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رديم               رابطه با شرکت   .  دکتر محمد مصدق نخست وزير ايران در شورای امنيت سازمان ملل متحد مطالعه ک

   :به شرح زير همين کتاب جلد اول 822 صفحه  در1پيوست می گرديم به اکنون باز 

 

 

 متن کامل سخنرانی آقای دکتر مصدق در دفاع از

 »حاکميت و حقوق ملت ايران

 :در جلسات شورای امنيت سازمان ملل متحد

  1 )113 – 115مربوط به اسناد شماره (

 
 دفاع در شورای امنيت. الف

                   ع از ملل کوچک و تأمين مساوات بين دول کوچک و بزرگ شورای امنيت محل دفا .1

 . ايران فقط حقوق خود را خواستار می باشد.است

       15به قرار گزارش خبرنگار رويتر آقای دکتر مصدق در نطق خويش به زبان فرانسه در تاريخ 

 :الم کرد کهخطاب به رئيس جلسه شورا اع 1330/7/22 مطابق با 1951اکتبر 

      محترم شورای امنيت امروز من در اين شورا حاضر شده صدای آقای رئيس، آقايان اعضای 

 .مردم ايران را در مقابل ادعاهای بی اساس دولت انگلستان به گوش شما و مردم جهان می رسانم

      امنيت     هرچند ما اين دعوا را به دالئلی که بعد اقامه خواهيم کرد در حدود صالحيت شورای

              ن مرجع و عالی ترين مقامینمی دانيم اما نمی توانيم منکر شويم که سازمان ملل متحد آخري

 .است که مسئول حفظ صلح دنيا است

شورای امنيت برای اين درست شده که ملل کوچک با کشورهای بزرگ دور هم بنشينند و در       

 .ول مندرجه صلح دنيا و امنيت بين المللی را حفظ نمايندتحت مقررات منشور و به موجب اص



اين موسسه وقتی موفق خواهد شد که اين هدف عالی را اجرا نمايد که دول بزرگ به مقررات آن 

 .احترام بگذارند و کشورهای کوچک و بزرگ آن را پناهگاه خود بدانند

دوستان، پاکستان و           جای بسی خوشوقتی است که دول اروپائی به آرزوهای ملت های هن

اندونزی و ملل ديگر که ميل داشتند با آزادی و تساوی زندگی کنند احترام گذاشته و سازمان ملل                    

 . متحد در اين راه  از بذل مساعی الزم خودداری ننمود

 ندارد تا آن را کمک ملت ايران نيز از کشورهای بزرگ و از يک موسسه بين المللی جز اين انتظار

و به اين کنند تا بتواند استقالل اقتصادی خود را به دست آورده و در سايه آن رفاه اجتماعی خود را تأمين 

 . وسيله استقالل خويش را تقويت کند

اگر دولتی مسأله ای را که در صالحيت شورای امنيت نمی باشد در اين شورا مطرح کند و       

 داليل و جهات سياسی تصميم بگيرد که به آن مسأله رسيدگی کند در اين         شورای امنيت بنا به

صورت شورای امنيت وسيله ای برای مداخله يک کشور در امور داخلی کشور ديگر خواهد شد            

 و به اين ترتيب اعتماد مردم از آن سلب خواهد گرديد و شورای امنيت از وظايفش که حفظ              

 . صلح جهان می باشد باز خواهد ماند

نقشه جهان را عوض کرد، در همسايگی کشور من صدها ميليون نفر از مردم     جنگ دوم جهانی 

.          آسيا پس از قرن ها زندگی در رژيم استثماری و مستعمراتی استقالل و آزادی به دست آوردند

ن مجمع عالی بين المللی انتظار دارد برخالف مصالح ايران فقط حقوق خود را خواستار می باشد و از اي

ايران اقدامی به عمل نياورد تنها ثروت ملی ما نفت است که منبعی برای توليد کار و غذا                 

        درآمد نفت بايد برای توسعه صنعت و بهبود وضع مردم ايران . برای مردم ايران به شمار می رود

      أسفانه تاکنون درآمد نفت برای مردم ايران هيچ فايده و ثمری نداشته و در مت. به مصرف برسد

 .صنعت اين کشور موثر واقع نشده استپيشرفت 

برای اثبات اين مدعا بايد گفت که پس از پنجاه سال بهره برداری از نفت توسط يک شرکت      

وريم که از کارشناسان خارجی دعوت              خارجی هنوز کارشناسان ايرانی کافی در اختيار نداريم و مجب

         برای آن که شمه ای از منافع انگليس را از اين قسمت عظيم برای شما مجسم کنيم کافی است .کنيم

         شرکت در حدود  برطبق دفاتر شرکت سابق نفت ايران درآمد خالص 1948در سال که بگويم 

      فقط  ُنه ميليون ليره آن به ايران داده شده و هشت ميليون ليره شصت و يک ميليون ليره بوده که 

             در اينجا بايد اضافه کنم  .آن هم بابت ماليات به خزانه داری انگليس تحويل داده شده است

    مردمی که در آبادان يعنی جايگاه معروف ترين تصفيه خانه نفت جهان زندگی می کنند با فقر و 

           نی بی حد و حساب دست به گريبان هستند و حتی از ضروريات اوليه زندگی نيز محروم پريشا

        می باشند اگر بنا باشد که در آينده نيز مانند گذشته درآمد نفت ما را خارجيان ببرند، اگر قرار باشد 

شاه وتصفيه خانه آبادان در که کارگران ايرانی در اراضی نتت خيز مسجد سليمان، آغاجاری، کرمان



              بدترين شرايط به سر برند و استثمارچيان خارجی همچنان عمال کليه درآمد نفت را تصاحب 

به همين دليل ها بود که پارلمان ايران          . کنند مردم ايران تا ابداالباد در فقر و پريشانی خواهند ماند

ر رأی داد و در واقع نظر پارلمان ايران نظر قاطبه                  به نفع ملی شدن نفت در سراسر کشو

اهالی اين کشور بود که اکنون دولت انگليس با شکايت به شورای امنيت می خواهد با نظر تمام         

      جنبشی که در ايران در جريان است مورد پشتيبانی کامل کليه افراد ملتی . مردم ايران مخالفت کند

           ملت ايران مصمم است که از اين منبع حياتی که .  که به حقوق خود آشنايی کامل دارنداست

      ميراث ملی آن به شمار می رود برای باال بردن سطح زندگی افراد خود و حفظ صلح جهان استفاده 

 .کند

کشورهای       و اصول مقدسی که در آن مندرج می باشد حکم می کند که کليه منشور ملل متحد 

 .عضو سازمان ملل متحد در چنين روزی دست کمک به سوی ايران دراز کنند

در اينجا می خواهم نظر اعضای محترم شورای امنيت را به اين حقيقت جلب کنم که ترس و     

تشويش يک دولت بزرگ در عملی ساختن مقاصدش با توسل به چترباز و کشتی جنگی به               

ان می دهد که سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنيت جهان وظيفه خود را به خوبی         خوبی نش

 .انجام داده است

       اگر منظور انگلستان اين است که ملی شدن صناعت نفت ما صلح را به خطر انداخته معلوم 

              س و پايه نيست که چرا دولت انگليس که اين همه صنايع را ملی کرده به عنوان اين که اسا

اين موضوع کامال شبيه دعوای گرگ          .  صلح را متزلزل نموده است به شورای امنيت دعوت نشده

 . و ميش است

هر نوع خطری که متوجه صلح باشد از اقدامات انگلستان که سعی کرده با توّسل به اقدامات   

انگلستان .  منابع خود باز دارد ناشی خواهد شدزورگوئی علنی، ما را از استفاده از حق حاکميت بر

اقدامات جابرانه ای به عمل آورده و چترباز به نواحی مجاور ايران اعزام داشته و ناوگان جنگی را در 

تهديدات دولت انگليس داير بر پياده کردن نيرو در . نزديکی آب های ساحل ايران متمرکز نموده است

اشته و آتش جنگ جهانی ديگری را بر افروزد و دولت انگليس به تنهائی عواقب مهلکی دايران ممکن بود 

 . مسئول اين عواقب می شد

آقای  دکتر  مصدق  تأکيد  کردند  که  ايران  کشتی  های  جنگی  در رودخانه تيمز مستقر نکرده 

 .است

           ايران مشتاق است که با روسيه مناسبات دوستی داشته باشد و خاطرنشان ساخت       

 اول جهانی حکومت روسيه را از دست تزارها گرفتند کليه امتيازات خارجی کمونيست ها که پس از جنگ

 .اندازه سخاوتمند نبوده استخود را لغو و تسليم کرده اند حال آن که انگلستان به اين 



        يس به قبل از اين که دولت انگليس به شورای امنيت شکايت کند بين دولتين ايران و انگل

          نمايندگی شرکت سابق مذاکراتی صورت گرفت که در جريان آن مذاکرات دولت متبوعه من 

           منتهای درجه حسن نيت از خود نشان داد و در مورد تقويم ميزان خسارات و ترتيب فروش نفت 

          ده شد و مع االسف به انگليس پيشنهادهاب صحيح و عملی از طرف ايران به دولت انگليس دا

                من می خواهم بار ديگر . معلوم شد که اين رويه دوستانه خود فايده ای حاصل نخواهد شد

           موکدًا تکرار کنم که دولت من حاضر است به محض اين که انگليس تمايل حقيقی به حل قضيه 

 . که قبال ذکر شد شروع کندنفت نشان دهد مذاکرات مستقيم را در دو موردی

.        در بهره برداری نفت تأخيری روا داريم وضع اقتصادی ما روز به روز بدتر خواهد شداگر ما

از پيشنهاد توصيه هايی که موجب تأخير در اجرای وظايفمان بشود ما انتظار داريم که شورای امنيت 

البال مشغول عمل شويم و به فالکت ملت ايران خودداری خواهد کرد و به ما اجازه خواهد داد تا فارغ 

  .خاتمه دهيم

 ادامه دارد 
                                                                                                                                                          

   

                                                                                                                                                     

 
 

          
 


