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ﺟﻤﺎل ﺻﻔﺮی
⊳  ۱۴ﺧﺮداد ﺗﺎ دﯾﻤﺎه  ۱۳۰۰ﺷﻤﺴﯽ -
* ﺗﺼﺪى وزارت ﻣﺎﻟﻴﻪ در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ،ﺑﺎ اﺧﺬ اﺧﺘﻴﺎرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ از ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى ﻣﻠﻰ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه -
ﻣﺼﺪق در ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻗﻮام ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،وﻟﻰ ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺖ.
 lﻣﺼﺪق در ﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﺪی وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ده روز ﺑﻌﺪ
ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ از آﻗﺎی ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻌﺮﻓﯽ دوﻟﺖ ،ﻣﺮا ﺑﻪ ﺳﻤﺖ وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ رﺳﯿﺪ .ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ در آﻧﺠﺎ رد ﺑﮑﻨﻢ ،ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪه ،از ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺘﻨﺎع ﻧﻤﻮدم .ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮوم و ﺑﺎ آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ ،ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻗﺮار داد وﺛﻮق اﻟﺪوﻟﻪ،
ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﻦ ﭼﻮن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ او را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻤﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ ،ﺟﺪاً از ﻗﺒﻮل ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻌﺬرت ﻃﻠﺒﯿﺪم.
ﺧﻮب ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دارم ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻦ ﺑﺎ او ،ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روزی رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء
) ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ( ﻣﺮا ﺑﻪ ﻫﯿﺌﺖ وزرا ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه در ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻬﻤﯽ دﻋﻮت ﻧﻤﻮد .ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﺎﭼﺎراً ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻢ و رﻓﺘﻢ.
ﭘﺲ از ورود ،ﮐﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،آﻗﺎی ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﮐﻪ » ﻣﻤﻠﮑﺖ
دﭼﺎر ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺮان را ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان رﻓﻊ ﻧﻤﻮد ،ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ.
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮم ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺷﻤﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ،
ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻀﺎﯾﻘﻪ ﻧﮑﻨﯿﺪ« اﯾﻦ اﻇﻬﺎرات ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً از ﻧﻈﺮ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ،ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﻢ
داﺷﺖ.
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻔﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ از ﻣﻦ ﭼﻪ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎ آن را اﻧﺠﺎم دﻫﻢ.
ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﯿﻢ ،و اﯾﻦ اوراق را دو ﻧﻔﺮ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﻤﯿﻨﺎن
اﻣﻀﺎی آن دو ،وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .ﯾﮑﯽ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﮐﺎﻣﻠﯽ
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دارﻧﺪ .دﯾﮕﺮی ارﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﯽ ﻫﻢ اﻣﻀﺎی اﯾﺸﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﯿﺎل ﻣﺮدم و اﻓﮑﺎر ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ.
ﻣﻦ ﺑﻼ ﺗﺄﻣﻞ از ﺟﺎ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻢ و ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﺎﯾﻢ .ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺗﻮﺟﻪ
داﺷﺘﻢ ﮐﻪ آﻗﺎی وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﮕﺎه ﻏﻀﺐ آﻟﻮدی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد.
ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ ،ﺷﺒﯽ از ﺷﺒﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﻦ در ﻣﻨﺰل ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺑﻮدم و ﻣﺬاﮐﺮه از ﻫﺮ ﻃﺮف در ﻣﯿﺎن ﺑﻮد ،اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ
» ﻣﻦ آن روز ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮﺧﯿﺰم و ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﮐﺘﮏ ﮐﺎری ﮐﻨﻢ «.ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺮﻧﺨﺎﺳﺘﯿﺪ؟ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﺟﻮاﺑﯽ ﻧﺪاد.
.....ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎدام ﮐﻪ آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ در ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮد و ﻧﺘﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻦ او را در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﯿﭻ
وﺟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﻗﺒﻮل وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻧﺸﺪم .و ﭼﻮن دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از وﺟﻮد آرﻣﯿﺘﺎژاﺳﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ در ﻣﻤﻠﮑﺖ
اﯾﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻘﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .آن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺸﺎری از آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻃﻼع ﻧﺪاﺷﺘﻢ .ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ،اول ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ را اداره ﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ را اداره ﮐﻨﻨﺪ ،و ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﻟﻮﻟﻬﻨﮓ ﺑﺴﺎزﻧﺪ .ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻮد را اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ..
آرﻣﯿﺘﺎژ اﺳﻤﯿﺖ در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ۱۳۰۱از اﯾﺮان رﻓﺖ .ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮا ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﺧﻮد را ﺗﺮﻣﯿﻢ
ﻧﻤﻮد و ﻋﺪه ای از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ او رﻓﺘﻨﺪ... .و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات زﯾﺎد ،ﻣﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪم ﮐﻪ ﭘﺴﺖ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ را
ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ(۲۵) «....
ﻣﺼﺪق در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﻪ ﻻﯾﺤﻪ اﺻﻼﺣﯽ در زﻣﺎن ﺗﺼﺪی وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ :ﺑﻮدﺟﻪ
ﻣﻤﻠﮑﺖ را ﮐﻪ آوردﯾﻢ در ﻣﺠﻠﺲ ،دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﺮج ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد اﺳﺖ و ﻋﺎﯾﺪات ﮐﻢ .ﺑﻨﺪه دﯾﺪم ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ
ﻋﺎﯾﺪی را زﯾﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﺮا ﻣﺨﺎرج را ﮐﺴﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ و اول ﻋﺎﯾﺪی را زﯾﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ؟ .در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا وﻟﯿﻌﻬﺪ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﮐﻪ ﭼﻬﺎرده
ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد ،ﭼﻬﺎر ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﮐﺴﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ .وﻟﯽ ﻋﻤﺮ وزارت ﻣﻦ ﺑﻪ
آﺧﺮ ﻧﺮﺳﯿﺪ۲۲ .
ﻣﺼﺪق ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ ... »:دﯾﮕﺮ ﮐﺎری ﻧﺒﻮد ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﺑﻤﻦ اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ دﻫﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﺎر ﻻﯾﺤﻪ ای ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم و ﺿﻤﻦ ﺑﺤﺚ در ﻻﯾﺤﻪ ،ﻣﺬاﮐﺮات ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺣﺲ ﮐﺮدم
ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻫﻤﻪ اﺻﺮار اﯾﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ ﻣﻦ وارد ﮐﺎر ﺑﺸﻮم و اﺻﻼﺣﺎﺗﯽ ﺑﮑﻨﻢ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ورود ﻣﺴﺘﺸﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮد را از داﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﻢ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻼص ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺴﺎﻋﯽ ﺧﻮد را
ﺑﮑﺎر ﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺎده ای واﺣﺪه راه ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی از ﮐﺎر و ﻋﺪم ﺷﺮوع ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت را ﺑﺮوﯾﻢ ﺑﺴﺘﻨﺪ و دﯾﮕﺮ
ﭼﺎره ﻧﺒﻮد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﮑﺎر ﺷﺮوع ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرم اﯾﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﻪ ﺧﻮﯾﺶ و ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ ﺧﻮد دﺷﻤﻦ ﮐﻨﻢ.
اﺻﻼﺣﺎت ﻣﻦ روی ﺳﻪ اﺻﻞ اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﺑﻮد:
 – ۱ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﻮدﺟﻪ
 - ۲رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﮐﺎرﻣﻨﺪان وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ
 - ۳ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻻﯾﺤﻪ ﺗﺸﮑﯿﻼت
و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد آن ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﺷﺮح وﻗﺎﯾﻊ آن اﯾﺎم ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﺪارک و ﯾﺎدداﺷﺖ
ﻫﺎﯾﻢ ﮐﻪ در  ۲۸ﻣﺮداد از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ ﻣﺘﻌﺴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺟﺮاﯾﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درک ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر اﮐﺜﺮﯾﺖ و
ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻗﻠﯿﺖ درآن ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻘﺪر ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺎده ای واﺣﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﯽ داد ﮐﻪ ﻟﻮاﯾﺢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭘﺲ از  ۶۵روز دﺳﺖ از

٣
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دوﻟﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﺷﺪ اﺳﺘﻌﻔﺎ دﻫﺪ و ﺑﻌﺪ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻨﺪ در دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ ،ﻣﻦ ﭘﺴﺖ وزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ را ﺗﺼﺪی
ﮐﻨﻢ و ﮐﺎر ﻧﺎﺗﻤﺎم را ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺷﺎدروان ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ اﻇﻬﺎر ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﻤﻮد و راﺟﻊ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻦ در
دوﻟﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻦ در ﭘﺴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اﺑﻘﺎء ﺷﻮم ،ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ رأی ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داد .رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮد ﭘﺴﺖ
دﯾﮕﺮی را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺘﻢ و در ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد از ﻋﻬﺪه
ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﻢ از ﺷﺮﮐﺖ در دوﻟﺖ ﺧﻮد داری ﮐﺮدم(۲۶ ) .
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﺄﻣﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪاری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﺮود .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ» :
ﺑﻌﺪ از آﻧﮑﻪ ﺑﻪ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن رﻓﺘﻢ از ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺨﺎﺑﺮه ﮐﺮدم ،وﻟﯽ
ﺟﻮاب ﻧﺪادﻧﺪ .وﻗﺘﯽ از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺑﻪ ﻃﻬﺮان ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن ﻧﺮﻓﺘﻢ.
ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﯿﺮزا ﮔﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻓﻼﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻣﺎ ﻧﯿﺎﻣﺪ؟ .ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺣﺎل در ﯾﮑﯽ از روزﻫﺎ ﻧﺰد اﯾﺸﺎن رﻓﺘﻢ و ﭘﺲ از ﺗﻌﺎرﻓﺎت ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﮐﺎری ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﮐﺮدم .ﺣﺎﻻ ﺧﻮدم اﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ)ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ( ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت
ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ از آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ .ﮔﻔﺘﻢ ﺧﻮب وﻟﯽ ،ﺣﺎﻻ ﻋﻠﺘﺶ را ﺑﻔﺮﻣﺎﺋﯿﺪ .ﮔﻔﺖ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﻤﺎ»ﮔﺶ« ﻫﺴﺘﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻫﺴﺘﯿﺪ.
ﺑﻨﺪه ﮔﻔﺘﻢ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر ﻣﻬﻤﻪ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﭼﭗ و دﺳﺖ راﺳﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﻪ را از ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا اﺷﺨﺎص ﻣﺘﺼﺪی اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺜﻞ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ راﺳﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ راﺳﺖ ﺑﺮوﻧﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﮐﻪ از ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺰب ﺟﻤﻬﻮری ﻋﺪه ای ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺪارد رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺮود و وﻗﺘﯽ اﺣﺰاب ﻗﻮی ﺷﺪﻧﺪ
رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﻗﻮی ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪﻧﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺿﻌﯿﻒ
ﺷﻮد .ﺷﺎه ﻣﻤﻠﮑﺖ ،رﺋﯿﺲ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﺪ ﮔﻔﺖ ﺣﺎﻻ ﭼﺮا ﺣﻘﻮق ﻣﺮا ﮐﻢ ﮐﺮدی؟ .ﻣﻦ ﺑﺪون ﻣﻌﻄﻠﯽ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺷﻤﺎ
ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﺴﺘﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﭼﻮن دﯾﺪم وﻟﯿﻌﻬﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﺟﺎزه ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ و اﻃﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮدم(۲۷).
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺒﺮزﺗﺮی از
ﻣﻌﺘﻤﺪاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ) ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ وﺛﻮق( ﮐﻔﯿﻞ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺟﻬﺖ)ﺗﺼﺪی( اﯾﻦ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی روز اﻓﺰون ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ را ﺑﻮزارت ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎده واﺣﺪه ﮐﻪ رﻧﻮد » واﺣﺪ ﯾﻤﻮت« ﻣﻮﺳﻮﻣﺶ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه،اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ از ﻣﺠﻠﺲ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﻣﺎﻟﯿﻪ را ازﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﺳﺪ و ﺑﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ -ﯾﮏ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺿﺪﯾﺖ»
ﮔﺮﮔﻬﺎی ﺑﺎران دﯾﺪه« ﻣﺎﻟﯿﻪ و ﮐﻤﯽ ﻣﺪت اﺧﺘﯿﺎرات ،ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺻﻮرت دﻫﺪ .ﺣﺘﯽ وﮐﻼی ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ،
از اﻗﺪاﻣﺎت اﺻﻼﺣﯽ او ﻧﺎراﺿﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دراﯾﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ ،درﻣﺎه ﺟﺪی  ۱۳۰۰ﮐﻪ ﻣﺠﺪداً ﺑﺤﺮاﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ،ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ
اﻓﺘﺎد ،و دﯾﮕﺮ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻤﺪﯾﺪ ﻣﺪت» واﺣﺪ ﯾﻤﻮت« ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﻫﻤﯿﻦ اوﻗﺎت ﺳﺮآﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﻧﺸﺪ .در ﺳﺎﯾﺮ
وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﻢ ﮐﺴﯽ ﺑﻔﮑﺮ اﺻﻼﺣﺎت ﻧﺒﻮد ،و در ﺑﻬﻤﺎن ﭘﺎﺷﻨﻪ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﯽ ﮔﺸﺖ( ۲۸) «.
ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در اداﻣﻪ آن ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ » :ﺳﺨﻦ در اﺳﺒﺎب ﺳﻘﻮط ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ و اﯾﻨﻬﺎ ﺳﺒﺒﻬﺎی واﻗﻌﯽ آن ﺑﻮد ،و
ﻧﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ دﻣﻞ ﮐﻪ از ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ رﯾﺸﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،واﻗﻌَﺔ اﺗﻬﺎم ﻏﻀﻨﻔﺮﺧﺎن ﺑﺮادر دﮐﺘﺮ اﻣﯿﺮ اﻋﻠﻢ ،از ﻃﺮف آﻗﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق وزﯾﺮ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺷﺪ .ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺧﺎن از وﮐﻼی ﻣﺠﻠﺲ ﭼﻬﺎرم و ﻗﺒﻞ از وﮐﺎﻟﺘﺶ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﻣﻼﯾﺮ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯽ

۴
ﮔﻔﺘﻨﺪ اﺧﺘﻼس ﻫﺎﺋﯽ از ﻣﺎل دوﻟﺖ ﮐﺮده و ﺷﺎﯾﺪ وﮐﺎﻟﺘﺶ ﻫﻢ از اﯾﻦ وﻻﯾﺖ ،دﺳﺘﻤﺰد ﻫﻤﯿﻦ ﺣﯿﻒ و ﻣﯿﻞ ﻫﺎی ﻣﺎل
دوﻟﺖ ﮐﺮده ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﻣﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻣﺎده واﺣﺪه ) واﺣﺪ ﯾﻤﻮت( ﺧﻮد ﺑﯽ ﻣﺤﺎﺑﺎ اﺷﺨﺎص ﻣﻈﻨﻮن
ﺑﺎﺧﺘﻼس ﻣﺎل دوﻟﺖ را ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ در ﻣﯽ آورد ،و ﺑﺘﻮﺻﯿﻪ و ﮐﻼ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎ ﺧﻮد را وﮐﯿﻞ ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﭻ ﻗﺪر و ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷﺖ ،و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ وﮐﻼ ازاو و از ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ،دﻟﺨﻮش ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﻃﺮح اﺗﻬﺎم ﻏﻀﻨﻔﺮﺧﺎن در ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ رأی ﺑﺴﻠﺐ اﻣﻨﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ،
ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﯾﺖ ﻋﺪه ای از وﮐﻼ ﺷﺪه ،در ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻠﻨﯽ وﮔﻮﻟﻮوار ﻋﺪه ای از آﻧﻬﺎ ﺑﺠﺎن ﻫﻢ اﻓﺘﺎدﻧﺪ .در ﺿﻤﻦ،
ﺣﻤﻠﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻫﻢ ،ﺑﮑﺎﺑﯿﻨﻪ و ﺷﺨﺺ ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وارد آوردﻧﺪ .ﻗﻮام اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﺂن
اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺴﺘﻌﺪ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﺑﻮد ،در  ۲۸ﺟﺪی اﺳﺘﻌﻔﺎی ﺧﻮد را ﺑﺸﺎه ﺗﻘﺪﯾﻢ داﺷﺖ(۲۹) «.
 - ۱۳۰۰ - lاواﺳﻂ دى
واﻟﻰ آذرﺑﺎﻳﺠﺎن .ﻣﺼﺪق اوﻟﯿﻦ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﻗﻮﻧﺴﻮل )ﮐﻨﺴﻮل( ﺷﻮروی ﻗﺮارداد » اﯾﺮان
– اﺗﺨﺎد ﺟﻤﺎﻫﯿﺮ ﺷﻮروی« را در ﺧﺼﻮص ﻧﺴﺦ ﮐﺎﭘﯿﺘﻮﻻﺳﯿﻮن « اﺟﺮا ﮐﺮد.
⊳ - ۱۳۰۲ -اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ در ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ ﻣﺸﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻪ:
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺧﺮداد  ۱۳۰۲در ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .وی در دوران ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﺼﺪی وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪاﺧﻼت اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد و ﻣﺎﻧﻊ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از
ﺟﺰاﯾﺮ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ و ﺷﯿﺦ ﺷﻌﯿﺐ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺪ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻮه
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﻪ آن دوﻟﺖ ﻇﺎﻫﺮا" ﺑﺮای ﺣﻔﻆ اﻣﻨﯿﺖ آن ﻧﺎﺣﯿﻪ وﻟﯽ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺧﻮد ،در ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ اول ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺻﺤﻪ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺼﺪق در ﺑﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ " :وﻗﺘﯽ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻮدم ،روزی ﺳﺮ ﭘﺮﺳﯽ ﻟﺮن وزﯾﺮ
ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺷﻤﯿﺮان دﻋﻮت ﮐﺮد .آﻧﺠﺎ دﺧﻠﮑﯽ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق .ﮔﻔﺖ » :آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺗﻮی اﯾﻦ
ﺻﻨﺪوق اﺳﻨﺎد ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮه دارم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﻦ اﯾﺮان داده اﯾﻢ ،ﯾﮑﺮوز اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﺑﯿﺎورﯾﺪ
و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﻨﺎد ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻔﺶ را ﻣﻌﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ«.
آﻗﺎ اﯾﻨﻬﺎ ﭘﻮﻟﻬﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﻠﯿﺲ ﺟﻨﻮب ﺧﺮج ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺎ ﮐﻪ ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ اﺷﺨﺎص
داده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮔﻔﺘﻢ :ﻣﻦ وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﯾﻢ اﯾﻨﺠﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎ را ﺟﻠﻮﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ و ﺑﻌﺪ ﺻﻮرت
ﺟﻠﺴﻪ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ ﻫﻢ آﻣﺪ دﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن اﮔﺮ ﺧﺮﺟﻬﺎﯾﯽ ﮐﺮده اﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ
ﭼﻪ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ؟.
ﻓﻮرا" ﮔﻔﺖ :آﻗﺎی ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ .ﺧﯿﺮ ،ﺧﯿﺮ(۳۰ ) ...
 -۱۳۰۲ lﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان در دوره ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى ﻣﻠﻰ.
* ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﻣﻌﺎرف و ﻋﻀﻮﻳﺖ در آن.
* ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺎب " ﺣﻘﻮق ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ در اﻳﺮان و اروﭘﺎ".
 - ۱۳۰۴ lﺗﺄﻟﻴﻒ و ﻧﺸﺮ " اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺎﻟﻴﻪ در ﻣﻤﺎﻟﻚ ﺧﺎرﺟﻪ و اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ و دوره
ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ".

۵
⊳ آﺑﺎن  - ۱۳۰۴اﻋﻼم اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ) ﻧﻬﻢ آﺑﺎن (۱۳۰۴
*ﮐﻮدﺗﺎی  ۳ﺣﻮت  ۱۲۹۹ﺳﯿﺪ ﺿﯿﺎء و رﺿﺎ ﺧﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﻫﻤﮑﺎری اﻧﮕﻠﯿﺲ و ﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯿﺶ
از ﻫﻤﻪ ﺑﺮای رﺿﺎ ﺧﺎن ﻣﯿﺮﭘﻨﺞ ﺳﮑﻮی ﭘﺮﺗﺎب ﺑﻮد .در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل او ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ،وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﻓﺘﺎد.
ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ » :ﺟﺎه ﻃﻠﺒﯽ ﻫﺎی رﺿﺎ ﺧﺎن را اﺷﻐﺎل ﭘﺴﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮی ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ داد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در رأس ﮐﺸﻮر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و وﻗﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از روﺣﺎﻧﯿﻮن ﺑﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻪ ﮐﺮدﻧﺪ رژﯾﻢ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ را
ﺑﺮﻫﻢ ﻧﺰﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻗﺎﺟﺎر را ﺑﺮاﻧﺪازد و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﺮ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ .رﺿﺎ ﺧﺎن
ﻃﺮح ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻟﺮن وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر اﻧﮕﻠﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد ﺗﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﻟﻮرن ﭘﺲ از ﻣﺸﺎوره
ﺑﺎ وزارت ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺟﻮاب داد دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع وی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ »:دﺳﺖ اﯾﺮان را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮑﻠﯽ ﺑﺎز ﮔﺬارد« و اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :درﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻗﻊ دارﯾﻢ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده و در ﺳﺮﯾﻊ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﻤﮑﻦ ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﯿﺪ( ۳۱) «.
ﻣﺼﺪق ﭘﯿﺶ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ در ﺑﺎره ﺟﻠﺴﻪ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ :ﯾﮑﯽ ازروز ﻫﺎ
ﺣﺎﺟﯽ رﺣﯿﻢ آﻗﺎ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻧﺰد ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ »:روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻌﺪ آﺑﺎد ﺑﻮدم ،و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف ﻧﻤﻮدم.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﺌﺖ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﻣﺸﻮرت ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اول ﺑﯿﺎﯾﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ
ﺷﻤﺎ ﻣﻮاﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ ،آﻗﺎﯾﺎن آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ؛ ﻣﺸﯿﺮ اﻟﺪوﻟﻪ ،ﺗﻘﯽ زاده ،ﺣﺎج ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی را ﺑﺮای
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻫﯿﺌﺖ ،از ﻃﺮف رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء دﻋﻮت ﻧﻤﺎﯾﻢ.
ﺣﺎج رﺣﯿﻢ آﻗﺎ ﮔﻔﺖ :ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ آﻗﺎی رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء اﺷﺨﺎص ﻣﻔﺼﻠﻪ ﻓﻮق را ﻧﺎم ﺑﺮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺣﺎج ﻣﺨﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﺗﺒﺮﯾﺰ داﺷﺘﻢ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻫﯿﺌﺖ دﻋﻮت ﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺒﻮل
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ .اﮐﻨﻮن ﺷﻤﺎ ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ اﮔﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﻤﺎﯾﻢ.
ﻣﻦ در ﺟﻮاب ﮔﻔﺘﻢ ﭼﻪ از اﯾﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﻪ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻫﯿﺌﺘﯽ ﻃﺮف ﺷﻮر رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد،
از روی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد .ﺣﺎج رﺣﯿﻢ آﻗﺎ ﺑﺮای دﻋﻮت آﻗﺎﯾﺎن ﻓﻮق اﻗﺪام ﻧﻤﻮد.
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﻨﻢ اوﻟﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ ،ﻓﺮدای آن روز ﮐﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺑﻮد ،در ﻣﻨﺰل رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .روز ﻣﺰﺑﻮر آﻗﺎی
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼ ﻫﻢ ﮐﻪ وزﯾﺮ ﻣﺨﺘﺎر دوﻟﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرا از ﻃﺮف اﻫﺎﻟﯽ ﺗﻬﺮان
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﺷﺮح واﻗﻌﻪ را ﮔﻔﺘﻢ و از اﯾﺸﺎن دﻋﻮت ﮐﺮدم ﮐﻪ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ
ﻫﻢ رﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ،آﻗﺎی ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء ﮔﻔﺖ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼ ﭼﻮن
ﻫﻤﮑﺎر ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺖ در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﯾﺸﺎن ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد.
ﺟﻠﺴﻪ آن ﺷﺐ ،ﺟﻠﺴﻪ اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺬاﮐﺮات در ﮐﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ .ﺟﻠﺴﻪ دوم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اﻇﻬﺎر ﺧﻮد رﺋﯿﺲ
اﻟﻮزراء ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺐ در ﻣﻨﺰل ﻣﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .در آن » ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺮح ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ و
ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﮔﻔﺘﻨﺪﮐﻪ» :ﻣﻦ را ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﯿﺲ آورد ،وﻟﯽ ﻧﺪاﻧﺴﺖ ﮐﻪ را آورد« )( ۳۲
ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ راﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ»:ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ...در ﯾﮑﯽ از ﺟﻠﺴﻪ ﻫﺎی
ﻣﺸﺎوره ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﺼﺪق اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺑﻮد ،از وﻃﻦ ﭘﺮﺳﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪ،
او ﮔﻔﺖ ﻣﺜﻼً ﻣﺮا اﻧﮕﻠﯿﺴﯿﺎن ﺳﺮ ﮐﺎر آوردﻧﺪ،اﻣﺎ وﻗﺘﯽ آﻣﺪم ﺑﻪ وﻃﻨﻢ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮدم.
ﺧﻼﺻﻪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺎم ﺷﺨﺼﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯿﺒﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﻼح ﺑﺎﺷﺪ ،او ﻋﻀﻮ اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ
ﺑﺸﻮد.

۶
ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر اﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ آﺧﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺸﺎوره
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ« )( ۳۳
ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر وﺿﻌﯿﺖ آﻧﺮوز و ﺟﻮ ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ در روز ﻫﺎی  ۸و  ۹آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۰۴ﺑﺮای اﻧﻘﺮاض ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب » ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان« ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ﺟﺴﺪ واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ ﻫﻨﻮز ﺗﺎزه ﺑﻮد) واﻋﻆ ﻗﺰوﯾﻨﯽ اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ( ﻫﻮل و رﻋﺐ و
ﺑﻬﺖ ،ﺷﺠﺎع ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را آزار ﻣﯽ داد .ﭘﯿﺪا ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻓﻘﻂ ﻫﺸﺖ ﻧﻪ ﻧﻔﺮ در اﻧﺒﻮه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻫﻨﻮز ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﻼ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﮑﺮی ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻢ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﺎس و آراﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎر ﺷﻮری ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد؟ اﮐﺜﺮﯾﺖ را رﺑﻮده ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ در دﺳﺘﯽ ﻧﻮﯾﺪ و در دﺳﺘﯽ وﻋﯿﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ داﺷﺖ.
ﮐﻮآن ﺷﯿﺮ ﻣﺮد و آزاده ای ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﺪ و درک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺮﯾﻒ ﻫﻢ ازﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺎ
اوﺳﺖ.
ﺑﺎور ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﻪ را ﺑﯿﻢ ورﻋﺐ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﮔﺮ ﺑﻪ ﻧﻄﻖ آﻗﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در روز  ۹آﺑﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻣﺎده ﺟﺪﯾﺪ
اﯾﺮاد ﮐﺮده اﻧﺪ دﻗﯿﻖ ﺷﻮﯾﺪ ،ﻋﻼﻣﺖ ﮐﻤﺎل ﻣﻼﺣﻈﻪ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮف و وﺣﺸﺖ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ دﯾﺪ .از ﻫﺮ ﺳﻄﺮی ﺑﻮی
ﺧﻮف و رﻋﺐ ﻣﯽ آﯾﺪ .ﺑﺪﺑﺨﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ آن روز ﺑﻪ اﻣﺮ رﻓﻖ ﻣﺄﻣﻮرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮدم و در ﺟﻠﺴﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدم ،و
اﮔﺮﻣﯽ ﺑﻮدم ﺷﺎﯾﺪ ازدﯾﮕﺮﻫﻤﻔﮑﺮان ﺧﻮد زﯾﺎدﺗﺮﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺨﺮج ﻧﻤﯽ دادم .ﻣﺎ دﯾﮕﺮاز ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮدﯾﻢ! ﺑﻪ
ﻗﻀﺎوت ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢ اﻣﯿﺪ ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺐ ﻫﺸﺘﻢ آﺑﺎن ﮐﻪ ﻧﻄﻖ ﻣﺮا در ﺟﺮاﯾﺪ ﭼﺎپ ﻧﮑﺮدﻧﺪ از اﯾﻦ
ﻫﻢ ﻣﺄﯾﻮس ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﻻاﻗﻞ ﻧﻄﻖ ﻣﺎ را ﻫﻢ ﮐﺴﯽ از ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﻨﯿﺪ .ﻣﻌﺬاﻟﮏ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻼم ﺧﺪا اﯾﻦ ﻋﺪه
ﺷﯿﺮﻣﺮد را ﺑﺮآن داﺷﺖ ﮐﻪ در ﻏﺮﻗﺎب ﺧﻮف و ﺑﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﺰان ﺧﻮد وداع ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﻫﺴﺖ،
ﺳﺨﻨﯽ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ! و آﻣﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ!« )( ۳۴
ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﺑﺎره ﺷﺐ  ۹آﺑﺎن ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ …» :ﻧﺎﭼﺎر رواﻧﻪ ﺷﺪه ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل
ﺳﺮدارﺳﭙﻪ ﻣﻲرﺳﻢ .اﻃﺎﻗﻬﺎ ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻌﻲ از ﺗﺠﺎر و ﻛﺴﺒﻪ دﻳﺪه ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در اﻃﺎقﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﻳﺎ
ﺧﻮاﺑﻴﺪهاﻧﺪ و اﻳﻨﻬﺎ ﻣﺘﺤﺼﻨﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ … ﻧﺎﭼﺎر ﻣﻲروم ﺑﻪ اﻃﺎق زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ،ﺟﻤﻌﻲ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻣﻨﺼﺒﺎن
ﻧﻈﺎم و ﻧﻈﻤﻴﻪ در اﻃﺮاف ﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﻴﺰي دروﺳﻂ اﺳﺖ و روي ﻣﻴﺰ ورﻗﻪ اﻳﺴﺖ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻳﺎﺳﺎﺋﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺳﻤﻨﺎن ورﻗﻪ را ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻦ داده ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻴﺪ ورﻗﻪ را ﻣﻲﺧﻮاﻧﻢ و ﻣﻲﻓﻬﻤﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭼﻴﺴﺖ و
ﻣﻲﺑﻴﻨﻢ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﺼﺖ و ﻫﻔﺘﺎد ﻧﻔﺮاز ﻳﮑﺼﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه آن را اﻣﻀﺎء ﻛﺮدهاﻧﺪ .دﯾﺪن اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ و ﻋﻨﻮان
ﻏﯿﺮ واﻗﻊ اﺣﻀﺎر ﺷﺪن از ﻃﺮف ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ﻃﻮری ﻣﺮا ﻣﻨﺰﺟﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﯿﺶ آﻣﺪ ﻧﺎﮔﻮاری را ﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺎل
ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﻢ ورﻗﻪ را روی ﻣﯿﺰ ﻣﯿﮕﺬارم .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻤﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﺪد ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﯿﺪ! ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﻢ اﮔﺮ رأی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ درﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ ﻣﯿﺪﻫﻢ ﻧﻪ در اﯾﻦ ﺳﺮداﺑﻪ .ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ اﻣﻀﺎء ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺑﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ
ﺻﺪای ﺧﻮد را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ ﻣﺮا ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ازاﯾﻦ ﺑﺪﺗﺮﺑﺮای ﻣﻦ ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد (۳۵) .«...
» ...ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪ ﺗﺪﻳﻦ ،ﻧﺎﻳﺐ رﺋﻴﺲ اوّل آﻧﺮوز ﻣﺠﻠﺲ در ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎل  ۱۳۲۶در دﻳﻮان ﻋﺎﻟﻲ ﺗﻤﻴﺰ،
در ﻣﻮرد ﻣﺎده واﺣﺪه ﺿﻤﻦ ﺗﺤﺮﻳﻒ واﻗﻌﻴﺖ و ﺑﺮاي ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد در ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ رﺳﺎﻧﺪن رﺿﺎﺧﺎن ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﻧﻮﻳﺴﺪ» :ﻏﺮوب روز ﺟﻤﻌﻪ  ۸آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۰۴ﺑﻮد ،ﺑﻨﺪه در ﺷﻤﻴﺮان ﺑﻮدم ،دﻳﺪم ﺗﻠﻔﻦ ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻀﺮت اﺷﺮف
ﻣﻲﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻼﻗﺎت ﻛﻨﻢ .آﻣﺪم ﺑﺸﻬﺮ ،رﻓﺘﻢ ﻣﻨﺰل ،اوّل ﺧﺪﻣﺘﺸﺎن رﺳﻴﺪم ،ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ در زﻳﺮ
زﻣﻴﻦ ،داور ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺎرﻫﺎﺋﻲ اﺳﺖ ،ﺑﺮوﻳﺪ ﺑﻪ او ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ .رﻓﺘﻢ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ،دﻳﺪم داور ﻧﺸﺴﺘﻪ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺰي و وﻛﻼء
ورﻗﻪاي را اﻣﻀﺎء ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و داور ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺨﺪﻣﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﻘﻴﻪ وﻛﻼء ﻫﻢ ﺗﻠﻔﻦ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ .ﺑﻌﺪ از آﻧﻜﻪ
وﻛﻼء رﻓﺘﻨﺪ و اﻃﺎق ﺧﻠﻮت ﺷﺪ ،داور آﻣﺪ ﭘﻴﺶ ﻣﻦ ﻣﺎده واﺣﺪه را ﻧﺸﺎن داده ﮔﻔﺖ اﻳﻦ وﻛﻼء اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻪ را اﻣﻀﺎء
ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ دارﻳﺪ اﻣﻀﺎء ﻛﻨﻴﺪ ( ۳۶) «...

٧
ﻋﺪه ای از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ ،ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن را در ﺟﻠﺴﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ و ﺷﺮاﯾﻄﯽ در روز ﻧﻬﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۰۴ﻃﺮح ﻣﺎده واﺣﺪه ﺑﺪﯾﻨﻘﺮار» :ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻌﺎدت ﻣﻠﺖ،
ﺧﻠﻊ ﻗﺎﺟﺎر را اﻋﻼم و اداره ﻣﻮﻗﺖ ﻛﺸﻮر را از ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﺑﻪ آﻗﺎي رﺿﺎﺧﺎن ﻣﻮﻛﻮل
ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﻮﻛﻮل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻮاد ۳۶ـ۳۷ـ۳۸ـ ۴۰ﻣﺘﻤﻢّ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮد «.ﻣﻄﺮح ﺷﺪ(۳۷) .
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﻣﻮرد زﻣﯿﻨﻪ ﭼﯿﻨﯽ و دﺳﯿﺴﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻃﺮح ﮐﻪ » ﻧﺎﻗﺾ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد زﯾﺮا ﮐﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺣﻖ ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎر را از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺧﻠﻊ ﮐﻨﺪ واﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﺳﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﺮد« ،ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
» ﺻﺒﺢ ﺷﻨﺒﻪ ﻧﻬﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۳۰۴ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﯽ روم ﯾﺎ ﻧﻤﯽ روم؟ ﮔﻔﺘﻢ
اﻣﺮوز روز ﺟﻠﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ...
ﮔﻔﺖ :ﻣﮕﺮ ﺷﻤﺎ اﻃﻼع ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻠﺴﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﮔﺮ ﻣﺎﯾﻠﯿﺪ ﺑﯿﺎﺋﯿﺪ ﻣﻨﺰل
ﻣﻦ ،ﭘﺲ ازﻣﺸﻮرت ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻻزم ﺷﺪ ﻣﯽ روﯾﻢ واﻻ ﻧﻤﯽ روﯾﻢ .ﻣﻨﺰل اﯾﺸﺎن درﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮاﻫﺮﺷﺎن ،ﺧﺎﻧﻢ
ﻫﻤﺪم اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ در ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﮏ ﺑﻮد .ﺑﻪ آﻧﺠﺎ رﻓﺘﻢ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎده واﺣﺪه ای ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻗﺎی
ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء را ﺷﺐ ﻗﺒﻞ ﺑﺮای اﻣﻀﺎی آن ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﺳﺮدار ﺳﭙﻪ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء دﻋﻮت ﮐﺮده اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻗﺎی
ﺣﺎج ﻣﯿﺮزا ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی را ،آﻧﻬﺎ اﻣﻀﺎ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ .آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ آﻗﺎی ﻣﻮﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ آﻣﺪﻧﺪ و در
آﻧﺠﺎ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ،آﻗﺎﯾﺎن ﻣﺸﯿﺮاﻟﺪوﻟﻪ و ﻣﻮﺗﻤﻦ اﻟﻤﻠﮏ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﺎ ﻓﺮدا ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﯽ روﯾﻢ
وﻟﯽ ﻣﻦ ﻣﺮدد ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﺮوﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﺮوﯾﻢ .اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﮑﻨﻢ ،ﻫﺮ ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻣﺸﻮرت
ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﻦ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ) ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ (ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﭽﯽ ده ﺳﺎل ﻣﻮاﺟﺐ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﮏ روز ﺷﻠﯿﮏ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻢ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﮐﻪ از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ روزی ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ آﻧﺮا ﻧﻘﺾ ﮐﻨﻨﺪ و وﮐﯿﻠﯽ از دﻓﺎع
آن ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ در ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن ﺗﻮﭘﭽﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼ" ﻣﻮاﻓﻘﻢ .ﺧﻮب
اﺳﺖ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﻨﯿﻢ آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء ﻫﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ اﯾﻨﺠﺎ و ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮوﯾﻢ .آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻼء آﻣﺪ .ﻣﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ در
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺲ رﻓﺘﯿﻢ«...
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در ﺟﻠﺴﻪ  ۹آﺑﺎن  ۱۳۰۴ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺑﻘﺪرت رﺳﯿﺪن رﺿﺎ ﺧﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح اﻧﻘﺮاض
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق اﻗﻠﻴﺘﻰ از ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ ﮔﻔﺖ» :ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ
رأى اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﻳﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراﺋﻰ را ﺑﮑﺎر ﺑﮕﻤﺎرد .ﺧﻮب اﮔﺮ ﻣﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ ﻛﻪ آﻗﺎى رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﭘﺎدﺷﺎه
ﺑﺸﻮﻧﺪ ،آﻧﻮﻗﺖ درﻛﺎرﻫﺎى ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻫﻢ دﺧﺎﻟﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ آﺛﺎرﻳﮑﻪ اﻣﺮوزاز اﻳﺸﺎن ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ درزﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻫﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد .ﺷﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ ،رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﻗﻮا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺪه اﮔﺮ ﺳﺮم را ﺑﺒﺮﻧﺪ و ﺗﻜﻪ
ﺗﻜﻪام ﺑﮑﻨﻨﺪ و آﻗﺎ ﺳﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﻫﺰار ﻓﺤﺶ ﺑﻤﻦ ﺑﺪﻫﺪ زﻳﺮ ﺑﺎر اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎ ﻧﻤﻰروم .ﺑﻌﺪ ازﺑﻴﺴﺖ ﺳﺎل ﺧﻮﻧﺮﻳﺰى،
آﻗﺎى ﺳﻴﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻃﻠﺐ ﺑﻮدﻳﺪ؟ آزادﻳﺨﻮاه ﺑﻮدﻳﺪ؟ ﺑﻨﺪه ﺧﻮدم ﺷﻤﺎ را در اﻳﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ دﻳﺪم ﻛﻪ ﺑﺎﻻى
ﻣﻨﺒﺮ ﻣﻴﺮﻓﺘﻴﺪ و ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ آزادى ﻣﻴﮑﺮدﻳﺪ .ﺣﺎﻻ ﻋﻘﻴﺪه ﺷﻤﺎاﻳﻨﺴﺘﻜﻪ ﻳﻚ ﻛﺴﻰ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺷﺎه
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻫﻢ ﺣﺎﻛﻢ!
اﮔﺮاﻳﻨﻄﻮرﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارﺗﺠﺎع ﺻﺮف اﺳﺖ ،اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﺮف اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭼﺮا ﺧﻮن ﺷﻬﺪاء آزادى را ﺑﻴﺨﻮد رﻳﺨﺘﻴﺪ؟
ﭼﺮا ﻣﺮدم راﺑﮑﺸﺘﻦ دادﻳﺪ؟ ﻣﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﺪ ازروزاول ﺑﻴﺎﺋﻴﺪ ﺑﮕﻮﺋﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻴﻢ .ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ.
آزادى ﻧﻤﻰﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﻣﻠﺘﻰ اﺳﺖ ﺟﺎﻫﻞ و ﺑﺎ ﭼﻤﺎق ﺑﺎﻳﺪ آدم ﺷﻮد .اﮔﺮ ﻣﻘﺼﻮد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن را در
ﻋﺮض ﻣﻠﻞ دﻧﯿﺎ و دول ﻣﺘﻤﺪﻧﻪ آورده ﺑﮕﻮﺋﺒﻢ از ان اﺳﺘﺒﺪاد و ارﺗﺠﺎع ﮔﺬﺷﺘﯿﻢ ﻣﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻣﺸﺮوﻃﻪ
دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎه دارﯾﻢ ،ﻣﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﻮزراء دارﯾﻢ ،ﻣﺎ ﺷﺎه ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺌﻮل دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺻﻞ ﭼﻬﻞ و ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻧﻮن

٨
اﺳﺎﺳﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ اش اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﺠﻠﺲ رأی ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮدش را
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺻﻞ  ۶۷ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﮏ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ وزﯾﺮی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد ،آن وزﯾﺮ ﻣﯿﺮود ﺗﻮی ﺧﺎﻧﻪ اش ﻣﯽ
ﻧﺸﯿﻨﺪ .آﻧﻮﻗﺖ ﻣﺠﺪدا اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﮏ دوﻟﺘﯽ را ﺳﺮﮐﺎر ﻣﯽ آورد .ﺧﻮب ﺣﺎﻻ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ رﺋﯿﺲ
اﻟﻮزراء ﺷﺎه ﺑﺸﻮد ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﯾﻦ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ و در دﻧﯿﺎ ﻫﯿﭻ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻧﺪارد ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﺴﺌﻮل
ﺑﺎﺷﺪ (۳۸) «....
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت و ﻣﺂﺧﺬ:
 -- ۲۵رﻧﺠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق – ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ  -ص ۸۳-۸۲
 -۲۶ﻣﺼﺪق و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق و ﺳﯿﺎﺳﺖ – ﮔﺮدآوری :اﯾﺮج اﻓﺸﺎر – اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ –  – ۱۳۸۲ص  ۲۱۴ﺗﺎ ۲۱۵
 - ۲۷ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺄﻟﻤﺎت ﻣﺼﺪق –ﺑﻘﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق  -ﺻﺺ  ۱۴۰و ۱۴۱
 - ۳ - ۲۸ﺷﺮح زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﻦ  -ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ )ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اداری دورۀ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ( –  ۳ﺟﻠﺪ  -اﻧﺘﺸﺎرات
زوار –  - ۱۳۷۷ص ۳۷۵
 – ۲۹ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ص ( ۴۶۸
 - - ۳۰ﺧﺎﻃﺮات و ﺗﺄﻟﻤﺎت ﻣﺼﺪق –ﺑﻘﻠﻢ دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﺪق -ص ۱۶۴
 - ۳۱ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻋﻠﻢ – ﻧﻔﺖ ،ﻗﺪرت و اﺻﻮل » ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۸ﻣﺮداد«  -ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺤﯿﺎر-
ﻧﺎﺷﺮ :اﻧﺘﺸﺎرات ﭼﺎﭘﺨﺶ –  ۱۳۷۷ص ۵۸
* ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ رﺟﻮع ﺑﻪ اﺳﻨﺎد وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ ص :۵۳۸
 ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۴۱۶/۷۳وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ -از ﻟﺮن ﺑﻪ ﮐﺮزن ۲۸ .ﻣﺎه ﻣﺎه ﻣﻪ ۱۹۲۳ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۳۷۱ /۸۰۵۱وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ -از ﻟﺮن ﺑﻪ ﮐﺮزن ۱۶ .ژوﺋﯿﻪ  . ۱۹۲۱ﺟﯽ واﺗﺮ .دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺳﺮﭘﺮﺳﯽ ﻟﺮن از ﮐﯿﺮک ﻫﺎول)  ( ۱۸۸۰ – ۱۹۶۱ﺻﻔﺤﻪ ۸۲
 ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۴۱۶/ ۷۹۲وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ -از ﻟﺮن ﺑﻪ ﮐﺮزن ۵ .ﻣﻪ ۱۹۲۳ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۴۱۶/ ۷۳وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ -از ﻟﺮن ﺑﻪ ﮐﺮزن  ۲۸ﻣﻪ ۱۹۲۳ ﺳﻨﺪ ﺷﻤﺎره  ۴۱۶ / ۹۰۴۳وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ -وزارت ﺧﺎرﺟﻪ اﻧﮕﻠﯿﺲ  ۱۶ﻣﻪ ۱۹۲۳ - - ۳۲رﻧﺠﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق – ﯾﺎدداﺷﺘﻬﺎی ﺟﻠﯿﻞ ﺑﺰرﮔﻤﻬﺮ -ص ۱۵۲ – ۱۵۱
 -۳۳ﺧﺎﻃﺮات ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی  -ﺟﻠﺪ  ، ۴ص ۳۴۳
⊳ »ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی )ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۷رﺟﺐ  ۱۲۷۹ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺑﺮاﺑﺮ  ۱۸دی  ۱۲۴۱در دوﻟﺖآﺑﺎد )اﺻﻔﻬﺎن( -
وﻓﺎت  ۴آﺑﺎن  ۱۳۱۸ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ( ،در اﺻﻔﻬﺎن ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﯾﺎﻓﺖ .در ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻂ و ﺳﻮاد ﻣﺸﻐﻮل
ﺷﺪ از ﺳﺎل ۱۲۵۱ش ﮐﻪ ﯾﺎزده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻋﺮب ،ﺧﺮاﺳﺎن و ﺗﻬﺮان ﮐﺮد
و در ﺳﺎل ۱۲۶۰ش ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا رﺿﺎﮐﺮﻣﺎﻧﯽ و ﺷﯿﺦ اﺣﻤﺪ روﺣﯽ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد.
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﻋﺮاق رﻓﺖ و در ﺣﻮزه درس ﻣﯿﺮزای ﺷﯿﺮازی و ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ ﺷﯿﺮازی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ
اﯾﺮان در اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ در ﻣﺤﻀﺮ ﻣﯿﺮزا اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ زوارۀ اردﺳﺘﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﯿﺮزا ﺟﻠﻮه ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ
ﭘﺮداﺧﺖ .او در ﺳﺎل ۱۲۷۶ش در ﺷﻬﺮ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺑﺎ ﻣﯿﺮزا ﺣﺴﻦ ﺧﺎن داﻧﺶ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ و ﺣﺎﺟﯽ زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ
ﻣﺮاﻏﻪای آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و در ﻫﻤﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری دﻫﺨﺪا روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎرﺳﯽ "ﺳﺮوش" را داﯾﺮ ﮐﺮد.
دوﻟﺖآﺑﺎدی در ﺳﺎل ۱۲۸۷ش ﺑﻪ ﺗﻬﺮان آﻣﺪ و در ﭼﻨﺪ دوره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ وی
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺖ .در ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺳﮑﺘﮥ ﻗﻠﺒﯽ درﮔﺬﺷﺖ .زﻧﺪه ﯾﺎد ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی
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ﺷﺎﻋﺮ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و از ﭘﯿﺸﻘﺪﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﺮان و ﻣﺆﺳﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ٔﺳﺎدات ﺑﻮد  .وی از ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ رﺟﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ ﻣﺸﺮوﻃﻪ و دوران ﭘﺲ از آن ﺗﺎ اواﯾﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ«.
ﻓﺮوغ دوﻟﺖ آﺑﺎدی )ﺷﻬﺎب( دﺧﺘﺮ ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ »:ﻣﺎ ،ﺳﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ اول ،ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺘﯿﻢ.
ﺟﻨﮓ ﺷﺮوع ﺷﺪ .آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن در ﺧﻄﺮ ﺑﻮدﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﻓﯽ ﻓﺮارﮐﺮدﻧﺪ (۱) .ﭘﺪرم ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺑﺮوﺟﺮد ﻧﺰد داﺋﯽ ام ﺻﺎرم
اﻟﻤﻤﺎﻟﮏ ﺑﺮد و ﺑﻪ او ﺳﭙﺮد .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق دوﺳﺘﺎﻧﺶ ،اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﺑﻌﺪ ،ﺑﻪ
آﻟﻤﺎن رﻓﺖ .ﻣﺎ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ از ﭘﺪرم ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺑﻮدﯾﻢ .داﺋﯽ ام اﻧﺒﺎر اﺳﻠﺤﻪ
ﻣﻔﺼﻠﯽ داﺷﺖ .ﺷﺒﯽ اﻧﺒﺎر را آﺗﺶ زدﻧﺪ .ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺧﺎن داﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎدرم ﻣﯽ
ﮔﻔﺖ :روﺳﻬﺎ دﻧﺒﺎل) آﻗﺎ( ) ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺪرم ﺑﻮد( ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺎﻧﺪن ﺷﻤﺎ اﯾﻨﺠﺎ
ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻗﻠﻌﻪ.
ﯾﮏ ﺳﺎل در ﻗﻠﻌﻪ ﻓﻠﮏ اﻻﻓﻼک زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .آن ﻗﻠﻌﻪ را ﭘﺪر ﺑﺰرگ ﻣﺎدری
ام ،ﻣﻈﻔﺮ اﻟﻤﻠﮏ در دوران ﺣﮑﻮﻣﺖ  ۲۵ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد در ﺟﻨﻮب و ﻏﺮب اﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ﯾﮑﺴﺎل ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
ﺑﺮﮔﺸﺘﯿﻢ .دﯾﻨﺎری ﭘﻮل ﻧﺪاﺷﺘﯿﻢ .ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺒﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﻢ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ
در ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺮاج اﻟﻤﻠﮏ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ .ﻗﺤﻄﯽ ﺑﻮد .ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬای ﻣﺮدم ﻧﻮﻋﯽ دﻣﭙﺨﺘﮏ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﻣﯽ ﺧﻮرد آﻣﺎس ﻣﯽ ﮐﺮد و ﻣﯽ ﻣﺮد .ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ و ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺎ از اﺟﺴﺎد ﻣﺮدﮔﺎن وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﻮد.
ﺑﺎﺑﺎی ﭘﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﺎدت ﻣﻌﻤﻮل روی ﭼﻬﺎر ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺸﺖ ﭘﺮده راه راه اﻧﺪرون ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ و ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺧﻮاﻫﺮم و ﻣﻦ در
ﺣﯿﺎط ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
روزی ﺑﺎﺑﺎ ،داﯾﻪ را ﺻﺪا ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :آﻗﺎﯾﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻓﺮوغ زﻣﺎن را ﺑﺒﯿﻨﺪ .ﻫﻤﺮاه داﯾﻪ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﯽ رﻓﺘﻢ.
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن آﻧﺠﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .ﻣﺮا ﺑﻐﻞ ﮐﺮدو ﺑﻮﺳﯿﺪ و ﮔﻔﺖ  ":ﻣﺮا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﺪ؟ ﮔﻔﺘﻢ ":ﺑﻠﻪ ﺷﻤﺎ در ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ
ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﯾﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﮑﻼت ﻣﯽ دادﯾﺪ".
ﮔﻔﺖ ":ﻣﺸﺘﺖ را ﺑﺎز ﮐﻦ" و ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻃﻼ در دﺳﺘﻢ رﯾﺨﺖ و ﮔﻔﺖ ":اﯾﻨﻬﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺎدر ﺑﺪه و از ﻗﻮل ﻣﻦ
ﺳﻼم ﺑﺮﺳﺎن".
ﺳﭙﺲ از داﯾﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ":داﯾﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﻠﺪﯾﺪ ﻧﺎن ﺑﭙﺰﯾﺪ؟" داﯾﻪ ﺟﻮاب داد ":اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﻠﺪم ﻣﻦ دﻫﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻢ".
دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﮔﻔﺖ ":ﻣﻦ ﻓﺮدا ﻣﯽ آﯾﻢ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽ دﻫﻢ".
روز ﺑﻌﺪ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ آﻣﺪ .وﺳﺎﺋﻞ ﺑﻨﺎﺋﯽ آورده ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺶ را ﺑﯿﺮون آورد ،آﺳﺘﯿﻨﻬﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ زد و
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ ،در اﻧﺘﻬﺎی ﺣﯿﺎط ﺗﻨﻮر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﯾﮏ ﮔﺎری ﺑﺰرگ ﻫﻢ رﺳﯿﺪ ﭘﺮ از آذوﻗﻪ ﺑﻮد ،ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ اﻧﺒﺎر
ﺑﺮدﻧﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺖ دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺷﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﻮام و دوﺳﺘﺎﻧﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق
ﮔﻬﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎ ﺳﺮ ﻣﯽ زد و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺣﺘﯿﺎﺟﯽ ﺑﻮد ﻓﻮراً ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺟﻨﮓ ﭘﺎﯾﺎن ﮔﺮﻓﺖ .ﭘﺪرم ﺑﻪ اﯾﺮان ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﻣﻦ ده ﺳﺎل داﺷﺘﻢ و دوره اﺑﺘﺪاﺋﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎد ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه
ﺑﻮدم .ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ دﮐﺘﺮﻣﺼﺪق ﻣﻘﺪاری ﭘﻮل ﻃﻼ درﻣﺸﺘﻢ رﯾﺨﺖ(۲)«...
دوﻟﺖ آﺑﺎدی در ﺧﺎﻃﺮاﺗﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺑﻠﯽ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ﻣﺴﺎﻋﺪت ﯾﮏ ﺗﻦ از دوﺳﺘﺎن
ﻣﻦ ﮐﻪ در اﯾﺎم ﻗﺤﻄﯽ ﯾﮑﻬﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﺳﯽ و ﭘﻨﺞ)  ۱۳۳۵ه( ﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﻦ ﺧﺎﻧﻮاده رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ﺷﺎﯾﺪ از ﭼﻨﮕﺎل
ﻣﺮگ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ ﻫﻢ رﻫﺎ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ« )(۳
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دوﻟﺖ آﺑﺎدی از ﭘﯿﺸﺮوان ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺷﻌﺮ ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻫﻢ رﻣﺎن و داﺳﺘﺎن ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ .از آﺛﺎر
وی :داﺳﺘﺎن "ﺷﻬﺮ ﻧﺎز"؛ "ﺷﺠﺮه ﻃﯿﺒﻪ"؛ "دوره زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻏﻀﺐ ﺣﻖ اﻃﻔﺎل"؛ "ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﯾﺎ ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ"؛
"ﺣﻘﯿﻘﺖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺮارداد ﻣﺠﻠﺲ"؛ "ﻧﻬﺎل ادب"؛ "ارﻣﻐﺎن ﯾﺤﯿﯽ"؛ "ﺷﺮح ﺣﺎل ﻣﯿﺮزا ﺗﻘﯽﺧﺎن اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ".
 -۱در اواﺳﻂ دوره ﺳﻮم ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای ﻣﻠﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۱۴ﺟﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اول ﺷﺮوع ﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻮﻓﯽاﻟﻤﻤﺎﻟﮏ
ﻧﺨﺴﺖوزﯾﺮ وﻗﺖ ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .روﺳﯿﻪ ﺗﺰاری ﺑﻪ ﺑﯽ ﻃﺮﻓﯽ اﯾﺮان وﻗﻌﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻤﺎل را ﻣﺘﺼﺮف ﮔﺸﺘﻪ و ﺗﺠﺎوز ﺧﻮﯾﺶ را ﺗﺎ ﮐﺮج اﻣﺘﺪاد داده و ﺗﻬﺮان را ﺷﺪﯾﺪا
ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد .ﺟﻨﻮب اﯾﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻠﻂ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺖ .و ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ دوﻟﺖ
ﻣﻮﻗﺖ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻫﺎن ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﻣﺎﻓﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻮﻗﺘﯽ
) ﺳﺎل  ۱۳۳۵ﻫـ ق ( اﻋﻀﺎء اﯾﻦ دوﻟﺖ و ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از  -۱:ﻧﻈﺎماﻟﺴﻠﻄﻨﻪ رﺋﯿﺲ ﻫﯿﺄت دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺘﯽ
) رﺋﯿﺲاﻟﻮزراء(-۲ ،ﻣﺪرس وزﯾﺮ ﻋﺪﻟﯿﻪ واوﻗﺎف  -۳ادﯾﺐاﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﺳﻤﯿﻌﯽ وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر -۴ ،ﻋﺒﺎس ﻣﯿﺮزا ﺳﺎﻻر
ﻟﺸﮑﺮ - ۵،ﻓﺮﻣﺎﻧﻔﺮﻣﺎﻧﯿﺎن وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ  - ۶ﻣﯿﺮزا ﻗﺎﺳﻢ ﺧﺎن ﺻﻮر اﺳﺮاﻓﯿﻞ وزﯾﺮ ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف -۷ ،ﻋﺰاﻟﻤﻠﮏ
اردﻻن ﺧﺰاﻧﻪدار ۸،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﻠﻮپ ) ﻓﺮزﯾﻦ ( وزﯾﺮ داراﯾﯽ
» - ۲دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق در دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﭘﻬﻠﻮی« ﭘﮋوﻫﺶ دﮐﺘﺮ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺸﯿﺮ -ﻧﺎﺷﺮ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺮ  –۱۳۷۸ -ص  ۳۹۷ﺗﺎ
– ۳ ۳۹۸
 )- ۳ﺧﺎﻃﺮات ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی  -ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم  -ص ( ۱۰۳
 - ۳۴ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺮان ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻠﮏ اﻟﺸﻌﺮای ﺑﻬﺎر – ﺟﻠﺪ  - ۲ﺻﻔﺤﺎت  ۳۲۹و ۳۳۰
 -۳۵ﺧﺎﻃﺮات ﺣﯿﺎت ﯾﺤﯿﯽ دوﻟﺖ آﺑﺎدی  -ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم  -ص ۳۸۲
 : -۳۶ﺑﺎﻗﺮ ﻋﺎﻗﻠﻲ ،داور و ﻋﺪﻟﻴﻪ )ﺗﻬﺮان :ﻋﻠﻤﻲ ، ،(۱۳۶۹ ،ص  ۷۲ـ ۷۱
 -۳۷ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ  -ص ۷۱
 -۳۸ﻧﻄﻖ ﻫﺎ و ﻣﮑﺘﻮﺑﺎت – دﮐﺘﺮ ﻣﺼﺪق -اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺼﺪق  - ۷ﭼﺎپ  ۲۹اﺳﻔﻨﺪ  - ۱۳۴۹ص ۸
اداﻣﻪ دارد

