقطه نظرتهيه کردن آئين نامه که درطرح ذکرشده چون اگر 

نامه دچارمشکالتی اين موضوع درنظرگرفته نشود قطعادرموقع اجرای آئين 
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شويم در مورد پيشنهادی هم که آقای نريمان تقديم مجلس کردند وتصويب شد  می
اگر بپيشنهادهای بعدی توجه بفرمايند يک اشتباهی پيش آمدکردوآن اين است که 

های الکلی راهروقت  های الکلی و ترياک نوشابه فرق است بين نوشابه
ا اگر بخواهندترک کنند بدون مقدماتی توانندترک کنند ولی ترياک ر بخواهندمی

 .ای را تلف خواهد کرد که وزارت بهداری درنظرمی گيرد قطعا يک عده
 گيريد يا رای بگيريم؟ پيشنهادتان را پس می -نايب رئيس 
 گيرم منظور بنده تذکر بود پس می -دکتر فقيهی 
 )بشرح زيرقرائت شد(شود  پيشنهاد آقای مدرس قرائت می -نايب رئيس 
 .کنم تبصره زيربماده واحده اضافه شود پيشنهاد می

هرکس درهرجاوبهرميزان که نوشابه الکلی داشته باشدمکلف است : تبصره
ازتاريخ تصويب اين قانون تايکماه صورت کامل تمامی موجودی خودرا تسليم 
دولت نمايد درصورتيکه بعدا اجناسی کشف شود که درصورت آنها بدولت داده 

 س به نفع دولت ضبط ودارنده آنهابه مجازات فوق محکوم خواهدنشده آن اجنا
 مدرس. شد

 آقای مدرس -نايب رئيس 
عقيده بنده اين است وممکن است همه آقاين تصديق بفرمايند اگر  -مدرس 

اجناسی که تهيه آن ياورودآن ممنوع است اگر از حاال صورت آن بدولت داده 
بطور قاچاق واردمملکت شود ويک نشود وموجودی آن تعيين نشود ممکن است 

ای واردمملکت بکنند ودرانبارهاذخيره کنند ووقتی  اجناسی را از اين قبيل يکعده
است وداشتن اين اجناس هم  که مامور دولت مراجعه کردمی گويد اين قبال بوده

است برای اينکه آنچه درقانون ممنوع شناخته  مطابق قانون ممنوع شناخته نشده
است وخريداست ومصرف وبرای اينکه جلوی اين  است وتهيه است فروش شده

 هرکس از اين اجناس موجودی دارد شود تقلب گرفته بشود الزم است قيد
وصورت آنرا به وزارت دارايی بدهدتابعدا هرچه کشف شود ضبط شود 

 .وصاحب آنهم به مجازاتش برسد



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ١٨٩                                                                             ازیاران 

  

  

  

 پس گرفتند -بعضی ازنمايندگان 
پس  - مدرس (گيريد ياخير؟ هاد خودتان را پس میآقای مدرس پيشن - نايب رئيس 

 شود پيشنهاد ديگرآقای مدرس قرائت می) گيرم می
 )بشرح زيرقرائت شد(

 :شوند بشرح ذيل اصالح شود کنم جمله متخلفين مجازات می پيشنهاد می
لایر  ۵٠٠سال وبجزای نقدی از ٢ماه تا٢متخلفين از اين قانون به حبس تاديبی از

شوند وزرای دادگستری   وضبط عين جنس محکوم میتاپانصدهزارلایر
وبهداری مکلفند آئين نامه مربوطه باين موضوع را ازتاريخ تصويب اين قانون 

 مدرس. تايکماه تهيه وبه کميسيونهای دادگستری وبهداری تقديم نمايند
 آقای مدرس -نايب رئيس 

به حبس تاديبی  است که متخلفين از اين قانون درطرح پيشنهادی قيدشده - مدرس 
لایر تاپانصدهزارلایر وضبط عين جنس  ۵٠٠سال وجزای نقدی از ٢ماه تا٢از

ای که وزارت دادگستری درظرف يکماه پس ازتصويب اين  به موجب آئين نامه
قانون ازطريق کميسيون دادگستری به تصويب مجلس خواهدرسانيد محکوم 

جلس نيست که آئين نامه شوندمنظور بنده اين است که اوال شان م ومجازات می
 و کند باين که بيايد وثانيا دولت را مکلف می) صحيح است(اينکاررا تصويب کند

تقديم مجلس بکندوبتصويب مجلس برساند مثل اين است که اختيار مجلس 
. کنيم که دولت اين قدرت دارندارد دردست دولت است وماتکليفی رابدولت می

ايکماه آئين نامه راتنظيم بکند آنوقت برای بنظربنده وقتی دولت مکلف است که ت
تصويب به کميسيون بهداری وکميسيون دادگستری تقديم بکند که هرکدام ازلحاظ 

است که  وظيفه ومسئوليت خودشان دراين اظهارنظربکنند امادراينجا نوشته شده
 مصارف طبی تشخيص اينکه کدام مصرف طبی است وکدام طبی نيست با

ت وازلحاظ قضايی هم مربوط به کميسيون دادگستری است کميسيون بهداری اس
 والزم نيست که برای تصويب تقديم مجلس شورای ملی بشود اين نظربنده بود

 بر نظرآقای مدرس را جلب ميکم که اينجا پيشنهاداتی هست دائر -نايب رئيس 
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اينکه تنظيم مواد مربوط به تخلفات بامطالعه ازطرف وازت دادگستری پيشنهاد 
شودوالبته قطعيت اين قوانين هم مربوط به رای مجلس است آئين نامه را هم ب

گذاريد؟ تعيين  بايدکميسيون تصويب بکند حال جنابعالی پيشنهادتان را باقی می
 .شود مبلغ ومقدارمجازات هم درآن آئين نامه می

 پيشنهادات مشابه را نخوانيد -کريمی 
 ين نامه را نبايدبه مجلس بياورندبنده پس گرفتم ولی معتقدم که آئ - مدرس 

 .شود پيشنهاد ديگرآقای مدرس قرائت می -نايب رئيس 
 )بشرح زيرقرائت شد(

کنم بجای جمله دولت مکلف است تاباستثنای مصارف طبی  اينجانب پيشنهاد می
 :جمله ذيل قيدشود

ازتاريخ تصويب اين قانون بفاصله دوماه ورودوتهيه وخريدوفروش کليه 
 .ی الکلی باستثنای مصارف طبی درسراسرکشور ممنوع استها نوشابه

 آقای مدرس بفرماييدتوضيح بدهيد -نايب رئيس 
فرماييد که جعل حکم يعنی ايجاد  اين اصالح عبارتی است تصديق می -مدرس 

کردن يک حکم ازمختصات مجلس شورای ملی است ماچرادولت رامکلف بکنيم 
ه دولت مکلف است که ازتاريخ تصويب اين است ک اينجانوشته. که اين کاررابکند

قانون اين عمل را ممنوع بکند مابايدبگوييم اين عمل ممنوع است چون درواقع 
 .جعل حکم از مختصات مجلس است

آقای مدرس پيشنهاد جنابعالی اصالح عبارتی است ودرمعنی  -نايب رئيس 
پيشنهاد آقای صفايی . دهد بنابراين اداره قوانين مفادآنرادرنظربگيريد تغييری نمی

 شود قرائت می
 )بشرح زيرقرائت شد(

های مخدره حتی آبجوگذاشته  های الکلی نوشابه کنم بجای کلمه نوشابه پيشنهاد می
 .شود

 آقای صفايی اين معلوم است -قنات آبادی شمس 
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 انهم الکل دارد - دکتر ملک اسمعيلی 
 آقای صفايی بفرماييد -نايب رئيس 

کنم که قانون بايستی صريح باشد اگر آقايان همه تصديق  عرض می - صفايی 
مسلما الکلی  -جمعی ازنمايندگان (های الکلی است  درانند که آبجوهم از نوشابه

گيرم وگرنه  درصورت مجلس قيد کنند بنده پيشنهادم را پس می بسيارخوب) است
 فرداممکن است يک کسی بگويدآبجومستثنی است

خواهد آبجو هم جز مشروبات  آقای صفايی معلوم است توضيح نمی - نايب رئيس 
 شود الکلی است پيشنهاد آقای کريمی قرائت می

 )بشرح زيرقرائت شد(
 مه وانعدام اضافه شودکنم پس از کلمه ضبط کل پيشنهادمی

 آقای کريمی -نايب رئيس 
است که دولت ضبط کند معلوم  عرض کنم دراين قانون تذکرداده شده -کريمی 

نيست که ازضبط کردن دولت منظور چيست بنفع خودش ضبط کند؟ بفروشد؟ 
ای برای اين اجناس دارد؟ کجا انبارکند؟ کجانگهداری کند منظور بنده  چه وظيفه

بعضی از اجناسی بود که سابق وقتی واردميشددولت آنها رامی  اين است که
برد دراين جا هم منظوربنده اين است که اين کلمه انعدام  سوزانيد وازبين می

اضافه شود بدلفظی هم نيست حضرت آيت هللا صدرهم عينا باکلمه انعدام 
 .اند بنده استفاده کردم نوشته

 ا انعدامش؟آقای دکتر فقيهی مخالفيدب -نايب رئيس 
 نخير قربان -دکتر فقيهی 

 بفرماييد) معدوم(آقا اين کلمه انعدام را تبديل به  -کريمی 
 آنوقت ديگرآن کلمه آيت هللا صدرنيست -ناظرزاده 

شودضبط ومعدوم کند آقايانی که با اين پيشنهاد موافقت  آنوقت می -نايب رئيس 
 شود اد آقای کهبد قرائت میپيشنه. تصويب شد) اکثربرخاستند(دارند قيام کنند 

 )بشرح زيرقرائت شد(
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 .نمايم بجای دوماه چهارماه اصالح گردد اينجانب پيشنهاد می
 آقای کهبدتوضيحی داريد -نايب رئيس 

 پس گرفتم - کهبد
 فرماييد؟ اجازه می -وزيرامورخارجه 

 بفرماييد -نايب رئيس 
است  ن اساسی نوشته شدهکنم وقتی اينجادرقانو بنده گمان می -وزير امور خارجه 

که حتمانماينده دولت حضورداشته باشد معنيش اين است که قانونی بگذرد که 
اوهم بتوانداجرا بکند و با اين که جناب آقای وزيردارايی اينجا توضيح کافی 
دادند که چندين مورد هست که اينهاهنوزروشن نيست شمايک اقليتهای مذهبی 

است که آيا اينها واقعا تابع  هم وضع روشن نشدهداريددراين مملکت ازلحاظ اين 
های  قوانين اسالمی نگفته برای اقليت -شمس قنات آبادی (قوانين اسالمی هستند 

کنم توجه بفرماييد  استدعامی) مذهبی شراب درست بکنند هيچ همچوچيزی نگفته
شود تا امروزباندرل به آن  يک مسئله ديگراين است که اجناسی که ضبط می

اين . است است ومطابق يک قوانينی بوده است باندرل دولت داشته انده شدهچسب
کنم  شود تکليفش چه خواهدشد؟ ورويهمرفته بنده استدعا می اجناسی که ضبط می

کنم آقايان اين راصميمانه وصادقانه قبول بفرمايند که دولت  وتمنی می
چيزی راکه بقول خواهدفقط الفاظی روی کاغذبيايد دولت معتقداست که يک  نمی

 صميمانه وصادقانه بطوريکه منظور است بتواند سال عمل نشده۴٧آقای صفايی 
کنم توجه بفرماييد يک طوری  ملت مسلمان ايران است عمل بکند ولی استدعا می

باشد که آقايان سه روز ديگر تشريف نياورند پشت تريبون وبفرمايند که اين 
عمل نکرده اگر منظور اين است که  قانونی را که مجلس گذرانده چرا دولت

قانون اجرا بشود آقای وزيردارايی اينجاصريحا باستحضارآقايان رسانيدند که 
باينصورت اجرايش برای دولت بامشکالتی مواجه خواهدشد وطوری نباشد که 

شرفياب بشويم خدمت آقايان وعرض کنيم که اين  ديگر روز ١۵ ماده روز
کنم درهمين جلسه تکليف آن روشن  نی میمشکالت درراه اجرايش هست تم
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نشينيم برای اينکه بعضی ازآقايان  شودتاپنج بعد از ظهر تاشش بعد از ظهر می
خواهداين قانون را سمبل بکندواقعامردم هم  کنند که اگر گفتنددولت می تصورمی

خواهد اين قانون را سنبل بکند دولت هيچ منظوری  کنند که دولت هم می باورمی
که اين قانون را سنبل بکنددولت کمال افتخاررادارد که مجری نيات مردم ندارد 

مسلمان ايران باشد اماتقاضای دولت اين است که اجازه بفرمايندقانونی ازمجلس 
بگذرد که دولت بتوانداجرا بکند ودرراه اجرای آن مشکالتی فراهم نشود وآقايان 

لت اجرا نکرددولت برای نمايندگان محترم فردانگويند که قانونی گذشت ودو
گويدقوانين بايدازکلمات روی کاغذبه  نظرآقايان آنقدر احترام قائل است که می

مرحله اجرا وعمل دربيايد حاال بسته به تصميم آقايان نمايندگان محترم است 
 .کند هرچه تصويب بفرماينددولت باکمال ميل تا آنجا که بتواند اجرامی

گذرد باالخره  قانونی که ازمجلس شورای ملی میکنم  اصالخيال می - نايب رئيس
 .کنند محاکم ودادگاههاطبق وظايفی که دارند از اين قوانين استنتاج می

 آقای دکتر ملک اسمعيلی -نايب رئيس 
عرض کنم که چون موضوع مجازات است الزم است  -معاون نخست وزير

موظف است توضيحی عرض کنم اين ماده واحده اين طورتدوين شده که دولت 
ازتصويب اين قانون به فاصله دوماه ورود تهيه خريد وفروش ومصرف کليه 

های الکلی رادرسراسرکشور ممنوع سازد باستثنای مصارف طبی  نوشابه
است متخلفين از اين قانون به حبس تاديبی از دوماه تادوسال  بعددنبال اين نوشته

بنده خيال . شود محکوم میلایر الی فالنقدر وضبط جنس  وبجزای نقدی ازپانصد
کنم که ازنظرجزايی اين ماده واحده صحيح نيست ازنظرفنی جزايی کافی  می

نيست اين ماده واحده خريدار وفروشنده اين دوتاتهيه کننده دالل هم ماداريم 
شود بايد قانون بگويد که آن محل را چه  قاچاقچی هم داريم خودمحلی که تهيه می

شود يعنی اين آالت وادوات درآنجا هست  کارتهيه می بايدکرد؟ درمحلی که اين
کنند اسباب وادوات وآالت قرع وانبيق واينها  که مشروبات الکلی را تهيه می

واينهاراچه بايدکرد؟ آياهمه اينها ازدوماه تاشش ماه؟ يا اينکه تفکيک قائل شويم 
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رمايشات درتاييد ف) اقامحل وآالت وادوات که شعورندارند - شمس قنات آبادی (
جنابعالی است اجازه بفرماييد اگر مابخواهيم يک قانون صحيح جزايی بنويسيم 

ای باين کلی  اين شان مجلس شورای ملی هم نيست حقيقتا که يک ماده واحده
برای همه روی يک ميزان مجازات معين بکند وحال اينکه بعضی از اينهارا 

عاون جرم ومرتکب اصلی خواهند که م شودروی اين ميزان گذاشت اگر می نمی
رايک مجازات بکنند بنده هيچ عرضی ندارم امروزراجع به قاچاق مامخصوصا 
يک تجربياتی داريم همين پريروز بود که بنده يک ستاره چهارپرديدم که اوردند 

سازند و  در منزل جناب آقای دکتر مصدق اين ستاره چهار پر را قاچاقچيها می
شوداين ستاره چهارپربهرجای  ت اتومبيل ردمیاندازند که هروق توی جاده می

رود به چرخ مامجبور شديم  چرخ که بربخوردبرمی گرددويک ميخ سرباالمی
کنم ازقانون قاچاق آقايان استفاده  يک قانون برای اين بنويسيم خواهش می

بفرمايند آنرامطالعه بفرمايند که راه قاچاق چقدربازاست بمحض اينکه قانون 
کنند برای اين که قانون را بی اثر بکنند بنده  مختلف فکرمی بگذردهزار راه

عرضی ندارم ولی واقعا از نظر مجازاتی چون به قوانين مجلس که رای مردم 
ای گفته نشود و تصويب نشود بنده به  است بايد احترام گذاشت يک چيز نپخته

مدتی  رسد که بياييم کارديگربکنيم يادولت را مکلف کنيم درظرف يک نظرم می
اين قوانين جزايی را تهيه بکندواجازه بدهيد که مطالعه کندخوب اين قرع 

کنند؟ بدهيم دست مرد که باشدودومرتبه عرق  وانبيقی که گيرآوردند چکارش می
قانون مجازات  ۵بکشد؟ ياچطورقرع وانبيقی رابگيردالبته به موجب ماده 

ه وسايل واموالی که توان کلي عمومی ممکن است به بنده جواب بدهيد که می
اين را ۵ماده . شود دولت يا معدوم کند ياضبط کنديامسترد کند ازجرم تحصيل می

کنم که قرع وانبيق خوب  بنده خيال می. گويد ولی اين مورد ما اتفاقا نيست می
. شود کشيد بسيارچيزهامی شود کرد يک وسيله ايست که گالب هم با آن می

ای راکه برای  ن رامامعدوم کنيم؟ يک وسيلهشودکشيد اي مشروب الکلی هم می
رود ازبين ببريم؟ يابگذاريم دست آن آدم باشد وبگوييم که بعد  سايرچيزها بکارمی
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از اين بايدگالب بگيری حق نداری مشروبات الکلی بکشی؟ يا اينکه دولت ضبط 
 کنم يک مطالعه منظمی درقانون قاچاق واينکه کند قيمتش را بدهد؟ بنده خيال می

مرفين نووکائين ترياک که . دراين طورمواردمواد مخصوصی مثل کوکائين
منع است وکشنده وفروشنده وخريدار حتی دهسال حبس  درتمام قوانين دنيا

ای  اند يک مطالعه حبس با اعمال شاقه برايشان قائل شده. مجردمجازات دارند
کندمدح  وژی میبشود وحقيقتا ببينيم برای واسطه جرم يابرای معاون آنکه آپول

کنديک کنفرانس مختصرمی دهد که  کند يواشکی هفت هشت نفررا جمع می می
 معده بداست کم اگر بخوری برای معده بسيار  آقا الکل رابيخودمی گويندبرای

اند نخوری همان آپولوژی اين جرم نيست ياجرم است؟  خوب است منتهازيادگفته
که محرک دراين قضايا با اين قوانينی خواهم اينطور توضيح بدهم  بعقيده بنده می

که ماداريم کافی نيست ودرقانون مامحرک مجازاتش خفيفترازمجرم اصلی است 
يعنی محرک معاون شناخته شده وحال آنکه درقانون آلمان اين جرم نيست در 

گويند آقامحرک کسی است که باعث ارتکاب حرم شده بچه  قانون آلمان می
ود ومجازاتش حداقل مجازات مرتکب باشد وحال مناسبت محرک معاون جرم ش

آنکه دربعضی ازموارد واقعامحرک عمل شديدتراست يعنی بنده اينطور مجسم 
کندباهزاروسيله  رود وديگری را وادارمی کنم که يک آدمی که می می

گوييم آقاتومرتکب  آوريم می باتهديدوتطميع که توبروآدم بکش ما آن کشنده را می
آيدبيرون وحال آنکه علت العلل  سال حبس می٢ک بايکی اصلی هستی ومحر

اصلی اين قتل آن محرک بوده وراجع به آن محرک بايد بعقيده بنده يک مطالعه 
کامل بشود مانمی توانيم روی مسائل اصلی روی اين قبيل اشکاالت فنی باين 

کنم اگر آقايان تصديق کنند اين قوانين  صورت تصميم بگيريم بنده عرض می
شود وچندماده الزم دارد وتمام موادبايدسنجيده  ازاتی بايکماده درست نمیمج

بشودموافقت بفرمايندآقايان که اين ماده را ازطرح حذف کرده واختياربدهيم به 
دولت موادجزائيش را با مطالعه تنظيم بکند ومخصوصا اينهارا ازهم جدابکند 

ل واسطه مخفی کنند آن کند دال فروشنده وخريدار مصرف کننده کسی که مدح می
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کند اگر کشف کردنداسباب وادوات  کسی که يواشکی درانبارهايش مخفی می
ومحل هاتمام مجازات ببينند تاموثرباشد واال اگر چندنفرراشما مجازات کنيدباقی 

 - شمس قنات آبادی (شوند واين مطلب هم عملی نخواهدشد ازمجازات خالص می
 )جناب آقای دکتر است راجع باين مطلب پيشنهاد شده

 آقای وزيردارايی -نايب رئيس 
بنده نظريات خودم ودولت را عرض کردم اينجاباهم زائدنمی دانم  -وزيردارايی 

ها ومتخلفين نيست که بايد مورد  اين جمله را عرض کنم که تنها مسئله مجازات
است مصارف طبی  مطالعه قرارگيردمثال فرض بفرماييد اين جا گفته شده

ايدمعلوم شودکه مصارف طبی چيست مصارف صنعتی که يک الکلی اينجاب
گيرندبرای رنگ روی نقاشی برای مواردديگر که درخارج ازايران  است می

خريداردارد درخودايران هم مصرف دارو مثال طرزجلوگيری ازورود خارج 
 مسئله خريد وفروش مسئله تهيه هزارجورتفسير مسائل هست که آنها رابايد

کنم که اگر آقايان موافقت  ومطلع تهيه کنند بنابراين بنده خيال می اشخاص فنی
بفرمايند که لوايحی که برای تامين اين منظورالزم است دولت دريک مدتی تهيه 

کند وبرای دولت هم  کند اين ترتيب بهتر وجامعترمنظورنظرآقايان را تامين می
رابردارند  اشکالی ندارد خوب است اين قسمت آخر ازمتخلفين تا آخر

وبفرمايندلوايح الزم برای اجرای اين منظور را درمدت مذکور دولت به مجلس 
کند  داند تهيه می شورای ملی تقديم نمايدآنوقت تمام لوايحی راکه دولت الزم می

شود وهم اشکال  کند و با اين ترتيب هم نظرآقايان تامين می ومی آورد وتقديم می
کنم که هيچ منظوری دولت  خرين بارعرض میشود وبنده برای آ دولت رفع می

کنم مدت را  ندارد جزاينکه اين منظورآقايان تامين بشودواينکه عرض می
بيشتربکنيم غيراز اينکه بهترازاجرايش مطمئن بشويم ودولت مقصودی ندارد 

کنم آقايان موافقت بفرمايند مدت ششماه بشود اگر مدت  اين است که خواهش می
ز دوماه آن طوری که منظور آقايان است اجرا نشود اين چه دوماه باشدوبعد ا

 ای دارد؟ ای دارد چه فايده نتيجه
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 آقای دکتر کيان مخالفيد؟ -نايب رئيس 
 دهم اين پيشنهاد آقای کريمی پيشنهاد بسيار بنده فقط يک توضيح می -دکترکيان

داشت بجايی است باين معنی که اين اليحه وماده واحده نقصی درتنظيمش وجود
است ولی معذلک بنده  ای رفع شده شدواين نقص هم تا اندازه که بايستی رفع می

بينم وعقيده دارم که بايد رفع شود پيشنهادی  درعبارت پيشنهاد ايشان نقصی می
ام دستور فرماييدآنهم قرائت شود که اينها باهم تلفيق  هم بنده دراين موضوع داده

ام بجای اينکه نوشته  ده پيشنهاد دادهبشود وبعضی عبارات را عوض کنند بن
است پس ازدوماه ازتاريخ تصويب اين قانون ازطريق کميسيون دادگستری  شده

درظرف يک ماه ازتاريخ : مجلس به تصويب مجلس خواهند رسانيدنوشته شود
تصويب اين قانون به کميسيون دادگستری تقديم وکميسيون مزبور به تصويب 

است که کميسيون دادگستری  است نظرهم اين بوده مهخواهدرسانيد اين آئين نا
باشد يعنی دولت مکلف است درظرف يکماه آئين نامه اصالحی رابه کميسيون 

کميسيون دادگستری هم مکلف است بعد از اصالحاتی که  دادگستری بدهدو
داند اين را درمدت يکماه تصويب کندبنابراين اگر آقای کريمی  صالح می

نهاد ايشان با اين اصالح عبارتی باين شکل که بنده عرض موافقت بکنند پيش
کردم تنظيم شودرفع اشکال خواهد کرد بعقيده من اين عبارت بهتراست 

کنم آقايانی که نگران  وازطرفی بازهم برای استحضارخاطر آقايان عرض می
ها اشکالی ايجادبکند  هستند که اين قانون بعد از تصويبش ازنظراجرای مجازات

تواند بين يک ماه وپانصدلایر يادرسال وپانصدهزارلایر  پيشنهاد بنده میهمين 
خواهد تعيين بکنديعنی اين  بين اينها برای هرجرمی مجازاتی هرمقدارکه می
آيد واصالحات درکميسيون  دوحدرا درنظربگيرد واز اين جهت اشکالی پيش نمی

  دادگستری بعمل خواهدآمد
مهندس . ه مدت دوماه بمدت ششماه تبديل شودکه درماده واحد: کنم پيشنهاد می

 حسيبی
 آقای مهندس حسيبی -نايب رئيس 
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آقايان بايدتوجه بفرمايند همان طوری که اينجاتوسط سايرآقايان  - مهندس حسيبی 
گفته شدمطلب اساسی نوشتن چندکلمه روی کاغذودلخوش کردن خودياراضی 

دمت وقتی است که تمام کردن مردمی که وارد به حقيقت جريان نيستندنيست خ
اين شرايط رابا امکانات واقعی توام بکنند اين خدمت است واين اصراری که 

فرمايندحقيقتا  بعضی ازآقايان راجع باين که مدت را بيش ازدوماه قبول نکنند می
است  ها هستم فراهم کرده تعجب بنده را که يکی از نشينندگان روی اين صندلی

اگر عبارت هم بداست فکربنده را نگاه کنيد نه کالم را  نخنديد) خنده نمايندگان(
اگر غرضی نداريدمنظور اين است که بايدکاری کرد که شدنی باشد بايدکاری 
کرد که دولتی راکه مدعی هستيد طرفدارش هستيددرفاصله يکماه يکماه ونيم 

ه ايد مورد حمل ياپانزده روزنياييدبه بهانه عدم اجرای قانونی که تصويب کرده
گويد  قراربدهيد اگر شماطرفدار دولت هستيدبايدمقرراتی راکه اين دولت می

خواهد  گويدملت ايران اين را می گويد موافقم دولت می محترم بشماريد دولت می
دولتی است که متکی به آرای آقايان است که نماينده آرای مردميد برای اينکه 

آيدولی حقيقتا مشکالت نيست  تلفيقی بين اين مشکالتی که حاال بنظرمشکل می
بشودفقط اين است که آقايان بدولت يعنی آن دولتی که خودش وقت بيشتری الزم 

داندبدهيد که بشودازش بازخواست کرد واالممکن است خدای نکرده  می
ای  درنظرمردم يادرنظر دولت اين جور اين جورجلوه کند که اين يک وسيله

د ووقتی دولت انجام ندادخرده گيری است که کارغيرممکن بدولت رجوع بکنن
بکنند يعنی همان نارضايتيها وايرادهايی که عدم اجرای يک قانون ممکن است 

کنم اين پيشنهاد  نسبت به يک دولت وارد بياورد پيش بيايد بنابراين بنده تقاضامی
خواهيم  خواهند عقب بيندازند تلقی نکنيد اگر ماصادقانه می را باين عنوان که می

پذيرد خالف نظرمجلس خالف  است دولتی که بعد از مدتی که خودش می کجا
نظرملت ايران رفتاربکند اين عمل را اگر آقايان عنايت بفرمايندو بپذيرند تمام 

ها دراجرای حقيقی اين آرزوی مردم ومجلس ودولت ازدست بهانه جوها  بهانه
کنم  تقاضامی ومسلما اجراخواهدشد بنابراين بنده) صحيح است(خواهندگرفت 
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باحترام دولتی که باواعتماد ابرازمی فرماييد برای اينکه اشکاالتی دراجرائيات 
پيدانشود که نتيجه اش استيضاح وسوال دولت باشدوباالخره برای اينکه يک 

کنم باين مدت رای  امری محضا هللا وبافکراجرايی صحيح عملی شودتقاضامی
 .هت اجرای قانون خواهد بودبدهيدمسلمانتيجه اش بسياربسيارخوب ازج

 بفرماييد) بلی -بهادری (آقای بهادری جنابعالی مخالفيد؟ -نايب رئيس 
بنده خيلی تعجب کردم ازبيانات جناب آقای مهندس حسيبی مطلبی که  -بهادری 

فرمودند اين مطلب تازگی ندارد دردوره گذشته مدتی راجع باين موضوع منع 
 ٣٠فروردين  ١٨شده ودرجلسه يکشنبه مسکرات الکلی درمجلس مذاکراتی 

وجناب آقای امامی اهری ) وتصويب شد -امامی اهری (همين مطلب مطرح بود
ازطرف تمام نمايندگان آذربايجان از اين طرح دفاع کردند وبنده هم راجع بهمين 

مابايدبخواسته افکارعمومی ) درسناماند - خسرو قشقايی (طرح صحبت کردم 
خواهد آنهم يک چيزی که  باشيم ملت ايران اين را ازمامی ملت ايران توجه داشته

بودنش برخالف ديانت است برخالف اسالم است درچهار تاعرق فروشی را 
 بستن مانعی ندارداين قدراهميت ندارد اين است که بنده نسبت به مدتی که در

کنم آقای مهندس حسيبی پيشنهادشان  اصل طرح گذاشته شده موافقم واستدعامی
 .س بگيرند امروزتمام مردم ايران منتظرنداين قانون ازتصويب مجلس بگذردراپ

 شود پيشنهاد آقای مهندس حسيبی دوباره قرائت می -نايب رئيس 
 )بشرح سابق قرائت شد(

تصويب شد پيشنهاد آقای قشقايی ) اغلب برخاستند(آقايانی که موافقند قيام کنند 
 شود قرائت می

 )بشرح زيرقرائت شد(
کنم که دولت درهرنقطه بخواهدکشت ترياک رامنع نمايد بايستی  اد میپيشنه

های مناسب يابستن سدوسايرکمکهای کشاورزی تامين  قبالبانصب کارخانه
 خسرو قشقايی. زراعتی را که جانشين ترياک خواهد بود بنمايد

 آقای قشقايی -نايب رئيس 
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بشود جلوگيری  يکی ازالزمترين کارهايی که بايد درايران -خسرو قشقايی
شود  ازکشيدن ترياک است وتاکشت ترياک منع نشوداز اين موضوع نمی

فرمايند که قوانينی که مادراينجامی  جلوگيری کردوالبته آقايان تصديق می
گذرانيم برای اين که دل خودمان را خوش کنيم نيست بايد حتی المقدور سعی 

فع مردم باشد درمناطقی که کشت کنيم قوانينی که ميگذرانيم قابل اجرا باشد وبه ن
توانند  واقعا نمی و مردم ازتمام چيزهای ديگرمحروم هستند شود ترياک می

زراعتهای مفيدی بکنند وازنظراينکه زندگی خودشان را بگذرانندکشت ترياک 
کنند که کشت ترياک منافع زيادی دارد  کنند بعضی ازآقايان گمان می می

زارعی که کشت ترياک دارد بايستی مقادير درصورتيکه اينطورنيست مالک يا
زيادی بکارگربدهد که از اين حيث هم کمک بزرگی به افرادآن قصبه ياده 

آيد  شود ترياک بعمل نمی های ديگرمی شودوخارج ازفصلی هم که زراعت می
اگر مامی خواهيم که از اين موضوع جلوگيری بکنيم بايديک فکری برای 

جلوگيری  آنها کنند وياتصويب اين قانون از اک میکشاورزانی که االن کشت تري
مری  خواهدشد ويک نان دانی خوبی برای مامورين وزارت دارايی وژاندار

گيرند واجازه  خواهدبودبکنيم برای اينکه اين يک مبلغ خيلی زيادی از اينها می
دهند که کشت ترياک بکنند بنده سابقه دارم چندگاومی آوردند که زراعت  می

خواهيم زراعت را برگردانيم بعدمی آمدند  را برگردانند ومی گفتندمامیمردم 
صدتومان دويست تومان به تناسب زراعت ترياکی که داشتندمی گرفتند وول 

کردند وواقعا اگر نظرآقايان اين است که جلوگيری بشودبايستی فکر  می
 کشاورزان راکرد ودولت دراين برنامه بزرگی که برای کشاورزی وعمران

ها ياسدسازی  کشوردارد اين موضوع را پيش بينی کندوبابکارانداختن کارخانه
وکارهای ديگر يک زراعت ديگرجانشين زراعت ترياک بکند دراين صورت 

خواهندنان  اتوماتيکمان جلوگيری خواهدشد ازکشت ترياک برا ياينکه مردم می
ايران مثل  گيرشان بيايدوزندگی خودشان رابگذرانند ودريک قسمت بزرگی از

 ساير فارس لرستان کرمان اصفهان جناب آقای دکترمعظمی تذکردادندگلپايگان و
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کنم که  گذرد وبنده خواهش می نقاط ايران زندگيشان فقط با کشت خشخاش می
آقايان باتصويب اين پيشنهاد بنده يک مساعدتی به کشاورزان اين مملکت که 

 کنند ولی متاسفانه تا رامی امروز موردتوجه همه آقايان هست وهمه صحبتش
 )صحيح است - چندنفرازنمايندگان (است بفرمايند بحال کمک اساسی به آنهانشده

) رای بگيريد -خسرو قشقايی (اين چيزها جزء وظايف دولت است  -نايب رئيس 
اين پيشنهاد مطرح نيست چون اصال وارد نيست پيشنهاد آقای کهبد قرائت 

 شود می
 )بشرح زير قرائت شد(

 .کنم تبصره زير به ماده واحده اضافه شود اينجانب پيشنهاد می
مشروبات الکلی که به گمرکات وارديادرآتيه واردشود گمرک مکلف  - تبصره 

 کهبد. است بهيچ عنوان ازقبيل حراج وغيره اجازه ورود بداخله کشور ندهد
 آقای کهبد بفرماييد -نايب رئيس 

 که خوانده شودبرای گرفتن وقت بدنيست  -ناظرزاده 
 )بشرح زيرقرائت شد(

دولت مکلف است ازتاريخ تصويب اين قانون به فاصله سه ماه  -ماده واحده 
 های الکلی رادرسراسر کشور ورود وتهيه وخريدوفروش ومصرف کليه نوشابه

به استثنای مصارف طبی وصنعتی ممنوع سازد ودولت مکلف است قوانين 
رف مدت مذکوردرفوق تهيه وپس از مربوطه به مجازات متخلفين رادرظ

 تصويب کميسيونهای دارايی ودادگستری مجلس شورای ملی بموقع اجرا بگذارد
 کريمی. کهبد  .

 شود واردنيست پيشنهاد آقای شمس قنات آبادی قرائت می -نايب رئيس 
 )بشرح زيرقرائت شد(

ه حبس وارد کنندگان مشروبات الکلی بطورقاچاق ازيکسال تاپنجسال ب - تبصره 
 .گردند محکوم می
 يعنی بطورقاچاق ازيک سال تاپنجسال حبس بشوند؟ -ناظرزاده 
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 .کندپيش بينی بشود اينهم قرارشد درقانونی که دولت پيشنهاد می -نايب رئيس 
 حق ندارم صحبت بکنم؟ -قنات آبادی 
 بفرماييد -نايب رئيس 
شود که اگر شود وبعضی صحبتهامی  اينجابعضی حرفهازده می - قنات آبادی 

درپيرامونش صحبت نشود وحرف زده نشود زياد پسنديده نيست برای اينکه 
اند ازهرجريانی يک نفاقی ايجادبکنند ويک تفتينی بکنند  آنهايی که عادت کرده

که مجاسوء تفاهمی پيدابکنند درجلسه خصوصی گفتم که ان عده ايکه اين طرح 
برای اينکه درنيت وقصدآنهاهيچ اند  اند وبه مجلس تقديم کرده را امضا کرده

چيزی جزقربت مداخله نداشته باشد حاضربرای همه گونه کمک ومساعدت 
بادولت درراه اجرای مفاداين طرح هستندديگر معنی ندارد کسی بيايداينجا 

خواهيددرراه  وبگويد که اگر اين پيشنهاد را تصويب نکنيد اگر فالن نکنيد می
يست؟ روی چی اين حرفهارامی زنيد؟ يک دولت مشکل بتراشيد اين حرفهاچ

توانداين کاررابکند اين  ای عقيده شان اين است که درظرف دوماه دولت می عده
ای است موضوع منع تهيه واستعمال مسکرات است  يک مطلب صاف وساده

اگر برای يک موضوع خاصی بنا بشود دولت توی اين مملکت ششماه مدت 
 خواهد چطور لف شش هزارسال وقت میبخواهدبرای اينهمه موضوعات مخت

است که اين مطلب که دين وخدا وقانون ووجدان وهمه چيزگفته بايدجلوش  شده
خواهد؟  شود اين همه معطلی اينهمه اشکال اين همه ايراد اين همه وقت می سد

خواهد؟ اينکه معنی نداردبرای يک موضوع کوچک آدم  امامطلب ديگروقت نمی
رای موضوعات ديگرشش هزارسال وقت بخواهداينکه ششماه وقت بخواهدپس ب

های  ام مدتهايی است که چه دردوره اما اين پيشنهادی که بنده کرده. درست نيست
سابق وچه دراين دوره مامی بينيم هی صحبت قاچاق وقاچاقچی هست وهی 

شودمعذلک کله روزبروز وضع قاچاق وقاچاقچی توی اين مملکت  مبارزه می
کنم که اگر فکری  اينهم از آن مواردی است که من تصديق می بغرنج ترمی شود

وازکجا راه  آورند دراين باره نشود چون خوددولت بهترمی داندازکجاقاچاق می
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قاچاقچيان بازاست واينجامجال بحثش نيست مجلس بايستی روی اين مطلب يک 
وفکربکند تصميمی بگيرد که از حاال تکليفشان را بدانند تا اين ششماه دولت برود

کسی نبايدتهيه  چون اين اليحه که تصويب بشودتهيه مشروب منع شده وديگر
 خواهد اينکه ديگرمعطلی ندارد اينکه ديگروقت نمی) صحيح است(بکند

جلوگيری از تهيه مشروب که شش ماه هفت ماه ويکسال ودوسال وقت الزم 
ت بنابراين ماند وآن موضوع قاچاق اس ندارد پس بنابراين يک مطلب باقی می

بنده اين پيشنهاد راتقديم کردم چون انسان يک مطالبی روی پيشنهادش توضيح 
آينداينجا و نيم ساعت فرمايشاتی  دهد بعدجناب آقای دکترملک اسمعيلی هم می می
شود و مقام رياست هم فراموش  فرمايند و اصال موضوع منتفی می می
خواستم نمايندگان محترم  می بنده. فرمايند که يک پيشنهادی هم داده شده می

خواهدلوايح جزائی را تهيه بکند  مجلس را توجه بدهم که تا ششماه که دولت می
اجرای قانون  -کريمی ) (ششماه تصويب شد -امامی اهری ) (دوماه -کريمی (

در دو ماه هم همينطوراست وبه مجلس بدهد وتصويب بشود ) ششماه است
قاچاقچيها تکليف خودشان را بدانند که اگر روی  کنند از حاال قاچاقچی هابيدادمی

اين موضوع خاص بخواهند قاچاق بکنند ازيکسال تاپنجسال آنها محکوم به 
زندان هستند لذامی خواهم توجه مجلس شورای ملی را باين مطلب جلب کنم 

شود قاچاقچی هارا  چون تهيه ومنعش مسلم است بعد از اينکه تهيه اش منع می
   تصميمی گرفته واگرازحاال قاچاقچی هابدانندکه مجلس روی آنهاآزادنگذارند 

 .شود کنند خيلی خيلی تعديل می است درکارهای کثيفی که می
کندموادجزايی را قرارشد  دولت نظرشمارا درقانون پيش بينی می -نايب رئيس 

 .که دولت تهيه بکند
انونی را ازمجلس حاال استثنايی هم ممکن است يک ق. ششماه ديگر -قنات آبادی 

 .بگذرانيد همه اش را دولت نگذراند
مايکسال تاپنج سال درمقررات جزايی نداريم اگر دوسال  -دکتر ملک اسماعيلی 

 .شود حبس مجرد بکنيد تاپنجسال درست خواهد شدامايکسال نمی
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 .کنم دوسال را قبول می -قنات آبادی 
 .ام به قاچاق پيشنهادی داده پيشنهاد بنده راهم بخوانيد بنده هم راجع -خلخالی 

اند که بايستی تکليفش را مجلس  آقای قنات آبادی پيشنهادی کرده -نايب رئيس 
 شود روشن بکند پيشنهادشان با اصالحی که نمودنددومرتبه قرائت می

 )بشرح زيرقرائت شد(
واردکنندگان مشروبات الکلی بطور قاچاق ازدوسال تاپنج سال به حبس  - تبصره 

 .گردند کوم میمجرد مح
اند که  شودآقای خلخالی هم پيشنهاد کرده ای می اين يک تبصره - نايب رئيس 

آقايانی که با پيشنهاد آقای قنات آبادی . قوانين قاچاق درباره آنها اجرابشود
 .تصويب نشد) عده کمی برخاستند(موافقندقيام بفرمايند

 شود که قاچاق آزاداست معلوم می -کريمی 
 .معلوم است که قاچاق دراينجاهم طرفداردارد -قنات آبادی 
 شود پيشنهاد آقای خلخالی قرائت می -نايب رئيس 

 )بشرح زيرقرائت شد(
 .بعد از کلمه قانون عبارت زيراضافه شود) ورود(کنم بجای کلمه  پيشنهاد می

  مجازات های الکلی راممنوع ومتخلفين را عالوه بر بالفاصله ورود کليه نوشابه
 .وره دراين ماده طبق قوانين قاچاق تعقيب ومجازات نمايندهای مذک
 ورودش ازاول ممنوع است -شبستری 
 اينجاهم بالفاصله دارد -خلخالی 

توانست بکندکرده بود  اگر قوانين قاچاق توی اين مملکت کاری می -قنات آبادی 
 .وجلواين همه قاچاق را گرفته بود

 ی حاال هم ممنوع استدرمملکت ورودمشروبات الکل -دکتر کيان 
 آقای خلخالی -نايب رئيس 

اجازه بفرماييد وقتی که بنده اين پيشنهاد راکردم خيلی ازپيشنهادات  -خلخالی 
ای که يکی ازآقايان اينجافرمودندمتوجه شدم که اگر  تصويب نشده بودبه آن نکته
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ماششماه فرصت بدهيم اشخاصی که پای بند قوانين اسالمی نيستند ومصالح 
ملکت هم جزنفع پرستی آنها چيز ديگری نيست همانطوری که آقايان فرمودند م

بنابراين اگر چنانچه آقايان هم تاملی . کند قاچاق بازار مشروب فروشی را پرمی
داشتند وتاخيراجرا برای مدت ششماه تصديق کردند ازنظر ماهيت ممنوعيت اين 

اجرای اين قانون موضوع نيست بلکه ازنظرمشکالتی است که دولت درراه 
ممکن است داشته باشدمن برای اينکار ورودمشروبات الکلی را باتهيه ومصرف 

اجازه بفرماييد باالخره دراين مملکت ) ورودممنوع است - کهبد(جدا کردم 
همانطورکه آقای دکتر فقيهی شيرازی درجلسه خصوصی بياناتی فرمودند 

وخارجی  -دکتر فقيهی (کرد  ن میمشروبات الکلی را بيا متاسفانه بياناتشان فساد
چون . مثل اينکه مفهوم مخالفی داشت که مشروبات الکلی خارجی بهتراست) هم

برای ورود کارگری وجودندارد ودرنتيجه جلوگيری از ورودمشروبات الکلی 
کندفقط صدمه  کند مشکالتی برای دولت فراهم نمی خارجی کارگری رابيکارنمی
دکتر (ه عادت دارند مشروبات خارجی رابخرندبيشتری دارد برای آنهايی ک

اين است که بنده برای ورودمشروبات الکلی محدوديت ) ٩٠ماده-فقيهی شيرازی
بيشتری قائل شدم برای اينکه قاچاق شروع نشود يعنی از اين قانونی که 

گذردديگران يعنی گناهکاران حداکثرسوء استفاده را نکنند بالفاصله ماگفتيم  می
ودنه تنها مجازاتی که دراين قانون قاچاق هم آنها را تعقيب بکنند که قدغن بش

دراين مورد بخصوص نظرجناب آقای دکتر ملک اسماعيلی هم تامين است برای 
البته کسانی . است يک ميزان نيست اينکه تمام مواردی که دراين قانون ذکرشده

ورزند ترويج  کنند غيراز اينکه به مصالح ملی خودشان خيانت می که قاچاق می
مشروبات الکلی ازنظر اينکه مشروبات خارجی بهتر ازمشروبات داخلی است 

بنابراين چون شش ماه  دهند يک ترويج هم بطورمستقيم ياغيرمستقيم انجام می
وقت داده شده واين وقت بعقيده من اصالصالح نبود يعنی صالح اين نبود که 

اوردند مشکالت دولت مرتفع  اين قانون مسکوت بماند يک مقدماتی فراهم می
خنده (شد بعدقانون را فی الفور اجرامی کردند تافرصتی برای گران شدن  می
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ببخشيد برای سوء استفاده کردن همانطورکه آقای قنات آبادی خودتان ) نمايندگان
بيان فرمودی پيدا نکنند منظوربنده اين است که تبليغات زيادترمی شود قاچاق 

گويند دولت مشکالتی دارد وبدون  شودومی بيشتر می بيشترمی شود تشنجات
شود که  اينکه دولت بتواند کمترين اقدامی دراجرا نمودن اين قانون بکندثابت می

 .شود قوانين ازمرحله نوشتن وروی کاغذآوردن به مرحله ديگری وارد نمی
 آقای خلخالی روی پيشنهاد خودتان توضيح بدهيد -نايب رئيس 

 ديگری ندارمتوضيح  -خلخالی 
 موادجزايی تصويب شد که دولت بنويسد -نايب رئيس 
 اين پيشنهاد اشکال ديگری دارد ورودمشروبات الکلی -دکتر کيان 

 .االن طبق قانون ممنوع الورود است
  

فرماييد نظرآقای خلخالی کامال تامين است ودردوره  اجازه می - دکتر معظمی 
ازتاريخ تصويب اين  -٢١م تبصره خوان گذشته به تصويب رسيده که عينا می

قانون ورودهرنوع اسباب بازی ومشروبات الکلی ممنوع بوده وواردکننده 
 .مشمول قوانين مربوط به قاچاقهای گمرکی است بنابراين نظرشان تامين است

 کند؟ پس اين همه اسباب بازی درخيابان اسالمبول چه می -معتمددماوندی 
 .گيرم بنابراين پس می -خلخالی 

 آقای دکتر فقيهی شيرازی چطورشد؟ ٩٠پس ماده  -قنات آبادی 
 شود؟ بنده چه می ٩٠آقای رئيس ماده  - دکتر فقيهی شيرازی 

 گيريد؟ آقای بهادری پيشنهادتان را مبنی به تقليل يک ماه پس می -نايب رئيس 
 گيرم پس می -بهادری 

 آقای ذکايی پيشنهادتان را پس گرفتيد؟ -نايب رئيس 
 پس گرفتم -  ذکايی

پيشنهادی ازطرف آقای نريمان وآقای مجدزاده رسيده که قرائت  -نايب رئيس 
 شود می
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 )بشرح زيرقرائت شد(
دراجرای اين قانون مامورين حق ندارند بهيچ عنوان مزاحم خانه وباغ  -تبصره 

وملک اشخاص ويا اثاثيه مسافرين بشوند ومنحرا درامکنه عمومی حق بازرسی 
 نريمان. مجدزاده. دداشتونظارت خواهن

 آقای مجدزاده -نايب رئيس 
عرض کنم که مقصود ازوضع اين قانون ريشه کنم کردن اين  - مجدزاده 

مسموميت برای صحت وسالمت افراد کشور وتبعيت ازقانون مطهرشرع است 
درعين حال که مجلس شورای ملی يک قانونی را باکمال حسن ) صحيح است(

به سوء استفاده ومضارش را هم درنظرداشته باشد کندبايدجن نيت تصويب می
 وقتيکه ماورود مشروبات الکلی را به داخل کشور منع کرديم و) صحيح است(

 همچنين تهيه آنهم درداخل کشورمنع شد ديگرمشروبات الکلی وجود نخواهد
 داشت ويامجازاتهايی که برای مرتکبين ازحيث واردکننده وتهيه کننده درنظر

ست کامال جلوگيری بعمل نخواهدآورد ولی اگر بخواهيم بعنوان اينکه ا گرفته شده
های  خانه در اين موضوع جرم است دست مامورين را بازبگذاريم که بتوانند

های بيجايی برای  مردم داخل شوند واثاثيه مردم را بازرسی کنند يک مزاحمت
گی خصوصی ايم وحال آنکه قانون شرع هم حق مداخله درزند مردم ايجاد کرده

دهد از اين جهت برای آنکه سوء استفاده  افراد ووارد شدن درمنازل مردم را نمی
ازيک همچوقانونی که باکمال حسن نيت تنظيم شده نشده باشد بنده وآقای نريمان 

 .اين پيشنهاد را تقديم کرديم
 است قانون اصلی ممنوع کرده -عامری 

 آقای دکتر ملک اسمعيلی -نايب رئيس 
عرض کنم که اين موضوع به  - )معاون نخست وزير(لک اسمعيلی دکتر م

است واين جزء اصول محاکمات است که مامورين چه موقع  نظربنده تامين شده
توانندبه خانه مردم بروندوبايددستور دادستان باشد يانباشداين هم جرمی است  می

 کنيد چکار مثل جرائم ديگر اگر شما االن اسباب مسروقه را توی خانه يکی پيدا
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کنيد؟ مشروبات الکلی هم همينطورخواهدشد بعد از اينکه جرم شد ممنوع  می
است که درخانه يکی باشد تمام اينها  شدداشتنش جرم شد مثل مال مسروقه

درقانون اساسی تامين شده حاال اگر آقايان بازهم ميخوهند بگذارند بسته به ميل 
 .خودشان است

 س گرفتيد؟پيشنهادتان را پ -نايب رئيس 
 نخيرپس نگرفتم رای بگيريد - مجدزاده 

 نسبت باين پيشنهاد مخالفی نيست؟ آقای قنات آبادی بفرماييد -نايب رئيس 
توانند داخل منزلها  راجع باين مطلب که مامورين نمی -شمس قنات آبادی 

خواهم  بشوندجزبا اجازه قانون جناب آقای ملک اسمعيلی بيان فرمودند امابنده می
ای را تذکر بدهم وآن اين است که اساسا قاچاق را هيچوقت در اماکن  نکتهيک 

برند توی  برندتوی گاراژ بگذارند قاچاق را می آورندقاچاق را نمی عمومی نمی
روندبرای کشف جرم  منازل اگر اين پيشنهاد تصويب بشودبرای مامورين که می

ست که اين طرح کند که اساسا نقض غرض آن کسانی ا يک مشکالتی توليدمی
 )صحيح است(اند  را پيشنهاد کرده

 آقای دکتر معظمی مطلبی داريد؟ -نايب رئيس 
است به منزل  اصوالنظرآقايان راقانون اساسی پيش بينی کرده -دکتر معظمی 
توان واردشد جز با اجازه قانون وچون راجع به مجازات متخلفين  اشخاص نمی

کنم که فعال اين  دبنابراين خيال میقرارشده اليحه اش بعدا به تصويب برس
 کنم که موافقت بفرمايند لزومی ندارد که جداگانه تصويب بشود بنده تمنی می

 .پس بگيرند وفعال
 گيريد يارای گرفته شود؟ پس می -نايب رئيس 

 نقض غرض است - دکتر فقيهی شيرازی 
 اگر تصويب بشودنقض غرض است -ملک مدنی 
 پيشنهاد نظرشان چيست؟امضا کنندگان  -نايب رئيس 
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گذاريم برای موقعی که آئين نامه مجازات  گيرم ومی فعال پس می -مجدزاده
 .شود مطرح می

 شود پيشنهاد آقای بهادری قرائت می -نايب رئيس 
 )بشرح زيرقرائت شد(

مامورين دولت که : کنم تبصره ذيل به ماده واحده اضافه شود پيشنهاد می
محوله را انجام نداده ويا موجبات ارتکاب متخلف دراجرای اين قانون وظايف 

را بجرائم مندرجه دراين ماده تسهيل نمايند بجزای مقرر دراين ماده مجازات 
 .خواهند شد

 بفرماييد. آقای بهادری اينهم جزء موادجزايی است -نايب رئيس 
متاسفانه با تصويب پيشنهاد مدت شش ماه اين اليحه را ازبين بردند  -بهادری 

مانطورکه دردوره گذشته دولت وقت اين عمل را کرد ولی باوجوداين دراين ه
اند ولی  طرح نسبت بوارد کننده وصادرکننده وفروشنده يک جرائمی قائل شده

نسبت بمامورين دولت که حسن نيت آنها مخصوصا ضامن اجرا است هيچ 
 منوط به است اين است که بنده اين پيشنهاد را دادم حاال چيزی پيش بينی نشده

 .نظرآقايان است اصل موضوع که ازبين رفت
 .پس گرفتند -بعضی از نمايندگان 

 آقای بهادری پيشنهادتان را پس گرفتيد؟ -نايب رئيس 
 بله پس گرفتم -بهادری 

است که نسبت به اين اليحه باورقه رای گرفته  پيشنهادی رسيده -نايب رئيس 
آقای اخگر پيشنهاد تجزيه تان . اند کردهچندنفرازآقايان هم پيشنهاد تجزيه . شود

 گذاريد؟ را باقی می
 گيرم که تمام بشود پس می -اخگر 

شودآقايان توجه  ماده واحده با اصالحاتی که بعمل آمده قرائت می - نايب رئيس 
 بفرمايند

 )بشرح زيرقرائت شد(



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٢١٠                                                                             ازیاران 

  

  

  

دولت مکلف است ازتاريخ تصويب اين قانون به فاصله ششماه  -ماده واحده 
های الکلی وهمچنين تهيه  ودوتهيه وخريد وفروش ومصرف کليه نوشابهور

به بعد  ١٣٣٣وخريدوفروش ترياک ومشتقات آن ونيزکشت خشخاش را ازسال 
درسراسرکشور ممنوع سازد باستثنای مصارف طبی وصنعتی متخلفين از اين 
قانون طبق موادی که وزارت دادگستری ظرف دوماه تدوين وبه تصويب مجلس 

 .هدرسيد مجازات خواهندشدخوا
هرمقدار ترياکی که دولت هرسال برای صادرنمودن بخارجه جهت  -١تبصره 

دهد  داندودرهر مورد اجازه کشت خشخاش وتهيه آنرا می مصارف طبی الزم می
 .ازمقررات اين قانون مستثنی خواهدبود

فروش ترياک برای مصرف معتادين برطبق تجويز طبيب وپروانه  - ٢تبصره 
لت ازتاريخ تصويب اين قانون حداکثر تاشش ماه از مقررات اين قانون دو

مستثنی خواهدبود ووزارت بهداری وشهرداری مکلفند وسائل معالجه معتادين 
 .را درهمه جافراهم نمايند

شود وچون طبق پيشنهادی که به  به ماده واحده رای گرفته می -نايب رئيس
ضای رای باورقه شده آقايانی که موافقت است تقا امضای پنج نفرازآقايان رسيده

 دارندورقه بانام وآقايانی که مخالفندورقه کبود خواهندداد
اسامی آقايان نمايندگان بشرح زيربوسيله آقای ناظرزاده قرائت ودرمحل نطق (

 ).حاضر ورای دادند
. کريمی. زهری. اخگر. دکتر سنجابی. قنات آبادی. مهندس حسيبی. رفيع: آقايان

. دکتر فلسفی. گنجه. وکيل پور. افشار. خلخالی دکتر بقايی. صفايی. زاده حائری
دکتر . افشارصادقی ميراشرافی. دکتر کيان. دکتر فقيهی شيرازی. دمحمذوالفقاری

دکتر . موسوی. کهبد. شبستری. شوکتی. مدرس. مجتهدی. زيرک زاده. فاخر
. شهيدی. ادریبه. شادلو. شاپوری. مصدقی .ناصرذوالفقاری. ذکايی.معظمی
. عامری. ريگی. پارسا. امامی اهری. توليت. ميالنی. مهندس غروی. انگجی
. نجفی. نريمان. حميديه. معتمددماوندی. مصباح زاده. هدی. دادور. اقبال. جليلی



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٢١١                                                                             ازیاران 

  

  

  

 ناظرزاده. دکتر طاهری. دکتر شايگان. ملک مدنی. مجدزاده
 )ورقه موافق شمرده شد ۵٨اوراق رای شمارش و(

های الکلی وترياک باتفاق آرابتصويب  بنابراين قانون منع نوشابه - س نايب رئي
 )مبارک است(رسيد 

. مهندس زيرک زاده. دادور. نريمان. ميالنی. خلخالی: آقايان - اسامی موافقين 
. مجتهدی. شبستری. دکتر بقايی. قنات آبادی. وکيل پور. کريمی. مدرس. رفيع

. اقبال معتمددماوندی. پارسا. ر سنجابیدکت. دکتر فلسفی. مهندس غروی. شادلو
 ناصر. ناظرزاده. دکترشايگان .ملک مدنی.کهبد. شاپوری .زهری.اخگر

. ذکايی. احمدحميديه. دکتر طاهری. دکتر فقيهی شيرازی. هدی. ذوالفقاری
امامی . مصدقی. مجد زاده. دکتر مصباح زاده. دکتر کيان. دمحمذوالفقاری. انگجی
. شهيدی. جليلی. افشار. ميراشرافی. حائری زاده. ظمیدکتر مع. ريگی. اهری

. توليت. نجفی. مهندس حسيبی. شوکتی. گنجه. عامری. افشارصادقی. صفايی
  )١٠( دکتر فاخر. بهادری. موسوی
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  توضيحات و مآخذ

  
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران ، نشر مجلس شورای ملی  - ١

  ١٣٢٩خزداد ماه  ١۴ – ١۵٢٧شماره  - ششم
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران ، نشر مجلس شورای ملی   - ٢

  ١٣٣٠ارديبهشت  ٢ – ١٧٩٧شماره  -هفتم
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ٣

  ١٣٣٠مردادماه ه  ٨ – ١٨٧٨شماره  -هفتم 
سال  –، نشر مجلس شورای ملی  روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران - ۴ 

 ١٣٣٠مردادماه  ١٠ – ١٨٨١شماره  -هفتم 
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ۵

 ١٣٣٠مهرماه  ٣٠ – ١٩۴٧شماره  -هفتم 
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ۶

  ١٣٣٠اه آبان م ٢۵ – ١٩۶٧شماره  -هفتم 
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ٧

   ١٣٣١آذر ماه  ٨ – ٢٢۶٨شماره –هشتم 
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ٨

  ١٣٣١بهمن ماه  ١۴– ٢٣٢۵شماره –هشتم 
سال  –ملی  روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای  - ٩

  ١٣٣١بهمن ماه  ٢١– ٢٣٣١شماره –هشتم 
سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   -١٠

  ١٣٣١بهمن ماه  ٢٨– ٢٣٣٧شماره –هشتم 
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  فصل سوم 

  
 نفری  ٨در رابطه با گزارش هيئت  زد و خورد مجدد در مجلس  

 
نفری در  ٨کزارش هيئت کشمکش های فراوان باالخره  دو فوريت پس از

جلسات مجلس تصويب شد در حاليکه مخالفين نيز از هر فرصتی برای حمله به 
اقليت » ابستروکسيون« اما تصويب طرح مواجه  با . دولت استفاده می کردند

خرداد که مهندس رضوی آنرا اداره می کرد بار  ١٧درجلسۀ مورخ . گرديد
دراين جلسه عبدالرحمن .شديد شد نفری موجب تشنج ٨طرح گزارش هيئت ديگر

او به بهانۀ  توضيح . فرامرزی  پيشنهاد کرد که طرح  مزبور مسکوت بماند
پيشنهادم برای اين است « : پيرامون پيشنهادخود به دشنام  گوئی پرداخت و گفت

که می بينيم هنوز از يک دعوا  فارغ نشده ايم  وارد دعوای  ديگری می شويم 
رامی کرد و دعوادرست نمی کرد هيچکس حرفی نداشت  اگردولت کار خودش

اين دولت هر روز بهانه ای درست می کند و هيچکس . و مخالفتی هم نمی شد
 »...هم چوب الی چرخ دولت نمی گذاردوکارشکنی هم درکار  نيست

عبدالحمن فرامرزی پس از آنکه حرفهای خود را زد، پيشنهاد سکوت را پس 
ربقائی اعالم کرد که اين پيشنهادرا قبول دارد و گرفت، ولی بالفاصله دکت
اما مهندس رضوی اعالم  کرد که در بارۀ  پيشنهاد . خواست پشت تريبون بيايد

صحبت شده و ديگر نمی شود پيشنهاد دهنده صحبت کند و بايد مخالف پيشنهاد 
دکتر سنجابی به عنوان مخالف پيشنهاد مسکوت ماندن پشت تريبون . حرف بزند

اما  قبل از اينکه شروع به صحبت کند،دکتر بقائی که قصدش از پذيرفتن آمد 
پيشنهاد فرامرزی صحبت کردن بود و موفق نشد، اعالم کرد که پيشنهادش را 

 .پس می گيرد تا دکتر سنجابی امکان صحبت کردن نداشته باشد
مجلس سبب شدکه سنجابی پشت تريبون با لحنی مخصوص  ّ                                               اين رفتار درآن جو                  
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 .و باعث خنده وکال شد»  .متشکرم« به دکتر بقائی بگويدخطاب 
دراين جلسه قنات آبادی به عنوان مخالف با پيشنهاد کفايت مذاکرات فرصت 
ديگری برای حمله به دولت پيدا کرد و ضمن انتقاد از رويۀ دکتر مصدق گفت 

فت وی گ. که من با قلدر مخالفم، می خواهد اين قلدرشاه  باشد يا رئيس الوزرا
نفری که مدتهاست وقت مجلس را گرفته نقشه ای در  ٨اگردراين گزارش هيئت 

کار نيست و مقدمات تغيير رژيم درکار نيست، بياييد تمام کارهائی که عليه  
نبايد با . قانون اساسی صورت می گيرد با يک قيام و قعود کان لم يکن کنيد

 .ست يک نفر  دادقانون اختيارات، اختيار جان و مال مردم  را به  د
نريمان در جواب قنات آبادی ضمن دفاع از گزارش هيئت هشت نفری و قانون 

در اختيارات « : اختيارات خطاب به قنات آبادی و ديگرمخالفين فعلی دولت گفت
 ؟ ...ششماهه که شما رأی داديد خوب بود  چطور حاال بد  شد

س پيشنهادی را بهانه اقليت تحريکاتی را شروع کرد و به منظور تعطيل مجل 
. قرار دادند و به هتاکی  به مهندس رضوی که جلسه را اداره می کرد پرداختند

وی درحاليکه با مشت گره کرده مهندس . بازيگراين صحنه حسين مکی بود
چرا حرف زور می زنی، چرا « : رضوی را مخاطب قرار داده بود فرياد زد

مکی » .ساکت باش« : گفتمهندس رضوی خطاب به مکی » تبعيض می کنی؟
همهمه و قيل و قال در گرفت و وکالی در » ...خودت  ساکت باش«  :جواب داد

باری به کمک حسين مکی شتافتند وسخنانی  زشت وزننده بدينصورت رد و بدل  
 : شد
را  ٩٠چرا ماده ) زنگ رئيس(کنيد؟  قانون اساسی را چرا لغومی -حميديه ...«

 دهی؟ اجازه نمی
 )همهمه نمايندگان، زنگ رئيس(شو برو بيرون پاشو برو بيرون پا -مکی 

 )زنگ رئيس(کنيد  آقای مهندس رضوی شما اعمال غرض می -ميراشرافی 
 )زنگ رئيس(پاشو برو بيرون مسخره کردی  -مکی 

 )زنگ رئيس(بايد رای بگيری   –دکتر بقايی 
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ای برو  شستهحمال برو بيرون آنجا چرا ن) خطاب به آقای نايب رئيس( -مکی 
همهمه (اند پشت ميز رياست  الطريق را آورده بيرون بازيش را درآوردی قطاع 

 )زنگ رئيس - شديد 
 آقای مهندس رضوی واقعا آدم بی وجدانی هستی -ميراشرافی 

 »کنيد حق نداريد توهين بکنيد؟  چرابه رئيس توهين می -نريمان 
ی روحی بوجود آورده وکالی درباری صحنه ای را که برای بيرون کردن عل

ميراشرافی از جای خود بلند شد . بودند برای مهندس رضوی طرح ريزی کردند
و به طرف محوطۀ  هيأت رئيسه رفت  تا مهندس رضوی را از کرسی رياست 

حميديه، پور سرتيپ، و فضلعلی هدی  نيز به همين قصد . بلند کرده و بيرون کند
از هر سو فرياد موافق و مخالف بلند  . مجلس به شدت متشنج  شد. حرکت کردند

اعضای فراکسيون نهضت ملی به حمايت از مهندس رضوی برخاستند و . شد
برگرد « : جلوی تريبون مجلس، محمودنريمان مقابل ميراشرافی ايستاد و گفت 

سرجايت، مهندس رضوی هرکس هست، شما حق نداريد به کسی که رياست 
بيخود «:ميراشرافی در جوابش گفت» .مجلس را عهده دار است توهين کنيد

از مجلس بيرون ) اشاره به مهندس رضوی ( من اين آدم را . سينه سپر نکن
در اين هنگام حسين مکی مرتب فرياد می زد، ياهللا بيرون » ...می اندازم

ميراشرافی به طرف  .بيرون، چرا نشسته ايد نگاه می کنيد بيرونش بيندازيد
حق «:ی بار ديگر نريمان جلوی او را گرفت و گفتهيئت رئيسه حرکت کرد ول

»  .چنين فضولی را نداری، اين چه کثافتکاری است که راه انداخته ايد
نريمان جواب » .شما مملکت را می خواهيد به  باد بدهيد« : ميراشرافی  گفت

می زنم توی دهنت بی « :ميراشرافی گفت» .حرف زيادی نزن ابله«: داد
درحاليکه بين  »...غلط می کنی بی ادب بی تربيت«:داد نريمان جواب» .شرف

ازلژ تماشاچيان، ازلژ مطبوعات . اين دونفر مشاجره بود،مجلس سراپا فرياد بود
 .واز داخل مجلس همه فرياد می زدند و به اين جريان اعتراض  داشتند

                          ً                                      مهندس رضوی در حاليکه مرتبا  زنگ را به صدا درآورده بود، خونسرد سر  
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. مشاجره بين نريمان و ميراشرافی به منازعه کشيد. ود نشسته بودجای خ
ميراشرافی به طرف نريمان حمله برد ولی پيش از آنکه دستش به او برسد، 

اين دو با هم  گالويز شدند ولی با . نريمان سيلی محکمی به صورت او زد
 توجه به اينکه نريمان ورزشکاربود واز نيروی بدنی خوبی بهره داشت به

 .ميراشرافی مسلط شد
مير اشرافی موی نريمان را چسبيد و نريمان با زدن  مشت محکمی به شکم  

پور سرتيپ و حميديه و ديگران به کمک مير . او موی خود را خالص کرد
اشرافی شتافتند و نريمان را با مشت و لگد در ميان گرفتند ولی نريمان مقاوم 

اقبال وکيل کرمانشاه به حمايت از . تمنازعۀ سختی در گرف. منازعه بود .بود
 نريمان مشت محکمی برسرميراشرافی زد ولی با مشت ميراشرافی به صورتش

درمحوطۀ جلوی تريبون . ، عينکس شکست واز صورت اقبال خون جاری شد
مجلس زد و خورد به صورت ناهنجاری  درآمد و عده ای از وکال به عنوان 

بگيرند که حسين مکی يکی ازهمين ميانجی خواستندجلوی منازعه را » ميانجی«
 . ها بود ولی چند مشت و لگد از طرفين دعوا  نصيب برد وصورتش متورم شد

دعوا می رفت که با دخالت تماشاچيان و شعارهائی که عليه ميراشرافی به 
قاتل، آدمکش، دزد و جانی : دزد، الستک دزد و به دکتر بقائی به عنوان: عنوان

  ...رت بلوا درآيدمی دادند به صو
مهندس رضوی کرسی رياست را ترک کرد و گارد مجلس تماشاچيان را گرفت 

کارکشمکش . و نمايندگان نيزازتاالرجلسۀ علنی بيرون رفتند و مجلس تعطيل شد
و دعوا درسرسرا نيز ادامه داشت وسرانجام  با وساطت نمايندگان، زد و خورد 

 .تمام شد
بار ديگر زنگ جلسۀ علنی زده  شد و مهندس با مذاکراتی که صورت گرفت،  

[ طبق آئين نامه به علت توهينی که به وی . رضوی در کرسی رياست نشست
 .شده بود تقاضای توبيخ  حسين مکی را مجلس کرد] بعنوان رئيس مجلس

آنچه که پيش آمد اسباب تاسف است هم برای مجلس شورای ملی هم برای ...« 
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درعين ) صحيح است.صحيح است(صالحات است کشور ايران که محتاج به ا
حال اهانتی که به شخص من کردند ازنظرشخصی هيچ اهميتی ندارد ولی چون 

ام اهانت به مقام رئيس مجلس شده من  بنده بعنوان رئيس مجلس دراينجا نشسته
جمله آقای مکی باصدای بلند حرفهای زشت دائر بخروج بنده زدند اين است که 

وريکه برای آقايان خوانده شد از مجلس شورای ملی تقاضای بط ١٠٢طبق ماده 
 »...رای در مورد ايشان می نماايم

 :در ادامۀ سخنان مهندس رضوی، مکی وعده ای از وکال به جوابگوئی پرداختند
بنده اهانتی نکردم آقای مهندس رضوی شبی که قوام السلطنه رئيس  -مکی«

 يانبوديد؟ الوزرا شد توی خانه قوام السلطنه بوديد
 .اينها دروغ است، من آنجا نبودم –) مهندس رضوی ( نايب رئيس

 کنيد شماغرض داريد اعمال غرض می - مکی 
 .کنم تقاضای توبيخ  با منع حضور برای آقای مکی می -نايب رئيس 

توانيد اينکاررا  توانيد چنين قدرتی نداريد اخطاردارم شما نمی شما نمی –مکی 
 بکنيد

خواهدرای بدهد يا  کنم بسته به رای مجلس است می بنده تقاضامی -نايب رئيس 
 ندهد

 .خواهم بزنم اخطاردارم حرف می - مکی 
دهد،  نفت را مکی ملی  مجلس هيچوقت برعليه مکی رای نمی -دکتر بقايی 

 .کرده است
 )زنگ رئيس - همهمه نمايندگان (دهد  خوب هم رای می -مجدزاده و شاپوری 

تماشا کنيد آقايان به ميدان من  –) اره  به مجد زاده و شاپوری اش(  –دکتر بقايی 
 )دعوت به سکوت -زنگ رئيس (آمدند 

توانم  اوهواهو به ميدان تو آنهم من نمی) خطاب به آقای دکتر بقايی( -مجدزاده 
 بيايم؟

 آقای رئيس اخطاردارم -شمس قنات آبادی 
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تقاضايی که از مجلس شده  اخطارتان را بعد بفرماييد قبال بايد - نايب رئيس 
 .تکليفش معلوم شود

مرده شور آن ! آقای رئيس بيطرف من دفاع دارم چه گه خوردنها ؟ -مکی 
 . وکالت را ببرد که تو نايب رئيس آن باشی

قانون اساسی هم مثل سايراصول محترم است ما اجازه  ١۶اصل  - دکتربقايی
 .دهيم با توده ايها ائتالف کنيد  نمی

دهد،   ون اساسی را رعايت کنيد وهللا استقالل ايران را اينکارها بباد میقان -مکی 
 .کند دارد ايران را تجزيه می

 .اين حرفها خيانت به نهضت است  - ) خطاب  به مکی (  –خلخالی 
 تو پرونده دزدی صد تومانی داری تو ديگر )  مکی خطاب به خلخالی (  –مکی

 .حرف نزن
ابکاری مال تست تو همان کسی هستی که در تبريز پرونده دزدی و ن -خلخالی 

 .عليه من قيام کردی
گفتی من مکی  کردند در تبريز می در تبريز اگر من نبودم پهن بارت نمی –مکی

 آذربايجانم برو حمال
 » ...حيف  اين مجلس  که تو در آن باشی ، کجا  من دزدی کرده ام؟ –خلخالی 

شنچ مجلس راهی پيدا نشد ديگر تشنج شديدی با اين ترتيب نه تنها برای رفع  ت 
از جا بلند شد » ريش سفيد« در اين  هنگام  قائم مقام الملک به عنوان . آغاز شد

وی هميشه رديف آخر مجلس نزديک لژمطبوعت می نشست و کمتر حرف  ( 
می زد و هر گاه هم که سخنی داشت يا پيشنهادی می کرد، پشت تريبون نمی 

او در اين لحظه ). ه نشسته بود بر می خاست و سخن ميگفترفت و ازهمانجا ک
 :وی گفت. نيزهمين  کار را  کرد و با بلند  شدن صدای  او، مجلس ساکت شد

بنده عقيده دارم موقعی که برای تنفس آقايان صالح بدانند همين موقع است، ..« 
نی آقايان همه عصبا. تواند رای بدهد چون هيچ قاضی در حال عصبانيت نمی

هستند و ماه رمضان است فعال تنفس داده شود تا بعد ترتيب اين کار معلوم شود 
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 .به مقام رياست هيچ کس حق ندارد توهين کند
 هيچکس به هيچکس حق ندارد توهين بکند - عبدالرحمن فرامرزی 

است که اخطار بکنم، سه دفعه اخطارکردم  نامه به من حق داده آقا آئين  –مکی 
 .دهند نمیولی  جواب مرا
 البته رئيس هم حق غرض ورزی نبايد داشته باشد  -قائم مقام الملک 
 آقا چه غرض رانی؟ - مهندس حسيبی 

 .کسی غرض رانی نکرد –مهندس  رضوی 
 .بهر حال بنده تقاضای  تنفس دارم  -قائم مقام  الملک 

بنده اهانتی  که به من  شده از نظر هيچ اهميتی ندارد ،موقعی که  –نايب رئيس 
شخصا مبارزه را برای کارهای مملکت ايران شروع کردم شايد همين آقايان 

بهر حال نسبت به بنده بهرحال تقدمی نداشتند ولی بنده . همقدم هم اگر بودند
احترامشان را رعايت کردم و امروز هم باکمال بی لطفی و به عقيده بنده 

ست که بنده همانطوريکه اين ا. برخالف آزادگی به بنده توهين و اهانت کردند
است رئيس از مجلس شورای ملی تقاضای توبيخ  نامه حق داده عرض کردم، آئين

کنم ولی تعيين تکليف با مجلس  بکند حاال هم به تقاضای آقايان اعالم   تنفس می
 »...شورای ملی است 

 
 واکنش  جلسه ديروز * 

  
کس شد، تشنج در ميان انتشار حوادث اين جلسه که به تفصيل در مطبوعات منع 

درمجلس نيز برای ميانجی ها مسلم شد که  اختالف . فزونی بخشيد مردم را 
  .شدنی  نيست ريشه دار است و حل 

دمحم . روز بعد در سرسرای مجلس با طرفهای دعوای جلسۀ قبل گفتگو داشتم
کرمانشاه  که با صورت پانسمان شده به مجلس آمده بود گفت  رضا اقبال وکيل  

نفری نوشته  ٨در فوريت طرح گزارش هيأت  چون بقائی که اين يک توطئه بود
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اينها  تصويب  اين گزارش رابه  و به خبرنگاران گفته بود  مگر » آرزو« بود 
ّ              واال   ما نخواهيم . خواب ببينند و آرزوی  آنرا به گر ببرند   .گذاشت   

:  کرد و گفت حسين مکی هم خستگی  هم بی توجهی مهندس رضوی را بهانه 
گزارش هيأت ( اما به هرحال متأسفم ، ولی ديگرتا اين مسئله  عصبانی  شدم، 

مهندس رضوی  مجلس را اداره  کند، چون  در دستور است نبايد ) نفری  ٨
  »نيست عضو  فراکسيون نهضت ملی است و بی طرف 

ار که چنين توطئه ای در ک  از مدتها پيش توجه داشتم« : مهندس رضوی گفت
هست و حتی می خواستند در خارج از مجلس هم به من توهين کنند ولی به هر 

 ».حال  نمی دانم  تا اين  چرا دچار انحطاط اخالقی شده اند
ديروز حس کردم توطئه « :محمود نريمان که هنوز صورتش زخمش بود گفت

ً                                  است و واقعا  می خواهند رئيس مجلس را بيرون کنند دمحم رضا اقبال ضمن » .           
تأييد سخنان نريمان اضافه کرد بهرحال از اينکه وکالی تحميلی مرا زخمی 

دمحم ذوالفقاری که نوبت اداره جلسه آينده به عهدۀ  وی بود . کرده اند تأسفی ندارم
 .            ً                                                        گفت که مسلما  تا توافق نشود و قضيه حل نشود  جلسه علنی تشکيل نخواهد شد

تأسف از حادثه، از برباری و   در جلسۀ فراکسيون نهضت ملی نيز ضمن  ابراز
صبر و حوصله  و خويشتن داری مهندس رضوی تقدير شد و نسبت به اهانتی 
که به وکالی عضو فراکسيون شد و ضرب و شتمی که صورت گرفت ابراز 

آيت هللا کاشانی نيز ضمن اظهار، شايعه اينکه خودشان جلسات  را . تأسف گرديد
 :گفتاداره خواهند کرد تکذيب  نمود و 

   ً                                                            فعال  که مجلسی تشکيل نمی شود و بعالوه چنين تصميم ندارم اگر موافقت ... «
 »...بفرمايند انشاء هللا  برای دوره آينده

آيت هللا کاشانی در جلسۀ هفتگی با وکال که روز اول تير در مجلس و در باغ 
فعاليت برای آشتی دادن و رفع . تشکيل شد) به علت گرمی هوا(بهارستان 

در همين جلسه طرفين . ت بين حسين مکی و مهندس رضوی را آغاز کردکدور
 .روی يکديگر را بوسيدند و از روی داد جلسۀ قبل از اظهار تأسف  شد
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دراين جلسه پس از سخنان ريش سفيدان مجلس، چون قائم مقام الملک و هاشم 
به  ملک مدنی ودعوت به اتحاد واتفاق، آيت هللا کاشانی نيز ارز نياز مملکت

وی سپس به مشکالت مملکتی اشاره کرد  . اصالحات و رفع اختالفات سخن گفت
  :و گفت

 
 متينگ  در بهارستان* 

   
خرداد که جلسه بدينصورت نا مطلوب ختم شد ديگر امکان تشکيل جلسۀ  ١٧از 

گروههای مختلف ضمن مسايل جاری، موضوع  انتخابات . علنی فراهم نيامد
فراکسيون نهضت ملی از مردم دعوت . وجه قراردادندهيأت رئيسه رانيز مورد ت

خرداد درضلع ٢٧دراين اجتماع که روز . کرد تا درميدان بهارستان اجتماع کنند
غربی ميدان بهارستان تشکيل شد، از بالکن روزنامه کشور، چند تن از اعضای 

اين ميتنگ عليرغم مخالفت گروه . فراکسيون نهضت ملی سخنرانی کردند
اعضای فراکسيون آزادی ونجات نهضت و غيره و حتی مخالفت آيت  درباری و

گزارش مشروحی از اين ميتينگ در مطبوعات منتشر . هللا کاشانی، تشکيل شد
« :خرداد باختر امروز ضمن گزارش  مفصلی با اين تيتر ٣٠در شماره . شد

ر سخنان دکت« ...ديروزتهران بيدار وقهرمان نشان داد که قدرت در دست کيست
 .                                        ً       سنجابی، مهندس  رضوی و دکتر شايگان مشروحا  درج شد

 : در اين متينگ دکتر شايگان  گفت 
مردم  مستعفی که وقتی قيام  ملت ايران شروع شد جرأت اينکه به گربه ... « 

 »...سفارت انگليس نگاه چپ  کنند نداشتند، اکنون چه می گويند
 :دکتر سنجابی  ضن سخنان خود گفت

ماری انگليس برای گرفتن انتقام از پيروزی درخشان ملی، سياست استع« 
 »...آخرين  ذخيره های  خود  را به  کار برده است

 :مهندس رضوی  در سخنانش اعالم کرد
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مانمی توانيم مداخلۀ مقامات غير مسئول را در امور مملکت که مخالف ...« 
 »...نص صريح قانون اساسی است تحمل کنيم

توسط اصغر پارسا سخنگو ی فراکسيون نهضت ملی  قطعنامۀ اين ميتينگ
قرائت شد که در آن به دو مطلب مهم روز مملکتی، يکی تصويب گزارش هيأت 

نفری در مجلس و ديگر اجرای نظامنامۀ  مجلس در مورد جلوگيری از  ٨
 .اعمال و رفتار وکالی در باری اشاره شده بود

آمدند و در مطبوعات خود وکالی در باری از برگزاری اين متينگ به خشم 
خرداد، به توصيۀ آيت هللا کاشانی سعی در  ٣١روز . عکس العمل نشان دادند

تشکيل جلسۀ علنی شد ودمحم ذوالفقاری برای ادارۀ جلسه حاضر گرديد ولی اينبار 
 .با عدم حضور وکالی فراکسيون نهضت ملی جلسۀ علنی مجلس  رسميت نيافت

نفری خود را  ٨فات و طرح گزارش های هيأت مجلسيان نا اميد از رفع اختال
برای انتخابات هيأت رئيسه که خود يکی ديگر از مشکالت روز بود آماده 

گروه درباری تمام تالش خود را برای  انتخاب دو بارۀ  آيت هللا  کاشانی  . کردند
 .به کار گرفت

م  کرد و فراکسيون نهضت ملی نيز فقط  دکتر عبدهللا معظمی را  کانديدا اعال
دکتر معظمی نه تنها آراء  فراکسيون نهضت ملی را . دکتر شايگان نامزد نشد

 .داشت بلکه در ميان ديگروکالی بی طرف وساکت مجلس نيز صاحب رأی  بود
در گفتگوهائی که قبل از انتخابات با اين گروه از نمايندگان  داشتيم  آنان از   

هيأت رئيسه می دانستند ناراضی  اوضاع بد مجلس که آنرا نتيجۀ دو دستگی 
 .              ً                                                     بودند و تلويحا  از انتخاب مجدد  آيت هللا کاشانی  اظهار ناراحتی می کردند

عقيدۀ اين گروه آن بود که دکترعبدهللا معظمی بين دستجات مختلف محبوبيت   
نتيجۀ اين .  بودن در خواهد آورد» يک طرفی « دارد و وضع مجلس را از اين 

  .معلوم  شد  ١٣٣٢جلسۀ  دهم  تير ماه   فعاليت  ها در 
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 انتخاب رئيس*  

 
مجلس از تماشاچی موج می زد .  جلسۀ دهم تير را دمحم ذوالفقاری اداره می کرد

 .و در ميدان بهارستان نيز گروه  کثيری به انتظار نتيجۀ  انتخابات  بودند
عکس  لژ مطبوعات ازمديران مطبوعات گروههای مخالف پر شده بود و به

                  ً                                                روزهای قبل، تقريبا   تمامی وکالی حاضر در مرکز خود را به مجلس رسانده 
اخذ  . نفر نشان می داد  ٧٣بودند به طوری که تابلو عدۀ حاضر در مجلس را 

رأی شروع شد و وکال نام رئيس آينده را روی کاغذی نوشته در گلدانی که روی  
 .تريبون  بود می انداختند

دمحم ذوالفقاری برای جلوگيری از هر نوع سوء استفاده و . قرائت آرا  شروع شد
را بدون » معظمی« و يا » کاشانی « تشتت به منشيها اعالم کرد  که فقط  نام 

قرائت  آرا  درميان سکوت کامل و اتهاب حاضرين  . هيچگونه القابی قرائت کنند
شد که  رأی گذشت، مسلم    ٣٨شروع شد و هنگامی که آراء دکتر معظمی از 

 .او انتخاب شده است
... رأی  ٣١رأی وآيت هللا کاشانی ۴١دکترمعظمی:نتيجۀ آراء چنين بود

تماشاچيان به شدت کف زدند و انعکاس خبر درميدان بهارستان، با  فريادهای  
 .زنده باد مصدق مواجه  بود

 آنها از آخرين حربه  نيز. و کالی درباری باخشم فراوان از جلسه بيرون رفتند
استفاده نمودند، چون علی زهری به راهنمائی دکتر بقائی، اعالم کرد که  دکتر 

 .مصدق استيضاح  کرده است
تير   ١۴دکترعبدهللا معظمی هشتاد و پنجمين جلسۀ دورۀ هفدهم  را در روز  

او ابتدا از رأيی  که به وی  داده . به عنوان  رئيس جديد مجلس اداره کرد ١٣٣٢
 :عبدالرحمن فرامرزی  ضمن  تبريک به دکتر معظمی گفت. شده بود تشکر کرد

چه آنها که رأی دادندو چه آنها که ندادند ازانتخاب جنابعالی راضی هستند ... « 
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 »...و همه معتقدند که  انتخاب جنابعالی به نفع  مجلس  است... 
 : حسين مکی  نيز ضمن تبريک گفت

ی ندادم ولی اميدوارم در جريان منهم مثل آقای فرامرزی به دکترمعظمی رأ«  
 ».کار مجلس بيطرف باشد، چون همۀ ما خواهان رئيس بی طرف هستيم

مکی درهمين سخنرانی از مهندس رضوی تجليل  کرد و  در بارۀ همکاريهای  
گذشته  خود با وی از دوره پانزدهم مجلس ياد نمود ازوقايع گذشته اظهار تأسف 

  )١(.شکرکرد وجلسه بدينصورت پايان  يافتدکترمعظمی نيز بار ديگرت. نمود
  

  حسين شاه حسينی  يتبروامجلس  خورد در و زد
  

درمجلس شورای ملی  ميان سيد محمود نريمان ومهدی  ٣٢خرداد ١٧در روز 
من درلژ تماشاچی ها حضورداشتم وديدم، . مير اشرافی برخوردی پيش آمد

روع شد،ازآن جا که زمانی که زدوخورد بين مرحوم نريمان ومير اشرافی ش
مرحوم نريمان هم ورزشکارويا قدرت بود وهم مسلط وشجاع، مقاومت زيادی 

 وقتی به ميراشرافی اعتراض کرديم،نيروهای طرفدارميراشرافی و...کرد
. دوستان او مانند حسن عرب و بيوک صابر که سر دسته بودند باما درگيرشدند

اشتيم وحاال که دارو دست بقايی با نيروهای حزب زحمتکشان همکاری د       ً ما قبال  
چون ما را می شناختند، به ما حمله . هم درکنارحسن عرب وامثال او بودند

البته ما نيروی . شاچيان فريادزنده باد نريمان سر ميداديمتما کردند وما هم ازلژما
منسجمی نبوديم وتنها روی اعتقادخود رفته بوديم، ولی چون آقای مهندس 

را به عهده بگيرد، عصبانی شديم وطرفداران دکتر رضوی رياست مجلس 
و زمانی که حسين  مصدق برای نخستين بباراز بالکن شروع به اعتراض  کردند

مکی خفه «مکی هم از ميراشرافی حمايت کرد همه از باالی بالکن فريادزدند، 
انعکاس اين  فرياد به حدی  بود که بقايی از پائين دستش  »  شو خفه شو خفه شو

دراين حال، ناگهان درباالی بالکن سرما ريختند . »خفه شويد« ا بلند کرد وگفتر
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. و کتک مفصلی به ما زدند وجلسه درمورد اليحه اختيارات دکتر مصدق  بود
حسن عرب با . وقتی به در مجلس رسديم پليس هم از آن ها حمايت می کرد

جمال  امامی  پليس مرتبط بود، اگرچه حکومت دکتر مصدق بود، اما ايادی 
مسعودی که بيشتربه گروه خسرو هدايت وبيوک صابر معروف بودند و وعباس 

هرکس  ازاين طريق ارتزاق می کردند کوتاه نيامدند و مارا ازهمان دم درزدند و
توانست فرارمرد و آن ها که ماندند کتک مفصلی خوردند، البته دراين ماجرا 

 .کسی را دستگيرنکردند
 

هندس رضوی درجايگاه رياست مجلس نشست، عده ای ازآن سو وقتی م
. خواستند ايشان را وادار به بلند شدن ازآن جا کنند، که البته زيربار نيم رفت

درهمان گيرودار دمحم رضا اقبال نماينده کرمانشاه  رو  به اعضای فراکسيون 
 نهضت ملی کرد وگفت چرا نشسته ايد؟ مگر نمی بينيد، رجاله هاچه می کنند که
. ناگهان به اوحمله کردند و مشتی به صورتش زدند که براثرآن عينکش شکست

ما بيرون درمجلس دمحم رضا اقبال را ديديم که تنها ميرفت وعينک به چشم 
ما در بيرون مجلس هم کمک  مردمی . نداشت واشاره کرد که کتک خورده است

م مسائل  مجلس نداشتيم ، چون مردم را در جريان نگذاشته بودند ودر راديوه
البته درنهايت جلسه مجلس، نظرات کميسيون را تصويب کرد  . منعکس نمی شد

بعد ازاين ماجراما به کلوپ حزب ايران . وميراشرافی ويارانش شکست خوردند
رفتيم ومهندس حسيبی درآنجا اشاره کرد که از جلسه نتيجه گرفته اند و مانور 

اما . ن  مصدق در مجلس در اقليت بودنداگرچه مخالفا. مخالفان به نتيجه نرسيد
 نيروهای انتظامی گرچه درظاهرامر دراختيار. دستگاه های انتظامی باآنها بودند

نزديک  ١٣٣٢مرداد ٢٨هرچه بيشتربه  ولی اساسا داشتند دکترمصدق قرار
نيروهای انتظامی حتی درتظاهرات . ميشد، به کودتاچی ها نزديک تر می شدند

ما وارد عمل می شدندوهيچ گاه درحرکت های خيابانی بی خيابانی هم عليه 
 .طرفانه رفتارنمی کردندو ما را کتک می زدند و منکوب  می کردند



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٢٢٦                                                                             ازیاران 

  

  

  

مقاومت مرحوم نريمان درآنجا موجب شد که هم آن اليحه تصويب شد و هم دل 
دادگاه،  ١٣٣٢مرداد  ٢٨حتی  وقتی  پس از کودتای . وجرأت به ديگران داد

ران و همکاران دکتر مصدق را به عنوان گواه فراخواند تا آن ها گروهی از وزي
از مواضع  خود کوتاه بيايند و اظهارپشيمانی کنند، مرحوم  نريمان گفت من از 

کردم با جناب آقای مصدق آشنايی  که در وزارت دارايی خدمت می ١٣٠٢سال 
ودم، تنها وزيری ب وارادت پيدا کردم، زيرا ايشان تا آن موقع که بنده خدمت کرده
              ً کردند و مخصوصا   بودند که نسبت به تحصيالت و معلومات کارمندان توجه می

بودند و البته اين نوع تشويق برای  سوابق تحصيلی بنده را مورد تمجيد قرار داده
ازآن زمان، بنده . است، فراموش ناشدنی است جوانی که تازه وارد خدمت شده

رسيدم و به من  داشتم و اغلب خدمتشان مینسبت به ايشان ارادت و صميميت 
اين جريان . کردند فرمودند وبنده را دردوستی و پاکی تشويق می اظهارلطف می

ادامه داشت تا آنکه قرار بود برای انتخابات دوره شانزدهم در دربار شاهنشاهی 
بنده را هم دعوت به شرکت فرمودند و بنده هم با جان و دل . تحصن اختيار کنند

از آنجا همکاری من و همکاری ملی ما و تماسمان بيشتر شد، تا اينکه . رفتمپذي
خدمت ايشان در مجلس شورای ملی، سمت نمايندگی داشته در دوره شانزدهم در

فکری با  وايشان رهبر فراکسيون ما بودند و در نتيجه شوروتبادل افکاروهم
 ً                 ا  که ايشان به سمت بعد. شدن صنعت نفت پيش آمد و به نتيجه رسيد موضوع ملی

نخست وزيری انتخاب شدند و موضوع خلع يد را انجام دادند و در شورای 
  امنيت ودردادگاه الهه ازحقوق ايران دفاع فرمودند، برمراتب ارادت بنده افزوده

هايی  طبيعی است با اينکه بنده در قسمت سياست داخلی، يعنی بعضی قسمت. شد
الوصف خدماتی که ايشان به ملت  بودم، معازسياست داخلی ايشان هم سليقه ن

توانست سلب صميميت و ارادت بنده را  بودند، طوری بود که نمی ايران کرده
 » .بکند، بلکه ارادت بنده به همان نسبت به ايشان باقی بوده و هست

به طور کلی مرحوم نريمان  در آن  دوران و پس از آن هيچ گاه ازمواضع خود 
  )٢( .مايت دکتر مصدق  دست بر نداشتکوتاه نيامد و از ح
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 :بعنوان سند

      
 مربوط به گزارش هيئت هشت نفری طرح مذاکرات مجلس  در بارۀ  حمشرو

 
 ١٣٣٢صورت مشروح مذاکرات مجلس روز يک شنبه هفدهم خرداد ماه 

 
 :فهرست مطالب

 تصويب صورت مجلس - ١
 شت نفریبقيه مذاکره درطرح سه فوری مربوط به گزارش هيئت ه - ٢
 تعطيل جلسه بعلت تشنج و مشاجره و زد و خورد - ٣
نامه درباره  آئين ١٠٢و  ١٠١بيانات آقای نايب رئيس داير به اجرای مواد  -  ۴

 آقای مکی
 ختم جلسه بعنوان تنفس - ۵

نايب (مجلس ساعت ده و پنجاه دقيقه صبح به رياست آقای مهندس رضوی 
 .تشکيل گرديد) رييس

بشرح زيربوسيله آقای (شود  ت غائبين جلسه قبل قرائت میصور -نايب رئيس 
 )ناظرزاده قرائت شد

 ١٣٣٢نسبت بصورت جلسه مورخه پنجشنبه هفتم خردادماه  -نايب رئيس 
 اگرنظری هست بفرماييد؟ آقای مکی

خوانم و  بنده اينصورت جلسه راگرفتم و هنوز فرصت نکردم بخوانم می -مکی 
. کنم وتقديم خواهم کرد غلطی داشته باشداصالح می اگر اشکالی داشته باشديعنی

کنم ويک سوالی که ازآقای وزيرراه راجع به راه تهران  ضمناازموقع استفاده می
کنم به وزيرراه بفرماييد زودتر  کنم وخواهش می ام تقديم می مشهدکرده -

 .دهم حاضربشوداگر سريکهفته نيامد من يک وظيفه ديگری دارم که انجام می
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اند که برای جواب به  اتفاقا آقايان وزرا هم نوشته. بسيارخوب -ب رئيس ناي
 آقای دکتر بقايی. سواالت حاضرند

يک نکته در صورت جلسه بود که بنده خواستم تذکر بدهم چون در  - دکتر بقايی 
جلسه گذشته جناب آقای مکی آن گزارش هيئت هشت نفری را قرائت کردند 

ودکه اگر صورت جلسه تصويب بشود مثل اين واينطوردرخارج منعکس شده ب
است بنده خواستم تصريح کنم که تصويب  است که گزارش به تصويب رسيده

مخصوصا که ) صحيح است(صورت جلسه تصويب آن گزارش نخواهدبود 
فوريتی داده اند که ما کمال عالقه را داريم  ٣فراکسيون نهضت ملی يک طرح 

ک نکته ديگر که خواستم عرض کنم اين که اين طرح زودتر مطرح بشود و ي
است که دردزفول يک توقيفهای غيرقانونی شده ويک اجحافاتی نسبت باعضای 

اند که تقديم مجلس شورای  حزب ماشده و اهالی دزفول يک طوماری فرستاده
اند به توقيف آقای دکتر گوشه گير رهبر زحمتکشان  کنم و اعتراض کرده ملی می

 ملت ايران در دزفول
 .شود درتهران هم توقيفهای غيرقانونی زيادمی -ميراشرافی 
ولی امضاهايش حقيقی است بامرکورکرم نيست بهرحال مقصود  -دکتر بقايی 

خواستم  اين است که نگويند تصويب صورت جلسه تصويب قانون است می
 .بگويم که اين قانونی نيست

اجرای مجلس نخيرآقااين حرف کودکانه ايست صورت جلسه م -نايب رئيس 
 آقای کهبد. است

که آقايان وزرا  ١۶٩ای داشتم مطابق ماده  بنده يک اخطارنظامنامه - کهبد 
 .گذرد تشريف بياورند و جواب سوالهای ما را بدهند چون وقت آن می

است که برای جواب سواالت حاضر  به آقايان وزرا تذکر داده -نايب رئيس 
بنابراين ) اظهاری نشد(يست؟ بشوند نسبت به صورت جلسه نظر ديگری ن

با قيد اينکه اگر نسبت به مذاکرات آقای  ١٣٣٢خرداد  ٧صورت جلسه پنجشنبه 
  .شود مکی اصالحی داشته باشد بدهند تصويب می
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 بقيه مذاکره درطرح سه فوری مربوط به گزارش هيئت هشت نفری -٢

 
اند همه آقايان  چند نفر از آقايان تقاضای نطق قبل ازدستور کرده -نايب رئيس 

دانندکه جلسات اخير مجلس دائما به نطق قبل از دستور و مطالب  البته می
صحيح (ديگری صرف شده و بنده عقيده دارم که بالفاصله وارد دستورشويم 

صحيح (و آقايان هم موافقت بفرمايند که بالفاصله وارد دستور شويم ) است
يل پور بايد بعنوان موافق دستور طرح هيئت هشت نفری است و آقای وک) است

 بفرماييد. صحبت کنند
يازده نفر در خارج از مرکز هستند و . آقااين جلسه رسمی نيست -ميراشرافی 

 معتمد. جاللی. راشد: صورتش را بنده دارم اين يازده نفرعبارتنداز آقايان
. دکتر فلسفی. مشار. زاده دکترمصباح. حسين قشقايی دمحم. ملک مدنی. دماوندی

دکتر  -خلخالی (نفردرمرکزنيستند  ١١بهادری اين . گنجه. افشاری يرام
 )زاده در طهرانند مصباح

اند عده کافی است  طبق صورتی که از اداره مربوطه به بنده داده -نايب رئيس 
اطالع دادند که در ) نيستند -ميراشرافی (زاده در تهرانند  وآقای دکتر مصباح

 بفرماييد آقای وکيل پور. ندخودشان تلفن کرد. تهران هستند
بطوريکه کرارادرجلسات خصوصی خدمت آقايان نمايندگان محترم  -وکيل پور 

عرض کردم بنده شخصامعتقدم که اين گزارش هيئت هشت نفری که بصورت 
ماده واحده درامده يک سندی است که برای تحکيم مبانی مشروطيت ايران 

عبدالرحمن (ملی ايران برسد بسيارضرورت داردکه به تصويب مجلس شورای 
چرا؟ مگر قانون اساسی نيست مگر شما حق تغيير و تبديل قانون  -فرامرزی 

خواستم عرض کنم که اين  کنم بنده ضمنا می حاالعرض می) اساسی را داريد؟
گزارش واين ماده واحده يکی از آثار برجسته نهضت ملی ايران است و بنده 

بينم چون حتی  ماده واحده زياد اشکالی نمیخيلی خوشوقتم که دردفاع ازاين 
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آقايانی که بعنوان مخالف بااين ماده واحده صحبت کردند داليلی بررد اين 
 .گزارش واين ماده واحده اقامه نفرمودند

جناب آقای ميراشرافی که بعنوان نطق قبل ازد ستور مخالفتی با اين طرح 
فق با تصويب اين طرح است فرمودند استنادشان اين بودکه چون حزب توده موا

البته يکی از ) اين يکی ازداليل بود -ميراشرافی (بنابراين نبايد تصويب بشود 
داليل بود در صورتيکه حزب توده بااختيارات و حکومت نظامی هم مخالف 

است و خود جنابعالی هم ممکن است مخالف با اختيارات و با حکومت  بوده
 .نيست که بشود مستند رد اين گزارش قرارداد نظامی باشيد بنابراين اين دليلی

ای که جناب آقای دکتر بقايی فرمودند و آن اين بود که اين چون چنداصل  امانکته
از اصول قانون اساسی است لذا ضرورت ندارد که ما قانون اساسی را تصويب 
کرده باشيم بنظر بنده اگر صرفا اين قانون از باب اين بود که درحقيقت ذهن را 
تازه بکند و تاکيدنظر باشد و تشديد بکند تصويب آن در عين حال خودش هم يک 
فايده بود و حال آنکه فايده ديگری هم بر او مترتب است يعنی يک استنتاجی هم 

به بعدآنچه در آخر ماده ) بديهی است(است چنانکه از اين جمله  در اين مورد شده
جی است که اين استنتاج در است يک استنتا گزارش هيئت هشت نفری ذکرشده

است  است نه چيزی کسر کرده عين حال نه چيزی بر آن قانون افزوده کرده
داند  گوييم کلمه پدر هرکسی زبان فارسی می درست مثل اين است که وقتی ما می

اما اگر بگوييم پدر مردی . کند از بچه کوچک تا مردبزرگ مفهوم آنرا درک می
ای  ر عين حال که برای تعيين موضوع يک مسئلهاست که دارای فرزند باشد د

ايم  ايم و نه چيزی کسر کرده ايم در کلمه پدر هم نه چيزی افزوده را ذکر کرده
بنابراين بنده معتقدم آنچه راهم که بعنوان بدبهی است که چنين است و چنانکه در 

يعی است يک استنتاج منطقی و مسلم و قهری و طب ذيل اين ماده واحده ذکر شده
است که حتما در خود آن مواد قانون اساسی مندرج است و ديگر چيزی را زياد 

است يعنی توجه عامه مردم را بيک نتيجه مندرج در اصول جلب  و کم نکرده
) صحيح است(کرده و اين از نظر مشروطيت ايران بسياربسيار ضروری است 
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افتخاريست کنم که تصويب اين ماده واحده  و من باکمال صراحت عرض می
برای مجلس دوره هفدهم به مناسبت اينکه آقايان زياد در اين باب مخالفتی 

ای  آيد که در مجلس شورای ملی نماينده نفرمودند و اصوال هم بعيد به نظر می
بينم که در باب موافقت  قانون اساسی را در حقيقت ردکند يا تخطئه کند الزم نمی

اما نکته ديگری که بايد در اينجا  .بااين طرح پيش ازاين چيزی عرض کنم
عرض کنم و به نظر من توجه به آنهم الزم است اين است که درحکومت 
دموکراسی اصولی بايدجاری باشد که آن اصول يکی اينست که حکومت 
پرنسيپ حکومت اصول حکومت قانون مستقر بشود وهردولتی هر قوه 

ه اعتقادم اين است که اگر بند) احسنت(ای برخالف او نتواندعمل بکند اجراييه
قانون اساسی محترم است بايداز تمام جوانب و از تمام جهات رعايت بشود 

و صحيح نيست که مصداق افتومنون ببعض وتکفرون ببعض ) صحيح است(
قرار بگيرد و اينست که من خودم شخصا بااينکه تصويب اين ماده واحده را از 

صا معتقدم که دولت حاضر هم دهم ولی شخ مواردبسيار ضروری تشخيص می
يعنی خودمن هم شخصا ) صحيح است(است  از بسياری اصول منحرف شده

معتقدم که بسياری از قوانين هست که ولو اينکه صورت قانونی داشته باشد اگر 
با روح دموکراسی موافقت نداشته باشد نبايداجرا بشود يعنی اگر قانونی باستناد 

يراجازه بدهد که عاليترين مرجع قضايی يک وز قانون اختيارات بيک نخست
کشور ر ابا يک امضا منحل بکند بعقيده من بر خالف روح دمکراسی 

وزير باستناد قانون اختيارات بخودش اجازه  اگر بنظر من يک نخست. خواهدبود
خواهد از  خواهدآنرا جرم بشناسد و هر عملی را می بدهد که هر عملی را که می

کند به نظرمن صددرصد برخالف اصول دموکراسی است عداد جرائم خارج ب
است قانون امنيت اجتماعی است که  ويکی ازمواردی که دراينجاپيش آمده

يکوقت ديگرهم درپشت اين تريبون عرض کردم زيرا يک مواردی راجرم 
است تعجب است که در بسياری از اين  است که درقانون جزا جرم نبوده شناخته

کنيم در پارلمانهای دنيا چهار صد يا پانصدسال  بحث می مسائلی که ما امروز
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است و آنچه را که مبتال به ماست آنها بکلی حل و فصل  پيش صحبت شده
اند خالصه اگر حکومت حکومت پرنسيپ و اصول باشد بايد تمام قوانين و  کرده

تمام مقررات و تمام اصول مراعات شود صحيح نيست که ما يک اصل 
  ديگری را ترک کنيم به نظر من يکی از اصول مسلمی که بايد رابگيريم واصل 

گفت از بزرگترين خواص حکومت دموکراسی است اين است که مردم از 
کنم عاليترين نوع  عاليترين نوع همکاری برخوردار باشند اينکه عرض می

همکاری برای اين است که همکاری هم شقوقی دارد يکوقت است که همکاری 
آيدواين همان خاصيتی است که قبال بدوی  و اضطرار پيش می ازراه جبروزور

داشتند يعنی هرکه گردن کلفت تربوده آن آدم ضعيف را  های اوليه می وانسان
گفت شکارمرابدوش بکش  مجبورمی کرد که برای او بيگاری بکند وفرضاباومی

اين نوع بيگاری ميراثی است که ازحکومتهای فردی وديکتاتوری . ببرخانه
است واين ميراثی است که بسياری ازحکومتها اختيارکردند اشخاصی را  ندهما

ای که داشتند همراه کردند البته ديگر دريک  به زور و جبر با آن هدف و ايده
حکومت دموکراسی در يک حکومت مترقی اين نوع همکاری بايد محوبشود 

ان روی آيد مثالانس نوع ديگر از همکاری نوعی است که ازاحتياج پيش می
کند يکی  کند يکی آتش می کنند يکی آرد خمير می احتياج به يکديگر همکاری می

کند اين همکاری شايد مبنای برتقسيم مشاغل  پزد يکی کباب تهيه می نان می
دردنيا شده باشدالبته اينهم يکنوع همکاری است ولی عاليترين نوع همکاری که 

است که ازراه بحث واستدالل ازراه کنم آن نوع همکاری  بنده به آن استناد می
اظهارعقيده ازراه ترغيب وتشويق ازراه اقنع ومتقاعدکردن همديگرانجام 

شود واين حاصلی است که بايددرحکومت دمکراسی موجود باشدوهمين است  می
که هرقدرروح دموکراسی درممالکی بيشتربرود اين نوع همکاری در آنها 

ست که اسم يک مملکت دموکراسی باشد اما گيرد بسيار نامطلوب بيشتر قوت می
کسی نتواند عقايد خودش را آزادانه اظهار کند و بسيار نامطلوبست که حتی مثال 

رسد بگويند و  وکالی پارلمان نتوانند در مسائل مبتالبه آنچه را که بنظرشان می
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بيم داشته باشند که بوسايلی تکفير سياسی بشوند به نظر من اين ترتيب اگر 
باشد د ريک مملکتی که اسمش دمکراسی است بوجودبيايد د رحقيقت سالبه بنا

کتک خوردن توی خيابان راهم فراموش  -پورسرتيپ (بانتفاء موضوع است 
ها مطلوبی است که بنده اعتقاددارم که اگر حکومت  درهرحال اين) نفرماييد

تی حکومت دموکراسی باشدبايدهمه چيزازراه بحث واستدالل بوجودبيايد ح
عبدالرحمن (فرمايد قل هاتوابرهانکم  درقانون دين ماهم هس که خداوند می

) يومنون ببعض يکفرون ببعض - خلخالی ) (ان کنتم صادقين هم دارد - فرامرزی
است  بهرحال در دين ما هم اولی است که ما را ببحث و استدالل هدايت فرموده

و من خيلی متاسفم که در بنابراين صحيح نيست که مااين اصل را از بين ببريم 
است که بايد در درجه اول مورد بحث قرار  همين مجلس بسياری از مسائل بوده
آورد وقتی است  است و هرج و مرج پيش می بگيرد ولی مورد بحث قرار نگرفته

که انسان نتواند اظهارعقيده بکند وقتی که نتوانداستدالل بکند حتمادراصول 
آورد اين يکی ازبزرگترين خطرات برای  یاستداللی هم هرج ومرج پيش م

اينکه ممکن است در خيلی ازشئون زندگی هرج ومرج پيش بيايد ولی درقسمت 
است در همين مجلس  استدالل که هرج ومرج پيش بيايد کار از کار گذشته

ام که از نظر استدالل بسيار ضعيف است  بسياری از استداللها را بنده شنيده
خواست منطق را تدوين کند فکرکرد که بايد منطق را  می گويند وقتی ارسطو می

پايه منطق راروی جواز برنج  -ميراشرافی ... (روی چه بگذارد گفت که
فرماييد  رسد می اجازه بفرماييد آقای ميراشرافی شما بعدا نوبتتان می) بگذارد

ل تواندآنرا انکار بکند يک اصلش اص فکرکرد اين چيز را که هيچ عقل سالم نمی
وحدت مفهومی موضوع و محمول بود يعنی وحدت مفهومی موضوع ومحمل 

تواندمنکراين اصل ثابت بشود  يعنی هرشئی مساوی باخودش است هيچکس نمی
ديگراز اصولی که پايه منطق ارسطو قرار گرفت اصل تناقض بودوعدم اجتماع 

می مثال مجلسه رس شودگفت که اين درحال حاضر نقيضين مثاليک شيئی رانمی
فعالکه درحکومت  -شمس قنات آبادی (هست ودرحال حاضر مجله رسمی نيست
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شود و يکی دروغ است اين اصلی است که هيچ عملی  اين نمی) شودگفت ملی می
است آنرا از بين ببرد باآنکه در اصول منطق هم تغييراتی داده  تابحال نتوانسته

که مبتنی براصلی  است من اعتقادم اين است که بسياری از مسائل هست شده
است مانند همان اصل ثابت رياضی که امروز ماخذ  است که علم آنرا نفی نکرده

است اين اصل منطقی با تمام تحوالت و تغييراتی که در  و مبنای علوم قرارگرفته
منطق واردشده هنوز پا برجاست ولی بسيار متاسفم که در پشت اين تريبون 

گويند بايد قانون  يعنی همان کسانی که می است استداللهای متناقض زياد شده
اند نبايد قانون اساسی رعايت بشود باين  اساسی رعايت بشود همان اشخاص گفته

خواهم  است اين است که بنده می اند ولی در عمل اينطور بوده صراحت نگفته
عرض کنم اگر ما در حقيقت در اين اصول استداللی هم هرج و مرج بکارببريم 

رسيم به آن  ی باينکه بتوانيم آينده روشنی داشته باشيم نداريم و نمیديگر اميد
آينده دليلش اين است همينطور که يک وقت ديگر پشت اين تريبون عرض کردم 
که آقای سرلشگر بهارمست که آنوقت فرمانده ستادارتش بودنددرلغات تصرف 

ی است برای گفت اينکار بسيار بسيار بد کردند يکی از اساتيددانشگاه می می
اينکه وقتی يک غلطهای مشهوری در اذهان رسوخ پيداکرد ديگر بيرون کشيدن 
اين اغالط مشهوراز اذهان کار مشکلی است اين در ادبيات ما در ذهن ما رسوخ 

خواهم عرض کنم که اگر ما واقعا اين  کند و ديگر چاره ندارد حاال هم می پيدا می
بول بکنيد که مملکت ما ناچار دچار يک های استداللی را خراب بکنيم ق پايه

شود يک هرج و مرج فکری يک تشويق ذهنی که ديگر عالج  هرج و مرجی می
ندارد يکی ديگر از معايبی که نتيجه رعايت نکردن اصول دموکراسی است اين 

کنند مردم  است که وقتی بحث و استدالل نشود مردم بحقايق امور توجه پيدا نمی
شوند  گيرند وای بسا که منحرف می يغات يک طرفه قرار میتحت تاثيرات و تبل

دانم اگر درست هدايت  بعقيده من اگر همين نهضت ملی که من آنرا مقدس می
نشود ممکن است خدای نکرده نتايج بدداشته باشد بايد آن را هدايت کرد و هدايت 
 هم مشروط براين است که موازی عقل و استدالل پيش برود بايد نهضت ملی
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ايران را يک فکری درست که آن فکر را با مبانی خودش تقويت کرد و اگر 
ای راکه ما  بخواهيم آنرا از اين فکروازاين اصول منحرف کنيم حتما نتيجه

خواهم ازحضورمحترم  انتظار داريم از آن نخواهيم گرفت اين است که من می
طر سعادت مملکت آقايان استدعاکنم که دراين طورموارد بخاطرآينده مملکت بخا

ميدان بدرنکنند من  از را سعی کنند که باحربه فحش وناسزا يکديگر
فحش است اين  بينم که سراپا شوم وقتی اوراق جرايدی را می بسيارمتاسف می

دليل اين است که اخالق مردم وجامعه ماچقدرانحطاط پيداکرده مطبوعات 
بعضی  -ات آبادی شمس قن(هرمملکتی نمودار اخالق جامعه آن مملکت است 

بنده ) اخالق مردم نيست است نمودار مطبوعات ايران نمودار اخالق هيات حاکمه
باين کاری ندارم ولی همانطور که عرض کردم مطبوعات متاسفانه نه تنها 

کنند بسياری هستند  موافق بلکه موافق و مخالف هر دو طرف بسياربد عمل می
ر تحقيق البته نه تمامش خيلی که در حقيقت موجب شرمندگی هستند و بطو

کنند ولی بعضی از مطبوعات که سر تا  مطبوعات هستند که بسيارخوب کارمی
فرمايند مثل روزنامه کيهان  آقای دکترسنجابی می -فرامرزی (پا فحش هستند 

) کنند روزنامه جبهه آزادی هست روزنامه کيهان هم هست ملت مقايسه می
ايان محترم رازيادنگيرم ناچارم عرايض خودم بهرحال بنده برای اينکه وقت آق

کنم که يک چيزی را بايد درنظرداشت  را کوتاه کنم فقط يک چيزی راعرض می
که هرتغييری هرتحولی هرانقالبی در ممکت اگردرست هدايت نشود به شهادت 

آورداينها درتاريخ عالم هست  تاريخ مشروطيت چه بسا نتايج ارتجاعی به بار می
آورديم اگردرست رهبری نشود حتما  بوجود ه اگريک نهضتی رادک فکرنکنی

رسيم من بسيار متاسفم که در  نتيجه اش اين است که ما به آن مقصود و هدف می
شويم و علتش اين است که من  بسياری از قسمتها داريم به آن نتيجه نزديک می

برای دولت فعلی يک روش صحيح اقتصادی و يک سياست صحيح داخلی 
شود مملکتی را اداره  بينم اگر کسانی مدعی باشند که بدون سياست داخلی می نمی

شود وتصورنمی کنم  کرد اشتباه محض است من حاضرم ثابت کنم که نمی
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هيچکس مدعی چنين چيزی باشد وهرکس بخواهدادعا کندکه اين دولت ازروز 
تشکيل تا امروز يکروش و يک سياست مالی و اقتصادی معينی را تعقيب 

است چه بسيار  است من حاضرم آنرا ردکنم چه بسيار کارهای بدی که شده کرده
اعمال غلطی که فکرکرد که جبران آن دير شده هر روزی که از گذشته عبرت 
بگيريم روزی که بخواهيم اين روش اقتصادی و اين سياست داخلی را روشن 

ر دولت ديگری است به نظر من يکی از کارهايی که اين دولت ه کنيم دير نشده
آيد بايد بکنداين است که از نظر مالی و از نظر  که درايران روی کار می

اقتصادی و از نظر امور انتظامی در تمام عمليات يک کارهای مفيد و سودمندی 
های مردم اين  بکند و يکروش ثابتی برای مردم بوجود بياورد يکی از بدبختی

است  اين مملکت حکمفرما نبوده ممکت اين است که هيچوقت يکروش ثابتی در
توانيم که اعتماد هيچ يک از افراد دنيا را  شما قبول کنيد که هيچوقت ما نمی

بخودمان جلب بکنيم اال اينکه يک سياست ثابت و يک خط مشی درست و 
عقاليی را اختيار کرده باشيم هر روز بيک فکر افتادن هر روز دنبال يک کار 

ای که بايد پرسيم  کند و هرگز ما به نتيجه ماد نمیرا گرفتن هرگز کسی بمااعت
کنم من  رسيم بنده برای اينکه عرايض خودم را به پايان برسانم عرض می نمی

اميدوارم جناب آقای دکتر مصدق بعرايض کسانی که روی کمال بی نظری و 
دهند توجه کنند من بسيار متاسفم که باز  بدون هيچ نوع بغضی تذکراتی می

کنند که حرف  کنم که دولت ايشان بسياری از وزرای ايشان فکر میبايدعرض 
قصدتان  -فرامرزی (اند  وکيل را اگر گوش نکنند عمل مستحسنی انجام داده

بله عرض کنم يکی از وزرا در حضور يکی از ) وکيل پور نيست وکيل است
گفت که من حرف وکيل را اگر بخواهم گوش بکنم کارم  همکاران من می

کردند بسيار صحيح  ای باين اضافه می رد لکن اگر يک حرفی يک کلمهگذ نمی
بود که اگرحرف بی حساب وکيلی را گوش کنم بد است واال بسياری از وکال 

زنند خود من بشهادت چند نفر به چند نفر از وزرای اين کابينه  حرف حسابی می
ابی را بايد تذکراتی دادم که بعد خود آنها توجه کردند و عمل کردند حرف حس
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گويد حرف ناحساب را هم نبايد شنيد هر کسی بگويد بنده  شنيد هر کسی که می
اعتقادم اين است که که اگر آقايان محترم از روی بيطرفی و خارج از تعصب 

کند چون تعصب يک چيزی است که انسان  صحبت کنند حتما حرفشان تاثير می
قسمت به پايان ميرسانم فقط  کندباالخره بنده عرايضم را دراين رامنحرف می

خواستم عرض کنم اين است که اين حکومت نظامی درتمام  ای راکه می يک نکته
کنند  خواهند توقيف می نقاط باعث زحمت مردم است درشيراز هرکس رامی

ای  بنده با ايشان هيچ رابطه) کنند آقای سيدنورالدين راتبعيد می -ميراشرافی (
شناسم اين آقای  ای نداريم امايک کسی را می نداشتم وفعالهم هيچ رابطه

مجيدشيرازی است اين را مدتها است درحبس نگهداشته ان وحتی اجازه مالقات 
ام اين يک آدمی نبود که داخل در  دانم و آنچه شنيده دهند آنچه من می با او هم نمی

اين مخمصه باشد همين اواخر هم ديدم که يکی از همکاران اداری سابق من 
قانون  ۵است او را به استناد ماده  ای احمد باالخانی که معاون اداره چای بودهآق

اند اين حقيقتا شرم آور است با حکومت نظامی در قرن  حکومت نظامی گرفته
اتفاقا ايشان  -خلخالی (در تمام ممالک دموکراسی بسيار جنگيده شده  ١۶و  ١۵

شناسيد بسيار  که شما هم میخيل خوشوقتم ) آدم بسيارصحيح العمل خوبی هستند
کنم که چرا حکومت نظامی  مرد صحيح العمل و آدم خوبی است و من تعجب می

حکومت نظامی هر کس را خواست  ۵ايشان را توقيف کرده بچه استنادی ماده 
گذرد برای  تواند توقيف کنداين قوانينی که در حکومتهای دموکراسی می می

گر قرارباشد که تمام اين مملکت زير سرنيزه اينست که آزادی مردم تامين بشودا
 ۵حکومت نظامی قراربگيرد و هرکسی را خواستند بصرف اينکه مشمول ماده 

قانون حکومت نظامی مشمول هوای نفس حاکم نظامی است اورا بگيرنداين 
عملی است که برخالف روح دموکراسی و برخالف مصلحت مملکت است و 

ولت جناب آقای دکتر مصدق که از اين شدت بنده انتظار و توقع دارم از د
 .هايی که عکس العملهای بسيار بد دارد صرفنظر بفرمايند عمل
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بطور خالصه شما با گزارش موافقيد باعمل دولت  -عبدالرحمن فرامرزی 
 .مخالف

است برای مسکوت ماندن طرح و برای کفايت  پيشنهادهايی رسيده -نايب رئيس 
 )بشرح زيرقرائت شد(شود  ندن مقدم است قرائت میمذاکرات پيشنهادمسکوت ما

 -.نفری مسکوت بماند ٨کنم طرح تقديمی راجع به گزارش هيئت  پيشنهادمی
 عبدالرحمن فرامرزی

 .آقای فرامرزی بفرماييد -نايب رئيس 
ام؟ برای اينکه ديدم  بنده چرا پيشنهاد سکوت داده - عبدالرحمن فرامرزی 

ها بما  ايم مثال خيلی ايم وارد دعوای ديگرشده دهماهميشه از يک دعوا خارج نش
کنيد  کنيد چراچکار می کنيد چرا چکار می گويند که آقا شما چرا مخالفت می می

کرد  اگر دولت کارخودش رامی کرد و يک تشنج و دعوای تازه درست نمی
کرد و مسلط براوضاع هم بود  کرد دولت کار خودش را می هيچکس مخالفت نمی

اگر مسلط بود يا مسلط نبود بسته به لياقت و عدم لياقت خودش بو د بسته يا نبود 
بما وبه مجلس نبودهيچکس برای دولت نه کارشکنی کردنه چوب الی چرخ 
دولت گذاشت دولت هرروزآمديک بهانه تمام نشده بهانه ديگری راپيداکرد يک 

اين دعوای ديگری رادرست کردمن اگرپيشنهادسکوت دادم برای اينست که 
بينيم واين تشنجی را که بعد اين گزارش بوجود خواهدآورد بلکه  تشنجی راکه می

از بين برود واال باعث قضيه يعنی اگر مقصوداين باشد که از اين گزارش 
باشد کی هست که  بخواهند اين نتيجه را بگيرند که دولت بر قوه خود مسلط می

ه بايدمالک قوه اش باشددولت گويددولتی که مسئول عملش است البت غيرازاين می
که قوه ديگرنداردبغيرازاين قوه اگربناباشديک قوه ديگری خارج ازدولت مانع 

تواند مسئول باشداينرا کسی مخالف نيست ولی اين  ازعمل دولت باشد دولت نمی
است جناب آقای دکترمعظمی  ای است که قانون اساسی آنراحل کرده قضيه

رابدهدغيرازکتک ودعواوتهمت وافترا  ١٧ن مجلس فرمودندکه اگرکسی بيايدبيال
ای که تصورمی کنم  هيچ تويش نيست اين کامالصحيح است ولی آن دسته
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دسته معينی مقصودم  -دکترمعظمی (منظورايشان بودندمبری هستند از اين عمل 
ای بودند که تمام کسانی را که مخالف  کنم يک عده نبود عرض نمی) نبود

کردند هميشه حرفهای گنده زدند و با حرفهای گنده مردم را نظرايشان بود متهم 
مرعوب کردند مجلس رامرعوب کردند بطوری مجلس را مرعوب کردند و 
سلب اختيار و سلب اراده از مجلس کردند که مجلس برخالف اصل تشريع رای 
داد يک کسی را بدون اينکه محکوم شود رای به مصارده اموالش داد در هيچ 

کند که يک آدمی  مچو قانونی نيست هيچ پيغمبری همچو تشريعی نمیجای دنيا ه
بدون محاکمه محکومش بکنند مجازاتش بکنند و بعدمحاکمه اش بکنند مجلس 

ترسيدند اين رای را  ای از خونشان از جانشان می مرعوب بود ترسيده بود عده
ی گذشته خواهم متعرض قضايا دادند اين تقصير کی بود؟ تقصير ما نبود من نمی

خواهم از بيطرفی خارج بشوم من از مجلس  بشوم برای اينکه بحقيقت نمی
دوازدهم صحبت کنم و از توهينی که بيک عده از وکال بلکه اکثريت وکال شد 

اند که يهوديهای خيبر  که با زور رجاله خارج شدند ذلتی اين وکال کشيده
يک رای داده بودند من  اند ولی اين وکال تحمل کردند فقط برای اينکه نکشيده

دانداگربيکی  دانم اين چه قانونی است و اگر من رايم را بشمادادم قانونی می نمی
رای من درست است وقانونی . داند رای من رای من است ديگردادم مراجانی می

اند به مجلس و  هايی را که يهوديهای بی قريضه کشيده ياقانونی نيست اينها ذلت
ها روی همان افتراها روی همان  دند روی همان تهمتنمايندگان تحميل کر
خواهم معترض اين بشوم چون بحقيقت ممکن است آقايان  رجاله بازيها من نمی

خواهم ازبيطرفی خارج بشوم امااينکه آقای وکيل  باورنکنند ولی من نمی
پورفرمودند که اين افتخاری برای مشروطيت است و از اين حرفهايی که من 

 ...فهمم نمی
نامه صراحت دارد که در  آقای فرامرزی اجازه بفرماييد آئين -نايب رئيس 

پيشنهاد خروج از دستور توضيح مختصر پيشنهاد کننده با اختصار کامل بايد 
 .داده شود
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ام اينها زيادی بود حاال پس  من اتفاقا هنوز به آن موضوع نرسيده - فرامرزی 
موضوع است بگويم اينها را حساب  اجازه بدهيداين قسمتی را که راجع به اصل

نکنيد اينکه جناب آقای وکيل پور فرمودند اينطور است و آقايان به گزارش 
دهند ممکن است که واقعا اينطورباشد برای  هيئت هشت نفری اهميت زياد می

اند که اگر گزارش هيئت  ام ماهيگيرهای بندر معشور تلگراف کرده اينکه من ديده
آييم تهران و حق اين وکال را کف  پوشيم می د ما کفن میهشت نفری تصويب نش

گذاريم ما اينرا نفميديم ما در اينجا صحبت کرديم دور هم نشستيم  دستشان می
نتوانستيم بفهميم که تصويب اين گزارش هيئت هشت نفری محصولش چيست 

و های بندر طيبه  شود آن ماهيگيرها و آن دوره گردها و آن حمال حاال معلوم می
اند که خيلی الزم است برای مملکت تهديد هم کرده اندکه اگر  بندر معشور فهميده

 -پارسا (اند  کشند ده هزار امضا هم کرده آيند ما را می رای ندهيم کفن پوشيده می
خوب اين يک  - پارسا(فهمم  گفتم من نمی) است همه حال نيستند ملت فهميده

اند تو هم حتما روی ايمان  بد آنها فهميدهبلی گفتم من نفهميدم ال) ای است مسئله
گويی و  اند حتما روی ايمان می گويی که ماهی گيرهای بندرمعشور هم فهميده می

خوری اين ماده واحده پيشنهادی ياعين اصل  خوری حتما قسم می يک قسم هم می
قانون اساسی است يا خالف قانون اساسی است يا تفسير قانون اساسی است 

تواند خارج باشد اگر قانون اساسی است که ديگر احتياج  ال نمیازاين سه ح
ندارد ما يک ماده ديگری را بگيريم و اينجا تصويب کنيم اگر خالف قانون 
اساسی است ما حق نداريم قانون اساسی را تصويب کنيم يا رد و بدل کنيم آن 

واند ت کار مجلس موسسان است پس اگر خالف قانون اساسی است باز مجلس نمی
خالف قانون رای بدهد اگر تفسير قانون اساسی است آيا مجلس حق تفسير قانون 
اساسی آيا مجلس حق تفسير قانون اساسی را دارد يا ندارد آن يک بحث 

کنم برای اينکه خودم روی اين  است من روی اين قسمت بحث می جداگانه
گويم  بفهمند ولی میاطمينان کامل ندارم اين وظيفه علمای قانون است که اين را 

مجلسی که ايالت فارس تويش نماينده ندارد مجلسی که ايالت مازندران تويش 
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نماينده ندارد مجلسی که ايالت خراسان تويش نماينده ندارد مجلسی که ايالت 
خوزستان نماينده ندارد مجلسی که ايالت اصفهان نماينده ندارد مجلسی که 

ر تويش نماينده ندارد اين مجلس حق ندارد کردستان و همدان و خيلی جاهای ديگ
راجع بيک اصلی که آنقدر مورد اشتباه يا مورد اختالف است بنشيند و تصميم 
بگيرد اين اسمش يک عمل قاچاق است که يکعده موافق را دورشان جمع کنند 
راجع به شئون تمام مردم تصميم بگيرند اگرغرضی نيست پس تمام مردم تصميم 

نيست پس تمام مجلس را انتخاب بکنيد انتخابات بکنيد وکيل  بگيرند اگرغرضی
به مجلس بيايد همه نمايندگان يعنی نمايندگان فارس خراسان اصفهان خوزستان 
مازندران کردستان همدان يک قسمت از لرستان اينها باشند وتصميم بگيرند 
راجع بيک موضوع مختلف فيه راجع به قانون اساسی اگر ريگی توی کفش 

خوانند ولی انتم سکاری  خاص نيست چرا والتقربوا الصلوه را میاش
خوانند چرا انتخابات تمام مملکت  خوانند چرا انتخابات تمام مملکت را نمی رانمی

کنند که بيايند اينجا اگرانتخابات درست نيست پس اين هاهم درست نيست  را نمی
درست  شود؟ تصميم گرفت وبادونصف نا چطوربايک نصف نادرست نمی

خواهدانتخابات بکند که همه را بکند  شود اگردولت مسلط براوضاع است ومی می
ايم درست نيست برويم خانه مان  تواند بکند ما هم که اينجا نشسته اگر آنرا هم نمی

های  ماهای نادرست حق داريم تصميم بگيريم از ترس اينکه يک نادرست
کنم آنوقت  ن عرضم را تمام میاال) زنگ رئيس(ديگری بيايند اين صحيح است؟ 

قانون اساسی همين يک ماده را دارد مگر نص صريح قانون اساسی نيست که 
نظر دربودجه مملکت وتصويب بودجه مملکت از مختصات مجلس شورای ملی 

است و بودجه را تصويب  است؟ چطورشده که رئيس الوزراء خودش برداشته
بينيدباقيش رانمی  يکيش را میاست مگر خالف قانون اساسی نيست چرا کرده
اختيارات داردکه در حدود قانون اساسی عمل ) اختيارات دارد -دکترملکی(بينيد 

 تواند کند اختيار نداردکه قانون اساسی رابهم بزنداين رافقط حکومت انقالب می
بکند يعنی يک کسی انقالب بکند مجلس را ببندد قانون اساسی رابهم بزند واال با 
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تواند مجلس را تعطيل کندنه  وبا اين قانون اساسی هيچکس نمیاين مجلس 
بينيد باقيش رانمی بينيد من  تواند بودجه را تصويب کند چرايکش را می می

کنم برای اينکه سوء استفاده هم کردم از حکم آقای نايب  عرضم را تمام می
خواهم عرض کنم اگر با اين تصويب بهانه  رئيس و از لطف ايشان ولی می

گذاريد من کار بکنم  گويد که شما نمی شوديعنی ديگر دولت نمی جويی تمام می
دانم  کنيم ولی من می شود ما تصويب می اگر با اين تصويب بهانه جويی تمام می

شود يکروز خواهر شاه مانع است يکروز مادر  دهم که تمام نمی و بشما قول می
قايان گفتند که ما اعتراض شاه مانع است يکروز خود شاه مانع است يکی از آ

کرديم به بعضی اعمال گفتند انگليس ممکن است در کانال سوئز اعالن جنگ 
دهد؟  بدهد آقا بنده غالم تو بشوم که انگليس در کانال سوئز اعالن جنگ می

خوب تو بيا غالم من بشود بنده  شود اگراين مجوزغالمی من برای تو می
شود اين است که بنده پيشنهادکردم  م نمیمقصودم اين است که بهانه جويی تما

اين را مسکوت بگذاريم بلکه انشاءهللا دعوا و مرافعه تمام شد و بکارهای 
 .ديگرمان رسيديم و بهانه جويی هم بعدها باز جا دارد که آدم بکند

 جنابعالی پيشنهادتان را مسترد فرموديد؟ -نايب رئيس 
 فرموديد مسترد کنم؟ -فرامرزی 

 خيرميل خودتان است - نايب رئيس
 پس گرفتم -فرامرزی 

 بنده قبول کردم پيشنهاد ايشان را اجازه بدهيد توضيح بدهم -دکتر بقايی 
تواندبعنوان موافق  ماده نظامنامه صراحت داردکه يکنفر می -نايب رئيس 

) موافقم -قنات آبادی (صحبت بکند آقای شمس قنات آبادی مخالفيدباسکوت؟ 
 ی مخالفيد بفرماييدآقای دکتر سنجاب
باجمله اخيری که نماينده محترم بيان فرمودند خود ايشان  -دکتر سنجابی 

 پيشنهادشان را پس گرفتند
 من هم پس گرفتم -دکتر بقايی 
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 کنم تشکرمی) بله -دکتربقايی (جنابعالی هم پس گرفتيد  -دکتر سنجابی 
بشرح زيرقرائت (د شو پيشنهادکفايت مذاکرات رسيده که قرائت می -نايب رئيس 

 )شد
کنم پس ازنطق يک مخالف وموافق راجع به طرح فراکسيون نهضت  پيشنهادمی

 مجدزاده. ملی بکفايت مذاکرات رای گرفته شود
در مخالفت با پيشنهاد کفايت مذاکرات آقای قنات آبادی از چند  -نايب رئيس 

هر کدام از آقايان  اند اند آقای دکتر بقايی هم تقاضا کرده روز پيش اجازه خواسته
 که مايلند تشريف بياورند

دانم بعرض آقايان نمايندگان محترم برسانم که اگر  قبالمن الزم می -قنات آبادی 
نظر مبارک آقايان باشد در يکی از جسات دوشنبه که مقام رياست مجلس 

کنم که من با  آوردند اين مطلب را آنجاعرض کردم اينجاهم تکرارمی تشريف می
نظامی قلدری که مخالف و مباين با حکومت قانون است از طرف  حکومت

هرکس و هرمقامی باشد مخالفم قلدر اگرشاه مملکت باشد مخالفم اگر رئيس 
کند  الوزرای مملکت هم باشد مخالفم آن چيزی که سعادت ملت ما را تامين می

فقط و فقط حکومت قانون است وبس چندی است وقت مملکت و مجلس شورای 
نفری وبعنوان اين ماده واحده واين طرح گرفته شده  ٨بعنوان اين گزارش  ملی

ای ازآقايان يعنی همان کسانی که عمالقانون اساسی را زيرپا گذاشته  يک عده
اندهمان کسانی که بسياری از مواد قانون اساسی را بدون دليل بدون منطق 

انون اساسی و تشريح و ها مدتی است داد حفظ ق اند همان وبدون برهان پاره کرده
زنند ما حرفی نداريم واقعا  توضيح وياتفسير مفاهيم حقيقی قانون اساسی را می

اگر آقايان طرفدار صحيح وصديق اجرای قانون اساسی هستندواقعا اگرراست 
ای زيرنيم کاسه نيست اگرواقعا برای يک تحول غيرقانونی  گويند اگرکاسه می

ت اگر مقدمات تغيير وضع و تغييررژيم در کار ای درکارنيس دراين مملکت نقشه
نيست بسم هللا همه که به قرآن در مقابل خدا سوگند ياد فرمود هاند که قانون 
اساسی را حفظ بکنند بياييد تمام آن تعهدات تمام آن کارهايی که عليه قانون 
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است امروز با يک قيام و قعود کان لم يکن تلقی بفرمايند  اساسی صورت گرفته
فرمايند  ن برای اينکه خود آقايان بهتر سابقه دارند آقای دکترمصدق اجازه نمیم

بيانات نمايندگن مجلس بوسيله راديو طهران يا بوسيله نواری که از مجلس 
 ....شود فرستاده می

 
 درکفايت مذاکرات بفرماييد -نايب رئيس 

 
تم بعضی اجازه بفرماييد بنده درمقدمه بيان داليل خود هس -قنات آبادی 

دهم به مخبر راديو طهران که بسمع  ام می های عرايض خودم را نوشته قسمت
آقايان اجازه دهند که اقليت که يک اشخاص بيچاره و فقيری در : ملت برسانند

اين مجلس هستند عقائد خودشان را اظهارکند شما اکثريت هستيد شمشير در 
د تيغ برا داريد در اين توانيد بکني دست شما است هر کاری که بخواهيد می

صورت ضرری ندارد اجازه بدهيد ديگران هم نظرياتی که دارند اظهارکنند 
شايد يکوقت اتفاق افتاد که شما هم با آن عقايد همراهی کرديد ولی حاال اگرشما 
مانع شويد تاد يگران نظريات و عقايد خودشان را بگويند چيز خوبی نيست 

دم و علتش هم اين بود که اساسا قانونگذاری را آنروز با اختيارات موافقت نکر
دانم اگر بناباشد مجلس به وزرا اجازه دهد  از مختصات مجلس شورای ملی می

که بروند قانون وضع کنند پس وظيفه مجلس شورای ملی چيست؟ اين حقی که 
قانون اساسی از وظايف مجلس شورای  ٢٧ايد بموجب اصل  شما بدولت داده

تواند اين حق رابدولت واگذارکند اين عقيده من  لسی هم نمیملی است وهيچ مج
بوده وهست وازاين جهت هم رای ندادم ولی علت اينکه درآنوقت حرف نزدم 

شود که  شدويک حرفهايی زده می اين بود که يک چيزهايی درجرايدنوشته می
بايدعدليه منحل شود من ديدم اگر حرف بزنم و مخالفت کنم خواهند گفت که 

خواهداصالحاتی  لفت اصالحات است ولی حاال که يکنفرايرانی آمده و میمخا
گذارند اين بود که بنده در آن جلسه ساکت ماندم ولی حاال صريحا  بکند نمی
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گويم گذشته از اينکه قانونگذاری از وظايف مجلس شورای ملی است ما بايد  می
اگر ديديم قوانين بدی  يک نظری هم بقوانينی که دراين چند ماه گذشته بيندازيم و

است مثل قوانين عادی دولت را مکلف نماييم که لوايح رابه مجلس بياورد و 
ديگر هم فکر خواستن اختيارات رانداشته باشيم و ابدا در آينده بهيچکس و هيچ 
مقامی اختيار قانونگذاری ندهيم زيرا همين يک بار کافی برای امتحان بود شما 

ايد که پس  ولت اختيار قانونگذاری برای اصالحات دادهبموجب ماده واحده که بد
خواهيد که بعدا  ماه به مجلس شورای ملی پيشنهاد نمايد می ۶ا زآزمايش به مدت 

هم اين ماده واحده را تمديدکنيد قبال الزم است که خاطر محترم آقايان را مسبوق 
ای بکشد برای  کنم که توضيح هرچيز بايد متناسب با آن چيزباشد اگر کسی نقشه

ساختن يک شهر بزرگی و بعد بخواهد در آن نقشه توضيحی بدهد هر قدر که آن 
شهربزرگ ترباشد توضيحش مفصلتراست ولی اگر يک کسی بخواهد يک 

ای بکشد برای يک دهی البته چون ده کوچک است توضيح آنهم بايد  نقشه
خواهيد  یکوچک تر و محقرتر باشد اين مسئله بقدری بزرگ است که شما م

برای يکسال ديگر اختيارجان و مال مردم را بيک دولت واگذار نماييد که 
ساعت  ۵خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند بنده اگر در اين موضوع 

است  هم توضيح بدهم با زياد نيست ولی معذلک بنده تاحدی که ممکن بوده
ودی ندارم چون داند هيچ مقص ام خدا می توضيحات خودم را باختصار نوشته

شود قوه  متمم قانون اساسی قوای مملکت بسه شعبه تجزيه می ٢٧بموجب اصل 
مقننه قوه قضاييه قوه اجراييه وضع قانون که عبارت از قواعد و احکامی است 

کنداز وظايف خود  که هيئت تقنينيه برای حفظ انتظامات جامعه تصويب می
اسی قوای ثالثه مذکور هميشه متمم قانون اس ٢٨است چون بموجب اصل  مقننه

تواند انجام اين وظيفه را  از يکديگر ممتاز و منفصل خواهدبود لذا قوه تقنينيه نمی
بعهده يکی از قوای ديگر واگذار نمايد که هم واضع قانون باشد و هم قانون را 

 .تطبيق نمايد
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 مگر خود شما باختيارات رای نداديد؟ -نريمان 
 

 قت داريددقيقه و ۵ -نايب رئيس 
 

جناب آقای نريمان حوصله بفرماييد اختياراتی که به مجلس شورای  - قنات آبادی 
است با  ملی در ادوار تقنينيه به کميسيون عدليه مجلس برای وضع قوانين داده

اين اصل مخالف نيست زيرا کميسيون مزبوز جز قوه تقنينيه و بعالوه قوانينی 
است و  امع نظريات تمام نمايندگان بودهاست ج که در دوره پنجم تصويب نموده

کنم زيرا قانونی که واضعش  بنده مخصوصا قوانين موقت را عرض نمی
بشراست دائمی نيست و کلمه موقت هم هيچ اثری از آثار قانون را تخفيف 

دهد و اگر ما قائل شويم که يکی از قوای ديگر بتواند وظيفه مجلس را انجام  نمی
مجلس اين حق را به تمام وزرا داده و بار يک بودجه  دهد آيا بهتر نيست که

سنگينی را از دوش مردم بردارد و باين ترتيب در مجلس شورای ملی را تخته 
شود که تدريجا تمام وزرا  کرده و ببندد زيرا تصويب اين قبيل مواد سبب می

 تحصيل اختيارات نموده و در انقضای مدت برای ابقای مقام و يا انجام کارهای
ناتمام بدون هيچ دليل و برهان درخواست تمديد اختيارات را بنمايند و بالنتيجه 
وجود مجلس عاطل شده و آثار قوه مقننه فقط بودجه سنگينی باشد که بدوش ملت 

گذارد اين است عرايض بنده در خصوص اين پيشنهاد تمديد اختيارات که  می
 ٢۵آقای دکتر مصدق در تصويب آن بر خالف قانون اساسی است اين بود نطق 

بنده  - ميراشرافی (در پيرامون مخالفت با تمديد اختيارات  ١٣٠۶خرداد ماه 
ای زير نيم کاسه نيست اگر واقعا  اگر واقعا کاسه)فرماييد خيال کردم خودتان می

ايد اگر واقعاهمينطور که مقدمات امر فراهم است  برای اين مملکت خوابی نديده
کنداين مملکت رايک  ها بادولت می قوای بلشويکواشکاراست وسازشی که 

اگر ) نمونه اش مهاباد است -افشارصادقی (خواهيدبکنيد  مملکت بلشويکی نمی
واقعا بدين ومملکت عالقه منديد بياييدتمام موارد تمام مفاهيم قانون اساسی را 
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اجراکنيد من آن روزی که به آقای دکتر مصدق ارادت داشتم هنوز عمال اين 
فرمايند که هيچ مجلسی حق  خودشان را تکذيب نکرده بودند صراحتا می قول

ندارد بهيچ دولتی اختيارات بدهد اين يک مورد از نطق جناب ايشان است که در 
ادوار مختلفه پارلمانی عليه دادن اختيارات بدولتها ما بدست آورديم چندين موارد 

شان است که ما از اند اين عين نطق اي مختلف هست که ايشان نطق کرده
صورتجلسه استنساخ کرديم و بعرض نمايندگان محترم ملت و مردم اين مملکت 
ميرسانيم واقعا اگر آنروزی که آقای دکتر مصدق اين نطق را کرده بود بجرم 

کرد حاال چه  گفتند جاسوسی کسی قبول می مخالفت با اختيارات بايشان می
کنند  دری وديکتاتوری مخالفت میاست که آنهايی که با اختيارات باقل شده

ارگانهای آقای دکتر مصدق بايد باينها بگويند جاسوس اين نيست مگر اينکه 
چند نفر از (اند  برای اين مملکت و برای مردم اين مملکت خواب وحشتناکی ديده

) صحيح نيست. صحيح نيست -ای از نمايندگان عده) (صحيح است -نمايندگان 
تواننداين مطلب را  يستش کاری ندارم آقايان نمیمن بصحيح است وصحيح ن

منکر شوند که عدليه اصالح شده عمال روسها را که آقايان خوب يادشان هست 
ها برای دادن امتياز نفط به روسيه ميتينگ دادند روی کار  که توی همين خيابان

دی آقای قنات آبا -ميراشرافی ) (درست نکنيد ٩٠ماده  -دکتر بقايی (است  آورده
وری در دادگستری رئيس کل  اجازه بفرماييد آقای عظيما وزير دادگستری پيشه

ايد آقا  اگر خيالی نيست اگر برای مملکت خوابی نديده) بازرسی اين مملکت است
اند دادگستری تصفيه شده اگر قبل از تصفيه بود البته ايراد و  ها بوده همين

اگر آقايان محترم نظر اعتراضی بجناب آقای دکترمصدق وارد نبوداما 
مبارکشان باشدآن شبی که برای مذاکره درباره تمديد اختيارات رفتيم خدمت 
جناب آقای دکتر مصدق ايشان يکی از مباهاتهايشان و يکی از افتخاراتشان اين 

ای که خود ايشان افتخار  بود که من موفق شدم عدليه را اصالح کردم عدليه
فته توی دنيا اصال کمونيست نيست گفته توده ايها اند باصالحش اين عدليه گ کرده

اند و اينها بلشويک نيستند پس بنابراين يک مطلبی در کار است  خيانتی نکرده
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خواهم عرض کنم که اين مطلب يک مطلب  يک حسابی در کار است لذا من می
کوچکی نيست که يک موافق صحبت کند يک مخالف صحبت کند بعد هم 

ش را هم بياوريم برويد پی کارتان مگر اينکه ما باين باکفايت مذاکرات سر
اند و  ای برای همه چيز اين مملکت طرح کرده مطلب متوجه نشويم که يک نقشه

است با يک موافق  اين مطلبی که در پيرامونش موضوع تغيير رژيم مطرح شده
صحبت کردن و با يک مخالف صحبت کردن اين مطالب مطالعه نشده ما که 

خواهيم حافظ  فرمايند که ما می کنند می دانيم اين آقايان شوخی می یخودمان م
قانون اساسی باشيم و قانون اساسی را بمعنای واقعيش اجراکنيم خود جناب آقای 

است واين  دکتر مصدق اختياردادن بهر دولت را بر خالف قانون اساسی دانسته
اند پس موضوع حفظ  اند و خود ايشان هم برخالف خواسته عمل را خودشان کرده

قانون اساسی و حفظ مفاهيم قانون اساسی نيست يک موضوع ديگری در 
 شود رود و آشکارمی کاراست که خرده خرده پرده دارد کنار می

 
 خواهيد توضيحی راجع به پيشنهادتان بدهيد آقای مجدزاده می -نايب رئيس 
 توضيح بعد از مخالف -دکتر بقايی 
 آقای مجدزاده بفرماييد) اخطاردارم -دکتر بقايی (د مانعی ندار -نايب رئيس 

بنده پيشنهاد کفايت مذاکرات دادم و جناب آقای قنات آبادی بعنوان  -مجدزاده 
مخالف با اين پيشنهاد بياناتی فرمودند آنچه بنده از فرمايشات ايشان شنيدم يک 

دند قسمت راجع به اختيارات و يک قسمت هم راجع به دادگستری صحبت فرمو
وهيچ جهت مخالفتشان را نفرمودندکه چرا با پيشنهاد کفايت مذاکرات مخالفند 

توجه کردم البد اين يک ) توجه نفرموديد جناب آقای مجدزاده -قنات آبادی (
توانستيم بفهميم اما جهتی که  معمايی است که معلوم نيست چون نفرمودند ما می

است  از سه ماه است که تقديم شده بنده پيشنهادکردم اين است که اين گزارش بيش
است و در جلسات خصوصی هم  و در جرائد کشور کرارا مورد بحث واقع شده

است و با توضيحاتی که در جلسه قبل  مورد بحث و مطالعه قرارگرفته
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است اين بود که بنده تقاضاکردم  مخصوصا داده شد هيچ نقطه ابهامی باقی نمانده
 )اخطاردارم - دکتر بقايی (بشود  به کفايت مذاکرات رای گرفته

 در همانجا بفرماييد) ٩١ماده  - دکتر بقايی (ای  طبق چه ماده -نايب رئيس 
چون راجع به سنت مجلس است بايد توضيح بيشتر داده شود يکی  -دکتر بقايی 

ای است که مورد  نامه از چيزهايی که بايد با کمال دقت مراعات بشود اين آئين
ای از اين  ر ما بخواهيم هر وقت به ميل خودمان يک گوشهقبول واقع شده اگ

نامه را خراب بکنيم بعد از يک مدتی اين مجلس مخصوصا با اين حالت  آئين
آيد که ديگر موتلفين پيشه وری هم  تشنجی که دارد دارد بيک صورتی در می

راجع به کفايت مذاکرات  ٩١شناسد عرض بکنم ماده  صاحب خودش را نمی
تواند با  بعد از آنکه در موضوعی رئيس مذاکرات را کافی بداند می نويسد می

توانند پيشنهاد  تصويب مجلس مذکرات را ختم نمايد هر يک از نمايندگان نيز می
کفايت مذاکرات تقديم دارد در آن صورت پيشنهاد دهنده باختصار به ترتيب 

يک نفر باختصار  داليل خود را اظهارواگر مخالفی باشد فقط ٨٩مندرج در ماده 
شود در ساير مواردی هم که  کند ورای گرفته می داليل مخالفت خود را بيان می

شود فقط پيشنهاد کفايت مذاکرات خواه تبصره خواه  پيشنهاد مطرح می
کند  کند و بعد مخالف صحبت می پيشنهاداصالحی ابتدا پيشنهاددهنده صحبت می

گويند ابتدا پيشنهاددهنده صحبت  اين يک چيز هردمبيلی نيست اين است که می
است  است برای اينکه آن کسی که يک پيشنهادی داده ای داشته کنداين يک فلسفه

تواند بيايد يک بياناتی بکند نمايندگان را تحت تاثير و داليل خودش قراربدهد  می
به اينجهت هميشه اين حق داده شده که بتواند بعدا بيايد و آن داليل را ردبکند و 

ر اين عملی را که امروز جناب آقای مهندس رضوی کردند اين را سنت بکنيم اگ
يعنی بيک کسی اجازه بدهند بيابد بعنوان مخالف صحبت کند اين کامال نقض 
غرض است اول بايد پيشنهاددهنده صحبت کند و بعد مخالف اين نکته خيلی 

ر آقايان کنم از مقام رياست و از ساي دقيق است و بنده مخصوصا تقاضامی
نمايندگان که اصرارداشته باشند که هميشه اين موضوع رعايت بشود و علت 
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اينکه بنده در اين موضوع اصراردارم برای اين است که يک موضوع مهمی 
در اينجا مطرح شد و آن موضوع تغيير رژيم بود ما داليلی بيان کرديم و 

ظايف مجلس شورای ملی داليلمان تمام نشد آقايان شروع کردند قانونگذاری از و
است ما بايد يک نظری هم بقوانينی که در اين چند ماه گذشته بيندازيم و اگر 
ديديم قوانين بدی است مثل قوانين عادی دولت را مکلف نماييم که لوايح را به 
مجلس بياورد و ديگر هم فکر خواستن اختيارات را نداشته باشيم و ابدا در آينده 

اختيار قانونگذاری ندهيم زيرا همين يک بار کافی برای بهيچکس و هيچ مقامی 
امتحان بود شما بموجب ماده واحده که بدولت اختيار قانونگذاری برای 

ماه به مجلس شورای ملی  ۶ايد که پس از آزمايش به مدت  اصالحات داده
ه خواهيد که بعدا هم اين ماده واحده را تمديدکنيد قبال الزم است ک پيشنهادنمايد می

خاطر محترم آقايان را مسبوق کنم که توضيح هر چيز بايد متناسب با آن چيز 
ای بکشد برای ساختن يک شهر بزرگی و بعد بخواهد در آن  باشد اگر کسی نقشه

نقشه توضيحی بدهد هرقدر که آن شهر بزرگ تر باشد توضيحش مفصلتراست 
ته چون ده ای بکشد برای يک دهی الب ولی اگر يک کسی بخواهد يک نقشه

اين مسئله بقدری . کوچک است توضيح آنهم بايد کوچک تر و محقرتر باشد
خواهيد برای يکسال ديگر اختيار جان و مال مردم را  بزرگ است که شما می

بنده اگر . بيک دولت واگذار نماييد که خودش قانون وضع کند و خودش اجرا کند
يست ولی معذلک بنده تا ساعت هم توضيح بدهم باز زياد ن ۵در اين موضوع 

داند هيچ  ام خدا می است توضيحات خودم را باختصار نوشته حدی که ممکن بوده
متمم قانون اساسی قوای مملکت بسه  ٢٧مقصودی ندارم چون بموجب اصل 

شود قوه مقننه قوه قضاييه قوه اجراييه وضع قانون که عبارت از  شعبه تجزيه می
نيه برای حفظ انتظامات جامعه تصويب قواعدواحکامی است که هيئت تقني

متمم قانون اساسی قوای  ٢٨است چون بموجب اصل  کندازوظايف خودمقننه می
تواند  ثالثه مذکور هميشه از يکديگر ممتاز ومنفصل خواهدبود لذا قوه تقنينيه نمی

انجام اين وظيفه رابعهده يکی ازقوای ديگر واگذارنمايد که هم واضع قانون 
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 .ون راتطبيق نمايدباشدوهم قان
 مگرخودشما باختيارات رای نداديد؟ -نريمان 

 دقيقه وقت داريد ۵ -نايب رئيس 
جناب آقای نريمان حوصله بفرماييد اختياراتی که به مجلس شورای  - قنات آبادی 

است با اين  ملی درادوار تقنينيه به کميسيون عدليه مجلس برای وضع قوانين داده
ميسيون مزبوز جزقوه تقنينيه وبعالوه قوانينی که اصل مخالف نيست زيرا ک
است وبنده  است جامع نظريات تمام نمايندگان بوده دردوره پنجم تصويب نموده

کنم زيرا قانونی که واضعش بشراست  مخصوصا قوانين موقت را عرض نمی
دهد و اگر  دائمی نيست وکلمه موقت هم هيچ اثری ازآثار قانون را تخفيف نمی

ويم که يکی ازقوای ديگربتواند وظيفه مجلس را انجام دهد آيابهترنيست ماقائل ش
که مجلس اين حق را به تمام وزرا داده وباريک بودجه سنگينی را ازدوش مردم 
برداردوباين ترتيب درمجلس شورای ملی راتخته کرده وببندد زيراتصويب اين 

نموده ودرانقضای  شود که تدريجاتمام وزرا تحصيل اختيارات قبيل موادسبب می
مدت برای ابقای مقام ويا انجام کارهای ناتمام بدون هيچ دليل وبرهان درخواست 
تمديداختيارات رابنمايند وبالنتيجه وجودمجلس عاطل شده وآثارقوه مقننه فقط 

گذارد اين است عرايض بنده درخصوص  بودجه سنگينی باشد که بدوش ملت می
تصويب آن برخالف قانون اساسی است اين اين پييشنهاد تمديداختيارات که 

 پيرامون مخالفت با تمديد در ١٣٠۶خرداد ماه ٢۵بودنطق آقای دکترمصدق در
ای  اگرواقعاکاسه) فرماييد بنده خيال کردم خودتان می -ميراشرافی (اختيارات 

ايد اگرواقعاهمينطور  زيرنيم کاسه نيست اگرواقعا برای اين مملکت خوابی نديده
ها بادولت  ت امرفراهم است واشکاراست وسازشی که قوای بلشويککه مقدما

 -افشارصادقی (خواهيدبکنيد  کنداين مملکت رايک مملکت بلشويکی نمی می
اگرواقعا بدين ومملکت عالقه منديد بياييدتمام موارد تمام ) نمونه اش مهاباد است

صدق ارادت مفاهيم قانون اساسی را اجراکنيد من آن روزی که به آقای دکترم
فرمايند که  داشتم هنوزعمال اين قول خودشان را تکذيب نکرده بودند صراحتا می
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هيچ مجلسی حق ندارد بهيچ دولتی اختيارات بدهداين يک مورد ازنطق جناب 
ايشان است که درادوارمختلفه پارلمانی عليه دادن اختيارات بدولتهامابدست 

اند اين عين نطق ايشان  ق کردهآورديم چندين مواردمختلف هست که ايشان نط
است که ما ازصورتجلسه استنساخ کرديم وبعرض نمايندگان محترم ملت ومردم 
اين مملکت ميرسانيم واقعا اگرآنروزی که آقای دکترمصدق اين نطق راکرده 

کرد  جاسوسی کسی قبول می گفتند بود بجرم مخالفت با اختيارات بايشان می
 کنند ديکتاتوری مخالفت می ه با اختيارات باقلدری واست که آنهايی ک حاالچه شده

جاسوس اين نيست مگراينکه برای  بگويند باينها ارگانهای آقای دکترمصدق بايد
 از نفر چند(اند  اين مملکت وبرای مردم اين مملکت خواب وحشتناکی ديده

) صحيح نيست. صحيح نيست -ای از نمايندگان  عده)(صحيح است -نمايندگان 
تواننداين مطلب  صحيح است وصحيح نيستش کاری ندارم آقايان نمیمن ب

رامنکر شوندکه عدليه اصالح شده عمال روسها راکه آقايان خوب يادشان هست 
 ها برای دادن امتيازنفط به روسيه ميتينگ دادندروی کار که توی همين خيابان

قنات آبادی  آقای -ميراشرافی )(درست نکنيد ٩٠ماده  -دکتربقايی (است  آورده
اجازه بفرماييد آقای عظيما وزيردادگستری پيشه وری دردادگستری رئيس کل 

ايد  اگرخيالی نيست اگربرای مملکت خوابی نديده) بازرسی اين مملکت است
آقاهمين هابوده انددادگستری تصفيه شده اگر قبل از تصفيه بود البته ايراد 

 اگرآقايان محترم نظر واعتراضی بجناب آقای دکترمصدق وارد نبوداما
مبارکشان باشدآن شبی که برای مذاکره درباره تمديد اختيارات رفتيم خدمت 
جناب آقای دکترمصدق ايشان يکی ازمباهاتهايشان ويکی ازافتخاراتشان اين 

اند  ای که خود ايشان افتخارکرده بودکه من موفق شدم عدليه رااصالح کردم عدليه
دنيا اصالکمونيست نيست گفته توده ايهاخيانتی  باصالحش اين عدليه گفته توی

اند واينهابلشويک نيستندپس بنابراين يک مطلبی درکار است يک حسابی  نکرده
خواهم عرض کنم که اين مطلب يک مطلب کوچکی نيست  درکاراست لذامن می

که يک موافق صحبت کنديک مخالف صحبت کند بعدهم باکفايت مذاکرات 



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٢٥٣                                                                             ازیاران 

  

  

  

يدپی کارتان مگراينکه ماباين مطلب متوجه نشويم که سرش راهم بياوريم برو
ای برای همه چيزاين مملکت طرح کرده اندواين مطلبی که در  يک نقشه

است بايک موافق صحبت کردن  پيرامونش موضوع تغييررژيم مطرح شده
دانيم اين  وبايک مخالف صحبت کردن اين مطالب مطالعه نشده ماکه خودمان می

 خواهيم حافظ قانون اساسی باشيم و دمی فرمايندکه مامیکنن آقايان شوخی می
 قانون اساسی رابمعنای واقعيش اجراکنيم خودجناب آقای دکترمصدق اختيار

است واين عمل راخودشان  دولت رابرخالف قانون اساسی دانسته دادن بهر
اند پس موضوع حفظ قانون اساسی  اند وخودايشان هم برخالف خواسته کرده

م قانون اساسی نيست يک موضوع ديگری درکاراست که خرده وحفظ مفاهي
 شود رود وآشکارمی خرده پرده داردکنارمی

 
 خواهيدتوضيحی راجع به پيشنهادتان بدهيد آقای مجدزاده می -نايب رئيس 
 توضيح بعدازمخالف -دکتر بقايی 
 آقای مجدزاده بفرماييد)اخطاردارم -دکتربقايی (مانعی ندارد  -نايب رئيس 

بنده پيشنهادکفايت مذاکرات دادم وجناب آقای قنات آبادی بعنوان  -جدزاده م
مخالف با اين پيشنهادبياناتی فرمودند آنچه بنده از فرمايشات ايشان شنيدم يک 
قسمت راجع به اختيارات ويک قسمت هم راجع به دادگستری صحبت فرمودند 

مذاکرات مخالفند  وهيچ جهت مخالفتشان رانفرمودندکه چرابا پيشنهادکفايت
توجه کردم البد اين يک ) توجه نفرموديد جناب آقای مجدزاده -قنات آبادی (

توانستيم بفهميم اماجهتی که  معمايی است که معلوم نيست چون نفرمودند ما می
است  بنده پيشنهادکردم اين است که اين گزارش بيش ازسه ماه است که تقديم شده

است ودرجلسات خصوصی هم  واقع شدهودرجرائد کشورکرارا موردبحث 
است وبا توضيحاتی که درجلسه قبل مخصوصا  موردبحث ومطالعه قرارگرفته

است اين بودکه بنده تقاضاکردم به کفايت  داده شدهيچ نقطه ابهامی باقی نمانده
 )اخطاردارم -دکتر بقايی (مذاکرات رای گرفته بشود 
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 درهمانجا بفرماييد) ٩١ماده  -دکتربقايی (ای  طبق چه ماده -نايب رئيس 
 

چون راجع به سنت مجلس است بايدتوضيح بيشترداده شوديکی  -دکتر بقايی 
ای است که موردقبول  نامه ازچيزهايی که بايد باکمال دقت مراعات بشوداين آئين

نامه  ای ازاين آئين واقع شده اگرمابخواهيم هروقت به ميل خودمان يک گوشه
مدتی اين مجلس مخصوصا با اين حالت تشنجی که راخراب بکنيم بعدازيک 

داردداردبيک صورتی درمی آيد که ديگرموتلفين پيشه وری هم صاحب خودش 
نويسد بعدازآنکه  راجع به کفايت مذاکرات می ٩١شناسد عرض بکنم ماده  را نمی

درموضوعی رئيس مذاکرات راکافی بداندمی تواند باتصويب مجلس مذکرات 
توانندپيشنهادکفايت مذاکرات تقديم دارد  ازنمايندگان نيزمی راختم نمايد هريک

داليل خودرا  ٨٩درآن صورت پيشنهاددهنده باختصار به ترتيب مندرج درماده 
کند  اظهار و اگر مخالفی باشد فقط يک نفرباختصار داليل مخالفت خودرابيان می

ط شود فق شود درسايرمواردی هم که پيشنهاد مطرح می ورای گرفته می
پيشنهادکفايت مذاکرات خواه تبصره خواه پيشنهاداصالحی ابتدا پيشنهاددهنده 

کند اين يک چيزهردمبيلی نيست اين است  کندوبعدمخالف صحبت می صحبت می
است برای اينکه  ای داشته گويند ابتداپيشنهاددهنده صحبت کنداين يک فلسفه که می

يک بياناتی بکند نمايندگان  تواندبيايد است می آن کسی که يک پيشنهادی داده
راتحت تاثيروداليل خودش قراربدهد به اينجهت هميشه اين حق داده شده که 
بتواندبعدا بيايد وآن داليل راردبکند و اگر اين عملی راکه امروزجناب آقای 
مهندس رضوی کردند اين راسنت بکنيم يعنی بيک کسی اجازه بدهند بيابدبعنوان 

مال نقض غرض است اول بايد پيشنهاددهنده صحبت مخالف صحبت کند اين کا
کنم ازمقام  کند و بعد مخالف اين نکته خيلی دقيق است و بنده مخصوصا تقاضامی

رياست وازسايرآقايان نمايندگان که اصرارداشته باشند که هميشه اين موضوع 
رعايت بشود وعلت اينکه بنده دراين موضوع اصراردارم برای اين است که 

ع مهمی دراينجامطرح شد وآن موضوع تغييررژيم بودما داليلی بيان يک موضو
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 کرديم وداليلمان تمام نشد آقايان شروع کردند
است بنده پيشنهاد اول را خواهش کردم  پيشنهادهای متعددی رسيده -نايب رئيس 

فرماييد که در اين پيشنهاد يک ماده  آقای منشی قرائت فرمودند ولی مالحظه می
 -دکتر بقايی (اند  ساسی راعينادرتبصره پيشنهادی خودشان گنجانيدهاز قانون ا

اجازه بفرماييد و ضمنا آقای وکيل پور ) اند درطرح گزارش هم همين کاررا کرده
کنند که تصميماتی که از طرف هيئت دولت مغايربا اين اصل  پيشنهادمی

تصميمی اتخاذشود کان لم يکن تلقی شود اساسا اين موضوع معين است که هر
 .که دولت برخالف قانون اساسی بگيردقابل اجرا نيست

آقای رئيس اين ايراد جنابعالی بخودگزارش هم  -عبدالرحمن فرامرزی 
 .وارداست

کند گزارش هم يک چيز بديهی  اينهم مثل گزارش است چه فرق می - دکتر بقايی 
 است اخطاردارم

 ای؟ طبق چه ماده -نايب رئيس 
 ١٢٠ده طبق ما -دکتر بقايی 
 آقای دکترسنجابی طبق همين ماده اخطارکردند -نايب رئيس 
اگرآن ايرادبه پيشنهادآقای وکيل  -خالف عرض کردند فرامرزی  - دکتر بقايی 

 .پور واردباشد بخودگزارش هم وارداست
 .آقای دکتر بقايی بفرماييد -نايب رئيس 
بعرض آقايان  بايد ١٢٠بنده اين دومطلب را در اطراف ماده  -دکتر بقايی 

دانند تحصيالتم در حقوق نبوده وقتيکه آمدم در  برسانم يکی اينکه آقايان می
مجلس گفتم يک فرصتی در اينجاخواهم داشت و از معلومات حقوقی بعضی از 

بينم که اين آقايان کارهای  اساتيد محترم استفاده خواهم کرد ولی باکمال تاسف می
دارم که آن چيزی رشته وشعبه خودشان کنند با اين کاری ن خالف اصول می

است آنراهم بلدنيستند جناب آقای دکتر سنجابی يک اخطاری کردند راجع به يک 
کنند زير و بااليش را  ای اخطارمی ماده بهتراين است که وقتيکه برای يک ماده
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 -دکتر سنجابی (خوانده نشد ) همه اش را خواندم -دکتر سنجابی (بخوانند 
نامه داخلی مجلس شورای ملی يک عنوان  آئين ۴۶در صفحه ) نيدجنابعالی بخوا

 :درشت داردبعنوان
های قانونی که معنيش هم همراهش است واحتياج  ترتيب شور در لوايح و طرح

 :نوشته ١١٩زير ماده  ۴٧به معنی کردن ندارد در صفحه 
دم ای که خوان اين جمله. پيشنهادهای اصالحی ازطرف نمايندگان ضمن شور اول

است که ايشان اخطارکردند البته در شور اول رئيس حق  ١٢٠اين عنوان ماده 
دارد اين اظهار نظر را بکند يک پيشنهادی راتشخص بدهد که واردنيست برای 
اينکه رسم مجلس اين است که شوراول که تمام شد اليحه با پيشنهادات 

شود فحص  یرود درکميسيون ودوباره در کميسيون روی اين بحث م مجددامی
شود وبعددرخودکميسيون هم اشخاص  شود جستجومی شود مطالعه می می
اگر مالحظه بفرماييد در زير  ۴٨توانند پيشنهادات جديدی بدهند و در صفحه  می

 ١٢٢حضورپيشنهاددهنده درکميسيون که اين عنوان ماده : است نوشته ١٢١ماده 
 ...است

 نيستآقای دکتر بقايی اينها وارد  -نايب رئيس 
نوشته شور ثانی اينکه جنابعالی  ۴٨بعد در پايين همان صفحه  - دکتر بقايی 

استناد فرموديد نسبت به پيشنهادات اصالحی در شوراول همينطوراست رئيس 
رسد قرائت نکند بگذاردکنار پيشنهاددهنده  تواند هر پيشنهادی که بنظرش می می

ادوباره پيشنهاد خودش را تواندبرودبه کميسيون و آنج هم يک مرجع دارد می
بدهد اين استداللی که جنابعالی راجع به سه فوريت کرديد درست نقض غرض 

پيشنهاد  - دکتر سنجابی (بوده برای اينکه اليحه سه فوريتی کميسيون ندارد 
همان استداللی که جناب آقای مهندس رضوی ) شود کرد؟ خارج از موضوع می

نهادآقای وکيل پور فرمودند همان استناد نايب رئيس محترم مجلس راجع به پيش
ايد  عينا راجع به ماده واحده خودتان هم هست بااليش قانون اساسی را نوشته

زيرش هم نوشته ايدبديهی است که اينطوراست آقای وکيل پور هم بااليش يک 
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اند بديهی است که اينطور  اند و زيرش هم نوشته ماده قانون اساسی را نوشته
توانيد باين پيشنهاد رای ندهيد و شما مجبوريد برخالف نظر  میهست و شما ن

 .قانون اساسی را لغوکنيد ١۶توانيد يک اصل  فراکسيون رای بدهيد و نمی
مجلس شورای ملی بايد به کسی که رياست جلسه راعهده داراست  -نايب رئيس 

نجام نامه قانونی بتواند وظايف خودش را ا اجازه بدهد که طبق وجدان و آئين
 بدهد

آقای رئيس طبق وجدان بودکه وقتی مرابيرون کردند چيزی نگفتيد  -ميراشرافی 
 اين اسمش وجدان است؟

اجازه بفرماييد آقای وکيل پور نماينده محترم اين جا پيشنهاد  -نايب رئيس 
را بدون اندک تخلفی رعايت نمايد و  ١۶اند که دولت مکلف است اصل  فرموده

 .تواند ساير اصول را باتخلف اجرا کند ين است که دولت میاين مفهومش مغاير ا
 ٩٠ماده  -وکيل پور 

 دانم و بنده اين پيشنهاد را وارد نمی -نايب رئيس 
 آن چهاراصل هم همينطوراست -زاده  دکتر بقايی و حائری

بشرح زيرقرائت وسيله (شود  پيشنهادآقای قنات آبادی قرائت می -نايب رئيس 
 )قرائت گرديد) منشی(آقای ناظرزاده 

 ...کنم جمله ذيل به آخرعبارت پيشنهادمی
 ]ويرايش[تعطيل جلسه بعلت تشنج و مشاجره و زد و خورد -
 تعطيل جلسه بعلت تشنج ومشاجره وزدوخورد - ٣
 

را اجازه  ٩٠چراماده ) زنگ رئيس(کنيد؟  قانون اساسی را چرالغومی -حميديه 
 دهی؟ نمی
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 )زنگ رئيس(و برو بيرون همهمه نمايندگان پاشو برو بيرون پاش -مکی 
 )زنگ رئيس(کنيد  آقای مهندس رضوی شما اعمال غرض می -ميراشرافی 

 )زنگ رئيس(پاشو برو بيرون مسخره کردی  -مکی 
 )زنگ رئيس(بايدرای بگيری  -دکتر بقايی 

ای برو  حمال برو بيرون آنجا چرا نشسته) خطاب به آقای نايب رئيس( -مکی 
همهمه (اند پشت ميز رياست  الطريق را آورده ازيش را درآوردی قطاعبيرون ب

 )زنگ رئيس - شديد 
 آقای مهندس رضوی واقعا آدم بی وجدانی هستی -ميراشرافی 

دراين موقع (کنيد حق نداريد توهين بکنيد؟  چرابه رئيس توهين می -نريمان 
ای از  ده بين عدهبين آقايان نريمان و ميراشرافی زد و خوردی شد و کلمات زنن

نمايندگان رد و بدل گردی و يک ربع بعد از ظهر بواسطه زد و خورد و 
تظاهرات تماشاچيان آقای نايب رئيس کرسی رياست را ترک نمودند و مجددا 

 )دقيقه بعد از ظهر برياست آقای مهندس رضوی نايب رئيس تشکيل گرديد ۴٠
نامه درباره  آئين ١٠٢و  ١٠١بيانات آقای نايب رئيس داير به اجرای مواد  -

 آقای مکی
نامه درباره  آئين ١٠٢و  ١٠١بيانات آقای نايب رئيس داير به اجرای مواد  - ۴

 )آقای مکی
بشرح زير بوسيله آقای (شود  نامه قرائت می آئين ١٠٢و  ١٠٢ماده  - نايب رئيس 

 ):ناظرزاده منشی قرائت گرديد
 :شود ل مقررمیتوبيخ بامنع حضورموقت درمواردذي -١٠١ماده 

ای درظرف شش ماه اخيربرای مرتبه دوم موردتوبيخ موکدواقع  اگرنماينده - ١
 شده باشد

ای درمجلس علنی ديگران را با اعمال قوه قهريه وزدوخورد  اگرنماينده - ٢
 .ويانزاع داخلی ويابضديت باقوانين اساسی وتخلف ازآن دعوت وترغيب نمايد

 .يا قسمتی ازمجلس يارئيس مجلس توهين کندای نسبت به مجلس  اگرنماينده - ٣
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درموردتوبيخ يا منع حضور درباره نماينده بايد رئيس از مجلس رای  -١٠٢ماده 
بخواهد و در صورت تصويب نماينده مزبور در آن جلسه و جلسه بعد حق ورود 
به اطاق جلسه علنی و همچنين جلسات شعب و کميسيونها و شرکت در امور 

مينکه مجازات تصويب شد رئيس مجلس نماينده مزبور را مجلس را ندارد ه
کند  کند و هرگاه اطاعت ننمايد رئيس جلسه راختم می دعوت بخروج از جلسه می

  .و تشکيل جلسه ثانی در همان روز نيز ممکن است
 

  -نايب رئيس 
بنده عرضم اين است که موقعی که برای تنفس صالح بدانيدهمين موقع  -رفيع 

تواند رای بدهد آقايان همه  قاضی در حال عصبانيت نمی است چون هيچ
عصبانی هستند و ماه رمضان است فعال تنفس داده شود تا بعد ترتيب اين کار 

عبدالرحمن فرامرزی (معلوم شود به مقام رياست هيچ کس حق ندارد توهين کند 
 نامه به من حق آقا آئين –مکی ) (هيچکس به هيچکس حق ندارد توهين بکند -

رئيس هم البته ) دهد است که اخطاربکنم سه دفعه اخطارکردم جواب مرانمی داده
) صحيح است -چند نفر از نمايندگان (حق غرض ورزی نبايدداشته باشد 

البته مقام رياست محترم است خواهش ) آقا چه غرض رانی؟ -مهندس حسيبی (
 کنم پنج دقيقه تنفس بدهيد می

 ام هبنده پيشنهادتنفس داد -کريمی 
است هيچ اهميتی ندارد موقعی که  آنچه که موضوع شخص بنده - نايب رئيس 

بنده شخصا مبارزه را برای کارهای مملکت ايران شروع کردم شايد همين 
آقايان همقدم هم اگر بودند نسبت به بنده بهرحال تقدمی نداشتند ولی بنده 

عقيده بنده برخالف احترامشان را رعايت کردم امروز هم باکمال بی لطفی و به 
آزادگی به بنده توهين و اهانت کردند اين است که بنده همانطوريکه عرض کردم 

است رئيس از مجلس شورای ملی تقاضای توبيخ بکند حاال هم  نامه حق داده آئين
کنم و تعيين تکليف با مجلس شورای ملی است  به تقاضای آقايان اعالم تنفس می
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 ).ه بعنوان تنفس تعطيل وديگر تشکيل نگرديدسه ربع ساعت بعداز ظهرجلس(
 ) ٣(.احمد رضوی –نايب رئيس مجلس شورای ملی 

  
  

  توضيحات و مآخذ
 
صص ، ١٣٧٩چاپ دوم  –، نشر نامک » قلم و سياست« دمحم علی سفری  - ١

٧٩۶ - ٧٨۵  
 –١٣۶٠جلد اول »هفتاد سال پايداری«خاطرات حسين شاه حسينی(  - ٢

،  ١٣٩۴طيرانی ، انتشارات چاپخش، ) روز به( امير: ، به کوشش١٣٢٠
   ٣٢٧ – ٣٢٩صص 

سال  –روزنامۀ رسمی کشور شاهنشاهی ايران، نشر مجلس شورای ملی   - ٣
  ١٣٣٢تير ماه   ١٣– ٢۴۴١شماره –نهم 
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  فصل چهارم 
  

  آخرين مذاکرات  دورۀ هفدهم مجلس شورای ملی
  

لسه ج – ١٣٣٢م تيرماه صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه ده
٨۴ 

 
 :فهرست مطالب

 طرح صورت مجلس - ١
 انتخاب رئيس - ٢
 عنوان تنفس ختم جلسه به - ٣

 .گرديد تشکيل) نايب رئيس(رياست آقای دمحم ذوالفقاری  مجلس ساعت ده صبح به
 

خرداد آقايان اگر فرمايشی  ١٧جلسه روز يکشنبه  نسبت به صورت: نايب رئيس
 .دارند بفرمايند

 فرماييد؟ اجازه می: دالرحمن فرامرزیعب
 .بفرماييد: نايب رئيس

من فقط يک سوالی داشتم وآن اين بود که وقتی جلسه تشکيل نشده : فرامرزی
 شود صورت غائبين را خواند در جلسه رسمی يا نه؟ ورسمی نشده آيا می

 بلی: نايب رئيس
 .پس عرضی ندارم دليلش را هم بفرماييد: فرامرزی

 .نامه، آقای خلخالی بفرماييد آيين ٧٢طبق ماده  :نايب رئيس
کند که آقای مکی به بنده  می جلسه گذشته اينطور حکايت صورت: خلخالی

نشد که بنده  متاسفانه ازآن موقع مجلس تشکيل. دادند وکلمات زننده گفتند دشنام
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شود و  کنم صحبتی که ملت ايران بايد بيشتر ازآنها مطلع راجع به ايشان صحبت
کنم بعدها اميدوارم  ن برای اينکه دراين جلسه تشنجی ايجادنشود صحبتی نمیم

 .گويان سفله را بامنطق محکم ببندم دهان ياوه
 .صحبتتان را که فرموديد: عبدالرحمن فرامرزی

 .آقای دکتر بقايی: نايب رئيس
هايی که بنده درچند جلسه قبل کردم وآقای دکتر  راجع به صحبت: دکتربقايی
دادند يک عده از آقايان اعضای فراکسيون نهضت ملی طبق ماده  جوابمعظمی 

آنها استفاده نکردند بنده . بدهند عرايض بنده جواب بودند که به اجازه خواسته ٩٠
اجازه خواستم هنوز اجازه ندادند و چون موضوع مربوط به  ٩٠هم طبق ماده 

 .استفاده کنم ٩٠ماده  تغيير رژيم است به بنده اجازه بفرماييد هر چه زودتر از
 .پوربفرماييد آقای وکيل. در جلسات بعد توضيح خواهيدداد: نايب رئيس

درصورت جلسه قبل چند اشتباه چاپی درعرايض بنده شده اجازه : پور وکيل
 .شود خواهم دستوربفرماييد اصالح می

 .آقای مکی بفرماييد. بسيار خوب اصالح خواهدشد: نايب رئيس
استفاده کنم دراين جلسه چون موضوع انتخاب  ٩٠ستم از ماده خوا بنده می: مکی

است که جواب  کند اين کار شروع است وبايستی جسله بدون تشنج به هيأت رئيسه
 .کنم آقای خلخالی را خاموشی پيشه می

صورت ) اظهاری نشد(ديگر اعتراضی نيست بصورت جلسه؟: نايب رئيس
 .خردادماه تصويب شد ١٧جلسه 

 يسانتخاب رئ -
 انتخاب رئيس - ٢
 

قبال سه نفر . کنيم به انتخاب يک نفررئيس بااجازه آقايان شروع می: نايب رئيس
عمل آمده  بوسيله آقای ناظرزاده اقتراع به. (شوند حکم قرعه انتخاب می ناظر، به

 ):نتيجه به قرار زير بود
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الفقاری، ذو ، ناصر)غايب هستند:شد گفته(دمحمحسين اميرافشاری، دکترکيان:آقايان
 امير: بالنتيجه آقايان( .، دمحمعلی دادور)غايب هستند:شد گفته( حسينعلی راشد

انتخاب هيأت  ، ناصر ذوالفقاری، دادور به حکم قرعه جهت نظارت در افشاری
 ).رئيسه معين شدند

ها آقای حميديه وآقای نجفی دراخذ رای نظارت  ازآقايان منشی: نايب رئيس
کنيم برای اينکه اختالفی بعدا توليدنشود فقط همان  می عاکنون شرو. خواهندداشت

: مکی(نام روی يک ورقه سفيد بدون امضا بنويسند وهمان نام خوانده خواهدشد 
اسامی (نفر  ٧٢عده حاضر فعال ) جا الک و مهر بکنيد بعد هم آراء را همين

اخذ رای  آقايان نمايندگان بوسيله آقای دادور به شرح ذيل اعالم و در محل نطق،
 )عمل آمد به
 

زاده، مهندس حسيبی، دکتر سنجابی، دکتر شايگان، پارسا،  مهندس زيرک: آقايان
دکتر ملکی، انگجی، ميالنی، شبستری، دکتر معظمی، خسرو قشقايی، گنجه، 
عبدالرحمن فرامرزی، کهبد، دکتر فاخر، بهادری، ميراشرافی، موسوی، مکی، 

ادی، جاللی، صفايی، شهيدی، حاج سيدجوادی، آب اهری، دکتر بقايی، قنات امامی
پور،  افشار، مدرس، خلخالی، وکيل اخگر، دکتر فلسفی، جليلی، نبوی، فتحعلی

مدنی، دکتر طاهری، ذکايی، زهری،  شهاب خسروانی، عامری، مصدقی، ملک
مجدزاده، شاپوری، مهندس رضوی، افشارصادقی، شادلو، شوکتی، مجتهدی، 

وی، فرزانه، ريگی، کريمی، دکترفقيهی، منصف، توليت، مهندس غر
زاده،  زاده، احمد فرامرزی، اورنگ، اقبال، نريمان، حائری پورسرتيپ، صراف

رفيع، هدی، ناظرزاده، معتمددماوندی، دمحم ذوالفقاری، ناصر ذوالفقاری، 
 .حميديه، اميرافشاری، نجفی، دادور، دکتر کيان

آقای دکتر کيان االن آمدند . ر بودنف ٧٢عده حاضر موقع اعالم رای : نايب رئيس
های تفتيشيه و اوراق رای شماره شد و پس از قرائت آرا  مهره(شود  نفر می ٧٣

 ):نتيجه به قرار زير حاصل گرديد
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رای، آقای کاشانی  ۴١، آقای دکتر معظمی ٧٣، اوراق رای ٧٣مهره تفتيشيه 
 .برگ ١رای، ورقه سفيد  ٣١

 
ای دکتر معظمی به رياست مجلس انتخاب شدند رای جناب آق ۴١با : نايب رئيس

 )در اين موقع از طرف تماشاچيان تظاهراتی شد(
 
 ]ويرايش[عنوان تنفس ختم جلسه به -
 عنوان تنفس ختم جلسه به - ٣

در ساعت ده وبيست دقيقه صبح . (شود می بااجازه آقايان تنفس داده: نايب رئيس
 )ديدنگر عنوان تنفس تعطيل و ديگر تشکيل جلسه به

 
  

  ،  ١٣٣٢صورت مشروح مذاکرات مجلس روز يکشنبه چهاردهم تيرماه 
 ٨۵جلسه 

 
 ] نهفتن[محتويات  

 مجلس طرح صورت - ١
بيانات آقای رئيس داير به ابراز سپاسگزاری ازانتخاب ايشان و توجه به  -  ٢

 نامه حفظ انتظامات و آيين
طرفی و  عايت بیبيانات آقايان عبدالرحمن فرامرزی و مکی راجع به ر - ٣

 نامه از طرف رئيس مجلس حفظ انتظامات و آيين
 عنوان تنفس ختم جلسه به - ۴
 ]ويرايش[مجلس طرح صورت -
 مجلس طرح صورت - ١
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بوسيله .(شود بااجازه آقايان صورت اسامی غائبين جلسه قبل قرائت می: رئيس
مشار، دمحمحسين : آقايان -اجازه  غائبين بی): شد شرح زيرقرائت آقای ناظرزاده به

 .زاده قشقايی، راشد، دکتر امامی، دکتر مصباح
 .عده کافی نيست: آبادی شمس قنات
 آقای فرامرزی فرمايشی داشتيد؟. وقتی که شروع شد عده کافی بود: نايب رئيس

 
چون : رئيس. است جلسه خير عرضی ندارم، عرضم بعد از صورت: فرامرزی

آقای . ماند مجلس به بعد می صورتفعال عده برای رای کافی نيست تصويب 
 زهری فرمايشی داريد؟

راجع به استيضاحی که در جلسه قبل تقديم کردم تقاضا داشتم که : علی زهری
اجازه بفرماييد بعد از استقراع شعب قرائت : رئيس. دستور بفرماييد قرائت بشود

بشود شود و شعب اقتراع  شود چون قبل از اينکه انتخاب هيأت رئيسه تمام می
جلسه  سابقه ندارد که چيزی قرائت بشود چون عده کافی نيست تصويب صورت

 .شود به بعد موکول می
 
بيانات آقای رئيس دايربه ابراز سپاسگزاری ازانتخاب ايشان و توجه به حفظ  -

 نامه انتظامات و آيين
بيانات آقای رئيس دايربه ابراز سپاسگزاری ازانتخاب ايشان و توجه به حفظ  - ٢

 نامه انتظامات و آيين
با اظهار کمال امتنان وسپاسگزاری از آقايان نمايندگان محترمی که با : رئيس

واگذاری وظيفه خطير رياست مجلس شورای ملی اين بنده را در معرض حسن 
داند مختصرا ازاهميت  اند، الزم می ظن و اعتماد و اطمينان خويش قرارداده

ه البته آقايان نمايندگان محترم همه از آن موقع و مسئوليت خطير اين وظيفه ک
عرض برساند، يقين دارم احراز اين سمت و ادای اين  مستحضرند چند کلمه به

پذير  وظيفه برای بنده جزبا کمک ومساعدت عموم آقايان نمايندگان محترم امکان
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 طلبم که اين وظيفه را باکمال اميدوارم و از درگاه خداوند متعال توفيق می. نيست
بطوريکه . نامه و سنن پارلمانی انجام بدهم طرفی مطابق قانون اساسی و آيين بی

محيط مجلس برای اکثريت آماده برای انجام کار و برای اقليت آزاد جهت ابراز 
عقيده و انتقادات باشد و نيز اميدوارم از حيثيت مجلس شورای ملی و نمايندگان 

کند دفاع نمايم و حدود و حقوق عموم  محترم آنطور که وظيفه اينجانب ايجاب می
آقايان نمايندگان محترم اعم از اقليت و اکثريت را از هرگونه تعرض مصون و 

است با  محفوظ نگاهدارم و برای اداره امور مجلس از آنچه قانون معين کرده
استظهار به کمک و مساعدت آقايان نمايندگان محترم باکمال قدرت استفاده کنم و 

وجدان و اخالق را همواره حکم قراردهم، درمورد مسائل عمومی و  در اين راه
بينيم و يقين دارم عموم آقايان  نيازمی جاری مملکت خود را از توضيح مفصل بی

نمايندگان محترم در اصول کار که مبارزه در راه تحقق آمال ملی ايران است، 
ت ايران نهضت مقدسی اميدوارم در سايه اتحاد مل. اتحاد رای و اتفاق کلمه دارند

شده سرانجام با  است و مراحل مهمی از آن با پيروزی طی که شروع شده
 .انشاءهللا تعالی. سربلندی و افتخار به نتيجه برسد

 
طرفی و حفظ  بيانات آقايان عبدالرحمن فرامرزی و مکی راجع به رعايت بی -

 نامه از طرف رئيس مجلس انتظامات و آيين
 .آقای مکی: رئيس

 
خواستم اصال در اين جلسه صحبتی نکرده باشم مخصوصا که در  بنده می: کیم

خواستم راجع به همکار  آمد و بنده می ای که شد يک جريانی پيش آخرين جلسه
که راجع به  ١۵عزيزم آقای مهندس رضوی و راجع به سوابقشان در دوره 

اين بود که  باشم ولی چون قرار بر ای عرض کرده بودند شمه نفت مبارزه کرده
باشم اين است که  برای جلسه ديگر بگذارم و اظهار تاسفی از اين جريان کرده

بنده هم مثل آقای . کنم ه و فقط يک نکته را عرض میگذارم به جلسه آيند می
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طرفی و  ام ولی اميدوار هستم که بی فرامرزی به آقای دکتر معظمی رای نداده
ر چنانچه مورد عمل و مالک وظيفه نامه و حفظ حيثيت مجلس اگ اجرای آيين

کند که ايشان يا ديگری پشت اين  ايشان قراربگيرد، برای بنده چه تفاوت می
طرفی و حفظ حقوق اقليت و اکثريت                 ً         اگر ايشان واقعا  رعايت بی. کرسی بنشينند

که همه ) کنند که انشاءهللا می: عبدالرحمن فرامرزی(را در مجلس کردند 
کنم که همه  لس که بتوانند صحبت کنند، بنده تصورمیمصونيت داشتند در مج

ولی اگر خدای نخواسته ايشان . خواهان اين هستند که دارای چنين رياستی باشند
کنم که نه تنها وظيفه خودشان را  طرفی خارج بشوند من تصورمی از جاده بی
يام خواهان و آن کسانی که در اين ق اند بلکه برخالف نظر مشروطه انجام نداده

يعنی نهضت مشروطه ايران مبارزه کردند، قدم برداشتند و اين هم يک مجازات 
دنيايی دارد وهم يک مجازات اخروی اميدوارهستم که ايشان اين دو جنبه را 

نامه مجلس و حفظ حقوق  طرفی و رعايت آيين هميشه درنظربگيرند و جز بی
اگر . نظرنگيرندمجلس و مجلسيان و حقيقت نهضت مقدس ملی ايران چيزی در

نگرفتند مورد احترام همه هستند اگر رعايت اين موضوع را نکردند نبايد انتظار 
نامه گذاشتن باز هم مورد احترام  شکنی و پا روی آيين باشند که با حق داشته

العين  خواهندبود اين مختصر عرض را کردم و اميدوار هستم که هميشه نصب
 .خودشان قراربدهند

اظهار لطف جناب آقای فرامرزی و جناب آقای مکی  بنده از: رئيس
عرض آقايان نمايندگان محترم  کنم و همانطوری که در نطق خودم به تشکرمی

نامه منظور و هدفی نخواهم داشت و  طرفی و اجرای آيين رساندم، جز حفظ بی
اميدوارم با عمل اين موضوع را به آقايان ثابت کنم و البته اميدوارم که عموم 

ها هم  يان هم در اجرای وظايف به بنده کمک بفرمايند، راجع به تماشاچیآقا
است از اين به بعد بنده  نامه چون مطالبی فرمودند بديهی است که چون جزو آيين

داد که به هيچوجه درصحنه مجلس تظاهری له يا عليه بشود و از  اجازه نخواهم
 .کرد مه مجازات خواهمنا ناحيه هر طرف و هر دسته باشد شديدا مطابق آيين
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 عنوان تنفس ختم جلسه به -
 عنوان تنفس ختم جلسه به - ۴

ای ازطرف آقايان اعضای فراکسيون اتحاد و کشور  چون يک نامه: رئيس
بودند که ما مايل بوديم در اولين جلسه  است و ضمنا اظهار تاسف کرده رسيده

ستند درخواست شرکت بکنيم ولی چون راجع به هيأت رئيسه مشغول مذاکره ه
شنبه تعيين بشود ولی بنده چون معتقد هستم که  اند که جلسه برای سه کرده

کارهيأت رئيسه زودتر تمام بشود اين است که جلسه را يک ساعت تعطيل 
کنيم و اگر امروز کارهيأت رئيسه انجام نشد روز دوشنبه جلسه را تشکيل  می
ه جلسه تعطيل باشد جلسه را ای درخواست داشتند ک فردا عده دهيم چون پس می

فردا  چون پس) فردا جلسه بفرماييد پس: چند نفراز نمايندگان. (کرد تعطيل خواهم
شود اين است که اجازه بفرماييد فردا  می) ع(مصادف با وفات حضرت صادق 

عنوان تنفس  مجلس مقارن ظهر به. (کنيم فردا را تعطيل می جلسه بشود وپس
 )يدتعطيل و ديگر تشکيل نگرد

 
 رئيس مجلس شورای ملی، دکتر عبدهللا معظمی

  
تا  ١٣٣١ارديبهشت  ٧ - مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم  

 ١٣٣٢آبان  ٢٨
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  فصل پنجم 

  
در کنار تاآخرين لحظه مرداد با ديگر ياران مصدق  ٢٨محمود نريمان در روز 

مرداد وضعيت  خانه  ٢٨روزلف ديدگاههای مخت ازبنابراين  .دکترمصدق بودند
که چگونه کودتاچيان خانۀ دکتر مصدق مصدق  و يارانش را در اينجا آورده ام 

های  با گلوله نخست وزير حکومت ملی و قانونی را بدستور انگليس، آمريکا 
توپ ،مسلسل و تفنگ بمباران کردند، به آتش کشيدند و بويژه  اجامر، اراذل 

ه خانه دکتر مصدق ريختند به چپاول و غارت دست واوباش با حمايت آنها ب
ای نيز با لباس غيرنظامی ماموريت داشتند، مصدق  عده«و افزون بر آن  .زدند

  » .و يارانش را به قتل برسانند
  

   مرداد از منظر دکتر غالمحسين صديقی ٢٨شرح کودتای 
  

روی مصدق گفت من از «: مرداد به روايت غالمحسين صديقی ٢٨کودتای     
 ».ام آن زن که امشب سجاده ندارد نماز بخواند، شرمنده

 
وزير کشور دولت ملی دکتر ) ١(اين نوشته سند معتبری است ازغالمحسين صديقی

 :مرداد و به قلم زنده ياد دکتر پرويز ورجاوند ٢٨مصدق در مورد کودتای 
که ، ١٣٣٢درباره چگونگی رويداد ننگين کودتای بيست وهشتم مردادماه سال 

های   منجربه سقوط دولت ملی دکتر مصدق وبازگشت شاه وسلطه ديگرباره قدرت
های خود مطالبی  هاونوشته نويسی خارجی برايران گشت، بسياری ازکسان درخاطره

 .ها را در بر دارد اند که هر يک بخشی از اين رويداد را آورده
چندکه از جهات بسيار،  هايی ای است با تفاوت خوانيد، نوشته ای که در زيرمی نوشته

ترين شخصيت  نخست آنکه به قلم مهم: از اهميت و ويژگی خاصی برخوردار است
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مسئول امنيت کشوردر کابينه ملی دکتر مصدق، يعنی وزير کشور آن دولت، نوشته 
 هاکوشيده است تالحظه به لحظه اين رويداد دکترصديقی دراين يادداشت. شده است

ها وآشفتگی درشهر، دستيابی   چون حرکت رجاله د،مردا ٢٨را، ازبامداد روز
باران کردن خانه رهبر ملت و به آتش کشيدن  های حساس يا گلوله کودتاچيان برمحل

گونه پيشوای پيرملت وياران صميمی او  آن، چگونگی شهامت و مقاومت حماسه
 .دجمعی به حکومت کودتاگران،همه و همه، را به تصوير بکش وسرانجام تسليم دسته

توان به بسياری از  دو ديگر آنکه، اين نوشته سند معتبری است که با مطالعه آن می
ازجمله اين سندحکايت از آن دارد . نکات دردناک مربوط به اين فاجعه ملی پی برد

 :که
های اطالعاتی کشوررا در اختيار  اگردولت ملی دکترمصدق،چنانکه بايد،سازمان.١

 داشت؛ می
تری را  ان ناسيوناليست فرصت يافته وتوانسته بودندجمع وسيعاگر سازمان افسر. ٢

های انتظامی و  گيری و ارگان در سازمان خود گرد آورند و در ستادهای تصميم
 نظامی نفوذ و حضور مؤثر داشته باشند؛

پيشه آن،  اگر سازمان نظامی حزب توده به پيروی از رهبری سرسپرده و خيانت. ٣
 يان عمل نکرده بود،در راستای منافع کودتاچ

داشت که مصدق  های ملی وجود می باالخره، اگر در جمع امرای ارتش چهره. ۴و 
مرداد، با قاطعيت  ٢۵های حساس، از بامداد  ها در پست توانست با گماردن آن می

عمل کند، شانس بسياری وجود داشت تا بتوان در آن مرحله، کودتا را در نطفه خفه 
  .ساخت

ود که امکان سرکوب ساختن کودتا وجود داشت؛ ولی واقعيت ش آری، تصور می
چنين بسيار به ثبت رسيده  درحافظه تاريخ جهان رويدادهايی اين. چيز ديگری شد

شايد . گروهی برآنند که سرنوشت ملت ما در آن زمان چنين رقم خورده بود. است
 ...چنين بود؟

 دکتر پرويز ورجاوند
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* * * 
، خشنوديان تلفونچی ١٣٣٢مرداد  ٢٨ساعت شش و نيم صبح روز چهارشنبه 

وزير فرمودند،  آقای نخست«خانه جناب آقای دکتر مصدق، با تلفن خبر داد که 
 ».پيش از رفتن به وزارتخانه، به اينجا بياييد

خان همايون،  با ابراهيم (من درساعت شش و پنجاه دقيقه با اتومبيل وزارتی، 
حرکت کرده، در ساعت هفت صبح به اتاقی که هيئت ) ه وزارت کشوررانند

تيمسارسرتيپ تقی رياحی، رييس ستاد . شد، وارد شدم وزيران درآنجا تشکيل می
. ارتش و سرکار سرهنگ حسينقلی اشرفی، فرماندار نظامی در آن اتاق بودند

ن وارد شدند بعد از تعارفات، آقای حاج دمحمحسين راسخ افشار،از وجوه بازرگانا
و مشکلی که  ١٣٣١تير  ٣٠و با ايشان راجع به مساعدت به بازماندگان شهدای 

کردند  بر اثر اوضاع مجلس شورای ملی در اين باب پيش آمده بود، مذاکره می
 .له رفتم به اتاق معظم. وزير مرا احضار فرمودند که آقای نخست

 
اند والزم است تکليف  چون شاه از کشور تشريف برده«: گفتند] دکتر مصدق[

قانونی وظايف مقام سلطنت معين شود، من با جمعی ازآقايان صاحب اطالع 
رأی آقايان اين است که شورای سلطنتی به وسيله مراجعه به آراء . شور کردم

شما به فرمانداران تلگراف کنيد که از محل ماموريت خود . عمومی تشکيل شود
اند، به محل خدمت خود مراجعه نمايند  فتهخارج نشوند؛ و آنان که به مرخصی ر

 ».تا پس از دادن دستور مراجعه به آراء عمومی، اين کار را انجام دهند
چون مقررات مربوط به رفراندوم در اين باب بايد به تصويب هيات «: گفتم

وزيران برسد، بهتر آن است که امروز عصر آن را در هيات دولت مطرح کنيم 
 ».دولت آن را تصويب کردند، فورا تلگراف مخابره شودو پس از آنکه هيات 

 ».چون تاخير در کار مصلحت نيست، بهتر است امروز تلگراف کنيد«:فرمودند
اگر اين کارفوريت دارد، دستور فرماييد امروزپيش ازظهر، جلسه هيات «: گفتم 

 ».وزيران تشکيل شود
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نيز مطالعات و مشورت  هنوز شور من با آقايان تمام نشده و آقايان«: فرمودند
آقايان تا امروز عصر کار  شما تلگراف را مخابره کنيد؛ . اند خود را تمام نکرده

اگر آن . رسانيم کنند و نتيجه را عصر به اطالع هيات دولت می خود را تمام می
اگر   شود؛  را قبول کردند، بعد دستور اجرای مراجعه به آراء عمومی داده می

خواهد بود وهر تصميم که هيات دولت اتخاذ » کان لم يکن»  نه، اين تلگراف
 ».کنيم کرد، به آن عمل می

من چون بيان معظم له را صحيح ديدم، برخاسته، بيرون آمدم و مقارن ساعت 
هشت، به وزارت کشوروارد شدم وآقای خواجه نصيری، رييس اداره کارگزينی 

  دستور تهيه تلگراف را، چنانو آقای داناپور، رييس اداره انتخابات راخواستم و 
اجرای  به ايشان دادم وگفتم دستور مذاکره شده بود، وزير که باآقای نخست

استانداری  درصورت تصويب هيات وزيران،به وسيله تلگراف بعدبه رفراندوم،
ضمنا به تيمسار سرتيپ رياحی، رييس ستاد . ها ابالغ خواهد شد و فرمانداری ها

سيم ارتش، تلگراف مربوط به حضور فرمانداران و  تلفن کردم که اداره بی
 .بخشداران را در محل خدمت مخابره کنند

 ».فورا دستور خواهم داد«: ايشان گفتند
سپس به آقای شايان، فرماندار تهران ومعاون استانداری تلفن کردم که به 

چون در نظر «: گفتم. ايشان پس از چند دقيقه حاضر شدند. وزارت کشور بيايند
است به زودی رفراندومی صورت گيرد، شما فهرست اسامی اشخاصی را که 

ها و نظارت واجرا دعوت شوند، تهيه بفرماييد و سعی  بايد برای تشکيل حوزه
 .آقای شايان رفتند».ترين اشخاص ثبت شود المقدور نام صالح کنيد حتی

را بياورند من آقای دکتر جواد اعتماد، رييس دفتر را خواستم که کارهای فوری 
ها وارد اتاق  آقای شجاع ماليری، رييس اداره آمار و بررسی] در اين لحظه[که 

گويند که در  اند و می آقای رحيمی الريجانی االن از بيرون آمده  «: شدند و گفتند
گويند وشعارهايی بر ضد دولت  می» باد شاه زنده«ای از مردم  ميدان سپه، دسته

پاسبان را که در دو کاميون شهربانی سوار بودند ديدم ای  من نيز، عده. دهند می



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٢٧٤                                                                             ازیاران 

  

  

  

 ».کردند ها را تکان داده، با آن دسته هماهنگی می ها هم دست که آن
های سرويس را سوار شويد و  يکی از اتومبيل«: من به آقای شجاع ماليری گفتم

 ».به ميدان سپه برويد و اوضاع آنجا را ببينيد و به من اطالع دهيد
ها هم نزد  های سرويس، هيچکدام نبودند و کليد اتومبيل راننده اتومبيلاتفاقا دو 
 .و آقای شجاع ماليری نتوانست آن کار را انجام دهد... دانايی بود

به من اين «: ، رييس شهربانی تلفن کردم و گفتم»مدبر»  در اين موقع به سرتيپ
ها را به وی  و چون هماهنگی پاسبان» دهند، جريان امر چيست طور گزارش می

و بر من معلوم شد که »...ها؟ چه؟ پاسبان«: گفتم، با لحن استفهام و تعجب گفت
به . اطالع بود کرد؛ يا اينکه واقعا بی او از اين واقعه اطالع داشت و تجاهل می

خبر بود، اين امر هم در جای خود موجب  هر حال، اگر به واقع از پيشامد بی
 .تعجب است

 ».رسانم کنم و نتيجه را به عرض می حاال تحقيق می«: رييس شهربانی گفت
فورا موضوع را تحقيق کنيد و نتيجه اقدام را به من اطالع دهيد؛ ولی او، «: گفتم

  » !بعد خبری به من نداد
وزير  دراين وقت تيمسار رياحی به من تلفن کردندکه بنا به امرجناب آقای نخست

را به سمت رييس شهربانی » اهندهش «دستور فرماييد که حکم تيمسار سرتيپ 
ها به  من دانستم که اوضاع شهربانی خوب نيست و عمل پاسبان. صادر کنند

تاخير اجرای دستور رييس دولت و تامل در ... وزير رسيده است اطالع نخست
آن را جايز ندانسته، به رييس کارگزينی گفتم، فورا ابالغ سرتيپ شاهنده را به 

ر صادر کند و آن را به افسری که از ستاد برای رياست شهربانی کل کشو
رييس کارگزينی . آيد، بدهد تا وی آن را به سرتيپ شاهنده برساند گرفتن آن می

، آجودان »ياردمحم صالح«ابالغ را تهيه کرد و من آن را امضاء کردم و سرگرد 
 .رييس ستاد ارتش آن را گرفت و رفت

های دويست و سيصد  د جای شهر، دستهدر اثنای اين احوال خبر رسيد که در چن
ها و وسائل ارتشی، به تظاهرات  نفری، با همکاری افسران وسربازان، باکاميون
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ضد جناب آقای دکتر مصدق و دولت پرداخته، به نفع شاه و به مخالفت با رييس 
  رسيدکه جمعی به تلگرافخانه هجوم برده، می ونيزخبر دهند دولت شعارمی

ای ديگر، درحدود سيصد نفر از خيابان  ه را اشغال کنند و دستهخواهند تلگرافخان
کشور   باب همايون، به مقابل وزارت دادگستری وازآنجا به ميدان جلوی وزارت

دادند و به آهستگی  جمعی درسه چهار کاميون نشسته، شعار می. اند و بازار آمده
ها  رامون آنای مردم سر و پا برهنه، به دنبال و پي کردند وعده حرکت می

يک کاميون پاسبان هم . دادند کردند و به نفع شاه شعار می دويدند وفرياد می می
ها بودکه درسر پيچ خيابان جلوی وزارت کشوربه طرف مشرق پيچيده،  با آن

تظاهرکنندگان به طرف مغرب متوجه . برابر دراستانداری تهران توقف کرد
چون من خود اين منظره را .دادندشدند وبه راه خود به صورت پراکنده ادامه 

ازپنجره اتاق وزارت کشورديدم، به فرماندار نظامی تلفن کردم وازاو ـ سرهنگ 
نظمی چيست و چرا حرکت اين  علت اين اغتشاش وبی«اشرافی ـ پرسيدم که، 

 »شويد؟ ها را مانع نمی دسته
برای  ای را که عده. ما به سربازان خود اطمينان نداريم «:او در جواب گفت

 ».شوند ها همراه می فرستيم با آن ها می جلوگيری تظاهرات اين دسته
 .گردانند ای درکاراست و کسانی هستند که بازيگر و بازی من يقين کردم که نقشه

با «: وزير با تلفن به من گفتند آقای نخست) ساعت يازده صبح(در همين وقت 
ت شهربانی کل رابه تيمسار ام، مقتضی است دستوربدهيدرياس مطالعاتی که کرده

فرمانداری نظامی هم به عهده او واگذار شده است «و  »دمحم دفتری بدهند  سرتيپ
 ».و او فعال در شهربانی است

من با اينکه ازتغييرفوری تصميم قبلی راجع به سرتيپ شاهنده و انتخاب سرتيپ 
و  دفتری وصدور اين دستورهای متناقض، در چنان اوضاع و احوال متعجب

متوحش شدم، ناچار، به مالحظاتی که در چنين اوقات رعايت آن واجب است، 
به رييس کارگزينی دستور دادم ابالغ را تهيه کند و پس از امضاء آن به ايشان 
گفتم بفرستند، ابالغ مربوط به سرتيپ شاهنده را بگيرند و خواستم با سرتيپ 
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 .دفتری با تلفن صحبت کنم
اندومشغول معرفی  سرتيپ دفتری حال آمده«:و گفتسرتيپ مدبر جواب داد  

 »...رؤسا به ايشان هستم
بعد شهردار تهران، آقای دکتر سيدمحسن نصر به من تلفن کرد وبه فرانسه گفت 
که جمعی به شهرداری هجوم آورده وفعال در داالن و سرسرا هستند و سربازان 

بود به وی گفتم و دستور  من آنچه را که فرماندار نظامی گفته. کنند اقدامی نمی
ها و  توانند بکنند و ازتجاوز به اتاق دانند و می دادم که با تدبير و رفق، هرچه می

دراين موقع بارديگر تظاهرات ...تر،باوسايل داخلی وخارجی جلوگيری نمايند دفا
در مقابل وزارت کشور تکرار شد و مقارن ظهر، جمعيت که در اين وقت 

ای از آنان  عده. انصد تن رسيده بود، داخل اداره تبليغات شدبه حدود پ] شمار آن[
 ...تر و اوراق را بيرون ريختند ها رفته، دفا به اتاق

خبر دادند که جمعی تلگرافخانه و مرکز تلفن ) آخر وقت اداری (  ١٣ساعت 
و ) اين خبر وجود نقشه منظم، محقق گشت] رسيدن[با (اند  کارير را اشغال کرده

وزير تلفن کردم و جريان  آقای نخست من به . ی هم جنبشی نيستدر شهربان
امر بفرماييد، به هر ترتيب که ممکن باشد، «: اوضاع را گزارش دادم و گفتم

سيم و اداره راديو را حفظ و مراقبت کنند؛ زيرا، اگرچه تلگرافخانه  مرکز بی
راديو رخنه  سيم و اداره کنندگان به مرکز بی اشغال شده است، ولی اگر تظاهر

 .ها موجب تشنج و اختالل نظم فوری در سراسر کشور خواهد شد کنند، عمل آن
از ساعت يازده و نيم تا سيزده، که به سبب انقضای وقت اداری خطر هجوم 
مرتفع گرديد،سه بار تظاهرکنندگان به طرف وزارت کشور آمدند و هر بار 

در وزارتخانه را بستند و ستوان دوم حجت و پنج پاسبان مامور وزارت کشور، 
 .ها را دور کردند در پلکان خارج، با تدبير آن

آقايان سعيد سميعی، معاون وزارت کشور و سيدغالمحسين کاظمی، مدير کل 
ها و عليرضا صبا، مديرکل اداری و دکتر جواد اعتماد، رييس  امورشهرداری

ه خوب است شما دفتر وزارتی از ساعت دوازده به بعد، چند بار به من گفتند ک
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گفتم برخالف؛ درچنين حال من بايد تا آخر وقت، . از وزارتخانه به خارج برويد
. و اگر الزم شد، پس از آن در وزارتخانه بمانم و محل خدمت خود را ترک نکنم

آقای صبا، در حدود ساعت سيزده و نيم و آقای سميعی درساعت چهارده، پس 
نه خارج شدند و من تا ساعت چهارده و از ديدن من و خداحافظی، از وزارتخا

نيم همچنان به اتفاق آقايان کاظمی ودکتر اعتماد در وزارت کشور، در اتاق 
درساعت مذکور، چون توقف در وزارتخانه سودی نداشت، گفتم . وزارتی مانديم

  آقای دکترکاظمی و ابراهيم. وزير بروم ماشين بياورندکه به خانه آقای نخست
تومبيل وزير کشور گفتند چون آوردن اتومبيل وزارتی در برابر خان، راننده ا

در وزارت کشور و باز کردن در،ممکن است خطراتی داشته باشد، بهتر است 
ِ                                         ها را به در  وزارت بهداری ببرند واز داخل حياط وزارت  اتومبيل شهرداری           

 .ويدوزير ش آقای نخست کشور به وزارت بهداری وارد شويد واز آنجاعازم خانه 
خان بسته  در ساعت چهارده و چهل و پنج دقيقه، سوار اتومبيل شدم و ابراهيم

آباد  از خيابان جليل] اتومبيل. [پرونده و کيف مرا برداشت و پهلوی راننده نشست
بعد از خيابان شاهپور و شاهرضا، به خيابان پهلوی . وارد خيابان سپه شد) خيام(

بود که وضع شهر و مردم را دراين  مقصود من از اطاله راه اين.رسيديم
 .ها ببينم؛ ولی در مسير خود، به دسته و جماعتی برنخوردم خيابان

 
در سرپيچ خيابان شاهرضا به پهلوی، به اشاره افسر شهربانی، که چندين پاسبان 

چهل پنجاه نفر تماشاچی هم . و سرباز با وی بودند، راننده اتومبيل را نگاه داشت
پس ازآنکه افسر مرا شناخت، به راه افتاديم و داخل . بودنددر اينجا مجتمع 

در اينجا . خيابان انستيتو پاستور شديم وسر پيچ آن خيابان، به خيابان کاخ رسيديم
ستوان دوم جوانی از . سربازان مانع پيشرفت شدند. تانک و سرباز متوقف بود

به خانه جناب  خواهند خان مرا معرفی کرد و گفت می ابراهيم. ارتش پيش آمد
 .وزير بروند آقای نخست

 ».عبور وسائط نقليه از اين محل ممنوع است«: افسر با ادب به من گفت
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، و کيف را به دست گرفته، »روم شوم و اين چند قدم را پياده می پياده می«: گفتم
، و خود به »ها را به خانه ما بدهيد و برويد بسته پرونده«: خان گفتم به ابراهيم
الدوله واالتبار  مقابل خانه آقای حشمت. وزير روان شدم انه آقای نخستطرف خ

سر را بلند » ...آقای وزير، آقای وزير«: که رسيدم، صدايی شنيدم که گفت
سالم . الدوله، درلباس خانه، پشت پنجره طبقه دوم ايستاده کرده، ديدم آقای حشمت

 .کردم
بگوييد که يک اعالميه بدهند که  آقای وزير کشور، به آقای دکتر مصدق «: گفتند

 ».ما با شاه مخالفت نداريم
 ».ای بدهند وزير با شاه مخالفتی ندارند که چنين اعالميه آقای نخست «: گفتم
 ».اين اعالميه را بدهند، مفيد است«: گفتند

 .گفتم بسيار خوب و خداحافظی کردم. ديدم گفتگو فايده ندارد
های  با کمی فاصله از آن و در سر پيچ در دو طرف خانه آقای دکتر مصدق،

. نزديک خانه در خيابان کاخ، سربازان با چند تانک و کاميون متوقف بودند
در . [وزير شدم، چند دقيقه ازساعت پانزده گذشته بود چون وارد اتاق نخست

 .اند ديدم جمعی، همه در حال انتظار و تفکر نشسته] آنجا
 »داريد؟ چه خبر«: وزير پرسيدند آقای نخست

 ».اوضاع خوب نيست؛ ولی نااميد نبايد بود«: گفتم
 »چه بايد کرد؟««: آقای دکتر حسين فاطمی گفتند

وزيرداده شده، ولی فعال  البد دستورهای الزم از طرف جناب آقای نخست«: گفتم
سيم و راديو است که بايد به وسيله يک  آنچه بر هرچيز مقدم است حفظ مرکز بی

 ».ری اليق و مطمئن صورت گيردعده سرباز و افس
 »وضع شهر چطور است؟«: آقايان گفتند

چندان خوب نيست؛ زيرا هرچند عده مخالف قليل است، ولی چون افسران «:گفتم
کنند، دفع آنان مشکل است و بر تجری  و سربازان با تظاهرکنندگان همکاری می

اری نظامی انتخاب آنان افزوده شده و معلوم نيست آيا برای ستاد ارتش و فرماند
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چند افسر مورد اطمينان و با تدبير در چنين وقت ميسر است، تا به اين اوضاع 
 »!خاتمه دهند

 ».ام به رييس ستاد دستور داده«: آقای دکتر فرمودند
 ».کند حاال ببينيم سرتيپ دفتری چه می«: دکتر فاطمی گفتند

حضار از . ا کردوزير صد در اين وقت زنگ تلفن پهلوی تختخواب آقای نخست
  پس ازآنکه مکالمه تلفنی آقای نخست. های ديگررفتند جای برخاستند وبه اتاق

 .الدوله را رسانيدم له شدم و پيغام حشمت تمام شد،من وارد اتاق معظم وزير
گفت  کرد و او نيز همين مطلب را می حاال رييس ستاد به من تلفن می«: فرمودند

من با شاه مخالفتی : به ايشان گفتم. د را کردهو سرتيپ دفتری هم همين پيشنها
 ».ندارم که اعالميه صادر کنم

 ».اتفاقا همين جواب را من به آقای واالتبار دادم«: گفتم
مهندس کاظم حسيبی، . شد، رفتم بعد به اتاقی که هيات وزيران در آن تشکيل می

ن و مهندس آقايان دکترسيدعلی شايگا.ای روی صندلی نشسته بود متفکر درگوشه
آقای دکتر . سيداحمد رضوی در اتاق متصل به آن، روی فرش دراز کشيده بودند
من پهلوی . حسين فاطمی روی صندلی، رو به روی مهندس حسيبی نشسته بود

ديگران در اتاق پايين غذا خورده (چون هردو، ناهار نخورده بوديم، . او نشستم
و کره و مربا و چای آورده، يک مشهدی مهدی، گماشته آقای دکتر، نان ) بودند

لقمه خورديم، لقمه دوم راکه به دهن گذاشتيم، صدای هياهو و جنجال درراديوی 
. وزير بود، شنيده شد اسماعيلی،معاون نخست اتاق مجاور،که محل کاردکترملک

. اند معلوم شد مخالفين اداره راديو را اشغال کرده. برخاسته و به آن اتاق رفتم
عجيب وغريب، که حاکی از حال کشمکش در استوديو بود، مدتی صداهای 

بعد چند دقيقه صدا قطع شد، سپس دوباره هياهو درگرفت و بعد . شد شنيده می
بعد . کرد سپس تا چند دقيقه صفحه سرود شاهنشاهی متواليا صدا می. سکوتی شد

 .نطق ميراشرافی و مهدی پيراسته را شنيديم
جمعا به اتاق ايشان رفتيم . وزير به هم خورده ستدر اين وقت گفتند حال آقای نخ
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 .کنند و ديديم به شدت گريه می
 »چيست؟«: گفتيم

اند که مخالفين، دکتر فاطمی و دکتر کريم سنجابی  معلوم شد به ايشان تلفن زده
دکترسنجابی  فاطمی اينجاست و آقای دکتر «:من گفتم. اند رادستگيرکرده وکشته

دروغ است واين اخباربرای آزار  قرينه قطعااش به همين  هم دستگيری
 ».شماست

احمد فرامرزی . ايشان رابه زحمت ساکت کرديم و نشستيم و راديو را باز کرديم
 .)درحدود ساعت شانزده( .کرد نطق می

ترسيدم و در فکرآن بودم و به آقای  آنچه من از ساعت يازده، از آن می«: گفتم
ها  شهرستان] وضع[بشود، شده است و قطعا وزير هم تلفن کردم و نبايد  نخست

تلفن . شد صدای تير و تفنگ و توپ متناوبا شنيده می...!  هم مختل خواهد شد 
، و منگنه پای »بمانيد«: وزير گفتند خواستيم برخيزيم؛ آقای نخست. صدا کرد

سرتيپ رياحی رييس . تلفن را فشار دادند تا ما هم صدای طرف مقابل را بشنويم
بلوا کنندگان نقاط حساس شهر را گرفته و مرکز «گزارش داد که، . ودستاد ب

خوب است اعالميه دستور ترک مقاومت صادر . اند سيم را اشغال کرده بی
  ».بفرماييد

  
 »ای؟ آقا، چه اعالميه«: وزير گفتند آقای نخست

جناب آقای «:کالم مقطع گفت با ای، گونه  سرتيپ رياحی باحالت گريه
مصلحت دراين است وحاال تيمسارسرتيپ فوالدوندبه خدمت وزير،   نخست

 ».قول ايشان را مانند قول يک مشاور بپذيريد. آيند جنابعالی می
اند و سرتيپ رياحی  ما از اين نحوه بيان دانستيم که ستاد ارتش رانيزاشغال کرده

 .گويد گرفتاراست واين مطالب را به دستور ديگران می
توپ که تقريبا از بيست وپنج دقيقه قبل، يعنی از حدود صدای تير وتفنگ وگلوله 

وزير به  ما از اتاق نخست. شد، رو به شدت و توالی نهاد ساعت شانزده شنيده می
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بار ديگر که به اتاق آقای . رفتيم که اطالعی از بيرون کسب کنيم خارج می
به خانم من آقا،  «: وزير وارد شديم، آقای دکتر حسين فاطمی آمدند و گفتند نخست

، »روم من به خانه خود می. اند و اوحالش به هم خورده اند که مرا کشته خبر داده
و خداحافظی کرد وبا آقای سعيد فاطمی،خواهرزاده خود که ساعتی پيش به خانه 

 .وزير آمده بود، بيرون رفت نخست
ع هللا ممتاز، فرمانده تيپ کوهستانی، که مامور حفظ انتظام و دفا سرهنگ عزت

قوای مخالفين «: وزيرگفت وزيربود، واردشد وبه نخست در پيرامون خانه نخست
طور که به من ماموريت داده شده  رو به تزايد است ومن مصمم هستم، همان

 ».است، تا پای جان وظيفه سربازی خود را انجام دهم
بيان اين افسر، درچنين وقت، باوضع خاصی که او مطلب خود را ادا کرد، تاثير 

 .همگان او را تحسين کردند واو خارج شد. عجيبی در حضار نمود
  

وزير  آقای نخست ای به پشت در شمالی باالی سر شليک تير شدت يافت و گلوله
که درسمت شرقی ] ای[ايشان با تذکارحضار برخاسته، روی صندلی. خورد

اتاق بود نشستند وما همه، نزديک به هم و فشرده، درطرف مغرب وجنوب 
 .پيش ايشان نشسته بوديم غربی،

دو «: در ساعت شانزده و چهل دقيقه، بار ديگر سرهنگ ممتاز وارد شد و گفت
های ما است و در برابر کالنتری خيابان  تر از تانک را که قوی" شرمن"تانک 

با اين حال، مقاومت . اند پهلوی بود، مخالفين تصاحب کرده و به طرف ما آورده
دهم و شرف  يت خود را، تاجان دارم، انجام میمشکل است؛ ولی من مامور

 ».کنم سربازی خود را حفظ می
وزير، که روی صندلی  چون سالم نظامی داد و خواست برود، آقای نخست

نشسته بودند، او را به نزديک خود خواندند و در آغوش گرفته و بوسيدند و او 
 .بيرون رفت

  پ فوالدوند وارد اتاق شد و در حدود ساعت شانزده و چهل و پنج دقيقه، سرتي
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با وضع فعلی، ادامه «: روی صندلی عسلی پهلوی تختخواب نشست و گفت
نتيجه است و موجب اتالف نفوس  تيراندازی دو دسته نظاميان به يکديگر بی

ای صادر بفرماييد  اعالميه. شود و برای جنابعالی و آقايان، خطر جانی دارد می
 ».که مقاومت ترک شود

بيايند و . شود بشود هرچه می. مانم من در اينجا می«: وزير فرمودند تآقای نخس
 ».مرا بکشند

! آقا«: ای گفت گونه سرتيپ فوالدوند از جا برخاست و ايستاده، با حال مضطرب
 »..!.ها در خطر است جان اين. جنابعالی به فکر ساکنين و آقايان باشيد

و پس ازهر صدايی، سراسيمه، وچون دراين وقت شليک تيرتقريبا متوالی بود،ا
کرد و قول قبل خود را، با تغيير  حرکتی مخصوص که دور از تصنع نبود، می

من چه کاری بود که «:گفت] سرتيپ فوالدوند[باالخره . نمود کلمات تکرار می
؛ و باز مصرانه، تقاضای صدور »کردم کاش اين ماموريت را قبول نمی. کردم

 .اعالميه مطلوب را تجديد کرد
دفاع اعالم  نويسيم وخانه رابال ای می آقا،اعالميه  « :آقای مهندس رضوی گفت

 ».کنيم می
وآقايان مهندس رضوی و دکتر شايگان و مهندس  آقای دکترمصدق پذيرفتند

ای قريب  زاده، به اتاق ديگر رفتند وآقای مهندس رضوی، اعالميه احمد زيرک
وزير قانونی  ق خود را نخستجناب آقای دکتر مصد«: به اين مضمون نوشتند

اند، ايشان و خانه ايشان  حال که قوای انتظامی از اطاعت خارج شده. دانند می
 )٢(».له خودداری شود از تعرض به خانه معظم. شود بالدفاع اعالم می

  
وزير، آقای مهندس رضوی و  پس از قرائت متن اعالميه و قبول آقای نخست

زاده آن را امضا کردند و به  هندس زيرکدکتر شايگان و محمود نريمان وم
مقارن ساعت هفده، آقای مهندس رضوی برای آنکه . سرتيپ فوالدوند دادند

  سربازان مخالف تيراندازی راموقوف کنند،ملحفه روی تختخواب آقای نخست
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آن را روی بام  وزير را برداشت و بيرون برد و به سربازان داخل حياط داد که 
 .نصب کنند

ازی پس از تسليم اعالميه و برافراشتن بارچه سفيد، همچنان به شدت از تيراند
طرف مخالفين دوام داشت و ظاهرا اصرار به گرفتن اعالميه برای تضعيف 
قوای مدافع و تشجيع قوای مهاجم و شايد انتشار آن به خاطر تسليم طرفداران 

ستی به کار خود ها بود و بر طبق نقشه، مهاجمين باي دولت در تهران و شهرستان
 )٣. (ادامه دهند تا به آن نتيجه برسند که بعد رسيدند

چون چند دقيقه گذشت و شليک تفنگ و توپ، به جای تخفيف، شدت يافت، آقای 
مهندس رضوی که بيش از همه در جنبش و کوشش بود، بار ديگر پارچه 

داد  وزير برداشت و بيرون برد و به سربازان سفيدی از روی تشک آقای نخست
از سه طرف شمال و شرق و . که آن را در محلی که مورد نظر باشد، برافرازند

در اين وقت بر . خورد جنوب، به اتاق آقای دکتر مصدق تير تفنگ و توپ می
دو سه بار به ! است... همه حضار روشن بود که قصد مهاجمين تصرف خانه و

که مخصوصا هدف تير  آقای دکتر پيشنهاد شد که همگی برخاسته، از اين اتاق
 .است، بيرون برويم

قتل من امروز برای مملکت و ملت . ام من از جان خود گذشته«: ايشان گفتند
کنم، آقايان به  خواهش می. شوم تر از زندگانی من است و از اينجا خارج نمی مفيد

همه گفتيم ما حاضر به ترک جنابعالی نيستيم و همين » .خواهيد برويد هر جا می
 .مانيم  یجا م

ای از  گلوله توپ دو جای ديوار ايوان جنوبی جلوی اتاق را خراب کرد و گلوله
سمت مغرب از پنجره اتاق هيات وزيران گذشته، به در آهنی بسته اتاق ما خورد 

 .و صدای شديدی کرد
وزير چند دقيقه قبل، طپانچه خود را از زير بالش برداشته در گنجه  آقای نخست 

ها بيايند و ما را  ايم که رجاله چرا ما نشسته «: آقای نريمان گفتند. نهاده بودند
 ».بکشند؟ ما خودمان خود را بکشيم
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اين عمل، به تصور اينکه ديگران ما را خواهند کشت، به هيچ وجه «: من گفتم
 ».صحيح و معقول نيست

 »پس من اسلحه خود را چه کنم؟«: گفتند
  ».آقای دکتر بگذاريد  اق جنابآن را در گنجه ات «: گفتم

آقای دکتربرخاستند وبا کليد در گنجه را باز کردند و طپانچه را در آنجا گذاشتند، 
 .در را بستند و به جای خود نشستند

داد؛ زيرا  اعتنايی ما رابه مرگ نشان می طرز نشستن ما دراتاق، کامال بی
آقای . شسته بودندحضار همگی درسه طرف اتاق، که بيشترمورد خطر بود، ن

دکتر روی تختخواب، مهندس کاظم حسيبی و نريمان در طرف شمال و مهندس 
زاده در  هللا معظمی و مهندس احمد زيرک رضوی و دکتر شايگان ومهندس سيف

وزير و  وزير و دبيران منشی نخست من و ملکوتی، معاون نخست. سمت مغرب
ان طرف که گلوله توپ دو وزيری، روی درگاه جنوبی، يعنی هم کارمند نخست

ها و آهن  جای ديوار را سوراخ کرده بود، نشسته بوديم و گلوله متواليا به ديوار
 .خورد شيروانی می

شويم، چرا اينجا بمانيم که به دست  حاال که کشته می! آقا «: مهندس رضوی گفت
 .از اينجا بيرون برويم؛ شايد هم راه نجاتی پيدا شد. رجاله بيافتيم

! آقايان«: من گفتم. اثر نبود، ولی به نتيجه مطلوب نرسيد رف هرچند بیاين ح
ممکن است ما قبل از آنکه مخالفين به اتاق وارد شوند، زير آوار سقف و ديوار 

الاقل از اينجا که بيشتر مورد اصابت گلوله است، برخيزيم و به . برويم
 ».های مجاور برويم زيرزمين يکی از اتاق

وزير را  به يکباره از جا برخاستند و پيش رفتيم و آقای نخست در اين وقت همه
آقای بشير فرهمند، رييس اداره تبليغات، با يکی دو نفر ديگر که . هم بلند کرديم

دراتاق مجاور بودند، چون ازعزيمت ما مطلع شدند، در جانب غربی را باز 
يشان را آقای بشيرفرهمند دست ا. وزير آمدند کردند وبه طرف آقای نخست

انگيزکه محرک عاطفه  اين منظره رقت.کرد بوسيد وبه شدت گريه می گرفته، می
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آن دو سه تن آقايان از در غربی . تحسين و اعجاب بود، چند لحظه طول کشيد
هللا  خارج شدند و ما، با آقای دکتر و سرهنگ علی دفتری و سرهنگ دوم عزت

تيم و از اتاق ديگر گذشتيم و دفتری و سروان داورپناه، از در شرقی بيرون رف
از پلکان پايين رفته، به جای اينکه در زيرزمين متوقف شويم، همچنان به 
حرکت ادامه داده، ازدرجنوبی طبقه تحتانی عمارت مشرف به ديوار شرقی، 

نردبانی در . آلود به جمع ما پيوستند در اينجا سه سرباز خون. وارد حياط شديم
داخل ) مدافع(  سربازان. ند کرديم و روی ديوار گذاشتيمپای ديوار بود؛ آن را بل

رفت که سربازانی که  ديدند و هر آن، بيم آن می حياط و شايد خارج آن، ما را می
آقای دکتر مصدق   باغ (» اداره همکاری ايران و آمريکا«در خارج و در محل 

باری، اول،  .بودند، ما را هدف تير خود قرار دهند) که در اجاره آن اداره بود
  متعلق به آقای ناصری(يکی دو نفر به باال رفتند وازروی ديوار به خانه همسايه 

بعد آقای دکتر را به باال فرستاديم و کسانی که به پايين ). ۴(، فرود آمدند)آملی
بعد، همگی حتی سه . رفته بودند، ايشان را به آهستگی از ديوار فرود آوردند

 )۵. (شديم سرباز، وارد خانه همسايه
 
چون توقف در آن خانه، که کسی در آن حضور نداشت، به مصلحت نبود، پس  

ای را که در پای ديوار شرقی  از مالحظه وضع ديوار، تختخواب چوبی شکسته
حياط بود، به ديوار شرقی آن خانه تکيه داديم و يک يک، با زحمت از ديوار 

. طرف شمال خانه متوجه شديمباال رفتيم و به آن طرف جستيم و ازراهرو، به 
مرد خانه، آنان را دور کرد و ما پس از دو . ای زن و بچه در اين خانه بودند عده

سه دقيقه تامل و مطالعه وضع حياط، چون خروج از در خانه صالح نبود، 
در . مصمم شديم که آنجا نيز از ديوار باال برويم؛ ولی اين ديوار مرتفع بود

ای بود که ارتفاع ديوار را به  به ارتفاع دو متر، دريچه گوشه شمال شرقی حياط،
با زحمت، اول خود را به دريچه رسانديم و از آنجا به . کرد دو قسمت منقسم می

در اينجا آقای دبيران به . شد، رفتيم باالی ديوار که منتهی به بام کوچکی می
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انداخته و  پشت بام خانه مجاور، يعنی سومين خانه، که اهل آن روی بام فرش
خوردند، رفت وکت خود را درآورد و به صورت يکی از افراد آن  چای می

بام مذکور به ديوار باغ گودخانه . خانه، تسبيح به دست گرفت و پيش آنان نشست
ارتفاع ديوار از بام، تا کف . شد آقای هريسچی، بازرگان آذربايجانی منتهی می

ر نزديک ديوار را پيش کشيده، تنه ما، شاخه چنا. متر بيشتر است  باغ از سه
 .آمديم درخت را که چندان قوی نبود، گرفتيم و از آن، به داخل باغ فرود 

در اين خانه، تنها مستخدمی ساکن بود که ما را شناخت و به هدايت او، از حياط 
وارد بنای شمالی باغ شديم و درطبقه زيرين جانب شمال شرقی خانه آقای دکتر 

آقای مهندس کاظم حسيبی و  ) نزديک به ساعت هيجده(تيم مصدق قرار گرف
وزيری و سروان ايرج داورپناه، در باغ نماندند و به جای ديگر  کارمند نخست

زاده، هنگام نزول از ديوار باغ به زمين خورد  آقای مهندس احمد زيرک. رفتند
ا از و پايش به شدت آسيب ديد ودرد گرفت، چنان که تمام شب او از درد، و م

مستخدم مذکور که اهل آذربايجان بود، . اين پيشامد ناراحت و در زحمت بوديم
. تلفن کرد و جريان واقعه را به او خبر داد) در شميران(  فورا به صاحب خانه

آقايان شب را مطمئن در خانه من که  «: آن مرد خيرانديش مهربان به وی گفت
 !»فدای دکتر مصدق جان و مال من. متعلق به خودشان است بمانند

من به خانه خود . شد صدای تير و توپ پيوسته تا مقارن ساعت نوزده شنيده می
من سالم و در جای امن «: به او گفتم. ام جواب داد تلفن کرده، رضا گماشته

شد، ما از  وقت که هوا به تدريج تاريک می  در اين) ۶(».مطمئن باش. هستم
های آتش شديم که در  فام و سپس شعله يرهپنجره جنوبی زيرزمين متوجه نور ت

حالت . کشيد امتداد جنوب غربی باغ، يعنی خانه آقای دکتر مصدق، زبانه می
غريبی به همه ما دست داد و خياالت پريشان و افکار دردناکی از خاطر ما 

  .گذشت که وصف آن کار آسانی نيست می
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من در سمت چپ . آمدند  وب زيرزمينآقای دکتر مصدق به پای پنجره رو به جن
نمود، مشاهده  انگيز می         َ َ افزا و ا ل م آنچه بيشتر اين منظره را غم. ايشان ايستاده بودم

های  حالت وقار و تمکين پيرمردی بود که پهلوی من ايستاده بود و لهيب آن شعله
 !ديد خاست، به چشم می دودآميز را که از خانه و مسکن او برمی

يک دقيقه،آقای دکترومن، پشت پنجره دودوشعله را نظاره شايددرحدود 
سوزی  آتش«: سپس آقای دکتر، با بغض گريه درگلو، به من گفتند. کرديم می

روی آن زن که امشب سجاده ندارد که روی آن نماز  خانه مهم نيست؛ من از
 »..!.ام بخواند، شرمنده

ادامه داشت و از آن  ٢١سوزی خانه رييس و پيشوای ما، تا مقارن ساعت  آتش
 !شد به بعد تا صبح، ريزش آب روی آتش و ديوار و آهن و شيروانی شنيده می

البيت را  بيشتر اثاث. ای که ما در آن مقيم بوديم، وضع عادی نداشت اتاق و خانه
   مانند ما، فرشی داشت، آن هم شايد برای تنها مسکن زيرزمين . جمع کرده بودند

به دو دسته تقسيم شد؛ يک دسته در طبقه باال در محوطه جمع ما . همان مستخدم
خانه، روی فرش استراحت کردند و آقای دکتر و مهندس معظمی و ) هال(دهليز 

مستخدم يک تشک ومتکا برای آقای دکترآورد و ايشان . من دراتاق پايين نشستيم
  ی،بدون روپوش،باهمان لباده بلند معمولی خود درازکشيدند ومن ومهندس معظم

 .رفتيم گاه به طبقه باال پيش رفقا می
آلود که همراه ما بودند وبه پای يکی و انگشت ديگری تير خورده  سه سربازخون

چون درآن خانه غذايی . های طبقه پايين استراحت کردند بود، دريکی ازاتاق
کس شام نخورد ومن در آن جمع تنها کسی بودم که آن روز  نبود، آن شب هيچ

. زمين بود خشک در بشقاب زير قدری نان سنگک نيم. ورده بودمناهارهم نخ
اند، آن را ديدند و  شان راعمل جراحی کرده آقای دکترشايگان که مانندمن معده

 .چند لقمه از آن برداشتند، چند لقمه هم نصيب من شد
پيشامد بسيار غريب و نامنتظر و فکر عواقب و تاثيرات مختلف آن در شؤون 

ه سياست خارجی در پديد آوردن آن اوضاع و احوال، چنان همه کشور و مداخل
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شب  در حدود نيمه. را مشغول کرده بود که همه شب را با فکر و تحسر گذرانديم
معلوم شد مامورين . مستخدم رفت ودر را باز کرد. بود که زنگ درصدا کرد

 .خواهند برای بازرسی وارد خانه شوند کارآگاهی هستند که می
ها بسته است و من در اين  صاحب خانه نيست و در اتاق«: ها گفت ه آنمستخدم ب

 ».خانه تنها هستم
اصول ) ٩٢(آگاهان با بيان و وضع ساده مستخدم و شايد برای رعايت ماده  کار

 .محاکمات جزايی، از تفحص در خانه منصرف شده و پی کار خود رفتند
شانی برای بردن آب آمده ن مامورين آتش. ساعتی بعد بار ديگر زنگ صدا کرد

های خود آب ببرند و اين کار  ف مستخدم ناچار اجازه داد که بيايند و با ظر. بودند
 .تقريبا دو ساعت ادامه داشت
 کرديم که چه بايد کرد؟ در اثنای شب، مشورت می

ها کسی  شب مدتی گذشته و در خيابان چون ازنيمه«: آقای دکترمصدق گفتند
های اين اطراف را تفتيش  آسوده هستيم و قطعا فردا خانهنيست و از شر رجاله 

خواهند کرد، بهترآن است که برخيزيم وازخانه خارج شويم وخود را به 
 ».مامورين فرمانداری نظامی معرفی کنيم

بدون آنکه فرمانداری ما را احضار کرده باشد، ضرورت ندارد که ما «: گفته شد
 ».دهيمخود را در اختيار آن مامورين قرار 

خواهم اسباب زحمت صاحب اين  من چون خانه و مسکنی ندارم و نمی«: گفتند 
 ».کنم خانه، يا اشخاصی ديگر فراهم شود، اين کار را می

شود، تصميم گرفتيم  پس از مدتی بحث و مشاوره، چون معلوم نبود فردا چه می
ر که صبح پس از انقضای ساعت مقرر حکومت نظامی، هر کس راه خود را د

پيش گيرد و آقای دکتر به اتفاق مهندس معظمی، به خانه مادر آقای مهندس که 
 .نزديک است، بروند

خواهند  آيد وحاکمان امورچه نظردارند و چه می تا ببينيم چه پيش می«: دکترگفت
 ».بکنند
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چند دقيقه به ساعت پنج صبح مانده، من به خانه تلفن . شب ما، بدين منوال گذشت
ديشب ساعت دو بعد از نصف شب، کارآگاهان به خانه «: ترضا گف. کردم

ها گشتند و خواستند در دفتر را که قفل بود، بشکنند و داخل  آمدند و در اتاق
 ».با اصرار من که کسی در آن نيست، منصرف شده و رفتند. شوند

های  درساعت پنج، همه به حياط آمديم وجزسه تن سربازکه درآنجا ماندند تا لباس
های دو سه نفری،  را بشويند و بعد به خارج بروند، بقيه به صورت دستهخود 

پس از خداحافظی از آن مستخدم، که مهربانی را با يک نوع خشونت ناشی از 
سرهنگ علی . خارج شديم) نه از در داخل بنا(  ترس جمع کرده بود، از در باغ

نريمان و مهندس  .هللا دفتری و ملکوتی با هم رفتند دفتری و سرهنگ دوم عزت
توانست به دو پا راه برودوسخت در  زاده، که نمی رضوی و مهندس زيرک

چون نخواستم . من با آقای دکتر و مهندس معظمی بودم. زحمت بود،همراه شدند
آن پيرمرد محترم را در آن حال تنها بگذارم، به خانه مادر آقای مهندس معظمی 

رها کند، به ما    انند من نخواست دکتر راآقای دکتر شايگان نيز، که م. وارد شدم
مادر آقای مهندس و اهل خانه به ييالق رفته بودند و آنجا جز مستخدم . ملحق شد
ما به مهمانخانه در طبقه دوم رفتيم و آقای مهندس تلفن کردند و خانم . کسی نبود

 .آمدند و صبحانه آماده کردند و خورديم) خان ميرزا حسن(برادرشان 
در راديو اعالم شده است که آقای دکتر دمحم مصدق «: هندس آمدند و گفتندآقای م

 ».ساعت خود را به فرمانداری نظامی معرفی کنند ٢۴بايد در ظرف 
با اين خبر، من به فرمانداری نظامی خواهم رفت؛چون اگر «:آقای دکترگفتند

 ».دولت فعلی دولت قانونی نباشد، عمال دولت است
آقای مهندس  اوره، رای ما بر اين شد که ساعت هشت پس از مذاکره و مش

آقای مهندس جعفر شريف امامی، شوهرخواهر خود را با تلفن به اين  معظمی، 
. خانه بخوانند وبه وسيله ايشان، کيفيت کار به مقامات مربوط اطالع داده شود

ضمنا آقای مهندس معظمی در تلفن به ايشان بگويند که يک دست لباس خود را 
چند دقيقه پس از . همراه بياورند) ولی در واقع برای آقای دکتر مصدق(رای او ب
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برخورد ايشان ظاهرا ماليم، . ساعت هشت، آقای مهندس شريف امامی آمدند
 .ولی دور از تعجب و کراهت از اينکه ما، در آن خانه هستيم، نبود

 ».عرفی کنمخواهم خود را به فرمانداری نظامی م من می«: آقای دکتر گفتند 
من ممکن است حاال پيش سرلشکر زاهدی بروم و «: مهندس شريف امامی گفت

 ».با او مذاکره کنم تا ترتيب کار را بدهند که بدون خطر از اينجا حرکت کنيد
 
چون آقای دکتر بيست و چهار ساعت وقت دارند و گرفت و گير از «: من گفتم 

که فعال به هيچ وجه اقدامی  شود، بهترآن است ساعت هشت بعدازظهرشروع می
و نيم يا شش بعدازظهر، آقای مهندس شريف امامی، محل  در ساعت پنج . نشود

توقف و تصميم آقای دکتر را به اطالع سرلشکر زاهدی برسانند و وسايل را 
طوری فراهم کنند که آقای دکتر در ساعت هشت و نيم بعدازظهر، مصون از 

 ».ی يا محل ديگر که معين خواهد شد، بروندتعدی رجاله، به فرمانداری نظام
 )٧.(آقايان همگی اين رای را، که من به مصلحتی داده بودم، پسنديدند

آقای دکتر مصدق، لباسی را که آقای شريف امامی آورده بودند، پوشيدند و 
اش  تر و پارچه لباسی بخريد که تنگ. اين لباس برای من گشاد است«: گفتند

 ».اين خوبی معمولی باشد نه به
: آقای شريف امامی رفتند و ساعتی بعد مراجعت کردند و لباسی آوردند و گفتند

آمدم، افسری اسلحه دستی برهنه در دست، در اين کوچه  حاال که من می«
  ».رود که به زودی به اينجا بيايد گشت و احتمال قوی می می

وظيفه خود عمل خواهد  آقای دکتردراينجا هستند واو به  اگر کسی آمد که«: گفتيم
واگرتا ساعت پنج و نيم ماموری نيامد، به شما تلفن خواهيم کرد که بر   کرد؛

 ».طبق تصميم مذکور عمل بفرماييد
آقای  اگرتصميمتان تغييرنکرد، . روم پس من می«: آقای شريف امامی گفتند

کره مهندس معظمی درساعت پنج ونيم به من تلفن کنند، تابا سرلشکر زاهدی مذا
 ».کنم
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شناسی  شخص نا. سپس خداحافظی کردند و رفتند و من به خانه خود تلفن کردم
 .شهربانی است، جواب داد!...) معروف(که بعد معلوم شد عشقی کارآگاه 

 ».رضا«: گفتم
 »فرماييد؟  چه می!. بلی، جانم«: گفت
 ».با رضا کاردارم«: گفتم
 »فرماييد؟ من رضا هستم، چه می«: گفت
 ».شما رضا نيستيد«: گفتم
 »...من رضا هستم؛ شما کجا تشريف داريد«: گفت

از حضور او در خانه و خبر قبلی که رضا داده . من گوشی را روی تلفن گذاشتم
اين مطلب را به . بود، يقين کردم که متوليان امور قصد بازداشت مرا نيز دارند

ه نقشه وسيعی در پس ازبحث اين طور نتيجه گرفتيم ک. اطالع آقايان رسانيدم
 !ميان است

خانم برادرآقای مهندس معظمی، غذای متنوع پرتکلفی تهيه کردندو ما، در 
اتفاقا . ساعت چهارده، ناهار خورديم و به دولت صاحبخانه وخاندان اودعا کرديم

ای که ما در آن ساکن بوديم، قبال متعلق به آقای دکتر مصدق بود و ايشان  خانه
اند و بعد آن را به مبلغ شانزده  دستور خود من آن را ساختهبه ما گفتند که به 

اين تصادف خالی از غرايب نبود که خانه قديم خود دکتر، . هزار تومان فروختم
 .در چنين روزی، پناهگاه او و ما شود

گذشت و منتظر ساعت موعود  بينی وقايع می وقت ما، با مذاکرات سياسی و پيش
. ساعت پنج و ربع بعدازظهر، در زدند. می تلفن کنيمبوديم که به آقای شريف اما

مستخدم در را باز کرد و پس از چند لحظه برگشت و به آقای مهندس گفت که، 
به خوبی معلوم بود که مهندس معظمی » .اند کارآگاهان برای تفتيش خانه آمده«

 .اند و سخت در فکر بود بسيار ناراحت شده که کارآگاهان به آنجا آمده
 ».بسيار خوب، کار خود را بکنند«فتيم، ما گ

مامورين مذکورکه سه نفر بودند، از طبقه پايين شروع به بازرسی کردند و به 
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 .آن بوديم، باز کردند آمدند ودراتاق باال را ديدند ودراتاق مهمانخانه را که در  باال
فت مامور مقدم، مردی قدبلند و الغر، چون چشمش به ما افتاد، قدمی به عقب ر

وقت آقای دکتر مصدق روی تشک دراز کشيده   در اين. و در را کمی پيش کشيد
بودند و دکترشايگان و من، رو به روی هم، روی صندلی نشسته بوديم و مهندس 

 .معظمی، دم در ايستاده بود و همه، ظاهرا در کمال آرامی بوديم
 »اشت هستيد؟آيا مامور بازد  خواهيد؟  آقايان چه می «: ها گفتم من به آن
 .تر بود، با اشاره تصديق کرد آنکه جلو

 »مامور بازداشت کداميک از ما هستيد؟«: گفتم
 ».بازداشت همه آقايان»  :گفت
 »کنيد؟ آقای مهندس معظمی را هم بايد بازداشت  »  :گفتم
 »آقای دکتر معظمی؟»  :گفت
 ».آقای مهندس معظمی، وزير پست و تلگراف «: گفتم
 »!بلی«: گفت

داد که از بودن ما در آن خانه اطالع قبلی  ضع و حال کارآگاهان نشان نمیو
و وسايل نقليه نداشتند و ) های متعدد يا امر ديگر؟ به وسيله تلفن. (داشته باشند

دو نفر از آنان در خانه ماندند و يک نفر به . سربازانی نيز با آنان همراه نبودند
او پس . ع دهد و وسيله نقليه تهيه کندخارج رفت که به فرمانداری نظامی اطال

 .از چند دقيقه با اتومبيلی مراجعت کرد
ما برخاستيم و از مهمانخانه به طبقه پايين آمديم و آقای مهندس معظمی تلفنی به 

 .و واقعه را اطالع دادند) ساعت پنج و نيم(خانه شريف امامی زدند 
صدای مرا شنيد با خشونت و تا . صدای رضا بود. من نيز به خانه خود تلفن زدم

 »!گوييد شما کجا هستيد؟ چرا محل اقامت خود را نمی!آقا «: درشتی پرسيد
 .با اين لحن مکالمه حس کردم که او تنها نيست و پای تلفن مراقب او هستند

مقصود . رويم ما حاال با جناب آقای دکتر مصدق به فرمانداری نظامی می«: گفتم
 ».اين بود که تو مطلع باشی
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 »..!.راحت. بسيار خوب«: گفت
آقای دکتر شايگان نيز تلفنی به منزل خود کردند و خواستند به فرانسه صحبت 

 »!کنم فارسی بگوييد آقا خواهش می «: کارآگاه گفت] که[کنند 
خانم آقای دکترمعظمی از خارج داخل خانه شد و مهندس، خانم را به من معرفی 

 !کردند حش بودند، اما خويشتنداری میالبته خانم منقلب و متو. کردند
وقت آقای دکترمصدق با لباس معمولی خود برخاستند و از باال به پايين   در اين

، خانم مهندس معظمی که چشمش به آقای چون به پيچ پلکان رسيدند. آمدند
... وای: دکتر افتاد، با تعجب و حيرت، دست به طرف پيشانی خود برد و گفت

اختيار به گريه افتاد و به طرف آقای دکتر مصدق  و بی... !آقای دکتر مصدق
خانم مهندس (! رفت ودست ايشان را گرفت و بوسيد و صدايش به گريه بلند شد

 .)ماه بود معظمی حامله و شايد پابه
. آقای دکتر هم حالش متغير شد! آميز دردناکی برای حضار پيش آمد حال رقت

شامدی کند و حرکت ما به تاخيرافتد و رفت که در چنين وقتی پي بيم آن می
خانم را به کناری برديم . بيرون خانه، رجاله مطلع شوند و کار به فساد انجامد

اتومبيل سواری نسبتا  .و زير بازوی آقای دکتررا گرفتيم و به راه افتاديم
توانستند در آن بنشينند؛  حاضر کرده بودند و شش تن می) مرسدس بنز(کوچکی 

ر تن و سه تن کارآگاه و راننده، به زحمت و فشرده در آن نشستيم و ولی ما چها
 .به طرف شهربانی حرکت کرديم

زدگی و حالت  شهرهنوز وضع عادی نداشت و در مردم اضطراب و وحشت
های چند نفری متوقف بودند و  دربعضی جاها، دسته. شد کنجکاوی ديده می

در آن سوار بودند و سرعت اتومبيل ما، احيانا با عده خارج از معمول که 
کرد و کارآگاهان، هر جا که توقف و تانی  العاده که داشت، جلب توجه می فوق

 »!برو«: کردند آمد، پيوسته تکرار می پيش می
رييس باشگاه (من راننده اتومبيل را شناختم؛ جوانی بود به نام غالمرضا مجيد 

م، زبان فرانسه درس او، هنگامی که من در کالس پنجم دبيرستان نظا). ببر
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. آموز بود در آن دبيرستان دانش) ١٣٢٣ـ  ١٣١٩های تحصيلی  سال(دادم  می
اتفاقا من آقای راننده را «: به آقايان گفتم. کاره آموزی کودن و بی دانش

اند و مقدر اين بود که  ايشان در دبيرستان نظام شاگرد من بوده. شناسم می
 »!ت به شهربانی ببردشاگرد، استاد خود را هنگام بازداش

يکی ازآقايان . رفتم وهللا من داشتم می«: او برگشت و به من نگاه کرد و گفت
خواهيم آقايان را به شهربانی ببريم، شما بياييد و من  رسيد و به من گفت می

 ».آمدم و تقصيری ندارم
 »..!.مقصود تقصير نبود، بلکه ذکر اين تصادف بود«: گفتم
شناس کذاب، به اين مکالمه کوتاه که شش تن  نا جوان حق ها شنيدم که اين بعد

پناه بر ! سرايی کرده است ها داده و داستان آن را شنيدند، شاخ و برگ] هم[ديگر 
 ...خدا از دنائت بعضی مردم

به ] و[شدند و ممکن بود، ما  در وسط راه، چون مردم متوجه اتومبيل ما می
دو نفر از کارآگاهان کالهی را که  خصوص آقای دکتر مصدق را بشناسند، يکی

خوب است جنابعالی اين کاله «: من به دست داشتم، گرفتند و به آقای دکتر گفتند
 ».را به سر بگذاريد که شناخته نشويد

 »!الزم نيست «  «: آقای دکتر به شدت آن را رد کردند و گفتند
بودند و ظاهرا  جمعی بيرون و داخل ايستاده. اتومبيل به در دوم شهربانی رسيد

آوردند، به تماشا  شدگان را به آنجا می چون گرفت و گير بسيار بود و بازداشت
ما وارد محوطه شديم و اتومبيل مقابل پلکان داالن شهربانی و . مشغول بودند(!) 

جمعی که ما را شناخته بودند، به ما . پياده شديم. فرمانداری نظامی ايستاد
آقای دکتر مصدق پيش و . به دنبال ما به راه افتادندنظمی،  نزديک شدند و با بی

چون خواستيم از پلکان باال برويم، يکی از ميان . له بوديم ما پشت سر معظم
من پشت کردم و به . جمعيت دست زد و چند تن، به تقليد از وی متابعت کردند

  سرهنگ دومی، افسر شهربانی که نزديک بود، با لحنی محکم و نسبتا شديد و
دانيد ما درکجا هستيم و شما چه مسئوليت سنگينی به عهده  هيچ می«: آمرانه گفتم
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 ايد؟ کاره نظمی چيست و شما اينجا چه داريد؟ اين بی
او فورا به عقب برگشت که ازپيش آمدن و فشار تماشاگران و تظاهر آنان 
جلوگيری کند؛ وکرد، و ما با اين وضع وحال و مسلط بر اعصاب، با چهره و 

 !يمای مصمم، ازخطر غوغا جستيمس
ساعت هفده و پنجاه دقيقه بود که وارد اتاق سرتيپ فرهاد دادستان، فرماندار 

آقای دکتر مصدق در وسط و دکتر شايگان . نظامی شديم و روی صندلی نشستيم
 .رو و من در دو طرف ايشان و مهندس معظمی روبه

سرهنگ انصاری، معاون سرتيپ دادستان به ستاد ارتش تلفن کرد و بعد به 
: ها گفت فرمانداری نظامی و افسران ديگر دستورهايی داد و به يکی از آن

 »!ماموريت شما مهم است، البته متوجه هستيد«
در حدود . زدند آمد و رفت در اين محل بسيار بود و جمعی نيز در راهرو قدم می

ز در بزرگ ساعت شش و هجده دقيقه، ما را از فرمانداری حرکت دادند و ا
ازپلکان پايين آمديم، سرلشکر نادر باتمانقليچ که به . شهربانی خارج کردند

هنگامی . رياست ستادارتش رسيده است، بازوی آقای دکتر مصدق را گرفته بود
که خواستيم سوار اتومبيل شويم، شخصی با صدای بلند، برضد ما شروع به 

! خفه شو« :اخم و تشر گفت سرلشکر باتمانقليچ با. سخنگويی و شعاردهی کرد
 »..!.پدرسوخته

اوساکت شد و ما سوارشديم و از شهربانی، از راه خلوت، ميان دوصف سرباز 
عده . ما رابه طبقه دوم بردند. به باشگاه افسران رسيدم و وارد باشگاه شديم

کثيری از افسران، که از بازنشستگان ارتش و ژاندارمری نيز در ميان آنان ديده 
هللا نصيری  سرتيپ فوالدوند وسرهنگ نعمت.درمدخل راهرو جمع بودند شد، می

. کردند رييس گارد سلطنتی، که به درجه سرتيپی رسيده بود، با ما همراهی می
چون از ميان دو صف افسران، به اتاقی که سرلشکر زاهدی وجمعی ديگردر آن 

رنگ  بستانی کرمبودند، رسيديم، سرلشکر در لباس نظامی، با پيراهن يقه باز تا
آستين کوتاه وشلوار تابستانی افسری وزلفان اندکی ژوليده، پيش ) بدون کراوات(
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من خيلی متاسفم که «: آقای دکتر مصدق سالم کرد و دست داد و گفت  آمد و به
اتاقی که حاضرشده است،استراحت  در بفرماييد حاال .بينم می اينجا در را شما

 » .بفرماييد
آقايان هم فعال بفرماييد يک چايی ميل کنيد تا «: د و گفتسپس رو به ما کر

 »..!.بعد
 .و با ما دست داد و ما به راه افتاديم

سرهنگ باتمانقليچ و سرتيپ نصيری و سرتيپ فوالدوند و سرهنگ ضرغام، 
و دکتر شايگان را به اتاق  ٨آقای دکتررا به طبقه پنجم باشگاه به اتاق شماره 

روی   به رو ١٠ومرا به اتاق شماره ٧رابه اتاق شماره ومهندس معظمی ٩شماره 
 .آقای دکتر بردند] اتاق[

وسايل «: سرلشکرباتمانقليچ که آقای دکتر رابه اتاق رسانيد، برگشت وبه ما گفت
 ».خواهيد بفرماييد بياورند هرکدام از آقايان هرچه می. راحت آقايان فراهم شد

از راه !... (تر هم قوم و خويش هستيمبا آقای دک «: بعد رو به من کرد و گفت
 .)خان صديقی خانم شاهزاده مادر ابوالقاسم
 »خواهيد؟ شما چه می«: سرتيپ فوالدوند به من گفت

 ».وسايل مختصر شست و شو که بايد از خانه بياورند و يکی دو کتاب«: گفتم
. کنم من هرچه بخواهيد خودم برای جنابعالی فراهم می«: سرتيپ نصيری گفت

 »!خواستيد مرا بکشيد هرچند با وجود سابقه قديم، شما می
از اين گفته تعجب کردم و ازاظهار خدمت ايشان تشکرنمودم و به اتاق خود 

آقای دکترمصدق با تلفن خود خواستند به محلی . های ما تلفن داشت اتاق. رفتم
لفن را مرکز داخلی باشگاه ت. تلفن کنند واحوال اعضای خانواده خود را بپرسند

پس از پايان مکالمه، مامورين به اتفاق سرتيپ فوالدوند آمدند و سيم . وصل کرد
ساعت هشت با هم شام خورديم . ها رابردند ها وکليد در ها را قطع کرده، تلفن تلفن

 .و ساعت نه و نيم، چون خسته بوديم، برای خواب آماده شديم
: يپ فوالدوند پيش آمده، گفتتازه روی تختخواب رفته بودم که در باز شد و سرت
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  »!حاضر شويد که از اينجا به جای ديگر برويد«
آقای دکتر  ).٢٢در ساعت (برخاستم و لباس پوشيدم و از اتاق بيرون آمدم

توانيم با  آيا می«: من از سرتيپ فوالدوند پرسيدم که. شايگان هم حاضر شدند
 »آقای دکتر مصدق خداحافظی کنيم؟

 »!نه«: گفت
 » از آقای معظمی چطور؟ «: گفتم
 »...نه«: گفت

دکتر شايگان و مرا سوار جيبی کردند، که دو سرباز در عقب آن با تفنگ نشسته 
ساعت . بودند و سرهنگ دمحم انصاری هم با سختی در سمت راست من نشست

و چند دقيقه، وارد شهربانی، در قسمت فرمانداری نظامی شديم و ما را به  ٢٢
چون تختخواب ووسايل آن حاضر نبود، سرهنگ ضرابی . ردندب ١٨اتاق شماره 

دستور داد تخت از اتاق ديگر و وسايل تختخواب از باشگاه افسران آوردند و من 
 )١(...!و دکتر شايگان ساعت يازده چراغ را خاموش کرده، خوابيديم
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  مرداد در خان دکتر مصدق  ٢٨روايت خازنی در روز 
    

ماهه حکومت دکترمصدق پر از خاطره است و مبارزه  يک ملت  ٢٨تاريخ * 
را نمايان می سازد، اما بخش هايی  که در مسيرتاريخی اين کشور بسيار اثر 

  .در مورد آن روز  بگوييد" مرداد است ، لطفا ٢٨گذاربوده است يعنی کودتای 
  
اطالع روز بيست و پنجم مرداد ماه همه ما به خصوص دکتر مصدق : خازنی* 

اشخاصی که به دکتر مصدق . داشتيم که يک کودتايی قرار است صورت دهند
ارادت داشتند، خبر های محرمانه ارتش و جاهای ديگر را به اطالع ما می 

که بعدها  سرتيب شد و  -خبر آورده بودند که در هتل دربند خسرو پناه. رساندند
گذاشته  و تصميم بر آن شد  با عده ای از افسران جلسه  -مورد توجه شاه هم بود

خوب يادم  . که ساعت معينی ازهتل به طرف خانه دکتر مصدق حرکت کنند
خودشان را به هتل دربند "  است که طرفداران دکتر مصدق درشهربانی  سريعا

رساندند و چرخ های ماشين هايی را که قراربود افسران را به سمت خانه 
تند و تعدادی را که وقت نکردند در دکترمصدق بياورد درآوردند و آجرگذاش

کودتاچيان وقتی آمدند بيرون اوضاع را ديدند ، نتوانستند آن . بياورند پنچرکردند
ساعت معين برسند و چون قرار بود در نقطه معينی در شهر همه کودتاچيان  به 

  .هم  برسند  و با هم حمله کنند، اين کار عملی نشد
آن شب سرهنگ ممتاز . مصدق را آوردهمان شب نصيری فرمان عزل دکتر 

که يکی از افسران خوش نام و برجسته و فرمانده تيپ زرهی بود  نيز در منزل 
بالفاصله خودش را به نصيری رساند واز او پرسيد . دکتر مصدق جضور داشت

که اين وقت شب در اينجا چه می کند و چرا پاکت را خودش به منزل دکتر 
رهنگ ممتازخيلی کاردانی به خرج داد وبه فرمان آن شب س. مصدق آورده است

  عجيب بود که آن شب شاهد  بودم  که نصيری . دکترمصدق او را بازداشت کرد
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پاکتی را که نصيری آورده بود من به . چه فحش های رکيکی به شاه می داد
ز کرد و ديد ازنصف شب هم گذشته بود، دکترپاکت را با. دکترمصدق دادم

من به نامه نگاه کردم و ديدم . فرمان عزل است و شاه هم امضا کرده است
در دادگستری " من قبال. گفتم آقای دکتر، اين سفيد مهر است. مشکوک است

گفتم دقت به . مشکوک بود" نامه کامال. در اين گونه موارد کار کرده بودم
به امضا  نرسيده تمام شد و  فرماييد، فرمان عزل که از اينجا شروع شده هنوز

بعد کا شف به عمل آمد که ژنرال شوارتسکف . فاصله سطرها به هم نمی خواند
به بهانه رفتن به هند يا پاکستان، سفيد مهراز شاه گرفت و به کودتاچيان داده 

   .بود و بعد اين فرمان را نوشتند
  
  از شما نخواستند که اصل قضيه را پيگيری کنيد؟* 
 
. چرا صبح خيلی زود دستور دادند که تحقيق کنم و ببينم شاه کجاست : خازنی* 

بالفاصله راننده شاه را . پرس و جو کردم گفتند اعليحضرت رفتند کالر دشت
اعليحضرت از کالردشت به رامسر : پيدا کردم و از او هم پرسيدم که وی گفت

رد خاتم که خلبان با آنجا تماس گرفتم گفتند با ملکه ثريا و آتابای و سرگ. رفتند
تا اينکه رويتر خبرداد، . بود از اينجا رفتند و نمی دانيم که به کدام مقصد رفتند

دو . اينها درفرودگاه بغداد به زمين نشستند ومی خواهند به  لندن عزيمت کنند
ساعت بعد رويتر خبرخود را اصالح کرد و گفت که شاه ايران به مقصد رم 

مرداد خاتمه يافت و شاه در رم بود که قضيه   ٢۵حرکت کرد و باالخره قصه 
  .مرداد روی داد ٢٨
سفير آمريکا در »  هندرسن « روز قبل از آن  .مرداد روز چهارشنبه  بود ٢٨

به منزل  دکتر مصدق  آمدند  »  علی پاشا صالح « ايران به همراه  مترجم خود 
علی « و »  رسنهند« بعد که . و مالقاتشان حدود  سه ساعت به طول انجاميد

آمدند بيرون ، پيدا بود که نتواستند آقای دکتر مصدق را به آنچه » پا شا صالح
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در همين موقع ديدم که علی پا شا  صالح برگشت و  می خواهند راضی کنند،
نيم ساعت به تنهايی با »  علی پاشا«. هندرسن درحياط خانه مشغول قدم زدن شد

پس ازاينکه . درحياط خانه بود» درسنهن« دکترمصدق صحبت کرد درحالی که 
 .علی پاشا رفت فهميدم که اتفاقاتی درپيش است و کشور آبستن حوادث است

خود دکتر مصدق هم يادم هست که روز بيست و پنجم  مرداد به من می گفت 
بيست و پنج نشد، بيست و هفتم، بيست و هفتم اگر نشد، چند روز ديگر آنها 

  .يا مرا می کشند و يا محاکمه و زندانی می کنند. دباالخره کودتا خواهند کر
  
بيست و هشتم مرداد تازه هوا روشن بود که اطالع پيدا کرديم چاقوکش ها  

ازاقصی نقاط تهران، با افسران پاکسازی شده می خواهند به خانه دکترمصدق 
حمله کنند که من بدون اطالع دکترمصدق بالفاصله به خانم ضياء السلطنه، 

دکتر مصدق که دو يتيم را  نيز بزرگ می کردند گفتم که شما بايد تشريف همسر 
ببريد شميران منزل احمد مصدق،چون امروز اتفاقاتی رخ خواهد داد و ما 
نگران شما می شويم، بعد اندرون خالی شد و فقط آقای دکتر مصدق بود و چند 

يگان، دکتر وزيرازجمله مهندس رضوی، محمود نريمان، دکتر فاطمی، دکتر شا
درهمين موقع دکتر مصدق مرا . صديقی و آقای کاظمی سفير ايران در پاريس

خواستند و از من پرسيدند چه کسانی در منزل هستند، توضيح دادم که اندرون 
را خالی کردم اما اين آقايان در اتاق  رو به رو نشسته اند و تا اسم دکتر فاطمی 

من سريع . فاطمی را از خانه بيرون ببريدرا آوردم، فرمودند هر چه زودتر دکتر
به خواهرزاده ايشان آقای سعيد فاطمی تلفن زدم و خواستم که خودشان را در ا 

سعيد ده دقيقه طول نکشيد که رسيد و من سراغ دکتر فاطمی . سرع وقت برسانند
را گرفتم  و گفتم که آقای مصدق فرمودند شما را از اين خانه ببريم  بيرون چون 

مرحوم فاطمی . خطرناک است و ممکن است شما را به قتل برسانند وضع
برخاست و به علت تروری که شده بود  قادر به خوب راه رفتن نبود و با عصا 

خالصه من و سعيد فاطمی زير بغلشان را گرفتيم . به زحمت راه می رفت
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فاطمی  وايشان را آورديم بيرون که سوار ماشين بشوند اما ديدم که ما شين دکتر
را آتش زدند، بالفاصله  سعيد فاطمی اسلحه خود را در آورد  و چند  تير شليک 
کرد تا جمعيت متفرق شوند، در همين حال ديدم در خانه رو به رو که منزل پور 
. رضا وکيل عدليه بود، آشپز وی در را بازکرد تا از وقايع بيرون سر در بياورد

      ً                    و بعدا  معلوم شد که دمحم حسين  ((منزل اخلبالفاصله دکتر فاطمی را هل داديم د
قشقايی، از خانه پوررضا، فاطمی را برده بود به جايی ديگر نزديک امامزاده 

در همانجا لو رفت و " صالح که خانه يک ستوان بود و در آنجا مخفی شد و بعدا
يادم ميآيد که پس از کودتا تا وقتی از زندان آزاد شدم دکتر فاطمی . دستگيرشد

آيت هللا حاج سيد " در آنجا  اتفاقا. ا به همان سلولی بردند که من در آنجا بودمر
رضا زنجانی هم زندانی بودند، مردی شجاع، جسور و خوش فکر و به تمام 

من از طريق داماد آيت هللا زنجانی از حال دکتر . معنا اسالم شناس و سياستمدار
دکتر فاطمی حالش  به . مفاطمی خبر می گرفتم و به خواهرش منتقل ميکرد

خوب نبود و به رغم اينکه دکتر " خاطر ترور و زخم هايی که خورده بود اصال
مصدق به خرج خودشان ايشان را به اروپا  برای معالجه فرستادند اما هيچ گاه 

من در آرشيو خصوصی دکتر مصدق نامه ای . بهبود کامل را به دست نياوردند
يی گفته بود دکتر فاطمی به علت ضايعات درونی را ديدم که پزشک جراح اروپا

دوسال بيشترعمرنخواهد کرد و فشارش آنقدر پايين می آيد که به کما می رود و 
آيت هللا زنجانی می گفت درزندان آنقدرفشارش پايين می آمد " اتفاقا. می ميرد

که دار و دسته کودتاچيان  فردی به نام  سرهنگ  بود اينجا. که می لرزيد
رتدين را مأمور کردند تا سالمتی وی را قبل از اعدام تأييد کند و او نيز چنين دکت
داماد آيت هللا زنجانی می گفت آيت هللا زنجانی تعريف می کرد، به هنگام . کرد

اعدام، دکترفاطمی اصرارداشت که برايش قرآن بخوانم و وقتی برايش صحيفه 
تالوت کردم همگان شاهد  سجاديه گفتم و اينکه مرگ حتمی است و قرآن را

بودند که آن لرزش که فاطمی به خاطر بيماری از آن رنج می برد، تسکين پيدا 
چون فاطمی « :رئيس زندان که اتفاقا از مليون بود به من گفت"بعدا. کرده بود
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آوردند به بهداری لشکر، دو روی برانکارد را   قادربه حرکت نبود برانکارد
کردند و دکتر فاطمی جان به جان آفرين تسليم  تيرخالی مالفه ای کشيدند و

  » .گفت
من که خيالم  ) مرداد دکتر فاطمی که در خانه پوررضا بودند ٢٨آنروز ( ٠٠٠

. جمع شد، آمدم و به آقای دکتر مصدق گفتم آقا جريان دکترفاطمی اينطور شد
يواش يواش کاراوج گرفت، بيچاره آقای تعليمی که دردم درمی نشست، کشته 

تعليمی، عضو شهربانی بود، دم در ورودی . او را کشتند و وارد خانه شدند. شد
  .دو تا  سربازهم بودند که يکی اهل گلپايگان بود، آنها هم کشته شدند. می نشست

  
  اسامی  آنها يادتان  هست؟*  
  
دو درجه دار . اسامی يادم نمانده است . سرباز بودند ۵٠ – ۶٠چون  :خازنی* 

سلسل دويدند و رفتند زير شيروانی و از آنجا  شروع کردند  به هرکدام با يک م
چه کار کنيم؟ . تيراندازی من ديدم اگر ادامه داشته باشد هزار نفر کشته می شوند

خدا رحمتش کند، مرد بسيار بزرگ و از بهترين ياران  ( با آقای مهندس رضوی 
. ن خانه بالدفاع است،  مالفه ای را برديم  و کشيديم، يعنی اي)دکتر مصدق بود

مسلسلها را به . آنها را پائين آورديم. آن دو مسلسل را از آن دوتا سرباز گرفتيم
بعد آمدند که آقای  دکتر مصدق را وادار . آقای ممتاز داديم، تا کسی کشته نشود

ولی آقای دکتر مصدق  گفت که من به هيچ  .کنند که اتاق کار خود را ترک کند
رم ، ای کاش که من کشته بشوم تا اين مملکت و اين مردم  وجه قصد فرار ندا
نريمان گفت اگر من . هرچه  آنها اصرارکردند  قبول نکرد. بيدار و زنده بشوند

. هفت تيرش آماده بود. با چند نفر مواجه شدم  خودم را می کشم چون مسلح بود
. خازنی  آقای دکترمصدق گفت آقای نريمان آن هفت تير را مرحمت کن به آقای

به هر حال . من هفت تير را از آقای نريمان گرفتم و ائداختم توی سوراخ بخاری
مذاکره آنها راجع به فرارکردن به جايی نرسيد، اينها مأيوس شدند وبه همان اتاق 
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من ديدم آقای دکتر مصدق تنهاست، .ملک اسماعيلی رفتندومنتظرسرنوشت شدند
  بايد .مورحفاظت جان ايشان هم بوديممأ"خوب ماظاهرا. نشستم پهلوی ايشان

وقتی تيراندازی می کردند، خرده های آجر روی مالفه . ايشان راتنها نگذاريم
می افتاد،وقتی خاک برمی خاست، من آن را از روی مالفه بر می داشتم و روی 

  .کارمندان خود راکه دو نفر بودند مرخص کرده  بودم" زمين می ريختم ضمنا
  

  د؟آنها که بودن* 
  
. يکی هم بايگان بود ، خيلی آدم خوبی بود. يکی نامش نژادی بود  :خازنی *

چون ديدم خطر خيلی زياد است و ممکن است کشته شوند، آنها را مرخص 
ايشان فرمودند که . پيش آقای دکتر مصدق  نشستم. آنها هم فرار کردند . کردم

ما هم  تا خطر خيلی ش. آقای خازنی بيا  صورت شما را  ببوسم خداحافظی کنم
که خدمتتان  گفتم آقا روز اول. اظهار رضايت کردم. پيش رفت نکرده برويد

شرفياب  شدم، فرموديد زندگی من هم به عهده  شماست، اگر من االن شما را 
تنها بگذارم  و بروم و خدای نکرده اتفاق بدی بيفتد ، پيش مردم  چه طوری  می 

د اگر صحبت کشته شدن باشد اول  نوبت من است مطمئن باشي. توانم سر بلند کنم
گفت شما زن و بچه داريد ، من نمی توانم خون شما را به گردن . بعد  نوبت شما

از اشک پر " چشمهايش واقعا. من گفتم خون من به گردن خودم است. بگيرم
گفتم ممکن است از  . ديد که بنده به هيچ قيمتی ازاينجا بيرون نمی روم. شد

ی که می فرماييد خون مرا بعهده نمی گيريد ا ستدعايی بکنم؟  گفت جنابعال
گفتم اجازه بدهيد که من شما را . بفرماييد ، شما که هر چه گفتيد  من گوش کردم

اين را اطالع " گفتم  ضمنا. گفت اندرون بدتر از بيرون است . به اندرون ببرم 
ند شما را ترک کنند  و دو داشته باشيد که آقايان آن اتاق هيچ کدام حاضر نيست

دراز کشيده . بغض گلويش را گرفت و نشست. سرباز و تعليمی هم کشته شدند
وقتی نشست، ديدم از اين خبرهای من . مالفه رويش بود، پاشد و نشست . بود
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. من اين سکوت را حمل بر رضا  کردم. خيلی متأثر شد، سکوت اختيار کرد
ی کند، پشيمان بشود ، در آهنی را فوری باز ديگر مجال ندادم که دو باره لجباز

کردم  و به اتاق آقايان رفتم و گفتم آقا آماده هستند که برويم ، شما هم از اينجا 
دو خانه آن . آنها آمدند و باز دو باره در آهنی را قفل کردم . تشريف بياوريد 

از طرفتر منزل هريسچی، همشهری ما بود، پسرش هم همکالس برادر من بود، 
باالخره  با نردبان و کمک .  آن مصد قی ها بود، در نظر داشتم که آنجا برويم

مش مهدی، آقای دکتر مصدق را از اندرون رد کرديم و برديم منزل آقای 
. آنجا خالی بود، فرش زيادی برای صادرات در حياط  جمع شده بود. هريسچی

  .افتاد و پايش شکستهمين آقای زيرک زاده  . به هر حال وارد خانه او شديم
بعد من با آقای هريسچی که منزل ايشان نزديک باغ فردوسی بود تلفنی تماس 

گفت کی ؟ . گرفتم و به زبان آذری گفتم که من يک مهمان به خانه ات آورده ام 
گفت خيلی خوش آوردی، صفا . گفتم همين که همه جار و جنجال برايش هست

هريسچی می ترسم جای ما را پيدا کنند و گفتم آقای . آوردی، خوب کاری کردی 
شما را غارت کنند، اگرما کشته شويم روی وظيفه کشته می شويم، اما  شما چه 

اين حرف را که زد من گفتم اجازه . تقصيری کرده ايد ؟ گفت فدای موی مصدق 
. بدهيد که سرايدار کليد خانه را بمن بدهد که کسی از اين خانه بيرون نرود

بعد گفتم . ری دادم به سرايدار و دستور داد که کليد را به من بدهدگوشی را فو
من تلفن را خرد . فرمايشی نداريد اجازه بدهيد من تلفن را قطع و خراب کنم

وقتی يکبار   .قبل از خرد کردن  به ذهنم رسيد که به سفير  هند تلفن کنم. کردم
سنای هند به سفير هند و معاون وزارت خارجه هند و سيد محمود رئيس 

گفتند  . زيارت آقای دکتر مصدق آمده بودند، نمی دانيد چه صحنه ای به پا کردند
بعد از . شما جانشين گاندی ما هستيد، نهضت خاورميانه قائم به شما ست 

محل کار . پذيرايی مختصرهم گفتند می خواهيم محل کار شما را زيارت کنيم
. تختخواب را بوسيدند. هم داشتيک اتاق کوچک بود، که يک تختخواب آهنی 

  . گفتند اين تختی است که بزرگترين مرد دنيا اينجا خوابيده است
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اين بود که  بعد از آنکه  وارد . سفيرهند نسبت به دکتر مصدق خيلی عالقمند بود
خانه هريسچی  شدم به خاطرم خطور کرد که تماس با او بگيرم و بگويم که شما 

. البته نگفتم جايش کجاست. اين ساعت زنده است خبر کنيد که دکترمصدق تا
. گفتم اگر ما کشته بشويم معلوم است که اين حکومت و کودتاچيان ما را کشته اند

  .  او هم خبر را به همه سفارتخانه ها گفته  بود
نزديک سه بعد ازنصف شب بود که . ما گرسنه بوديم، اما آنجا هيچی نبود

اگرجای ما را پيدا کنند ممکن است اينجا را غارت من گفتم . نشستيم شورا کرديم
منزل مادرآقای دکترمعظمی همين نزديک است، صد مترآن طرف . کنند

اجازه بدهيد برويم آنجا اين را هم فراموش  کردم که  به شما عرض کنم . تراست
برادرمان "  که دکترمعظمی هم استقبال کردند و گفتند آقاخانه مادرماست واصال

  .بنابراين به خانه مادرآقای معظمی رفتيم. جا می نشيندحسين آن
  

  از خيابان گذر کرديد ؟  * 
  

از خانه . يک کوچه است که  به کوچه درختی معروف است: خازنی *  
خانم مهندس . يک صد متر فاصله بيشتر نبود. هريسچی بيرون آمديم ورفتيم آنجا

  .ودولی آن ساعت خانه نب. معظمی هم خيلی مصدقی  بود
دکترمصدق گفت . دراينجا که قرارشد دکتر مصدق خودشان را معرفی کنند 

به من رو کرد و گفت شما بايد زودتراز همه برويد " همتان برويد، مخصوصا
صورت ما را بوسيد و . گفتم چشم . مبادا گير بيفتيد ، تا من به شما اطالع بدهم

مره تلفن ستاد و فرمانداری  ن. گفت فقط شايگان و آقای صديقی بمانند. ما آمديم
بعد من به ته کوچه رفتم،  ديگر پای .  گفت شما برويد. نظامی را به من دادند

دقيقه ، نيم ساعت  ٢٠حدود . پشت درختها  قايم شدم. نتوانستم بروم . رفتنم نبود
که در دانشکده افسری معلم شاه بود ،با يک  –بعد ديدم آقای سرتيپ  پوالدوند 

. آقای دکترمصدق و آقای صديقی وآقای شايگان سه نفر عقب نشستند .ماشين آمد
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وقتی آنها را تعقيب کردم . خواستم بفهمم کجا  می برند. سرتيپ پوالدوند هم بود
  .ديدم آنها را به با شگاه افسران بردند

  
  شما دنبال  ما شين دويديد؟* 
  

آنقدر . ولی نشدم می ترسيدم گرفتار بشوم،. با يک ماشين ديگر رفتم :خازنی* 
آنها را به باشگاه افسران بردند و سپهبد زاهدی . آنجا شلوغ بود که من گيرنيفتادم

  .تا پای پله آمد و زيربغل آقای دکتر مصدق را گرفت و از پله ها باال برد
  

  بی احترامی نکرد؟* 
  
من به چشم خودم اين صحنه را ديدم که آقای دکتر مصدق حرف نمی  :خازنی* 

لی زاهدی حرفهايی می زد که من نمی توانستم آنقدر نزديک بشوم که زد، و
  .بشنوم

  
  زاهدی  صحبت می کرد؟* 
  

از يک نفر پرسيدم  تيمسار چه می گفت؟ گفت  همه اش می گفت  :خازنی* 
بعد هم اطالع پيدا کردم که اتاق خوبی برای . مرا ببخشيد، من متأسفم. متأسفم

ه افسران يک اتاق به آقای دکتر صديقی ، يکی هم در باشگا. آنها تهيه کرده اند
بعد ازچند روزی دکتر مصدق را به سلطنت آباد  . به دکتر شايگان داده اند

  )٢(.بنده  هم متواری  بودم. بردند
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  مرداد ٢٨روايت مهندس زيرک زاده از روز 

  
 من ازهمان ساعتهای اول روزدرخانه دکتر. مردادفرا رسيد٢٨باری، روز

خبرحرکت دسته هايی ازجنوب شهرکه  ١١تا ١٠درحدود ساعت. دق بودممص
دکترمصدق دراتاق خودش بود . زنده باد شاه می گفتند به نخست وزيررسيد

اشخاص مختلف   نزد . وعدۀ حاضردرآن روزدراتاق بزرگ پهلويی آن بودند
رفت البته اخباربه اومی رسيد وبه وسيله آنهايی که . دکترمی رفتند ومی آمدند

به نظرمی آمد که سرتيپ رياحی خود را مسلط . وآمد می کردند پخش ميشد
ولی رفته رفته  خبرهابدترشد ومخصوصا . براوضاع می داند ونگران نيست

چند نفرازآقايان حاضربه دکترمصدق اصرارکردندبا راديوپيامی بدهد و مردم را 
 در و انجام دهدامری که دکترمصدق حاضرنشد .دعوت کند که به کمک اوبيايند

. طبيعت اوهم نبودهمچنان که دروقايع سی تيرهيچ گونه استمدادی ازمردم نکرد
                                                                    ً منتها درآن موقع مجلسی بود، فراکسيون نهضت ملی بود واين فراکسيون مرتبا  

. مردم را از حوادث مطلع کرده وآنها را به مقاومت و مبارزه تشويق می کرد
چرا دکترمصدق حاضرنشد به مردم  مراجعه . اين دفعه اين عوامل وجودنداشتند

کند؟ آيا همين طبيعت وعادت وسنتی که با آنها بزرگ شده بود برای توجيه کافی 
.                               ً                                      است؟ آيا داليل ديگری دارد؟  مثال  ممکن است مقاومت را بيهوده می ديده است

نه به اين جهت که کمک مردم در آن روزبی فايده بود بلکه بالمآل بی فايده می 
با قياس به . درهرحال سئوالی است که من نتوانسته ام جواب دهم.  ده استدي

خود توجيه آخری را می پسندم ولی در قضاوت دکترمصدق  نمی توانم  خود را 
  .پايه مقايسه قرار دهم

به نظرم می آيددکترشايگان، مهندس رضوی،دکترسنجابی،دکترصديقی، مهندس 
،  داشتند حضور ١٧مايندگان دوره معظمی،مهندس حسيبی ازبين وزرا ويا ن

  بشيرفرهمند رئيس راديو وتبليغات آنجا  بود، کارمندان نخست وزيری هم بودند 
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  .والبته  کسانی ديگرکه اسمشان درذهنم  نيست
به طورکلی ذکرساعتها خالی ازاشتباه ( يا يک بعد ازظهر١٢در خدود ساعت

نخست وزيری آمد ودايی خود دکتر حسين فاطمی را با سعيد فاطمی به ) نيست
خود برد درحدود همين ساعات همکی زودتر يا ديرترخسرو  سنجابی پدرخود 

ناهاری که ازمنزل دکتر آوردند با هم  ٢مابقی درحوالی ساعت . را ازآنجا برد
  .                      ً                  خورديم و وضع را تقريبا  تمام شده می ديديم

نزديک می شوند و زد وخورد با توپ جمعيت کمک کم به درنخست وزيری  
وتفنگ با محافظين  نخست وزيری نزديک می شوند وزد وخوردبا توپ وتفنگ 

اگراسمی به خاطرم باشد سرگرد اشرفی .با محافظين نخست وزيری در می گيرد
وسروان مهران دراين روزفداکاری زيادی از خود نشان دادند و بخوبی در 

  .مقابل مهاجمين مقاومت  کردند
دراين فاصله يک عمل ديگرهم انجام گرفته و بر تشتت افکارافزوده است وآن  

 هر اين انتصاب که در. انتصاب سرتيپ دفتری به عنوان رياست شهربانی است
حال به معنای سلب اعتماد سرتيپ رياحی ستاد بود باعث ضعف و تزلزل 

ی از چون دفتری شهرت خوبی نداشت وعالوه برايرادات اخالق بيشترشد
با اين پشامدها و با حمالت  شديد به خانه دکترمصدق . نزديکان شاه شمرده ميشد

. دکترمصدق می گفت شماها برويد. وگلوله باران شدن آن،  ماندن ديگرجايزنبود
ما می گفتيم که ممکن . من همين جا می مانم و ازجای خود تکان  نمی خورم

اين بحث بيشتراز يک ساعت . منيست شما را اينجا دردست رجاله ها رها کني
 باالخره چون دکترديد ما حاضر. هرآن نزديکترمی کرد را طول کشيد وخطر

نيستم بدون او حرکت کنيم، حاضرشد که با ما بيايد وازاتاق برای فراربيرون 
کرد و  حاضر ديوار مشهدی مهدی خدمتکار وفادارش  نردبانی کنار. آمديم

توضيح . ([يوار مشترک با خانه همسايه رفتيممايکايک ازاين نردبان به روی د
بودن اين نردبان باعث بحثهايی شده است، ولی به نظرمن خيلی منطقی ] اينکه

هرکس درآن  روزدر ان خانه بود ازساعت دو بعد از ظهربه بعد می . می آيد
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                                                      ً               ديد که ديگرکارتمام است دکترمصدق يا بايد تسليم شود وعمال  کشته شود  ويا 
آنهايی که سالها با او بودند و او را خوب می شناختند می دانستند  که   .فرارکند

پس همۀ آنهايی که او را دوست داشتند و . تسليم شدنی نيست وفقط  بايد فرار کند
به او عالقه داشتند اگرذره ای خونسرد بودند فکر فرار را می کردند و در صدد 

ليان  دراز درخدمت دکتر بوده تهيه  لوازم آن برمی آمدند مشهدی مهدی که سا
تعجبی نيست . مردی خونسرد بودوبا تأمل حرکت ميکرد. او راخوب می شناخت

عيب  کاربعضی ها . اگربا فکروشعورخود اين نردبان را تهيه و آماده کرده باشد
  .)اين است که غيراز خود هييچ  فردديگری  را صاحب شعور و فکر نمی دانند

رخانه همسايه گذاشتيم ويک يک پايين آمده داخل آن خانه نردبان را برداشته ود  
عده ای زن ومرد در آن خانه بودند که ميانه خوبی با دکترمصدق نداشتند، . شديم

شايد هم فقط  می ترسيدندکه دردنبال مامهاجمين . بنای تندی وبدگويی را گذاشتند
ا برداشتيم و به درهرحال نردبانمان ر.به خانۀ آنها برزند وخانه شان غارت شود

دراين خانه هم خاطرم نيست به چه علتی توقف نکرديم . خانه دومی رفتيم 
مهندس حسيبی درهمان خانۀ . وباالخره  در روی ديوارخانه سوم قرارگرفتيم

مابقی نردبان را . دوم ازديوارمشرف به کوچه پريده داخل کوچه شده ورفته بود
خانه شامل . گری ازآن پايين   آمدنددرخانه سوم سرازيرکردند ويکی بعد ازدي

مترآن را ازديوارماجدا  ١/ ۵باغچه ای بود که راه روی آجرفرش به عرض 
گلی نبود، زمينی همواريا خاکی نرم به  درجلوما درباغچه درخت و. ميکرد

نظرمی آمد وکناره ای از آجرهايی که عمودی نصب شده بودند باغچه را از راه 
به نظرم چنين آمد که من می  توانم با پرش داخل  دريک لحظه. جدا می کرد

باغچه شوم وچون زمين خاکی و نرم است لطمه ای نخواهم ديد و از اين جهت 
به خيال خود ازنردبان پايين آمدن را به مسن ترها ويا آهسته روترها دادم 

متأسفانه يک سانتيمترکوتاه آمدم وپاشنه پای . وخودم به طرف باغچه پريدم
به روی يک آجرعمودی کنارباغچه اصابت کرد و درد شديد احساس  راستم 

خوشبختانه اين خانه آخرين  . ولی باز راه افتادم وبه سايرآقايان ملحق شدم. کردم
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درخانه فقط يکی پيرمرد بود که می دانست صاحبخانه . مرحلۀ قرارمابود
لش درشميران     ً                           فورا به صاحبخانه که گويا با فامي. ازارادتمندان دکترمصدق است

بگذارد  اختيارما تابستان رامی گذراندند تلفن کرد،اوهم گفت که خانه را در
يا  ۶حاال بايد درحدود  ساعت . ازاين جهت همان جا ماندنی شديم وجلوترنرفتيم

  .بعد ازظهرباشد وتختی برای من تهيه کردند،تمام شب راتا صبح درد کشيدم ٧
ندس رضوی را درجايی ديگرشرخ داده اظهارلطف خود دکتر،دکترشايکان ومه

منزل مادرمعظمی ها در کوچه . ايم ولی فردای آن شب برنامه ها عوض شد
  .نزديک به همان خانه پناهگاه ما بود

نزديکهای صبح  تصميم می گيرندکه اول به خانه آن خانم بروند وبعد راجع به  
چون به روی تخت   من ازاين تصميم بی خبر بودم. عمليات آينده تصميم  بگيرند

صبح از  ۵درحدود ساعت . افتاده وناالن داخل دراين بحث نمی توانستم  بشوم
با دکترشايگان و يا مهندس ] که[ تصميمات مطلع شدم بنابراين قرارهايی 

  .خود به خود لغو شده بود]  گذاشته بوديم[  رضوی 
مثل . ومابودمتردرجل ١۵يا  ١٠کوچه باريکی در حدود . ازخانه بيرون آمديم 

همه آقايان . همۀ کوچه های تهران آن روزجوی آبی از وسط آن می گذاشت
درجلو ومهندس رضوی که زيربغل مرا گرفته وبا خود می برد ازعقب روان 

پس ازچند دقيقه متوجه شدم که دسته جلو فاصله زيادی ما دارد و اين . بوديم
. ه من حرکت آزاد ندارددوست ارجمند من تنها با من مفلوک می ماند وبواسط

باالخره . ازاين جهت ازاو خواهش کردم که مرا رها کرده به آنها ملحق  شود
ً                                              اصرارمن و مخصوصا  نزديک بودن مقصد باعث شد که استدالل مرا بپذيرد                  

چندلحظه بعدبرسرچهارراهی که يک جهت آن به خانه مادر . ومرارها کند
  .د شدندمهندس معظمی منتهی  می شد ازنظرمن ناپدي

من ايستاده نمی توانستم راه بروم، عصا و زيربغلی نداشتم و ييگانه راه جلو   
پس ازچنددقيقه صدای سرود نظاميان را . رفتن سرخوردن به روی   زمين بود

با حود گفتم اين نظاميان هستند که راه افتاده اند تا خانه افراد رابرای پيدا . شنيدم
تصميم .   چه زودترخود را از نظرها مخفی دارمبايد هر. مردن ما جستجو کنند
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متأسفانه دوخانه .  گرفتم به اولين خانه که رسيدم دربزنم و تقاضای پناهندگی کنم
ای که برسر   راهم بودند هيچ کدام به دق البالب جواب ندادنديا ساکنين آن ايام 

س مواجه شدن تابستان رابيرون رفته بودند يا با استداللی شبيه استدالل من ازتر
. درهرحال دری به  روی من بازنشد. با خطرات خود را به کری می زدند

همچنان به روی زمين خود را می کشيدم وجلومی رفتم  تا سرچهارراهی رسيدم 
آن کوچه را . که کوچۀ راست آن به طرف خانۀ مادردکترمعظمی ميرفت

ه اين طرف و آن درضمن نگران ب.  وراندازکردم وفاصلۀ خانه را درنظرآوردم
      ً                                            اتفاقا  درساختمان روبرودر همان کوچه معظمی ها پنجره . طرف نگاه می کردم

با اشاره به او و به پای  خود ا . ای باز بود وجوانی  دم پنجره به من نگاه ميکرد
چند لحظه بعد درخانه بازشد واو و يک جوان ديگر به سرعت . او استمداد کردم 

. ها دانستم  که آن جوان برادردکتر دهگان بوده استبعد. مرا داخل خانه بردند
پای مرا بازديد کرد، احتمال شکستگی  . مدآدر هرحال صاحبخانه دکتر از آب در

پيچی محکمی کرد و تا اندازه   داد،  ولی گفت  بايد عکسبرداريی شود،  فقط باند
احبخانه  اين ص. فکرکنم ای از درد کاسته شد و مهلتی به من دادکه به وضع خود

برای من  ناشناس بود و من حق نداشتم ميهمانی خودم رابر جوانمردی او تحميل 
ئازطرف ديگراحتمال اينکهخانه های اطراف خانه دکترمصدق مورد .  کنم

کاوش قرار گيرند  زيادبود وخطر هم برای من وهم برای آنها محتمل به نظرمی 
ن محل امنی برای خودم پيدا کنم آمد ازاين جهت درصدد برآمدم با تلفن به دوستا

  .تا ببينم چه می شود
بيشترازيکی دوساعت درآن خانه نماندم وتاکسی اين که رانندۀ آن برادريکی 

اول جلب  نظر                             ً   کاله وعينکی به من دادندتا اقال به . ازدوستانم بودبه سراغم آمد
ً            مرابه دوش خودتاداخل تاکسی بردند واتفاقا  ازخيابان کا توجه نکنم و  خ عبور                                       

کرديم و درراه اتومبيلی برخورديم که درآن حائری زاده وشخصی ديگرکه 
اوبرای . ولی مرا نشناخت به داخل تاکسی هم نگاه کرد. نشناختم نشسته بودند

  )٣( »...ديدن خرابيهای خانه  دکترمصدق می رفت
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 روايت روز کودتا از نگاه مهندس معظمی در محکمۀ نظامی 

  
مرداد  ٢٨ست دادگاه را مستحضر سازيد که در جريان روز ممکن ا :رئيس    

دمحم مصدق رفتيد و تا کی در آنجا با ايشان بوديد و  دکتر چه ساعتی منزل آقای
گذشت و باالخره تا کجا با ايشان همراه  در اين مدت در منزل ايشان چه می

 هم ازجريان فرمان عزل ايشان ٢٨بوديد؟ همچنين توضيح دهيد آيا در روز
 استحضار حاصل کرديد يا خير؟

، به اينجانب اطالع رسيد که يک عده ٢٨روز  ١٠ساعت  :مهندس معظمی    
سيم  اند و چون دستگاه بی به يک دستگاه مرکزی مخابرات تلگراف هجوم آورده

ای بشود،  رفت که اگر حمله و دستگاه تلفن کارير درآن محوطه هست، بيم آن می
بود، به  ن مراقب ومحافظ آنجا تعدادشان کمارتباط کشور قطع شود وچو

ايشان تشريف نداشتند، به . فرمانداری تلفن کردم که تعداد مراقبين را زيادتر کنيد
. له تذکر دادم تيمسار رياست محترم ستاد تلفن کردم و اين موضوع را به معظم

 تا ساعت نيم بعد از ظهر منتظر شدم، ولی متأسفانه هيچ گونه کمکی نرسيد و
چون از اين قسمت همان طور که عرض شد بيم داشتم و به عالوه اوضاع روز 
نيز عادی نبود، برای کسب اطالع بيشترازجريان روز و برای اينکه شايد 
فرماندار نظامی يا رئيس محترم ستاد را در آنجا پيدا کنم، به منزل جناب آقای 

کردند،  ی مراقبت میها را مأمورين انتظام نخست وزير رفتم و چون تمام کوچه
کنم در حدود ساعت  خيال می. با زحمات زيادی موفق شدم به منزل ايشان بروم

يک و بيست دقيقه يا يک و نيم بعد از ظهر بود که در منزل ملک اسمعيلی بودم 
ها و  جريان خارج وآتش سوزی روزنامه از رفتند و آمدند و می ای می و عده

 .دادند خراب کردن احزاب و غيره خبر می
چند نفر آنجا . خدمت جناب آقای نخست وزير رسيدم٢درحدود ساعت      

بودند، از جمله تيمسار دفتری که گويا درآن روز رئيس شهربانی و حاکم نظامی 
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شدند و جناب آقای نخست وزير هم مشغول تلفن کردن گويا با ستاد يا شهربانی 
                 ً      در اتاقی که معموال  هيأت  اق خارج شدم وطبودند و چون مجال صحبت نبود،ازا

ً        شود، با چند نفراز آقايان ديگر آنجا بودم، دائما  اشخاصی  دولت تشکيل می                                               
در ساعت دوونيم يا سه، که درست نظرم نيست، از راديويی . رفتند آمدند ومی می

که در اتاق آقای دکتر ملک اسمعيلی بود، از آنجا اشغال دستگاه راديو را شنيدم 
هدی که خودشان را نخست وزير معرفی کردند، در آن ساعت و نطق تيمسار زا

پس از آن صدای تير از اطراف بلند شد، ما به داخل اتاق . به گوش من خورد
درحدود ده، دوازده نفر آقايان آنجا بودند که در . جناب آقای نخست وزير رفتيم

تشريف  آورند،ايشان اين موقع سرتيپ فوالدوندبه عنوان مشاوره آنجا تشريف می
کند که جنابعالی استطاعت بدهيد، يا به  اوضاع ايجاب می: آوردند و فرمودند

: جناب آقای نخست وزير فرمودند. کنار برويد، يک چنين لغتی که خاطرم نيست
تيمسار فوالدوند فرمودند . دهم الوزرای قانونی هستم وهرگزاستعفا نمی من رئيس

جناب . ت خوشی نخواهدداشتخونريزی خواهدشد و اين خونريزی صور: که
داد که  ما با کسی جنگ نداريم و االن دستور خواهم«:آقای نخست وزير فرمودند

شود، به هيچ وجه مقاومت نکنند، ولی  اگر از طرف ارتش به اين خانه حمله می
  ».من جلوگيری کنيد ۀاز هجوم رجاله به خان

در آنجا تشريف داشتند،  برای اجرای اين منظور نيز چهار نفر از نمايندگانی که 
ای نوشتند و منزل جناب آقای نخست وزير را بال دفاع اعالم کردند و به  اعالميه

شد که در باالی  دست آقای سرتيپ فوالدوند دادند و به عالوه دو مالفه هم داده
پشت بام و جای مناسبی نصب بشود، ولی پس از اين آقای سرتيپ فوالدوند 

اران رو به فزونی گذاشت، به نحوی که در ساعت سه تشريف بردند و شدت بمب
اق جناب آقای نخست وزير بوديم از چهار طرف طو نيم يا چهار، ما که در ا

باشند،  خوب نيست ايشان تشريف داشته:به ايشان عرض شد که.باران شديم  گلوله
مانم  خير، من همين جا می «:ممکن است از اينجا خارج بشويم؟ ايشان فرمودند

باالخره با اصرار يک عده، ايشان  ».کشته شوم، ولی آقايان بهتر است برويد تا
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بعد به وسيله نردبان به اتفاق هشت نفراز . قانع شدند و از آنجا خارج شدند
آقايان مهندس رضوی، : شان به اين قرار است آقايان، آنچه به خاطر دارم اسامی

تی، دکتر صديقی و خود زاده، نريمان، حسيبی، ملکو شايگان، مهندس زيرک
بنده، در معيت ايشان به خانه مجاور و از آنجا پس از باال رفتن از ديوار باز به 
منزل ديگر و باالخره در منزل سومی که متعلق به يک تاجر تبريزی بود، 

شب ادامه داشت، در زيرزمين  ٩صدای شليک تير تا ساعت هشت ونيم يا. رفتيم
  .آن منزل شب را طی کرديم

 «:جناب آقای نخست وزير فرمودند.اعت چهار و نيم صبح دور هم جمع شديمس 
من بايستی خودم را در اسرع وقت به فرماندار نظامی يا شهربانی معرفی کنم، 

مارا که هنوز «:سايرآقايان اظهارداشتند ».روم شهربانی بنابراين من می
عرفی کنيم؟ البته                                                    ً  شهربانی احضار نکرده، چه لزومی دارد که خودمان را قبال  م

منزل  ».کرد اگر بعد احضار شديم، هر کدام خود را به شهربانی معرفی خواهيم
بعد از آنکه خداحافظی کرديم، هر کسی به . مادر من در وسط همان کوچه هست

هيچ کس در آنجا، جز يک . من هم به منزل مادرم رفتم. طرف مقصد خود رفت
پنج دقيقه بعد ديدم در را . شدم، در را بستم در را زدم، وارد خانه. نفر نوکر نبود

مصدق به اتفاق آقای دکتر شايگان دکتردر را که باز کردم جناب آقای . زنند می
به اتفاق سالن رفتيم و وسايل پذيرايی هم . و آقای دکتر صديقی تشريف آوردند

 .چون خسته بودند، استراحت کردند و من در صدد تهيه ناهار برآمدم. هيچ نبود
اگروسايلی فراهم بشودکه من خودم رابه «:فرمودندکه درضمن ايشان می

 ».شهربانی معرفی کنم، بدون اينکه مصادف با رجاله بشوم، خيلی خوب است
خودم، آقای مهندس  ۀالساعه به منزل شوهر همشير «:من خدمتشان عرض کردم

ی خودم به امامی تلفن کردم وچون مادر و خانمم درآنجا هستند، از سالمت شريف
اگرميسر باشد، به وسيله ايشان به تيمسار  «:ايشان فرمودند ».آنها اطالع دادم

بعد ازظهر که حکومت نظامی است، به ٨زاهدی اطالع بدهيد که ساعت 
نظرايشان را به اطالع آقای شريف امامی  ».شهربانی خودمان را معرفی کنيم
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طالع تيمسار زاهدی برسانند و رساندم و ايشان هم قول دادند که اين امررا به ا
بعد از آن ناهاری صرف . در ساعت هفت ونيم بعد از ظهر به ما اطالع دهند

شد و آقايان بعد استراحت کردند و ساعت چهار و نيم بعد از ظهربود که در 
گويند  اند ومی چهار نفر از شهربانی آمده «:نوکر آمد و گفت. منزل رازدند

بنده جريان را به آقای  ».د خانه را تفتيش کنندخواهن کارآگاه هستند و می
آنها يک  ».بسيار خوب، تشريف بياورند «:ايشان گفتند. صدق عرض کردمدکتر

شما که وسايل کافی برای بردن ما نداريد، از «: ما گفتيم. جيپ بيشترنداشتند
خواهيد اينجا  به شهربانی بياييم، حاال شما می ٨طرفی خود ما قرار است ساعت 

بياييد تا به اتفاق به  ٨خواهيد برويد و ساعت  با هم برويم، می٨مانيد تا ساعت ب
يا پنج و نيم، درست نظرم  ۵ولی آنها تلفن کردند، ساعت . شهربانی برويم

بلند شويد برويم فرماندار : يک اتومبيل سواری ديگری هم آمد و گفتند. نيست
قی و دکتر شايگان و خود جناب آقای نخست وزير و آقايان دکتر صدي. نظامی

بنده به فرماندار نظامی رفتيم و از آنجا به باشگاه افسران منتقل شديم و شش شب 
  )۴( .بودم ]اشاره به دکتر مصدق[بنده در باشگاه افسران در خدمت ايشان 
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از اختفا تا اعتصاب  :هللا معظمی روايت پريوش صالح، همسر سيف  

 غذای مصدق
  

 
 نه مخفی و تسليم شد؟مصدق چگو
هللا معظمی، وزير پست و تلفن و تلگراف دولت دمحم مصدق  سيف: تاريخ ايرانی

و برادر عبدهللا معظمی، رئيس وقت مجلس شورای ملی، از جمله همراهان 
، خود را به خانه ١٣٣٢مرداد  ٢٨رهبر جبهه ملی بود که در روز کودتای 

دستگيرشدگان بود و تا شش روز  فردای آن روز نيز جزو. وزير رساند نخست
هللا  خانه مادر سيف. پس از دستگيری مصدق در باشگاه افسران همراه او بود

ای که  معظمی آخرين مامن دکتر مصدق و همراهانش فردای کودتا بود؛ خانه
هللا معظمی، دکتر شايگان و صديقی در همانجا  مصدق به همراه يارانش سيف

، پريوش »تاريخ ايرانی«به گزارش . برده شدند دستگير و به باشگاه افسران
هللا معظمی در کتاب خاطرات خود، روزهای سقوط دولت  صالح، همسر سيف

 :کند گونه روايت می مصدق را اين
 

* * * 
در مردادماه . رفتيم ها به همراه خانواده معظمی به باغ شميران می هميشه تابستان

آمد  با پيش. کمم خيلی بزرگ شده بوداز بارداری من هفت ماه گذشته و ش ١٣٣٢
مرداد، بعد از چندين ساعت مقاومت سرانجام در ساعت  ٢٨حوادث خونين 

چهار بعدازظهر همان روز محافظان منزل دکتر مصدق در مقابل هجوم 
 .ای اوباش مجبور به تسليم شدند سربازان، افسران ارتش و عده

شناس بود  خان که هميشه وقت هللا سيف. مرداد هم در باغ شميران بوديم ٢٨روز 
  در باغ هم راديو . آمد آن روز تاخير کرد و ساعت يک بعدازظهر به خانه می
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چند . داده باخبر شويم، کسی هم نبود که به ما خبر بدهد  نداشتيم تا از اتفاقات رخ
ان نياوران رفتم، خيلی خان نيامد، نگران شدم و به خياب هللا ساعت گذشت اما سيف

جا بود که چشمم به  همان. شد شنيده می» مرگ بر مصدق«شعار . شلوغ بود
لباس شخصی پوشيده بود و در ايوان طبقه دوم يک . آبادی افتاد شمس قنات

خوردند و خيلی خوشحال  عمارت با چند نفرديگربه سالمتی همديگر مشروب می
 .بودند

گيج » بادی اينجاست؟ چرا او در شلوغی نيست؟آ چرا شمس قنات«با خودم گفتم  
اوباش . آيند ها از طرف شهر به شميران می يک دفعه ديدم ماشين. شده بودم
پاره کردند و گوشتشان را هم  مصدق را کشتند، وزرايش را تکه«: زدند فرياد می
دولت مصدق سقوط «: اش گفت ها نگه داشت و راننده يکی از ماشين» .فروختند

با شنيدن اين خبر حالم بد شد و با . ها ريختند راذل و اوباش هم به خيابانا» کرده
 .کنان به باغ برگشتم آن وضعيتی که داشتم گريه

خبری از شوهرم نداشتم و مضطرب بودم تا اينکه يکی از خويشاوندان معظمی 
اينجا جای شما «: گفت) مادرشوهرم(بزرگ   به شميران آمد و به من و خانم

» .زنند ها را آتش می رحمانه خانه ها ريخته و بی ای اوباش به خيابان هنيست؛ عد
آنجا امن بود و کسی به . امامی برد هايم مرا به خانه شريف او به همراه جاری
مهدی . آهن بود امامی رئيس راه کرد چون آن زمان شريف خانه او حمله نمی

مرتب تلفن . پرست بود مهدی به طرزعجيبی شاه. امامی هم آنجا بود برادر شريف
امامی هم به  گفت؛ شريف کرد وسقوط مصدق را به دوستانش تبريک می می

تا من «گفت  زد، فقط می شد؛ اما حرفی نمی خاطر رفتارمهدی پيش ما سرخ می
 ».هستم نگران نباشيد

 
عشرت خانم با صدای . کرديم خيلی گريه می) عشرت خانم(من و خواهرشوهرم 

يک مرتبه خانم بزرگ که » .برادرم را کشتند«: گفت و میکرد  بلند گريه می
شاد  قدر دشمن ساکت، اين«: شخصيت محکمی داشت روی پای خود زد و گفت
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با عشرت خانم به » .خانه برويد خواهيد گريه کنيد به صندوق نباشيد؛ اگر می
جيغ و . بالکن رفتيم و منزل دکتر مصدق را که در حال سوختن بود ديديم

ی من و عشرت خانم به قدری بود که خانم بزرگ هم خطر را احساس فريادها
امامی هم به  شريف»    ِ   آخ ب چم«: کرد و روی پای خود زد و با لهجه بختياری گفت

 .نگران نباشيد، خيال بد نکنيد: گفت داد و می ما دلداری می
او شرح . بعدازظهر آن روز هرچه منتظر مانديم به منزل نيامد] معظمی[

ی که در آن روز برايش افتاده بود را در جلسه دادرسی گفت و در اتفاقات
 .های آن روز را دارم ها عينا درج شده است و من روزنامه روزنامه

مرداد به او خبر دادند  ٢٨صبح  ١٠مطابق اظهارات همسرم در دادگاه، ساعت 
چون دستگاه . اند ای به دستگاه مرکزی مخابرات و تلگراف هجوم آورده عده

رفت در صورت  سيم و دستگاه تلفن کارير در آن محوطه بود و بيم آن می یب
حمله، ارتباط کشور قطع شود با توجه به کم بودن تعداد محافظ و مراقب، 
مهندس معظمی به فرمانداری و بعد به تيمسار رياست ستاد تلفن کرد که تعداد 

د اما کمکی نرسيد تا ساعت نيم بعدازظهر منتظر مان. مراقبان را زيادتر کنيد
چون از اين قسمت بيم داشت و به عالوه اوضاع شهر هم عادی نبود برای کسب 
اطالع بيشتر از جريان روز و اينکه شايد فرماندار نظامی يا رئيس ستاد را در 
منزل دکتر مصدق پيدا کند به سمت منزل ايشان رفت و با زحمت زياد موفق شد 

های اطراف منزل ايشان و از ميان  بعدازظهر از کوچه ١٫۵حدود ساعت 
مدتی در . ماموران انتظامی عبور کند و خود را به خانه دکتر مصدق برساند

روند و از بيرون خانه و  آيند و می ای می اسماعيلی بود که ديد عده اتاق آقای ملک
حدود ساعت دو . آورند ها و دفاتر احزاب و غيره خبر می سوزی روزنامه آتش

در آنجا چند نفر از جمله تيمسار دفتری . مت دکتر مصدق رفتبعدازظهر خد
چون ). گويا دفتری در همان روز رئيس شهربانی و حاکم نظامی شده بود(بودند 

مجال صحبت نبود معظمی از اتاق خارج شد و در اتاقی که معموال هيات دولت 
اق يا سه بعدازظهر از راديويی که در ات ٢٫۵در ساعت . شد رفت تشکيل می
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اسماعيلی بود، اخبار مربوط به اشغال راديو و نطق زاهدی که  دکتر ملک
 .وزير معرفی کرد را شنيد خودش را نخست

سپس صدای تير از اطراف بلند شد و ما به اتاق جناب : معظمی در ادامه گفت
نفر آقايان آنجا بودند که در اين  ١٢الی  ١٠در حدود . وزير رفتيم آقای نخست

رياحی تلفن کرد که آقای سرتيپ فوالدوند به عنوان مشاوره آنجا  موقع تيمسار
کند که  ايشان تشريف آوردند و گفتند اوضاع ايجاب می. آورند تشريف می

وزير  آقای نخست) يک چنين عبارتی(جنابعالی استعفا بدهيد يا کنار برويد 
 ».دهم الوزرای قانونی هستم و هرگز استعفا نمی من رئيس«: فرمودند

يمسار فوالدوند گفت که در اين صورت خونريزی خواهد شد و اين خونريزی ت
ما با کسی «: وزير به ايشان فرمودند آقای نخست. صورت خوشی نخواهد داشت

جنگ نداريم و االن دستور خواهم داد که اگر از طرف ارتش به اين خانه حمله 
ه خانه من جلوگيری ادامه يافت به هيچ وجه مقاومت نکنند ولی از هجوم رجاله ب

و برای اجرای اين منظور نيز چهار نفر از نمايندگانی که در آنجا تشريف » کنيد
وزير را بالدفاع اعالم کردند و به  ای نوشتند و منزل آقای نخست داشتند اعالميه

دست آقای سرتيپ فوالدوند دادند و به عالوه دو مالفه هم داده شد که در باالی 
سبی نصب شود ولی پس از اينکه سرتيپ فوالدوند رفت، بام و جای منا پشت

بعدازظهر  ۴يا  ٣٫۵شدت بمباران رو به فزونی گذاشت به نحوی که در ساعت 
به . باران شدند وزير بودند از چهار طرف گلوله کسانی که در اتاق آقای نخست

دکتر مصدق عرض شد که خوب نيست ايشان تشريف داشته باشند، ممکن است 
مانم تا کشته شوم  جا می خير، من همين«: ا خارج بشويم؟ ايشان فرمودنداز اينج

باالخره با اصرار يک عده ايشان قانع شدند و از » .ولی بهتر است آقايان بروند
مهندس (بعد به وسيله نردبان به اتفاق هشت نفر از آقايان . آنجا خارج شدند

لکوتی، دکتر صديقی زاده، نريمان، حسيبی، م رضوی، شايگان، مهندس زيرک
در معيت ايشان به خانه مجاور و از آنجا پس از باال رفتن از ) و مهندس معظمی

ديوار باز به منزل ديگر و باالخره در منزل سومی که متعلق به يک تاجر 
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شب ادامه داشت و همگی  ٩صدای شليک گلوله تا ساعت . تبريزی بود رفتند
صبح دور هم جمع  ۴٫۵ساعت . کردندآقايان در زيرزمين آن خانه شب را طی 

من بايستی خودم را در اسرع وقت به فرمانداری «: دکتر مصدق فرمود. شدند
 ».نظامی يا شهربانی معرفی کنم

روم، ساير آقايانی که همراه  بعد از اينکه دکتر مصدق گفت من به شهربانی می
ار شديم خودمان اند؛ چنانچه احض هنوز ما را احضار نکرده«: ايشان بودند گفتند

. به اين ترتيب قرار شد هر کس به خانه خود برود» .را معرفی خواهيم کرد
خانه مادرشوهرم وسط همان کوچه بود وبعد از اينکه همه با هم خداحافظی 

دقيقه نگذشته  ۵هنوز . خان به منزل مادرش درهمان کوچه رفت هللا کردند، سيف
صديقی در زدند و شوهرم خودش در بود که دکتر مصدق، دکتر شايگان و دکتر 

در اين . ها را به سالن پذيرايی برد و درصدد تهيه ناهار برآمد را باز کرد و آن
ها  اگر وسايلی فراهم شود که من بدون اينکه با رجاله«: ضمن دکتر مصدق گفت

خان  هللا در اينجا سيف» .مواجه شوم خودم را به شهربانی معرفی کنم خوب است
  مهندس شريف(الساعه به منزل شوهر همشيره خود «:دق گفتبه دکتر مص

ام  کنم؛ چون همسرو مادرم آنجا هستند و ضمن دادن خبر سالمتی تلفن می) امامی
شب  ٨خواهم به تيمسار زاهدی اطالع دهد که ما قصد داريم ساعت  از او می

 ».خودمان را به شهربانی معرفی کنيم
امامی  شريف. جا بودم امامی زنگ زدمن همان به اين ترتيب وقتی که اوبه شريف

خان بود،  هللا سيف«: پای تلفن رفت و بعد از اينکه گوشی را گذاشت به ما گفت
خان ازطرف دکتر  هللا درحقيقت سيف» .اش را بدهد زنگ زد تا خبر سالمتی

خواهيم خودمان را تسليم  امامی بگويد که ما می مصدق مامور شده بود به شريف
امامی خواسته بود تا امنيت الزم را  از شريف. قصد نداريم مخفی باشيمکنيم و 

ها خودشان را تسليم کنند و ضمنا يک دست کت و شلوار هم  فراهم کند تا آن
 .برايش ببرد

قرار  من هم بی. امامی رفت ووقتی برگشت خيلی ناراحت و متاثر بود شريف
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اگر «: تابی مرا ديد، گفت امامی بی وقتی شريف. کشيدم بودم و مرتب جيغ می
های خاتون جان را بپوش تا به ديدن  خان را ببينی لباس هللا خواهی سيف می

امامی نگهداری  های شريف خاتون جان پيرزنی بودکه ازبچه».خان برويم هللا سيف
های خاتون جان را پوشيدم و خودم را به  و گالش] روسری[چارقد . کرد می

خانم بزرگ رفتم چون دکتر مصدق و همراهان شکل او درآوردم و به خانه 
 .نزديکش آنجا بودند

خان  هللا زاده، سيف همزمان باروزکودتا دکتر شايگان، دکتر صديقی، احمد زيرک
وقتی صدای توپ و تفنگ بلند شد، . و تعدادی ديگر در خانه دکتر مصدق بودند

شما : گفته بودندها  آن. دکتر مصدق از همراهانش خواسته بود خانه را ترک کنند
. مانيم، اگر شما را به قتل برسانند ما هم بايد بميريم جا می هر جا باشيد ما همان

ها قبول نکرده بودند و  هرچه دکتر مصدق اصرار کرده بود از آنجا بروند آن
توانيد  رويم، شما هم نمی آقا ما از اينجا نمی«: دکتر صديقی باصدای بلند گفته بود

پس بلند شويد به «: دکتر مصدق هم در پاسخشان گفته بود» .دما را بيرون کني
 ».خانه همسايه برويم

همسايه تاجری اهل تبريز و از طرفداران دکتر مصدق بود که در آن روز به 
آقای دکتر «: پيشخدمت به صاحبخانه تلفن کرده و گفته بود. شميران رفته بود

ترسم  ه خانه شما بيايند؛ میخواهند از روی ديوار ب مصدق و چند نفر ديگر می
او به » بفرماييد چه کار کنم؟. ای اينجا بريزند و خانه شما را هم آتش بزنند عده

توانند  ها مواظبت کن و تا هر زمانی که خواستند می از آن«: پيشخدمت گفته بود
آنجا بمانند، حتی سفارش کرده بود که اگر اين کار را خوب انجام دهی، قالی 

 ».دهم ه تو هديه میسرسرا را ب
 
تر بود، نردبانی روی ديوار گذاشت و کمک کرد  خان که از همه جوان هللا سيف 

دکتر مصدق و همراهانش با زحمت از روی ديوار به خانه . تا بقيه پايين بيايند
زاده هنگام پايين آمدن از نردبان پايش شکسته  حتی مهندس زيرک. همسايه رفتند
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دکتر مصدق به پيشخدمت همسايه گفته بود . ن هم پاره شدخا هللا بود؛ لباس سيف
ها را به  پيشخدمت آن. خواهيم و نه غذا ما را جايی مخفی کن؛ ما نه چراغ می

ها خلوت شده بود،  ساعت سه بعد از نيمه شب وقتی خيابان. زيرزمين برده بود
اده ز زيرک. زاده گفته بود من طاقت ندارم و بايد به مريضخانه بروم زيرک

 ».وقتی از منزل بيرون آمدم آقايی مرا کول کرد و به مريضخانه برد«: گفت می
. شايگان که اصوال عصبی بود و زخم معده داشت، معده درد شديدی گرفته بود

خان در طاقچه تکه نان خشکيده سنگک پيدا و در آب خيس کرد و به  هللا سيف
به اين شکل گذراندند و بعد به  آن شب را. دکتر شايگان داد تا او قدری آرام شود

خانه . که با آنجا فاصله کمی داشت رفته بودند) مادر معظمی(خانه خانم بزرگ 
خان  خانم بزرگ منزل قديمی دکتر مصدق بود که به برادرشوهرم ميرزا حسين

گذراند همه وسايلش را  ها را در شميران می خانم بزرگ که تابستان. فروخته بود
دکتر . پذيرايی رختخوابی برای دکتر مصدق گسترده بودجمع کرده و وسط 

باالخره کار خودشان را «: مصدق وقتی سرش را روی بالش گذاشت، گفته بود
 ».کردند
به سرلشکر «: امامی گفته بود خان ازطرف دکتر مصدق به شريف هللا سيف

» .خواهيم خودمان را معرفی کنيم؛ فقط مواظب امنيت ما باشند زاهدی بگوما می
که دکتر مصدق، شوهرم ) مادرشوهرم(من هم با لباس مبدل به خانه خانم بزرگ 

شعبان جعفری را در کوچه ديدم که نعره . و همراهان مصدق آنجا بودند، رفتم
» .چرخانيم بنديم و دور تهران می مصدق را به جيپ می«: گفت کشيد و می می
ورودی . اعتضادی بود ها ملکه های بدنامی هم آنجا بودند که يکی از آن زن

 .حياط، داالنی بود که ماموران پليس شهربانی آنجا جمع شده بودند
خان را ديدم که در  هللا سيف. لرزيد که چه خواهم ديد به داخل رفتم، تن و بدنم می

هرچه صدايش کردم جواب نداد؛ اصال . انتهای راهرو پای تلفن ايستاده بود
از پايين، ساق پای زرد و باريکی . و خاکی بودشلوارش پاره . ديد انگار مرا نمی

داند وقتی دکتر  خدا می. ها ديدم، مصدق بود، عبا هم به تن داشت را روی پله
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اختيار خودم را باالی  بی. مصدق را با آن حال و روز ديدم به چه حالی افتادم
ا آق«: ها کشاندم و خود را به دکتر مصدق رساندم، دستش را بوسيدم و گفتم پله

در حال گريه کردن بودم که دکتر » .جان، الهی قربانتان شوم، الهی فدايت شوم
 .دکتر مصدق از حال رفته بود» .آقا غش کردند«: صديقی گفت

چهار مامور شهربانی . مرداد در خانه را زدند ٢٩ساعت چهار و نيم بعدازظهر 
ديگری آمد يک ساعت بعد اتومبيل سواری . با يک جيپ برای تفتيش آمده بودند

و آقايان دکترمصدق، دکترصديقی، دکترشايگان و همسرم را ابتدا به فرمانداری 
تر بود و  خان از بقيه جوان هللا سيف. نظامی و از آنجا به باشگاه افسران برد

وقت بيرون آمدن ازخانه، دکتر مصدق را طوری . تری داشت هيکل درشت
در اتومبيل . مصدق اصابت نکندترگرفته بود که اگر تيراندازی شد گلوله به دک

سه نفر در . کرد دکتر مصدق محافظت میهم طوری نشسته بود که کامال از
دانيد اين مردانگی چقدر  نمی. عقب و دو نفر درجلوتنگاتنگ هم نشسته بودند

محلی  بی. گذشته و عاشق است با خودم گفتم ببين چقدرازجان. درمن اثر کرد
هللا  ر عميقی رويم گذاشت، طوری که عالقه من به سيفهللا در آن روز تاثي سيف

 .اين ويژگی او برای من خيلی مقدس بود. دو چندان شد
 
ها را برای تسليم به باشگاه افسران بردند و  از دکتر صديقی شنيدم آن 

خان به مدت شش شب در خدمت دکتر مصدق در باشگاه افسران زندانی  هللا سيف
اشگاه افسران با دو نفر از بستگان پدرم بود؛ سرتيپ در آن زمان رياست ب. بود

کرد؛ ابتدا  شيبانی با هر اتفاقی، رنگ عوض می. فوالدوند و سرتيپ شيبانی
وزيری دکتر مصدق آجودان مصدق شده بود؛  پرست بود و در دوره نخست شاه

البته دکتر مصدق اصال اهل اين تشريفات نبود و شيبانی خودش را به زور در 
بعد از کودتا هم به باشگاه . نصب قرار داده و به ايشان نزديک کرده بوداين م

 .افسران رفت و رياست آنجا را بر عهده گرفت
عمو «: شيبانی به پدرم که به شدت عاشق دکتر مصدق بود تلفن کرد و گفت
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بعد از اين تلفن من و پدرم » .اوغلی بيا اينجا دکتر مصدق و دامادت را ببين
شيبانی و فوالدوند به . ی خريديم و به باشگاه افسران رفتيممقداری خوراک
گرفت ولی شيبانی  داد و خودش را می فوالدوند ابتدا آشنايی نمی. استقبال ما آمدند

با دستگير «: اختيار با صدای بلند گفت پدرم که خيلی ناراحت بود بی. آشنايی داد
يک دفعه » .خواهيد شد کردن اين افراد در دنيا که هيچ، در آخرت هم روسياه

خواهش ! خان عباسعلی«: فوالدوند با آرنج به پدرم زد و با تندی به پدرم گفت
دولت عوض شده و ممکن است با همين حرف تو را هم . کنم ساکت باشيد می

 ».دستگير کنند
دانم چه  نمی. در طبقه باال چهار اتاق خوب و مرتب بود. ما را به طبقه باال بردند

اند  را کشته) غالمحسين(تر مصدق به اشتباه خبر داده بود که پسرش کسی به دک
کرد  ها با صدای بلند گريه می چون خودم دکتر مصدق را ديدم که دريکی از اتاق

» .غالم، مرا ببخش، تقصير من بود. مرا کشتند] حسين[غالم«: گفت و مداوم می
يد، به شما دروغ نگران نباش«: در اين بين شخصی داخل آمد و به ايشان گفت

 ».گفتند و غالمحسين زنده است
. به ديدنش که رفتيم روی تخت دراز کشيده بود. خان در اتاق ديگری بود هللا سيف

روی ميز اتاق، غذا و خوراکی بود و معلوم . رنگش مثل زردچوبه زرد شده بود
تعجب  .خان لب به غذا نزده بود هللا اند ولی سيف شد اقوام ما هوای او را داشته

بعد متوجه شدم . خوراک بود خورد و خوش کردم چون او هميشه خوب غذا می
 .خورد چون دکتر مصدق اعتصاب غذا کرده بود، او به احترام ايشان چيزی نمی

سرتيپ . همان شب دکتر شايگان و دکتر صديقی را به سربازخانه لشکر بردند
خان را ضمانت  هللا م، سيفشيبانی به مالحظه نسبت فاميلی و سابقه دوستی با پدر

خان که دوست  هللا سيف. اش ببرد و در آنجا تحت نظر باشد کرد تا او را به خانه
ماموران باشگاه » .مانم جا می هر جا آقا باشند همان«: نداشت به آنجا برود، گفت

دهيد؟ زودتر آماده شويد که  ايد که دستور می شما چه کاره: افسران به او گفتند
آنجا هم تحت نظريد و حق نداريد تلفن کنيد و . منزل سرتيپ شيبانی برويدبايد به 
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خان در عذاب بود چون همه دوستانش در زندان  هللا سيف. با کسی حرف بزنيد
 .رفت بودند و خودش بايد به منزل سرتيپ شيبانی می

جالب اينکه خانم شيبانی طرفدار . سرانجام به منزل سرتيپ شيبانی رفتيم
دو شب آنجا بوديم و بعد . داد دق بود و به همسرش فحش میسرسخت مص

خان اصرار کرد به جايی برگردد که دوستانش بودند و هرچه شيبانی  هللا سيف
 )۵( .اصرار کرد آنجا بماند، قبول نکرد

  
  

   مرداد ٢٨از روز  مهران فشارکیموسی  سروان روايت 
  

 تر مصدق در دوره نخست وزيری د، فرمانده گارد حفاظت دکفشارکی  دکترر زنده ياد 
 :مرداداينگونه شرح می کند ٢٨درگفتگو با نشريه نسيم بيداری روز 

. ببينيد، درآن زمان کسی فکر نمی کرد به اين سرعت همه چيز از هم بپاشد«
مرداد خبر رسيد که چند تانک از شرق به غرب خيابان جمهوری در  ٢٨صبح 

حفاظت خانه و . قصد و هدفی دارندحال حرکت هستند ومعلوم نيست که چه 
دفتر نخست وزيری که درمجاورت هم بود، به عهده من و مرحوم سروان 

براساس گزارش ها ما متوجه شديم که حرکت نظاميان به . داورپناه قرار داشت
از اين رو از همان . صورت حلقه ای به سمت نخست وزيری تنگ تر می شود

. تيم تا توان مقابله احتمالی را داشته باشيماوايل صبح حالت دفاعی به خود گرف
ما دفاع . قرار داشت» ۴اصل«نخست وزيری در خيابان فلسطين در کنار باغ 

. متمرکز کرديم] فلسطين[و خيابان کاخ] انقالب[خود را در تقاطع خيابان شاه 
چون ما تقاضای تانک نکرده بوديم، متوجه بوديم که اين تانک ها به قصد 

اين تانک ها را متوقف کرديم و متوجه شديم سرگرد . حرکت نيستند دوستانه در
امير خليلی که مسوول رساندن تانک ها به ستاد ارتش بود از بيراهه تانک ها را 

 .در حمايت از کودتاچيان به سمت نخست وزيری آورده است
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بعد از اين درگيری، چون ما نيروی کمی در اختيار داشتيم و وظيفه ما هم 
حوالی ظهر بود که . ری از نخست وزيری بود به داخل ساختمان برگشتيمپاسدا

سرهنگ دفتری که برادر دکترمتين دفتری و برادرزاده دکتر مصدق بود به 
او در اين زمان رييس گارد . همراه سرهنگ نويسی وارد نخست وزيری شدند

سرهنگ دفتری با گريه وزاری به عمويش می گويد . مرزبانی و گمرک بود
امروز، روز خدمت گذاری من به عمويم است و من بايد در راه شما و کشور 

او . فداکاری کنم و اين که امروز تنها من هستم که به شما خيانت نخواهد کرد
پای مصدق را می گيرد و التماس می کند واز مصدق می خواهد که پست 

کالهش را بر او در جلوی مصدق زانو زده و . رياست شهربانی را به او بسپارد
زمين می کوبد و باالخره دکتر مصدق را راضی می کند تا فرمان رياست 
شهربانی را به نام او صادر کند و قول می دهد که با شدت با بی نظمی مبارزه 

 .سرتيپ رياحی با اين انتصاب به شدت مخالف بود. کند
زيادی پس ازنهار يورش دوم به نخست وزيری آغاز شد که در اين يورش، عده 

تهران نيز حضور ١٠از فواحش و لمپن ها از جايی که معروف بود به بخش 
بسياری از چاقوکش ها، لوطی ها و بخش اعظمی از درجه داران . داشتند

بازنشسته ارتش و افسرانی که به علت فساد، مصدق آن ها را بازنشسته و يا 
اری از اين ها در جيب بسي. اخراج کرده بود نيز آن ها را همراهی می کردند

اسکناس تازه و تا نخورده صد تومانی کودتاچيان وجود داشت، ما موفق به 
 .فراری دادن همه اين ها شديم

. در همين اثنا بود که بی خبراز ما، اداره راديو به تصرف کودتاچيان درآمد
همچنين از طرف سپهبد زاهدی، سرتيپ فوالدوند که افسر فميده و خوشنامی 

کره وارد نخست وزيری شد و به مصدق پيشنهاد استعفا می دهد و بود برای مذا
 .می گويد جان شما در امان است

سرتيپ فوالدوند گفت شهردر دست کودتاچيان است و دراين شرايط کاری از 
دکترصديقی، مهندس . دست شما برنمی آيد و خوب است که استعفا دهيد
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نفرديگرهم وقتی که رضوی، مهندس حسيبی، مهندس معظمی، نريمان وچند 
 .فوالدوند با مصدق مذاکره می کرد حضور داشتند، اما چيزی نمی گفتند

من شهيد می شوم اما چون نخست وزير . مصدق گفت من هرگز استعفا نمی دهم
سرتيپ فوالدوند با شنيدن . قانونی هستم، تا لحظه آخر می مانم و کنار نمی روم

د و گفت شما گزارشی از وضعيت اين حرف ها يکه خورد و به من نگاه کر
دراين هنگام دکتر مصدق رو به . شهر بدهيد تا شايد دکتر راضی به استعفا شوند

شما آزاد هستيد و هر کار خواستيد بکنيد و ديگر : همه حاضران کرد و گفت
 .مشورت من هم الزم نيست

گذرا از او متوجه بود که اين حوادث در تاريخ ملت ايران ثبت خواهد شد و نبايد 
مصدق به فوالدوند پيشنهاد داد که روی پارچه سفيدی بنويسند . آن عبور کرد

جناب آقای دکتر دمحم مصدق خودشان را نخست وزير قانونی می دانند، ولی 
اکنون که مامورين انتظامی غير از اين می خواهند، ايشان مانند يک فرد 

اوز به منزل معظم له بالدفاع در منزل مسکونی خودشان هستند ازتعرض و تج
اين پارچه را به آن قسمت از ساختمان که مورد ديد همه بود . خودداری شود

آويزان کردند اما به محض رفتن سرتيپ فوالدوند، شايد هزار گلوله به اين پرده 
 .سفيد اصابت کرد و پرده را رشته رشته کردند

و وجود مصدق خيلی روحيه خوبی داشت و اصال متوجه خطری که برای ا
از تيراندازی ها هراسی نداشت وتا جايی که امکان داشت به . داشت نبود

 .وظايف نخست وزيری خود عمل می کرد
در . دردفاع از نخست وزير ، کسان ديگر هم بودند اما عده ما بسيار کم بود

اصل، دفاع از منطقه ای از شهر که نخست وزيری در آن وجود داشت به عهده 
 .ی بود که فرماندهی اش با سرهنگ ممتاز بودتيپ يکم کوهستان

ممتاز مرد شريفی بود اما در بيانيه حزب توده در مورد کودتا، اسم ممتاز هم در 
مرداد وقتی سرهنگ فوالدوند از  ٢٨در روز . ميان افراد کودتاچی آمده بود

نخست وزيری خارج می شود، سرهنگ ممتاز وارد نخست وزيری شده و 
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همه تيپ او دراختيار کودتاچيان است و او ديگر اختياری  گزارش می دهد که
سرهنگ ممتاز به دکتر مصدق اعالم کرد ارتش در قبال دولت شما اعالم . ندارد

 .بی طرفی کرده است
نفر بودند که پانزده  ۵١مجموع محافظين نخست وزيری از افسر و درجه دار، 

ا برای همه چيز آماده خود دکتر مصدق هم خود ر. نفر در آن روز شهيد شدند
وقتی يک . کرده و اين سبب شده بود که همه از روحيه بااليی برخوردار باشند

گلوله رسام از ديوار اتاق مصدق عبور کرده و به تخت او اصابت می کند با 
يعنی اصال . بی زحمت تخت مرا به آنطرف اتاق ببريد: خونسردی می گويد

نريمان پيشنهاد می کند که همه با هم در همين زمان دکتر . بحث رفتن نبود
 .خودکشی کنيم که دکتر مصدق با عصبانيت به او تشر می زند

او . افرادی که با او بودند همواره از او می خواستند که از آن جا خارج شوند
ابتدا مقاومت کرد و وقتی هوا در حال تاريک شدن بود از آن جا خارج شده و 

افراد گارد . علق به يکی از تجار بود رفتند به منزل مسکونی مجاور که مت
  ) ۶(».غروب مقاومت کردند ٨نخست وزيری هم تا حدود ساعت 

حکم سنگينی عليه او صادر شد و بعد با  ١٣٣٢مرداد  ٢٨پس از «: توضيح 
وساطت پدر همسرش که از پزشکان نزديک به شاه بود تخفيف گرفتند و در 

د را تمام کرد و بعد از آزادی در پی عفو زندان بود که رسالۀ فوق ليسانس خو
توانست دکتری خود را در رشته حقوق بگيرد اما جالب است که عنوان 

تر می  را که يادآور دوران دکتر مصدق بود دوست» سروان مهران فشارکی«
  ».داشت
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  توضيحات و مآخذ 

 
). يقیيادنامه دکتر غالمحسين صد (» ام نثار ايران همه هستی«کتاب   - ١

 .١١٩ـ ١۴٠، ص١٣٧٢تهران، چاپخش، . پرويز ورجاوند: آوری و تنظيم گرد
 ٢٢:٣٧  ١٣٩٠مرداد  ٣١دوشنبه 

، »سياسی-مجموعه گفتوگوهاومقاالت تاريخی: دولت ملی وکودتا ٬مصدق« - ٢
و  ۶۵ – ٧١صص ،   ١٣٨٠ –نشر طح نو  -هللا سحابی زير نظر مهندس عزت

ّ      ّ  دکتر محم د مصد ق    فضيلت های انسانی   ت اخالقی وخصوصيا«جمال صفری   نگاه کنيدبه        

  ٧۴ - ٨٣صص   -   ١٣٩٤اسفند: ، تاريخ نشر فاطمی –مصدق :  انتشارات » 
پرسش های بی پاسخ درسالهای «خاطرات مهندس احمدزيرک زاده - ٣

 -دکترخسرو سعيدی –به کوشش دکترابوالحسن ضياء ظريفی » استثنايی
   ١۴٠ – ١۴٣ص ، ص١٣٧۶ –انتشارات نيلوفر 

» مصدق در محکمه نظامی « دادگاهی مهندس سيف هللا معظمی از کتاب  - ۴
   ۶٢١ – ۶٢٣به کوشش جليل بزرگمهر  صص 

هللا  سايت تاريخ ايرانی  به نقل از خاطرات پريوش صالح از همسرش سيف - ۵
مرتضی : گو، تنظيم و نگارش و گفت) وزير دولت دکتر دمحم مصدق(معظمی 

  ١٣٩۵نوگل ، : ، نشرپور رسولی
، فرمانده گارد حفاظت دکتر مصدق در دوره نخست مهران فشارکیگفتگو موسی   -  ۶

 :با ماهنامه  نسيم بيداریوزيری  
 

 مرداد  ٢٨روايت استاد دکتر غالمحسين صديقی از روز : ها نوشت پی
 
ار شناسی در ايران، وزيرکشور در دولت دمحم مصدق، بنيانگذ بنيادگذار جامعه. ١

 .موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعی در دانشگاه تهران



خ     ر وا مان از ان ود دق ا      ٣٣٥                                                                             ازیاران 

  

  

  

قدرازمفاد آن به خاطر من مانده  تر از اين بود؛ ولی همين اعالميه قطعا مفصل. ٢
 .اند البته آن اعالميه را به موقع خود انتشار داده. است

: بعدکه درباشگاه افسران، من وآقای دکترشايگان ازسرتيپ فوالدوند پرسيديم. ٣
ای  خنده» س چرابعدازصدوراعالميه، تيمسار دستورترک تيراندازی ندادند؟پ«

درآن وقت اوضاع چنان درهم وبرهم بود که کسی به دستورکسی «  :کرد وگفت
 »!کرد گوش نمی

از خانه آقای دکتر مصدق با هم  ١٣٣٢مرداد  ٢٨کسانی که عصر روز . ۴
 :رفتند، عبارت بودند از) آقای ناصری آملی(بيرون آمدند و به خانه همسايه 

آقايان محمود نريمان، نماينده مجلس شورای . ٢جناب آقای دکتردمحم مصدق، . ١
دکتر سيدعلی . ۴مهندس سيد احمدرضوی، نماينده و نايب رييس مجلس، .٣ملی،

هللا معظمی، وزير پست و تلگراف و  مهندس سيف. ۵شايگان، نماينده مجلس، 
مهندس کاظم حسيبی، نماينده . ٧نماينده مجلس،  زاده، مهندس احمد زيرک.۶تلفن،

. ١٠وزير،  دبيران، منشی نخست. ٩وزير،  ملکوتی، معاون نخست. ٨مجلس، 
دکتر غالمحسين صديقی، وزير کشور و . ١١وزيری،  خازنی، کارمند نخست

هللا دفتری،  سرهنگ عزت. ١٣سرهنگ علی دفتری، . ١٢وزير،  نايب نخست
 .سه نفر سرباز مجروح. ١۵اه و سروان ايرج داورپن. ١۴

آن را به آقای  ١٣٣٢اين خانه متعلق به مرحوم نديمی بود و در همين سال . ۵
 .ناصری آملی مازندرانی فروخته بود

 .خانم من با مادرم و فرزندانم، از اول مرداد به زاگون باالی فشم رفته بودند. ۶
صورت، گرفتاری ما  ناحتمال ضعيفی بود که اوضاع ديگرگون شود؛ و در آ. ٧

  .شد به نفع کودتاچيان تمام می
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  فصل ششم 
  

  محاکمه  محمود نريمان در دادگاه نظامی رژيم کودتا 
    

                 ً                بعد از ظهر مجددا  به رياست سرلشکر ٤دادرسی درساعت  بيستم  جلسۀ  دنباله 
 مقبلی تشکيل گرديدو پس از اعالم رسميت جلسه، رئيس دادگاه سؤاالت زير را

 :مصدق نموددکتراز آقای 
  

ای از نمايندگان مستعفی مجلس شورای ملی  شما اظهار داشتيد عده :رئيس       
اند، حضور آنان عادی  مردادماه در منزل شما بوده ٢٨تا  ٢۵که در روزهای 
السابق به بررسی لوايح تنظيمی شما و ساير ايرادات عادی  بوده و کما فی

های موافق شما  يد آيا در آن ايام به اصطالح روزنامهتوضيح ده. اند پرداخته می
طرف درباره يک سره کردن کار مملکت هيچ گونه مطالعه و  وحتی جرايد بی

است يا  مذاکره واخذ تصميمی ازطرف نمايندگان مستعفی مزبور به عمل آمده
 خير؟

به هيچ وجه برای يک سره کردن کار مملکت بين من و آنها  :مصدق دکتر    
 .است اکراتی به عمل نيامدهمذ
آمدند و  آقای محمود نريمان پس از مدت مديدی که به منزل شما نمی :رئيس  

نمودند و از فراکسيون نهضت ملی مجلس شورای ملی  هيچ گونه مالقاتی نمی
مردادماه  ٢٨تا  ٢۵بودند برای چه امری در روزهای  نيز مدتی بود استعفا داده

 کردند؟ در منزل شما آمد و شد می
آقای محمود نريمان يکی از آن مردان صحيح و درست : دکتر مصدق    

دانم از فراکسيون نهضت ملی استعفا  مملکت است که به جهاتی که نمی
آقای نريمان برای . بود، ولی ارتباط آقای نريمان با من هيچ وقت قطع نبود کرده
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بود گاهی، بلکه شور در لوايح مالياتی برای کارهايی که در تخصص ايشان 
آمدند و آن روز هم برای  هر دو روز يک مرتبه به منزل من می يک ايامی

اينکه آقای نريمان ثابت کنند که اگر در نهضت ملی نيستند با من که مثل ديگران 
بودند  يکی از رهبران نهضت ملی بودم و روابطش قطع نباشد، به منزل من آمده

خواستيم به  عرض کنم که روزی که ما میو اگر خارج از موضوع نباشد، بايد 
ای تا  ، آقای نريمان آمد به منزل من و من هيچ سابقه١۵دربار برويم، در دوره 

اين کار ما ضرر دارد، ممکن است در دستگاه : به او گفتم. آن روز با او نداشتم
من با شخص شما دوست بودم و هر کاری هم که : گفت. دولت به شما کار ندهند

 ».کنم و توجه به اينکه به من کار بدهند يا ندهند، ندارم یباشد م
 آمد؟ فقط برای تنظيم لوايح می ٢٨تا  ٢۵روزهای  :رئيس      

يک عده از مردم . آن روزها روزهای بحرانی مملکت بود :مصدقدکتر    
آمدند منزل نخست وزير برای اينکه کسب اطالع بکنند که جريان از چه  می

 .آمدند وزخيلی ازمردم در منزل من وفقط برای کسب اطالع میقرار است؟ آن ر
 کسب اطالع از چی؟ :رئيس    
کسب اطالع از وضعيت مملکت که وضع چيست؟ عرض کردم  :مصدقدکتر    

اين امر بود . سابقه اعليحضرت بود و بس تمام اين مسائل راجع به مسافرت بی
اند؟  برای چه به خارج رفتهبود که آيا اعليحضرت  که سبب نگرانی مردم شده

فرستيد  خود جنابعالی وقتی يک خبری در تهران است، مستخدم خودتان را می
رود سر و  که يک سر و گوشی آب بده که چه خبر است؟ اين مستخدم شما که می

               ً اين اشخاص غالبا  . رود خبر بياورد رود که جنايت بکند، می گوش آب بدهد، نمی
به خدا قسم االن به خاطر ندارم که چه کسانی . اند دهآن روز حتی من را هم ندي
اين خانه سومی : "راستی چون صبح سؤال فرموديد. آن روز در منزل من بودند
، خواستم عرض کنم اسمش را فراموش کردم، ولی "که رفتيد صاحبش کيست؟

خانه متعلق به يک تاجر ترکی است که آن شب در خانه نبود و گفتند در شميران 
 .است
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 کرديد؟ چرا هيأت دولت را واقف نمی    
مردادماه مجلس شورای ملی وجود  ٢۵شما اعتراف نموديد از روز  :رئيس    

  .است نداشته
  بله ٢۵از :مصدق دکتر

ايد که اعليحضرت همايون شاهنشاهی نيز در خارج  و استحضار داشته...:رئيس
  .برد از کشور به سر می

  بله  :مصدقدکتر
ايد،  مردادماه ديگر نخست وزير نبوده ٢۵از اينکه از روز صرف نظر  :رئيس

ايد آيا در غياب شاهنشاه و  دانسته توضيح دهيد شما که خود را نخست وزير می
عدم وجود مجلس شورای ملی امور مملکت جز به عهده هيأت وزيران 

نماييد، پس چگونه هيأت وزيران را  است؟ اگر اين موضوع را تصديق می بوده
داد  مردادماه در جريان اتفاقاتی که هر لحظه روی می ٢٨الی  ٢۵زهای در رو

هايی که درباره تشکيل شورای سلطنت يا شورای امنيت و با مراجعه  و بررسی
نموديد،  ای از نمايندگان مستعفی مجلس شورای ملی می به افکار عمومی يا عده

  قرار نداديد؟
نخست وزير هم مسئول اداره امور  .اين مسئله بايد تفکيک بشود :دکترمصدق    

) پلتيک ژنرال(يعنی . مملکت است و هم مسئول سياست عمومی مملکت است
دهد،  وقتی که يک سياست عمومی روی می. وزرا مسئول اداره مملکت هستند

آن وقت بايد نخست وزير کارها را مرتب کرده، ببرد در هيأت وزيران و 
دانستم و هر وقت  لط نخست وزير میمن خودم را صحيح يا غ. پيشنهاد کند

کنم که داليل محکم و مقنع برای بقای خودم در اين سمت  اجازه داديد ثابت می
              ً بود که من فورا   ای از نظر شخص من روی نداده العاده دارم، بنابراين چيز فوق

اگر من معتقد بودم که اين دستخط نافذ . بروم و هيأت وزيران اظهاری بکنم
رفتم و يک وزير به  من می. ج به مشورت با هيأت وزيران نبودماست، پس محتا

خواستم توجه کنيد، پيشامدی شده،  من اين پيشامد را می. ماند جای خود باقی نمی
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خواستم با فکر مطالعه در هيأت وزيران مطرح کنم، به  صحيح يا غلط، می
ً                                              شرحی که سابقا  عرض کردم اين کار به روز چهارشنبه محول شد و رو ز              

  )١( .شنبه آن بساط پيش آمد و ما موفق به مذاکره نشديم سه
  

 و چهارمين جلسه محاکمه دمحم مصدق و سرتيپ تقی رياحی  بيست
 

آذر  ١٥صبح يکشنبه  ٩/ ١٥در ساعت  وچهارمين جلسۀ دادرسی  بيست    
آباد تشکيل گرديد و پس  به رياست سرلشکر مقبلی در تاالر آيينه سلطنت  ١٣٣٢
را به عنوان  مطلع   آقای نريمان دادم رسميت جلسه، رئيس دادگاه دستور از اعال

  .و گواه در دادگاه حاضر کنند
انتظامی در جلسۀ دادگاه   بعدازچنددقيقه آقای نريمان به وسيلۀ مأمورين 

حاضر  شد و درميان ميز وکالی مدافع سرتيپ رياحی وميزمنشيهای دادگاه 
اکستری رنگی به تن داشت ومطابق معمول آقای نريمان لباس خ. قرارگرفت

  .پاپيون زده بود
با اجازۀ تيمسار رياست محترم دادگاه، چون متأسفانه  :سرتيپ رياحی    

           ً                                                             ديروز مجددا  راجع به تيمسار زنگنه مذاکره شد، بنده از لحاظ وظيفه افسری که 
جستۀ بر دارم، مجبورم به عرض برسانم عالوه براينکه آشنا به خدمات و سوابق

دائما همکاری مستقيم با ايشان داشتم  به بعد ٢٨سال از ايشان هستم، 
ودرعرضی که کردم، به هيچ وجه نظرتوهين نداشتم، بلکه چون برای اينجانب 

مواجهه عين مذاکراتی که با  ۀمسلم بودکه به داليلی که ايشان خواستند درجلس
سم فرماندهی که اين پيشنهاد را بودند، تکرار نمايند، بنده استدعا کردم ا بنده کرده

ولی مالحظه فرموديدکه تيمسار سرتيپ آزموده  شود، بود در جلسه آورده کرده
 اثر تحقيقاتی که به عمل آمده، که در                    ً                    در توضيحاتی که بعدا  دادند، خودشان گفتند

بنده فقط ازلحاظ اينکه . بودند  معلوم شدکه صحبت شامگاه را ايشان کرده
اجع به اين موضوع زياد اصرار ورزيدند، الزم دانستم اين دادستان ارتش ر
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 .موضوع را به عرض دادگاه برسانم
     
شدن  آقای نريمان ممکن است برای روشن: ] خطاب به نريمان[ رئيس    

مرداد، شما  ٢٨الی  ٢۵                         ً                        ذهن دادگاه سؤاالت را صريحا  جواب بدهيد؟ آيا درايام 
 ايد يا خير؟ تهمنزل آقای دمحم مصدق رفت و آمد داش

برای تحقيق راجع به جرياناتی که پيش  ٢٥بنده صبح . بله :نريمان    
هايی  بود، چون شب بنده درتجريش منزل داشتم صبح صدای تانک آمده

ها ازخواب بيدارشدم، متوحش شدم، تا  بودم و به واسطۀ صدای کاميون شنيده
نده رفتم منزل جناب اينکه راديوخبری دادکه کودتايی درشرف تکوين بوده، ب

خاطرم نيست که خدمت ايشان رسيدم يا که درهمان اتاق محل . آقای مصدق
که آقای سرهنگ نصيری مستمسک ندجريان را گفت.ای بودند ملک اسماعيلی عده

شب خيال دستگيری آقای بعد از نصف  ١بوده ساعت يک بعد از قرار داده و آمده
ستورتوقيف ايشان را داده، اين نخست وزير را داشته، گفتند ايشان هم د

گويا آقای ملک اسماعيلی توضيح دادند، بعد بنده رفتم . شد توضيحی بود که داده
  . منزل

درحدود  ٢٧صبح روز. خدمت ايشان نرسيدم. ازمنزل بيرون نرفتم ٢٦روز 
ِ       ساعت نه که يک اتومبيل دولتی درمنزل بنده ايستاد درتجريش، به آدم  بنده                                                               

ای ازآقايان  رفتم دراتاق انتظار،عده» .اند شمارا خواسته ت وزيرنخس«بود که گفته
. بودند منتظرمالقات نخست وزيربودند  اعضای فراکسيون نهضت ملی نشسته

گويم  مفاد آن خبرها را بنده می - درهمين موقع رفتم اتاق ايشان، عنوان فرمودند
که برای چون در نتيجه مسافرت غيرمترقبه اعليحضرت همايونی واين«که 

کارهای دولت که با وظايف مقام سلطنت ارتباط دارد تکليفش معين نشود، اين 
کارها معوق نماند، ازطرف ديگر اين پيشامد موجب تشويش مردم شده، از 
طرف ديگر ممکن است مورد سوءاستفاده عناصر افراطی قرار گيرد و موقعيت 

ترشورای سلطنتی کشور را متزلزل کنند، مصلحت در اين است که هرچه زود
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  ».تشکيل شود تا ازمعلق ماندن کارها جلوگيری شود و اشکال را جلوگيری نمايد
البته اين استدالل آقای نخست وزير صحيح بود، اما چه جورشورای سلطنتی  

به نظر رسيد چون خود اعليحضرت همايونی شورای . تشکيل شود، صحبت نشد
تواند اين کار را  ت، دولت هم نمیاند ومجلس هم نيس سلطنتی را معين نفرموده

  .بکند، تنها راه انتخاب شورای سلطنتی مراجعه به افکارعمومی است
درهمين موقع اطالع .يکی گفت ممکن است ازاختيارات قانونی استفاده شود

بودند        ً     ای قبال  آمده گويا يک عده. دادند بقيۀ اعضای فراکسيون نهضت ملی آمدند
خود جناب آقای . اق بزرگطودکه همه رفتند به طرف ااين ب. ومنتظر بقيه بودند

بنده خواستم ازهمان دم دربروم، ولی يکی، دو . نخست وزير تشريف آوردند
خواهی  اين کار فراکسيون نيست که نمی«:اق بودند، گفتندطنفرآقايانی که در آن ا

 :دگفتن های خودشان داشته، می آنهايک صحبت.اقطباالخره رفتيم درآن ا »بيايی؟
گويا قراربود درمنزل آقای . ،همه با هم باشيمگرفته می شود اگرتصميمی«

. بودند  مهندس رضوی جلسه تشکيل شود وناب آقای نخست وزيررا آنجا خواسته
آيند، بفرستند اينجا وهر تصميمی که بايد،  ما سپرديم به منزل که آقايانی که می

ً               با  همان طورعنوان آن وقت جناب آقای مصدق مطلب راتقري. اتخاذ شود   
صحيح است وراجع به شورای « :آن آقايان هم يکی، دو نفر گفتند.فرمودند

که قرار . اش هم بايد مطالعه نمود سلطنتی هم بايد تشکيل بشود و راجع به طريقه
  .شد در اين خصوص مطالعاتی بکنند

 ۶يا  ۵برای ساعت . بعد ازظهر آن روز ما منزل جناب آقای مصدق رفتيم 
که حاال درست خاطرم نيست، همان موقع بود يا بعد، که گفتند آقای  - بود

بعديا قبل ازاين مالقات مدتی . آيند هندرسون، سفير کبيرامريکا، به مالقاتشان می
يکی اين : های مختلفی پيشنهاد شد هم راجع به شورای سلطنتی صحبت شد، راه

مدت غيبت بود که تشکيل شورای سلطنتی عبارت است ازسه نفرکه در
از طريق اخذ رأی  ،بعد. دار شوند را عهدهمربوطه  اعليحضرت همايونی امور

يکی هم قرار شد که . انتخاب شوند، اين را به رای عمومی بايد مراجعه کرد
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نطقی جناب آقای نخست وزير ايراد کنند و اين موضوع را برای مردم روشن 
اين سه موضوع صحبت شد و  در اطراف. کنند که اقدام به انتخاب سه نفر بشود

بود و ايشان خسته بودند، يک تصميم قطعی پيدا  به علت اينکه مالقاتی شده
  .نشدوموکول به اين گرديدکه روزبعد در اين خصوص بحث و مطالعه بشود

بنده صبح در حدود ساعت ده و نيم بود که . وهشتم بود روز بعد، روز بيست 
بود و بنده نگران بودم و  ريانات پيش آمدهرفتم منزل آقای مصدق و البته اين ج

شد، بنده خيال نداشتم در آن  در آنجا در اين خصوص صحبتی نشد و اگر می
   ً             اصال  در اين خصوص . حل ديگری فکر کرد بايستی راه شرکت کنم، چون می

 .صحبت نشد و بعد جرياناتی پيش آمد که محتاج توضيح بنده نيست
که خدمت آقای مصدق رسيديد،  ٢٥درصبح ممکن است بفرماييد  :رئيس    

ای،بنا به گفتۀ خودتان، ازطرف اعليحضرت  ايشان اشاره به دريافت نامه
آيا تحقيق نموديد که موضوع اين نامه چه بود که موجب  ؟همايونی نمودند

 بازداشت حامل آن نامه گرديد؟
ت خدم ٢٥بنده به طوری که عرض کردم، خاطرم نيست که روز  :نريمان    

اق آقای ملک اسماعيلی شنيدم طباشم، ولی اين مطلب را درا آقای مصدق رسيده
شدکه به نظر من رسيدکه کاغذ عادی بوده که ايشان مستمسک  و طوری گفته

اند وارد منزل آقای مصدق بشوند وهيچ صحبتی ازفرمان  اند وخواسته قرار داده
 .نبود وبنده از اين موضوع اطالعی نداشتم

 و ويااينطوراظهارداشتيدکه به واسطۀ نگرانی حاصل ازشب بيستگ:رئيس    
ايد و اين موضوع را که  پنجم، برای تحقيق جريان به منزل آقای مصدق رفته

ممکن است بيشتر توضيح . موضوع نامه باشد، ازآقای ملک اسماعيلی شنيديد
 ؟دهيد که آقای ملک اسماعيلی موضوع نامه را چطور به اطالع شما رسانيدند

ها متوحش  وپنجم به واسطۀ آن سالح بنده عرض کردم شب بيست :نريمان    
ای رفع نگرانی بنده شد، تنها برای اينکه  شدم و صبح راديو اطالع داد تا اندازه

ديگر راجع به مضمون . بيشترمطلع شوم، سری به منزل جناب آقای مصدق زدم
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ادی تلقی کردم که يک نامۀ نامه بنده تحقيقی نکردم و ضرور ندانستم و آن را ع
 .اند، برای دخول به منزل آقای مصدق عادی بوده که ايشان مستمسک قرار داده

جنابعالی که درآن وقت سمت دولتی نداشتيد و عضو فراکسيون  :رئيس    
نهضت ملی هم که نبوديد، فقط بنا به گفتۀ خودتان روی کنجکاوی شخصی و 

شود در آنجا  د والبته با تقربی که مشاهده میاي اطالع از جريانات به آنجا رفته
. باشيد اطالعات کافی به دست بياوريد رود نتوانسته ايد، تصور نمی داشته

خواهشمندم دادگاه را مستحضر داريدبا نداشتن هيچ گونه سمت دولتی و 
 عضويت در فراکسيون، پس موجبات رفتن به آنجا و تحقيقات چه بود؟

کردم با جناب  که در وزارت دارايی خدمت می ١٣٠٢ل بنده از سا :نريمان    
آقای مصدق آشنايی و ارادت پيدا کردم، زيرا ايشان تا آن موقع که بنده خدمت 

بودم، تنها وزيری بودند که نسبت به تحصيالت و معلومات کارمندان توجه  کرده
ً                          کردند و مخصوصا  سوابق تحصيلی بنده را مورد می  .بودند  قرارداده تمجيد               

است، فراموش  البته اين نوع تشويق برای جوانی که تازه وارد خدمت شده
از آن زمان، بنده نسبت به ايشان ارادت و صميميت داشتم و . ناشدنی است

فرمودند و بنده را در  رسيدم و به من اظهار لطف می اغلب خدمتشان می
  .کردند دوستی و پاکی تشويق می

شانزدهم در  ۀرار بود برای انتخابات دوراين جريان ادامه داشت تا آنکه ق 
بنده را هم دعوت به شرکت فرمودند و . دربار شاهنشاهی تحصن اختيار کنند

از آنجا همکاری من وهمکاری ملی ما و . بنده هم با جان و دل پذيرفتم
تماسمان بيشتر شد، تا اينکه در دوره شانزدهم در خدمت ايشان درمجلس 

داشته و ايشان رهبر فراکسيون ما بودند  شورای ملی، سمت نمايندگی
شدن صنعت نفت پيش  فکری با موضوع ملی ودرنتيجه شور و تبادل افکار و هم

    ً                                          بعدا  که ايشان به سمت نخست وزيری انتخاب شدند و . آمد و به نتيجه رسيد
موضوع خلع يد را انجام دادند و در شورای امنيت و در دادگاه الهه ازحقوق 

طبيعی است بااينکه بنده . شد  ودند، برمراتب ارادت بنده افزودهايران دفاع فرم
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هايی ازسياست داخلی ايشان هم   درقسمت سياست داخلی،يعنی بعضی قسمت
بودند، طوری  الوصف خدماتی که ايشان به ملت ايران کرده سليقه نبودم، مع

ه به توانست سلب صميميت و ارادت بنده را بکند، بلکه ارادت بند بود که نمی
وطبيعی است وقتی چنين خبری  همان نسبت به ايشان باقی بوده وهست

خواهد بيشتر مطلع شود ازموضوع، به اين جهت بنده رفتم  رسد، ايشان می می
آمد، ديگر  شد، به نظر من کافی به نظر می آنجا و آن اطالعی که آنجا به من داده

ِ  ت عدم کنجکاوی شخصی  شايدهم به عل. منجربه اين کنجکاوی درمورد نامه نشد                  
و اما راجع به عضويت فراکسيون، بنده عضو فراکسيون نبودم و به . بنده بود

هم به سمت  ٢٥روز . بودم دعوت نشده ٢٧سمت عضويت فراکسيون، روز 
عضويت فراکسيون نرفتم، بلکه بنده يک نماينده مجلس بودم که هنوز استعفای 

رحلۀ تعليق است و من به سمت بنده مراحل قانونی خود را نپيموده، در م
کنم اشکالی باشد که به منزل نخست  نمايندگی مردم هم که باشد، تصور نمی

 .وزير وقت بروم
االن خودتان اظهار داشتيد که مجلسی وجود نداشت و در عين حال  :رئيس    

با اينکه اين موضوع . ايد کنيد به عنوان نمايندگی مجلس به آنجا رفته اشاره می
شدن ذهن دادگاه خواهشمنديم   فقط برای روشن توجه دادگاه نيست، مورد

  .بيشتری بدهيد توضيحات 
بنده دودوره است که افتخارنمايندگی شهرتهران را در مجلس : نريمان    

نامه داخلی  عرض کردم مجلس وجود نداشت، مطابق آيين. ام شورای ملی داشته
اعدۀ نمايندگان به يک حد نصابی مجلس شورای ملی وشايد قانون اساسی باشد، ت

شود وچون درآن موقع عدۀ زيادی از  نرسد، مجلس شورای ملی تشکيل نمی
اين . شد بودند، به اين جهت مجلس شورای ملی تشکيل نمی نمايندگان استعفا داده

بود که عرض کردم مجلسی که مورد سؤال و کسب نظر دولت باشد، وجود 
  .عرض کردم از اين نقطه نظر بود که. نداشت

نامه مجلس  و اما راجع به سمت نمايندگی، ازاين جهت است که مطابق آيين 
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درجلسۀ رسمی قرائت شود ودرمدت پانزده  شورای ملی استعفای نمايندگان بايد
چون . است، حق داردآن را مسترد کند استعفايش خوانده شده ای که روز نماينده

ن جهت استعفای خود را در حال تعليق بود، به اي استعفانامۀ بنده خوانده نشده
  .دانم دانم و االن هم که دراينجا هستم، خودم را نماينده مجلس شورای ملی می می

آقای ملک اسماعيلی چه اشخاص  ممکن است بفرماييدغيراز :رئيس    
ديگری آن روز در منزل آقای مصدق حضورداشتند؟ وآنجا موضوع نامه 

 مطرح شد؟
ها  خيلی. ست خاطرم نيست چه اشخاصی حضورداشتندبنده در:نريمان    

شايد . درست خاطرم نيست. شايد آقايان وزرا آمدند و رفتند. رفتند آمدند و می می
در اين موقع [ها بودند، ولی در آن روز  اعضای فراکسيون نهضت ملی بعضی

شان  خود ايشان مشغله ]شد دادگاهآقای سرتيپ آزموده، دادستان ارتش، وارد 
 .لی زياد بودخي

اينکه اظهار داشت راجع به شورای سلطنتی مشورت وکميسيون  :رئيس    
شد، ممکن است توضيح دهيد از مقررات شورای سلطنتی اطالعی داريد يا 

 خير؟ يعنی راجع به تشکيل شورای سلطنتی؟
بنده راجع به اينکه چه موضوعی مطرح خواهدبود، اطالع نداشتم  :نريمان    

بنده . ا رفتم، مطلع شدم که موضوع شورای سلطنتی مطرح استو وقتی آنج
راجع به سوابق شورای سلطنتی اطالعی ندارم، فقط يک چيزی به خاطرم 

آيدکه يک وقتی هم شورای سلطنتی تشکيل شده وسوابق آن اين بوده که  می
 .بنده اطالعات حقوقی وقضايی البته ندارم.اند اعليحضرت همايونی تعيين فرموده

ممکن است . اظهارداشتيد جرياناتی پيشآمدو شما نگران بوديد :رئيس    
 توضيحات بيشتری بدهيد که جرياناتی که موجب نگرانی شما بود، چه بود؟

 ؟ ٢٨يا روز ٢٥فرماييد؟ روز  بنده توجه نکردم کدام روزرا می :نريمان    
 .٢٨روز : رئيس    
شدو البته بنده  می  دند که شنيدهجريانات همان دستجاتی بو ٢٨روز :نريمان    
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اند و در صددند به منزل آقای مصدق حمله کنند و  خودم نديدم،به راه افتاده
بود، اينها البته موجب نگرانی بود وبعددامنۀ اغتشاشات  اغتشاشاتی که پيدا شده

 .شد به آن جريان که اطالع داريد کشيده
ل کرديد و چه ساعتی به چه ساعتی از اين جريانات اطالح حاص :رئيس    

 منزل آقای مصدق رفته و در آنجا چه گذشت؟
بنده درست نظرم نيست که چه ساعتی از اين اغتشاشات اطالع  :نريمان    

در . شايد در حدود ساعت ده و نيم بود که شنيدم اغتشاشاتی هست. پيدا کردم
 .همان موقع بود شايد که رفتم منزل ايشان

يد بيشتر دادگاه را روشن کنيد که موضوع اغتشاشات توان آيا می :رئيس    
 فرماييد؟ کردند که به اغتشاش تعبير می چی بود و چه عملی می

ای درجنوب شهر يا  ام، اين بود که يک عده آنچه بنده شنيده :نريمان    
اند ودرشهرتظاهرات  دربازار، درست نظرم نيست، با چوب و چماق بيرون آمده

کوشش داردکه ازآنها جلوگيری کند وبعدهم که درمنزل آقای  کنند و دولت هم می
آمد و معلوم نبود که از کدام طرف است،  مصدق بوديم، صدای تيرهايی که می

حاکی از اين بود که يک جريانات شديدی هست در بيرون، ولی بنده چون ديگر 
 .بيرون نيامدم، از جزئياتش مطلع نيستم

ق که مرکزاطالعات بود وجنابعالی هم برای آيا درمنزل آقای مصد :رئيس    
بوديد، نتوانستيد درک کنيد موضوع  همين موضوع ونگرانی ازاين پيشامدها رفته

 ای نمايد؟ اغتشاش يا تظاهر چيست که دادگاه از توضيحات شما بتواند استفاده
بنده راجع به موضوع تظاهرات واغتشاشات اطالعی به دست  :نريمان    

رفتند، پيدا بود که يک  آمدند و می شنيدم درآنجا و کسانی که می می نياوردم، ولی
. به وسيلۀ[سيم وتلگرافخانه گفتند که حمله شده به بی. وقايعی در جريان است

 ... ای ازقوای مسلح، همين جريانات مردم عده
مرداد در  ٢۶هايی که درجريان روز کنم صحبت خواهش می:رئيس        

  ...رديد راجع به شورای سلطنتی در منزل آقای مصدق،جلساتی که اشاره ک
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  . ٢٧روز  : نريمان
 .بود، دادگاه را مستحضر سازيد به عمل آمده ٢٧روز  بله ...  :رئيس 

بود، به طور تقريب  آنچه که دراين فاصله به خاطرم مانده هبند :نريمان    
يراز آنها اگرمحتاج به تکرار است، بفرماييد عرض کنم، زيرا غ.عرض کردم

دراين سه،چهارروزآنچه به خاطرم رسيده، همين بود . ديگرچيزی به خاطرندارم
 .که حضورتان عرض شد

های شورای  شد که فقط راجع به صحبت خيلی ممنون خواهيم :رئيس    
 .سلطنتی که در آن محل به عمل آمده، تکرار فرماييد

ظهار داشتند که با مصدق مطلب راعنوان فرمودندو ادکتر آقای :نريمان    
ای که برای اعليحضرت همايونی پيش آمده، چون برای  مسافرت غيرمترقبه

ماند واين پيشامد موجب  کارهای دولت تکليفی معين نشده، کارها معوق می
هايی از اين موقعيت بشود  تشويش اذهان عمومی شده و محتمل است سوءاستفاده

ت مصلحت در اين است که هرچه تر بکند، به اين جه که وضع مملکت را مشکل
راجع به خود تشکيل شوراهم اعليحضرت .زودتر شورای سلطنتی تشکيل شود

اند، دولت هم که  همايونی که شورای سلطنتی را قبل از مسافرت تعيين نفرموده
شد  تواند اين کاررا بکند و مجلسی هم که نيست تا کسب تکليف شود، گفته نمی

ده شود، ولی ايشان آن را گفتند صحيح نيست و ازاختيارات ممکن است استفا
شد اين بود که اعضای شورا از راه مراجعه به  درست نيست و راهی که گفته

                                             ً                           آرای عمومی انتخاب شوند و برای اين کار هم بعدا  که مذاکره شد، دو راه ممکن 
                  ً                                 يکی اين بود که اصال  موضوع تشکيل شورا که در مدت غيبت : بود

کارهای مربوطه را انجام بدهد و اين افراد از مردم  اعليحضرت همايونی
انتخاب بشوند، همين طريق از مردم کسب نظر بشود و بعد انتخابش هم از 
طريق مراجعه به آرای عمومی باشد و راه ديگر هم اين بود که دولت يا خود 
آقای نخست وزير اعالميه بدهند ومردم را دعوت کنند که چند نفر را انتخاب 

رسيد وآن روز،  د، ولی دراين دوطريق اشکالی موجود بود وبه نظر مینماين
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وهفتم، ديگر نشد که بيش از اين در اين باره صحبت بشود و  يعنی روز بيست
            ً                                                          قرار شد بعدا  در اين باب مطالعه بشود و بعد که نظری به دست آمد، گويا در 

به آقای  نظر بود اعضای فراکسيون را بخواهند و نظر مشورتی فراکسيون
 .نخست وزير معين گردد

 
آيا دراين جلسات ازهيأت دولت وقت هم کسی حضور داشت يا  :رئيس    
 خير؟
بنده آنچه را که به خاطر دارم، ازهيأت دولت جزخودآقای نخست  :نريمان    

 .وزير کس ديگری نبود
اشاره کرديدکه مسافرت اعليحضرت همايونی موجب مشوش  :رئيس     

االخری درآن جلسه چنين صحبتی به ميان  به عبارت عمومی گرديد،شدن اذهان 
ای ممکن بود دراذهان  ممکن است توضيح دهيد منظور چه بوده؟ چه شائبه .آمد

 توليد شود؟
بنده آنچه به خاطردارم اين جزومطالبی بودکه آقای نخست وزير :نريمان    

از اين جمله اين بود که  کردند برای تشکيل و من آنچه استنباط کردم استدالل می
مردم ممکن است در اين موقع نگران شوند، از لحاظ آتيه و به اين نگرانی هم 

شد،برای وضع مملکت بودکه  البته تشويش که گفته.شود بايد زودتر خاتمه داده
 .موجود افزوده نشود گرفتاری های گرفتاری بر

تر به  صريحکنم اين موضوع نگرانی و تشويش را  خواهش می:رئيس    
  است؟                                ً                  استحضار دادگاه برسانيد که يقينا  در آنجا مطرح بوده

 .است جزئيات نگرانی در آنجا مطرح نبوده :نريمان    
 .کلياتش را بفرماييد :رئيس    
کلياتش اين بودکه چون اعليحضرت همايونی به طور غيرمترقبه  :نريمان    

زاين مسافرت متشوش شوند، اند،ممکن است عناصری ا به مسافرت تشريف برده
البته اين استنباط من بود و . ممکن است مردم نگران بشوند، تشويش پيدا کنند
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  .کنم که صحيح باشد گمان می
ً        مرداد رانيزقطعا  ديده و ٢۵بااين استنباطی که فرموديد وميتينگ :رئيس                    
يا ميتينگ يا ايد، به نظر شما ايجاد نگرانی در کدام يک از آنها بيشتر بود؟ آ شنيده

 اين توهم؟
وپنجم بعد از اينکه رفتم  بنده عرض کردم ازجريان ميتينگ بيست :نريمان    

منزل، چون ميتينگ نرفتم از جريانش مستحضر نيستم و حتی راديو را هم 
 .نشنيدم
 اعالميه دولت را نيز نشنيديد؟ :رئيس    
 .بود ادهای د دانم چه اعالميه تا االن هم نمی. خير :نريمان    
البته دراين خصوص دادگاه بسيارممنون است که از توضيحات  :رئيس    

مند شد، فقط بفرماييد اينکه در آغاز سؤال اشاره فرموديد بعد از  جنابعالی بهره
بوديد و برای کسب اطالع به  شنيدن صدای ارابه و کاميون نگرانی حاصل کرده

اصل کرديد، رفع نگرانی شما شهر آمديد، چون از اعالميه دولت استحضار ح
شدن خود مالک عمل  آيا کدام يک از توضيحات شما را دادگاه برای روشن. شد

 قرار دهد؟
ممکن است در راديو . بنده اعالميه دولت به خاطرم نيست :نريمان    
باشند، چون راديو گفت که کودتايی در شرف تکوين بود و بال  هايی زده حرف

. ر شنيدم، ولی اگر اعالميه ديگری است، از آن خبر ندارماثر ماند، البته آن طو
 .البته آن اعالميه تا حدی رفع نگرانی من را کرد

تا چه ساعت در خدمت آقای  ٢٨ممکن است بفرماييد در روز : رئيس    
                     ً              دمحم مصدق بوديد؟ و بعدا  به کجا رفتيد؟دکتر

منزل  ١١ساعت وهشتم شايد در حدود  بنده از صبح روز بيست: نريمان    
وقتی . شنبه در خدمت ايشان بودم مصدق بودم و تا صبح پنجدکترجناب آقای 
 «:رفتند، گفتند آمدند و می ای که آنجا بودند، می يک عده ٢٨روز  نزديک ظهر

بنده گفتم ديگر دور از مردی و مردانگی است که . »برويم، برويم برای ناهار
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عرض کردم با . وماندم. ماند بنده خواهمدر اين موقع ايشان را تنها بگذاريم، 
ای که با ايشان داشتم، از لحاظ ارادتی که به ايشان داشتم  وجود اختالف سليقه

گذارد، بنده  و از لحاظ اينکه نگويند ايرانی درلحظۀ خطررهبر خود را تنها می
برخالف شرافت ايرانی بود . ماندم و با خطر هم مواجه شدم وديگران هم بودند

  .ن راتنها بگذاريمايشا
شنبه را که  کنم جريان مشروح از ظهر تا روز پنج خواهش می :رئيس        

ايد، باذکر اسامی اشخاصی که با شما در  دمحم مصدق بودهدکتر در خدمت آقای
دمحم مصدق عزيمت کرديد به دکترآنجا بودند و همچنين ساعتی که از خانه آقای 

نموديد، شب در کجا بوديد، فردا در کجا و به هر وسيله و از کجا به کجا حرکت 
دمحم مصدق به عمل آمد و دکترهمچنين مذاکراتی که قبل ازعزيمت از خانه آقای 

باالخره موجباتی که منتهی به عزيمت ايشان گرديد، برای دادگاه بدون حشو و 
 زوائد روشن فرماييد؟

خيلی آنجا آمد وشد  که بنده منزل ايشان رفتم، البته ١١از ساعت  :نريمان    
آمد، رئيس ژاندارمری  آمدند، رئيس شهربانی می زياد بود، اشخاص مختلف می

آنجا بود، بعضی از اعضای فراکسيون نهضت ملی آنجا بودند، از مأمورين 
 اخبار اينها بودند. آمدند، آقای بشير فرهمند آنجا بودند دولت هم گاهی می

ديگر صرف کرديم، گويا در عمارت پسر تا ناهار را ما در اتاق . آوردند می
 هااقط    ً                                              بعدا  دو مرتبه آمديم خدمت ايشان و ما همين طور توی ا. مصدقدکترآقای 

شد و يا حمله به طرف منزل ايشان بيشتر  تر می بوديم و هر آن وضعيت مشکل
گرفته ياتلفن  شد و ايشان گاهی به وسيله تلفن با ستاد ارتش تماس می می
بود که وضعيت  ٤يا  ٣دانم ساعت  طور مشغول بوديم، ولی نمیهمين . کردند می

درآن موقع بود که گويا آقای سرهنگ . شد تر می محاصره تنگ. تر بود وخيم
گويا . مصدق صحبت کردند دکتر فوالدوند تشريف آوردند آنجابا جناب آقای

اگربه  «:حتی به ايشان گفتند.»کاری بکنيد اين قضيه خاتمه پيدا کند «:بودند گفته
من نگفتم «: ايشان هم گفتند »،کنيد به اين آقايان رحم کنيد خودتان رحم نمی
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ولی  ».خواهند بروند، بروند، هيچ مانعی نيست اين آقايان بمانند، آقايان اگر می
    ً           ضمنا  بيرق سفيد . ايشان که رفتند، قطع اميد ما شد». با شما هستيم «:ما گفتيم

هايی راکه  بيرق. زی نکنند، ولی مؤثر واقع نشد ُ                          ب ردند بيرون منزل که تيراندا
خورد،  های توپ می باالخره به اتاقی که درآنجا بوديم، گلوله. بردند، نتيجه نداد

بعد جمعيتی . باريد آمد وازسقف گلوله می ريخت و از اطراف گلوله می آجر می
م، پس ما قصد دفاع نداري: ايشان گفتند که. آمدند بود که طرف سرسرای باال می

آمد                   ً   صدای تير هم مرتبا  می .ما همه آمادۀ مرگ بوديم. در آهنی را هم باز کنيد
ايشان روی تختخواب . توی راهرو واطراف وطرف شمال ومشرق و جنوب

خير، من «:گفتند مثل اينکه می ».توانم خير، نمی «:گفتند بودند و می خوابيده
بنده  «:نظرشان اين بودکه ».ريدبخواهم همين جا کشته بشوم، شما تشريف ب می
اق که طای از ا اصرار ايشان را در گوشه هب ».شوم خواهم اينجا کشته می

به اصرار ايشان را  ».اق ديگرطبرويم ا «:بعدما گفتيم. تر بود، جاداديم محفوظ
ً         اتفاقا  خلوت بود. راهروی پايين برديم. اق پهلويیطبرديم به ا بعد رفتيم کنار .       

. نجا بود، از آن باال رفتيم و ايشان را هم برديم در خانۀ همسايهديوار که نردبان آ
يک چند نفر زن بودند که رفتند بيرون و از آنجا هم باز ايشان را به خانۀ 

به زحمت از . آنجا هم يک نفر نوکر بيشتر نبود. ديگری که خاطرم نيست، برديم
آنجابودند؛بنده خودم اشخاصی که . ديوار بلند رفتيم پايين ودريک زيرزمين رفتيم

بودم، آقای مهندس رضوی بودند، آقای دکتر شايگان بودند، از وزرا آقای 
س حسيبی بودند، آقای ددکترصديقی بودند، آقای مهندس معظمی بودند، آقای مهن

حسين فاطمی بودند، ولی زودتر به عنوان اينکه دکترزاده بودند، آقای  زيرک
  .خانمم غش کرده و ناخوش است،رفتند

ما شب آنجا بوديم و صبح، جناب آقای مصدق اصرار داشتندکه همان شب  
ايد، باشد  حاال خسته«: بروند خودشان را تسليم فرماندارنظامی کنند،ما گفتيم

ای از  ايشان از يک طرف رفتند با عده. صبح آمديم بيرون » .صبح برويد
 .آقايان، ما هم رفتيم منزل خودمان
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 .طرف رياست دادگاه ده دقيقه تنفس اعالم شد از  ١١ مقارن ساعت    
  

*  *  * 
     ً                                          مجددا  رسميت جلسه اعالم شد و رئيس دادگاه خطاب به  ١١/  ١٥ساعت    

 :آقای نريمان اظهار داشت
آقای نريمان خواهشمندم بفرماييد در مذاکرات راجع به شورای سلطنتی که     

بود و شما نيز  د تشکيل شدهدمحم مصدق با توضيحاتی که داديدکتردر منزل آقای 
 ها حاضر بودند؟ حضور داشتيد، از اشخاص سرشناس کی

 .اعضای فراکسيون نهضت ملی :نريمان    
 ممکن است با اسم بفرماييد؟: رئيس    
آقای دکتر شايگان، آقای مهندس رضوی، آقای مهندس حسيبی،  :نريمان    

نيست، آقای انگجی شايد  آقای دکتر سنجابی، گويا آقای ميالنی درست خاطرم
 .بودند بيست و يک نفر يا بيست و دونفربود، بقيۀ اعضای فراکسيون در حدود 

    ً                                                        مثال  در نظر جنابعالی هست که آقای دهخدا هم آنجا بودند يا خير؟ :رئيس    
من هم سؤال کردم که . فراموش کردم عرض کنم. به نظرم بودند :نريمان    

چون مرد مطلعی است و کمک هم به : گفتند. دايشان عضو فراکسيون نيستن
 .به عالوه تا آخر هم نماندند و در اواسط جلسه رفتند. نهضت کرده

 تيمسار دادستان مطلبی داريد؟ :رئيس    
 .اجازه بفرماييد دو، سه کلمه عرض کنم:  سرتيپ آزموده    
 .بفرماييد :رئيس    
ً                مقدمتا  موظفم به عرض آق  :سرتيپ آزموده     ای نريمان برسانم که       

وضعشان در اين دادگاه غير ازوضعی است که در مرحلۀ بازپرسی دارند و 
اند که دادگاه ايشان را احضار فرمودند  يقين دارم که آقای نريمان به خوبی واقف

. طرفی دراختياردادگاه بگذارند برای اينکه هرگونه اطالعی دارند، با نهايت بی
کنم وازآقای  عات دادگاه چند موضوع را عنوان میاينجانب نيز جهت مزيد اطال
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 .کنم به عرايض بنده توجه فرمايند نريمان خواهش می
. شناسند    ً                                                         اوال  اينکه آقای نريمان اظهارداشتند هنوزخود را نماينده مجلس می    

مردادماه، اولين عمل  ٢۵رسانم که در روز  اينجانب به عرض دادگاه محترم می
مصدق انجام دادند ودرکيفرخواست نيز تصريح دکتر جالب توجه که آقای

انحالل مجلس شورای ملی بود، دادگاه محترم توجه  ۀاست، صدور اعالمي شده
کنند استعفا دادند از  داريد که فراکسيون نهضت ملی به آقای نريمان اصطالح می

مرداد  ٢۵آنچه مسلم است، اين است که روز . نمايندگی که به سابقۀ کاری نيست
مصدق بدون ذکر سمتی برای خود اعالم نمودند که مجلس شورای دکترآقای 

ملی منحل است، بديهی است پس از صدور اين اعالميه يک عده از نمايندگان به 
ای که  ای ديگر، همان عده عنوان اقليت زير بار اين اعالميه نرفتند، ولی عده
د، نه تنها آن اعالميه را دهن آقای نريمان عنوان فراکسيون نهضت ملی به آنها می

تأييد کردند، بلکه به طوری که خود آقای نريمان در اين دادگاه عنوان کردند، در 
مردادماه با آقای مصدق تشريک مساعی نموده و همکاری بسيار  ٢٨تا  ٢۵ايام 

نزديکی داشتندو بديهی است اين عمل جزتأييد اينکه ديگرنماينده نيستند، مفهومی 
دانم و از اين جزء عرضم          ً                          نب اساسا  اين موضوع را قابل بحث نمیندارد و اينجا

به همين جهت تحت . گيرم که آقای نريمان نماينده مجلس نيستند اين نتيجه را می
اند و اکنون نيز  تعقيب دادستانی ارتش، بدون طی هيچ گونه تشريفاتی قرار گرفته

 .به عنوان مطلع در دادگاه احضار شدند
 

فرمايند که الفاظ و عبارات  است که دادگاه محترم تصديق مینکتۀ دوم اين 
. کند مفهوم خاص دارد، يعنی مفهومی که همه کس از آن يک نکته را درک می

ات اين  ّ        در اينجا آقای نريمان صحبت از شورای سلطنتی به ميان آورند و به کر                                                                
     ً اساسا   رسانم که بنده به عرض دادگاه محترم می. دو واژه را استعمال نمودند
مردادماه در خانه آقای مصدق به عمل  ٢٨الی  ٢۵مذاکراتی که در روزهای 

تواند مفهوم شورای سلطنتی يا مذاکره برای تعيين شورای سلطنت  آمده، نمی می
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باشد، زيرا همان طوری که خودآقای نريمان شايد فرمودند، شورای  داشته
اين . نمايد ين میسلطنت يعنی شورايی که اعضای آن رامقام سلطنت تعي

در . کنم، مفهوم ديگر ندارد اصطالح در هيچ جای دنيا غير همين بيانی که می
کشور ما نيز سابقه وجود دارد که اعليحضرت موقعی که به خارج از کشور 

اند و به  خط، شورای سلطنت را تعيين فرموده اند، با صدور دست تشريف برده
ر غياب مقام سلطنت، چه کسانی مجازند اند که د نخست وزير وقت ابالغ فرموده

  .وظايف سلطنت را انجام دهند
مرداد  ٢٨الی  ٢۵پس به نظر اينجانب اينکه در افواه انداختند که در ايام  

آمد برای شورای سلطنت بود، اين موضوع يک نکته قابل  مذاکراتی به عمل می
به نظر . توجه و حساس است که دادگاه محترم بايد مورد توجه قرار دهند

اينجانب اصطالح اين موضوع برای فريب افکار عمومی بوده، زيرا همان 
طوری که عرض کردم، هر کسی مجاز نيست که در غياب پادشاه از طرف 

آنچه اينجانب . پادشاه شورايی تشکيل دهد و عنوان آن را شورای سلطنت بگذارد
دادستانی ارتش موجود ها در اين دادگاه و سوابقی که در  از نتيجه سؤال و جواب

مرداد و توجه به  ٢٨تا  ٢۵است و روی مفهوم کلمات و سوابق و جريانات 
مصدق فرمان عزل خود را دريافت داشته و تمکين نکرده،  دکتر اينکه آقای

کنم وبه اين گفتۀ خود عقيده و ايمان دارم، اين است که مذاکرات  درج کرده و می
گرفت که کار مملکت يکسره شود،  رت میتر صو آن روز با عجله هر چه تمام

کردند که تا مراجعه به  يعنی بهترين عبارت اين است که بگوييم مذاکره می
افکار عمومی شورای موقت تشکيل شود، نه شورای سلطنت، يعنی در چند 

مردادماه تا مراجعه به آرای عمومی وجود داشته، درآن  ٢۵روزی که فاصله از 
باشد و تصميمات را  يک حکومت موقتی وجود داشتهچند روز به طور خالصه 

يک شورای موقت بگيرد تا به اصطالح خودشان رفراندوم به عمل آيد و 
نتيجه اينکه اين جمله شورای . جمهوريت ايران به سراسر دنيا اعالم گردد

خبران بوده و هيچ ترديد ندارد، زيرا آنچه مسلم  سلطنت هم برای فريب افکار بی
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ها و  کرده يک عده فضال و دانشمندان و تحصيل ١٠٩ت که در خانه است اين اس
به طور قطع اين چنين مردمانی الاقل مفهوم . کردند ها مذاکره می ديده جهان

ای  اند و اين موضوع برای اينجانب به اندازه شورای سلطنت را درک کرده
 .دانم روشن است که حتی عنوان آن را نيز غير قابل بحث می

دانم آقای نريمان به خاطر دارند يا خير، که در  ن موضوع اينکه نمیسومي   
، ميتينگی در مقابل منزل آقای مصدق برپا ٢٨تا  ٢٥يکی ازروزهای بين 

اند، آن  اند، يا الاقل در خانه آقای مصدق بوده چون ايشان حضور داشته. شود می
ميتينگ و  های آن پراکنی اطالعات خود را ازلحاظ سخن. را اطالع دارند

 .پور،دراختياردادگاه بگذارند های به اصطالح مردم، مردمی ازقبيل کريم خواسته
نکتۀ ديگر اينکه اگر آقای نريمان به خاطر دارند، بيان فرمايند در يکی از     

همان روزها، روزی هنگام ظهر که از خانه آقای مصدق به اتفاق آقای دکتر 
شايگان، آقای نريمان و وجود ايشان را در آيند، آقای دکتر  شايگان بيرون می

مصدق به عنوان يک مژده به خبرنگاران جرايد ابالغ  دکتر محضر آقای
گذشته،  چه می ١٠٩نمايند وباخرسندی کامل قبل ازاينکه توضيح دهنددرخانه  می

ها ازفراکسيون  بايدبشارت دهم که آقای نريمان که مدت: گويند به خبرنگاران می
بودند، منت بر ما گذاشته که در اين روزهايی که بايد هر  ار رفتهنهضت ملی کن

به هرجهت اين . چه زودتر کار مملکت يکسره شود، با ما همکاری فرمايند
های آقای نريمان به عرض  مراتبی بود که اينجانب الزم دانستم در اثرجواب

ديگر  .دادگاه محترم برسانم و ذهن دادگاه محترم را بيش از پيش روشن کنم
  .عرضی ندارم

 .آقای نريمان :رئيس    
اندازه مهم  مطالبی که جناب آقای دادستان فرمودند، دو قسمتش بی :نريمان    

است ومتأسفانه اطالعات قضايی و حقوقی من آنقدر نيست که جواب ايشان را 
 .المجلس عرض کنم فی

ا سؤال باشيد راجع به مشهودات و اطالعات شم در نظر داشته :رئيس    
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 .شود می
بله، درموردجواب ايشان است که متأسفانه بايد عرض کنم که دو  :نريمان    

                                                ً             توانم تأييد کنم متأسفانه و اگر توضيحات بنده کامال  رسا نباشد و  قسمت آن را نمی
جواب فرمايشات ايشان را ندهم، اين را نبايد دليل تلقی کرد که من آنها را قبول 

ايندگی، اگر اعضای فراکسيون سابق نهضت ملی همکاری راجع به نم. ام کرده
توانم دليل اينکه آنها نماينده نبودند، تلقی  کردند با دولت وقت، اين را بنده نمی می

باشند، کما اينکه  هايی با اشخاص اختالف داشته ممکن است ايشان درقسمت. بکنم
اگر . ضر شدمبنده خيلی اختالف سليقه داشتم، ولی رفتم و برای همکاری حا

شود گفت هيچ کس  انحالل مجلس را قبول بکنيم به وسيله رفراندوم شده می
يکن است، آن وقت نماينده  نماينده نيست، ولی اگر قبول بکنيم و بگوييم کان لم

است و تشريفات  اند مادام که استعفای آنها قطعی نشده کافی که مستعفی شده
راجع به شورای . ل تعليق استاست، درحا مربوطه درباره آن اجرا نشده

سلطنتی بنده عرض کردم راجع به سوابق اين کاراطالعاتی نداشتم، ولی 
مذاکراتی که در آن جلسه شد، برای بنده مفهومی را که جناب آقای دادستان 

شورای سلطنتی يعنی هيأتی که درغياب پادشاه . اند، نداشت تحصيل فرموده
کنيم راجع به اين قسمت  انونی تصور نمیما ق. وظايف مربوطه را انجام دهند

باشيم که اگر پادشاه به مسافرت رفت، چه بايد بشود؟ حاال اگر اعضای  داشته
شورا را اعليحضرت همايونی فرصت نکردند تعيين بفرمايند، اين دليل اين 
نيست که شورای سلطنتی که تشکيل شود، شورای سلطنتی نيست و شورای 

ای برای جمهوری بود،  که فرمودند اين کارها مقدمه ای موقت است، ولی اشاره
                             ً                                            اين طور نبوده و آن روزها ابدا  صحبتی در اين زمينه و مقوله نبود و اگر بود، 

کردم، چون بنده با جمهوريت ايران موافق نيستم،  بنده در آن کار شرکت نمی
يزی که اين عقيدۀ بنده است و چ. زيرا معتقدم سلطنت سنبل و نشانۀ ملی ما است

ما محتاج به اين . ملت ايران در آن اتفاق نظر دارند، احترام به مقام سلطنت است
ً                                        اتحاد نظر هستيم، مخصوصا  در وضع حاضر، زيرا متأسفانه وضع ما طوری                         
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شده که مردم بتوانند وکيل خودشان را آزادانه انتخاب کنند و چون وکيل مردم 
هرچهار سال يک مرتبه رئيس رود وحال اگرهم بخواهند  کمتر به مجلس می

. جمهورهم انتخاب کنند، با اين وضع انتخابات معلوم نيست چگونه خواهدبود
راجع به ميتينگ فرمودند که در نزديک منزل ايشان بوده، بنده وقتی که از 

رفتم مصادف شدم با يک  منزل ايشان بيرون آمدم کسی را نديدم، ولی وقتی می
من رفتم افرادی را که در اين : آن بودند و گفتند جيپی که آقای دکتر صديقی در

خود بنده وقتی که از منزل بيرون آمدم، . بودند، متفرق کنم نزديکی اجتماع کرده
مصادف شدم با افرادی که گويا از نيروی سوم بودند که آنها مرا شناخته 
ودونفرهم مرا روی دست بلند کردند، ولی من ازآنها خواهش کردم که متفرق 

،بنده از فراکسيون مدتی بود استعفا واماراجع به فراکسيون نهضت ملی.ندشو
بودم و البته اگر اجازه بفرماييد دليلش راعرض کنم، چون مربوط به اين   داده

بنده معتقدم اگرنمايندگان مجلس شورای ملی مجتمع باشند و در . قضيه است
اين اجتماع منافعی دارد، ها با هم کار کنند، به نفع مملکت است البته  فراکسيون

نماينده يک فراکسيون خود را تابع نظر . هايی هم دارد ولی در مقابل محروميت
دهد، برای اينکه در  دهد و در واقع آزادی عمل را از دست می اکثريت قرار می

ها درست انجام  ولی وقتی آن خدمت. های ديگری انجام دهد مقابل بتواند خدمت
گان با عضويت فراکسيون به عمل نيامد، علت ندارد که نشد، يا منظور نمايند

آزادی عمل خود را از دست بدهند، يعنی مجبور باشند با لوايح و يا اموری يا 
بنده چون ميل داشتم و عقيده . موافقت يا مخالفت کنند، برخالف نظر خودشان

قت داشتم فراکسيون بايد در امور دولت نظارت بکند و لوايح دولت را با مواف
ً                    مخصوصا  درمورداختيارات اين  قبلی و مشورت فراکسيون تصويب شود،       

شد، اين بود که بنده از فراکسيون استعفا دادم و  منظور بنده چون تأمين نمی
باشم و با خوب  باشم که با لوايح نظر آزادانه داشته خواستم آزادی عمل داشته

در مجلس نسبت به  موافقت کنم و با آنچه بد است مخالفت کنم و آزاد باشم
کارهايی انتقاد بکنم وسؤاالتی هم از دولت کردم درصورتی که اگر عضو 
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اين سابقه استعفای بنده بود از . کردم فراکسيون بودم، بايد اين کارها را نمی
آن روزی که بنده را دعوت کردند، عنوانش اين بود که به دعوت . فراکسيون

روی دعوت شخص ايشان رفتم و اطالع ام، در صورتی که بنده  فراکسيون رفته
گفتند من برگردم و من  مدتی بود آقايان می.هم نداشتم که آقايان آنجا هستند

وقتی که استعفا داديم، ديگر موضوع . گفتم داليل بنده به جای خود باقی است می
ً                     نداشت که بنده عضويت فراکسيون را قبول کنم و اتفاقا  درآن روز آقايان اين                                                   

بنده در جواب عرض کردم گر چه حاال مجلسی . مطرح کردندموضوع را 
نيست که فراکسيونی باشد و بنده با همه آقايان دوست هستم، معذلک با اختالف 

ای که با آقايان داشتم و هنوز به جای خود باقی است، بنده اگر امروز  سليقه
بات ورود به اين فراکسيون را قبول کنم، تصور خواهدشد که من برای انتخا

بنده . ام و تمنا دارم عذر مرا بپذيريد آينده و استفاده از موقعيت فراکسيون آمده
دانم آيا آقای دکتر شايگان اظهار مرا نشنيدند يا خواستند مرا در رو در  نمی

بايستی بگذارند اين اظهار را به خبرنگاران جرايد کردند، در صورتی که بنده 
توانستم به جهات فوق در  گويم، نمی یهمان طور که عرض کردم و حاال هم م

و اما اينکه فرموديد ايشان به مخبرين جرايد . فراکسيون عضويت پيدا کنم
ای دادند که به عضويت بنده در فراکسيون نهضت ملی، عرض کردم اين  مژده

و راجع به يکسره شدن کار مملکت هم بنده .                  ً            طور نبوده و سابقا  هم عرض کردم
يدم که کار مملکت را يکسره کردن يعنی چه؟ يعنی چه چيزی نشنيدم و نفهم

 .توانستيم بکنيم؟ ديگر بنده عرضی ندارم بکنيم؟چکار می
کنم اين توضيح را به دادگاه بدهيد که چه مذاکراتی در  خواهش می :رئيس    

نمود که  به عمل آمد که برای جنابعالی اين مفهوم را حاصل نمی ٢٧جلسه روز 
 با تعيين شخص پادشاه باشد؟ شورای سلطنت بايد

درمذاکرات آن روزدراين قسمت صحبتی نشد که نبايد از طرف  :نريمان    
ولی چون اعليحضرت همايونی بدون اينکه شورای .شخص پادشاه تعيين شود

شد راه ديگری برای  بودند، اين بودکه گفته سلطنتی را تشکيل بدهندتشريف برده
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 .چون شورای سلطنتی از اسمش معلوم است .شود شورای سلطنتی درنظر گرفته
چه شخصی اگر نظرتان هست بفرماييد اين موضوع را مطرح  :رئيس    

اند،برای تعيين تکليف  نموده که چون اعليحضرت همايونی مسافرت فرموده
 شود؟ مملکت بايد شورای سلطنتی تشکيل داده

طلب را عنوان آنچه به خاطر دارم خود جناب آقای مصدق اين م :نريمان    
 .ای تأييد کردند کردند و بعد هم ديگران اظهاراتی کردند و عده

و اشاره فرموديد در قسمت شمالی خيابان کاخ منزل آقای دمحم  :رئيس    
مصدق جمعيتی از نيروی سوم بودند که دو نفر آنها شما را شناختند و بلند کردند 

ممکن است بفرماييد آيا . نيستو شما به آنها توصيه کرديد که اين تظاهر صالح 
از موضوع تجمع و تظاهر نيروی سوم اطالع حاصل کرديد که تشخيص بدهيد 

 ابراز آن صالح نيست يا خير؟
بنده وقتی که وارد خيابان شدم و به کوچه رسيدم، جمعيتی را ديدم  :نريمان    

از آمدن آمد به طرف خيابان کاخ و گويا مأمورين انتظامی مانع  با بيرق که می
چون جمع شدن مردم در آن روز در آن حوالی مصلحت نبود، به . شدند آنها می

بودند خواهش بکنند از  نظر بنده آمد کما اينکه ديدم آقای وزير کشور را که رفته
بنده هم فکر کردم مصلحت . دستجات ديگری که آنجا بودند که متفرق شوند

واهند بر له مصدق تظاهراتی بکنند خ نيست و آنچه استنباط کردم اين بود که می
و بنده از آنها خواهش کردم متفرق شوند و گفتم مصلحت نيست که اينجا جمع 

 .شوند
بود که اين جمعيت بر له آقای  ای رخ داده به نظر شما اتفاق تازه :رئيس    

 مصدق تظاهر کنند و موجبات آن چه بود؟
ز شنيدن اخبار راجع به کودتا بنده اين طور فکر کردم که آنها ا :نريمان    

اند و اين خبر  اند و برای ابراز پشتيبانی از جناب آقای مصدق آنجا آمده مطلع شده
 .است که آنها برای تظاهراتی بيايند موجب شده

 .بنده ديگر عرضی ندارم و خيلی متشکرم :ئيس    
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مود جلسه، تاالر جلسه را ترک ن آقای نريمان پس از امضای اوراق صورت   
بعد از  ٣بعد از ظهر جلسه ختم گرديد و جلسه بعد به ساعت ١٢/  ٣٠ساعت  .

  .ظهر موکول شد
وپس شد بعدازظهرتشکيل  ٣/ ١٥ساعت بيست و چهارم در   ۀدنبالۀ جلس    
 :گفترسميت جلسه، رئيس دادگاه اعالم  از 
    

 .شود اکنون سؤاالتی از آقای دمحم مصدق می  
  .بفرماييدبله، : مصدقدکتر     
چنانچه امروز صبح از اظهارات آقای نريمان استحضار حاصل  :رئيس    

وهفتم از  وششم و بيست کرديد، بيان داشتند که احضار نامبرده در روزهای بيست
طرف شما، به منظور مذاکره در امر تشکيل شورای سلطنتی بوده، آيا اظهارات 

 نماييد؟ ايشان را تأييد می
است، با  ن مطالبی که آقای نريمان به عرض دادگاه رساندهاي: مصدقدکتر    

کنم با مطالب سابق بنده  عرايض من مخالفتی دارد؟ اگرمخالفتی دارد،تمنا می
منطبق کنيد، اگرمخالفت داشت،توضيحاتی عرض کنم،ولی اگرهردو يکی بود، 

 .توضيحاتی الزم ندارد
کرد که  ما حکايت از اين میباشم، اظهارات سابق ش اگر اشتباه نکرده: رئيس    

بوديد، در صورتی که  ايشان را برای بررسی امور مالی و لوايح احضار نموده
دارند برای مذاکره در اطراف تشکيل شورای سلطنتی  ايشان اظهار می

 .البته اظهارات شما در اينجا ضبط است. است بوده
بنده اين طور چنانچه نظر محترم باشد، در جلسات قبل از  :مصدق دکتر    

به منزل شما  ٢٨تا  ٢٥آقای نريمان برای چه در روزهای : سؤال فرمودند که
؟ بنده بودند، درصورتی که او از عضويت فراکسيون نهضت ملی استعفا داد آمده

اند وهر وقت لوايحی داشتيم  آمده عرض کردم آقای نريمان هميشه منزل من می
اند و مشورت  آمده زل من میمربوط به اموراقتصادی ومالی، ايشان من
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وهشتم، به  وپنجم تا بيست اين آمدن ايشان مربوط به روزهای بيست .کرديم می
وهشتم کی فرصت داشت؟  وپنجم تا بيست روزهای بيست. است هيچ وجه نبوده

کی فراغت داشت؟ کی حوصله داشت به لوايح مالی رسيدگی کند؟ ايشان همان 
حال اگر عرايض بنده و . ريان روز آمدندطور که خودشان فرمودند، برای ج

اند مغايرت دارد، بفرماييد عرايض بنده را بخوانند تا بنده ببينم  آنچه ايشان گفته
 در کجا اين اختالف هست؟

مرداد يک  ٢۶   ً                                             اوال  اگر نظر آقا باشد، ايشان اظهار داشتند که صبح  :رئيس    
حال . است شما احضار نموده ای به منزل ايشان رفته و ايشان را از طرف راننده

بودند، آيا معقول نبود به جای مشورت با ايشان راجع  فرض کنيم خود ايشان آمده
ً                      به تشکيل شورای سلطنت، به طوری که صريحا  در حضور خودتان اظهار                                        

ای از نمايندگان مستعفی مجلس و  داشتند که اين عنوان در آن جلسه که عده
اند عنوان شده و مطرح گرديده اين موضوع  اعضای فراکسيون نهضت ملی بوده
 شد نه با اين آقايان؟ المحاله با هيأت وزيران مطرح می

های ايشان را راجع به فرستادن اتومبيل تکذيب  بنده گفته :مصدق دکتر    
ام، ممکن است نمايندگان  خواهم عرض کنم من اتومبيل نفرستاده کنم، ولی می نمی

اند آن روز هم ايشان در  خواسته تباطشان کم بوده و میمجلس که با ايشان شايد ار
حاال بر فرض که . اند ايشان را دعوت کنند منزل بنده باشند، اتومبيل فرستاده

ام، اما راجع به مطلبی که  خود بنده فرستاده باشم، گناهی نيست که فرستاده
ورت فرموديد آيا بهتر نبود که راجع به شورای سلطنتی با هيأت وزيران مش

بشود، الزم است به استحضار عالی برسانم که دولت اينجانب قبل از هر 
             ً کرد، زيرا اوال   پيشنهادی به هيأت وزيران، اول با نمايندگان مجلس مشورت می

                     ً                                         ای بود، آنها بايد قبال  موافقت خودشان را بگويند و آنها بيشتر در  اگر اليحه
خواستيم روی  که هر وقت می معمول دولت بنده اين بود. جريان سياست بودند

شد، چنانچه  کاری اقدام کنيم، با اشخاصی که صاحب نظر بودند مذاکره می
رفت،  شد، به هيأت وزيران می رسيد و محتاج به اقدام می مطلب به جايی می
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شد، تصويب نامه  کردند، چنانچه موافقت می البته هيأت وزيران هم رسيدگی می
کردند و يا به کلی اقدام در آن امر را  ، اصالح میشد گرديد و اگر نمی صادر می

چون . در آن جلسه که آقايان آمدند، هر کسی يک حرف زد. دانستند صالح نمی
رفت که اخالل بشود، مذاکرات در آن روز  توضيحات خوب نبود و انتظار می

شد، ولی بنده اين را گويا تا به حال يکی، دو جلسه عرض کردم که ما هيچ 
شنبه عصر دعوت از هيأت  ه هيچ وجه نگرفتيم تا اينکه روز سهتصميم ب

العاده  وزيران بشود آن روز هم به واسطه وعده به آقای سفير امريکا، جلسه فوق
خواستيم در هيأت وزيران مطرح شود و  تشکيل نشد و روز چهارشنبه که می

باز عرض  بنده. آنجا تصميمی که مقتضی باشد اتخاذ شود، که آن وقايع روی داد
کنم که همين طور که به استحضار رسانيدم که هيأت وزيران اگر صالح  می
دانند هيأتی بروند، اول با اعليحضرت  دانند، تلگراف کنند، اگر صالح می می

بود، اگر  شود، اگر با ايشان قضيه حل شد، موافقت فرمودند حل شده تماس گرفته
نسبت به شورای سلطنتی هر  حل نشد، آن وقت در هيأت وزيران مطرح شود و

روی همين اصل قرار . شد گرفتند، همان اجرا می چه هيأت وزيران تصميم می
ها که مأمورين وزارت کشور تعويض  شد تلگرافاتی مخابره شود به شهرستان

 .شوند تا اگر تصميمی اخذ شد،به واسطۀ طول زمان به مشکالتی منجر نشود
..)٢(  

  توضيحات و مآخذ
 

، نشر کتاب به کوشش جليل بزرگمهر » مصدق در محکمه نظامی  «کتاب  - ١
 ، ٤٨٥ – ٤٨٦  
   ٥٨٤ –٥٩٧صص پيشين ،   - ٢
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  فصل هفتم
  

  مرداد  ٢٨کودتای  ازپس زندگی محمود نريمان واپسين 
  

 :حسن نزيه، رئيس کانون وکالی دادگستری سابق می گويد
نريمان به خانه اش  بود که يک روز به قصد ديدن شادروان ٣۶يا  ١٣٣۵سال 
. شنيده بودم در سلسبيل زندگی می کند با تجسس بسيار خانه او را يافتم. رفتم

دربازگشت توی کوچه به نريمان برخوردم از خريد برمی . متاسفانه درخانه نبود
ظاهرا خجالت کشيد و گفت . دوعدد بادمجان ويک عددنان سفيدخريده بود. گشت

مرا . خود را ديده ام بادمجان سرخ کرده با نان سفيداز شما چه پنهان تدارک شام 
دو اطاقی محقر در طبقه دوم يک ساختمان بسيار کوچک منزل . بخانه خود برد

مبلمان اطاق . او بود و در طبقه، اول عده زيادی زن و بچه زندگی می کردند
نريمان چيزی غير از يک تختخواب آهنی ساده و يک ميز و چند صندلی آهنی و 

شی شبيه به زيلو بيشتر نبود از ديدن نريمان در چنان وضعی اشک بر فر
مرد آزاده بزرگ پس از سالها وزارت و خدمت در کمال قناعت . ديدگانم نشست

سربلند وسرافراز بگفتگو نشستيم از خاطراتش . با آنچنان زندگی ساخته بود
ت دولت مرداد هيئ ٢۵روز «:مرداد پرسيدم نريمان گفت ٢٨تا  ٢۵راجع به 

تشکيل شد من پيشنهاد کردم نصيری و افسران ديگری که بازداشته شده بودند، 
بجرم قيام برعليه مصالح ملی و نهضت ملی ايران فورا در يک دادگاه صحرايی 

اين پيشنهاد متاسفانه به تصويب نرسيد که شايد می . محاکمه و اعدام شوند
رداد هيئت دولت در اطاق م ٢٨توانست مسير تاريخ را عوض کند و اما روز 

صدای تيراندازی از خيابان کاخ . کار و استراحت دکترمصدق منعقد گرديد
بگوش می رسيد ناگهان چند گلوله شيشه های اطاق را شکست و بديوار و 

دکتر مصدق روی تخت خواب نشسته بود خونسرد . نزديک سقف اصابت نمود
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را عوض کنند بطوريکه در و آرام به همکارانش پيشنهاد می نمود جای خود 
به ايشان گفتم بهتر است از اينجا هر چه زودتر خارج . تيررس قرار نگيرند

جواب داد همه ی شما برويد ولی من ميمانم و در اين اطاق در راه . شويم
ما . نهضت ملی ايران کشته می شوم همانطور که به ملت ايران وعده داده ام

ه شويم و من پيشنهاد می کنم دسته جمعی گفتيم سزاوار نيست بدست دشمن کشت
هفت تير خود را درآوردم و بمنظور اعالم آمادگی برای انتحار ! خودکشی کنيم

من هرگز راضی نمی شوم شماها بدست : مصدق گفت. روی ميز گذاشتم
. خودتان يا دشمن از بين برويد مرا بحال خود بگذاريد و از اين جا خارج شويد

دکتر مصدق ناراحت . در کنارشما می مانيم وکشته می شويمگفتيم ما نمی رويم و
شد و چون زير بار نمی رفت که ازآن محل خارج شود و روی پيشنهادش برای 
رفتن ما وماندن خود پافشاری می نمود به اين سبب تصميم گرفتيم دکتر مصدق 

ر دسته جمعی دکت. را اجبارا از آن محل خارج کنيم و به اين تصميم عمل کرديم
مصدق را بغل کرد، به حياط خلوت برديم و با وجود مقاومت هايی که داشت 

 «…باتفاق او را بوسيله نردبانی بخانه همسايه انتقال داديم
در همان تاريخ يکی از دوستان دکتر مصدق خواسته بود نريمان را بقبول 
مديريت عامل يک شرکت تجارتی دعوت کند موضوع را با او در ميان گذاشتم 

رسيد، صاحبان سهام شرکت چه کسانی مستند جواب دادم اکثريت صاحبان پ
سهام ايرانی و بعضی از ياران دکتر مصدق هستند وبکار عام المنفعه ای در اين 

سهام متعلق به يک شرکت تجارتی امريکائی که %  ١٠شرکت اشتغال دارند و 
همکاری نريمان گفت از قبول . در ساختن محصوالت شرکت همکاری می کند

سهام متعلق به امريکائيان است، امريکائيان با ما بد کردند، %  ١٠معذورم زيرا 
عليه دکتر مصدق کودتا کردند و با اينکه صاحب يک شرکت تجارتی از حساب 
دولت آمريکا جداست معذالک برای من ناگوار است در شرکتی باشم که قسمتی 

يد سهمی در سياست هرگز شا. از سرمايه آن متعلق به چند امريکائی است
مرداد که توسط هندرسن و ديگر امريکائی ها پی  ٢٨نداشتند ولی هنوز کودتای 
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بيان نريمان نشانه کمال وطن پرستی و علو . ريزی شد برای من دردناک است
طبع و بی نيازی او بود آن هم در شرايطی که در چنان اطاقی و با چنان شامی 

ود را در کمال سربلندی و مباهات طی می که گفته شد روزهای آخر عمر خ
کرد و نمی خواست پرنسيب های خود را ناديده انگارد و بدريافت حقوت کالنی 

 .از شرکت تجارتی تسليم شود و احيانآ عملی برخالف معتقدات خود انجام دهد
ترين وزيران دارائی ايران بود  محمود نريمان مردی شريف و يکی از پاکدامن

در ١٣۴٠فروردين ماه سال  ۵ای نداشت و در  يا کمترين بهرهکه از مال دن
 )١( .عسرت و تنگدستی درگذشت

 ١٨٠-١٧٨زندگينامه و مبارزات سياسی دکتر مصدق، نصرهللا شيفته، ص 
  

  سيد محمود نريمان؛ الگوی شجاعت، وطن دوستی  و ساده زيستی
 

  :ت می کندحسين شاه حسينی  واپسين زندگی  محمود نريمان  اينگونه رواي
 

آقای دکتر صديقی پيغام داد که من خود را  به  ١٣۴٠فروردين ماه  ٧درروز « 
مرحوم . اعضای هيأت اجرايی هم حضور داشتند. شورای جبهه ملی  رساندم

شمشيری ومرحوم کريم آبادی هم حضور داشتند، هيأت اجرائيه جبهه ملی به 
مرحوم کريم آبادی هم مرحوم شمشيری و: چهارتن ازاعضای سازمان های خود

: حضور داشتند، هيأت اجرائيه جبهه ملی چهار تن ازاعضای سازمان های خود
مرحوم شمشيری، مرحوم کريم آبادی، حاج حسن قاسميه و بنده مأموريت داد تا 

  .تمهيدات مراسم تشييع و تدفين و مراسم ختم آن مرحوم را آماده کنيم
سراحام ازطريقی نشانی منزل . هيچ کس نشانی منزل ايشان را نمی دانست

من وکريم آبادی زير نظر . ايشان را پيدا کرديم که در خيابان آذربايجان بود
 در. مرحوم شمشيری مأمورشديم که به منزل ايشان برويم وبينيم چه بايد بکنيم

وقتی به . آنجا يک ساختمان دو طبقه بود که منزل ايشان درطبقه دوم قرارداشت
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و فقط دونفررا درآنجا ديديم که گويا همسايه طبقه . دو اتاق بود منزل رفتيم تنها
دراتاق جلويی تنها . اول ايشان بودند وآن ها هم اين موضوع را اطالع داده بودند

جنازه نريمان روی تخت  بودوملحفه ای . يک فرش ويک تخت  قديمی مجلل بود
اق ديگر کمی وسايل درات. ديگر دراتاق چيزی نبود . هم روی آن کشيده شده بود

پشت اتاق هم . قديمی، يک صندوق، چند دست لباس و وسايل شست وشو بود
مرحوم درآنجا برسرخود زد وگريه کرد وگفت وای بر ما، . حمام وآشپزخانه بود

زندگی او اين گونه بود وزندگی ما اين چنين،زندگی کارگرمن از زندگی مرحوم 
مت که پيشنهاد ابتهاج را نپذيرفت، چنين فردی  با اين عظ.  نريمان مجلل تراست

مرحوم شمشيری گفت من خودواسطه بودم که ابوالحسن .  زندگی ای داشته است
ابتهاج هنگام تأسيس بانک ايرانيان بيش از ده بار از مرحوم نريمان در خواست 

ولی نريمان درمقابل پيشنهاد ايشان به . کرد تا مديريت آن بانک را به عهده گيرد
ظهارداشت که الحمد به قدرنياز خود توانايی دارم واگر قرار است نوکری من ا

نريمان گفته بود . بکنم چرا نوکری اينها را بکنم من برای نوکری خلق نشده ام
 که همين مانده است که برمبنای اعتماد مردم، پول آن ها راحمع کنيم و در

  .هدبا آن انجام دهدهرکاری که می خوا او دهم تا  قرار ابتهاج  اختيار
ابوالحسن ابتهاج با دربار ارتباط داشت وازامکانات اقتصادی زيادی  برخوردار 

، بانک ايرانيان را درمقابل بانگ صادرات که  ١٣٣٢مرداد  ٢٨بود، او پس از
آقای کريم بادی درباره سرمايه . به دمحم علی مفرح تعلق داشت، تأسيس  کرده بود

ابتهاج مدت ها درپی يافتن کسانی :برای من تعريف کردگذاری دربانک ايرانيان 
بود که مورد تأييد مردم باشند وشخصيتی مقبول داشته باشند تا مردم با اعتماد  
به اين افراد، سرمايه های خود را دربانک ايرانيان را به عهده بکيرد، اما 

يم آبادی و نريمان پيشنهاد اورا نپذيرفته بود وبه همين سبب ابتهاج به آقای کر
حسن شمشيری روی آورده بود تا مگرآن ها  نريمان را برای پذيرفتن مديريت 

  .بانک متقاعد کنند
به نريمان گفتم، هم اکنون که وضع مالی شما چندان : آقای کريم آبادی می گفت
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مانند علی اشرف خان منوچهری  رضايت بخش نيست وچندتن ازدوستان ما
نک ايرانيان کارمی کنند بهتراست، مديريت واديب برومند دربخش حقوقی با

  . بانک را بپذيريد
 پس ازآن ابتهاج ازطريق ما، چهارباردرخانه آقای نريمان با اوبه گفت وگو 

شما قول می : سرانجام درجلسه چهارم مرحوم نريمان به ابتهاج گفت. نشست
ودپا  من که قول می دهم، همواره برمشی گذشته. دهيد ازگذشته خود عدول کنيد

من به همين وضع دل خوشم و شرافتمندانه زندگی  می کنم واگر . برجا باشم
  .ثروت هنگفتی داشته باشم اهميتی به آن  نمی دهم

  نه به اشتر سوارم نه چو اشتر زير بارم      نه خداوند رعيت نه غالم شهريارم
از به هر صورت درآن روزجنازه مرحوم نريمان را ابتدا به پزشکی قانونی و

 آنجابه مسجد ارک برديم وبه دليل اين که نريمان فرزندعون الملک بود واز
 در. خانوادۀ جزايری ها، جنازه وی را درشبستان شمالی مسجد ارک گذاشتند
 از .همان شبستان شمالی افراد برباالی جنازه حاضر شده وفاتحه می خواندند

آقای دکترشمس الدين  جمله کسانی که برباالی چنازه مرحوم نريمان حاضر شد،
جزايری يکی از وزيران کابينه سپهبد زاهدی بود وی مدت کوتاهی برباالی 

آقا سخته که انسان بتواند مانند نريمان زندگی « :جنازه نشست وناگهان فرياد زد
اقای : درهمان حال آقای کريم آبادی که کنارمن ايستاده به ايشان گفت» .کند

جزايری . بگويد وخيال خود را راحت کند» هن« جزايری خوب است انسان يک
نريمان بود که نه گفت و . ما نمی توانيم نه بگوييم: درپاسخ کريم آبادی گفت

پسر مرحوم نريمان با ايشان زندگی . راحت زندگی کرد وراحت ازاين دنيا رفت
وقتی با خبرشد گفت پدرم عالقه داشت درامامزاده اسماعيل زرگنده . نمی کرد

زيرا ملک های اطراف آنجا متعلق به پدر ايشان بود ودر دوران  دفن شود،
کودکی در آن منطقه وکناراين امامزاده بوده است فردای ان روز  که جبازه  را 
تحويل گرفتيم درمسجد ارک تهران تجليل گسترده ای ازايشان به عمل آمد و 

ه هايی دوست و دشمن و حتی افرادی چون مکی که مخالف اوبودند وچنان صحن
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درآنجا آقای مشکوری امام جماعت مسجد اعظم قلهک که . ايجادکرده بودندآمدند
با نهضت ملی وجامعه علميه تهران همکاری می کرد موافقت نمود درقلهک 

  .برجنازه  نماز بخواند
جنازه نريمان را ازمسجدارک به گورستان زرگنده درجوار امامزاده اسماعيل 

جمعيت بسيارقابل توجهی درمراسم تدفين او . مبرديم ودرهمان جا دفن کردي
بعد به همت وتدبير هيأت چهار نفره منتخب هيأت اجرائيه جبهه . شرکت کردند

ملی، مراسم ختم، شب هفتم وشب چهلم درگذشت نريمان نيزبرگزار شد و پس از 
  ) ٢.(آن مقبره ای روی قبر نريمان به همت وهزينه مرحوم شمشيری ساخته شد

 
  یتود نريمان؛ الگوی شجاعت، وطن دوستی  و ساده زيسسيد محم  

  
يت هللا کاشانی وبقايی هم آمرحوم نريمان حتی طرفداران چهلم  در مراسم 

ملی درحسينيه   ههقرارشد جب. بودندو نادعلی کريمی به آن مراسم آمده بود
ياران طالقانی و بازرگان هم دسته گل بزرگی  . قلهک برای ايشان ختم بگيرند

جلوی .اسی به آنجا آمده بودنديتمام شخصيتهای س.  ای ايشان آورده بودندبر
مسجد، احمد انصاری جلوی حسين مکی را گرفت وگفت شما برای چه آمده ای؟  

. مدمآبه خاطر مردانگی وانسانست  همکی گفت من به خاطر تو نيامده ام، بلک
مراه نبودی؟ مکی احمدانصاری گفت پس چرا در زمانی که زنده بود با ايشان ه

از آنجا به آرامگاه ايشان  . گفت تو به کار خودت برس  و برخوردی بين آنها شد
کثرت  . معيت به قدری زياد بود که تمام خيابان بسته شده بودجايشان رفتيم و

جمعيت ومشايعت  در حدی بود که ديگرخيابان  راه عبور و مرورنداشت و 
که آمده بود با تاج های رسمی و پالکاردهای   هرگروه ودسته ای.     ً         کامال  بسته بود

مرحوم غالمرضا تختی درارتباط  . کردند میارهيجا انگيزدرحرکت شرکت يبس
دی از وزرشکاران و دانشجويان و شخصيت های عالقمند به جبهه ابا تعدادزي

ملی درداخل جمعيت به سوی آرامگاه با دادن شعاردرودبرنريمان باهمه 
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به محض اين که سيل جمعيت در کنار آرامگاه  قرارگرفتند . همراهی می کردند
مرحوم کشاورز . و گل ها را نثار آن کردند  با قرائت  قرآن  برنامه آغاز شد

صدر عضو شورای  مرکزی جبهه ملی ايران و سخنگوی حبهه ضمن تشکر از 
  .شرکت کندگان سخنان ارزشمندی ارائه کرد

ی باز هم انتخابات رابه تأخير می اندازی  ايشان قرياد زدند تکنسين شريف امام
و قوانين را زير پا می گذاری سخنان خود را با اين شعرشروع کرد ؛ ای آزادی 

ای خجسته ازادی ، ما نيازمند  توهستيم و به نام توچه  خفقان ها و و چه ياوه    -
نها زندگی مردم را به سخره گرفته اند و هستی آ. ما تحميل کردند رگويی ها  ب

کنار تربت  پاک شخصيتی هستيم که نمونه ررا به باد می دهند و ما امروز د
. صداقت و درستی و وطن دوستی و ايمان به خدا و خدمتگزار به خلق خدا بود

زندگی با اقتخار    او در مقابل زر، زور و تزوير تسليم نشد و تا آخرين لحظات
جلسات جبهه ملی  بيشتر  . ميکرددر راه گسترش  ايران آباد وآزاد ومستقل تالش 

در منزل ايشان تشکيل می شد و آن روزبزرگ  تاريخ ساز که پيشنهاد ملی شدن  
نفت در سراسر ايران  توسط شادروان مرحوم دکتر حسين فاطمی شد تقديم دکتر 

يندگان  آزندگی با شکوه ايشان برای  منزل ايشان بود واميدواريم  که رمصدق د
  :ب خود را با يک شعر پايان داددرسی باشد و مطل

  ارزشمار خرد هزاران بيش        از شما ز دو چشم يک تن کم 

شعر مرحوم خوشدل  . قای خوشدل  سروده ای  آماده و عرصه  کردندآسپس  
من به نمايندگی از سوی جامعه .ار مورد تقدير و تشويق حاضران قرارگرفتيبس

خالقی ورفتاری مرحوم  اگی های اصناف و بازار  تهران خالصه ای از ويژ
سيد محمود نريمان بيان کردم  و مورد  تشويق شرکت کنندگان  قرار گرفتم و با 

مراسم پايان يافت وشرکت » نريمان نريمان راهت ادامه دارد« گفتن شعار
روحت شاد « سوی تهران با همان شعار  وس ها بهبکنندگان درمراسم سوار اتو

  )٣( ».حرکت کردند. دنريمان، راهت ادامه دار
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 چهلم درگذشت نريمانکشاورز صدر در مراسم  دمحم علی  متن سخنرانی

  
  وطنان شرافتمند،هم

د فر کت در مراسم مذهبی وملی تنها يکتربت نريمان، شر سرحضور شما بر
  .شمار نمی رود به 

سيمای مصمم ومتأثرهمۀ افرادطبقات شرافتمندی که بر شورای مرکزی جبهۀ 
نهاده، در آرامگاه فرزند رشيد ايران وعضو برجستۀ شورای جبهۀ ملی منت 

ملی گرد آمده اند، آشکارانشان می دهد که مراد آنان تنها تجليل ازيک فرد 
ازتقوا  شريف نيست، بلکه پيداشت، قبول زحمت کرده وقدم رنجه فرموده اند،تا

 و تقدير تشويق و  آزادمنشی وهويت؛  –رشادت و وطن خواهی  –وفضيلت
  .کنند پشتيبانی 

نريمان مستغنی از تعريف و توصيف است؛ زيرا بيش از چهل سال عمرعزيز 
.  خود را بی دريغ و با تحمل مشقات در راه خدمت به مردم و کشور صرف کرد

نريمان دلير، زندگانی وهستی خود را برای خدمت به مردم و برافرازی ايران 
اير مقامات مانند  وزيران و وکيالن اودرمقام وزارت و وکالت و س. می خواست

کنونی دلبستگی به مقام وکرسی نداشت و بهمين جهت زبان وقلمش مانند تيغ دو 
  دم، درهر جهتتی 

 نريمان سرسخت وآهنين اراده برای. که قرارداشت، ازبيخ وبن قطع می کرد
  اجرای حق وعدالت چشم خود را می بست ومشکالت و موانع را پشت سرمی 

با طبع پست هيئت حاکمۀ فاسد . ه همين جهت روش شرافتمندانۀ  وینهاد، ب
  .سازگار نبود

  قدرت خارجی و فشار داخلی نمی توانست، نريمان را در راه راست خود، که  
نريمان پرهيز کار، . درجهت منافع مردم و مملکت برگزيده بود منحرف سازد
  تا بتواند برای خفظ ! دخود را از تمام نعمت های مشروع زندگی محروم کرده بو
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حقوق وآزادی های مردم وصيانت بيت المال خلق، دربرابر فاسدان و زورگويان 
  » .چو سدی سديد بايستد

نريمان عزيز را پس ازمرگ، هم چون  اچرا به نريمان احترام می کنيد؟ چر
  شيرين دوست داريد؟ن جا

ای پسنديده و راه و رسم آزادمنشانه اش مکر نه نريمان را برای خصلت ه
حاال که چنين است بيائيدشما مردم شرافتمند وديگرهم وطنان . ستايش می کنيد

شريفتان دست به دست هم بدهيد و برای شادی روان اين راد مردبزرگ، راه و 
  .رسم  وی را که هدف های جبهۀ ملی است تعقيب کنيد

مان جامۀ عمل بپوشيد؛ وبکوشيد تا يک دل ويک جهت، به هدف های مقدس نري
  .فساد وتباهی و بدبختی را که دامن گيرملت شريف ايران است، دور کنيد

دی خواهی می کشد؛ افرياد آزادی وآز – َ                                 د م ازاصالحات ومبارزه با فساد می زند
  .در صورتی که ذات نايافته  از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش

پشت   ررآن و اين مجلس و مجلس های نظيرآن دو اين دولت ودولت های نظي 
فريب   یقانون ازکجا آورده ای رابرا –بلندگو فريادمبارزه با فسادرا سرمی دهند

. دادن مردم تصويب می کنند؛ولی بيش ازپيش فساد وتباهی را رواج  می دهند
  .قانون ازکجا آورده ای، تنها اثری که از خود بجای نهاده، عدم  اجرای آن است

قانون اصالحات ارضی برای اغفال مردم به تصويب رسيده است، ولی مانند  
تصويب   يست ساله که دردورۀ مجلس  سيزده  بهبقانون رسيدگی به حساب های 

  .رسيد  در طاق  نسيان  آويخته  شده است
آقای شريف امامی نخست وزير پس ازرسوائی انتخابات تابستانی اقبال ، 

مبنی برآزادی انتخابات  انتشار می دهد و در پای تخت و  تاب واعالميۀ  پر آب 
زادی خواهان ودانشجويان دانشگاه رابه گناه خواستن آپيش چشم  خودش 

  .انتخابات آزاد، گروه گروه ، و خيل  خيل به سلول های  زندان می افکند
همين دولت که دم ازآزادی می زند، باشگاه جبهۀ ملی راپس ازاعزام  چاقوکشان 

متانت هزاران نفرمردمان روشن فکرو  ثبات و برابر فه ای خودکه درحر
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                                                           ً           دانشجويان دانشگاه،سرافکنده مغلوب ميشوند،به وسيلۀ پليس وجبرا  تعطيل  می 
  .کنند

جهانی حقوق بشر صريح  ۀی و اعالميسهدف های جبهۀ ملی درحدود قانون اسا
ومقامات دولتی  نامۀ آن به کرات برای نخست وزيرسو روشن تعيين شده واسا

ۀ  نشريه به جبهۀ ملی داده شود و از زفرستاده شده است وتقاضا کرده ايم اجا
ن تقاضای يتصورميفرمائيد چه پاسخی به ا. باشگاه آن رفع مزاحمت شود

ای کاش می گفتند مابا آزادی افراد و اجتماعات مخالفيم  و  –مشروع داده اند 
  .خيال مردم را راحت  می کردند

ملت آزادمنش ايران ندارند واوضاع و رت چنين تظاهری را دربرابچو قدر
. فانه تاکنون جواب مثبتی به ما نداده اندسه نمی دهد؛ متأزاحوال  به آن ها اجا

  .اين است نمونۀ آزادی که دولت شريف امامی و هيأت حاکمۀ فاسد ادعا می کنند
دان اين آب و خاک خواه، گروه معليمن که مربی فرزنآزاد يمزدم شرفتيمند و 

مت وسعادت ملت ايران به دست پروردگان  ظدمملکت مابرای عيوچشم ام ستنده
اين معلمين  دوخته  شده وحقوق ناچيزآنان کفاف قوت اليموت  را نمی  دهد؛ با 
کمال متانت برای عرض  احوال رقت بارخود می خواهنددرجلوی  مجلس 

خود سرتر، آنان را به گلوله  شورای ملی اجتماع  کنند؛ دولت خودسرو پليس
می بندد؛ و در همان هنگام آقای نخست وزير پشت تريبون مانند کبک سر خود 

نکراجتماع معلمين و کشتارآنان می شودو بدان ها  تهمت  مرا زير بر می کنند و
الل گری می زند و دستگاه  انتظامی و روزنامه  ها راسانسور می کنند ونمی خا

ا حتی خبرقتل مرحوم دکتر خانعلی  دبير شرافتمند و شهيد را گذارند، روزنامه ه
  .بنويسند

ت حاکمۀ فاسد و دولت شريف امامی به ملت ايران أاين است نمونۀ آزادی که هي
متأسفانه قسمت پايانی اين سخنرانی قاطع وآميز موجود نمی (» .ارزانی داشت

  ) ۴(....) باشد
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 ياد دوباره از محمود نريمان

  
له به مناسبت چهلمين روز وفات محمود نريمان نوشته شد ودرشمارۀ اين مقا

به چاپ رسيد وجزئی ازآن "به ياددوست"مجلۀ يغما تحت عنوان١٣۴٠ارديبهشت 
به تأئيد جناب آقای دکترغالمحسين صديقی درروزچهلم وفات او ضمن ورقی 

 .سوک آميز که از طرف جبهۀ ملی طبع شده بود مندرج شد
يادآن مرحوم چاپ می شود تاعالقمندان به زعمای ملی ايران که اينک به تجديد 

عده ای ازآنها در اوضاع سخت دليريهای بسيارکردند بتوانندزندگی کم ماننديکی 
 .ازپاکترين افراد مملکت را بشناسند

مردی از ميان ما و ازين خاکدان   ) ١٣۴٠فروردين  ۵( چهل روز پيش از اين 
بی ترديد . ديگری برای جامعۀ  ايرانی  باليده شود ند او فردرفت که سالها بايد تا مان

اين مرد محمود . زادی ايران  بخوشيدآبا رفتن او درختی بلند و مستقيم از بوستان 
خردمندان و  با مرگ خود جامعۀ پا افتاد و زسروی بود آزاده که ا. نريمان بود

 .خت زادگان  ايران  را اندوهبار و سوگوار ساآروشنفکران و 
  

 عجب آن سرو خوش باال کجا شد   عجب آن دلبر زيبا کجا شد        
 ما کجا شد کجا شد ای عجب بی  داد       ميان ما چو شمعی نور می

 که آن همراه جان افزا کجا شد  برو بر ره بپرس از رهگذريان    
  

. آوردکه جامعه  را به حرکت ودعزائی ب. مرگ نريمان از مرگهای تکان دهنده بود
دوست و دشمن درمرگ  . نبش وبيداری بودجمرگش چون حياتش سبب جهش و 

ان درسوک وبزرگداشت آن جوهرآزادگی  زوارادت ور دوستان. وی آشوب گرفتند
دريافتند که يکی از شريف ترين وآزاده ترين افراد خود را از دست  بپا خواستند و

نيک  سانی آن فقيد نشان دادندننزلت  ابا همتی که در تحليل از مقام بلند و م. داده اند
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ر افتاد که مردان پاک دل و وطن پرست درميان مردم قدری واال و مرتبتی وشهم
 .اعلی دارند

فهيم ايران دوستدارمطلق درستی  شدندکه مردم بيدارو اما دشمنان درهراس
ت جالل نشانی ازنفر اند وبايد فهم کرده باشند که حرکت بدان عظمت و وآدميزادگی

 .جباری بود اهريمنی و نسبت به پليدی و
محمود نريمان پرهيزکارومنزه ازميان ما رفت وجسمش درزيرخاک نهان شد، اما 
ياد اوازميان نمی رود و روان پاک اودرضميرمردم  روشن روان اين آب و خاک 

 .پايدارمی ماند
  

 رنگ تو هنوز در سمن هاست بوی تو هنوز در چمن هاست         
ِ         تو چون بنفشه کو ژاست     از مرگ  در هر طرفی که نارون هاست                

  
ترديد نيست که خلوص عقيدت نريمان نسبت به اين سرزمين وملت آن وايمان  

دمت  بی ريا خکه در وجود آن  گوهر شريف وجود داشت  و  یسانناخالقی وپاکی ا
ر عين پاکی د وی گوعاشقانه  که در تمام مناسب ومقامات مهم با درستی وآراست

وطن پرستی و دليری همراه بود سبب خواهد بود که همواره تجليل او دوام بيايد و 
 .زندگی پرثمرش را سرمشق رفتاروکردار خود بدانيم

نريمان مردی بود که در سخنش گرمی حيات و مبارزه و درانديشه اش شور و 
جانی که برافروختگی وهي. ومقام  آزادگی هويدا بودنسانی عشق دفاع  ازحيثيت ا

هنگام  سخن . درچهره اش گاه به گاه می ديدم گويای روان پاک وقلب تابناک او بود
زادی وطن زود وسخت گرم  و تابان می شد و در بيان مفاسد اجتماعی  و بيداد آاز

چون شمع روشنی  بخش و . وظلم  تاريخی چهرۀ تيره رنگ او تيره تر می گرديد
 .فروزان بود

  
 ا خواندنی وشنيدنی زندگانی شخصی واداری و اجتماعی وسياسی داستان کوتاه ام   
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 :سيد محمود  نريمان اين است
درانگلستان و سوئيس تحصيالت عاليه . شمسی تولد ياقت١٢٧٢در مهرماه سال  

خود را به پايان رسانيدو ازدانشگاه ژنو دررشتۀ تجارت، تصديق نامۀ  اجتهادی 
 .گرفت

در وزارت فوايد عامه و  ١٢٩٨ت، از بهمن ماه سال پس از اينکه به ايران بازگش 
سپس در وزارت ماليه  به خدمت  اشتغال داشت و مدارج اداری را از مقام  

آغاز کرد و در مناصب اداری مانند خزانه  داری کل و ) دفتر( مترجمی کابينه 
ديگر مقامات مهم وزارت دارائی برجستگی و شخصيت و آراستگی و پاکدامنی و 

ت  خود را نشان داد تا آنکه به زندگانی سياسی قدم  گذاشت و چند بار وزارت شهام
، وزارت پست و تلگراف ١٣٢٣،وزارت راه در١٣٢٣وزارت دارائی در (يافت

و مدتی شهردار تهران بود ودو دوره ) ١٣٣٠و وزارت دارائی در ١٣٢۴در
لی شدن صنعت  نمايندگی  مردم تهران را درمجلس شورای ملی داشت و از بانيان م

 .نفت بود
شيوۀ زندگانی  سياسی و اجتماعی نريمان، او را از نوادر اين عصر ساخت و به 

چهار صفت مذکور در آن . حق افسانۀ تقوا و قناعت و وطن پرستی ودليری شد
نريمان زندگانی مادی خود را فدای حيات . مرحوم به نحو بارزی جلوه گر بود

رز خويش، سر را پيش هيچ کس و هيچ چيز خم معنوی کرد و درحفظ  شخصيت با
روزی در بهار، بمن می . نکرد تا  سربلند بماند و ازخويشتن خويش خجل نگردد

گفت که بهای زندگی به گمان من در آن است که بکوشيم تا انسان بمانيم و انسان 
حق را پايمال اميال حيوانی و . بودن جز اين نيست که از ظلم و بيداد بپرهيزيم

می گفت بهمين مالحظه است که هيچ  مقام و کاری را . هوانی شيطانی نکنيمش
درهمه امور نشان فريب  و دروغ  و خيانت . دراين ايام اخير نتوانسته ام بپذيرم

 .می بينم
زيرا درين سالهای آخر، زندگی را به سختی و . مرگ نريمان درد خيزهم بود 

نگدستی نداشت و خوش لباس و منظم اگرچه ظاهرش حکايت از ت. تنگدستی گذراند
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و آراسته بود اما دوستان و معاشرانش می دانستند که چرا در خانه ای کوچک  و با 
تا چندی پيش نريمان  قوی بنياد و . وسائل محقر و معيشت ناچيز منزوی شده است

اما  در اين سالهای  اخير بيماری بدو روی آورد و آن پيکر  . ورزش ديده سالم بود
 .لوانی  بيمارگونه  تراشييده شدپه
نوشته است نشان می دهد  ١٣٣٩نگاهی به يادداشت هايی که در تقويم  بغلی سال 

 :که آن مرد کم مانند چه تنگ دست  زندگی می کرد در دفترچه يادداشت می نويسد
جواب معقولی در رد وعذر ) ابوالحسن(به  آقای ابتهاج  - ١٣٣٩فروردين  ٢٧ 

 .اظهار تأسف کرد .خواستن  دادم 
بند کفش  و +  ١٢ماست +  ۴٠لباس شويی . کار کردم -  ١٣٣٩ارديبهشت   ١٧

 .٢٢بقوالت +  ٢تلفن + ١١واکس 
+   ٧خط کش  + ۴کاهو +  ١٠صابون  +  ٢٠حمام  – ١٣٣٩ارديبهشت  ١١

 .٢مداد +  ١٢تيغ +  ١٠کاغذ 
دخترم قرض . لایر ١٠٢۴۵=  ۵١٠٧بانک +  ۵١٨٨موجودی  –١٣٣٩آبان  ٢١

 .٢٠ماکارونی +  ٣نان +  ١٠شير+  ١۵+  ١۵، تاکسی ۴٠٠٠
 .منزل بودم خيلی افسرده – ١٣٣٩آذر ۵

شير و ماست +  ١۵تاکسی +  ٢٠٠٠خريد پالتو  به همت دحترم  – ١٣٣٩آذر  ١۴
 .۵٠غذا +  ١٠
روزنامه نياورده  .  زود رفتم خوابيدم*. دخترم  کسالت  داشت - ١٣٣٩بهمن  ٢٣

 .بايد کسر بگذارمبود خريدم ، 
 .منزل  است و بقيه همراه ٢٨٠٠که  ٨٢۵٣موجودی  – ١٣٣٩اسفند  ٢٢
    ً  ايضا   +  ٣٠تاکسی **. با بچه ها باال رفتم –) آخرين يادداشت(  - ١٣٣٩اسفند  ٢۶

 ٣نان +  ۴بليط +  ١١از شميران 
  

ديديد که ميراث اين مرد زبده و گزيده وآزادمنش به هنگام مرگ چه بود و چگونه 
دعوت بانک ايرانيان را برای تصدی مقامی که حقوقی پنج شش برابرموجودی 
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  .آخرين روزهای حيات او را در برداشت با مناعت جبلی رد کرد
يکی آنکه  مال و . در وجود مرحوم نريمان چند صفت  ممتاز و برجسته  ديده ام

ی منال دنيوی پيش نظرش بکلی بی ارزش و پست بود و اگر چه زندگی محدود
يادگاريهايی که برای . داشت، اما به نسبت توانائی خويش گشاده دست وبلند نظر بود

خانوادۀ  شريف زاده خريده است حکايتی بر بلند نظری و ذوق  لطيف آن مرحوم  
 .است

ديگر آنکه وطن پرست به معنی واقعی بود و نمی توانست ديد که نسبت به مملکت 
ی دراز باشد و بيت المال تفريط شود و ظلم و و اموال عمومی ملت ايران دست تعد

 .ستم نسبت به مردم روا گردد
. ديگر آنکه آزادی دوست وآزادمنش و طرفدار سرسخت آزادی وحقوق ملی بود

درين راه بود که تحمل مصائب و شدائد را برخود و هرکس فرض  می دانست و 
 .از گزند مخالف  نمی هراسيد

آنچه . تۀ  ديگر اوست و به اين صفت مشهورستدليری و بی پروايی، صفت برجس
از خدمات او روايت می کنند همه دال بر وجود کامل اين صفت در آن گوهر 

 .درخشان و عنصر شريف بود که بنحو اتم و اکمل تجلی و ظهور داشت
با کميسيون سه ") نورين و نيرين" بقول هژير( مخالفت اوو دوستش اللهيارصالح 

، استعفاء از )درکابينۀ ابراهيم حکيمی(يسيون قيمومت ايرانجانبه، مشهوربه کم
وزارت راه، بمناسبت آنکه متفقين اصرار به ابقای شخص غير امينی در رأس راه 
آهن دولتی داشتند، دو نمونۀ ارزنده از دليری و وطن پرستی و سجايای اخالقی آن  

  .مرحوم است که بحق  بايد سرمشق انسانی  و درس مقاومت  باشد
آنچه  . ون گوه می ايستاد و تسليم نمی شدچمرحوم نريمان درمقابل  فشار و ظلم 

سلطنه در هنگام لميان اوودکتر ميلسپو درزمان تصدی وزارت دارايی، يا با قوام ا
تعهدامورشهرداری طهران رفت مصداق  کاملی از نيروی  مقاومت و سرسختی  

 .است
می گفت هيچ چيز حتی  زندان . يمان بودزندگی سالهای اخير،  دوران افسردگی نر
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اشتغال  تنها. ن ظلم وبيکاری رنج می برمدن ايام از ديينقدررنج نمی دهد که اآمرا 
 – ١٨۵۵( انگليس نويسندۀ شهير اثر اودرين سالهای اخيرترجمۀ رمان مشهور

آخرين  قسمتی را که زير . بودکه درحدود نيمی ازآن را ترجمه کرده بود)  ١٨١۶
آن مرحوم درآمده  و آئينه تمام  نمای افسردگی وغيار تيرۀ  حيات  مترجم  است قلم 

 .در پايان اين گفتار نقل می کنيم
وی درحيات شخصی   . ور نبودآزندگانی خصوصی و فردی نريمان شادی 

ت  اما دور اشاگر چه فرزند د.  براستی تنها و بی پناه  و بينوا بود. کامروايی نداشت
                                     ً              انيس جليس و يار غارورفيق شفيق اوغالبا   آقای غالمرضا . گی می کردزند آنهااز 

ی طدر . زندگانی را با هم گذرانده بودند نشهنواز بود که ساليان درازی از اي
پناه دهنده و ) خانم شهناز شريف زاده( قای شهنواز و دختر ايشانآسالهای اخير 

انۀ آقای شريف زاده و به روزهای آخرعمر نيز به خ. مصاحب و پرستار او بودند
شر و نشرعادی اودرين  حمحبت خانم شهناز پناه برد و درهمانجا جان سپردو 

سالهای اخير با خانوادۀ شهنواز و شريف زاده بود و در سرپرستی ازکودکستانی  
نسبت  به کودکان مهربانی  می . که خانم شريف زاده دارد کمال مراقبت را داشت

نها می گذرانيد و گويی بی مهری های روز گار را آميان  کرد و هر روز مدتی را
 .در کنار کودکان از ياد می برد و جبران  می کرد

جزايری به  زاما نام خويش را ا. نريمان ازخاندان سادات عون  جزايری بود 
 .هيچگاه  نمی خواست او را بنام جزايری  بخوانند. نريمان  برگردانده بود
بی ". در گور کجا گنجی چون نورخدا داری " بقول موالنا . دنريمان زندۀ جاويد  ش

  )۵(گمان 
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در ، يحيی دولت آبادی صديقه دولت آبادی , محمود نريمان: قبرسه  نبش 

 پارک زرگنده
  

نبش قبر صديقه دولت آبادی ، محمود نريمان و يحيی دولت   در بارۀ گزارش
 : مختلف خارج کشورازجملهی سايت هادراست  زآقای علی خدايیکه اآبادی 

سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای  «، » درهجرت انقالب اسالمی«

درج  گرديده است .. و » ملی ومذهبی «و »مليون ايران«،»طرفدار راه مصدق 
    :  درزير می آورم  که
  

 آن سه قبری که سينه شان را در پارک زرگنده شکافتند
 

 علی خدايی
 

زود، در هنگامهء جنگ تاريکی و روشنائی در آسمان، روی  يک صبح خيلی
سينه چند قبر را شتابزده " زرگنده"زمين، در گوشه ای از شهر تهران، يعنی در 

گشودند و استخوان های باقی مانده در آنها را به همراه سنگ قبرهائی که روی 
 !اين استخوان ها بودند بردند

شده بود و بهانهء شکافتن آن چند قبر، احمدی نژاد تازه شهردار تهران     
) پارک(و تبديل آن به تفرجگاه » امام زاده اسماعيل«وسعت دادن به محوطهء 

کسی خبر نشد که آن استخوان ها که از زير خاک بيرون کشيده شد، باقی . بود
ماندهء پيکر چه کسانی ست؟ اما احمدی نژاد و شبکه ای که شهرداری تهران را 

آن روز استخوان . تمرين رياست جمهوری می کردند می دانستندقبضه کرده و 
های حاج ميرزا يحيی دولت آبادی، محمود نريمان و صديقه دولت آبادی از زير 

 آنها را به کجا بردند؟. خاک بيرون کشيده شد
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  م ناظر اين شايد باور کردنش دشوار باشد، اما از من بپذيريد و نخواهيد که بگوي
آن استخوان ها و سنگ قبرها را بردند و ريختند به دره . صحنه ها چه کسی بود

 !جاجرود؛ رودی که روزگاری رودخانه بود و حاال دره ای خشک است
سنگ سياه روی استخوان های صديقه دولت آبادی آنقدر سنگين بود که     

. در جاجرود بياندازند نتوانستند تا پيش از روشن شدن هوا، آن را هم برده و
گرچه ! سنگ در گوشه ای از محوطه پارک زرگنده باقی ماند و هنوز هم هست

و حاال اين سنگ . تمام اشعار و نوشته های روی آن را تراشيدند و پاک کردند
قبر سکوئی است برای بازی بچه هائی که نمی دانند آن سنگ از روی سينه چه 

 .کسی کنار زده شده است
ه را چنان پاک کردند تا بلکه بخشی از تاريخ مشروطه و ملت، تاريخ محوط    

و حاال، . جنبش زنان ايران و تاريخ جنبش ملی دوران مصدق از آن پاک شود
شهيد  ۵بنای تازه ای در ميانه پارک زرگنده از زمين روئيد است که نامش قبر 

 .جنگ ايران و عراق! جنگ است
ربانيان جنگ با عراق هيچ اشکالی ندارد، البته ساختن بنای يادبودی برای ق    

به شرط آن که قصد تبليغ جنگ و مرگ نداشته باشند؛ اما چرا استخوان های 
يحيی دولت آبادی و نريمان و صديقه دولت آبادی بايد از دل خاک بيرون کشيده 

 شده و به جاجرود ريخته شد؟
ه شکافتن قبرش نوعی يحيی دولت آبادی روحانی نوانديش و اديبی بود ک    

 انتقام بود و تالش برای آن که کس نداند او که بود؟ و در کجا به خاک شد؟
زادهء . حاج ميرزا يحيی دولت آبادی از روحانيون مشروطه خواه بود    

اصفهان و از روحانيون با سواد دوران که، عالوه بر فارسی و عربی، به زبان 
در . شيفتهء دمکراسی بود. شناخت ا میفرانسه نيز مسلط بود و فرهنگ غرب ر

را بنيان " ادب"و " سادات"از اصفهان به تهران آمد و دو مدرسهء  ١٣٠٩سال 
بعد از استبداد صغير و خلع دمحمعلی شاه، که فرمان به توپ بستن مجلس . نهاد

مشروطه را داده بود، انتخابات دورهء دوم برگزاری شد و يحيی دولت آبادی از 
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در جنگ اول که عده ای از رجال کشور . رمان به مجلس رفتطرف مردم ک
در دورهء پنجم مجلس بار ديگر از . مهاجرت کردند، او نيز به مهاجرت رفت

در همين مجلس از جمله پنج نماينده ای بود که با . کرمان نمايندهء مجلس شد
. کرد انقراض قاجاريه و سلطنت پهلوی، از بيم پا گرفتن استبدادی تازه، مخالفت

سال ها در اروپا اقامت داشت و سرانجام خاطرات سياسی و اجتماعی خود را 
نوشت که پس از درگذشت اش در چهار جلد منتشر " حيات يحيی"تحت عنوان 

زيست سرپرستی محصلين ايرانی  دولت آبادی در تمام مدتی که در اروپا می. شد
شرح احوال قائم . آن دوران را از جانب وزارت فرهنگ وقت برعهده داشت

مقام، صدراعظم اصالح طلب و مراد اميرکبير، وهمچنين شرح احوال ميرزا 
تاريخ سياسی ايران " حيات يحيی"چهار جلد کتاب . تقی خان اميرکبير را نوشت

از ابتدای مشروطيت تا انقراض قاجاريه است و نکات بسيار مهم و جالب و 
 .منتشر نشده ای را او در اين خاطرات نوشت

سنگ ديگری که از جا کندند و سينه قبر زير آن را شکافتند تا استخوان ها را     
دکتر محمود . بيرون کشيده و به جاجرود بريزند متعلق به محمود نريمان بود

نريمان از برجسته ترين ياران و وزيران و همکاران دکتر مصدق بود و شايد 
دربار شاه سر آشتی نداشت و با يگانه وزيری که، شانه به شانه دکتر فاطمی، با 

مرداد خود را به خانهء مصدق رساند و از او  ٢٨روز . ارتجاع نيز کنار نيآمد
سه روز پيش . خواست تا جلوی کودتا بايستد و مردم را به مقاومت دعوت کند

مرداد همان سال، نريمان  ٢۵از آن، يعنی پس از شکست خيز اول کودتا در 
                                ً               مصدق بود که از او خواست تا سريعا  دادگاه صحرائی  يگانه يارو غمخوار دکتر

را تشکيل داده و سرهنگ نصيری فرمانده گارد شاهنشاهی و همراهانش را، که 
. برای حکم خلع مصدق به خانه او مراجعه و بازداشت شده بودند، محاکمه کند

ی او برای مدت. مصدق تعلل کرد و نريمان تا زنده بود بر اين تعلل افسوس خورد
شهردار تهران و وزير دارائی بود وهمهء آنها که تاريخ جنبش ملی را خوانده 
اند و يا ناظر بوده اند می دانند که او پاک ترين و از صادق ترين ياران مصدق 
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او دو . بود و زمانی که مرد، هنوز اجاره نشين بود و خانه ای از خويش نداشت
و روزی که چنگ انداخت و . دوره نمايندهء مجلس شد، در دوران جنبش ملی

را در ) حسين شريعتمداری دوران جنبش ملی" (سيدمهدی ميراشرافی"گريبان 
ماموريت دارد ! اين پدر سوخته انگليسی عامل است«: مجلس گرفت، فرياد زد

مرداد، آن که اعالميهء ٢٨وروز. »مصدق وکاشانی ۀبرای بهم زدن ميان
همين ميراشرافی بود که با احمدی نژاد  پيروزی کودتا را ازراديو تهران خواند،

" آتش"نمی زدو صاحب امتياز و سردبير روزنامهء " مو"و حسين شريعتمداری
 ۵٧ميراشرافی تا انقالب . بود؛ چيزی شبيه کيهان امروز در جمهوری اسالمی

 .مرداد در اصفهان بود ٢٨يک رکن نظام کودتای 
خيابان سلسبيل تهران و  دريک اتاق محقر در ١٣۴٠محمود نريمان در سال 

 .درنهايت فقر چشم بر جهان فرو بست
اميد "ميراشرافی پس ازانقالب دستگير شد و به حکم حجت االسالم جوانی بنام

که ازمقلدان آيت هللا منتظری بود اعدام شد و البته خود او را هم " نجف آبادی
 !بعدها، درهمين جمهوری اسالمی اعدام کردند

های نريمان نگيرند؟ می ببينيد،  راشرافی انتقام اورا استخوانمی خواهيدياران مي
 حوادث و رويدادها در جمهوری اسالمی چه ريشه عميقی دارند؟

 
شهرداری احمدی نژاد روی قبر نريمان حجره ای بنا کرد که در آن کتاب های 

اين حجره يک متر در نيم متر است و باندازه قبر خالی شده . مذهبی می فروشند
اين است سياست . نام و خاطرهء او نيز بايد از يادها برود. استخوان نريماناز 

های قديمی مليون که درداخل کشور زندگی  حاکم، و درحيرتم که برخی چهره
  کنند، چرا بانگی به اعتراض بلند نکردند و اگر خبرنداشته و ندارند، چرا می
  خبر بوده اند و هستند؟ بی
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 .سوماما، سرگذشت قبر     

 
 !آی مردم    
 !آنها که به پارک زرگنده می رويد و قدم می زنيد    
آن که سنگ قبر پاک شده از نوشته، که در گوشه ای از پاک افتاده و محل     

 .بازی بچه هاست، سنگ قبر صديقه دولت آبادی است
 چرا نبايد فرياد زد و گفت تا بقيه بدانند؟    

يحيی "بوده، بعد از مرگ در کنار برادرش صديقه دولت آبادی وصيت کرده 
او از برجسته ترين زنان انقالب مشروطه و . به خاک سپرده شود" دولت آبادی

بنيانگذار انجمن مشروطه خواهانه و انجمن مخدرات . جنبش زنان ايران بود
 .را دربارهء حقوق زنان منتشر کرد" زبان زنان"نشريه . وطن بود

پدرش حاج ميرزا هادی . صفهان به دنيا آمدهجری شمسی در ا ١٢۶١سال 
دارالفنون را تمام کرد و در . دولت آبادی از روحانيان روشنفکر زمان خود بود

 ١۴شمسی نخستين و يا يکی از نخستين مدارس دخترانه تا سن  ١٢٩۶سال 
، را تاسيس شد و به جرم تاسيس همين مدرسه »مکتب شرعيات«سال، بنام 

 .بسته شد مدتی زندانی و مدرسه
يکبار رئيس نظميه به او . بارها بخاطر فعاليت هايش به نظميه فراخوانده شد    

 »!خانم شما صد سال زود به دنيا آمده ای«: گفته بود
اگر . آقا، من صد سال دير متولد شده ام«: و صديقه دولت آبادی پاسخ داده بود

خفيف و در زنجير شما  زودتر به دنيا آمده بودم نمی گذاشتم زنان چنين خوار و
 ».اسير باشند

برای آشنا کردن زنان با حق تحصيل، حق استقالل  ١٢٩٨او در سال     
و سپس نشريهء " حقوق زنان"اقتصادی و داشتن حقوق خانوادگی اولين نشريهء 

را تاسيس کرد و مباحث مربوط به مقابله با چادر و حجاب " زبان زنان"
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در سال . رياتی که او تأسيس کرده بود آغاز شداجباری برای اولين بار در نش
را در تهران راه " کارزار عليه استفاده از کاالهای خارجی" انجمن  ١٣٠٠

 .اندازی کرد
به آلمان رفت ودر کنگرهء بين المللی زنان در برلين شرکت  ١٣٠١در سال 

زنان  او اولين زن ايرانی بود که در يک کنگره بين المللی به نمايندگی از. کرد
 .ايران حاضر شد و سخنرانی کرد

  
سالگی در تهران چشم از جهان  ٨٠در سن  ١٣۴٠صديقهء دولت آبادی در سال 

 .فرو بست
سنگ قبر او را پاک کردند و استخوان هايش را به جاجرود ريختند تا زنان 
ايران ندانند و يا فراموش کنند به جان کوشی امثال او را برای ابتدائی ترين 

 .که ارتجاع مذهبی و استبداد حکومتی از آنها سلب کرده و می کندحقوقی 
 !و چه قصه درازی است قصه ذهن کور و چشم هيز ارتجاع

 چند خطی به همراه عکس سنگ قبر صديقه خانم
به اين " سرک"من از دوستانی که روی فيسبوک دارم، گهگاه تقاضای کشيدن 

 .مشاهدات شان بيآورندگوشه و آن گوشه را می کنم تا برايم خبر از 
درباره پارک زرگنده و سرنوشت قبر آن سه تنی که خوانديد نيز چنين کردم     

و يکی از دوستان نازنينم، سری به پارک زرگنده زد و آن چند خطی که به 
 :ارمغان آورد چنين بود

چند تا عکس با دردسر زياد و البته با کمک پيرمردانی که در پارک قدم می «
همه شان از جوان های قديمی محل بودند و شايد بدليل همين حق . فتمزدند گر

آب و گل بود که متولی امام زاده و نگهبان پارک باالخره کوتاه آمد و اجازه داد 
نمی دانم چرا عکس گرفتن از قبر هم امنيتی شده و هر نگهبانی . عکس بگيرم

اس حراستی و امنيتی در هر گوشه ای که به نگهبانی اش استخدام کرده اند احس
گفتم عکس را برای پروژهء دانشگاهی ام می خواهم و . بهش دست می دهد
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سرانجام به اين شرط که تنها چند عکس می . بدون عکس پروژه ام ناقص است
 ۵يعنی همان عکس بارگاه . گيرم و فوری از پارک خارج می شوم تسليم شد

تخته سنگی به رنگ دل  يعنی. قربانی جنگ و سنگ قبر صديقه دولت آبادی
سياه ستيزه جويان با تاريخ ايران در گوشه ای دور افتاده از پارک که محل جمع 

ته مانده های قديمی سيگار ها را . آوری وسايل از کار افتاده و بازی بچه ها بود
 .از روی سنگ پاک کردم و عکس را گرفتم

يا نگهبان پارک شدند يکی از همان پير مردهای نازنينی که واسطه من و متولی 
و خودش را اکبر اسدی معرفی کرد و گفت که چند سالی در زندان های پهلوی 

 :بوده گفت
فردای روی که بلدوزر انداختند و قبرها را شکافتند، برای قدم زدن به پارک «

من ". تاک نشان"وقتی رسيدم که ديگر نه از تاک نشان مانده بود و نه از . آمدم
برادرش راهم نديده بودم، اما آقای نريمان را می . را نديده بودم خانم دولت آبادی

او رادرضلع شمال . روزی که اينجا دفن اش می کردندحاضر بودم. شناختم
غالمرضا تختی با يک عده دانشجو تابوت . غربی امامزاده، غريبانه دفن کردند

  )۶(.»را تا باالی قبر آورده بودند
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  ١٨٠-١٧٨زندگينامه و مبارزات سياسی دکتر مصدق، نصرهللا شيفته، ص  -١
، ١٣٢٠ –١٣۶٠جلد اول »هفتاد سال پايداری«خاطرات حسين شاه حسينی - ٢
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 سيد محمود نريمان؛ الگوی شجاعت،وطن دوستی و«حسين شاه حسينی  -  ٣
  ) ١١٧ص  –١٣٨٩وفروردين ١٣٨٨اسفند ماه  -چشم اندازايران(،»ساده زيست

به کوشش دکتر »سيد دمحم علی کشاورز صدر« زندگينامه وخاطرات سياسی  - ۴
 – ١۵٩، صص ١٣٩٣ ،بيژن کشاورز صدر، نشر علم –علی حاج يوسفی 

١۵۶   
 – ١۵۵ص ص –آينده جلد ششم » ياد دوباره از محمود نريمان« ايرج افشار -  ۵

١۵٠  
دختر آقای غالمرضا شهنواز  مدير کودکستان دکتر   منظور خانم شهناز شريف زاه* 

"  دخترم" هوشيارست که از طفوليت مورد عالقه و محبت  مرحوم نريمان  بوده و به او 
  .خطاب می کرد و در خانۀ او وفات کرد

  .گردش رفته بوده است مقصود شميران است که با بچه های آقای شريف زاده  به آنجا** 
  
از علی » آن سه قبری که سينه شان را در پارک زرگنده شکافتند« گزارش  - ۶

که گزارش نبش قبرصديقه دولت آبادی، محمود نريمان ويحيی دولت  خدايی
انقالب اسالمی در «:آبادی است که در سايت های مختلف خارج کشورازجمله

» سوسياليستهای طرفدار راه مصدق سازمان سوسياليستهای ايران ـ «، »هجرت
  .آورده شده است ... و» ملی  و مذهبی« و» مليون ايران«، 




