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هنوز از آغاز دوره پنجم مجلس شورايملی سی و پنج روز نگذشته بود که تقاضای تغيير حکومت از 

اکثريت مجلس می خواست . سلطنت به جمهوريت در مجلس و روزنامه ها به تحريک نظاميان مطرح شد
 برای آن که تعداد نمايندگان در مجلس به حد مدرس. سردار سپه رئيس الوزرا را رئيس جمهور کند

سيد محمد تدين ليدر فراکسيون تجدد با چهل و . نصاب نرسد، از تصويب اعتبار نامه ها جلوگيری می کرد
همکاری چهارده يا پانزده نفر فراکسيون سوسياليست توانسته بود خود وچند نفر اعضای فراکسيون خود 

 موضوع تغيير سلطنت به جمهوريت رسما در ١٣٠٢ اسفند ٢٧لسه را نايب رئيس اول مجلس کند در ج
 . مجلس مطرح گرديد

 
واقعيت اين است که نظاميان و اکثريت مجلس مقدمات اين کار را فراهم کرده بودند و عالقمند بودند روز 

س  جمهوی اعالم شود و سردار سپه نيز می پنداشت با اکثريت مجلس به عنوان رئي١٣٠٣اول فروردين 
 . جمهوری نوروز را جشن خواهد گرفت

 
مذاکره وليعهد با .  اسفند سه تن به دربار رفتند تا به وليعهد توصيه کنند استعفا بدهد٢٨در روز 

مجلسيان و نمايندگان حاضر؛ به جلسه خصوصی مجلس کشانده شد و نمايندگان از اين موضوع مطلع 
 . شدند

 
 تعطيل کرد در حاليکه سردار سپه و اکثريت مجلس کار جمهوری در تاييد تغيير سلطنت به جمهوری بازار

در . لم با جمعيت زياد به مجلس رفتند ـّ ظــ اسفند ماه برای ت٣٠را تمام شده می دانست اصناف در روز 
» زنده باد سلطان احمد شاه مرده باد جمهوری«: جلو دسته ها علم هائی که روی آن نوشته شده بود

از . »ما دين نبی خواهيم جمهوری نمی خواهيم«: ی هم شعار هائی ميدادند مانندجلب توجه می کرد برخ
ما تابع قرآنيم «قرار يهودی ها هم دسته های خود را داشتند و با خاخام های خود با جمله های زير 

 (!) راه پيمائی می کردند » جمهوری نمی خواهيم
 

عيت زيادی از مردم که کوچه وصحن مجلس را سردار سپه با گروهی از افسران به مجلس رفت و با جم
 در باره شيخ مهدی سلطان الواعظين يکی از خطبای صدر مشروطه برای مردم. پر کرده بود روبرو شد

شخصی از ميان جمعيت آجری به سوی .  نطق می کرد، که مورد اعتراض سردار سپه قرار گرفتسلطنت
مان داد نظاميان مردم را آرام کنند و آنها را از صحن سردار سپه پرتاب کرد که به شانه اش خورد پس فر

اين کار ها در حالی انجام شد که موتمن الملک رئيس مجلس از پشت پنجره طبقه باالئی . بهارستان برانند
 . با آرامی از پله های سرسرای مجلس باال رفت. سردار سپه کار را تمام شده می پنداشت. آنرا می ديد

 
خاش موتمن الملک که از اتاق خارج شده بود و به سمت پله ها می آمد سينه به سينه در اين حال با پر

 : سردار سپه قرار می گيرد و با تشدد می گويد
 
مطابق کدام قاعده شما مردم را در خانه خودشان با اسلحه خودشان می زنيد؟ ! اين چه وضعی است«

حفظ نظام و جلوگيری از اغتشاش . می کنمسردار سپه پاسخ می دهد من به وظيفه رياست دولت عمل 
 . وظيفه من است

 



سيد . االن تکليف تورا معلوم می کنم. تو رسميت نداری. رئيس مجلس می گويد اختيار مجلس با من است
محمود زنگ را بزن تا به اين شخص بفهمانم که مجلس جای اين رفتار نيست و به سمت اتاق مخصوص 

 . خود رفت
 

انتظار چنين توهين و چنين عکس العملی را از سوی موتمن الملک نداشت به توسط سردار سپه که 
برخی نمايندگان از مشيرالدوله برادر بزرگ موتمن الملک خواست که بين او ورئيس مجلس را التيام 

از من چه عذری می «. موتمن الملک به او گفت. وکال سردار سپه را پيش موتمن الملک بردند. دهد
سردار .  اين عذر را از روحانيون و از روسای محالت و علما که نمايندگان مردمند بخواهيد»خواهيد؟

سپه به اتاقی که روسای محالت و علما بودند رفت 
و از آنها عذرخواهی کرد و حتا کار به رو بوسی 

 . هم کشيد
 

البته جای ترديد نيست که تمام اين الم شنگه ها به 
بود ولی همانطور ری مدرس ودليل نهضت ضد جمه

که درسرتاسر تاريخ می بينيم بازهم پس از کفن و 
 آن زمان باز هم سلسله ردفن کردن جمهوری د

.   مدرس استينجنبان ضديت با  سردار سپه هم
البته روشن است که چرا مدرس می خواست سردار 

 زيرا او ميخواست ؛سپه را به سمت خود جلب کند
 بر طبق نظرات او سردار سپه در اختيار او باشد و

از مدرس گمانش بر اين استوار بود که . کار کند
مقتدر تر و قويتر از او در مملکت نظر فکری 

هرکس از او تبعيت نکند راه غلط می رود . نيست
چون سردار سپه را رقيب سر سختی برای خود می 
ديد با شيخ خزعل هم مکاتبه کرده و با تشکيل 

گيری از سردار سپه برای جلو» قيام سعادت«کميته 
از سوی ديگر با احمد . به توافق هائی رسيده بود

او . شاه و دارو دسته قاجار ها هم در تماس بود
چون سردار سپه . اقليت مجلس را رهبری می کرد

برعليه شيخ خزعل و در جهت نجات خوزستان اقدامی نظامی انجام داد در مجلس بر عليه اقدامات رضا 
رحيم زاده .  وشيد از تصويب بودجه وزارت جنگ جلوگيری کند ولی موفق نشدک. شاه دست بکار شد

اورا تشويق کرد از راه عراق که در . صفوی را با پيامی به اروپا فرستاد تا به احمد شاه بگويد چه بکند
قرار کرده بود اشرار را در پشتکوه نظام بدهد و از احمد شاه . اختيار انگليس بود به ايران برگردد

به احمد شاه پيغام داده بود اگر نمی خواهد به . شتيبانی کنند تا مقدمات برکناری رضا شاه را فراهم کنندپ
 . پادشاهی اش برگردد وليعهد را به جانشينی برگزيند

 
  ضمن مخالفت با و به خون رضا شاه تشنه،شعرا بهار هم که نايب رئيس اقليت مجلس پنجم بودلملک ا

اضافه کرده است اگر . »ر اين گيرودار بال تکليفی مدرس هم در فکر کودتا استد«دار سپه  نوشت ر س
 اين خود نشان از آن دارد .سيد ضياء کودتا نمی کرد مدرس کودتا می کرد و همه مارا به دار می آويخت

ضمن ضديت با رضا شاه ضد . وزه بازی کردن را بسيار آموخته بودو دکه خانواده بهار از همان زمان د
 .درس هم می نوشت تا هرکدام برنده شد در آنجا جايگاهی برای خود حفظ کرده باشدم
 

 مامور شده بود زمينه صحبت با  که هيچگاه برضد نظام پادشاهی اقدام نکرد؛،در اين هنگامه مصدق
 پس از مقدمات وليعهد و رضا خان سردار سپه. وليعهد را باز کند وسردار سپه را با وليعهد مالقات دهد

 .با وليعهد به تنهائی گفتگو ميکنند و مدتی به مسالمت می گذرد



 
 ١٢به قم ميرود و با علما مالقات می کند و در . سردار سپه متوجه می شود جمهوری عملی نيست

 :  بيانيه ای صادر ميکند و در آن به صراحت اعالم ميدارد١٣٠٣فروردين 
 
س نصيحت می کنم که از تقاضای به تمام وطن خواهان و عاشغان اين منطور مقد«

جمهوريت صرفنظر کرده و برای نيل به مقاصد عالی که در آن متفق هستيم با من 
 » رئيس الوزرا و فرمانده کل قوا رضا.  توحيدمساعی نمايند

 
سردار سپه از تشکيل جمهوريت انصراف حاصل «: علمای قم در تلگرافی به علمای تهران اعالم می کنند

 ١» کرده
 

 طی تلگرافی از پاريس سردار سپه را از  که هنوز در پاريس بود، از صدور اين بيانيه احمد شاهپس
 .  اکثريت را برای تعين رئيس الوزرا اعالم کنند مجلسرئيس الوزرا عزل ميکند و از مجلس می خواهد تا

 
» وجيه المله ها«را  با اکثريت نود و دو رای که شامل آ وولی مجلس تلگراف احمد شاه را ناديده گرفت

هم بود مجلس شورای ملی طی تلگرافی دوباره به رئيس الوزرا بودن سردار سپه رای داد و طی تلگرافی 
   ٢اين موضوع را به آگاهی احمد شاه رساند 

 
 . کابينه خود را به مجلس معرفی کرد١٣٠٣ فروردين ٢۴سردار سپه در 

 
 

                                                 
در شد بر اين مضمون که از در زمان رضا شاه بخشنامه ای از طرف مهدی قلی خان هدايت مخبر السلطنه، نخست وزير صا -١

مفهوم بخشنامه بر اين بود . اين پس هيچکس حق امر و نهی کردن دينی را ندارد و در صورت تخطی با قانون طرف خواهد بود
که هيچ فرد مذهبی در هيچ مقامی حق دخالت در امور دولتی را ندارد و در هر زمان ميبايست منافع شخصی خود را پی گيرد 

 اگر  در بخشنامه آمده بود که. فی االرض بوده و با آنان رفتاری مشابه مفسدان فی االرض خواهند داشت سدــ مفوگرنه در مقام
درواقع رضا شاه و . ن ها به مفاد اين بخشنامه بی اهميت بمانند با آنان بشدت رفتار خواهد شد ـُ بک امر به معروف و نهی از منکر

 بنيان جدائی دين از حکومت را ميگذارند که متاسفانه بدليل عدم آگاهی مردم و به نخست وزير او مخبر السلطنه در آن زمان
 داليلی که رضاشاه را زيکی ا. داليل ديگری که تاريخ آنرا روشن نموده است هرگز هميشگی نشده و به فراموشی سپرده ميشود

بار به ترک ايران ماليان قدرت دوباره يافته و بافته بعد از اج.  همين مخالفتش با دخالت ماليان بوددمجبور به ترک ايران نمودن
 وگرنه اين يکی از عللی است که نشان ميدهد رضا شاه دست نشانده انگليس ها نبوده. به پنبه تبديل ميگرددهمه های رضا شاه 

ه همواره ابزار دست  کیماليانی مبارزه نمی کرد،  سختهرگز با ماليان که مهر ساخت انگليس به زير چانه شان زده شد به آن
 پسر رضا شاه سالها ممارست کرد و بسيار کژدار و مريض رفتار نمود و همانگاه که با .و هنوز هم هستندانگليس بوده اند
  .ی و دادن حق رای به زنان برضد ماليان بلند شد اورا هم بدست همين ماليان از کشور بيرون راندندضاصالحات ار

 
کتاب مکی، مدرس قهرمان آزادی، ايران شناسی نوشته های » تاريخ مختصر احزاب سياسی« جمله  به نوشته های بهار؛ از-٢

 . عاقلی، مدرس و مستوفی صورت جلسه های مجلس شورای ملی و خاطرات و خطرات  مراجعه شود



 
 

 
 

 اساسی ن يک مشروطه خواه و طرفدار پادشاهی در ايران بود همواره به قانو السلطنهدر اينکه مصدق
 . که بنياد آن بر اساسی پادشاهی بود قسم ميخورد و آنرا محفوظ نگاه ميداشت شکی نيست

 
ای جبهه ملی، دست چپی ها، اسالم پناه ها که سرشان را در ولی امروز طرفداران مصدق، پس مانده ه

خاک کرده و قانون نمی خوانند و قانون نمی دانند و مطالب و نوشته ها و صورت جلسه ها و اسناد را 
نمی خوانند برخالف نظرات مصدق اورا جمهوريخواه قلمداد کرده و با وجوداينکه خودرا پيروراه مصدق 

  . و مصدق را به غلط جمهوريخواه می پندارندت پادشاهی مخالفمی دانند ولی با نظام
 

   .!!می پندارند» وجيه المله«دانسته و اورا " رهروان راه مصدق"و با تمام اين خود را 
 

 بين دوره سوم و چهارم مجلس شورايملی احمد شاه قاجار چهارده بار فرمان رياست وزرا تدر دوره فتر
 . کردرا به نام دوازده تن صادر

  
رئيس ( سه بار نخست وزير د امضا ش١٩١٩که در دوره وزارت او قرار داد  وثوق الدوله از جمله
طبق اسناد موجود که در آرشيو وزارت خارجه انگلستان هم موجود است، به سفارش .  شد) الوزرا

 رياست وزرا  قرارداد وثوق الدوله بهی احمد شاه خواسته شده بود که در هنگام امضاازانگليسی ها 
اين پذيرش با اين شرط بود که انگلستان ماهانه پانزده هزار . انتخاب گردد و احمد شاه هم پذيرفته بود

بعالوه انگلستان . به احمد شاه قاجار بپردازد و انگلستان اين شرط را پذيرفته بود ) ١۵٠٠٠(تومان 
ران کابينه او صارم الدوله و نصرت مبلغ يکصد و سی هزار ليره نيز به وثوق الدوله و دوتن از وزي

 . (!) الدوله در ازای امضای اين قرار داد داده بود
 



مجلس شورايملی به هنگام طرح ) سال پيش ٨٢  يعنی٢۴۶۵ (١٣٠۵ شهريور ٢٩ر جلسه مورخ د
، قرار بود مصدق برعليه رئيس !)واژه ای است که در آن هنگام در مجلس بکار می بردند(پروگرام دولت

 الممالک از اين قضيه باخبر بود و اول می خواهد یمستوف. سخنانی ايراد کند)  الممالکیمستوف(را الوز
 : مانع گفتار مصدق بشود ولی سپس ابراز ميدارد

 دارند چهبنده تصور می کنم اين مذاکرات خارج از تربيت بوده و بهتر اين است که آقای دکتر مصدق هر«
ويند بنده هم هرچه دارم می گويم و قضاوت آنهم با نمايندگان محترم است بگويند، عمليات گذشته راهم بگ

  ٣ »و باالخره بنده يا صالحيت نشستن روی اين کرسی را دارم يا ندارم و اين بايد معلوم شود
 

 ها سخن گفت »پروگرام دولت« مصدق اليحه ای را که تهيه کرده بود خواند و در اين اليحه اول از محمد
 .  اهميت شمردو آنرا پر

 
 : بعد افزود

در جلسه قبل بنده می خواستم که عدم موافقت خود را نسبت به دونفر اعضای اين کابينه؛ آقای وثوق «
آقای فروغی که به سمت وزارت جنگ معرفی شدند مرتکب اعمالی . الدوله و آقای فروغی عرض نمايم

عات من به سفارتخانه های دولت مجاور در اين جلسه فقط به دو مراسله که مطابق اطال... شده اند
اول مراسله ای است به سفارت دولت شوری نوشته و موافقت خود را در قضاوت . ميپردازم  ٤نوشته اند

و برقراری کاپيتوالسيون را . ..حاکمات وزارت خارجه اظهار نموده دعاوی اتباع آن دولت در اداره م
هيچ قبول نيست بی ربط  ... بلند اعتراض کرده و می گويندنمايندگان با صدای ...  (تجديد نموده است

 است که فروغی با سفارت انگليس نموده و در آن قريب بيست کرور یدوم مکاتبه ا ..) صرف است
 . تومان دعاوی آن دولت را نسبت به ايران تصديق کرده است

 
گی هم از انگلستان گرفته بوده  سراغ وثوق الدوله که فاميل او است و رشوه بزر در يک ترفندبعد مصدق

 : است ميرود و می گويد
 
چون جزائيون معتقدند که اگر کسی چند فعل خالف نمود بايد اور را برای فعلی تعقيب کرد که مجازاتش «

. در قانون بيشتر باشد بنده به بزرگترين خيانتی که ايشان مرتکب شده اند می پردازم که قرارداد است
عقيده . اسارت ملت ايرانو ان وطن پرستی يــدولت مسيحی بر دولت مسلمان و به زقرارداد يعنی تسلط 

 است و چون ايران پادشاه اسالم) ص(ما ملسمين اين است که حضرت رسول اکرم و پيغمبر خاتم 
مندی و هر مسلمان شرافتمندی فرض است ـتـ است و بر هر ايرانی ديانسلطان ايرانمسلمان است لذا 

              ُ                                        االسالم يعلو وال ي علی عليه، از وطن خود دفاع کند اگر فاتح : رموده پيغمبر خدا که می فرمايدکه در اجرا ف
شد عالم ديانت و ايرانيت را روحی تازه دميده و چنانچه مغلوب و مقتول شد در راه خدا شربت شهادت را 

آقای وثوق الدوله " قونوال تحسبن الذين قتلو فی سبيل اهللا امواتا بل احياء عند ربهم يرز"چشيده است 
 و حق حق  تظاهر به گريه می کند دروغين،در حاليکه مثل مسلمانان( قانون اساسی ٢۴بر خالف اصل 

 . قبل از تصويب مجلس قرارداد را اجرا نمودند..)  ادامه می دهد>!<کنان 
 

 يک سد و مصدق فراموش می کند که وثوق الدوله با او فاميل است ولی چون خودش از آن رقم بزرگ
 محروم بوده برای بازار گرمی در مجلس با گريه و زاری و بازی های  ای سهمی نداشته وسی هزار ليره

  . هميشگی می خواهد موضوع را به نفع خود برگرداند
 

يک سری وقايع زنجير وار رخ  ١٩١٩در ضمن فراموش می کند که در هنگام به اجرا رسيدن قرارداد 
به اين ترتيب که پس از امضای قرار داد .  های آن زنجير مصدق السلطنه استمی دهد که يکی از حلقه

                                                 
  ١۵۴ – ١/١٠٨ روزشمار عاقلی برگ -٣
بعدا سفارت شوروی اين «اب خود می نويسد  کت١٧٧مکی در زير نويس برگ .   منظور مصدق سفارت شوروی است-٤

 !»مراسله ها را تکذيب کرد



، به فاصله کوتاهی با يک عجله و نيرنگ ويژه ای قوام السلطنه به نخست وزيری انتصاب می ١٩١٩
قوام السلطنه خود .  خيانت بزرگ است، وعاملشود وی برادر حسن وثوق الدوله  نخست وزير رشوه گير

 .  استت کنندگان رشوهيکی از درياف
 

به نخست وزيری برسد تا قوام السلطنه  که دترديدی نيست که قول و قرار های رشوه بزرگ، اقتضا ميکر
از جمله نصرت الدوله شريک ماجرا و اين حضرات به تنهائی . بتواند سرپوشی به رشوه برادرش بگذارد

 در سمت  که ظاهرا از دايره آنها بيرون بودک نفرنمی توانستند قضيه را الپوشی کنند و لذا الزم بود تا ي
بنابراين چه شخصی بهتر از مصدق می توانست اين نقش . وزير ماليه صورت قضيه را کمی پررنگ کند

از جمله که مصدق مدتی طوالنی به عنوان معاون وزارت ماليه را بعهده داشته است . ظريف را بازی کند
 تا کسی به وزارت ماليه برسد که کامال از آنها حرف شنوی داشته و انگليسی ها روز شماری می کردند

در ضمن دوست و فاميل خانوادگی فرمانفرما، نصرت الدوله برادر زن و پسرعموی نصرت الدوله . باشد
 .هم بوده باشد

 
يه مصدق را که در ميان ايل بختياری به عنوان پناهنده بسر می برد را به عنوان وزير مالقوام السلطنه 

 .(!) به احمد شاه معرفی می کند
 

 يعنی اولين حق ١٩٢١ مارچ ٣١بخصوص که موعد پرداخت حق امتياز سهم ايران برای سال مالی 
امتياز که دريافت آن مسلم بودن قرارداد ننگين را مسجل می کرد نياز به يک خائن ديگر داشت که می 

و " رهبر"کدام از کسانی که مصدق را به مقام چرا هيچ .  توانست در نقش وزير ماليه بازی شده باشد
  باال می برند هرگز از او ويارانش نمی پرسند اگر شما»پيشوا«و به عنوان " قديس بزرگ"به مقام 

 با انگليس مخالف بوديد و اگر انگليس دشمن شما بود پس چرا در هنگام دريافت اولين حق )مصدق(
 اعتراض نکرديد و آنرا ننگين نخوانديد و امروز پس ١٩١٩رداد امتياز که وزير ماليه بوديد نسبت به قرا

مصدقی که نسبت به همه چيز .  آنرا مطرح می سازيد١٣٠۵از آنهمه سال درست در دوران مجلس سال 
 نرسيده غش و ضعف و گريه و شحتا کشيده شدن راه آهن اعتراض دارد، نسبت به هر موردی اگر زور

ع به وثوق الدوله ها و نصرت الدوله و قوام السلطنه ها اعتراض نکرده زاری می کند پس چرا در آنموق
 است؟ 

 
 انگلستان به ترتيب ١٩١٩) آرميتاژ سميت (شواهد و اسناد نشان می دهند که در هنگام امضای قرارداد 

به سه وزير )  تومان آن زمان٧۵٠،٠٠٠برابر با ( ليره استرلينگ ٢۵٠،٠٠٠زير حق الخيانتی برابر با 
 : يانتکار پرداخت کرده استخ

  تومان٣۵٠،٠٠٠    وثوق الدوله •
  تومان٢۵٠،٠٠٠   صارم الدوله  •
  تومان١۵٠،٠٠٠  فيروز ميرزا نصرت الدوله  •

 
در ضمن بر اساس نوشته های حاجی ميرزا يحيی دولت آبادی شرائط ديگری در نظر گرفته شده بود که 

 :  فراهم می کرد از جمله همرضايت احمد شاه را
 

  پانصدر هزار تومان -(!)  دادن تقديمی قابل  •
 عدم تقاضای امضای کتبی عاجل قرارداد •
اين کار با کشتی، . فراهم آوردن اسباب سفر شاه به فرنگستان که بسيار آرزوی شاه جوان بود •

اتومبيل، و قطار صورت گرفته است و تمام هزينه از سوی انگلستان فراهم شده و اسداهللا ميرزا 
 . لدوله شرح کامل آنرا نوشته استشهاب ا

شامل خوردنی ها، نوشيدنی ها، خدمات (!) هزينه هتل و اقامت، کاباره، کازينو و مخارج ديگر  •
 .از بودجه شرکت نفت ايران و انگليس پرداخت شده است(!) و مسکن 

 



ن دهنده حقيقتی متن تلگرامی که لرد کرزن به آقای نورمن  به تهران مخابره کرده است به اين شرح نشا
 . است که در باال به آن اشاره شد

 
۶٠٨  
 ارل کرزن : از
 ) تهران(آقای نورمن : به

 )  سی٣۴/٢۴٣/١٣٧٢٢(  تلگرافی ۵٩۵شماره 
 وزارت امور خارجه 

 ]١٢٩٩ آذر ١٩ [١٩٢٠ دسامبر ١١
  دقيقه بعد از ظهر٣۵ و ٣ساعت 

اطالع ] ايران[وان نخست وزير و وزير ماليه تقاضا دارد که شما به عن] آرميتاژ سميت[مستشار مالی 
 ٥  (!)دهيد که مذاکرات با شرکت نفت کامال موفقيت آميز بود است 

 ندشرکت دعاوی متقابل خود را پس گرفته و موافقت کرده ا. قرارداد برای آينده انجام گرديده[!] تفسير 
منتهی می شود ] ١٢٩٨دهم فروردين  [١٩١٩ مارس ٣١ ليره بابت زمانی که به ١،٠٠٠،٠٠٠که مبلغ 
 .  ليره ای که قبال پرداخت شده است نيز می باشد١٩٢،٠٠٠اين مبلغ شامل . بپردازد

 تلگرام مفصل تری ارسال خواهد گرديد و گزارش کاملی جهت تقديم به ،به مجرد امضای اسناد قانونی
 . ه در موقع تقديم خواهد شدکابين

 ٦ .می نمايد] اقداماتش را[مستشار مالی درخواست تاتيد 
 

 
 ليره در زمان وزارت ماليه او ۵٨۵،٠٠٠مصدق از اين موارد آگاهی کامل داشته و از اين پول ها مبلغ 

 .به ايران پرداخت شده است
 

 کی تواند شود هستی بخش ذات نايافته از هستی، بخش 
 

 : همان جلسه مجلس می گويدمدرس در 
يکی شخصی که اسم پول بردند، آقای وثوق الدوله : فرمايشات آقای دکتر مصدق دارای سه حيثيت بود«

خودشان جواب خواهند داد، ديگری مربوط به دولت است که آقای رئيس الوزرا بايد دفاع کنند، و حيثيت 
من . يثيت فقاهتی يا حقوقی استسوم که يک جهت خصوصی آن که اختصاص به من دارد و آن ح

 ». برخالف نظر آقای رئيس الوزرا معتقدم که تمام عقايد و مطالب بايد در مجلس گفته شود
 

، جمهوريت و تغيير سلطان، ١٩١٩ضمن اشاره به حوادث ده سال اخير آن زمان؛ مهاجرت، قرارداد 
 :ادامه می دهد

م آنها بودم عده ای با مهاجرت مخالفند من به مهاجرت در دوسه تای اول بازيگر ميدان و پيشقد... بنده«
رئيس  (خيانت نکرديم) خيانت کرديد: يکی از نمايندگان(پول هم از آلمان ها گرفتم و خرج کرديم ... رفتم

اگر ) ی عدلی به شما اخطار می کنم استعمال اين کلمه از وظائف محکمه استآقا: زنگی ميزند ومی گويد
بعد از مراجعت از مهاجرت آمديم تا تهران .  من مقصرم البته بايد مرا مجازات کندمحکمه تشخيص داد که

مملکت منظره غريبی به خود گرفته بود، با قحطی مقارن شده بود، . با خوفهای زياد با زحمات زياد
ق باالخره عقيده من با جمعی براين شد که بعد از يک مدتی کابينه آقای وثو... قشون اجانب در آن بود

اين کابينه قريب يکسال و نيم طول کشيد دراين يکسال و نيم هم نظم صوری در مملکت . الدوله بيايد
 . برقرار شده بود بعد مساله قرارداد پيش آمد الکن من خودم صاحب عقيده خالف بودم

                                                 
 آرميتاژ اسميت را که يک بيگانه بود برای مذاکره به لندن فرستاده اند او خود بريده و خود دوخته و به نفع انگلستان قرارداد -٥

ام السلطنه و مصدق السلطنه دستور می دهند که نوشته و حاال به دولت عليه قاجار و يک گروه از دولتيانش مثل وثوق الدوله، قو
 .. شما از کاری که ما کرديم تشويق بکنيد

 .جزو متن تلگرام نيست[...]  نوشته های داخل . تاکيد دوباره می کند که امضا و تائيديه را دريافت کنند-٦



 
 : وثوق الدوله در هنگام پاسخگوئی به مصدق اشاره می کند

راض انديشه نبايد کرد و از محو شدن وجاهت و حسن شهرت نبايد من معتقد بودم که از ايراد و اعت«
من پس از بيست سال زحمت به اراده . به عالوه بنده مدعی عصمت و مصونيت از خطا نيستم. ترسيد

 ».خود از مملکت مهاجرت کردم و در شش سال غيبت دشمنانم سخت بر من حمله بردند
  

رج و مرج در اروپا می پردازد و به انهدام قوای تامينيه  به جنگ و ه١٩١٩سپس در دفاع از قرارداد 
مملکت اشاره می کند؛ اغتشاش و نا امنی را مثال می زند، خالی بودن صندوق دولت را مطرح می کند، 
الوصولی عايدات گمرکات را ياد آور می شود و در ادامه به تحصيل استقراض از خارج را مطرح می 

 : سازد و می گويد
 
وادث کرده از معرکه بگريزيم يا با مرکز حيا بايد مملکت را تسليم ... حصيل کمک خارجی بوديممحتاج ت«

آنچه از نقطه نظر   ٧ ... واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل مذاکره و قراردادی بشويم
تبادل افکار به عقد نوعی به عقيده ما اقل محظورين بود ارتکاب کرديم و بالنتيجه چند ماه مذاکره و 

 » قراردادی که فعال مورد اعتراض محترم می باشد منتهی گرديد
 

کره وثوق الدوله به گفتار مصدق در مورد خراب کردن اخالق عمومی مردم از سوی وثوق الدوله اشاره 
 : و می افزايد »است» وجاهت ملی«و طالب » عوامفريب«دکتر مصدق «می گويد؛ 

 
 الزم می دانم به ايشان متذکر شوم که غالب محصلين و مبتديهای سياست در آن يک نکته ديگر را هم«

دوره تحصيالت خود يک دوره درس تحصيل وجاهت را الزم می دانند واگر ايشان مثال در آن دوره از 
تحصيالت خود واقع هستند البته بنده ايراد و اعتراضی بر ايشان ندارم، ولی بايد عرض کنم که من در 

تحصيل سياست از تعليمات اين کالس به کلی صرفنظر کردم و از کالس ماقبل مستقيما به طور دوره 
 ممکن است مغلوب عوام فريبی و وجاهت طلبیبه اين جهت در مبارزه . طفره به کالس بعد رفتم

 . »شوم
 

که اگر خرده گيران روشنگری براين باورند که گذشته را فراموش کنيم و تاريخ را ورق نزنيم درحالي
درست ورق بخورد نشان از اين دارد که بارها در گذشته از سوی همان افراد فاميل و کسانی که از يک 

 اشاره کرده اند ولی کسی توجه داشته اند» وجاهت ملی«کاسه آش می خوردند هم به شکياتی که در 
 (!).نکرده است

 
 در شرائطی که قانون ١٣٣٢ل اين بس نيست رفراندمی را که مصدق در روز های سرنوشت ساز سا

او » دموکرات بودن«اساسی اصال رفراندم را پيش بينی نکرده است به تعطيلی می کشاند را به حساب 
 (!). بحساب می آورند -  منتخب- » نخست وزير«می گذارند و اين شخص را تنها 

 
 به رئيس الوزرائی گمارده طبق همان قانونی که احمد شاه قاجار وثوق الدوله ها و قوام السطلنه ها را

است و سردار سپه را به اين گماشتگی منصوب کرده بود مصدق هم به فرمان شاه به نخست وزيری 
 . رسيده بود

 
 مجلس راغير قانونی و برخالق قانون اساسی تعطيل و منحل کرده است، )١٩۵٣ (١٣٣٢ در سال مصدق

م بوده است، را ياران جبهه ملی اش چنان پنهان و دروغپردازی اش در مورد اينکه نماينده ناسيوناليس
بصورتيکه . می کنند در حاليکه رفتارش رفتاری دشمن زا بود و چه جانانه در تاريخ ثبت است

                                                 
 .! همان بازی را ادامه می دهند٢١در قرن  هنوز هم گروهی با تشکيل کنفرانس ها و جلسه های ويژه به همين عقيده هستند و -٧



 دکتر زهری، بقائی، دکتر سنجابی و با وجود استعفای دکتر معظمی ٨دوستانش، صديقی، حائری زاده، 
، واز جمله دکتر غالمحسين صديقی، خليل ملکی، و رئيس مجلس که خود منتخب هواردارن مصدق بود

دوستانش کار رفراندم را يک عمل غير . دکتر شايگان و از جمله آيت اهللا کاشانی اورا ترک می کنند
خواست شر اقليت را هم از سرش کم کند و دست به کاری زد که خالف قانون مصدق می . قانونی ميدانند

  به تعطيلی بکشاند؟چرا مصدق می خواست مجلس را. بود
 

 به اتهام ايراد ؛ در همان زمان مصدق السلطنهطبق اختياری که قانون اساسی به مجلس ايران داده بود
شکنجه، آزار بدنی زندانيان و پايمال کردن اعالميه حقوق بشر مورد استيضاح قرار گرفته بود ولی چون 

ز حضور در مجلس خودداری می کرد و خود احساس کرده بود در مجلس اکثريتی ندارد برخالق قانون ا
حتا برای اجرای مقصود خود با . را به بيماری زده و کار های دولت را از رختخواب حل و فصل می کرد

مخالفان سياسی خود را دستگير و زندانی ) افسران تحت فرمانش(روحانی همکاری کسانی مثل دفتری و
چه فرقی با دوران خان خانی ....  آنرا تبعيد کرده بودکرده بود و مطبوعات را توقيف کرده و مديران

خاتمی، رفسنجانی و احمدی نژاد داشت؟؟ در دوران مصدق آزادی مطبوعات در سايه قدرت پليسی او که 
 . از طريق دامادش دفتری اعمال می شد وجود نداشت

 
تاثير شگرفی  مصدق فرم لباسدر انتخاب حزب کومونيست توده وابسته به شوروی اورا احاطه و حتا 

.  شاهد اين مدعا است پس از نزديک شدن به حزب توده بود و در عکس ها لباس يقه استالينی اوگذاشته
ی کومونيسم به آبهای گرم بود مصدق در پشت درهای بسته با توده ای ها الس بجهانی که نگران دستيا

در اين هنگامه، با نيرنگی غريب . سياسی می زد و به آمريکا و انگليس و مردم کشورش دروغ می گفت
ی می زند ومانند کشور های ديکتاتوری صندوق ها را عوض می کند ومانع ندست به رفراندمی غير قانو

 . ورود خبرنگاران به جلسه می شود و به آنها دروغ می گويد
 

عصبانی بود يار  بس يعنی ابوالحسن حائری زاده که ازموضوع  شد؛همان هائی که در باال نام بردهيکی از
نامه ای تاريخی به سازمان ملل متحد می نويسد که در بيشتر کتاب های تاريخ باوجود اشاره به آن از 

اين نامه را من با پشتکاری که بخرج دادم از بايگانی بسيار ارجمند . انتشار متن آن خودداری شده است
ه شرح زير برای ثبت در تاريخ به تاريخنگار و پژهشگر فرهيخته کدبان شمشيری بدست آوردم که ب

 : آگاهی می رساند
 

به دبير کل ) اقليت(متن تلگرام ابولحسن حائری زاده نماينده مجلس شورايملی و ليدر فراکسيون آزادی 
 بچاپ رسيده ١٢ و ۴ در برگ های ١٣٣٢ امرداد ١٨اين نامه در روزنامه اطالعات . سازمان ملل متحد

 : است
 

                                                 
حرم امام حسين و امام علی در محلی قرار گرفته که از سطح زمين های مجاور پايئن تر است و در طول سال های متمادی  -٨

هر ( ذراع  ٢۵به محدوده مربعی که اضالع آن .  در زمان خلفای عثمانی به آن منطقه آب بسته شده، کشت شده و شخم زده شده
از ) ذراع معادل درازای از آرنج تا انتهای انگشت ميانی است، البته اين ميزان با اندازه بدن فرد با فرد ديگر متفاوت ميباشد

کسانی که خود را به اين محدوده متعلق ميدانند خود را . محلی که مدعی هستند جسد امام حسين مدفون است حائـــر ميگويند
 ميتواند خود را حائری لقب دهد؛برای اينکه با نام حائری های قبلی اشتباه نشوند پسوندی هم به آن هر کس. حائری لقب داده اند

 . ميافزايد
 

در اواخر سلطنت احمد شاه سرمايه داری که از پشتيبانی دولت فخيمه انگليس برخوردار بود به قم آمد و مقدمات تاسيس خانه 
سپس شخصی بنام عبدالکريم که بعد ها به حائری يزدی ملقب . بی را فراهم آوردهای سازمانی برای طلبه ها و مدرسه های مذه

ملک فيصل پادشاه عراق که . شد به او پيوست و به کمک هم با دسيسه های متعدد نسبت به تاسيس حوزه مذهبی قم اقدام کردند
 اين مذهبيون و پيوستن آنان به عبدالکريم و کامال گوش به فرمان انگلستان بود عده ای ازمذهبيون شيعه را تبعيد نمود، تبعيد
برای بهتر جايگزين شدن اين دسيسه فردی که . ساير مذهبيون تدارکاتی را فراهم نمودد تا قم بمرکز تجمع مذهبيون مبدل گردد

ض نمود انگليسی هم بود و در سلک مذهبی در ايران به خدمت مشغول بود هنگام عبور اين مذهبيون شروع به فحاشی و اعترا
 . که اين مسئله موجب تحريک خيال مردم عادی شد و تمايل آنها به حمايت از مرکز شيعه در قم افزايش يافت

 



 نيويورک) ليک ساکس(ر شولد جناب آقای داگ هام«
 

چون سازمان ملل متحد به منزله پارلمان دنيای آزاد و متعلق به تمام ملل شيفته آزادی است و بعد از 
 فراکسيون –جنگ دوم برای نجات بشريت از چنگال ظلم و تجاوز و بربريت و توحش به وجود آمده 

پذير و دردناکی را که بر ملت ما ميگذرد آزادی مجلس شورای ملی ايران الزم دانست اوضاع تحمل نا
 . بدينوسيله به اطالع ملل شيفته آزادی برساند

 
 ١٠موجب رای مجلس ايران به نخست وزيری انتخاب شده بود، در تاريخ به کآقای دکتر محمد مصدق 

 آزار  طبق اختياری که در قانون اساسی ايران به مجلس داده شده به اتهام ايراد شکنجه و١٣٣٢ دخردا
بدنی زندانيان و پايمال ساختن اعالميه حقوق بشر مورد استيضاح قرار گرفته و برای جوابگوئی به 
مجلس خوانده شد ولی نامبرده چون احساس نمود که در مجلس شورای ملی فاقد اکثريت است برخالف 

واهد نمود وبرای قانون اساسی ايران از حضور در مجلس استنکاف و اعالم داشت که پارلمان را منحل خ
اجرای مقصود خود و جلوگيری از قيام ملت مخالفان سياسی خود را دستگير و زندانی نمود و مطبوعات 
آزاد را توقيف و مديران آن را تبعيد ساخت و درحاليکه هيچگونه آزادی عقيده و عملی برای هيچکس 

و تمام وسائل ) توده(ست در سايه قدرت حکومت پليسی و نظامی با کمک حزب کموني. وجود نداشت
دم عجيبی نموده و کيسه های رای را مانند کشور های ــدولت به مفتضح ترين صورتی اقدام به رفران

ديکتاتوری ديگر به نفع خود پر ساخت و اکنون قصد دارد به اتکای اين عمل خالف قانون اساسی ايران 
 . ران مسلط سازديک رژيم خشن ديکتاتوری کمونيستی رابرای ملت وطن پرست اي

 
ما اعضای فراکسيون آزادی مجلس شورايملی در حاليکه جان نمايندگان در خطر است به دنيای آزاد 

اعالم می کنيم که آقای 
دکتر محمد مصدق يک 
حکومت ياغی است، زيرا 
با توسل به زور عليه 
پارلمان قانون اساسی 
ايران و اعالميه حقوق 
بشر قيام و طغيان نموده 

هرگونه اقدام او است و 
برای ملت ايران الزام آور 

 . نخواهد بود
 

 بايد بداند که دنيای آزاد
رفراندم اخير و رفراندم 
هائی که احتماال در آينده 
به منظور تغيير رژيم و 
تجزيه اياالت ايران و هر 

گيرد ت مقصد ديگری صور
 . برخالف ميل اکثريت قريب به اتقاق ملت ايران می باشد

 
  مجلس شورای ملی ايران ١٣٣٢ امرداد ١٧رخه تهران مو

 ليدر اقليت مجلس شورای ملی ايران 
 »ابوالحسن حائری زاده 

   
 



پس از رفراندم و به تعطيلی کشيده شدن مجلس مصدق قانون انحالل مجلس را برای توشيح ملوکانه نزد 
هانه قرار داده و سند تخلف  مصدق را بغير قانونی شاه که منتظر چنين موقعيتی بود عمل .شاه می برد

 که گمان ميکرد مصدق را به حکم عزل او مبدل می کند ودر واقع شاه در قانونی ترين شرائط مصدق را
 !  خياط در کوزه می افتد. عزل می کنداز استيضاح فرار کرده است

 
اس يک  و صرفا بر استمام کسانی که در مورد انحالل مجلس از سوی مصدق بدون تصويب مجلسولی 

 چطور احمد شاه از بيرون کشور بدون مطرح فراموش می کنند؛ سکوت می کنند رفراندم غير قانونی
  سيزده باربه خود حق می دهد موضوع تغيير نخست وزير ويا بدون به تعطيلی کشيده شدن مجلس شدن

همه خالفکاری از  جانانه و با اين ای نصب کند ولی در هنگامه را و کسی ديگررئيس الوزرا را عزل کند
سوی نخست وزيری که در رديف شکنجه گران جمهوری اسالمی عمل کرده حق  عزل او زير پرسش می 

 رود؟
 
  

 :پرسش ها
  ؟آيا مصدق مشروطه خواه و طرفدار نظام پادشاهی بود •
 مصدق با مطرح کردن رشوه گيری وثوق الدوله در مجلس پنجم چه قصدی را دنبال می کرد؟ •
  با سردار سپه مخالف بود چرا اورا پشتيبانی می کرد تا سلطنت دوام پيدا کند؟ مدرس درحاليکه •
 مخالف رضا خان سردار سپه نبود چرا با احمد شاه و ايل بختياری برضد او قشون اگر مدرس •

 کشی می کرد؟
را ) اسالم( اگر مصدق جمهوری خواه بود، چرا مصدق اصرار می ورزد محمد پيامبر تازی  •

  قلمداد کند؟سلطان ايران
 چرا تلگراف حائری زاده با اين اهميت هرگز در کتاب های ديگر منتشر نشده است؟  •

 
 ک-ح
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