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ا            به قسمتی از    ، اين نوشتار  در بخش چهارم   د مصدق در جلس ر محم اد دکت ده ي تن سخنرانی زن ت  م

رديم         ل توجه ک ه ادام      . شورای امنيت سازمان مل ون ب ند افتخار           اکن ن س رد دراي ه سخنان آن بزرگم

تأسف است که جهانيان دائم در احترام به او و حقانيت            جای بسی   . آميز به شرح زير توجه می کنيم      

ان او را                      ا ايراني ا م ند، ام ا می نويس ه ه د و مقال ايران بر اساس گفتار و کردار او سخن ها می گوين

      .چنان که شايسته او و بايسته رهائی کشورمان است او را نشناختيم و راه او را پی نگرفتيم
درج   ا از روی من د اول  بازنويسی عين د   «ات جل اب اسناد سخن می گوين دعلی   » !کت ر احم ردان دکت ژوهش و برگ پ

 ) :رجائی(رجائی و مهين سروری 

* * * 
  .يک قرارداد خصوصی نمی تواند ملت را از ِاعمال حق حاکميت خود محروم کند. 2

    . آقای الهيار صالح يکی از اعضاء هيئت ايران بثيه نطق آقای دکتر مصدق را قرائت کرد

 :در اين نطق ِاشعار شده بود که

 راموضوع مهم و اساسی اين است که شورای امنيت صالحيت رسيدگی به مسأله نفت ايران     

 .ندارد

ران تعلق داردومالک حقيقی آن منابع نفت ايران مانند خاک رودخانه ها وکوه های آن به اب

 .ايران استملت  

مسائل و چگونگی آن رسيدگی کند و هيچ وقت فقط اين ملت صالحيت دارد که به اينگونه 

حاضرنبوده ونخواهد بود که کسی را دراين موضوع شريک وسهيم بداند و نيزحاضر نيست که 

 . حق مالکيت خود و همچنين محصولی که از آن به عمل می آيد با کسی تقسيم کند

 خارج از محکمه و يا شخص ديگری کهبه نيست قضاوت دراين زمينه را ملت ايران حاضر

 .ايران باشد محول کند

ران دايربرملی کردن صناعت نفت آن درنطق نخست وزيرايران درخصوص تصميم ملت اي

  . کشور و تصويب اين تصميم از طرف نمايندگان منتخب ملت توضيحاتی داده شده بود



 از طرف 1951 و سی آوريل 1951 مارس سال 20درقانون ملی شدن صنعت نفت که در 

 به تصويب رسيده حاوی يک عده شرايط و مواد سخاوتمندانه ای است که به  يرانمجلسين ا

 .شرکت سابق نفت ايران و انگليس فرصت های وسيعی می دهد

اتهامات طرف ما داير بر اين که عمل دولت و ملت ايران کامال نشان می دهد که اين موضوع 

ه و جز اتهام برای فريب عقيده به منزله مصادره اموال شرکت سابق می باشد بی اساس بود

 . عمومی چيز ديگری نيست

دستگاه قانونگزاری ايران همچنين سعی کرده است که توجه خاصی به منافع مشتريان سابق 

 . نفت ايران مبذول دارد

 آوريل ذکر شده که مشتريان سابق نفت ايران حق دارند که از همان  30    در قانون مصوب 

ز شرکت سابق خريداری می کردند با قيمت جاری بين المللی از ايران مقدار نفت که سابقا ا

 . خريداری نمايند ضمنا در مورد خريد نفت ايران به آن ها حق تقدم داده شده است

آقای صالح سپس به قرائت نطق نخست وزير ايران ادامه داده گفت دولت ايران با شرايط  

قرارداد طويل المدتی برای فروش نفت ايران مذکور سعی کرده است که با دولت انگليس يک 

 انگليسی را مجددا استخدام و به آن ها اختيارات  امضاء کرده و نيز حاضر شده بود کارشناسان

 . وسيعی بدهد تا بتوانند به طرز مطلوبی امور فنی صنعت نفت ايران را اداره کنند

» زيان آور است«و » شتاب زده«راناين که اقدامات دولت اياتهامات انگلستان دايربربنابراين 

 .مورد ندارد

اقدامات ايران معلول احساسات کورکورانه و تنفر نسبت به يک دولت و يا ملت بيگانه نبوده 

مرغی را که «بکنيم ويا» انتحاراقتصادی«ما هيچ وقت سعی نکرده ايم که به قول انگليسی ها.است

 . بکشيم» تخم طالئی می گذاشت

اصل عدم مداخله در امور داخلی هر کشوری . صرفا يک مسئله داخلی استمسأله نفت ايران 

 . از جمله اصولی است که منشور ملل متحد درباره آن صراحت دارد

استخراج، بهره بردازی و به مصرف رساندن نفت ايران نيز از جمله مسائل داخلی ايران می 

 .باشد

صول و اساس نوينی که به نحو     با ملی کردن نفت خود و اداره آن روی ادولت ايران 

بهتری رفاه و سعادت مردم ايران را تضمين کند کوشش کرده که حق حاکميت خود را ِاعمال کند 

و همين عمل از طرف دول ديگر به علل و در موارد مختلفی بدون اين که با اعتراض ديگران 

 . مواجه شود انجام شده است



هيچ دولت و يا . والد آن کشور را ملی کرده استخود دولت انگليس صنايع ذغال سنگ و پ

سازمان بين المللی نسبت به اين عمل اعراض نکرده است اعتراض به اين حق و اختيار اصال 

 . وارد نيست و معنا ندارد

 استفاده 1933آقای صالح عالوه کرد که دولت انگليس از امتيازنامه مخدوش و بی اعتبار 

 .قوانين حق حاکميت ايران را پايمال کرده استکرده و با مداخله در اجرای 

 هيچ    بين دولت ايران و شرکت سابق نفت امضاء شده بود در اين قرارداد1933قرارداد 

دولت ايران به موجب اين       . حقوق و يا صالحيت دولت انگليس نشده استگونه ذکری از

 هيچ گونه 1933رداد به اصطالح قرا.  طرف معامله با دولت انگليس نمی داندقرارداد خود را

حقی به شخص و يا دولت ديگری اعطا نکرده که در خصوص مسائلی که صرفا در حدود 

 .صالحيت دولت ايران است دخالت و با اعمال نفوذ کند

 :مداخله غيرقانونی دولت انگليس را می توان به چند نوع تقسيم کرد

ده و با تحريکات خود مردم را به اعتصاب آن ها سعی کرده اندعدم رضايت مردم را فراهم کر

 . وادارند

آن ها کوشش کرده اند که با بکاربردن کشتی های جنگی و نيروی نظامی و هوائی موجبات 

 :ترس و تزلزل روحيه مردم ايران را فراهم کنند

        اقدام ايران در 1933آنها تالش نموده اند باسوء تعبيراثرات قرارداد استثماری واستعماری . 1

 . جلوه داده اند1933صنعت نفت خود را به منزله نقض قرارداد مورد ملی کردن 

 . آنها کوشيده اند مسأله غير عادالنه را به ديوان داوری بين المللی احاله نمايند. 2

ازاستماع ستند حتی قبل به خوبی می دان که نمودن دادگاهیآنها خواسته اند با وارد . 3

ز صالحيت رسيدگی به اين مسأله به خصوص را ندارد، به هرترتيب از  ايران نيتوضيحات

 .ديوان دادگستری بين المللی استفاده نمايند

ن اين که از طرفين دعوی پرسشهائی ديوان دادگستری الهه بدون توجه به افکارعمومی بدو

 . بعمل آورد، حاضر شد خود را به اين مسأله آلوده کند

ی نيست که دادگاه می بايست قبل از اين که در خصوص جای هيچ گونه شک و ترديد

صالحيت خود از روی وجدان و حق قضاوت کند با طرفين دعوی تماس کامل گرفته راجع به 

صحت شکايتی که در دستور دادگاه قرار داده شده بود اطالعات کافی به دست آورد تا بدين وسيله 

 به وجهه و شهرت دادگاه، لطمه          به بزرگترين حق حاکميت يک دولت و ملت و همچنين

 . وارد نيايد



 از قضاوت ديوان دادگستری بين المللی است که مسلما بسياری از دولت ها را به اين نمونه ای

 .حيرت انداخته است

 نامه ای به دبيرخانه سازمان ملل 1951 ژوئيه 3دولت ايران به موجب قوانين بين المللی در 

 ضمن آن خاطرنشان ساخت که مداخله دادگاه در مسأله نفت ايران بی اعتبار متحد ارسال داشته و

 ايران در خصوص قبول 1930 اکتبر 12است چون خارج از شرايطی است که در اعالميه مورخ 

 . رأی اجباری دادگاه بين المللی مندرج است

رأی دادگاه را آقای صالح سپس اظهار داشت نماينده انگليس در شورای امنيت گفت که ايران 

نقض کرده عالوه براين که مداخله دادگاه ضمانت اجرائی ندارد در مورد مسأله نفت ايران وارد 

نيست بايد تذکر بدهم  که در اختالف بين ايران و شرکت سابق، دولت انگليس بدون اين که حق 

لل متحد را به  با احاله اين مسأله به مراجع قضائی و قانونی اصول منشور مدخالت داشته باشد 

 .کلی نقض نموده است

در ادوار مختلف تاريخ ثابت شده که ايران به قوانين بين المللی احترام می کند و سعی دارد که 

 هر عضو سازمان ملل متحد و يا سازمان های ديگر بين المللی است وظايف و تعهداتی که وظيفه

 . انجام دهد

ی با سازمان ملل ادامه خواهد داد و در اين مورد ايران به مساعی خود داير بر کمک و همکار

به خصوص که به حق حاکميت آن لطمه وارد می شود از سازمان ملل متحد کمک و استمداد    

 .می طلبد

ايران اميدوار است که روزی قوانين بين المللی و سازمان های بين المللی متدرجًا به مرحله 

 . ليه ملل ضعيف حمايت کنندتکامل رسيده و موفق شوند که از حقوق ک

متأسفانه اين موضوع هنوز جز خيالی بيش نيست و دولت انگليس با پشت پا زدن به اصول 

 . قوانين بين المللی توانسته است نظر ديوان دادرسی را نسبت به مسأله نفت ايران جلب کند

ه رأی بی اعتبار و اکنون سعی دارد کآن دولت به اين اقدامات خالف قانون خود قناعت نکرده 

دادگاه را درشورای امنيت عليه ايران سند قرار دهد و انتظار دارد که شوری نيز از اين مساعی 

 . غيرقانونی و رأی مخدوش پشتيبانی و حمايت کند

درهرحال عدم صالحيت شورای امنيت در رسيدگی به شکايت انگلستان برای هيچ کس  

 . پوشيده نيست



 منشور ملل متحد شورای امنيت قادر نيست طبق اميال و آرزوهای  ماده دو7صرف نظرازبند 

انگلستان رفتار کرده و تصميمی در خصوص اين مسأله اتخاذ کند چون دادگاه بين المللی تصميم 

 .نهائی خود را نسبت به اعالم نکرده است

که   نماينده ايران سپس خاطرنشان کرد رسيدگی به اين مسئله فقط در موقعی امکان داشت 

 يک  آن موقع نيز شورا چونم شده باشد و بايد گفت که درباره آن اعال دررأی ديوان دادگستری

سازمان مستقلی است مجبورنمی باشد که به پيروی از تصميمات ديوان دادگستری در مسأله ای  

 . در حدود صالحيت دولت های مستقل می باشد مداخله کندکه صرفا 

 داير براين که اقدام اخير ايران در مورد ملی کردن نفت خود صلح اظهارات نماينده انگلستان

اتهامات موضوع و امنيت جهانی را به مخاطره انداخته بی اساس است و بايد برای تشريح اين 

 . گرگ و ميش را مثل زد

بايد جدًا گفت که فقط انگلستان با اقدامات خود صلح و امنيت بين المللی را به خطر            

دولت انگليس تاکنون با اعزام چترباز و . ايران رزم ناو در رودخانه تيمز مستقر نکرده. ی اندازدم

تهديد و ارعاب قرار داده است، اگر همان طوری  کشتی جنگی به نواحی مجاور ايران ما را تحت

ری انگلستان دست از اين تاکتيک های تهديدآميز بردارد احتمال نمی رود که خطکه قبال گفتيم 

متوجه صلح و امنيت جهانی بشود و واقعا جای تعجب است که چگونه دولت انگليس حاضر     

نماينده ايران سپس تاريخ مناسبت . اين حقيقت مسلم را اين طور در شورا جلوه دهدمی شود 

 : سياسی بين ايران و انگليس را مورد بحث قرار داده گفت

 . می خوانيم معترض استامپرياليستی او را نماينده انگليس از اين که ما سياست دولت

ايران ترجيح می داد که در اين خصوص سکوت کند به شرط اين که آن ها باب اين فصل را 

 :آقای صالح گفت. مفتوح نمی کردند

درحال حاضرنمی توانم قبل ازاين که درباره سياست اقتصادی انگليس درايران جزئياتی بگويم 

   .  را ببندمامپريالسم انگلستانکتاب 

در اين موقع انگلستان اقداماتی .  و امتيازنامه رويتر شروع می شود1872بحث ما از سال 

 . اتجام داد که ايران را از لحاظ اقتصادی تحت نفوذ خود در آورد

. به نام ويليام نوکس دارسی اعطا شد امتيازی به يکی ديگر از اتباع انگليس 1901در سال 

 5 سال در تمام نقاط ايران به غير از 6 اجازه داده شده بود که برای مدت دراين امتياز به وی

 . ايالت شمالی به بهره برداری نفت مشغول شود



شرکت نفت انگلوپرشن که بعدا به نام شرکت نفت ايران و انگليس معروف شد، سعی زياد به 

 .  حق االمتيازی به دولت ايران بپردازد1920عمل آورد تا سال 

بر درآمد در ايران وضع شد شرکت سابق   قانون ماليات 1930 که در سال هنگامی

محصوالت نفت را تقليل داده و بيالن های غلط و نادرست و ساختگی در خصوص درآمد نفت    

 .به ايران ارائه داد تا دولت ايران را وادار به لغو امتيازنامه دارسی بکند

 را به شورای ملل مطرح نمود و در عين حال دولت انگليس موضوع لغو امتيازنامه دارسی

 . ايران را با قطع روابط و ارسال ناوهای جنگی به خليج فارس تهديد می کرد

و توپ های ناوگان جنگی جانشين مقاوله نامه  در سايه تهديدات سرنيزه 1933قرارداد 

 . دارسی گرديد

 ادامــــــــــــه دارد


