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السلطنه را امروز از طرفی شغل مستوفی و محاسب  مصدّقميرزا دمحم خان " 

خراسان گويند، ليکن رتبه وحسب و نسب واستعداد و هوش و فضل و حسابدانی 
اين جوان بقدری آداب دان و قاعده . اين طفل يک شبه ره صد ساله می رود

گفتارو رفتارو پذيرائی و . آن متصور نيستپرداز است که هيچ مزيدی بر
حق مردم به طوری است که خود او از متانت و بزرگی خارج  احتراماتش در

نمی شود، ولی بدون تزوير و ريا با کمال خفض جناح کمال ادب را درباره 
خوش خلقی و تواضع را  مردمان بجای می آورد و نهايت مرتبه انسانيت و

   ".تسرمشق خود قرار داده اس
  

  » افضل الملک در کتاب افضل التواريخ«
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  پيشگفتار  
. ان بنام آل صفر می شناسندزاده و بزرگ شده شهرآبادان هستم، مرا درآباد

زنده ياد دائی . مثل اکثريت آبادانی ها به ورزش وسينما عالقه مند بودم
بزرگوارم علی جمالی که در زندگی اجتماعی من تأثيرگذاربود، دراواسط سال 

در امريکا هنگام برگشت به آلمان يک چمدان کتب تاريخ معاصر ايران  ١٩٩٢
را فراموش نکرده » شمع مصدّق بزرگ « که  را به من داد ومرا تشويق نمود

  !ودر بارۀ او و تاريخ معاصرايران قلم بزنم
مرداد، خردسالی بيش نبودم  و در سنين جوانی ناظر و  ٢٨من در زمان کودتای

شاهد بودم که رژيم کودتا با ترس و وحشتی که راه انداخته بود، تاريخ معاصرايران 
رسه و اجتماع سانسورکرده بود و لذا جامعه و رويدادهای گذشته را درخانه، مد

همراه باسانسور، سرکوب گروهها، . ومردم اطالعات درستی ازگذشته نداشتند
احزاب و جمعيتهای سياسی، اجتماعی و فرهنگی دگرانديش، توان رشد استعدادهای 

شاه سابق و پدرش بر ضد قانون اساسی که . انسانی از جامعۀ ملی گرفته شده بود
جماعتی از نخبگان که براين باور . انقالب مشروطيت بود عمل می کردندميراث 

نادان، جاهل، زود باور و «بودند اجرای قانون اساسی مشروطه برای توده های 
زود است وبا حمايت انگليس، قّزاقی را که حداقل سواد متعارف نداشت » بيسواد 

  .  قربانيان آن شدند بر تخت سلطنت نشاندند و خود از» امنيت وترقی « بنام 
ديگراينکه کسانی که حکومت ملی دکتر مصدّق رهبر نهضت ملی ايران را درک 
کرده بودند و فعالين و رهروان نهضت ملی بودند، تجربه و اطالعات خود را 
بطور کامل در اختيار نسل بعد از خود نگذاشتند ويا خود اطالعات درستی از تمام 

چرا اينکه از رهبری روحانيتی حمايت می . تندرويدادهای تاريخ معاصر نداش
زنده ياد . کردند که سابقۀ درخشانی در زمان جنبش ملی صنعت نفت ايران نداشت

) قم علميۀ يزدی بنيانگذار حوزۀ حائری عبدالکريم فرزند شيخ(حائرى  دکترمهدى
ً  است، يادم بطوريکه خمينی آقای از اول«: خود می گويد در خاطرات  اتفاقا

 دکتر مصدّق آقای با ]داشت[ مصدّق دکتر آقای مسئلۀ همين سر ما با هم الفاتیاخت
 نظرمشی نقطه از...« ،»...وی روش به نبود معتقد يعنی نداشت ای زياد رابطه
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 با بهبهانی آقای که خطی همان يعنی بهبهانی مرحوم سياسی مشی خط در سياسی
ً . داشت ها اين و وقت دولت وبا دربار خمينی موقعی که  »...بود خط ماندره تقريبا

 با ديگرمخالفت اين که کردم عرض آقا آن به من: بر صندلی قدرت نشست گفت
 را سيلی نکشيدکه طولی و. خورد خواهد سيلی] مصدّق[ اين نيست؛ شخص
آمريکايی است که همانند  –مرداد انگليسی ٢٨منظورخمينی کودتای » !خورد

  .همفکرش در جناح کودتاچيان بودندکاشانی، بهبهانی و ديگرآخوندهای 
سياسی بود و در  –بنابراين نسلی که بخشی از آن آرمانخواه و معترض اجتماعی 
نتيجۀ تالش و   ۵٧تغيير جامعۀ ايران به مبارزه برخاست، انقالب بزرگ بهمن 

اشتباه آن بخش ازنسل ما که رهبری خمينی را . کوشش آنها به ياری مردم ايران بود
بوديم و ساده لوحانه گمان می کرديم وی در خط آزادی و استقالل ايران می پذيرفته 

باشد، ناشی ازعدم آگاهی عميق به تفکرات او و گذشته اش وساختارهای بنيادهای 
مذهبی حوزه ای او و روحانيت بود که متأسفانه پس از ضربۀ کشنده و فراگير از 

  .دير شده بود طرف آنها به اصول انقالب، برای شناخت شان ديگر
سرنوشت انقالب به سرکردگی رهبری که به اميد ملتی خيانت کرد و حقارت 
وهالکت را پذيرفت، انگيزۀ تدوين وتأليف بخشی از تاريخ معاصر ايران با 
استعانت از تجارب گذشته و حال درذهنيت وعنيت رويدادهای تاريخ معاصر در 

جی در امور ايران می باشد که قبالً رابطه با استبداد درونی و قدرتهای مسلّط خار
در دسترس عموم قرار گرفته »  زندگينامۀ مصدّق « به صورت سلسله مقاالت بنام 

  : هدف اينستکه . است
نسل حال و آيندۀ ايران زمين برای تغيير بنيادی جامعۀ ملی احتياج ضروری به 

عبرت از  ذهنيت تاريخی که با. ذهنيت تاريخی و آگاهی از تاريخ معاصردارد
راه انديشه وعمل برای بررسی داده ها و پديده ها در   گذشته و شناخت عميق از

زمان ممکن، تا خرد تجربی را دچار ساده نگری، شيفتگی و نگرش تک بعدی  
  .نکند

بدينرو، با خرد و نگرش در تکثرگرائی و برابری حقوق شهروندی مردم ايران 
ر، مسئوليت، خالقيت ،ابتکار و در جهت گسترش رشد و توسعه ی فرهنگ کا
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توليد، آزادی فردی و اجتماعی در بنيادهای جامعۀ باز مدنی توأم با حقوق ملی است 
 کند و غلبه دارد خود وعظمت سعادت راه در که مشکالتی بر که ايران می تواند

  .ممکن است بطور پيگير تالش نمائيم که آنجا اين مهم، بايستی ما تا به نيل برای
اين با مطالعه بر روی اسناد و مدارک معتبر و کسانی که خود در رويدادهای بنابر

تاريخ معاصر تاثيرگذار بوده و يا اينکه پژوهشگرانی که تحقيقات علمی وآکادميک 
دربارۀ اين رويدادها نموده اند، با روش خاص خود از زوايای مختلف، اين 

دوين و تنظيم قرار داده ام تا رويدادها و وقايع را در زمان مشخص مورد بررسی، ت
زمينه ای باشد در جهت پژوهش و تحقيق برای نسل حال و نسل های آينده ايران که 
دغدغه وطن دوستی، منافع و حقوق ملی ايرانيان را دارند تا با واقعيت رويدادهای 

بدون شک با امکانات بسيار ناچيز، اين نوشته بدون کم و . تاريخی ايران آشنا بشوند
با نقدی که به کاستی ها و اشتباهات متن اين کتاب از . ست و اشکال نخواهد بودکا

طرف شما خوانندگان ارجمند خواهد شد، در تصحيح آن کوشش بهينه را خواهم 
  . نمود

مصدّق، نهضت ملی و « جلد اول کتاب تاريخ معاصرايران تحت عنوان 
دکتر دمحم مصدّق آغاز  را با سرگذشت زندگانی »رويدادهای تاريخ معاصر ايران

ها و آرمانهای ضبط شده  او همچنان نماد و مظهر آرزوها، خواسته« می کنم زيرا 
اصوِل آزادی،  بنياِد راه و روِش او بر. و آگاه ايرانيان است در وجدان بيدار

ماندگاری مصدّق  رمز. استقالل، قانون، عدالت، رشد، و توسعه گذاشته شده است
ق حاکميت ملی و نقش به فرهنگ ديرپای ايرانی در جهت تحقّ  به خاطر اعتقاد او

ملی کردن صنعت نفت ايران . يافتن بنيادهای مدنی و واقعيت جستن حقوق ملی بود
حاکميت ملی و احياء غرور ملی ايرانيان  به رهبری او اقدامی برای بازيافت حقّ 

برجنبشهای  ماندگاری مصدّق به خاطر اثرگذاری نهضت ملی به رهبری او. بود
 خواستند از های ديگراست که می ی ملت طلبانه حق خواهانه و طلبانه وآزادی استقالل

سيس جنبش أها سرانجام به ت اين جنبش. ط خارج شوندزيرسلطۀ کشورهای مسلّ 
 نيبخش ا  الهام  ،بدون شک خرد و انديشۀ سياسی مصدّق. دها انجاميدغيرمتعهّ 

  .ها بود جنبش
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زمان انقالب  های مردم در خواسته الگوی رهبران و رازالگوی مصدّق فرات 
حکومت مصدّق،  »کارنامۀ دموکراتيک«ازمهمترين ميراث او،. ت بودمشروطيّ 

حاكميت  استقرار قضايی، و اصالح قوانين سياسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و
ت، احياي ميراث مشروطيّ  ملي به معنای حاكميت مردم كشوربرسرنوشت خويش و

. است ستيز  عامل حق ت در برابرهردفاع از حقوق ملّ  ساالري و  زسازي مردمبا
همچنين، به اجرا گذاشتن مؤلّفۀ داخلی و خارجی که بيانگر حقوق انسانی و ملی بود 

 مشارکت در حقّ  جامعۀ برخورداراز جهِت ايجاِد  در برای استقرار دموکراسی و
  .حقوق شهروندی بود کشورخويش و ۀادار

ت ملی ياری مصدّق خردگرايی تجربی بود که از فرهنگ و هويّ ينکه، ديگرا
او با فراگرفتن و . گرايی، رشد و توسعۀ جامعۀ ملی باور داشت جست، و به نو می

به کار بردن ذهنيت تاريخی و انديشۀ تجربِی حداقل دو قرن تاريخِ بشری، سياست 
 در آن زمان اکثر .گران خارجی را مطرح کرد دربرابر سلطه» موازنۀ منفی«

کردند، تا جايی  پيروی می» موازنۀ مثبت«ازسياست » نخبه« اشخاِص  ها و گروه
حقوق ملی ايرانيان ارجحيت و اولويت  آنها منافعِ بيگانه را بر منافع و که بعضی از

گونه  همين ناشی از ١٣٣٢مرداد  ٢٨و  ١٢٩٩کودتاهای سوم اسفند . دادند می
  .نگرش و تفکر بود

ه مايلم بدينوسيله ازآقايان ابوالحسن بنی صدر، دکترحسين رضازادگان، درخاتم
صادق شفيعيها، مجيد کمالی، دکترعلی صدارت و دوستانش، مجيد زربخش، 
دکترمنصوربيات زاده، دکترمهران مصطفوی، جمال پاکنژاد، دمحم رضا راعی ، 

را ازنظر که  در مجموعه تاريخ معاصرايران م... حسين همتی، رضا بايگان و 
  .مشاورت، تصحيح و تهيه کتب و اسناد ياری داده انِد، بدينوسيله  قدردانی کنم

 
 جمال صفری –فرانکفورت 

  ١٣٩۴آبانماه 
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  فصل اول
  مصّدقدمحم   ميرزا هدايت وزير دفتر و نجم السلطنه ، مادر و پدر 

  
 ١٢٦١خرداد ٢٦يک خانواده اشرافی و با نفوذ ديوانی قاجار در  مصّدق دمحم

در محله سنگلج –ميالدى  ١٨٨٢ژوئن  ١٦)/ رجب٢٩(قمرى  ١٢٩٩/ شمسى 
  ". .تهران به دنيا آمد

دريادداشتی به خط خودش که در سال  مصدّقمرحوم « :ايرج افشار می نويسد 
نوشته بوده است وعکسش دراينجا چاپ می شود تاريخ تولد خود را به  ١٣٤٤

  .قيد کرده است ١٢٩٩رجب   ٢٩سال قمری 
همه می دانيم که در قرن پيش موسوم و سنت اين بود که تاريخهای  تولد به  

سال  قمری ضبط  می  شد و در خانواده ها معموال اين تاريخ پشت قرآن نوشته 
طبعا . هم بايد به چنين نحوی ضبط شده باشد مصدّقمی شد و قاعدتا تاريخ تولد 

تطبيق با جدول تطبيقی اين تاريخ دقيق را در دست داشته است واز  مصدّق
ماه مه فرنگی  يادداشت  ٢٠ارديبهشت و ٢٩سنوات شمسی و ميالدی آن را 

  .کرده است
با تفاوت يک روز اختالف (رجب سال مذکور ٢٩اما در جدول تطبيقی 

علت اينکه مرحوم . خرداد است ٢٧يا  ٢٦ژوئن يعنی مطابق  ١٧با  ١٦)تقويمها
ازانجاست که ظاهراً شخصی که جدول مه را يادداشت کرده ناشی  ٢٠ مصدّق

تاريخ مطابقه ای را دراختيارش گذارده است توجهی نکرده است که جدول 
تطبيقی معموال معادل روز اول هر ماه قمری  را به دست می دهند بار ديگر 

  .بايد محاسبه کرده  شود
قمری متولد شده است آن  ١٢٩٩رجب سال  ٢٩که  روز   مصدّقعلی هذا 
  .شمسی ١٢٦١خرداد  ٢٦يعنی  ١٨٨٢ژوئن  ١٦بوده است با  روزمطابق

  عکس صفحه ای  از کتاب  جدول  مصدّقدر اينجا عالوه بر يادداشت مرحوم 
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که روز   ١٩۵۴چاپ پاريس  در سال  H.G.Cattenozتطبيق سنوات تاليف  
   ) ١(».اپ می رساندنشان می دهد به چ) مه(ماه پنجم ١٩اول رجب  را معادل 

روز  مصدّقآنچه معلوم است، « : هدايت هللا متين دفتری در اين باره می گويد
شمسی  ١٢۶١خرداد  ٢۶قمری به دنيا آمد که  منطبق است با  ١٢٩٩رجب  ٢٩
ميالدی، درآن زمان ثبت احوال دولتی و شناسنامه همان  ١٨٨٢ژوئن  ١۶و 

نداشت و چنان که رسم بود، پدرش  طور که  خودش هم اشاره کرده است، وجود
ميرزا هدايت وزير دفتر، والدت کوچک ترين وآخرين پسر خود را پشت قرآن 

آن را به همسر خود ملکتاج خانم فيروزملقب به نجم السلطنه  به ثبت رساند و
غارت و  احمدآباد ديدم که از اين قرآن را بعدها نزد جد عاليقدرم در. سپرد

خيابان کاخ در تهران  ١٠٩شماره  ۀبه خان ١٣٣٢مرداد  ٢٨کودتاچيان  دستبرد
) ١٣۴۵اسفند ١۴(او درگذشت پس از. قديمی ايشان،مصون مانده بود ۀخان

 ۀدر احمدآباد که اتاق اصلی طبق مصدّققراربراين شد که خانه و آخرين زندان 
آرامگاهش شده بود، به همان شکل اصلی بدون هيچ  تحتانی آن اکنون ديگر

 ۀکوچک وساد ۀرسيدگی به اموراين موز. نگهداری شود حفظ و تغييری،
که قادربه رفت و آمد علنی    ١٣۵٨تا مرداد . خانوادگی به نگارنده واگذار شد

بودم و برای آخرين بار به احمد آباد سر زدم، قرآن مذکور هنوز در همان جا در 
   )٢(» ....قرار داشت مصدّقاتاق کار 

  

  فترهدايت هللا وزيردميرزا
 

پدر دکتر دمحم مصدّق  ميرزا  هدايت  وزير دفتر  فرزند  حسين فرزند ميرزا  

ای  ه کاظم مستوفی الممالک فرزند ميرزا  محسن  آشتيانی ، منسوب  به خانود

جدّ  اعاليش ميرزا محسن ، معاصر و دوست کريم .  از ميرزايان آشتيان بود

ورده متواری  و سرگردان خان زند، به کريم خان که در کارزاری  شکست خ
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ميرزا  –وقتی کريم خان به سلطنت رسيد، سه تن  از پسران او را . بود، پناه داد

خواند و آنان را به کارهای ديوانی و  دنزد خو –شم خان اکاظم، آغاسی بيک وه

پس از انقراض دولت زنديه و انتقال ديوان خانه از شيراز به .  لشکری گماشت

ميرزا  . ن نيز با ديوان خانه به دستگاه  قاجاريه منتقل شدندتبريز و تهران، آنا

کاظم در زمان سلطنت کريم خان به مقام و شغل مستوفی الممالکی يا استيفای 

يا وزارت ماليه که در واقع دستگاه حسابرسی و  وزارت دفتراستيفا( کل 

ع و تنظيم دستورالعملهای ساليانۀ اياالت و واليات و جم و حسابداری کشور

رسيد و بنا به گفتۀ محمود فرهاد )  خرج مملکت يا به اصطالح  امروزی بودجه

، در زمان  آقا دمحم خان »سپهساالراعظم« معتمد ازنوادگان آغاسی بيک درکتاب 

براثر ابتال به ) ميالدی ١٧٩۶شمسی  و  ١١٧۵( قمری  ١٢١١قاجار در سال 

ميرزا حسين فرزند . درگدشتسينه پهلو درقلعۀ شوشی، حصار قره باغ در قفقاز

کهتر ميرزا کاظم  در زمان  فتحعلی شاه  وزير حکومت  قزوين بود که در 

در ) ش ١١٩٨ق  ١٣٢۵متولد ( لذا پسرش ميرزا هدايت . جوانی انتحار کرد

زرگ شد و با ب) سن مستوفی الممالک زمان دمحم شاه حميرزا ( خانۀ عمو

از ديوانيان نزديک به ميرزا تقی خان ميرزا هدايت . دخترعمو نيز ازدواج کرد

د خواه زمان خود بود و به همين دلی با پسرعموی  اميرکبير و از رجال تجدّ 

  .محافظه کارش ميرزا يوسف مستوفی الممالک در امور چندان  تجانسی نداشت

) مسؤول امورمحاسباتی  قشون( او در زمان ناصرالدين شاه مدتی وزير لشکر 

ميرزا يوسف به صدارت رسيد ، تصدّی وزارت  دفتر استيفا   هبود و پس ازاين ک

عنوان وزير دفتر به همين مناسبت است و نام خانوادگی . کل به او داده شد

. مشتق از همين عنوان  فرزندان و نوادگان ميرزا هدايت، جز در دو مورد ،

اسنامه است که هنگام  اخذ  شن سلطنهليکی از اين دو، مورد ميرزا دمحم  مصدق ا

را انتخاب »  مصدّق« به منظور اخذ گذرنامه  پس از مشرطيت، نام خانوادگی 

کرد و ديگری يکی از نواده اش، ميرزا جواد معاون السلطنه فرزند ارشد ميرزا 
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جالب توجه   است که . را برگزيد»  معاون« حسين وزير دفتر  بعدی  بود که 

رستی  تربيت فرزند  او حسن پس از درگذشت ميرزا يوسف، ميرزا هدايت سرپ

را که صغير بود،  به عهده ) ميرزا حسن مستوفی الممالک زمان مشروطيت ( 

بنابراين ميرزا هدايت را می توان مربی ساليان رشد پايه ای دوتن از . گرفت 

  )٣(».شخصيتهای نامدار قرن بيستم ايران  نيز دانست

شرح حال رجال سياسی و نظامی  معاصر ايران «  دکترباقرعاقلی در کتاب  

  : در بارۀ ميرزا هدايت وزير دفتر آورده است)  مجلد سوم( 

پس از مرگ ميرزا حسين، ميرزا هدايت تحت حضانت عموی خود ميرزا «

ستوفی الممالک قرارگرفت و عمويش در تحصيل و تربيت وی جد حسن خان م

و جهدی کامل مبذول داشت بطوری که درعلوم مختلف مانند ادبيات فارسی و 

عربی، فقه و اصول و منطق و شيوه نگارش و حسن خط گوی سبقت را 

ازهمگان ربود و از نخستين روزهای سلطنت ناصرالدين شاه درکابينه صدارت 

به کار ورزيد و چندی نگذشت که مورد محبت وعنايت ميرزا   عظمی اشتغال

تقی خان اميرکبير صدر اعظم قرار گرفته و از مشاورين و همکاران نزديک 

در همين هنگام که مرتب لياقت و درايت او زبانزد خاص و عام  . صدراعظم شد

 بود به مصاهرت عمويش ميرزا حسن  خان مستوفی الممالک درآمد  و از همين 

بين او و ميرزا يوسف که بعد از پدرش مستوفی الممالک شد ايجاد  زمان رقابتی

   .گرديد و اين اختالف و رقابت همچنان تا آخرعمر ادامه داشت

وزارت لشکر .  ق به وزارت لشکرمنصوب شد. هـ١٢٧٥ميرزا هدايت هللا در 

داره آن روز به سازمانی اطالق می شد که امور مالی قشون را سرپرستی و ا

سال در  ١٥ميرزا هدايت هللا قريب . می کرد و از مشاغل مهم و حساس بود

ق به جای ميرزا دمحم  قوام . هـ ١٢٩٠رأس وزارت لشکر قرار داشت تا اينکه در

  با لقب وزير دفتری به وزارت استيفا ) جد قوام السلطنه و وثوق الدوله( الدوله 
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در صدارت ميرزا حسين خان سپهساالر . ماليه باشد برگزيده شدکه همان وزار 

  قزوينی که ميرزا يوسف مستوفی الممالک ازمشاغل خود منعزل و به آشتيان 

تبعيد گرديد کليه مشاغل و وظايف اوبرعهده ميرزا هدايت هللا وزير دفتر قرار 

ه کار پس از عزل ميرزا حسين سپهساالرو بازگشت مستوفی الممالک ب.  گرفت

سابق خود و پس از چندی واگذاری صدارت به او،  ميرزا هدايت هللا از مشاغل  

خود کناره گيری نموده و از حضور در وزارت استيفا خود داری کرده و ايام را 

  .به مطالعه می گذرانيد

ق در گذشت و انتظار می رفت که .هـ١٣٠٣ميرزا يوسف مستوفی المماک در 

و وظايفش به ميرزا هدايت هدايت هللا تفويض شود ولی  عنوان مستوفی الممالکی 

ساله اش ١٢برخالف انتظارناصرالدين شاه تمام القاب و امتيازات او را به فرزند

  ...داد وميرزا هدايت هللا وزير دفتر را به نيابت مستوفی الممالکی تعيين نمود 

شهريور   ١٤با برابر [ ق  .هـ ١٣١٠ميرزا هدايت هللا وزير دفتر در وبای سال 

   »  در تهران درگذشت ] سالگی ٧٥شمسى در سن ١٢٧١

شمسی دمحم ده ساله بود، ولی  ١٢٧١سال  هنگام مرگ ميرزا هدايت هللا در 

ناصرالدين شاه عالوه براعطای شغل و لقب ميرزا هدايت هللا به پسر ارشد او 

موثق السلطنه  ميرزا حسين خان، به دو پسر ديگراوهم القابی داد، ميرزا علی را

هفت  پسر و  «ميرزا هدايت وزير دفتر  )۴( .ناميد" السلطنه  مصدّق" و دمحم را 

  .)٥( » .پنج  دختر از خود بيادگار نهاد

چون مادرم پس « : درخاطرات خود از دوران کودکيش می نويسد مصدّقدکتر 

ا فضل از فوت پدر با برادرم ميرزا حسين وزير دفتراختالف پيدا کرد، با ميرز

ازدواج نمود ومرا ) مظفرالدين شاه ( هللا خان وکيل الملک منشی باشی وليعهد 

  ) ۶(»...درآن موقع من در حدود دوازده سال داشتم . هم با خود به تبريز برد

مرحوم معصوم عليشاه شيرازی در جلد سوم طرائق الحقايق در بارۀ ميرزا 

  :هدايت هللا وزير دفتر چنين  نوشته است
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  ميرزاهدايت هللا وزيردفترآثارش ازآفتاب مشهورتر نيک اختر دانشمند هنرور«
  خلف الصدق ميرزا حسين آشتيانی، ابن عم يوسف مستوفی الممالک صدر اعظم 

با اينکه تزخدمات ديوان کمترفراغت داشت صحبت با نيکان ودرويشان حقيقت 
ا مالقات فرموده و با نشان را غنيمت می دانست غالب مشايخ زمان خويش ر

منورعليشاه بخصوص اظهار خلوص می نمود و از خدمتش راقم را بی  مرحوم
اختصاص   به درتأويل بعضی ازآيات مسلکی فيض بودودرعرفان ذوقی خاص و

  » .داشت
اّالثارتأليف دمحم حسن خان اعتماد السلطنه در بارۀ او چنين آمده  و درکتاب المآثر

  :است
بين ظاهر و باطن بسيار ماهرو در تأويل آيات و تحقيق  بطون  در فن تطبيق ما« 

روايات امروز نخستين دانشوراين کشور شمرده می شود و دراين فضائل بسی 
رسائل ساخته و بر بعضی از کتب معروفه عرفا و متشرعين متصوفه تعاليق 

ران حسب اهل بيت مقامی عظيم  دارد گوئی سلمان زمان و ابوذر دو پرداخته و در
  ».و به غيب  از وراء ستری دقيق نگران

درعرفان و حديث در زمان .  ميرزا هدايت هللا وزير دفترمشرب تصوف داشت
بيشتر اشعارش در منقبت ائمه . خود از اکابر رجال بود و شعر نيکو می سرود

  )   ٧(».اطهار و بزرگان مشايخ صوفيه است
راستی و « وبه »مستوفيان معتبر «را از دفتر فريدون آدميت، ميرزا هدايت وزير

پسر برومند وزير دفتر  نيزخوی پدرش را « :ومی نويسدنام برده است  »درستی 
مان زاز ... دفتروزير. »به ارث برد ودر شخصيت خويش به کمال رسانيد

با پسرعمويش  ]او. [گری نت مستوفیسونماينده ]بود[ خدمت استيفاءدراميرکبير
. تر می دانستوخود به حق ازاو شايسته  ديرين داشتالک هم چشمی ممستوفی الم

پس ازمعير الممالک مدتی ادارۀ ماليۀ ] سپهساالر[ دولت ميرزا حسين خان در
. وزارت دفتراستيفاء به او سپرده شد ن  نيزآپس از . بر عهدۀ وزير دفتر بود کشور

  ) ٨(».تمی داش حسين خان همواره خودرابر کنار در توطئه چينی های عليه ميرزا
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  )نجم السلطنه ( ملک تاج خانم  *
  
فرزند فيروز ميرزا نصرت هللا ولی ) نجم السلطنه ( مادرش ملک تاج خانم و« 

هما خانم دختربهمن  ميرزا نايب السلطنه، فرمانفرما پسرشانزدهم عباس )اول(

  که  همان شاهزاده ای. ميرزا ملقب به بها الدوله پسرسی و هفتم فتح علی شاه بود

نجم السلطنه در واقع نوه عباس ميرزا . ول حاکم کاشان بود و بعدحاکم يزد شدا

او سی خواهرو برادر داشت که دو نفراز آنها به . و نتيجه فتحعلی شاه بود

و سرورالسلطنه ملقب ) نصرت الدوله دوم(نامهای عبدالحسين ميرزا فرمانفرما 

     . به حضرت عليا همسر مظفرالدين شاه بودند

سلطنت ناصرالدين شاه چهارمين پادشاه  سال پس از آغاز۶ق، ١٢٧٠در او «

 ۶قق که  ١٣۵٠ش ١٣١١سلسلۀ قاجارمتولد شد و هنگام  فوتش  نيز به سال 

ايران در اين . سال از آغاز سلطنت رضا شاه پهلوی می گذشت اتفاق افتاد

 قتل . دوران دستخوش تحوالت بسيار، آشوب های دامنه دار و انقالب بود

ناصرالدين شاه، انقالب  مشروطه، جنگ داخلی، خلع دمحم علی شاه از سلطنت، 

جنگ جهانی اول، استعفای احمد شاه و تغييرسلسلۀ قاجار، جامعۀ ايران و 

  موقعيت خانوادۀ نجم السلطنه را سخت دگرگون  کرد و تحت تأثيرتحوالت و 

نيز بانواع ناماليمات قرارداد؛ ضمن آن که زندگی خصوصی نجم السلطنه 

  . او سه بار ازدواج کرد و سه بار بيوه شد. مشکالت همراه بود

 تربيت اطفال خردسال و ادارۀ امور مالی به دوش او افتاد و به همين  سبب 

  .زنی مصمم ، فعال و پر جرأت از وی ساخت

مادرنجم السلطنه، حاجيه هما خانم دختربهمن ميرزا بهاء الدوله يکی از پسران 

در خانواده شهرت داشت که حاجيه خانم هما خانم زن بسيار . زا بودعباس مير

  زيبائی بود،  ولی چون عکسی از او به جای نمانده است، نمی توان در اين باره 
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  علت اينکه او را حاجيه هما خانم خطاب می کردند اين بود که به . قضاوت کرد

چ لقبی را نپذيرفت، زيرا براين عقيده بود که او هي. سفرحج مشرف گشته بود

حاجيه هما خانم زنی متدين و ديندار بود،  به . باالترين لقب ها است" حاجيه"

احداث و » مسجد شاهزاده خانم« همين سبب مسجدی درگذر وزير دفتربه نام 

حاجيه هما خانم با قهرمان ميرزا عميدالدوله . وقف کرد که هنوز پا برجاست

فرزندان عباس ميرزا ازدواج کرد واز او صاحب پسری به نام کيومرث   يکی از

  .ميرزا شد که بعد ها لقب عميدالدوله ياف

فيروز ميرزا نيز ازازدواج قبلی خود با دختر ميرزا يوسف مستوفی الممالک، 

. طنه و پسری به اسم عبدالحميد ميرزا ناصرالدوله داشتلدختری به نام انورالس

ذوق و اخالق بين حاجيه هما خانم و فيروز ميرزا تفاوت وجود   هرچند به لحاظ

فيروز ميرزا ذوق و استعدادی . داشت، ولی در زندگانی مشترک سعادتمند بودند

به هنگام   او. خطاطی شهرت داشت در درهنرداشت، چنگ می نواخت و

محاصره هرات در عهد دمحم شاه حضورداشت، در دوران ناصرالدين شاه سه 

 ١٢٩۶ –١٢٩٨ق وسپس در ١٢۶۶ –١٢۶٩ق، ١٢۵١ –١٣۵٣رسال هاید بار

ق، به حکومت کرمان مأمور شد و ارتباط اين خانواده با کرمان که بعدها در 

  .سرنوشت نجم السلطنه  نقش آفرين است از همين جا آغاز گشت

يکی . فيروز ميرزا و حاجيه هما خانم چهار فرزند، سه دخترو يک پسر داشتند

نجم السلطنه دخترارشد و ديگری . ه نام ماه سيما درجوانی فوت کرداز دختران ب

سرورالسلطنه بود که به عقد ازدواج مظفرالدين ميرزا وليعهد درآمد و به 

کوچکترين فرزند او عبدالحسين ميرزا  بود که بعد ها  . حضرت عليا ملقب شد

  .را گرفت" فرمانفرما" لقب پدر 

سرپرستی، تربيت و پرورش فرزندان  با . بودفيروز ميرزا غالباً درمأموريت 

. حاجيه هما خانم  بود که زنی با شخصيت، محکم و همۀ عمرمورد احترام بود

  .گفتنی است  که نام سه تن از نتيجه ها  و يکی از نبيره های اين زن هما است
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از آنچه از داستان های خانواده به جای مانده، مادر و خواهران به خصوص  

فحوی نامه ز عالقۀ نجم السلطنه نيزا. رادر کوچک بسيارعالقه داشتندبه اين ب

بدالحسين عهايش به برادر مشخص می گردد، بدون شک عالقه و احساس 

چنانچه  سال ها بعد  وقتی هردو . ميرزا نيز به خواهر به همين گونه قرار داشت

يکی از . ند خيلی مسن بودند، فرزندان شاهد اين انس و الفت برادر و خواهربود

دختران فرمانفرما به ياد می آورد، زمانی که نجم السلطنه خبرمی داد که به 

عبدالحسين ميرزا از صبح زود در صدد تدارک و . ديدار برادر خواهد آمد

پذيرائی بود و خود شخصاً به همۀ امور با سر و صدا سرکشی  می کرد، تا همه 

جم السلطنه با کالسکه می رسيد، وقتی ن. چيز به فراخور ميهمان فراهم گردد

عبدالحسين ميرزا اولين کسی بود که به استقبال او می شتافت و در کالسکه را 

نوکرتم، غالمتم، و نجم السلطنه با لحن تند و صريحی « :می گشود و می گفت

باالخره پس از تشريفات، وقتی . »عبدالحسين لوس نشو«: که داشت می گفت

می نشست، دست هايش روی زانوانش می گذارد، نجم السلطنه روی صندلی 

نجم  -»بياييد دست عمه جان را ببوسيد« می زد فرمانفرما بچه ها را صدا

می فقط نيم ساعتی . السلطنه در اين ديدار ها نه چيزی می نوشيد و نه می خورد

. نشست و آن گاه بلند می شد، با عجله  و قدم های تند که ازعاداتش بود می رفت

نجم السلطنه . حسين ميرزا و بچه ها او را تا کالسکه مشايعت می کردندعبدال

قدی کوتاه داشت، تند سخن می گفت و با سرعت حرکت می کرد و حوصلۀ 

  .حرف های  بيهوده و بديهيات را نداشت

سالۀ  خود را اين طور توصيف  ٨٠يکی  ديگر از دختران  فرمانفرما عمۀ پير

شناختم و به خاطرمی آورم که اغلب به ديدن من او را خوب می « : می کند

چادرسياه برسرداشت و از در . زن مسن و کوچگ اندامی بود. برادرمی آمد

بيرونی  وارد اطاق پدرم می شد و با حرکت سير جواب تعظيم ما را می داد و 

چهره ای سفيد داشت با چشمانی درشت . به سرعت به طرف او روانه می گرديد
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بينی . نگ ميشی روشن که توجه انسان را به خود جلب می کرد و بر آمده  به ر

با وجود کهولت سن، .  سال بود ٨٠سن  او در حدود . او نازک و منحنی بود

ولی اغلب . فکری روشن و گفتاری تند و تا حدی خشن داشت . حلد و چابک بود

ً درشت داشتند آن  در. شاهزادگان مسن آن دوره آهنگی يا  تحکم گفتاری نسبتا

ً مشغول نظارت برساختمان بيمارستانی بود که هنوز به نام  " سن شخصا

غروب بعضی روزها که با پدرمان به منزل او . پای برجاست" بيمارستان نجميه

می رفتيم، او را در اطاق اندرونی روی زمين نشسته می ديديم که در نور چراغ 

را در روی کتابچه ای با  نفتی با معمار و پيشکارش مشغول محاسبه بود و جزئيات

هنگامی که برادر و ما دخترها وارد می شديم آنها را  .  خط  سياق می نوشت

آنگاه به سوی برادر می آمد و با حدت و تندی از نادرستی . مرخص می کرد

بود که " نه وهللا به خدا" کارمندان وکارگرانش شکايت می کرد و تکيه کالمش 

راه رفتن او مخصوصاً جلب نظرمرا . تکرار می کرد تقريباً درهر جمله ای آن را

چون قدم های کوچک و سريع بر می داشت و همواره به نظر می رسيد . می کرد

فرمانفرما . شتاب دارد و در صدد است خود را به جايی بر سر قرار خود برساند

 نسبت به خواهربزرگ خود عالقه واحترام بسيارداشت و نجم السلطنه نيز به برادر

وکيل الملک  )٩(» .خود محبت می نمود و او را به اصطالح  لوس  می کرد

الملک پس از  اما ازدواج آنها کوتاه بود و وکيل. اسفندياری حاکم کرمان ازدواج کرد

حاصل ازدواج آنها دو دختر به نام های ملوک خانم .مراجعه به تهران درگذشت

ق، پس  ١٢٩٧در سال . له بودعشرت الدوله و حاجيه زرين تاج خانم شوکت الدو

يرزا م راز مرگ وکيل الملک، نجم السلطنه با ميرزا هدايت هللا وزير دفتر پس

و شوهرخواهر ميرزا يوسف مستوفی الممالک  آشتيانی  حسين آشتيانی پسرعمو

 مصدّقها صاحب دو فرزند به نام های آمنه دفتر الملوک و دمحم  آن. ازدواج کرد

سالگی پدرش را از دست داد و  ١٠کوچک در  مصدّق هرچند که دمحم. شدند

  هايش را به تنهايی سرپرستی کرد تا دو سال بعد که  السلطنه حدود دو سال بچه نجم
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ق با ميرزا فضل هللا خان وکيل الملک تبريزی طباطبايی ديبا  ١٣١١در سال 

  ». ديبا بود) ثقه الدوله(ابوالحسن حاصل اين ازدواج يک پسر به نام . ازدواج کرد

  . او پنج فرزند را بدون حضور پدرسرپرستی می کند که کار بسيارسختی بود «
پسر بزرگش  با او   مصدّقدراين مورد ايمان قوی وی، حمايت برادرو ياری دمحم 

دختر بزرگ او . ضمن  آنکه  اقوام  ديگر به او پشت  گرمی  می دادند. همراه  بود
زرين تاج خانم شوکت الدوله بود که با حاج عباسقلی بيات  سهم الملک حاجيه 

دختر ديگر . دختر بود  ٣پسر و  ۴که   –فرزند  ٧ازدواج  کرد و  ثمرۀ اين وصلت 
او ملوک خانم عشرت الدوله که با  ميرزا علی موثق السلطنه پسر دوم  ميرزا 

  .و يک  دختر بود  رپسهدايت هللا  وزير دفتر ازدواج  کرد و ثمرۀ  آن دو 
بدون شک افتخار و دلگرمی نجم السلطنه پس از برادر، به پسر بزرگش دمحم  

او نيز همۀ عمر خود را مديون تربيت مادر می دانست و معتقد بود که . بود مصدّق
مادرش به او تفهيم کرده بود  که اهميت شخصی در جامعه  مساوی  است با رنجی  

  .است که به خاطر مردم کشيده
نجم السلطنه نيز در يکی از مکاتبات خود با  فرمانفرما  در عراق از فرزندش  

السلطنه بسياربسيار  خوب  مصدّق« : اظهاررضايت می کند ومی نويسد مصدّق
در نامۀ  ديگری . »تربيت شده،  يعنی خدا کرده، واال بچۀ بی پدر نبايد خوب بشود

دم دوسال است مراوده  دارد ، قبول همه با همۀ مر« :مجدداً در بارۀ پسرش نوشت
به  مصدّقهمچنين در جای ديگری از عشق و عالقۀ . »کس شده است، الحمدهللا

هم عشق انداخته به ملک آباد کردن هر روز  مصدّق« :ملک آباد کردن می نويسد
باد کردن و رعيتی آعوض خانه، زندگانی عشق به ملک ... سر خانی آباد است

امسال از همه زودتر کتابچۀ . حمد هللا حسابش هم خوب منظم استال. گذاشته است
الحمدهللا به هيچ  قسم، من راضی هستم، . خراسان رفت هيچ عمل هرزگی هم ندارد

  » .خدا  بهترش کند
چنانچه .  السلطنه بود مصدّقيکی از مشغله های فکری نجم السلطنه ازدواج ... «

(  ن می نويسد که می خواست  الشرفدرنامه ای خطاب به فرمانفرما در کرما
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بگيرد، ولی  وليعهد  مصدّقدختر حضرت عليا و وليعهد را برای ) فخرالدوله 
  .دخترش را نداد بود

ق، ميرزا عليخان امين الدوله در زمان صدارت خود اين دختر را  ١٣١۵در سال 

معين الملک زنش را که دختر . دخواستگاری می کن برای معين الملک پسرش

  .  ج می کندم فخرالدوله ازدوانشيرالدوله بود طالق می دهد و با اشرف خام

السلطنه در بارۀ  زن اين   مصدّقنجم السلطنه به فرمانفرما نوشت  که نظر ... «

آدم خودش شخصی بشود زن ازبابت آدم معتبربشود، اگر آدم  کسی « بود که 

س بايد تحصيل به اين کار پ.  هست، و نان دارد زن می دهند ، ندارد  نمی دهند

  .»تا حال نه صيغه خواسته و نه عقدی « سپس اضافه ميکند که » « .کرد

م جمعه،  زهرا اطنه آرام نمی گيرد و به فکر دختر املدر هر حال  نجم الس...  

:  د می افتد و می نويسد  کهخانم ضياءالسلطنه و يا دختر وزير عدليه که ده ساله بو

رد منصرف شدم، چرا پسره را بيندازم به خيال، خودش  را کامل ديدم  خيال زن ندا

السلطنه با  مصدّقباالخره زحمات نجم السلطنه به ثمر می رسد و . »بکند بهتراست

ضياءالسلطنه دختر امام جمعه  که مادرش نوۀ  دختری ناصر الدين شاه بود ازدواج 

بود که درکنار تمامی  ضياءلسلطنه زنی سازگار، مهربان، وفادار و استوار. کرد

     ) ١٠(».گرفتاری های بعد همسر ايستادگی و مقاومت  کرد

اما خانم نجم . ت كامل مادرش قرارگرفتيالسلطنه نوجوان تحت حما مصدّق

م يشه گر بود و در تعليت و توانا و انديى با كفايز بانوين) مصدّقمادر دكتر(السلطنه

بارها از وى در  مصدّقدكتر . ان دادقه مندى را نشالت عيت فرزندش نهايو ترب

دكترى خود را به  ۀاد كرده و رساليكى و احترام يگفتار و نوشتارهاى خود به ن

 .م داشته استيعنوان سپاسگزارى به معظم لها تقد

افته مادرش بوده يق كلمه پرورش يپس از درگذشت پدر، به معناى دق مصدّقدكتر 

ر مقنعه يز«) نظام مافى(ه يتر منصوره اتحادوآن زن بلندمرتبه كه به قول خانم دك

واقف و بانى (ر يزنى بود، شجاع وسخاوتمند وخ» كال ه دارى كردهّ است 
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 .و مردم دوست است...) ه ويمارستان نجميب

از «: ان واقعه اى در ارتباط با انتخابات دوره سوم نوشته استيدر ب مصدّقدكتر   

ادت يحالت تب دست داد و مادرم كه از من ع ش آمد آنقدر متأثرشدم كه به منين پيا

اى كاش : "د اظهار نمودينكه گفته هاى مرا شنينمود علت را سؤال كرد و بعد از ا

ل كرده بودى، مگرتو نمىدانى كه هر كس يبه جاى حقوق در اروپا طب تحص

د خود را براى هرگونه افترا و ناسزا ياست وارد شد بايل حقوق نمود و در سيتحص

ر ير از خيچون مىدانم كه تو غ. ديد تحمل نمايش آيكند و هر ناگوارى كه پحاضر 

د بدانى كه وزن اشخاص در جامعه به قدر شدائدى است كه يمردم نظرى ندارى با

 »".در راه مردم تحمل مىكنند

ار يانات آن هم از زبان مادرى كه مرا بسين بيا«ادامه داده است  مصدّقدكتر 

ر كرد كه آن را ير جامعه نظرى نداشت آنقدر در من تأثير از خيدوست داشت و غ

دم خود را براى يبرنامه زندگى قرار دادم و از آن به بعد هر فحش و ناسزا كه شن

   ) ١١.(دميشتر آماده و مجهز ديخدمت به مملكت ب

نجم السلطنه  از زنهای  بسيار برجسته ای  بود  که : مريم  فيروز *
  :در زندگی  بسيار قابل  اهميت است  ايستادگی و مقاومت و گذشتش

  

چهره های  درخشان  « در کتاب دختر عبدالحسين ميرزا فرمانفرما  مريم  فيروز

در آن  اينگونه را  و پسر عمه اش  السلطنه  خانم  نجم اشعمه ، » مبارزان  ايران

. بود آمده بار السلطنه نجم دامان در مصدّق دکتر«  :به تصويرکشيده است زمان 

 که پدری. ام ديده زندگی در که دانم می زنانی ترين برجسته از يکی را زن اين من

 و بوديم برخوردار بزرگواريش و بخشش از هم که بود دومی خدای چون ما برای

 های گفته به مودب کوچکی برادر چون سپيد موهای با ودلنوازيش، ازغضب هم

 اما داشت، لب گوشه در کوچکی لبخند هم گاه و داد می گوش" السلطنه نجم خانم"
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 دکتر بست فرو چشم هميشه برای پدرم که روزی. کرد نمی رد را خانم گفتار

 .بود همآهنگ سوگواری در ما همه مانند و بود آمده او بالين به مصدّق

 مصدّق دمحم دکتر باره در که ام داده جرات خود به که اين از و ام بازمانده اکنون

 .هستم زده شرم خود بيباکی از و هراسم می بنويسم چيزی

 با ای اندازه به پرست ميهن و شرافتمند وزير نخست اين بزرگوارو مرد اين زندگی

 چيزی مصدّق دکتر باره در و گرفتن دست به قلم که آميخته درهم تاريخی حوادث

 زياد موشکافی با را ايران ساله پنجاه تاريخ بخواهيم که است اين همانند نوشتن

 از بوده حاکم کشور اين بر دوران اين در که سياستی روی و زير و کنيم بررسی

 و شماريم بر يک به يک را مصدّق های گذشت و ها فداکاری و بکشيم بيرون پرده

 آمده وارد ماند، خواهد پايدار ايران تاريخ در هميشه نامش که او بر که هائی سختی

 بس است کاری اين. دهيم طبيقت سياسی آمدهای پيش با را همه و کنيم يادآوری

 تاريخ و دانشمند گروهی باره اين در نوشتن و تحقيق برای خود که دشوار و بزرگ

 در. باشند داشته اختيار در را نشناخته و شناخته اسناد و شوند کار به دست بايد دان

 .سندی اختيار در نه و است دانشی نه من چنته
 خواهم می که است اين نه نگارم می هصفح اين باالی در را او بزرگ نام اگر

 ها آن نام که بزرگوارانی ديگر مانند خواهم می بلکه بنويسم، را او زندگی تاريخ

 داشته مصدّق دکتر با خود که برخوردهائی و ام ديده خود چه آن هر ام برده را

 به دارم دل در او از که داشتنی دوست و انسانی سيمای با را او ياد و بنويسم ام

 .نگارم

 می خود عمه پسر را او و بودم شنيده را او نام کودکی روزهای نخستين از

 که اين يا و آمد می پدرم ديدار به بيرونی در بستگانم ديگر مانند که دانستم

 کرد می صحبت پدرم با و آمد می ما خانه به السلطنه نجم خانم مادرش، هرگاه

 .گفت می" آقا" نام به او از

 نزديک مردم با بيشتر چه هر هم زندگی در و داشت راسخ بس ای  عقيده من پدر
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 را آن و ام آورده ايمان عقيده اين درستی به شناختم جوراجور های انسان و شدم

 زندگی اول های سال همان در کودک: " گفت می او. ام کرده خود آن از امروز

 بد، يا خوب زندگی برای را او که است مادر و شود می ساخته اخالقيش پايه

 ."سازد می پا دو حيوانی يا و انسان هوسران، يا جدی

 برجسته از يکی را زن اين من. بود آمده بار السلطنه نجم دامان در مصدّق دکتر

 و روزی آن پرورش با خود دنيای در. ام ديده زندگی در که دانم می زنانی ترين

 زنی او بود، دسترس رد ها خانواده اين در زنان برای دوران آن در که آموزشی

 اندازه بی  خانم اين. ام ديده کم او چون هم که بود کاردان و شخصيت با بسيار

 دور کسان و خود به باز چشم با ای اندازه به بگويم است بهتر يا و بود بين واقع

 بدون و ديد می را ديگران و خود خوبی و بدی که کرد می نگاه نزديکش يا و

 ای اندازه به اين بر وجود با و گفت می گويد به بايد چه آن هر رودربايستی

 را او و شد می کشيده او طرف به اختيار بی  انسان که داشت سادگی و لطيف

 .داشت می دوست

 با و شتافتم می پيشوازش به شادی با من آمد، می پدرم ديدار به" خانم" گاه هر

 می گوش پدرم با او گفتار به و آوردم می فرود او برابر در سر لذت و غرور

 و بزند حرف رودربايستی بدون پدرم با توانست می که بود کسی تنها او. دادم

 ديدم می زيرا داشت، لذتی من برای ها صحنه اين تماشای و کند اخمی بد حتی

 بزرگواريش و بخشش از هم که بود دومی خدای چون ما برای که پدری که

 کوچکی برادر سپيدچون موهای با ،دلنوازيش و ازغضب هم و بوديم برخوردار

 لب گوشه در کوچکی لبخند هم گاه و داد می گوش" خانم" های گفته به مودب

 .کند نمی رد را خانم گفتار اما دارد،

 او خود آن از دارد برسر که چادری ديد شد می و بود آمده پدرم ديدار به روزی

 و رفتند زيارت به و ادندافت راه خانه اهل همه امروز: "گفت ای  خنده با. نيست

 چادر) او پيشخدمت" (کاشی باجی" که ديدم بيايم بيرون خواستم من که هنگامی
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 و شدم برافروخته خيلی. است کرده قفل هم را در و گذاشته صندوقخانه در را

 است پيری از زياد غرغر اين که آمد يادم ناگهان. کردن غرغر به کردم شروع

 از و بستم فرو دم. است پيری از هم کاشی باجی ریکا فراموش اين از گذشته و

 ."افتادم راه و گرفتم چادری همسايگان

 کنيد می پرحرفی ديديد اگر که داد می هشداری را ما همه ای خنده با هميشه او

. نشويد دلخور هم پيرها حرفی پر از و است آورده روی شما به پيری بدانيد

 .است یپير از دردها اين همه... کنيد ولشان

 می دوست کس هر و چيز هر از بيش شايد را مصدّق دکتر پسرش، خانم اين

 با شايد او و بود آميخته زياد مهر و احترام با برد می را" آقا" نام هرگاه و داشت

. کرد می پشتيبانی و پسنديد می را او سياسی روش مادريش مهر و نيرو همه

 که بگويم خواهم نمی. بود نگران راستی به" خانم" داشت کسالتی" آقا" گاه هر

 خود بی  خود از با او روش و السلطنه نجم خانم زيرا شد، می خود بی  خود از

 سخت در حتی که بود آن از تر متين و خوددارتر او. آمدند نمی در جور شدن

 .بدهد کف از را خود عنان آمدها پيش ترين

 نزديکی در" نما جهان" اغدرب ما. گشت برمی تهران به پدرم و بوديم شيراز در

 نقل" روز آن آداب به بنا و اصطالح به. کرديم می زندگی ای هفته چند شيراز

 شده نامزد فارس استانداری به پدرم جای به که مصدّق دکتر. بوديم کرده" مکان

 چون و ديدم آنجا در را او کشيده قامت دور از بار نخستين برای و رسيد بود

  ) ١٢(.بست نقش من گانهبچ خاطره در ای  سايه

اين زن محترم « :دربارۀ عمه اش خانم نجم السلطنه می افزايدخانم مريم فيروز  

يس بيمارستان نجميه است و هرچه داشت بجزيک خانه کوچک جنب بانی تأس

همين بيمارسان که آنهم وقف بود، درراه حفظ ونگهداری اين بيمارستان صرف 

ر برجسته ای بود که ايستادگی و مقاومت و نجم السلطنه از زنهای بسيا. کرد

  ) ١٣( .گذشتش در زندگی بسيار قابل اهميت است
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انديشۀ در نجم السلطنه درسالهای آخرزندگيش : نصوره اتحاديهم
   احداث مريضخانه 

  
زنانی که زير مقنعه کالهداری نموده « در کتاب )نظام مافی(منصوره اتحاديه 

نجم السلطنه درسالهای : آورده است)زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطنه(اند 
انديشۀ احداث مريضخانه ای بود در باغی که در ] در[ش  ١٣٠٧آخرزندگيش از

از شوهرسوم او ميرزا فضل اين باغ . ضلع غربی خيابان يوسف آباد واقع بود
  .هللا  وکيل الملک تبريزی ديبا به او رسيده بود

مادرنجم السلطنه، حاجيه هما خانم در حيات خود مسجد و مدرسۀ شاهزاده خانم 
فرمانفرما نيز درچندين نقطه از ايران ] عبدالحسين[را ساخته و وقف کرده بود، 

ين های خودش را در تهران قسمتی از زم ١٣٠١موقوفاتی احداث کرده بود ودر
و مبلغ ده هزارتومان هم به مصرف بنای  برای تأسيس انستيتو پاستوروقف کرد

  .آن رساند
بيمارستان نجميه، اولين بيمارستان خصوصی تهران بود که نيمی از تخت های 

بدون شک دربارۀ احداث مريضخانه . آن رانجم السلطنه وقف بيماران مستند کرد
ابوالحسن ديبا و برادر خود فرمانفرما که انستيتو پاستور را  ،مصدّقبا دو پسر

در . وقف کرده بود مشورت کرد و احتماالً با تشويق آن ها اقدام به اين کارکرد
طول چند سالی که بيمارستان ساخته می شد، نجم السلطنه با کهولت سن در خانۀ 

می کرد و  کوچکی درهمان باغ می زيست و شخصاً به امور ساختمان سرکشی
  .جات را خود  می پرداخته درهرغروب اجرت عمل

نکته جالب توجه و غير معمول  در بارۀ موقوفه بيمارستان نجميه اين است  که 
نجم السلطنه حق نظارت را به دختر ارشد خود زرين تاج خانم دفترالملوک  

  .واگذارکرد
می توانيم بپرسيم سئوالی که . و سپس ابوالحسن ديبا بود مصدّقتوليت با دمحم 
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ام غيرمعمول دست زد ونظارت   داين است که چرا نجم السلطنه به اين اق
يا پيروی از نظريات پسران بود، يا ميل داشت آ. بيمارستان را به دخترانش سپرد

بين پسر و دختر تفاوتی قائل نشده باشد، با اين که دوران پر جنب و جوش زنان 
بود که زنان را به حضوردر صحنه اجتماع  عهد مشروطه و جّو دوران پهلوی 

احتماالً همۀ اين جريانات در تصميمی او . تشويق می کرد براو تأثير گذارده بود
به هرحال نشانۀ زنی است که با زمان متحول شده و پيش رفته . سهمی داشتند

دۀ مادری قوی ، رالبته تعجب آورهم نبود، چون اين دختران دست پرو. بود
. فکر بودند و نجم السلطنه قابليت آن ها را  سنجيده  و مطمئن  بودفعال، خوش 

  .ش بود ١٣٠٨آذر  ١۵افتتاح بيمارستان  در 
در اينجا نيز نجم . سپرد مير نجم السلطنه ادارۀ بيمارستان را به دکتريوسف
دکتر يوسف مير اهل ايروان  . السلطنه نمونۀ روشنفکری  خود را به اثبات رساند

م برای  تحصيل  طب به لوزان در سوئيس  رفت  ١٩٠٨/  ق  ١٣٢۶بود که در 
در طول تحصيل و سپس . و پس از انقالب روسيه  ديگر به وطن خود بازنگشت

شنا آاشتغال به جراحی در لوزان با دانشجويان ايرانی از جمله علی اکبر داور 
يران آمد و شد و به تشويق او مقارن ايام کودتا، بدون دانستن زبان فارسی به ا

دکتر مير کم کم شناخته شد و دوستانی . در بيمارستان ارتش آغاز  به کار کرد
پيدا کرد که او را با خانوادۀ نجم السلطنه  آشنا کردند و چندی نگذشت که از نوۀ 

. نجم السلطنه فخرآفاق، دخترعشرت الدوله وموثق السلطنه خواستگاری کرد
کتر يوسف مير هنوز از سابقه و شهرت د. وصلت اين دو خارج ازعرف بود...

چندانی برخوردار نبود و خانواده ای نداشت، اما پسند خانوادۀ نجم السلطنه   
قرارگرفت که نشان دهندۀ اين است که اين خانواده به تحصيالت، شغل، نه پست 

  .دکتر ميرسال ها بيمارستان نجميه را اداره  کرد. و مقام اهميت می داند
. ميه  پايدار و فعال باقی ماند  و تاريخچۀ  خاص خودش  را داردبيمارستان نج

در   مصدّقنفت، زمان نخست وزيری  دکتر ] صنعت[در بحبوحۀ  نهضت ملی 
، دمحم شمشيری   مصدّقۀ ملی و شخص  دکتر هش، يکی  از هوادران جب ١٣٣٢
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ه که در بازار  تهران صاحب رستوران و چلوکبابی  معروفی بود ضلع  جديد ب
سپس از فروش  بعضی از موقوفه های  بيمارستان  و .  بيمارستان اضاف کرد

شرکتش را هديه  کرد، ساختمان  %   ٣٠با کمک  شمشيری  و ثقۀ الدوله  که 
  .بزرگ ، با تجهيزات جديد  در کنار ساختمان  قديم  بيمارستان  افزوده شد

شود و  سداران اداره میاسالمی، بيمارستان نجميه توسط سپاه پا بعد از انقالب
 .کند را سرپرستی می مصدّقهای خانواده  اداره موقوفه

در دفتر کوچکی در ضلعی که شمشيری به بيمارستان افزوده بود، روی يک 
هرکس آن درود عاقبت : "السلطنه حک شده است پالک سياه جمله معروف نجم

بلند مرتبت  اهميت « : و در ادامه روی پالک  نوشته است .". کار که کشت
. هجری شمسی بر پا گرديد ١٣٣۴اقای دمحم حسن شمشيری اين بنا در سال 

وجوهی  که برای  بستری شدن دراين بنا از مرضی گرفته می شود پس از 
وضع  مخارج به مصرف بيماران مستمند و ناتوانی خواهد رسيد که دراين 

عنوان حق التوليه   بيمارستان معالجه می شوند و از اين وجوه کماکان چيزی به
    .)١۴(» مصدّقدکتر دمحم . برداشت نخواهد شد

  
  

  مصّدقيت  دکتر غالمحسين  ابيمارستان نجميه  برو
  
فه مادربزرگم، مرحومه نجم السلطنه بود، درسال واين بيمارستان که موق 

فات  و از جمله ومد موقآبيمارستان به طورعمده، ازدر ههزين. تأسيس شد ١٣٠٧
تختخواب مجانی برای بستری  تعداد بيست. تأمين ميشد ،مجاورآندکان های 

هنگامی که شهرداری . بضاعت اختصاص داشت کردن و درمان افراد بی
خيابان حافظ  رای موقوفۀ بيمارستان را دهخيابانها، دکان تهران برای تعريض 

خراب کرد، قسمت مهمی از عوايد بيمارستان قطع شد؛ درنتيجه، پدرم  
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ان را به دکتر معاون که جراح  و متخصص زبر دستی بود واگذارکرد، بيمارست
مشروط  بر اينکه  آن را به طور خصوصی اداره کند و در عوض دريافت  مال 

، تعداد بيست تختخوابی که برای بيمارستان مستمند اختصاص داشت، االجاره
، به دکتر معاونواگذاری بيمارستان  ازناگفته نگذارم تا قبل  –همچنان باقی بماند

يعنی از ابتدای تأسيس  بيمارستان، مرحوم  دکترمير که از پزشکان  حاذق  و 
  .بود،  آن را اداره  می کرد نيکوکار  تهران

من درهمين دوران، ضمن تدريس در دانشکده پزشکی، با دکتر معاون در  
يعنی ،  لاين همکاری، در حدود  دو سا.  بيمارستان نجميه نيز همکاری  داشتم

ن پس،  مسئوليت  آاز. تا درگذشت او به علت سانحه اتومبيل، اتومبيل ادامه يافت
گفتنی است که چند تن از پزشکان  . اداره امور بيمارستان را خود به عهده گرفتم

ی عدل، دکتر کيافر، دکترمرزبان و دکتر لقمان  يمعروف مانند پرفسور يح
در بيمارستان نجميه درمان   راخود الملک، با من همکاری داشتند و بيماران 

  .می کردند
پدرم، در هر شرايط  و وضعی بود،  چه در   . فتارستان به تدريج توسعه يابيم 

دوران سلطنت رضاشاه و چه  طی سالهای  طوالنی  تحت نظر، همواره نسبت  
به  پيشرفت امور بيمارستان توجه  خاصی داشت و اين توجه  و مراقبت، بيشتر 

داستان . طرعالقه و احترام نسبت به مادرش مرحوم نجم السلطنه بودبه خا
پدر، عاشقانه مادرش را دوست روابط  اين مادر و فرزند، توصيف پذير نيست؛ 

مادر بزرگ، . داشت و در حد اعلی برای او و توصيه هايش احترام قائل  بود
درم در نه گذشته از جنبۀ مادری، برای پسرش حکم  پدر را هم داشت؛  زير پ

سالگی، پدرش را از دست داده بود و مادر بزرگ، تربيت تنها پسرش را به 
برای ادامه تحصيالت دانشگاهی او را به اروپا فرستاده بود،   .عهده گرفته بود

ابر « عشق به وطن و خدمت به مردم ايران را دردلش بارورکرده  و از او يک 
من  « :بارها به ما می گفتکه پدر نيز بی دليل  نبود  .  تاريخ ساخته بود »مرد

  »...در اين  دنيا به دو چيز عشق  می ورزم؛  مادرم  و ايران وطنم
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توجه و مراقبت پدر نسبت به اموربيمارستان، به حدی بود که حتی در جزئيات 
نيازمنديها مداخله می  سياربامور نظارت داشت؛ در خريد روغن و برنج و 

  ..ت به بيماران بی بضاعت را تاکيد می نمودکرد؛  کمک و مساعدت  نسب
 ٢٨ی که در پيش توضيح  دادم، کودتای ربرگرديم  به بيمارستان نجميه، بطو 

گردش و کار  چندانی در ن، تأثيرآمرداد و مصائب و مشکالت ناشی از 
بيمارستان و ُحسن شهرتی که اين سازمان طی بيست سال خدمت به خلق  بدست 

ت نظر بود و من و برادرم  حهر چند پدر در زندان و سپس ت. ورده بود نداشتآ
احمد، نيز گرفتارخشم و غضب دستگاه بوديم، ولی دوستان وکارکنان بيمارستان 

 رهو نيکوکارانی چون شادروان حاج حسن شمشيری  فداکاری کردند و آن را ادا
ن بنا مارستايمرحوم شمشيری با موافقت پدرم، ساختمان تازه ای در ب. نمودند

  .کرده بود و هزينه کامل  ده تختخواب  برای مستمندان را به عهده گرفت
يش هزينه های عمومی که ناشی از تورم و گرانی  زا، اف١٣۴٠از اوائل سال 

ريج دآمدها، رو به  افزايش  نهاد و به ت رو باال رفتن  دستمزدها  بود، کسری  د
ست دادن قسمت مهمی از  اموال پدرم با از د. وضع مالی بيمارستان بحرانی شد

ضی که طی سالهای آخر زندگی اش وتأديه قر یبرا تشاگذا و دارائی خود ر
انباشته شده بود؛ ديگرچيزی برای کمک کردن  به بيمارستان  نداشت، در سال 

، با مرگ  او، آخرين اميدمان به کسی که هميشه مشکل گشای زندگی ما ١٣۴۵
  .بود قطع گرديد

هيئت مديره بيمارستان، پس از مطالعاتی  که برای چاره جوئی  ١٣۵٢در سال 
در رفع  بحران  مالی بيمارستان  به عمل  آورد، تصميم  گرفت دو قطعه  زمين 

ستای يافت آباد و بهشت زهرا، که  مساحت  وتان را درمجاورت رسموقوفۀ بيمار
صرف نرا آآن قريب شش ميليون متر مربع بود، فروخته و قسمتی از پول 

  .نوسازی  بناها  و خريد وسايل  بيمارستانی کند
در همين اوان، به پيشنهاد سرتيپ دکتر ايادی، پزشک شاه، تصويب نامه ای  

صادرگرديد که به موجب آن، ميليونها متر راضی مردم، از جمله موقوفات 
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می  درن نجميه به عنوان اراضی مورد نياز ارتش به تصرف دولت ابيمارست
پدرم متولی    زکه پس ا)  دری پدرمانابر( الحسن ديبا واب کاربا تبانیاين . آمد

گفتنی است تعيين محل اراضی ومقدار مورد .  بيمارستان نجميه بود انجام گرفت
آن  رمت زمينی را که  ديبدين ترتيب، ق.  ز قيمت گذاری با دولت بودينياز و ن

و  ضن کردند و اعترالایر تعيي ٣لایر خريد و فروش می شد،  ٢۵٠روزمتری 
  .فرياد ما به جائی  نرسيد

رای ادامه  ب اينکه بيمارستان وقفی مادرش، که زشبی پدرم را خواب ديدم، او ا 
سالها تالش کرده بود در شرف تعطيل شدن بود، سخت  ،فعاليت و پيشرفت آن

پدر التماس کنان از من خواست برای رفع بحران . ک بنظر می رسيدااندوهن
صل  زحمات  چند ساله او  و مادرش  امارستان ، کاری بکنم و نگذارم  حمالی بي

  .هدر برود
سالها  پيش   زابتدا به هويدا  نخست وزير  که ا. برای چارجوئی به تکاپو افتادم 
سپس   .  ياری داد ولی کاری نکرد ۀ عدواو . ا  او آشنائی داشتم ، مراجعه  کردمب

يپ ايادی موقوفات  بيمارستان سرت«کردم و گفتم  به علم که وزير درباربود تلفن
. ستاخدمت به مردم  را دارد، تصاحب کرده نجميه، که چهل و پنج سال سابقۀ 

خودشان تصميم گرفتند، يکطرفه قيمت تعيين کردند و شش ميليون متر زمين 
دادرسی وجود ندارد . وقف را برخالف قوانين شرع و عرف تصاحب  کرده اند

  »...م برسد مردم دولت را مسئول  تعطيل  بيمارستان نجميه می دانندکه بداد مرد
من   یمطلب را طی نامه ای به عنوان اعليحضرت بنويس و برا:  علم گفت 

در نامه ای که به دمحم رضا شاه نوشتم ، چگونگی ضبط   .... بفرست، تا اقدام کنم
جانبه آن را  از  شش ميليون متر اراضی موقوفه  بيمارستان و قيمت گذاری يک

لایر، که  قريب هشتاد برابر کمتر از قيمت واقعی آن بود شرح   ٣قرارمتری 
وار نيست دولت، بيمارستانی را که چهل و پنج سال ادادم و ياد آور شدم که سز

است در خدمت مردم  می باشد، بجای کمک به حفظ  و توسعه آن، موقوفه  اش 
در پايان از شاه استدعا کردم  . تعطيل  شودسسه ناچاربه ؤرا تصاحب کند و آن م
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  .يدگی  صادر فرمايندسدستور ر
علم، نامه را به عرض رسانيد ومتعاقب آن تلفن کرد وگفت شاه دستور   

سازمان بازرسی شاهنشاهی به زبعد، هيئتی ا چند روز. رسيدگی داده است
به وضع  بيمارستان آمد؛ پس از بازديد از قسمت های بيمارستان و رسيدگی 

مد، ضمن  آن و بحرانی که پس از ضبط اراضی موقوفه بوجود می آمالی 
.  تصديق ُحسن ادارۀ بيمارستان، لزوم ادامه فعاليت آن مؤسسه را تأکيد کردند

پايان بازديد، يکی ازافسران عضو هيئت که تحت تأثيرخدمت بی شائبه  رد
آن  سالن درگم، که عکس اوبانی آن مادر بزر کارکنان بيمارستان و نيز نيّت خير

هيئت  دچند روز پس از بازدي. نصب شده بود، قرارگرفته بود به گريه افتاد
چکی به مبلغ  چهل ميليون لایر در متعاقب آن پنجاه  ميليون لایر ديگر به عنوان 

فوت  زس اپ.  سسه برطرف گرديدؤمتولی بيمارستان صادر شد و بحران مالی م
  .، متولی موقوفه  بيمارستان  گرديدمصدّقمهندس احمد ابوالحسن ديبا، برادرم 

ل در اختيار وزارت  بهداری ، ا،  بيمارستان به مدت ده س١٣۵٨در سال  
عليه ايران، بيمارستان نجميه   در دوران جنگ تحميلی عراق. قرارگرفت

ادامه  داد و اکنون    یهمچنان به خدمات  ارزنده  خود در همه زمينه های  درمان
     )  ١۵(..دهدز به اين خدمات  ادامه می ني

  
ملی شدن صنعت ]  سالروز [ اهمين پنجيادوارۀ  «اسبت ـ نگاهنامۀ آزادی بم «

« : بيمارستان  نجميه آورده استۀ در بار» مصدّقو تشکيل دولت ] ايران[ نفت
خانم  نجم السلطنه، زنی نيکو  کار و کاردان  بود وبه حق می توان  او را مربی  

بيمارستان نجميّه را در تهران، خيابان  . دانست مصدّقايّام نوجوانی دکتر 
سسۀ عام المنفعه غير انتفاعی  بناکرد ؤبه عنوان يک م) حافظ فعلی ( يوسف آباد

ات کافی بنابر وقفنامۀ بيمارستان، امکان معالجۀ رايگان وفو با تخصيص موق
کی، اعم از دارو و جراحی و شزبا استفاده از تمام امکانهای پ( ن را ابيمار
برای بستری کردن ده بيمارو معالجۀ بيماران سرپايی درهر روز به ) غيره
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تا زنده بود، خود توليّت  و مديريّت بيمارستان را به عهده  داشت و  . وجود آورد 
تا لحظۀ فوت در سال  مصدّقخورشيدی  دکتر ١٣١١پس از در گذشتن در سال 

با توليّت بيمارستان را بعهده گرفتند که به بهترين و سپس ابوالحسن دي ١٣۴۵
از آن جا که خانم نجم السلطنه به برابری فرزندان . وجه تا انقالب بهمن اداره شد

توليّت  بيمارستان  –سنتی که دراين خانواده پابرجاست  -دخترو پسراعتقاد داشت
يعنی اعم »  سلنسل بعد از ن مصدّقاکبر اوالد « را  پس از ابوالحسن ديبا  در

غافل از اينکه با پيدايش حکومت خمينی، . از ناث و ذکور، موروثی کرد
سال آزگار، با وسواس در رشد و نوسازی آن  ٣۴ مصدّقن نوبنياد که ابيمارست

کوشيد وزنده ياد حسن شمشيری از رهروان نهصت ملی ثروت خود را وقف 
در تصاحب سپاه پاسداران گسترش و افزايش  ظرفيت آن به دوبرابر کرده بود،  

ير بانی آن و تابلوی ونام بيمارستان را تغيير داده اند و حتی تص. قرار گرفت
  ) ١۶(» .ر برداشته انددقدردانی از زنده ياد شمشيری 

  
  

 بيمارستان نجميه ◀
   
ی  ی حاضر براساس پرونده مقاله : ۀ مقاله اش می نويسد مقدمدر  اميد رضايی 

نی مرکزی سازمان اوقاف و امور خيريه نوشته شده بايگا ١٠۵۶ی  شماره
الحکمايی به خاطر پيشنهاد نوشتن اين  الزم است از آقای عمادالدين شيخ.است

  .مقاله و راهنمايی ايشان تشکر کنم
ی  درطول تاريخ همواره شماری ازمردان و زنان خيرانديش متمکن و فرهيخته

در گوشه و کنار اين مرز و بوم  ايرانی به تأسيس مراکز بهداشتی خرد و کالنی
داشتی به حمايتهای مالی اشخاص حقيقی يا حقوقی  آنکه چشم اند بی دست زده

  .ی خود را در خاطر پرورده باشند داشته يا خيال برداشت از کشته
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ی تهران، اثری هفتاد ساله از اين دست اقدام خداپسندانه است  بيمارستان نجميه
تاج خانم فيروز، ملقب به  او حاجيه ملک. هادکه بانويی خير آن را بنا ن

الدوله و همايون سلطان خانم  السلطنه، فرزند شاهزاده فيروز ميرزا نصرت نجم
زاده خانم، مادر دکتر دمحم  ی شاه  مدرسه - ملقب به شاهزاده خانم، واقف مسجد 

و نزديک به شش سال  ١٣٠۵فتحعلی شاه است که در خرداد  از نوادگان  مصدّق
تر از  کمی پايين -آباد  ای در جنب خيابان يوسف خانه  ش از درگذشتش، مريضپي

/ ش .ه ١٣٠٧های حافظ و جمهوری اسالمی ساخت و در آبان  تقاطع خيابان
ی نجميه بر عموم  خانه ی اول، آن را با نام مريض نامه ق مطابق وقف.ه ١٣۴٧

اخل و خارج شهر بيماران مملکت وقف کرد؛ و طبق همين سند امالکی را در د
برای مصارف اين مرکز و بيماران ضميمه کرد و توليت و نظارت آن را به 

هم در سند ياد شده، سهم  مصدّقگفتنی است که دکتر . اش واگذارد خود و خانواده
  .خود را در بلوک غار، چون مادرش وقف نمود

ز و السلطنه موقوفاتی را بر بيماران اين مرک ، دگربار، نجم١٣٠٩در مهر 
ی سمت راست  آن در حاشيه امور ديگر تخصيص داد که رونوشتی از

  .ی اول آمده است نامه وقف
دار  عهده  مصدّق، فرزندش دکتر ١٣١١پس از مرگ بانی بيمارستان، در دی 

اش دمحم  بالفاصله با تالش و مراقبتی دقيق و با همکاری نماينده. توليت آن گرديد
ی صورت   امور موقوفه و موقوفات و تهيهشرافتيان به سر و سامان دادن 

از اين دوره، شش دفترچه، . ی کل اوقاف پرداخت ها و پاسخ به اداره حساب
ی بايگانی راکد سازمان  ش، در پرونده.ه ١٣١١ - ١٣٣٠مربوط به سالهای 

  .اوقاف وجود دارد
 ١٨تا  ١٠متر مربع هستند و از  سانتی ٣٠ضربدر  ٢٢ر  ۵اين دفاتر به ابعاد 
اند که در وسط محل تاخوردگی  اند و مجلد به جلدهای مقوايی صفحه تشکيل يافته

را  مصدّقی دکتر  ی امضا شده   تمامی اين دفاتر، مقدمه. اند با نخ بسته شده
. ها ثبت شده است های مقابل هم دخل و خرج داراست و به دنبال آن؛ در صفحه
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ستغالت، بيمارستان، ی اول مشتمل بر صورت ريز عايدات قريه، م صفحه
عمارات، گاراژ و دکاکين است و در پايان همان صفحه، جمع عوايدشان ديده 

ی دوم نيز صورت ريز مخارج يکا يک اماکن مذکور در  در صفحه. شود می
و جمع مخارج همان صفحه به  - از دو تا چهار سال  -سنوات مورد بررسی 

ی عوايد و مخارج  خورد، و باألخره در آخرين صفحه، خالصه چشم می
موقوفات بر جمع کل هر يک تنظيم و ارائه شده که به منظور بررسی و تأييد 

  .شده است ی کل اوقاف، در هر نوبت بدان اداره تقديم می اداره
ی چنين دفاتر حساب موقوفاتی را آن هم با اين نظم و ريزپردازی، به  نمونه 

توان يافت و اين خود حاکی از  ندرت در ميان اسناد بايگانی سازمان اوقاف می
  .های مالی آن است نظم و وسواس متولی آن در انجام امور موقوفه و پشتوانه

را که به امضای خود ايشان است و  مصدّقدر اينجا گزارش مشروح دکتر دمحم 
آمده و ) ش.ه ١٣١١ -  ١٣١٣های  سال(ی نخستين صورت حساب  در مقدمه 

  . آوريم وقوفاتش نيز است میی بيمارستان و م متضمن تاريخچه
  

  

  اوقاف ۀادار -وزارت معارف و اوقاف 
  
به ) السلطنه نجم(تاج خانم فيروز که مرحومه ملک  ١٣١١از دهم دی ماه  

خانه و  نامه، در امور مريض  رحمت ايزدی پيوسته، اين جانب بر طبق وقف
ات خود الزم ام و قبل از شروع عملي موقوفات آن به عنوان توليت مداخله نموده

نامه به عرض  خانه و مقررات وقف دانم که مختصری از تاريخ بنای مريض می
ی تصدی خود را به استحضار آن وزارت جليله  رسانيده سپس محاسبات دوره

  : برسانم
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  خانه و موقوفات آن  تاريخ بنای مريض
ن آبا ۵ی  نامه بنا شده و بر طبق وقف ١٣٠۵خرداد  ١۵ی نجميه در  خانه مريض

ی مزبوره امالک و مستغالت  که سواد آن ضميمه است، مرحومه ١٣٠٧

  . اند ی ذيل را وقف بر آن نموده مفصله

شوی  خانه به انضمام حياط، آشپزخانه و رخت شش دانگ يک باب مريض. ١

خانه و گاراژ به  سرا و قهوه خانه و حياط خلوت و حياط بزرگ و کاروان 

] ی[ ٣ی  خيابان مولوی، ناحيه ذرع مضروب، واقع در ٧٠٠٠مساحت 

، ١٣٣٢ی ورقه مالکيت  ، نمره١٨٣٢تا  ١٨٢٩ی  آباد تهران، پالک نمره حسن

 ١٢١ی  مکه در صفحه ١٣٢٩ی ملک  ، نمره١٣١١آبان  ۵تاريخ صدور ورقه 

  )١(دفتر امالک به ثبت رسيد 

سيزده باب دکاکين واقعه در بازار صندوقدار، جنب گلوبندک تهران که . ٢

ی بلديه برای  آباد و جباخانه از بين رفته و مؤسسه ی خيابان جليل توسعه موقع

 ۴٠٠۴ی  ی نمره لایر بر طبق مراسله ٢۵۶۶١جبران خسارات موقوفه مبلغ 

ی واقفه تأديه نموده  ، خطاب به اين جانب به مرحومه١٣١٣/  ٣/  ٢٨ی  مورخه

اد رضا لایر توسط استاد علی و است ٣۶۵٩٠که آن مرحومه هم معادل 

و زيرزمين در خود ] ١ص [برای ساختن دو اطاق و يک راهرو ) ٢(معمار

خانه به جهت مرضای خصوصی و يک حمام و دو اطاق و يک راهرو  مريض

بعد . اند شود مصرف نموده خانه که اجاره داده می  در حياط بزرگ جنب مريض

ی  ان بقيه ی بلديه برای جبر تاج خانم فيروز، مؤسسه   از فوت مرحومه ملک

، صادر ١٣١٢، مورخ دوم آبان ٢٣٩٢ی  ی نمره خسارت وارده به موجب قباله 

زمين واقع در  ۴/  ١٠گز  ٣۶تهران مساحت  ۵٢ی  از دفتر اسناد رسمی نمره

آبان همان  ٢٠خيابان جباخانه به اين جانب انتقال داد که اين جانب هم در تاريخ 

، ٢۴۶٩ی  ر همان دفتر تحت نمرهی تنظيم شده د نامه   سنه، بر طبق وقف
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خانه،محلی  ام که از موقوفات مريض  خانه نموده  اراضی مزبور را وقف مريض

که تاکنون به ثبت نرسيده فقط همين قطعه زمين است که چون کافی از برای 

ی واقع در خيابان جباخانه باشد نيست به اميد  ساختن بنايی که مناسب ساير ابنيه 

زمين از مالک مجاور و لجاجت مشاراليه در نفروختن، خريداری مقداری 

خانه نشده و بديهی است که پس   تاکنون از اين قطعه زمين چيزی عايد مريض

از يأس کامل از معامله، هم زمين را بايد ثبت نمود و هم بنايی که در خور اين 

ی مرقومه   باب دکاکين موقوفه ١٣به طور خالصه از .مساحت است احداث کرد

زمين در خيابان جبا خانه  ۴/  ١٠گز  ٣۶خانه   نامه، فعال مريض  در وقف

  .تر مالک نيست بيش 

باب دکاکين به انضمام شش دانگ يک باب  ١٢شش دانگ هر يک از . ٣

ها و يک باب انبار متصل به يکد يگر  سرا معروف به سرای روغنی کاروان 

ی  ی ورقه  ، نمره۵٣۵١ تا ۵٣٣٨بازار دمحم يه، پالک  ٨ی  واقع در ناحيه

 ١٠۶٠ی ملک   ، نمره١٣١١مهرماه  ١۴، تاريخ صدور ورقه ١٣٠۶۶مالکيت 

  ].است[دفتر امالک به ثبت رسيده  ١٧ی  که در صفحه
آباد به انضمام يک قطعه زمين به  آباد و رستم شش دانگ قريتين عباس. ۴

  ک غار، جريب اراضی پالئين متصالت به يکد يگر، واقع در بلو ١٣۵مساحت 
ی  دوسيه ٧در کارتن  ١٣١٣تيرماه  ٢۶که در تاريخ  ١٠٣و  ۶٩ی  پالک نمره

مرحوم .مرقوم شده است ٨٧ی  دفتر امالک، تحت نمره ۴٩٣ی  صفحه ۶٩
 ۵ی  نامه ی وقف  در حاشيه  ١٣٠٩مهرماه  ٢١تاج خانم فيروز در تاريخ  ملک 
  : شود ح داده میاند که در ذيل شر امالک ديگری هم وقف نموده ١٣٠٧آبان 

ی واقع در  ی يک باب خانه بابی به اضافه و يک نيم) ٣(هشت باب دکان . ۵
 ۴۴۶٨ی   ی کهنه، پالک نمره  ی قورخانه سنگلج، گذر ارباب، محله ۴ی  ناحيه

ی  دفتر امالک، تحت نمره ٣۴٩ی  در صفحه  ١٣١١که در اول آبان  ۴۴٧٠تا 
دفتر  ۴٨۵ی   صفحه] در[، ۴۶٩٨تا  ۴۶٩٢ثبت شده و همچنين پالک  ١٨۵٨
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  ].است[به ثبت رسيده  ١٣١۴فروردين  ٣٠مورخ  ٣٨١٢ی  امالک، تحت نمره
 ۴ی  واقعه در ناحيه ۵٨٠٠ی  شش دانگ يک باب عمارت پالک نمره. ۶

ی  ی حمام ضرغام نمره سنگلج تهران خيابان شاهپور گذر وزير دفتر، کوچه
دفتر  ٣۵٧ی  ه در صفحهک ١٣١٢/  ٩/  ٢٢مورخ  ۴٠۵٠ی مالکيت  ورقه 

  ] ٢ص [وارد شده است  ١٨۶٠ی  امالک نمره
پشت  ٩ی  واقع در ناحيه ۶٢٠٧ی  شش دانگ يک باب عمارت پالک نمره. ٧

دفتر امالک،  ۴۴٩ی  ، در صفحه١٣١١آبان  ٢٣الدوله که در تاريخ  باغ آصف
  ].است[ثبت شده  ١۴١٨ی  به نمره
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  نامه مقررات وقف 

  
سبت به عوايد امالک و مستغالت موقوفه از اين قرار نامه ن مقررات وقف

  :است
العاده رخ  اول، عشر عايدات برای تعمير عمده و اساسی که به طور فوق

شود که در موقع لزوم، امالک موقوفه تعمير شود و  دهد در بانکی ذخيره می می
ه از بين نرود که چون امالک موقوفه خراب و غالبا مجاورين از خرابی آنها ب

کردند و ذخيره نمودن وجه، مستلزم اين بود که هم  محاکم صلحيه شکايت می
. ها زيادتر شود و هم از عوايد موقوفه مبلغی به مصرف محاکم برسد خرابی

گذشته از اينکه وجهی در بانک ذخيره نشد، مبلغی هم به طوری که از 
ده که شود اضافه بر عوايد، صرف تعميرات ش ی محاسبات معلوم می خالصه

  .اکنون هيچ قسمتی از امالک موقوفه نيست که محتاج به تعمير باشد
التوليه و همچنين مخارج الزمه به  ی عايدات دو عشر برای حق  دوم، از بقيه

  ی مريض  تعميرات خود موقوفه و ماليات و عوارضات آن و تعميرات ابنيه
و بقيه هر چه ها و غيره بايد موضوع شده  خانه از قبيل رنگ و روغن آهن
  .خانه و لوازم آنها برسد  هست به مصارف مرضای مريض

ی کهنه، در سال، بيست  ی قورخانه سوم، از عوايد مستغالت واقع در محله
ی واقفه  ی مرحومه حاجيه شاهزاده خانم والده تومان به مصرف روشنايی مقبره

  )۴(در نجف اشرف برسد 
سنگلج و خيابان  ۴ی  قع در ناحيهی وا خانه چهارم، از عوايد دو باب قهوه

ماشين، در سال، پانزده تومان به امام جماعت مسجد مرحومه حاجيه شاهزاده 
خانم، واقع در خيابان شاهپور، گذر وزير دفتر پرداخته شده که در مسجد مزبور 

سالم هللا عليهم  -ی هدی  عبا و ائمه داری حضرت خامس آل صرف تعزيه 
  .بشود - اجمعين 
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  خانه  مريض افتتاح

  
مفتوح شد و از تاريخ مزبور تا  ١٣٠٨آذرماه  ١۵ی نجميه در  خانه  مريض
داری ده   تومان برای مخارج نگاه ۴۵٠ی واقفه، ماهی  مرحومه ١٣١١مهرماه 

ی مجانی به مرضای غير دائم به آقای دکتر   روزی و دادن نسخه مريض شبانه
کردند،  د موقوفه به مخارج تکافو نمیاند و بعد، نظر به اينکه عواي  مير پرداخته

خانه را به   مريض ١٣١١و در هشتم آبان . پذيرايی مرضای مجانی تعطيل شد
آقای دکتر معاون واگذار نمودند که از عوايد مرضای خصوصی، ماهی دويست 
و پنجاه تومان پردازند که با عوايد امالک و مستغالت، ذخيره شده و پس از 

روز پذيرفته  خانه تعمير و مجدداً مرضای شبانه ريض جمع شدن وجوه کافی م
، يعنی دو ماه بعد از قرارداد با آقای دکتر ١٣١١دی ماه  ١٠در تاريخ . شوند

تاج خانم فيروز به رحمت ايزدی پيوستند و امر توليت به  معاون، مرحومه ملک 
زمه آوری نشده، تعميرات ال اين جانب محول گرديد و با اينکه وجوه کافی جمع

که چهار ماه و نيم بعد از فوت آن  ١٣١٢ارديبهشت  ٢٣به عمل آمده و از 
روزی و غير دائم پذيرايی  خانه از مرضای شبانه  مرحومه است، مجددا مريض

خانه از زمان تصدی اين جانب  نموده و حساب عوايد مخارج موقوفات و مريض
  ]٣ص . [شود به قراری است که شرح داده می

  :ش آمده است.ه ١٣١۴ - ١٣١۵های  رت حساب سالدر گزارش صو
بنايی  ١٣١۵در سال ]. است[در طرز جريان موقوفات چيزی رخ نداده ... 

و بلوک سرابند  -ی مال مير  احداث و اجاره داده شد و يک دانگ و نيم از قريه
 مصدّقگذرد که دکتر  اما ديری نمی...خانه نمودم  وقف بر مريض] اراک[عراق 

. دهد ی اوقاف می ی آن را با سه باب مغازه در تهران، به اداره مبادله درخواست 
در اين نامه خطاب به وزارت فرهنگ آمده است که چون نظارت و رسيدگی به 

گير و مشکل است و درآمد قابل توجهی هم ندارد  مال مير، به سبب مسافت، وقت
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است مبادله نمايد  تر حاضر است آن را با ملکی ارزشمندتر که درآمدش نيز بيش
ش که به .ه ١٣١۶ - ١٣١٧گزارش سنوات .گيرد که مورد موافقت هم قرار می

که  ١٣١٨ها نوشته شده است دی ماه  عنوان مقدمه بر صورت حساب آن سال
کند در ميان اسناد اين  ی اوقاف می حساب به اداره ی آن صورت داللت بر ارائه

از مقدمه را، بنا به اظهار خود، به هر حال، وی قسمتی .پرونده وجود دارد
کند که در  ش تکرار می.ه ١٣١٨ -  ١٣٢٠های  ی گزارش سال دوباره در مقدمه

ش .ه ١٣١۶ -  ١٣١٧های  حساب سال ادامه خواهيم آورد، اما در مورد صورت
اين . ش موجود است که جا دارد ارائه شود.ه ١٣١٨ای مربوط به سال  مکاتبه

است که مسؤول رسيدگی  مصدّقخدمات دکتر دمحم مکاتبه، درخواست تقدير از 
  . های بيمارستان و موقوفات آن نوشته است به حساب

، از سوی شهربانی توقيف ١٣١٩چندی بعد، در تير  مصدّقگفتنی است دکتر 
ايشان در جايی از گزارشی، که بعد از نامه خواهد آمد، به اين . شود و تبعيد می

های  ی مسؤول رسيدگی به حساب از نامه در بخشی.موضوع اشاره کرده است
ی کل  ، خطاب به اداره»وزارت فرهنگ«در سر برگ (بيمارستان نجميه 

  :آمده است) ١٣١٨/  ٢٠/  ٢٠مورخ  ٢٧٧٢٣ی  اوقاف، به شماره
  

  پايگاه وزارت متبوع
  

رساند در موقع بررسی به حسابی که جناب آقای دکتر  محترما به عرض می
ی اوقاف تسليم  ت بيمارستان نجميه، به اداره، متصدی موقوفامصّدق
ی تحقيق ارسال شده معلوم گرديد که جناب  اند و برای رسيدگی به اداره فرموده
اليه عالوه بر درآمد موقوفات مبالغی نيز از خود صرف بيمارستان  معزی

باشد به بهترين  فرمايند و در واقع امور موقوفاتی که تحت تصدی ايشان می می
فرمايند نسبت به اقدام نوع  بنابراين چنانچه اجازه می. شود داره میوجهی ا



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٤٧                                                                                 دق ، 

  

  

  

شود  ی ايشان که در راه بهداشت و انتظام موقوفات مربوط مبذول می پرورانه
  ...مورد تقدير قرار گيرد

يک تفاوت ) ش.ه ١٣١٨ - ١٣٢٠گزارش سنوات (ی بعد  اما گزارش دوره
ی آن،  نيز در مقدمه مصدّقتر آشکار با گزارشات سنوات پيشين دارد که دک

از بابت مخارج اداری مطابق :... کند داليل اين تغيير را بيان و تشريح می
ی اول است که بيمارستان در محاسبه  سنوات چيزی نوشته نشده و اين دفعه

چون وفات :... شود کار شده و علل آن به قراری است که ذيال عرض می طلب
ق تصادف نمود؛ به جای .ه ١٣۵١بيمارستان، تاج فيروز، بانی  مرحومه ملک

به هر کس که به  ١٣۵٢مجلس تذکر ساليانه، به نظر رسيد که در رمضان 
مطب بيمارستان مراجعه کند نسخه و دوای مجانی داده شود و تا رمضان 

ولی از آن به بعد ظاهرا به  ...مجرا و معمول گرديد) ١٣١٧آبان ( ١٣۵٨
نوشته شده و ذيال تکرار  ١٣١٧و  ١٣١۶سال  داليلی که در گزارش محاسبات

ی نظريات رئيس شهربانی وقت که با اجتماع مرضا  شود ولی معنا به واسطه می
در ماه رمضان موافقت نداشتند پذيرايی در ماه رمضان متروک شده و قرار شد 
که در تمام سال، روزهای دوشنبه مطب بيمارستان، مراجعه کنندگان را مجانا 

  :د و اين دو طريق هر يک معايبی داشت که الزم است عرض شودمعالجه کن
ی مريض، زياد و پزشکان  معايب پذيرايی در ماه رمضان اين بود که عده. الف
توانستند با دقت رسيدگی نموده و به خوبی از عهده برآيند و چون بعد از  نمی

  .ماند ی بعضی از مرضا ناقص می رمضان، مطب داير نبود معالجه
ی  ذيرايی روزهای دوشنبه هم دارای اين نقص بود که اعتبار يک ماههپ. ب

کرد، نسخه و دوا  رمضان کافی نبود که در تمام سال به هر کس که مراجعه می
ی زيادی از بيماران بدون اخذ نتيجه و مأيوسانه مراجعت  داده شود و عده

که مصادف  ١٣١٩نمودند و چون اين ترتيب هم شايسته نبود، در اواسط سال  می
با توقيف اين جانب در زندان بيرجند است متروک گرديد و از آن به بعد فقط به 

ی نقاهت را در خانه بگذرانند دوا داده شده تا اينکه  توانند دوره کسانی که می
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ی عموم محدود نشود بنابر  برای ساير مراجعه کنندگان، محل باز شده و استفاده
بلغی از بابت قيمت بذر مزيد عايدات شده و به آنچه عرض شد در اين محاسبه م

که به بانک ملی سپرده ... ی نبودن مطب مجانی هم از مخارج کاسته شد واسطه
البته نبايد تصور نمود که بيمارستان نجميه از اين کار خير و مساعدتی ... شده

يابی دوا و  نمود صرف نظر کند، نظر به کم روزی می کمه به مرضای غير شبانه
رانی قيمت و اعتبار غير کافی اقدام در اين کار خير را به اولين وهله امکان گ

  ...کند محول می
ی سه سال و چند ماهه  در گزارش بعدی که مربوط به يک دوره مصدّقدکتر 

و تأخيراين بارنه به سبب تبعيد بلکه به دليل نمايندگی ) ش.ه ١٣٢۴تا  ١٣٢١از(
  :در مجلس بوده، چنين نوشته است

  

  ی کل اوقاف اداره
  

های اين دو سال اخيردر مجلس شورای  ی گرفتاری بسيار متأسفم که به واسطه 
ی بيمارستان نجميه را از اين زودتر تقديم  ملی نتوانستم حساب موقوفات و اداره

و يک قسمت از  ١٣٢٣و  ١٣٢٢و  ١٣٢١ی  کنم اکنون حساب سه ساله 
ی محترم با مخارج  ان آن ادارهشده و چون بازرس ١٣٢۴مخارجی که در سال 

اند تنظيم شده و برای تصديق آن اداره ارسال  سنوات قبل با هم تصديق کرده
  .نمايم می
در موقوفات بيمارستان نجميه تغييراتی که محتاج به ذکر باشد داده نشده و  

  ...کليه به حال خود باقی و مورد استفاده است
خرج حساب بيمارستان نوشته نشده و از بابت مخارج اداری کماکان چيزی به 

لایر طلب اين  ٣١٠۵٢٣/  ٠۵ام با اين حال  جانب از خود پرداخته آنها را اين
  :جانب است
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 -  ١٣٢۶ی  حساب سه ساله ی صورت در گزارش بعد که مربوط به مقدمه
ی مدارک از سوی  کاری، به تهيه عالوه بر طلب مصدّقش است، دکتر .ه ١٣٢۴
  :نويسد کند و از اين روی می شاره میاش نيز ا نماينده

در اين حساب کماکان از بابت مخارج اداری چيزی نوشته نشده و مخارج ... 
اقالم اين حساب بر طبق .ی اين جانب تأمين شده است  التوليه مزبور از حق

ی اين جانب آنها را  مدارک و اسناد خرج نوشته شده و آقای دمحم شرافتيان نماينده 
ی وکالت مجدد وی از سوی مردم  آخرين دفترچه مربوط به دوره...دهند ارائه می

های تالش برای ملی کردن نفت و باألخره زمان  تهران در مجلس و سال
ی چهار ساله تنظيم گشته، در قسمتی از  وزيری اوست و برای يک دوره نخست
  :خوانيم ی آن می مقدمه

و موقوفات آن که تهيه شده بيمارستان نجميه  ٣٠ -  ١٣٢٧ی  حساب چهار ساله
ی کثرت مشغله، اين جانب شخصا نتوانستم به آن رسيدگی کنم تقديم  و به واسطه 

شود از بابت مخارج اداری کماکان چيزی در اين حساب منظور نشده و اين  می
ساختمان جديدی هم جنب بيمارستان . ام ی خود پرداخته التوليه جانب از بابت حق

آقای دمحم شرافتيان . ی آن بر عوايد موقوفه اضافه شده است االجاره شده که مال
اسناد خرج اين حساب را ارائه خواهند نمود و به سمت نمايندگی اين جانب 

  .هرگونه توضيحاتی را که الزم باشد خواهند داد
، ١٣٣۵تا هفدهم شهريور  ١٣٣٢مرداد  ٢٩از عصر روز  مصدّقدکتر دمحم 

مرداد  ١٣در . آباد منتقل شد د و سپس به سلطنتدر باشگاه افسران زندانی بو
زرهی قصر پايان يافت و تحت  ٢ی زندان در لشکر  ی سه ساله ، دوره١٣٣۵

مراقبت مأموران سازمان امنيت به روستای احمدآباد، تنها باغ کوچکی که برای 
ی درمان و  که برای ادامه ١٣۴۵او باقی مانده بود، منتقل شد و تا اواسط بهمن 

ری شدن در بيمارستان به تهران آمد به مدت ده سال و پنج ماه در آن محل، بست
همچنان زير نظر مأموران سازمان امنيت بود، تا آنکه سرانجام در سحرگاه 

  )۵.(چهاردهم اسفند همان سال در بيمارستان نجميه درگذشت
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 ، و سپس)٧(دار تصدی توليت  اش، ابوالحسن ديبا، عهده پس از او نابرادری 
اگر  مصدّقتوليت مهندس احمد . اين مسؤوليت را پذيرفت مصدّقمهندس احمد 

های دکتر دمحم  چه رسما بعد از ديبا شروع شده است، ليکن با توجه به نامه
ی تبعيد پدرش، به عنوان چشم و  توان نقش اساسی او را در دوره نمی مصدّق

آيد  ای که به دنبال می وقفنامه١ی  وقفنامه) ٨(گوش و زبان پدر، ناديده گرفت 
متر مربع نوشته شده و پيش از  سانتی ٧٢ضربدار  ۵۶/  ۵روی کاغذی به ابعاد 

شايد سجالت، با حروف . نوشتن سجالت، با حروف سربی به چاپ رسيده است
ای است که از آغاز تنظيم و  نامه شايد اين اولين وقف. سربی به چاپ رسيده است

 -نسخه  ٢٠ای منتشر گشته است آن هم در  هپيش از هرگونه امضا و تأييدي
حال آنکه معموال در دو يا سه و  -ی يک نوشته شده  همچنان که در سجل شماره

ی قابل توجه ديگر، رعايت  نکته.شده است ی همزمان تنظيم می گاه شش نسخه
. سنت سندنويسی اين دوره است که در متن چاپی نيز دست نخورده مانده است

 ۵۶/  ۵ضربدر  ٢٧ه در باالی سطر نخست، به ميزان به اين صورت ک
متر مربع  سانتی ۴۵ضربدر  ١٨متر مربع و در سمت راست، به ابعاد  سانتی

  .فضای خالی قرار داده شده است تا سجالت و توضيحات در آنجا نگاشته شود
  

  ]نامۀ اول   متن وقف [
  

ی  حرير اين ورقهوالسالم علی نبيه، مقصود از ت ۀبعد الحمد لوليه و الصلو
ی مرحوم مبرور،  السلطنه صبيه تاج خانم نجم شرعيه آن است که حاجيه ملک

در يک / تصميم نمود که  - طاب ثراه  -الدوله  هزاده فيروز ميرزا نصرت شا
آباد  قطعه باغچه ملکی اختصاصی متصرفی خود واقعه در جنب خيابان يوسف

محيطه بر آن هم جنوبا که مساحتش هفت هزار ذرع مضروب است و حدود 
خان حکيم و  يوسف/ ی ميرزا  ی زوجه ی موسی کليمی و شماال خانه خانه
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الملک تفرشی و  عمارت امير اعلم و غربا اراضی حاج ميرزا سيدعلی خان يمين
خانه و آشپزخانه و  آباد است؛ بنای يک باب مريض ی يوسف شرقا خيابان دروازه

بزرگ و يک باب خلوتی که برای اجاره شوی خانه و يک دستگاه عمارت  رخت
ی مزبوره  خانه تکميل لوازم مريض/ ساخته شده و فعال هم مشغول تتميم و 

  .مند گردند هستند که اين اساس مقدس ابدبی باقی و افراد ناس از آن بهره
السلطنه در محضر  اليها حاجيه نجم بنابراين در تاريخ تحرير اين ورقه، معزی

الی هللا، تمامی  ۀؤبد شرعی و حبس مخلد اسالمی نمود، قربم/ شرع مطاع وقف 
ی قديمه و حديثه ی آن را که  ی محدود فوق و تمام ابنيه شش دانگ باغچه 

ی  خانه، و ابنيه  سرا و يک قهوه  ی قديمه عبارت است از يک کاروان ابنيه 
نه شوی خا  ی مزبوره و آشپزخانه و رخت خانه است از مريض / جديده عبارت 

الذکر که مساحت تمام  و يک دستگاه عمارت بزرگ و يک باب حياط خلوت فوق
فرمود / آنها چنان که مرقوم شد هفت هزار ذرع مضروب است و مسمی 

ی مرضای  ی نجميه بر کافه و عامه خانه ی مزبوره را به مريض  خانه مريض 
و حبس  و نيز وقف مؤبد. ی ايران که در آنجا معالجه شوند مملکت محروسه

سيزده / اليها، تمامی شش دانگ هر يک از  السلطنه معزی مخلد نمود حاجيه نجم
دار را که  باب دکاکين ملکی اختصاصی متصرفی خود واقعات در بازار صندوق

ی محيطه بر مجموع آنها جنوبا  در جنب گذر گلوبندک تهران است و حدود اربعه
باشد و  دی چلويی در آن ساکن میکه فعال مشهدی مه/ الدوله است  ی لسان خانه

خانه و غربا به دکاکين خانم حاجيه  شماال خيابان زير ارک موسوم به جبه
ی معظمه، و شرقا به چهارراهی که جنوبا  ی خود واقفه حضرت عليا، همشيره

رود و از طرف  ی منوچهرخان می ی وزير نظام به بازارچه تيمچه/ از پشت 
خانه، و از طرف شرق و غرب به دو  مت نقارهخانه، س شمال به خيابان جبه

  ها و لواحقهابه دار و مقابل آن به توابع ی صندوق طرف بازارچه
سرا و  همگی کل شش دانگ هر يک از يک باب کاروان/ انضمام تمامی و  

  ی يک انبار پشت قصابی واقعات در قرب  دوازده باب دکاکين جنب آن به اضافه
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خود که مجموع / ی تهران، ملکی اختصاصی متصرفی  ی دمحميه ی قديمه دروازه
ی  آنها از طرف شرق محدود به بازار دمحميه است و از طرف غرب به خانه

ی دهباشی و  ی معروفه به کوچه ی شيخ رزاز و از سمت شمال به کوچه خرابه
ی شيروانی  هاشم قندی و به بازارچه/ از طرف جنوب به دکان مرحوم حاج سيد 

ی ملحقات  رود و ملک عذرا خانم است، با کافه يدان دمحميه میکه به طرف م
االستثناء، بر مصرف مرضای  ی هر يک از آنها، من دون شرعيه و عرفيه

ی  ی مزبوره و ابنيه خانه مزبوره و لوازم آنها و تعميرات مريض/ ی  خانه مريض
ن و مقرر داشت که متولی هر عصری عوايد و منافع تمام اي. واقعه در آن

آوری نموده، تومانی يک قرآن آن را به بانک که  موقوفات را همه ماهه جمع
آوری  متولی هر عصری عوايد و منافع تمام اين موقوفات را همه ماهه جمع

بدهد که برای مصرف / نموده، تومانی يک قرآن آن را به بانک معتبری 
  دهد  اده رخ میالع ی مزبوره که به طور فوق خانه ی اساسی مريض تعميرات عمده

هيچ معطلی برای تعميرات اساسی مزبوره نباشد و  ۀمحفوظ باشد که عندالحاج
خانه نبايد به  ی مريض تعميرات عمده/ اين تومانی يک قران به غير مصرف 

االجاره هم بدوا تومانی دو عشر برای  ی مال و از بقيه. مصرف ديگر برسد
ی تعميرات خود موقوفه  مخارج الزمهچنين  ی خود برداشت کرده و هم التوليه حق

خانه، از قبيل  ی مريض ی ابنيه تعميرات عاديه/ و ماليات و عوارضات آن و 
ها و غيره را موضوع نموده بقيه را هر قدر هست به  رنگ و روغن آهن

  .خانه و لوازم آنها برساند مصارف مرضای مريض
شخيص خود قرار داد  اليها با شخص/ و توليت تمام موقوفات را واقفه معزی 

ی مزبوره را به کف کفايت خود  خانه و موقوفه که مادامت حيا امورات مريض
فرزند خود /  مصدّقاداره و انجام خواهد فرمود و بعد از خود با دکتر دمحمخان 

است،  -طاب ثراه  -هللا وزير دفتر  که از صلب مرحوم مبرور آقا ميرزا هدايت
الدوله که از صلب ۀميرزا ابوالحسن خان ديبا ملقب به ثقو بعد از او با . قرار داد

  .و فرزند ديگر خانم معزی اليهاست/ الملک طباطبايی  مرحوم وکيل
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تاج خانم حاجيه  مرتبه توليت با زرين نظارت را درهريک ازاين دو و
الملک کرمانی است و بعد  ی خود که از صلب مرحوم وکيل الدوله، صبيه شوکت

ی ابوينی  ی ديگر خود که همشيره الدوله، صبيه لوک خانم عشرتاو با م/ از 
ی ابوينی  و بعد از او با خانم دفترالملوک که همشيره. الدوله است حاجيه شوکت

اليهما، امر توليت مفوض است با  متولی معزی/ است و بعد از دو  مصدّقدکتر 
قطاع با اکبر نسال بعد نسل و در صورت انقراض و ان مصدّقاوالد اکبر دکتر 

  . نسال بعد نسل/ الدوله، ۀاز اوالد آقا ميرزا ابوالحسن خان ديبا، ثق
الدوله نسال بعد  و نظارت هم بعد از نظار مرقومات با اکبر اوالد حاجيه شوکت

و بعد . الدوله، نسال بعد نسل نسل و بعد از انقطاع اوالد او با اکبر اوالد عشرت
و توضيحا .نسل/ الد دفترالملوک است، نسال بعد از انقراض اوالد او با اکبر او

اليها  شود که از امروز به بعد هر بنا و تعميری که خانم واقفه معزی مرقوم می
نمايند و به تصرف وقف  واقعه در آن می/ ی  ی مزبوره و ابنيه خانه در مريض

در  کنند بنابراين توهم ملکيت و مملوکيت دهند از بابت ثلث مال خود خرج می می
ی معظمه هم متولی هر عصری  و بعد از واقفه. مورد است آن راه ندارد و بی

بنا و تعميری در آن بنمايد، اگر از عوايد موقوفات مزبوره باشد قهرا جزو / هر 
وقف خواهد بود و اگر از مال خود بخواهد بنا و تعميری نمايد در صورتی که 

همين موقوفه، مصرفا / ه ترتيب به عنوان وقفيت و جزئيت موقوفه باشد يعنی ب
و نظارتا وقف نمايند مجاز در چنين بنا و تعمير خواهند بود و اال حق  ۀو تولي

ندارند که ديناری از مال خود به عنوان ملکيت خرج نمايند و به ملکيت گذارند 
حاضر و ناظر دانند و برخالف / را در هر حال  -جل شأنه  -و بايد خدای متعال 

  .فه رفتار ننمايندمقررات واق
لشرايط و االرکان ايجابا من الواقفه و قبوال ا ۀی موقوفات مزبوره جامع و صيغه

/ شود که سابقا  و نيز قلمی می. من اهله، جاری؛ و قبض و اقباض به عمل آمد
ی پالتين به انضمام شش دانگ از هر يک از مزرعتين  شش دانگ قريه

ی خانم واقفه  ی پالئين بالمناصفه مشاعا مملوکه ی قريه آباد تابعه آباد و عباس رستم
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/ اليها در  ثم معزی. ی ايشان، خانم حضرت عليا، بوده است ی معززه و همشيره
ی خودشان برآمده و مطابق دو  ی مرقومه صدد تقسيم و افراز ملک مشترکه

ی سوم  مورخه) ٩(نقشهنسختان مرتسمه به قلم ميرزا عبدالرزاق خان مهندس 
/ ی  کمه به طبق تقسيم مرتسم و مرقوم در دو نقشه ١٣٢۵ی  االخره دیشهر جما

ی سابق تهران،  مذکوره درمحضر حضرت آقای حاج ميرزا ابوالقاسم امام جمعه
ی شرعی به عمل آمده و تقسيم شده است که به مقتضای تقسيم  اجرای صيغه

آباد و  آباد به انضمام شش دانگ قنات رستم ی رستم مذکور شش دانگ مزرعه
آباد و سه دانگ  ی عباس و شش دانگ مزرعه/ آباد  ی رستم شش دانگ طاحونه

ی يک سنگ آب از قنات خود پالئين و به  آباد، به ضميمه از قنات عباس
ی شش دانگ باغ اندرون با يک قطعه از باغ پالئين به انضمام يک صد  ضميمه
ی  شروح در دو نسخهو پنج جريب زمين از ملک پالئين از قرار شرح م/ و سی 

اليها دو قطعه نيز در آن احداث  نقشه تخصيص به نواب واقفه يافته و معزی
/ ی ديگری، قبال خانم واقفه سدس  اند و معلوم باشد که به مقتضای معامله نموده

مشاع از کل مملوکات خود در محل مرقوم را به فرزند خودشان آقای دکتر 
الذکر پنج سدس آن  ی فوق که رقبات مفروزه انتقال داده بودند مصدّقدمحمخان 

معظم  مصدّقآقای دکتر / و يک سدس آن ملک » واقفه«اليها  ملک عليه معزی
ی معظمه نسبت به پنج سدس خودشان و  بوده و هست در حال تحرير خانم واقفه

نسبت به يک سدس خودشان تمامی و همگی شش دانگ هر  مصدّقآقای دکتر 
آباد به  ی عباس ی آن و شش دانگ مزرعه و طاحونه/ نات آباد و ق يک از رستم

ی جديداالحداث و کل يک  ی کل دو قلعه انضمام تمام باغ اندرون و به ضميمه
جريب زمين به انضمام سه دانگ از قنات  ١٣۵و / قطعه از باغ پالئين 

آباد و يک سنگ آب از مجرای قنات پالئين و بالجمله آنچه را که مطابق  عباس
مؤمی اليها، متعلق حق اختصاصی عليه واقفه و فرزند ايشان / ی  نقشهدو 
ها بدون خروج شيئی از آن  ی حدود و حقوق مقرره در نقشه باشد، با کليه می

. طلبا لمرضاته/ الی هللا و  ۀوقف مؤبد شرعی و حبس مخلد اسالمی نمودند، قرب
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ا عينا و حرفا و مصرف و توليت و نظارت و باقی مقررات اين موقوفه تمام
سرا و باغچه به  الذکر از دکاکين و کاروان بحرف مطابق است با موقوفات فوق

جاری؛ و قبض / ی وقف علی ما قرر فی الشرع  و صيغه. شرح محرر و مرقوم
فصار بحمدهللا وقفا صحيحا شرعيا بحيث اليباع و اليورث . و اقباض حاصل شد
فعليهم ) معه فانما ائمه علی الذين يبدلونهما س] بعد[فمن بدله (و اليرهن و اليبدل 

جمادی االول  ١٢فی تاريخ / و کان ذالک . و الناس اجمعين ۀهللا و المالئک ۀلعن
  .١٣٠٧آبان ماه  ۵، مطابق ١٣۴٧

. مصدّق،                                          دکتر دمحم ]امضا. [السلطنه نجم
  ]امضا[

: ،                   مهر بيضی نستعليق)لطنهالس نجم: (مهر بيضی نستعليق
  )السلطنه مصدّق(

  
  .١سجالت باالی سند

 ﷽/ .  
من الوقف و القبض و  ۀقد اعترفت العليه العاليه بما رقم و سطر فی الورق

حسب ما فصل فيها لدی فی الثامن من شهر  ۀو النظار/  ۀاالقباض و التولي
  .العابدين الحسنی الحسينی دمحم بن زين. / فی عشرين نسخ. ١٣۴٧الثانی  جمادی

العابدين الحسنی الحسينی  عبده سيد دمحم بن زين: (مهر بيضی نستعليق
١٣٣۵)(١٠(  

  
  . /بسم اله تعالی شأنه. ٢

/ حسب ما سطر و رقم فيه لدی االحقر دمحمجواد /  ۀقد وقع وقف االعيان المرقوم
: مهر بيضی ثلث. /١٣۴٧من شهور / االولی  الطالقانی فی هذا شهر جمادی

  )١٣٣٧دمحمجواد بن علی دمحم (
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٣ .﷽/ .  
 -دامت عزتها و توفيقاتها  -/ السلطنه  العاليه المتعاليه خانم نجم ۀقد اعترفت العلي

علی ما رقم  ۀو النظار ۀو القبض و االقباض و التولي/ بتمام ما رقم فيه من الوقف 
حاج سيد رضا . / ١٣۴٧لدی فی السادس عشر من شعبان المعظم / ه في

  )١١(فيروزآبادی 
  نامۀ دوم  وقف 

  
اصل . ش تنظيم شده است.ه ١٣٠٩ای است که به صورت سنتی در  نامه وقف

ی  نامه ی سمت راست وقف آن در پرونده نيست، اما رونوشتی از آن در حاشيه
خانه  سنگلج بر بيماران مريض ۴ی  ناحيهدر اين سند، امالکی از .اول آمده است

زاده خانم  و روشنايی مقبره مادرش شاه) ع(داری حضرت سيدالشهدا  و تعزيه
  .ی اول ارجاع شده است نامه وقف و توليت و نظارت آن به وقف

  ]نامۀ دوم   متن وقف[
  

حاجيه (اليها متن  ی معزی ی معظمه پس از آنکه حضرت عليه واقفه
ی متن را به شرحی که متنا مرقوم شده وقف نمود،  قبات مرقومهر) السلطنه نجم

ی  ی جاريه شامل ايشان شده و موفق به صدقه/ در اين تاريخ نيز الطاف الهيه 
الی هللا و  ۀشود قرب ديگر گرديد و به موجب شرحی که در اين هامش مرقوم می
دانگ تمامی شش / طلبا لمرضاته، وقف مؤبد و حبس مخلد اسالمی فرمود 

ی چهار سنگلج  ی ملکی متصرفی خود را که واقع است در ناحيه بازارچه
ی کهنه در گذر معروف به گذر ارباب و مشتمل است بر يک  ی قورخانه محله

و يک باب دکان کوچک عطاری و يک باب دکان قصابی و يک / خانه  باب قهوه
بابی  مباب عالفی و يک باب بقالی و يک دستگاه خبازی سنگکی و يک ني

بابی  و دو باب دکان ديگر که مجموعا هشت باب دکان و يک نيم/ دوزی  پاره
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يک / است و حدود محيطه بر مجموع آنها از قرارذيل به انضمام شش دانگ 
ی مزبوره که  باب عمارت ملکی متصرفی خود، واقعه در جهت غرب بازارچه

  :/لواحق عرفيهی توابع شرعيه و  حدود آن نيز از قرار ذيل است با کافه
عمارت  شارع بازارچه و ی خاص و به عمارت پاشاخان وکوچه شماال* 

  باقرخان
  ساز ی استاد رجب قمه غربا به عمارت احمدبيک و شارع بازارچه و خانه*
  ی مشهدی عباس مرحوم  شرقا به عمارت پاشاخان و خانه*
ی  انهعلی و ميرزا آقا و شارع بازارچه و خ جنوبا به عمارت شاطر رجب*

  مرحوم مشهدی عباس
هر يک از عرصه و اعيان و جدران و حيطان و طاق و بنيان و بالخصوص 

و / ی و ممر و مدخل و مطرح الثلج و مصب ماءالمطر و ابواب  طاق بازارچه
اخشاب و دروب و تخته و ساير مايتعلق بها و يسنداليها مما سمی ام لم يسم و 

ی نجميه که  خانه مصرف مرضای مريض االسثناء، بر ذکر ام لميذکر من دون
به شرح متن بنا و تأسيس فرموده و بر مصرف روشنايی / خود حضرت عليه 

ی خود در نجف اشرف به اين نحو  ی ماجده زاده خانم، والده ی مرحومه شاه مقبره
مزبوره يعنی متوليان و نظار منصوص / ی  که همه ساله زمامداران موقوفه

ال منافع و عوايد حاصله از آنها را بعد از وضع مخارج و النظاره ذي ۀالتولي
و رفع ماليات مستغالتی، بيست / ی خود موقوفه از تعميرات ضروريه  الزمه

ی مرحومه  تومان آن را در هر سال تخصيص به مصرف روشنايی مقبره
آنجا نمايند و بقيه را در مصارف / زاده خانم دهند و صرف در روشنايی  شاه

الی هللا و  ۀی معظمه قرب و نيز واقعه.ی مرقومه متن صرف کنند خانه مريض
شش دانگ يک باب عمارت / ابتغاء لمرضاته، وقف مؤبد و حبس مخلد فرمود، 

السلطنه  ی موثق سنگلج، کوچه ۴ملکی متصرفی خود را که واقع است در ناحيه 
ی ی فيلم خانه به انضمام شش دانگ يک باب عمارت ديگر ملک در قرب کوچه

های  ها، پشت خانه متصرفی خود، واقعه در خيابان ماشين تهران، کوچه قرقانی
ذيل است با جميع توابع و لواحق / الدوله که حدود هر يک از آنها از قرار آصف
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شرعيه وعرفيه هر يک ازعرصه و اعيان و جدران و حيطان و تحتانی و 
  المياه/ فوقانی و دروب و شبابيک و مجری 

  
  سنگلجحدود عمارت 

  شماال به شارع عام
  آقا و سکينه ی حسن جنوبا به خانه
  ی نايب حسين خان غربا به خانه
  خان ی دکتر اسماعيل شرقا به خانه

  حدود عمارت ديگر
  هللا عطار ی ميرزا حبيب شماال به خانه

  خوان جنوبا به عمارت آقا سيد جواد روضه
  ی مرحوم آقا سيد عبدالرحيم ی زوجه غربا به خانه

  خوان قا به عمارت آقا سيد جواد روضهشر
و ممر و مدخل و حريم و منظر و کل ما يتعلق بهما و يضاف اليهما من 

داری  ی مزبوره و بر تعزيه خانه االستثناء، بر مصارف مرضای مريض دون
ی خود که در   ی ماجده والده/ زاده خانم،   ی شاه سيدالشهداء در مسجد مرحومه

االشعار هر ساله  اين ترتيب که متوليان و نظار فوق گذر وزير دفتر است به
/ آوری نموده بعد از وضع مخارج تعميرات  عوايد و منافع عمارتين را جمع

ی آنها و ماليات مستغالتی، سالی پانزده تومان به امام جماعت مسجد  الزمه
صرف / زاده خانم،  ی مرحومه شاه بدهند که درمسجد ومدرسه الذکر فوق

نمايد به هر  -سالم هللا عليهم اجمعين  - ی هدی  عبا و ائمه اری خامس آلد  تعزيه
ی  نحو و خصوصيتی که صالح بداند و بقيه را هر قدر باشد به مصارف مقرره

  ].است[ی مزبوره برسانند به نحوی که در متن مرقوم شده  خانه مريض
مرقوم و امر توليت و نظارت اين موقوفات هم با اشخاصی است که در متن 

و صيغه هر دو وقف جاری شد و قبض و اقباض و تسليم و . شده بدون تفاوت
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ی معظمه خارج و داخل در  الذکر از ملکيت واقفه تسلم به عمل آمد و رقبات فوق
فمن بدله بعد ما سمعه . موقوفات ايشان شد بحيث اليباع و اليورث و اليرهن

و کان ذالک فی بيست و يکم مهرماه . و الناس اجمعين ۀهللا و المالئکۀلعن/ فعليه 
االولی يک هزار و  ، مطابق بيستم شهر جمادی١٣٠٩يک هزار و سيصد و نه 

  .سی صد و چهل و نه
  السلطنه السلطنه، محل مهر نجم محل امضای نجم

  سجل باالی سند
  بسمه تعالی

وقع ما رقم فی الهامش من الوقفين المرقومتين علی المصارف المسطوره و 
الی من فوضت اليه متنا حسب ما فصل لدی فی  ۀو النظار ۀلتوليتفويض ا

  .١٣۴٩الخامس والعشرين من الجمادی االولی 
  )١٢(حرره العبد احمد التفرشی 

  محل مهر احمد التفرشی
  

  نامۀ سوم  وقف 
نامه رونوشت وزارت  اين وقف. نامه ديگری در اين پرونده موجود است وقف

ش تنظيم شده .ه ١٣١۵ی رسمی، در  دفترخانهدادگستری از سندی است که در 
  .است

ی مال مير اراک را بر خواهر و  با اين سند سهامی از قريه مصدّقدکتر دمحم 
خيرات مادرش و نيز بيمارستان نجميه وقف کرده و توليت و نظارت آن را به 

  .اوالد ذکورش واگذارده است

  ]نامۀ سوم  متن وقف [
  

  مالکوزارت عدليه ثبت کل اسناد ا
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  ثبت اسناد و امالک تهران 
  ]١٣[ ١۵/  ۶/  ٨ی  صفحۀ يک،                       مورخه

  ٧٠١٠ی  نامه،                           نمره سواد وقف
  .شود داده می مصدّقکه به تقاضای آقای دکتر دمحم 

جناب آقای دکتر : ی مرکز، واقف ی بيست و هشت حوزه دفتراسناد رسمی نمره
ی سه  ی دو هزار و چهل وهفت از ناحيه ، دارای نام و نشان نمرهمصدّق دمحم

هللا  مرحوم آقا ميرزا هدايت/ تهران، ساکن خيابان پهلوی، منزل شخصی، خلف 
  تمامی يک دانگ و نيم مشاع ملک اختصاصی متصرفی : موقوفه. وزير دفتر

ند عراق که ی مال مير واقعه در بلوک سراب واقف معظم از کل شش دانگ قريه
آن بلوک و الشتهارها فی محلها مستغنی از تحديد است با / ی  از قراء معروفه

از اراضی  ۀالشايع ۀی آن، قدر الحص جميع ملحقات و متعلقات شرعيه و عرفيه
و حدائق و بساتين و ساير / دائره و بائره و مجری المياه قنات و ابنيه و بيوتات 

  .ء منها دون استثناء شی المزبوره، من ۀما يتعلق بالقري
ی مرحوم  صبيه) ی اسفندياری الدولهۀعشر(خانم ملوک : موقوف عليهم

پنج هزار و / ی بيست و  دارای نام و نشان نمره) الملک وکيل(خان  مرتضی قلی
ی چهار تهران و آقای جعفر دفتری، فرزند  شش صد و هفتاد و پنج از ناحيه

ی سه  ده هزار و سی صد و نه از ناحيهی سيز ايشان دارای نام و نشان نمره
ی سه  السلطنه، ساکنان ناحيه/ تهران، خلف مرحوم ميرزا علی خان موثق 

ی ساالر محتشم و مصرف خيرات و مبرات  خيابان حاج شيخ هادی، کوچه
تاج خانم فيروز، والدۀ محترمۀ واقف معظم و  السلطنه ملک  مرحومه حاجيه نجم

ی نجميه واقعه در ناحيۀ سه تهران که متولی هر  خانه مجانی مريض/ مرضای 
ی مزبوره را هر ساله از قراری که ذيال  عصر عوايد و منافع حاصله از موقوفه

  .رساند/ الذکر  االشعار به خصوصيات آتی شود به مصارف فوق مرقوم می
الواقف المعظم با خود ايشان است، مستقال  ۀی مزبوره، مادام حيو توليت موقوفه

  توليت / و بعد از ايشان . ی اوقاف يا غير آن نظارت احدی اعم از اداره بدون
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و نظارت آن مفوض است به آقای دکتر . مصدّقراجع است به آقای احمد 

ی نام و نشان آنها به  حسين؛ دو فرزند ارجمند خود واقف معظم که ورقه غالم

ی دو هزار و پنجاه و يک از  ه و نمرهدو هزار و پنجا/ ی  ترتيب اسمشان نمره

ی سه تهران و ساکن در منزل خود واقف معظم هستند و در صورت فوت  ناحيه

ی توليت و نظارت  دارای رتبه/ هر يک از اين دو نفر، آن ديگری که حی است 

و در صورت فوت هر دو، توليت راجع است به اکبر اوالد احمد . است مستقال

اعم از اينکه اکبر /  مصدّقحسين  بر اوالد دکتر غالمو نظارت به اک مصدّق

و در صورت انقراض اوالد و نسل . اوالد هر يک از آنها ذکور باشد يا اناث

يکی از آنها، توليت و نظارت با دو نفر اکبر اوالد آن ديگری اعم از ذکور يا 

ر ناظر خواهد بود، نسال بعد نسل که يکی از آن دو نفر متولی و يکی ديگ/ اناث 

خواهد بود يعنی اکبر اول متولی و اکبر بعد از او ناظر و در صورت انقراض و 

ی  ذلک، توليت و نظارت راجع است به اداره/ انقطاع نسل هر دو و ال جعل هللا 

  .اوقاف

خانم عشرت اسفندياری  ۀالحيو اما ترتيب مصارف از اين قرار است که مادام

ماهی پانصد لایر که ساليانه شش هزار / له ی مزبوره، هر سا از عوايد موقوفه

و بعد از ايشان . به ايشان داده شود ۀشود، حق ايشان است بايد مشاهر لایر می

داده / اين ماهی پانصد لایر حق آقای جعفر دفتری است و مادام حيا بايد به او 

در زمان  مصدّقی مزبوره را خود آقای دکتر دمحم  ی عوايد موقوفه شود و بقيه

السلطنه خواهد رسانيد  توليتش به مصرف خيرات و مبرات مرحومه حاجيه نجم

به هر کيفيتی که خود ايشان صالح و مقتضی بدانند و بعد از فوت ايشان که امر 

و نظارت به آقای دکتر  مصدّقتوليت راجع به آقای احمد ] ی دو صفحه[

اهی پانصدلایر و کذلک متولی و نظار بعدی باز م. شود می مصدّقحسين  غالم

پانصد لایر جعفر / خانم عشرت اسفندياری را مادامت حيا و بعد از ايشان ماهی 

ی عوايد را  ی مزبوره بپردازند و بقيه دفتری را مادام حيا بايد از عوايد موقوفه



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٦٤                                                                                 دق ، 

  

  

  

السلطنه به مثل زمان حيات  به مصرف خيرات و مبرات مرحومه حاجيه نجم

انند و پس از فوت خانم عشرت اسفندياری و برس مصدّقآقای دکتر دمحم / خود 

جعفری دفتری بايد متولی و ناظر وقت کائنا من کمان من طبقات اوالد الواقف 

ی مزبوره را بعد از وضع دو عشر از مجموع منافع  موقوفه/ عوايد و منافع 

خانه نمايد که  ی مزبوره تسليم متولی مريض ی اوقاف نمايند که اداره تسليم اداره

شود و بديهی است که در / ی مزبوره  خانه مرضای مجانی مريض صرف

شود بايد عوايد موقوفه را بعد  ی اوقاف می صورتی که امر توليت راجع به اداره

ی  خانه از وضع مخارج الزمه عين موقوفه ودو عشرمزبور تسليم متولی مريض

  .ی مزبوره برسد خانه نجميه نمايد که به مصرف مرضای مريض/ 

التوليه والنظاره است  الذکر، حق شود که دو عشر فوق ضيحا مرقوم میو تو

کنند و اين دو عشر از عايدات / بالسويه که متولی و ناظر بالمناصفه استفاده 

شود و بعد از وضع دو عشر مزبور عوارض و مخارج  غير خالص موضوع می

مصارف / ی  خود موقوفه و بعد از وضع عوارض و مخارج مزبوره

و اما در زمان توليت خود واقف معظم اين دو عشر . شود االشعار انجام می فوق

  .التوليه ندارند شود و خود ايشان حق موضوع نمی

و قبض و اقباض به عمل آمد و بعد از اين يک / ی وقف جاری شد  و صيغه

وقفا . شود ی مال مير مزبوره به وقفيت شناخته می دانگ و نيم مزبور از قريه

و من . و اليبدل/ يا بحيث اليباع و اليورث و اليرهن و اليوهب صحيحا شرع

و الناس  ۀهللا و المالئکۀبدله بعد ما سمعه فانما ائمه علی الذين يبدلونه فعليه لعن

  .اجمعين ابدا االبدين

مزبور مبلغ يک صد و بيست / الثبت قيمت يک دانگ و نيم  و برای تعيين حق

ی آن هم دو سال  نشده است و از مدت اجارهو پنج هزار لایر است و ثبت هم 

  .سی صد و پانزده/ به تاريخ هشتم شهريور ماه يک هزار و . باقی است

  )السلطنه مصدّق: (؛ مهرمصدّقمحل امضای دکتر دمحم 
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تمام مراتب مسطوره در اين ورقه در نزد اين جانب [....] با احراز هويت . ١

  )آسيد احمد(مهر : تفرشیمتن آسيد احمد ال/ به تاريخ . واقع شد

اين جانب دمحم شرافتيان به موجب وکالت کتبی از طرف آقای دکتر دمحم . ٢

ی  ، ذيل نمره١٧٣ی  با اصل سندی که در صفحه/ مطابقت ثبت فوق را  مصدّق

 ١۵/  ۶/  ٨. نمايم تصديق می/ ، صاحب دفتر ثبت شده است ١٧، دفتر ٧٢٢٧

]١٣[،  

، دفتر ٧٠١٠ی  ی نمره سواد مطابق شده. پور قاسم اکبر علی: ی دفتر نماينده. ٣

  ]امضاء[پور  اکبر قاسم علی: ی دفتر نماينده./ است ٢٨ی  دفتر رسمی نمره ١٩

  : پی نوشت .

  .]است مصدّقاز دکتر   ۵تا  ١توضيحات شمارۀ [ 

ی خيابان، مقداری از زمين و عمارت جنب  در موقع خرابی و توسعه - ١

 ۴٠٠۴ی  ی نمره ی بلديه بر طبق مراسله شد که مؤسسهخانه جزو خيابان  مريض

لایر به مرحومه واقفه داده  ٣٠٠٠٠خطاب به اين جانب  ١٣١٣/  ٣/  ٢٨مورخ 

که مشاراليها هم مبلغی به آن اضافه نموده، عمارت نصف خراب شده را اصالح 

سرا بود،  خانه و کاروان و هفت باب دکان در خيابان شاهپور، محلی که قهوه

  . اند داث نمودهاح

  .استاد علی معمار ساکن خيابان خراسان، استادرضا معمار ساکن پاچنار - ٢

ی  در موقع تعمير خانه، چون حياط آن کوچک بود دو باب دکان پالک نمره - ٣

  .که خالی از سکنه بود جزو حياط شده است ۴۴۶٩و  ۴۴۶٨

د، لذا برای ی مزبور کی دخالت دار چون معلوم نيست که در امور مقبره - ۴

  . صرف روشنايی آن تاکنون چيزی پرداخته نشده است

حسين  خاطرات دکتر غالم( مصدّقنجاتی، غالمرضا، در کنار پدرم؛  - ۵

،  ١۵٣ش، صص .ه ١٣۶٩ی خدمات فرهنگی رسا،  ، تهران، مؤسسه)مصدّق

١۴١٣٧،  ٣.  
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ان ی توليت وی چند با شيوه مصدّقابوالحسن ديبا، در زمان حيات دکتر  -۶ 

، ١٣٣٧مهر  ٢۴ی ديبا، در  به نامه مصدّقموافق نبوده است و پاسخ دکتر 

، تهران، مصدّقهای دکتر  ترکمان، دمحم، نامه: رک(حاکی از اين امر است 

  ).٢٧۶ - ٢٧٧، صص ١ش، نشر هزاران، ج .ه ١٣٧۵

ی بيمارستان، پس ازمطالعاتی که برای  ، هيأت مديره١٣۵٢در سال  - ٧

ع بحران مالی بيمارستان به عمل آورد و تصميم گرفت دو جويی در رف چاره

آباد و بهشت  ی بيمارستان را در مجاورت روستای يافت قطعه زمين موقوفه

زهرا که مساحت آن قريب شش ميليون متر مربع بود، فروخته و قسمتهی از 

در همين . پول آن را صرف نوسازی بناها و خريد وسايل جديد بيمارستان کند

ای صادر گرديد  نامه به پيشنهاد سرتيپ دکتر ايادی، پزشک شاه، تصويباوان، 

ها متر اراضی مردم، از جمله موقوفات بيمارستان  که به موجب آن، ميليون

اين کار با . نجميه به عنوان اراضی مورد نياز ارتش به تصرف دولت درآمد

ميه بود انجام متولی بيمارستان نج مصدّقتبانی ابوالحسن ديبا که پس از دکتر 

  ).۴١و  ۴٠نجاتی، غالمرضا، همان، صص : رک(گرفت 

به مهندس  مصدّقهای دکتر دمحم  ، به نامه٢و  ١ترکمان، دمحم، همان، ج  - ٨

  .در اين رابطه رجوع کنيد مصدّقاحمد 

فرزند مال ) ش.ه ١٢۴٨- ١٣٣٢(سرتيپ مهندس عبدالرزاق بغايری  -٩  

ه همراه پدر و مادرش، ابتدا به اصفهان و سپس ب. دمحمحسن در سبزوار زاده شد

سالگی به فراگيری قواعد  ١٣تا . آنگاه در ده سالگی همراه آنان به تهران رفت

 ١٣٠۴در . زبان فارسی پرداخت و بعد قواعد زبان عربی را نزد پدر آموخت

ق به دارالفنون رفت و شش سالی را در شعب مختلف مهندسی مشغول .ه

ی خود را در تهران تأسيس نمود، و  ق مدرسه.ه ١٣١۶ سپس در. تحصيل گرديد

سپس در . ی تحصيل پرداخت ی علوم سياسی به ادامه ق در مدرسه.ه ١٣١٧در 

سالگی، دختر ميرزا دمحم حسين فروغی، ذکاءالملک، را به  ٣۶ق، در .ه ١٣٢٢
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برداری  ق، به امور تحديد و نقشه.ه ١٣۵٠تا  ١٣٣٢او از . همسری برگزيد

مرحوم سرتيپ بغايری از مرداه مذهبی و مهندسان . شور پرداختسرحدات ک

بامداد، مهدی، شرح حال رجال ايران، ج . (رفت طراز اول ايران به شمار می

 ).١۴٠، تهران، زوار، ص ۶

دمحم بن زين العابدين، ازسادات خاتون آبادی اصفهان و نوه دختری دوست  -١٠

شاگردان آخوند مال دمحم کاظم خراسانی ، از )نظام الدوله(علی خان معيرالممالک 

ق به تهران آمد و .ه ١٣١۶در اواخر . و ازعلمای مشروطه خواه در نجف بود

پس ازبه توپ بستن مجلس با ساير مشروطه طلبان و تجار تهران برای 

پس . درخواست مجلس و ضديت با دمحم علی ميرزا به سفارت عثمانی پناهنده شد

ق، به جای برادرش حاج .ه ١٣٢٧وطه خواهان، دراز سوی مشر از فتح تهران

در ) ش.ه ١٣٢۶(ميرزاابوالقاسم امام جمعه، منصوب شد و تا هنگام مرگش 

 ).٢١٩- ٢١٨، صص ٣بامداد، مهدی، همان، ج (همين سمت باقی بود 

فرزند هاشم، اهل ) ش.ه ١٣۴۴-١٢۵١(حاج سيد رضا فيروزآبادی  -١١

ده مجلس شورای ملی بود و در تمام مدت فيروزآباد شهر ری، چهار دوره نماين

نمايندگی خود، حقوقی از مجلس مطالبه نکرد و هنگامی که تصميم گرفت 

عبدالعظيم بسازد حقوق خود را  يکجا  از مجلس  دريافت   مبيمارستانی  در حر

  .داشت  و به مصرف  مخارج  بيمارستان رسانيد

زارمتر مربع از ه ۶٢فيروز آبادی باغ حرمت الدوله را، به مساحت

.  بازماندگانش  خريد و  شروع به احداث  ساختمان هايی برای امور خيريه  نمود

اتمام  بنای بيمارستان، يک زايشگاه مدرن  و مسجدی عظيم  نيز در  زپس ا

جنب آن ساخت  و سپس  پرورشگاه  و داراليتامی  بزرگ  جنب  آن پی ريزی  

ای که جنب  بيمارستان برای خود  ساخته بود تا اينکه  باالخره  در مقبره .  کرد

ترکمان ، دمحم، :  ؛  نيز رک  ٩٨، ص  ۵با مداد  مهدی ، همان، ج . ( آرميد

  ) ش - هـ  ١٣٧۶يادنامه  آيت هللا  سيد رضا فيروزی آبادی ، تهران ، کوير ، 
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ای به امينی، وکيل خود  راجع به ايشان و ديگر مسجلين طی نامه مصدّقدکتر   

 :کند امور موقوفات، آنان را از محاضر شرع آن دوره معرفی میدر 

 

هللا امينی وکيل محترم  ، خدمت جناب آقای نصرت١٣۴١ماه  دی ١۵احمدآباد، 
 دادگستری

رساند که  جاری به استحضارمی ١۴ی مورخ  ی محترمه در جواب مرقومه

رع آن هجری قمری در محاضر ش ١٣۴٧ل ای بيمارستان نجميه در س نامه  وقف

ی طهران، مرحوم شيخ احمد  زمان، متعلق به مرحوم حاج سيد دمحم امام جمعه

تفرشی و مرحوم شيخ جواد طالقانی تنظيم شده است و اين دفاتر رسمی نبود که 

ترکمان، دمحم، همان،تهران، (»...آن را تحصيل نمايم مصدّقاکنون رونوشت 

   ) ١٧( ).٢٨٠، ص ٢ش، ج .ه ١٣٧٧
ايران ساختمان جديدی در  مشيری از رهروان نهصت ملیحسن شزنده ياد  

قسمت شمالی بيمارستان با هزينه خود بنا گذاشت  و آنرا وقف بيمارستان نجميه  

  :را  می آورم» سند وقفنامه « نمود که در زير 

  

  برگ  اسناد رسمی
  نوع  سند  وقفنامه

  حوزه  تهران  ۵١دفتر خانه  اسناد رسمی  شماره  
  

اين جانب دمحم حسن شمشيری دارای شناسنامه شماره . ﷽

تهران ساکن بخش مزبورسبزه ميدان با موافقت جناب  آقای  ٨از بخش  ١٣٣١٧

تهران متولی  فعلی  ٣از بخش  ٢٠۴٧دارای شناسنامه شماره  مصدّقدکتر دمحم 

حداث  نموده بيمارستان نجميه بنائی در قسمت شمالی محوطه بيمارستان مزبور ا

ام که درشرف تکميل است و منظور اين جانب اين است که اوالً برای خدمت 
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بنوع و بهداشت عمومی بنای جديد ضميمه و جزء الينفک بيمارستان  نامبرده 

ً هميشه ده نفر بيمار بی بضاعت از محل در آمد بنای جديد  بعد از  باشد و ثانيا

مارستان بستری و معالحه  شوند بنا وضع کليه مخارج ضروری آن مجاناً در بي

بمراتب مسطوره اين جانب قربه الی هللا و طلبالمرضاته وقف موبد و حبس مخلد 

شرعی و قانونی نمودم  کليه اعيانيهای مستحدثه در قسمت شمالی بيمارستان 

وم را برای بيمارستان نجميه و توليت وقف بعهده جناب آقای دکتر دمحم قمر

و بعد از ايشان با رشد اوالد ذکور معظم له نسالً  بعد از نسل واگذار شد  مصدّق

خواهد بود و تصريح می شود همانطوريکه از بهره برداری  بيمارستان نجميه 

( حقی برای متولی منظور نشده نسبت به بهره برداری از بنای  جديد نيز حقی 

خصوصاً برای منظور نميباشد و اين نکته  م) بعنوان  حق الزحمه و حق التوليه

متوليان بعد الزم الرعايه و اجزاء  ميباشد و عين موقوفه هم بتصرف داده شده 

  .است و از لحاظ  تعيين حق الثبت به يکصد هزار لایر تقويم گرديد

  محل امضاء١٣٧۵مطابق چهارم شعبان١٣٣۴به تاريخ بيست وششم اسفند ماه  

  

  )١٨(حسن شمشيری   -  مصدّقدکتر دمحم 
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  به اقای نصرت هللا امينی مصّدقنامه از نامه  های  دکتر  ٣
  

نی يقای نصرت هللا امآزنده ياد  به مصدّقدکتر نامه های نامه از  ٣دراينجا    
می  نوشته است هدربارۀ بيمارستان نجمي آباددرهنگام تبعيد در احمدوکيل خود 

  :آوريم 
  

   ١٣۴٣شهريور    ٨احمد آباد 
  

  خدمت جناب آقای نصرت هللا  امينی ادام هللا تعالی
  
به . شهريورماه عّز وصول ارزانی بخشيد  ۵مرقومه مورخ . قربانت گردم 

عقيدۀ بنده  تقسيم  بيمارستان  بهر طريقی  که باشد احتياج  به شخص امين و 
بيکاری دارد که از روی کمال دلسوزی عمل کند از بنده که در زندان بسر می 

جنابعالی هم آنقدر کار . رم و با کسی حق مالقات  ندارم اين کار ساخته نيستب
قلبی خودعمل کنيد از اين جهت   تداريد گرفتاريد که نخواهيد  توانست به مکنونا

م کرد خواهانم مرقوم ديگر ساختمان احتياج به وجه دارد  اين را يک نفر تما
تنظيم را صادرو عمل را تمام  تمنا می کنم دستور. فرمائيد  تا پرداخت شود

  .بفرمائيد
  با تجديد مراتب  ارادت 

   ) I( مصدّقدکتر دمحم 
  دام برکاته نی يخدمت  جناب آقای نصرت هللا  ام

نقد از بابت معامله بيمارستان سابق  مهرثلث  مبلغ يک صد هزار تومان وجه 
مهندس  قایآسن شمشيری متعلق به بيمارستان نجميه که به حمرحوم  مغفور 

  .ل داده شده بود تمام و کمال به اينجانب واصل گرديديتحو مصدّقاحمد 
  ١٣۴٣هشتم اسفند 

  مصدّقدکتر دمحم  
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بيمارستان مهردر خيابان اميريه جزء  ثلث : نصرت هللا امينیآقای توضيح 

که اختيار دادند به من )  کرده بود مصدّقوقف دکتر ( مرحوم شمشيری بود که
   ) II(.تکه کردم  و به قيمت  خوب فروختم تکه. که بفروشم

  
  ۴۴مهر ماه  ٢٢احمد  آباد 

مرقومه محترمه و رونوشت اجازه معافيت گمرکی اشياء مورد احتياج   
نمی دانم از اين لطفی که فرموده . عز وصل ارزانی می بخشد بيمارستان نجميه 

 ازطرف خود و از طرف مرحوم بزرگوار. ايد چگونه اظهارتشکر کنم
شمشيری تشکرات صميمانه خود را تقديم می نمايم وهر وقت هم که تشريف 

روز قبل اطالع بدهيد که بنده بتوانم  ٣يا  ٢البته . بياوريد  نهايت خوشوقتی است
مت ارادت خود را تجديد می نمايم و سال. از سازمان امنيت تحصيل  اجازه کنم

  .جنابعالی را خواهانم
  

ست که مرحوم  شمشيری، عالوه  اجريان اين : ينیهللا ام آقای نصرت توضيح

بر اين که ثلثی را بعد از مرگش وصيت کرده بود که به خدمات  بيمارستان 

در زمان  حياتش هم يک قسمتی، . گذاشته شود مصدّقنجميه  بدهد و در اختيار 

ايشان . سانسور بودآضمناً احتياج  به . کردند بخشی از بيمارستان را داد تکميل

 Schindlerسانسوری خريد ازآقای ثقۀ الدوله ديبا که نمايندگی فروش آسانسور آ

را داشت،  و برای خريدش بايد ما يک کاری بکنيم که ارزانتر تمام شود يعنی   

مطابق قانون گمرکات اگر کسی  جنسی را می . حقوق گمرکی بهش تعلق نگيرد

يه اين مال از گمرک و هديه بکند به محل امورخير نيست خريد که درايران

معاف است مشروط براينکه وزارت بهداری  تصديق بکند که آن محل ، مؤسسه 

که  ما رفتيم از وزارت بهداری نامه گرفتيم که تصوب کردند. خيريه است
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اين نامه را آورديم به وزارت  گمرکات، . بيمارستان نحميه  مؤسسه خيريه است

رئيس گمرک  . ند به گمرک تهرانمعاونش آقای خطاطان بود که ارجاع کرد

من رفتم و کاغذ را دادم . آشنا بودن زمان مهندس شکوه بود و با من آ درتهران 

ايشان رجوع کرد به قسمت  امور . که بنويسند که اين ماليات تعلق نمی گيرد

اداری خودش که اين کار را انجام بدهد در همان موقعی که من در آنجا نشسته 

آقای  (ورد جلوی رئيس گمرک و گفت که ايشان آمد و نامه ای بودم يک آقائی آ

گفته اند که بيمارستان نجميه مؤسسه خيريه نيست و من هم با کمال ) آزمون

ارت زقانون می گويد بشرطی که و. صراحت و جسارت گفتم ايشان غلط کردند

ر مدي. از ماليات کمرکی معاف   است) يعنی آسانسور( بهداری تصديق کند اين 

در همين موقع آقای . کل گمرک  گفت تا ايشان امصاء نکنند من نيز نمی توانم

گفتم خوب . آزمون گفت بله من يک مريض داشتم آنجا خوابيد ازش پول خواستند

رد وبی بقيه اش را بايد اشخاص اتختخواب مجانی د ١۴معلومه مريضخانه که 

وزير . ضاء نمی کنمگفت من ام. اشخاص متمکن بايد پول بدهند. بدهندپول 

آقای ضرغام  يک وقتی  با من . آن موقع سر لشکر ضرغام بود رگمرکات د

ايشان ] وظيفه نقل ازسرهنگ بزرگمهر  رفيق بود و در زمان انجام خدمت

و در زمان آقای دکتر  در هر حال با هم ارتباط  داشتيم. دوفرماندۀ قسمت ما ب

من رفتم  . ا را اداره  می کردندخيلی خوب آنج. مدير کل قند و شکر  مصدّق

من اسمم . فقط  روزهای سه شنبه می پذيرند آنجا دم در پيشخدمت گفت ايشان 

 ااو رفت و فوری ايشان مر. را دادم گفتم به ايشان بگوئيد کار فوری دارم

نسور را بکار امن مسئله را مطرح  کردم و گفتم  اصالً ما هنوز اين آس. پذيرفت

ً من وصيتنامه . ايشان می گويد اين محل خيريه نيست نينداخته ايم که ضمنا

تخت   ١۴ه شده بود  بيمارستان تو خانم  نجم السلطنه را که گفمرحوم شمشيری 

گوشی را . آقای ضرغام مرد بسياراليقی بود. مجانی دارد را با خود داشتم

 قمصدّ قای دکتر آآقا من قبل از اينکه با : برداشت و به مهندس شکوه گفت
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سرگردی نزد من آمد و گفت من . ارادت  بهشان کردمهمکاری بکنم، احساس 

را مرخص   ند که اوهمريض دارم در بيمارستان نجميه، از من پول می خوا

ايشان  .در آن زمان وکيل مجلس  بودند  مصدّقآقای دکتر . کنند و من ندارم

. کردند خص گفتند  من از محل خودم اين پول را می پردازم و مريض را مر

فوری  نامۀ معافيت را . د حل بشوديدر زندان هستند و اين مسئله با مصدّقاالن 

بعد از نيم ساعتی، . آقای امينی توی اطاق من نشسته اند. بياوريد. امضاء کنيد

شکوه گفتند در  سهندمی ضرغام به اآق.  مهندس  شکوه نامه را امضا کرد آورد

ز از آقای ضرغام خواهش کردم  يمن ن. نکندضمن آقای آزمون را منتظر خدمت 

  )١٩( ) III(.فقط به توبيخ  او اکتفا کنند
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   :حات و مآخذيتوض◀

انتشارات  –ايرج افشار : گردآوری –و مسائل حقوق و سياست   مصدّق  - ١ 
    ٣٠٨ص  - ١٣٨٢   –سخن 

نفت تشکيل  يادواره پنجاهمين سال ملی شدن صنعت – مصدّقويژه (  -  ٢ 
  - ١٣٨٠تابستان و پائيز   ٢٧و  ٢۶دوره دوم، شماره  –آزادی   – مصدّقدولت 

    ١٧ص 
 ١۵ص  –همان  – ٣

نشر کفتار و  –مجلد سوم  –حال رحال سياسی و نظامی  حشری لباقر عاق  -  ۴ 
  ١۴۵٢صص   –١٣٨٠ -نشر علم 

]  سالروز [ ين يادوارۀ  پنجاهم«بمناسبت ـ » ويژۀ مصدّق«گاهنامۀ آزادی،  - ۵
  ١۵ص   - »و تشکيل دولت مصدّق] ايران[ نفت ملی شدن صنعت 

، به كوشش ايرج افشار » خاطرات و تألمات« دكتر دمحم مصدّق    - ۶ 
      ۵٣ص  –،  ) ١٣۶۴انتشارات علمى  تهران، (

  ١۴۵٣صص - مجلد سوم –ال سياسی و نظامی جحال ر حشری لباقر عاق  -  ٧
– ١۴۵٢  

 - » و حکومت قانون عصر سپهساالر یترق شهياند«  تيآدم دونيدکتر فر -  ٨
   ٢۴٧ص  - ١٣۵١ – یخوارزم انتشارات  یشرکت سهام

  
زنانی که زير مقنعه کالهداری نموده « )نظام مافی(منصوره اتحاديه  - ٩

 ،   ١٣٨٨ - نشر تاريخ ايران » )زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطنه(  اند 
     ٢٣ – ٢۶  صص 

زنانی که زير مقنعه کالهداری نموده « )نظام مافی(منصوره اتحاديه  -١٠ 
 ٢١ -  ٢۵ صص   - » )زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطنه(  اند 

در پهن آموزش  و   مصدّقدکتر « ناصر تکميل همايون : نگاه کنيد  به   -   ١١ 
 - ١٣٨٩تير  –، فروردين  ٧۵زدهم ، شماره اسال دو –بخارا »     دانش 
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   ٨۴، ص   »خاطرات و تألمات«  مصدّقو د کتر دمحم     ٣۴١ – ٣۴٢  صص 
انتشارات  –» چهره های  درخشان  مبارزان  ايران« مريم فيروز  - ١٢

   ١۶٧ – ١٧٠صص  –مؤسسۀ  مطبوعاتی  هنر پيشرو 
  ١١٢ص   -  ١٣٧٣انتشارات اطالعات،   – روزيف ميخاطرات مر  -  ١٣ 
زنانی که زير مقنعه کالهداری نموده « )نظام مافی(منصوره اتحاديه  - ١۴ 

  )  ١١٣ – ١١۴صص  » )زندگانی ملک تاج خانم نجم السلطنه(  اند 
و   هيته  -» مصدّقدر کنار پدرم؛ «  مصدّق نيخاطرات  دکتر غالمجس - ١۵ 

  ۴١  صص .،  ١٣۶١ –رسا  یمؤسسه خدمات فرهنگ – یغالمرضا نجات:  ميتنظ
- ٣٩ (  

[ يادوارۀ  پنجاهمين «بمناسبت ـ »  مصدّقويژۀ «گاهنامۀ آزادی،     - ١۶ 
دورۀ دوم،   - »مصدّقو تشکيل دولت ] ايران[ نفت ملی شدن صنعت ]  سالروز 
  ١۶ص   - ١٣٨٠، تابستان و پائيز  ٢٧و ٢۶شماره 

زمستان  » وقف ميراث جاويدان : مجله» بيمارستان نجميه«اميد رضايی   - ١٧ 
  ۵٢تا  ٣٧از  -صفحه  ١۶ - ٢٨ شماره - ١٣٧٨

به کوشش جليل  - »  در دادگاه تجديد نظر نظامی مصدّقدکتر دمحم « – ١٨
   ٢٨١ص  – ١٣۶۵ -شرکت سهامی انتشار –بزرگمهر 

١٩ -  (I   به نصرت هللا  امينی  تحت     مصدّقنامه های دکتر  دمحم
ريبا به کوشش  ف»  ١٣٣۵ – ١٣۴۵نامه هايی از احمد آباد «  عنوان
  ۵٢ص    – ١٣٨٣ –واشنگتن  -امينی  

II  (–  ۶٢ص  –همان   
III  (–  ۶٨ – ۶٩همان صص   
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  فصل دوم

  السلطنه مصّدقنوجوانی و منصب ديوانی 
  

 مصدّقدكتر محّمد  یوانيتنها منصب د«در نوشته ای بنام  ونيل همايناصرتكم
  : می نويسد » ت يش از نظام مشروطيپ

، در پی حمله غلزای يهای افغان به اصفهان، فرو نظام ديوانی عصر صفويه
ريخت و در دوران آشوب در عهد نادر و كريمخان پاره ای عنوانهای حكومتی 
به كار رفت، اما محتوای گذشته را آنسان كه بايد نداشت و بسياری از مشاغل 

 .ديوانی نيز به كلی مطرود ماند
های پس از چندين دهه، با پيروزی قاجارها در كشمكش های سياسی و قبيل 

امور جنگی (زمانی كه  آقادمحمخان بر اريكه قدرت نشست وظيفه های نظام ايلی 
خود رابه صورت دو نهاد لشكری و كشوری زيرنظر اعتمادالدوله ) و امورمالی

كه يادگاری از عصر صفويه بود، در قلمرو خود ) ميرزا ابراهيم خان كالنتر(
ين وی فتحعلی شاه، اقتباس از نظام ديوانی كاربرد اجتماعی بخشيد و جانش

صفويه را بيشتر مورد توجه قرار داد و با برخورداری از اعتبارات ايلی و نيز 
وظايف . تقليد از نظام عثمانی كوشش های بيشتری به منصه ظهوررساند

» اهل شمشير «سپرده شد و وظايف لشكری به عهده »اهل قلم « كشوری به 
لشكرنويسی و وزارت )  ديوان رسائل(ستيفاء و داراالنشاء سپرده شد نهادهای ا

جانشين (لشكرو به مرور وظايف وزارت مهام خارجی زيرنظر صدارت عظمی
را بيشتر مشخص گرديد و شاه بر تمامی وظايف  اعتماد الدوله ولگی صفوی

ديوان قاجاريه از دوره ناصرالدينشاه به ويژه با . اشراف و تسلط كامل پيدا كرد
ايت و كارشناسی ميرزاتقی خان اميركبيرو ميرزا حسين خان سپهساالر در

و نيز نقايص  قزوينی تحول چشمگيری پيدا كرد و با داشتن محاسن و كاربری
 .بسيار حيات اجتماعی خود را به عصر مشروطيت رساند
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در فصل يکم خاطرات و تألمات خود از چهاروزار تخانه مّهم  مصدّقدكتر 
بدين قرار داخله ، خارجه، جنگ و ماليه . شروطيت نام می بردعصر پيش از م

و وزارتخانه های ديگر چون وزارت لشكر، وزارت بقايا، وزارت عدليه، 
را وابسته به چهار وزارتخانه اصلی ) احتماال وزارت علوم(وزارت خالصه 

 )١.(معرفی می كند و يا حوزه تشكيالتی آنها را فقط در پايتخت می داند
از بيان وظايف مأموران سه وزار تخانه درفصل دوم كتاب، به تفصيل  وی پس

از تشكيالت وزارت ماليه كه از مشاغل اصلی خاندان وی بود، آگاهی های 
 .ارزنده ای را ارائه می نمايد

در قسمت اول ، وی به تشكيالت مركزی وزارت ماليه و وزارت بقايا پرداخته 
 -م كتابچه دستورالعمل والت و حكام مستقلتنظي(و از مستوفيان و وظايف آنان 

و تنظيم مفاصا حساب  -حاشيه نويسی فرمان - حاشيه نويسی قبوض ارباب حقوق
و سررشته داران، عزب دفتران و وزير ماليه و نيز وزير ( والت و حكام مستقل

بقايا سخن به ميان آورده و در قسمت دوم، تشكيالت محلی ماليه را مورد بحث 
 .استقرار داده 

فصل سوم مربوط به تنظيم كتابچه های دستورالعمل است كه در قسمت اول 
درماليات امالك مزروعی وعوائد گمركات ودرقسمت دوم ) عوائد مملكت(

  )٢.(مخارج سخن به ميان آمده است
  

  نهاد استيفا در خراسان  -١

 :يادآور شده است مصدّقدكتر 
رسيده بود، كشور ايران به تا زمانی كه تقسيمات كشور به تصويب مجلس ن

خراسان و كرمان و عده ای واليت مستقل تقسيم  - فارس –چهار ايالت آذربايجان 
 )٣(» .از اياالت نبودند  می شد واليات مستقل آنهايی بودند كه تابع هيچ يك

بدين اعتبار مستوفی گری در ايالت خراسان از مشاغل عمده ديوان استيفا يا 
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در اين سازما نها حيف و ميل و تقلبات مالی هم . ه استوزارت ماليه كشور بود

صورت می گرفت و گاه شأن و منزلت كاركنان آن در حد نازلی سقوط می 

يکی از مستوفيان مشهور خراسان كه نام نكيی از او در اسناد و مدارك . كرد

عصرقاجاريه ديده نمی شود، ميرزا محمود پسرميرزا شفيع صاحب ديوانی 

كه همانند بسياری از آشتيانی های صدر اول سلسله قاجار، در  آشتيانی است

اموراستيفا انجام وظيفه می كرد و با مستوفی الممالك خويشاوند بود و با توصيه 

او سمتهای مختلفی به دست آورده بود، مرحوم مهدی بامداد درباره او نوشته 

 :است

امين السلطان  ميرزا محمود از مستوفيان خيلی شلوق كار در دوره صدارت

وی كتابچه ...بود ودر حيف و ميل كردن مال دولت بسيار متهور و بی باك بود

ابوابجمعی خود را به حكم امين السلطان از رسيدگی ) بودجه(دستورالعمل 

دو سال قريب صدوپنجاه هزار تومان  -دفتری معاف كرده بود و در ظرف يكی

. مود و به اين و آن مواجب دادبر ماليات خراسان به اسم تفاوت عمل اضافه ن

سوءاستفاده از اين ممر، موزه ای عالی از اشياء نفيسه برای خود درست 

 )۴(».كرد

بامداد از شرح خاطرخواهی و عشق او به يكی از زنان ديوانساالران مطالبی 

با آنكه با او خويشی  مصدّقاما دكتر . نوشته كه از شرح آن خودداری می شود

م بدگويی نمی کرد درسه صفحه از رفتار ميرزا محمود داشت و از كسی ه

در اين عصر يکی از مستوفيان به نام « . مطالبی دارد كه به آن اشاره می شود

 ۀميرزا محمود معروف به صاحب ديوان و متصدی استيفای خراسان، در كتابچ

شمسی آن ايالت عملياتی كرده بود كه بزرگترين كار خالفی بود كه   ١٢٧١سال 

ميرزا محمود ...ر ماليه مملكت شده و افكار جامعه را به خود جلب كرده بودد

بيست هزار تومان به اسم تفاوت عمل بدون اينكه محل آن را تعيين كند و 

همچنين از روی چه تناسب والی خراسان  ازماليات دهندگان وصول نمايد، در 
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   :وی افزوده است» دستورالعمل آن سال جمع كرده بود ۀكتابچ

او را خواست و تأ كيد نمود كتابچه را اصالح ) ميرزا هدايت وزير دفتر(پدرم 

چند ماه قبل از تنظيم كتابچه سه چلچراغ و يك جعبه سازی كه دو ... كند

عروسك رقاص داشت برای مادرم فرستاد كه چون پدرم او را خوب می شناخت 

نبود كه مادر بی  گفت اگر می دانستم اين ها را از چه نظر فرستاده است بد

اختيار گفت خودت كه از هيچكس چيزی قبول نمی كنی اين هديه را هم كه برای 

من آورده اند می خواهی رد كنی كه چون پدرم از او مالحظه داشت چيزی 

نگفت و كاربه سكوت گذشت ولی بعد كه مادرم از اطاق رفت گفت خدا عاقبت 

 » ما را از اين كار به خير فرمايد

از دولت « ساله پرسشی کرده که  ١٣ - ١٢ مصدّقمحمود از دكتر ميرزا  

  »چقدر حقوق داری 

تومان و اين همان  ١٢٠اگر اشتباه نكنم گفتم « پاسخ می دهد  مصدّقدکتر

حقوقی بود كه بعد  از فوت فيروز ميرزا فرمانفرما پدر مادرم به من رسيده بود 

و پسر وزير دفترباشی و كه با طرز مخصوص به خود به من گفت حيف نيست ت

وقتی اين »   به اين جزيی حقوق قناعت كنی باشد كه خودم آن را جبران نمايم 

من می « به گوش ميرزا هدايت رسيد گفت » اظهار محبت« نوع نزديكی ها و 

تجهيزات . دانستم ميرزا محمود بی جهت برای ما ساز و نقاره نفرستاده است

ن صدراعظم و انيس الدوله زن مورد توجه شاه مشابهی هم در خانه امين السلطا

 ) ۵(» .كرده است

ميرزا محمود به اتكای امين السلطان اين نابكاری ها را انجام می داد، سرانجام 

او هم . از استيفای خراسان متنزع شد و به درگاه امين السلطان ملتجی گرديد

راعلم است و آن باغ كنت ملكی خود را كه قسمتی از آن اكنون بيمارستان امي«

  )۶(».وقت حدود بيست هزار مترمربع بود،  بالعوض به او واگذار كرد
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  اوضاع دربار و تصميم گيری ها  -٢
  

زمانی كه مظفرالدين شاه به تخت سلطنت نشست ، به داليل سياسی و شايستگی 
اما پس . های شخصی ميرزاعلی اصغر امين السلطان را در صدارت ابقاء كرد

رباريان با نفوذ و مخالفان امين السلطان از آن ميان عبدالحسين خان از يك سال د
مهدی . فرمانفرما كه از كرمان به تهران آمده بود درصدد عزل صدراعظم برآمد

 بامداد درعزل امين السلطان نقش ميرزا محمودخان حكيم الممالک و نصير
 )٧.(السلطنه را هم مهم دانسته است

پس ازعزل امين السلطان تا آمدن امين «  :ته استمهد يقلی خان هدايت نوش  
الدوله ازآذربايجان و به صدارت منصوب شدن وی اين اشخاص به سمت هايی 

 .معين و مشغول كارشدند
، وزير داخله شد ، )فزون بر وظايفی كه داشت(علی قلی خان مخبرالدوله 

رالدوله صنيع الدوله وزيرخزانه، فرمانفرما وزير جنگ، شيخ محسن خان مشي
وزير خارجه ، عباس ميرزا ملك آرا  وزير عدليه، ميرزا نصرا هلل خان نا يينی 

 )٨(».مشيرالملك وزيرلشكر، سلطان علی خان وزير بقايا
 :در خاطرات و تألمات خود با اندك دگرگونی چنين آورده است مصدّقدكتر 

ا از به طهران مدتی نگذشت كه فرمانفرم) مظفرالدين شاه(از ورود شاه «
كرمان به طهران آمد و چون رقيب سياسی او در طهران نبود با عده ای از 

 دربارموجبات عزل صدراعظم را فراهم نمود وبه جای صدر هواخواهان در
اعظم كه آن وقت در رأس امور قرار می گرفت، اداره مملكت به عهده چهار 

 :وزير محول گشت بدين قرار
له، فرمانفرما وزير جنگ، حاج شيخ علی قلی خان مخبرالدوله وزير داخ

محسن خان مشيرالدوله وزير خارجه، ميرزا عبدالوهاب خان نظام الملك وزير 
 :افزوده است مصدّقماليه، دكتر 

نظر به اينكه در آن رژيم هر شخصت بزرگی از كار كنار می رفت، كسان و 
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مخصوص  بستگان اوهم بيکارمی شدند، ميرزا فضل هللا خان وكيل الملك، منشی
شاه، فرمان استيفای خراسان را كه متصدی آن ميرزا فضل هللا خان نوری 

 )٩.(منشی مخصوص صدراعظم بود به اسم من صادر كرد
بديهی است كه فزون بر لياقت و شايستگی ميرزا دمحمخان مصد ق السلطنه در 

و ) دايی(تصدی منصب استيفای خراسان، نفوذ عبدالحسين خان فرمانفرما 
و خانم نجم السلطنه )  خاله(ليا سرورالسلطنه همسر مظفرالدين شاه حضرت ع

 .نيز بی اثر نبوده است) مادر(
در خراسان و زمان اشتغال و  مصدّقتصدی منصب مستوفی گری دكتر

 .خدمات وی با اوضاع حكومتی تهران رابطه مستقيم داشته است
ايالت امين السلطان انگليس ها پس ازاستقرارسلطنت مظفرالدين شاه، به دليل تم

درآن زمان به سياست روسيه، تالش می كردند تا وی از مقام صدارت عزل 
موازنه مثبت و  -(گردد و يكی ازهواداران بريتانيا عهد ه دار صدارت گردد 

به ) قمری( ١٣١۴، به همين دليل در سال )تضاد و رقابت های سياست سلطه
از صدارت معزول و محترمانه  )امين السلطان(واسطه فشار سخت انگليس ها 

به قم تبعيد و مقيم شد وبه جايش ميرزا عليخان امين الدوله كه قبالً پيشكار وليعهد 
درآذربايجان وبعد والی آن ايالت بود در همين سال به تهران احضار و بنا به 

ربيع  ٨قمری به رياست وزراء و ١٣١۴تمايل و صواب ديد انگليس ها در شوال
 )١٠(» .وزيراعظم و چهارماه بعد صدراعظم شد) ق( ١٣١۵االول سال 

ميرزا عليخان امين الدوله از حكومتگران اصالح طلب ايران بود و در دوره 
صدارتش كه يك سال و سه ماه طول كشيد، همواره با مشكالت سياسی گوناگون 

وی معضالت پديد می  رويارويی داشت و روسها و عوامل آنها هم، در كار
مظفرالدين شاه نيز كه همانند پدرش شوق و اشتياق سفربه اروپا را آوردند و 

سنت گرايان . داشت بر او در استقراض خرج سفراز روسها فشار وارد می كرد
فرهنگی و دينی هم در برابرپاره ای نوسازيهای ابتدايی حكومت، سر سختی 

اد مرحوم نشان می دادند؛ امين السلطان هم از قم تحريكات خود را ادامه می د
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علت عودت امين السلطان از قم و : آورده است) کاتوزيان( دمحمعلی تهرانی 
انتصاب او به صدارت بسيار است كه اجمال آن از اين قرار است؛ عالقه دولت 
تزاری نسبت به امين السلطان، داشتن دوستان صميمی در دربار، توجه 

يان، عدم پيشرفت مقاصد روحانيون، بذل و بخشش فوق العاده، بی كفايتی دربار
  )١١(».امين الدوله، امساك اواز تبذير و اسراف در ماليه مملكت و جهات ديگر

  

  السلطنه در خراسان مصّدقمستوفی گری  – ٣
 :مرحوم عبدهللا مستوفی آورده است

استيفای خراسان بعد ازميرزا محمود قره، نصيب فضل هللا خان منشی ميرزا 

در دوره مظفرالدين شاه وقتی امين السلطان . بودعلی اصغرخان صدراعظم شده 

ً كارخراسان را هم به ميرزا كريم خان بنان الدوله  را از كارخارج كردند طبعا

كه درانداختن امين  فرمانفرما. پسرميرزا فضل هللا خان باقی نمی گذاشتند

 اين كار. السلطان سعی كرده بود و سايرين ميل و اراده او را رعايت می كردند

پسر ميرزا هدايت هللا وزير  مصدّقرا به خواهرزاده خود، جناب آقای دكتر دمحم

  )  ١٢(» .دفتر كه در آن وقت جوان شانزده هفده سال های بيش نبود دادند

 :عبدالحسين خان سپهر نوشته است

  استيفای مملكت خراسان به ميرزا دمحمخان  ١٣١۴در عشر آخر جمادی االخری 

  فی اول، پسر مرحوم ميرزا هدايت هللا وزير دفتر آشتيانی السلطنه مستو مصدّق

  )١٣(».مرحمت شد

مرحوم غالمحسين افضل الملك، پس از معرفی ميرزا دمحمخان مصد ق السلطنه 

اعتقاد ورزيده « مستوفی اول ديوان اعال ولد مرحوم ميرزا هدايت هللا وزير دفتر

دارای « و او را  » ت رسيدهبا حداثت سن به اعال  مراتب تجربه و كهول« كه  

امروز از طرف شغل، «دانسته است و اضافه کرده که » فضل و سواد و هوش 
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لكن رتبه و حسب و نسب و استعداد و هوش . مستوفی و محاسب خراسان گويند

و فضل و حسابدانی و عاملی اين طفل يك شبه كه ره صد ساله می رود، باالتر 

هر شخص قابل و اليقی . الت و واليات استاز استيفا اول و محاسب بودن ايا

  .می تواند خود را با بضاعت مالی به استيفا و محاسبه نويسی واليتی برساند

پدرش مرحوم . لكن مشاٌراليه مراتب ديگر دارند كه بر عظم ايشان می افزايد 

نجم السلطنه خواهر  ۀميرزا هدايت هللا وزير دفتر است و مادرش سركار علي

عاليه حضرت عليا دامت شوكت ها است كه بانوی حرمخانه جاللت  ۀنواب علي

خود . عظما می باشند كه از دختران مرحوم فيروز ميرزای نصرت الدوله هستند

اين جوان بيست و پنج ساله، از اهل هوش و فضل و به قدری آداب دان و قاعده 

يی و گفتار و رفتار و پذيرا. پرداز است كه هيچ مزيدی بر آن تصور نيست

احترامات در حق مردمش به طوری است كه خود او از متانت و بزرگی خارج 

ولی بدون تزوير و ريا، كمال خفض جناح و ادب را درباره مردمان . نمی شود

شايد در عالم تابينی خود به چند نفر از وزرای ماليه و رؤسای . به جا می آورد

ه است لكن در مقابل ساير دفتر خيلی بی اعتنايی كرده و احتشام به خرج داد

سرمشق خود قرار داده  ۀخوش خلقی و تواضع را فطره الحيل ۀمردم نهايت مرتب

چنين شخصی كه در سن شباب اينطور جلوه گری كند،بايد از آيات بزرگ . است

  )١۴( » .گردد

السلطنه در مسند مستوفی گری خراسان جلوس  مصدّقبه هر ترتيب دمحمخان  

در مدت كوتاهی تمام فنون و رموز كار را فراگرفت به « :كرد به گونه ای كه

طوری كه پس از يک سال تمام مستوفيان درجه دوم و سررشته داران و عزب 

دفتران اشكاالت فنی خود را با او در ميان  نهاده و از اطالعات او بهر ه مند می 

 )١۵(» .شدند

كه سا لها نزد سررشته داری « :دراين مورد اشاره كرده است مصدّقدكتر 

از اين كار راضی بودم، بعد كه دانستم . مستوفيان سابق خراسان بود نزد من آمد
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معلومات ديگری هم هست كه در مكتب خانه های روز نياموخته ام، بسيار 

  )١۶.(افسرده و درصدد بودم كه به آن معلومات پی ببرم

ی واكنشها و پاره ا مصدّقدكتر باقر عاقلی در باب چگونگی خدمات دكتر 

  :آورده است

مستوفی جوان و تازه كار خراسان از همان نخستين ما ههای اول تمام « 

سررشته كارها را به دست گرفت و با قدرت تمام از افراط و تفريط ها 

جلوگيری نمود به طوری كه در آن ايام كه كلمه مستوفی مترادف دزد بود، در 

ئيس استيفا تدريجا در بين مقامات البته سختگير يهای ر. خراسان از بين رفت

خراسان سوء اثر بخشيد، مخصوصا والی و ساير مقامات لشكری و  كشوری از 

 )١٧(» .مستوفی جوان رنجيده خاطر شدند و زبان به شكوه و شكايت گشودند

السلطنه نيز از استيفای خراسان ناخرسند گرديد و با آن همه  مصدّقبدين گونه 

دد رها كردن منصبی گرديد كه كارشكنی ديگر ذوق و شوق جوانی، درص

مقامات حكومتی، در انجام اصالحات، جلوگير و مانع و رادع كوششهای وی 

 .بودند

كارها »  اتابک« در پايتخت هم با روی كار آمدن مجدد امين السلطان با لقب 

عبدالحسين ميرزا فرمانفرما . امين الدوله به لشت و نشاء رفت. دگرگون شد

السلطنه  مصدّقهركی به گوشه ای رفتند و تبات شد و ديگراصالح طلبانعازم ع

 .تقريباً حاميان خود را در پايتخت از دست داد و از خراسان به تهران بازگشت

چون من در ايران نبودم نمی دانستم در استبداد « عبدهللا مستوفی نوشته است 

ينی كرد كه دير يا السلطنه پيش ب مصدّقصغير بود يا مشروطه اول كه آقای 

او هم هنوز جوان است و می . زود كار استيفا و مستوفی ها از سكه خواهد افتاد

  ) ١٨(».تواند دنبال تحصيل رفته و خود را برای هر كار آماده كند
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  پايان سخن
 

های اداری و حكومتی  ديوان استيفا درعصرقاجاريه كيی از بنيادمندترين بخش

گذشته به ويژه شيوه های مديريت صفويان  ايران بود كه ازسنت های

ميرزايان ومستوفيان كه نيروهای انسانی وكاربرد اين . برخورداری داشت

ديوان بودند، از اشخاص متبحر و كاردان انتخاب می شدند كه بخش عمده ای از 

آنان، از منطقه آشتيان و فراهان و تفرش بودند كه در خو ش خطی و حسابدانی 

اين گروه از دوره فتحعلی شاه در اين نهاد، چه در مركز و چه  .مهارت داشتند

مقام منيع مستوفی الممالك و وزير دفتری . در واليات انجام وظيفه می كردند

 .همواره از آن، اين طايفه بود

فرزند ميرزا هدايت هللا وزير دفتر، عصاره اين نهاد بود كه با  مصدّقدكتر

ار و شايستگی ذاتی به مقام مستوفی گری داشتن ارتباط های خويشاوندی درب

خراسان منصوب شده است اما گزينش وی در عين حال بی رابطه با رقابت 

های درون نظام سلطنتی نبود، كما اينكه كناره گيری وی نيز داليل درون نظامی 

 .داشت

ناگفته نماند كه كارشكنی های مقامات حكومتی پس از كناره گيری دكتر 

گری خراسان به صورت شايعات توهين آميز چند صباحی  ازمستوفی مصدّق

در گوشه و كنار دستگاههای ديوانی شنيده می شد، اما پس از گذشت نزدكی به 

هفتاد سال، دمحمرضا شاه پهلوی، با جمالتی ظنزآلود و كينه ورزانه كه به روشنی 

ناراحت يهای روانی او را برمال می سازد، در كتاب مأموريت برای وطنم 

 :نوشته است

دارايی خراسان بود،  ۀآنگاه كه در دوره قاجاريه رئيس ادار مصدّقاز جوانی «

نقل می كنند كه با جعل اسناد قسمتی از زمين های ديگران را تصاحب كرده و 

به جرم همين اختالس طبق قوانين اسالمی كه هنوز در كشور عربستان سعودی 
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نسبت به اين محكوميت داليلی كه  .اجرا می شود، محكوم به قطع دست شده بود

مؤيد صحت آن باشد نشنيده ام و معلوم است چنين مجازاتی درباره وی اجرا 

زيرا مردم نطق های پرحرارت وی را با حركت هر دو دست توأم . نشده است

ظن من اين است كه در جوانی ممكن است در امورمالی در . بود به خاطر دارند

ه ولی از سوءعاقبت آن اعمال درس عبرت گرفته اعمال نادرستی دخالت داشت

 )١٩( » .است

را خراب كند و هم  مصدّقدمحمرضا شاه به قول دمحم قائد ، خواسته است هم دكتر 

»  مدرن« نشان دهد كه قوانينی سنتی را كنار گذاشته و در كشور شيوه های 

دالئلی كه « همچنين به نظر می رسد به نام او نوشته اند) ٢٠(حاکميت يافته اند

» مجازات   درباره او اجرا نشده است« ، و »مؤيد صحت باشد، نشنيده است

مردم نطق های پرحرارت وی را كه با حركت هر دو دست توأم  بود ، « چون 

ظن من اين است كه « آنگاه بر پايه امكان نتيجه گيری می كند!  »به خاطر دارند

ال نادرستی دخالت داشته ولی از در جوانی  ممکن است در امور مالی  در اعم

تمام نظرها و حدس و گما نهای » سو ءعاقبت آن اعمال درس عبرت گرفته باشد

حقد و كينه و نقل »  نشان دهنده  گرفتاری های  روان پريشی» اعليحضرت« 

 .دروغ خودآگاهانه ای است كه رسوايی آن از همان نوشت هها آشكار می شود
برعکس  نوشته دمحم رضا شاه ، » عرض  جواب « زيرعنوان  مصدّقاما دكتر 

 :به حساب اعليحضرت و پدر اعليحضرت مؤدبانه بدينسان رسيده است
هستند كسانی كه از جريان امور در اين مملكت قبل از مشروطه اطالع كامل «

دارند و چه خوب بود كه اعليحضرت همايون شاهنشاهی با وسايلی كه در 
قات می فرمودند تا معلوم شود كه زمينی را كه من از اختيار دارند امر به تحقي

مال دولت و يا ديگران تصاحب كرده ام در كجا بوده و در چه نقطه ای از 
مملكت واقع شده است و فرمايشاتی بدون تحقيق و نسبت هايی كه روا نيست به 

 .من نمی دادند
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يران هم ای كاش همين قانون شرع كه در عربستان سعودی اجرا می شود در ا
اجراء شده بود تا هيچكس نتواند بودن انتشار حتی يك اعالن ثبت هزاران رقبه 

 )٢١(».و اوراق مالكيت به اسم خود صادر نمايد] رضاشاه[را مالك شود 
در اين نخستين مسند ديوانی خود بر بسياری از معايب و نواقص  مصدّقدكتر 

در آن مكانيسم اداری كه  وسوءاستفاده های حكومتی پی برد و راه اصالحی هم
در پيوند با قدر تهای برو نمرزی و استبداد و ارتجاع شكل گرفته بود، مشاهده 
نمی كرد، به همين دليل اعتقاد پيدا كرد كه هم بايد استيفاگری و بنياد آن دگرگون 

به . شود و هم اين دگرگونی در پيوند با ديگر نهادهای پيوسته، تغيير پيدا كند
از مستوفی گری خراسان كناره گيری كرد و به تحصيل و مطالعه همين دليل 

 )٢٢.(از تال شهای سياسی و اصالحی نيز دور نماند پرداخت و در اين مسير
)١(  

   

  ) ضياءالسلطنه (زهرا امامی ازدواج با 
   

السلطنه  مصدّقت خصوصى اليتحص در کتاب اتحاديه ) مافی نظام ( منصوره 

و      » آباد تهران آبادكردن ملكى به قول خانى«چون اى كارهاى شخصى  پارهو 

 .ن شاه ادامه داشتيپس از قتل ناصرالد مطالعات شخصى، همچنان 

چ عمل يه مصدّق«به قول نجم السلطنه در نامه اى به برادرش فرمانفرما، 

» هرزگى هم ندارد الحمداله  به هيچ قسم ،  من راضی هستم ، خدا  بهترش کند 

السطنه بسيار بسيار خوب تربيت  شده،   مصدّق« يگر نوشته است وی در جای د

  .يعنی خدا کرده واال  بچه  بی پدر  نبايد خوب شود

مشغله « ه يخانم نجم السلطنه به سان همه مادران، به قول خانم دكتر اتحاد  

چنانچه در نامه اى خطاب به فرمانفرما  . السلطنه بود مصدّقازدواج   فكر اش 

ا يدخترحضرت عل) فخرالدوله( اشرف خواستی م«نوشته است كه  دركرمان
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 مصدّقاما  » وليعهد دخترش را نداده  بود   رد ولى يبگ مصدّقرا براى  عهد يول

آدم  خودش  « و نظرش اين بوده که   » غه خواسته و نه زن عقدىيتا حال نه ص«

و نان دارد   اگر آدم کسی هست.  شخصی  بشود، زن از بابت  آدم معتبر بشود

  ».به او زن  می دهند

ده است و پسرش در يجه رسيسرانجام كوشش هاى خانم نجم السلطنه به نت    

امامی دختر سيد زين العابدين ظهيراالسالم امام جمعه زهرا با  ١٢٨٣سال 

تهران و ضياءالسلطنه دختر ناصرالدين شاه، ملقب به شمس السلطنه بود که بعد 

اءالسلطنه زنى سازگار، يض .ردک،ازدواج ءالسلطنه گرفتاز فوت مادرلقب ضيا

تمامى گرفتارى هاى بعدى همسر  مهربان، وفادار و استوار بود كه در كنار 

ين ازدواج تا پايان عمرادامه داشت و حاصل آن ا. و مقاومت كرد  .  ستادگىيا

  ) ٢( .ضياء اشرف، احمد، غالمحسين، منصوره و خديجه  بود
    

ن يناصرالد قتل( –فاى خراسان يتصدى است -قمرى  ١٣١۴ /شمسى ١٢٧۵
   .)شاه قاجار

  
  : آنزمان را اينگونه شرح می دهد » خاطرات و تألمات «در مصدّقدکتر   
مردی بود صاحب   *بين رجال عهد ناصری حسنعلی خان گروسی اميرنظام 

پيشرفت  اراده و بنام که چند سال درتبريز سمت پيشکار وليعهد را داشت و برای
کار خود از دو داماد وليعهد و دو رقيب يعنی سلطان عبدالمجيد ميرزاعين الدوله  

چه  نصرت الدوله از حيث کار . فرمانفرما و ايل کرمان اين رقابت از بين رفت
از تبريزبه طهران آمد و بمقر مأموريت خود . و لقب هردو قائم مقام برادرشد

  . حرکت کرد
که اجرای دستور دولت در تبريز راجع  بامتياز دخانيات  امير نظام از اين نظر 

به طهران  ١٢۶٩در صالح  مملکت نبود از کار کناره  نمود و دراواسط سال 
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پدرم که از دوستان  قديم او بود بواسطه ی نا خوشی و کسالت  نتوانست  از . آمد
خاطرم  است  .او ديدن  کند مرا که آنوقت در حدود نُه سال داشتم نزد او فرستاد 
از اينکه  از  دکه امير در حياط  نشسته بود و از واردين پذيرائی می کرد  و بع

صندوقدار  خود خواست  که اورد   زحال  پدرم  سئوال  نمود  کتاب حافظی  را ا
  :مد آو برای من  فالی  گرفت  که اين غزل در 

      
 ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی

 به صد حشمت قارون باشیبی زر و گنج 
 در مقامی که صدارت به فقيران بخشند

 چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
 در ره منزل ليلی که خطرهاست در آن
  شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

 
سال ( سپس الی کتاب کاغذی گذارد .  که من  از اول تا به آخر آن را خواندم 

نمودم چون احتياج بوجه داشتم اين کتاب را که  که در پاريس تحصيل می ١٢٨٨
تومان    ١۵٠نوقت در حدود آفرانک  فرانسه که  ٧۵٠بسيار خوش خط بود و به 

و آن  را با عکسی از خود که زيرآن اسم مرانوشت و امضاء  .) بود فروختم
  .کرد و بمن  يادگار داد و گفت اين غزل  را برای آقا  هم بخوان

نظام ميرزا عبدالرحيم  خان قائم مقام بسمت پيشکاری ايالت  بعد از اين امير 
با وليعهد  بطهران آمد که  ١٢٧٣آذربايجان منصوب شد و در زمستان سال 

آنوقت متجاوز از دو سال بود که پدرم فوت کرده بود و من در حدود دوازده 
 سال داشتم و چون مادرم بعد از فوت پدر با ميرزا حسين وزير دفتر برادرم

اختالف پيدا کرد و نميخواست در آن قسمت از خانه که پدر در حال  حيات خود 
بمن داده بود بماند با ميرزا فضل هللا خان وکيل الملک  منشی  باشی وليعهد پدر 

  .سناتور واال تبار  ازدواج  نمود و مرا  هم با خود به تبريز برد
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اين نظر که مأموريتهای گر چه قائم مقام يکی از رجال خوشنام  بود ولی از  
او غالباً در خارج از کشور صورت گرفته بود و نسبت باوضاع و احوال داخلی  
اطالعات کافی نداشت و فرمانفرما رقيب عين الدوله هم در تبريز  نبود نتوانست 

  .مدت زيادی در کار بماند
عين الدوله  بحکومت اُروميه و خوی و سلماس منصوب شده بود که دفع  

ت  می کرد و بمحل مأموريت نميرفت،  تا اينکه  بعنوانی کميابی  نان  خانۀ الوق
  .قائم  مقام غارت شد و عين الدوله به پيشکاری  آذربايجان  منصوب  گرديد

قائم مقام که باغهای وحش ممالک خارجه را ديده  بود عشق مفرطی بطيور   
که  از گچ ساخته شده يال و دو شيری را .  داشت که مرغهای او را سر بريدند

  .بود شکستند که بعد خانۀ  او  بامر  وليعهد تعمير شد و در آن استقرار  يافت
با جمشيد ميرزا ساعد نظام  دائی مادرم که بديدن او رفتم تيکه و پاره های  

يک کاسه چينی و قيمتی را نشان ميداد و ميگفت جانم اگر اين کاسه را نمی 
سرقت   شهرت داشت که صاحبخانه ای از. دادشکستی بقال که بتوماست مي

»  باالم گت ايت ساخال« اموال خود شکايت کرده بود و او بصاحب مال گفته بود
  .يعنی جانم  برو سگ  نگهدار

شمسی که ناصرالدين  شاه بقتل رسيد عين الدوله  پيشکار    ١٢٧۵تا ارديهشت  
و چون شاه از خدمات  امين  آذربايجان  بود و بعد با مظفرالدين شاه بطهران آمد

السلطان صدر اعظم  برای جلوگيری از هرج و مرج  و حفظ  امنيت رضايت  
داشت او را در مقام  خود ابقاء نمود و عين الدوله  را بحکومت بروجرد و 

از ورود شاه  بطهران  مدتی  نگذشت  که فرمانفرما  . لرستان و عربستان فرستاد
ون  رقيب سياسی  او در طهران نبود  با عده ای از از کرمان بطهران  آمد و چ

هوا خواهان خود در دربار موجبات عزل  صدر اعظم  را فراهم  نمود و  بجای  
صدراعظم  که آنوقت در رأس امور قرارمی گرفت ادارۀ مملکت بعهده  چهار 

  :وزير محول  گشت  بدين قرار
حاج شيخ محسن  –ر جنگ فرمانفرما وزي –عليقلی خان مخبرالدوله وزيرداخله
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  .ميرزا عبدالوهاب خان نظام الملک  وزير ماليه -خان مشرالدوله وزير خارجه 
در آن رژيم هرشخصيت بزرگی از کار کنار ميرفت کسان و  هنظر باينک

بستکان او هم بيکار ميشدند ميرزا  فضل هللا وکيل  منشی مخصوص  شاه فرمان 
زا فضل هللا خان نوری منشی مخصوص استيفای خراسان را که متصدی آن مير

  .صدراعظم  بود باسم  من صادر کرد
در رژيم  قديم اعطای لقب و ارجاع  خدمت مقيد بسن و سال نبود و بعد از 
فوت پدرم که بيش از دوازده سال نداشتم ناصرادين شاه بمن لقب داد،  چه بسيار 

دانی باوالد  آنها  از مشاغل که شاه در حيات رجال و يا درمماتشان برای قدر
محول مينمود و چنانچه بواسطۀ  صغر سن نمی توانستند متصدی کارپدر بشوند  
و در نبودن او شخص ديگری کفالت ميکرد تا آنها بتوانند خود انجام وظيفه  

همچنانکه بعد از فوت ميرزا يوسف صدراعظم ميرزا حسن فرزندش که . کنند
لممالک ملقب و بوزارت ماليه منصوب بيش از چند سال نداشت بلقب مستوفی ا

  .گرديد  و تا  پدرم حيات  داشت از او کفالت مينمود
سررشته داری که سالها نزد مستوفيان سابق خراسان بود نزد من آمد و چيزی 

ولی هر قدر که در سالهای اول از اين کار .  نگذشت  که خود مسلط  بکار شدم
ری هم هست  که در مکتب خانه های  راضی بودم بعد که دانستم  معلومات ديگ

  ) ٣(.روز نياموخته ام بسيار افسرده و در صدد بودم بآن معلومات  پی ببرم
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  :توضيحات و مآخذ ◀ 
  
ش از يپ مصدّقدكتر محّمد  یوانيتنها منصب د« ونيل همايناصرتكم - ١  

 – ١٣٩٠ند اسف –، بهمن  ٨۵، بخارا سال چهاردهم شماره » ت ينظام مشروط
  ۴٩۵ – ۵٠۵صص 

: کردند یمقنعه کالهدار ريکه ز یزنان« هياتحاد) ینظام ماف(منصوره - ٢
 » )ش ١٢٣٣ - ١٣١١/ ق ١٢٧٠ -  ١٣٥٠(ملک تاج خانم نجم السلطنه  یزندگان

   ٧٤و  ٧٢ص   -   ١٣٨٩آذر،  ٣٠ - رانيا خيتار  
»   زش  و دانش در پهن آمو  مصدّقدکتر « ناصر تکميل همايون : نگاه کنيد  به

  ٣۴١ – ٣۴٢صص  -  ١٣٨٩تير –، فروردين٧۵سال دوزادهم، شماره  –بخارا 
رج افشار ي، به كوشش ا»خاطرات و تألمات«  مصدّقدكتر دمحم   - ٣

   ۵٢ – ۵۴صص  –،  ) ١٣۶۴انتشارات علمى  تهران، (
  

  گذرا به زندگي و زمانه امير نظام گروسي  نگاهي* 
 

خان امير نظام گروسي از مردان نيکنام عهد  حسنعلي: می نويسد  کشتمند ناهيد
رود،  ناصري و جزء رجال کارآمد و اليق ايران در دوره قاجاريه به شمار مي

مند به ترقي و اصالح جامعه بود و در طول  او مردي کاردان، با کفايت و عالقه
سال داشتن مصدر خدمات مهم کشوري از هيچ کوششي جهت اعتالي ايران  ٦٤
حسنعلي خان امير نظام گروسي از کردهاي طايفه کبودوند . نکرد ذاروگفر

. ق در بيجار مرکز واليت گروس به دنيا آمد ١٢٣٧يا  ١٢٣٦گروس در سال 
مادرش اصالتاً ارمني و پدرش دمحمصادق خان جزء رجال بزرگ دربار فتحعلي 

سوم  ۀسدا نويسان و مورخان دوره قاجار، اصل و نسب او را ت سيره ١. شاه بود
هنگام عزيمت ) ع(اند که امام رضا  از جمله نقل کرده. اند اسالمي به عقب برده

از اجداد امير نظام که رئيس طايفه » امير عزالدّين« ۀاز مدينه به طوس به خان
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ً قائل براينند که نياکان وي بيش از  ٢. گروس بوده نزول فرموده است بعضا
صفويه  ۀگروس بودند و از دور اکمح هفتصد سال، پشت در پشت رئيس ايل و

   ٣. تا قاجاريه مناصب سياسي، نظام و درباري را بر عهده داشتند

خان بر اثراستعداد و لياقت ذاتي  حسنعلي 
ً از هفت سالگي بسياري از علوم  تقريبا

خود را فرا گرفت و توانست توجه  ۀزمان
وي در  ٤. يد  اطرافيان را به خود جلب نما

ا دريافت درجه سرهنگي به ق ب١٢٥٢سال 
عنوان فرمانده افواج گروس منصوب شد و 

با همين سمت در اردوي  ١٢٥٣در سال 
شاه در محاصره هرات شرکت کرد و  دمحم

از سال  ٥. از خود لياقت خوبي نشان داد
ق حسنعلي خان به همراه  ١٢٥٧تا  ١٢٥٤

افواج گروس به محافظت از ارگ تبريز 
ق ١٢٩٥ق تا ١٢٥٧سال  از مأمورگشت و

 ٦. براي محافظت از سرحدات کرمانشاه در برابر عثماني انتخاب شد

ق با نسبت دادن پدرکشي به وي، او را از کار برکنار کردند ١٢٦٠سال  در 
که در همين زمان حاج ميرزا آقاسي صدراعظم دمحم شاه نظر به عداوتي که با 

اش به آن اشاره  چند نامهچنانکه خود امير نظام در (خانواده حسنعلي خان داشت 
خان گرفته و به  لي، حکومت موروثي گروس را از دست خاندان حسنع)کند مي

 ٧. ابراهيم خان سرتيپ سلماسي سپرد

ق ناصرالدين شاه که به تخت نشست و اميرکبير را به عنوان ١٢٦٤سال  در 
صدراعظم برگزيد حسنعلي خان نيز توانست به کمک اميرکبير حکومت از 

فته گروس را مجدداً به خاندان خود برگرداند و بار ديگر رياست افواج دست ر
 ٨. گروس را بر عهده گرفت
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ق حسنعلي خان جهت سرکوبي فتنه ساالر راهي خراسان شد  ١٢٦٥سال  در 
ق  ١٢٦٦و توانست موفقيتي به دست آورد، اندکي بعد از فتنه ساالر در سال 

سرکوبي مال دمحمعلي زنجاني از  حسنعلي خان به صوابديد اميرکبير مأمور
جنرال  مقامپيروان باب در زنجان شد و به مناسبت موفقيت در اين مأموريت به 

 ٩. آجوداني شاه رسيد

ق حسنعلي خان جزء ملتزمين رکاب ناصرالدين شاه در سفر  ١٢٦٧سال  در 
رسد حسنعلي خان در همين سفر و در اردوگاه  به نظر مي. به اصفهان بود

ه کتاب پندنامه يحيويه را براي پسرش يحيي خان به نگارش درآورده سلطاني
 عهدهپس از بازگشت به تهران مدتي رياست افواج گارد سلطنتي را بر. است

ق با داشتن مقام رياست افواج گروس براي  ١٢٧١در سال  ١٠. گرفت
 ١١. بازگرداندن نظم و امنيت به مشهد مأمور انتظامات آن شهر شد

السلطنه والي  ق حسنعلي خان با سپاه خود به همراه حسام ١٢٧٢سال  در 
خراسان عازم تسخير هرات شد، پس از محاصره طوالني، هرات را فتح کردند 

 ١٢٧٣در سال  ١٢. و حفاظت از هرات را برعهده حسنعلي خان گذاشتند
اي که انجام داده بود به تهران فرا خوانده  حسنعلي خان به دليل خدمات شايسته

 ١٣. د و مورد التفات شاه قرار گرفتش

ق به دليل اعتراض دولت انگلستان نسبت به فتح هرات،  ١٢٧٣سال  در 
سرچارلز موره وزير مختار انگليس در ايران، براي نشان دادن اعتراض خود 
تهران را ترک کرد و به بغداد رفت، بعد از اندک مدتي که بين ايران و انگليس 

 داندنولت مرکزي حسنعلي خان را مأمور بازگرصلح پاريس منعقد شد، د
سرچارلز موره به ايران کرد، وي در اين مأموريت نيز لياقت و شايستگي خود 
را نشان داد، در همين سال حفاظت از بيوتات و خزانه شاهي به مدت يک سال، 

 ١٤. ق به وي واگذار شد ١٢٧٥يعني تا 

صدراعظم و مراجعت فرخ  ق پس از عزل اعتمادالدوله نوري ١٢٧٥سال  در 
الدوله ايلچي مخصوص دولت ايران در دربار کشورهاي اروپايي،  خان امين
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حسنعلي خان گروسي به عنوان وزير مختار از طرف سعيد خان انصاري وزير 
در . مأمور شد) پاريس(امور خارجه و به درخواست ناصرالدين شاه به اروپا 

ي ايراني را که قصد ادامه تحصيل نفر دانشجو ٤٢اين مأموريت وي سرپرستي 
به سبک اروپايي را داشتند بر عهده گرفت و از هيچ کوششي جهت ياري دادن 

 ١٥. کرد به آنها دريغ نمي

العاده و وزير مختار مخصوص در  ق به عنوان مأمور فوق ١٢٧٦سال  در 
وي . سفارت حسنعلي خان در اروپا هفت سال طول کشيد. پاريس انتخاب شد

وظايفش درسفارت بيشتر اوقات خودرا صرف بازديد از کارخانجات،  برعالوه 
 مامداراندر همين دوران مورد توجه ز ١٦. کرد مي... مدارس، بيمارستانها و 

اروپايي قرار گرفت و توانست از آنها نشانهاي دولتي دريافت نمايد، از جمله 
ز آلمان، ا»عقاب سفيد«از ايتاليا  »سنت الزار«و » سنت موريس«نشان 

از دانمارک، » دانبرک« از بلژيک، » لئوپلد«از فرانسه، » لوژيون دونور«
 ١٧. خود کرد آناز عثماني را از » مجيديه«از روسيه و » کوردون«

ق براي مدت کوتاهي به تهران آمد و مجدداً با همان سمت به  ١٢٨١سال  در 
مزاجش به  ق به علت مختل شدن ١٢٨٢پاريس برگشت اما بعد از يک سال 

ق با تأسيس دارالشوري کبري به عضويت آن  ١٢٨٣ايران بازگشت و در سال 
ق فرزند  ١٢٨٧در سال  ١٨. سال در اين مقام باقي ماند ٥پذيرفته شد و به مدت 

ارشدش يحيي خان که فرمانده فوج گروس در کرمان بود وفات يافت و حسنعلي 
 ١٩. خان را در ماتم فرو برد

ق سپهساالر وزير مختار ايران در استانبول به ايران  ١٢٨٧همين سال  در 
حسنعلي خان به جاي . بازگشت و به صدراعظمي ناصرالدين شاه برگزيده شد

ماه به  ١٤ق به سفارت استانبول فرستاده شد، مدت اقامتش  ١٢٨٨وي در سال 
در اين مدت حسنعلي خان با زيرکي تمام از سياست ايران در . طول انجاميد

ق ضعف مزاج خود را در آب و  ١٢٨٩ر عثمانيها دفاع کرد، نهايتاً در سال براب
 ٢٠. هواي استانبول بهانه کرد و به ايران بازگشت
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ق به عنوان وزير فوايد عامه در دولت سپهساالر منصوب و  ١٢٨٩سال  در 
به عضويت شوراي وزيران نيز پذيرفته شد و همچنين به درجه امير توماني 

ي رغم بي برنامگي و بي نظمي که در آن دوران، در امور اداري عل. نائل آمد
زمينه اصالحات  رها رايج بود حسنعلي توانست اقدامات نسبتاً مهمي د وزارتخانه

توان به فعاليتهاي عمراني و زيربنايي، همچون ايجاد  انجام دهد از جمله مي
الدين شاه که ق ناصر ١٢٩٠در سال  ٢١. سازي اشاره کرد آهن و راه شبکه راه

به تشويق سپهساالر عازم اروپا شد، حسنعلي خان با سمت وزير فوايد عامه از 
 ٢٢. جمله ملتزمين رکاب وي بود

از وقايع مهم دوران سلطنت ناصرالدين شاه طغيان اکراد به رهبري شيخ  يکي 
عبيدهللا شمزيني و حمزه آقا منگور در مناطق آذربايجان، ساوجبالغ در سال 

اي در  بود که دولت مرکزي به کرات، به دفع آنها اقدام کرد اما نتيجه ق ١٢٩٧
بر نداشت، نهايتاً دولت مرکزي تصميم گرفت اين بار نيز از فراست و زکاوت 
حسنعلي خان در دفع اين فتنه استفاده کند و حسنعلي خان هم در مقام وزير فوايد 

د را گوشمالي داد تا اينکه عامه اين مأموريت را پذيرفت و در چندين نوبت اکرا
ق با اقداماتي حساب شده توانست حمزه آقامنگور، رهبر ١٢٩٨در سال 

 ٢٣. دفع فتنه وفساد در آن منطقه گردد سببشورشيان را به قتل رساند و 

اي  حمزه آقا مورداعتراض دولت روسيه واقع شد و حسنعلي خان مشروحه قتل 
. شکن بود نظام نوشت که به حق دندان مفصل در جواب آنها به عالءالدوله امير

ق حسنعلي خان با دريافت يک قبضه شمشير مرصع و لقب  ١٢٩٩در سال  ٢٤
 .گرديد صوبساالر عسکري از ناصرالدين شاه به رياست قشون آذربايجان من

به » امير نظام«رحيم خان عالءالدوله  ق بعد ازمرگ دمحم ١٣٠٠سال در 
هد آذربايجان، تصدي امور پيشکاري آذربايجان به پيشنهاد مظفرالدين ميرزا وليع

مهمترين اقدام ٢٥. ارتقاء دادند» ساالرلشکر«حسنعلي خان داده شد ولقبش را به 
ميرزاحسن رشديه در  اجزماني ياري دادن به ح ۀحسنعلي خان دراين بره

ق وليعهد مظفرالدين  ١٣٠٣در سال  ٢٦.تأسيس مدرسه رشديه در تبريز بود
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عطاي شمشيرمرصعي به حسنعلي خان او را به لقب امير نظام مفتخر ميرزا با ا
 ٢٧. کرد

وقايع مهم ديگر دوران پيشکاري اميرنظام در آذربايجان مسئله امتياز رژي  از 
بود، که امير نظام در   ١٣٠٩و شورش مردم تبريز عليه اين قرارداد در سال 

زي به سمت مردم تمّرد مقام والي شهر، از اجراي دستور وليعهد جهت تيراندا
عزل و به تهران  ذربايجانکرد، به دنبال آن در همان سال او را از پيشکاري آ

احضار کردند و مورد بازخواست قرار دادند، بعد از مدتي بنا به درخواست 
ناصرالدين شاه امير نظام را با همين سمت پيشکاري براي آذربايجان پيشنهاد 

زاج و پير شدن خود را بهانه کرد و از اين امر اما اميرنظام سالمت م. دادند
 ٢٨. صرف نظر نمود

پس از استعفا از پيشکاري آذزبايجان و آمدن به تهران، مدت دو ماه  اميرنظام 
ق براي بار دوم به حکومت کردستان، کرمانشاهان،  ١٣١٠بيکاربود تا اينکه در

تداي ورود وي از همان اب ٢٩. گروس، همدان و مناطق همجوار منصوب شد
منابع آن دوره و  زدر اين مناطق دست به اقداماتي اصالحي زد که بسياري ا

. اند همچنين منابع محلي اقدامات و صفات حميده او را مورد ستايش قرار داده
ق بعد از دفع آشوبها و شورشها بنا به ضرورت اميرنظام  ١٣١٢در سال  ٣٠

تهران احضار کردند تا به  را از حکومت کردستان و کرمانشاهان عزل و به
نابساماني شده بودند فرستاده  دچارحکومت نواحي چون خراسان يا شيراز که 

 ٣١. اي حاصل نشد شود، اما نهايتاً نتيجه

ق مجدداً براي سامان دادن به مناطق کردستان و کرمانشاه به ١٣١٣سال  در 
و متعاقب ق مأمور دفع اغتشاشات همدان ١٣١٤آن واليات برگشت و در سال 

آن کردستان شد در همين دوران پسرش عبدالحسين خان ساالرالملک را از 
 يعهدالحکومه کردستان کرد، و خود مجدداً به پيشکاري ول سوي خود نايب

 ٣٢. الدوله به اذربايجان رفت دمحمعلي ميرزا به جاي ميرزا علي خان امين

ق  ١٣١٦در سال از مسائل مهم پيشکاري مجدد امير نظام در تبريز  يکي 
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قحطي نان بود که بزرگان و انبارداران وابسته به دربار گندم را احتکار کرده و 
به فروش نرساندند و اين موجب اعتراض مردم در خيابانها و قتل عام بسياري 
ً اين شورش به دستور دمحمعلي ميرزا وليعهد و به دست امير نظام  شد، نهايتا

ل را تا حدودي حل کنند، اما اين بار امير گروسي خاموش شد و توانستند مشک
نظام بر خالف دوره پيشکاري مظفرالدين ميرزا که مدتي طوالني در آذربايجان 
بود، دو سال بيشتر دوام نياورد، چرا که بين وليعهد و او اختالف باال گرفت و 

ً به دليل نامساعد  از پيشکاري  ١٣١٦ ۀاوضاع و کبر سن در ذيقعد بودننهايتا
 ٣٣. بايجان استعفا کرد و از راه قفقاز و ترکستان به تهران رفتآذر

استعفاي امير نظام از پيشکاري آذربايجان اوضاع واليت کرمان بر اثر  مقارن 
الدوله بسيار آشفته بود، پس دولت مرکزي  خشکسالي و نيز بي تدبيري آصف

مان و گري کر برد به والي حسنعلي خان را که در دوران کهولت به سر مي
ق وارد شهر شد و مردم در نهايت  ١٣١٧بلوچستان منصوب کرد، وي در سال 

اميرنظام در اين واليات نيز دست به اقدامات . شور و شعف به استقبالش آمدند
اصالحي زد، به طوري که در کمتر از شش ماه اوضاع آشفته کرمان سر و 

 ٣٤. سامان پيدا کرد

سالگي ديده  ٨١يرنظام گروسي در سن ق ام ١٣١٧در پنجم رمضان  باألخره 
هللا  از جهان بست و بنا به وصيت خودش در ماهان کرمان در جوار شاه نعمت

 ٣٥. اي که براي  خود بنا کرده بود به خاک سپرده شد ولي در مقبره

درکنار تدابير سياسي ـ نظاميش، شخصي صاحب ذوق، شعردوست،  اميرنظام 
دست بود که در شيوه  ه نويسندگان چيرهشناس، اديب، فاضل و از جمل سخن

» اميرنظام ۀشيو«نگارش و انشاء خط روشي ابتکاري و منحصر به فرد به نام 
همچنين از وي دو اثر ارزنده ادبي به صورت مکتوب به . را براي خود برگزيد

اي از کمال  نامهاي منشآت و پندنامه يحيويه به جاي مانده است که هر کدام نمونه
 .باشد و شيوه نگارش او ميو پختگي 

خان اميرنظام گروسي جزء معدود رجال خوشنام و درستکار و در  حسنعلي 
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رود، که همواره مورد لطف و  عين حال پر نفوذ دوره قاجاريه به شمار مي
هاي درباري و  ترين رتبه عنايت بي چون و چراي همگان از شاه گرفته تا پايين

در  ستمرال از عمر خويش را به طور مس ٦٤امير نظام . دولتي بوده است
امورات مختلف سياسي ـ نظامي و فرهنگي صرف خدمت به اين سرزمين کرد، 
در حالي که در اين دوره طوالني خدمت، او از بيان حقيقت هيچ باکي نداشته و 

گرا ودر  او فردي ملي. کوچکترين خيانتي از او نسبت به حکومت مشاهده نشد
با وجود اينکه . بود بلب و آشنا به فرهنگ نوين غرط عين متجدد و اصالح

مدتي در اروپا زندگي کرد، اما هيچگاه ظواهر زيباي تمدن غرب او را فريب 
 .کرد نداد و همچنان سنتهاي ايراني را در هر جايگاه و مکاني که بود حفظ مي

  

 : مآخذ

، احمد ميرزا عضدالدوله، تاريخ عضدي، به اهتمام عبدالحسين نوايي. ١
، مجله »اميرنظام گروسي«؛ يغمايي، اقبال، ٩٧، ص ١٣٧٢تهران، علمي، 

؛ مهدي بامداد، شرح حال رجال ٦١٥، ص ١٣٤٧، ١١، شماره ٢١يغما، ج 
 .٤٤، ص ١٣٧١، تهران، زورا، ٦ايران، ج

حسنعلي خان اميرنظام گروسي، منشآت، چاپ سنگي کتابخانه ملي؛ خط . ٢
؛ ميرزا دمحمخان و ميرزا ٩و ٨ص  ،٩٣٧٤، شماره ١٣٣٤احمد بصيرت، چ 
الدوله، رجال وزارت خارجه در عصر ناصري و مظفري، به  هاشم خان ممتحن

 .٦٥، ص ١٣٥٦کوشش ايرج افشار، تهران،اساطير،

، چ .هـ١٤و  ١٣اآلثار در احوال در قرن  آبادي، مکارم دمحمعلي معلم حبيب. ٣
؛ ١٠٢٥ـ  ١٠٢٤، ص ١٣٥١هاي عمومي اصفهان،  سوم، انجمن کتابخانه

، به کوشش عبدالحسين نوايي، ٤البلدان، ج دمحمحسن خان اعتمادالسلطنه، مرآت
 .١٩٠٦ـ  ١٩٠٥تهران، نشر دانشگاه تهران، ص 

عبدالرزاق مفتون دنبلي، مآثرالسلطانيه، به کوشش غالمحسين صدري . ٤
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 .١٧٧و  ١٤٩، ص ١٣٥١افشار، تهران، 

؛ ٩٦عصر ناصري و مظفري، ص الدوله، رجال وزارت خارجه در  ممتحن. ٥
نگار کردستاني، حديقه ناصري، به کوشش دمحم رئوف  اکبر، وقايع ميرزا علي

 .٢٧١، ص ١٣٦٤توکلي، تهران، مولف، 

، ص ١٣٧٨زاده، تاريخ کرد وکردستان، تهران، نشرآتيه،  صديق صفي. ٦
٦٩٢. 

بخانه حسنعلي خان اميرنظام گروسي، پندنامه يحيويه، نسخه چاپ سنگي کتا. ٧
نگار کردستاني، حديقه  وقايع. ١٢، ص ٦٦٨٣، شماره ١٣١٥ملي ايران، چ 
، مجله »حسنعلي خان امير نظام«؛ عباس اقبال آشتياني، ٢٧١ناصري، ص 

 .٩، ص ٧و  ٦، شماره ١٣٥٢، سال ٣يادگار، ج 

حسنعلي خان اميرنظام گروسي، : ؛ همچنين٢٠اميرنظام گروسي، ص. ٨
 .١٨ـ  ١٧، ص١٣٦٦نوچهرسعيد وزيران، تهران، نقره،پندنامه يحيويه، مقدمه م

، تصحيح دمحماسماعيل رضواني، ٣اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، ج . ٩
، ٣الملک سپهر، ناسخ التواريخ، ج ؛ لسان١٦٩٨، ص١٣٦٧تهران، دنياي کتاب 

هللا فتاحي،  ؛ فتح٢٧٦، ص ١٣٧٧فر، تهران، اساطير،  به اهتمام جمشيد کيان
ه ميرزا فتاح گرمرودي به اروپا در زمان دمحمشاه، تهران، چاپخانه بانک سفرنام

 .١١٦٤ـ  ٦٥، ص ١٣٤٧بازرگاني ايران، 

؛ روزنامه ١٧١٣ـ  ١٤، ص ٣اعتمادالسلطنه، تاريخ منتظم ناصري، ج. ١٠
 .٤٢١، ص ١٤شرافت شماره / ١١٤، ص ٢٩شرف، شماره 

کوشش خديوجم، تهران، االخبار ناصري، به  دمحمجعفر خورموجي، حقايق. ١١
 .١٨٥، ص ١٣٤٤

 .١١٦٥ميرزا فتاح گرمرودي، پيشين، ص . ١٢
، تهران، کتابخانه ٣٧٩ـ  ٢٩١هاي  ، شماره٣روزنامه وقايع اتفاقيه، ج . ١٣
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 .٢٠٧٥ص . ه ١٢٧٣الثاني،  ، مورخه جمادي٣١٦، نمره ١٣٧٣ملي، 
، ٣الدوله، ج الدوله، مجموعه اسناد و مدارک فرخ خان امين فرخ خان امين. ١٤

، ١٣٦٤هللا روشني و کريم اصفهاني،  تهران، نشر دانشگاه، تهران، چاپ قدرت
؛ ٢١، ص ٩٣٧٤؛ امير نظام گروسي، منشآت، چاپ سنگي، شماره ١٨١ص 

، تهران، ٢ج، ١٩محمود محمود، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در قرن 
 .٦٧٩، ص ١٣٦٧اقبال، 

، ترجمه کيکاوس )سفرنامه پوالک(ن و ايرانيان ياکوب ادوارد پوالک،ايرا. ١٥
؛ احمد سهيلي خوانساري، امير ٢٩٧، ص ١٣٦١جهانداري، تهران، خوارزمي، 

؛ ١١٧ـ  ١٢٤تا، صص  نظام در سفارت فرانسه و انگلستان، تهران، اقبال، بي
تهران، نشر  اول،حسين محبوبي اردکاني، تاريخ مؤسسات تمدني در ايران، ج 

؛ عبدالحسين نوايي، ايران و ٣٢٥ـ  ٣٢٠شش؛ ص  ٢٥٣٧ن، دانشگاه تهرا
 .٥٨١، ص ١٣٦٩، تهران، نشر هما، ٢جهان، ج

، ١٣٦١معيرالممالک، رجال عصر ناصري، تهران، نشر تاريخ ايران، . ١٦
؛ سيمين خوانساري، اميرنظام درسفارت فرانسه و انگلستان، ٢٩ـ ٢٥ص 

 .مقدمه، ص و
حسنعلي خان امير «؛نفسي، ٢٧٩، ص نگار کردستاني، پيشين وقايع. ١٧
 .١٠٤، ص ١٣٤٤، مجله وحيد، سال سوم، شماره دوم، »نظام
؛ ١٦٦، ص ١٣٧٢، زورا، چ پنجم، ١پور،از صبا تا نيما، ج يحيي آرين. ١٨

 .١١١، ص ١٣٧١، تهران،زورا،چ سوم،١عبدهللا مستوفي، شرح زندگاني من،ج
 .٣٣٥، ص ١محبوبي اردکاني، ج. ١٩
فرمانفرمائيان،  ه کوششبالدوله، خاطرات سياسي امين الدوله، نعليخان امي.٢٠

؛ احمد خان ملک ساساني، يادبودهاي سفارت ٣٤، ص ١٣٥٥تهران، اميرکبير، 
 .٢٤٧، ص ١٣٥٤استانبول، تهران، بابک، چ دوم، 

، به کوشش ايرج افشار، تهران، ١اعتمادالسلطنه، المآثر واآلثار، ج. ٢١
يدون آدميت، انديشه ترقي و حکومت قانون، ؛ فر١٠٨، ص ١٣٦٣اساطير، 
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خبري،  ؛ ابراهيم تيموري، عصر بي١٥٨، ص ١٣٥١تهران، خوارزمي، 
 .٩٧، ص ١٣٣٢تهران، اقبال، 

؛ مستوفي، شرح زندگاني ١٧١١، ص ٢البلدان، ج اعتمادالسلطنه، مرآت. ٢٢
 .١٢٦، ص ١من، ج

چ پنجم، قلي خان هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، زوار،  مهدي. ٢٣
؛ اسکندرقوريانس، تاريخ طغيان اکراد، ميکروفيلم نسخه خطي ٥، ص ١٣٧٥

؛ کريسي کوچرا، جنبش ملي کرد، ١٩ـ ٣، ص ٣٧٥٩کتابخانه ملک، شماره 
هاي  ؛ گزارشها و نامه٢٦، ص ١٣٧٣ترجمه ابراهيم يونسي، تهران، نگاه، 

افشار،  اميرنظام گروسي، به کوشش ايرج افشار، تهران، موقوفات نيديوا
؛ حاج سياح، خاطرات سياح، زير نظر ايرج افشار، تهران، ٢٩، ص ١٣٧٣

 .٢٣٩شش، ص  ١٣٥٦اميرکبير، چ دوم، 
و  ١زآ٢ح٧٥٢/ ٢٩٦٠١٢٩٩٥هاي  سازمان اسناد ملي، شماره. ٢٤

زاده  دمحمعلي کريم. ١زآ٢ح٨٢٣/ ٢٩٦٠١٢٠٦٥و  ١زآ٢ح٥٣٣/ ٢٩٦٠١٢٧٨٠
ـ  ١٤٢اي تاريخي، شماره دوم، ص تبريزي، در چند سند تاريخي، مجله بررسيه

١٥٥. 
، مستوفي، شرح زندگاني من، ٢٢١الدوله، ص  الدوله، خاطرات امين امين. ٢٥

تاريخ (؛ دمحمعلي غفاري، خاطرات و اسناد دمحمعلي غفاري ٢٠٩، ص ١ج
يان، تهران، نشر تاريخ  ، به کوشش منصوره اتحاديه و سيروس سعدوند)غفاري
 .٩٣ـ٩١، ص ١٣٦١ايران، 

، ص ١٣٦٢الدين رشديه، سوانح عمر، تهران، نشر تاريخ تهران،  شمس. ٢٦
 .٣٤ـ ٢٨

 .٢٢٥غفاري، تاريخ غفاري، ص . ٢٧
ب فوريه، سه سال در دربار ايران، ترجمه عباس اقبال، تهران، . ز. ٢٨

نيا، تبريز در نهضت تنباکو، تبريز، نشر  ؛ صمد سرداري٢٢٦، ص ١٣٥١
 .١/٤٢٥/٦/ ٢٩٦مان ملي ؛ اسناد ساز٥٩، ص ١٣٧٧آشينا، 

 .٤٣٧، ص »قسمت اول«، ٢سلطاني، ايالت و طوايف کرمانشاه، ج. ٢٩
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، تهران، سروش، ص »بخش دوم«، ٣مردوخ روحاني، تاريخ مردوخ، ج. ٣٠
 .٤١٨ـ ٤٠٠؛ فخرالکتاب سنندجي، تحفه ناصري، ص ٤٣١
 السلطنه مافي، خاطرات و اسناد حسينقلي خان مافي، خان نظام حسينقلي. ٣١

يان،  ، به کوشش معصومه مافي و منصوره اتحاديه و سيروس سعدوند١ج
اتفاقيه، مجموعه گزارشهاي  ؛ وقايع٢٠٨، ص ١٣٦٢تهران، نشر تاريخ ايران، 

، به )١٣٣٢ـ  ١٢٩١(نويسان انگليسي در واليات جنوبي ايران از سال  خفيه
ي عل ؛ مهدي٤٧٩ـ  ٤٧٨، ص ١٣٦٢کوشش سعيدي سيرجاني، تهران، نوين، 

خان فريدالملک همداني، خاطرات فريد، گردآوري مسعود فريد قراگزلو، 
 .١٣٣، ص ١٣٥٤تهران، زورا، 

التواريخ، به کوشش منصوره اتحاديه  الملک، افضل غالمحسين خان افضل. ٣٢
، فخرالکتاب ٨٠، ص ١٣٦١يان، تهران، نشر تاريخ ايران،  و سيروس سعدوند

 .٢٢٩روحاني، تاريخ مردوخ، ص ؛ ٤١٧ـ ٤١٦سنندجي، تحفه ناصري، ص 
الممالک فراهاني، ديوان، به کوشش وحيد دستگردي، نشر آريان،  اديب. ٣٣

زاده  ؛ منصور تقي٢٩/١٨٣/٢/ ٢٩٦؛ سازمان اسناد ملي، ٦٧، ص ١٣٥٥
، مجله وحيد، »اي از خدمات هفده ساله امير نظام گروسي خاطره«تبريزي، 

 .٥١٥ـ ٥١٢، ص ١٣٥٥، ١٩٨ـ ١٩٠، شماره ١٤دوره 
، به کوشش ابراهيم »ساالريه«احمدعلي خان وزيري، تاريخ کرمان . ٣٤

؛ کرماني، محمود همت، ٦٥٣باستاني پاريزي، تهران، علمي، چ سوم، ص 
؛ يحيي احمدي کرماني، فرماندهان کرمان، ٣٤٧تاريخ مفصل کرمان، ص 

 .٣٥٤، ص ١٣٧٠تصحيح باستاني پاريزي، تهران، علم، چ چهارم، 
؛ وزيري، تاريخ کرمان، ١٦٥ي کرماني، فرماندهان کرمان، ص احمد. ٣٥
  .٨٤٤ص 

 ، » گذرا به زندگي و زمانه امير نظام گروسي نگاهي« کشتمند ناهيد: منبع
 مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران 

http://www.iichs.org/index.asp?id=675&doc_cat=7   
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دكتر محّمد  یوانيتنها منصب د« ونيل همايناصرتكم: پی نوشت ها  
  »ت يش از نظام مشروطيپ مصّدق

 
با مقدمه دكتر  مصدّق،دكتر محّمد، خاطرات و تألمات دكتر دمحم  مصدّق  - ١

 ١٧ص )   ١٣۶۵تهران، علمی (به كوشش ايرج افشار،  مصدّقغالمحسين 
  ١۵ – ۴۵همان ص   - ٢
  )پاورقی( ٢٨همان ص   - ٣
)  ١٣۴٧تهران، زوار (، جلد چهارم  شرح حال رجال ايران. بامداد، مهدی - ۴

  ۴٨ص 
 ۴٩ - ۵١، ص مصدّقخاطرات و تألمات دكتر دمحم   - ۵
 ۵١همان ص   - ۶
)  ١٣۴٧تهران، زوار (شرح حال رجال ايران ، جلد دوم . بامداد، مهدی  -  ٧

 ۴١٣ص 
  ١۵١ص )  ١٣۴۴تهران، زوار (خاطرات و خطرات،. هدايت، مهدی قلی - ٨
 ۵٣ - ۵۴د، خاطرات و تألمات، ص ، دكتر محمّ مصدّق - ٩

   ۴١٢شرح حال رجال ايران ، جلد دوم، ص . بامداد، مهدی -  ١٠
مشاهدات و تحليل اجتماعی و سياسی از تاريخ )دمحمعلی تهران(كاتوزيان   - ١١

تهران، شركت انتشار (مشروطيت ايران با مقدمه ای از دكتر ناصر كاتوزيان 
 ٨۵ص )  ١٣٧٩

هللا، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره مستوفی، عبد  -  ١٢
 ،٢٣٢ص )  ١٣٣٠تهران، زوار (قاجاريه 

زمان پذيرش منصب مستوفی گری خراسان  مصدّقدرمورد سن دكتر  
سالگی نوشته شده  ٢۶ – ٢۵سالگی تا ١٧ – ١۶١۶از . اختالف نظر وجود دارد

القاعده در زمان آغاز قمری باشد علی  ١٢٩٩ مصدّقاست اگر سال تولد دكتر 
مستوفی گری خراسان، زمانی را كه مهدی بامداد نوشته، به واقعيت نزد كی تر 

 .است
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مرآْهً◌الوقايع مظفری با تصحيحات و توضيحات . سپهر، عبدالحسين خان - ١٣
  ١٠ص )   ١٣۶٨تهران، انتشارات زرين (و مقدمات دكتر عبدالحسين نوايی 

افضل التواريخ به كوشش منصوره اتحاديه افضل الملك، غالمحسين،   - ١۴
 ٨٢ - ٣ص ) ١٣۶١تهران، نشر تاريخ ايران(، سيروس سعدونديان )نظام مافی(

شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران ، جلد . عاقلی، باقر  - ١۵
 ١۴۵٧ص   - ١٣٨٠تهران، نشر گفتار، نشر علم، )تهران، جلد سوم ، (سوم،  

 ۵۴د ، خاطرات و تألمات، ص ، دكتر محمّ مصدّق  -  ١۶
 ١۴۵٧همان ص . عاقلی، باقر  -  ١٧
مستوفی، عبدهللا، شرح زندگانی من يا تاريخ اجتماعی و اداری دوره   -  ١٨

 ٣٢٢ص ) ١٣۴٠تهران، زوار (قاجاريه ، جلد اول 
تهران، بنگاه ترجمه و نشر (مأموريت برای وطنم . پهلوی، دمحمرضا شاه  - ١٩

 ١۴٧ص )  ١٣۵۵كتاب 
ص )   ١٣٨٩تهران، طرح نو (ظلم، جهل و برزخيان زمين . قائد، دمحم  -  ٢٠
  )پاورقی(  ٣٠٩
 ٣۴۶، ص مصدّقخاطرات و تألمات دكتر دمحم   -  ٢١
) در سن نزد كی به ده يا يازده سالگی( مصدّقدرباره عكسی از دكتر   - ٢٢

مستوفی  كه او را در كنار حاج دمحم حسن امين الضرب و آقا ميرزا علی اكبر
موزه نشان می دهد، شادروان ايرج افشار توضيحی ارائه كرده كه به نقل آن 

 .مبادرت می شود
پسر ميرزا هدايت وزير ( مصدّقاين عكس مربوط به موقعی است كه مرحوم «

و با پيشكار خود ) به مرسوم زمان(سمت استيفای خراسان يافته بود ) دفتر
حاجی دمحمحسن رفته بودند تا درباره مسائل نزد ) ميرزا علی اكبر مستوفی موزه(

  حاجی امين الضرب ذيل. مالی مربوط به خراسان مذاكره كنند
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  فصل سوم 
  تحصيالت در  ايران 

 :نوشته است مصدّقى دكتر يالت ابتدايدكتر باقر عاقلى درباره تحص
ن خصوصى كه يالت مقدماتى را تحت نظر معلميدمحم از سن پنج سالگى تحص« 
. آغاز كرد] معلم سرخانه [ن آن زمان انتخاب شده بودند ين مدرسين بهتريب از

ات ياضيل مقدمات زبان و رين كودك موجب شد كه در مدتى قليذكاء و فطانت ا
] همانند پدر[رد و در حسن خط و نوشتن رسائل يا را فرا گيخ و جغرافيو تار

سلطنت به اندرون شاه د و به علت قرابت مادرش با خاندان يادى نمايشرفت زيپ
ن الدوله پسران يميافت و غالبا همبازى ساالرالسلطنه، عضدالسلطنه و يراه 

هرگز «دكتر عاقلى ادامه مىدهد كه پس از درگذشت پدر»  . ن شاه بوديناصرالد
كو يات فارسى را نيالت را رها نكرد و زبان فرانسه و ادبيرشته تحص

   ) ١(».فراگرفت
ل عالقه يبه دلن اشرافی و ديوانی قاجارمتولد شدو در خاندا مصدّقدکتر «

ت ممتاز، يت او، و داشتن موقعيم و تربيژه مادرش به تعليو به و مندى پدر
د و يى خود را توسط معلمان و مدرسان خصوصى به انجام رسانيالت ابتدايتحص

ر ين مسيشد و در ا) فاء ياست(وانى يف ديپس از درگذشت پدرش عهده دار وظا
اسى به يى چون دارالفنون و مدرسه علوم سينتوانست در مدرسه هاگر يد

 .»مسألهّ  آموز صد مدرس شد«ق مادر يل بپردازد و در خانه به تشويتحص
تها كه با پدر و بزرگان خاندانش در رابطه بودند، يوى در محضر برخى شخص

 خ هادى نجم آبادى و حاجي، حاج ش)ىيدا(رزا فرمانفرما ين ميچون عبدالحس
گران، آداب و رسوم برخوردهاى يرنظام گروسى و ديداسدهللا خرقانى،اميس

»  گوهر پاك«اجتماعى و متانت نفس و بزرگ منشى را فرا گرفت و با داشتن 
ا نُه ساله بودكه نهضت تنباكو، به قول يهشت . ديگرد»  ضيقابل ف«در زندگى 

 .به وجود آمد» رانين تكان در توده اينخست«كسروى 
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د آورد كه در تمام دوران يژه اى را در آن كودك پديروحى و آرمانى وواكنش 
 ».ان باشدياز به خارجيمخالف با واگذارى هر نوع امت«اسى خود يزندگى س

رزا يوفادار م اريد در رابطه با پدرش به عنوان ياعتقادات ملى او بى ترد 
سى يرزا عيپدرش م و رزا ابوالقاسم قائم مقاميپرورده م( ريركبيتقيخان ام

، و در )سپه ساالر(رالدوله ينخان مشيرزا حسيو آشناى اصالحات م)  فراهانى
ن اصالح ينخست(ب السلطنهيرزا نايرابطه با مادرش به دو فرزند برومند عباس م

که با تديّن  خانوادگی  مادر وعرفان پدر، انديشه ای   بوده است) گر عصر قاجار
دربازگشت به وطن » ايرانيت و اسالميّت«  ايجاد کرد که با عنوان مصدّقرا در

با جوهر مردم ساالری و دموکراسی آرايش بيشتری يافته و آميزش داده شده 
    ) ٢(».است

ارتباط  بی اثرم : در بارۀ  ادامه تحصيالتش  در ايران می نويسد  مصدّقدکتر  
بک با بعضی از مخالفين امين السلطان اتا] هنگام مستوفی گری در خراسان[ 

اعظم سبب شده بود که نسبت بمن متغيرو بی لطف شود و شکايت يکی ازارباب 
رجوع که حقوقی در حقش برقرارشده بود و از تأديه رسوم معمول خود داری 

. آنچه دردل داشت اظهار کند و بخواهد مرا از کار برکنار کند دوميکرد سبب ش
  .ولی نکرد

کردم و در خانه منزوی شدم و  از آن  ببعد از معاشرت با اشخاص خود داری
ايام تازه داير شده  آنچون از بيکاری بمن بد ميگذشت و مدرسۀ  سياسی هم در 

ولی از اين نظرکه يک مستخدم دولت  .ن مدرسه تحصيل کنمآبود ميخواستم در
درعداد محصلين در آيد وسايل پس از سالها تصدی کارو خدمت نمی توانست 

مۀ آن مدرسه در خانه تهيه کردم و ايامی را که با تحصيل خود را در حدود برنا
 -ميرزا عبدالرزاق خان بغايری  –استادان گرامی شادروان شيخ دمحم علی کاشانی

جواد خان قريب ديپلمۀ مدرسه سياسی و و ميرزا  -ميرزا غالمحسين خان رهنما 
خود را مرهون الطافشان  ناظم مدرسۀ آلمانی گذرانيده ام فراموش نمی کنم

  .ميدانم
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درآنوقت هيچ چيزبرايم اهميت نداشت جزاينکه هر روز قدری برمعلومات 
يکی اين  :صرفنظر کنمخود بيفزايم و دو چيز سبب شد که من از خدمت دولت 

بود که از مسئووليت کاری که داشتم خود را خالص کنم تا بهتربتوانم تحصيل 
شدت می کرد و من خود بروز  زکنم،  ديگراينکه تبليغات برعليه مستوفيان رو

را ازجرگه ی آنان خارج نمايم و علت شدت تبليغات اين بود که بعد ازمشروط  
کارمندان . اين فکردر جامعه قوت گرفت که تجديد رژيم مستلزم تشکيالت جديد

  .قديم بايد از کار خارج شوند و جای خود را باشخاص جديد  بسپارند
يک زمينه وسوابقی نصيب  هم روی  اين حرف صحيح بود اگرمشروطه 

گويندگان  . ست از اشخاص مطلع برژيم استفاده کندنومملکت ميتوا ماشده بود
کسانی بودند که چندی بخارج رفته جريان مشروط را از دور ديده  ومعلوماتی  

ايران نياورده بودند و ديگران حتی نام ه ا خود ببجز يک اطالعات سطحی 
  .دستبداد و مشروطه  فرق نمی گذاشتنمشروطه را هم  نشينده و بين ا

روی اين عقيده و فکر عده ای از هواخواهان تجدّد زبان بانتقاد گشودند و از  
تشکيالت وزارت ماليه يگانه تشکيالت منظم مملکت ومقصديان آن تنقيد نمودند 

افقی ترسيم کنند سپس و ارقامی   و  چون سبک سياق اين بود که درافراد خطوط 
خطوط  افقی ترسيم کنند سپس  اقالم خطوط سياق اين بود که در افراد  را ذيل آن

ملقّب  و »  دراز نويس« مستوفيان را بلقب و ارقامی را ذيل آن خطوط  بنويسند 
طوريکه لفظ مستوفی و دزد مترادف  ب. بآنها بدون استثناء دزد خطاب نمودند

ه چند سال قبل از شده بود که برای تکذيب اين گفته ها يگانه کار مهمی ک
مشروطه در ماليه مملکت صورت گرفت و توجه عموم  را بخود جلب کرده بود 
در فصل  گذشته شرح دادم و آنچه مذکورشد جز اين نبود که مستوفی خراسان  

بچۀ دستورالعمل آن تابيست هزارتومان بدون اينکه محل آن را تعيين کند در ک
طبق احکام صريح دولت برای اشخاص  تفاوت عمل جمع کرده  و برايالت باسم 

نوشته بود که اين عمل جمع کرده و بر طبق خرج نوشته بود که ه مواجب ب
احکام صريح  دولت برای اشخاصی مواجب بخرج  نوشته بود  که اين عمل نه 
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دزدی بود نه کاله برداری، نه اختالس بود نه سوء استفاده از اموال دولتی و 
قانون جزائی  فعلی هم که آن وقت وجود نداشت مشمول هيچيک از مقررات 

نميشد و فقط يک تجاوز از مقررات اداری بود که روی اين نظر صورت گرفته 
بود والت و حکام  که بيش از آنچه بعنوان پيشکش بدولت می دهند از موديان 

، اين مبلغ  را هم والی  خراسان اضافه پيشکش مالياتی باسم تفاوت عمل ميگرند
بدهد  که عده ای صاحب حقوق شوند و اين کار آنقدر مخالف افکاربود معمول 

که موجب عزل فاعل شد و از کار برکنار گرديد تا ديگران نتوانند حتی از يک 
چنانچه کسی ميخواست اختالس م تجاوز کنند ونيز ثابت کردم همقررات اداری 
ود بود و برای هرکس مسدن زمان موضوع  نداشت و راه آن آکند اختالس در
ها بيشتراز ناحيه يکسانی داده ميشد که از معلومات قديم و جديد  اين قبيل نسبت

هردو بهره نداشتند و بواسطۀ يک مسافرتی بخارج  و يک اطالعات سطحی می 
خواست  مشاغلی را در يد خود در آورند  و مردم نيز بعلت نادانی باين سخنان 

  .ترتيب  اثر می دادند
ايران ميآمدم بدعوت  ه و دختربزرگ ازاروپا بربا پس شمسی که١٢٩٩سال 
کارگزار وارد کارگزاران بوشهرشدم و برای اسدهللا خان يمين الممالک ميرزا 

نجا  آديدن بعضی از نقاط من جمله ميدان توپخانه که وضعی بسياربد داشت ب
درمراجعت روی ميز اطاق نامه ای که بعنوان من نوشته شده بود با دو . رفتم

  .ظرف پر از خرما و تخم مرغ بدين مضمون ديدم
فتاده نظر باينکه فرزندان شما تحصيالت  اکار  ساعتی دارم که مدتی است از 

خود را در اروپا کرده اند آن را می فرستم درست کنند و هديۀ ناقابلی هم که 
اين نامه وقتی نوشته شده بود که چهارده سال از . نوش جان نمايندارسال شده 

ر ميکردند   ور مشروطه گذشته بود و هنوز مردم دور از پايتخت اينطور تصعم
  .موخته استآهر کس برای تحصيل  بخارج رفت همه چيز حتی ساعت سازی  

***  
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اول جهانی درگرفت ومردم توانستند بواسطۀ رقابت بين المللی در  جنگ
لژيکی خزانه همان مستوفيان بودند که مرنارد ب. نظر کنند مقررات خود اظهار

دار و يکی از عمال مهم سياست خارجی آنقدر مبارزه  کردند تا او را از کار 
اج نمودند وهمين مبارزات سبب شد که مشيرالدوله نخست وزيرقانون  رخا

تشکيالت وزارت ماليه را بمجلس سوم پيشنهاد کند و مجلس آن را قائم مقام  
  .جوزا  نمايد ٢٣قانون 

دهللا محالتی را در جريان شور و تصويب اين اليحه در هر کس بيانات شيخ اس
ميخواند پی ميبرد که آن بيانات و مبارزات از کجا سر چشمه گرفت است  مجلس 

و باز همان مستوفيان بودند که با قرارداد وثوق الدوله مخالفت کردند و شادروان  
  .سيد حسن  مدرس از معلومات آنان استفاده  ميکرد

اواخر دوره ی ناصری  تمام ر احد ثروت و پول کرور بود که ددر رژيم قديم و
فرض کنيم  . عوايد مملکت از نقد و جنس به دوازده کرور تومان بالغ ميگرديد

عايدات صرف مخارجی ميشد از قبيل مخارج دولتی و بودجۀ   که نصف اين 
ن حقی نميگرفتند واز نصف ديگرآن که بمصرف آنتی که مستوفيان ازطدربارسل

بعنوان حق الزحمه و %   ٢حقوق اشخاص ميرسيد موقع حاشيه نويسی قبوض 
دراين صورت بودجه تشکيالت مرکزی وزارت ماليه  در سال  . رسوم ميگرفتند

  .شد بيش از شصت هزار تومان  نمی
و باز بفرض اينکه متصديان وصول ماليات هم  وجهی  معادل همين از والت 

هزار تومان تجاوز   ١٢٠سال از رارت ماليه دو  حکام ميگرفتند بودجه کل وز
در اينصورت چه خدمتی از اين باالتر و چه صحت عملی از اين بيشتر  . نميکرد

که با اين مبلغ ماليه  مملکت اداره  ميشد و ماليات امالک مزروعی که در آن  
رژيم کفاف تمام مخارج مملکت را مينمود اکنون يک پنجم مخارج دستگاه  

  )  ٣(.را هم تأمين نمی کند وصول خود
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  انتخاب من  از اصفهان  برای وکالت مجلس
  

:  اينگونه شرح می دهد» داوطلب  نمايندگی از شهر اصفهان «دربارۀ  مصدّق
روزهای اول مشروطه که هنوز مشروطيت ايران نضج نگرفته بود ومقام  

هل  بود که  نمايندگی حقوق نداشت و کمتر کسی داوطلب وکالت بود برای من س
مايندگی يکی از طبقات وارد مجلس بشوم وآن نمثل بعضی از همقطارانم  ب

ولی بعد که اعتبار  .  چيزی که مانع از هراقدام گرديد نداشتن سن سی سال بود
نامه ی بعضی از نمايندگان کمتر از سی سال بتصويب رسيد من نيزفکر  وکالت 

بم نبود بجهات ذيل داوطلب  نمايندگی   افتادم و چون در طهران  محلی برای انتخا
   .از شهر اصفهان شدم

ن شهرکسی انتخاب نشده ومحل آن خالی  آاز طبقه ی اعيان و اشراف در  )١( 
  ) ١.(بود
خاتون «و » کاج« همسرم در اصفهان دو ملک موروثی داشت موسوم به )  ٢(

  .شهر آشنا بشوم که اين عالقه سبب شده بود با بعضی از رجال و اعيان آن» آباد
الکين  م زشاهزاده سلطان حسين ميرزا نيرالدوله  حاکم  اصفهان و يکی ا) ٣(

مهم نيشابورسالها در نيشابور حکومت ميکرد و با من که مستوفی خراسان  بودم 
  .ارتباط  داشت

ستند به من کمک  بسيار  ندوستان ديگری هم در طهران  داشتم که می توا) ٤(
ن دوره  نيز مثل ادوار بعد اعتبار نامه هائی  که آاز اينکه  در بکنند  ولی غافل 

قبل از رسمی شدن مجلس مطرح شد بدون اعتراض  گذشت و اعتبار نامه ی  
من که بعد می خواست مطرح شود درشعبه ی مأموربه رسيدگی مورد اعتراض  

 قرار گرفت و ميرزا جواد خان موتمن الممالک  نمايندی کرمان و عضو شعبه
که تاريخ وفات مرحوم مرتضی قلی خان  وکيل الملک  والی کرمان و شوهر 

ماه   ٤ زاول  مادرم  را می دانست چنين استدالل نمود اگر مادرم بالفاصله پس ا
روز عده ی قانونی  با پدر ازدواج  کرده بود و من نه ماه بعد از ان متولد  ١٠و 
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  .واب نداشت  صرف نظر کردمچون اين حرف ج. شده بودم باز سی سال نداشتم
ن دوره بر ضرر من بود در دورۀ  شانزدهم  تقنينيه  آ راين اعتراض که د  

و علت اين بود درکابينۀ وثوق الدوله که هنوز قرار داد تصويب   بسودم تمام شد
نشده ولی رويۀ کار دولت معلوم  بود و من می خواستم از ايران بروم و در يک 

ت کنم احتياج بگذرنامه داشتم که طبق تصويبنامۀ هيئت از ممالک اروپا اقام
نظر باينکه  . وزيران گذرنامه بکسانی داده ميشد که دارای سجل احوال باشند

پشت قرآنی نوشته شده بود که در دست نبود  آن را بدون  تحقيق   درسال والدتم 
شهر طهران   ٣ یو تشخيص اختالف  سال قمری با سال  شمسی در کالنتر

تقنينيه  طبق  آن  ١۶وشتم  که شناسنامه صادر شد و موقع انتخابات  دوره ن
بود عکس سنگ قبرمرحوم وکيل الملک   اين. شناسنامه ازهفتاد تجاوز ميکرد

ست از نجف خواستم اکرمانی را که تاريخ  وفاتش با تمام حروف روی آن منقور
الممالک ثابت  کرده رت کشور فرستادم و با همان دليل که مؤتمن و آن را بوزا

ت که مورد تصديق سبود سی سال نداشتم ثابت کردم که سالم از هفتاد کمترا
  ) ۴(.انجمن مرکزی انتخابات قرار گرفت واعتبار نامه ام را صادر کرد

   

   :توضيحات و مآخذ ◀
شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران ، جلد سوم،  . عاقلی، باقر  -  ١
 – ١۴۵۵صص  -  ١٣٨٠تهران، نشر گفتار، نشر علم، ، )  تهران، جلد سوم(

١۴۵۴ (  
ماهنامه  ،» در پهنۀ آموزش و دانش مصدّقدکتر « تکميل همايون ناصر   - ٢

    ٣۴٣ – ٣۴۴صص  ١٣٨٩تير  –، فرودين  ٧۵سال دوازدهم، شماره   –بخارا 

، به كوشش ايرج افشار » خاطرات و تألمات«  مصدّقدكتر دمحم    - ٣  
  ۵۴ – ۵٧ صص–،  ) ١٣۶۴انتشارات علمى  ران، ته(

 

    ۶٠ – ۶١صص   -همانجا  – ۴
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  چهارمفصل 

  با  فراماسونری مصّدقروياروئی 
  

 ١٢٨٦ (سالگی در جريان انقالب مشروطيت  ٢٥ – ٢٤در سن  مصدّق
با امضای سوگندنامه جامع آدميت،  ، )جمادى االول ٢٠ ، قمرى ١٣٢٥/ شمسى

چندان دوامی نيافت  در اين تشکيالت   ، ولی حضورش به اين انجمن  وارد شد
  . و آن نهاد را ترک کرده و به جمعيت ديگری پيوست

  
که در اين »   پژوهشگر فرهنگ و تاريخ معاصر ايران«ناصر تکميل همايون 

  نهضت ملّی ايران مخالفان  –الف « : خوانيد بدرستی می گويد از او می  فصل 
 –کوشيدند تا پيشوای نهضت اصيل تاريخی ذبذبانه با سوء استفاده های نام

رژيم پهلوی، دربار و  کنند که  فرهنگی ايران را وابسته به بيگانگان معرفی 
  .سازمان امنيت، پيشگام واقعی اين توطئه بودند

دلبستگان به روسيه شوروی (درآن زمان » موازنۀ مثبت« وابستگان چپ  –ب 
واصالت را فقط متعلّق به  را لّکه دارمعرفی کنند  ملّی ايران کوشيدند تا نهضت ) 

  .جناح خود بدانند
نيمه راهان و بريدگان از نهضت ملّی ايران خود را درگزينش راه و روش  -ج 

   .معّرفی نمايند جديد، محق و صادق 
را ازجناح خود به  مصدّقفراماسون های سابقه داربرای آبرو، دکتر –د 

خود را دربوته  و بدنامی های دويست ساله پيشين  ند شمارآورند وتبليغ هم بکن
  .فراموشی قرار دهند

چيزنويسان روزنامه ها، دانسته و ندانسته با باورمندی راه و روش های  -ه 
دانش پژوهانه، آب  آميز غيرمتعهدانه وخالف اخالق  سياسی و عقيدتی تعّصب 



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ١١٦                                                                                 دق ، 

  

  

  

  » . مغشوش نمايند جوانان  را درآسياب دشمنان ايران بريزند ومدتی ذهن 
درمتن زير خواهيد خواند که اسماعيل رائين برای گرفتن  خوانندگان ارجمند 

« جعل با " فراماسونری درايران فراموشخانه و ” کتاب  مجوزازساواک برای 
قسم نامۀ فراماسونری دکتر «نوشت  مصّدق زيرتصوير قسم نامه مرحوم دکتر

و ) قبل ازانقالب( صدر بوالحسن بنی گفتگوی حضوری با ا و او در »! مصّدق
  : کند می  به اين مهم اذعان ) دريکی از روزهای انقالب (با ناصرتکميل همايون 

در باره کتابش . را در لندن ديدم) رائين ( بدين خاطر که من او: بنی صدر  -١
فراماسون نبود و شما  مصّدقشما که می دانيد : از او پرسيدم. صحبت کرديم

شرح کرده ايد، پس چرا  مصّدقلوی ونقشش را در براندازی حکومت که لژپه
قسم نامه فراماسونری : زير سوگند نامه عضويت او در جامع آدميت نوشته ايد

: به او گفتم. اين يک جمله پاسپورت انتشار کتاب بود: ؟ او پاسخ دادمصّدق
يم شاه ژرشما از خود نپرسيديد که ملکوک کردن مظهر استقالل و آزادی برای 

فراماسون بايد بيشتر بها داشته باشد؟  ٨٠٠و اربابان خارجيش از معرفی 
  !  ملکوک نمی شود مصّدقپاسخ داد خاطرم جمع بود که 

 
شادروان  اما نگارنده در يکی از روزهای انقالب که با :  تکميل همايون  – ٢  

فتيم، مرحوم می ر داريوش فروهر از چهار راه استانبول به شمال الله زارنو 
راه  )  علت بيماری  شديد قلبی  به ( رائين را که درهمان مسير افتان وخيزان 

پس از . استراحت می کرد، مالقات کرديم می رفت و گاه  می نشست و 
شادروان فروهر، جسارت کردم وبا آنکه ازسالها  پيش به  احوالپرسی ايشان با 

رسيدم، آقای رائين، شما کتاب ايشان آگاهی داشتم، از وی پ چگونگی 
نداشته  کتابتان آورده ايد که جامع آدميت ارتباطی با تشکيالت فراماسونی   در 

 تصوير پس چرا زير و اختالف خط مشی داشته اند،  يکديگرنقار است، وحتی با
 مصّدقنامۀ فراماسونری دکتر  قسم « نوشته ايد   مصّدققسم نامه مرحوم دکتر 

   »  !چاپ کتاب بود آن جمله جواز « : ؟  ايشان فرمودند»
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درآن زمان بعلت سانسورشديدی که توسط رژيم  شاه برايران حاکم بود ، 
خارج ازکشورمقاله ای به قلم ابوالحسن بنی » خبرنامۀ جبهه ملی ايران « نشريۀ 
» فراموشخانه و فراماسونری در ايران ”ودرنقد کتاب  ١٣٤٨درسال  صدر

  :      تشرکرد وآن نوشته دراين بخش آمده است و بنابراينمن مصدّقدردفاع از دکتر
      

دکترفريدون آدميت، نويسنده کتاب فکرآزادی ومقدمه مشروطيت  *
  :می نويسد» جامع آدميت «در بارۀ 

  
بايد دانست که ملکم ومستشارالدوله  يعنی اولين کسانی که درفلسفۀ حکومت    

انديشه های نورا مستقيماً ازحکمای  ،وحقوق اساسی فرد آثاری به فارسی نوشتند
و مهمترين اصول دموکراسی يعنی شناسائی ارادۀ ملت به عنوان . فرانسه گرفتند

منشاء قدرت دولت،انفصال قوا ، تفکيک قدرت دولت ازقدرت خارجی، مساوات 
به عنوان معيار ارزش اجتماعی ( ازلحاظ گهرونژاد ودين، وامتيازفضلی وهنر

و نيزملکم درنگارش اصول آدميت . ن فرانسه اخذ کردندرا ازمتفکرا) فرد
ازدين انسان دوستی آگوست ُکنت فيلسوف و جامعه شناس عاليقدرفرانسوی الهام 

همچنين بحث او درتشبيه هيکل انسانی به هيئت اجتماع مدن ازفلسفۀ . گرفت
ی عقايد جان استوارت ميل متفکرنامدار انگليس. تحققی آن حکيم اقتباس شده است

دربارۀ اصول آزادی واصالت فرد وحيثيت انسانی  نيزدر نوشته ها وافکارملکم 
  )  ١. (مؤثرواقع شد

جامع ( بايد دانست  که فراموشخانه : آدميت در ادامۀ اين مهم را تأکيد می کند 
« نه شعبه ای از تشکيالت فراماسون بود ونه بانی آن ادعای تشکيل)  آدميت 

و نه اساساً ملکم اجازۀ  تأسيس لژرا داشته است البته   فراماسون  را کرده»  لژ
اولين لژفراماسون  در .( او بعدها به عضويت لژ فراماسون فرانسه  در آمد

  ١٣٢٤صفر  ١٧مطابق    ١٩٠٦آوريل  ١٢در »  لژ آزادی « ايران  به 
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آن  شعبه ای ازتشکيالت فراماسون فرانسه بود وهيچ ارتباطی با . تشکيل  گرديد
  )  ٢.) (راموشخانۀ  ملکم  و جامع  آدميت که پيروان  ملکم بنيان  نهادند، نداشتف

که به « : هادی حائری دربارۀ ميرزا ملکم و پيروانش، تصريح می کند
عضويت دوستی صادقانه پاريس درآمد ولی فراموشخانه اش در ايران به 

سپس بعد  شد و» مجمع آدميت«پس از آن . رسميت شناخته نشد و مستقل بود
از کشته شدن ناصرالدين شاه، جامع آدميت توسط عباسقلی خان آدميت تشکيل 

 ».اين ها هيچ يک وابسته به سازمان های جهانی فراماسونی نبودند. گرديد
اعضای جامع آدميت تنها به خاطر پيوستگی به آن نهاد «حائری می افزايد 

رخی از سرشناسان مانند نبايد فراماسون خوانده شوند و اسماعيل رايين که ب
را تنها به همين دليل از اعضای فراماسونگری وانمود کرده  مصّدقدکتر دمحم 

دمحم محيط )  ٣( »سخنی دوراز تاريخی گری و تاريخ نگری آورده است
ملکم از ابتدای کار هم هرگز «: طباطبايی محقق ايرانی در اين باره می نويسد

نی نبوده و به هيچ وجه از طرف محفل يک سالک منظم مسلک و مرام فراماسو
های شرق اعظم فرانسه و اسکاتلند، رخصت چنين اقدامی را نداشته ودرحقيقت، 
استفاده ای که او پنجاه سال قبل ازعنوان فراماسون به صورت فراموشخانه در 
تنظيم افکاروترتيب مجامع سياسی خود کرده، يک ابتکار و با استفاده غير مجاز 

  )  ٤.( يرازعنوان فراماسونی بوده استو بخشش ناپذ
  

مؤسس اين جمعيت ميرزا عباسقليخان آدميت : فريدون آدميت شرح می دهد که 
درسال . او قزوينی است  پسرعيوض عليخان پسردمحم خان پسرفتحعلی خان. بود

) شمسی  ١٣١٨( ١٣٥٨تولد يافت ودرسال ) شمسی  ١٢٤٠( قمری  ١٢٧٨
و نزد شوهر خواهرش ميرزا دمحم )  ١٢٨٣( درکودکی پدرش مرد . درگذشت

خان قزوينی معروف به منشی باشی ، پيشکار امورکشوری کامران ميرزا نايب 
ميرزا عباسقلی خان درحدود بيست سالگی به . السلطنه، تعليم و تربيت يافت

معرفی منشی باشی به دستگاه  ميرزا يحيی خان قزوينی مشيرالدوله برادرميرزا 
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که ميرزا  يحيی  خان به وزارت  ١٢٩٩االر پيوست  ودرسال  حسينخان سپهس
درعدليه با ميرزا يوسف .  عدليه منصوب گرديد او را به خدمت درآنجا گماشت

خان مستشارالدوله همکاری می کرد، ارادتی  به او يافت  که تازنده بود در دل 
  .داشت

توسط او با . ودمشير الدوله ب) يحيی خان( ميرزا عباسقلی خان ازبرکشيدگان 
 جرگۀ  آزاديخواهان  و روشنفکران و ياران ملکم محشور گرديد وبا آثارو افکار

درحدود  . بعداً درمقام  نشر و ترويج  آن افکار واصول  برآمد... او اشنائی يافت
  )  ٥(» ..به فراموشخانه پيوست ١٣٠٠

  

  »مرام و اصول  آدميت«
  

هر دو از . فتر حقوق  اساسی فرد بودمرامنامۀ جامع آدميت اصول  آدميت  و د

اصول آدميت پيامی در رستاخيز بنی آدم و دين . آثار ميرزا ملکم خان است

انسان دوستی و قيام عليۀ جور و بيدادگری است و دفترحقوق اساسی يا صراط 

زبدۀ  مواد هر دورساله  . المستقيم  در شناسائی و تشريح حقوق اساسی فرد است

يعنی . يش باد بر آدم  که جويای علم  و طالب آدميت آمده استستا: نقل می شود

  .   هستی  نيست مگردرعلم ، معنی انسان نيست مگر در آدميت

قدرت تو نه اينستکه درظلمت جهل خود را  مشاهده می . برخيزای انسان غافل

داخل آدميت شو، و درعالم انوارعلم ببين درازل چه وجود عالی  برخيز. نمائی 

آدميت عبارت است ازعلو ! حال درقعرچه نوع پستی ذليل افتاده ای ای وبوده 

  ) ٦.(انسان به عوالمی  که مخصوص عالم است

تقريباً « بيداری ايرانيان که  آدميت براين عقيده است که آثار وعقايد ملکم در

اخذ تمدن اروپائی، تأمين : همۀ رساله های به اين مسائل اصلی می انجامد

  )   ٧( » ... رارحکومت قانون و اصالح آئين حکومت وآزادی، استق
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ملکم مؤسس تلگراف در ايران بود و اولين سيم تلگراف را « : او می افزايد 

و در ضمن در ارتباط  با امتياز التاری  سخت به ملکم انتقاد »  .در تهران  کشيد

اری و در زندگی  سياسی ملکم فروش غير قانونی امتيازنامۀ  الت«می کند که 

مخالفانش آنرا به عنوان  کارزشت او دراين امرلکۀ سياهی بر دامان او گذاشت و

 سخت ترين حربه ای عليه اوبکاربرده اند وحتی جهد کرده اند دفتر  خدمات او

  )   ٨(» .را در راه بيداری افکارو نشرآزادی خواهی بکلی پايمال بسازند

وشت عباسقلی خان، رئيس و سرن» اصول آدميت « محمود کتيرايی درباره 

  : جامع آدميت می نويسد

اصول آدميت  پيام آورپيکار با بيدادگری و پخش حقوق انسانی واتفاق همگانی   

  .و دانش بيداری انديشه ها بود

دفترحقوق اساسی، ازحقوق آزادی ملت سخن می گفت وبر پايۀ امنيت جانی و  

جمعيت و برابری مردم  در «  مالی و آزادی انديشه وزبان وخامه و بنيانگذاری

  .حقوق  اجتماعی  و حکومت قانون استوار بود

نيروی پادشاه » مشروطيت ومحدوديت « بنيان فلسفۀ سياسی جامع، بر 

جامع آدميت به سرپرستی ميرزا عباسقلی خان «..،». انفصال قوای دولت بود«و

. ون ميگرديدآدميت، روز بروز گام های بلند به پيش بر ميداشت و نيرويش افز

مختاريت عامه وتأسيس « اين اندازه نيرويافت که آدميت ، لزوم صدورفرمان 

رئيس جامع تا «، ...».را به مظفر الدين  شاه  تأکيد کرد» مجلس شورای ملی 
به  ١٢٨٧حمله ميرغضبان دمحمعلی شاه در دوم تيرماه [سال ها پس از آن 

او مردی ... زنده بود] بدادمجلس و سرکوب آزادی خواهان توسط ناخدای است
پيکار او در راه آزادی ... ناسيوناليست بود و با بيگانگان داد و ستدی نداشت 

و در افتادن با خودکامگی و نيروهای ارتجاعی و بی باکی او در گفتن باور  
 )   ٩.(انديشه خود در خور ستايش است
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وخروج » دميت جامع آ« در مصّدقعضويت «ناصر تکميل همايون دربارۀ   * 
  :ازآن می نويسد

   
 درسالهای پايانی سلطنت ناصرالدين شاه که دوره اوجگيری استبداد و 

خودکامگی اوبود، مسأله آزاديخواهی  و قانون گرايی، گاه  برخاسته ازفرهنگ 
ايرانی ومدنيت اسالمی وگاه به تقليد ازعثمانيان يا فرنگيان به گونه های مختلف 

دورۀ دوم سلطنت  تعليمی اندک اندک رواج يافت وبه مروردر تقليدی و تلقينی يا
  .مظفرالدين شاه، جنبه های تشکيالتی ومبارزاتی پيدا کرد

جامع آدميت که  با عنوانهای مجمع آدميت، انجمن آدميت وحتی  حزب آدميت  
  . در منابع تاريخی ازآن ياد شده ، يکی ازآن سازمان ها است

می خواندند و ) برادران( » اخوان «ود را اين تشکيالت که اعضای آن خ
امنای «که دوازده نفربودند ) م١٩٠٤(قمری  ١٣٢٢هيآت مديره خود را درسال 

فعاليت  )  آدميت ( می ناميدند، به رهبری ميرزا عباسقلی  خان  قزوينی » آدميت
خود را آغاز کرد و چشمگيری تالش های سياسی آنان دقيقاًاز سال انتشار روز 

انديشه های حاکم  بر روشنفکران آن . محسوس شده بود) ق  ١٣٠٣( قانون نامۀ 
روزگار و بخش هايی از فراماسونيسم جهانی، ريشه دردومنبع فلسفی اجتماعی 

 Auguste(اگوست کنت  )Religion De L’ Humanite(دين انسانيت: زمان داشت

Conte  (که متأثرازنوعی سوسياليسم سن سيمون) م  ١٧٩٨ – ١٨٥٧Saint – 

Simon(،وديگراصول آزادی  هم بودiberalisme)   (جان استوارت  ميل )John 

stuart Mill  م  ١٨٠٦ – ١٨٧٦. (  
ميرزا ملکم  خان که  زبان انگليسی و فرانسه می دانست، با خواندن  کتابهای 
مربوط، بی آنکه به طور  طبيعی متأثراز آن نوشتارها می شدند واو را  فيلسوف 

  .مند  بزرگ می شناختندودانش
ازاين رو، گروه های زياد ازمشتاقان آزادی وروشنفکران متعهد وغيرمتعهد ،  

گوناگون جامعه  خادم به ملت   وقشرهای اجتماعی متدين وغيرمتدين، وطبقات
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را به ظاهر يا باطن » جامع  آدميت «وغير خادم ، به دالئل  گوناگون عضويت 
  .می پذيرفتند

امضاء کرده بودند، برپايۀ » قسم نامه« ن عدد کسان را کهاسماعيل رائي 
تن دانسته که تمام آنان طبق فهرست ٣٠٠آرشيوموجود درخاندان آدميت، بيش از

  : زير، ازافراد شاخص ودرجه اول جامعه ايران عهد مظفری بوده اند 
نفر رجال   ١٢٥   –٢نفر نمايندگان دورۀ اول مجلس شورای ملی ،  ١٦ -١ 

نفر هنرمندان،  ٣ - ٥نفر اطباء،  ١١ - ٤نفر شاهزادگان،  ٢٠ – ٣سان، وسرشنا
 ٩٠  - ٩نفر روحانيون،  ١٤  - ٨نفر بازرگانان،   ١٣ - ٧نفر نظاميان،  ٢ –٦

  . نفر افراد  طبقه متوسط  
وی کليه اسامی شناخته شده ازوابستگان به جامع آدميت را در کتاب خود  

از قشرهای [را روشنفکران ) جامع آدميت« که آورده، بدين سان معلوم می شود
 ]ها » سوسيال دموکرات«دربرابر[ ومسلک آن تأسيس کردند]گوناگون جامعه
 )Consitiution (»مشروطيت«بنيان فلسفه سياسی اين جمعيت بر.غيرانقالبی بود

 اين معنی در. ومحدوديت  قدرت سلطنت وانفصال قوای دولت بنا  شده بود
  »  .اد  جامع  آدميت  همواره  تکرار و تأکيد  شده استنوشته ها  و اسن

به همين دليل عده ای ازجوانان وعالقه مندان به وطن ودموکراسی که با 
 استبداد وزورگويی مخالف بودند و به جدايی سه قوه اجرايی و قضايی و

السلطنه   مصدّق. قانونگذاری اعتقاد می ورزيدند جذب جامع آدميت شدند
 بسياری ازروشنفکران وعالقه مندان به حقوق مدنی واستقالل ونيزهمانند 

سالگی  به تشويق ابوالفضل عضد السلطان  ٢٥پيشرفت  مملکت ، درسن  حدود 
که از خويشان او بود درتاريخ بيستم جمادی )  فرزند  چهارم مظفرالدين  شاه( 

) هفته  چند( قمری وارد جامع  آدميت  شد و پس از  چند جلسه  ١٣٢٥االول  
ازآن کناره گيری کرد و آن جامع نيز با عضويت دمحم علی شاه و پرداخت هزار 
اشرفی به جای پنج تومان ماهيانه ، و زندان  رفتن عباسقلی خان وحوادث  ديگر 

ً  مذکورا« رو به انحالل نهاد و « شد واعضای آن هم »  کان  لم يکن  شيئا
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نماند که دراين مدت همواره  ميان  ناگفته  !  »هريک از گوشه ای فرا رفتند 
وبسياری  ازاعضای فراموشخانه ) فراماسون های رسمی ( اعضای لژ آزادی 

وجامع آدميت را نه تنها  فراماسون نمی دانستيند  بلکه اعتقاد  داشتند که آنان  
  .   بر خالف  قانون، تشکيالتی غير مجازبه شيوه  فراماسونها، ايجاد کرده اند

به چگونگی انجمن فراموشخانه، فريدون آدميت  فرزند ميرزا اماراجع  
عباسقلی خان آدميت  قزوينی  براين باوربود که فراموشخانه ميرزا ملکم خان 

لژ « نه شعبه ای ازتشکيالت فراماسون بود ونه بانی آن ادعای تشکيل « 
  » .را کرده و نه اساسآ ملکم اجازه تأسيس لژ را داشته است» فراماسون

  

بعدها به عضويت  لژ  ]ميرزا ملکم خان [ی افزوده است که خود را او و

آوريل  ١٢فرانسه در آمد اما اولين لژ فراماسون درايران به نام لژ آزادی که در

ماه پيش ازصدور فرمان  ٥يا  ٤(قمری  ١٣٢٤ميالدی مطابق صفر ١٩٠٦سال 

بود و  تشکيل گرديد، شعبه ای ازتشکيالت فراماسون فرانسه) مشروطيت

هيچگونه ارتباطی با فراموشخانه ميراز ملکم خان و جامع آدميت ميرزا 

  » عباسقلی  خان نداشته است

  :اسماعيل رايين نيزدرصفحه ای ازکتاب  خود نوشته است

تشکيالت ماسونی جهانی، فراموشخانه و مجمع آدميت و جامع آدميت را به « 

وبه » غيرمجاز«ه های جمعيت ها وفرق آنها را از رسميت نمی شناخت و

  »   می شمرد  ]شبکه زيرزمينی وغير قانونی [ Clendistenماسونری  اصطالح 

زمانی که قسم نامه های ) که دستش فعالً ازدنيا کوتاه است( همين شخص  

چهار تن ازاعضای جامع  آدميت را چاپ می کند نه برای ذکاء الملک فروغی 

رای ساالرالدوله زورگو، برادرمستبد که فراماسون بودنش مبرهن است و نه ب

واژه  نه برای دکتراسمعيل مرزبان از و ، مشروطه دمحمعلی شاه وضد

به عمد و  مصدّقاستفاده می کنند، فقط زيرکليشه قسم نامه » فراماسونری «
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     .» مصدّققسم نامه فراماسونری  دکتر «  حساب شده می نويسد 

  :د ملی طی سالهای اخيرحاصل شده بوداما آنچه از اين عمل غير اخالقی و ض

کوشيدند   بانه بذنامذ  مخالفان نهضت  ملی ايران  با سوء  استفاده های  –الف 

فرهنگی ايران را وابسته به بيگانگان معرفی   –تا پيشوای نهضت اصيل تاريخی 

  .سازمان امنيت ، پيشگام واقعی  اين توطئه بودند و کنند که رژيم  پهلوی، دربار

) دلبستگان به روسيه شوروی(زمان درآن» موازنۀ مثبت«وابستگان چپ  –ب 

کوشيدند تا نهضت ملی ايران را لکه دار معرفی کنند واصالت را فقط متعلق به 

  .جناح خود بدانند

نيمه راهان  وبريدگان از نهضت ملی ايران خود را در گزينش راه  و   -ج 

  .روش  جديد، محق وصادق معرفی  نمايند

را از جناح خود به شمار  مصدّقفراماسون های سابقه داربرای آبرو، دکتر –د 

آورند و تبليغ هم بکنند و بدنامی های دويست ساله پيشين خود را در بوته 

  .فراموشی قرار دهند

چيز نويسان روزنامه ها، دانسته وندانسته با باورمندی راه و روش های  -ه 

انه وخالف اخالق دانش پژوهانه، آب سياسی وعقيدتی  تعصب آميزغيرمتعهد

  .درآسياب دشمنان ايران بريزند ومدتی ذهن جوانان را مغشوش نمايند

خوشبختانه درهمان زمان ها مرحوم ايرج افشار، چگونگی عضويت وشرکت  

را در جامع آدميت به وسيلۀ نامه ای ازوی پرسيد وپاسخی بدين  مصدّقدکتر

  .مضمون دريافت  کرد
  

  ١٣٤٤آذر ماه    ١٢  احمد آباد« 
  

است   عالی محترمه که حاکی ازصحت وسالمت جناب  مرقومه...قربانت گردم  

راجع به . حالی گرديد عز وصول ارزانی بخشيد وموجب کمال مسرت وخوش
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ها انجمن آدميت  شد و يکی از آن هايی که در بدو مشروطيت تشکيل می انجمن

زا عباسقلی درخانۀ خود اين انجمن مرحوم مير. بود، اطالعی که دارم اين است

از   خواست عضو انجمن بشود الزم بود کسی  را تشکيل داد وهرکس هم که می

اعضا او را معرفی کند ومبلغی هم بابت حق عضويت بپردازد و يکی از روزها 

ی من آمد مرا دعوت نمود و با خود به انجمن برد و بعد  شخص محترمی به خانه

حاضرشدم وچون مجمع انسانيت تحت رياست مرحوم هم دو سه جلسه بنده 

ها و  ها وگرکانی ازآقايان آشتيانی الممالک تشکيل شد ومرکب بود مستوفی

های ساکن طهران و بنده را هم به سمت نيابت رييس انجمن انتخاب  تفرشی

اين است اطالعات بنده که . انجمن آدميت حاضر شوم کردند و ديگر نتوانستم در

  »   مصدّقدکتردمحم. نمايم در خاتمه ارادت خود را تجديد می. رسيدبه استحضار 

اما نگارنده  در يکی  از روز های انقالب  که با شادروان  داريوش  فروهر    
استانبول  به شمال الله زار نو می رفتيم ، مرحوم رايين را که  در  از چهار راه 

راه  می رفت و گاه  )  د قلبی به علت  بيماری  شدي( خيزان  همان مسير افتان و 
پس از احوالپرسی  ايشان با . می کرد، مالقات  کرديم  می نشست و استراحت  

کردم و با آنکه از سالها  پيش به چگونگی کتاب   شادروان فروهر، جسارت 
، آقای رايين، شما در کتابتان آورده ايد که  ايشان آگاهی داشتم ، از وی پرسيدم 

فراماسونی  نداشته است، حتی با يکديگر  باطی با تشکيالت  جامع آدميت ارت
تصوير قسم نامه مرحوم دکتر  زير نقار واختالف  خط مشی داشته اند، پس چرا 

: ؟  ايشان فرمودند» مصّدق قسم نامۀ فراماسونری دکتر « نوشته ايد  مصّدق
  و کفی  باهلل شهيدا»  !آن جمله  جواز چاپ کتاب بود«

ل روشن ، نشان داده می شود که نه همه اعضای جامع آدميت معتقد با اين دالي 

بوده اند و نه ادعای  وابستگی جهانی به فراماسون ها را » فراماسونيزم « به 

داشته اند و نه می توانستند مدعی اين امرباشند ونه انتشاردهندگان اين گونه 

گرانی  که غرض  داشته اند، واز اين رو اکثر پژوهش» قصد قربت « اتهامات 
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ورزی عقيدتی واسارت های سياسی وغير سياسی نداشتند، در دام توطئه های 

رژيم  پهلوی  قرارنگرفتند و صادقانه  خردمندانه  به زبان  منطقيان  حوزه های 

دانستند  و »  قضيه  را سالبه به انتقای موضوع«علمی خودمان، رفتار کرده  و 

    )١٠ . (وجدان  خود را آسوده ساختند

فراموشخانه و ” ،» انقالبی جوان « ابوالحسن بنی صدر   ◀ 
  » فراماسونری در ايران  

درنقد کتاب » انقالبی جوان « ابوالحسن بنی صدر درنوشتۀ خود بنام
که اين مقاله بدرازا  ازآنجا: نوشت» فراموشخانه و فراماسونری در ايران  ”

ختلف آن ازهمان ابتدا برخواننده خواهد کشيد، بجاست که عنوان های قسمتهای م
 قسمت اول تحت عنوان فصلی از معلوم شود، اين مقاله دوقسمت دارد، در

؛ جامع مصدّقفلسفه سياسی راهنمای مبارزه : به ترتيب از مصدّقزندگانی 
دراين جامع واستعفای اوازآن؛ و تشکيل  مصدّقآدميت ؛ چگونگی عضويت 

ه در پاسداری ازدستآوردهای انقالب انجمن انسانيت به قصد شرکت مسلحان
"  مصدّقفراماسونری و " درقسمت دوم تحت عنوان. سخن به ميان خواهد رفت

در  مصدّقدو موضع گيری دربرابر يک امر واقع، موضع گيری : بترتيب از
برابر پليس جنوب و موضع گيری حکومت رضا خانی در برابر آن؛  

ۀ حکومت رضا خان؛ فراماسونری در دور مصدّقفراماسونری و توطئه  قتل 
ونهضت ملی ايران با تاريخچه تشکيل لژ پهلوی و فعاليتهای اين لژ عليه 

مرداد تا به  ٢٨حکومت ملی واسامی اعضای اين لژ؛ فراماسونر پس از کودتای 
پيش ازشروع تذکراين نکته بجاست که مآخذ . امروز گفتگوبه ميان خواهد آمد
فراموشخانه وفراماسونری " سه جلد کتاب  اصلی ما درنگارش اين مقاله

نوشتۀ آقای اسماعيل رائين خبرگزار آسوشيتد پرس  درايران است " درايران
  .وجز درموارد نادری به مدارک ومآخذ  ديگری رجوع  نمی شود
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   مصّدققسمت اول  فصلی از زندگانی   ◀
   
به قراريکه : يا سياست موازنۀ منفی مصدّقفلسفه سياسی راهنمای مبارزه  –١

دربارۀ فلسفۀ سياسی  ١٤درجلسۀ سه شنبه بيستم شهريور مجلس  مصدّقخود 
راهنمای خود گفت، ازروزی که پای سياستهای روس وانگليس به اين کشورباز 
شد وکشورتحت سلطۀ آنها درآمد، سياستمداران کشور سه سياست را در پيش 

گروهی طوق اطاعت گرفتند، گروهی به عامليت سياست انگليس درآمدند، 
همسايه شمالی را به گردن انداختند، وجمع سوم که به استقالل کشور پايبند 

را اساس کار قرار دادند، به اين ترتيب که به " بودند، سياست دو طرفی منفی
هيچ کدام از دو همسايه  شمالی وجنوبی امتيازی ندهند و تالش کنند با استفاده 

دو سياست استقالل کشور را محفوظ دارند ازتناقض ها و معارضه های اين 
اساس اين فکر اين بود  که اگر مملکتی  مستقل نباشد چگونه می توان مردم آنرا 

تا وقتی که مابين دوسياست زندگی : " ازمواهب آزادی و ترقی برخوردارکرد
سياست موازنۀ ..." ( می کنيم ممکن است ازمقررات قانون اساسی استفاده نمائيم

  ) ٧٢ص  –جلد دوم  –رحسين کی استوان منفی اث
خط فکری خود را همزمان با آغاز زندگانی سياسی خود  مصدّقاينجا  از   

او آزادی را دريک کشورمستقل می خواست وهدف هرتالش . روشن کرد
ميان دسته هائی که  بنابراين در. انقالبی را نخست استقالل کشورمی دانست

با جناحی را که درخفا وعلن طرفدار  هوادارمشروطيت بودند، اوهمکاری
  . او موافق  همکاری با روسها  نيزنبود. سياست انگليس بودند،  نپذيرفت

زيرا اين سياست هم با استقالل ايران منافات داشت وهم اين گروه طرفدار    
 ناسازگار مصدّقبا خط فکری  استبداد وابسته به سلطۀ خارجی بودند واين امر

 درسياست داخلی برقراری اصول مشروطيت وآزادی و"  :نبود که می گفت
." اين هدف من بوده و خواهد بود  -درسياست خارجی تعقيب ازسياست منفی 

  ) ٧٤ص  –جلد دوم  –موازنۀ منفی (
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تشکيالتی که در بحبوحه انقالب  پديد آمد و سرانجام به فساد : جامع آدميت – ٢

ن بود که تنها روشنفکران جانبدار دربدو تشکيل قراربراي. و تالشی گرائيد

استقالل وآزادی را دربربگيرد، اما ديری نگذشت که گردانندگان ترک اين شيوه 

 آن روزتا امروز گريبانگيرسازمانهای سياسی کشور مرضی که از. را گفتند

ماست يعنی مرض فرصت طلبی مجال رشد وحيات را ازجامع آدميت گرفت 

که نه موقع دارد ونه قصد نگارش تاريخ جامع از آنجا . وآن را متالشی کرد

فراموشخانه  و فراماسونری " آدميت است، فقط به اختصاربا مراجعه به جلد اول

،  نخست به خط فکری جامع آدميت دربدو پيدايش وآنگاه  به رابطه اش با ..."

در باره  خط  فکری اين جامع بايد گفت که بنای کار : فراماسونری  می پردازيم

پيروی از همان خط سياسی يعنی کسب استقالل از طريق آزاد کردن کشور  بر

  ٦٤٨آقای رائين درين باره در صفحۀ . درچهار چوب سياست موازنۀ منفی بود

باری در اين اوان لژماسونری بيداری ايران از طرف « : کتاب خود می نويسد

ً درايران تشکيل شده شروع بکار ده بود و جالب کر گراند اوريان فرانسه رسما

اينکه  فراماسونرهای اين لژ دردو جبهه می جنگيدند، از يک طرف با جامع  

آدميت که آن را يک نوع فراماسونری غير قانونی می شمردند، سرسختانه 

مبارزه می کردند واز طرف ديگر تالش می کردند تا اداره و هدايت دستۀ 

به خود منحصر کنند و  انقالبی مشروطه را برای بدست گرفتن قدرت همچنان

اين چند جمله خود بسيار گوياست وبه خوبی خط  » .خواستهای لژ را اجرا نمايند

" فکری جامع را ميرساند و نشان می دهد چگونه عمال انگليس با تشکيل لژ 

عکس العمل  نشان دادند و سعی به متالشی کردن جامع آدميت " بيداری ايران

همين کتاب ازاندازه تأثيرشعاراستقالل درتشکيل اين برای آنکه به استناد . نمودند

جزو  اسنادی که ( انجمن آگاه تر گرديم، بد نيست قسمتی از يک سند محرمانه 

ً از صفحۀ  ) سال منتشرکرده است ٥٠وزارت خارجه انگليس بعد از را عينا
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مخصوصاً درآن انجمن ) سعدالدوله( عمال شخص اخير« : کتاب نقل کنيم ٦٥٢

اعضاء را معتقد  کرده بودند به اينکه  رئيس  فوق العاده داشتند و سايرفعاليت 

هردو خائنند که  دست بدست  ) صنيع الدوله ( و رئيس مجلس) اتابک( الوزراء 

بدين ترتيب بنوشته . »به بيگانگان بفروشند هم داده می خواهند ايران را

همه در اين انجمن  آنچه بيش از) به نقل ازصنيع الدوله( وزيرمختار انگليس 

و اين  خود بهترين معرف خط  . حساسيت بر می انگيخت استقالل ايران بود

اما دربارۀ اينکه جامع آدميت يک . بود انجمن تعقيب کند فکريست که قرار

ايشان . باز رشته سخن را به آقای رائين می دهيم: سازمان فراماسونری بود يا نه

جمنهای سری در انقالب مشروطيت ان" کتب ديگرش،  ٥٨تا  ٥٦درصفحه 

تحت اين شرايط بود که  بعضی ازهمفکران وهمکاران : "  ، می نويسد"ايران 

عقيده . تأسيس کردند" جامع آدميت " ملکم جمعيت مستقل و متشکل  تازه ای بنام

واستنباط ما اينست که جامع آدميت را می توان به يک معنی دنباله همان 

مرامنامه آن اصول آدميت نوشتۀ ملکم  زيرا. اب آوردفراموشخانه ملکم به حس

 اما بيک معنی ديگر. نوشتۀ هم اواست "حقوق اساسی افراد"خان وکتابچه 

آدميت يک سازمان مستقلی است برای آنکه مؤسس ومديرآن ) جامع(مجمع 

ملکم  نبوده وهيأت مديره مشخص وتشکيالت جداگانه نسبتاً وسيعی در تهران و 

حاال چطورشد که اين جمعيت که به شرح فوق ."ه استواليات داشت

نبوده و رابطه ای هم با فراماسونری نداشت، فراماسون غيرقانونی  فراماسونری

مراد از غير  قانونی به نقل ازکتاب اينست  که مراکز  فراماسونی  ( ازآب درآمد 

؟ دليل ومدارک )جهان اين جمعيت را به رسميت وعضويت نمی شناخته  است

بخود آقای رائين مراجعه کنيم تا ببينيم علت . تاريخی تازه ای پيدا شد؟ خير

نامگذاری  چيست، علت فراماسون بودن اين جمعيت را آقای رائين در صفحه 

دربارۀ نام اين جمعيت « : چنين توضيح می دهد..." فراموشخانه و" کتاب  ٦٣٧

توان آنرا سومين  که مرام ونظامنامه اش عين فراموشخانه ملکم بود و می
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»  .فراموشخانه ايران وفراماسونری غيرقانونی نام نهاد اختالفاتی موجود است

بدين قرار فراماسون خواندن آن متکی به هيچ سند تاريخی نيست وخود آقای 

ورقۀ تعهد  چرا؟ برای اينکه بتوانند زير. رائين  اين نام گذاری را کرده اند

سوگند نامه فراماسونری دکتر «  سنددرجامع آدميت بنوي مصدّقعضويت 

وبازالبد برای اينکه درميان مردم کشورنسبت به سازمانهای مخفی » مصدّق

مگرنه هرسازمانی به قول ايشان وقتی مخفی بود (ايجاد بی اعتمادی کنند

و خيال دولت اعليحضرت را از گسترش اين سازمان ها ) فراماسون است؟

مردم بی اعتماد شدند ديگرسازمان مخفی نمی برای اينکه وقتی . آسوده نمايند

پوشش سازمان مخفی اصيل مردمند وبدون اين . تواند مخفی  بماند ولو ميرود

پوشش هيچ سازمان مخفی نمی تواند پا بگيرد اما اينکارها آب درهاون کوبيدن 

است زيرا سازمان مخفی اصيل را خود مردم بوجود می آورند وبايد به نياز 

گويد و اگر اينطور شد بصرف نامگذاری آقای رائين، مردم لوش مردم پاسخ ب

آقای رائين به قول خودش برای گرفتن اجازۀ انتشارکتاب به جعل . نمی دهند
حاال  کجا  يک مدعی تحقيق حق  دارد  ( توسل می جويد ، و نام  گذاری می کند

نندگان را به اين گمان که خوا)  جعل نام کند امرديگری است بجای خود محفوط 

نه حوصله خواندن سه جلد  کتاب است و نه مقابله مطالب کتاب ودرذهنشان می 

بقيه را هم مأمورين امنيت و متخصصان ايجاد . فراماسون بود مصدّقنشيند که 

حساسيت که اينروزها  درخارج  کشور بسی فعال شده اند با تبليغ  فراماسون 

  .تدارک خواهند ديد  مصدّقبودن 

در باره . تم به قول خودش، بدين خاطر که من او را در لندن ديدمنوش     
فراماسون نبود و  مصّدقشما که می دانيد : از او پرسيدم. کتابش صحبت کرديم

شرح کرده ايد، پس  مصّدقشما که لژپهلوی و نقشش را در براندازی حکومت 
ه قسم نام: چرا زير سوگند نامه عضويت او در جامع آدميت نوشته ايد

. اين يک جمله پاسپورت انتشار کتاب بود: ؟ او پاسخ دادمصّدقفراماسونری 
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شما از خود نپرسيديد که ملکوک کردن مظهر استقالل و آزادی : به او گفتم
فراماسون بايد بيشتر بها  ٨٠٠يم شاه و اربابان خارجيش از معرفی ژبرای ر

  !  می شودملکوک ن مصّدقداشته باشد؟ پاسخ داد خاطرم جمع بود که 
  

  در جامع آدميت   مصّدقچگونگی عضويت    - ٢   

  :و استعفای از آن 
کتاب فراموشخانه و فراماسونری درايران " خالصه حرف رائين درجلد اول 

 ٦٣٢صفحه ( اين شد که چون جامع آدميت در تشکيالت خود شبه فراماسون بود

در شرحی که آمد اين  .پس می توان آن را فراماسونری غيرقانونی ناميد)  کتاب

نام گذاری از روی سوء نيت کامل بوده وبا اظهارنظرايشان  درکتاب ديگرشان 

تناقض آشکاردارد و برهيچ مدرک  » انجمن های سری درانقالب مشروطيت « 

پيش ازاينکه به اختصاربشرح  اين قسمت ازمقاله بپردازيم . تاريخی مبتنی نيست

" که اوالً هم آقای فريدون آدميت درکتاب خود اين نکته مهم را گوشزد می کنيم 

را ازاعضای گرداننده  مصدّقرائين درهردو کتاب خود  وهم آقای" فکرآزادی

جمعيت ندانسته اند و اين منتهای بی انصافی است که غلط کاريهای رهبری يک 

ً . سازمان سياسی را به پای اعضاء ساده اش نوشت ازعضويت  مصدّقثانيا

  .تعفا کردجامع آدميت اس

عضويت او را درجامع آدميت  مصدّقوقتی نويسنده به لحاظ اهميت سياسی    

.  با طول وتفضيل ياد آورمی شود بايد دست کم استعفای ويرا نيزمتذکرشود

  .مگرآنکه بگوئيم که خواسته اند اين کاربکنند ولی سازمان امنيت مانع شده است

آرمانها " سازمانی می داند که باری آقای رائين جامع آدميت را يکی ازسه 

وافکارجوانان و تحصيلکردهای سرگردان و ظلم کشيده کشور را رهبری می 

ودربارۀ ترکيب اعضای آن می ) جلد اول کتاب مزبور٦٣٢صفحه " (نمود
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و بسياری ازافراد طبقه حاکمه که هوا خواه سلطنت  محدوده  بودند : "... نويسد

ن تشکيالت پيوستند ويک فرقه سياسی که و يا بدان تظاهرمی کردند، به آ

درحقيقت  نماينده هيأت روشنفکراصالح طلب دستگاه حاکمه ومستبدين که بعدها 

  ". با مشروطيت ستيزکردند، بود، تشکيل گرديد

رويه ونحوه عمل آن : " می نويسد " جامع"رائين  بعد در بارۀ راه و رسم اين  

اصول ومرام وهدفهای   " (ر آندرپيشرفت واجرای اين اصول و برنامه کا

کتاب مزبورهم در باره  تالش  ٦٤٧در صفحه ." غيرانقالبی بود) جمعيت

برای متالشی کردن " لژ بيداری" فراماسونری متکی به سياست انگليس يعنی 

وقتی فهميدند جامع آدميت با فراماسونری جهانی  :"جامع آدميت می نويسد

تعهد نامۀ  ری رابطه ندارد چرا زيرپس وقتی با فراماسون( بستگی ندارد

و )  ؟" مصدّققسم نامه فراماسونری " درسازمان می نويسد  مصدّقعضويت  

کتابچه ای تحت عنوان . است" غيرمجاز" باصطالح ماُسونها، فراموشخانه دوم 

مبارزه "و درجای ديگر) کتاب مزبور ٦٣٩ص ( انتشاردادند" تقلب طرح جديد"

ن عدۀ زيادی منتنفذ عضو جامع درداخل تشکيالت با بود"با جامع آدميت 

دربارمظفرالدين شاه ودمحم عليشاه، کارآسانی نبود والزم بود که  بتدريج فعاليت 

صفحه ." ( آن خنثی واعضاء جامع آدميت عضو لژ فراماسونی بيداری شوند

  ) .کتاب مزبور  ٦٤٨

  :حاال اگر اين نوشته ها را به خط بياوريم چنين می شود

  » روشنفکران ظلم کشيده واصالح طلب بود" جامع آدميت دربرگيرنده   – الف

طرفداران سياست انگليس می خواستند عده ای ازاعضاء ) درخفا (تنی چند –ب

.  جامع آدميت را درلژ بيداری عضو کنند، يعنی جامع را از درون بپاشند 

  :بعالوه 

د جامع را وسيلۀ استبداد طلبان متظاهربه آزادی خواهی می خواستن –ج 

  .اجرای سياستهای خود کنند
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  .راه و رسم اين جامع غيرانقالبی بود  –د 

  :نتايجی که بدست  می آيد اينستکه 

الف ايادی هردو سياست هم ازابتدا با هرگونه گرايش وفکروجمعيت ايرانی  

مستقل از دوسياست و استقالل طلب، مخالف بودند ودرتخريب بنای آن همکاری 

 جنوب تعقيب شده وهنوز اين توافق ميان دو سياست شمال و. داشتند ومعاضدت

  . نيزمی شود

آنچه بيشترمايۀ زوال کارسازمانهای سياسی مستقل ايرانی شده است  –ب 
بدين ترتيب که عدم . ومی شود، حمله خارج نيست بلکه حمله ازداخل است

خرابکارو  مراقبت درقبول عضويت فعاالن سياسی، موجب  می شود که عوامل
همين فرصت طلب ها . به خصوص فرصت طلبان به سازمان راه پيدا کنند 

آنهم زيرعناوين ظاهرفريب " ساخت و پاخت "هستند که با پيش گرفتن شيوۀ 
 به عنصر...و" اتحاد جناح ها انقالبی "،"تربيت کردن"، "آدم کردن" 

سازمان طرفداراين دو سياست امکان می دهند که مقدمات متالشی کردن 
  .سياسی  را فراهم  آورند

نقل شد " فراموشخانه وفراماسونری درايران" بهرحال مطالبی که ازکتاب   

با ورود  دمحم عليشاه به .  از جامع آدميت  است مصدّقخود گويای علت استعفای 

  از جامع آدميت استعفاء کرد   مصدّقجامع آدميت، 

موازنۀ منفی رازير پا گذارده  بود  با دمحم عليشاه بعلت اينکه اصل مصدّق –پ 

تقی ( توسل و تحصن ايشان : " و به سياست  روسيه  تکيه  کرده بود مخالف يود

در انقالب مشروطيت بيک سفارتخانه ای که درآن روزگارمصلحت ) زاده 

سياسی خود را در آن می ديد که از مشروطه طلبان حمايت و با دمحم  عليشاه 

نه را فراموش کرده بود مخالفت بکند کسی فراموش قاجارپادشاهی که مواز

." نکرده است و شاه هم براثرهمين خبط سياسی تاج و تخت  خود را بباد داد

  ) . ٢٥٦ص  –جلد دوم   - موازنۀ  منفی (
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درشرايطی که پاسداری ازدست آوردهای انقالب به مبارزه قهر  -ج    

ه کارانه وصلحجويانه از نمی توانست با روس محافظ مصدّقآميزنياز داشت، 

  . دمحم عليشاه و مستبدين و ايادی دو سياست خارجی موافق باشد" آدم کردن " راه 

تحصيل استقالل "  مهمترازهمه  اينکه جامع را درتعقيب خط اصلی يعنی   - د  

  .ناتوان می ديد" ايران 

   .اين بود  که استعفاء کرد و جمعيتی از داوطلبان مسلح تشکيل  داد    

  
تشکيل انجمن انسانيت به قصد  شرکت مسلّحانه در پاسداری ازدست   -  ٣ 

  :آوردهای  انقالب
 

 مصدّقبراساس تجربه ای که ازعضويت درجامع آدميت بدست آمده بود،     
فرصت طلب به جمعيتی که می خواست تحت رياست   برای آنکه عناصر 

ان که گرا از اهالی آشتيان وگرانجمن " نيابند مستوفی الممالک تشکيل دهد، راه 
 دراين انجمن اساس کار . می شناخت تشکيل داد آنها را همشهريانش بودند و

رئيس   انجمن دو نايب. رئيس انجمن مستوفی الممالک بود. مبازرۀ قهرآميزبود
جدّ دکترحسابی که در گرما گرم  ( داشت، يکی حاج  يمين الملک معز السطان 

و ديگری )  ساخت و اسلحه ها واسناد انجمن را  تحويل دادعليشاه  کار با دمحم 
جمعيت های ديگری که تصميم به دفاع مسلّحانه  رابطۀ  انجمن با  . مصدّقدکتر 

هرانجمن از جمله  انجمن  انسانيت   . " بود مصدّقازمجلس گرفته بودند، دکتر 
  . غرفه ای داشت" در مسجد  سپهساالر 

. وبرخورد انقالبيان ودمحم عليشاه دراينجا ، جا  ندارد  شرح ادامۀ  تاريخ       
اين انقالبی راستين به قصد تحصيل  مصدّقمعلوم  می شود  بطوريکه برخواننده 

سياسی شده است ودراين قصد متناسب با  استقالل ايران وارد يک سازمان 
  .استفاده کرده است موقع، از روش های مختلف مبارزۀ قهرآميزوغير آن، 

چقدرگردانندگان تبليغات دستگاه حاکمه بايد دروغپرداز باشند که تعهد نامه 
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و گويا و افتخار آميز از روح مبارزه طلبی و استقالل جوئی   ايکه  سندی زنده  
  !فراماسون بودن وی جا بزنند جوانی انقالبی است، را  مدرک 

  
کشور يکسره  از مشروطيت تا شروع نهضت ملّی کردن صنعت نفت ادارۀ....  

سياست انگليس که بطورعمده درلژبيداری ايران متمرکزبودند  بدست ايادی 
 اين دوجناح درطول تاريخ معاصر. منقسم است البته اين لژخود به دوجناح . افتاد

ملی ايران و نيروهای مستقل  همواره با هم رقابت داشته  اند، جزدرقبال نهضت 
که همواره  مد خواننده توّجه خواهد کرد به شرحی که خواهد آ. ازقدرت خارجی

  .وقتی  پای منافع ارباب به ميان آمده است اين دوجناح با هم اتحاد کرده اند
و ازآنجا که شرح مفّصل برخوردها دراين مقاله  نمی گنجد  وهم برای اينکه     

معلوم  خوانندگان بشود ترجيح دراين است که  به شرح  برخی تحريفات 
  .کنيم چند از اين برخوردها  بسنده مختصريک  

  وپليس جنوب  مصدّق -١  
 مصدّقفراماسونری دردورۀ  و مصدّقلژ پهلوی وحکومت ملی دکتر – ٢  

 وپس از آن

  و پليس  جنوب    مصّدق  - ١     
   
  مختصری درتشکيل پليس جنوب   -الف 
اداربه قبول دولتين روس وانگليس بزوردولت سپهدار را و ١٩١٦در سال      

ادارۀ روس درمناطق شمالی ايران وديگری تحت ادارۀ  دولشکر يکی تحت 
سپهدار برای خود جست اين  بود که   تنها راه گريزی که کابينۀ . انگليس نمودند

  .موافقت قطعی را موقوف به تصويب مجلس  کرد
يک با اينکه ايجاد دو لشکرهيچوقت مورد موافقت وتصويب قرار نگرفت هر    

روسها به توسعۀ بريگاد قزاق تا حدود يک . عمل کردند ازدوکشورشروع به 
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عنوان تفنگچيان جنوب ايران که به  لشکر پرداختند وانگليسها هم نيروئی تحت 
  .پليس جنوب معروف شد، تشکيل دادند

موافقت  ) سون وازگردانندگان لژ بيداری ايرانافرام( کابينۀ وثوق الدوله     
تا پايان جنگ بطورموقّت درفارس وکرمان دائرباشد وبدين  يس جنوب کرد که پل

  .صورت رسمی  داد سان به حضور اين نيروی خارجی 
وموضع   مصّدقبرخورد  :  دو نوع  بر خورد با مسئله ی پليس جنوب  -ب 

  )سيد ضياء کابينۀ (  کودتاچيان 
 

: م مقامی آمده است که ئدرکتاب تحوالت سياسی نظام ايران تأليف جهانگيرقا    
دولت هم درجنوب ايران کامالً مراقب بودند که در تماسها  و مأموران " ... 

می يابند مدرک وسندی مبنی بررسميت  آن  وارتباطهائی که با فرماندهان جنوب 
به ايالت  ١٢٩٩مهرماه  سال   ١٩السلطنه که در مصدّقچنانکه دکتر . نيرو ندهند

وضع تلقی و  تلگرافی ازدولت مشيرالدوله  در خصوص  فارس انتخاب شده بود،
رفتار خود نسبت به پليس جنوب کسب تکليف کرد و متعاقب آن به پليس 

وبا آنها  مکاتبه نکرد و برای اينکه آنها درمراسم سالمهای . رسميت نداد جنوب 
مبادا حضورخود را دليل بر رسمی  بودن سازمان خويش  رسمی حضورنيابند تا 

در تمام  اعياد مذهبی انعقاد ميافت ترک  کنند، اجرای سالم را که در آن ايام  تلقی
ضياء الدين طباطبائی  ولی چون کودتای سوم اسفند وقوع يافت وسيد ...." کرد

رئيس الوزرا شد کاری را که انگليسها بارها با مساعی و نيرنگهای خود 
. ار نمی رفتند، او انجام  دادخواستند صورت دهند و اوليای بيدارايران زير ب می 

قسمتی از قشون جنوب را به منظورانتظامات وحفظ امنيت  به اين معنی که 
احضارکرد و به ايالت فارس هم تلگرافی تصميم  حوت به تهران  ١١درروز 

  )    کتاب  ٢٢١و  ٢٢٠صفحات ...( خود را اطالع داد
 
وموضع گيری  مصدّقی همين چند جمله ی منقول بخوبی گويای موضع گير    
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اکنون برای اينکه . درقبال پليس جنوب است) رضا خان  –  سيد ضياء (کودچيان 
و برای اينکه برخوانندگان معلوم شود  نمونه ای ازتحريف ها به دست داده شود 

وارونه می کنند،  چه جرأتی حقايق تاريخی را  با که ايادی خارجی چگونه و
 سوم کتاب فراموشخانه و جلد(١٥حه مطلبی راکه آقای رائين درصف

کتاب تحوالت سياسی نظام ايران  ٢٢١با ادعای نقل از صفحۀ  فراماسونری 
ً بدان استناد شد( ً نقل قول می کنيم آورده ) کتاب که فوقا پس :" است، عينا

تلگرافی بوالی  سيد ضياء الدين طباطبائی ) م  ١٩٢٠(ش  ١٢٩٩ازکودتای 
مخابره کرد واطالع داد به فرماندهی ) بر نامه خ -بود مصدّقدکتر (فارس 
سيد ضياء ". امرشده که يک ستون قشون با توپخانه به طهران اعزام دارد جنوب 

آن را ضميمه  ژاندارمری  وسيله پليس جنوب را منحل و الدين می خواست بدين 
  ..."کند ولی انگليسها موافقت نکردند

ً از همان  اکنون برخوانندگان است که اين مت     ن را با متن  فوق که عينا
مقايسه کنند و مالحظه کنند چگونه می خواهند با  نقل  کرديم  ٢٢١صفحه 

پرداخته  سازمان های جاسوسی  و  وارونه  کردن تاريخ کودتائی را که ساخته و 
  .بقلم آورند»  ملی«فراماسونری  بود 

نيت خود در قبال بخشی از حقيقت آن است  که حکومت کودتا  برای تأمين ام    
که زيربارکودتاچيان نمی رفت، پليس جنوب را برسميت   قشون وژاندارمری 

. فراخواند تا پشت و پناه کودتاچيان باشد شناخت ويک ستون از آن را  به تهران  
را  مصدّقدکتر برای مزيد اطالع خوانندگان بجاست که قسمتی ازنطق 

ء که راجع است برسميت شناختن پليس درمخالفت با اعتبارنامه سيد ضيا
خبر  –مراد سيد ضيا است (ولی آقا : " ازطرف کودتاچيان عينا نقل کنيم جنوب 

معلوم نشد بچه دليل قشون جنوب را ! نموده بود که قرارداد را ملغی ) نامه
  ."طهران  احضار نمود به ... برسميت شناخت وآنها را بموجب تلگرافی 

در زمان نخست وزيری علی منصور و  ١٣١٩سال  در مصدّقدکتر      
دستگير شد و تا پای ) هردو  ازفراماسون های بنام هستند(  وزارت کشور سهيلی 
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ديکتاتوری بيست ساله درسايه غول  فرماسونها در تمام دوران . مرگ رفت
و کشور را به  ديکتاتورکه خود تراشيده بودند درمنتهای مطلق العنانی حکومت 

دردوره اين ديکتاتوری سياه، نزاع . ی ازامپرياليسم انگليس تبديل کردندزائده ا
بود  ...  جم و –عال  - حکيمی  –اين جناح لژبيداری ايران با جناح تقی زاده  ميان 

جناحی   ٢٠را کارگردانی می کرد و با پيش آمد شهريور و اين جناح  خيانت ها 
. ی کردند از نو وارد ميدان شدم طنه اداره اش لکه وثوق الدوله و قوام الس

قدرت حکومتی  نقطه ی اوج منازعه اين دو جناح برای دست يافتن به  ١٥مجلس
اين نزاع مقارن بود با اوائل نهضت ملی ايران و تدارک حمله به . است

بناچار دردعوای دوجناح مسئله نقش . سلطه  خارجی  يعنی شرکت نفت پايگاه 
طرح شد و منجر شد به اعتراف تقی زاده به  ١٩٣٣داد تقی زاده درامضای قرار 

بگذريم (ازخود اختياری نداشته است  اينکه آلت فعل بوده ودرامضای قرار داد 
زاده از پيش از  ارائه کرد تقی  ١٦درمجلس  مصدّقازاينکه مطابق سندی که 

وم نگاه  کنيد به دفتر د. (نقشه اربابان دائر به  تمديد قرارداد اطالع داشته است
منتشر    مصدّقکه اخير ازطرف  انتشارات   ١٢٥ص  مصدّقنطق های دکتر از 

  )شده است
نهضت ملی شدن صنعت نفت اوج گرفت و جبهه ملی ايران نخستين      

دشمنان نهضت ملی بتکاپو افتادند برای . تشکيل داد حکومت ملی را درکشور 
تازه درتن فرسوده کردن خون  آنکه بکارخود سروصورتی بدهند و با وارد 

با شرکت  برای اينکار لژی . خود، حکومت ملی را از سرراه امپرياليسم بردارند
گردانندگان لژبيداری ايران نخست . شخص شاه به اسم لژ پهلوی تشکيل شد

از ميان برداشتن اختالفات خود حکومت ملی را سرنگون سازند  کوشيدند از راه 
حکومت چند . بق بخود منحصر گردانندسا و بدين ترتيب حکومت را کمافی 

درسی . فراماسونری بود روزه قوام تظاهر تجديد وحدت درميان جناح های 
شد  بقدرت رسيد و مصمم  مصدّق. تيراراده مردم براين اتحاد ناميمون پيروزشد

و برای . تمامی سازمان های کشوری و لشکر را از وجود فراماسونها پاک کند
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  .توانند مقاومتی کنند از مجلس اختيارات  تامه گرفتن اينکه فراماسونها 
درباررا مرکزاقدامات خود قرار دادند و به تجهيز . فراماسونها بيکارنماندند   

مرداد حاصل همکاری اين  ٢٨لژپهلوی  پرداختند و کودتای  قوا درچهارچوب 
تا را در کابينۀ  کود.  سلطۀ خارجی  بود لژوسيا وانتليجنت سرويس وديگرايادی  
  .اکثريت  اعضای اين لژتشکيل می دادند

رابطۀ انتليجنت سرويس  و  –تاريخ تشکيل وفعاليت : لژپهلوی  ◀
   تصفيۀ  در آن  - دربار 

 جلد سوم  کتاب فراموشخانه و فراماسونری  در ١١آقای رائين  در صفحۀ      
سرويس   معرفی دمحم خليل جواهری شخصی که از طرف انتليجنت ايران پس از 

 ١٩٥١در نيمۀ دوم  سال : "  شد، ازقول وی می نويسد  مأمور تشکيل لژ پهلوی 
نفر از افرادی را که من  قبالً از آمادگی   گيالن  شش « در هتل )  ش  ١٣٣٠(

  ...آوردم آنها  اطالع  يافته بودم بعضويت  فراماسونری  در 
ق  با سال  فراماسونری که مطاب  ١٩٥١نوامبر ٢٤فرمان تشکيل لژروز " ...  

  ."بود صادر  گرديد و  به امضاء  رسيد  ١٣٣٠  و سال  شمسی  ٥٩٥١
با : " دمحم خليل جواهری  مذکور در بارۀ  شرايط  زمانی  فعاليت می گويد     

صفحۀ " ( سخت آن روز برگزاری همه تشريفات ميسر نمود توجه به شرايط  
وقتی احساس کرديم و بما : " لژ می آورد  و در بارۀ هدفهای فعاليت ) کتاب  ١٣

و دستجات مخالف  عناصر هشدار دادند که مملکت درخطر است از فعاليت عليه 
در  . کرديم  طی جنجال سه ساله نفت ما زيرزمين فعاليت  می...کوتاهی نکرديم

اين مدت دو بار مراکز  فعاليت  لژ ما مورد سوء ظن  و تعقيب  مقامات  دولتی  
گرفت ولی با کمک دوستانی که در دستگاه  دولت وبه خصوص  شهربانی  قرار 

و بازدر بارۀ  فعاليت  )  کتاب  ٢٧ص  ." ( مصون  ماند داشتيم  از تعرض 
براثر اعتراض نامش  تبديل به همايون   که ايشان  مدعيند  ( سياسی لژ  پهلوی 

بخاطر : "  ه استآمد کتاب  از قول  جواهری    ١٢و  ١١در صفحه های  )  شد
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در  دارم در يکی ازجلسات يکی ازاعضای جوان لژ پيشنهاد کرد که از اين پس  
روز بعد  برای اينکه بکارگردانان لژ ثابت کنم که ... سياست روز دخالت نکنيم 

نخست وزير ارتباط  دارد بوسيلۀ  کار آگاه  مخصوص    مصّدقدمحم  او با دکتر 
کشته  شد اسامی  کسانی    ٣٢مرداد   ٢٨واقعۀ   نخست وزير که متأسفانه  در

آمده  بودند بدست "   مصّدق "  ١١٠را که  فردای آن روز  به خانه شمارۀ  
درامور  و معلوم شد  جوان مذکور يک روز پس از پيشنهاد عدم مداخلۀ  آورديم

پس  از اين  . درخلوت  گفتگو می کرده است مصدّقسياسی دوساعت با دکتر 
 شرکت می کرد ازگفتگو درامور...روزها ئيکه اين جوان دراثر در حادثه 

   ."خود داری می کرديم  مصّدقدکتر  سياسی و تشريح  کارهای سقوط  
 

  :رابطۀ  لژ پهلوی  با انتليجنت  سرو يس  انگليس   ◀  
   
 ٥١٧در بارۀ رابطه اين لژ با انتليجنت سرويس انگليس نويسنده  در صفحات   
: ماسون عضو اين لژ می نويسداکتاب ازقول دکتر اسکندانی فر   ٥١٩و  ٥١٨و 
تا اينکه برای انجام مأموريتی مجبوربه مسافرت  چند ماهی درلژ کارمی کردم " 

ها موضوع و مقصد مسافرت  به رضائيه شدم طبق رسوم قديمی وديرينۀ ماسون 
فعالً دوهفته  فتند ولی ايشان بمن گ. را به اطالع جواهری استاد اعظم لژ رسانيدم

:  پرسيدم چرا ؟ وبچه دليل ؟ او درجواب گفت. ای مسافرتتان را بعقب ييندازيد
يکی از مأمورين انتليجنت سرويس به طهران می آيد و می خواهد  تو  بزودی 

من : با صدای بلند گفتم... اين جمله به شدت بر آشفتم  از شنيدن .  را مالقات  کند
اين جمالت اعتراض آميزمن سبب  ... جنت سرويس دارم ؟ چه ارتباطی با انتلي

. بحث ما شرکت کردند دخالت چند نفرديگری که حضور داشتند شد و آنها هم در 
ما  عصبانيت شما بيهوده است : و يکی دو نفرکه از ذکر نامشان معذورم، گفتند

  ."هم  چنين مالقاتهائی  کرده ايم
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  :ت شاه در اين لژرابطۀ لژ پهلوی با شاه و عضوي  ◀ 
 
کتاب مذکور می  ١٠٠آقای رائين دربارۀ علت انحالل لژ پهلوی درصفحه     

باشگاهی که لژ پهلوی  (احساس شد که وجود باشگاه حافظ  بتدريج :" نويسد
به نقل از ص . ايجاد کرده بود مصدّقحکومت  برای ادارۀ  فعاليت ها، ضد 

فراماسونها درامور مملکت الزم  ای و دخالتهای بی مورد و بی ج) کتاب  ٢٥٧
  ."نيست، بدين  سبب  دستورانحالل باشگاه مذکور داده شد

برای اينکه معلوم شود دستور انحالل از طرف يک مقام فراماسونری       
. اين مقام  که بوده است به کتاب خود رائين مراجعه می کنيم  صادر شده است و 

بعرض  ) مراد جواهری است(جريان او": نويسد کتاب می  ٤٥٠وی در صفحۀ 
موقع  دستور دادند  که سازمان منحل  شخص اول  مملکت رسيد و  معظم له  به 

  ."وغير قانونی شود
و برای اينکه معلوم شود مقصود ازانحالل وغير قانونی شدن چيست باز به     

  :کتاب مذکور  بر می گرديم   ٨٤و  ٨٣صفحات 
ن اعضاء لژهمايون روی داد که سر دستۀ مخالفان  سپهبد  اختالفاتی نيزبي" ...  

سپهبد کيا که مأمور بود لژ همايون را تعطيل کند به عده ای  .  حاج علی کيا بود
نفر از طرفداران او به دمحم خليل  ١٥استعفای  و با . ازاعضاء تکليف استعفا کرد

: ... ه گفته استدر اين بار خود جواهری نيز . جواهری نيز تکليف استعفا شد
سرانجام   چند باربمن اخطارگرديد که مستعفی شوم ولی مدتی مقاومت کردم و 

پس ازچند ماه مذاکره خصوصی و وساطت دکترسيد حسن امامی امام جمعه 
  .برای مدت سه ماه  کار لژ را متوقف  کنم تصميم  گرفتم  

سه ماه بدون  چون درقانون اساسی فراماسونری قيد شده است که اگرلژی    
لذا من هم   .نکند بخودی خود تعطيل ومنحل می شود عذرموجه فعاليت 

کارلژ را متوقف ساختم و بدين ترتيب   ازاختياراتی که داشتم استفاده کردم سه ماه 
  .آن را منحل کردم

می توانند در لژ پس ازاعالم انحالل به اعضای لژهمايون اطالع دادم که     
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  .مقدمات  تأسيس  آن کامالً  فراهم شده است فعاليت  کنند که )  مولوی ( جديد 
بدين ترتيب معلوم است که شاه بعنوان مقام فراماسونی تصميم گيرنده،     

بنا به  –زيرا تصميم به انحالل لژ را . صادرکرده است دستورانحالل لژ را 
  .اتخاذ کندفراماسونی  مافوق  نمی تواند  جز يک مقام  –نوشتۀ  آقای رائين 

و بازازگفتۀ جواهری روشن می شود  که لژ پهلوی با تبديل شدن به لژ     
  .شده است مولوی  در واقع  تصفيه 

 
  :لژ پهلوی و وابستگيهايش  با صهيونيسم و بهائيت  ◀ 

 
لژپهلوی با صهيونيسم بين المللی وبهائيان نيز وابستگيهای بسيارمی داشته       

پرداختن بدين قسمت نوشتۀ حاضررا بيش از حد به درازا می  ازآنجا که . است
اسامی اعضاء اين لژ رجوع می دهيم و  کشد  بناچارخواننده را به فهرست 

.  بود... اين وابستگيها  فراوانی شمار صهيونيست های عضو وهم بهائيان مبين 
  .مضافاً  براينکه  بودجۀ فعاليت ها را اينان تأمين می کرده اند

حال که معلوم شد فراماسونری ازبدو پيدايش يکی ازهدفهای خود را ازميان     
در واقع  ( قرارداده بود مصدّقو ميهن دوست وبطريق اولی  برداشتن مردان ملی 

فراماسون ها بود و هم اکنون هم جسمش در  سال ازعمررا زندانی   ٤٠ مصدّق
   : ها چه حال و روزی يافتندفرماسونر ، مصدّق، ببينيم دردوران )زندان آنها است

  : مصّدقفراماسونری  و روزگار آن در دورۀ  حکومت  ملی    ◀  
 
طلوع حکومت ملی موجب ومقارن ازبين رفتن بسياری ازلژهای فراماسونی     

  :شهرستانها است در طهران و 
محل  تشکيل  شهر  ١٣٠١تاريخ تشکيل : بنام پيشاهنگ ١٣٠٥لژ  شماره  – ١ 

معبد  اين لژ .  آن  قريب به اتفاق  کامندان  شرکت نفت  بودند  آبادان  و اعضای 
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در موقع ملی شدن  صنعت نفت  اخراج  . بود به خرج  شرکت نفت ساخته شده 
اثاثيه و لوازم  آن موقتاً  به  ليۀ  کارکنان  انگليسی از آبادان لژ مزبور تعطيل و ک

  )کتاب مذکور ١٤٤صفحۀ .(  بصره  حمل شد
محل   – ١٩٢٤تاريخ  تشکيل : سليمان بنام مسجد ١٣٢٤لژ شمارۀ  – ٢  

.  اهواز واعضاء آن انگليسيان ومعدودی ازايرانيان  بودند تشکيل مسجد سليمان و
به تصرف  حکومت  ملی  و  معبد  آن  با ملی شدن صنعت نفت لژ تعطيل شد 

  ١٤٦و  ١٤٥صفحات  . ( در آمد و  تبديل به محل  حسابداری شرکت نفت شد
  ) کتاب 

اعضاء آن افسران و گروهبانان .است١٩١٩تاريخ تشکيل :لژروشنائی ايران–٣ 
  .ازنظامی وغيرنظامی  بودند مستعمراتی انگليس وايرانيان اعم ارتش 

آمدن حکومت ملی و ازبين رفتن امکان فعاليتهای اين لژ به دنبال روی کار      
و  ١٠٩صفحات . ( لژ اسکاتلند  تقاضای تعطيل موقت کرد ضد ايرانی از گراند 

  )کتاب  ٣٣٣
که  تحت اساسنامه انگليسی در آبادان  تشکيل شد و با ملی  : لژ  سن ژرژ  – ٤  

  )٤٥٠صفحۀ .( تعطيل شد شدن  صنعت  نفت 
برچيده  شدند و درکتاب  مصدّقها که با زمامداری دکتر عالوه براين لژ    

نگاهی به فهرست اسامی کسانی که توسط حکومت ملی  رائين مذکوراست 
ازادارات کشوری و لشگری تصفيه شدند  وبا استفاده  ازاختيارات قانونی  مصدّق

  .خارجی  است با تمامی عوامل    مصدّقگواه  مبارزه  قاطع و بی امان 
و اکنون که براثر رقابت  سازمان های  . درمبارزه  گذشت مصدّقرعمرسراس  

خوب روشن می شود که چرا  مشرف . ماسونها معرفی شده اند  جاسوسی، فرا 
زاده، فروغی، وثوق الدوله، قوام السلطنه،  نفيسی، نصرالملک هدايت، تقی 

ساعد،  دمحم علی بوذری، تقوی، حکيمی، سيد دمحم صادق طباطبائی، فهيمی، 
حملۀ وی قرار  مورد  مصدّقازبدوفعاليت سياسی دکتر...گلشائيان، دکتر اقبال و

خيانتهای اين خائنان را  مصدّقگرفتند ودرنطق يا عمل سياسی ای  نيست که 
  .نشمرده باشد بر
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بازبه کتاب  رائين   مصدّقبجاست دربيان اندازۀ  دشمنی فراماسونها با      
مراد  از اين سه نقطه ...( ونها  بقدری که با نخست وزيرفراماس : " رجوع کنيم 

داشتند ودارند هرگزبا کمونيستها  مخالف  دشمنی )  خبر نامه  -است مصدّق
  )  ١١(  )  کتاب نقل از مقالۀ ايران ما ٨٧صفحۀ ." ( نبوده اند

  
  در جواب ايرج افشار مصّدقنامۀ دکتر    ◀
  

) مصدّقدکتر (ی احوال او  ادی که دربارهيکی از اسن :ايرج افشار  می نويسد 
است از او به نگارنده در خصوص شرحی مورخ بيستم  ای  بايد آورد مرقومه

که نخستين » جامع آدميت«عضويت در  قمری مربوط به  ١٣٢۵االول  جمادی
) ١٣۴٠تهران (  » فکر آزادی«بار آقای فريدون آدميت آن سند را در کتاب 

گو در  آقای عبداله راست. احتياج به توضيح داشت منتشر کرد وهمان موقع،
به اين موضوع  ١٢تا  ٩صفحات ) ١٣۵٧تهران (» مصدّقيادی از «  کتاب 

ولی . از آن مجمع کنار رفت مصدّقاست که  اشاره کرده و به حق توجه داده 
و نهضت ملی  مصدّق«  در کتاب . مرجع اطالع خود را بيان نفرموده است

   .نکته مورد توضيح قرار گرفته استهم همين » ايران

ی اهميتی که کتاب ايشان  موقعی که کتاب آقای آدميت انتشار يافت، به مالحظه

  وال در موضوع تعهدئآن را به انضمام شرحی به طورس ای از  داشت، نسخه

به خدمت  مصدّقحسين  دکتر غالم ی مورد سخن نوشته بودم، توسط آقای  نامه

ولی . فرستاد آن بزرگوار پس از چند روز، جوابی . دمفرستا مصدّقمرحوم 

. های ديگری که از ايشان داشتم از دست دادم را به انضمام نامه متاسفانه آن

بختانه فرصتی ديگر دست داد و طی سوال مجددی همان پرسش را  خوش اما 

جوابی گويا و روشن نوشت که آن شرح را حفظ  مصدّق مرحوم . تکرار کردم

آن مرحوم و به طور غير مستقيم به  رسانم تا از زبان  و اينک به طبع می ام کرده

  .ها خاتمه داده شود وگو تمام گفت
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 یب ميتعق ن برنامه را يپس از مسافرت حنا ابوراشد ا یل جواهريدمحم خل یول

ل يخل«به نام  یگرينده دينما) مصدّقل حکومت ياوا(   ١٣٣٠سال  در. کرد

ل لژ يه مقدمات تشکيته  ت اويمأمور . را به تهران فرستاد »ابوالخدود

آنها  ت يعضو ست يبايکه م ن لژ بوديه اياول ین هفت نفراعضاييوتع یفراماسونر

عبارت بودند  یل جواهرين هفت نفر جز دمحم خليا. محرز باشد یدر فراماسونر

، یشي، جعفر رائد، دمحم قریامام یمحمود هومن، دمحمعل دکتراحمد هومن، دکتر از 

شنهاد شد و يپ» یپهلو«  ز خود شاه ينام لژ ن. نيراسالو با ديم ارنست پرون، 

  . طرف نامبردگان به قاهره بازگشت ل لژ از يتشک یل ابوالخدود با تقاضايخل

)  ١٣٣٠سوم آبان ( ١٩٥١نوامبر سال  ٢٤خ يبه تار یل لژ پهلويفرمان تشک

س لژ شده يکه عمالً رئ یل جواهريدمحم خل الذکر صادر شد و  به نام اشخاص فوق 

  ) ١٢. (تازه و توسعه لژ آغاز کرد یاعضا جلب  یت خود را برايبود فعال

   

مجمع  در مصّدقنا بهنجاريهای انجمن ها وعضويت دکتر ◀
     !انسانيت

  
نا بهنجاريهای انجمن ها و عضويت « ناصرتکميل همايون در رابطه با 

يکی از حرکات سودمند وگاه زيان : می نويسد»   !در مجمع انسانيت دّقمصدکتر
بخش دردورۀ  مشروطه خواهی ، تشکيل انجمن های متعدد با نام و نشان های 

  .گوناگون ، محلّی ، تباری وخاندانی ، شغلی ، آرمانی و جز اينها بود
همانطورکه درهرکشوراحزاب سياسی ومشروطه : نوشته است مصدّقدکتر

کردند که مشروطه  زم و ملزوم يکديگرند، در ايران نيزهموطنانم حس میال
بدون مرکز اتّکاء سر نخواهد گرفت و روی اين نظر، هرچند نفر که با هم 

دادند تا در موقع لزوم همه  تجانس و اشتراک منافع داشتند، جمعيتی تشکيل می
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ای  حق هم که عدّهروی يک اصل متّفق باشند و بتوانند ازآزادی دفاع کنند وال
  )  I.( جان درکف نهادند ودر راه ايمان و عقيده از همه چيز گذشتند

يکی ازانجمن ها که متعلّق به خويشان و هم واليتی های آشتيانی وتفرشی  
از اين انجمن هم  مصدّقنام داشت » مجمع انسانيت« وگرکانی ها بود 

خن به ميان آورده است س»  تقريرات در زندان « درخاطرات وتألّمات وهم در
  .که نگارنده از هر دو منبع سود جسته است

انجمن انسانيت درخانۀ مرحوم  ميرزا حسن خان مستوفی الممالک  تشکيل می  
اين مجمع يک رئيس داشت و دونفرنايب ، رياست برعهده مستوفی الممالک . شد

) کتر حسابی معين  الملک جدّ د( السلطنه ومعز السلطان  مصدّقونيابت برعهده 
بود خانه ای نزديک منزل مستوفی الممالک اجازه شد و همانند ديگرانجمن های 

  ) II(»..تا موقع لزوم از آزادی دفاع کنند» سربازملّی«ای مسلّح داشت به نام  عده
درآن هنگامه که تضاد مشروعه طلبان و مشروطه خواهان باال گرفته بود، 

 ی بودند تعداد انجمن ها هم روزبه روزوهمه نهادهای سياسی درگيرقدرت طلب
آدميت دراين . فزونی يافت وخواسته های متضاد واختالف آميز زياد ازاندازه شد

انجمن «  با افزايش شمارانجمن ها« مقوله و رفع اشکاالت آن نوشته است؛
روح «به وجود آمد و قرار بود هرانجمنی دو نماينده به آن بفرستد که » مرکزی 

برپا گشت که آن  » انجمن رابط «دررقابت آن. آنجا حاضرباشند» ها  تمام انجمن
را انجمن سيّارنيزخوانده اند ومقرربود که هرانجمن نماينده ای درآن داشته  

منطق وجودی دو انجمن مرکزی وسيّارتصميم گيری جمعی درامور . باشد
د بلکه  نيام در مشترک عمومی باشد، اّما هيچ کدام به صورت بنيادی، استوار

شيوۀ عمل رايج اين بود که هرانجمنی برای گفت و گو درمطلب مورد نظرش 
از برخی انجمن ها  دعوت می کرد که ظاهراً به مشورت نشينند ودرواقع  آنها 

مصّوبات  اين جرگه  به مهرحاضران می رسيد . را شريک رأی  خويش گرداند
ن نحوتصميم گيری غلط  اي. اعالم می کردند» رأی ملّت « و آنرا به عنوان 

نه آرای چند  انجمن نمايندۀ افکارعمومی پايتخت بود ونه .  وعاری ازحقيقت بود
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به طريق  اولی منعکس کنندۀ آرای ملّت ورأی ملّت تنها درمصّوبات مجلس ملّی 
  ) III(» می توانست جلوه يابد

محلّه  دروازه  –آذربايجانيها( انجمن های پديد آمده  که به انواع و اقسام  تندرو 
حتّی طرفداردربار وسلطنت و ...) مظفّری، انسانيت و ( و معتدل ...) قزوين و

که وظايف ديگری برعهده  (» دولت ساخته« به روايت هايی انجمن های
منقسم بودند اين انجمن ها ازيکسو با خود اختالف  نظرداشتند و ازسوی ) داشتند

همزمان برخی ازآنها با محّمد علی شاه ديگربا مجلس شورای ملّی يکدل نبودند و
آنها درخفا روابطی با شاه وقّزاقخانه  و نهاد سلطنت عناد داشتند و برخی از

  .برقرارکرده بودند
  :عبدهللا  مستوفی  نوشته است 

يکصد و هفتاد انجمن درطهران تشکيل شده  وهر يک با برنامه و نظامنامۀ « 
مستبدّين هم با تظاهر مشروطه  .مخصوص خود در پيشرفت آزادی می کوشد

طلبی دراين انجمن ها يافت می شوند و با خبر چينی های خود رؤسای خويش 
درچنين شرايط ) IV(».را از افکار ومقاصد آزادی طلبان خبردارمی سازند

ميالدی و تروراتابک اعظم امين السلطان ، اوضاع را  ١٩٠٧مسألۀ قراردار 
زی و گستاخی وبرخوردهای خصامانه  ازهر نابسامان تر کرده بود، کينه تو

طرف نمايان تر شد که نشان دهندۀ نا آگاهی های سياسی و ناهمآهنگيها  و 
برای مثال درهنگامۀ  پس از دفن عبّاس آقا تبريزی . ناهمسازيهای  اجتماعی بود

او را ازجالل  نشانی گور. عده ای که خود را هوادار وی معرفی می کردند 
گرفته و به نام انجمن آذربايجان گور آن مرد » يس کل نظميهرئ« السلطنه 

ناميدند و مرحوم ملک »  شهيد راه وطن « تبريزی را گل باران کردند و وی را 
والتحسبن «وآيه شريفه  سخن دادند وآقا جالل اصفهانی درآن مکان داد المتکلّمين

 ً و زمان ديگرپس ازسوء  را درشأن او دانستند،» ..الذين قتلوا فی سبيل هللا امواتا
و کودتای شاه  مستبد با کمک قّزاق » يوم  التوب« قصد به دمحم علی شاه و وقايع 

 های روسی عليه نظام مشروطه، گروه هايی پيدا شدند با احساس های متفاوت،
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گورعبّاس آقای صّراف تبريزی  را شکافتند واستخوانهای آن مرحوم  را به آتش 
از رفتار آدمی در خشم و کينه کشيدن و « وه ای بود کشيدند که نمايانگر شي

  )V( »ديوانگی
نام می برد وهويّت  » جبهۀ افراطيون« آدميت مجموع چند انجمن را با عنوان

به عالوه گروه اجتماعيون » انقالبی با مرام سوسيال دموکراسی روسی« آنهارا 
يی قفقازی و عاميون، به عالوه چند انجمن به عالوه عناصر مجاهد و فدا -

 آذربايجانی،به عالوه منفردينی با همکاری محدود، دانسته و آن را ائتالفی
مّرکب ازعناصرگوناگون بدون رهبری واحد حزبی، اما با همکاری جمعی که «

در مسائل عمده به قاعده مشورت تصميم گرفته می شد و به اجرا درمی آمد، 
  ) VI. (شناسانده است

موضوع  و « :لی و موضوع آن آورده استوی دربارۀ مجلس شورای م
معيارهای دموکراتی درنظام  مشّخص مجلس نسبت به انجمن ها دفاع از

 پرانتقاد واعتراضی که مجلسيان وارد آوردند، بربی. مشروطه پارلمانی بود
چند انجمن وافراد انگشت شماری بود که  درون جبهۀ افراطيون جای  قاعدگی

اصری که فعّاليتشان تنيده درحرکت افراطی بود انجمن ها وعن. گرفته بودند
وجبهه ای که مرام و روش خويش را در منطق پرخاشگری وخشونت سياسی 

جبهه افراطيون : آدميت به درستی نتيجه گيری کرده است)  VII(»دريافته  بود
نه خدمتی به آزادی و دموکراتيسم کرد، نه بصيرت و خرد سياسی داشت که در 

منطقی پيش  گيرد به همين سبب درمجلس ملی و جامعه   مسير حوادث روش
  )  VIII(آزاديخواه از منزلت واعتبارسياسی  برخوردار نبود

در مخمصۀ فعّاليت های اين  نوع انجمن ها قرار گرفته بود، و به  مصدّقدکتر 
کردم و  انسانيت را من اداره می( جلسات مجمع « : طوری که خود نوشته است

کردند  ای از حّضار پيشنهاد می آمد، عده کاری در خارج پيش میهر وقت هم که 
نايب رئيس ديگر آن را انجام دهد، تا اينکه روزی محّمدعلی شاه از شهر به باغ 

منزل  مرحوم مسيح  ( شاه رفت و انجمن مظفّری واقع در شمال ميدان بهارستان 
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کرد هر کدام ها دعوت  از عموم انجمن) المک  شيرازی پدرسردار فاخرحکمت
نمايندۀ خود را با مهر انجمن به آنجا اعزام کنند که اين مرتبه هيچکس پيشنهادی 

ننمود و حّضار تقاضا کردند که اين )  معزالسلطان(برای انتخاب آن نايب رئيس
  .  کار را هم من انجام دهم

  : افزوده است مصدّقدر مورد  چگونگی  دعوت و قصد نيّت آن دکتر 
ای به شاه نوشته و درخواست کرده بود خود را از ملت  ی، نامهانجمن مظفّر«

. جدا نکند و به شهر مراجعت کند که من نيز مثل سايرنمايندگان آن را مهر کردم
سپس قرار شد هر يک از نمايندگان موضوع را در جمعّيت خود طرح کند و هر 

ت اتّخاذ بايس انجمن يک نمايندۀ دائمی برای تصميماتی که در آن روزها می
  )  IX(» .شود، انتخاب نمايند

هر انجمنی يک طاق  نما  در مسجد سپه ساالر برای خود  انتخاب  کرد و دفتر 
و دستک خود را در آنجا قرار داد و مجمع انسانيت هم صاحب طاق نمايی شد 

سربازان ملّی هم مسلّحانه در آنجا  . که در واقع  مرکز تصميمی گيريهای آن بود 
از انجمن های  آمادۀ  نبرد نام انجمن  شاه آباد ، انجمن  فاطميه ، . اشتنداقامت د

انجمن تشّکر، انجمن امامزاده يحيی ، انجمن  وفاييه ، انجمن  مجاهدين  و مجمع  
اسنانيت ، دراسناد تاريخی  آمده است و از مبارزان انجمن انسانيت  افرادی که 

طرفدار  محّمد علی شاه بودند، اين  نام ها  رسماً  آمادۀ نبرد عليه  قّزاقان روسی 
  :شناخته شده اند

  ميرزا  يحيی  خان ولد  ميرزا  عباسعلی  آشتيانی 
  ميراز  حسين  خان گرکانی  
  قاسم آقای خيّاط 
  مشهدی  حسن تفرشی 

  دمحم حسن بقّال
  محمود  پاره  دوز 

حّمد خان که هدايت و راهنمايی آنان برعهدۀ ميرزا م» زا رضای فراّشرمي
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. مستوفی الممالک فقط  عنوان رياست  داشت )  X. (هدايت السلطنه بوده است
ن الملک معز يالسلطنه و يم مصدّق( و دو تن که به ظاهر معاون او بودند 

 مصدّق، در واقع همه کارهای سازمانی و نظامی برعهدۀ دکتر )السلطان تفرشی
که محل آن هم در » حرب  کميسيون« بود واو به عنوان نمايندۀ مجمع در 

  )  XII. (شبستان  مسجدبود،  شرکت می کرد
برپايۀ تصميم کميسيون، همۀ سربازان ملّی برای دفاع  از مشروطه آماده می 
شدند اما براثر دسيسه ای پنهانی در روز بمباران مجلس ، سربازان ملّی بعضی 

از آن ميان  دفتر و از انجمن ها مرخص شده بودند و دفتر آنها بسته  شده بود  
به )  معز السلطان ( تجهيزات نظامی مجمع انسانيت به دستور معاون دوم 

نايب «معلوم شد که  مصدّقخارج از مسجد انتقال داده شده بود و به قول  دکتر 
» !رئيس ديگر، بيش از من در سياست وارد بود و از همه جا اّطالع داشت

)XIII   (  
م  مسجد  سپه ساالر و مجلس بود، هنوز به چهار زمانی که عاز  مصدّقدکتر 

راه الله زار نرسيده، صدای شليک توپ از منطقۀ بهارستان شنيده می شد و 
 ١٩٠٨ژوئن  ٢٣برابر  ١٣٢٦جمادی االول   ٢٣( کودتای  شوم دمحم علی  شاه 

به فرماندهی لياخف سرکردۀ قّزاقخانه شاهنشاهی که )  ١٢٨٧تير ماه  ٢م،  
  .فراماندهی روسيه در قفقاز بود، تحقّق پيدا می کرد تحت نظارت

  

  سخن پايانی 
بسياری از اثاثيه و دفاتر واسناد و تابلوهای  . مجلس شورای ملی ويران شد 

نظام نوين مشروطه که آزاديخواهان و ) XIV. (گرانبها  به غارت برده شد
استبداد  « و  روحانيان پيشرو در ايجاد آن مرارت ها کشيده بودند، تعطيل شد

تنی  چند از آزاديخواهان  و نمايندگان کشته شدند و . جانشين  آن گرديد»  صغير
.. گروهی به اسارت درآمدند که سران آنها در باغشاه  ناجوانمردانه  اعدام شدند
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عدّه ای فرار کردند و ازآن چند تنی به سفارتخانۀ انگليس پناه بردند و بقيّه 
  .ری بودنددرگوشه وکنار شهر متوا

مجلس شورای  « صادقانه وقايع بعد از کودتا را تحرير کرده و از  مصدّقدکتر 
التبار اوعضويت خودش در آن مجلس با کمک و درايت حشمت الدوله و» دولتی

  :سخن  به ميان آورده و چنين  نوشته است
مجلس شورای دولتی در عمارت خورشيد، محّل بعدی وزارت دارائی تحت 

 مشيرالسلطنه صدر. الملک تشکيل گرديد عبدالوّهاب خان نظام ارياست ميرز
ای نداشت، هرکس بمذاق خود صحبتی  اعظم آن را افتتاح نمود و چون برنامه

  ...کرد می
جلسۀ اّول شورای دولتی به اين ترتيب خاتمه يافت و چون اطمينان حاصل شد 

يم گرفتم وسايل شوند به آن يک مرتبه اکتفاء کردم و تصم که متعّرض من نمی
صدور تذکره نيز احتياج به اجازه . مسافرت خود را برای تحصيل فراهم کنم

صص ) (  ١٣.  ( داشت که اين کار هم به دست سناتور واالتبار انجام گرفت
٤٩٤ - ٤٩٧ )  (XV (  

  

  »  جامع آدميت« و موّحد مصّدق خليل ◀
جامع «و مصدّقبارۀ   در که»یونهاد مدن مصدّق« موّحد بنام ليچکيدۀ مقالۀ خل

  :در اينجا برای خوانندگان می آورم »  تيآدم
جامع «به عضويت آن درآمد، تشّکلی به نام  مصدّقنخستين نهاد غيردولتی که  

جامع . بود) ش ١٣١٨ـ  ١٢٤٠(به رهبری ميرزا عباسقلی خان آدميت » آدميت
ر برخی باحضو) ١٢٧٥ـ  ١٢١١(آدميت که اندکی پس از قتل ناصرالدين شاه 

از رجال سياسی کشور تشکيل شد، کم و بيش متأثّر از افکار ميرزا ملکم خان 
» مجمع آدميت«و سپس » فراموشخانه«بنيانگذار ) ١٢٨٧ـ  ١٢١٢(ناظم الدوله 

بود و در تدارک ذهنی و عينی انقالب ضدّ خودکامگی مشروطيت نقش مهّمی 
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 .داشت
و مقدّمۀ مشروطيت، بعد از  دکتر فريدون آدميت، نويسنده کتاب فکر آزادی

بيان تفصيلی پيش درآمدهای اجتماعی و سياسی نهضت مشروطيت، با تکيه به 
 یدراختيار داشته، به معّرف» جامع آدميت«اسناد و مدارکی که درباره ی 

ت و انعکاس گسترده خاستگاه، مرامنامه، يانگذاران و رهبران جامع آدميبن
بال دستگاه ستم و استبداد قاجاری و خيزش انديشه و عملکرد جامع آدميت در ق
 .آزادی خواهان ايران، پرداخته است

فريدون آدميت از نقش مثبت جامع آدميت و ميرزا عباسقلی خان در جنبش ضدّ 
يّکه تازی مشروطيت ياد کرده وافراد وابسته به جامع آدميت را از طبقۀ 

داشتند و بنيان فلسفۀ  طبقۀ روشنفکری که مسلکی غيرانقالبی. روشنفکر می داند
آن ها هوادار سلطنت . حاکمان بود» مشروطيت و محدوديت«سياسی آن ها بر 

مشروطه، پارلمان ملی شامل دو مجلس شوراس ملی متشکل از وکالی ملت و 
هم چنين از استقرار . ملين و ريش سفيدان بودندامجلس ستاد متشّکل از ک

ن وزرا، و استقالل قضات حکومت انتخابی، مسؤول بودن و پاسخگو بود
 .حمايت می کردند

رهبران جامع آدميت از اصالحات عمومی و برپايی تأسيسات سياسی و 
اجتماعی نوين براساس اصول علمی و به سبک کشورهای اروپايی پشتيبانی 
کرده، اما با راديکاليسم و عمليات انقالبی و تند که نهضت رهايی بخش 

 .، مخالف بودند.يعی خود منحرف کندمشروطيت را از مسير اصلی و طب
به روايت دکتر آدميت، در انجمن مذکور سيصد و چند نفر از طبقات مختلف  

 :مردم به شرح زير عضويت داشتند
 ٢٠نفر، شاهزادگان  ١٣٥نفر، رجال و سرشناسان  ١٥نمايندگان مجلس اول  

نفر، افراد طبقۀ  ١٣نفر، تّجار  ١٢نفر، نظاميان  ٣نفر، هنرمندان  ١١نفر، اطبّا 
 )١.(نفر ١٤نفر، روحانيون  ٩٠متوّسط 

مّالمحّمد عّالمه مجتهد بار فروش، : برخی از اين روحانيون عبارت بودند از 
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سيد ولی هللا شريف العلما، ميرزا سيد ابوالقاسم طباطبايی، ميرزا مصطفی امجد 
ديع الذاکرين، شيخ علی زرندی، ميرزا محّمدباقر مجتهد آملی، سيدرضا ب

 )  ٢. (الذاکرين، صدر المعالی مازندارانی
سالگی و در حالی که  ٢٥، در سن ١٢٨٦نيز در روز دهم تيرماه سال  مصدّق 

مرداد  ١٤کمتر از يکسال از صدور فرمان مشروطيت توّسط مظفّرالدين شاه در 
می گذشت، با امضای سوگندنامه جامع آدميت، به اين نهاد مدنی  ١٢٨٥ماه 

حضورش در تشّکل پيش گفته چندان دوامی نيافت و آن نهاد را  پيوست؛ ولی
 )٣.(ترک کرده و به جمعيت ديگری پيوست

در جامع آدميت، به اندازه ای کم اهميت و  مصدّقموضوع عضويت مستعجل  
سال بعد، در هيچ سند مکتوبی انتشار نيافت، تا اين که  ٥٤بی رنگ بود که تا 

را به همراه  مصدّققسم نامۀ  ١٣٤٠در سال  فريدون آدميت برای نخستين بار
چند قسم نامۀ ديگر، با استفاده از اسناد و مدارک به جای مانده از جامع آدميت، 

 ) ٤.(در کتاب فکر آزادی و مقدمۀ مشروطيت به چاپ رساند
به جامع آدميت، اين امکان را برای برخی مخالفان رهبر  مصدّقچاپ تعّهدنامۀ 

هم آورد، تا آن را به عنوان يک کشف تاريخی در بوق  و نهضت ملی ايران فرا
 ..کرنا کنند

بالفاصله بعد ازانتشار کتاب فکر آزادی و مقدمۀ نهضت مشروطيت، روزنامۀ  
فرمان، متن سوگندنامه را کليشه کرده و آن را تحت عنوان سوگندنامۀ عضويت 

ديگر نشريه روزنامۀ آژنگ نيز . منتشر کرد» فراماسونی«در دستگاه  مصدّق
 ) ٥.(به جامع آدميت اقدام کرد مصدّقای بود که به چاپ تعّهدنامۀ 

در جامع آدميت، بار ديگر  مصدّقموضوع عضويت ) ١٣٤٧(هفت سال بعد  
ـ  ١٢٩٨(اين بار اسماعيل رايين . از درون يکی از کتاب ها سر درآورد

و فراماسونری فراموشخانه «در جلد اّول از کتاب سه جلدی خود به نام ) ١٣٥٨
را به جامع آدميت، به همراه تعّهدنامۀ افرادی مانند  مصدّقتعّهدنامۀ » در ايران

آخرين نخست وزير ) ١٣٢١ـ  ١٢٥١(دکتر اسماعيل مرزبان و دمحمعلی فروغی 
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حکمت سقراط «و » سيرحکمت در اروپا«: رضاشاه و نويسندۀ کتاب هايی مانند
 .به چاپ رساند» و افالطون
متن قسم «: با عبوراز معيارهای اخالقی، در زير تعّهدنامه نوشت رايين اما

؛ درحالی که به رغم يکسان بودن عبارات »مصدّقنامه فراماسونری دکترمحّمد 
و ذيل قسم نامۀ فروغی   درصدر» فراماسونری«قسم نامه ها از کاربرد واژۀ 

و يا نابه ، دل خواهانه مصدّقرايين با فراماسون خواندن ) ٦.(خودداری کرد
گرديد  مصدّقافترا زنی عليه  دلخواه، آغازگر مرحله ی جديدی از کارزار پليد

 .        رافراهم کرد مصدّقو اسباب رقص و پايکوبی مخالفان عجول و ستيزه جوی 
را در رديف فراماسونرها قرار می دهد که خود،  مصّدقرايين در شرايطی  

ميرزا ملکم خان و جامع آدميت به ضمن معّرفی فراموشخانه و مجمع آدميت 
عنوان سه سازمان سياسی شبه فراماسونری و بيان اين نکته که اين سازمان 

آرمان ها و افکار جوانان و تحصيل کرده های سرگردان و ظلم کشيده را «ها 
تشکيالت ماسونی جهانی، «تصريح می کند که » رهبری می نمودند

ت نمی شناخت و آن ها را از جمعيت فراموشخانه و مجمع آدميت را به رسمي
 ».شمرد یم) Clandesten(ها و فرقه های غيرمجاز و به اصطالح ماسونی 

به باور رايين؛ به رغم پيروی جامع آدميت از نظام و مرام ميرزا ملکم خان و  
بستگی «عضويت برخی از رهبران آن در لژهای اروپا و هند، سازمان مذکور

ً تقليدی از اين فراموشخانه و رسمی با فراماسونری جهان ی نداشت و صرفا
 )٧(»...تشکيالت ملکم و تعقيب کارهای گذشتۀ او بود

مبّرزترين رجل «فريدون آدميت نيز پس از معّرفی ملکم خان به عنوان  
مؤثّرين عامل «و بنيانگزار مکتبی که » روشنفکر دربار ناصرالدين شاه قاجار
بود، درباره رابطه بين عباسقلی » ايران نشر انديشۀ آزادی و تجددخواهی در

ميرزا عباسقلی خان از «: خان، مؤسس جامع آدميت با ملکم خان می نويسد
برکشيدگان يحيی خان مشيرالدوله بود و توّسط او با آزادی خواهان روشنفکر و 

هـ  ١٣٠٠ياران ملکم محشور گرديد و در مقام ترويج افکار او برآمد و در سال 
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 ».وشخانۀ ملکم پيوستق به فرام. 
نه شعبه ای از ] ملکم[فراموشخانۀ «: آدميت اما براين عقيده است که 

تشکيالت فراماسون بود و نه بانی آن ادعای تشکيل لژ فراماسون را کرده و 
نه اساساً ملکم اجازۀ تأسيس لژ را داشته است، البتّه او بعدها به عضويت لژ 

 )٨(».فراماسون فرانسه درآمد
تاريخ جنبش ها و تکاپوهای «لهادی حائری نيز در کتاب خود به نام عبدا 

بعد از ذکر تاريخچه ی پيدايش نحله و » فراماسونگری درکشورهای اسالمی
اشاره به شعارهای سه گانه اين طبقه نوپای  گروه فراماسونی درغرب و

 انجمن های فراماسونری،: بورژوازی؛يعنی برادری، برابری وآزادی می نويسد
آزادی از يوغ فئوداليته مذهبی و سياسی، آزادی در کار، بازرگانی و «خواهان 

و می خواست در زمينۀ حقوق سياسی، اجتماعی، اقتصادی . انباشتن دارايی بود
و قضايی با دو طبقۀ ديگر ـ اشراف وابسته به کليسا و اشراف حاکم بر سياست 

 »...و دولت ـ برابر باشد
سندگان و سازمان های مختلفی را يسياست مداران، نوحائری سپس متفّکران،  

نام می برد که همگی دارای انديشه ماسونی بوده و نقش تعيين کننده ای در 
 .برخی رويدادهای فرهنگی و سياسی داشته اند

اين نويسنده پس از بيان پيشينۀ انديشه فراماسونی در ايران و معرفی برخی  
و ميرزا يوسف ) ١٢٧٦ـ  ١٢٢٠(سدآبادی سيدجمال الدين ا: افراد از جمله

مستشارالدوله تبريزی به عنوان فراماسون، درمورد نهادهای تأسيسی ميرزا 
به عضويت دوستی صادقانه پاريس درآمد «: ملکم و پيروانش، تصريح می کند

پس از . ولی فراموشخانه اش در ايران به رسميت شناخته نشد و مستقل بود
پس بعد از کشته شدن ناصرالدين شاه، جامع آدميت شد و س» مجمع آدميت«آن 

اين ها هيچ يک وابسته به سازمان . توسط عباسقلی خان آدميت تشکيل گرديد
 ».های جهانی فراماسونی نبودند

اعضای جامع آدميت تنها به خاطر پيوستگی به آن نهاد «به باور حائری  
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از سرشناسان مانند  نبايد فراماسون خوانده شوند و اسماعيل رايين که برخی
را تنها به همين دليل از اعضای فراماسونگری وانمود کرده  مصّدقدکتر محّمد 

 )٩(»سخنی دور از تاريخی گری و تاريخ نگری آورده است
ـ  ١٢٨١(ديگر محققی که ديدگاه مذکور را تأييد می کند محّمد محيط طباطبايی  

ابتدای کار هم هرگز يک ملکم از «: او دراين باره می نويسد. است) ١٣٧١
به هيچ وجه از طرف محفل های سالک منّظم مسلک و مرام فراماسونی نبوده و 

شرق اعظم فرانسه و اسکاتلند، رخصت چنين اقدامی را نداشته و در حقيقت، 
استفاده ای که او پنجاه سال قبل از عنوان فراماسون به صورت فراموشخانه 

اسی خود کرده، يک ابتکار و با  استفاده در تنظيم افکار و ترتيب مجامع سي
 )١٠. (غير مجاز و بخشش ناپذير از عنوان فراماسونی بوده است

طباطبايی اما دربارۀ برخی از رهبران جامع آدميت، ديدگاهی بدبينانه داشته و  
به توپ بستن مجلس توسط دمحمعلی شاه (معتقد است که بعد از کودتای باغ شاه 

ا عبدالمطلب يزدی مدير روزنامه آدميت و عباسقلی خان ، ميرز)مطلق العنان
 .قزوينی مؤسس جامع آدميت، بدخواه و بدانديش عناصر مشروطه شدند

اين ديدگاه محيط طباطبايی با آن چه افرادی مانند فريدون آدميت و پژوهشگر  
ديگری به نام محمود کتيرايی درباره ی رئيس جامع آدميت گفته اند به کلی 

 .داردمغايرت 
طومار جامع «کتيرايی بعد از ذکر اين نکته که بعد از به توپ بستن مجلس،  

درباره سرنوشت عباسقلی خان، رئيس جامع آدميت » آدميت در هم نورديده شد
حملۀ ميرغضبان دمحمعلی شاه [رئيس جامع تا سال ها پس از آن «: می نويسد

توسط ناخدای  به مجلس و سرکوب آزادی خواهان ١٢٨٧در دوم تيرماه 
او مردی ناسيوناليست بود و با بيگانگان داد و ستدی ... زنده بود] استبداد

پيکار او در راه آزادی و در افتادن با خودکامگی و نيروهای ... نداشت 
 )١١. (ارتجاعی و بی باکی او در گفتن باور  انديشه خود در خور ستايش است

ن بر برخی مخالفان راديکال دمحمعلی به نظر می رسد انتقاداتی که عباسقلی خا 
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شاه وارد می کرده و توصيۀ او به در پيش گرفتن روش های اعتدالی در مقابل 
حاکميت، اين ذهنيت را در نزد بعضی مانند محيط طباطبايی به وجود آورد که 

 .رئيس جامع آدميت را در رديف هواداران شاه ضد مشروطه قرار دهد
ـ مانند سايرگروه ها و جمعيت های سياسی و البته تشّکل جامع آدميت  

اجتماعی در ايران ـ در مسير خود، دچار دو دستگی و تفرقه شد و افرادی مانند 
نماينده در مجلس ) ١٣١٤در گذشت به سال (ميرزا محمود خان احتشام السلطنه 

يحيی ميرزا ) ١٣٢٢ـ  ١٢٥٥(اول و دوم مشروطه، سليمان ميرزا اسکندری 
از آن  مصدّقو ) ١٣١٩ـ  ١٢٢٧( ّمد غفّاری کمال الملک نقّاش اسکندری، مح

سليمان ميرزا انجمن حقوق را تشکيل داد و روزنامه حقوق را با ) ١٢.(بريدند
نشريه ای که انتشارش هفتگی . شعار آزادی، برادری و برابری چاپ می کرد

 )١٣.(تبود و عمرش تا کودتای دمحمعلی شاه عليه آزادی و مشروطيت ادامه داش
سليمان ميرزا چند دوره وکيل مجلس بود و بعدها از بنيانگذاران حزب توده  
در انجمن آدميت هم به گفته خودش، بيش از دو سه جلسه  مصدّقحضور . شد

به ايرج افشار نوشته، دربارۀ  ١٣٤٤آذر ماه  ١٢او در نامه ای که در . نبود
: امع آدميت می گويدانجمن های دوران مشروطيت و سابقۀ حضور خود در ج

راجع به انجمن هايی که در بدو مشروطيت تشکيل می شد و يکی از آن ها ... «
انجمن آدميت بود اّطالعی که دارم اين است مرحوم ميرزا عباسقلی در خانه ی 
خود اين انجمن را تشکيل داد و هر کس هم که می خواست عضو انجمن بشود 

کند و مبالغی هم بابت حق عضويت الزم بود کسی از اعضا او را معرفی 
بپردازد و يکی از روزها، شخص محترمی به خانۀ من آمد، مرا دعوت نمود و 

در بعدها در دو سه جلسه بنده حاضر شدم و چون مجمع . با خود به انجمن برد
انسانيت تحت رياست مرحوم مستوفی الممالک تشکيل شد و مرکب بود از آقايان 

و تفرشی های ساکن تهران و بنده را هم به سمت نيابت  آشتيانی ها، گرگانی ها
 )١٤(»...رئيس انتخاب کردند ديگر نتوانستم در انجمن آدميت حاضر شوم

، به مصدّقرايين از يک سو با قرار دادن واژۀ فراماسونری در زير قسم نامۀ 
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می شکند و از دگر سو در جلد سوم  مصدّقاصطالح تخم لقّی در دهان مخالفان 
 ٢٨کتاب خود به ذکر مواردی از ضديت گروه های فراماسونی، قبل از از 

و برنامه های آنان برای سرنگون کردن دولت ملی می  مصدّق، با ٣٢مرداد 
 .پردازد

گفت و «می کوشيدند از » همايون«به روايت رايين، عناصر لژ فراماسونری  
ور يکی از در حض» مصدّقگو در امور سياسی و تشريح کارهای سقوط دکتر 

اما . داشته است خودداری کنند مصدّقاعضای جوان لژ که حشر و نشری با 
پيشنهاد محاکمه و مجازات و اخراج آن عضو به اين علت که دولت شخص 
ديگری را مأمور کسب اّطالع از لژ خواهد کرد، از سوی دستگاه رهبری لژ رد 

 .گر به آن محفل باز گشتمرداد از لژ اخراج گرديدولی بار دي ٢٨او بعد از . شد
افزون بر اين، لژ همايون ـ که رهبری آن به عهدۀ دمحمخليل جواهری بود ـ  

تصميم گرفت هيچ يک از اعضا حق شرکت در رفراندوم و موافقت با دولت را 
در آن از مردم خواسته بود از ميان ادامه کار  مصّدقرفراندومی که . ندارند

به انحالل مجلس  ٣٢مرداد  ١٢مردم در . ننددولت و مجلس، يکی را انتخاب ک
 .رای دادند

لژ همايون ـ که محل اجتماع اعضای آن باشگاه حافظ بود ـ در مخالفت با  
تا آن جا پيش رفت که يکی از اعضای خود به نام شهاب  مصدّقرفراندوم 

علّت بازخواست خسروانی، چاپ عکسی از وی . خسروانی را به محاکمه کشيد
ه ها بود که نشان می داد او در حال دادن رأی است؛ ولی در پايان در روزنام

جلسه دادرسی حزبی، مشّخص گرديد که عکس پيش گفته مربوط به سال های 
 )١٥.(گذشته بود و در نتيجه خسروانی تبرئه گرديد

پيشاهنگ که در سال  ١٣٠٥به روايت رايين، لژ آبادان، موسوم به لژ  
تأسيس  ١٣٠٢مسجد سليمان و اهواز که در سال  تشکيل شده و نيز لژ ١٣٠١

شده بودند و تا قبل از جريان ملّی شدن صنعت نفت و اخراج انگليسی ها فعّال 
بودند، با خارج شدن صنعت نفت از سلطۀ انگليسی ها و اخراج کارکنان 
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 )١٦. (بريتانيايی صنعت نفت، فعّاليت آن ها تعطيل گرديد
اع نه چندان مساعد لژهای فراماسونی در دوران اسناد ساواک نيز بيانگر اوض 

) از بنيانگذاران لژ هخامنش(درآن اسناد از قول دکتر جعفر جهان . است مصدّق
، تشکيالت ماسونی سخت تحت مصّدقدر زمان صدارت دکتر محّمد «: آمده که

کنترل بود و ما به سختی جلسات خود را در زير زمين تشکيل می داديم و 
جلسات ما بسيار سرد بود واگر  مصّدقدر زمان ... ت بوديمنهايت در زحم

ما ماسون هستيم چه باليی که به جان ما می  احساس می شد يکی از
 )١٧( »...آوردند

رايين اما جويندگان را خيلی در حالت انتظار رها نکرده و با عرضه ی ...« 
ن نويسنده، از منظر اي. پاسخی قاطع می کوشد به تشويش ذهنی آنان پايان دهد

نماد ناوابستگی به جوامع ماسونی و در نتيجه به انگليسی ها و سمبل مبارزه با 
 .انديشه های آن ها، کسی نيست جز رضاشاه پهلوی

در نيم قرن اخير، نخستين رئيس الوزراء ايران که طوق برادری ماسن ها به « 
) شاه فقيد( وبه اين مقام رسيد، رضاخان سردار سپه اعليحضرت. گردن نينداخت

اعليحضرت فقيد نه تنها فراماسن نشد بلکه در دوران سلطنتش، محافل . بود
 )٢٣(».ن ها را بست و اجازۀ فعاليت به آن ها ندادوماس

تنها کسی است که هيچ ) ١٣٢٣ـ  ١٢٥٦(البته نبايد تصّور شود که رضاشاه  
ديگری نيز قدم ن ها نداشته، بلکه به گمان رايين، زمامداران ونسبتی با فراماس

 .در جای پای رضاشاه گذاشته اند
فقط پنج  ١٣٢٠در حوادث بعد از شهريور «: رايين در اين باره می نويسد 

رئيس الوزراء مشهورايران که دوران صدارتشان با حوادث مهمی به پايان 
سپهبد حاجيعلی ) ١٣٢٨ـ  ١٢٨١(عبدالحسين هژير ... ن نبودندورسيد فراماس

و آقايان اسدهللا علم ) ١٣٤٨ـ  ١٢٧٢(سپهد زاهدی ) ١٣٢٩ـ  ١٢٨٠(رزم آرا 
چند سال قبل فراماسون های ). ١٣٧١ـ  ١٢٨٤(و دکتر امينی ) ١٣٥٧ـ  ١٢٩٨(

ايشان . ايران از اسدهللا علم دعوت می کنند تا در حلقۀ برادران فراماسن در آيد
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آن شاه من در دنيا فقط دست يک نفر را می بوسم و : در جوابشان می گويند
بنابراين نمی توانم عبوديت و تسليم مطلق شدن را در محافل . ايران است و بس

 )٢٤(».فراماسونری بپذيرم
اعليحضرت فقيد « او تحت عنوان رايين عالوه بر ستايش از رضاشاه ـ که از

ياد می کند، با نقل جمالتی از «  و يا اعليحضرت رضاشاه کبير» رضاشاه کبير
وبا ) ١٣٥٩ـ ١٢٩٨(وطنم نوشته محّمدرضا شاه پهلوی کتاب مأموريت برای

را نيزمانند پدرش،  درتکاپوی اين است که او» شاهنشاه آريامهر«عنوان کاربرد
 .نشان دهد »نوکران اجنبی وعمال متفقين «فراماسون ومخالف عنصری ضدّ 

)٢٥( 
به نظرمی رسد از ديدگاه رايين، هرکس حتّی اگربه طورکوتاه مدت و با  

زه های آزادی خواهانه و برابری طلبانه نيز سرکی به محافل فراماسونی انگي
کشيده باشد دلباختۀ سياست های بيگانه به ويژه بريتانيای کبير بوده و بايد تا ابد 

با گروه  هزينۀ اين وابستگی را بپردازد؛ اما شاهان سلسله پهلوی که به ظاهر
رجی بوده و به خصوص با های فراماسونری وصل نبوده اند، به حتم ضد خا

انگليسی ها هيچ نسبتی نداشتند سهل است که در اصل با محافل سياسی انگليس 
 !در ستيز و نبرد نيز بوده اند

که رايين به چاپ کتاب سه جلدی فراموشخانه و فراماسونری در  ٤٧از سال  
ايران دست زد و مسائل درونی و بيرونی لژها و محافل فراماسونی را با عکس 
و تفصيل منتشر کرد و جنجالی را در محافل سياسی و دولتی ايران به وجود 
آورد؛ اين پرسش برای برخی طرح گرديد که رايين چگونه توانسته به اين اسناد 
ً محرمانه دست يافته و بدون اين که از سوی اداره نگارش وزرات  عموما

و نهاد ) کتاب بخوانيد دستگاه مميزی و سانسور و قلع و قمع(فرهنگ و هنر 
با موانعی رو به رو گردد، کتاب را در ) ساواک(امنيتی و سرکوب گر حاکميت 

چاپخانه ای داخلی ـ که همگی تحت کنترل دستگاه دوزخی امنيتی بوده اند ـ به 
 .چاپ برساند
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پژوهش های برخی محققان تاريخ معاصر که مستند به گفته های بعضی از  
و اسناد ساواک و برخی اسناد ديگر است  صاحب منصبان عصر پهلوی دّوم

بيانگر اين است که رايين خود با دربار پهلوی و شخص محّمدرضا شاه وسيستم 
اطالعاتی او، در تعامل مثبت بوده و اين اسناد سری باندهای فراماسونی، از 
سوی ساواک در اختيار او قرار گرفته و کتاب با پشتيبانی اسدهللا علم و نعمت 

ری رئيس ساواک، به وسيله دستگاه اطالعاتی در چاپخانه ای که مورد هللا نصي
 .چاپ شده است) چاپخانه داور پناه(اعتماد ساواک بود 

به باور اين پژوهش گران، چاپ و انتشار اين کتاب، محصول تضادهای جناح  
های آمريکايی و انگليسی درون حاکميت با يک ديگر بوده و در واقع، نوعی 

ز سوی امريکوفيل های درون ساختار قدرت مانند علم و نصيری به ضدّ حمله ا
 ١٣ـ کسی که ) ١٣٥٨ـ  ١٢٩٨(رقبای انگلوفيل خويش نظير اميرعباس هويدا 

 .سال در دوران پهلوی دوم نخست وزير ايران بود ـ می باشد
هوادار پر و پا قرص چاپ اين کتاب بود می دانست که به مدد آن، «علم که  

گويا حتّی توصيه کرده بود که اين . دشمنانش لّکه دار خواهد شد دامن سياسی
 ».کتاب را در دانشگاه نيز تدريس کنند

پيامدهای چاپ اين کتاب برای َعلَم، شادی آور بود؛ زيرا اين کتاب به گفته او  
. و برخی ديگر از درباريان قرار گرفت) فرح پهلوی(مورد مطالعۀ شاه و ملکه 

نسبت به اين کتاب حّساس شده و درباره ی آن گزارشی تهيه ها نيز  آمريکايی
در واکنشی متقابل، فهرستی از مأموران سيا در ايران نيز پخش . کردند
 )٢٧.(گرديد

متن قسم نامۀ فراموسونری دکترمحّمد «اقدام رايين به نوشتن عبارت ..«
اکنش به عنوان يک فراماسون، و مصدّقدر ذيل آن قسم نامه و معرفی » مصدّق

و برخی پژوهش گران  مصدّقها و اعتراض های از سوی نيروهای هوادار 
رايين در پاسخ به اين انتقادات، عملکرد خود را معلول فشار ساواک . برانگيخت

دستگاه اطالعاتی شاه، به گفته مکرر رايين، هنگامی اجازۀ چاپ و . دانست
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را در پايين تعّهدنامۀ  انتشار کتاب را صادرکرد که رايين پذيرفت عبارت مذکور
رايين نوشتن آن جمله را پاسپورت انتشار کتاب . به جامع آدميت، قيد کند مصدّق

 .خود می دانست
ا غيرارادی رايين در اضافه کردن آن جملۀ ياما به هر حال عمل ارادی و  

، مصدّقو کاربرد لفظ فراماسونری دربارۀ  مصدّقکذايی در زير پيمان نامۀ 
، با استقبال گستردۀ ٥٧و اين بار پس از پيروزی انقالب بهمن سال ها بعد 

با  مصدّقاين دسته از منتقدان افراطی . قرار گرفت مصدّقمخالفان مذهبی 
دستاويز قرار دادن قسم نامۀ او در جامع آدميت، وی را آماج حمالت بی پروای 

 ١٢٦٢(کاشانی  خود قرار داده و بعضاً به گمان خود برای اثبات حقّانيت آيت هللا
، به جد کوشيدند با علم کردن موضوع مصدّقدر اختالفات بين او و ) ١٣٤٠ـ 

در جامع آدميت و زدن مارک نامقبول فراماسونری بر پيشانی  مصدّقعضويت 
را از چشم  مصدّقاو و جار زدن اين خبر بر هر کوی و برزن، به زعم خود، 

 .مردمان اين سرزمين بيندازند
درجامع آدميت را با انبوهی  مصدّقدگانی که موضوع عضويت يکی از نويسن 

شاخ  و برگ درکتاب خود ذکر کرده است نويسنده ای به نام بهمن اسماعيلی 
 .است

اسماعيلی که خود را دکتر و استاد تاريخ و علوم اجتماعی از دانشگاه بيروت  
فی کرده در کتابی به نام  پافشاری » طنهالسل مصدّقزندگی نامۀ «و ميشگان معّرِ

چند جويای نام «با جامع آدميت برخالف آن چه که  مصدّقمی کند که همکاری 
ادعا می کنند، نمی تواند کوتاه مدت باشد، » السلطنه مصدّقو حواريون کنونی 

کسانی که به رموز ماسونی و ريتول های جهانی «: زيرا به گفته اسماعيلی
ر لژهای ماسونی به هيچ وجه صحيح آشنايی کامل دارند می دانند که استعفا د

و ماسون وارد شده به لژ پای استاد اعظم را می بوسد تا روزی که می ... نيست
 »...ميرد، هميشه به ماسونی وفادار بوده و هيچ گاه هم استعفا نمی دهد

می توان گفت به زعم نويسنده، لژ فراماسونی دوزخی است که اگر هر کس  
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ود راه بازگشتی برای او وجود نخواهد داشت بلکه لحظه ای هم در آن وارد ش
اسماعيلی در کتاب خود ـ که در آن از نام ناشر، ! در آن جاودان خواهد ماند

مکان و تاريخ نشر آن خبری نيست ـ در ديگر اظهار نظری عجيب که با 
مدعيات خودش ناسازگار بوده و ناخواسته اسباب منزلت افراد و جمعيت هايی 

و آن هارا بی مهابا مورد حمله قرار داده است، معتقد است که می شود که ا
وابسته به بيداری » لژ فراماسونری«و » جامع آدميت«،»فراموشخانه ملکم«

ايران، از پناهگاه های تاريک و پوشيده از راز و رمز اعضای خانواده قاجار 
بوده که همگی عليه سالطين قاجار توطئه و قيام کرده و دشمن سرسخت 

ادشاهان ظالم، جبار، ستمگر و بی رحم قاجار بوده وبر ضدّ اين سلسلۀ سلطنتی پ
 !!ستمگر فعاليت می کرده اند

در  مصدّقاسماعيلی آن گاه به رغم اذعان به اين که دربارۀ کم و کيف فعاليت  
هيچ اثر مکتوبی در دست نيست، به احتمال، به » لژ ماسونی «به قول خودش 

در قتل علی اصغر خان امين السلطان اتابک اعظم،  را مصدّققصد اين که 
 .شريک کند

برخالف مستندات تاريخی با قاطعيّت، اعضای جامع آدميت را به شرکت در  
 .ترور صدراعظم محّمدعلی شاه متّهم می کند

را  مصدّقگفتنی است هر دو منبعی که اسماعيلی بر پايه مندرجات آن دو،  
 ٨(اورندکه جامع آدميت در ترور امين السلطان فراماسون می خواند، بر اين ب

 )٢٩.(نقشی نداشته است) ١٢٨٦شهريور 
دستگاه استبداد «، ضمن بيان مخالفت مصدّقاين نويسندۀ مخالف و منتقد  

می گويد که » شاهی با هر گونه فکر، اجتماع سياسی و تشکيل لژهای ماسونی
جال و بيست نفر از عضو از خوشنام ترين ر ٣٢٠در جامع آدميت در حدود 

و در آن افراد آزادی خواه و . شاهزادگان دربار قاجار گرد هم جمع شده بودند
 .پاکدامن به همراه عناصر مستبد و سودجو دور هم جمع شده بودند

شأن اين را نخواهد داشت که از مصاديق  مصدّقبه حتم، به پندار اسماعيلی،  
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ولی استعداد اين را دارد که از . باشد افراد آزادی خواه و پاکدامن انجمن آدميت
 .نمونه های عناصر مستبد و سودجوی آن جماعت به حساب آيد

اسماعيلی در اين بخش از نوشته خود يک پارادايم و پيش فرض و باور قطعی  
سپس ابر و باد و مه . فراماسونر است مصدّقدارد و آن پيش فرض اين است که 

گيرد تا با رو کردن مستندات عينی، پيش و خورشيد و فلک را به خدمت می 
 .فرض ذهنی خود را برای ديگران نيز اثبات کند

برای به قدرت رساندن  مصدّقکوشش : از اسماعيلی عبارتند ادعاهای 
ابوالفضل ميرزا عضدالسلطان، فرزند مظفرالدين شاه به سلطنت، برخی ديدگاه 

رضا آشتيانی زاده نماينده  نسبت به ميرزا ملکم خان و انتقاد مصدّقهای مثبت 
به جهت به کار گماردن يکی از دو نفر از  مصدّقدور شانزدهم مجلس از 

در پست  مصدّقمتّهمان به عضويت در فراماسونی به وسيله برخی وزرای 
 )٣٠.(معاونت وزير

به جامع آدميت را در بوق و کرنا کرده  مصّدقاسماعيلی نه فقط انتساب  
ه تقريب دويست صفحه ای خود، با زير و زبر کردن بلکه در سراسر کتاب ب

، سراسر زندگی شخصی، خانوادگی و سياسی مصّدقحيات فردی و اجتماعی 
او را چنان ظلمانی و وحشت زا به تصوير کشيده است که در جبين آن کمترين 

در اين کتاب فردی به کمال و تمام  مصّدق. نور رستگاری ديده نمی شود
خيال باف، منفی باف، مورد حمايت انگليس، روسيه و رياکار، خرافاتی، 

از منظر اين استاد دانشگاه بيروت و ميشيگان، در . آمريکا معرفی شده است
، جز نيرنگ، ناخالصی، غّل و مصّدقپس همۀ انديشه ها، گفتارها و کردارهای 

غش و اجرای برنامه های استعماری و توطئه آميز آمريکا، انگليس و روس، 
 .قعيّت ديگری وجود نداردهيچ وا

نگاهی به «در جامع آدميت، در کتاب  مصدّقموضوع عضويت چند روزه  
نوشته » عراق و نقش علمای مجاهدين اسالمی ١٩٢٠تاريخ انقالب اسالمی 

دمحمصادق تهرانی نيز بازگويی شده است وی در قسمت سوم از کتاب مذکور، 
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ران، به نظر می رسد بيشتر به تحت عنوان بازتاب انقالب اسالمی عراق در اي
و نه الزاماً حب کاشانی، بار ديگر کهنه قباله ی فراماسونری  مصدّقبغض 
، به مصدّقرا به نقل از اسماعيل رايين پيش کشيده و با چاپ قسم نامۀ  مصدّق

با شبکۀ ] مصدّق[جای ترديد در ارتباط او «اين نتيجه ی قاطع می رسد که 
 ».سوسی انگليسی ها در ايران است باقی نمی گذاردفراماسونری که سازمان جا

، از موضوع تحليل انقالب مصدّقتهرانی که از شدت مخالفت خود نسبت به  
اسالمی عراق، سراسيمه به مسئله ای بی ربط به آن؛ يعنی فراماسون بودن 

در می آورد، برای اثبات ادعای بی بنياد خود، از سناتور  ، سرمصدّقوهمی 
 .نيز مدد می جويد ینور محسن خواجه

، علّت ١٣٥٨در هنگام محاکمۀ خود در دادگاه انقالب در مهر  یخواجه نور 
حضور خود را در لژ فراماسونری ابن سينا، حضور و سابقۀ عضويت افرادی 

از بلندپايگان دستگاه ) ١٣٢٦ـ  ١٢٤٤(مانند سيدجمال، سيدنصرهللا تقوی 
جلس و رئيس دانشکده ی معقول و قضايی ايران و وکيل دوره اول و دوم م

 )٣١. (در آن لژ دانست مصدّقو ) الهيات(منقول 
و تقوی در لژابن  مصدّقمبنی برعضويت سيدجمال،  یسخن خواجه نور 

سينا، سخنی سست و بی پايه است؛ زيرا لژ مذکور به نوشته رايين در سال 
شوار در شرايط د یاگر خواجه نور)٣٢.(تأسيس شده است ١٣٤١/ م  ١٩٦٢

دادگاه برای حفظ جان خود مجبور بوده تا اين سخن برهنه از کمترين واقعيت را 
اما از شيخ دمحمصادقی تهرانی که . بيان کند، شايد نتوان چندان بر او خرده گرفت

بنا به نوشتۀآن کتاب، در برخی حوزه های علميه در قم، به تدريس فقه سياسی، 
ه است، پذيرفته نيست که ادعای بی اساس تفسير و اقتصاد اسالمی اشتغال داشت

يک نفر متّهم را بدون اين که صدق آن را در البالی کتب تاريخی بيايد، به 
 .ابزاری برای متّهم کردن و حتّی محکوميت مخالفان خود تبديل کند

سال  ٦٥ش يعنی  ١٢٧٦ايشان از خود نپرسيده است سيدجمال که در سال  
درود حيات گفته، چگونه می تواند عضو لژ ابن پيش از تأسيس لژ ابن سينا ب
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سال قبل از تأسيس آن لژ درگذشته است و  ١٥سينا باشد؛ و همين طور تقوی که 
ساله بوده و دوران تبعيد محنت  ٨٠که در آن زمان به تقريب  مصدّقهمين گونه 

 .بار خود را در احمدآباد می گذرانده است
و تقوی را به  مصدّق، پای سيدجمال و اما چرا برای رهايی خود یخواجه نور 

در دادگاه به ميان کشيده است، به گمان نزديک به يقين می توان گفت خواجه 
قصد داشته به دادگاه ياداوری کند که اگر عضويت در فالن لژ، جرم  ینور

است، پس همه افراد ولو اين که دستشان از اين دنيا هم کوتاه باشد بايد اخالقاً و 
 )٣٣(و آيا دادگاه حاضر به انجام چنين کاری است؟. کوم شوندغياباً مح

پرداخته  مصدّقديگر نويسنده ای که از موضع هواداری از کاشانی به نقد  
آيت ـ که از نزديکان مظفّربقايی کرمانی . است) ١٣٦٠ـ  ١٣١٧(حسن آيت 

به شمار می رفت، در نگاهی  مصدّقاز مخالفان سرسخت ) ١٣٦٦ـ  ١٢٩١(
 ً منفی و ويرانگر، با کاريست که تمام اندوختۀ ذهنی و توان نوشتاری خود،  مطلقا

را تمام عيار سياه نموده، او را به کلّی از  مصدّقجد و جهدی بليغ کرده تا 
 .اعتبار ساقط کند

آيت که بعد از فروپاشی رژيم سابق نظريه پرداز حزب جمهوری اسالمی شد  
اری آيت هللا حسينعلی منتظری، نقش و در مجلس بررسی قانون اساسی با همک

داشت، به سان  یقانون اساس ١١٠م و تصويب اصل يمهمی در طرح، تنظ
را در  مصّدقهمفکران خود، اسماعيلی و صادقی تهرانی، موضوع عضويت 

وی را به سبک اسماعيل رايين به چاپ  مصّدقجامع آدميت طرح و قسم نامۀ 
 )٣٤.(رسانده است

را به نقل از  مصّدقنيز پيمان نامۀ ) د آيت هللا کاشانیفرزن(محمود کاشانی  
را فراماسون معّرفی کرده  مصّدقبا آب و تاب مفّصل، «کتاب رايين نقل کرده و 

 )٣٥(»است
به جامع  مصدّقاما اين فقط برخی نويسندگان مسلمان نبوده اند که قسم نامۀ  

عناصر چپ  آدميت را در هر کوی برزن جار زدند، بلکه تک و توکی از
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داشته اند احسان طبری ـ ! مارکسيست نيز نيمه نگاهی به اين پديدۀ مهم تاريخی
که ايدئولوگ و مشهورترين تئوری پرداز حزب توده ايران ـ به شمار می رفت 

کژ راهه خاطراتی از تاريخ حزب توده «در يکی از کتاب های خود به نام 
حزب توده، بعد از ذکر  در ذيل مسائل مطروحه در پلنوم چهارم» ايران

و کاشانی، به اين داوری می رسد که  مصدّقچگونگی موضع حزب در برابر 
از ضدّيت و دشنام گويی تا انتقاد از او، در حال  مصدّقديدگاه حزب نسبت به 

» .تصحيح شد مصدّقتغيير بوده و اين قضاوت بعدها به شکل افراطی به سود 
)٣٦( 

، باعث شد که مصدّقمثبت حزب توده دربارۀ به باور طبری داوری افراطی  
عنصر ملّی  مصدّقبه کلّی فراموش شد و ... در فراماسون مصدّقنقش گذشتۀ «

 ».پاکدامن معرفی گرديد
اين عضو کميته مرکزی حزب توه، در اثر ديگرش که پيش از يک دهه بعد   

شاخص از کتاب کژراهه، انتشار داده است، بعد از ذکر نام برخی از افراد 
هرگز روانيست زندگی و «: مرتبط با انجمن های فراماسونری، تصريح می کند

و کمال الملک را در کنار تقی ] الممالک فراهانی[شخصيت کسانی مانند اديب 
 »...زاده نهاد

که در » نوشته های فلسفی و اجتماعی«اين دکترای فلسفه در کتابش به نام  
لژ «ر است که نمی شود هر فرد پيوسته به انتشار يافته، به اين باو ١٣٥٩سال 

طبری ـ که رساله دکترای . دانست» امپرياليسم عامل استعمار و«را » ماسونی
خود را در فلسفۀ مالصدرا از آلمان شرقی گرفت ـ در مورد افراد بريده از 
جامع آدميت نيز ديدگاهی عرضه می کند که با نظرگاهش در کتاب کژ راهه 

 .ناسازگار است
، راه مخالفت »جامع آدميت«افراد با حسن نيت از همان ... «ه گفتۀ طبری ب 

را در پيش می گيرند و بعدها در مشروطيت و پس از آن نقش راديکال و ميهن 
يکی از  مصّدقطبری نيک می دانست که ) ٣٧(».پرستانه ای ايفا می کنند
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 . همان افراد با حسن نيت است
از يورش مأموران جمهوری اسالمی به  جالب اين جاست که طبری تا قبل 

و دستگيری و زندانی کردن رهبران و کادرهای  ٦١حزب توده در بهمن سال 
و کاشانی از  مصدّقآن، در چهارچوب تفّکرات حزب توده، در تضاد ميان 

حمايت می کرد؛ اما اين متفّکر نامعتقد به جهان بينی مذهبی، با معجزۀ  مصدّق
کيانوردی، دبير کّل سابق حزب توده، در زندان به يک  زندان به قول نورالدين

و  مصدّقتبديل گرديد و ديدگاه های خود را دربارۀ ) ٣٨(»مسلمان دو آتشه«
 .کاشانی جا به جا کرد

، با ١٣٣٤مرداد، در سال  ٢٨ یطبری زمانی که کمونيست بود بعد از کودتا 
» مصدّقکتر محّمد حکومت ملّی د«صدای خود، شعر  زيبايی به مناسبت سقوط 

 ٦٢را تأييد کرده ولی بعد از سال » حکومت ملّی«نيز  ١٣٥٧سرود و در سال 
و در دوران مسلمانی خود، در زندان، با يک انقالب فکری به صف مخالفان 

و داوری خود درباره او را به اغراض سياسی ) ٣٩. (پيوست مصدّقتمام عيار 
   ) ١٤( » نامنصفانه آلوده کرد، 

  
، دشنام سياسی و  مصّدقبودن " فراماسون "« :د ميرزاده وحي ◀

  »  يک واقعيت تاريخی؟
  

بودن مصدّق ، دشنام " فراماسون "« وحيد ميرزاده درنوشته ای  تحت عنوان 
  :اينگونه شرح می کند »  سياسی و يک واقعيت تاريخی؟

 جامع آدميت به وسيلۀ«  : حامد الگار در مورد جامع آدميت معتقد است  
اين سازمان در تمام  طول مدت بقای خود . عباسقلی خان قزوينی تأسيس  گرديد

تحت رهبری وی قرار گرفت و او حتّی اصول اين انجمن يعنی آدميت را به 
گرچه سازمان جديد بنا به تصويب ملکم  . عنوان نام خانودگی خود برگزيد

درآن (می داشت  تشکيل گرديد و از ُرم نظارت وسرپرستی خود را بر آن اعمال
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 ، ولی بنيانگذاری آن بنا به ابتکار)ُرم بود زماان ملکم خان سفير ايران در
عباسقلی خان صورت گرفت وخط مشی آن نيزبه وسيلۀ خود او درتهران تعيين 

همين پژوهشگر در اثر ديگر خود با عنوان نقش روحانيون پيشر و . »می گرديد
  .در جنبش مشروطيت آورده است

   
قع هنگامی که مجمع فراماسونهای وابسته به شرق اعظم در دوران دروا« 

معلوم شد که فراموشخانۀ ملکم خان رسماً . حکومت دمحم علی شاه تأسيس شد
ملکم از . هيچ گونه ارتباط  رسمی با مجامع  فراماسونری  اروپا نداشته است

ده بود را اخذ کر –تکنيک  تشکيالت مخفی و تبليغ  –آنان بيش ازهمه  شکل 
نه  -- شباهت  محافل  سّری  . که بی شک شباهت زيادی با سنّت  ايرانی داشت

به  اشکال  –فقط  آنهايی که منشأ فراماسونری يا شبه فراماسونری داشتند 
سنتی تشکيالت نفوذ مذهبی آنها را هنگام انقالب مشروطيت  افزايش  بسيار 

پرفسور حامد الگار، نقش روحانيت پيشرو در جنبش  مشروطيت ،  (».داد
  )  ٢٦٢، ص ١٣٥٩ترجمۀ دکترابوالقاسم سری، انتشارت طوس، 

اسماعيل رائين نيز در کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ايران در اين  
پس از شکست فراموشخانۀ ملکم ومجمع آدميت، سومين « : ارتباط می گويد

ناميده می شد، » يتجامع آدم«سازمان سياسی شبه فراماسونری ايران که به نام 
جامع «و» مجمع آدميت« فراموشخانۀ  ملکم، .  به وسيلۀ پيروان ملکم بوجود آمد

سه سازمان سياسی بودند که آرمانها وافکار جوانان و تحصيل کرده » آدميت
اما تشکيالت ماسونی ... های سرگردان و ظلم کشيده را رهبری می نمودند

به رسميت نمی شناخت وآنها را جهانی  فراموشخانه و مجمع آدميت را 
می )     landesten(ازجمعيتها وفرقه های غير مجاز و به اصطالح ماسونی 

 - ٦٣٥، صص   ١ج  –فراموشخانه و فرماسونری در ايران   -رائين .( »شمرد
٦٣٢   (  

لژ فراماسونری بيداری « در ادامه  آن به اختالف ودشمنی جامع آدميت  با  
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بيداری ايران « دراين اوان لژ فراماسونر »  :ازد و می نويسدمی پرد» ايرانيان 
ً در ايران تشکيل يافته وشروع به " گراند اوريان"ازطرف »  فرانسه ، رسما

از . جالب اين که فراماسونهای اين لژ در دو جبهه می جنگيدند. کارکرده بود
يک طرف با جامع آدميت که آن را يک نوع فراماسونی غير قانونی می 
شمردند سرسختانه مبارزه  می کردند و ازطرف ديگر تالش می کردند تا اداره 
وهدايت دستۀ انقالبی مشروطه را برای به دست  گرفتن قدرت همچنان به خود 

رائين در بخش ديگری ازاين . »منحصرکنند وخواستهای لژ را اجرا نمايند
خانۀ ملکم  مرام  فراموش جامع آدميت گرچه ازنظام و: کتاب تصريح دارد

"  ماسون"پيروی می نمودند و عدّه ای ازسرجنبانان آن در لژهای اروپا و هند 
شده بودند، معهذا همانطور که قبالً گذشت سازمان مزبور بستگی رسمی با 
ً تقليدی ازاين فراموشخانه وتشکيالت ملکم  فراماسونی جهانی نداشت، وصرفا

ع آدميت از سازمانهای ماسونی اين گسيختگی جام. وتعقيب کارهای گذشته بود
جهانی از يک سو گروهی را به عضويت آن می کشانيد وازسوی ديگر برخی 
از اعضای جامع را از آن روی گردان کرده وبه عضويت درلژ بيداری متمايل 
می گردانيد و کم کم کار به آنجا کشيده شد که همين  گروه  زمزمۀ  مخالف را با 

  .»جامعه ساز کردند
ام اين تفصيالت مذکورمتأسفانه اسماعيل رائين مرتکب بی انصافی با تم 

 مصّدقاوتصويرمتن قسم نامۀ دکتر. شده است مصدّقنابخشودنی نسبت به دکتر 
و دکتر اسماعيل  مرزبان و دمحم علی فروغی  را برای عضويت درجامع آدميت 

  متن  قسم  نامۀ« آورده است  مصّدقچاپ کرده و زير قسم نامۀ دکتر 
، اما در ذيل  قسم نامه های مرزبان و »  مصّدقفراماسونری دکترمحّمد 

فروغی نوشته است نوشته است قسم نامۀ دکتر اسماعيل  مرزبان و قسم نامۀ 
مؤ لف کتاب با اضافه  کردن واژۀ فراماسونری . دمحم علی فروغی ذکاءالملک

بور را مخدوش درجلوی کلمۀ قسم نامه ضمن اقدامی غيراخالقی عمالً سند مز
  .نموده است و خالف  ادعا های  قبلی  خود برخورد کرده است
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حال اين سئوال مطرح است که چرا آقای رائين با داشتن اطالعات وسيع  
درخصوص قضايای مربوط به جامع آدميت وفراماسونری درايران چنين خبطی 

کتاب در  را مرتکب شده است؟ اين سئواالت واعتراضات  در سالهای انتشاراين
بارها از سوی محققان و پژوهشگران تاريخ ايران و  ١٣٤٨و  ١٣٤٧سالهای 

در نشريۀ خبر نامۀ . مطرح  گشت  مصدّقهمچين عالقه مندان و وفاداران راه 
نويسنده « : آمده است)  ١٣٤٨هشتم ، موّرخ  تيرماه (جبهۀ ملّی ايران شماره 

عليه اين گونه اعمال دور از  در برابر موج اعتراض) اسماعيل رائين ( کتاب 
اين کار پاسپورت انتشار کتاب : " شرافت و رذيالنه مکرر در مکرر گفته است

و سازمان امنيت انتشارکتاب را منوط به آن جمله درزيرآن تعّهد  " بوده است
البته اين  نقد مربوط به سالهای انتشار آن مقاالت  است اما با .  »نامه کرده است

ادی که اخيراً به دست آمده  می بايد ماهيت اسماعيل رائين مورد توّجه به اسن
  .بررسی مجدد قرار گيرد

رائين  با شخص محّمد رضا  پهلوی رابطه  حسنه ای داشته که برای اطالع  
رئيس دفتر » نصرت هللا معينيان « می توان به نامۀ نامبرده به  بيشتر

آن نامه  توّسط  شاه و حواشی   ١٣٥٥/  ٢/  ٣٠مخصوص شاه در تاريخ 
در آن نامه  حمايت  شاه از  اقدامات  تحقيقی  رائين  به وضوح .  ،مراجعه کرد

توضيح داده شده و سابقۀ ُحسن رابطۀ آنها بنا به آن  نامه حداقل  به سالهای  
همچنين ارتشبد فردوست درکتاب خاطراتش نقل کرده  .می رسد  ١٣٣٧قبل از 

ت به ارتباط رائين با مقامات باالی رژيم معترض  نسب» جعفرشريف امامی « که
بوده و با توّجه به عضويت  شريف امامی در تشکيالت فراماسونری ، گويا 

هر چند دراين . ازافشای نام خود درهراس بوده که لب به اعتراض گشوده است
  .     درگيريهای، رقابت گروههای درون حکومت افرادرا نبايد از نظر دور داشت 

دوران انقالب رائين  کتاب اسناد خانۀ سدان را منتشر کرد و در آن به  در 
تبليغ  و تمجيد از مظفّر بقايی و تخريب چهرۀ رهبر نهضت ملی ايران مرحوم 

نکتۀ حائز اهميت  ديگر در اين خصوص اين است که دکتر . پرداخت  مصدّق
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مشروطيت  خورشيدی  يعنی  حدود يک سال از  انقالب  ١٢٨٦در سال  مصدّق
به اين گروه سياسی  پيوسته و قريب  چند جلسه هم بيشتر در آن جامع شرکت 

که توّسط گروهی از رجال  آشتيان » مجمع انسانيت « نگرده و درهمان سال به 
ان ازجمله  مستوفی  الممالک تشکيل شده بود، پيوست و ديگر در جلسات  گو گر

 ١٣٤٤آذر  ١٤در نامۀ مورخۀ  خود آن مرحوم . جامع آدميت حاضر نشده است
  .به آقای  افشار اين  موضوع را تأييد کرده است

عوامل  منتسب به لژهای فراماسونری  مصدّقدر دوران نخست وزيری دکتر 
برای . درجهت تضعيف  دولت  و تهيۀ  مقدّمات سقوط آن سخت  کوشا بودند

گراند اوريان در  نمونه می توان اقدامات لژ همايون  که از طرف لژ وابسته به
سراسر جهان مورد شناسايی قرار گرفته بود و اين موضوع  موفقيت  بزرگی 

در متون  مربوط  به اين لژ  به صراحت  . برای ان محسوب  می شد، اشاره کرد
تصميم لژ مبنی براين که هيچ « و»  مصدّقتشريح کارهای سقوط دکتر « از 

ل مجلس هفدهم در روزهای  پايانی  يک از اعضا حّق شرکت در رفراندوم انحال
  .نام برده است»  و موافقت  با دولت را نداشتند)  مصدّقدولت 

گفتنی است درسالهای نخست پس ازانقالب دوکتاب انتشاريافت که درادّعای 
يکی نوشتۀ دکتردمحم صادقی تهرانی به نام نگاهی . اسماعيل رائين تکرار نمودند

انتشارات (عراق و نقش  علماء مجاهدين اسالم  ١٨٢٠به تاريخ انقالب اسالمی 
وديگری کتاب قيام  ملت مسلمان ايران ) ١٣٥٨دارالفکر قم ، منتشرشده در سال 

. ١٣٥٩در تير )  فرزندمرحوم آيت هللا کاشانی ( تير از دکتر محمود کاشانی ٣٠
  ازهردو کتاب سند چاپ  شده  در کتاب رائين آورده شده و با آب و تاب  مفّصل

کتاب ديگر که در پاسخ  به اين ادعا منتشر شد . رافراماسون کرده است مصدّق
فراماسون بود، که  مصدّقتحليلی آقای دمحم ترکمان با نام آيا  –کتاب تحقيقی 

اگر آقای رائين تحت فشار « : نويسنده اين کتاب سئوالی را مطرح می کند
تن چنين جمله ای در مجبور به نوش ١٣٤٧سازمان ضّد امنيتی شاه در سال 

پيشوای نهضت مالی ايران می گردد، آقايان دمحم صادقی تهرانی  زير پيمان نامۀ
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وسيد محمود کاشانی در زيرچه  جبر و فشاری اين عمل زشت و ضد اسالمی 
برای بيشتر روشن شدن   »!تکرار می کنند ؟  ١٣٥٩و  ١٣٥٨را در سال ... و

مود کاشانی الزم  به ذکر  است که مقالۀ نظر سوء  آقايان صادقی  تهرانی و مح
سال خارج از ايران  ١٥فوق را هر دو نفر مطالعه فرموده اند، نفر اول بيش از 

بوده و نشريۀ خبر نامۀ جبهۀ ملّی ايران که پاسخ مستدل به ادعای آقای رائين داه 
قيام ملّت مسلمان « ١٨٨است را دريافت می نموده است و نفردوم نيزدر صفحۀ 

به راستی  روی . بدون ذکر مأخذ اشاره ای  به اين مقاله  نموده است... »يران ا
  .آقای  رائين سفيد

جهت اطالع خوانند گان تذّکر ذيل بی فايده نيست که آقای صادقی تهرانی در 
سالهای اوايل دهۀ چهل همراه با گروهی ازباند مظفّر بقايی ازجمله دکتر  حسن 

برای  انحراف دانشجويان ازمسائل سياسی )  خ  سابقکا( آيت در خيابان فلسطين
ن زمان رهبران آن در زندان  و تحت فشار آو در تقابل با نهضت آزادی  که در 

نمود که  اين »  کانون تشيع« رژيم  شاه بودند اقدام  به تأسيس جمعيتی به نام 
سياسی نکته بنا به اعتراف حسن آيت در نامه به بقايی که در کتب زندگينامه 

شخص مذکور پس از انقالب مدرسه ای در قم . بقايی منتشر شذه، آمده است
  .احداث کرد که بنا به داليلی توسط دولت تعطيل  گرديد

دکترمحمود کاشانی نيزاز افراد جانبدارمظفّر بقايی است که  در کتاب  بقايی    
نهضت ملّی  بارها از وی  نام برده  شده و نوشته های متعدد مغرضانه ای عليۀ

او مدّتی نمايندۀ ايران درديوان داوری الهه در خصوص  . ستااز او منتشر شده 
دعاوی مربوط به بيانيۀ الجزاير بود که بعداً از اين سمت برکنار شد و در سال 

به عنوان نامزد رياست جمهوری داوطلب گرديد که توفيقی در اين زمينه  ١٣٦٤
  .نداشت

از نشريات  به تکرار ادعاهای سازمان امنيت  شاه در ماههای اخير نيز برخی 
پرداخته اند و بدون  زحمت هيچ گونه تحقيق و رعايت تقوای انسانی و اخالق  

   ) ١٥.( اسالمی  همان اتّهامات واهی وبا دشنامهای سياسی را مطرح نموده اند
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نهضت ملی و دشمنان شايعات مخالفين درباره : منصور بيات زاده ◀
  !»فراماسونری« به مصّدقدن دکتردرمتهم کر

بدرستی  با    »  مصّدقو راه  مصّدقدکتر محّمد « کتاب در  منصور بيات زاده  
ذکاء   -دکتر باقر عاقلی«  اشاره به  افرادی که  يک نقل قول جعلی از کتاب 

بوده  و ١٣٦٧که چاپ اول کتاب   ) ١٦٠ص ١٣٢٠» الملک فروغی و شهريور
) بخوانيد  وازرت مميّزی( تی مجّوز از وزارت ارشاد خوشبختانه کتاب براح

را اساس اثبات ناسزاهای خود برعليه  رژيم جمهوری  اسالمی گرفته است 
به قلم  آقای دکترباقرعاقلی، مدّعی شده .. «: می کنند، می نويسد مصدّق دکتر 

يعنی پسر استاد  –فروغی  پس دمحم علی فروغی  است که معّرف آقای محسن 
بوده   مصدّق به تشکيالت فرامانسونری،  شخص دکتر  –م فراماسونری اعظ

بدون اينکه جناب نويسنده از خود سئوال کند که آقای محسن فروغی . است 
فراماسونری درايران، با داشتن پدری همچون ذکاءالملک  پسراستاد اعظم 

 مصدّقر فردی مانند دکت برای ورود به تشکيالت  فراماسونی به معّرفی  فروغی
ی که درمجلس شورايملی  مصدّقاصوالًچه احتياجی داشته است؟ آنهم همان 

قانونگذاری در دوران سلطنت احمد شاه  قاجار، بخاطر حضور  دوره ششم 
دمحم علی فروغی ذکاء الملک  وثوق الدوله و پدرهمين آقای محسن فروغی، يعنی  

 مخالفت برخاست و در کابينۀ مستوفی الممالک، با ترکيب آن کابينه به
سياست وعملکرد دولت انگليس وعّمال آن دولت وارتش انگليس درجنوب  عليه 

   )  ١٦(» !!ايران، روشنگری نمود
همچون  مصّدقبه نظرمن دکتر: منصور بيات زاده با تاکيد به اين مهم که 

ً جايز  هرانسان ديگرکه دارای فعّاليت های سياسی واجتماعی باشد، حتما
ا آنجا که کمبودها، اشتباهات وحتّی خطاهای ايشان برايم روشن ت. الخطاست

باشند و نسبت به آنها آگاهی واّطالعات داشته باشم، حتماً درجلد های بعدی اين 
به آنها اشاره خواهم  مصّدقکتاب دررابطه با بررسی سياست وفعّاليت های 
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ده می باشد، کرد، ولی چيزی که برای من مهم بوده وهست و درواقع تعيين کنن
بهيچوجه وهيچگاه به منافع  مصّدقاين مسئله و موضوع است که دکتر محّمد 

ملّی واستقالل وحاکميّت ملّی ايران نه تنها خيانت نکرده است، بلکه اومبارزات 
ها شکل " ارزش " وفعّاليت ها و روشنگری های خود را بر محور دفاع ازآن 

  .داده است
توّجه داشت، و آن اينکه، برخی از سياستمداران  به اين واقعيت تاريخی بايد 

ايرانی که خود را در زمرۀ وطن پرستان ايران بشمارمی آورند، بخاطرحفظ 
 روسيه، درآن مقطع تاريخی از ايران درمقابل دولتهای انگليس و استقالل

پشتيبانی می کردند، سياستی که بر پايه » سياست موازنۀ مثبت « سياستی به نام 
ر بين قدرت و نفوذ دولتهای استعمارگرانگليس و روس د» موازنه« وتوازن 

 همچنين درآنزمان بسياری ازرجال ايرانی بطور. ايران طرح ريزی شده بود
» انگلو فيل « ويا طرفدارانگليس » روسوفيل «علنی خود را طرفدار روسيه 

 مصّدقردکت .می دانستند وچيزی بعنوان منافع ملّی ايران برايشان مطرح نبود
سياست «درمقابله ومبارزه با چنان فرهنگ وسياستی که برايران حاکم بود، تز

را مطرح کرد و پرچمدارمبارزه برای استقالل وحاکميّت ملّی » موازنۀ منفی 
درواقع اوبطورکلّی به مخالفت با نفوذ سياسی بيگانگان درايران . ايران شد
 اتهام دم تا دررابطه با دردراين رابطه است که ضروری تشخيص دا.  برخاست

به توضيح بخشی از خصوصيات  مصدّقبودن دکتر " فراماسونری" و شايعات 
  .وسمت وسوی ارزش های فکری ايشان در اين جلد کتاب بپردازم

همچنين ضروريست دررابطه با مسئلۀ فوق متذّکر شد که در بين رجال ملّی ،  
داشت  که با نفوذ   قمصدّ سيد حسن مدّرس نيز سياستی شبيه به سياست 

نام »  موازنۀ عدمی « بيگانگان در ايران مخالف بود و از آن سياست، بعنوان 
برده می شد، موضع  سياسی که حتماً بی تأثير در شکل گرفتن  سمت و سوی  

  .نبوده است»  سياست موازنۀ منفی « در رابطه با  مصدّقنظرات وعقايد دکتر 
کينه و خصومت  شخصی  مصدّقه دکتر محّمد رضا شاه پهلوی نسبت ب 
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، فرزندان و ياران )  ١٣٤٥اسفند  – ١٤( فوت کرد مصدّقحتّی زمانيکه . داشت
اجازه  نداشتند، يک مجلس ترحيم، امری که در  مصدّقسياسی و هواداران 

جامعه ايران جزو سنّتهای جامعه بوده وهست، برپا کنند ويا طّی يک آگهی  
 مصدّقبرسانند که دکتر  مصدّقآشنايان ودوستداران  تسليت باّطالع  فاميل،

حتّی شاه و سازمان  ! جهان درگذشت ١٣٣١رهبرنهضت ملّی ايران، مرد سال 
امنيّتش اجازه  ندادند تا او را برمبنای  وصيّتش در کنار آرامگاه شهدای سی تير 

 بر با توّجه به وضع ترور و خفقان حاکم. به خاک بسپارند» ابن بابويه « در
جامعۀ ايران درآن مقطع تاريخی مورد بحث که هيچ کس دربارۀ هيچ 

حّق اظهار نظرنداشت و »ساواک « موضوعی، بدون صواب ديد و اجازۀ 
فراماسونری  انتشارکتاب فراموشخانه و. چيزحاکم بود برهمه»سانسور«درواقع 

« عّاليندر آنزمان که يکی از ف –نگارندۀ اين کتاب  –اسماعيل رائين برای من 
کنفدراسيون جهانی محّصلين و « و سازمان » جبهۀ ملّی ايران در اروپا

بودم، همچون بسياری از فعّالين ديگر اين » اتحاديۀ ملّی  –دانشجويان ايران 
سئوال مطرح بود، هدف سياسی شاه و سازمان امنيت اش از انتشار  کتاب 

  رائين  در بارۀ فراماسونری چيست؟
رآن کتاب اکثرسياستمداران ايران را فراماسونری قلمداد اسماعيل رائين د 

اين . کرده و نوشته است، همگی ان جماعت به منافع  ملی ايران خيانت کرده اند
رهبر نهضت ملّی  شدن صنعت نفت، را به خاطر  مصدّقجناب حتّی دکترمحّمد 

ه ، داشت» جامع آدميت« اينکه در دوران جوانی چند صباحی عضويت درانجمن 
بدون اينکه حتّی به اين مسئلۀ  ساده ! معّرفی کرده بود» فراماسونری « است، 

يک تشکيالت علنی بود، درحاليکه تشّکل های  » جامع آدميت « توّجه نمايد که 
  ) ١٧( !.. فراماسونری ، همگی  تشّکلهائی  سّری بودند

داشت که همچينن نبايد ازخاطر بدور : بيات زاده در ادامۀ آن می نويسد   
، انتشار  پيدا " انقالب سفيد  شاه " کتاب  فراماسونی اسماعيل رائين  بعد از 

کرد، دورانی که جامعه می بايستی بطور کامل در اختيارسياستمداران طرفدار 
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جوانان مورد نظر و عالقه ويليام وارن، معروف به کانون   -امپرياليسم امريکا 
  .قرار گيرد)  سيا(  متّرقی ، و سازمان جاسوسی  آمريکا

که گفته می شود به قلم حسين  » ظهور وسقوط سلطنت پهلوی « در کتاب  
فراماسونری، بهائيت و توده ای های « ش مربوط به خفردوست است، ب

  :نوشته شده  است» انگليسی 
فرامواسونری در ايران از آغاز به عنوان يک سازمان سياسی به نفع  « 

ه نحوی که اکثر مقامات مهم مملکتی  يا فراماسون انگلستان کار می کرد، ب
  ».بودند و آن مقام به آنها داده می شد و يا پس از اشتغال  فراماسون می شدند

در دوران سلطنت محّمد رضا شاه که » لژ پهلوی « به چگونگی تأسيس   
قرارداشته است اشاره شده » لژ« جواهری در رأس آن  ]دمحم خليل  [فردی  بنام 

  :در ادامۀ  آن نوشتار آورده شده استو 
آمريکائی ها از همان آغاز  که ساواک را ايجاد کردند، خواستند که کليۀ « 

سازمان های سياسی و غيرسياسی وسازمان بين المللی که درايران شعبه دارند، 
اين نظرهم شامل فراماسونری می شد وهم شامل . درادارۀ کل سوم بررسی شود

ی مستشارادارۀ کل سوم روی اين بررسی  نظارت می کرد آمريکاي. بهائيت
بدين ترتيب ، . انتقال ميداد» سيا« ودرواقع اّطالعات دست اّول را خودش به 

تشکيالت  فراماسونری ايران را    ١٣٣٦آمريکايی ها  تواستند ازهمان  سال 
  ».بشناسند و روی آن کار کنند

مان کتابی  که بنام  فردوست  به در رابطه با کتاب فراماسونری  رائين در ه
  : چاپ رسيده است،  چنين نوشته شده است

، زيرا بود جلدی رائين ضربۀ سختی به فراماسونی ايران ٣انتشار کتاب « 
رائين رأسأ اين کار را کرد و يا به  آيا. اسامی  بسياری  از آنها  را افشاء کرد

به اين کار مبادرت نموده أ اشاره دستگاه خاصی؟ بعيد بنظر می رسيد که او رأس
  »...باشد و به احتمال  قريب  به يقين  چاپ آن از افشاگری  های آمريکا بود

مؤسسه  مطالعات  « که »  ظهور و سقوط  سلطنت  پهلوی « در جلد دو کتاب 
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در واقع نويسندۀ آن کتاب عبدهللا   –مؤلف آن هست» و پژوهشهای سياسی
  :   آن کتاب درج شده است که  ٢٤٣در  صفحۀ  –شهبازی می باشد 

ادارۀ کل نهم  » همکاران« اسماعيل رائين با ساواک ارتباط  داشت و از " 
وابسته به ساواک بود، محسوب » نخبگان« ساواک، که محّل تجّمع انديشمندان و

به اعتقاد ما، اسناد و مدارک منحصر بفرد شاپور جی  دستمايۀ تأليف . می شد
اين طرح  پيچيده  حاصل انديشۀ او  بود که با دست اسدهللا رائين  قرارگرفت و 

بنابراين عجيب نيست  که در مجموعۀ سه جلدی فوق مهم ترين  . علم  اجرا شد
بخش تاريخ فراماسونری ايران، يعنی نقش اردشير جی درآن حذف  شده و تنها 
 در دو سه مورد نام وی به چشم می خورد و نام  چهره های  مرموزی  چون

  ." ميرزا  کريم رشتی  نيز بکلّی  حذف  گرديده است
  : همان کتاب  می خوانيم  ٢٤٥و در صفحۀ   

جلد  منتشر   ٣بايد افزود که در . جلد چهارم اثر اوهيچگاه  انتشار نيافت" ... 
از  جمله  . شده  نيز مهم  ترين  فصول تاريخ  فراماسونری ايران  سانسور  شد

علم از ليستت فراماسونری   ]اسدهللا [هره های مورد نظراين  موارد حذف نام چ
و نقش محّمدرضا شاه به عنوان بزرگ  »  لژ پهلوی « وحذف  کامل  داستان 

  ". فراماسون  ايران بود
يها  دشمنی  مصدّقو  مصدّقهمانطور که قبالً  اشاره رفت ، محّمد رضا شاه  با 

به دست زدن به هر کاری   حاضر مصدّقخصمانه داشت و برای ضربه زدن به 
، تشکيالتی » فراماسونری « به  مصدّقروشن بود  که وی از متّهم کردن  . بود

مگر دستگاه  تبليغاتی سازمان . که در جامعۀ ايران بد نام بود، استقبال می کرد
امنيت شاه تمام نيروهای سياسی از جمله ما فعّاالن کنفدراسيون جهانی  محّصلين 

يرانی را که مخالف با وابستگی رژيم شاه به  امپرياليسم  آمريکا  و دانشجويان ا
بوديم وشديداً به قانون شکنی وپايمال شدن حقوق قانونی مردم توّسط  

و مأمورين  رژيم  شاه اعتراض داشتيم ودست به افشاگری می   راناکارگز
وسی  بدون ارائۀ کوچکترين مدرکی متّهم به همکاری با سازمان های جاس. زديم
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  !!شرق و غرب  نکرد؟
در زير يک نمونه ازاين برخورد خصمانه و کينه توزانه شاه با طرفداران  

  ..:، اشاره  می کنم مصدّق
مرداد ، در دوران  نخست  ٢٨ابوالحسن ابتهاج ، فردی  که بعد از  کودتای 

در کتاب . وزيری دولت کودتای سپهبد زاهدی، رئيس  کل سازمان  برنامه بود
محّمد رضا  -اتش نوشته است  که سازمان  امنيت و همچنين شاه ومملکت خاطر

حزب « منظور اعضای   - مصدّقاز وی می خواهد  تا طرفداران  -شاه پهلوی 
بود که شغلهای  حّساس و کليدی در آن مؤسسه  داشته اند و  حضور آن »  ايران

ضروری  بوده است در آن زمان الزم و " سازمان برنامه" ها  برای ادامه کار 
جرم آن . امری که با مخالفت ابتهاج روبرو ميشود. را از آن  اداره اخراج کند  -

نه اختالس و دزدی، بلکه اين گناه  کبير بوده . افراد  که می بايستی اخراج  شوند
  مصدّقبازهم برای شخصيت دکتر ١٣٣٢مرداد  ٢٨است که بعد ازکودتای 
  .احترام  قائل می شده اند

وجود تمام ترفندها وشايعه پراکنيها، تهديدات، ارعاب، سرکوب و  با
  مصدّقشاه موفّق نشد و نتوانست در بين مردم ايران از ارزش و اُبََّهت  ...زندان

حتّی  .  می گفتند، بکاهد»  مليون« يها  که مردم به جمع آنها  در آنزمان مصدّقو
خود، دکتر منوچهر اقبال » زاد غالم خانه « شاه مدّتی کوشش کرد تا به رهبری 

»  حزب مليون« را  ١٣٣٢مرداد  ٢٨يکی از احزاب  دو قلوی  بعد از کودتای 
  -ی بفراموشی سپرده شودمصدّق» مليون « تا از آن طريق، شايد نام  -بنامد

هايش نتوانست نتيجه ی مثبتی با خود بهمراه   که چون  فعّاليت»  حزبی « همان 
ناميد ، که  بنا » حزب ايران نوين « تغييرنام داد وخود را   بعداً . داشته باشد

حزب  " ، آن حزب نيز خود را بعداً منحل وستون اصلی"فرمان شاه"بر
  .شاه را تشکيل  داد"  رستاخير 

با آن  کارنامۀ سياسی  و  مصدّقبه فردی همچون » فراماسونری « اتهام    -ج
را تشکيل می دادند ،  نمی خصوصيات و ارزش هائی که هويت سياسی اش 
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ست چيزی جز تبليغات دروغين دشمنان نهضت ملّی و قدرت طلبان  تماميت نتوا
  !خواه و نيروهای عقبگرا  و متحّجر باشد 

و استعفای رضا شاه از سلطنت و شروع سلطنت   ١٣٢٠پس از شهر يور
يونری  استاد  اعظم فراماس« محّمد رضا شاه با کمک و ياری  دمحم علی  فروغی 

که يکی از اين طيف . ، صف بنديهای جديد  سياسی در ايران بوجود آمد» ايران 
و همفکرانش  مصدّقهای سياسی بر پايۀ نظرات وعقايد مطرح  شده  از سوی 

نيروی سياسی که برای استقالل و آزادی، حّق حاکميت ملّی و . شکل گرفت
از طريق برگزاری تماميت ارضی ايران و حاکميت قانون،و حاکميت ملّت 

اجتماعی  -انتخابات آزاد وعدالت اجتماعی، نسبت به ديگر مسائل سياسی
سياستی که درتضاد و مخالفت با نظرات وعقايد و اهداف . ارجحيت تام قائل  بود

وعملکرد نيروهای چپ و راست وابسته به بيگانگان وطرفداران استبداد و 
های سياسی خود توانسته  بود با در طّی  فعّاليت  مصدّق. متحّجرقرار داشت

را به جزئی »  آزادی  و استقالل « کمک همفکران و طرفدارانش ارزش ها ی 
از ارزش های هويتی بخشی از فعّالين سياسی وعالقمندان به ايران آزاد و 

با تمام نيرو  مصدّقروی اين اصل مخالفين سياسی .  مستقل و آباد تبديل  نمايد
يهای واقعی عمل  مصدّقو  مصدّقادن نظرات وعقايد درجهت مغشوش جلوه  د

  .کردند و می کنند
برمحورشايعه  پراکنی  مصدّقازمرگ  ، پسمصدّقبخشی ازنيروهای مخالف  

حتّی پس از .  دست به تبليغات زدند» جامع آدميت « در مصدّقدربارۀ عضويت 
طرفداران   سرنگونی رژيم شاه بعضی از افراد ونيروهای وابسته به رژيم شاه و

دکتر مظفّر بقائی کرمانی، جناح  هائی  از هيئت حاکمه  جمهوری اسالمی که با 
حتّی  افراد . داشتند آزاديخواهی وحاکميت ملّت و ترقّی و پيشرفت سرعناد

بيگانه پرست که با تظاهر به طرفداری ازاسالم ومذهب شيعه، خود را در 
در ان کارزار تبليغاتی شرکت  .صفوف مدافعين جمهوری اسالمی جا زده بودند

اين نيروهای مخالف، در تبليغات سوء خود تا آن درجه پيش رفتند که . کردند
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در تمام زندگی سياسی اش عامل انگليس بوده  مصدّقدکتر . " مدّعی شدند
بدون اينکه به اين موضوع توّجه داشته باشندکه سياستمداران دولت  ". است

همچون تقی  مصدّقر خورده بودند که اگر دکتر استعمارگر انگليس مگر مغز خ
بوده است، بجای   آنها» عامل«...زاده، وثوق الدوله، فرمانفرما، فروغی

مأموريت «مأموريت دفاع ازمنافع انگليس و خيانت به منافع ملّی ايران، به ايشان
، "حاکميت ملّی ايران" برمحور خواست دفاع از " نهضتی " بوجود آوردن» 

حليل  نهائی  بنفع  منافع و سيادت  دولت انگليس  به هيچوجه  نبود و که  در ت
  !!بضرر آنها تمام می شد را، بدهند

آنان که چنين ادعای  کاذبی را مطرح کرده و می کنند و دست به قّصه پردازی 
زده اند، فراموش کرده اند  که اسناد و مدارک  زيادی درتاريخ معاصر ايران و 

وجود دارند که عکس  ادّعای  آنها را بيان  می کنند و  در حتّی تاريخ جهان 
  .براين  امر تأکيد دارند

  
   مصّدقاشاره ای کوتاه به کارنامۀ سياسی دکتر  –چ  
   

شمسی  با  ١٢٩٣جوان اّولين سياستمدارايرانی بود که درآبان  مصدّق – ١
وضعيت  ، خواستار بوجود آوردن»کاپيتوالسيون «نگارش رساله ای در بارۀ 

  .جديد حقوقی برای پايان دادن به  کاپيتوالسيون در ايران شد
برابرهفدهم  مرداد  –ميالدی  ١٩١٩با قرارداد نهم اوت  مصدّقدکتر – ٢

وثوق الدوله  که دربست ايران را به انگلستان فروخت،  –شمسی  ١٢٩١
  مخالفت کرد و درآن مورد مشّخص در آنزمان به جامعۀ ملل شکايت  نمود و

  .عليه  دولت انگليس عرض حال داد
در اعتراض به کودتای  انگليسی سيد ضياءالدين طباطبائی    مصدّقدکتر   - ٣

ً با  ١٢٩٩و رضا خان ميرپنج در سوم اسفند  طّی تلگرافی به احمد شاه تلويحا
پرده  ١٢٩٩حکم نخست وزيری سيد ضياء از ماهيت  کودتای  سّوم اسفند 

  .برداشت
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در زمانيکه در کابينۀ  مشيرالدوله ، وزير امور خارجه بود  – قمصدّ دکتر  - ٤
با ادّعای دولت انگليس درخصوص مالکيت آن دولت استعمارگر بر جزائر  –
  .درخليج فارس، مخالفت کرد» شيخ شعيب « و » ابوموسی «

درمجلس ششم با دولت مستوفی ، بخاطر حضور وثوق الدوله  مصدّقدکتر  -  ٥
درکابينه او، ) وزير جنگ ( و دمحم علی فروغی ذکاءالملک ) ی وزير دادگستر( 

دست به مخالفت زد و دربارۀ سياست استعماری انگليس و عاملينش در ايران به 
  .روشنگری پرداخت

با تغييرسلطنت بنفع  رضا خان سردار سپه  که در اثر  مصدّقدکتر   - ٦
تن قدرت  توّسط  او آماده مقدّمات بدست گرف ١٢٩٩کودتای انگليسی سّوم  اسفند 

دست به مخالفت زد و يکی از بزرگترين  نطق های تاريخی خود را . شده بود
، قانونمداری ومخالفت با استبداد و ديکتاتوری در "حاکميت قانون " در دفاع از 

  :درمجلس شورای ملی  کرد و گفت ١٣٠٤آبان  ٩روز 
اد مجلس يک رييس پادشاه فقط و فقط می تواند به واسطۀ رأی اعتم« 

خوب اگر ما قائل شويم که آقای رييس الوزرا پادشاه . الوزرايی را به کار گمارد
بشوند آن وقت در کارهای مملکت هم دخالت کنند و همين آثاری که امروز از 
ايشان  ترشح می کند در زمان سلطنت هم ترشح  خواهد کرد، شاه هستند، رييس 

بنده اگر سرم را ببرند و تکه تکه ام بکنند و . ستندالوزرا هستند، فرمانده کل قواه
يکی از نمايندگان معمم مجلس که در دفاع از تغيير قانون [آقای سيد يعقوب 

] اساسی بنفع رضا خان قبال در مجلس صحبت کرده بود ـ منصور بيات زاده
هزار فحش به من بدهد زير بار اين حرف ها نمی روم ـ بعد از بيست سال خون 

آزادی خواه بوديد ؟ بنده !  آقای سيد يعقوب شما مشروطه طلب بوديد؟ ريزی
خودم شما را در اين مملکت ديدم که باالی منبر رفتيد و مردم را دعوت به 
آزادی می کرديد، حاال عقيده شما اين است که يک کسی در مملکت باشد که، هم 

ارتجاع صرف اگر اين طور باشد که ! شاه باشد هم رييس الوزرا، هم حاکم
! استبداد صرف است پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ريختيد؟. است
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چرا مردم را به کشتن داديد، می خواستيد از روز اول بياييد بگوييد که ما دروغ 
گفتيم، مشروطه نمی خواستيم، آزادی نمی خواستيم ؛ يک ملتی است جاهل و 

 »....بايد با چماق آدم شود
، امر دفاع از استقالل و » موازنۀ منفی « با طرح تز  دّقمصدکتر   -  ٧

، به مقابله با نفوذ » تز« ايران را مطرح  کرد و بر پايۀ اين "  حاکميت ملّی "
سياسی کشورهای بيگانه  درايران پرداخت و با واگذاری امتياز نفت به آمريکا 

ا به خاطر و شوروی مخالفت  نمود و مبارزات  نهضت ملّی شدن صنعت نفت ر
او در . قطع نفوذ سياسی دولت انگليس و شرکت نفت  شکل داد و به پيش برد

همه ميدانيد که « :درمجلس شورايملی گفت ١٣٢٤اسفند  ١٢رابطه با همين تزدر
من از طرفداران جدی سياست بيطرفی و موازنه هستم و برای حفظ اين سياست 

را سالهای قبل » ست بيطرفی سيا«  مصدّق» ...در اين مجلس مبازره نموده ام
مطرح » باندوگ« از تشکيل کنفرانسی ازسوی سران کشورهای بيطرف در 

  .کرده بود
با ارائۀ  پيشنهاد قانون منع واگذاری امتياز نفت در مجلس  مصدّقدکتر  - ٨

، دولت را موّظف کرد تا زمانيکه کشور ايران تحت اشغال ارتش ١٤دورۀ 
کشور بيگانه ای وارد مذاکره و انعقاد قرار داد در بيگانه قرار دارد، با هيچ 

  .رابطه با واگذاری منابع زير زمينی نگردد
ازسوی مجلس در زمان دولت سهام  السطان  مصدّقدراثرتصويب پيشنهاد 

) قوام السلطنه( بيات ، وضعيت قانونی درايران بوجود آمد که بعدها ، احمد قوام 
حضور ارتش سرخ دراستان آذربايجان به نخست وزيرکه برای پايان دادن به 

، استالين را »وضعيت قانونی « مسکو مسافرت کرد، توانست با استفاده ازآن 
ش نفت شمال  امتقاعد کند تا ارتش سرخ، خاک ايران را ترک کند و بعنوان  پاد

  !!دريافت کند –در صورت  توافق مجلس شورايملی  –را 
دارسی در  دهم  پرده از تمديد  قرار داددر مجلس دورۀ چهار مصدّقدکتر  – ٩

دوران سلطنت رضا شاه  برداشت و سيد حسن تقی زاده وزير ماليه در زمان 
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  :شديداً مورد انتقاد و نکوهش قرار داد و گفت)   ١٣١٢سال ( تمديد قرار داد را 
تاريخ عالم نشان نمی دهد که يکی از افراد مملکت به وطن خود  در يک « 

ضرر زده باشد ، و ) به پول آن زمان ( هزار لایر  ١٢٨ليون و ب ١٦معامله 
  »!!شايد مادر روزگار ديگر نزايد کسی را که به بيگانه چنين خدمتی کرده باشد 

ارزش واالئی  قائل )" حاکميت مردم ( حاکميت ملّت " برای مصدّقدکتر - ١٠
يملی و آزادی بود  و در اين رابطه بود که درامر آزادی  انتخابات مجلس شورا

مطبوعات وبرقراری حاکميت قانون ودر واقع اجرای قانون اساسی  مشروطيت  
ً فکرايجاد تشکيل  در تحّصن » جبهۀ ملّی ايران « تأکيد  فراوان داشت و اتّفاقا

شانزدهم مجلس  شورايملی   هدردرباردررابطه با اعتراض به انتخابات تقلّبی دور
  .ريخته شد

برو پرچمدارنهضت ملّی شدن صنعت نفت بود، نهضتی ره مصدّقدکتر   - ١١
که در کنار مبارزات استقالل طلبانۀ  گاندی درهند، بزرگترين ضربه بر پيکر 

در بوجود آوردن آن . ( امپراطوری انگليس درآن مقطع تاريخی وارد کرد
نهضت امر ملّی شدن صنعت نفت ضروريست خاطر نشان کرد که  افرادی 

د ابوالقاسم کاشانی ، دکتر مظفّر بقائی کرمانی، حسين مّکی، همچون آيت هللا سي
به صفوف مخالفين ١٣٣١افرادی که بعد از قيام سی تير –نقش بزرگی داشتنه اند

  .)همچنين بی تأثير نبودند مصدّقپيوستند و در سرنگونی دولت دکتر   مصدّق
جاسوسی  دراثر کودتائی که سازمانهای مصدّقدولت ملّی و قانونی دکتر – ١٢

انگليس و اياالت متّحده آمريکا با کمک نيروهای ارتجاعی و بخشی از ارتش 
همان کودتائی که رئيس جمهورسابق . شاهنشاهی ترتيب داده بودند سرنگون شد

کودتا  آمريکا،پرزيدنت کلينتون، بطورواضح وآشکاربه شرکت دولت آمريکا در
ر ايران وخاورميانه بوده اشاره کرد وبيان داشت که کودتا بضرر دمکراسی د

  .است وخانم اولبرايت وزيرامورخارجه اش از رويداد آن فاجعه افسوس خورد
محکمه « در» صالحيت«دراولين جلسۀ رسيدگی به  مصدّقدکتر  – ١٣

  : دولت کودتا محّمد رضا شاه  پهلوی می گويد» نظامی 
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اللی يک عدّه از اول آنکه ثابت کنم که با چه استد: دفاع من فقط دونظراست «  
رجال وطن پرست  را که سرمايۀ بزرگی برای مملکت خواهند شد به جای اين 
که تشويق شوند گرفتارحبس و زجر کرده اند؛ دّوم اين که با چه لطايف الحيل 
می خواهند نهضت ملّی ايران را که چند سال  است مردم مملکت  در راه  آن 

ده اند از بين ببرند و باز وطن عزيز ما  رنج کشيده اند و به نتايج  نيکويی رسي
» ...را دچار  دخالت های نامشروع واغراض دول استعماری وعّمال آنها بکنند

)١٨ (  
مأموريت برای وطنم « در جواب  شاه  در کتاب  مصدّقبه بيان ديگردکتر    

در زندان احمدآباد آخرين  سالهای زندگيش را سپری   مصدّقدر هنگاميکه »  
رد و  هرگونه  دفاعی از او سلب شده بود، شاه عقدۀ سرسپردگی و  بيگانه می ک

  :نسبت می داد، گفت مصدّقپرستی اش را به 
چنانچه  من به سياست  انگليس سر سپرده بودم  در طهران  با دولت  وثوق « 

وثوق الدوله   ١٩١٩اوت   ١٩الدوله  مبارزه  نمی کردم  و نسبت به قرار داد 
را تحت  الحمايه ی  دولت  انگليس  قرار داده بود در اروپا  به جامعه که ايران  

  .ی ملل عرضحال شکايت نمی دادم
مخالفت  نمی کردم  و مثل  ساير  ١٢٩٩در شيراز  هم با کودتای  سوم  اسفند 

والت و رجال  تلگراف  باال بلندی  به رئيس  دولت و کابينۀ  سياه  مخابره  می 
د را برای انجام هرگونه امرو دستورباستحضار او ميرساندم نمودم و آمادگی خو

و نيز مخالفتم در دولت مشيرالدوله که وزيرخارجه  بودم  با نامه ای  که سفارت 
در خليج فارس »  شيخ  شعيب « و » ابو موسی « در خصوص مالکيت  جزائر 

نوشته برای مستوفی الممالک نخست وزير فرستاده بود و نخست وزيرذيل  نامه 
  . و نامه  بالجواب  مانده بود» ضبط شود« بود 

با  ١٣٠٤مخالفتم بسمت نمايندگی طهران درمجلس پنجم و روز نه آبان ماه 
مادۀ واحده که ناقض قانون اساسی بود چونکه مجلس حق نداشت سلسله ی 
  قاجار را از سلطنت خلع کند و اين کار را می بايست  مجلس مؤسسان  می کرد،
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درمجلس ششم با دولت مستوفی راجع به انتصاب وثوق الدوله درپست  مخالفتم
وزارت عدليه ودمحم علی فروغی در پست وزارت جنگ، عدم موافقت با انتصاب 
خودم به نخست وزيری که اعليحضرت شاه فقيد می خواستند مرا ازمجلس 
خارج کنند و جزو رجال دسته دوم و در صورت امکان جزو دسته اول  قرار 

  .ند، داليل واضح و روشنی است که  من به سياست  انگليس  سر نسپرده بودمده
کاری برخالف   من نه فقط با سياست انگليس بلکه با هر دولتی که می خواست 

من اّول کسی بودم که در تبريز  با مخالفت  . مصالح  مردم بکند مخالفت کرده ام
را  در »  جماهير شوروی اتحاد   - ايران «  شديد قونسول شوروی  قرارداد 

  .خصوص  نسخ  کاپيتوالسيون اجرا کردم
راجع به امتياز  نفت شمال مخالفت  نمودم  و در »  کافتارادزه« من با پيشنهاد  

  .همان  مجلس قانون تحريم  اميتاز را به تصويب رسانيدم
دست   من با تقاضای سادچيکف که می خواست شيالت بحر خزر کمکان در

قراردادی در اين باره تنظيم شود موافقت ننمودم و  دبماند تا بع عمال شوروی
  .روزی  که قرار داد به آخر رسيد بهره برداری از شيالت ملٌی  گرديد

درج  شده « من با پيشنهاد اصل چهار که موادی مخالف استقالل ايران  در آن 
  .دم بود  موافقت ننمودم  تا پيشنهاد  را تصحيح کردند و بعد امضا نمو

همه ميدانند که سلسلۀ پهلوی مخلوق سياست انگليس است، چونکه تا سوم اسفند 
غيرازعدّه ای محدود کسی حتّی نام رضاخان را هم نشنيده بود و بعد از  ١٢٩٩

سوم اسفند که تلگرافی از او بشيراز رسيد، هرکس از ديگری سؤال ميکرد و 
بديهی است . گراف ميکندميپرسيد اين کی است، کجا بوده وحاال اينطور تل

ملّت انتظار پشتيبانی  از شخصی که با وسايل غير ملّی وارد کار شود نميتواند
بهمين جهات هم اعليحضرت شاه فقيد وسپس اعليحضرت محّمد . داشته باشد

چنانچه ميخواستند با يک عدّه . رضا شاه هرکدام بين دو محظور قرار گرفتند
ظيفه درمقابل استثمار باز ميماندند و چنانچه با وطنپرست مدارا کنند از انجام و

اين عدّه بسختی و خشونت عمل ميکردند ديگر برای اين سلسله حيثيّتی باقی 
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  .نميماند تا بتوانند بکار ادامه دهند
اين بود که هر کس  ابراز احساساتی می کرد  و يا انتقادی از اعمال شاه  می  

او  می چسابانيدند و او را  به اشدّ   نمود  وصله ی عضويت حزب توده  را به
تبعيد و قتل مدّرس و فّرخی  در زندان که نتوانستند . مجازات  محکوم می کردند

آنان را متّهم به مرام کمونيستی  بکنند يک دليل  بارز  و مسلّمی  است بر صدق  
 اين مقال  و تا صفحات تاريخ باقی است خواهند گفت آنها را برای چه در زندان

  )  ١٩. ( از بين بردند
  

 مصدق دکتر به ناروا های اتهام  ◀
  
 یتکمله ا« در بخشی از مقالۀ ديگر خود  تحت عنوان  ونيهما ليناصر تکم  

( در دوماهنامۀ بخارا »تياستقرار نظام مشروط در بر مقالة تالش مصدق 
 با گفتگويی ، حادثه دامگه«در نقد کتاب   ١٣٩١سال )   ٩٠ – ٨٩شماره 

 ثابتی پرويز آقای« :می نويسد ) ١(»  ساواک داخلی امنيت مدير ثابتی رويزپ
 لباسشان خورده يا تن به ساواک صابون« های گون به که ايرانيانی همة برای

 شخصی مهمترين از يکی« را او کتاب ويراستار. است مخوف و آشنا فردی ،»
  شناخته است ))) » معاصر ايران تاريخ در امنيتی   تهای
 بود ١٣۵۶  - ٧ لهای سا در مردم جنبش سرکوب طرفدار که ثابتی پرويز آقای

 صورت انقالب بود، کرده شديدتر را خود کشتارهای شاه اگر که اعتقاد داشت و
 خود کتاب در و داده نشان رهنمونی نقش گويی مورد در اين و نمی گرفت
 داده نشان خود از مختلف مسائل در اندازه تحريف های بی و بسيار دروغهای

 خواهد نامبرده»  دامگه« از  کتاب قطورتر کتابی آنها همۀ به پاسخ که است
 مصدق دکتر شاد با روان وی دشمنی و عناد است، چشمگير بسيار آنچه اما بود،
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 بزرگ و مرد آن با»  امنيت سازمان« هدار ريش عداوت دهندۀ نشان که است
 :است ردهآو خود کتاب در وی. است ايران ملی نهضت

 چاپ به ايران در فراماسونری دربارة کتيرانی محمود کتاب در که سندی طبق«
 عکس و بود پذيرفته را فراماسونری سازمان در عضويت رسيد، مصدق

 از قبل کتاب اين و است رسيده چاپ به کتاب آن وی در عضويت درخواست
 »است هشد منتشر درايران ]سالگی ٨۵سن  در١٣۴۵ اسفند ١۴ [ مصدق فوت

 :است آورده خود سخنان بيشتر تأييد برای وی )  ٢(
 آقای»  اند نوشته وطنم، برای مأموريت کتاب در هم شاه دمحمرضا اعليحضرت«

 فراماسون سوئيس در هم مصدق دکتر«: است افزوده دوباره خود در کتاب ثابتی
 قمصد حيات زمان در کتيرايی محمود کتاب در او تقاضای عضويت و بود شده

   )٣(» است شده چاپ
 کتيرايی محمود آقای ، ايران در فراماسونری کتاب محترم مؤلف با نگارنده

 در و( تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبيات دانشکدة در دو هر و همکالس بودم
 به من و کردند مرحمت من به را کتابشان ايشان. رفاقت داشتيم )کشور  خارج
 ثابتی پرويز آقای کذب سخنان وجه هيچ خواندم به را کتاب اين بار چند داليلی

  .نيافتم آن در را
 
  ثابتی آقای غهای درو اما * 
 
 کتيرايی آقای کتاب و است کرده فوت ١٣۴۵ سال در مصدق که اند نوشته. ١

 بعد سال دو کتاب اين آنکه حال است، شده نوشته مصدق دکتر زمان  حيات در
 مؤلف نام و کتاب عنوان رونوشت← ( ستا يافته مصدق انتشار دکتر فوت از
 )آن انتشار تاريخ و ناشر و
 رونوشت و شد فراماسون سوئيس در مصدق دکتر آقای که اند نوشته. ٢

 پس مصدق دکتر آنکه حال. است شده چاپ کتيرايی کتاب عضويت در تقاضای
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 سوئيس به تحصيل ادامۀ برای مجلس بمباران آدميت و جامع شدن برچيده از
 کشور به ای اشاره کوچکترين جامع آدميت عضويت تقاضای رونوشت و رفت

 فراماسونری عضويت از مسألة هم کتيرايی آقای کتاب تمام در و ندارد سوئيس
 معلوم هم دروغ را اين و است نياورده ميان به سخن سوئيس، در مصدق دکتر

 است؟ آورده کجا از ثابتی آقای نيست
 لژ يک آن اعضای از بعضی شد، تالشیم آدميت جامع اينکه از پس. ٣

 نوشته کتابش در تمام صراحت با کتيرايی آقای و ايجاد کردند فراماسونری
 ديگری سياسی شيوۀ که بودند آدميت در جامع نيز ديگری کسان البته«: است
 و کمال الملک و و سليمان ميرزا احتشام السلطنه محمودخان مانند گرفتند پيش

   )۴(» ق السلطنه مصد دمحمخان ميرزا
 را جمله اين و است داده دست از را خود ثابتی بينايی آقای گويا مورد اين در

 !است نخوانده و نديده
  »... و بود بافته گيسوان که شياد آن« مورد در الرحمه عليه سعدی قول به. ۴

 آمد، پيشين مقالة در که همانطور. » يافتند انوری ديوان در« را هم شعرش
. بودند آن ضد بر فراماسونها بلکه نبود، مجمع فراماسونری تنها نه ميتآد جامع

. است آدميت جامع در عضويت مصدق هم، دکتر عضويت تقاضای رونوشت
 دکتر تقاضانامة زير بود که خواسته رايين اسماعيل کتاب چاپ جهت ساواک
 آقای موضوع را اين خوشبختانه. » فراماسونری عضويت«: شود نوشته مصدق

 :موالنا قول به. است داده»  لو« خود بلندانديشی ادعای همة با ثابتی
 برد پاکان طعنه  اندر ميلش        درد کس ه پرد که خواهد خدا چون

 فراماسو دربارة کتابی کند، می راضی را شاه اينکه از پس علم اسدهللا قرار از
 به مأموريت اين و بود داده را دستور]ساواک رئيس[نصيری به« نوشته شود نها

 آماده را مدارکی و اسناد او. شد داده بود ساواک از مأموران که رايين اسماعيل
  ٢ تمام در و کرد می کمک وی به اسامی، ساواک آوری جمع برای و بود کرده
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»  داديم می او به را اسامی تدريج اين به بود، کتاب نوشتن مشغول او که سال ٣
)۵ (  

 که است آوده ساواک مقامات از يکی قول از قیپاور در کتاب ويراستار
می  حقوق تومان ١٢۵٠ هم ماهی« کتاب تهية زمان رايين در اسماعيل

  » الراوی علی العهد ۀ « « )۶(گرفت
  
 گيری نتيجه 

 ذکر»  مشروطيت نظام استقرار در مصدق تالش« پيشين مقالة در که سان بدان
 فقط آدميت جامع اعضای از تن هارچ نامۀ  قسم برابر در رايين گرديد اسماعيل

 قسم نامة« می نويسد شده حساب و عمد به قسم نامۀ مصدق کليشۀ زير
 شادروان حضور در نگارنده زمانی که و) ٧(» مصدق دمحم دکتر فراماسونری

 جامع که ايد کتابتان آورده در شما رايين آقای« پرسيدم وی از فروهر داريوش
 و يکديگر نقار با حتی و است نداشته اماسونریفر تشکيالت با ارتباطی آدميت

»  مصدق دکتر مرحوم نامة قسم« زير چرا پس اند، داشته مشی خط اختالف
 جمله آن«: فرمودند ايشان»  مصدق دکتر فراماسونری نامۀ قسم«ه ايد  نوشت
 ) ٨(» بود کتاب چاپ جواز

 راست و ندهنگار نظر درستی»  ساواک داخلی امنيت مدير« ثابتی آقای پرويز
. است کرده تأييد نادانسته، يا دانسته خود گفتار در را»  جواز کتاب جملۀ« بودن
 در فراماسونی های فعاليت جريان در اعليحضرت  خودش« است آورده حتی

 کتابهای که و کسانی. )٩(» است داده اجازه را آن و باشد می ايران
 لژ« درمی يابند که راحتی به دباشن خوانده را رايين اسماعيل تأليف فراماسونری

می  نشان و است انگليسی زبان به»  پهلوی لژ« همان فارسی زبان به»  همايون
 تدارک در و بوده» ! صاحبنظر« هم سياسی معرکة اين در اعليحضرت که دهد

 کارساز کوشندگان از )پهلوی يا همايون(يادشده لژ مرداد هواداران ٢٨ کودتای
 .اند بوده
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 کامالً  شيوة به و نکرده استناد رايين کتابهای به»  کردن گم رد« برای ثابتی آقای
 آورده سخنانی و کرده اشاره کتيرايی محمود تأليف کتاب به و مغرضانه ناشيانه

 ياو آن از اثری يادشده کتاب در و است مطلق و کذب دروغ کامالً  که است
 دکتر دادن نشان اسونفر توطئة و روشنی خوبی به اما. شود نمی ديده يها هگوی
 طرفداران و ها و ساواکی است مشهود ساواک دستور در اش ريشه و مصدق

 اين امر اشاعة در آبرو، کسب برای ها فراماسون از برخی و سلطنتی نظام
 معاند، ههای گرو و تبليغاتی های حيله با متأسفانه و اند داشته مستقيم دخالت

 ايران نوجوان و جديد نسل مدتی و افتادند ها ساواکی»  دامگه« در ناآگاهانی هم
 و گرديد روشن تها حقيق و ها واقعيت مرور به تا قرار دادند سردرگمی در را

 که بود همان مصدق دکتر کرد، می جامعه فکر»  ملی وجدان« که سان همان
 و کرد بيان که بود و همان داد انجام که داشت را کردارهايی همان و زيست
 و انديش ياران پاک و است کرده داوری آن دربارة تاريخ که همانست و نوشت

 دارند، با برمی گام تهايش خواس تحقق راه در و کنند می ياد او از آرمانخواهش
 :شيراز خواجة از خير دعای

 و آمد دام به خصم او از که           باد بدرقه ازل لطف را قافله اين رب يا
  )٢٠(کام به معشوق

    مصّدقتر پيام  دک   ◀ 
 

رهبر نهضت ملّی ايران خطاب به مردم ايران و افکار  مصدّقپيام دکتر 
درآخرين روزها ی جلسۀ محاکمه  ١٣٣٢آذر سال  ٢٨عمومی جهان  در روز 

  : در دادگاه نظامی  برای ثبت در  تاريخ  اينست 
آری تنها گناه من وگناه بسيار بزرگ من اين است که صنعت نفت را ملّی ...“ 
رده ام و بساط استعمار و اعمال نفوذ منافع اقتصادی عظيم ترين ک

های جهان را ازاين مملکت برچيده ام و پنجه در پنجۀ مخوف ترين  امپراطوری
های استعماری و جاسوسی بين المللی در افکنده ام و به قيمت ازدست  سازمان
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توفيق عطا  رفتن خود و خانواده ام و به قيمت جان و عرض و مالم خداوند مرا
فرمود تا با هّمت وارادۀ مردم آزادۀ اين مملکت بساط اين دستگاه وحشت 

من طّی اين همه فشاروناماليمات ، اين همه تهديد و . انگيز را درنورديدم
تضييقات از علّت اساسی و اصلی گرفتاری خودم غافل نيستم و به خوبی ميدانم 

ه ممکن است درآتيه در که سرنوشت من بايد مايۀ عبرت مردانی بشود ک
 .سراسر خاورميانه درصدد گسيختن زنجير بندگی و بردگی استعماربرآيند

من ميخواهم برای آخرين باردرزندگی خود ّملت رشيد ايران را از حقايق اين 
 : نبرد وحشت انگيز مّطلع سازم و مژده بدهم

 مصطفی را وعده داد الطاف حق
 گربميری تو نميرد اين ورق

ض و مال و موجوديت من و امثال من در برابر حيات و استقالل و حيات و عر
های متوالی اين ملّت کوچک ترين  ها ايرانی و نسل عظمت و سرافرازی ميليون

اند هيچ تأسف ندارم و يقين دارم  ارزشی ندارد و ازآن چه برايم پيش آورده
عيان می بينم  وظيفۀ تاريخی خود راتا سرحدّ امکان انجام داده ام و من به حس و

هايی که امروز گريبان همه را گرفته  که اين نهال برومند در خالل تمام مشقّت
 .بثمر رسيده و خواهد رسيد

عمر من و شما و هرکس چند صباحی دير يا زود به پايان می رسد ولی آن چه 
از مقدّمات کار و . می ماند حيات و سرافرازی يک ملّت مظلوم و ستم ديده است

يب و جريان دادرسی معلوم است که در گوشۀ زندان خواهم ماند و اين طرز تعق
صدا و حرارت را که هميشه درخير مردم به کار برده ام خاموش خواهند کرد و 

بدينوسيله از . ديگر جزدراين لحظه نمی توانم با هموطنان عزيز صحبت کنم
اًکيد مينمايم مردم رشيد و عزيز ايران مرد و زن و پيروجوان توديع ميکنم و ت

ای نهراسند و نهضت  اند از هيچ حادثه که در راه پرافتخاری که قدم برداشته
 ”.ها خواهد بود مقدّس خود را ادامه دهند و يقين بدانند ، خدا يارو مدد کار آن

    )٢١( مصّدقدکتر محّمد 
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  انيت سعضويت من در مجمع  ان ◀ 
  

» تيمجمع انسان«ت يبه عضو- قمرى / ١٣٢٥شمسى  ١٢٨٦در سال  مصدّق
مستوفى (كمك مرحوم حسن مستوفى«به . است آن را قبول كرديابت ريدرآمد ون
ت و مبارزه يها، در انقالب مشروط ها و گرگانى ها، تفرشى انىي، آشت)الممالك

ان ين مجمع، به ابتكار وى، ميدر لواى هم. براى استقرار آن شركت كرد
ستى مشروطه خواه بودند، ارتباط هائى كه غوغا ساالر نبودند و برا انجمن

 .»دآمد و دفاع از مجلس شوراى ملى در برابر قواى استبداد، مطمح نظر شديپد
همانطورکه درهرکشور احزاب سياسی و مشروطه الزم و ملزوم يکديگرند در  
ايران نيز هموطنانم حس می کردند که مشروطه بدون مرکز اتکاء سر نخواهد  

د نفرکه باهم تجانس واشتراک منافع داشتند  جمعيتی گرفت و روی اين نظرهرچن
تشکيل می دادند تا در موقع  لزوم همه روی  يک اصل  متفق  باشند و بتوانند 
از آزادی دفاع کنند و الحق هم که عده ای جان در کف نهادند و در راه ايمان 

  .وعقيده از همه چيز گذشتند
شت و يکی از آن اجتماعات  که اعات مزبور هر کدام  روی خود نامی گذاماجت

حانه ی مستوفی الممالک از اهالی آشتيان و گرگان  درچندی بعد از مشروطيت 
مجمع درآنجا تشکيل می شد ومثل بعضی « و تفرش تشکيل گرديد روی خود نام 

تاموقع  لزوم  از » سرباز ملّی « انجمن های ديگرعده ای مسلح  داشت بنام 
  .آزادی دفاع کنند

مجمع را من اداره  می کردم  و هر وقت هم که  کاری در خارج  پيش جلسات 
. می آمد عده ای از حضار پيشنهاد می کردند نايب رئيس ديگر آن را انجام  دهد

شهر به باغ  شاه رفت و انجمن مظفری واقع  در  زتا اينکه روزی دمحم علی شاه ا
کدام نماينده خود را با شمال ميدان بهارستان از عموم  انجمن ها دعوت کرد هر 

نجا اعزام کنند که اين مرتبه هيچکس پيشنهادی برای انتخاب آن آمهرانجمن به 
  .نايب رئيس ننمود و حضار تقاضا کردند که اين کار را هم  من  انجام دهم
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است کرده بود خود را از ملت  وانجمن مظفری نامه ای به شاه نوشته و در خ 
.  ند که من نيز مثل ساير نمايندگان آن را مهر کردمدا نکند وبه شهر مراجعت کج

نمايندگان موضوع را در جمعيت خود طرح  کند و  زسپس قرار شد هر يک ا
ن روزها می بايست آی دائمی برای تصميماتی که در  هر انجمن يک نماينده

  .اتخاذ شود و انتخاب نمايد
ب آن نايب رئيس مجمع انسانيت تشکيل شد وچون اين بارهم کسی برای انتخا

پيشنهادی ننمود به تقاضای حضار بنمايندگی خود ادامه دادم و بعد چنين  تصميم 
گرفتند که هر انجمن يکی از طاق نماهای مسجد سپهساالر را برای  خود تعيين 

اجتماع نمايند که اين کار شد و عده ای از تمام  کند که اعضاء در آن محل
تشکيل »  کميسيون حرب« عد جمعيتی بنام ت درمسجد حضوريافتند و بااجتماع

گرديد که من  نيز به عضويت آن انتخاب شدم  و محل آن در شبستان مسجد بود 
شاه آنقدرفحش  می  که بشور و مشورت می پرداختند و دو نفر از اعضای آن به

روزی که برای اجازه مسافرت .( دادند که سايرين از شنيدن آن کراهت داشتند
سلطان  لقهرمان خان نيرا اه رفتم همين دونفردرجلوی چادراروپا بباغ ش

  .)که نشسته بود نجوا می کردند *فراشباشی  ايستاده  با ارشد الدوله 
کميسيون  تصميم  گرفت سربازان ملی در مسجد جمع  شوند و برای دفاع  از 
 حمالت احتمالی آماده باشند و از اين تصميم حضار انجمن ها را مطلع  کنند که

برای اجرای اين تصميم به مجمع انسانيت رفتم و دم در سرايدار را ديدم که گفت  
که گفت از اثاثيه و تفنگ و فشنگ هر چه بود  بدستور نايب رئيس ديگر بردند 

ست که بتوان جلسه تشکيل  داد و دستور کميسيون حرب را به يو اکنون چيزی ن
نيت بلکه در بعضی  از اانس موقع  احرا گذاشت و اين کار نه فقط  در مجمع

روز بعد که عازم مجلس شدم . من های ديگرهم نظير آن صورت گرفته بودجان
يده بودم  که صدای شليک در اطراف مجلس و سزار نرله هنوز به چهار را ال

جا  بخانه  مراجعت کردم  آنمسجد  بلند شد که من نتوانستم براه ادامه دهم و از 
رئيس ديگر بيش از من در سياست وارد  بود و از همه  و آنوقت فهميدم که نايب
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  .جا اطالع داشت
ن آانشين جوم شد سمشروطه خاتمه يافت و دوره ای که به استبداد صغير مو

  .گرديد 
نظرياتم داشت سبب   زبودنم در جرگه ی آزاديخواهان و اطالعاتی که شاه ا 

نجا  آ رکنند خود را د شد محلی را در نظر بگيرم  تا اگر خواستند مرا دستگير
از خانه ی ميرزا يحيی خان سرخوش شاعری   هاين ک یمخفی نمايم که برا

د جائی بهتر نيافتم و چنين   قرار ودانشمند که سالها قبل از مشروطه با من آشنا ب
شد اگر خطری متوجه من بشود خود را به آنجا رسانيده  مخفی نمايم  و مدتی   

تشکيل شد و   » شورای دولتی « تا اينکه مجلسی بنام  با کمال نگرانی بسربردم
بدون کوچکترين اقدامی از طرف من دستخطی از شاه رسيد که بعضويت آن 

وص شاه صوله منشی مخدلوم شد که آن را حشمت العتعيين شده بودم و بعد م
و اين کار را هم نه فقط نسبت بمن که  تصادرکرده اس) اکنون سناتور واالتبار(

سببی داشت کرده بود بلکه با هر کس که مورد تعرض دولتيها قرار می   قرابت
  .گرفت از هر گونه مساعدت دريغ  نمی کرد

مجلس شورای دولتی درعمارت خورشيد محل کنونی وزارت دارائی تحت  
طنه صدر لمشيرالس. رياست ميرزا عبدالوهاب خان نظام الملک تشکيل گرديد

برنامه ای نداشت هرکس بمذاق خود صحبتی   اعظم آن را افتتاح نمود و چون
تا نوبت به ميرزا عباس خان مهندس باشی رسيد که با نظام الملک . می کرد

سابقه داشت و او را مخاطب قرار داد و گفت ما نفهميديم اين مدعی العمومی  که 
  در مشروطه  ايجاد شده چه صيغه ای  بود؟

جوقی کسی بود نامش ترخان و سل ننظام الملک در جواب گفت در خدمت شاها
کارش اين بود که جان شاه را حفظ کند و برای انجام اين وظيفه می توانست هر 

اين مدعی العموم  . وقت و هرکجا حتی به اطاق خود شاه وارد شود وتحقيقات کند
البته با عبارتی ( مشروطه  کسی  بود مثل ترخان که هر چه می خواست ميکرد 

  ).مستهجن
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شورای دولتی به اين ترتيب خاتمه يافت و چون اطمينان حاصل شد  لسۀ اولج 
که متعرض من نمی شوند به آن يک مرتبه اکتفاء کردم و تصميم گرفتم وسايل  

صدورتذکره نيزاحتياج باجازه داشت . مسافرت خود را برای تحصيل فراهم کنم
  ]١[. که  اين کار هم بدست واالتبار انجام گرفت

  

   هفت خان تذکره 
  

توسط مصد ق   » تذکره« گرفتن » و تاريخ مصدّق« بهرام افراسيابی در کتاب 
  : برای تحصيالت عاليه در خارج از کشور اينگونه شرح می کند

چه  . را عطش دانش اَندوزی اش روانه ديار فرنگ نمود» السلطنه  مصدّق« 
ۀ گوش  آويز» علم را بجوئيد اگردر چين باشد: وی همواره اين اندرز را که

در پی تصميم عزيمت به اروپا، باروبنه سفر را می بندد، اما   مصدّق. داشت
يعنی »  شاه« قبل از رفتن می بايست از چند مانع عبور کند و اولين آن اجازه از

بود، زيرا بدون کسب اجازۀ  وی اجازه تذکره ای صادر نمی » دمحم علی شاه« 
  .شد

آن شخص وزير امور خارجه وقت اما در اين راه مشکلی قرار داشت و 
گرايشی به روس داشت لذا اعضای  » سعدالدوله« جناب . بود» سعدالدوله«

جهت تثبيت  »  سعدالدوله« . امور خارجه هم از اين بابت با وی مخالف بودند
ميرزا  « در آنزمان . موقعيت خود بهر دری ميزند تا در مقامش باقی بماند

، والی  آذربايجان  بود و انجمن  آذربايجان   مصدّق دائی»  عبدالحسين فرمانفرما
در اين ميان  . بعلت سوابق درخشان و عمل کرد  نيکويش ويرا محترم می داشت

سعدالدوله با يکی از اعضای انجمن آذربايجان بنام ميرزا آقا تقی که بعدها بنام 
وی  گفتند را به تلگراف خانه   خواندند  و به  مصدّقملقب شد » اعتمادالملک«

از وزارت امورخارجه نرود، ممکن   » سعدالدوله« به دائيت پيغام برسان که اگر 
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برای  مصدّقفردای آنروز . است با بازاريان بازار تبريز را به تعطيل کشانند
» دمحم علی شاه« . برود» دمحم علی شاه« همان کسب اجازه مجبورمی شود بدربار

 مصدّق.  »ر تگرافخانه بوديد، چه خبر بود؟ شما  د« : سئوال می کند مصدّقاز 
و نظرانجمن » سعدالدوله« حوادث » دمحم علی شاه « می داند که منظور 

آذربايجان در بارۀ  وی می باشد، و نيز بخوبی آگاه است اگر واقعيت را که  عدم  
رضايت انجمن آذربايجان از سعدالدوله است اظهار نمايد و به برکناری 

انجامد  و يا بگوش وی  رسد، بايستی  فاتحه  رفتن  بخارج  برای  »سعدالدوله «
اما در اينجا  منافع  فردی  را در مقابل  واقعيت زير پا  می . تحصيل را بخواند

  مصدّقبازگو کردن حقيقت از طرف . نهد و با شهامت واقعيت را می گويد
ذکره را دارد،  ، يعنی کسی که بعد از شاه حق صدورت»سعدالدوله« سخت بزيان 
ولی هر ... از اين جريان بشدت عصبانی می شود» سعدالدوله« . تمام می شود

هم می گذرد  » سعدالدوله« از خوان صعب العبور  مصدّقطور که بود، تذکره 
  ...و نوبت به احازۀ  حضور  شاه  می رسد

ان  در به منظور گذشتن  از اين خوان  قدم بباغ  شاه می نهد ، اما ناگه  مصدّق
سنگ  مخالفت شاه   »  کميسيون حرب« همان دونفری که می بيند که در ... آنجا

وهم اکنون است که راز وی را فاش  ... را سخت بسينه می زدند می بينند
خود را  نه تنها  برای   مصدّقخواهند نمود،  زير آنان جزء نزديکان شاه بودند، 

ت احتمالی هم می شود، آندو نفر حتماً  نرفتن  آماده می کند، بلکه پذيرای مجازا
گزارشات محرمانه کميسيون  حرب  را به کارگزاران  شاه  داده اند، زيرا  آنها   

  ...در نجوا   بودند»  مقربان در گاه« با يکی از 
بند دلش  پاره می شود  و در کمال نوميدی می گويد گمان  مصدّقبهر حال  

اما هر طور بود تذکره، . سادگيها خالص شومنمی کنم که از اين خوان به اين 
را پشت سر گذاشته  و عازم مسافرت می شود که خود داستانی شنيدنی ... اجازه
     ] ٢[».دارد
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  :توضيحات و مآخذ ◀ 
  
فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت، تهران، انتشارات : آدميت، فريدون - ١ 

  )  ٢٠٠ص ( ١٣٤٠   سخن، چاپ اول، 
    ٢٠١ص  -ين پيش  - ٢ 
حائری، عبدالهادی، تاريح جنبش ها و تکاپوهای فراماسونگری در  - ٣ 

 ٢٩و  ١٤ـ  ١٣، صص ١٣٦٨رضوی،  آستان قدس  مشهد،  کشورهای اسالمی، 
  ٥٠ـ  ٤٩و  ٣٧ـ 
مجموعه آثار ميرزا ملکم خان، تهران، انتشارات : محيط طباطبايی، دمحم - ٤  

 نوانديشی معاصر، سرآغاز:استخواه، مقصودفر به نقل از )ط ـ  ز( علمی،صص
  .٥٢ص    ، ١٣٧٧ سهامی انتشار،چاپ سوم،  تهران،شرکت  وغيردينی، دينی

 - » فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت«: آدميت، فريدون - ٥ 
    ٢٠٦ – ٢٠٧  صص   

   ٢١٠   – ٢١١ص  -پيشين   - ٦ 
   ١٠١ص  –پيشين   -   ٧ 
   ١٠٧ – ١٠٨صص  -پيشين   – ٨ 
 ١٣٤٧ –انتشارات  اقبال  - » فراماسونری در ايران «  -محمود کتيرائی   - ٩  
    ٩١ – ٩٥صص  -
» تيدر استقرار نظام مشروط مصدّقتالش « دکتر ناصر تکميل همايون  - ١٠ 
 - ١٣٩١بهشت ي، ارد٨٦سال چهاردهم، شماره  - ی، هنریدوماهنامه فرهنگ -

     ٤٧٨ – ٤٩٢صص  
تيرماه  – ٨شماره  - خارج از کشور »  نامۀ جبهه ملی ايران  خبر«  - ١١ 

   ١٣٤٨  شهريور   – ٩شمارۀ  و  ١٣٤٨
  
 – ٨راهنمای  کتاب بيست و يکم ، »  در تاريخ  مصدّق« ايرج افشار   - ١٢ 
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  )   ٥٧٥ - ٥٨٨صص  –   ١٣٥٧  اسفند  –آبان (  ١٢
» تير نظام مشروطدر استقرا مصدّقتالش « دکتر ناصر تکميل همايون - ١٣

   - ١٣٩١بهشت ي، ارد٨٦سال چهاردهم، شماره  - یهنر ، یدوماهنامۀ فرهنگ -
       ٤٩٤ - ٤٩٧صص 

 –برگرفته از وبالک ملّی  -  » یو نهاد مدن مصدّق« ل موّحد بنام يخل - ١٤ 
  مذهبی 

مجموعه گفت و  -»، دولت ملّی و کودتا  مصدّق« وحيد ميرزاده    - -  ١٥  
 –سياسی ، زير نظر مهندس عّزت هللا سحابی  –االت تاريخی گوها و مق

  ) ٢٢٢ – ٢٢٦صص  - ١٣٨٠ –انتشارات طرح نو 
جلد اّول »  مصدّقو راه  مصدّقدکتر محّمد «  ات زاده يدکترمنصور ب  - ١٦ 
    ٨٥-٨٦  ـ  صص   ١٣٨٤ –

http://www.ois-iran.com/start.html    
    ٧٤ – ٧٥صص    -همانجا  – ١٧
    ٧٤ – ٨١صص   ـ    ١٣٨٤  -همانجا  –١٨
بکوشش ايرج افشار ، » مصدّقخاطرات و تألّمات «    مصدّقدکتر محّمد  - ١٩

   ٣٤٢ – ٣٤٤صص  – ١٣٦٥ –انتشارات علمی 
استقرار نظام  در بر مقالة تالش مصدق  یتکمله ا« ونيهما ليناصر تکم – ٢٠

،  ید –مهر ،  ٩٠ – ٨٩ شماره،سال پانزدهم، بخارا دو ماهنامه  »تيمشروط
  ۶٢۶ -  ۶٢٩صص  ١٣٩١

، ٢، كتاب اّول ج» یدرمحكمۀ نظام مصدّق«ل بزرگمهر، يجل: منبع  -  ٢١  
  ٧٧٩تا  ٧٧٨، ص١٣۶٣ران، يخ اينشرتار
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   یشاه در لژ پهلو یسيارنست پرون دوست محرم سوئ نقش  ◀ 
   

پرون از « :سدينو یم یکتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلو ارتشبد فردوست در 
بود که  ١٣٣٣سال  کنم در  یتصور م. بود یو لژ پهلو یفراماسونر انگذاران يبن
ک ده يدر  یابان نادريبرد که خانه اش در خ  یک روز پرون مرا نزد شخصي

 یس فراماسونريشخص رئ ن يا«: قبل ازورود پرون گفت. بود واقع  یفرع یمتر
و  فرد بلند قد . ميوارد شد اق به ات» ! دست داد دستش را ببوس یاست و وقت

 یپشت ید و اطراف اتاق تعداديکش یان مين نشسته بود و قليپوست یرو یتنومند
من به  یول. ديم کرد و دستش را بوسيپرون تعظ. داشت قرار  یصندل و چند 

شناخت و  یمرا م یفراماسونر س يرئ . ه او عمل نکردم و فقط دست دادميتوص
کرده  یکمال معرف مسلماً پرون قبالً مرا تمام و (ت کرد با من صحب یچند جمله ا

رفته اند که يشان پذيا: پرون در حضور او با من صحبت کرد و گفت .) بود
و افزود که اشخاص » .توست ن شانس ين بزرگتريو ا یفراماسون شو شما 
شان اسم نوشته اند که يموفق در سازمان ا یوزرا از  یارياز جمله بس یمهم
مقدم را نام برد  یعلو یقليمهد هم هستند و از جمله ) انينظام(قطاران تو هم از 

ناصرسپهبد  شد و  یس شهربانيسپهبد رئ یقليمهد . مقدم ها دو برادربودند یعلو(
: داد وگفت  یشتريح بيم پرون توضيخارج شد یوقت) ارتش شد یس دادرسيرئ
دلش  یوهرکار انه استيخاورم یس فراماسونهاياست ورئ یعراق شان يا«

ن يمناسب است که توهم در ا یليدهد وخ  یانجام م ن کشورها يبخواهد درا
نام دارد  یل جواهريخل  ن فرد دمحم يبعدها متوجه شدم که ا» ! یسيسازمان اسم بنو

را  ماجرا .  .است که با اجازه دمحمرضا تأسيس  شده است» یلژ پهلو«س يرئو 
خوب می شناسم و خوب  است  که تو هم   او را:  اوگفت. به دمحم رضا گفتم

برای نام نويسی مجبور نيستی و هر طور راحت تری عمل  اما  . عضو شوی
  و دنبال موضوع را نگرفتم من نيز طبق سليقۀ خود عمل کردم » !کن

جلد »  ظهور و سقوط سلطنت پهلوی« - خاطرات ارتشبد حسين فردوست  ** 
   ١٩٢-  ١٩٣صص   – ١٣٧٠ –موسسه اطالعات  انتشارات  - اول 
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لژ پهلوی  در تاريخ  « سند زير  جايگاه « : در ادامۀ آن آمده است  *

فراماسونری ايران و چگونگی  فراماسون  شدن  دمحم رضا  پهلوی  را نشام می 

  :ساواک چنين آمده است  ١٥٢/  ٦/  ١٠گزارش  موٌرخ  . دهد

باشد  یم یماسون یمين قدازاستادا یكيبراتلو كه  یآقا ٥/٦/٥٢روز  ٢٠ساعت 

كه جلسات  یزمان:  اظهار داشت یا مذاكرات دوستانه یدر هتل ونك ط

ط يشد شرا یل ميهللا ملك پورتشك حيله ذبيدرمنزل ملكه توران به وس یفراماسونر

  . داد یدست نم یرا امكان ورود به فراماسونر یورود مشكل بود و هر شخص

 یر فرهنگ و هنر وارد جرگه ماسونيپهلبد وز یكه آقا یاضافه كرد شب یو

 یمن او را برهنه كردم و كسوت مخصوص به او پوشاندم در شگفت یشد وقت یم

دا يهو یر سابق را آقايمنصور نخست وز یمرحوم حسنعل.  فرو رفت یخاص

ً با عضويآن موقع پ يیر دارايوز منصور  یت حسنعليشنهاد كرد و من شخصا

من  یت از من ناراحت شد ولينها ین بابت بيز اان ايگلشائ یمخالفت كردم و آقا

. را ندارد یرش دستگاه ماسونيپذ یستگيشان را متقاعد كردم كه منصور شايا

بود،  یالت ماسونيتشك یجواهركالم كه در آن موقع از گردانندگان اصل یعل

د يبه عرض رسان یت كرد وليشخص اول مملكت را تا پشت پرده درب لژ هدا
شبند يپ یم وليده یفات را انجام نميحضرت استثنائاً تشر یاعلكه درباره شخص 

ت ياز اصول رعا یقسمت یرا ناچاراً الزم است تا حديز.  ميپوشان یافتخار م

ست اما در حال حاضر يسر نين صورت امكان ورود به لژ مير ايگردد و در غ

ه ن لطمات را بيبزرگتر یدقت یو ب یانگار سهل یرو یآباد یدكتر احمد عل

دقت و  ی، ب رفتن اشخاصيسازد و در پذ یران وارد ميدر ا یجامعه فراماسونر

   یف اماميمهندس شر یمورد توجه آقا یآباد یافزود چون عل یو. باشد یتوجه م

  .توان كرد یچ كار نميباشد ه یاستاد اعظم م
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ضمناً . براتلو صحت دارد یاظهار مطالب باال از جانب آقا:  ه چهارشنبهينظر 
 م يق مستقي، هرگونه تحق ن كه مذاكرات دوستانه انجام شده استيباتوجه به ا

 . ديوجب شناخته شدن شنبه خواهد گردم
 یخود ارزش یت ماسونيآنكه به جمع یكنند برا ین صحبتها را همه جا ميا

كنم  یماست و امروز گمان ن یفات عهد كهنه پرستيك تشرين مراسم يا. بدهند
ن حرفها را يب ايكه فر ین افراديد و اين مراسم را اجرا نمايحاضر شود ا یكس

دستخط [. رنديبگ یو مقام یآن است كه منصب یخورند برا یخورده و دارند م
  ] یرينص

در شرفيابی که آقای دکتر سعيد مالک به حضور شاهنشاه آريامهر ... «* 
دکتر منوچهر اقبال، دکتر  ان حاصل نموده، به منظور رياست يکی از آقاي

امامی، رئيس  مجلس سنا ،  پيشنهاداً به شرف  سيدحسن امامی و مهندس شريف
عرض رسانيده  و به علت  کهولت وعدم  قوۀ شنوايی آقای  دکتر سعيد مالک ،  

امامی را جهت سرپرستی لژ بزرگ ايران  آريامهر، آقای مهندس شريف شاهنشاه 
شده  است  پس از تشکيل  لژ بزرگ  ايران  کماکان  انتخاب فرمودند و گفته

  ارتباط  اين لژ  با لژ  گرندواوريان  فرانسه برقرار خواهدشد
 آقای سعيد مالک همه ماهه به حضورشاهنشاه آريامهرشرفياب وکليۀ اخبار
مربوط  به  ماسون ها ی  ايران را به شرف عرض می رساند وهم چنين کليه 

ً  به فعل وانفعاالت واسمی  مسئولين لژها و پذيرش اعضای جديد را مستقيما
  .شرف عرض همايونی می رساند

من به کتاب آسمانی سوگند « : متن سوگندنامه ماسون ها به شرح زير می باشد
ننموده نسبت به وطن وفادار باشم و قوانين  ياد می کنم که به مقام سلطنت خيانت 

صميمی  دروغ نگويم و با شرف و مملکتی را مو به مو اجرا کنم و هيچ وقت 
متن سوگندنامه توسط رئيس » . باشم و در مورد برادران وفادار بوده و باشم

جلسات متشکله لژی که آقای . تکرار می نمايند قرائت و اعضاء آن را تمرين و 
و يا  هويدا، نخست وزير، عضويت آن را دارا می باشد، در منزل مشاراليه 
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  )١٣۴٧/٧/١٨ -سند ساواک. (تشکيل می گردد منزل آقای جواد منصور
  :، چنين می خوانيم١٣۵١/٧/١٧و درسند ديگر ساواک، مورخ 

ميليون  ٩برای احداث ساختمان فراماسونری در اطراف شهريار تهران، مبلغ 
ميليون تومان اعليحضرت همايون ۴مبلغ،  تومان هزينه برآورد شده که از آن 

وزير،  يون تومان آقای اميرعباس هويدا، نخست ميل٢شاهنشاه آريامهر اعطا و 
. هزار تومان نيز مرحوم جمشيد يگانگی پرداخت نموده بودند ۵٠٠داده اند و 

موضوع را به عرض شاهنشاه می رساند، می  هنگامی که آقای شريف امامی 
شرکت  لذا، کميسيونی با . اعضاء پولدارند و بايستی کمک کنند ۀهم: فرمايند

مرندی و مصطفی تجدد و کاظم کورس و عباسقلی گلشائيان و چند  آقايان علی
   .پول تشکيل يافته است  ۀنفر ديگر جهت جمع آوری بقي

انتشارات : ، تهران٢فردوست، حسين؛ ظهور و سقوط سلطنت پهلوی؛ ج *** 
   . ٢٤٥ – ٢٤٧، صص ١٣٧١اطالعات، 

  
و مديرعامل  دكتر منوچهر اقبال رييس هيئت مديره ٤٨/  ٢/  ١٣روز«  *

شورای ملی و عضو حزب پان   شركت ملی نفت دكتر صدر نماينده مجلس 
ايرانيست را احضار و اظهار داشته در مسافرتی كه به همراه آقای نخست وزير 

 اروپا می رفته آقای نخست وزير گفته است حزب پان ايرانيست در اروپا  به 
و نسبت به آنها فحاشی  منتشر  نشريه مخصوصی عليه فراماسونرهای ايران 

در حالی كه فعاليت فراماسونری در ايرن با اجازه شاهنشاه صورت . كرده است
ً می   می  گيرد و با اينكه رايين در كتاب خود نامی ازمن نبرده ولی من صريحا

نخست وزيری نيز فراماسون بودم و   سال است فراماسونرم ودرزمان  ١٧گويم 
ً اين مطلب را بيان دارمهيچ ابايی ندارم از اينكه  دكتر اقبال افزوده . صريحا

تنها من بلكه شريف امامی رييس مجلس سنا، عبدهللا رياضی رييس مجلس   نه 
مملكتی عضو سازمان فراماسونری   شورای ملی و بسياری ديگر از مقامات 

می باشيم و عضويت ما در اين تشكيالت با اجازه شاهنشاه آريا مهر صورت 
  »  .گيرد  می 
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   از اسناد ساواک به  نقل از سايت مرکز اسناد انقالب اسالمی  : منبع
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در كاشمر خراسان  و متوفی در  ١٢٨٨مهر   ٢١دکتر منوچهر اقبال متولد *
  .در تهران می باشد  ١٣٥٦آذر  ١٤

ر يزپنج بار و. ران بوديا یاسيی س-گر صحنهيب چهل سال بازياقبال قر«  
ر پست و تلگراف و يك بار وزي ر كشور، يبار وز ك ير راه ي، دو بار وزیبهدار

است كه تمام مشاغل   یاو تنها كس. ر شديوز-ك بار نخستير فرهنگ و يوز
آن مشاغل . دار بوده است مهم كشور را در دوران مشروطه عهده ی -گانه ده

، وزارت دربار، یاستاندار ، وزارت، سفارت، یريوز-نخست: از عبارتند 
است ي، وكالت مجلس و باالخره ریسناتور است دانشكده و دانشگاه، يو ر یاستاد

مشاغل متعدد  كه نام برده شد، اقبال  یر از مشاغليغ. رانينفت ا یمل شركت 
ئت ياست هيا ريت يعضو یعال ی -دانشگاه و مدرسه ١٥داشت، در  یگريد

شتر كشورها نشان يا سفر كرد و از ببا به تمام كشورهيتقر . امناء با او بود
ران، صص يا یو نظام  یاسي، باقر؛ شرح حال رجال سیعاقل: منبع(» .گرفت
١٦٥ -١٦٦(  

اقبال .کردند معرفی می»زاد غالم خانه«علم که خود را  منوچهر اقبال و اسد هللا
ً در مجلس گفته  به بيان ديگر .  مسئوليت دارد  بود که فقط در برابر شاه علنا

در   شناخت و نمی  د خوای برای ظيفه ومين ملوکانه» ا«فرای جرل و از قبوج
  . کرد امضا می" غالم جان نثار"مقام نخست وزيری 

   
پور مدير کل ادارۀ امتيازات وزارت اّطالعات و جهانگردی رژيم   يرج آرينا ◀

  :شاه  می گويد 
  

به  مرحوم علم که فرصت را برای تخريب شخصيت رقبای مهّم خويش
خصوص هويدا، اقبال، شريف امامی و ساير مقامات برجستۀ مملکتی مناسب 

آمدهای نامناسب چنين اقدامی از لحاظ مصالح مملکتی،  بيند بدون توّجه به پی می
شود که امير اسدهلل علم وزير  کند و قرار بر اين می پادشاه را کامالً ترغيب می

مان اّطالعات و امنيت کشور هللا نصيری رئيس ساز دربار و ارتشبد نعمت
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ً در اين باره چاره در آن . ای بينديشند و نظر پادشاه را برآورده کنند مشترکا
مؤسسه تحقيق «ای تأسيس کرده بود به نام  هنگام مرحوم اسماعيل رائين مؤسسه

که محّل آن در کوچۀ شمالی دانشکده قديم ادبيات و در نزديکی مجلس » رائين
ای نزديک  رائين با سازمان امنيت رابطه. بهارستان بودشورای ملی و ميدان 

 .شد داشت و از فرد آگاهی شنيده بودم که ماهانه حقوقی نيز به او پرداخت می
ها و اّطالعاتی پيرامون امور شخصی و پنهانی و  کار اّوليۀ رائين تهيّۀ گزارش

ک از به طوری که برای هر ي. نگاران بود های شخصی روزنامه گاه سودجوئی
نگاران سرشناس و به خصوص مديران و سردبيران و خبرنگاران  روزنامه

معروف مطبوعات شرح حال جامعی تهيّه کرده بود که بسياری از امور 
ها و زد و بندهای پنهانی برخی از آنان را  شخصی و سوابق ناشناخته و دارائی

به وزارت های اختصاصی و خواندنی را  وی اين بيوگرافی. ساخت بر مال می
نگاران را زير نظر داشت  اّطالعات وقت که امور مطبوعات و روزنامه

فروخت و بهای آن از طريق بودجۀ محرمانۀ وزارتخانه که منحصراً در اختيار 
ميليون تومان در سال  ۵آخرين رقم اين بودجۀ محرمانه . (وزير بود پرداخت شد

 ).بود
م علم، سازمان امنيت که در طول با تمهيدات ارتشبد نصيری و با آگاهی مرحو

های  ای درباره فراماسونری در ايران و فراماسون ها خود اّطالعات ويژه سال
ها و جلسات آنها گردآوری کرده بود،  مشهور و نحوۀ عمل و ارتباطات و اقدام

او هم با استفاده از آن اطالعات . اّطالعات مورد نياز را در اختيار رائين گذاشت
را تدوين کرد که با » فراموشخانه و فراماسونری در ايران«اب جلد سوم کت

پشتيبانی سازمان اطالعات و امنيت کشور در چاپخانۀ داور پناه در تهران چاپ 
و منتشر شد و عنوان اين که کتاب در ايتاليا چاپ شده ادعائی نادرست بود که 

ً برای به اصطالح رد گم کردن مطرح شده بود ای ـ بر طبق  البته عدّه. صرفا
دادند ـ تصّورشان اين بود که تشکيالت  ها رواج می شايعاتی که برخی

فراماسونری ايران تشکيالتی مخفی و جاسوسی بود که به نفع بريتانيا کار 
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 .کرد، در حالی که چنين نبود  می
کّل ادارۀ امتيازات وزارت  پورمدير ايرج آرين -  سايت خواندنيها: منبع

ی رژيم سلطنتی در مطلبی که در نشريۀ ره آورد چاپ اطالعات و جهانگرد
های علم جلد سوم فراموشخانه و  يادداشتی بريادداشت«امريکا با عنوان 

 »  فراماسونری در ايران، چرا و چگونه به چاپ رسيد 
در دفتر تحقيق اسماعيل  ١٣۴٨فروردين سال  ٢٨موّرخۀ  ١٨/٣٠ساعت در ◀ 

اسونری، آقايان دژکام مشاور وزارت دارائی، کتاب های فرام رائين نويسندۀ 
انتخابات گذشتۀ مجلس شورای در) حزب علم(  ابراهيم هاشمی کانديد حزب مردم 

 ۀخبرنگار اقتصادی روزنام ملی و عضو وزارت آموزش و پرورش، رياحی 
امامی و آقای  ابتدا رائين به مهندس شريف . کيهان و دو نفر ديگر حضور داشتند

من در بازجويی که در سازمان امنيت از من کردند : ه کرد و گفتهويدا حمل
پير و نترس که تکليفشان معلوم است ولی چرا افراد جوان مانند دکتر  گفتم افراد 

مهندس ناصر بهبودی اخيراً عضو فراماسونری شده اند  مفيدی استاد دانشگاه و 
ارم را منتشرسازم که ترسد که من جلد چه آقای هويدا از آن می : و اضافه نمود

سپس اظهار . او چاپ کند آن صورت جلسه پليس فدرال را دربارۀ کار قاچاق  در
را  اعليحضرت جلد چهارم را مالحظه فرموده اند که مبادا اين کتاب : داشت

اين کتاب با عکس . چاپ کنم زيرا با چاپ آن آبروی رجال کامالً خواهد ريخت
بود ولی چاپ نشد و تحويل آقای علم گرديد و آمادۀ چاپ  های مربوطه کامالً 

  ...رائين فقط مسّوده ای از آن دارد 
   )١٣۴٨/١/٣١ - سند ساواک( 

  

ساواک، واکنش شريف امامی را در قبال اين  ١٠/٤/١٣٤٨سند مورخ  ◀
  :دهد حادثه چنين شرح می

در  ٨/٤/٤٨آبتين رئيس بازرسی مجلس سنا روز ] علی[آقای ]شروع نقل قول[
اوايل هفته قبل آقای مهندس شريف [:] مذاکرۀ خصوصی اظهار داشت  يک
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امامی رئيس مجلس سنا به آقای فخرالدين وفا رئيس مجلس مأموريت داده است 
به طور خيلی محرمانه يک نسخه از جلد چهارم کتاب فراماسونری را تهيه و به 

ه و در اختيار نامبرده تحويل دهد و آقای وفا کتاب مزبور را در اسرع وقت تهيّ 
آقای شريف امامی در حالی که از انتشار [.] آقای شريف امامی گذارده است 

کتاب مزبور سخت ناراحت بود به وفا گفته است که ناشر اين کتاب به پشتيبانی 
شنبه که شرفياب  و حمايت ساواک مبادرت به چاپ و توزيع آن نموده و روز سه

 . شاه خواهم رساندخواهم شد اين موضوع را به عرض شاهن
شنبه هر هفته وقت شرفيابی  روزهای سه ١١٣٠آقای شريف امامی ساعت (

ضمناً روز موعد کتاب مربوطه را در کارتن کارهای شرفعرضی با خود ) دارد
معموالً آقای شريف امامی [:] بعداً آقای آبتين اضافه نمود [.] به درباربرده است 

شنبه هفتۀ  ولی روز سه] ،[رود  شميران می بعد از هر شرفيابی به خانۀ خود به
قبل بعد از شرفيابی تلفنی با مجلس تماس حاصل و اطالع داده است به مجلس 

ای بعد آقای شريف امامی از اتومبيل خود پياده با حالتی  لحظه[.] خواهد آمد 
پريشان و ناراحت و بسيارعصبانی به طرف اطاق کار خود رفته و با شخص 

شباهت به  و به مخاطب با صدای بلندی که بی] گرفته[ی تماس ناشناسی تلفن
مطالب کتاب را به عرض رساندم و حتّی [:] دارد  فرياد نبوده است اظهار می

اظهارداشتم که بدون اجازۀ ساواک چطور ممکن است چنين کتابی طبع و انتشار 
 يابد ولی در مقابل عرايض خود پاسخی دريافت نداشتم و به عرايض ديگر

 . پرداختم و دستور گرفتم
سپس اظهار عقيده نمود که آقای شريف امامی در حال حاضر ] آبتين[ناطق 

سپس نقل قول ازاظهارات [.] باشد مسئول و گرداننده فراماسيون در ايران می
که از رجال سياسی قديمی ايران و چندين دوره ] ،[الملک دادگر  آقای عدل

کليۀ افرادی [:] گفت ] ،[دار بوده  را عهده سناتور و رياست مجلس شورای ملّی
شان درکتاب فراماسونری برده شده در ظرف پنج سال آينده از رأس امور  که نام

ناطق بعد اشاره به اظهارات آقای مشايخ منشی [.] مهم برکنارخواهند شد
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که اصوالً کارهای سّری و محرمانۀ وی را ] ،[مخصوص آقای شريف امامی 
نامبرده در يک صحبت خصوصی به مشاراليه [:] نموده وگفت ]،[دهد  انجام می

ام که تصميم بر آن  من هنگامی وارد جمعيت فراماسونری شده[:] گفته است 
و بعداً ] ،[است اين قبيل اشخاص را از رأس امور مهم و حّساس برکنار نمايند 

سيار آقای شريف امامی اين روزها به خاطرکتاب رائين ب[:] ادامه داده است
باشد وحتّی پيش شاهنشاه آريامهر از اين موضوع شکايت  ناراحت وعصبانی می

نموده ولی مثمر ثمر واقع نگرديده است و متصوراست خود دستگاه با انتشاراين 
 ٨الی  ٧ايم که به خاطر خواسته آبروی ما را ببرد و ما غافل بوده کتاب می

] ايان نقل قولپ[..برو شده استهزارتومان خود را در تله انداخته و ازماهتک آ
  ک
سند زير غوغای پس از انتشار کتاب و فشار ماسون ها بر رائين را چنين   ◀ 

  :منعکس می کند
  

  ٧/۵/١٣۴٨: تاريخ
 تيمسار مديريت کل اداره هشتم: به
 ج/٨١٣دايره دوم عمليات شوروی : از

  ١۴٩٨مالقات با منبع : موضوع
  :محترما به استحضار می رساند

در محّل کارش به عمل آمد  ١۴٩٨با منبع  ٧/۵/۴٨من مالقاتی که در تاريخ ض
در مالقاتی که با مورخ الدوله سپهر نموده نامبرده از : داشت نامبرده اظهار 

پيغام داده که فراماسيون ها حاضرند مبلغ  طرف جامعۀ فراماسيون ها به منبع 
کتاب خود را به چاپ  رم دويست هزار تومان به منبع بدهند تا منبع جلد چها

نرساند يا اينکه اگر خواست به چاپ برساند نبايد اسمی از جناب آقای 
نخست وزير ايران درآن باشد ولی ذکر نام شريف امامی مانعی ندارد و  هويدا 

قصد شانتاژ نداشته از قبول اين وجه خودداری نموده  چون منبع در اين زمينه 
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پس در اين صورت شما بهتر است  م داشته اند است که متعاقب آن به منبع اعال
داشته اگر قرار  منبع اظهار . کشور ايران را ترک نموده و مقيم آرژانتين شويد

ً منبع . باشد از ايران بروم به کشورهای اروپايی مسافرت خواهم نمود ضمنا
دارد در اين مورد با تيمسار مديريت کل تماس گرفته و مراتب را به  درنظر 

  .ضار برسانداستح
  :درحاشيۀ گزارش فوق نوشته) ضد جاسوسی(مديرکل هشتم ساواک 

فوراً وقت بدهيد که منبع درخارج از اداره با اينجانب مالقات نمايد تا بعداً 
  ٩/۵/١٣۴٨. عرض برسد جريان گزارش آن به 

  :پی نوشت بعدی چنين است
سار مديريت کل با تيم ١١/۵/۴٨دوشنبه مورخه  ٠٠/١٧قرار شد منبع ساعت 

 . مالقات نمايد
سند ديگر نشان می دهد که پس از انتشار کتاب، ساواک به شايعه سازی برای 

  :اين سازمان دست می زند نفی پيوند رائين با 
  .چند گزارش دراين هفته داريم که ساواک مانع مسافرت او به لهستان شده است

به ساواک است و نه اينکه  حقيقت امر اين است که نه دفتر تحقيق، او متعلق
  .او شده، بنابراين شايعات چندان پايه و اساسی ندارد ساواک مانع مسافرت 

را مشخص » مانع مسافرت او به لهستان شده است» ساواک«نصيری جمله 
اين شايعه را به وسيلۀ منابع بيشتر منتشر «:نوشته است کرده و در حاشيۀ آن 

   ».نمائيد
  

   :ی نوشت ها مقاله   ناصر تکميل همايون منابع و پ -)  ١(* 
  

   I -  ٦٢ص  – مصدّقخاطرات و تألمات  
   II  - همان 
  III -   آدميت ، فريدون  ايدئولوژی  نهضت  مشروطيت ايران، جلد دوم .
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   ٢٣٤ص  -، انتشارات  روشنگران ، بی تا  تهران( آزادی  و بحران اول مجلس 
  IV  - شرح  زندگانی  من با تاريخ اجتماعی  و اداری  «  مستوفی ، عبدهللا

   ٢٤٩جلد دوم ، ص  – ١٣٤٥تهران، زوار   - »   دوره قاجاريه
   V -   ص  –آدميت ، فريدون  ايدئولوژی  نهضت  مشروطيت ايران، جلد دوم

١٧٧  
   VI  -   ١٠٧ – ٨ص  –همان    
   VII   -    ١٤٢ص  –همان       
   VIII -   ١٤٨ ص –همان  

  - IX     ٦٢، ص  مصدّقخاطرات و تألمات      
  X    -   برای  بيشتر  ٤٧ص » فراموسون بود؟  مصدّقآيا « : به نقل از ،

در زندان ، يادداشت  مصدّقتقريرات »  مصدّقتألمات   خاطرات و « عالوه  بر 
 کوشش ايرج افشار ، تهران ، انتشارات شده توسط مرحوم جليل بزرگهمر به 

  .  ١٣٥٩فرهنگ ايران زمين ، خرداد 
   XII   -  نام آنها  نکه آبی می گفتند به شاه ناسزا که دائماً  از دو نفر مصدّقدکتر

روزی  که برای  اجازه مسافرت  « می افزايد و در پاورقیمی کند  ياد را بنويسد 
قهرمان نير السطان   دو نفر  را در جلوی  چادر اروپا  به باغ شاه رفتم  همين  

نبردهای نظامی دمحم علی شاه   فراشباشی ايستاده، با ارشدالدوله فرماندۀ ايرانی 
    ٦٣، ص   مصدّقخاطرات و تألمات دکتر  -» که نشسته بود  نجوا  می کردند

   XIII  -  همانجا 
   XIV  -  بهارستان در تاريخ« برای آگاهی بيشتر باستانی راد، دکتر حسن «- 

     ٢٥٣ - ٦٠ص  – ١٣٩٠موزه و مجلس  شورای  اسالمی  تهران ، کتابخانه 
   XV   -    ٦٣  ٦٤، ص  مصدّقخاطرات  و تألمات    
و نهاد  مصدّق« ل موحد  بنام يمنابع و پی نوشت ها مقاله خل)   ٢ (  *  

 »   یمدن
رات تهران، انتشا فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت، : آدميت، فريدون- ١
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راستگو، - ٣، .  ٢٤٣همان، ص -٢، .  ٢٤١، ص ١٣٤٠سخن، چاپ اول، 
، تهران، چاپ مردم، نشر تاريخ، بی تا، ص مصدّقفرياد خلق، يادی از  : عبدهللا

روزنامه - ٥، .   ٢٢١مقدمه نهضت مشروطيت، ص  فکر آزادی و -٤، .    ١٣
به نقل  ١٣٤٠، سال ١١١آژنگ، ش  و روزنامه  ١٣٤٠، سال ٢٨٢فرمان، ش 

بی جا، : السلطنه  مصدّقزندگی نامه : و اسماعيلی بهمن ١٤از فرياد خلق، ص 
فراموشخانه و فراماسونری در : رايين، اسماعيل-٦، .  ٨٢ص . بی نا، بی تا

، ١٣٧٨، )چاپ اول نشر رايين(تهران، نشر رايين، جلد اول، چاپ سوم  ايران، 
فکر -٨، .  ٦٥٤و  ٦٣٩، ٦٣٤، ٦٣٢همان، صص  -٧، .  ٦٤٢ـ  ٦٤٠صص 

حائری، عبدالهادی، -٩،   ٢٠١ـ ٢٠٠  آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت، صص 
اسالمی، مشهد، آستان  تاريح جنبش ها و تکاپوهای فراماسونگری در کشورهای 

  ٥٠ـ  ٤٩و  ٣٧ـ  ٢٩و  ١٤ـ  ١٣، صص ١٣٦٨قدس رضوی، 
ران، انتشارات مجموعه آثار ميرزا  ملکم خان، ته: محيط طباطبايی، دمحم-١٠ 

سرآغاز نوانديشی : به نقل از فراستخواه، مقصود) ط ز ـ ( علمی، صص 
، ١٣٧٧سهامی انتشار، چاپ سوم،  معاصر، دينی و غيردينی، تهران، شرکت 

تشکيل لژ  فراماسونری در ايران از آغاز تا : کتيرايی، محمود- ١١،.  ٥٢ص
به نقل از ماهنامه  ٩٥، ص ١٣٥٥ايران، تهران، انتشارات اقبال، چاپ دوم، 

-١٣، . همان- ١٢، . ٨٩، ص ٧٨، ارديبهشت ٥٣ايران فردا، ش  توقيف شده 
، انتشارات )؟(تحليلی مطبوعات ايران، تهران  تاريخ : محيط طباطبايی، دمحم

 ،.  ١٤٣، ص ١٣٧٥بعثت، چاپ دوم، 
، ، تهران، انتشارات هزاران، جلد اولمصدّقترکمان، دمحم؛ نامه های دکتر -١٤ 

فراموشخانه و فراماسونری در ايران، -١٥، .  ٣٥١ص  ، ١٣٧٧چاپ اول، 
.  ٦٣ـ  ٦١، صص ١٣٥٧دوم،  تهران، انتشارات اميرکبير، جلد سوم، چاپ 

تهران، مؤسسه  و استاد فراماسونری در ايران،  ١٤٥ـ  ١٤٤همان، صص - ١٦،
- ١٧،.  ٦٨، ص ١٣٨٠مطالعات و پژوهش های سياسی، جلد دوم، چاپ اول، 

فراموشخانه و -١٨،  ٢٥٥ـ  ٢٥٤فراماسونری در ايران، جلد دوم، صص  استاد 
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، رايين نام دهخدا و ساير کادرهای ٤٥٢،   ص ١  فراماسونری در ايران، ج 
مجله اين هفته  ٥ساسانی در شماره  مدرسه علوم سياسی را از نوشته خان ملک 

سياسی، فراماسون  وم در آن نوشته همه رؤسا و معلمان مدرسه عل. گرفته است
رائين، اسماعيل؛ فراموشخانه و فراماسونری در -١٩،.  معرفی شده اند

) چاپ لول نشر رايين(تهران، انتشارات رايين، جلد دوم، چاپ سوم  ايران، 
، صص ٢ج . همان-٢٠،. ٥٩٦، ص ٣و ج  ٢٥١  و  ١٧٣، ١٧٠، صص ١٣٧٨

آغاز نوانديشی سر-٢٢، ٤٢٢  ـ  ٣٥٩، صص ١ج . همان-٢١،. ٢٦٣و  ٢٢٥
فراموشخانه -٢٣،. ١٥٨ـ  ١٥٦معاصر، دينی و غيردينی، صص 

-٢٥،  ٢٢همان، ص -٢٤،. ٢٢و  ٢١صص  ١فراماسونری در ايران، ج  و 
اسناد - ٢٧، ١٢٩، ص ٣همان، ج -٢٦،. ١٤٩ص  ، ٣و ج ١٢٣همان، ص 

. ؛ حدادی، نصرهللا٤٥٠  ـ  ٣٥١فراماسونری در ايران، جلد دوم، صص 
اختران،  معمای هويدا، تهران، نشر : ؛ ميالنی، عباس٢٨/٧/٨٤، روزنامه شرق

به مقدمه حسن حاج سيد : ک. ر- ٢٨،. ١٣٩ـ  ١٣٧، صص ١٣٨٠چاپ پنجم، 
کتاب فراموشخانه و ) ١٣٧٨چاپ سوم (سيما رايين بر چاپ جديد  جوادی و 

فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت، : ک . ن-٢٩،.  فراماسونری در ايران
ـ  ٢٨٣، صص ٢ايران ج  و فراموشخانه و فراماسونری در  ٢٧٤ـ  ٢٦٨صص 

-٣١،  ٩٠ـ  ٨١السلطنه، صص  مصدّقزندگی نامه -٣٠،  ٢٨٧
عراق و نقش  ١٩٢٠نگاهی به تاريخ انقالب اسالمی، : تهرانی، دمحم صادقی 

صص . ، بی تا)؟(انشارات دارالفکر؛ نوبت چاپ  علمای مجاهدين اسالم، قم، 
فهرستی که رايين از نام  در  ١٣٥٨/.٢٨/٦زنامه کيهان، و رو ١٢٥ـ  ١٢٢

فراموشخانه . اعضای لژ ابن سينا ارائه کرده، نام خواجه نوری وجود دارد
فراموشخانه و  - ٣٢،   ٤٠٢ـ  ٣٩٦، ص ٣فراماسونری در ايران، جلد  و 

به اتفاق سناتور  یخواجه نور-٣٣،.  ٣٩٦ص  ، ٣فراماسونری در ايران، ج 
پزشک مخصوص شاه، در  و پرفسور جمشيد اعلم،  یرج مطبوعيسرلشگر ا

روزنامه کيهان، . به حکم دادگاه  انقالب اعدام شدند ١٣٥٨مهر 
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درس هايی از تاريخ سياسی ايران، تهران، ناشر، : آيت، حسن- ٣٤، .  ٢/٧/٥٨
-٣٥،. ١٧٧ـ  ١٧٦، صص ١٣٦٣،)؟(نوبت چاپ  حزب جمهوری اسالمی،    

کژراهه، : طبری، احسان-٣٦، .  ٩٠، ص ٧٨ردی بهشت ، ا٥٣ايران فردا، ش 
. ١٦٩ص  ، ١٣٦٦خاطراتی از تاريخ حزب توده، تهران، اميرکبير، چاپ اول، 

اظهار نظر کرده و  مصدّقطبری در صفحات ديگری از اين کتاب نيز درباره 
را به نقد کشيده  مصدّقموضعی کامالً جانبدارانه نسبت به آيت هللا کاشانی،  از 
: ک. ن. ، بيانی آشفته و ناهمگون داردمصدّقدرباره  ت، گرچه در مجموع اس

، ١٣٥٩نوشته های فلسفی اجتماعی،  : طبری، احسان- ٣٧،. ١٧٨ـ  ١٤٨صص 
ی احسان طبری، )کژراهه(  بيراهه، پاسخ به : به نقل از برهان، عبدهللا ٥٥١ص 

-٣٨، . ٢١٩، ص ١٣٦٨تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول، 
نورالدين کيانوری خاطرات، تهران، مؤسسه تحقيقاتی و انتشاراتی ديدگاه، 

بيراهه، پاسخ به -٣٩، ٥٥٥، ص ١٣٧٢چاپ دوم،  انتشارات اطالعات، 
آزادی و مقدمه نهضت  فکر  -٤٠،. ١٩٥ی احسان طبری، ص )کژراهه(

نقش روحانيت پيشرو : الگار، حامد- ٤١، ٢٢٢ـ  ٢١٠مشروطيت، صص 
، ١٣٥٩روطيت، ترجمه دکترابوالقاسم سری، انتشارات طوس، جنبش مش در 
فکر -٤٢،. ٧٩ص  ٧٨، ارديبهشت ٥٣فردا، ش  ، به نقل از ايران ٢٦٢ص 

در اين صفحات نام  ٢٤٤  ـ  ٢٢٧آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت، صص 
انجمن  اعضای کالن و خرد جامع آدميت، همراه با شرح حالی از رهبران آن 

به نقل از ترکمان، دمحم، اسناد سخن  ٢١٧ـ  ٢١٦بيراهه، ص -٤٣،.  آمده است
فراماسون بود؟ تهران، انتشارات ابوذر، مرکز پخش  مصدّقآيا  می گويند ـ 

گفتنی است در صورت اسامی رهبران و  . بی تا. مؤسسه خدمات فرهنگی رسا
نهضت مشروطيت ذکر  اعضای جامع آدميت که در کتاب فکر آزادی و مقدمه 

فکر آزادی و مقدمه نهضت - ٤٤،. نام تقی زاده وجود نداردشده، 
   . ٦٧٨، ص ١ران، جيدر ا یو فراموشخانه و فراماسونر ٢٤٤ص  مشروطيت، 
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  مصدق دکتر به ناروا های اتهام: پی نوشت ها*
  

 ساواک، داخلی امنيت مدير ثابتی پرويز با گفتگويی ، حادثه دامگه در  - ١ 
  . ١٣٩٠ امريکا،  فرد، قانعی عرفان

  . ٢٠۵ - ۶ ص همان،     - ٢ 
  .)پاورقی( ٢٠۵ ص همان، - ٣ 

 ص(  ١٣۴٧ اقبال، تهران،) ايران در فراماسونری محمود، کتيرايی،(    - ۴
٨٣ .  

  . ٢٠۵ ۶ ص ، حادثه دامگه- ۵
  . ٢٠۵ ص همان،  - ۶
 مؤسسة ، تهران ايران در فراماسونری و فراموشخانه اسماعيل رايين،  - ٧
  . ۶۴٠-۴٢ صص - ١٣۴٧ رايين، قيقتح

  ۶۴٠ ص همان، - ٨ 
    ٢٠۶ ص همان، - ٩ 

  
  انيت سعضويت من در مجمع  انپی نوشتها   - ٢
  
با مقدمه دكتر  مصدّق، دمحم، خاطرات و تألمات دكتر مصدّقدكتر  -]١[

  - ١٣۶۴تهران، انتشارات علمى،  -افشار .  رجيبه كوشش ا مصدّقن يغالمحس
   ۶٢ – ۶۴صص 

 ٣١، صص  ١٣٦٠ -انتشارات نيلفر» و تاريخ مصدّق« بهرام افراسيابی ]  ٢[
– ٢٩   
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  ارشدالدوله ◀
از نظاميان مخالف مشروطيت در )  م ١٣١١/ ق  ١٣٢٩( ارشدالدوله علی  

سلطنت مظفر الدين شاه، مدتی از مأموران در اواخراو. دورۀ دمحمعلی شاه  قاجار
به مشروطه خواهی کرد، به رغم چون تظاهر  اما . بود)  هـ م(امير بهادرجنگ 

ق  ١٣٢٤در   -از طرفداران مشروطه   -مخالفتهای  شديد ناظم االسالم کرمانی 
بعد رياست مرکزی آن را به دست  ، عضويت انجمن مخفی  تهران، و چندی 

/  ٧؛ ملک زاده ، ١٥٩، ١٥٣؛  اتحاديه،  ٧٤ – ٧٣/  ٤ناظم  االسالم، ( آورد
  ) . ٣١ -٣٠دق ، ؛  صا ١٤٢١

پس از آنکه  دمحم علی شاه  به سلطنت رسيد و مجلس را به توپ بست ارشد  
الدوله  در باغشاه به وی پيوست و شاه را به سرکوب آزادی خواهان ترغيب 

در باغشاه نيز بيشتر به تحريک او ) هـ م(نمود، چنان که قتل ملک المتکلمين 
کرفت و با انتخاب عمۀ » سردار ارشد« پس از چندس  از شاه لقب . بوده است

/  ٥،  ٧٤٦/  ٤ملک زاده  (  شاه  به همسری خود،  با خاندان شاهی پيوند يافت 
  ).٢٦٨؛ امير خيزی ،  ١١١٧ – ١١١٦

  -، برای سرکوب مشروطه خواهان  تبريز  ١٣٢٧صفر  ٤ارشد الدوله  در  
. ه ، حاکم  تبريز پيوستبه آنجا  فرستاده شد و به عين الدول –از جمله ستار خان 

کسروی ،  (روبه رو شد و کنار کشيد اما  با مقاومت  شديد مشروطه خواهان 
پس  ).  ١١٢٠ – ١١١٧/  ٥؛  ملک زاده ،  ٨٥٣ – ٨٤٩، ...تاريخ  مشروطه 

دمحم علی  شاه از سلطنت تبريز و بختياری و خلع از فتح تهران به دست مجاهدان 
دوله به سفارت روسيه  پناه  بردند و سپس با کشتی ، شاه  به همراه ارشدال

).   ٧٢، ...؛ کسروی ، تاريخ  هيجده  ٣٥٨امير خيزی ، ( رهسپار روسيه شدند
ارشد الدوله  در اروپا از فعال ترين همراهان شاه مخلوع  بود و  برای سرکوبی  

پس جنبش مشروطه  و باز گشت  دمحم علی ميرزا به  ايران  نقشه ای ريخت و 
شاهرود ، ) هـ م(ق ،  با  کمک شعاع السلطنه   ١٣٢٩از بازگشت به ايران  در 
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/ ٧؛ ملک زاده ،  ١٣١دولت آبادی، ( دامغان  و سپس  تهران را فتح کرد 
اين فتح  مشروطه  خواهان  ) . ٣٥٦ – ٣٥٥/  ٢؛ مستوفی ،  ١٤٢٨ – ١٤٢٢

همراه  با سپاهی  به )  هـ م(خان سردار به همين سبب، يپرم را نگران ساخت و 
. را شکست داد، ارشد الدوله سرانجام يپرم خان. ارشد الدوله رفتمقابلۀ 

؛   ١٤٣١ –١٤٢٨/  ٧؛  ملک زاده ، ، همانجامستوفی( اسيرکرد و به قتل رساند 
با  ).  ٤٣٦؛ آموريان ،   ١٢٨٦/  ٦،  ١٢١١/  ٥؛  کتاب ابی ،  ١٤٥هدايت ، 

  .رسخت ترين  دشمنان  مشروطيت  از ميان برداشت شدقتل  او يکی  از س

  :مآخذ

، تهران،  » پيدايش  ئ تحول  احزاب  سياسی  مشروطيت«  اتحاديه، منصوره 
امير خيزی، ؛ ش ١٣٥٤، ، تهران» حماسه يپرم « ، اندره، ش؛ اموريان ١٣٦١

، علی دولت آبادی«ش؛  ١٣٧٩، تهران، »قيام  آذربايجان و ستارخان« اسماعيل
صادق ، « ، )مستشارالدوله ( ش؛ صادق  ١٣٦٢، تهران، »دمحم، خاطرات

، »کتاب آبی «ش ؛    ١٣٦١، به کوشش ايرج افشار،  تهران »خاطرات و اسناد
تاريخ  مشروطۀ « ، احمد ، کسرویش؛  ١٣٦٣، ، تهراناحمد بشيریبه کوشش 

، تهران ، »الۀ  آذربايجانتاريخ  هيجده س« ش ؛ همو ،  ١٣١٦، تهران  »ايران
ش؛ ملک  ١٣٧١،  تهران »شرح زندگانی  من«  مستوفی ، عبدهللا ، ش ؛١٣٣٣

ش ؛  ناظم  ١٣٦٣تاريخ انقالب مشروطيت  ايران، تهران، «  زاده، مهدی ، 
، به کوشش علی اکبرسعيدی »تاريخ  بيداری ايرانيان« االسالم کرمانی، دمحم، 

، » طلوع  مشروطيت « ؛ هدايت، مهدی قلی ، ش  ١٣٥٧سيرجانی ، تهران ، 
  ش ١٣٦٣به کوشش امير اسماعيلی،  تهران  

علی آل داود ،  دانشنامه ايران  –مرکز  دائرۀ  المعارف بزرگ  اسالمی : منبع 
  ٤٣٣ – ٤٣٤، صص  ٢جلد  
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  پنجمفصل  
  تحصيالت در خارج  از کشور

 

  :شرح می دهيد »  و تألمات خاطرات در مصدّق 

حاج  دبير الوزراء  متصدی  کارهای  من ه ال  قونسول ايران در تفليس بژنر

وزارتخارجه مذاکره کند و حوالۀ حقوق او را بعهدۀ    ادارۀ محاسبات و نوشت با

ور آن تصادف نمود با روزهای قبل از دص. صندوق تذکره  قفقاز صادر نمايد

در . هم بصاحبش برسانم اله راوحرکتم که تصميم گرفتم  شهر تفليس را ببينم  ح

  .اين مسافرت  ابوالحسن  ديبا برادرم  نيز برای تحصيل با من بود

تياج بوجه داشتم و از يک تاجر ايرانی  مقيم تفليس موسوم  حبرای خريد لباس ا

برضا يوف سيصد منات در ازای انگشتر الماسی که وثيقه دادم بقرض گرفتم  

درس پاريس بمن برات کند که در اين  اثناء  آوش بقيه وجه آن را به که بعد از فر

ژانرال قونسول حضار را .  عده ای در سر ميز ناهار جمع  شدند. ناهار آوردند

نها هم  که صادق اف نام داشت و از مجاهدين  آبمن معرفی نمود و بيکی از 

ی از افراد متمول ايرانم  يکمعروف بود گفت من خواهرزاده فرمانفرما هستم و  

ز اين بيانات آنهم در قفقاز و مرکز مجاهدين ناراحت شدم وهر قدر خواستم  که ا

و تمام علت  آن را درک  کنم  چيزی نيافتم  تا اينکه عصر باتفاق ميهماندار 

لباس و هر چه مورد احتياج بود خريده  و . اعضای  قونسولگری بگردش رفتيم

يده  بوديم  سلگری نرومديم و هنوز بدرب  قونسآپاسی از شب می گذشت که می 

ژانرال . که يک نفر از جا بر خاست و نامه ای که در دست داشت بمن داد

خود را چند قدم عقب  کشيد  و همينکه او رفت جلو آمد و گفت شما چرا قونسول 

دم و مضمون نامه هم وترسيديد ؟  در صورتيکه  من از خود حرکت نکرده  ب

د همکاراست بايد يکصد وهشتارهزار منات  شما مستب اچون دائی شما ب: اين بود
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بدهيد  از اين جا حرکت کنيد و برای ارعاب هم شکل يک طپانچه و يک تابوت 

محل ترديد نبود از مراجعت ببادکوبه  و مسافرت  با راه  .زير آن رسم شده بود

آهن صرفنظر کردم و تصميم  گرفتم از تفليس بباطوم بروم  و از طريق  دريا 

  .ايممسافرت نم

از ژنرال قونسول خواهش کردم کسی را همراه ما بکند که در ايستگاه دچار 

صورت امکان شخصی را هم معرفی کند که در باطوم به او  اشکال نشويم و در 

ايستگاه با شما هستم و به قونسول باطوم نيز  مراجعه کنيم که گفت من خود تا 

  .يايدکنم که تا ايستگاه به استقبال شما ب تلگراف می

مشايعت شما واستقبال قونسول درباطوم ممکن است ما را دچار مشکالت : گفتم

اعضای  ويکی از يکی ازتجار باطوم شرحی نوشت اين بود که به . کند

  .تهيه نمود قونسولگری را هم فرستاد که برای ما بليط 

از تفليس حرکت کرديم و مقارن ساعت ده شب به باطوم رسيديم که باران به 

که خواستيم از ايستگاه حرکت کنيم، شخصی که در دست  باريد و همين  دت میش

پس از سؤال از هويت ما، خود را  چتری داشت سر به توی درشکه گذاشت و 

استقبال شما  به دستور ژنرال قونسول به : قونسول باطوم معرفی کرد و گفت

را با کشتی  ام و حاضرم وسايل توقف شما را در باطوم و مسافرت شما آمده

ً به يک هتل رفتيم که اطاقی برای ما گرفت و گفت باز  فراهم نمايم  که متفقا

  .گذارم خواهم آمد و شما را تنها نمی

شب استراحت کردم و صبح برای اينکه رفع زحمت از قونسول بشود، به عزم 

ه خانه نبود و بعد خودش برای ديدن من ب. يزد بود ـ رفتم ديدار آن تاجرکه اهل 

عصر به آنجا رفتم که . دعوت کرد خود  ۀهتل آمد و مرا به چای عصر در خان

صاحبخانه رفت  . قونسول حضور داشت و اندکی نگذشت که زنگ در صدا کرد

شما : الملک نوشته شده بود و گفت مصدّقو در مراجعت پاکتی آورد که روی آن 

ين لقب نيست سرش را جا کسی به ا گفتم چون در اين! السلطنه هستيد مصدّق که 
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  .کنم که به صاحبش برسانند به من نبود، رد می کنم، اگر راجع  باز می

هزار منات بدهيد، از  ١٨٠در تفليس نوشتيم : مضمونش اين بود. نامه باز شد

هزار منات بدهيد،سپس حرکت نمائيد و  ٣٦٠اکنون بايد  . جا فرار کرديد آن

  !است هرکجا هم که برويد، آسمان همين رنگ 

  !ای هم زير نامه ترسيم شده بود ولی از تابوت ديگر خبری نبود تصوير طپانچه

نظر به اينکه ترديد نداشتم قونسول شريک در اين توطئه است اعتراض کردم 

کنم و بعد خواستم با آورندگان نامه مالقات کنم تا  شکايت می و گفتم به طهران 

شدند و چون  کدام راضی نمی که هيچ  اند معلوم بشود آن را چه اشخاصی نوشته

که در آنجا دو نفر  ها را ببينم  زياد اصرار کردم موافقت کردند خارج از اطاق آن

شخص بدهيکل و مخوفی را ديدم که يکی بسيار شباهت به شيخن اسکی ـ 

ما ـ داشت که نسبت به آنان از هرگونه شدت و  ۀمنصب مجدّر قزاقخان صاحب 

خانه و قونسول ديدند من تحت تأثير  چون صاحب ردم و اعتراض خودداری نک

استمالت برآمدند وهر دو پيشنهاد  واقع نشدم، حساب کار خود را کردند ودرصدد 

چون . نمايند نمودند من درآنجا بمانم و آنها بروند با مرکز مجاهدين مذاکره 

پنجاه آنها رفتند و طول نکشيد که با يک قبض . ای نبود، موافقت کردم چاره

ای که معلوم نبود در کجاست، مراجعت کردند که  ی مدرسه اعانه منات برای 

   .ساعتی در باطوم بمانم وجه آن را دادم و ديگر نخواستم 

آمد تازه وارد  روز يک مرتبه از بارسلون به باطوم می ١٥کشتی آلمانی که هر 

زم مسافرت خود را لوا. قونسول و تاجر يزدی به هتل رفتيم شده بود که به اتفاق 

در تفليس و باطوم به ما بد گذشت ، در  برداشته وارد کشتی شديم و هر قدر که 

هر بندرکه کشتی بار  در . روز طول کشيد خوش گذشت ١٤مسافرت باکشتی که 

جمعه  ورودمان در اسالمبول تصادف نمود با روز. گرفت پياده شديم  می

در . هر آتن و آثار باستانی آن را ديديمش. رفت عبدالحميد به مسجد می سلطان که 

   .شديم و به پاريس حرکت نموديم مارسی از کشتی خارج 
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  تحصيالتم در پاريس  ◀
وارد پاريس شدم و چون اولين مسافرتم به اروپا بود، برای  ١٩٠٩مارس  

تحصيل اطالعات، با دکتر محمودخان معتمد فرزند شادروان ميرزا عبدالکريم 
ـ طبيب خانواده ـ که چند سال در پاريس اقامت داشت مالقات معتمد الحکماء 

روزی موسوم  های شبانه کردم و بعد از مذاکرات برادرم را در يکی از دبيرستان
سياسی پاريس رفته، با  ۀگذاشتم، سپس به مدرس» ژان سون دوسايی  ليسه«به 

  .مدير مذاکره نمودم
د، يکی مربوط به علوم مالی بود برنامه مدرسه که به پنج قسمت تقسيم شده بو  

ی خدمتم در وزارت ماليه ايجاب نمود اين قسمت را انتخاب کنم و چون  که سابقه
تا آخر سال تحصيلی بيش از چهارماه نمانده بود، مدير چنين مصلحت ديد به 

خواستم  آزاد ثبت نام کنم و از بيانات استادان در هر کالس که می  طور مستمع
نوامبر که اول سال تحصيلی مدرسه بود، در قسمت  ١۵از  استفاده نموده،

  ." مربوط به امور مالی شروع نمايم که بدين طريق اقدام شد
ها از بيانات استادان به قدر  رفتم و در تمام کالس من همه روز به مدرسه می  

تا اين که با يکی از دانشجويان قسمت علوم مالی آشنا . کردم مقدور استفاده می
که مرا تشويق نمود به دروس مربوط به آن قسمت حاضر شوم و خود را شدم 

 .برای امتحانات ماه نوامبر حاضر نمايم
ی دانشجو زياد بود و صرف می نمود   اين کار مشکلی نبود، چون که عده

توانستم از دروسی هم  بنابراين می. ها را طبع کنند و دراختيار آنان بگذارند درس
 .به مدرسه داده شده بود، استفاده نمايمکه قبل از ورود من 

معلم " عصرها هم در خانه با او  رفتم و ها مرتباً به مدرسه می ازاين نظر صبح
کردم که زياد طول نکشيد و ايام تعطيل  کار می" سرخانه و از همكالسی هايش 

خواست به محل خود برود،  رسيد و چون همکارم اهل جنوب فرانسه بود و می
اعالم شخص ديگری را به دست آوردم که در دانشکده ادبيات تحصيل  ۀبه وسيل

ولی بعد که مشغول کار شدم ديدم . کردم از عهده برآيد کرد و تصور نمی می
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. ی تعهداتی که کرده است، برآيد تواند از عهده می شخصی است بسيار باهوش و 
د را حاضر نوامبر خو ١۵من در تمام مدت تعطيل کار کردم و برای امتحانات 

چون نامم در عداد محصلين رسمی ثبت نشده بود و برای امتحان دعوتم . نمودم
نظر رسيد اگر وزير ماليه ايران بنويسد که من با خرج دولت  کردند، چنين به نمی
دهد، مورد قبول واقع  من مخارج تحصيل نمی  ام و دولت بيش از دو سال به آمده

اين مضمون نوشت  ای به ير ماليه بود و نامهوقت مستوفی الممالک وز شوم که آن
 .که برای امتحان دعوتم کردند

داده شد  ١۶من  بود که در ماليه عمومی به ٢٠های مدرسه عدد  حداکثر شماره
بايست  رسيد، می نمی ١٢داشتم که چون به  ١١ ۀو فقط در يکی از امتحانات نمر

کنندگان  اوطلبان زياد و امتحاند  آن را سال بعد تجديد کنم و علت اين بود که عده
قدر کافی سؤال کنند و به معلومات هر يک کامالً پی   وقت نداشتند از آنها به

بايست دو امتحان بدهم  ببرند و بهترين دليل اين بود که در يک روز خود من می
خواستم  هر دو مجال نبود، می های قبل از امتحان برای مراجعه به که چون روز

سال بعد موکول کنم که به تشويق يکی از دانشجويان که گفت  را به يکی از آنها
مدخليت دارد، در جلسه حاضر شدم و چون حرف » شانس «در اين امتحانات 

اول اسم من با ميم شروع شده است و عده زيادی قبل از من مورد سؤال قرار 
 گرفتند، از فرصت استفاده نمودم و به يک قسمت از آن مراجعه کردم که

  .برحسب اتفاق استاد از من روی همان قسمت سؤال نمود و از عهده برآمدم
ولی در سال دوم، فقط چند ماه . اين بود جريان تحصيل من در سال اول

ضعف و کسالت مزاج  ۀواسط  جايی رسيد که به مدرسه رفتم که بعد کارم به به
به استماع  راحت و –که در طرفين جايگاه درس بود  -ها  روی يکی از نيمکت

چنانچه بگويم نقاط ديدنی شهر پاريس را نديدم و در . بيانات استاد قناعت کنم
صبح تا وقت  ۵در خانه بودم و از ساعت  ٩تمام ايام توقفم هر شب ساعت 

 .نمودم سخنی به گزاف نگفتم خواب يا در مدرسه و يا در خانه تحصيل می
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 ٢داد که ابتدا به  متم میخوابی آنقدر زح کسالت عصبی و ضعف مزاج و بی
. متخصص امراض عصبی مراجعه کردم» کلود«طبيب عادی سپس به پرفسور 

» هايم«راهنمايی يکی از داروفروشان از پرفسور   ای نگرفتم تا اينکه به نتيجه
فيزيولوژيست معروف وقت گرفته او را مالقات نمودم که پس از يک معاينه 

دوم که صورت تجزيه را  ۀتجزيه کنند و دفعدقيق دستور داد ترشحات معديم را 
. ديد، گفت کمتر ديده شده که ترشحات معدی يک مريض اينقدر غيرمنظم باشد

کامالً استراحت کنم و حتی از . ای نوشت و دستور داد که مطلقاً کار نکنم نسخه
ای را داد که هم آنجا دوش  سپس آدرس مؤسسه. روی تختخواب هم حرکت ننمايم

م استراحت نمايم و موقع خداحافظی که پرسيدم چه وقت خواهم بگيرم و ه
 ١٠که از سال هنوز  در صورتی. تا آخر سال: توانست به کار ادامه دهم؟ گفت

 .ژانويه بود ١٠من داد  ای که به روز بيشتر نرفته بود و تاريخ نسخه
با اين حال، از فرط عشقی که داشتم دست از کار نکشيده و دستور معالج را 

رفتم تا اينکه حالم طوری شديد شد  همه روزه مرتباً به مدرسه می. اجرا نکردم
ای که پرفسور گفته  مؤسسه که از حرکت عجز پيدا کرده و از روی ناچاری به

و » سن دنی«ای متصل به خيابان  اين مؤسسه که در کوچه. بود مراجعه نمودم
ره اطاقی هم که در بحبوحه شهر واقع شده بود، هوای خوب نداشت و پنج

شد که آفتاب  حياطی باز می خواستند به من بدهند در طبقه اول بنا بود و به می
بايست بپردازم که من  هزار فرانک می  نداشت و برای اين اطاق در هر ماه يک

آفتاب و شام و ناهار که در اول ورودم به پاريس در  برای يک اطاق رو به
پرداختم که چون غير  فرانک درماه نمی ١٨٠گرفته بود، بيش از » وانو«کوچه 

از استراحت کامل و گرفتن دوش کاری نداشتم و استراحتی که چند روز در 
از گرفتن دوش صرفنظر کرده، تصميم گرفتم محلی . خانه کردم مؤثر شده بود

اين کار موفق  شود به دانستم چطور می اجاره کنم و آنجا استراحت کنم، ولی نمی
 .گردم

ب اطالع به پانسيونی که در اول ورود خود به پاريس بودم، رفته با برای کس
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يکی از خدمتکاران از نظر شناسايی با يک پرستار مذاکره نمودم که گفت کارم 
توانم از عهده اين کار برآيم که  در اينجا زياد است، چنانچه بخواهيد خودم می

آنجا منتقل نمايد  ه مرا بهمورد احتياجم را خريد ۀقرار شد محلی پيدا کند و اثاثي
 .که عصر روز بعد آمد و مرا به محلی که تهيه کرده بود، منتقل کرد

اين آپارتمان را که دو اطاق و يک آشپزخانه داشت برای مدت شش ماه به 
شد و اثاثيه مختصری  تومان می ۶۶فرانک اجاره کرده بود که در حدود  ٣٠٠
  . قيمت مناسب خريده بود هم به

 ١٩١٠متم در آنجا سه ماه طول کشيد و آن ايامی بود که زمستان سال اقا    
نوشتند در بعضی از نقاط اطراف پاريس  رود سن طغيان کرده بود و جرايد می

ساکنين طبقه سوم اثاثيه خود را با کرجی به نقاطی که آب نگرفته است انتقال 
رده بود که چون دهند که مادرم از اين اخبار نگران شده تلگرافی به من ک می

 .نرسيد و جوابی ندادم برنگرانی او افزوده بود
زمستان در آن محل زندگی بد نبود، ولی بعد چون وسعتی نداشت محتاج به 

بين » بل وود«دستور طبيب در بيمارستانی واقع در   محل بهتری بودم که به
د پاريس و ورسای وارد شدم که از حيث هوا و غذا هر دو خوب و دو ماه بو

 ۀخان ثقفی اعلم الدوله دوست و همساي بردم که روزی دکتر خليل آنجا بسر می
من در طهران از من عيادت نمود و اين مالقات سبب شد که من تصميم بگيرم 

آمد، در  به ايران مراجعت کنم و ازيک دکتری که به ميل و اراده خود می
 .عرض راه استفاده نمايم

شرط که صبح روز چهارم به ايستگاه شهر لوزان  اعلم الدوله قبول نمود به اين

ام، چنانچه در ساعت مقرر آنجا وارد  برسيم و گفت جای خود را در ترن گرفته

ای جز حرکت ندارم که وقتی رفت ديدم از اين مسافرت بايد  نشويد، چاره

رسيد  چون که در هر سه ماه ششصد تومان از طهران برايم می. صرفنظر کنم

به يک پرستار هم احتياج داشتم که . سالی اخير چيزی نمانده بودکه از وجه ار

توجه به اين مشکالت حالی برايم باقی نگذاشته بود که سبب شد پرستار از من 
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سؤال کند علت افسردگی و ناراحتی چيست که پس از بيان مطلب گفت در يکی 

يی بکنم و توانم از شما کارگشا ها مختصر وجهی پس انداز دارم که می از بانک

باز مثل همين جا پرستاری نمايم تا شما را به خانه خود برسانم که بالفاصله 

آپارتمانی که در پاريس داشتم به مستأجر اول تحويل نمود، . شروع به کار کرد

باطوم به ايران  –های مرا بوسيله کمپانی حمل و نقل از طريق مارسی  کتاب

گر کاری نبود جز اينکه پرفسور هايم هزار فرانک هم آورد که دي فرستاد و سه

را ببينم و برای اقامت در طهران از او دستور بگيرم و او هم زودتر از چند 

وقت دانشجوی دانشکده حقوق  همت سيف الدين بهمن آن داد که به روز وقت نمی

آهن و جا در  ها و بليط راه در پاريس کارم از مالقات طبيب و امضای گذرنامه

شب از پاريس حرکت کرديم و صبح روز چهارم . خوبی گذشت هواگون تمام ب

  .طهران حرکت نموديم وارد ايستگاه لوزان شديم و از آنجا با دکتر اعلم الدوله به

  

از اينکه  توانسته  بودم  ظرف  سه روز وسايل  حرکت خود را  فراهم کنم و 

. قت شده بودصبح  چهارمين روز به لوزان  وارد بشوم دکتر اعلم الدوله خوشو

اتمام حجت من از اين جهت بود که در حرکت تعجيل کنيد و در يک محل : گفت

کردم وهرگز بدون  من از قيمت يک بليط صرفنظر می. غريب بيش از اين نمانيد

کردم، تا بتوانيد وسايل حرکت خود را فراهم کنيد و بخانه  شما حرکت نمی

 .مراجعه نمائيد

توانستم با پای خود  وتاه عرض راه را هم نمیطوری بود که فواصل ک  حالتم

  کشی آوردند و بدينوسيله مرا از ترن اطريش به سرحد روسيه، چرخ خاک. بروم

دوش گرفت و در محلی   در بندر حمالی از کشتی مرا به. ترن روسيه رسانيدند

  .زمين گذاشت بايست با کالسکه حرکت کنم، به که می

رعرض راه با دکتری بودم و پرستاری هم خوشوقتيم از اين جهت بود که د

  .دلسوز داشتم  که از حسن اتفاق حادته ای  روی نداد
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مادرم  که از . ورودم  به طهران  مصادف  بود با  روزهای  گرم  آخر  خرداد

ناگهانی من تعجب  نمود و گفت چرا   کسالت و مسافرتم  اطالع نداشت از ديدار 

گفتم استحضار شما غير از . ی خبر گذاشتی از حالت اطالع  ندادی  و مرا ب

ستيد در ننگرانی چه نتيجه داشت  و بر فرض اطالع  بيش از اين چه می توا

  .حقم بکنيد  که خود کرده ام

شب شد شام آوردند و بنا بدستورپرفسور هايم  بيش از  يک گيالس و نيم  آب  

حت کنم و  قريب  ط تشنگی و عطش نتوانستم استراربا غذا صرف نکردم  و از ف

به ظهر که مادرم از من عيادت نمود  نمی توانستم خوب  حرف  بزنم  که پرسيد  

علت چيست؟  گفتم  بنا بدستور طبيب می بايست از يک گيالس و نيم  آب با غذا  

راه عملی نشد  ولی از ديشب که آن   سفر صرف نکنم  که اين دستور در عرض 

قدر  خشک  شده  است  که خوب نمی توانم  صحبت راء  کرده ام  دهانم  آنجرا ا

  .کنم

يک گيالس و نيم  آب خوردم که طرف عصر زبانم  بکلی بند آمده با ناهار باز

بود و نمی توانستم حرف بزنم  و هر قدر مادرم  بخوردن آب اصرار می نمود 

ش رسيد و بعد سئوال کرد هوای پاريس چطور  حامتناع می کردم تا کاربه ف

حرفم را قطع نمود و گفت تو هنوز نفهميده . گفتم خوب مثل اول بهار تهرانبود؟ 

سپس دستورداد طالبی  . ای که در هوای گرم بايد آب بيشتر مصرف نمود

مد و شروع به آنها را خوردم، زبانم بحرکت در آآوردند که  من دوتای از 

ردم  و زندگی  مثل  همه خو. ن ببعد  دستور  را کنار گذاردمآصحبت کردم و از 

  .کردم  و در نتيحه ی استراخت و سازگاری آب و هوا روز بروز حالم بهتر شد

  

کسالتم هنوز رفع  نشده بود و از خانه بجائی نمی رفتم  که قرار شد يک نقطه 

ای  خوش  آب و هوا استراحت  کنم و چون  ديگر احتياج  به پرستار نبود او را 

 خان مير پنج اقبال الممالک يکی  از دوستان قديم  بدهللاعخانه گذاشتم  و با ميرزا 
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رفتم و بعد از چند  روز توقف از آنجا  » سوهانک « قرب » شاه  پسند« خود به 

به افجه رفته استراحت می کردم  تا يکی  از روزها از من سئوال نمود شما  که 

؟ چه خوب اد گرفته ايديدر پاريس خانه از خود داشتيد آيا در فن آشپزی چيزی 

  .بود از اين  کار بهره ای داشتيد  و من از معلومات شما  استفاده می کردم

او هم گفت  . اين فن معلوماتی نداشتم اظهاربی اطالعی ننمودمر دبا اينکه 

غذائی را دستور دهيد  که من زير نظر خودتان بکار مشغول شوم و شما را با 

  .حال  کسالت خسته  نکنم

که  با شير و تخم مرغ  درست می کنند و  در پاريس  به آن گفتم غذائی  است 

  .گويند» کرم  را نورسه« 

دانه    دبفرمائيد چه مقدار شير و چن.  گفت از شير و تخم مرغ چه غذائی بهتر 

  .تخم  مرغ الزم  است که بياورند  مشغول کار شوم

ت کرده اين غذا  را که يک  روز پرستارم  در پاريس جلوی تختخوابم درس 

اين بود  .  بود و ديدم از تناسب  بين شير و تخم  مرغ چيزی بخاطر نسپرده بودم

که مقداری شير  گفتم  که زياد  بود و با  تعداد  تخم  مرغ تناسب نداشت  و او  

گ پهلوی  جای خود حرکت نکنم  دستور داد اجاقی از سن زهم برای اينکه من ا

  .شدچادر درست  کردند و  مشغول  کار 

نظر باينکه  هيزم  تر بود  و خوب  نمی سوخت و مقدار  شير هم  متناسب    

با تعداد  تخم  مرغ  نبود  موقع  ناهار غذا  حاضر نشد  که گفت عصر ديگ  را 

مجددا بارمی کنم  و آن را  شب مصرف می نمائيم که عصر باز مقداری  هيزم  

نمود و تا وقت شام باين کار آوردند که تر بود و با نی غليان شروع  بفوت 

مشغول بود  که باز   هم غذا  حاضر  نشده بود  که من ازاو  معذرت  خواستم  

  .و قرار شد  آن روز  بعد  مصرف  کنيم

وقت از همان رقم هيزم آورند، چند ساعت با نی غليان  فوت روز بعد باز اول 

ديد که   روز قبل  همانطوره نمود و  ظهر که سر ديگ را  بر داشت  شير را ب
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در ديگ ريخته  بود که اين مرتبه از جای در رفت و گفت اگر تحصيالت شما  

در ماليه هم مثل معلوماتی  باشد  که در آشپزی  بدست آورده ايد بر اين  مملکت  

  زمن ا.  زار بايد  گريست که شما و امثالتان می خواهيد آن را بهشت برين  کنيد

نين تصور می کردم که بدون معلومات هم می توان  چمعذرت خواسم و گفتم 

 اکنون دانستم برای هر کارکه با منافع افراد  تماس  دارد معلومات  .آشپزی نمود
چنانچه غذائی خوب تهيه  مصرف  کنندگان از نظر منافع شخصی  . الزم است

نشد هيچ   فردی از افراد  از اعتراض می کنند ولی اگر  وزارتی  خوب اداره 
نظر مصلح  اجتماعی  اعتراض نخواهد نمود و تا مردم بامور اجتماعی عالقه  

ن را از خود ندانند  چنانچه  بهترين  تحصيالت  را هم  اشخاصی  آپيدا نکنند و 
  .کرده باشند  کوچکترين استفاده  از آنها  نخواهند  نمود

ر  معلوماتی  وانده ام که در ايران برای هر کاخمصاحبم  گفت من هم در کتابی 

  .صاً  صدر اعظمی الزم است  جز برای  کارهای  بزرگ  دولتی  و مخصو

روز طول کشيد و چون  بيش از اين نمی توانست    ٢۵حدود   رمصاحبت ما د

ائی خانم و اطفالم را که  هبا من باشد از افجه به شهر رفت و من برای رفع تن

يفتاده بود نو تا گرما از شدت  آنوقت سه فرزند داشتم با پرستاربافجه خواستم

نجا ماندم و بعد که حالم  بهترشد بفکر اتمام تحصيل افتادم که مادرم راضی  آدر

فنظر کنم،  در شهر ديگری که رتا اينکه قرار شد از رفتن  پاريس ص.  نمی شد

سازگارباشد اقامت نمايم و خانواده را هم با خود ببرم که از فرط  تنهائی   هوايش

  .وقاتم به تحصيل  نگذردتمام ا

ايران عمل کند با ما  رب آورده بود و نمی خواست دآمادرم نيز که چشمايش 

اما راجع به پرستار چون در بعضی از خانواده های فرانسوی  . حرکت نمود

ناساگار کسی  را نداشت اقامت در  و در اروپا هم جز يک برادر ددرس می دا

  .طهران  را به مسافرت  ترجيح  داد
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  سفر  دوم  من باروپا ◀
  

اطالعاتی که از زندگی ساده و هوای سوئيس داشتم، سبب شد اول به آنجا بروم 

ای که مطبوع شود، برای محل اقامت خود  و بعد به جاهای ديگر تا هر نقطه

شهر "اين بود که از طريق روسيه و اطريش به شهر فريبورگ . اختيار کنم

وارد شويم و بعد خود منفرداً " اشتباه نشود سوييس است و با فرايبورگ آلمان

برای تحقيقات به بلژيک رفتم و پس از مراجعت، شهر نوشاتل را برای محل 

 .اقامت و تحصيل اختيار کردم

چون مادرم حاضر نشده بود رفع حجاب کند، در روسيه يک شال پشمی که 

نه خارج شود، با کنند برايش خريدم و برای اينکه بتواند از خا دهقانان به سر می

مالک يک آپارتمانی که خارج از شهر نوشاتل و در کنار موزاری واقع شده بود 

نامه  مذاکره نمودم که در تمام شرايط موافقت نمود و از خانه برای تنظيم اجاره

ی  مسلمان وشيعه: مذهب شما چيست؟ گفتم: بين راه ازمن پرسيد. خارج شديم

. ام ام به احوال وعادات مسلمين پی برده  دهدرکتبی که خوان: گفت. اثناعشری

وقت که شما راحت   کنيم وآن راحت می خوانيد، ما وقت که شما نمازمی آن

نشينی داريم و مسکن من هم زيرهمين آپارتمانی است که   کنيد، ما شب می

 .  از اين کار صرفنظر کردم! خواهيد اجاره کنيد می

 

شهر و در کنار موزار دارای چهار سپس آپارتمان ديگری آن هم خارج از 

فرانک در سال اجاره نمودم که  اطاق و يک حمام و آشپزخانه به مبلغ ششصد

نامه تنظيم شد و دو ساعت بعدازظهر که بازار داد و ستد رواج  مقارن ظهراجاره

گرفت، شروع به کار کردم و تا چهار بعدازظهر تمام آنچه مورد احتياج يک 

. زن بود، استخدام کرده، روانه نمودم  و آشپزی را هم کهخانواده بود، فراهم 
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ساعت شش بعدازظهر که همه با هم آنجا وارد شديم، چراغها روشن و آشپز 

کرد در ظرف چند ساعت بتوان محلی  مادرم چون قبول نمی. مشغول به کار بود

 :اجاره نمود و لوازمی که برای زندگی يک خانواده الزم است تهيه نمود، گفتم

تا به فرصت بتوانيم  اين خانه را برای راحتی شما صاحبش به اختيار ما گذاشت،

يکی . خوب و بد درهمه جا هست: گفت. محل مناسبی برای خود تهيه کنيم

اينطور که خانه و لوازم آن را در اختيار ما گذاشت و ديگری آنطور که حاضر 

خانه چه آدمی  ن صاحبولی معلوم نيست اي. نشد حتی به ما خانه هم اجاره دهد

! وقت بکار نرفته است است که هرچه دارد تمام نو مانده و مثل اين است که هيچ

نظر به اينکه مادرم ميترسيد اثاثيه را درست حفظ نکنند و انتقادات مالک خانه 

اولی از مسلمين تحقق پيدا کند، حاق مطلب را گفتم و از او رفع نگرانی کردم 

 .گذشت رراضی بود و در تمام اوقاتش به نماز و دعا میکه ازمسافرت خود بسيا

معروف پاريس ـ " چشم پزشك"ـ کحال » دوالپرسن«پس از چندی توقف، از 

وقت گرفتم و او را با همان لباس به پاريس بردم که پس از يک معاينه دقيق 

تشخيص داد که هر دو چشم او آب آورده، ولی نرسيده است و بايد مدتی بعد 

» يدالوز«و چون نتيجه عمل معلوم نيست بهتر اين است که گاهی  عمل شود

مصرف کند تا حتی االمکان ديرتر برسد که چندی پس از ورود مادرم به 

ی مطلوبه  نتيجه. طهران، دکتر دمخين کحال لهستانی به طهران آمد و عمل کرد

   . حاصل شد

به او را تا بادکو. توقف مادرم در سوئيس در حدود چهارماه طول کشيد

مشايعت کردم و بعد برای اينکه در رفت و آمد به شهر وقتم تلف نشود، محلی 

 .در شهر و نزديک دانشگاه اجاره نمودم که بقيه مدت اقامتم در آنجا گذشت
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  تحصيالت من در سويس ◀
يکی  از بهترين شهرهای  سوئيس  فرانسه برای تحصيل  شهر نوشاتل  بود  

فراهم نبود و از ساعت نه شب هرکس درخانۀ  درآنجا ن که  وسايل تفريح و تفن
  .خود بکار مشغول  بود

  چون  که  دهم  ارائه  تحصيل مدرک  نوشاتل  در دانشگاه  بايست می  نام  ثبت  برای
،  کنم  تحصيل  بايست می  من  که  وقت آن ، يعنی نداشتم  مدرکی  ايران  از مدارس

  امتحاناتی  برای  پاريس  سياسی  ی مدرسه  ی نامه  ازتصديق  نداشت  مدرسه  ايران
  ی دردانشکده  رسمی  محصل  يک  نام  و به  کردم  استفاده  بودم  داده  اول سال  که

  .نمودم  نام  ثبت  است دولتی  ی مؤسسه  يک  که"  نوشاتل  دانشگاه"حقوق 
تادان  اضر  نظر  باينکه  سه ماه  از سال  دوم  مدرسه سياسی  را بدروس  اس

برای دادن امتحان به پاريس رفتم  ) ١٢٩٠( مرداد ( ١٩١١شده بودم  در ژوئيه 
تمام موفق شدم ولی چون کار دانشکده حقوق  برای  رو چند امتحان دادم که د
شکل و تحصيل زبان التن نيز برايم يک کار اضافی شده کسی مثل من ضعيف م

فنظر رنجا  صآی ادامه ی تحصيل در بود از رفتن به پاريس وتوقف چند ماه برا
طلب ودا ١٩١٢و در ژوئيه  ن ببعد جداً بکار دانشکده حقوق پرداختمآکردم و از 

امتحان دوساله ی ليسانس شدم که بواسطه  پيش آمدی  تصور نمی کردم توفيق 
  :حاصل کنم و آن پيش آمد اين بود

داشت از من  يکی از خويشانم که تحصيل می کرد و با من در يک جا سکنا 
ژوئيه  شرکت کند که رفت و من بانتظار   ١۴اجازه گرفت که درجشن مدارس 

م که نيامد هر چه می گذشت بر نگرانيم  افزوده می گشت و تا از نصف  راو ماد
.  مخليه خطور می کرد رمدی برای او دآهر چه پيش شب سه ساعت گذشت و 

ی محل سکونت ما صرف   نظر باينکه غذای خود را در پانسيونی زير طبقه
ميره  با يک حال نگرانی آمد و قبل از اينکه می نمود زنگ  آن را زدم که خانم 

  در را باز کند از هويت من سئوال کرد و گفت  بعد از صرف شام ديگر باينجا   
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چونکه   . نيامده است و احتمال ميدادم که سوار قايقی شده و غرق گرديده است
تابستان قايقی اجاره می کنند و  روی  درياچه گردش  می  شهر شب های آندر 

  .نمايند
اب طلوع نکرده بود در کنار درياچه  تدو چرخه ای که داشتم سوار شدم و تا آف 

گشتم  که چون چيزی نيافتم  با حال نا اميدی و يأس به محلی  که در خط  سيره 
صاحبخانه گفت بعد . بود و احمد پسرم  در آنجا منزل داشت برای تحقيق رفتم 
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ينجا آمد و اظهار نمود که چون جشن دير تمام شد بخانه نرفتم ااز  خاتمۀ جشن ب
ما هم رختخواب نداشتيم  اکنون در اطاق احمد  . و  آمده ام شب در اينجا بمانم

  .ستاروی زمين خوابيده 
حال بايد ديد در آنوقت که ساعت شش صبح بود و دو ساعت ديگر من  می  

ولی از اين . امتحان بدهم چه حالی داشتم و چقدر مشکل بود ازعهده برآيم بايست
کمترين اثری نداشت برای دادن  امتحان حاضر شدم و در » شانس« نظر که 

ها مساعدت کرد و اين بود که  آنتمام  موفق  گرديدم و فقط شانس در يکی از 
»  دو ژوستی نين انستيتو« کار زياد  فرصت نمی داد روزهای قبل از امتحان 

فرهنگ  ه را از ابتدا تا انتها بخوانم و عنای هر کلمه ای را از نظرم رفته بود ب
چونکه من مثل ساير دانشجويان زبان التن را در . مراجعه کرده بخاطر بسپارم

در هرجلسه  . دچارمشکل نباشمدبيرستان تحصيل نکرده بودم که موقع امتحان 
ن   ااب  را مطرح می نمود و هر يک از دانشجوياستاد بترتيب فصلی از ان کت

فتن  رترجمه کند ومن قبل از  را بنوبت صدا می کرد تا قسمتی از ان را
بدانشکده  آن فصل را با معلم  خود حاضر می نمودم  و از سايرين بهتر ترجمه  

ولی در روز امتحان که معلوم نبود کداميک از فصول موضوع  . می کردم
  .واهد گرفت مشکل بود از عهده برآيمترجمه  قرار خ

برای اين کار خيالم راحت نبود وهميشه بخود می گفتم چه کاری بکنم که از   
عهدۀ اين امتحان نيز برآيم؟ اينطور بنظرم رسيد کتاب ضخيمی را که مرکب  

يعنی چهار »  کد« و »  نول« ، »انستيتو دو ژوستی نين« ، »ديژست « بود از 
ز در جلوی استاد بود چند باز يژوستی  نين که هميشه روی  مکتاب امپراطور 

بيشتر احتمال  دارد  » انستيتو دو ژوستی نين« با کنم و ببينم  کداميک از فصول 
بيش از همه باز شد و    ۶و  ۵و  ۴که بازبشود بهمانها مراجعه  نمايم  که فصل  

 زب اتفاق يکی ان سه فصل را برای امتحان حاضر کردم که بر حسيمن نيز هم
  .اين فصول مورد ترجمه  قرار گرفت و ازعهده بر آمدم
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  تأليف  تز دکترا و کار آموزی در دادگستری نوشاتل  ◀
  

رفتم که با بعضی   نبعد از خاتمه ی امتحانات و گرفتن ديپلم  ليسانس به لوزا
   ولی بيش از يک شب نتوانستم. از هموطنانم معاشرت کنم و رفع خستگی بنمايم

ی مقدمات تز دکترا به نوشاتل مراجعت کردم که بعلت   بمانم و برای تهيه
خستگی نتيجه نداشت و معلوم  شد اگر چند ی تعطيل نکنم نخواهم توانست کار 

  .مؤثری  بنمايم
وصيّت   ه يب کرده بود راجع بوموضوع تز را هم که دانشکده ی حقوق تص

توانستم کار کنم، يعنی اول بفارسی   طهران بهترمی  ردر حقوق اسالمی بود که د
کنم و متخصصين اظهار نظر کنند سپس آن را ترجمه کرده به دانشکده   تهيه 

بود که تصميم  گرفتم  اشرف و احمد  دختر و پسر بزرگم   اين.  پيشنهاد  نمايم
را درخانواده ای که دو سال آنجا بودند بگذارم با خانم و پسرکوچکم غالمحسين  

ب تعطيل جايام مسافرت و رزوهای ديد و باز ديد در طهران مو. ايمحرکت نم
  .کار شد و پس از رفع خستگی توانستم خوب کار کنم و ازعهده  برآيم

که سه سال قبل با من از پاريس آمده بود و درطهران مانده بود   یپرستار
اقی اجاره کرده بود که شب ها شام را با ما صرف  طنزديک خانه ی ما ا

خبری هم از او بما نرسيد  و بعد معلوم  شد که . سه شب گذشت که نيامد. مودمين
ست و تحقيقات شهربانی باين نتيجه اخود هم نبوده شب آن سه شب در خانه ی 

اکنون ضلع جنوب شرقی   جاده ی » پرو تيوا« رسيد که برای تدريس به باغ 
ارندگی جاده را آب شميران و خيابان شاه رضا رفته و شب هنگام که بواسطۀ ب

 رکه جسد او را د استافتاده چاهی  يک رگرفته و از کنار آن عبور می کرده د
اين واقعه بسيار . وردند ودر قبرستان نزديک دوالب آن را بخاک سپردندآ

  .دلخراش بود و  ما را مغموم  کرد
دانم  و نمی  با تأثری که از فوت اين زن  با صفت داشتم  با بکار ادامه می دادم 

چه پيش آمده بود که نتوانستم  آن را با کمک استاد خود شادروان شيخ  دمحم علی 
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تهيه کمک با شادروان شمس العلماء قريب مشورت کردم علی اصغر کاشانی 
ماجدی را درنظرگرفت ومن فقط ازمعلومات بلکه از صحت عمل او هم 

ه ی آن را هم که درکاری که مادرم درعدليه داشت استفاده نمودم و بعد مقدم
مربوط  بمدارک حقوق اسالمی است با نظراستاد خود شيخ  دمحم علی تهيه  کردم  

سوئيس بهترمی توانستم   رکه ديگر کاری نداشت جزاينکه ترجمه شود وآن را د
  .بانجام برسانم

  
توقفم درطهران بيش از سه ماه طول نکشيد که خانواده را طهران گذاشته  و 

تز در دارالوکاله  ۀمحل اقامت قراردادم در ضمن ترجم راشاتل باز و به شهر نو
بامور که مربوط   ابتدا. کار آموزی کردم) ژان روله ( يکی از وکال موسوم به 

بمقدمات کار و تهيه پرونده بود می رسيدم، سپس ازطرف او از دعاوی کوچکی 
ن دعاوی که کمتراحتمال بر داشت  دفاع می کردم  و علت اين بود که صاحبا

 از ی چه معلوماتی است اکه معلوم نبود دار گ نمی خواستند کار آموزیربز
  .نها دفاع  کندآ

موضوع  يکی از محاکماتی که بمن رجوع  شده بود واز نظر اهميتی که در  

سه ساکن شهر   نامور اجتماعی داشت و نقل می کنم اين بود زنی از اتباع  فرا

تخانه ای در ايتاليا مقداری  قرمه خريده و به اين  نوشاتل و شغل او بقال از تجار

اخت و می خواست شاهدی بدست  دپر یعنوان که کاال فاسد  بوده  وجه آن را نم

دکان  او  زبرای اين کار بيک  کلفتی که ا. آورد تا از شهادت دروغ استفاده کند 

اعالم جرم بالفاصله برعليه بقال برای ارباب خود آذوقه می خريد وجهی داد که 

اين بود عالقمندی يک کلفت .  نمود و چون زمينه را سخت ديد فراراختيار کرد

به امور اجتماعی که  تنها نه از پول گذشت بلکه  مدتی  از کار بيکار  شد و 

  .مبلغی هم خرج نمود تا  درسی بشود ديگران پيرامون شهادت  دروغ  نگردند
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ه کار آموزی مشغول بودم و عصر ها در تمام مدت اقامتم همه روزه تا ظهر ب

تز اشتغال داشتم که بعد  ی هم با يکی از دانشجويان همدوره ی خود به ترجمه

ازطی مراحل و تصويب شورای دانشکده چند روز قبل از حرکتم به ايران در 

  .يد و منتشر گرديدسرپاريس به طبع 

ر کردم و در ن دارالوکاله کاآمدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در 

عاليترين دادگاه نوشاتل درمحا کمه ای شرکت نمودم و تصديقنامه وکالت خود 

  .ن دادگاه گرفتمآرا بشرط  تحصييل تابعيت سوئيس از 

نظر به يانيکه  تحصيل تابعيت سوئيس مستلزم ترک تابعيت اصلی نيست و هر 

ل کند و  واجد شرطی بدون از دست دادن تابعيّت اصلی می تواند آن را تحصي

شرط تحصيل تابعيت هم اين بود که در خواست کننده مدت سه سال در سوئيس  

تل  ااقامت کرده و در محل اقامت سابقه ی بد نداشته باشد از شهر باين نوش

درخواست خود بدولت مرکزی سوئيس فرستادم تصديق گرفتم وآن را به ضمينۀ 

ل شروع شده بود وعده ای از نظربه اينکه ايّام  تعطي. که مورد قبول واقع شد

ستندبا من به افرزندان خويشان و دوستانم که آنجا تحصيل می کردند می خو

و يک  ايران بيايند انجام  کار را ببعد موکول نمودم و همه با هم حرکت کرديم

بواسطۀ پيش آمد  جنگ  . روز قبل از اعالن جنگ اول جهانی وارد طهران شديم

درايران بطول کشيد وگاه می شد که چند ماه از فرزندانم   و اشتغال به اموراقامتم

خبرنداشتم ولی نظر به اينکه  آنها در خانواده ای بودند که رئيس آن پرنو نمايندۀ 

ن شهر متصف به اين آستکار و در درشرکت بيمه در نوشاتل مردی با وجدان و 

طريق که اوصاف و خانم او هم که در قيد حيات است مورد اعتماد بود بهر

امکان داشت مخارج آنها را می فرستادم  و مدت پنح سال آنها را نديدم  و 

   )  ١(  .نگران هم نبودم
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  دوران کودکی در نوشاتل  :  مصّدقحسين مدکتر غال
 

شرح می اينگونه  راآن زمان در خاطراتش  مصدّقالمحسين غشادروان دکتر 

در سه . نيا آمدمددر تهران ب) ميالدی   ١٩٠۶( شمسی  ١٢٨۵در سال سال : کند

به اروپا می رفت،  سالگی همراه پدرم، که برای ادامه تحصيالت دانشگاهی

احمد ، مادرم، ]خانم  نجم السلطنه[اين سفر، مادر بزرگم رد.  عازم سوئيس شدم

  .برادرم  و خانم  ضياء  اشرف  خواهرم ، همسفرمان بودند

)  (Ecole des Sciences Politiqueپدرم قبالً  دوره دانشکده علوم سياسی  

را در پاريس تمام کرده بود، و در اين سفر قصد داشت در دانشگاه نوشاتل  

(Neuchatel) مادربزرگم، خانم  . به  تحصيالت خود در رشته حقوق ادامه دهد

نجم السلطنه، که برای معالجه چشم با او آمده بود پس از چند ماه به ايران 

  .بازگشت

، که شهر خوش آب و هوائی است ، پدرم، احمد و ضياء اشرف  را در نوشاتل 

يک آپارتمان کوچک هم برای سکونت .  يک  خانوادۀ  سوئيسی پانسيون کرد رد

اقامت ما در سوئيس تا .  ه کرد، و چند ماه  بعد مرا به کودکستان گذاشترما اجا

قوق و دريافت ، پس از پايان  تحصيالت  پدرم  در دانشکده  ح١٩١۴آخر ژوئيه 

جاميد و کمی قبل از شعله ور شدن جنگ جهانی اول نا طولدرجه دکتری به 

  .عازم ايران شديم)   ١٩١۴ – ١٩١٨(

پدرم ، احمد و خواهرم را به يک خانواده سوئيسی سپرد تا به تحصيالتشان 

ادامه دهند، رئيس آن خانواده، نماينده شرکت بيمه درشهر نوشاتل بود، همسرش 

پدر، با وجود . مهربانی بود، با خانواده ما دوستی ورفت و آمد  داشت  که خانم

و خواهرم   مشکالت پست و ارتباطات ناشی از جنگ، طی پنج سالی  که احمد

  .در سوئيس بودند مخارج زندگی و تحصيل آنها  را فرستاد
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ی وپر مشقت نالو، يعنی فردای شروع جنگ اّول، سفرط١٩١۴روز دوم اوت 

مت  ااز خاطرات دوران اق. طی کرديم و به تهران رسيديم رايران ا –سوئيس 

پنج ساله ام در سوئيس، بخصوص در ماه های اول زندگی  در نوشاتل ، مشکل 

های کودکستان،  به زبان  فرانسوی  حرف  می زدند و من،  فقط  بچه . زبان بود

زبان نفهمی، بچه   درهفته های  اّول، به علّت. چند کلمه ای  فرانسه  می دانستم 

های هم سن و سالم به حرف زدن  با من رغبت نشان نمی دادند، حتی بعضی از 

نين محيطی که خودم را چآنها که شيطان تر بودند سر به سرم می گذاشتند؛ در 

تنها می ديدم، احساس غربت می کردم، اّما رفتار اولياء کودکستان که آنها  نيز 

.  نی هايشان،  تنهايی و غريبی  مرا جبران  می کردفارسی نمی دانستند، و مهربا

رفته رفته، پيشرفت کردم، به . شب ها پدرم در فراگيری زبان کمکم می نمود

از . طوری که پس از شش ماه،  می توانستم  با بچه ها  بازی کنم و حرف بزنم 

سال دوم، ديگر مشکل حرف زدن به زبان فرانسوی نداشتم، اّما درخانه  

  !فارسی صحبت کردن:  ری  ديگری   پيدا  کرده بودمگرفتا

خانه  فارسی حرف بزنيم  و زبان مادريمان  را  رپدرم همواره تأکيد است که د

ما ايرانی هستيم و برای مدت کوتاهی در اروپا  می « : می گفت. فراموش نکنيم

ياد   بنابراين، هرچند بايد زبان فرانسوی. مانيم و بعد به وطنمان برمی گرديم

اغلب، هنگام  کمک به » .بگيريم، ولی زبان اصلی مان را هم  نبايد از ياد ببريم

الم اگر فارسی حرف زدن را غ« :من در انجام تکاليف مدرسه می گفت

  »!فراموش کنی ، وقتی به  ايران برگشتيم، بچه ها مسخره ات می کنند

  

و فارسی صحبت  فراگيری دو زبان ، يعنی ياد گرفتن فرانسه در کودکستان 

شش ساله، باعث  ناراحتی    -ا پدر و مادر، برای يک بچه پنج بکردن  در خانه  

می »  قاطی« حرف زدن  می شد؛  به اصطالح ، اغلب  رو گاه  درماندگی ام د

خوشبختانه اين مشکل با کمک  و پشت  کار والدين، که دائماً  با من در .  کردم
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ران يشد، به طوری  که پس از مراجعت به ا حرف  می زدند، رفعخانه فارسی 

احمد  . و رفتن  به مدرسه،  زحمت  چندانی  برای حرف  زدن  و نوشتن  نداشتيم

و خواهرم هم مجبور بودند فارسی  حرف بزنند؛  با اين وجود، چند سالی  که 

در سوئيس تحصيل می کردند، موجب شد که زبان فارسی را به کلی فراموش 

  .کنند

  

  طره ؛  غوره  دزدی يک خا
  

اقع است؛ شهر دانشگاهی و يکی ونوشاتل، که درکناردرياچه ای به همين نام 

بود؛ و در   چکمراکز صنايع جواهر سازی، ساعت سازی و کارخانجات کواز

ب، چشمه سارهای کوههای  آلپ،  لطافت آ فراوانی. آن زمان شهر بزرگی نبود

رهای پرگل و گياه، زيبايی خاصی به هوا، فراوانی باغهای ميوه و  تپه ماهو

شهر و اطراف آن ميداد؛  بيشتر خانه ها، بدون ديوار، و به تناسب محل و 

  .تنوع  بودندوسعتشان دارای باغ و باغچه های پوشيده از گل و درخت های م

ند ديگر شهرهای اروپا، ميوه های نارس يا رسيده  باغچه ها،  در نوشاتل، مان

.  ن توجه نمی کنندآجاور پياده روها می ريزد و عابرين به اغلب زير درختان م

از سوی ديگر، در سوئيس،  چيدن ميوه نارس، بخصوص انگور جرم است و 

  .مجازات  دارد

   آندر . روزی مادر قصد داشت برای ناهار، پلو خورش بادمجان درست کند  

و نان و غيره   موقع نيازمندی آشپزخانه را که  شامل گوشت،  سبزيجات ، ميوه 

بود از دکان های نزديک خانه می خريدم ، بدين ترتيب که اجناس را از  دکاندار 

خِرهر ماه پدرم با مراجعه به آنها بدهی اش آد، رمی گرفتيم؛ و او يادداشت می ک

  .را می پرداخت

ياز ناهار، يعنی گوشت ، برنج  و بادمجان  را نآن روز، مادرم وسايل مورد   
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،  اما غوره بصورت چاشنی به طوری که در ايران مرسوم است،  گرفته بود

لو چثنای تبه اس - غربی ها ،  هنوز هم با  بيشتر غذاهای ايرانی .  معمول  نيست

به هرصورت مادربه غوره نياز داشت و در . آشنائی چندانی ندارند –کباب 

  .بساط   دکان های  فروش  سبزی  و ميوه  غوره نبود

وقتی مادر گفت   .  ه بودمدا بچه ها، درخت های انگور آنجا را ديهنگام بازی ب

بدون اينکه به مادر حرفی  . به فکرم رسيد،  خدمتی بکنم.  دنبال غوره می گردد

بزنم تصميم  خود را با احمد  که آن روز از پانسيون  نزد  ما آمده بود در ميان  

باغ  همسايه، به آسانی باال  از ديوار . گذاشتيم و هر دو از خانه بيرون آمديم

خوشه بزرگ   در داخل باغ دو سه . رفتيم، احمد در پای ديوار منتظرم بود

نجا خارج شدم و همراه احمد به خانه   آغوره چيدم و به همان ترتيب از 

از کجا غوره پيدا کردی؟  ! غالم: مادرم که تعجب کرده بود پرسيد. برگشتم

ه وارد خانه  زاحمد را به خاطر اينکه بدون اجاحقيقت را گفتتم؛ مادر، من و 

  .مت  کردمردم شده ايم  و ميوه  باغشان را چيده ايم، مال

چه اهميت دارد؟ بچه ها هر روز هنگام عبور از کنار باغچه ها ، ميوه : گفتم 

  .هايی را که زمين ريخته  بر می دارند  و گاهی  هم از درختان می کنند

به هر حال  . نها  تقليد  کنيدآبدی می کنند، شما نبايد از بچه ها کار :  مادرگفت

نجا   می آغوره را چيده ای، آن را مصرف می کنم، ولی بعد از ظهر به اتفاق ، 

  .بهای  آن را  به صاحب  خانه  می پردازيم رويم  و

خوشمزگی  خورش غوره  با دمجان تعريف کرد و مادرم    زظهرکه پدر آمد ا

  کجا  پيدا  کرده است؟پرسيد غوره از 

پدر   . شما تعريف می کنم یبعد از اينکه غذا خورديد، داستان را برا: مادر گفت

رد و از مادر خواست  کذايش را تمام غورش، خبا تعريف مجدد از خوشمزگی 

  .ونگی  تهيه غوره  را برای او شرح  دهدککه چ

  .چيده اندباغ  همسايه  زغالم  و احمد، غوره  را ا:  مادرم  گفت 
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شما :  پدر با شنيدن اين خبر، سخت عصبانی شد و خطاب به من و احمد  گفت 
هر . ورمآپدرتان را در می . بی اجازه وارد  خانه مردم  شده ايد! دزدی کرده ايد

  .در اين ضمن از جا برخاست و به طرف ما  روی آورد. دوتان را می کشم
احمد گريه کنان   می . بيرون جستيم  من و احمد، که آماده فرار بوديم از اطاق 

 ٧حدود  -دمومن  که از او  کوچکتر وب! االن پدرما را می کشد، فرار کنيم: گفت
گريه  نکن ، نترس، او نمی تواند ما را بکشد او را : به او گفتم   -سال داشتم 

  .حبس می کنند
ت  حو نصيمد و با وساطت اآحدود نيم ساعت در خارج از خانه بوديم تا ما  در

خاطرات   )٢(. فراوان  که ديگر از اين نوع کارها  نکنيم، ماجرا خاتمه يافت
غالمرضا :  ميو تنظ  هيته  -» مصدّقدر کنار پدرم؛ «  مصدّق نيدکتر غالمجس

  ١٣ -  ١٧ص  ، ١٣۶١ –رسا  یمؤسسه خدمات فرهنگ – ینجات
  

   ١٩۵٣ –و يک مقاله  ١٩٠٩- يک مصاحبه « ◀
   » اريه ييرنه و از مادام 

  
 Les یسيروزنامه پار١٩٠٩درسال « :  سدينو یماري هييخانم رنه و
Nouvelles  )دوران،  تيپرشر و شور، مارگر ینستيفم تيريبه مد) اخبار

   یرانيمشروطه خواه ا« : مستعار چاپ کرد، با عنوان یبه امضا یمصاحبه ا
 .آن من بودم سندهيکه نو»  السلطنه مصدّقدمحم 
 .سال داشت ٢٧ مصدّق در آن زمان* 
و در . ساده مسقربود اريبس یالتن درهتل هيلوساک درکارت یگ ابانيخ در

گندمگون و . کرد یم ليتحص یسايعلوم س یعال یدانشکده حقوق و مدرسه 
  شيهمچو غزال، همواره آرام و تودار، با همکالسها یالغر اندام بود، با چشمان

 یاو را نم گريگشت و د یطاقش برمشد به ا یدرس که تمام م. شد ینم یقاط
 .ميديد



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٥                                                                                 دق ، 

  

  

  

 یزبانها یگذراندم ودر مدرسه عال یرا در دانشگاه سوربن م سانسيدوره ل من
جسوربودم؛  یمن که مجذوب اسالم و خود جوان. ثبت نام کرده بودم یشرق
 هيتازه کار اما مشهورازهمان آغاز، نشر یگرفتم با برناردگراسه، ناشر ميتصم

 La Revue d:  بود یگسترده ا  ۀه نامش نشان دهنده برناممنتشر کنم ک یا
Orient  )مجله خاور (  

  
دولت های خاورميانه داشتند بيدارمی شدند واستبداد  . برگرديم به آن دوره

جانشين سلطان سرخ  »اتحاد و ترقی « مردان کميته . سرکوبگر را تکان ميدادند
ا الهام از مدرنيسم در پی  پوزيتيويست های مکتب اوگوست کنت ب. می شدند

بودند که به اتکاء آن، کمال آتاترک،  Ottomanismeتحقّق ايده عثمانيّت 
  .را بوجود  می آورد»  ترک يوردو« يا »  وطِن ترک«

حزبی با مصطفی کامل پاشا تشکيل  . در مصر دورۀ  بيداری ناسيوناليسم است
يد که عليه اشغال انگليس  او در بهار زندگيش می ميرد و دمحم بيک فر. می شود

  !برخاسته است، جانشين می شود
قدرت مطلقۀ شاه با استقرار قانون اساسی   ١٩٠۶اوت  ۵در ايران روز 

قانونی در برگيرندۀ مجلسی ملّی، عهده دار قدرت  قانونگذاری  . محدود می شود
فرانک حقوق در ماه  ۵٠٠که نمايندگانش با آرای عمومی انتخاب ميشوند و 

  .يافت می کننددر
در پاريس گروهی فرانسويان اسالموفيل، حرف بنای يک مسجد را در پايتخت 

ابتکاری جسورانه با بحثی طوالنی، که بعدها به .  مان به ميان کشيده بودند
اجراء  درآمد، با شور و شوق ِ حاکی از اين که فرانسه بلد است مسجدی نيز به 

 Laدر روزنامه فمينيست الفرانسز ما نيز . مجموعۀ  بناهايش اضافه کند
Francaise)   (  به مديريت جين ميسم همراه همۀ کسانی که خود را مدافع

  ايجاد کرديم که » محفل شرقی«حقوق زنان از همۀ مليّتها می ديدند، يک 
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ای مشهورترين نمايندگان و روشنفکران و ناسيوناليسته. مديريّتش با من بود
شرقی به محفل ما پيوستند و در گردهماييهای ما که در آن نفرتها ناپديد و 

مصری  . برادری ميان فرانسوی و مسلمان واقعيتی شده بود، شرکت می کردند
ها، ايرانی ها،  هندوها خود را متعلق به اين محيط روشنفکری پاريسی می 

را به هم نزديک می خواست عميق برابری  و آرزوی آزادی ملتها، ما . ديدند
  . کرد

بودم، از رفتن به  ايآس فتهيمجذوب شعله، ش یهمه من که همچو پروانه ا نيبا ا 
که آن همه جوان  يیجا. گذاشتم یآن نشستن کم نم یمکتهايدانشکده و پشت ن

او بالفاصله مرا به . از آنها بود یکي مصدّق دم،يد یرا در کنار خود م یشرق
کم اريبس. و اراده اش به کار، به خود جذب کرد ینسخت و رهبا یخاطر زندگ

کردم که او  یباور م یداشت، چنان چه به سخت مانهيصم یحرف بود و تواضع
ساده و فروتن در رفتارش  . باشد یرانيقدرتمند و ثروتمند ا یمتعلق به خانواده ا

 !مسلمان انياز دانشجو یبعض  یبا خود نمائ ،یريچشم گ زيچه تما -.بود
از درسها را  یاز من خواست برخ. کرد یزبان ما را خوب صحبت نم قمصدّ  

 یدانشجوئ. درس فرانسه بدهم یکنم و در ضمن به و رياو تکرار و تفس یبرا
من هنوز هم او را دو زانو نشسته ! رفت یبود و زحمتم به هدر نم قيدق اريبس
بر زانو،  یو کرم رنگ در بر، و کتاب یگشاد پشم یرب دوشامبر مکت،ين یرو

 نيکه در اطاقش بماند، به ا کرديوادارش م  یهرگاه که ضعف جسمان. نميب یم
 یخط یزاهدان در کتابها ريتصاو هيدرست شب یصحنه ا. شد یصورت ظاهرم

 .یرانيا ميقد
  نيدرسلک جماعت مرتجع ديبا یکرد م یم یروياز منافعش پ اگر مصدّق

 .ماند یم یباق
است  نيعج یبود که نامش با آثارعام المنفعه ا تهسيشا یمادررياو تحت تأث اما
نجم السلطنه، شاهزاده خانم . گذارند یشناسند و به او احترام م یم انيرانيکه ا

کالم  نيبا ا مصدّقسال بعد  ۵و به اوست که . فرمانفرما ) رزايم روزيفرزند ف(
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 » شيت هااز محب یبا سپاس  و قدردان درم،به ما« :کند یم ميرساله خود را تقد
در  یکه کس یاست، دوره ا یزن و مرد در قلمرو اسالم يیزمان دوره جدا آن

 یسپاسگزار نيبا ا مصدّق. کرد یزنان خانواده در مالء عام صحبت نم یباره 
 یکس. گذارد یپا م ريزنان را با جسارت ز یاز مادرش، قانون سکوت در باره 

 یقدريآن زن عال در،از ما رايخاطر سرزنش  کند ز نيتوانست او را به ا ینم
  .آن زمان، مورد احترام بود یعاد یرانيهر ا ديکرد که از د یم ديتمج

را برای انجام مصاحبه ای قانع  کنم،   مصدّقروزی کوشيدم  دوست و شاگردم 
چرا  که با فروتنی اش، در بيم آن بود که . کار به مشاجره ا ی جدّی کشيده شد

سرآخر در برابر داليل من تسليم  . از او تمجيد کنممبادا در خالل مصاحبه ای 
و .  شد،  داليلی در بارۀ  ضرورت شناسايی کشور دور افتاده اش و نيازهای آن

به خاطر ميهنش بود که اين انسان پی گير و سازش ناپذير، تصمميم گرفت از 
  .خلوت خويش  بيرون آيد

ده  است با دقت نگهداری  ، شگرد يکتايم به يادگار مانمصدّقمن از آن چه از 
کشورش   راحساس می کردم که اين انسان استثنايی نقش بزرگی د. کرده ام

و  ١٩١۴ لاگر نوشتۀ  روی  پاکت ِ دو نامۀ او را، يکی از سا. خواهد داشت
، به خط  شناس  بدهيم،  وی تصديق  خواهد کرد  ١٩۵٢ديگری مربوط به سال 

شخصيّت ِ نويسنده کوچکترين فرقی  با  ستحکام واکه حروف اين دو از لحاظ 
  .هم ندارند

سال  پيش  را در کنار سخنان بزرگ   ۴۴اگر حرفهای اين دانشجوی جواِن 
دولتمرد امروز  تهران قراردهيم  در می بيم  که نه  جويای مال و منال است و 
نه متعصب و تنگ نظر، با عشق  دلبسته به کشورش، بدون فريب و دغلکاری  

  .عتنا به فريبندگيهاو بی ا
گرچه  با دانشی که ازعلم حقوق پيدا کرده، باريک بينی  طبيعش  ارتقاء  يافته 

  .است
به گفتۀ  .  ضعف جسمانی اش او را از هرگونه  زياده روی  باز می داشت



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٤٩                                                                                 دق ، 

  

  

  

نزدکان، سليقۀ ساده اش تغييری با دوران زندگی  دانشجويی در پاريس  نکرده 
نزديکان خويش، هيچ گاه  آنها را در سالگرد ها  ، عالقمند به مصدّق. است

چه شانس بزرگی برای برادرزادها و خواهر زاده های عديده . فراموش نمی کند
  .اش که مورد تجه او می باشند

گرچه در تفکر  رمزآميز . بيشتراروپايی است تا آسيايی مصدّقعليرغم ظاهر، 
و چنين به نظرمی رسد، .  آسيايی، اعتبار دولتمردان به تزوير و تظاهر است

اسالم، آن اندازه  که رهبران مصر و عرب را تحت تأثير دارد، بر او تأثير  
  .نگذاشته است

بله ما به اروپا  « :گفت)  Les Nouvelles( دراخبار ١٩٠٩درسال  مصدّق
مانند  تمام ملتهايی که دورۀ جديدی را شروع می کنند، ما هم به . نياز داريم

آيا در گذشته  اياالت متحده آمريکا  . اريم که قبالً آن راه را رفته اندکسانی نياز د
از فرانسه  تقاضای کمک نکرد؟  نزديک خودمان ايتاليا استقالل خود را به 
لطف فرانسه به دست نياورد؟ ما هم همين طورکمک فرانسه را خواهيم  

  » .خواست  و همان قدر  محترم خواهيم  بود
 انيبه طور آشکار  ب ١٩٠٩زنان در همان سال  یآزاد یرا در باره  نظرش 
را   یرانيزن ا. ستنديو بوالهوس ن  یتو خال یزنان ما عروسک ها« :کرد یم

 یبانيپشت تياز مشروط ،یکه تمامشان، از هر طبقه ا نيا یبرا. مينيدر عمل بب
 زنان یافسانه ها ی ستهيشا ميدار  یقهرمانان. کردند و آن را دوست داشتند

 یکنم که با نگاه اديشاه  یدمحم عل یتوانم از عمه  یم اد،يز یپارت و با احترام
 یمغرور و بدون تأثر، سربازان غارتگر و گستاخ برادر زاده اش را نظاره م

او در . کردند رانيبا ارزش محل اقامتش را و یادگارهايکرد که در مقابلش تمام 
انقالب با افتخار  انيدر جر. ختيهم نر یاشگ رهکاخش قط یمقابل خرابه ها

   » .سربلند ماند
  .ياد آوری لذت بخش اين غرور، احساسات پوشيدۀ مّصق  جوان را بر انگيخت

ماهها  در پاريس  سپری می شد و آب و هوای اين شهر مناسب اين دانشجو   
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او بايد  به سويس می رفت و در آن  جا رسالۀ  دکتری خود را  آماده می .  نبود
  .کرد

در قاهره بودم که رسالۀ  دکتری اش  را با  نامه ای دريافت  ١٩١۴در سال 
»  سويس  –اُِول نوشاتِل  –، ليسانس در حقوق مصدّق«  : کردم  که ُمهری داشت

مورد   ر،  با مقدمه ای  د)مذهب  شيعه( وصيّت در حقوق اسالم« و موضوعش 
روز اول  ماه مه دفاع    صفحه ای  ٢٢٠از اين رسالۀ  .  »منافع  حقوق اسالمی

اّما ، اين استادان  .  شده بود و ژرژکری در پاريس آن را منتشر کرده بود
را از دور  دست،  راهنمايی   مصدّقبزرگ  دانشکدۀ  حقوق  پاريس  بودند که 

  .کردند
سال در خانه ای  تحت کنترل  پليس بسر برد و سپس به زندانی در  ١۵او 

  .يد  شدمرزهای افغانستان  تبع
ايران «يه بريتانيای  کبير به خاطر قرار دادعلرسيدنش به قدرت، مبارزه اش 

به ندرت  . از موضوعات با اهميّت بين المللی و مشهور جهان  است» و انگليس
کسی اين چنين  نيش  خورده ، انتقاد  شده، تعريف تمجيد شده،  و تهديد شده 

تهديد به مرگ نيز آن  را خم  نکرد، از  اين ارادۀ  انعطاف  ناپذير که حتّی. ستا
همان جوانی آتشی در درون داشت، آرزوی ديدن مردم کشورش که از ثروتهای 
سرزمينشان بهره  می برند، و در راه پيشرفت و ترقی گام  بر می دارند، بدون  

  .هراس از بيگانگان، بدون تعصب  و بدون خفت و خواری
در بازی ، نمی خواهند  (fair play)فرپلی  ن همهيپس  چرا  انگليس ها،  با ا

  صادقانه  کنار بيايند؟ مصدّقبا پير بزرگ، 
  

   ١٩۵٣ژوئن  ٢۶، پاريس ) انسان آزاد(  L` Homme Libreاز روزنامه 
Renee  Vieillard  

  



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٥١                                                                                 دق ، 

  

  

  

  :  مصاحبۀ  با يک  مشروطه  خواه  ايرانی  *

  الّسلطنه  مصّدقمّحمد  
  

  ]مستعار مادام  رنه  و ييه يار نام[ دو  روشبرون . آ    ١٩٠٩

  به اهتمام ترجمۀ  دمحم تاج دولتی 

  

رويدادهايی .  تا چند سال پيش  ايران  برای اروپا  هنوز کمابيش ناشناحته  بود

که چندی  است پيش آمده، اين  کشور را در موقعيّتی توجه برانگيز قرار داده 

رای شرق در شرف  تکوين است و چنين استنباط می شود  که دوران  تازه ای ب

  .است

جوان ايرانی مقيم  پاريس به گفتگو  بنشينم  »  مشروطه خواه«وانستيم  با يک ت

فرزند يکی از  مصدّقمّحمد . که اخيراً نقشی بسيار فعّال در کشورش داشته است

خانواده های بسيار متشّخص ايرانی است و با تمام سران مشروطه از نزديک 

اولين کسانی است که در کشورش برای قانون اساسی فعاليّت اواز . دوستی دارد

به نمايندگی مجلس از طرف مردم اصفهان انتخاب سن او به حدّ نصاب . کرده

را واداربه کناره گيری از اين  مصدّققانونی برای نمايندگی مجلس، محّمد 

اگر او فقط به منافع شخصی می انديشيد، بايد در صف . انتخاب ملّت کرد

اّما آگاهی بسيار و حّس وطن پرستی قوياً روشن او، . جعان قرار می گرفتمرت

هرگز در فدا کردن همه چيز خود در راه آزادی  مصدّقسبب شده که محّمد 

  .درنگ نکند

در آغاز سخن ازمصاحب خود می خواهيم توضيحی در بارۀ ايل بختياری  

  .بدهد  که از آن  صحبت بسيار می شود
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  ايل  بختياری
و در پاسخ گفت، ايل بختياری بالغ بر چهل هزار خانوار درمرکز ايران ا 

زمانی که ضرورت حرکت برای حّق آزادی فرا رسيد، بختياريها از . است
اولين  کسانی بودند که قدم پيش گذاشتند و زمانی که ضرورت حرکت برای حّق 

نسب  جائز آزادی فرا رسيد، بختياری ايلی است دليرکه، اگر افتخاربه اصل و 
باشد، هر بخيتاری به حق می تواند از اجدادش در طول چندين قرن و اصالتشان 

  .ياد کند
 اعضای  آخرين  هيأت  وزرا  چه کسانی  هستند  و خصوصياتشان  چيست؟ - 

اّما آن چه  که . در فرانسه همه می دانند  که سردار رئيس بختياری ها است  - 
الها  پيش با از خود گذشتگی قابل تّوجهی  از نمی دانند اين است که او از س
  .هدف  استقالل  دفاع  کرده است

هميشه خود و اموالش را با نظری بلند و بی نظير نثار کرده است و چون  «  
زمانی بيش از حدّ، ] ناچارشد[ نمی توانست سلطۀ سلطنتی مطلقه را بپذيرد، 

ارزه به صدا در آمد، بسی و هنگامی که زنگ مب. طوالنی را در فرانسه بماند
بی شائبه و با کمک حسام السلطنه ايلش را در اختيار ايران نهاد؛ پيشنهاد  
وزارت داخله به او صرفاً به معنای قدردانی کوچکی است نسبت به خدماتی که 

  .برای آزادی  وطن کرده است

مانند  از ياد نبريد که سردار در اين روزهای آخر خود را کنار کشيده بود تا«  
شما هم چنين می دانيد که نقش . يک فرد عادی خدمت کند،  اّما ملّت نپذيرفت

  .سپهدار در انقالب چه بود

ناصرالملک، شاهزادۀ فرمانفرما، صنيع الدّوله، مستوفی  : واّما ديگران« 
الممالک، اگر چه نقشی جنگاور نداشته اند اّما با روی باز و آزاده و تعليمات  

ی، که آنها را در رديف بهترين سياستمداران غرب قرار می دهد، عالّی اروپاي
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بايد به ملّت خودمان بگوييم، که سران ما  مردان بسيار . هميشه شاخص بوده اند
روشنی هستند؛  که قوانين اروپايی برای ناصر الملک که هنگام تحصيل در 

مانفرما، لندن با ِسرادواردگری هم دوره بوده است، ناشناخته نيست؛ که فر
شاگرد سابق دارالفنون تهران، در ايجاد تشکيالت عدليّه به روشی بس خاص  
عمل کرده است؛ که صنيع الدّوله از تحصيل کرگان آلمان به خاطر دانش عالی   
علمی اش شناخته می شود؛ و اّما  مستوفی اللمالک، او چندين سال در فرانسه  

. وش کار مملکت داری نموداقامت کرد و اوقات خود را صرف مطالعۀ ر
باالخره بايد گفت که در رأس وزارت خانه های ما،  اميدهای ملّت  قرار گرفته 

  .اند و باور کنيد که همه آماده اند وظايف سنگين خود را به خوبی انجام  دهند
  

  احزاب سياسی
  

آن   ازکه    یدارند، مطلب  یو چه مشخصات ستيچ  یاسياحزاب  س تيموقع   - 
  .ميندار  یعاطال

  نيمرتجع ،یمشروطه  خواه و ارتجاع!  ساده اند یليخ! آه !  یاسياحزاب س -  
از جمله سعدالدّوله    یسابق  دمحم عل انيسه مال و در بار اياند از دو  شده  ليتشک
از انها   یکار  ليدل نيسفارت روس  پناهنده شده اند و به هم بهادر که به  ريو ام

گفت که نه تنها اشخاص   ديمشروطه خواهان ، با اّما در مورد و . ستنيساخته 
   .ر الفکر بلکه  تمام مردم، با آنها هستندوّ من

در فرانسه تصور می کنند  که قانون اساسی  حاصل کار يک حزب سياسی  « 
اين . است که می خواهد استبداد را از ميان بدارد و خودش جای شاه بنشيند

صل کار تمام جمعيّت ايران است که به شکرانۀ  تالشهای  انقالب حا. اشتباه است
اين انقالب خصلت بسيار  . قهرمانانه و نيروی متحملش پيروزشده است

زادی می خواستند بلکه به دليل آمخصوصی دارد زيرا ايرانی ها نه فقط 
بر اساس اعتقادات شيعه . مذهبی  شان از مشروطه دفاع می کنند اعتقادات
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حضرت مالکاظم خراسانی . به نظرعلمای بزرگ اقتدا کنندمؤمنين بايد 
مشروطه خواه پا برجايی هستند و همو همچنين  نماينده اش در تهران  حاج  سيد 

قانون اساسی  که با  دستخط  .  محّمد  امامزاده  و اين چنين می توان پی برد
رد؛ به وجود  آمد، چه نيروی مضاعفی دا ١٩٠۶اوت   ۵مظفر الدين شاه در 

شورای ملّی است که آزادانه انتخاب می شود ] مجلس[قانون اساسی متضمن يک
مجلس [برای نمايندگی . ومأمور نظارت دراعمال دولت و وضع  قوايننی است 

می بايد سی سال سن داشت؛  هر نماينده ای برای دوسال انتخاب  می شد ] اّول
ابش از طريق  انتخابات فرانک حقوق می گرفت؛ و انتخ  ۵٠٠و  ماهيانه معادل 

به طور متوسط  برای هر صنف .  عمومی در هر صنف صورت می گرفت
اين تعداد براثراهميت شهرها وباالخره اصناف  می . يکی نماينده وجود داشت

بدين ترتيب در تهران سی و شش نماينده و در خراسان . توانست تغيير کند
مجلس در رآس . نده  وجود داشتدوازده نماينده و در کّل يک صد و بيست  نماي

  .دارای يک رئيس و نايب رئيس ود و منشی به انتخاب  نمايندگان بود

  

  کمک اروپا
  
روزنامه ها  می گويند  که ايران  کمبود پول  دارد  و  به کمک  اروپا    -

  اين درست  است؟ .  نيازمند  است
. به داليل  عديده  شرايط ايران به لحاظ مالی بداست،. متأسفانه  درست است  -

تمام  . در درجۀ اّول ، پادشاهان  بسيار ولخرج خزانۀ عمومی را خالی کرده اند
سلطنتهای مستبد، کشورها  را به  سمت خرابی  سوق داده اند؛  چيزی  که کامالً  

آن حکومت می کند  نگاه  کنيد، به خوبی   رستبداد دابه جاهايی که . مشهود است
به عالوه ، واردات ايران . نتيجه اش  فقر مردم  است  مشخص است که اولين

مد دولت است  و آمخارج بسيار بيشتر از در . هميشه  بيش از صادرات آن است
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يکی از  بزرگترين  قابليّتهای مجلس برقراری تعادل  بين مخارج  و در آمدها 
لطف   مجلس  کار تشکيالت مالی را شروع  کرده و اطمينان  داريم  که به. بود

  .تالشهای  سخت سران  کشور، رونق  و بهروزی  از نو خواهد آمد
بله ،  ما به اروپا  نياز  داريم، مانند تمام  ملّلی که گام  جديدی بر می دارند  « 

يا ممالک متحده از زفرانسه  آ. و به کسانی نياز دارند که قبالّ  آن راه را رفته اند 
، خوب، ما هم  همين طور، کمک  فرانسه   تقاضای کمک نکرد؟  بازهم فرانسه 

برويد به . ست و همان قدر احترام خواهيم  داشت که ديگرانارا خواهيم خو
کشور ما و مردم  ما را  بسنجيد و ببينيد که متقابالً از چه  کيفيّت مشترکی بر 

  .خوردارند
کشور   ياآهر ضمانتی که اخالقاً اروپا  در مقابل  کمکهايش طلب کند می دهيم  

ما در طول انقالب ندانست  که چگونه  به خارجيان احترام بگذارد؟  آيا برای  
تهران ، به  نيروهای  روسی نيازی  داشتيم؟ مسلماً نمی توان   دربر قراری نظم 

گفت ملتی  که در حين  جنگ داخلی بسيار کم  نسبت به خارجی ها خشونت  
ما قبل از هر چيز می خواهيم  که .  نشان داده است، شايستۀ توجه وعالقه نيست

 زاين اولين نشانۀ احترامی است که ا. نيروهای روس خاک ما را ترک  کنند
  ...اروپا  می خواهيم

سکوت می کند، ميل او را درک می کنيم و از ]  مصدّق[ در اينجا مصاحب ما 
  .او می خواهيم که توضيحاتيش را کامل  کند

  

  ايران  کشور حائل 
  

در شمال روس ها  : ليه ايران در شمال و جنوب زير نفوذ خارجی استمنتهی ا
اهميت  زيادی    زو در جنوب انگليس ها؛ بنابراين برای دو ملت ، مسألۀ  ايران ا

اگر روسيه در ايران مستقر می شد شرايط  امپراطوری هند . بر خوردار است
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ا ناتوانی ايران  سيستم دفاعی هند بر پايۀ بی طرفی ب. کامالً تغييرمی کرد
روشن است که استقرار روسيه در طول  مرزی . همسايه غربی اش استواراست

باز چون بلوچستان، دولت بريتانيا را مجبور به مخارج  نظامی عظيمی می 
از طرف ديگر نفوذ انگليس در بلوچستان رقيبی چون روسيه در برابر  . کرد

ارتباط برقرار کند و حتی به خود می يافت که می توانست  با طوائف  بلوچ 
  .هندی ها  دسترسی  پيدا کند

برای  اين است  که دو کشور هر کدام به نوبت و بر اساس نيازهای  سياسی  « 
در حال حاضر نگاهداشتن  نيروهای  روس  .  شان به توقف انقالب کمک کردند

مود وان.  در خاک ايران منبع  خطری مداوم و موجب اغتشاش برای ايران است
می شود که نيروهای روس برای برقراری نظم و محافظت خارجيان در ايران  

در حالی که اين دو وظيفه توسط ايرانی ها انجام می شود پس چرا   . مانده اند
  اين نيروها  خود را به عقب نمی کشند چرا در امور آذربايجان دخالت می کنند؟

وسيه  با آن دشمنی می کند؟ ايران از استبداد خالص شده است؛  پس چرا ر« 
ايران می خواهد با اصالحات عاقالنه  به نيروی خود متکی باشد ؛  چرا روسيه    

  .با نگاه  داشتن  نيروهای نظامی  خود مشکل ايجاد  کمی کند

  

  قشون  و تعليمات  عمومی 
  
می توانيد توضيحی راجع به وضع ارتش وآموزش در کشورتان به من  -

  ندهيد؟
اين ارتش را ناصرالدين . نظم ما فقط از صد هزار تشکيل شده استارتش م -

ما به يک ارتش قوی نياز  . شاه تشکيل داد و به سبک اتريشی تعليم يافته است
ارتش ما وظيفه اش فقط حفظ  نظم . نداريم زير نمی توانيم از خودمان دفاع  کنيم

  .رفته می شوداز هرناحيه بر اساس توانايی اش يک يا چند سرباز گ. است
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ابتدايی، متوسط : ما  در مورد  آموزش ، ما هم مانند اينجا سه مرحله داريم«  
فقط تعداد اندگی مدرسه در اياالت و واليات  . آموزش اجباری نيست. و عالی

بچه ها در همۀ نقاط  قرآن  .  مدرسه های دخترانه نادرند. اصلی  وجود دارد
اگر  کالس ها  درس . م به مدرسه می روندمی خوانند  اّما  دختران بسيار ک

اّما مدارس  . توسط بانوان اداره شود تا دوازده سالگی و بيشتر هم ادامه  می دهند
  .متوسطط  برای دختران  وجود ندارد

تحصيالت عالی  شامل مدرسۀ  طب ، مدرسۀ  سياسی، مدرسۀ  دارالفنون  و « 
  .مدرسۀ  نظام  است

از فرانسه  آمده اند و رياست  مدارس عالی  را عهده  ما استادانی داريم  که« 
اين  به  شما نشان می دهد  که ايرانی ها هميشه چه عالقه يا   به .  دار هستند

  ».فراگيری  داشته اند
 وضعيت  زنان  در ايران چگونه  است؟  -
. کرده است زن در مملکت ما همان موقعيتی را دارد که قرآن برايش تعيين -

  .همين
زن ملکۀ  . با اين حال، زنان ما عروسک های تو خالی و بوالهوس نيستند«  

او بيشتر مادر است تا همسر، و در طول اين سالهای آشفته  توانستيم  . خانه است
برای اين که تمامشان، از هر طبقه ای، از مشروطيّت  . او را عمل ببينيم

داريم شايستۀ افسانه های زنان  قهرمانانی. پشتيبانی کردند و به آن عالقمند بودند
پارت و  با احترامی  زياد  می توانم  از عمۀ دمحم علی شاه ياد کنيم که با نگاهی 
مغرور و بدون تأثر سربازان غارتکر و گستاخ برادرزاده اش را نظاره می کرد 

او در .  که  در مقابلش تمام يادگارهای با ارزش محل اقامتش را ويران کردند
در جريان انقالب با افتخار سر . ابه های کاخش قطره اشکی هم نريختمقابل خر
نه برای تمجيد از ما اّما  برای اين که . همه را به فرانسويها بگوييد .  بلند  ماند

  ».ما دوستی  و احترام  آنها را می خواهيم
و فکر می کنيم  اگر ملّل شرق در .  گفتگوی ما  با يان کلمات  تمام  می شود
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حدّ عالقه به دوستی با فرانسه دارند  برای اين است که فرانسه برايشان   اين
  .خواهر بزرگتر است

خطۀ ايران که تاکنون در ظلمت  گم شده بود، به مبارزه بر خواسته و دست به 
و زندگی دراز کرده، به سوی کشوری که از آنجا حقوق بشر   سوی نور

يره هايی  وجود دارند  که کار آغاز  آن  جا در شرق  ت. جاودانی بر خاسته است
مردانی که اخيراً در ايران  . فرانسه را ادامه می دهند ١٧٨٩شده باانقالب 

مبارزه  می کنند تحت تأثير معنوياتی قرار گرفته اند که توسط ولتر و ژان ژاک  
  .روسو عرضه  شده است

ه اند که شعله ور  نها همراهی کند زيرا درخانه شان جرقه ای زدآفرانسه بايد با 
  )٣(.کنندۀ  نور با شکوه  مشترک و عزيز تمام  دلهای آزاده  است

  

  :توضيحات و مآخذ ◀ 
  
، به كوشش ايرج افشار » خاطرات و تألمات«  مصدّقدكتر دمحم   - ١ 
     ۶۵ – ٨١صص   ،  ) ١٣۶۴انتشارات علمى  تهران، (

و   هيته  -» مصدّقم؛ در کنار پدر«  مصدّق نيخاطرات  دکتر غالمجس   -  ٢
صص  ص  ، ١٣۶١ –رسا  یمؤسسه خدمات فرهنگ – یغالمرضا نجات:  ميتنظ
١٣ -  ١٧  
سالروز [ يادوارۀ  پنجاهمين «بمناسبت ـ »  مصدّقويژۀ « گاهنامۀ آزادی،  - ٣
دوم، شماره  دورۀ  -»مصدّقو تشکيل دولت ] ايران[ نفت ملی شدن صنعت ]  
  ٩۶ - ١٠۴صص  – ١٣٨٠، تابستان و پائيز  ٢٧و ٢۶
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  ششمفصل 

آموزش و ۀدر پهن مصّدقدكتر دمحم «  ونيل همايدكتر ناصر تكم◀
 » دانش

   
دکتر  در اين فصل نوشتۀ تحقيقی   

در بارۀ  تکميل همايون ناصر
در خارج کشور  مصدّقتحصيالت  
در  مصدّقدكتر دمحم « تحت عنوان

اختصاص » آموزش و دانش ۀپهن
در سال مايون تکميل ه. داده ام
وی در . در قزوين متولد شد ١٣١۵

دو رشته تاريخ و جامعه شناسی در 
موفق به  ١٣۵۶و  ١٣۵١های  سال

اخذ درجه دکترا از دانشگاه پاريس 
اواستاد وعضو هيئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات . شد) سوربن(

 بخشاو سرپرستي  عالوه بر موقعيت دانشگاهي،. فرهنگی واستاد است
 »دفترپژوهشهاي فرهنگي« انتشاراتی –را درموسسه تحقيقي»اريخت فرهنگ و«
ها  ها و مقاله   کتاب ،های بسيار تاليفدکتر تکميل همايون دارای  .برعهده دارد ،

. و جامعه شناسی سياسی ايران و تاريخ ايران است  در جامعه شناسی تاريخی
، در جنبش ملی ايران به رهبری یزادآاو جوانی را در مبارزه برای استقالل و 

و آزادی ايران   خويش، با استقالل  است و همچنان بر سر عهد  گذرانده مصدّق
  .است و ايرانی ايستاده
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 سيدر پار مصّدقالت يتحص
  

ران به يهاى اشراف سنّتى ا وهيى خود را به شيآموز شهاى ابتدا مصدّقدكتر 
، پس از درگذشت پدرش، به دستور ان رساند و به روال نظام ادارى كشوريپا

كسال پس يف و القاب او شد و يدار وظا سالگى عهده ١٢ن شاه در سن يناصرالد
فاى خراسان به او واگذار يقمرى است ١٣١۴ن شاه، در سال ياز ترور ناصرالد

شتر نداشت، اما به خوبى از عهده كار برآمد به يوپنج سال ب ستيبا آنكه ب. ديگرد
اما با . كردند ى مىيارى از كارگزاران سابق از وى چار هجويگون هاى كه بس

فاء يى امور استيمندى به شغلش، به فساد و نارسا ها و عالقه نىيهمه خوشب
ار يطورى كه خواهد آمد بس نده او بهين دو امر درسرنوشت آيافت و ايوقوف 

 .مؤثر واقع شد
 :ها نوشته است مصد ق السلطنه در مورد فساد و نابهنجارى

نكه هر روز قدرى بر معلومات يت نداشت جز ايم اهميز برايچ چيدر آن وقت ه
ن يكى اي.ز سبب شد كه من از خدمت دولت صرفنظر كنميم و دو چيفزايخود ب

ل يت كارى كه داشتم خود را خالص كنم تا بهتر بتوانم تحصيبود كه از مسئول
شدت مىگرفت و من خود ان روز به روز يه مستوفيغات برعلينكه تبليگر ايد. كنم

ن بود كه بعد از مشروطه يلغات ايآنان خارج نمودم و علت شدت تب ۀرا از جرگ
 د استيالت جديم مستلزم تشكيد رژين فكر در جامعه قوت گرفت كه تجديا

د يد از كار خارج شوند و جاى خود را به اشخاص جديم بايكارمندان قد«  
  ) ٢(» .بسپارند

  
د، صاح بنظر و كارشناس نمى يه، منتقدان را آنسان كه باالبته مصدّ ق السلطنّ 

ان مشروطه را يدانست و آنان را كسانى می دانست كه چندى به خارج رفته، جر
اورده يران نيك اطالعات سطحى با خود به ايده و معلوماتى جز ياز دور د

ه ان بودند كيباز همان  مستوف«  گر آورده است يحتى در جاى د)   ٢(» .بودند
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د حسن مدرس از معلومات  يبا قرارداد وثوق الدوله مخالفت كردند و شادروان س
 ) ٣(» .آنان استفاده مىكرد

رفته بود و تقاضاهاى نوآورى را ين حال وى پاره اى از انتقادات را پذيبا ا
ده و فكر عده اى ين عقيروى ا« چ پروا نوشته استيدرست مى دانست و بدون ه

گانه يه يالت وزارت ماليبان به انتقاد گشودند و از تشكاز هواخواهان تجدد ز
ن بود كه در ياق ايد نمودند و چون سبك سيان آن تنقيالت منّظم و متصدّ يتشك

سند، يل آن خطوط م بنويسپس اقالم و ارقامى را ذ. م كننديافراد خطوط افقى ترس
زد خطاب ملقب و به آنها بدون استثناء د» س يدرازنو«  ان را به لقبيمستوف

 )۴(» .نمودند، به طورى كه لفظ مستوفى و دزد مترادف شده بود
فاى خراسان، مدتى در منزل زندگى يرى از كار استيپس از كناره گ مصدّق

ل در سرش بود و از ياما عشق تحص. بدون معاشرت با مردم را در انزوا گذراند
 .شتر به آنان اشاره شدياستادان به نام بهره ها جست كه پ

. د وجود داشتيالت جديران آن روزگار دو كانون نسبتاً عالى جهت تحصيا در
رزا تقى خان يم توسط م ١٨۵١/ ق ١٢۶٨س يتأس(نخست مدرسه دارالفنون 

ش يل در آنجا برايالسلطنه با آن سن و سال و سوابق، تحص مصدّقكه ) ريركبيام
 .ت داشتير بود و چه بسا بر اكثر محصالن دارالفنون اعلميامكا ن ناپذ

رزا حسنخان يم توسط م ١٨٩٩/ ق ١٣١٧س يتأس(اسى يدوم مدرسه علوم س
ل در آ نجا يكه تحص) سياسى پاريرالدوله با اقتباس از مؤسسه مطالعات سيمش

ك مستخدم دولت ي«را يز» امكان نداشت  مصدّقز به قول خود مرحوم دكتر ين
 ) ۵( » دين درآيلپس از سالها تصدى كار و خدمت نمى توانست  در عداد محص

ا ياز طرف اع(السلطنه زمانى در پى وكالت مجلس از اصفهان  مصدّقبا آنكه 
گر يت هاى ديت و فعاليت و مجمع انسانيو گاه تالش در جامع آدم) ن واشراف

د ياسى و مالى جديل و شناخت امور سياسى و فرهنگى بود اما عشق به تحصيس
ران و آشفتگى موجود پس از ير اد یك سو و بى عالقگى به مشاغل جارياز 

ت، سرانجام با آنكه نگران گذرنامه اش بود، همراه برادرش ابوالحسن يمشروط



ان عا ا خ  ر ی   داد ت می و  رو      ٢٦٢                                                                                 دق ، 

  

  

  

 .با، او را راهى فرنگستان ساختيد
ه كرد و يس با گروگذاشتن انگشترى الماس لباسى براى خود تهينخست در تفل

كشتى آلمانى ك يك شبه در آن شهر با يخود را به باطوم رساند و پس از اقامت 
  .مسافرت خود را پس از گذر

بندر جنوبى فرانسه در (احت از شهرهاى استامبول و آتن تا مارسى يو س
 ادامه داد) ترانهياى مديدر

  ) ۶( س حركت كرديماً به سمت پاريو از آنجا مستق
 

  سياسى پاريمدرسه مطالعات س
 

رانسوى، در است شناسان فيدر زمان ناپلئون سوم گروهى از روشنفكران و س
الدى مدرس يم ١٨٧٢ك برآمدند و در سال يس نهادى آموزشى و آكادميفكر تأس

مؤسسان .س كردند يتأس) ٧) (ELSP(هاى با عنوان مدرسه آزاد علوم سياسی  
ت هاى برجسته علمى و فرهنگى فرانسه ياسى از شخصين مدرسه عالى سيا

رانى علوم يمحققان ار براى يبودند كه نام و نشان برخى از آنان به شرح ز
 :اسى آشنا است چونياجتماعى و س

  )  انگذار اصلىيبن(  Emile Boutmy  ل بوتمىيام
ن يدجمال الديهم صحبت و آشناى با س(  Ernest Renanارنست رنان 

  )  اسدآبادى
 Albert Sorelآلبرسورل  

 Paul Leroyپل لروا  
ك در رشت هاى يهرگر كه يو چند تن د   Francois Guizotزو يفرانسوا گ

اسى يوى مطالعات سين مدرسه كه بعدا نامش به انستيداراى تخصص بودند ا
  . تبديل شد)  ٨) (   (E P. Paris س  يپار
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ت هاى خود ادامه داد و از ين نام و عنوان فعاليالدى با هميم ١٩۴۵و تا سال 
هاى  رشته. ستين گفتار نيد آمد كه موضوع ايى در آن پديهايسال بعد دگرگون

 :ر بودنديعلمى آن مدرسه به شرح ز
اسى علوم اقتصاد ى حقوق ارتباطات و روزنامه نگار ى امور مالى و يعلوم س

 تيريحرفه ا ى مد
ارى داشت و ياد شده درآن زمان، داوطلبان بسيآموزش رشته هاى   -شهرى 

 در سال. ى از خود اثراتى باقى گذاشتيايدر سراسر اروپا و بلكه  كشورهاى آس
( الدى يم ١٨٩٩د آمد و در سال يپد)٩(سى اقتصاد يالدى مدرسه انگليم ١٨٩۵
و مطالعات يمحل انست) ١٠. (س شديران تأسياسى ايمدرسه علوم س) ق ١٣١٧
 Saint(ن بولوار س نژرمن يب)  Seine(س در كنار رود سنياسى پاريعلوم س

Germain  ( و بولوار راسپاى ) Raspail  (وم يدر كوچ ههاى سن گ)St 
Guillaume (نه يورسيو كوچه ان)Universite ( قرار داشت)   محله هفتمVII 

Arondissment  (كه داراى آمف ىتاتر . قرار داشت)به نام بوتمى Boutmy (
 Biblitheque De Sciences (و كالسهاى متعدد و كتابخانه معتبرى  

politiques) (دان از آن برخوردار بودنيبود كه دانشجو) ١١  .  
 

  سياسى پاريل در مؤسسه علوم سيتحص
 

س شد و براى يالسلطنه وارد شهر پار مصدّقالدى يم ١٩٠٩در ماه مارس 
رزا يفرزند م(ى و كسب اطالعات الزم با دكتر محمودخان معتمد يآشنا

كه پزشك و دوست خانوادگى بود، مالقات كرد نخست ) م معتمدالحكماءيعبدالكر
س گذاشت و سپس براى يسه هاى شبانه روزى پاركى از مدريبرادرش را در 

رمدرسه به يس رفت و پس از مذاكره با مدياسى پاريگفت وگو به مدرسه علو مس
ده شد كه وى به يلى مانده بود مصلحت ديان تحصينكه فقط چهار ماه به پايل ايدل
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از دروس كالسهاى گوناگون بهره مند شود تا » مستمع آزاد « گونه  دانشجوی 
چون زبان  مصدّق. ل اشتغال ورزدينوامبر بتواند به رسمى به تحص ١۵از 

ران فراگرفته بود، بدون اشكال و نگرانى، در تمام كالسهاى مورد يفرانسه را ا
لى موسسه، امور مالى يكى از رشته هاى تحصيعالقه اش شركت كرد و چون 

ى يامور آشنان يفاء به ايبود، و او عالوه برعالقمند ى، مدتها در مشاغل است
ه شده آنان، و يان و استفاده از جزوه هاى تهيداشت با كمك دو تن از دانشجو

. ان آماده امتحانات كرديگر دانشجوير شبانه روزى خود را همانند ديمطالعه پىگ
سى نكرده بود از وى براى ياما طبق مقررات چون ب هطور رسمى نامنو

چون به « : ن مرتفع ساختيچن ن مشكل رايامد اما ايامتحان دعوت به عمل ن
سد كه من با خرج دولت آمد هام و دولت يران بنويه اير ماليد اگر وزينظر رس

مورد قبول واقع شوم كه آن وقت . ش از دو سال به من مخارج نمى دهديب
ن مضمون نوشت كه براى يه بود و نامه اى به اير ماليمستوفى الممالك وز
  )١٢(» .امتحان دعوتم كردند

گرى نمره يگرفت و در درس د ١۶نمره » ه عمومى يمال« در درس   قمصدّ 
به اصطالح در آن )  ك نمره كمتر از حد نصابي(افت كرد شد و دريدر ١١

 .شد و  در ساير دروس و نمره هاى قبولى گرفت» تجديدی « درس 
ت يان به مطلب خاصى اشاره كرده كه به لحاظ روانشناسى و موقعيدكتر كاتوز

ك دوره يس براى يوى در پار« .مهم به نظر مى رسد مصدّقى زندگى ياستثنا
فشارهاى روانى اى كه نوجوان تازه ازدواج كرده با . ه عمومى ثب تنام كرديمال

ر يك، مقام مهم دولتى، درگيالت فارسى كالسينه تحصيآنها روبه رو بود، زم
و وجود  گانهيك فرهنگ كامالً بيزش با يك مبارزه انقالبى آميبودن در 

انى به مراتب جوانتر از او در كالس درس همه و همه مشكالت فوق يدانشجو
 )١٣(» .جاد مى كردند، اما او مصمم بود كه موفق بشوديتصورى ا

ام توقفم يدم و در تمام ايس را نديدنى شهر پارينقاط د« خود وى نوشته است  
ا در يواب هر شب ساعت نه در خانه بودم و از ساعت پنج صبح تا وقت خ
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وه زندگى او را عصبى و ين شيهم» ل می نمودم يا در خانه تحصيمدرسه و 
ده شد و پزشكان استراحت كامل را براى يب و مداوا كشيمار كرد و كار به طبيب

ش همواره استقامت نشان می داد، به يز كردند اما وى كه در كارهاياو تجو
با اين حال از فرط « قول خودش هم دلبستگی نشان نداد  و به »  طبيبان« دستور

عشقی که داشتم دست ازکارنکشيده و دستور معالج را اجرا نکردم ، همه روزه  
مرتباً به مدرسه می رفتم تا اينکه حالم طوری شديد شد که از  حرکت عجز  پيدا 

  ) ١۴(»کردم
  

وان خواجه يرنظام گروسى از ديرا كه ام» فالى « ى هنوز يجوان گو مصدّق
 ش يب برايلغلسا نا

 .گرفته بود، وصف الحال خود مى دانست
لى چه خطرهاست به جان                شرط اول قدم آن است كه يدر ره منزل ل

 مجنون باشى
ر مكان و سه ماه استراحت، اند ك اندك حالش بهتر ييپس از مدتى مداوا و تغ

به  ان كرد و خبرشيرود سن طغ) م ١٩١٠( شده بود كه در فصل زمستان 
د و يگرد) مصدّقمادر (د و موجب ناراحتى خانم نجم السلطنه يران رسيا

د و نگرانى مادر فزونى ينرس مصدّقتلگرافى براى پسرش فرستاد كه به دست 
س و ين پاريمارستانى بيدا كرد و دو ماه در بيهم دگرگونى پ مصدّقافت و حال ي

به ) اعلم الدوله(ل خان ثقفى ينكه دوستش دكتر خليورساى بسترى شد تا ا
ه كند يدار موجب آن شد كه توسط پرستارش پولى تهين ديمالقاتش رفت اما، هم

ق مارسى به باطوم و از يه كرده بود، از طريس تهيش را كه در پاريو كتا بها
د و به اتفاق دكتر يايستگاه شهر لوزان بيآنجا به تهران ارسال دارد و خود به ا

 .ران باز گردديالت به ايثقفى با ناتمام گذاشتن تحص
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 انىيسخن پا
  

ان و يفاى خراسان و نقد مستوفيرى از استيالسلطنه پس از كناره گ مصدّق
اق به يو اشت) با در نظر گرفتن پاره اى نكات مثبت(مستوفى گرى عصر قاجار 

با در نظر گرفتن پاره (د يى و شناخت متخصصان جديه اروپايدانستن نظام مال
ل در فرنگستان و شناخت علوم يم داشت با ادامه تحصيصمت) اى نكات منفى

د يران پديه اينى در امور ماليادى و عيد بتواند تحولى بنياجتماعى و ادارى، شا
ران دور ياسى زمان هم به وى كمك مى كرد كه براى مدتى از ايت سيموقع.آورد
 .باشد

عات علوم س شد و در مؤسسه مطاليسرانجام با شوق و ذوق فراوان وارد پار
ررسمى و پس از مدتى رسمى به كسب علم مورد نظر ياسى به صورت غيس

ن امر كوشش و يش از توان بدنى و روانى خود در ايد بيخود پرداخت و شا
ق نسبى در امتحانات، از پاى يل و توفيكسال تحصياستقامت نشان داد و پس از 

 .درآمد و بسترى شد
قاومت نشان مى داد، اما پزشكان و ز از خود ميمارى نيبا آنكه در حال ب

دوستان مصلحت دانستند كه او در آرامش كامل به سر برد و در صورت امكان 
ه اعلم الدوله يوى توص. شترى استراحت كنديبه موطن خود باز گردد و مدت ب

را قبول كرد و درس و بحث و فحص و مدرسه را رها كرد و با مشقت فراوان 
  ) I( .ديدى به تهران رسيخورش ١٢٩٠ در روزهاى گرم خرداد ماه

  
  

» آموزش و دانش ۀدر پهن مصّدقدكتر دمحم « ناصر  تکميل  همايون در ادامه 
  : سديدر بخش سوم  می نو

  
السلطنه با حال  مصدّقپس از ناتمام گذاشتن تحصيّالت در پاريس، دمحمخان 
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تهران شد و به  نزار همراه اعلم الدوله با سختی تمام در گرمای خردادماه وارد
علت ممنوعيت از نوشيدن آب بيش از يک گيالس و نيم، دهانش خشک ميشد و 
نميتوانست با مادرش که شديداً نگران حال او بود گفت وگو کند، اما با اصرار 

اندک زبانش بازشد وبا يکی از دوستان خود به نام   وی و خوردن طالبی اندک
الک جهت استراحت عازم سوهانک ميرزا عبدهللا خان ميرپنج اقبال المم

حتی يک روز شخصاً آشپزی کرد و با شير و تخم مرغ به سبک . شميرانات شد
که نوعی پس غذا ) Crème Renverse(» کرم رانورسه «فرانسه، خواست 

اروپايی است تهيه کند، اما به دليل ندانستن ميزان شير و تعداد تخم مرغ و 
و مشکالت ديگر، نه شير به جوش آمد مرطوب بودن هيزم ها جهت پخت وپز 

و نه تخم مرغها با شير آميخته شد و ميرزا عبدهللا که ناظر آشپزی دوست قديم 
خود بود، وقتی سر ديگ را برداشت و مالحظه کرد که حتی شير نجوشيده 

کرم رانورسه «درس گرانبهايی بود و از  مصدّقجمله ای گفت که برای . است
 :هم مطبوعتر بود» 

اگر تحصيالت شما در ماليه هم مثل معلوماتی باشد که در آشپزی بدست «  
آورده ايد، براين مملکت زار بايد گريست که شما و امثالتان ميخواهيد آن را 

 ) ١(» .بهشت برين کنيد
برای هر کار «: پند گرفت چنانکه نوشته است مصدّقاز سخن اقبال الممالک، 

به امور «و مردم نيز تا « مات الزم استکه با منافع افراد تماس دارد معلو
اجتماعی عالقه پيدا نکنند و آن را از خود ندانند، چنانچه بهترين تحصيالت را 

 )٢(».هم اشخاص کرده باشند کوچکترين استفاده از آنها نخواهند نمود
روز اقامت در شميرانات حالش بهتر شد و همسر و سه  ٢۵بهر حال پس از 

گرمای تهران به روستای افجه  تراحت و خالصی ازفرزند خودرا برای اس
فراخواند و زمانی که بهبودی بيشتر يافت، دوباره به فکر اتمام تحصيالت افتاد 
و تصميم گرفت که به پاريس نرود و درشهر خوش آب و هوايی در اروپا که 

  .دانشگاه خوبی داشته باشد همراه با خانواده اقامت کند
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  در سوئيس)  Neuchatel( انتخاب شهر نوشاتل  - ١
  
احمد، غالمحسين و (و سه فرزند )  خانم ضياءالسلطنه(و همسرش  مصدّق  

که چشمهايش آب مرواريد آورده )  خانم نجم السلطنه(و مادرش ) ضياء اشرف
از طريق روسيه و اتريش و . قمری عازم اروپا شدند١٣٢٧بود در پاييز سال 

ک، سرانجام شهر نوشاتل و آب و فريبورگ و پرس و جوی مختصر در بلژي
هوای آنجا را پسنديدند و در آن شهر بسيار خوش منظره در کرانه درياچه ای 

 .زيبا اقامت گزيدند
چون مادرم حاضر نشده بود رفع حجاب کند در روسيه «نوشته است  مصدّق

از «و افزوده است که » کند برايش خريدم  يک شال پشمی که دهقانان بسر می
 )٣(» ود بسيارراضی بود و تمام اوقاتش به نماز و دعا ميگذشتمسافرت خ

و مادرش با همان لباس به پاريس پيش معروفترين پزشک چشم  مصدّقيکبار 
رفتند وپس از معاينه دقيق، تشخيص داده شد که هنوز زمان عمل فرا نرسيده 

که است و به همين دليل مادرش پس از چهار ماه اقامت در اروپا تصميم گرفت 
تا بادکوبه وی را همراهی کرد و خانم نجم السلطنه با  مصدّق. به تهران بازگردد

تندرستی کامل وارد تهران شد و پس از مدتی يک پزشک لهستانی مقيم ايران 
  .چشم وی را عمل کرد و نتايج مطلوب حاصل شد

  

  نوشاتل و دانشگاه آن  - ٢
در . يبای طبيعت قرار داردنوشاتل در کوههای ژورا، در دل جنگلها و مراتع ز

ميالدی فردريک اول پادشاه پروس امير اين منطقه بود و در سال ١٧٠٧سال 
در پی انقالبها و  ١٨۴٨به صورت اميرنشين خودمختار درآمد در سال  ١٨١۴

پادشاه  ١٨۵٧شورشهای اروپا خودمختاری منقطه از ميان رفت و در سال 
 .برای هميشه دست کشيدپروس از ادعای خود نسبت به اين منطقه 
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درياچه کوچک و  ١۴٨۴در کشوری که امروز به نام سوئيس خوانده ميشود، 
 ٣٢اين سرزمين دارای . بزرگ وجود دارد که يکی از آنها درياچه نوشاتل است

ميالدی به  ١۵١۴به معنای ايالت و مملکت بوده که در سال )  Kanton(کانتون 
 .سيون سوئيس پيوسته اندکنفدرا

به کنفدراسيون مزبور  ١٨٠٣نوشاتل يکی از کانتو نهايی بود که در سال 
بيطرفی کامل به اتحاديه ياد شده اعطاء شد و در  ١٨١۵از سال ) ۴.(پيوست

 مصدّقدکتر . سوئيس به صورت يک کشور واحد و مستقل درآمد ١٨۴٨سال 
خاطرات و «ين کشور در پاورقی که از تحوالت منطقه آگاه بود در چگونگی ا

 .آورده است» تألمات 
استان و در يک  ٢٣دولت در  ٢٣استان است که  ٢۴کشور سوئيس دارای «

دولت می باشد و به سه  ٢۵دولت تشکيل شده که مجموعاً مرکب از  ٢استان هم 
آن قسمتی را که به زبان فرانسه حرف می زنند . نند زبان رسمی صحبت ميک

ه و دو قسمت ديگر را که به زبان آلمانی و ايتاليايی صحبت سوئيس فرانس
 )۵(» نند سوئيس آلمانی و ايتاليايی گويند  ميک

ميالدی همانند بسياری از شهرهای اروپايی، در نوشاتل نيز  ١٨٣٨در سال 
بنيانگذار آن پادشاه سوئيس به نام فردريک . نخستين آکادمی علمی تأسيس شد

اين نهاد فرهنگی پس از تحوالت . بود Guillaume III Fredricگيوم سوم 
دانشگاه «ميالدی با عنوان  ١٩٠٩اجتماعی و سياسی در کل منطقه در سال 

در آن جا  مصدّقفعاليت جديد خود را ادامه داد و در سالهايی که دکتر » نوشاتل 
يکی از مشهورترين و آرامترين دانشگاه های اروپايی . به تحصيل اشتغال داشت

  )۶.(شمار می رفت و از لحاظ علمی نيز اعتبار فراوان يافته بودبه 
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  در دانشگاه نوشاتل مصّدقتحصيالت 
  

پس از بررسی دانشگاه های مختلف اروپا، سرانجام دانشگاه نوشاتل سوئيس به 
نام اما برای ثبت . قرار گرفت مصدّقلحاظ موقعيت مزاجی و روحی مورد پسند 

مدارک الزم را در دست نداشت و چون در کالس درسهای سال دوم مدرسه 
)   ١٢٩٠مرداد (ميالدی  ١٩١١علوم سياسی پاريس شرکت کرده بود در ژوئيه 

به پاريس رفت و پس از دادن امتحان آن درسها  و موفقيت در آنها و معاف 
تصدی «وان  کردن خود از امتحان درس التين و تهيه رسال های کوتاه به عن

ميالدی داوطلب تحصيل و  ١٩١٢به سوئيس بازگشت و در ژوئيه ) ٧(»قنامه 
که دانشجويان (امتحان دوساله ليسانس شد و با آنکه در دانستن زبان التين 

، توانايی الزم را نداشت، اما با تالش )اروپايی در دوره دبيرستان فرا می گيرند
و ) ٨(درسهای دانشگاهی قبول شد های زياد و عالقه مندی فراوان، در همه

به » وصيت در حقوق اسالمی «موضوع رساله دکتری خود را زير عنوان 
 )٩.(دانشگاه پيشنهاد کرد که پس از مدتی کوتاه تصويب و پذيرفته شد

  : در چگونگی تهيه رساله اش آورده است مصدّق
م و در طهران بهتر می توانستم کار کنم، يعنی اول به فارسی تهيه کن«

متخصصان اظهارنظرکنند، سپس آن را ترجمه کرده و به دانشکده پيشنهاد نمايم 
اين بود که تصميم گرفتم اشرف و احمد، دختر و پسر بزرگم را در خانواد های 

و پسر کوچکم غالمحسين ) ضياءالسلطنه(که دو سال آنجا بودند بگذارم با خانم 
زديد در طهران موجب تعطيل ايام مسافرت و روزهای ديد و با. حرکت نمايم

 )١٠(» .کار شد و پس از رفع خستگی توانستم خوب کار کنم و ازعهده برآيم 
 تأليف و ترجمه رساله دکتری و کارآموزی وکالت  -۴

در تهران از محضر استادی به نام شيخ دمحمعلی کاشانی استفاضه  مصدّق
سالمی بود، رد و مقدمه رساله خود را که مربوط به مدارک حقوق ا ميک

زيرنظر وی فراهم م يآورد و از مشورت با شمس العلمای قريب و عل ياصغر 
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اين کوشش . ماجدی که شخصيت برجست های در عدليه بود برخوردار می شد
خانواده خود را در  مصدّقپس از اتمام کار . ها مدت سه ماه به طول انجاميد

آخرين تکاليف دانشگاهی  تهران گذاشت و برای ترجمه رساله و پايان دادن به
 .عازم نوشاتل شد

نخست کارآموزی : در دوره جديد اقامت در نوشاتل به دو کار اشتغال ورزيد
)   Jean Rolle( در دارالوکاله يکی از وکالی معروف سوئيس به نام ژان روله 

ابتدا به اموری که مربوط به مقدمات کار و تهيه «که در آنجا به قول خودش 
می رسيدم و سپس از طرف او از دعاوی کوچکی که کمتر احتمال  پرونده بود

برد داشت دفاع می کردم و علت اين بود که صاحبان دعاوی بزرگ نمی 
» خواستند کارآموزی که معلوم نبود دارای چه معلوماتی است از آنها دفاع کند 

 :وی افزوده است
ه کار کردم و در مدت کارآموزی شش ماه بود و من نه ماه در آن دارالوکال«

عاليترين دادگاه نوشاتل در محاکم های شرکت نمودم و تصديقنامه وکالت خود 
 ) ١١(».را به شرط تحصيل تابعيت سوئيس از آن دادگاه گرفتم 

عصرها با يکی از دانشجويان هم دوره ای «ديگر ترجمه رساله که همه روزه 
و تصويب شورای تز اشتغال داشتم که بعد از طی مراحل  ۀخود به ترجم

دانشکده چند روز قبل از حرکتم به ايران در پاريس به طبع رسيد و منتشر 
 ) ١٢(». گرديد

شده بود، با آنکه مقدمات درخواست تابعيت  مصدّقکه اينک دکتر دمحم  مصدّق
خود را که مستلزم ترک تابعيت اصلی نبود، به دولت مرکزی سوئيس ارسال 

، همراه فرزندان دوستان ) اشرف و احمد(ندان خود کرده بود اما به استثنای فرز
و خويشان خود که محصالن مدارس سوئيس بودند، به سوی وطن عزيمت 

به قول . کردند و يکروز قبل از اعالن جنگ جهانی اول وارد تهران شدند
 ) ١٣( » .در ايران است » نخستين دکتر حقوق «دکترکاتوزيان وی 

 :رانسه چنين استبه زبان ف مصدّقرساله دکتری 
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)Le Testament En Droit Musulman (Secte Cniyite), Preceade 
D'une 
Introduction Sur Les Sources De Droit Musulman) (203 P( 

را به اخذ  ١٩١۴در شماره ويژه تاريخچه دانشگاه نوشاتل مهمترين واقعه 
 مصدّقدکتری 

 :اختصاص داده و چنين آورده است
، نخست ] جبهه ملی ايران[رئيس حزب ناسيوناليست ايرانی مصدّقدمحم «

، يکی از دانشجويان ممتاز و قابل معاشرت  ١٩۵٣تا  ١٩۵١وزيراز سال 
به اخذ درجه دکترای خود در  ١٩١۴خارجی دانشگاه نوشاتل بود که در سال 

درصد دانشجويان دانشگاه  ۴٠در اين دوره، نزديک . رشته حقوق نائل شد
 » .خارجی بودند

به دانشکده حقوق دانشگاه نوشاتل تقديم گرديد و در  ١٩١۴رساله در سال 
 مصدّقدر صفحه نخست آن دکتر . همان سال در پاريس به حليه طبع آراسته شد

از مادر خود که بی نهايت او را دوست داشته و مورد احترامش بود، 
 .سپاسگزاری کرده است

مصدر ) مذهب تشيع(ق اسالمی وصيت در حقو«اما عنوان فارسی اين رساله 
 ١٣٠٢است و قسمتهايی از آن در سال » به مقدمه ای در منابع فقه اسالمی 

خورشيدی توسط احمدمتين الدوله دفتری، علی معتمدی و نصرهللا انتظام که هر 
صفحه  ١٠۶سه ليسانسيه در علم حقوق بودند از زبان فرانسه به فارسی در 

  )١۴. (برگردانده شده است
» مدارک حقوق اسالمی و وصيت در مذهب شيعه «رو جلد کتاب، عنوان در 

 .آمده است» السلطنه دکتر در علم حقوق  مصدّقآقای «تأليف 
آقای مصد ق السلطنه که بر ما «: مترجمان در مقدمه کتاب آورد ه اند

امضاکنندگان ذيل حق تعليم و استادی دارند در موقع اخذ ديپلوم، دکتری در علم 
وصيت در حقوق اسالمی مذهب شيعه (حسب المعمول تزی موسوم به  .حقوق
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به زبان فرانسه نوشته و ) به ضميمه يک مقدمه در باب مدارک حقوق اسالمی
کرده اند اين تأليف ) سوئيس(تقديم اونيورستيه شهر نوشاتل  ١٩١۴در ماه مه 

از  چون کتاب مزبوز. همان سال در پاريس طبع و در اروپا منتشر شده است
روی تحقيقات عميقه تأليف گرديده، و به طوری که خوانندگان محترم مالحظه 
خواهند فرمود، حاوی اطالعات جامع و سودمندی راجع به شريعت غرای 
جعفری می باشد و از اين راه خدمت مهمی به عالم معارف نموده اند، اين 

ند در استفاده آن بی جانبان الزم دانستيم ايرانيانی که به زبان فرانسه آشنا نيست
بهره نمانند لذا به پاس حق استادی مؤلف محترم بر اين جانبان، به ترجمه و نشر 
اين کتاب عام المنفعه به زبان فارسی اقدام کرده، اميدواريم اين کار خير در نظر 

 ) ١۵(»  ١٣٠٢طهران عقرب  . هموطنان عزيز مقبول افتد
. رسی را جهت مقايسه آورده استنگارنده فهرست کتاب به فرانسه و به فا

) Section III( مترجمان، کتاب را در چند جا مختصر کرده اند و در بند سوم 
( ابطال وصيت «که مربوط به ) Chapiter IV( در فصل چهارم

Annulation De Testement   ( در اينجا چون مؤلف «است آورده اند
به بعد نوشته اند،  ٢٠محترم شرح مبسوطی در شماره اول مجله علمی ص 

 ) ١۶( ».قاريين محترم را به قرائت آن توصيه می نماييم 
( های  هرساله يادشده که با مقدم های تاريخی آغاز شده، در پايان با ضميم

Appendice   ( برده = وصيّت عبد «در ) L'esclave)   « با محتوای انسانی
  )II(.ع و مآخذ نيز اشاره شده استو مترقيّانه، پايان پذيرفته و به پاره ای از مناب
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   :توضيحات و مآخذ ◀ 
 ) ٢( آموزش ودانش ۀدر پهن مصدّقدكتر دمحم « دکترناصر تکميل همايون  - ١
 ۴١٣صص  – ١٣٨٩  -ور يشهر –، مرداد  ٧۶شماره ،  زدهميبخارا، سال س» 
– ۴٠۶   

)  ٣( آموزش ودانش ۀدر پهن مصدّقدكتر دمحم « تکميل همايون  دکتر ناصر - ٢
 – ۴۶٨صص   ١٣٨٩دی  –، مهر  ٧٨و  ٧٧شماره ،  زدهميبخارا، سال س» 

۴۵۴   
  

 در دانشگاه نوشاتل در سوئيس مصّدقنمايشگاه يادبود 
  

و اقامت  لياز اسناد و مدارک مربوط به تحص یشگاهيازهفته آخر اسفندماه نما
در دانشکده حقوق  ١٣٣٢تا  ١٣٣٠ یدر سالها رانيا رينخست وز ،مصدّقدمحم 

  .دانشگاه نوشاتل برپا شده است
 نياز نخست یکيحقوق دانشگاه نوشاتل بود،  یدکترا یکه دانشجو مصدّق دمحم

 نينخست نيشهر و همچن نيحقوق ا سيدانشکده تازه تاس یدکترا النيفارغ التحص
 نياو همچن. دانشگاه گرفت نيد را از اخو یبود که درجه دکترا یسييسو ريغ

 .حقوق نائل شد یاست که به درجه دکترا یرانيا نينخست
زبان نوشاتل  یکانتون فرانسو یاز برنامه جامع فرهنگ یکه بخش شگاهينما نيا

در دانشکده حقوق دانشگاه  راياست، اخ یبه نام بهار فرهنگ سييدر غرب سو
 یحقوق اروپا به شمار م یدانشکده ها نياز معتبرتر یکينوشاتل که اکنون 

 .رود، افتتاح شده است
اختصاص دارد و  رانياش به ا یسال برگزار نيامسال در نخست یفرهنگ بهار

 شينما ،یگوناگون، سخنران یها شگاهياز جمله نما یمتنوع یدر آن برنامه ها
 یها یدنيغذاها و نوش یمعرف نيآواز، رقص و همچن ش،ينما یاجرا لم،يف
 .بهار عرضه خواهد شد انيتا پا یرانيا
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در دهم مارس که با استقبال بسياری روبه رو شد،  مصّدقدر مراسم افتتاحيه نمايشگاه 
معاون دانشگاه نوشاتل، پرفسور رمی  ) Jean-Jacques Aubert( ژان ژاک آبرت،

، پرفسور فرانسوا )رئيس پيشين دانشگاه( Professeur Rémy Scheurer ) (شورر
از انجمن فارغ التحصيالن دانشگاه و کولت  (Professeur François Hainard )ر انئا

از دانشکده حقوق و رئيس انجمن فارغ   )  Colette Rossat-Favre(روسا فاور 
 نيمشهورتر یزندگ یاز جنبه ها یکيبه  کيهر التحصيالن سخنرانی کردند و 

 .معاصر پرداختند رانيا رينخست وز

و اقامت دکتر  لياز دوران تحص ی، دهها سند اصلمصدّق دکتر شگاهينما در
گذاشته شده است که از جمله آنها اصل تز  شيدر نوشاتل به معرض نما مصدّق

اخذ پروانه  یبرا تيتابع یتقاضا نيو همچن مصدّقدمحم  یدکترا) نامه انيپا(
 .خورد یبه چشم م زياقامت ن ديتمد یتقاضا زيوکالت و ن

 یراه یاسيس یس از انقالب مشروطه و ورود به کارزارهاپ یمدت مصدّق دمحم
 سانسيپرداخت و پس از اخذ مدرک فوق ل یاسيعلوم س ليفرانسه شد و به تحص

مسائل  نهيدر زم یو نوشتن مقاالت یاسيس یها تيبازگشت و به فعال رانيبه ا
و  یريپرداخت اما خطر دستگ رانيدر ا ايتانياز جمله استعمار بر یاسيس

حقوق در سال  یاخذ دکترا یشت او را واداشت تا به اتفاق خانواده برابازدا
 .برود سيبه نوشاتل سوئ) ١٩١٠( ١٢٨٨

و  اتينشر ل،يعالوه بر تحص یدر نوشاتل، و مصدّقچهارسال اقامت  در
 رانيهمفکران خود که به جناح دموکرات در مجلس ا یرا با همکار يیجزوه ها

 .بودند منتشر کرد کينزد
 یبازگشت و مدت رانياول به ا یو در هنگام جنگ جهان ١٢٩٣در سال  مصدّق
 .شد رانيا) هيعدل( یدادگستر ريبعد وز

در سال  مصدّقوجود دارد، دکتر  شگاهينما نيکه در ا یاز اسناد یکي در
حقوق از دانشگاه نوشاتل و  یدکترا یدر بازگشت به نوشاتل با امضا ١٩٢٠

اقامت خود و خانواده اش را در نوشاتل  ديتمددرخواست  رانيا یدادگستر ريوز
 یش از کودتايبوده که پ یاز خطرات ميب ليامر ظاهرا به دل نيکرده است، ا
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 .شد ديخطرات تشد نيا زيوجود داشت و پس از آن ن یو یبرا" رضاخان"
مردم تهران  ندهيبه عنوان نما" رضاخان" یدر دوران زمامدار مصدّق دکتر

و  یاقتصاد يیها مانيبستن پ نيمخالفت با دولت ها و همچنوارد مجلس شد و به 
 .ادامه داد ايتانيبار با بر انيز یتجار

تازه  یاسيحقوق و دانشکده علوم س یدر دانشکده ها سيسالها تدر نيدر هم یو
 نياستادان ا نيو نخست انياز بان یکيآغاز کرد و  زيدانشگاه تهران را ن سيتاس

درباره حقوق، اقتصاد و  یاريکتابها و مقاالت بسبود و  رانيرشته ها در ا
 .نوشت رانيا استيس

دو دانشکده را با دانشگاه نوشاتل برقرار  نيکرد تا ارتباط ا یاريتالش بس یو
 ليببرد اما به دل شياعزام دانشجو و دعوت از استادان را پ یسازد و برنامه ها

 یپس از جنگ جهان دوران متالطم نيو همچن يیاز سو رانيا یبحران طيشرا
 .اورديبه دست ن یچندان قيامر توف نياول در ا

رهبر جنبش ضد  یجبهه مل ليپس از سقوط رضا شاه و تشک مصدّق دمحم
را ارائه کرد،  رانيشدن صنعت نفت ا یشناخته شد و طرح مل رانيا یاستعمار

اسفند در مجلس  ٢٩و  یمل یاسفند در مجلس شورا ٢٧طرح سرانجام در  نيا
 آن یجز امضا یچاره ا زيو دمحم رضا شاه ن ديرس ندگانينما بيبه تصو سنا

 .افتين
 یمل یسابق شورا ندهيدانشگاه نوشاتل و نما نيشيپ سيشورر، رئ یرم از

او . دميدانشگاه نوشاتل پرس یبرا مصدّقدمحم  تيدرباره اهم سيسوئ) مجلس(
 ريغ ليتحصفارغ ال نيدکترا و اول یخارج یدانشجو نياول مصدّق: "گفت
نوشاتل بود و سابقه درخشان  سيمقطع در دانشگاه تازه تاس نيا یسييسو

 کيتواند در صورت وجود  یم یدانشگاه نشانگر آن بود که و نيدر ا لشيتحص
پس از آن که . کند فايآن ا شرفتيدر پ یدر کشور نقش موثر کيدموکرات یفضا

مجلس و سپس نخست  یندگينما ،یبازگشت و به وزارت دادگستر رانيبه ا یو
همواره  یليفارغ التحص نيقطعا دانشگاه نوشاتل به وجود چن ديرس یريوز

 یرهبر رانيدر ا ايتانياستعمار بر هيرا عل یجنبش رايکرده است ز یافتخار م
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 ."را ورق زد خيکرد که تار
از  یکي: "دميو معاون دانشگاه نوشاتل پرس خيژان ژاک آبرت استاد تار از
 مصدّق تيتحت هدا رانيا یروزيدانشگاه نوشاتل احتماال پ یات براافتخار نيهم

شما  یابيبود، ارز ايتانيدولت بر تيشکا هيالهه عل یالملل نيب یداور وانيدر د
 "ست؟يچ مصدّق یخيتار تيموفق نياز ا

در نوشاتل نشان  مصدّق یها تيو سابقه فعال ليطبعا دوران تحص: "گفت آبرت
با آن  یمقابله حقوق یمطالعه استعمار و چگونگ به اريبس یدهد که و یم

. بهره مند شده بود نهيزم نيهم در ا یخوب یپرداخته بود و قطعا از آموزش ها
دانش  یروزيواقع پ رکند د یکه دانشگاه نوشاتل هم به آن افتخار م یروزيپ نيا

 یکشورها ريرا در سا رشياستعمار بود که تاث يیالملل بر سلطه جو نيحقوق ب
 ."تحت استعمار هم گذاشت

کانتون نوشاتل است، ) یمجلس محل( یشورا نيشيپ یآبرت که از اعضا یآقا
همه استقبال را  نيکه انتظار ا ديگو یم مصدّقدکتر  شگاهيدرباره استقبال از نما

 خ،يمقاطع مختلف حقوق، تار انياستادان، مورخان و دانشجو ینه تنها از سو
 نيمجاور و همچن یهادانشگاه نوشاتل و شهر یاعو علوم اجتم یروزنامه نگار

برنامه بهار  نيکه مقدمه اول شگاهينما نيا هيرسانه ها نداشته است و افتتاح
 .شود یآن محسوب م یبرا یبزرگ تينوشاتل است موفق یفرهنگ

نقل شده است که درباره دوران اقامت خود در نوشاتل گفته است  مصدّقدمحم  از
 یخود باق یشدن هوا در خانه ها کيهمه پس از تار سييوس یبايشهر ز نيدر ا

و  قيمطالعه، تحق یفرصت برا نيشود بهتر یکه برقرار م یماند و سکوت یم
 .نوشتن است

 یآموخته بود و برا اريبس سيسوئ یاسيقطعا او درباره نظام س ديگو یم او  
ها و  يیايتانيبر قيکه با تشو يیاما متاسفانه کودتا ديدر کشورش کوش یدموکراس

در  کينظام دمکرات نيشد مانع از آن شد تا نخست تيها هدا يیکايتوسط آمر
  .رديجان بگ انهيخاورم
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دردانشکده حقوق دانشگاه  مصدّقنمايشگاه « از گزارش بی بی سی: منبع

   ١٣٩٣اسفند  ٢٩ - ٢٠١۵مارس  ٢٠  ، »نوشاتل در سوييس
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 ۀدر پهن مصّدقدكتر دمحم «  تر ناصر  تکميل همايون  دک: پی نوشت ها  ◀
  »)  ٢( آموزش و دانش

  
با مقدمه دكتر  مصدّق، دمحم، خاطرات و تألمات دكتر مصدّقدكتر  - ١

  - ١٣۶۴تهران، انتشارات علمى،  -افشار .  رجيبه كوشش ا مصدّقن يغالمحس
  ۵۵ص 

  .همان جا   -   ٢ 
  ۵۶همان ص   ٣ 
  ۵۵همان ص   - ۴ 
  ۵۴همان ص   - ۵ 

  ۶۶٧همان ص  – ۶
    Ecole libre Des Sciences Politiques 7-  

8- Institut d’etudes Politiques De Paris  
  London School of Economics  9-  

مدرسه عاليه «  ون، ناصر يل همايتكم: شتر مراجعه شوديبراى آگاهى ب  - ١٠
تهران، دانشگاه تهران، بهار (اسى يمجله دانشكده حقوق و علوم س» سياسی 
 ١٩۶شماره )  ١٣٨٣

INSTITUT D’ETUDES POLITIQUES DE PARIS WIKIPEDIA THE 

FREE    11-  

ENCYCLOPEDIA PAGE 10-14 

 ١۶٩ص  مصدّقخاطرات و تألمات دكتر   -  ١١
. نيران ترجمه احمد تديو نبرد قدرت در ا مصدّقون يان همايكاتوز  -١٢

  ٢٩ – ٣٠ص )  ١٣٧١ا تهران مؤسسه رس(
  ٢۶٩ص »  مصدّقخاطرات و تألمات دكتر «   -  ١٣
  ٢٧٠همان ص   -  ١۴
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 ۀدر پهن مصّدقدكتر دمحم «  دکتر ناصر  تکميل همايون :  پی نوشت ها  ◀
  »)  ٣( آموزش ودانش

  
به کوشش  مصدّقبا مقدمه دکتر غالمحسين  مصدّقخاطرات و تألمات   - ١

   ٧٤، ص    ١٣٦٤ - رات علمی تهران، انتشا -ايرج افشار 
 همانجا  - ٢
  ٧۶و  ٧۵همان ص  - ٣
  Courvoisler Jean .Au Coeur De Neuchatel (Suilsse 1988) P 

5-16 4- 
  ٧٧، ص مصدّقخاطرات و تألمات   - ۵

  Universite De Neuchatel Un Siecle D’ambition Et De 
Talents. Neuchatel   6- 

Nniews (Numero Special), 100 Ans, 2010. 
  :بدين شرح است» تصديقنامه «عنوان فرانسه رساله مزبور   - ٧

Etude De Droit Civil Au Sujet De La Responsabilite De 
L'etat Pour Les Actes 
Illicites De Ses Fonctionnaires, Et De Droit Penal Sur Le 

Principe De La Non 
Extradition Pour Delits Politiques. Paris, 1913, P 46. 

مسئوليت دولت «: فارسی آن را چنين آورده است ۀاستاد ايرج افشار ترجم
برای اعمال خالف قانونی که ازمستخدمين دولتی در موقع انجام وظايفشان 

: وی افزوده است» صادر می شود و قاعده عدم تسليم مقصرين سياسی 
پاريس برای گرفتن تصديق نامه  اين رساله را در مدرسۀ علوم سياسی مصدّق«

و مسائل حقوق و سياست ، تهران، زمينه  مصدّقافشار ايرج، » . نوشته است
  ٨٫،  ص  ١٣۵٨

به طوری که زمان بازديد نگارنده از دانشگاه نوشاتل، دوستان عزيز آقای   - ٨
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 مصدّقتحصيلی دکتر  ۀدکتر رضا کهتری و سرکار خانم زهرا جاليی که پروند
حقوق بررسی م يکردند، متوجه شديم که در  ۀرئيس بايگانی دانشکدرا توسط 

بود و اين عدد آن زمان عالی ترين »  ۶« مصدّقدرس دمحم  ۀتمامی درسها نمر 
فزون بر آن نامه ای به امضای استادان در . قبولی به شمار می رفت ۀنمر

ه پيش از پرونده پيدا کردند که نشان م يداد وی تنها دانشجويی است که هميش
 .ورود استادان سرکالس درس حاضر بوده است

استاد راهنمای وی پروفسور «آقای دکتر باقر عاقلی نوشته است که   -  ٩
» سوزرهال بود که با مقام دانشياری تدريس حقوق تطبيقی را برعهده داشت 

  -  ١٣٨٠تهران، نشر گفتار  -شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران 
نگارنده برای پيدا کردن منبع اصلی به ايشان تلفن کردم و .  ١۴۶٠جلد سوم ص 

. پرسيدم، اما جناب آقای دکتر عاقلی بيادشان نيامد که از کجا استفاده کرده اند
آمده، و  مصدّقناگفته نماند نام پروفسور ياد شده در فهرست منابع رساله دکتر 

اما اينکه راهنمای رساله . تأليف کرده است» حقوق تطبيقی «کتابی هم درباره 
 :نام و نشان کتاب وی به اين شکل است. باشد، معلوم نيست

Sauser Hall Methode ET Fonction De Droit Compare 
,Geneve.1913 

  . ٧٩، ص مصدّقخاطرات و تألمات   -  ١٠
  ٨٠همان ص   -  ١١
 همانجا  -  ١٢
رجمه احمد تدين ،  و نبرد قدرت در ايران، ت مصدّقکاتوزيان همايون،   - ١٣

 ١٧٩ص  - ١٣٧١تهران، رسا 
شنيده شد که يکی از هموطنان حقوقدان و آشنای به زبان فرانسه، رساله   -  ١۴

اما با همه . مزبور را جديداً به طور کامل ترجمه کرده و انتشار داده است
  .جستجوگری در کتابفروشی های تهران، نگارنده نتوانست آنرا پيدا کند

 »مدارک حقوق اسالمی و وصيت درمذهب شيعه «ازدرآمد کتاب  به نقل -  ١۵
  ٩٣همان ص   -  ١۶
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ان عا ا خ  ر ی   داد ی و رو ت م   دق ، 

  جلد اول
  
  
  
  
  
  
  

 جمال صفری
  
  
  
  
  
  

  
 

; 

دم را  دل «                   د و نان دان   یک  د و  دد    ف  وی و  دن  ودن و د د، و دل از  وا دم 

ھان ن  در ا د ا دا م  ت. ود شادی و  د دا با د   س  وسان دل ا ده بان و جا وش د م و   

شان یا  ز ا ه  د، و دل از آ دو رسا شان  د   د، و وی را آن  کار آ و د و  د  دل آن   رسا

دازد د  ا یا ه  دارد و آ د  ه  کار آ ود و آ دا  ل  ق از با د   ت   دل ا م  د  حا  . 

ود                    د و  دا ت  وده  ت و  ه  دا ت و  ز وی غا ا ه  دم  آ ص  ت  ت  ن  و از ا

ن  وان یا   ج  ه را  ر ذ ت، و  ه  یا ه  ت و  آ ه  ذ ه  بار روزگار  آ وال و ا از ا

بار باز  وال و ا ھادن و ا وش  ج   ھان و ر ت را از د  بار  دن و ا ه  طا د را  ب  ن و یا 

دن دا وش  وم  ع   » .آن 

و «                 ی م  ن  شان ا د و از ا ه  گان  د و  وده  رگان  ن   ت   د دا وا کا  س از ان   

وا ت   بار آن ا ن ان ا ن از  ض  ت و  ده  د و م یادگار ما ل آ ن  حا ز  ده  گان را  A

م  خ باز ر دن  م   را رغ  ون از ان  د و   »ی را از ان  کار آ

ی« ن  ن  د  ل  وا  »ا

  

  

 فاطمی –انتشارات مصدق 




